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 توجيه مناهج التربية والتعليم لتحقيق مقاصد خلق اإلنسان 

Guiding the curricula of education to achieve the goals 
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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 

ومقاصد فرعية، وحتى تتحقق لإلنسان السعادة في الدنيا لمقصد عام كلي 
وبما أن . واآلخرة البد أن تتناغم حياته في مجاالتها كلها مع هذه المقاصد

التربية والتعليم هما المسؤوالن عن تكوين اإلنسان وغرس المفاهيم والمبادئ 
في عقله وروحه، فالبد أن يراعى في وضع مناهجهما أن تتوفر على كل 

 .شروط المطلوبة لتحقيق هذه الغايةال
 :الكلمات المفتاحية

 .التعليم؛ مقاصد، خلق اإلنسان ،توجيه المناهج؛ التربية
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 



  مسعود فلوسي/ د.أ
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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
مما ال مجال للِمَراء فيه أن مؤسسات التربية والتعليم في أي بلد في 
العالم هي المحاضن األولى والهامة التي تشكل وْعَي اإلنسان وتصنَُع قناعاته 

كما أنها البيئات التي يتلقى فيها اإلنسان . الدينية والثقافية واالجتماعية
معلومات والمفاهيم التي تترك أثرها العميق في كيانه وتصحبه طيلة حياته ال

راتِه ويُحددُ مواقفَه هَ الذي يرُسُم مساَره ويصنع تصوُّ  .وتكون هي الُمَوج ِ

ونظرا لهذه الخطورة التي تنطوي عليها مؤسسات التربية والتعليم وما 
مختلفة في عصرنا الحاضر لها من تأثير في حياة اإلنسان، فقد أْولتها الدول ال

الكثير من االهتمام، وجعلت من بنائها وفتحها أمام المتعلمين ووضع البرامج 
الدراسية التي تُْدَرُس فيها من بين أولوياتها ومن المجاالت الحيوية التي 

 .تخصص لها ميزانيات ضخمة ونفقات هائلة

الدراسة في  وتتخذ الدوُل المختلفة من برامج التربية والتعليم ومناهج
المدارس والثانويات والجامعات وسائل  لتلقين األجيال عقائدَها ومبادئَها 
وتاريخها وتصوراتها عن مختلف القضايا الدينية والسياسية والثقافية 
واالقتصادية واالجتماعية، حتى تنشأ األجيال على اإليمان بها وتقديسها والدفاع 

 .عنها

مية في العناية بمناهج وبرامج التربية من هنا يأتي واجب الدول اإلسال
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 

ي تنتسب إلى اإلسالم وتعتنقه دينا وتفتخر به حضارة وتتخذ العمل به البالد الت
 .شعارا



 توجيه مناهج التربية والتعليم لتحقيق مقاصد خلق اإلنسان                              
 

 

 99                                                                                    مجلة اإلحياء

وال ريب أنه قبل وضع برامج التربية والتعليم وتحديد المناهج التي 
توجهها وترسم مسارها وتحدد أهدافها النظرية وتختار وسائلها العملية، البد من 

التي يجب على الجميع أن االتفاق أوال على المقاصد العظمى والمبادئ الكبرى 
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 
 عز وجل اإلنسان كنوع عليها هي في نظري ذات المقاصد التي خلق هللا

 .وكأفراد ألجل خدمتها والعمل على تحقيقها وتجسيدها في الحياة

هذه الورقة تحاول أن تبين ضرورة توجيه مناهج وبرامج التربية 
والتعليم في البالد اإٍلسالمية بما يخدم تحقيق مقاصد خلق اإلنسان، وذلك من 

بالموضوع من مختلف خالل التطرق إلى مجموعة من العناصر التي تحيط 
 :جوانبه وأطرافه، وهذه العناصر هي

 .تحديد مصطلحات البحث: أوال

 .إيجاز القول في مقاصد خلق اإلنسان: ثانيا

 .دور التربية والتعليم في تحقيق هذه المقاصد: ثالثا

 .توجيه المناهج التربوية لتحقيق هذه المقاصد: رابعا

والتعليم لتحقيق هذه المقاصد وخطورة ثمرات توجيه مناهج التربية : خامسا
 .تجاهلها

 :تحديد المصطلحات: أوال
من الضروري قبل تفصيل القول في مختلف عناصر البحث؛ البدء أوال  

بتحديد المصطلحات المستخدمة في العنوان، حتى ال يلتبس المعنى الذي نقصده 
لف بحسب منها بغيره من المعاني التي تحملها هذه المصطلحات، والتي تخت

 .سياق االستعمال ومجاله العلمي أو الفكري وبيئته الثقافية
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 :التربية والتعليم -9

ه لبناء شخصية اإلنسان بناء شامال  نعني بالتربية؛ تلك العملية التي تُوجَّ
جسديا ونفسيا وعقليا واجتماعيا، كي يتأقلم مع محيطه ويتكيَّف مع بيئته، وكذا 

ته حتى يتمكن من مواجهة متطلبات الحياة بأنواعها تنمية قدراته وتطوير مهارا
وهذه العملية ال تقتصر على األفراد وحسب، إنما ال بد وأن تشمل . المختلفة

 .الفرد والمجتمع، بنفس المستوى، وفي نفس الوقت

دوٌر "وال شك أن التربية بهذا المعنى تنطوي على أهمية بالغة، فلها 
ر والبنيان واالزدهار، مهٌم في حياة المجتمعات والشعوب ، فهي عماد التطو 

وهي وسيلةٌ أساسي ةٌ من وسائل البقاء واالستمرار، كما أنها ضرورةٌ اجتماعي ةٌ 
تهدف لتلبية احتياجات المجتمع واالهتمام بها، كما أنها أيضاً ضرورةٌ فردي ةٌ من 
ن شخصي ته وتصقل قدراته وثقافته ليكون على  ضرورات اإلنسان، فهي تكو 

 .(1)"تفاعل وتناسق مع المجتمع المحيط به ليسهم فيه بفعالي ة

والتربية وإن كانت مجاالتها متنوعة والمؤسسات التي تشرف عليها 
متعددة، إال أننا نعني بها في سياق هذا البحث؛ التربية النظامية أو التربية 

يعهد بها  الرسمية، أي التي تقوم عليها المدارس والجامعات، أو هي التربية التي
المجتمع إلى مؤسسات تعليمية خاصة تخضع لمراقبة وتأطير المؤسسات 

 .الرسمية

أما التعليم فنعني به؛ تلك العملية الموجهة إلى اإلنسان المتهيئ للتعلم، 
عملية منظمة يتم من خاللها إكساب المتعلم األسس البنائية العامة "والتي هي 

العملية "، أو هي (2)"ة األهدافللمعرفة بطريقة مقصودة ومنظمة ومحدد
المنظ مة التي يُمارسها الُمعل م بهدف نقل ما في ذهنه من معارف ومعلومات إلى 

 .(3)"الطالب المتعل مين والذين يكونون بحاجة إلى هذه المعارف

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 

ف بأنه  كم في المعرفة عملية التح"تعمل في إطار قوانين الدولة، والذي يُعرَّ
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والمحتوى العلمي المقدم للمتعلم؛ بالتقنين، والضبط، والتنظيم، وذلك لتوصيله 
إلى المتعلم بهدف إعداده سلوكياً، ووجدانياً، وعقلياً، وفق الفلسفة المتفق 

 .(4)"عليها

 :مناهج التربية والتعليم -2
والتعليم  المراد بمنهج التربية والتعليم؛ ما يشمل كال من فلسفة التربية

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

ال ذلك أن عملية التربية والتعليم مركبة من هذه العناصر؛ فهناك أو
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 الُمتوخى 

 .اظا على كيانه من جميع الجوانبتحقيقها بناء للفرد وإعدادا للمجتمع وحف

البرامج العملية التي تُنفذ لتحقيق تلك المبادئ، حيث  -ثانيا  -وهناك 
يُراعى فيها أن تكون شاملة لكل ما من شأنه أن يرسخ تلك المبادئ ويُْحِكَم تعلق 

 .النفوس بها وارتباطها بها باستمرار

ذ هذه البرامج وتحقيق الوسائل المستخدمة في تنفي -ثالثا  -كما أن هناك 
تلك األهداف، وهي كل أداة يمكن توظيفها في هذا اإلطار، مثل التلقين، 

 .الخ... والتدريب، والتحفيز

يُضاف إلى ذلك البيئة التي تجري فيها عملية التربية والتعليم، والتي 
 .يجب أن تكون متناسبة ومتناغمة مع العناصر الثالثة السابقة

 :نمقاصد خلق اإلنسا -6

المراد بها الِحَكم واألسرار والمعاني الربانية التي أراد هللا سبحانه 
وتعالى تحقيقها من خلق نوع اإلنسان، والتي تعود على اإلنسان نفسه بتحقيق 

 .الخير والصالح له ودفع الضرر والفساد عنه، في الدنيا واآلخرة
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الشريعة وهذه المقاصد هي غيُر مقاصده سبحانه وتعالى من وضع 
حفظ الدين، والنفس، : والتي يَُمثَّل لها عادة بالكليات الخمس المعروفة، وهي

والنسل، والعقل، والمال، إال أن بينهما ترابطا وتكامال؛ فالشريعة إنما هي 
خادمة لمقاصد الخلق، ومقاصدُها تابعة ومندرجة ضمن مقاصد الخلق، ومن 

يق مقاصد الخلق، ولذلك يمكن شأن تحقيق مقاصد الشريعة أن يقود إلى تحق
إن مقاصد الشارع من وضع الشريعة هي بمثابة مقاصد جزئية تندرج : القول

ضمن مقاصد كلية أكبر وأشمل وأعظم منها وهي مقاصده سبحانه وتعالى من 
 .خلق النوع اإلنساني واستخالفه في األرض

 :توجيه مناهج التربية والتعليم لتحقيق مقاصد خلق اإلنسان -1

 .لمقصود بالتوجيه في هذا البحث؛ التحديد والتضمين والترسيخا

تحديد المبادئ األساسية والمفاهيم الكبرى التي تقوم عليها عملية التربية 
والتعليم، والتي يجب أن تكون متناغمة ومنسجمة وخادمة لمقومات األمة من 

. ةدين ولغة وتاريخ ومكونات بشرية وحضارية ومادية، وتطلعات مستقبلي
والعمل المستمر على تضمين كل هذه العناصر ما يُقدَّم من تربية وتعليم لألجيال 

 .الناشئة، جيال بعد جيل، دون تواٍن أو تراخ أو تهاون

والحرص على ترسيخ هذه المبادئ ومتابعة بناء نفوس األفراد عليها 
فئة  وتعليقها بها، حتى تصبح مشتركا جماعيا لألمة كلها دون استثناء فرد أو

 .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 

قاصد بما يتالءم مع كل مادة مقررة، واختيار الموضوعات الخادمة لهذه الم
مادة، واختيار الطرق والوسائل المناسبة لهذا التفعيل، وكذا انتقاء األنشطة 
المصاحبة الكتساب التفاعل الوجداني والعاطفي مع هذه المقاصد، والعمل على 
َرة للتصورات والمفاهيم  تحويل ذلك إلى كفايات مؤثرة في السلوك، ومؤط ِ

 .(5)المتعلم المستقبلية التي تتكون لدى
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 :إيجاز القول في مقاصد خلق اإلنسان: ثانيا
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 

 .جزئية خادمة لهمقاصد 

والمقاصد الجزئية التابعة . فالمقصد الرئيس هو عبادة هللا عز وجل
تحقيق التوحيد، تزكية األنفس، اكتساب العلم : والخادمة له، هي المتمثلة في

النافع، التعارف والتعاون بين الناس أفرادا وشعوبا، عمارة األرض، ابتالء 
 .ح ما فسدالناس بالحياة وابتالء بعضهم ببعض، إصال

َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ : قال هللا تعالى :عبادة هللا عز وجل: المقصد الرئيس -أ
نَس إِالَّ ِليَْعبُدُونِ   [.65: الذاريات] َواإْلِ

المراد بالعبادة؛ أن يخضع اإلنسان لربه عز وجل وينقاد ألمره ونهيه، 
ه وتعالى جبرا حبا واختيارا، كما أنه خاضع لحكمه ومنقاد إلرادته سبحان

 .واضطرارا

هذه : "قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه هللا، في تفسير اآلية
الغاية، التي خلق هللا الجن واإلنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي 
عبادته، المتضمنة لمعرفته ومحبته، واإلنابة إليه واإلقبال عليه، واإلعراض 

فة هللا تعالى، فإن تمام العبادة، متوقف على عما سواه، وذلك يتضمن معر
المعرفة باهلل، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه، كانت عبادته أكمل، فهذا الذي 

 .(6)"خلق هللا المكلفين ألجله

د الشَّعَائر، فالشعائر ما هي إال مظهٌر "و العبادة ليست قاصرةً على ُمجرَّ
سبحانه، ال يستغرق ُكلَّ حقيقة الدينونة، واحدٌ من مظاِهِر الدينونة والخضوع هلل 

وال ُكلَّ َمَظاِهِرها؛ فالعبادةُ تَْشَمُل كلَّ ُجْهٍد ينِفقُه َمن يَِدينُوَن هلل َوْحدَهُ في ِعَماَرةِ 
األْرِض، وتَْرقِيَتَِها، وتَرقِيَِة الحياةِ فيها، واستغالل ثََرَواتِها، واالنتفاعِ بطاقاتها، 

 .(7)"اَلفة اإلنسان في األرضوالنُُّهوض بتكاليف خِ 
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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 

َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخِليفَةً ۖ قَالُوا أَتَْجعَُل َوإِْذ قَاَل : قوله الكريم
ُس لََك ۖ قَاَل إِن ِي أَْعلَُم  َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َونُقَد ِ فِيَها َمن يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الد ِ

 [.03: البقرة] َما اَل تَْعلَُمونَ 

من ذلك؛ أن اإلنسان يترقى في مدارج القيام بمهمة والمعنى المستفاد 
الخالفة كلما ترقى في مدارج العبادة والقرب من هللا عز وجل، وينحط في 
دركات التخلي عن مهمة الخالفة كلما قصَّر في العبادة وابتعد عن ربه سبحانه 

 .وتعالى

 :المقاصد الخادمة للمقصد الرئيس -ب

  :تحقيق التوحيد -9

ُ َواْستَْغِفْر ِلذَنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِيَن : قال تعالى هَ إِالَّ َّللاَّ فَاْعلَْم أَنَّهُ اَل إِلََٰ
ُ يَْعلَُم ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمثَْواُكمْ  ُ : ، وقال سبحانه[11: دمحم] َواْلُمْؤِمنَاِت ۗ َوَّللاَّ قُْل ُهَو َّللاَّ

َمدُ ۞ َلْم يَِلْد َولَْم يُولَ  ُ الصَّ  ْد ۞ َولَْم يَُكن لَّهُ ُكفًُوا أََحدٌ ۞أََحدٌ ۞ َّللاَّ
 [.اإلخالص]

والتوحيد هو إفراد هللا سبحانه وتعالى بكل مظاهر التعظيم من حبه عز 
وجل وطاعته وابتغاء مرضاته واتقاء غضبه وعقابه، واإلخالص له في كل 

 .معه في شيء من ذلك -من مخلوقاته  -قول أو عمل، وعدم إشراك غيره 

هذا المقصد جاء الرسل واألنبياء جميعا يدعون إليه ويعملون على 
َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَىَٰ قَْوِمِه إِن ِي لَُكْم نَِذيٌر : تحقيقه في حياة الناس، قال تعالى

َ ۖ إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم أَِليمٍ  بِيٌن ۞ أَن الَّ تَْعبُدُوا إِالَّ َّللاَّ -56: هود] مُّ
55] ، ٍُه َغْيُره ْن إِلََٰ َ َما لَُكم م ِ : هود] َوإِلَىَٰ َعاٍد أََخاُهْم ُهودًا ۚ قَاَل يَا قَْوِم اْعبُدُوا َّللاَّ
63] ، ٍُه َغْيُره ْن إِلََٰ َ َما لَُكم م ِ  َوإِلَىَٰ ثَُمودَ أََخاُهْم َصاِلًحا ۚ قَاَل يَا قَْوِم اْعبُدُوا َّللاَّ

ٍه ، [51: هود] ْن إِلََٰ َ َما لَُكم م ِ َوإِلَىَٰ َمْديََن أََخاُهْم ُشعَْيبًا ۚ قَاَل يَا قَْوِم اْعبُدُوا َّللاَّ
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ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمن بَْعِدِهْم قَْرنًا آَخِريَن ۞ فَأَْرَسْلنَا : ، وقال سبحانه[48: هود] َغْيُرهُ 
َ َما لَكُ  ْنُهْم أَِن اْعبُدُوا َّللاَّ َّقُوَن ۞فِيِهْم َرُسواًل م ِ ٍه َغْيُرهُ ۖ أَفاََل تَت ْن إِلََٰ  م م ِ

َ َرب ِي َوَربَُّكمْ ، [05-01: المؤمنون]  َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْعبُدُوا َّللاَّ
 [.25: المائدة]

  :تزكية األنفس -2

جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنَّ من مهام الرسل دعوة الناس إلى 
اْذَهْب إِلَىَٰ : فوسهم، قال تعالى لموسى عليه السالم في خطابه لفرعونتزكية ن

 فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَىَٰ ۞ فَقُْل َهل لََّك إِلَىَٰ أَن تََزكَّىَٰ ۞ َوأَْهِديََك إِلَىَٰ َرب َِك فَتَْخَشى
كما جاء فيه أن من مقاصد بعثة النبي دمحم صلى هللا عليه [. 11-12: النازعات]

ي ِيَن َرُسواًل ِمْنُهْم يَتْلُو : ية النفوس، قال سبحانهوسلم تزك ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اأْلُم ِ
يِهْم َويُعَل ُِمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ   [.5: الجمعة] َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزك ِ

وقد أكد سبحانه وتعالى أن التزكية هي شرط النجاح والفالح في 
ا َمْن َخاَف َمقَاَم َرب ِِه َونََهى النَّْفَس َعِن : ه عز وجلاآلخرة، وذلك في قول َوأَمَّ

قَْد أَْفلََح : ، وقال تعالى[81-83: النازعات] اْلَهَوى ۞ فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوى
: وقال عز من قائل[. 16-18: األعلى] َمْن تََزكَّى ۞ َوذََكَر اْسَم َرب ِِه فََصلَّى

 اَهاَونَْفٍس فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها ۞ قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها ۞ َوقَدْ . َوَما َسوَّ
َوَمْن يَأْتِِه ُمْؤِمنًا قَْد َعِمَل : وقال سبحانه[. 13-2: الشمس] َخاَب َمن دَسَّاَها

اِلَحاِت فَأُْولَئَِك لَُهُم الدََّرَجاُت اْلعُلَى َجنَّاُت َعْدٍن تَ  ْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر الصَّ
 [.25ـ  26: طه] َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك َجَزاء َمن تََزكَّى

ومعنى تزكية النفس؛ تطهيُرها من األدران واألوساخ، وتنميتها وزيادة 
. رفعتها وسموها بتحليتها بالمزيد من األوصاف الحميدة واألخالق الكريمة

بة النفس وتفتيشها وسؤالها، ولومها، وحملها ويقتضي ذلك المداومة على مراق
على إصالح أخطائها بالتوبة إلى هللا واإلنابة إليه واستغفاره بصفة مستمرة، 

ومما يعين . ومخالفتها فيما تهواه وتميل إليه مما هو مخالف ألوامر هللا ونواهيه
 .على ذلك االزدياد من العلم النافع، والمداومة على العمل الصالح
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  :كتساب العلم النافعا -6

ِ ِزْدنِي ِعْلًما: قال تعالى ب  فطلب العلم واالزدياد  [.118: طه] َوقُل رَّ
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 

 .ن موجوداتعليها الكون وما فيه م

 :ولالزدياد من العلم طرق ومسالك، ومنها

، قراءة كتاب هللا عز وجل [1: العلق] اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلَقَ : القراءة - أ
وتدبره واستكناه أسراره ومعانيه المتجددة بتجدد األزمنة وتطور المعارف، 
نونها ما يتوصلون إلى  وقراءة ما ينتجه العلماء من مؤلفات ودراسات يًضم ِ

 .معرفته واكتشافه مما بثه هللا عز وجل من أسرار في مخلوقاته

قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَانُظُروا َكْيَف :  عز وجلالنظر في عظيم خلق هللا -ب
َ اْلَخْلَق ۚ َ َعلَىَٰ ُكل ِ َشْيٍء قَِديرٌ  بَدَأ ُ يُنِشُئ النَّْشأَةَ اآْلِخَرةَ ۚ إِنَّ َّللاَّ  ثُمَّ َّللاَّ

 ُظُروا َماذَا فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تُْغنِي اآْليَاتُ قُِل انْ ، [53: العنكبوت]
بِِل َكْيَف ، [131: يونس] َوالنُّذُُر َعْن قَْوٍم اَل يُْؤِمنُونَ  أَفاََل يَْنُظُروَن إِلَى اإْلِ

َ اْلَخْلَق ثُمَّ ، [12: الغاشية] ُخِلقَتْ  قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف بَدَأ
َ َعلَى  ُ يُْنِشُئ النَّْشأَةَ اآْلِخَرةَ إِنَّ َّللاَّ  [.53: العنكبوت] ُكل ِ َشْيٍء قَِديرٌ َّللاَّ

  :التعارف والتعاون بين الناس أفرادا وشعوبا -1

من مظاهر عظمة هللا عز وجل في خلق اإلنسان؛ أنه خلقه أجناسا 
َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت : وشعوبا مختلفي األلسنة واأللوان، قال سبحانه

ِلَك آَليَاٍت ل ِْلعَاِلِمينَ َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف   [.55: الروم] أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم ۚ إِنَّ فِي ذََٰ

لذلك كان التعارف بين الناس وتآلفهم وتعايشهم، مقصدا ربانيا من خلق 
ن ذََكٍر َوأُنثَىَٰ َوَجعَْلنَاُكْم : اإلنسان، قال تعالى ُشعُوبًا يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ

َ َعِليٌم َخبِيرٌ  ِ أَتْقَاُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ [. 10: الحجرات] َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ َّللاَّ
الناس معادن كمعادن الفضة »: وعن أبي هريرة، رضي هللا عنه، يرفعه، قال
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رواح جنود واأل. والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا
 .(8)«مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

والغرض من هذا التعارف هو التنافس في مرضاة هللا عز وجل، 
لتحقيق التقوى من خالل التعاون في عمل الصالحات واجتناب المنكرات، قال 

ثِْم َواْلعُْدَواِن ۚ َواتَّقُوا َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوىَٰ ۖ َواَل : سبحانه تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِ
َ َشِديدُ اْلِعقَابِ  َ ۖ إِنَّ َّللاَّ  [.5: المائدة] َّللاَّ

  :عمارة األرض -1

 [.51: هود] ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها: قال تعالى

: واضح من قوله سبحانهمعناه التمكين والتسليط، كما هو : واالستعمار
 َا تَْشُكُرون : األعراف] َولَقَْد َمكَّنَّاُكْم فِي األَْرِض َوَجعَْلنَا لَُكْم فِيَها َمعَايَِش قَِليالً مَّ

ً : وقوله عز شأنه[. 13 ا فِي األَْرِض َجِميعا ، [51: البقرة] ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ
ا فِي السَّ : وقوله َر لَُكم مَّ ْنهُ َوَسخَّ : الجاثية] َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َجِميعًا م ِ

10] ،الَِّذي َجعََل لَُكُم األَْرَض فَِراشاً َوالسََّماء بِنَاء [55: البقرة]وقوله ، : الَِّذي
فَأَْخَرْجنَا بِِه َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض َمْهدًا َوَسَلَك لَُكْم فِيَها ُسباًُل َوأَنَزَل ِمَن السََّماء َماء 

ن نَّبَاٍت َشتَّى ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض ذَلُواًل : ، وقوله[60: طـه] أَْزَواًجا م ِ
ْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشورُ   [.16: الُملك] فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمن ر ِ

رض والغرض من هذا التمكين والتسليط هو أن يعمر اإلنسان األ
ويصلحها ويهيئها، باسم هللا ووفق أوامر هللا، بعيدا عن اإلفساد واالنحراف، 
وهذه مهمة ناطها هللا عز وجل بالجنس البشري كله، والشك أن المسلم بصفة 

مطالَب بتعمير هذه األرض بعقيدة راسخة، بعلم نافع، بعمل متقن، "أخص 
د، بإنتاج جيد، بعيدًا عن بصدق تعامل، بأداِء أمانٍة، بوفاء وعد، بسلوك رشي

التكبُِّر والغرور والجَشع والطمع، وكل ما يُِخلُّ بالفطرة اإلنسانية التي فَطر هللاُ 
 .(9)"الناس عليها
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 :ابتالء الناس بالحياة وابتالء بعضهم ببعض -3

اَن َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوكَ : قال تعالى  
تَبَاَرَك : وقال عز وجل[. 2: هود] َعْرُشهُ َعلَى اْلَماِء ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً 

الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَىَٰ ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر ۞ الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم 
لَتُْبلَُونَّ فِي : وقال تعالى[. 5-1: الملك] َوُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفُورُ أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل ۚ 

 [.145: آل عمران] أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكمْ 

فقد قضت إرادة هللا عز وجل أن يجعل من الدنيا دار ابتالء واختبار 
لإلنسان، باللين مرةً وبالشدة أخرى، وبالصحة حينًا وبالمرض حينًا آخر، 

لبؤس والفقر مرةً والرخاء والغنى أخرى، وباألمن في وقت وبالخوف في وبا
وقت آخر، فكل شيء فيها لالختبار واالمتحان ليَِميَز هللا الطي َِب من الخبيث، 
والصابر من الجازع، والشاكر من الكافر، حتى إن هللا عز وجل يمتحن اإلنساَن 

وا أَنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالدُُكْم فِتْنَةٌ َوأَنَّ َواْعلَمُ : بالمال واألوالد والزوجة، قال تعالى
َ ِعْندَهُ أَْجٌر َعِظيمٌ   [.54: األنفال] َّللاَّ

فكلُّ إنسان ُمْمتََحٌن ومبتلى في كل ما لديه، وفي كل األوضاع واألحوال 
ُكلُّ : التي تَْعتَِريه في هذه الدنيا حتى آخر لحظة من حياته الفانية، قال تعالى

 [.06: األنبياء] ْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكْم بِالشَِّر  َواْلَخْيِر فِتْنَةً َوإِلَْينَا تُْرَجعُونَ نَ

الح من الس يئ،  إنَّ االبتالء ضرورةٌ َحتميةٌ يُعرف من خاِللها الص 
الم ۞ أََحِسَب : والُمؤمن من َضعيف اإليمان ومن غيِر المؤمن، قال َجلَّ ثناُؤه

لنَّاُس أَْن يُتَْرُكوا أَْن يَقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ال يُْفتَنُوَن ۞ َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ا
ُ الَِّذيَن َصدَقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِينَ   [.0-1: العنكبوت] فَلَيَْعلََمنَّ َّللاَّ

َوُهَو : عالىثم إن هللا عز وجل قد ابتلى الناس بعضهم ببعض، قال ت
يَْبلَُوُكْم فِي َما  الَِّذي َجعَلَُكْم َخاَلئَِف اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت ل ِ

ِحيمٌ  : وقال سبحانه[. 156: األنعام] آتَاُكْم ۗ إِنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر رَّ
 ِع يَشتَُهْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا ۚ َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت نَْحُن قََسْمنَا بَْينَُهم مَّ

ا يَْجَمعُونَ  مَّ يَتَِّخذَ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا ۗ َوَرْحَمُت َرب َِك َخْيٌر م ِ  [.05: الزخرف] ل ِ
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يستخدم بعضهم بعضا في حوائجهم، ويعاون "فالقصد من ذلك أن 
ويعم الخير . في مصالحهم، وبذلك تنتظم الحياة، وينهض العمران بعضهم بعضا

بين الناس، ويصل كل واحد إلى مطلوبه على حسب ما قدر هللا تعالى له من 
 .(10)"رزق واستعداد

  :إصالح ما فسد -1

صالُحه في ذاته : من مقاصد هللا عز وجل في خلق اإلنسان كذلك
وإصالُحه في بيئته وحياته، ولذلك كان مما يُبغضه هللا عز وجل أن يفعل 

ُ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ : اإلنسان ما هو فساد أو إفساد، قال تعالى : المائدة] َوَّللاَّ
ُ اَل يُِحبُّ اْلفََسادَ : ، وقال[58  [.536: البقرة] َوَّللاَّ

: وقد نهى سبحانه وتعالى عن الفساد واإلفساد نهيا جازما قاطعا، فقال
 ََواَل تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِدين [53: البقرة] ، ََواَل تُْفِسدُوا فِي اأْلَْرِض بَْعد

وذمَّ عز وجل اإلفساد في األرض وعدم اإلصالح، [. 65: األعراف] إِْصاَلِحَها
َوِمَن النَّاِس َمن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي : عد المفسدين بالعذاب األليم، فقال سبحانهوتو

َ َعلَىَٰ َما فِي قَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ اْلِخَصاِم ۞ َوإِذَا تََولَّىَٰ َسعَىَٰ فِي  اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويُْشِهدُ َّللاَّ
ُ اَل يُِحبُّ اْلفََسادَ  اأْلَْرِض ِليُْفِسدَ فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرثَ  -538: البقرة] َوالنَّْسَل ۗ َوَّللاَّ

ُ : ، وقال تعالى[536 ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ الَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهدَ َّللاَّ
، وقال [ 52: ةالبقر] بِِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسدُوَن فِي اأْلَْرِض أُولَئَِك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

ُ بِِه أَْن : عز وجل ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ َوالَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهدَ َّللاَّ
، [56: الرعد] يُوَصَل َويُْفِسدُوَن فِي اأْلَْرِض أُولَئَِك لَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ 

تُِطيعُوا أَْمَر اْلُمْسِرفِيَن الَِّذيَن يُْفِسدُوَن فِي اأْلَْرِض َواَل َواَل : وقال عز شأنه
 [.165 - 161: الشعراء] يُْصِلُحونَ 

ووعد عز وجل المصلحين والمقاومين للفساد بالتمكين في األرض 
ُ الَِّذيَن : والتأمين من كل المخاوف في الدنيا واآلخرة، فقال سبحانه َوَعدَ َّللاَّ

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهْم فِي األَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمْن آَمنُوا مِ  ْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا  نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَد ِ قَْبِلِهْم َولَيَُمك ِ
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: النور] َشْيئًا َوَمْن َكفََر بَْعدَ ذَِلَك فَأُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ يَْعبُدُونَنِي ال يُْشِرُكوَن بِي 
ْكِر أَنَّ األَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي : ، وقال[66 بُوِر ِمْن بَْعِد الذ ِ َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ

اِلُحونَ   [.116: األنبياء] الصَّ

عن منهج هللا عز والفساد إنما يظهر في األرض حينما ينحرف الناس 
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 

َظَهَر اْلفََسادُ فِي : اء والعناء، قال تعالىوالدمار، مما يعود عليهم جميعا بالشق
 اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ 

 [.81: الروم]

هذا الوضع يقتضي أن ينبري له المؤمنون الصالحون باإلصالح 
كون من جهد وما يتوفرون عليه من طاقة إلعادة والتقويم، فيبذلوا كل ما يمل

 .األمور إلى مسارها الصحيح، تهذيبا للنفوس أوال وتقويما للواقع ثانيا

: لذلك كان اإلصالح مراد أنبياء هللا، قال تعالى عن شعيب عليه السالم
 ِ ْصاَلَح َما اْستََطْعُت ۚ َوَما تَْوفِيِقي إِالَّ بِاّللَّ  ۚ َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْيِه إِْن أُِريدُ إِالَّ اإْلِ

وكان من وصايا األنبياء لبعضهم، كما عبر عنها موسى [. 44: هود] أُنِيبُ 
اْخلُْفنِي فِي قَْوِمي َوأَْصِلْح َواَل :عليه السالم في خطابه ألخيه هارون عليه السالم

َّبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِدينَ   [.185: األعراف] تَت

على مدى أهمية هذا المقصد ومكانته ضمن مقاصد هللا عز وهذا يدلنا 
وجل في خلقه لنوع اإلنسان، وضرورة أن ينهض بتحقيقه المؤمنون المبتغون 

 .مرضاة هللا عز وجل الحريصون على تحقيق مقاصده في خلقه

 دور التربية والتعليم في تحقيق هذه المقاصد: ثالثا
في هذا اإلطار يأتي دور التربية والتعليم في اإلسالم كوسيلة فاعلة 
وأسلوب جد مؤثر في العمل على تحقيق هذه المقاصد، من خالل بناء اإلنسان 
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المؤمن الصالح عقال وروحا وبدنا وانسجاما مع المجتمع، وتوجيهه إلى أن 
 .ه المقاصديَُسي َِر حياته ويقيم عالقاته على أساس من مراعاة تحقيق هذ

 :ويمكن للتربية والتعليم أن يحققا هذه المقاصد من خالل ما يلي

  :ترسيخ العقيدة الصحيحة في النفوس -9

فأول ما يجب االهتمام به والتركيز عليه هو تعليم اإلنسان مبادئ 
العقيدة الصحيحة الثابتة بنصوص القرآن والسنة، وغرسها في نفسه، وترسيخها 

الوسائل المتوفرة، حتى يرتبط بها ويعمل جاهدا على تحقيق آثارها في قلبه بكل 
 .في حياته وفي حياة من يحيط به

ذلك أن اإلنسان الذي يجب أن تخرجه مؤسسات التربية والتعليم في 
ر حياته  -سبحانه وتعالى  -الفرد الذي يؤمن باهلل "المجتمعات المسلمة هو  ويُسخ ِ

قُْل إِنَّ َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي : حانه وتعالىكلها من أجل دينه؛ كما قال سب
ُل اْلُمْسِلِمينَ  ِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ ِ اْلعَالَِميَن ۞ اَل َشِريَك لَهُ ۖ َوبِذََٰ ِ َرب   َوَمَماتِي ّلِلَّ

لنفِسه من أنه  -سبحانه وتعالى  -، فهو شاهد هلل بما شهد [150-155: األنعام]
له إال هو الرحمن الرحيم، الَمِلك القُدوس، السالم المؤمن المهيِمن، هللا الذي ال إ

ر، الذي له األسماء الُحسنى،  ِ العزيز الجبار المتكب ِر، الخالق البارئ الُمصو 
والصفات العُلى، القائم على كل نفٍس بما كسبَت، مؤمن برساالت هللا، يَغَضب 

يُعادي في هللا أعداء هللا ولو كانوا هلل ويَرضى له، ويُعادي في هللا ويحبُّ فيه، 
وهو مع . أقرب الناس إليه، ويحب في هللا أحباب هللا ولو كانوا أبعدَ الناس عنه

َجْعله حياتَه هلل ومماته هلل يحب الخير للناس جميعًا، ويَحِمل الهداية للناس كافَّة، 
 -زمه هللا وال يدَّخر وسعًا في إسعاد اآلَخرين من قضاء حقوق العباد التي أل

بها، فهو بارٌّ بوالدَيه، واصٌل ألرحامه، نافع لجيرانه، ُمتعاِون  -سبحانه وتعالى 
ه عن الناس، قد سلم الناس من لسانه ويده، وائتمنوه على  مع إخوانه، كافٌّ شرَّ

 .(11)"حرماتهم وأموالهم

من نماذج ما جاء في السنة النبوية الشريفة غرسا للعقيدة في النفس 
ُكْنُت َخْلَف : لها في القلب، حديث اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَالَ  وترسيخا
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 ِ َ يَْحفَْظَك اْحفَْظ »: يَْوًما فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل َّللاَّ يَا ُغاَلُم، إِن ِي أَُعل ُِمَك َكِلَماٍت، اْحفَْظ َّللاَّ
 َ َ تَِجْدهُ تَُجاَهَك، إِذَا َسأَْلَت فَاْسأَْل َّللاَّ ةَ َّللاَّ ِ، َواْعلَْم أَنَّ اأْلُمَّ ، َوإِذَا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِاّللَّ

ُ لََك، َولَْو  لَْو اْجتََمعَْت َعلَى أَْن يَْنفَعُوَك بَِشْيٍء لَْم يَْنفَعُوَك إاِلَّ بَِشْيٍء قَْد َكتَبَهُ َّللاَّ
وَك إِ  وَك بَِشْيٍء لَْم يَُضرُّ ُ َعلَْيَك، ُرفِعَْت اْجتََمعُوا َعلَى أَْن يَُضرُّ الَّ بَِشْيٍء قَْد َكتَبَهُ َّللاَّ

 .(12)«اأْلَْقاَلُم َوَجفَّْت الصُُّحفُ 

وإخراج هذا اإلنسان الفرد هو الطريق إلى إخراج األمة المؤمنة 
عها واْلتِئامها وترابطها على أساس اإليمان باهلل "الصالحة،  األمة التي يكون تجمُّ

ورساالته، والعمل وفق محبَّته ورضوانه، فتكون بذلك  -سبحانه وتعالى  -
ة في هللا، وما تقتضيه هذه األخوة من  عالقة أفرادها قائمةً على أساس األُخوَّ
التراحم والتعاطف والتعاون والنُّصرة والمواالة، ويكون تعاملها مع غيرها من 

لناس جميعًا أن أمم األرض قائًما على أساٍس من هذه العقيدة أيًضا، فهي داعية ل
يكونوا إخوة في رحاب اإلسالم، وهي تُعادي في سبيل عقيدتها وتُحاِرب في 

 .(13)"سبيلها، وتُسالم وتُصاِلح وتُعاِهد وتُهاِدن وفق هذه العقيدة أيًضا

 : تهذيب األخالق -2

أن من مقاصد بعثته العظيمة؛ بناء القيم واألخالق في  ملسو هيلع هللا ىلصبي ن لنا النبي 
إنما بعثت »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : المجتمع، فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال

 .(14)«ألتمم صالح األخالق

واعتبر ملسو هيلع هللا ىلص التمسك باألخالق الفاضلة عبادةً يؤجر عليها اإلنسان، 
إن »: ، فقالومجاالً للتنافس بين العباد، ألنه أساَس الخيريَّة والتفاضل يوم القيامة

من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إلي 
. (15)«وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون
ما »: وكذلك جعَل أجر ُحسن الُخلق ثقيالً في الميزان، بل ال شيء أثقُل منه، فقال

اِن الُمؤِمِن يَوَم الِقيامة ِمْن ُحْسِن الُخلُِق، وإِنَّ َّللاَّ يُْبِغُض ِمْن َشيٍء أَثْقَُل في ميزَ 
وجعَل كذلك أجَر ُحسن الُخلق كأجِر العبادات األساسية، ِمن . (16)«الفَاِحَش البَِذيَّ 

، (17)«إن المؤمَن لَيُدرُك بُحسن الُخلق درجةَ الصائِم القائم»: صيام وقيام، فقال
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لُحسن الُخلق أْن جعَله وسيلة من وسائل دخول الحنة؛ فقد  ملسو هيلع هللا ىلصبل بلَغ من تعظيمه 
 .(18)«تقوى هللاِ وُحسن الُخلق»: عن أكثِر ما يُدِخل الناَس الجنَّةَ؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلصُسئل 

ة ما أو مرضها،  ر على صحة أمَّ وما ذلك إال ألن األخالق هي المؤش ِ
للوجود والبقاء أو الزوال واالنهيار؛ فاألمة التي وهي األمارة على استحقاقها 

 :تنهار أخالقُها يوشك أن ينهاَر كيانُها، كما قال شوقي

 فأقِْم عليهم مأتًَما وعويال  وإذا أُصيب القوُم في أخالقِهم  

ولذلك كان من الضروري العناية بالتربية األخالقية لألجيال المسلمة، 
خالق والشيم واالبتعاد عن مساوئها، وهي وتنشئتهم على التحلي بمكارم األ

مهمة البد من إيالئها ما تستحق من عناية واهتمام، من قبل مؤسسات التربية 
 . والتعليم

البد من التعاون والتكافل بين المؤسسات التربوية؛ كاألسرة، "لكن 
ن والمدرسة، فإنه من الصعب أن يقوم فردٌ واحد بتربية أبنائه مثاًل دون تعاون مَ 

معه وَمن حوله على هذه المهمة، ويجب أن يكون تصور األخالق من خالل 
تصور الخير والشر على رأي واحٍد وموقف واحٍد من المؤسسات التربوية، 
ومتى ما كانت على رأيين وموقفين في هذا فستسقط البوصلة، وسيتشتت األمر 

 .(19)"ويضيع المتربي

 :تعليم الحقائق -6

نظمة تهدف إلى إكساب األفراد األسس التي تُبنى التعليم هو عملية م" 
 . (20)"عليها المعرفة، وعادةً ما تهدف العملية التعليمية إلى تحقيق أهداف محددة

وال ريب أن للتعليم أهميته الكبرى في معرفة الحقائق وفهمها واالقتناع 
م، بها، ويتحقق هذا بصورة أكبر وأعمق إذا كان ذلك في سياق التربية والتعلي

وما ذلك . أي في المدارس والثانويات والجامعات، أكثر مما يتحقق في البيوت
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
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إلى حقائق الوجود وجعلها على رأس ما لذلك البد من توجيه االهتمام 
 .ينبغي تعليمه للتالميذ والطالب حتى ينشأوا على معرفتها وإدراكها وتمثلها

وال ريب أن مما يجب تعليمه للناشئة؛ كتاب هللا تعالى، وسنة رسول هللا 
، وسير ملسو هيلع هللا ىلص، ومبادئ العقيدة اإلسالمية، ومكارم األخالق، وسيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

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

ئة ومما يندرج ضمن تعليم الحقائق؛ مواجهة المفاهيم الخاط
والمعلومات المغلوطة، والتي تحمل الكثير من الخطر على العقيدة واألخالق 
والمعامالت بين الناس، ومن شأن تركها تنتشر بين الناس وتتمكن من عقولهم 

لذلك كان من . وقلوبهم أن يؤدي إلى الفساد في الفكر والسلوك والتعامل
مقاومة انتشار هذه  الضروري أن يكون للتربية والتعليم دورهما الفاعل في

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 
والطالب من  واإلبانة عن مكامن التغليط واالشتباه فيها، وحماية عقول التالميذ

أخطارها المدمرة، ألنها إذا استولت على قلوبهم وعقولهم َصعَُب اجتثاثها منها 
 .بعد ذلك

 :تصحيح التفكير وترقية التطلعات -1

من سمات التربية اإلسالمية السليمة؛ أن تجعل من اهتماماتها تصحيح  
وكل ما  تفكير المتربين والمتعلمين، وتنشئتهم على النظر إلى الحياة والناس

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 

 .النصوص الشرعية من حقائق ومفاهيم الخ ما جاءت به... والكافر والمنافق
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كما أن من ِسَمات 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 اإلنسا وفي . َن على الَجلَد والتحمل وعدم الفشل أو التراجع أمام التحدياتتُنَش ِ
من » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال رسول : هذا السياق يأتي حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال

خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، أال إن سلعة هللا غالية، أال إن سلعة هللا 
 .(21)«الجنة

ُن اإلنساَن الذي يبتغي مرضاة هللا عز وجل، وهدفه  ِ إنها تربية تكو 
ولذلك تجده يسلك في الحياة كل السبل إلى . دخول الجنة والنجاة من النار

: توصله إلى هذه الغاية، حتى لو كان تقديم نفسه في سبيل هللا، عمال بقوله تعالى
 ُاْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَنف َ  [.111:التوبة] َسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ إِنَّ َّللاَّ

  :التدريب على العادات الحسنة -1

مما ينبغي أن يركز عليه المربون المسلمون؛ تدريب المتربين على 
العادات الحسنة والسلوكات الحميدة النافعة، في جميع مناشط حياتهم، الفردية 

المشرب والمشي والركوب والجلوس والنوم المأكل والملبس و: منها، مثل
التعامل مع الوالدين، والمعلمين : الخ، والمجتمعية منها كذلك، مثل... واالستيقاظ

 .واألساتذة، والجيران، والزمالء، وسائر الناس في كل مكان

هذا التدريب يصنع اإلنسان الصالح في ذاته المصلح لغيره ولمجتمعه، 
تصرفاته ونشاطاته صوب تحقيق مقاصد ربه عز والذي يُرجى منه أن يوجه 

 .وجل من خلقه

نجد نموذجا لهذا النوع من التوجيه في حديث عمر بن أبي سلمة رضي 
، وكانت يدي تطيش في ملسو هيلع هللا ىلصكنت غالًما في حجر رسول هللا : هللا عنهما قال

هللاَ، وُكْل بيمينك، وُكْل مما  يا غالم، سم ِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالصحفة، فقال لي رسول هللا 
 .(22)، فما زالت تلك ُطعمتي بعد«يليك
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  :تنمية المهارات واالستعدادات -3

إكساب المتربي المهارات النافعة التي سيحتاج إليها في مختلف مراحل 
حياته، وتنمية استعداداته ومواهبه التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والنفع، 

عليه المؤسسات التربوية والتعليمية في المجتمعات مما يجب أن تحرص 
المسلمة، حتى تُْخِرَج اإلنساَن النافَع لنفسه ولمجتمعه وألمته، ألن تجاهل هذا 
ُن اإلنساَن الفاشل الكسول المتواكل الذي ال ينفع نفسه وال مجتمعه  ِ األمر سيكو 

 .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 

لهم وتشجيع يلتحقوا بالتعليم في المدرسة، وأن يكون ذلك بإطالق المبادرة 
مواهبهم وتنمية روح االبتكار واإلبداع في نفوسهم، وتهيئة جو الحرية لهم في 

 .ذلك

  :تربية ملكة المراجعة والنقد الذاتي -1

َوُخِلَق : من طبيعة اإلنسان أنه ضعيف، وأنه كثير الخطأ، قال تعالى
نَساُن َضِعيفًا  [.54: النساء] اإْلِ

افهم بهذا الضعف؛ فمنهم الذي يعترف لكن الناس ليسوا سواء في اعتر
بضعفه ويتعامل معه على أنه حقيقة يتكيف معها، لكنه يستغل معرفته بهذه 

ومنهم من ال يعترف بها . الحقيقة في مراجعة نفسه ونقد ذاته وتصحيح مواقفه
فيتمسك بمواقفه مهما كانت خاطئة، ويجادل عن تصرفاته مهما كانت سيئة، 

منها وال يقبل النقد من اآلخرين مهما كانت صلتهم به،  فهو معجب بنفسه واثق
 .(23)«كل بني آدم خطاء، وخير الخط ائين التوابون»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

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 
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ين، خالل كل التربية والتعليم ما يحقق هذا األمر في نفوس المتربين والمتعلم
 .المراحل التي يخضع فيها اإلنسان لهذه العملية

 

 توجيه المناهج التربوية لتحقيق هذه المقاصد: رابعا
إذا كان كل من التربية والتعليم بهذه المكانة وفي هذا المستوى من  

َها بما يخدم تحقيق مقاصد الخالق عز وجل من  األهمية، فمن الضروري أن يَُوجَّ
 :نساني، ويمكن أن يتم ذلك من خالل الخطوات العملية التاليةخلق النوع اإل

  :اعتبار أهداف التربية والتعليم هي نفسها مقاصد خلق اإلنسان -9
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 

وما ذلك . عقدية أو الفلسفة الفكرية التي يُقام عليها أي نظام تربوي أو تعليميال
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

  اإلنسان في تحديد استراتيجية التربية والتعليمحضور مقاصد خلق. 

  حضور مقاصد خلق اإلنسان في تحديد سياسات التربية والتعليم، سواء على
إعداد الخطط والبرامج، تنفيذ البرامج، متابعة البرامج، تقويم : مستوى

البرامج، تقويم المخرجات، تقويم النتائج فيما يتعلق بالتالميذ من حيث العقائد 
 .تصورات والمستوى الوجداني، والسمت والخلق والسلوكوال
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  حضور مقاصد الخلق على مستوى المجتمع، كأثر لبرامج متابعة مدى
التربية والتعليم، ومدى تفاعل المجتمع مع القضايا اإلسالمية بصفة عامة 

 .وتناغمه مع مقاصد خلق اإلنسان

 :لمقاصدتضمين البرامج التعليمية والتربوية ما يخدم هذه ا -2
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

س لل  طالب، والبد في كل مادة تًلقَُّن لهم، أن فالبد في كل علم يُدَرَّ
هُ إلى هذه المقاصد ويَغرس اعتباَرها في النفوس ويحمل  تنطوي على ما يًَوج ِ

والبد أيضا من توظيف . على مراعاتها في السلوك الفردي والتعامل الجماعي
كل ما يتوفر من معرفة وثقافة لخدمة هذه المقاصد والتربية على اعتبارها 

 :ويمكن تقسيم المواد الدراسية إلى نوعين .اومراعاته

ف بها مباشرة، وهي : النوع األول المواد التي تعالج هذه المقاصد وتعر ِ
ى بمواد التربية اإلسالمية أو العلوم اإلسالمية من تفسير وحديث وعقيدة  ما يُسمَّ

فهذه من الضروري أن تتضمن . وأخالق وفقه وأصول وسيرة وتاريخ إسالمي
ت مباشرة تتناول بالعرض والتحليل مقاصد الخالق عز وجل من خلق موضوعا

 .اإلنسان، وأن تُعرض بأساليب مختلفة وفي موضوعات متعددة ومتنوعة

المواد العلمية واألدبية األخرى، والتي ال تتعرض لهذه : النوع الثاني
المقاصد بصورة مباشرة، إذ تتناول مواضيع مختلفة من المعارف اإلنسانية 

واسعة، إال أنه يجب أن تتضمن إشارات إلى هذه المقاصد، وأن يكون الغرض ال
من تدريسها واختيار موضوعاتها ربط ُاإلنسان باهلل عز وجل وترسيُخ عظمته 
في النفوس وربط القلوب والعقول بمقاصده في خلق اإلنسان خاصة وخلق 

 .الكون بصفة عامة
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اء وفيزياء وفلك ورياضيات فعند تدريس المواد العلمية مثال، من كيمي 
وبيولوجيا وطب وغيرها، يجب التركيز على إبراز عظمة الخالق عز وجل في 
َر له كلَّ ما في  خلقه، وعظيم ِمنَّتِه على اإلنسان بأن خلقه في أحسن صورة وَسخَّ
الكون من مخلوقات حيَّة وجامدة، كل ذلك حتى يعرف ربه حق المعرفة ويعبده 

 .رك في عبادته شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالىحق العبادة، وال يش

وعند تدريس المواد األدبية من شعر وقصة ومقالة وخاطرة وما إلى 
ذلك، من الضروري اختيار النصوص التي كتبها كتاب ومؤلفون مؤمنون وبثوا 
خة للمبادئ اإلسالمية في العقيدة واألخالق والتشريع  فيها القيم اإليمانية المرس ِ

 .ملة، حتى تنفذ هذه الحقائق إلى النفوس وترسخ في القلوب والعقولوالمعا

  :استعمال كل وسيلة مناسبة لتحقيق هذه المقاصد -6
َخ هذه المفاهيم  فالبد من توظيف أي وسيلة مشروعة بإمكانها أن تَُرس ِ
وتثبتها في النفوس، سواء كانت هذه الوسائل بشرية أو مادية أو معنوية، 

 .وهي متنوعة بين وسائل تربوية، ووسائل تعليمية. واقعيةتاريخية أو 

التربية بالقدوة، التربية بالتلقين، التربية بالقصة، : فمن وسائل التربية
التربية بأسلوب المنطق والحجة العقلية، التربية بالتدريب والتعويد، التربية 

بملء الفراغ، بالثواب والعقاب، التربية بتفريغ الطاقات وعدم الكبت، التربية 
التربية باستغالل األحداث، التربية بتصحيح األخطاء وتقويم السلوك، التربية 

 :ومن وسائل التعليم .الخ... الفنية

 الكتب والمطبوعات المدرسية. 

 العمليات واألنشطة مثل الرحالت والزيارات. 

 السمعية والبصرية واإللكترونية: األجهزة التقنية المختلفة. 

 حاضراتالندوات والم.  

 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

  :تهيئة الجو المناسب في المؤسسة التربوية لترسيخ هذه المقاصد -1

اخ السائد في المدرسة أو الثانوية أو الجامعة إذا كان مناخا ذلك أن المن
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 

يث األفكار السائدة وفي المقابل، فإن هذا المناخ إذا كان ملوثا من ح. النفوس
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 وُخلقا وسلوكا 

املة، مع استحضار مقاصد الخالق من الخلق في التفكير والقول والسلوك ومع
العملي والتواصي بها والتعاون على تحقيقها، كان ذلك داعيا له إلى اإليمان بها 

أما إذا وجد العكس، فإن ذلك من شأنه أن يحمله على . واإلسهام في تحقيقها
 .التكذيب بها واإلعراض عن مراعاتها

مستمر والتجديد المتواصل للبرامج لمزيد من التقدم في التعديل ال -1
 :تحقيق هذه المقاصد

ذلك أن البرامج العملية عادة ما تخضع للتغير والتبدل، بفعل تغير  
المعلومات المعتمدة في إعدادها، أو تغير المناهج التربوية بتغير الظروف 

يخدم تحقيق أهداف واألحوال، مما يستدعي مسايرة ما جد والتناغم معه بما 
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 
لضروري استثمارها واالنتفاع بها وحقائق تُكتشف بعد أن كانت مجهولة، ومن ا
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في ترسيخ مقاصد خلق اإلنسان في النفوس وتوجيهها إلى اعتبارها وخدمتها 
 . وتوجيه كل الطاقات إلى تحقيقها

 :إعداد المعلمين المؤمنين المتشبعين بالقيم اإلسالمية -3

وهذا في الحقيقة هو الشرط األساس المؤطر لكل العناصر السابقة،  
المعلم المؤمن الذي يعرف مقاصد الخالق من خلق اإلنسان ويؤمن  فبدون توفر

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 

ه، إن لم يكن يمارسه في حياته، ال يمكنه أن يوصله إلى غيره، بل سيعمل بسلوك
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 
وظيفته  وحسب، وإنما ال بد أن يمتد إلى توفير الظروف المناسبة له ألداء

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

مقاصد وخطورة ثمرات توجيه مناهج التربية والتعليم لتحقيق هذه ال: خامسا
 :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

سان الصالح في نفسه المصلح لغيره ولمجتمعه إخراج اإلن -1
 .وأمته

توجه اإلنسان لما فيه خيره وصالحه في دينه ودنياه وآخرته،  -5
 .وسعيه في تحقيق مقاصد ربه عز وجل من خلقه هو وبني نوعه من الناس
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توسيع دائرة انتشار الخير والبر واإلحسان، وتضييق دائرة الشر  -0
 .والعدوان واإلفساد

ول مشاعر التوافق والتآخي والتعاون والتراحم والتآزر بين حل -8
المسلمين، محل مشاعر التخالف والتنازع والتباغض والتصارع، مما ييسر 

 .تحقيق الوحدة اإلسالمية المنشودة

حلول السلم واألمن بين األمم والشعوب، وسيادة مناخ التعاون  -6
 .والتعايش بين الناس

م تجاهل هذه المقاصد ولم تحرص الحكومات وفي المقابل، فإنه إذا ت
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

يم انتشار القيم والمفاهيم الغربية وحلولها محل القيم والمفاه -1
 .اإلسالمية، ونفاذها إلى مناهج وبرامج التربية والتعليم

إخراج أجيال ال عالقة لها بمبادئ العقيدة اإلسالمية الثابتة في  -5
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وانفصالها عن االهتمام بمقاصد 

 .الخلق

استيالء القيم المادية الدنيوية على القلوب والعقول، وانشغالها  -0
 .بمتاع الحياة الدنيا ونسيانها للرسالة الربانية التي خلقت ألجلها

سيطرة التوجه الفردي، وزيادة مشاعر األنانية والذاتية في  -8
النفوس، واستيالء األثرة وحب الذات على القلوب، وتحولها إلى شعار 

 .يتحرك به اإلنسان في الحياة

الناس، وفي المقابل زيادة اختفاء مشاعر التعاون والتراحم بين   -6
انتشار قيم التظالم والتعادي بينهم، لجهلهم بمقاصد الخالق سبحانه وتعالى 

 .من خلق اإلنسان، والتي منها التعارف والتعاون والتعايش
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انفصام شخصية المسلم وتمزقها بين المفاهيم اإلسالمية  -5
المه، وال هو غربي والمفاهيم الغربية، فال هو مسلم يتناغم مع ما يتطلبه إس

 .منسجم مع الثقافة الغربية في أبعادها المختلفة

ظهور التناقضات الرهيبة في الفكر والسلوك والتعامل داخل  -2
األسرة المسلمة والمجتمع المسلم، بفعل التناقض بين البيت والمجتمع من 

 .جهة وبين المؤسسات التربوية والتعليمية من جهة أخرى

في األرض بمختلف صوره وأنواعه، وبصفة انتشار الفساد  -4
 .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
                                                           

(1)
 :دمحم عدنان القماز، على الموقع اإللكتروني: بواسطة، تعريف التربية 

https://mawdoo3.com 
، 5، منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، ط1112التصنيف الدولي المقنن للتعليم، اسكد  (2)

 .م5335
(3)  ً  :هايل الجازي، على الموقع اإللكتروني: بواسطة، مفهوم التعليم لغة واصطالحا

https://mawdoo3.com 
 :مفهوم التعليم، على الصفحة اإللكترونية (4)

https://www.abahe.uk/education-concept.html 
(5)

مقاصد الشريعة وأهدافها وكيفية تفعيلها في المناهج الدراسية، دمحم بولوز، مجلة أصول : يُنظر 
 :نسخة إلكترونية على الرابط. 143: الدين، الجامعة األسمرية، ليبيا، ص

http://www.asmarya.edu.ly/journal/wp-content/uploads/2017/07/07 
: المتوفى)يسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي ت (6)

الطبعة الثانية،  دار السالم، الرياض،، عبد الرحمن بن معال اللويحق: تحقيق، (هـ1025
 .164م، ص  5335-هـ 1855

 :الصفحة اإللكترونيةخالد بن عبد المنعم الرفاعي، على ، مقاصد الخالق من الخلق (7)
https://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/67161/#ixzz5oeUpSP32 

 5504: أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب األرواح جنود مجندة، رقم (8)
 كمال عبد المنعم دمحم خليل، على الصفحة اإللكترونية، عمارة األرض واجب إنساني (9)

https://www.alukah.net/sharia/0/108349/#ixzz5oeJkVUqV 



  مسعود فلوسي/ د.أ
 

 
 2191 سبتمبر /22: العدد                                                                               63

                                                                                                                                        
(10)

القاهرة، الطبعة  –التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دمحم سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، الفجالة  
 .22، ص10م، ج 1112األولى، 

 :محمود العشري، على الصفحة اإللكترونية، مفهوم اإلنسان الصالح واألمة الصالحة (11)
https://www.alukah.net/social/0/72511/ 

: ، رقم(552/ 8) ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا  (12)
 (.5551: )، رقم(831/ 8)، وأحمد (5615)

 .مفهوم اإلنسان الصالح واألمة الصالحة، محمود العشري، مرجع سابق (13)
، و (520)رقم ( األدب المفرد)رواه البخاري في : "26/ 1" السلسلة الصحيحة"قال األلباني في  (14)

، و ابن عساكر في (014/ 5)، و أحمد (510/ 5)، و الحاكم (115/ 1( )الطبقات)ابن سعد في 
أبي صالح عن  من طريق ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن( 1/ 552/ 5( )تاريخ دمشق)

 .وهذا إسناد حسن .مرفوعاأبي هريرة 
: ، باب ما جاء في معالي األخالق، رقمملسو هيلع هللا ىلصسنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول هللا  (15)

5314. 
سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول هللا ". حديث حسن صحيح: "رواه الترمذي وقال (16)

 .5335: ق، رقم، باب ما جاء في حسن الخلملسو هيلع هللا ىلص
 .8214: سنن أبي داود، كتاب األدب، باب في حسن الخلق، رقم (17)
 .5338: سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، رقم (18)
 :عبدهللا بن دمحم اإلسماعيل، على الصفحة اإللكترونية، عالقة األخالق بالتربية (19)

https://www.alukah.net/sharia/0/82031/ 
 :دمحم مروان، على الموقع اإللكتروني: بواسطة، ما أهمية التعليم (20)

https://mawdoo3.com 
وصححه األلباني في السلسلة، . حديث حسن: ، وقال(5863: )، رقم(500/ 8)أخرجه الترمذي،  (21)

 (.168: )رقم
 5365/ 6األطعمة، باب التسمية على الطعام واألكل باليمين  رواه البخاري في كتاب. متفق عليه (22)

 (.5355) 1611/ 0، ومسلم في كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (6351)
 .8561: سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (23)



 01 - 73: ص -، ص 2119 سبتمبر، 22: ، العدد19: ، المجلدمجلة اإلحياء
 2406-2588 :الترقيم الدولي اإللكتروني 4350-1112                                  :الترقيم الدولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37   

 

  
ْرفَةِ   إْعَجاُز القُْرآِن الَكِريِم بالص ِ

 بَْيَن بََراَءِة النَّظَّام من الشُّذُوِذ َوعْبقَِريَِّة الَجاِحِظ في اإلثْبَاتِ 

Miracles of the Holy Quran by deportation 

Between Ennadham's innocence of anomalies and 

Eljahidh's genius in the evidence 

*************** 

 شايب لخضر / د. أ
  1باتنة جامعة  -كلية العلوم اإلسالمية 

prf.chater@gmail.com 
 

 12/11/2119: تاريخ القبول            13/11/2112 :تاريخ اإلرسال
 

 :الملخص
ْرفَِة، أْنَكَر بْعُض العُلَماِء  الُمْسِلميَن القُدامى إْعجاَز القُْرآِن الَكريِم بالص ِ

. أْي مْنَع هللا تَعَالَى للعََرِب عن اإلتْياِن بنُصوٍص يدَُّعوَن لها ُمماثَلَةَ القُْرآنِ 
وهاَجُموا العاِلَم الوحيدَ، كما َظنُّوا، الذي تَبَنَّى هذا الرأَْي، وهو الُمْعتَِزِليُّ إْبراِهيُم 

ِ النَّ  وقد . ظَّام؛ وذلك ألنَّهم اْعتَقَدوا أنَّ رأْيَهُ يتَناقَُض مع القَْوِل باإلْعَجاِز الباَلِغي 
ِ الحِديِث، حتَّى أْصبََح  ْرفَِة في الِفْكِر اإلْسالمي  شاَع اإلْنكاُر على القْوِل بالص ِ

راساِت القُْرآنِيَّةِ   .ُمَسلَّمةً من ُمَسلَّماِت الد ِ
ِ  وواقُِع الحاِل أنَّ  ْرفَِة وْجًها من ُوُجوِه اإلْعجاِز القُْرآنِي  التَّْسِليَم بالص ِ

ومنهم َمْن وافََق النَّظَّاَم في . مْذَهٌب للَكثيِر من العُلَماء القُدَاَمى، الُمْختَِلِفي الِفَرقِ 
ِ، ومنهم َمْن حاَوَل الجْمَع بْيَن ال ي  ْرفَِة وإْنكاِر اإلْعجاِز البالغ ِ مْذَهبْيِن، تْقديِمِه للص ِ

 .لِكْن دُون تْوفِيقٍ 
ِ أْن يْخُرَج من هذه المشِكلَِة بشْكٍل ُمَوفٍَّق  وقْد كان بإْمَكاِن الِفْكِر اإلْسالمي 
نيِن، ولكنَّ الَجْهَل  لَْو اْنتَبَهَ إلى أنَّ الجاِحَظ قْد قَدََّم حالا عْلِمياا لها منذُ ِمئاِت الس ِ

 .تْختَِفي، وَجعََل المْذَهَب الضَّعيَف يْستَِمرُّ إلى اليَْومِ بآرائِِه فيها َجعََل نظريَّتَهُ 



 شايب لخضر  /د.أ
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                               72

وقد تقدَّْمُت بهذا البحِث من أْجِل بيَاِن ُجملَِة األْخَطاِء الواقِعَِة في ِدراَسِة 
ِحيحِ فيها، وبيَاِن أِدلَّتِِه الِعْلميَِّة؛ ُمْعتِمدا على  المْسأَلَِة، والتْعِريِف بالمذَهِب الصَّ

 .ء والتَّْبويِب والنَّْقِد لآلَراء الُمْختَِلفَةِ االستِْقرا
ْرفَة، الباَلَغة، النَّظَّام، الَجاِحظ :الكلمات المفتاحية  .اإلْعَجاز، الص ِ

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, al-

natham.  

 :المقدمة
ْرفَِة،  حاَوْلُت أْن أُعاِلج في هذا البْحث مْسألةَ إْعجاِز القُْرآِن الَكريِم بالص ِ

وذلك ِلُشيُوع إْنَكاِر . أْي َمْنَع هللاِ تَعَاَلى للعََرِب، وغيِرهم، أْن يأْتُوا بَمثِيٍل للقُْرآنِ 
ت ِباًعا مْنهم لبَْعِض إن ظنُّوا، هذا القْوِل عْند الدَّاِرِسيَن الُمْسِلِميَن الُمحدَثِيَن، الذي

العُلَماِء القُدَامى، أنَّ في تبَن ِي هذا الرأْيِ ُموافَقَةً للشَّْخص الَوِحيد الذي قال به، 
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 ِ وهو الُمْعتَِزِليُّ إْبراِهيم النَّظَّام؛ إضافَةً إلى كْونِه ُمخاِلفا للقَْول باإلْعجاِز الباَلِغي 
 ِ ْرفَِة وْجًها وغَرُضنا من َعرْ . القُْرآنِي  ض هذه المْسألَة هو إثْباُت أنَّ القْوَل بالص ِ

من ُوُجوِه اإلْعَجاِز، لْيس رأْيًا اْنفََردَ به النظَّام، بْل هو مْذَهٌب شائِع بين العُلَماء 
 ِ أْيِ وإثْباِت اإلْعَجاِز الباَلِغي  الُمْسِلمين، الُمْختَِلِفي الِفَرِق، وأنَّ الجْمَع بْين هذا الرَّ
كان ُمْشِكلَةً حِقيقيةً عانَى منها الِفْكُر اإلْسالِميُّ حتَّى اليوم؛ رْغم أنَّ الجْمَع الِعْلِميَّ 

نينَ   .بْينَهما ُمْمِكٌن، كما أثْبََت ذلك الجاِحُظ مْنذُ ِمئاِت الس ِ

ِ إْن أنا قُْلُت إن ِي ال أْعِرُف َمْن َعَرَض لتَْحقيق هذه  ولَْن أُكوَن ُمجانِفًا للَحق 
ِ الحديِث هو تْرِديدٌ لألْخطاء فيها،  المْسألِة، وأنَّ كلَّ ما يوَجد في الِفْكِر اإلْسالِمي 

 .واالْستِْنكار على إْبراهيم النظَّام

وقد كان يلَزُمني أْن أْستَْقِرَئ ما كتَبه العُلََماُء فيها، من أْجل جْمعِ اآلراء   
ِ، من أْجل االْنتِهاِء إلى  واألِدلَّة وتْصنِيفها؛ ثم عْرض ذلك ُكل ِه على النْقِد الِعْلِمي 

 . إْظهاِر الَحِقيقَِة فيها

ُن من ِستَِّة َمباحث، هي النََّظِريَّةُ سي ِئَةُ : وقد نتََج عن ذلك  ِدراَسةٌ تتَكوَّ
،ِ َّم، إْنكاُر النَّظَّاِم إلْعجاِز القُْرآِن الكريِم الباَلِغي  ُل القوْ  السُّْمعَِة وإْبراهيُم النَّظا

ْرفَِة على  ْرفَِة لْيَس بْدَعةً نَظَّاِميَّةً، ظاِهَرةُ تْقديِم القَْوِل بالص ِ باإلْعَجاِز بالص ِ
ِ، الَجاِحُظ وَحلُّ اإلْشَكاُل، َمْوُت النََّظِريَِّة الَجاِحِظيَِّة واْستِْمراُر  اإلْعَجاِز الباََلِغي 

 .وأْنَهْيُت ذلك بخاتِمة. الخطأ

َّمالنََّظِريَّةُ  -1  :سي ِئَةُ السُّْمعَِة وإْبراهيُم النَّظا

ِِ  ِهُش الباِحُث انِدهاًشا باِلغًا عْندَما يََرى أنَّ يَْندَ  الَكثيَر من ُعلماء اإلْسالِم
ْرفَةِ )الُمْعتَبَِرين قْد قالُوا  ويَْكُمُن . وْجًها من ُوُجوِه إعجاز القُْرآِن الَكِريمِ  ،1(بِالص ِ

ريَن والباِحثين ( السُّْمعَِة السَّي ِئَة)سبَُب هذا االْنِدَهاِش في  التي ِلَهذَا القَْوِل ِعْندَ الُمفَك ِ
ة ( التَّْشنيعِ )الُمسِلميَن الُمْحدَثين، واْنتَِشاِر  علْيه في الدَّوائِر األكاديِميَِّة الُمْهتَمَّ

راساِت القُرآنيَِّة في الَجاِمعاِت العَربيَِّة وفي غيِرها؛ َحتَّى ظنَّ  َُّن أنَّ هناَك بالد ِ الظا
ْرفَِة، وأنَّ لهذه  ولهذا ( السُّْمعَِة السَّي ِئَةِ )إْجماًعا إْسالميًا على رد ِ القْوِل بِالص ِ

َسلَفًا غاِلبًا، وأنَّه يَْعتَِمدُ على ُمْستَنَداٍت ِعلميٍَّة قَِويٍة تَْجعَُل أْصحابَه في ( التَّْشنيعِ )
 .الخطأمأَمٍن من 
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ْفِض لَهذه النَّظريَِّة يَْرِجُع، عند التَّْحقيِق، إلى عدَم  والحقيقَةُ أنَّ كلَّ   هذا الرَّ
ٍة  ها، وبخاصَّ ِل العَميِق فيها، وُشيُوع ما كتَبَهُ بْعُض العُلَماِء القُداَمى في َرد ِ التأمُّ

بالُمْعتَِزلَِة عُموما،  -وهو أْمٌر خاِطٌئ كما سنَرى في حينِه  -عندما شاَع رْبُطها 
ِ عْند أَحِد أْكبَِر ُمتََكل ِِمي هذه الِفْرقَِة بَوْجٍه خاٍص، وبالتَّنْ  ظيِر لَهذا الَوْجِه اإلْعجازي 

وهو إْبَراِهيم بن َسيَّار النَّظَّاِم، الذي ُسف َِهْت الَكثِيُر من آرائِه بطريقٍة أو بأُْخَرى؛ 
راساِت اإلْسالميَِّة بالزَّ  ين بالد ِ وقْد كان هذا َسبَبًا . ْندَقَةِ َحتَّى اْشتَهَر بين الُمْهتَم ِ

بْعِض ُعلََماِء اإلسالِم القُداَمى، وإْنكاِرِهم لهذا القْوِل؛ كما كان  ُمباِشًرا الستِْنكافِ 
فيما  -ُشيُوُع هذا اإلْنكاِر سبَبًا ِلَرد ِ الداِرسيَن الُمْحدَثيَن له، دُوَن أن يقُوَم أَحدٌ مْنهم 

 . ببْحِث المْوُضوع -أْعلمُ 

ْمعَةُ السي ِئةُ لهذا الُمتََكل ِِم َشِهيرةٌ بْين ُخُصوِمِه، فُهو عْندَُهم من َزناِدقة والسُّ  
ين، وباألَخص ِ بالطَّْعن في  الُمتََكل ِميَن، حْيُث اتَّهُموه بَِرد ِ بْعض ُمَسلَّماِت الد ِ

كثيَرةٍ، اإلَماُم ومن أْمثِلة ذلك ما أْوَردهُ، في ُجْملَِة تَُهٍم . الصَّحابة رِضَي هللاُ عْنهم
ينََوِري، حيُث نَقََل عنه قولُه ، وأنَّه " :ابن قُتَْيبَةَ الد ِ زَعم اْبُن َمْسعوٍد أنَّ القََمَر اْنَشقَّ

وهذا من الَكِذب الذي ال َخفاَء بِِه، ألنَّ هللاَ تعالى ال يَُشقُّ القََمَر لَهُ َوْحدَهُ، وال . َرآهُ 
ةً للُمْرَسليَن، وَمْزَجَرةً للِعباِد،  آلَخَر معَهُ؛ وإنَّما يَُشقُّهُ، ِليَُكوَن آيَةً للعالَميَن، وُحجَّ

ةُ  وبُرَهانًا في َجميعِ الباِلِد؛ فَكْيف لْم تَْعِرْف بذَلك يَْقِصدُ ُعُموَم النَّاِس، ال  -العَامَّ
ْخ النَّاُس بذَلك العَاِم، ولم يَْذُكْرهُ َشاِعٌر، ولْم يُْسِلْم ِعْندَهُ كافٌِر، ولم  -العََواَم  ولْم يَُؤر ِ

 . 2"يَْحتَْج بِه ُمْسِلٌم على ُمْلِحٍد؟

ى أْبغََضهُ النَّاُس؛ وال وقد شاَعت النُّقوُل الُمْستَْبَشعَةُ عن هذا الُمتََكل ِِم، حتَّ  
 .يَْعنِي هذا بالضَُّرورةِ أنَّ ُكلَّ هذه النُّقوُل عْنهُ َصِحيَحةٌ، وال أنَّ ُكلَّ آرائِِه خاِطئَةٌ 

وسأَْكتَفي ُهنا بنَْقل تُْهَمٍة ظاِهَرةِ البُْطالِن أْوَردَها اإلماُم ابُن قُتَْيبَةَ، لها َعالقَةٌ بِما 
ْرفَِة؛نحُن بَصدَِدِه من بْحث  حْيُث قال أثْنَاَء  مسألة إْعَجاِز القُْرآِن الَكِريِم بالص ِ

ا قالَه النَّظَّاُم في اْبِن مسعود رِضَي هللاُ عْنه ثُمَّ َجَحدَ ِمن :" َسْرِده ِلَما َزَعم أنَّه ممَّ
ُ عَ  ِ َصلَّى َّللاَّ لَْيِه َوَسلََّم بِهما، ِكتاب هللاِ تعَالى ُسوَرتَْين، فََهْبهُ لم يَشَهْد قِراَءةَ النَّبِي 

فَهاَل اْستَدَلَّ بِعَِجيب تأِليِفِهما، وأنَُّهما على نَْظِم َسائِِر القرآن الُمْعِجِز للبُلَغاِء أْن 
 . 3"يَْنِظُموا نْظَمه، وأْن يُْحِسنُوا ِمثَْل تأِْليِفهِ 



ْرفَةِ                                                                            إْعَجاُز القُْرآِن الَكِريِم بالص ِ
 

 

 01                                                                                    مجلة اإلحياء

ْدُت أْن أنقَُل هذا النص ِ بالُخُصوص، ألنَّ إثْباَت أنَّ ما وَ   َرد فيه وقد تَعمَّ
ن نقَل عنهُ، أْيَسُر من َحْمِل قَشٍَّة، إضافةً  دُ دْعَوى من اإلماِم ابِن قُتَْيبَةَ، أو ِممَّ ُمَجرَّ

أنَّ  إلى عالقَتِِه ببَْحثِنا هذا؛ حْيُث اْشتََهَر بْيَن َجميع الُمشاِركيَن في ُعلُوِم القُْرآن
باَلِغياا، فكْيَف يُْزري على ابْن َمْسعوٍد  النَّظَّاَم يُْنِكُر إْعجاَز هذا الَوْحَي اإللَِهيَّ 

رِضَي هللاُ عْنه، واألْمُر كما َوَصْفنا، وكَما سنَْعِرُضه مفصَّال بْعد حيٍن، ما ُروَي 
بِعَِجيِب تَأْليِفِهما، وأنَُّهما " ؛ ويُطاِلبُه باالْستِْداللِ 4عنهُ ِمن إْنَكاِره قُْرآنِيَّةَ الُمْعِوذَتَْينِ 

الُمْعِجِز للبُلَغاِء أْن يَْنِظُموا نَْظَمهُ، وأْن يُْحِسنُوا ِمثَْل  "ائِِر القرآنِ على نَْظِم سَ 
 .كما َزَعَم اإلَماُم اْبُن قُتَيبةَ فيَما نقََل َعْنهُ  "تأليِفه

2 -  ِ  :إْنكاُر النَّظَّاِم إلْعجاِز القُْرآِن الَكريِم الباَلِغي 

النَّظَّاَم كان يُْنِكُر إْعجاَز القُْرآِن الَكِريِم الَحِقيقَةُ التي ال ِمَراَء فيها أنَّ 
ِ، وهذا أْمٌر ُمَؤكَّدٌ، نقَلَه الكثيُِر من العُلَماء عنه، ولْم يَُردَّه أحدٌ، َحتَّى أنَّنا  الباََلِغي 
نَرى صاِحبَه في االْعتَِزاِل، أبا الُحسْين الَخيَّاط، لْم يُْبِطْلهُ؛ حيَن أْوَردَ تْشنِيَع ابن 

ِ على النَّظَّاِم في قْوِلهالرَّ  ِ " اَوْنِدي  ٍة للنَّبِي  صلى إنَّ نْظَم القُْرآِن وتأِْليِفِه لْيس بُِحجَّ
قُْل لَئِِن :هذا مع قْوِل هللاِ تعَالى... ، وأنَّ الخْلَق يْقِدُرون على ِمثِْلههللا عليه وسلم

ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن يَأْتُوا  بِِمثِْل َهذَا اْلقُْرآَِن اَل يَأْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن اْجتََمعَِت اإْلِ
اْعلَْم، َعلََّمَك " :، حْيُث قال في الرد ِ عليه( 88: اإلسراء) بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهيًرا

 ِ ةٌ للنَّبِي  تِه ِعْندَ إبراهيَم  ملسو هيلع هللا ىلصهللاُ الخْيَر، أنَّ القُْرآَن ُحجَّ ِمن غْير وجٍه، على نُبُوَّ
وِمثُْل إْخباره بِما في نُفُوِس قَْوٍم، وبِما ... ما فيه من اإلْخبَار عن الغُيُوب: فأَحدُها

ِ ... َسيَقُولُونَه ةِ النَّبِي  ةٌ على نُبُوَّ من هذه الُوُجوِه وَما  ملسو هيلع هللا ىلصفالقُْرآُن، عْندَ إبراهيَم، ُحجَّ
 .5"{...قُْل لَئِِن اْجتََمعَتْ } :ِلهأْشبََهها، وإيَّاَها َعنَى بقوْ 

ِ في إْنَكار النَّظَّاِم إْعَجاَز   اَوْنِدي  فالَخيَّاُط، كما نرى، لم يَُرْد ما قاله ابُن الرَّ
ِ، بل اْنَصَرَف إلى تأِْكيد قْوِلِه بأَنَّ الِكتاَب الَكريَم ُمْعِجَزةٌ  القُْرآِن الَكِريِم الباََلِغي 

 ِ ةُ ما شاَع بين العُلَماء في . من ُوُجوٍه َكثِيرةٍ غْيِر بالَغتِه ملسو هيلع هللا ىلصللنَّبِي  ومْعنَى هذا ِصحَّ
الَمْسألة، دُوَن أْن يُكون هذا دَِلياًل على زْندَقَِة النَّظَّاِم المْزُعوَمِة، التي ذََهَب 

عاِء بأَنَّه ما ذهَ  َب إلى هذا إال ُخُصوُمه يْنُشرونَها بين النَّاس، اْستِنَادًا إلى االد ِ
تِهِ " َل بإْنكار ُمْعِجَزاِت نبي ِنا عليه السَّالُم إلى إْنَكار نُبُوَّ  .6"ِليَتََوصَّ
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وتْلخيًصا ِلَما يتَعَلَُّق بَرأْي النَّظَّاِم في إْعجاز القُْرآِن الَكِريِم، فإن ِي ال أرى  
ِ حيَن قال حْيُث اإلْخبَاُر عن ِمن [ عنده]إنَّهُ " :أْحَسَن من ِعبارة الشَّْهرْستاني 

األُمور الماِضيَِة واآلتِيِة، وِمْن ِجَهِة َصْرِف الدََّواِعي عن الُمعَاَرَضِة، وَمْنعِ 
ُهم لََكانُوا قاِدِرين على أْن  العََرِب عن االْهتَِماِم به َجْبًرا وتَْعِجيًزا، َحتَّى لَْو خالَّ

 . 7"ْظًمايَأتُوا بُِسوَرة ِمن ِمثِْلِه بالَغةً وفََصاَحةً ونَ

ْرفَِة لْيَس بْدَعةً نَظَّاِميَّةً  -3   :القْوُل باإلْعَجاِز بالص ِ

الحِقيقَةُ أَنَّ النَّظَّاَم، وإْن أْبدَى خُصوُمه رأيَه في ثْوِب الشُّذوِذ، لْم يُخاِلْف 
ْرفَِة وْجًها من ُوُجوِه إْعجاِز القُْرآِن  الَكِريِم، ألَنَّ إْجَماًعا إْسالِمياا عْندَما قال بالص ِ

القْول بهذا الرأْي شائٌِع بْيَن العلماِء القُدَامى الذين جاُءوا بَْعدَهُ، وإْن َجِهل 
 .الدَّاِرُسون الُمْحدَثُون ذِلكَ 

وبالِفعِل، فإنَّ ِدَراَسة المْوُضوعِ تَْسَمُح لنا بتَْقريِر أَنَّ القُدَماَء من ُعلَمائِنا  
 :ْينِ قد اْنقََسُموا فيه إلى قِْسمَ 

ْرفَةِ  -أ ذَهَب بْعُض العُلَماء إلى إْنكار أْن يكون : الُمْنِكُروَن للقَْوِل بالص ِ
ْرفَةِ  ومن هؤالِء أحدُ ِكبار الباَلِغيين الُمسِلميَن، وهو . القُْرآُن الَكِريُم ُمْعِجًزا بالص ِ

ِ، الذي راَح يَُجاِدُل القائِلين بها، متَّهِ  ًما لُهم بالَجْهِل بأْوُجِه عْبدُ القاِهِر الُجْرَجانِي 
ْرفَِة، أِمْن أْجل أْن يَتََميَّزوا " :الباَلغِة القْرآنيَِّة؛ حْيُث قال لماذا التَّميُُّز بالقْوِل بالص ِ

ِة، أْم أتَاُهم ِعْلٌم لم يَأِْت النَّاَس؟ أفَِمْن : أتَانَا فيه ِعْلٌم، قِيلَ : فإْن قالوا... عن األمَّ
فَكأنَُّكم تَْعنُوَن أَنَّكم نََظْرتُم : ِمْن نََظٍر، قيل لهم: َخبٌَر؟ فإْن قالوا نَظٍر ذلك الِعْلُم أوْ 

في نَْظِم القُْرآِن ونَْظِم كالِم العََرِب، وَواَزْنتُْم، فَوَجْدتُموهُ ال يَزيدُ إال بالقْدِر الذي 
ْق عْنهم َخَواطِ  ُرهم عْند القَْصِد والعَْمِد لْو ُخلُّوا واالْجتِهادَ وإْعَماَل الِفْكِر، ولْم تُفَرَّ

فأْنتُم تَدَُّعون، اآلن، أَنَّ نظَرُكم : كذَِلك نقُوُل، قيل لهم: له، ألتَْوا بمثِلِه؛ فإْن قالوا
وأْصبَْحتُْم ولُكْم فيها فَْهٌم وِعْلٌم ... في الفََصاَحِة نَظٌر ال يَِغيُب عْنهُ شيٌء من أْمِرها

فُونا ذلك،  :عَرْفنا ذلك بَِخبٍَر، قِيل لهم: واوإْن قال. لم يُكْن للناِس قْبلَُكم فَهاتُوا، َعر ِ
 . 8"وأنَّى لهم تَْعريُف َما لم يُكْن، وتثْبيُت ما لَْم يُوَجْد ؟

ِ اإليَهاَم بأَنَّ   ْرفَِة أقلَّ  وبِغَض ِ النََّظِر عن ُمَحاَولَِة الُجْرَجانِي  يةٌ القائِلين بالص ِ
ٍ واِحٍد على  ِة، وبغَِض النََّظِر عن َعدَِم إيراِدِه ِلدَليٍل ِعْلِمي  ماِرقَةٌ عن إْجَماعِ األمَّ
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بُْطالِن رأْيِِهم؛ فإنَّ في ُمحاَكمِة َهُؤالِء إلى العََرِب الذين نََزَل فيهم الوْحُي، 
بَِب الذي دََعا السَّ : واْحتِجاِجِه علْيِهم بذَلك، ُمَصادََرةٌ على المْطلُوب، الذي هو

 ِ  ، إلى تَْرِك ُمعَاَرَضِة القُْرآِن الَكِريِم؟ملسو هيلع هللا ىلصالَجاِهِلييَن، َزَمَن النَّبِي 

ُحوا بأنَّهم تَوقَّفوا عن   وتتَِّضُح الُمَصادََرةُ، إذا َعِلْمنَا أنَّ الَجاِهِلييَن لْم يَُصر ِ
ولَْو فَعَلُوا ذَِلَك، . ِم في أْعلَى دََرجِ الباَلَغةِ الُمعاَرَضِة بَِسبَِب َكْوِن القُْرآِن الَكِري

لَعُِلَم، َولَنُِقَل، ولََكاَن في تَْنبِيِه الُجْرَجانِيُّ على ذِلك دَِلياًل باِلغًا، ولكنَّهم لم يْفعَلُوا، 
حوا بِعَْكِسِه، وهو أَنَّهم َمْصُروفُونَ  وبَِهذَا ظلَّ األْمُر أْمَر بْحٍث . وال ُهْم َصرَّ

 .ستِْقصاءٍ وا

ُح بالسَّبب الذي دفعَهُ إلى   ِ، نراه يَُصر ِ وعندَ النََّظِر في آراء الُجْرَجانِي 
ْرفَِة، َحتَّى أَنَّه لم يُْعِط لنَْفِسه  وهو عاِلٌم ُمْكتَِمَل  –االْستِْنكار على القائِلين بالص ِ

ْفُسه الذي اْعتََمدَ عليه إنَّه السَّبَُب ن. فُرَصةً لتعميِق البْحِث في المْسألة –األدَواِت 
إذا نُق َِر عْنه اْنَكَشَف "وهو أَنَّه  -كما رأينا قْبل قِليلٍ  –البَْغدَاِديُّ في تْكِفيِر النَّظَّاِم 

عن أْمٍر ُمْنَكٍر، وهو إْخراُج أْن يكوَن وْحيًا من هللاِ، وأْن يكوَن النبِيُّ قد تلَقَّاهُ عن 
إلى أْن يكوَن قد كاَن على سبيِل اإلْلهاِم، وكالشَّْيِء  ِجْبريل عليه السَّالُم؛ والذَّهابُ 

 . 9"يُْلقَى في نْفِس اإلْنَساِن، ويُْهدَى له من طريِق الَخاِطِر والهاِجِس 

ِ أن يُْبِدَي الباِحُث دْهَشتَهُ الباِلغَةَ من هذا التَّْعليِل، وأالَّ يِجدَ   ومن الطَّبِيِعي 
ِ بين إْنَكاِر الُمْنِكِريَن إلْعَجاِز الباَلَغِة القُْرآنِي ِِة وبين َجَوابًا ِلَكْيِفيِة رْبط الُجرْ  َجانِي 

 .الَهدَِف الذي َجعَلَهُ لهم، وهو االْنتِهاُء إلى القَْوِل بأَنَّ مْصدََر القُْرآِن هو اإلْلَهامُ 

ْرفَةَ   ، وعند النََّظر، يتبَّين أَنَّ مْنَهَج العُلماء الذين منَعوا الص ِ  وعلى كل ٍ
ًها لَرد ِ رأيٍ بعْينِه، وِلَشْخٍص بِعَْينِِه أْنَكَر أْن يكون القُْرآُن الَكِريُم ُمعِجًزا  كان موجَّ
بنَْظِمِه، وقال بقُْدَرةِ اآلَحاِد من العََرِب على ُمَضاَهاتِِه لْو لْم يَْصِرْفُهْم هللاُ عن 

 . دَارذلك، هو النَّظَّاُم، وربَّما آخُر معه، وهو أبو ِعيسى الِمرْ 

نِيُّ فقَدْ   ِ، أما البَاقاِلَّ ِ والُجْرَجانِي  نِي  ويْبدو هذا الَمْنَهُج جِليا عند البَاقاِلَّ
ِة القَْول  اْعتََمدَ على اْنِعدَاِم الُمعَاَرَضِة للقُْرآِن الَكِريِم دِليال على َعدَِم ِصحَّ

ْرفَةِ  ِل على َمْنِعَها عْند ُمناقََشِة وقد سبَق لنا بيَاُن خطإ هذا السَّبيِل لالْستِدال. 10بالص ِ
ِ؛ ثم جاء بَِشيٍء لَِطيٍف أثْبََت به إْعجاَز القُْرآِن الَكِريِم بِنَْظِمِه، فقال  :الُجْرَجانِي 
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على أَنَّهم لْو كانُوا ُصِرفُوا، على ما ادََّعاه، لم يُكْن َمْن كان قبلَهم من أْهل "
ا كان يُْعدَ  ُل به في الفََصاَحِة والباَلَغِة وُحْسِن النْظِم الجاِهِليَِّة َمْصُروفيَن عمَّ

ْصِف، ألنَّهم لم يُتََحدَْوا به ا لْم يوَجْد في كالِم َمْن قْبلَهُ ِمثْلَهُ، ُعِلَم ... وَعجيِب الرَّ فلَمَّ
ْرفَِة ظاِهُر البُْطالنِ   .11"أَنَّ ما ادََّعاهُ القائُل بالص ِ

نِيُّ في  ة ما قاله البَاقاِلَّ باَلَغِة القُْرآِن الَكِريِم، إال أَنَّ ما أْورده  ورْغم صحَّ
روا اْمتِنَاعَ  ْرفَِة، ألَنَّهم ما ذَهبوا إلى ذلك إال ليُفس ِ ةً على القائِلين بالص ِ ال يُعَدُّ حجَّ

 .ُوُجوِد ُمعَاَرَضٍة للَوْحيِ 

  ِ نِي  بَطريقٍَة  وقد عبََّر الُجْرَجانِيُّ عن هذا الدَّليل الذي نقَْلتُهُ عن البَاقاِلَّ
ْرفَةِ  ِ القائِلين بالص ِ ِ الَمْنعِ، إذا ُجِعَل [ إنَّ :" ]أْخَرى، فقال في إْبَطاِل رأْي ِمن َحق 

ةِ، أْن يكوَن في أْظَهِر األموِر، وأْكثَِرها ُوُجودًا،  آيةً وبُْرهانًا، والِسيَّما للنُّبُوَّ
ال أْن يكون المْنُع ِمْن ... اٍء وساِمعٍ وأْسَهِلَها على النَّاس، وأْخلَِقها بأْن تَبِيَن لُكل ِ ر

ٍ ال يُْعَرُف إال بالنََّظرِ  تي : وهْل ُسِمَع قَطُّ أنَّ نبياا أتى قْوَمهُ، فقال... َخِفي  ُحجَّ
أْم ذلَك ... علْيُكم، واآليَةُ في أن ِي نَبِيٌّ إلْيكم، أْن تُْمنَعوا من أْمٍر لْم يكْن ِمْنكم قَطُّ 

 .12"وال يُْقِدُم عليِه إال ُمجاِزفٌ  َماال يقُولُه عاقٌِل،

ِ فيما قاله عن الُمْعِجَزاِت، مما   وبِغَض ِ النَّظر عن ُمجاَزفة الُجْرَجانِي 
يَْستَْدِعي تَْصِحيًحا َضُروِريًا، وإْن ُمختََصًرا، وهو أَنَّ ما نَفَاهُ من َحِقيقَِة 

ٍ، في واقِع الحا ل، وعلى عْكِس ما َظنَّهُ، أتَى الُمْعِجَزاِت ثابٌِت تَماًما؛ فُكلُّ نبي 
تي عليكم أْن تُْمنَعُوا ِمْن أْمٍر لْم يُكْن ِمْنكم قَطُّ : قْوَمهُ، وقال لهم ألْيَسْت ناقةُ . ُحجَّ

صاِلحٍ علَْيه السَّالُم كذلك؟ ألْيَسْت عَصا ُموسى علَْيه السَّالُم كذلك؟ ألَيَس إْحياُء 
هللاِ، كذَِلك؟ بغَض ِ النََّظر عن هذا، فإنَّ في هذا  ِعيَسى علَْيه السَّالُم للَمْوتى، بإذنِ 

أْيِ، كما سبَق البياُن، ُمصادَرةً على الَمْطلوب وال أدلَّ على ذلك من ُوجوِد . الرَّ
ِ الُمْعِجِز للقُْرآِن الَكِريِم  ُعلََماَء أثْبَتُوا، كما سنَرى في ِحينِِه، ِمثَْل ما أثْبََت من العُلُو 

 .ْرفَةِ مع قوِلِهْم بالص ِ 

ْرفَِة َوْجًها من ُوُجوِه إْعَجاِز القُْرآِن   والُمالَحظ أَنَّ رأَْي المانِِعين للص ِ
ماَن الذي ُوِضع فيه، فَوَصل إلى العَْصِر الَحِديث، واْشتََهر  الَكِريِم قد تَجاَوز الزَّ

راساِت القُْرآنِيَّةِ  وأُْهِمَل، إلى هذا، َرأُْي . عند الباِحثين، فأْصبََح رأْيًا ُمْعتََمدًا في الد ِ
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ْرفَِة إْهَمااًل تاًما، اللَُّهم إال من حْيُث الُهجوُم عليه، وتَْسِفيهُ رأْيِ َمْن  القائِلين بالص ِ
 .قال به، وهو النَّظَّاُم في زْعِمهم

ويْبدُو ما ذَكْرتُهُ َجِليًا إذا نَظرنا في ُمَؤلَّفات بْعِض الداِرسين الُمْحدَثين  
 :وا للَمْسألَِة، وذََهْبنا نْرُصد أْفكاَرهم فيها؛ فال نَراها تْخُرج عنالذين َعَرضُ 

ْرفَِة، مع عدَم االْلتِفات إلى آراء القائِلين بها، سواًء  -1 الُحْكم بِبُْطالن القْوِل بالص ِ
بالبْحث، أو  َحتَّى بالعْرض؛ كما هو حال األستاِذ سي ِد قطب، حيُث لم يَتجاَوْز 

 .13ه السَّْطَرينما كتَبَه في َرد ِ 

ْرفَِة، مع الَعَمل على رْبطها بالنَّظَّاِم لَوْحِده، مع  -2 الحكم بِبُْطالن القْول بالص ِ
ِلِمينَ )تْكِفيره، كما رأَْينا ذلك عْند األستاِذ الرافِعي، حيث َجعَل  ، (َشْيطاَن الُمتَك ِ

اهُ، يذَهبُ  ْرفَةَ، وهي:" كما سمَّ أنَّ هللاَ َصَرَف  إلى أنَّ اإلْعَجاَز كان الص ِ
 . 14"العََرَب عن ُمعَاَرَضِة القرآن مع قُْدَرتِهم عليها

استِْحَضار أشياَء من أِدلَّة بْعِض العُلَماء القُدََماء، وإْعماِلها دُون نَظٍر فيما  -3
ل في ُوُجوِه خَطئِها؛ ِمثْلَما فعَل الشْيُخ رْحَمةُ هللا  تَْستَْلِزُمهُ، ودُون تأمُّ

ابُوني، و15الهْندي  .16الصَّ

وبهذا اْستَبَان أنَّ الفكَر اإلْسالميَّ الحديَث قد أْبدى َعْجًزا َكبِيًرا في  
العِ باِحثيه على األْقوال فيها وقد بلَغ . ُمعَالجة هذه النََّظِريَِّة، وأبَان عن عدَم اط ِ

رْ  فَِة، مع أنَّ الحاُل بهذا الِفْكر أْن اْستَباَح لنَْفسه السُّْخريةَ من القائِلين بالص ِ
يُوِجُب على كل ِ داِرٍس أْن يِقَف  -كما سنَْفعَُل بْعد قليل  -اْستِْعراَض أْسمائِهم 

ال وُمقل ِبا لألْمر على ُوُجوِهه قبل الُحْكم عليهم بُِمخالفَة الصَّواب، ال  ُمتأم ِ
وُهَو، " :االْستِْهَزاء؛ كما فعََل األستاذُ الرافعي، الذي ذَهب به العُْجُب إلى القْول

عْندَنا، رأٌْي لو قال به ِصْبيَةُ الَمَكاتِِب، وكانُوا هْم الذين اْفتَتَُحوهُ واْبتَدَُعوهُ، لكان 
ذلك َمْذَهبًا ِمن تََخاِليِطهم في بْعض ما يُحاِولُونَه، إذا َعَمدُوا إلى القْوِل فيما ال 

 .17"يَعِرفون ِليُوِهُموا أنَّهم قد عِرفُوا

ْرفَةِ القائِلُون با -ب   ْرفَِة : لص ِ أَشْرُت، فيما سبَق، إلى أنَّ القْوَل بِالص ِ
ِ َرأٌْي مْشهوٌر، إْذ قال به العَِديدُ من العُلَماِء  وْجًها من ُوُجوِه اإلْعَجاِز القُْرآني 
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ومْعنى هذا أنَّ إْلَصاَق هذه . الُمْنتَِميَن إلى ُمْختَلَِف الِفَرِق العَقَِديَِّة اإلْسالِميَّةِ 
، والُمْعتَِزلَِة ُعُموما غيُر َصِحيحٍ ( التُّْهَمةِ ) ا بالن ِسبة لَخَطإِ . بالنَّظَّاِم باألَخص ِ أمَّ

ْرفَةَ جَمعَْت َحْولَها العِديدَ من  نِْسبَة هذا الرأْي للنََّظاِم ِلوْحِده، فِلَما قُْلناهُ من أنَّ الص ِ
ا بالن ِسبة لَخَطإِ تْخِصيِص الُمعْ  تَِزلَِة بها، فَِلَما سبََق؛ وِلُوُجود أْعالٍم العُلََماء، وأمَّ

 ِ وأْشَهُر هُؤالء أَحدُ . ِمن الُمْعتَِزلَِة كانُوا يَْمنَعُون القَْوَل بها وْجًها لإلْعَجاِز القُْرآنِي 
ريَن والبالِغي ِيَن الُمْسلميَن، وهو اإلماُم جاُر هللاِ َمْحُمود بن ُعَمر  كباِر الُمفَس ِ

 ِ مْخَشِري  ل، وهو قاِضي الزَّ ، وأَحدُ ِكباِر شيُوخِ الُمْعتَِزلَِة، إْن لم يَُكْن شيَخها األوَّ
 .18القُضاة عْبد الَجبَّار بن أحمد بن عْبد الَجبَّار األُْسدَبَاِديُّ 

ْرفَِة إلى قِْسَمْينِ   :وإنَّ البْحث في المسألة قد قادَني إلى تْقِسيِم القائِلين بِالص ِ

عََرَب قد ُصِرفُوا عن ُمعَاَرَضِة القُْرآِن الَكِريِم، مع دُُخوِله في قِْسٌم يَرى أنَّ ال -1
أْيِ، كما قُْلُت ِمَراًرا، إْبراهيُم ْبَن َسيَّاٍر . قُْدَرتَِهمْ  وِمْن أْشهِر القائِليَن بهذا الرَّ
وَوافَقَهُ أبو موسى الِمْردَاُر، وبعُض كباِر العُلماِء كما سنَرى فيما . النَّظَّامُ 

 َ  .عِرُض بعد قليلٍ َسأ

وقِْسٌم يََرى أنَّ العََرَب قد ُصِرفُوا عن الُمعَاَرَضِة، مع عدَم قُْدَرتِِهم، أو قُْدَرةِ  - 2
 .غيِرهم من الَخْلِق، على اإلتْيَاِن بِمثِْله

ى بَْيَن الَمْوقِفَْيِن في   ومن النَّاِحيَِّة العََمِليَِّة، فإنَّ كثيرا من العُلَماِء َسوَّ
ِ؛ ألنَّ الِداَل  أْيَْيِن ِصْرفَةً، ودَِلياًل على اإلْعَجاِز القُْرآنِي  ِ الرَّ لَِة، واْعتَبََر القَْوَل بأي 

العََرَب، ما داُموا لم يَْعَملُوا على ُمَضاَهاةِ القُْرآِن الَكِريِم، فَمْعنى ذلك أنَّهم قد 
ولهذا . أو قُْلنَا بِعَْجِزِهمْ  ُصِرفُوا عن الُمعَاَرَضِة، سواًء أقُْلنا بقُْدَرتِِهْم على ذلك،

ْرفَةَ وْجًها من ُوُجوِه اإلْعَجاِز  ، بْعدَ أْن َجعََل الص ِ السَّبَِب قال اإلماُم الماَوْرِديُّ
ف بالَمْذَهبَْينِ  ْرفَةُ إْعَجاٌز َعلَى القَْولَْيِن َمعًا" :ِعْندَهُ، وبْعدَ أْن َعرَّ  .19"والص ِ

ماَم البَْيَهِقيَّ يَْذَهُب إلى َشبِيٍه ِلَما ذََهَب إليه وِلَهذا السَّبَب نْفِسه نَرى اإل 
ْرفَةُ والتَّْعِجيُز، مع تََوهُِّم القُْدَرةِ ِمْنُهْم على اإلتْياِن " :النَّظَّاُم، حيُث قال ا الص ِ وأمَّ

. ِة إليهبِمثِْلِه، فإنَّما يُْعلَُم ذلك بعَدَِم الُمعَاَرَضِة، مع تَوفُِّر الدََّواِعي وَشدَةِ الَحاجَ 
وذلك ما ال يَُجوُز أن يَُشكَّ فيه عاقٌِل ِمْن أنَّهم، لو كانُوا قَاِدريَن عليه، لَبَادَُروا 

ولََما َخَرُجوا في أْمِره إلى نَْصِب الِقتاِل ... إليه، مع ِحْرِصِهْم على إْبَطاِل دَْعَوتِهِ 
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ا لْم ... ُمباَشَرةِ هِذه الُخُطوبِ  ولََكاَن ذلك أْيَسَر َعلَْيِهْم من... والتَّْغريِر باألْنفُِس  فلَمَّ
وَسبِيُل هذا َسبِيُل رُجٍل َعاقٍِل اْشتَدَّ به العَطُش، . يْفعَلُوهُ دلَّ على َعْجِزهم عْن ذلك

ى من ِشدَّةِ الظَّمإ، وال يَْشَرُب الَماَء؛ فال يَُشكُّ َشاكٌّ  وبَِحْضَرتِِه َماٌء، فََجعََل يَتَلَوَّ
وهذا ... ُشْربِِه، أو َمْمنُوٌع بَِسبٍَب يَعُوقُهُ عنه، وأنَّه لْم يَتُْرْكهُ اْختِيَاًرا أنَّهُ َعاِجٌز َعن

 ِ  .20"بَي ٌِن، والَحْمدُ لِِلَّ

ِ للِكتاِب   ْرفَِة مع القْوِل بِاإِلْعَجاِز الباََلِغي  ومن ِكباِر العُلماِء القائِلين بِالص ِ
ِ، وهو أبو الَحَسِن العَِزيِز، في ُوُجوٍه إْعجاِزيٍَّة أْخرى، أ ِة النَّْحِو العََربِي  َحدُ أئِمَّ

انِيُّ الُمْعتَِزِليُّ  مَّ فِهي َصْرُف الِهَمم عن " :، حْيُث قال21عِلي بن عيسى الرُّ
وذلك ... وعلى ذلك يْعتَِمدُ بعُض أْهِل الِعْلِم في أنَّ القُْرآَن ُمْعِجزٌ . الُمعَاَرَضةِ 

ةِ َخارٌج عن العَادَة، َكُخروج سائِ  وهذا، عْندَنا، . ر الُمْعِجَزاِت التي دَلَّت على النُّبُوَّ
 .22"أَحدُ ُوُجوِه اإِلْعَجاِز التي تْظَهُر منها للعُقُولِ 

4-  ِ ْرفَِة على اإلْعَجاِز الباََلِغي   :ظاِهَرةُ تْقديِم القَْوِل بالص ِ

أنَّ القُرآَن  َعَرْضنا قْبَل قليل أْسَماَء، وبْعَض أْفَكاِر، علماَء كانُوا يَرْونَ 
الكريَم ُمْعِجٌز بالَوْجَهْين معًا، ولكنَّنا لْم نَِجدُ عْندَُهم تَْقِديًما ألَحِد الَوْجَهْيِن على 
َق في بْحِث الموضوعِ،  ْن تعمَّ اآلَخر؛ وسنَْعِرُض اآلن، تْفِصياًل، آراَء غيِرِهم، ممَّ

ْرفَِة أكثُر ِداللةً على وكان يَرى ِمثَْل ما َرأْوا، ولكنَّه تَميََّز بالقْوِل ب أنَّ بالص ِ
ِة األْعالِم الذين ذََهبوا هذا المْذَهَب . اإلْعَجاِز من الباَلَغِة القُْرآنِيَّةِ  ومن األئِمَّ

، حيُث قال اِزيُّ د بن ُعَمر الرَّ يِن مَحمَّ ا أن : القُْرآُن، ال يَخلو" :اإلماُم فْخُر الد ِ إمَّ
فإْن كان . َصاَحِة إلى َحد ِ اإِلْعَجاِز، أْو لم يَُكْن كذَِلكيُقاَل بأنَّه كان باِلغًا في الفَ 

ُل، ثَبََت أنه ُمْعِجزٌ  وإْن كان الثَّاني، كانَْت الُمعَاَرَضةُ على هذا التَّْقديِر . األوَّ
ِهم ُمْمِكنَةً، فَعَدَُم إتْيَانِهم بالُمعَاَرَضِة مع َكْون الُمعَاَرَضِة ُمْمِكنَةً، ومع تَوفُِّر دَواِعي

على اإلتْيَان بها، أْمٌر خاِرٌق للعَادَة، فكان ذِلك ُمْعِجًزا؛ فثَبََت أنَّ القُْرآَن ُمْعِجٌز 
َوابِ . على جميع الُوُجوهِ   .23"وهذا الطَّريُق عْندَنَا أْقَرُب للصَّ

ِ، قد   ، كَكثِيريَن غيِره، وبتَأْثِير مْنَهِجه الجدَِلي  والحِقيقةُ أنَّ اإلماَم الراِزيَّ
ْرفَِة مع أبْ  ِ بْين القْولَْين، بَحْيُث يَتَنَاَسُق القْوُل بِالص ِ دَى عْجًزا عن الجْمعِ العْلِمي 

ِ؛ ولذلك رأْيناهُ ُمْستَِعدًا  ِ في ( للتَّْضِحيَّةِ )إثْباِت اإِلْعَجاِز الباََلِغي  بِاإِلْعَجاِز الباََلِغي 
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مْ  ِ بأنَّ القُْرآِن الَكِريِم، ويْبدُو ذلك في إْقَراِره الض ِ القُْرآِن الَكِريِم غيُر ( ْبعَضَ )نِي 
د  ِعلى ُمجاِدٍل يَْفتَِرُض قُْدَرةَ  باِلغٍ في الفََصاَحِة دَرجةَ اإِلْعَجاِز؛ فقَْد قال، في الرَّ

 فَأْتُوا بُِسوَرةٍ ِمْن ِمثِْلهِ  :قَْولُه: فإْن قِيل" :النَّاس على اإلتْيان بَمثيٍل لبَْعِض السَُّورِ 
ُروَرةِ، أنَّ اإلتْيَاَن ... يتَنَاوُل ُسوَرةَ الكْوثَِر وُسوَرةَ العَْصرِ  ونحُن نْعلَُم، بالضَّ

إنَّ اإلتْياَن بأْمثَاِل هذه السَُّوِر خاِرٌج : فإْن قلتُم. بِمثِْلِه، أو بِما يَْقُرُب مْنه، مْمِكنٌ 
، ِلَهذ: قُْلنا... عن َمْقدُوِر البََشر، كاَن ذلك ُمَكابََرةً  ا السَّبَِب اْختَْرنا الطَّريَق الثانِيَّ

إْن بلَغَت هذه السُّورةُ إلى حد ِ اإِلْعَجاِز فقد َحَصَل المْقُصودُ، وإْن لْم يَُكْن : وقُْلنا
األْمُر كذلك، كان اْمتِنَاُعُهم عن الُمعَاَرَضِة، مع ِشدَّة دََواِعيهم إلى تْوِهيِن أْمِرِه، 

 .24"ُمْعِجًزا

د علي بُن حْزٍم مْذَهبًا عِجيبا في إثْبَاِت إْعَجاز وقد ذَهب اإل  ماُم أبو مَحمَّ
، ولكنَّه ذَهب، في تَْعليِل 25القُْرآِن الَكِريِم، فَجعَله ُمْعِجًزا بنَْظمه وبإْخباره بالغُيوبِ 

ماِهيَّة الُمعِجِز فيه، إلى إْنكار أْن يكون إعجاُزهُ عائِدًا إلى كْونِه في أْعلى دَرَجاِت 
والنَّْحُو " :الَغِة، بْل إلى َصْرِف الخْلِق عن الَطَمعِ في اإلتْيَان بِمثِْله؛ فقَالالبَ 

ابعُ  وْجهُ إْعجاِزه كونُه في أْعلَى َمراتِِب : ما وْجهُ إْعَجاِزه؟ فقالت طائِفةٌ : الرَّ
على إنَّما وْجهُ إْعجاِزه أنَّ هللاَ منَع الخْلَق من القُدَرة : وقالت طَوائفُ . الباَلَغةِ 

 .26"ُمعاَرَضتِِه فقط 

ِل، وأْبَطَل بُحَججٍ  وقد ذَهب، بْعدَ ذلك، يَُردُّ على أْصحاب الرأْيِ األوَّ
 .جدَليَِّة أْن يُكون القُْرآُن ُمْعِجًزا لَكْونِه في أْعلى دَرَجات الباَلَغةِ 

ولْيَس مْعنى ما قُْلنَاهُ أنَّ اإلماَم ابَن حزم أْنَكر باَلَغةَ القُْرآِن الَكِريِم، إْن 
تَْبِليُغ الُمتََكل ِِم المعَانَِي التي  -وهو ِمن معَانيها بال َشك ٍ  -كان مْعنى الباَلَغِة 

نَّ القُِرآَن ولكِ . 27"في الغَايِة التي ال َشْيَء بْعدَها" يُريدُها، ألنَّه، في هذه الحالة 
الَكِريَم، مع هذا، لْيس من نْوعِ بالَغِة الخْلِق َحتَّى يثبَُت إْعجاُزه بُمقاَرنَتِه بَكالم 

ولَهذا، فإنَّ َسبيل إثبات ماهيَِّة إْعجاِزه تتَمثَُّل في إثْباِت الُمخالَفة . الَمْخلوقين
ْن يأْتُوا بِمثِْلِه، وَرفَع َحاَل بين الخْلِق وبْين أ:" المْذُكورة، وُخُصوصا ألنَّه تعالى

 .28"عْنهم القْوَل في ذلك ُجْملَةً 
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ٍ يُْبِطُل الَكثيَر من   اإلماِم ابِن ( َخْبطِ )ورْغم أنَّه يُمِكننِا أْن نتَقَدَّم بنَْقد عْلِمي 
حْزٍم في كثيٍر من المْوُضوعات التي تَحدََّث فيها أثْناء ُمناقََشته آلراء بْعض 

نَا، فيما نْحُن بَِصدَِدِه، أْن نُبَي َِن أنَّه، تماما الِفَرِق في هذه  المْسألة،؛ ولكنَّ الذي يَُهمُّ
ِ للقُْرآِن الَكِريِم  اِزي، َعَجَز عن الجْمعِ بْين القْول بِاإِلْعَجاِز الباََلِغي  ِمثْل اإلماِم الرَّ

ْرفَِة، فقَدََّم الوْجهَ األخير، وأنََكَر  ماِت  الَوْجهَ  -َعَمِلياا -والص ِ َل؛ رْغم أنَّ ُمقد ِ األوَّ
ها، أنَّ  القُْرآَن الَكِريَم قد عبَّر عن  ذلك الَجْمَع كانت في ذْهنِه، وِمْنها، وأَهمُّ

 .كما قال" الغايَةَ التي ال َشْيَء بْعدَها"المعَاني التي أَرادَها، وبلََغ في ذلك 

التي يثْبُُت بها اإِلْعَجاُز ( الَكْيِفيَّةِ )ونْحُن، لو سأْلنا اإلماَم ابَن حْزٍم، عن  
ِ القُرآنِيُّ للَمْخلُوقِيَن، فإنَّنا َسنَِجدُه  هذا الباَب، بَْل يَتَبَنَّى فيه رأْيا ( يُْغِلقُ )الباََلِغي 

يَْجعَل إثْباتَه ُمستَِحيال؛ بَْل إنَّه يُْنْكُر هذا النَّْوَع من الباَلَغِة رأًْسا، رْغم أنَّ أيَّ 
ٍس بأَساليبِ  الَكالم، يَْستَطيُع أن يتَوقََّف عند ما ال َحْصر له من األْمثِلة على  متمر ِ

ُمبايَنَِة َكالِم هللاِ ِلَكالم الَمْخلوقِين، وأْن يُثْبَِت اإِلْعَجاَز في ذلك، وهو األْمُر الذي 
 َعَشَراُت العُلَماِء الُمْسِلمينَ  -باْقتِداٍر عِجيٍب أْحيَانًا -بيَّنه 

الباَلَغةَ الُمْعِجَزةَ ( أْنَكرَ )ُكم، إذَْن، أنَّ اإلماَم ابَن حْزٍم قْد نْستَطيع أْن نحْ  
ْرفَةِ  ما علْيها فْكَرتَه عْن الص ِ ح بذَِلك . للقُْرآِن الَكِريِم، ُمقَد ِ وعلى ُكل ِ حاٍل، فقد َصرَّ

ن م أنَّ هللاَ َحَكى عْن قومٍ " :تْصريًحا في العَديِد من المواِضع، وبُْرهان ذلك عْندَه 
َوُكنَّا . َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكينَ . لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصل ِينَ  :أْهِل النَّاِر أنَّهم يُقولون
ينِ . نَُخوُض َمَع اْلَخائِِضينَ  ُب بِيَْوِم الد ِ فَكاَن هذا ... َحتَّى أَتَانَا اْليَِقين. َوُكنَّا نَُكذ ِ

َغْيَر ُمْعِجٍز بال ِخالٍف، إْذ لم يقُْل أحدٌ من أْهِل  ُكلُّه، إذا قالَه غْيُر هللاِ عزَّ وَجلَّ 
ا قالَهُ هللاُ تعالى، وَجعَلَه كالما لَهُ، أَصاَرهَ  اإلْسالِم إنَّ كالَم غيِر هللاِ ُمْعِجٌز، لكْن لَمَّ

 .29"ُمْعِجًزا، وَمنََع من ُمَماثَلَتِهِ 

وال َمنَاَص من التَّْنبيه، مجدَّدًا، إلى ما أَشْرنا إليه فِيما سبََق، وُهَو تْقريُر   
وِلَهذا، فقَْد بَدَا من . َعْجِز الَكثِيرين عن الجْمعِ بين هذين الَوْجَهْيِن اإلْعجاِزيَْينِ 

ا إلى تْقِديم ِ أْن يَْنتَِهَي البْحُث اإلْسالِميُّ في المْسألة، إمَّ ْرفَِة مع  الَمْنِطِقي  الص ِ
ِ، أو ( التَّْضِحيَّةِ ) ي، َحْسَب ( اْستِْبعَادِ )بِاإِلْعَجاِز الباََلِغي  ْرفَِة؛ ألنَّها تَؤد ِ القْوِل بِالص ِ

 ِ ِ القُْرآنِي  وعباَرةُ اإلماِم . العْجِز الذي الحْظناهُ، إلى إْنكاِر اإلْعَجاِز الباَلِغي 



 شايب لخضر  /د.أ
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                               41

ُص أْحَسَن تْلِخيٍص  ِ تُلَخ ِ هذا الَمْوقَِف، إْذ قال في مْعِرِض إْنكاِره  القُْرُطبِي 
ْرفَةِ  ةِ :" للص ِ إنَّ : أنَّ القُْرآَن هو الُمْعِجُز؛ فلَْو قُْلنَا... وهذا فاِسدٌ، ألنَّ إْجماَع األمَّ

ْرفَةَ هو الُمْعِجُز لَخَرَج القُْرآُن عن َكْونِِه ُمْعِجًزا، وذلك ِخالُف  الَمْنَع والص ِ
كان َكذَِلك، ُعِلَم أنَّ نْفَس القُْرآِن هو الُمْعِجُز، ألنَّ فََصاَحتَهُ وإْذ ... اإلْجَماعِ 

 .30"وباَلَغتَهُ أْمٌر خاِرٌق للعَادَةِ 

 :الَجاِحُظ وَحلُّ اإلْشَكالُ  -5

ْرفَِة وْجًها إلْعجاِز القُْرآِن الَكِريِم لْيس  أثْبَتْنَا، َحتَّى اآلن، أنَّ القْوَل بِالص ِ
ْحدَهُ، كما أثْبَتْنَا أنَّ إْنكاَرهُ لباَلَغتِه الُمْعِجَزةِ َمْذَهٌب ُمْنتَِشٌر بين قْوال للنَّظَّاِم و

لماِء اإلْسالِم الُمْنتَِميَن إلى العَِديِد من الِفَرقِ  َِ ومن الُمَؤكَّد أنَّ هذا، وإْن كاَن . ُع
راَساِت القُْرآنِيَِّة، وهو يُْنِعُش ُعقُولَهُ  يَن بالد ِ ا بها من ُمِفيدا للُمْهتَم ِ ْم، ويَُخل ُِصها ممَّ

عِ في  ؛ إال أنَّ ما حقَّْقناهُ يْبقَى غيَر كاٍف، ذِلك أنَّ الُمْشِكلَةَ ما زالَْت (االت َِهامِ )التََّسرُّ
وأْخَطُر من هذا، فإنَّ ما اْنتََهْينا إليه ُمِضٌر بالقُلوِب، قُلوِب الُمْؤِمنِيَن . َمْطُروحةً 

ُرها َعدَُم بيَاِن (َحْيَرةً )ى فيها من الدَّاِرسين ألنَّه أْلقَ  اإلْعَجاِز ( َكْيفيَةِ )، يُبَر ِ
ْرفَِة، و بَْينََها وبَْين ثُبُوِت اإلْعَجاِز ( التَّْوفِيقِ )في َمْسأَلَِة ( َعدَُم الْقْطعِ )بالص ِ

ِ؛ وهو األمُر الذي من الُمْمِكن أْن يَْجعََل بْعَض العُقوِل  ةً )الباِلِغي  إلى ( ُمْضَطرَّ
ِ، وإْنَكاِر ال ما )عَْودة إلى تْقديم أَحِد َهذَْيِن الَوْجَهْيِن من ُوُجوِه اإِلْعَجاِز القُْرآنِي 

 . له( ِضدٌّ )أنَّه ( يَْبدُو

ِ في ال ِدراَساِت   ونُبادر إلى القْوِل بأنَّ ما الَحْظناه من َعْجِز البْحِث الِعْلِمي 
ِ للقُْرآِن هذه الُمْشِكلَِة، أ( َحل ِ )القُْرآنِيَِّة في  ْي الَجْمعِ بين القْوِل بِاإِلْعَجاِز الباََلِغي 

ْرفَِة، وهي َحِقيقةٌ من  الَكِريِم، وهي حِقيقةٌ من حقائِِق الِكتاِب العَزيِز، والقْوِل بِالص ِ
ه؛ َحقائِِقه، وَحِقيقةٌ من َحقائِق تاِريخِ الدَّْعوةِ النَّبَِويَِّة، أو تَاريخِ القُْرآِن الَكِريِم ُكل ِ 

ِ بْينَُهما قد َوقََع في الِفْكِر  وإن ْكاَن َغْيَر ظاِهٍر َحاليًا، فإنَّ الَجْمَع الِعْلِميَّ العَْبقَِري 
ٍر، رْغم َجْهل الدَّاِرِسين القُدَاَمى والُمْحدَثِيَن لذلك ِ، وفي عهٍد ُمبَك ِ  .اإلْسالِمي 

ازعٍ، أبو ُعثَْماَن َعْمُرو ْبُن لقد اْستطاَع شْيُخ الباَلِغي ِين الُمْسِلمين بِدُون ُمن 
بَْحٍر الَجاِحُظ أْن يَْستَْمِسَك بالَوْجَهْين اإلْعَجاِزيَْيِن الَمْذُكوَرْيِن، وأْن يَْستِدلَّ على 

َم ذلك تَْقديما ِعْلِميا َسِليما وُمْقنِعًا تََماَم اإلْقناعِ  ة الَجْمعِ بْينَهما، وأْن يُقد ِ  .ِصحَّ
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ِ في اللُّغَِة العََربِيَِّة، ومن المْعلُوم أنَّ ال  َجاِحَظ يُعَدُّ ُمْنِشئًا للبَْحِث الباََلِغي 
راَساِت اللُّغَِويَِّة القُْرآنِيَِّة، أو العَْكُس، فإنَّ تَدَاُخَل البَْحثَْين واقِعةٌ  وبالتَّالي في الد ِ

ثِير من ُكتُبِِه، وُهَو، بهذا الوْصِف، أثْبََت في َكثيٍر من الَمَواِضعِ، في الكَ . ُمَؤكَّدةٌ 
باَلَغةَ القُْرآِن الَكِريِم التي تَِصُل إلى َحد ِ اإِلْعَجاِز؛ كما نَبَّهَ على اْحتِفَاِء هذا 
ِ بالبَيَاِن، ونُزوِله في قَْوٍم بُلَغَاَء، َشِديِدي الُخُصوَمِة، يَْستَْخِدُموَن  الكتاِب السََّماِوي 

ها ما من أْجل الغَلَبَِة فيها ُكلَّ الَوَسائِلِ  وقد اْستَدَلَّ على . الل َِسانُ ( يُْنتُِجه)، ومن أَهم ِ
ذلك بما َوَردَ عن العََرِب، وبما َوَردَ في التَّْنِزيِل نَْفِسِه، وذلك ِمثْل قْوِله تَعَالَى في 

في ، وقَْوِله تَعَالَى فَإِذَا ذََهَب اْلَخْوُف َسلَقُوُكْم بِأَْلِسنٍَة ِحدَاد :ُسوَرةِ األْحَزابِ 
َر بِِه اْلُمتَِّقيَن َوتُْنِذَر بِِه قَْوًما لُداا :ُسوَرةِ َمْريَمَ  ، وقْوِله فَإِنََّما يَسَّْرنَاهُ بِِلَسانَِك ِلتُبَش ِ

ْخُرفِ   ....31بَْل ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ  :تَعَالَى في ُسوَرةِ الزُّ

ِ، بل َعِمَل   ُمْعتَِمدا على ِعْلمه  -ولم يكتَِف الَجاِحُظ بالبْحِث النََّظري 
ِ الُمْرَهفِ  ِه النَّْقِدي  على اْستِْخراج بْعض أْوُجِه الباَلَغِة  - الواِسع بفُنون الَكاَلِم وِحس ِ

، أْبدَع فيه أُُصوال (نَْظُم القُْرآنِ )القُرآنِيَِّة، وَخصَّ هذا المْوُضوع بِكتَاِب هو 
َر في غْيِره من كتُبه أنَّ ما وقد قرَّ . اْحتَذَاها العُلَماُء الُمْسِلمون بْعدَه َر فيه، كما قَرَّ

ِل،  نَْظُمه البَِديُع الذي ال يَْقِدُر على ِمثِْلِه الِعبَادُ، " يدُلُّ على ِصْدقِ  الِكتَاِب الُمنَزَّ
 .32"َمَع ما ِسَوى ذِلك من الدَّالئِِل التي َجاَء بها َمْن َجاَء بِهِ 

ْرفَِة مع قَْوِله والَجاِحُظ، مع هذا، لْم يََر أيَّ تَ   نَاقٍُض في القْول بِالص ِ
بإْعجاِز الباَلَغِة القُرآنِي ِة؛ ألنَّه وَضع في االْعتِبار شْيئا لم يَْنتَبِْه إلَْيِه أَحدٌ من 
الدَّارِسين للمْوُضوع، وهو تَأْثِيُر ُمضاَهاةِ العََرِب للقُْرآِن الَكِريِم، إْن ُوِجدَْت، 

 .هاةُ، على الدَّْعَوةِ النَّبَِويَّةِ ومْهما كانَت هِذه الُمَضا

ِديَِّة، وَعِلم، كما َعِلَم َغْيُره من   وقْد اْستَقرأ الَجاِحُظ تَاريَخ الدَّْعوةِ الُمَحمَّ
، حيث 33النَّاِس، أنَّ النَّبِيَّ قد أْوَردَ على العََرِب َشْيئا لم يَْشَهْد التاريُخ له َمثِيال

للَكالم الذي جاَءُهم به، كما تََحدَّى الَخْلَق أْجَمعين؛ وهو تََحدَّاُهم أْن يأْتوا بَمثيٍل 
د . األْمُر الذي يْعني أنَّه مازال قائِما، وسيَْبقى،  إلى أْن تقُوَم السَّاَعةُ  وإن ِي، أَؤك ِ

ْكر الَحكيم،  هنا أْن لْن يستَطيَع الخْلُق أجمعين، بالِفْعل، أْن يأتوا بَمثِيٍل آلياِت الذ ِ
 .اوُز فيما ال يُْمِكُن َحْصُرهُ ِمَن الَمْوُضوَعاِت قُدَُراِت الَخْلقِ ألنَّه يتجَ 
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ِ للعََرِب ما زالت   لَْت هذا التَحدي  وعلى ُكل ِ حاٍل، فإنَّ اآلياِت التي َسجَّ
نةً في الِكتاب العَزيزِ  لَهُ  :ومْنها قْولُه تَعَالَى في ُسوَرةِ الطُّورِ . ُمدَوَّ أَْم يَقُولُوَن تَقَوَّ

أَْم  :ومنها في ُسوَرةِ ُهودٍ  ،فَْليَأْتُوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه إِْن َكانُوا َصاِدقِينَ . ْل اَل يُْؤِمنُونَ بَ 
يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بِعَْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََريَاٍت َوادُْعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن دُوِن 

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  ْلنَا  :، ومنها في ُسوَرةِ البَقََرةِ َّللاَّ ا نَزَّ َوإِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ
ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  . َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرةِ ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهدَاَءُكْم ِمْن دُوِن َّللاَّ

الَّتِي َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر 
أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بُِسوَرةٍ ِمثِْلِه  :ومنها في ُسوَرةِ يُونُس ،ِلْلَكافِِرين

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِين َعاٍم، أْي كما أنَّ ما ُهو تََحٍد . َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن دُوِن َّللاَّ
قُْل لَئِِن اْجتََمعَِت  :للَخْلِق، ما زال قائًِما، فإنَّنا نَِجدُ في ُسوَرةِ اإلْسَراِء قْولَه تَعَالَى

ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن يَأْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلقُْرآَِن اَل يَأْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم  اإْلِ
 .ِلبَْعٍض َظِهيًرا

ي َوْجًها من ُوُجوِه وق  د َرأَى ُجْمُهوُر العُلََماِء الُمْسِلِميَن في هذا التََّحد ِ
 ِ ، هنا، أْن أَُردَّ على . وهذا ال يُْمِكُن أن يَُكوَن َصِحيًحا. اإِلْعَجاِز القُرآنِي  وأُِحبُّ

دُها اإلماُم ابُن حزٍم،  ْعِم بِِعباَرةٍ َكثِيًرا ما َكان يَُرد ِ دَ ِمثِْل هذا الزَّ وِهي أنَّ ُمَجرَّ
 ". ال يَْعِجُز َعْنَها أَحدٌ "الدَّْعَوى 

دَ التََّحدي، بْل اْنِعداُم  وبالِفْعِل، فإنَّ الذي يَدُلُّ على اإِلْعَجاِز ليس ُمَجرَّ
َمْخَشِريُّ  ْكثََر من َحَصى أ:" الُمعَاَرَضِة، مع أنَّ العََرَب كانوا، كما يقُول اإلِماُم الزَّ

وأْوفََر عدَدًا من ِرَماِل الدَّْهناِء، ولْم يْنبِْض مْنهم ِعْرُق العََصبِيَِّة مع البَْطَحاِء، 
ة وُرُكوبُهم في ُكل ِ ما يَُروُمونه ... اْشتِهاِرهم باإلْفَراِط في الُمَضادَّة والُمَضارَّ

. ْوه بمآثِرَ إْن أتاهم أَحدٌ بَمْفَخَرةٍ، أتَْوهُ بَمفاِخَر، وإْن رَماهم بَمأثََرة، رمَ . الشََّططَ 
ال، والسَّْيَف آِخرا، فلَْم يُعاِرضوا إال السَّْيَف َوْحدَهُ  ةَ أوَّ دَ لهم الُحجَّ  . 34"وقد جرَّ

ومْوُضوُع هذه الظَّاِهَرةِ، كما رأْينا، هو ما اْختَلََف حْولَه ُعلَماُء اإلْسالم، 
بين قائٍِل بأنَّ السَّبَب الذي دََعا العََرَب إلى تْرك الُمعَاَرَضِة للقُْرآِن الَكِريِم هو 

ْرفَةِ  ، وبْين قائٍِل بِالص ِ ةُ الَجاِحِظ وهنا بالذَّات، تَْبدو عْبقَريَّ . إْعَجاُزهُ الباََلِغيُّ
للعَيَاِن، حيُث أْخَرَج نفَسه من الدَّائَِرة الُمْغلَقَِة التي وَضع فيها العُلَماُء أنفَُسهم، 
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حْيُث لم يَْفِصلُوا بين االْستِدالل لُكل ِ وْجِه من هذَْين الَوْجَهْين بَشْكٍل مْستَِقل تماًما 
ْرفَِة، أو عن الَوْجِه اآلخر؛ فكان إثْبات اإِلْعَجاِز الباََلغِ  ِ، عند بْعِضهم، نافِيًا للص ِ ي 

 ِ ْرفَِة، عند البْعِض اآلَخر، نافِيا لإلْعَجاِز الباََلِغي    . كان القْول بِالص ِ

ا بالن ِْسبَِة للَجاِحِظ، فإنَّه لْم يَِقف هذا المْوقَِف ُمْطلقا، بْل رأَى في عدَم  أمَّ
ِد ُمَحاَولَةِ )ب عن َصْرفا إلَِهياا للعرَ ( نَْفِسَها)الُمعَاَرَضِة  ي ( ُمَجرَّ االْستِجابة للتََّحد ِ

ِ، ال أْن يأْتُوا  ْرفَِة عْندَهُ . بِمثِْلهِ ( بالِفْعلِ )القُْرآنِي  ا، إْن . وهذا هو مْعنى الص ِ أمَّ
فَرْضنا أنَّ العََرَب لم يُكونُوا َمْصُروفين عْنه، فإنَّهم لْم يَكونُوا يَْستَِطيعون أْن يأتُوا 

ِ ِعْندَه، . لقُْرآِن، ولو اْجتََمَع إليهم الَخْلُق كلُّهمبِمثْل ا وهذا مْعنى اإِلْعَجاِز الباََلِغي 
 .وِعْندَ غيِره

ِد  ا عن األْمِر التي َجعََل المتََكل َِم بالقُْرآِن يَْصِرُف العََرَب عن ُمَجرَّ أمَّ
ُم له تْعليال ِعْلِمي ا بِديعًا، وهو أنَّ العََرَب لْو ُمحاَولة َمَضاهاتِه، فإنَّ الَجاِحَظ يُقَد ِ

 ِ ي القُْرآنِي  ِ َشْيءٍ )َكانُوا قد َجاءوا ِلَرد ِ التََّحد ِ للقُْرآِن ( ُمَشابََهتُهُ )، مْهما كانت (بِأَي 
وأكبَُر من ذِلك، إلى (. التََّحد ِي)في ( طْعنًا)؛ فإنَّ ذلك سيَُكون (ُمْنعَِدَمةً )الَكِريِم 

ي ُمَحاَكَمِة القُْرآِن الكَ  ِريِم وما يُْفتََرُض أنَّ العََرَب قد جاُءوا بِِه على وْجِه َرد ِ التََّحد ِ
وفي هذا، إضافة إلى ُمعَادَلَة َكالم هللاِ َعزَّ وَجلَّ بَِكالم . إلى العََرِب أنفُِسهم

ِديَِّة، إْذ ال يُْؤَمُن تْغِليُب َجاِهٍل أو حَ  اقٍِد لهذا الَمْخلُوقِين، تْضييُع للدَّْعَوةِ الُمَحمَّ
عن ( التَّْنفيرِ )الَكالم على القُْرآِن الَكِريِم؛ فَتَتََحقَُّق الِفتْنَةُ، وما يَْنَجرُّ عن ذلك من 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُسول صلَّى َّللاَّ  .القُبُول من الرَّ

د ِ عل ْلناه بِعبَاَرتِنَا، في الرَّ ى قال الَجاِحُظ، ُمْجِماًل بأُْسلُوبِِه البَليغِ ما فصا
ا أرادَ، وِمْنه ما يتَعَلَُّق بَِمْوُضوِعنَا وِمثُْل :" ُمْنِكري ُكل ِ صْرٍف هللِ تَعالى العبادَ َعمَّ

ذِلك ما ُرفَِع من أْوَهاِم العََرِب، وَصْرِف نفُوِسِهْم عن الُمعَاَرَضِة للقرآن، بَْعدَ أْن 
ُسوُل بِنَْظِمِه، وِلذَِلَك لْم نَِجْد أَحداً  َطِمَع فِيِه، ولْو َطِمَع فِيه لتََكلَّفَهُ؛ ولَْو  تََحدَّاُهم الرَّ

ةُ على األْعَراِب  تََكلََّف بَْعُضُهْم ذِلك فََجاَء بِأَْمٍر فِيِه أْدنَى ُشْبَهٍة لَعَُظَمْت الِقصَّ
بُوا وأْشبَاِه األْعَراِب والن َِساِء وأْشبَاِه الن َِساِء؛ وأَلَْلقَى ذِلك ِلْلُمْسِلِميَن َعَمالً، ولََطلَ 

ِ ذِلك التَّْدبِيُر ... الُمَحاَكَمةَ والتََّراِضي بِبَْعِض العََرِب، ولََكثَُر الِقيُل والقَالُ  -فَكاَن لِِلَّ
 .35"الذي ال يَْبلُغُهُ الِعبَادُ، ولَْو اْجتََمعُوا لَهُ  -ي بأْن َصَرفَُهْم عْن الُمَحاَولَةِ أ
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ْرفَِة في ُمْستَوى آخر، وتَبَيَّن بَهذا أنَّ الَجاِحَظ قد وَضَع نَظِريَّ  ةَ الص ِ
ُمْختِلٍف تماًما عن الُمْستَوى الذي وضعَها فيه ُجْمُهوُر ُعلَماِء اإلْسالِم، واْستََطاَع 

وهو األْمُر . ِلهذا أْن يْجَمَع القْوَل بالنَّْظِم الُمْعِجِز للقُْرآِن الَكِريِم إلَْيَها َجْمعًا ُمَوفَّقًا
ٍ بفُنون القْول، قد الذي يَدلُّ على أنَّ ذوْ  قَه الفَن ِيَّ العاِلَي، الحاِصَل عن عْلٍم حِقيِقي 

ا ِسواه ومن ناحيٍَة أْخرى، . قادَه إلى تْقرير تَساِمي بيَاِن القُْرآِن الَكِريِم، ُمْطلَقًا، عمَّ
ٍ بالعَقائِِد؛ إضافةً إلى ِعْلِمِه بخَ  لَه العَِميَق، الحاِصَل عن عْلم حِقيِقي  بَايا فإنَّ تأمُّ

ْرفَِة؛ التي ال تَْعنِي عْندَهُ، كما  النُّفوِس وطبَائِعِ األْشياِء قد َهدَاه إلى القْول بِالص ِ
بيَّنَّا، أنَّ العََرَب كانُوا قاِدرين على اإلتْيَاِن بِمثل القُْرآِن الَكِريِم؛ بْل هي وِسيلَةُ 

ِد ُمَحاَولَِة ُمَضا َهاتِه، َمْهما كانت قيَمةُ الناتِجِ تْفِسيٍر إلْمَساِك العََرِب عن ُمَجرَّ
، يَْستِطيعُونَه لْوال أْن َمنَعَُهْم هللاُ، . عنها وهو األْمُر الذي كانوا، وهذا بِديِهيٌّ

 ِ ي النَّبَِوي  يَّة التََّحد ِ  .تعِظيًما لَشأِْن ِكتابِه، وتْحقيقًا لُحج ِ

ُحُضوَر حقيقَةَ لقد كان الَجاِحُظ يَِعي تَماَم الوْعيِ، عند بْحث المسألة، 
ِ الَكريِم إلى  عَظَمِة كالم هللاِ تعَالى، والَمْصلََحةَ الُمتََمث ِلَةَ في تْيِسيِر دْعَوةِ النَّبِي 

وهو . اإلْسالِم، ولهذا اْستَطاع أْن يَأتَِي بتَْفِسيٍر أْرَضى به كلَّ الَحقائِِق الَماثلَِة فيها
غيِره من العُلَماء الذي عَرضوا لهذه ما ال نَْستَطيع أْن نقُولَه عن تْنِظيَراِت 

المسألة بالبْحث، فَوقَعُوا في التَّناقُض، وألَّفُوا ُركاًما من األْخَطاء، وَحتَّى األُمور 
ِ كانت، دائما، عْوَراء ومثاُل ذلك ما أْوَرده اإلماُم . التي أَصابُوا فيها عْيَن الحق 

ازي، وغْيُره َكثِيُِروَن، ِعْندَما راح يُ  ثْبُِت أنَّ عِلَم البُلَغاِء بِنُُزوِل ما يأْتي به الرَّ
؛ ولْم 36العاِملُون على ُمضاَهاة القُْرآِن الَكِريِم هو ما منََع العََرَب من الُمحاَولَةِ 

ينتبِْه إلى أنَّ هذا األْمَر، لو َوقََع، لَكان فيه فَتٌْح لباِب فِتْنٍَة عِظيَمٍة، تَُصدُّ الناَس 
 .آنِ عن تَعَاِليِم القُر

ْرفَِة : وقد يقُول قائٌِل هنا إنَّ ما جئَت به من عْرٍض لمْوُضوع الص ِ
َجِميٌل،كما أنَّ ما بيَّْنَت من فِْكَرةِ الَجاِحِظ يْبدُو ِعْلِمياا، لوال أنََّك نََسْيَت أْن تُِشيَر، 

َب ما في الُحْسبَان تلك النُُّصوَص الَمْنُسوبَةَ، حْصًرا َحسْ  -والجاِحَظ  –ولْم تَضْع 
بلَغَهُ ِعْلمي، إلى الكذَّاِب ُمَسْيِلَمةَ، والتي يُوَجدُ فيها ما يُْبِطُل ُكلَّ ما أَرْدَت أْن 

 ِ ْرفَِة َوْجًها لإِلْعَجاِز القُْرآنِي   .توِهَمنا بَِصالِحيَتِه لتَْسِويغِ التَّْسِليِم بِالص ِ
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يرة يَجِ  دُ فيها بعَض أْخباِر وبالِفْعِل، فإنَّ الناِظر في ُكتُِب الحِديث والس ِ
ةِ [ُمس َعائِه للنُّبَوَّ ، وإنَّ الُمطاِلَع لبَْعض ُكتُِب التَّاريخ يَِجدُ فيها 37ِلَمةَ الَكذَّاِب واد ِ

فَهْل في ُوُجوِد هذه النُّصوِص . 38بْعَض النُُّصوِص الَمْسجوَعِة الَمْنُسوبَِة إلْيه
ْرفَِة؟  نْقٌض للقْوِل بِالص ِ

ال، إلى أنَّ مثَْل هذه النُُّصوِص القَِليلَِة والقَِصيَرةِ ال بُدَّ أْن نُِشير،  أوَّ
المْنسوبَِة ِلُمَسْيِلَمةَ الَكذَّاِب قْد القَْت قُبُوال لدَى العُلَماِء الُمْسِلمين القُدَامى 

 ِ تْهم إلى البَْحث عن َمخاِرَج . والُمْحدَثيَن الداَِّرِسيَن لإلْعجاِز القُْرآنِي  وقْد اضَطرَّ
ُث الَكبيُر أبو ُسلَْيمان الَخطَّابي في ُمنَاقََشتِه للَمْسألَِة لتَفْ  ِسير ُوُجوِدها، فذََهَب الُمَحد ِ

ما أْنَكْرتُْم " :قال. إلى الُحْكِم بأنَّه َكالٌم َغثٌّ ُمتََكلٌَّف ال يَْصلُُح ِلُمَضاهاةِ آياِت الذ ْكرِ 
يا ِضْفدَعُ، " :ُمَسْيِلَمةَ من قْوله نْحَو ما ُحِكَي عن... أنَّ الُمعَاَرَضةَ قد َحَصلَتْ 

ِريَن، وال الَواِردَ تُنَف ِِرينَ  ا قوُل ُمَسْيِلَمةَ في : قيل"... نِق ِي، كْم تَنِق ِيَن، ال الماَء تَُكد ِ أمَّ
ْفدَعِ، فَمْعلُوٌم أنَّه كالٌم َخاٍل من ُكل ِ فائِدَةٍ؛ ال لَْفُظهُ َصِحيٌح، وال َمْعنَاهُ  الض ِ

، ثم 39..."وإنَّما تََكلََّف هذا الَكاَلَم الغَثَّ ألْجِل ما فيِه من السََّجعِ ... ُمْستَِقيمٌ 
وأيُّ بالَغٍة في هذا الَكالِم، وأيُّ َمْعنَى تَْحتَهُ، وأيُّ ِحْكَمٍة فيه َحتَّى يُتََوهََّم أنَّ :"قال

 .40"فيه ُمعَاَرَضةً للقُْرآنِ 

افِِعيُّ بَْعَض أسْ  ِلَمةَ الَكذَّاِب، واْعتَبََرَها [َجاعِ ُمسوقد أْوَردَ األستاذ الرَّ
د ِ علَْيها، فقال( اْجتََهدَ )للقُْرآِن الَكِريِم، ولذَلك ( ُمعَاَرَضةً ) على أنَّ " :في الرَّ

التَّاِريَخ ال يَْخلُو من أْسَماِء قَْوٍم قَْد َزَعُموا أنَُّهم َعاَرُضوا القُْرآَن، فِمْنُهم َمْن ادََّعى 
ةَ،  وقد َزَعَم ... وجعَل َما يُْلِقيِه ِمْن ذلك قُْرآنًا َكْي ال تَُكوَن َصْنعَتُهُ بال أدَاةٍ النُّبُوَّ

ُمَسْيِلَمةُ الَكذَّاُب الَكذَّاُب أنَّ َلهُ قُْرآنًا نََزَل َعلَْيِه من السَّماِء، ويَأْتِيِه بِِه َملٌَك يَُسمَّى 
 .41"وُكلَُّها ُضُروٌب من الَحَماقَةِ ... اًل َرْحَماُن؛ بَْيدَ أنَّ قُْرآنَه كان فُُصواًل وُجمَ 

ومْعنى ما أْوَرْدناه قْبل قِليٍل عن الخطَّابي والرافِعي أنَّ الِفْكَر اإلْساَلِميَّ 
ِة ما ُرِوَي عن ُمسِلَمةَ الَكذَّاِب من أْسَجاعٍ، وذَهب يَْحُكُم بأنَّ  قد َسلََّم بِصحَّ

وألنَّ َهذَْيِن العاِلَمْيِن كانا من القائِِليَن . ِريمِ القُْرآِن الكَ ( ُمَضاَهاةَ )صاِحبَها أراد 
ْرفَِة؛ فقد كان ِلَزاًما عليِهَما، بعد التَّْسِليِم  ِ، الُمْنِكِريَن للقَْوِل بِالص ِ بِاإِلْعَجاِز الباََلغي 

بأَنََّها ُمتََكلَّفَِة  بَِما َوَردَ، أْن يَُردَّا َرداا ُمنَاِسبًا ِلَمْذَهبِِهَما، فَحَكَما على َهِذِه النُُّصوِص 
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ْحلَِة الَمعَانِي، وبالتَّاِلي فَِهَي ال تَْصلُُح َشاِهدًا على قُْدَرةِ الَخْلِق على  األْسلُوِب، ضَّ
 .اإلتْيَاِن بَِمثِيٍل للقُْرآِن الَكِريمِ 

ة ُوُرود هذه النُُّصوِص     ورغَم أن ِي ال أَُوافُِق الَجاِحَظ في تْسِليِمه بِصحَّ
ِة نِْسبَتَِها إلى قَائِِلَها عن  ُمسِلَمةَ الَكذَّاِب، كما ال أُوافُِق ُكلَّ من َسلََّم بِِصحَّ

يَرةِ   الَمْزُعوِم، وذِلك ِلعَدَِم ُوُروِدها من َطريٍق يَْطَمئِنُّ إليه العُلََماُء، بَْل إنَّ إَماَم الس ِ
ُ أَْعلَُم أَيُّ ذَِلَك َكانَ " :لالنَّبَِويَِّة، اْبَن إْسَحاَق، َجاَء بَِشْي مْنها، ثم قا ، وهذه 42"فَالَِل 

رْغَم هذا، إالَّ أنَّ تَْفِسيَر الَجاِحِظ ِلُوُجوِدها كان ِعْلِمياا، وُمَوافِقًا  .ِعبَاَرةُ تَْضِعيفٍ 
ْرفَةِ  على ( بِالِفْعلِ ( )الشُّبَهَ )إنََّها، ِعْندَهُ، قَْد أْلقَْت . ِلنَْظَرتِِه في اإلْعَجاِز بِالص ِ

أنَّه إنَّما " أْصَحاِب ُمَسْيِلَمةَ الَكذَّاِب، وتَعَلَّقُوا بها رْغم أنَّ ُكلَّ َمْن َسِمعََها كان يَْعلَُم 
ولْيَس لي، بعد . 43"َعدَا َعلَى القُْرآِن فََسلَبَهُ، وأََخذَ بَْعَضهُ، وتَعَاَطى أْن يُقَاِرنَهُ 

ِحُظ َصِحيًحا، َفَكْيَف كان َسيَُكوُن َحاُل إْن كاَن ما قالَهُ الجا: هذا، إالَّ أْن أتََساَءلُ 
الدَّْعَوةِ النَّبَِويَِّة إلى القُْرآِن الَكِريِم، لَْو أنَّ ِمثَْل هذا السََّخِف كان من َصنِيعَِة 

 .القٌَرِشييَن، وفي بِدَايَتَِها ؟

 :َمْوُت النََّظِريَِّة الَجاِحِظيَِّة واْستِْمراُر الَخَطإ -6

وَرْغَم إْبدَاعِ الَجاِحِظ في َوْضعِ نََظِريٍَّة َوفََّق فِيَها، وبأِدلٍَّة ِعْلِميٍَّة وأِخيًرا، 
ِ للقُْرآِن الَكِريِم؛ فَقَْد َحدَثَْت ِردَّةٌ في  ْرفَِة واإلْعَجاِز الباَلِغي  َسِليَمٍة، بَْيَن القَْوِل بِالص ِ

ِ، بَيَّنَّا بَْعَض أْسبَابَِها فِي َما َسبََق، َجعَلَْت ُعلََماَء الَمذَاِهِب األْكثَِر الِفْكِر اإلْسالِمي 
ْرفَةَ فِي الكْيِفيَِّة التي  اْنتَِشاًرأ، بَْعدَ اْنِحَساِر فِْكِر الُمْعتَِزلَِة، يَْحِصُرون معنى الص ِ

ةِ وقْد اْنَصَرَف الَكثِيُروَن، بَْعدَ هذا، إلى َرد ِ َما َزَعَمهُ من قُْدرَ . فِهَمها بِها النَّظَّامُ 
 .العََرِب َعلَى اإلتْيَاِن بَِمثِيٍل ِلباَلَغِة القُْرآِن الَكِريمِ 

َل من َردَّ قَْوَل النَّظَّامِ   ، كما لَْم تَْشفَْع لَهُ 44ولَْم يَْشفَْع للَجاِحِظ أْن كاَن أوَّ
الَكثيَر من  َعْبقَِريَّةُ ما َجاَء بِِه، فأْهَمَل الِفْكُر اإلْسالِميُّ نََّظِريَّتَهُ هذه، كما أْهَملَ 

ْغِم من ُوُجوِد بْعِض . تَْفِسيراتِِه العْبقَِريَِّة لكثيٍر من الَمَسائِِل اإلْسالِميَّةِ  وعلَى الرَّ
ِ، الذي كان  اِغِب األْصفَهاني  العُلََماِء الذين نَْستَِطيُع َعدَّ أْفَكاِرِهْم إثَْراًء لها، مثَل الرَّ

ِ والص ِ  ا اإِلْعَجاُز الُمتَعَل ُِق بَِصْرِف " :ْرفَِة معا، فَكتَبَ يَقُول بِاإِلْعَجاِز الباََلِغي  وأمَّ
إال ... وذَِلَك أنَّهُ َما من ِصنَاَعةٍ . النَّاِس عن ُمعَاَرَضتِِه فََظاِهٌر أْيًضا، إذَا اْعتُبِرَ 
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ا َرأيْ ... وبَْينََها وبَْيَن قَْوٍم ُمنَاَسبَاٌت َخِفيَّةٌ، وات ِفَاقَاٌت إلَِهيَّةٌ  نَا أْهَل الباَلَغِة فَلَمَّ
ٍ أنَّ ... والَخَطابَةِ  ي ِلُمعَاَرَضتِِه لَْم يَْخَف على ِذي لُب  لَْم تَْهتَْز َغَرائُِزُهْم للتََّصد ِ

وأَيُّ إْعَجاٍز أَْعَظُم من أْن يَُكوَن أَْعَظُم البُلَغَاِء . َصاِرفًا إلَِهياا َصَرفَُهْم عن ذَِلكَ 
 .45"ُمْجبََرةً في البَاِطنِ و... ُمَخيََّرةً في الظَّاِهرِ 

لْم  -حَسَب ِعْلِمي –رْغَم هذا، فإنَّ َعدََم إثَْراِء العُلََماِء للنََّظِريَِّة، بَْل إنَُّهم 
د َعْرٍض؛ قَْد َكاَن َسبَبًا فِي َجْهِل النَّاِس، في القَِديِم  يَْعِرُضوَها، ولْو ُمَجرَّ

 .والَحِديِث، بها

 :الخاتمة
البَْحِث في هذا المْوُضوعِ أنَّ هناك ُجْملَةً من األْخطاء قْد  بْعد تَبَيََّن لنا 

ْرفَِة إلى النَّظَّام، أْو . صاَحبَْت الِكتابَةَ فيه ها نِْسبَةُ نَظِريَِّة اإلْعجاِز بالص ِ وِمن أهم ِ
ها، والعَْجِز عن تجاُوِز ما  إلى مْجُهوِليَن، إضافَةً إلى ُضْعِف االْستِدْالِل على َرد ِ

ِ للقُْرآِن الَكِريمِ بَدا  أْي وإثْبَاِت اإلْعَجاِز الباَلِغي  وقد أثْبَتْنَا . أنَّه تنَاقٌُض بْيَن هذا الرَّ
ْرفَِة مْذَهٌب مْشهوٌر عند العُلَماء المْسِلِميَن القُداَمى، وإْن َجِهَل  أنَّ تَبَن َِي القْوِل بالص ِ

ا أَهمُّ ما. الِفْكُر اإلْسالِميُّ الحِديُث ذلك اْنتََهى إليه هذا البْحُث فهو التَّْعريُف  أمَّ
بَرأْي الَجاِحِظ في المْسأَلَِة، وبيَاُن العَْبقَِريَِّة التي قادَت بْحثَه، حتَّى اْنتََهى إلى 

 ِ ْرفَِة إلى جانِِب اإلْعجاِز الباَلِغي  ِ السَِّليِم بْين اإلْعَجاِز بالص ِ  .الَجْمعِ الِعْلِمي 

 :فْهِرس المراجع
المكتبة ، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، اإلتقان في علوم القرآن -1

 .الشاملة
، مكتبة الثقافة الدينية، رحمة هللا بن خليل الرحمن الهندي، إظهار الحق -2

 .ت.د، القاهرة
المختار ، ظفر هللا خان: ترجمة، وحيد الدين خان، اإلسالم يتحدَّى -3

 .1796، 6ط ، القاهرة، اإلسالمي
دار -السيد أحمد صقر : تحقيق، الباقالني، دمحم بن الطيب، إعجاز القرآن -4

 .ت.د، 3ط ، القاهرة، المعارف
 .ت.د، الجزائر، مكتبة رحاب، الرافعي، دمحم صادق، إعجاز القرآن -5



 شايب لخضر  /د.أ
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                               42

، دار الكتب العلمية، أبو الحسن علي بن دمحمالماوردي، ، أعالم النبوة -6
 .1786، 1ط ، بيروت

المكتبة ، ، أبو بكر أحمد بن الحسينالبيهقي، على مذهب السلف االعتقاد -9
 .الشاملة

، الخياط، عبد الرحيم بن دمحم، االنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد -8
  .ت.د، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية

 .المكتبة الشاملة، الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيين -7
 .المكتبة الشاملة، الزركشي، دمحم بن عبد هللا، القرآنالبرهان في علوم  -11
 .المكتبة الشاملة -الطبري، دمحم بن جرير، تاريخ األمم والملوك -11
 .المكتبة الشاملة، ابن قتيبة، عبد هللا بن مسلم، تأويل مختلف الحديث -12
 – 2ط -دار الصابوني  -دمحم علي الصابوني  -التبيان في علوم القرآن -13

1786.  
، 19 ، طالقاهرة، دار الشروق، سيد قطب ،التصوير الفني في القرآن -14

2114. 
 :تحقيق، الرماني والخطابي والجرجاني، ثالث رسائل في إعجاز القرآن -15

  .1768، 2ط ، القاهرة، دار المعارف، دمحم خلف هللا وآخر
 .الشاملةالمكتبة ، القرطبي، دمحم بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن -16
 .المكتبة الشاملة، الجاحظ، عمرو بن بحر، الحيوان -19
 .1771، 1ط ، بيروت، دار النفائس، مال الدين القاسمي، جدالئل التوحيد -18
 .المكتبة الشاملة، عبد الملك بن هشام، سيرة ابن هشام -17
 .ت.د، بيروت، دار عالم الكتب، دمحم بن إسماعيل، صحيح البخاري -21
دمحم محي الدين : تحقيق، البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، الفرق بين الفرق -21

  .ت.د، بيروت، دار المعرفة، عبد الحميد
  .المكتبة الشاملة، أبو دمحم عليابن حزم، ، الفصل في الملل والهواء والنحل -22
  .المكتبة الشاملة، الفيروزآبادي، دمحم بن يعقوب، القاموس المحيط -23
، 1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، دمحم بن عمر الرازي،، مفاتيح الغيب -24

1771. 



ْرفَةِ                                                                            إْعَجاُز القُْرآِن الَكِريِم بالص ِ
 

 

 49                                                                                    مجلة اإلحياء

 ،تحقيق دمحم سيد الكيالني ،الشهرستاني، دمحم بن عبد الكريم ،الِملل والن َِحل -25
 .1769 ،القاهرة ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي

دار  ،مصطفى الصاوي الجويني. د ،منهج الزمخشري في تفسير القرآن -26
 .ت.د ،3ط  ،القاهرة، المعارف

 :اإلحاالت
                                                           

ْرفَِة في علوم القْرآِن هو َصْرُف هللاِ تعَالى النَّاَس عن اإلتياِن بِِمثِْله، أْي َردُُّهْم  -1 معنى الص ٍ
 .2/377القاموس المحيط (/ َصَرفَ )انظر في معاني الِجذِْر . عن ذلك، وتَْحويلُهم عنه

 .317ص ، البغدادي ،الفرق بين الفرق :وانظر. 1/4تأويل مختلف الحديث  -2
 .سابقال -3
 ... 1/73السيوطي ، واإلتقان... 2/128الزركشي ، البرهان انظر في المسألة -4
 .88 ص، االنتصار -5
 .132ص ، البغدادي، الفْرق بين الِفرق -6
 .1/56الِملل والن َِحل  -7
  .155ص، رسالة الجرجاني، ثالث رسائل في إعجاز القرآن -8
 .156ص ، السابق -9

 .288ص، إعجاز القرآن -10
 .31ص ، السابق -11
 .154 -153ص ، رسالة الجرجاني، ثالث رسائل في إعجاز القرآن -12
 .15ص ، انظر التصوير الفني في القرآن -13
 .144ص ، إعجاز القرآن -14
 .418ص ، إظهار الحق انظر -15
 .77ص ، التبيان في علوم القرآن انظر -16
 .145ص ، إعجاز القرآن -17
 .16/219، الرازي، ، ومفاتيح الغيب219ص ، انظر منهج الزمخشري -18
 .56ص ، أعالم النبوة -19
 .266ص ، االعتقاد على مذهب السلف -20
 .95ص ، رسالة الرماني، ثالث رسائل في اإلعجاز انظر -21
 .111ص  ، السابق -22
 .119ص ، 2 ج، 2 مج، مفاتيح الغيب -23
 .118ص ، السابق -24
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 .3/15انظر الفصل في الملل والهواء والنحل  -25
 .3/16السابق  -26
  .السابق -27
 .3/116السابق  -28
 .السابق -29
 .1/95تفسير القرطبي  -30
 .1/5البيان والتبيين  انظر -31
 .4/71الحيوان  -32
ي -33  .118ص ، وحيد الدين خان، اإلسالم يتحدَّى، انظر في غرابة هذا التحد ِ
 .11-1/11الكشاف  -34
 .4/87الحيوان  -35
 .2/116 ج، 1مج، مفاتيح الغيب -36
 .باب عالمات النبوة، انظر صحيح البخاري -37
 .2/514انظر تاريخ الطبري  -38

39
 .55ص ، رسالة الخطابي، ثالث رسائل في اإلعجاز - 

40
 .59ص السابق - 

41
 .192ص، إعجاز القرآن - 

42
 .2/596سيرة ابن هشام  - 

43
 .4/87الحيوان  - 

44
 .216ص  ، منهج الزمخشري انظر - 

45
 .396ص ، جمال الدين القاسمي، دالئل التوحيد تفسير الراغب، نقال عنمقدمة  - 
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 ملسو هيلع هللا ىلص من القرآنالقدر الذي بينه الرسول 
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 :الملخص

 ،طهرة يعدان األصل وما سواهما فرعالقرآن الكريم والسنة النبوية الم 
واالقتصار على القرآن بدون السنة النبوية أمر  .ومفسرة للقرآنوالسنة مبينة 

ألَن القرآن أحوج إلى السنة من  ،مستحيل وممنوع ومرفوض شرعا وعقال
فتفسير  ،و ليس في القرآن نفسه ما يبين جميع القرآن ،حاجة السنة إلى القرآن

آن الذي لم القرآن للقرآن واقع وموجود لكن ليس في كل آياته، فما بقي من القر
القدر ))وقد بينت القول في مسألة . يريتناوله بيان القرآن بحاجة إلى بيان وتفس

فقال  ،إن هذه مسألة تعددت فيها األقوال: قلت (( الذي بينته السنة من القرآن 
 ،لم يبين إال آيات قالئل تعدّ على أصابع اليد ملسو هيلع هللا ىلصفريق من العلماء أن الرسول 

ن هذا القول مرجوح لضعف سنده أوالً ومخالفته ألبسط البدهيات وبينا أ
 ً ومخالفته للواقع الملموس وبالمقابل لهذا الرأي فقد نسب  ،الشرعية والعقلية معا

قد فسر كل  ملسو هيلع هللا ىلصالسيوطي ودمحم حسين الذهبي إلى أن ابن تيمية القول بأن النبي 
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نسبة هذا القول البن تيمية رحمه هللا تعالى القرآن وبعد التحقيق تبين فساد فهم 
وأن اإلمام السيوطي والدكتور الذهبي لم يحالفهما التوفيق في هذا الفهم لهذا 

وتبين أيضاً أن قول من  ،رأينا السيوطي قد تدارك ما نسبه البن تيمية فيما بعد
هو  -الثاني في المسألة  وهو القول -فسر أكثر القرآن ألصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصقال أن النبي 

 .بل هو قليل ،ليس بكثير ملسو هيلع هللا ىلصألن المدّون من تفسيره  ،قول بعيد عن الواقع
قد فسر من القرآن الشيء القليل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : 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. 
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 البيان; التفسير ; السنة ; القرآن  :الكلمات المفتاحية

 مقدمـــة
في  :الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، الحمد هلل القائل الحمد هلل

َل إِلَيِْهم َولَعَلَُّهم ]:محكم تنزيله  [.44: النحل][يَتَفَكَُّرْونَ َوأَنَْزلْنَا إِلَيَْك الذِّكَْر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُّزِ

الحمد هلل الذي شرع األحكام للناس في قرآنه الُمبِيْن، وبَيََّن تفصيل أحكامه بخاتم األنبياء 
 .والمرسلين، سيدنا دمحم بن عبد هللا صلوات هللا وسالمه عليه

فالقرآن الكريم كتاب هللا تعالى وفيه مراده من خلقه، والسنة النبوية : وبعد
أصول الدين وهي حجة الزمة على جميع المسلمين لوجوب الرجوع إليها أصل من 

ً متى ثبتت نسبتها عند المحدثين، فالسنة م بينة ومفسرة من حيث العمل بها شرعا
 . للقرآن الكريم

 . (1)« َوُسنَّتِيِكتَاُب هللاِ : تََرْكُت فِْيُكم أَْمَرْيِن لَْن تَِضلُّوا َما تََمسَّْكتُم بِِهَما»: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

صلى هللا  القدر الذي بينه الرسول) :وهذا البحث يتناول مسألة غاية األهمية، وهي
 (.من القرآن دراسة نظرية تطبيقية عليه وسلم

 :أهمية الموضوع والغرض منه، وسبب اختياره

 :أهمية الموضوع والغرض منه -أ

تتضح وتظهر أهمية هذا الموضوع من خالل ما توصل إليه هذا البحث من  -
أن التفسير من العلوم التي ال غنى عنها لكل مسلم حتى يفهم : نتائج، أهمها

 . كالم هللا تعالى ويتدبره

ً وبارزاً ال غنى عنه بحال من  - أثبَت البحث المستفيض أن للسنة دوراً مهما
 .وتبيين مراد هللا تعالى منهاألحوال في تفسير القرآن 

أن االقتصار على القرآن أمر مستحيل وممنوع ومرفوض شرعاً وعقالً، ألن  -
القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، ألن السنة بيّنة بنفسها، 

 . مشروحة وواضحة
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فكل من يقول ويدعي األخذ بالقرآن ويطرح السنة، كالقول بفهم اللغة 
 . االستقالل بها عن معاجمها، وهذا ما ال يقبله عقلالعربية و

رغبتي في تحرير القول في هذه المسألة،  : سبب اختيار الموضوع -ب
سبباً من أسباب اختيار ( أهمية الموضوع)ومن الممكن أن نعتبر الفقرة السابقة 

 . هذا الموضوع، فكلما كان الموضوع مهما؛ كانت الحاجة إليه أكبر وأكثر

  :ويتلخص هذا المنهج في ما يلي :المتبع في كتابة البحث المنهج

اعتمدت في دراسة الموضوع على طريقة العرض والنقد في المنهج العلمي  –
التحليلي المقارن، وذلك عن طريق عرض األقوال واآلراء، ومن ثم قمت 

معتمداً على أقوال العلماء فيما  ،بتحليلها ومقارنتها ومناقشتها، وأخيراً الترجيح
 . صح عنهم مع التوثيق الدقيق للمادة العلمية

 :وتشتمل على :مقدمة: الخطة وضعتها كالتالي: خطة البحث

 .أهمية الموضوع والغرض منه وسبب اختياره والمنهج المتبع في كتابة البحث

 (من القرآن ألصحابه دراسة نظرية تطبيقية ملسو هيلع هللا ىلص القدر الذي بينه الرسول) 

 :ويتضمن أربعة مباحث      

صلى هللا عليه التحقيق أنه لم يقل أحد من هذه األمة أن النبي : المبحث األول
 فسر القرآن كله           وسلم

فسر ألصحابه القليل النادر من القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصأدلة من قال أن النبي : المبحث الثاني
 ومناقشتها

فسر ألصحابه الكثير من القرآن مع بيان  ملسو هيلع هللا ىلصأدلة من قال أن النبي : المبحث الثالث
 الرأي الراجح في المسألة

 أمثلة الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن بعض : المبحث الرابع

فهرس  ،وإليه البحث من نتائج وتوصيات وتتضمن أهم ما انتهى: الخاتمة
 المصادر والمراجع 
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صلى هللا عليه التحقيق أنه لم يقل أحد من هذه األمة أن النبي : المبحث األول
 .فسر القرآن كله وسلم

صلى تعرض القرآن بالتفصيل إلى الغرض من بعثة الرسول المصطفى 
: األنبياء][َرْحَمةً ِلْلعَالَِمْينَ ]فذكر القرآن أن هللا أرسل رسوله هللا عليه وسلم

ِليُْخِرَج ]، و[10: يس] [ِليُْنِذَر َمْن َكاَن َحيّاً َويَِحقَّ القَْوُل َعلَى الَكافِِرْينَ ]، و[701
اِلَحاِت ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّور  .[77: الطالق] [الَِّذْيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 : ليكون ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسوله الكريم ولهذا أنزل هللا كتابه العزيز 

يَا أَيَُّها ]:، وفي هذا يقول هللا عز وجلالمبلغ للقرآن عن ربه للناس – 1
ُسْوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوهللاُ يَْعِصُمَك  الرَّ

 [. 71: المائدة][ِمَن النَّاِس 

فهو يقوم بتفسير ما غمض من معانيه ألصحابه،  :المبي ِّن للقرآن – 2
وإيضاح ما أشكل منه، ورفع ما فيه من إجمال، وتقييد مطلق وتخصيص عام، 

َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَّ ]قال تعالى ْكَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ : النحل][ُرْونَ َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ
44 .] 

 [. 4: إبراهيم][َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسْوٍل إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَيَِّن لَُهم]:وقال

بسبب عدم التدقيق  ،تعدٌ هذه المسألة من المسائل التي تعددت فيها األقوال
ألصحابه القرآن كله، بل لم يبين  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي : في الكالم، قال فريق من العلماء

ومن جاء بعده  ،(2) بيّن بعضه، وهذا البعض قليل، وعلى رأس هؤالء الُخَويّي
 . كالسيوطي، وممن أخذ بهذا الرأي من المعاصرين الشيخ ابن عاشور

فسر كل القرآن، وقد نسب السيوطي ودمحم  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي : وقال فريق آخر
حسين الذهبي ومن بعدهما ممن أخذوا عنهما دون تدقيق هذا القول البن 

 . ، كما فهموه من كالمه(3)(تيمية

ً للخالف ومناقشته بتمعن  وهنا ال بد لنا أن نسوق كالم ابن تيمية دفعا
 . وتدبر
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بين ألصحابه معاني القرآن،  ملسو هيلع هللا ىلصيجب أن يعلم أن النبي : ))قال ابن تيمية
َل إِلَْيِهم]:كما بيَّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى يتناول [ 44: النحل][ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ

 . هذا وهذا

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن، : (4)وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي
ا، أنهم كانوا إذا تعلموا من كعثمان بن عفان، وعبد هللا بن مسعود، وغيرهم

: عشر آيات لم يجاوزوهما حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة

م كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، وأقا: وقال أنس
 . ثمان سنين، ذكره مالك: ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل

، [92: ص] [ِكتَاٌب أَْنَزلْنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك ِليَدَّبَُّروا آيَاتِهِ ] :وذلك أن هللا تعالى قال
 [يَدَّبَُّروا القَْولَ أَفَلَْم ] :، وقال[94: ، ودمحم29: النساء] [أَفاَلَ يَتَدَبَُّرْوَن القُْرآنَ ] :وقال

إِنَّا ] :وتدبر الكالم دون فهم معانيه ال يمكن، وكذلك قال هللا تعالى[ 72: المؤمنون]
 . ، وعقل الكالم متضمن لفهمه[9: فيوس] [أَْنَزلْنَاهُ قُْرآناً َعَربِيّاً لَعَلَّكُْم تَْعِقلُْونَ 

ألفاظه،  ومن المعلوم أن كل كالم المقصود منه فهم معانيه دون مجرد
 . فالقرآن أولى بذلك

 ً ً في فّن من العلم، كالّطّب : وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا
والحساب، وال يستشرحوه، فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم 

 !!!. وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم؟

هو وإن كان ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليالً جدّاً، و
انتهى  (5)((في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم

 . كالم ابن تيمية

 . ذكر له هذا القول السيوطي والذهبي ونسباه إليه : توضيح

المتمعن في كالم ابن تيمية الذي ساقه، ال يجد ما نسبه إليه  :قلت
بين ألصحابه كل  ملسو هيلع هللا ىلصالسيوطي، ودمحم حسين الذهبي صحيحاً، بأن الرسول 

 : معاني وألفاظ القرآن، بل لم يحالفهما الصواب في قولهما هذا لألسباب التالية
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فسر كل  ملسو هيلع هللا ىلصح بأن النبي المتمعن في كالم ابن تيمية يجد أنه لم يصر -7
كان يبين ألصحابه معاني القرآن، ولم  ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن ألصحابه، وإنما ذكر أن النبي 

 (. بعضه ) ، ولم يقل (كله ) ، فلم يقل ملسو هيلع هللا ىلصيتعرض للقدر الذي فسره النبي 

ة في تفسيرها للقرآن أنه ساق هذا الكالم في معرض بيان مكانة السن -9
وجاء بهذه النصوص القرآنية ليثبت حجية تفسير الكتاب بالسنة، ال ليقول إن 

 . فسر وبين كل القرآن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وال .... فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم: ))أما قوله -3
يستدل بالدليل العقلي  ، فإنه يقصد بذلك أن.....((يستشرحوه، فكيف بكالم هللا

يفسر كالم هللا تعالى، ألنه هو الذي جاء به، فهو أولى ببيانه،  ملسو هيلع هللا ىلصعلى أن النبي 
 . ملسو هيلع هللا ىلصولم يتعرض ال من قريب وال من بعيد للقدر الذي فسره رسول هللا 

ومعلوم أن : ))بل إن ابن تيمية صرح عكس ما نسبوه إليه فقال -4
نقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والمالحم، ولهذا قال اإلمام الم

التفسير والمالحم، والمغازي، ويروى ليس : ثالثة أمور ليس لها إسناد : (6)أحمد
 . (7)((لها أصل، أي إسناد ألن الغالب عليها المراسيل

ر ابن تيمية أنه -5 كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن : ))وقد قرَّ
 . (8)((قليالً جداً 

فسر ألصحابه كل القرآن، ثم يقول بعد هذا ما  ملسو هيلع هللا ىلصفكيف يقول أن النبي 
أن يختلفوا في ما بينهم بشيء فسره  ملسو هيلع هللا ىلصسقناه؟ وكيف يتأتى ألصحاب رسول هللا 

 !!!. ؟ ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  لهم

فقد جاء السيوطي وبعده دمحم حسين الذهبي ومن بعدهما، وفسروا كالم 
فسر ألصحابه كل القرآن،  ملسو هيلع هللا ىلصابن تيمية وجعلوا منه أدلة على أن رسول هللا 

 . والحقيقة خالف هذا

 . حهاوهنا يجدر بنا أن نناقش األدلة التي ساقها هؤالء ونوض
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َل إِلَْيِهم]:استدلوا بقوله تعالى -7 ْكَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ  [َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ
البيان في اآلية يتناول األلفاظ  والمعاني، فالرسول بين كل : قالوا[ 44: النحل]

 . القرآن، وإال كان مقصراً في البيان

بمقتضى كونه مأمورا  ملسو هيلع هللا ىلصهذا استدالل غير صحيح ألن رسول هللا ))
فبعد ))، (9)((بالبيان كان يبين لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن ال كل معانيه

َوَما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك ]عشرين آية من هذه اآلية، وفي السورة نفسها ورد قوله تعالى
فال يتم التفسير الصحيح، [ 74: النحل] [...يَِّن لَُهُم الَِّذي اْختَلَفُوا فِْيهِ الِكتَاَب إِالَّ ِلتُبَ 

لقرآن هـو القرآن وال الفهم السديد إال بجمع اآليتين، ألن خير من يفسر ا
 . تفسـير الواضحات من الفاضحات: ، و كما قيل(10)((ذاته

من القرآن، حتى أما استداللهم أن الصحابة كانوا ال يجاوزون ما تعلَّموه 
فسر ألصحابه كل  ملسو هيلع هللا ىلصيتعلّموا ما فيها من العلم؛ فهذا ال يدل على أن النبي 

أن الصحابة كانوا حريصين على طلب العلم عن النبي : القرآن، بل يفهم من هذا
من القرآن، وليس  ملسو هيلع هللا ىلصوقد دفعهم هذا إلى أن يتعلموا كل ما فسره لهم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

أنه حكاية ما كان عليه العلم )) :فهذا يمكن أن نقول عنه. (11)كل تفسير القرآن
 . (12)((وطلبه

أنهم كانوا ال يجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى : وغاية ما يفيده))
إخوانهم ، أو غيره من ملسو هيلع هللا ىلصيفهموا المراد منه، وهو أعم من أن يفهموه عن النبي 

الصحابة، أو من تلقاء أنفسهم، حسبما يفتح هللا به عليهم من النظر 
 . (13)((واالجتهاد

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 

 . ستأثره هللا بعلمه، ومنها ما املسو هيلع هللا ىلص

أقسام التفسير، ومن خالل  وفي هذا يبين حبر األمة عبد هللا بن عباس 
التفسير : للقرآن فيقول ملسو هيلع هللا ىلصهذه األقسام نتعرف على القسم الذي فيه بيان من النبي 

 : (14)على أربعة أوجه
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 . وجه تعرفه العرب من كالمها – 7

 . التهوتفسير ال يعذر أحد بجه – 9

 . وتفسير يعلمه العلماء – 3

 . وتفسير ال يعلمه إال هللا – 4

وهو الذي تعرفه العرب من كالمها، هو بيان معاني الكلمات في : فاألول
وهذا النوع ال يحتاج إلى ..... الصدق، الكذب، الزنا، أرض: لغة العرب، نحو

 . ة والبالغةبيان وتفسير، خصوصا عند هؤالء الصحابة الذين هم أهل الفصاح

الذي ال يعذر أحد بجهالته، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، : والثاني
وحرمة الزنا والربا ... كوجوب فرضية الصالة، والزكاة، والصيام، والحج

فهذا ال يحتاج إلى تفسير وبيان، فالصحابة ومن بعدهم .... والخمر والكذب
 . يعلمونه حق العلم

يعلمه إال العلماء، كاستخراج الدالالت من اآليات، وهو الذي ال : والثالث
  .واستنباط األحكام منها

صلى هللا وهذا القسم هو المعنّي هنا، وهو الذي كان يبينه ويفسره النبي 
 . مما يحتاج إلى تفسير وبيان عليه وسلم

الذي ال يعلمه إال هللا، وهو ما استأثره بعلمه، فلم يعلم به أحدا، : والرابع
وقت قيام الساعة، واألمور الغيبية وغير ذلك مما اختص به سبحانه : نحو

 . وتعالى

أن من القرآن ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به : ))واعلم
َوإِذَا ]:القرآن، فإن ذلك ال يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو

قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحْوَن أاَلَ إِنَُّهم ُهُم الُمْفِسدُوَن قِْيَل لَُهم الَ تُْفِسدُوا فِي األَْرِض 
هو ما ينبغي  ، لم يجهل أن معنى اإلفساد[79 – 77: البقرة][َولَِكْن الَ يَْشعُُرْونَ 

 . (15)((تركه مما هو مضرة، وأن اإلصالح هو ما ينبغي فعله وفيه منفعة
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قد فسر  ملسو هيلع هللا ىلصبأنه :  من قال فساد قول ))من خالل هذا العرض يتبين لنا 
جميع القرآن بل فساد فهم نسبة هذا القول البن تيمية وأن اإلمام السيوطي 

 ((. والذهبي لم يحالفهما التوفيق في هذا الفهم

ألكثر  ملسو هيلع هللا ىلصكما أن تفسير النبي : وقد تدارك السيوطي ذلك فيما بعد فقال
القرآن هو قول بعيد عن الواقع؛ ألن المدّون من تفسيره ليس كثيراً بل هو 

 . (16)قليل

فعليك  –يعني تفسير القرآن بالقرآن  –فإن أعياك ذلك : ))بل إن ابن تيمية قال
 . (17)((بالسنة

فإذا كان البيان النبوي شامالً لجميع القرآن، إذن لماذا نسبة هذا الزعم 
فماذا بقي بعد ذلك من القرآن حتى يفسر بعضه بعضاً، بل حتى  لشـيخ اإلسالم،

 . 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
ى أقوال وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن وال في السنة رجعنا في ذلك إل))

 . (18)(( الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك

فإذا كانت السنة قد بيَّنت جميع القرآن؛ فماذا يمكن أن يكون قد بقي إذن ألقوال 
حينئذ إذا لم نجد : ))الصحابة حتى نرجع إليها في التفسير، بل ما معنى قوله

 .(19)((التفسير في القرآن وال في السنة

جميع القرآن، أو أكثره، لنقله إلينا حفظة العلم وحملة  ملسو هيلع هللا ىلصلو بين  :قلت
حملوه ونقلوه إلينا وهم أحرص الناس على نقله  ملسو هيلع هللا ىلصالشريعة من أصحاب النبي 

لمن بعدهم من التابعين، ولكان لهؤالء التابعين مثل هذا الحرص على نقله لمن 
ينا الثقات الحفاظ، ونحن بحثنا بعدهم من أتباع التابعين وهلم جراً، حتى ينقله إل

 .فسر القرآن كله ملسو هيلع هللا ىلصعن هذه األحاديث فلم نجدها، فيمتنع قول من قال أنه 

وهذا هو القول الذي أرجحه، وهو رأي البيضاوي والشوكاني وفضيلة 
، وكل من ادعى خالف هذا (20)الدكتور إبراهيم خليفة والدكتور دمحم علي الحسن

 ن أين هذا التفسير؟إذ: نقول له
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كما ( الكل أو البعض)فلو كان هذا االدعاء صحيحاً لنقل إلينا هذا الكم 
نقل الحديث وكتب، فالتفسير أولى وأهم بأن ينقل، ألنه يتعلق بكتاب هللا تعالى 

 .وكالمه

فسر ألصحابه القليل النادر من القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصأدلة من قال أن النبي  :المبحث الثاني
 ومناقشتها

لم يبين ألصحابه من معاني  ملسو هيلع هللا ىلصممن ذهب إلى القول بأن رسول هللا 
 . القرآن إال القليل، الخويي ومن أتى بعده كالسيوطي وابن عاشور

وأما القرآن، فتفسيره على وجه القطع ال يعلم : ))وفي هذا يقول الخويي
وهذا ما نص . (21)((، وذلك متعذر في آيات قالئلملسو هيلع هللا ىلصإال بأن يسمع من الرسول 

قليل  –التفسير النبوي للقرآن  –والذي صح من ذلك : ))عليه السيوطي قائالً 
 . (22)(( قلةجداً، بل أصل المرفوع منه في غاية ال

أما اآلثار فالمعني بها؛ ما : ))وإلى هذا ذهب ابن عاشور في تفسيره فقال
من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع اإلشكال  ملسو هيلع هللا ىلصنقل عن النبي 

 .(23)((واإلجمال، وذلك شيء قليل

ً ما يكون هذا التفسير جوابا على سؤال من أحد الصحابة، أو  وغالبا
 . (24)لخطأ وقع فيه أحد، أو استنباطاً لحكم من آية  تصويبا

 : (25)ومن األدلة التي استدلوا بها على قولهم هذا
صلى هللا عليه ما كان رسول هللا : ))عن عائشة رضي هللا عنها قالت -7

، هذا حديث (26)((يفسر شيئا من القرآن إال آيات بعدد علمه إياهن جبريل وسلم
 . منكر كما نقل عن بعض أئمة الجرح والتعديل

 . (27)((منكر غريب: ))قال ابن كثير الدمشقي عن هذا الحديث

في إسناده علة، فال يجوز معها االحتجاج به ألحد ممن )): وقال عنه الطبري
لم  ملسو هيلع هللا ىلصبأن النبي ...  وأنه ممن ال يعرف في اآلثار.... علم صحة سند اآلثار وفسادها
 . (28)((يفسر من القرآن إال آيات تعد 
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وعلى فرض صحة هذا الحديث؛ فإنه ال يدل على حد وعدد معين، فقد 
مغيبات القرآن، وتفسير مجمله،  ونحوه مما : تأوله العلماء على أن المراد منه

 . (29)ال سبيل لمعرفته إال بتوفيق من هللا

صلى هللا عليه يات مشكالت سأل النبي آ: وأوله الطبري أن المراد بهذا
ِعْلَمُهن؛ فأنزله عليه على لسان جبريل، فهذه آيات مشكالت ذوات  وسلم
 . (30)عدد

كل معاني القرآن هذا أمر متعذر، وال يكون هذا إال  ملسو هيلع هللا ىلصأن يبين النبي : قالوا -9
 . في آي قالئل

ليس بنادر في  ملسو هيلع هللا ىلصهذه الدعوى غير مسلمة، فما ثبت عن النبي 
 . (31)التفسير

ألصحابه كل معاني القرآن لما كان  ملسو هيلع هللا ىلصلو بين رسول هللا : قالوا -3
ْيِن َوَعلِّْمهُ ))لتخصيصه ابن عباس بالدعاء له فائدة بقوله  اللَُّهمَّ فَقِّْههُ فِي الدِّ

ألصحابه كل معاني القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه يلزم من بيان رسول هللا (32)((التَّأِْوْيلَ 
 استواؤهم في معرفة التأويل، فكيف يخصص ابن عباس بهذا الدعاء؟ 

لم يفسر كل  ملسو هيلع هللا ىلصأما استداللهم هذا؛ لو سلَّمنا أنه يدل على أن الرسول 
 . (33)فسر النادر منه كما هو المدعىمعاني القرآن؛ فال نسلِّم أنه يدل على أنه 

القرآن؛ ألنه لو  ملسو هيلع هللا ىلصلم يفسر لنا رسول هللا : ))قال الشيخ الشعراوي -4
فسره لكان يجب أن يفسره بما تطيقه عقول معاصريه، ولو فسره باألشياء التي 

نه ولو أ... ستوجد في القرن العشرين أو الثالثين أو األربعين؛ لتعجب معاصروه
فسره على قدر عقل معاصريه ومعلوماته الكونية لحجر علينا، ولجمد  ملسو هيلع هللا ىلص

القرآن؛ ألنه من يتصدر لتفسير القرآن بعد ذلك سيواجه بأن الرسول فسره 
ترك تفسير القرآن، حتى  ملسو هيلع هللا ىلصهكذا، وعليك أال تزيد عن ذلك، ولذلك فرسول هللا 

من لمحات القرآن بقدر ما تستطيع، وذلك في أمور  تأخذ كل مرحلة فكرية
 (34)((وأوضحها للناس ملسو هيلع هللا ىلصالكونيات، أما المطلوب من األحكام؛ فقد بينها 
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لم يفسر القرآن كله، وعلل ذلك أنه  ملسو هيلع هللا ىلصما قاله الشعراوي هنا أن الرسول ))
تطاع صحابته فهمها، هذا القول يحتاج لو فسر اآليات الكونية تفسيراً علمياً؛ ما اس

لآليات الكونية ليس معناه أن يفسرها لهم بالنظريات  ملسو هيلع هللا ىلصإلى نظر، ألن تفسير النبي 
 . (35)((العلمية، بل يكفي في تفسيرها أن ينبههم إلى مظاهر قدرة هللا في الكون

يدل على أنه لم يفسر كامل القرآن،  ملسو هيلع هللا ىلصإن حجم المروي عن الرسول  -5
 . بل فسر القليل منه

للقرآن لم يكن بالقول  ملسو هيلع هللا ىلصألن تفسير النبي  ،هذا االستدالل غير صحيح
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 

فكل هذه األقوال وغيرها ألصحاب هذا الرأي . إن شاء هللا تعالى بحثهذا الم
 . لم فسر من القرآن إال القليل النادر ملسو هيلع هللا ىلصتصب في أن النبي 

فسر ألصحابه الكثير من القرآن مع بيان  ملسو هيلع هللا ىلصأدلة من قال أن النبي : المبحث الثالث
 الرأي الراجح في المسألة

فسر كثيراً من آيات القرآن الكريم وعلى  ملسو هيلع هللا ىلصمن العلماء من قال إنه 
كثير من تفسير  ملسو هيلع هللا ىلصورد عن النبي : ))رأسهم ابن جزي الكلبي، وفي هذا يقول

، وهو القول الذي (36)((مقدم على أقوال الناس ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن فيجب معرفته ألن قوله 
بين  ملسو هيلع هللا ىلصالحق أن رسول هللا : ))أخذ به عبد هللا شحاتة من المعاصرين  فقال

الكثير من معاني القرآن ألصحابه، كما تشهد بذلك كتب الصحاح ولم يبين كل 
 .(37)((معاني القرآن

ألصحابه من القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد آن األوان لمعرفة المقدار الذي فسره النبي 
قد فسر كل القرآن، وعدم صحة  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم، بعدما تبين لنا عدم صحة القول بأنه 

نسبة هذا القول البن تيمية رحمه هللا، من قبل السيوطي ودمحم حسين الذهبي، 
ألصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصكم فسر النبي : وهنا سؤال يطرح نفسه، وال بد من اإلجابة عليه

 من القرآن؟ 
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إن أردنا التفسير بهذا المعنى عند العلماء، فإن : الراجح في المسألة
ً في القلة، إنما هو قليل  التفسير من هذه الوجهة قليل، ولكنه ليس قليالً بالغا

 . بالنسبة إلى جميع القرآن

أن المستقرئ لكتب السنة التي أفردت أبوابا عن تفسير القرآن : ومما يؤيد هذا القول
 . بالسنة يالحظ هذا

لتفسير بالمأثور يالحظ هذا فيها، وهذا ما قاله السيوطي عند ما وعد وكذا كتب ا
بسرد هذه األحاديث في آخر كتابه اإلتقان، وقد وفى بهذا، فأورد ما ثبت في كتب 

 . (38)الصحاح والسنن ولم يكن كثيراً 

 . والشوكاني وغيرهما (39)وهو رأي بعض أئمة التفسير كالبيضاوي

من ذلك إنما هو  ملسو هيلع هللا ىلصغير أن الذي صح عنه : ))وفي هذا يقول الشوكاني
تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن، وال يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا 

 . (40)((الشأن اثنان

فيجعله  ،فيتوسع في معنى البيان والتفسير ،قد يشكل على البعض :قلت
كتحريم نكاح  ،اءت بها السنة زائدة على ما في الكتابشامالً لألحكام التي ج

وغير ذلك من األحاديث التي جاءت في تخصيص عام  ،المرأة على عمتها
َصلُُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِي )): ملسو هيلع هللا ىلصكقوله  ،وتفصيل ُمْجَمِلهِ  ،وتقييد مطلقه ،القرآن
َكاةَ ]:في بيان قوله تعالى (41)((أَُصلِّي من [ 43: البقرة][َوأَقِْيُموا الصَّالَةَ َوآتُوا الزَّ

فيدخله في التفسير  ،وشروطها ومفسداتها وغير ذلك ،بيان أركان الصالة
 . النبوي للقرآن

 ،لكان مقدار التفسير النبوي كثيراً جداً  ،لو توسعنا في معنى البيان هذا :قلت
 . يزيد على حجم القرآن ذاته

فسر ألصحابه ما يحتاج إلى تفسير وبيان،  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : مما سبق تبين لنا
القرآن كله ألصحابه؟  ملسو هيلع هللا ىلصِلَم لَْم يفسر النبي   :وهنا سؤال يطرح ذاته. ليس إال

 :وإليك فيما يأتي الجواب
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أن هللا : ))ولعل الحكمة ترجع في ذلك إلى ما قاله الزركشي في برهانه -7
، (42)(( تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه، فلم يأمر نبيه على التنصيص على المراد

 . وفي هذا فتح لباب االجتهاد وإعمال العقل

كانوا أصحاب بالغة وفصاحة، والقرآن  ملسو هيلع هللا ىلصأن العرب في زمن النبي  -9
نزل بلغتهم، فهم يعرفون الكثير من مدلوالته البينة والواضحة التي ال تحتاج 

 . إلى تفسير وبيان

حتى ال ينصرف الصحابة بالتفسير النظري عن تطبيق القرآن، كما  -3
غلوا بهذا عن في أول األمر عن كتابة الحديث، حتى ال ينش ملسو هيلع هللا ىلصنهى الرسول 

 . القرآن

 :ال بد من اإلشارة هنا إلى سؤال يطرح نفسه
هل ما ذكره السيوطي هنا من هذه األحاديث النبوية التي جاءت تفسيراً  

لبعض آيات القرآن هو بهذا الكّم ال يتعداه لغيره؟ أم أن هناك أحاديث فاتته فلم 
 يذكرها؟ 

اع أن اإلمام السيوطي ع: مما هو معروف :والجواب هد عنه أنه جمَّ
اع فهو استقصى وتتبع المصادر الحديثية واستخرج منها هذا الكم من  ،لَمَّ

بال مزيد عليه خصوصاً فيما يتعلق  ،الحديث النبوي المرفوع في تفسير القرآن
 .بالصحيح منه

ح أنه جمع هذه األحاديث المصرح برفعها صحيحها وحسنها  فهو الذي قد صرَّ
 . وهللا أعلم. ولم يعول على ذكر الموضوعات واألباطيل ،وضعيفها

 أمثلة الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآنبعض : المبحث الرابع
صراحة على  ملسو هيلع هللا ىلصأن ينص النبي  :ونقصد بالتفسير النبوي للقرآن هنا

، واتضح معنى اآلية ملسو هيلع هللا ىلصفهو ما ورد عن النبي ))تفسير آية من القرآن الكريم 
هو وضوح معنى اآلية  –بهذا المعنى  –فالتفسير ... وبان، فيجزم بذلك

 .  (43)((وظهورها، وعدم احتمالها لشيء آخر
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والقرآن الكريم ليس فيه ما يبين ويفسر جميع القرآن، فتفسير القرآن 
نها، للقرآن قدر يسير، فما بقي من القرآن من كليات، وعموميات ال بد من بيا

فهي بحاجة لبيان، وال تكفي اللغة، والعقل في بيان ذلك أبدا، فكيف للغة والعقل 
َوأَقِْيُموا الصَّالَةَ ]:تفصيل المجمل الذي أتى في فرضية الصالة، بقوله تعالى

َكاةَ   [. 43: البقرة][َوآتُوا الزَّ

صلى هللا عليه فهذا ال يمكن فهمه إال بوحي سماوي عن طريق النبي 
الذي بعثه هللا، وأمره أن يبلغ هذا القرآن للناس، فيقوم بتفسيره وبيانه  وسلم

َوَما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك الِكتَاَب إِالَّ ِلتُبَيَِّن لَُهُم الَِّذي اْختَلَفُوا فِْيِه ]:وشرحه، قال هللا تعالى
القرآن وبينه وفسره  ملسو هيلع هللا ىلص، فقد وضح [74: النحل][َوُهدًى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم يُْؤِمنُْونَ 

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، ويدّل 

: فقالت ملسو هيلع هللا ىلصعلى ذلك ما قالته السيدة عائشة رضي هللا عنها عندما سئلت عن خلقه 
 . (44)((كان القرآن ملسو هيلع هللا ىلصفإن ُخلُق نبي هللا ))

وكما بينا من قبل أهمية السنة، فلهذا اعتبرها العلماء المصدر الثاني بعد القرآن 
َل ]:في تفسيرها لكتاب هللا، وفي هذا يقول تعالى ْكَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُّزِ َوأَنَْزلْنَا إِلَيَْك الذِّ

 [. 44: النحل][إِلَيِْهم َولَعَلَُّهم يَتَفَكَُّرْونَ 

فعليك بالسنة،  –يعني تفسير القرآن بالقرآن  -فإن أعياك ذلك : ))قال ابن تيمية
 ،أعلم الناس بتفسير وبيان القرآن ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه (45)((فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له

ومما ينبغي أن يعلم أن األلفاظ الموجودة : ))وقد وضح ابن تيمية قاعدة في هذا فقال
لم يحتج في  ملسو هيلع هللا ىلصفي القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها، وما أريد بها من جهة النبي 

 . (46)((ذلك إال االستدالل بأقوال أهل اللغة وغيرهم

وقد صرح في موضع آخر بكالم دقيق يعتبر تكملة للكالم السابق وتفسير 
الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، أصح : ))له، فقال

فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان، فقد بسط في موضع آخر، 
لم نجد التفسير في ، وإذا ...فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن

، وإذا لم تجد التفسير في ....القرآن وال في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة 



 من القرآن دراسة نظرية تطبيقية ملسو هيلع هللا ىلصالقدر الذي بينه الرسول                          
 

 

 22                                                                                  مجلة اإلحياء

فقد رجع كثير من األئمة في ذلك  ،وال وجدته عن الصحابة ،القرآن، وال في السنة
 .(47)(( إلى أقوال التابعين

صلى على وجوب قبول تفسير القرآن من جهة النبي  (48)ونص ابن الوزير 
وقد قال عند تقسيم أنواع  ،وقد حكى اإلجماع على ذلك ،وبيانه له هللا عليه وسلم

 . (49)(( وهو مقبول بالنص واإلجماع ،التفسير النبوي: ))التفسير

عند حديثه عن أنواع التفسير والترجيح فيما  (50)يقول ابن عبد السالم
ترجح بعضها قد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض، وي: ))بينها

على بعض، وأولى األقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر أو السنة، أو 
 .(51)((إجماع األمة

ويقول اآللوسي في معرض حديثه عن هؤالء الذين لم يرتضوا التفسير 
ألن اللفظ .... ضعيف –يعني الحديث  –فمن زعم أن الحمل على ذلك : ))النبوي

عام، والتقييد خالف األصل، فقد ضّل ضالالً بعيداً إن كان قد بلغه ما صح عن 
ر كتاب هللا مع الجهل بأحاديث رسول هللا ، وإال فقد تجاسر على تفسيملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

الصادق األمين قول لقائل، أو قياس لقائس،  ملسو هيلع هللا ىلصوهل بعد قول رسول هللا .... ملسو هيلع هللا ىلص
 .  (52)((هيهات هيهات دون ذلك أهوال

فهذه أقوال لنخبة من العلماء في تأصيلهم للمنهج األثري الثابت عنه 
، وقد أنكروا على كل من يخالف هذا المنهج، وهذا الخط، وإال فقد ضل ملسو هيلع هللا ىلص

 . ضالالً بعيداً 

المعنى المراد عند علماء الحديث حينما  :ونعني هنا بالتفسير النبوي
ً للتفسير، ذكروا فيها بعضا من هذه  دونوا الحديث وجعلوا في كتبهم هذه أبوابا

ة في القرآن، فإن التفسير بهذا المعنى األحاديث التي جاءت كتفسير آليات محدد
المذكور الذي ذكروه في كتبهم هو قليل، وخصوصا ما هو مرفوع منه، كما قال 

، والذي وعد بسرد هذه األحاديث في آخر كتاب اإلتقان، وقد وفى (53)السيوطي
صلى رحمه هللا بهذا، فأوردها بما ال مزيد عليه، حيث أورد جميع تفسير النبي 

الثابت في كتب الصحاح والسنن، التي وقعت تحت يديه، وهو  وسلم هللا عليه
قليل نزير بالنسبة إلى كل القرآن، لكنه لم يلتزم الصحة فيها، فمنها ما هو 
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مقبول، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو متصل، ومنها ما هو منقطع، وقد 
 . (54)صرح السيوطي بهذا

تعتبر مهمة  ملسو هيلع هللا ىلصتفسير النبي  فإن القيام بهذه المهمة، وهي جمع :وعليه
شاقة؛ ألن هذا األمر يحتاج إلى مزيد من الحيطة والحذر واالنتباه فيما ينسب 

من بحث وعمق نظر وتتبع وغربلة هذه األحاديث مما ليس له  ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي 
من فإنها : ))وهذه األحاديث كما قال السيوطي عنها ،(55)عالقة فيها

 .(56)((المهمات

صلى وسنتناوله في المبحث القادم بعض الشواهد واألحاديث الواردة عن النبي 
 . في تفسيره آليات من القرآن هللا عليه وسلم

 أمثلة الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآنبعض 
بيان قول هللا : ما جاء في تفسير آيات من سورة الفاتحة (57)أوالا 

الِّْينَ َغْيِر ]:تعالى  : كما دلت عليه السنة[ 1: الفاتحة][الَمْغُضْوِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّ

أخرج أحمد والترمذي وحسنه، وابن حبان في : ))ذكر السيوطي ما نصه
إِنَّ الَمْغُضْوَب َعلَْيِهم هُُم )): ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : صحيحه عن عدي ابن حاتم قال

الِّْيَن النََّصاَرى  ((. اليَُهْودُ، َوإِنَّ الضَّ

عن المغضوب  ملسو هيلع هللا ىلصسألت النبي : عن أبي ذر (58)وأخرج ابن مردويه
 . هـ. ا (59)((النََّصاَرى: ))الضالين؟ قال: قلت((. اليَُهْودُ : ))عليهم؟ فقال

مأثور في تحديد معنى المغضوب عليهم فقد جاء تفسير : التوضيح
صلى عن عدي بن حاتم عن النبي  –وغيره  –والضالين، فقد أخرج الترمذي 

فَإِنَّ اليَُهْودُ َمْغُضْوٌب )): أنه قال –ضمن حديث طويل عنده  - هللا عليه وسلم
 . (60)((َعلَْيِهم، َوإِنَّ النََّصاَرى ُضالَّلٌ 

يا رسول )): ليسلم، وقال ملسو هيلع هللا ىلصوجاء في رواية ثانية أن عديا جاء إلى النبي 
: من الضالون؟ فقال: اليهود، وقال: من المغضوب عليهم؟ فقال: هللا

 . (61)((النصارى
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: أنه قال (63)عن السهيلي (62)(المباركفوري)وقد نقل شارح الترمذي 
، [20: البقرة][فَبَاُؤوا بِغََضٍب َعلَى َغَضبٍ ]:وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود))

 .(64)[((11: المائدة][قَدْ َضلُّوا ِمْن قَْبُل َوأََضلُّوا َكثِْيراً ]وفي النصارى

يعد هذا التفسير مما اتفق عليه الصحابة، وأخذه من تبعهم، وفي هذا يقول 
َعلَْيِهْم َوالَ  َغْيِر الَمْغُضْوبِ ]:رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى: ))السيوطي
الِّْينَ  والنصارى هو الوارد عن النبي  نحو عشرة أقوال، وتفسيرهما باليهود[الضَّ

ال أعلم في ذلك : وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى قال ابن أبي حاتم ملسو هيلع هللا ىلص
 . (65)((اختالفا بين المفسرين

األحاديث واآلثار وذلك وبهذا جاءت : ))وقد نص على ذلك ابن كثير فقال
 . (66)((واضح بيِّن

اآلية حسب رأيه واجتهاده  (67)وقد فسر األستاذ أحمد مصطفى المراغي
المغضوب عليهم هم : ))في هذا فقال ملسو هيلع هللا ىلصدون أن يذكر الحديث الوارد عن النبي 

الذين بلغهم الدين الحق الذي شرعه هللا لعباده، فرفضوه، ونبذوه وراءهم 
ظهرياً، وانصرفوا عن النظر في األدلة تقليداً لما ورثوه عن اآلباء واألجداد، 

 . وهؤالء عاقبتهم النكال والوبال في جهنم وبئس القرار

الحق، أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح، هم الذين لم يعرفوا : والضالون
وهؤالء هم الذين لم تبلغهم رسالة، أو بلغتهم على وجه لم يستبن فيه الحق، فهم 

 !!.  (68)((تائهون في عماية ال يهتدون معها إلى المطلوب

كذلك فقد قامت لجنة القرآن والسنة في القاهرة بتفسير هذه اآلية دون 
ال طريق الذين : ))الحديث النبوي، ومما جاء عنهمالتصريح أو التلميح إلى هذا 

استحقوا غضبك، وضلوا عن طريق الحق والخير؛ ألنهم أعرضوا عن اإليمان 
 !!!.  (69)((بك، واإلذعان لهديك

أولى  ملسو هيلع هللا ىلصوتفسير النبي : ))وبعد أن ذكر القرطبي األقوال في اآلية قال
 . (70)((وأعلى وأحسن
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بالنصارى في روايات : باليهود، والضالين: المغضوب عليهموقد ورد تفسير 
عدة تزيد على عشر روايات مرفوعة وموقوفة، وبهذا ال يشكل على تفسيرنا بعموم 

وهم أهل دين سماوي يزعمون  –الكفار؛ ألن اليهود والنصارى إذا دخلوا في اآلية 
قة وأمثالهم في اآلية فألن يدخل غيرهم من المشركين والمالحدة والزناد –التمسك به 

 . (71)أولى

ا   ما جاء في تفسير آيات من سورة البقرة : ثانيا

قصة تبديل الذين ظلموا من بني إسرائيل قوال غير الذي قيل لهم كما دلت عليه  -7
  :السنة

َواْدُخلُوا َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا َهِذِه القَْريَةَ فَُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُم َرَغداً ]:قال تعالى
داً َوقُْولُوا ِحطَّةٌ نَْغِفْر لَُكم َخَطايَاُكْم َوَسنَِزْيدُ الُمْحِسنِْيَن فَبَدََّل الَِّذْيَن َظلَُموا  البَاَب ُسجَّ

اِء بَِما َكانُْوا قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِْيَل لَُهْم فَأَْنَزْلنَا َعلَى الَِّذْيَن َظلَُموا ِرْجزاً ِمَن السَّمَ 
 [. 52 – 52: البقرة] [قُْونَ يَْفسُ 

عن أبي هريرة، عن النبي : أخرج الشيخان: ))ذكر السيوطي ما نصه
داً ]:قِْيَل ِلبَنِي إِْسَرائِْيلَ : ))قال ملسو هيلع هللا ىلص فَدََخلُوا يَْزَحفُْوَن [َوقُْولُوا ِحطَّةٌ  َواْدُخلُوا البَاَب ُسجَّ

 . (74)((، َحبَّةً فِي َشِعرة(73)[ِحطَّةٌ : ]لُوا، َوقَا(72)[فَبَدَّلُوا]َعلَى أَْستَاههم، 

 . ))(75)قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِْيَل لَُهْم ]:ففيه تفسير قوله

لقد قام اإلمام المفسر ابن كثير بجمع طرق هذا الحديث : التوضيح
: المرفوع من كتب السنن، ثم بيَّن كيفيّة تفسير هذا الحديث لهذه اآلية، فقال

ً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم [ عن بني إسرائيل]يقول تعالى )) الئما
موا من لما قد –بيت المقدس : والراجح عند ابن كثير أنها –األرض المقدسة 

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 

وهذا كان لما ... قتالهم، وضعفوا، واستحسروا، فرماهم هللا في التيه عقوبة لهم
ع بن نون عليه السالم، وفتحها هللا خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوش

وحاصل األمر أنهم أمروا أن يخضعوا هلل تعالى عند الفتح بالفعل، ...عليهم
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والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم، ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها 
 .... والمبادرة إلى ذلك

عليه وما دل : ))وقال بعد أن ساق رواية البخاري ومسلم وغيرهما ما نصه
السياق أنهم بدلوا أمر هللا لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا 

من قِبَِل أستاهم رافعي  (77)فدخلوا يزحفون على أستاهم (76)[ فبدَّلوا السجود]
احطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزؤوا، : ، أي(78)وأمروا أن يقولوا حطة. رؤوسهم

وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل حنطة في شعيرة، : فقالوا
فَأَْنَزْلنَا عَلَى ]:هللا بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم عن طاعته، ولهذا قال

 ))(79)الَِّذْيَن َظلَُموا ِرْجزاً ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا يَفْسُقُْونَ 

 : معنى الويل وأنه واد في جهنم كما دلت عليه السنة – 2
فََوْيٌل ِللَِّذْيَن يَْكتُبُْوَن الِكتَاَب بِأَْيِدْيِهْم ثُمَّ يَقُْولُْوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد ] :قال هللا تعالى

ا َكتَبَْت أَْيِدْيِهْم َووَ  ً قَِلْيالً فََوْيٌل لَُهْم ِممَّ ا هللاِ ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنا ْيٌل لَُهْم ِممَّ
 [. 12: البقرة][يَْكِسبُْونَ 

وأخرج الترمذي، وغيره بسند حسن، عن : ))(80)ذكر السيوطي ما نصه
َواٍد فِي َجَهنََّم، يَْهِوي فِْيِه : (81)َوْيلٌ : ))قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا  أبي سعيد الخدري، عن رسول

  .(82)((يَْبلَُغ قَْعَرهُ الَكافُِر أَْربَِعْيَن َخِرْيفاً قَْبَل أَْن 

الحديث واضح في داللته على معنى اآلية في تفسيره لها، : التوضيح
وقد جاء عند  ،وقد يستعمل على التحسر ،القبح: والويل في اللغة بمعنى

كما دل الحديث الذي  ،وجاء أيضاً عندهم أنه واد ،المفسرين تفسيره بهذا المعنى
فهذا القدر ال شبهة فيه سواء  ،الوعيد والتهديد يتضمن نهاية: ))والويل. معنا هنا

وكرر الويل )) ،(83)((أو عن العذاب العظيم ،كان الويل عبارة عن واد في جهنم
 . (84)((تغليظا لفعلهم
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 : كما دلت عليه السنة ،ى الرفث والفسوق والجدال في الحجبيان معن – 6

فََمْن فََرَض فِْيِهنَّ الَحجَّ فاَلَ َرفََث َوالَ الَحجُّ أَْشُهٌر َمعْلُْوَماٌت ]في قوله تعالى
اِد  دُوا فَإِنَّ َخْيَر الزَّ فُسُْوَق َوالَ ِجدَاَل فِي الَحّجِ َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر يَْعلَْمهُ هللاُ َوتََزوَّ

 [.721: البقرة][التَّْقَوى َواتَّقُْوِن يَا أُْوِلي األَْلبَابِ 

أخرج الطبراني بسند ال بأس به عن ابن )): (85)ذكر السيوطي ما نصه
فاَلَ َرفََث َوالَ فُُسْوَق َوالَ ِجدَاَل فِي ]:في قوله ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عباس قال

فَثُ : ))قال[الَحّجِ  ُض ِللنَِّساِء بِالِجَماعِ : الرَّ : والِجدالُ  نالَمعَاِصي: والفُُسوقُ  ،التَّعَرُّ
ُجِل َصاحِ    .(86)((بَهُ جداُل الرَّ

ً على اآلية أو  ،أي من أحرم بالحج: ))فاَلَ َرفََث  ]:قال ابن كثير تعليقا
يَاِم ]:كما قال تعالى ،وهو الجماع ،فليجتنب الرفث ،العمرة أُِحلَّ لَُكم لَْيلَةَ الّصِ

فَُث إِلَى نَِسائُِكم وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة  ،[721: البقرة][الرَّ
 .   (87)((كذلك التكلم به بحضرة النساء ،ونحو ذلك ،والتقبيل

هو التعرض لذكر الجماع : قول من قال أن الرفث: قال ابن كثير بعد هذا
فعلى هذا القول الرفث هنا  ،وهو أدنى الرفث ،وهي العرابة في كالم العرب

وعلى القول األول الذي ذكره ابن كثير فهو عام يشمل الجماع  ،خاص
 . وهو الراجح واألقرب لداللة الحديث هنا ،(88)ودواعيه

وقد ذكر األقوال في بيان معنى الفسوق أنها المعاصي مطلقاً صيداً كان 
باب: وذكر قول من قال أن المقصود بها ،أو غيره ثم نسب إلى ابن جرير  ،الّسِ

أن الفسوق هاهنا ارتكاب ما نهى هللا عنه في اإلحرام وحلق الشعر وقلم األظافر 
 . ذلكونحو 

: جميع المعاصي: من قال بهذا القول رجح أن معنى الفسوق هاهنا
فقد  ،وهذا المعنى أقرب إلى داللة الحديث ،(89)((وهللا أعلم.... الصواب معهم))

وقال في بيان معنى . دون تحديد ،جاء الحديث ببيان معنى الفسوق مطلقا
وقد  ،وفي مناسـكه ،جوال مجادلة في وقت الح: أحدهما: فيه قوالن: ))(90)الجدال

أن  –وهللا أعلم  –فالجدال في الحج ... ووضحـه أكمل إيضاح ،بينه هللا أتم بيان
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وكانت العرب وغيرهم يقفون  ،قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة
 ،نحن أصوب: نحن أصوب ويقول هؤالء: وكانوا يتجادلون يقول هؤالء ،بعرفة

 . موهللا أعل ،فهذا في ما نرى

 . (91)((أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة: والقول الثاني

والراجح هو الرأي األول لداللة الحديث عليه، والجدال بين اثنين  :قلت
ً  ،إذا لم يَُزل ويوقف من أوله  .فإنه سيجر إلى خصومة قطعا

والمعروف عن ابن كثير أنه يستقصي الروايات حول اآلية إن وجدت 
لم ألحظه ذكر هذه الرواية التي جاء بها السيوطي في  لكن الغريب هنا إني

وال أعرف ما السبب مع أن الرواية ليست بضعيفة فلعل الرواية لم  ،تفسير اآلية
واإلمام ابن كثير إمام  ،وهي تعتبر تفسيراً بالمأثور ،تصح عنده فلذلك لم يوردها

  .في هذا المذهب

المراء في الحج حتى : ))جدالإال أنه ذكر رواية ابن عباس موقوفا عليه ال
عن ابن  ملسو هيلع هللا ىلصدون ذكر رواية الرفع له  ،(92)((وصاحبك ،تغضب أخاك

 !!!!. عباس

 بيان معنى اللغوي في اليمين كما دلت عليه السنة  – 6

الَ يَُؤاِخذُُكُم هللاُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم بَِما ]:في قوله تعالى
 [. 995: البقرة][َكَسبَْت قُلُْوبُُكْم َوهللاُ َغفُْوٌر َرِحْيٌم 

أخرج أبو داود عن عطاء أنه سأل عن : ))(93)ذكر السيوطي ما نصه
ُجِل فِي : ))قال ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول هللا : قالت عائشة: فقال ،اللغو في اليمين ُهَو َكالَُم الرَّ

 .(95)((رجه البخاري موقوفا عليهاأخ ،(94)(( َوبَلَى َوهللاِ  ،َكالَ َوهللاِ : بَْيتِهِ 

 :تعليق على السند
يعني ابن  –حدثنا حسان [ الشامي]حدثنا حميد بن مسعدة : ))قال أبو داود

قالت : عن عطاء في اللغو في اليمين قال –يعني الصائغ  –حدثنا إبراهيم  –إبراهيم 
 .ثم ساق الحديث ،((عائشة
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 ً وكان إذا رفع : قال ،قتله أبو مسلم ،قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجالً صالحا
 .المطرقة فسمع النداء سيـبها

عن إبراهيم  ،روى هذا الحديث داود ابن أبي الفرات: قال أبو داود
 ،وعبد الملك بن أبي سليمان ،وكذلك رواه الزهري ،موقوفاً على عائشة ،الصائغ

ً  ،وكلهم عن عطاء ،ومالك بن مغول  ((. عن عائشة موقوفا

وعن إبراهيم تارة في  ،نلحظ أبا داود هنا أشار إلى أن هذا الحديث روي عن عطاء
، فكل ما ورد في سبب النزول عن الصحابي بصيغة (96)الرفع وأخرى في الوقف

 .الجزم له حكم الرفع

 ،وقد صححها العلماء ،فهي عند البخاري ،رواية الوقف صحيحة: قلت
ونالحظ رواية الوقف قد جاءت بصيغة  ،وما يهمنا نحن هنا هي رواية الرفع

الَ يَُؤاُخذُُكُم ]:عن عائشة رضي هللا عنها: ))كما عند البخاري ،تأخذ حكم الرفع
 ((. بلى وهللا ،ال وهللا: في قوله أنزلت: قالت: قال[هللاُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكم

فقد نص العلماء أن هذه الصيغة وأمثالها مما ال دخل لالجتهاد فيه فهو موقوف 
 . يأخذ حكم المرفوع

أن السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت هذا الكالم على أساس أنها : بمعنى
 .ملسو هيلع هللا ىلصسمعته منه 

قال : ))اآلية بما يلي علق القرطبي في تفسيره على :التوضيح
ال : لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل: (97)المروزي

فهو اللغو، ... وهللا، وبلى وهللا، في حديثه وكالمه غير معتقد لليمين، وال مريدها
: بل اللغو في اليمين: وقال آخرون: ))وقال الطبري. (98)((وليس فيه كفارة

بها الحالف، وهو يرى أنه كما يحلف  عليه، ثم يتبين غير اليمين التي يحلف 
وأكثر أهل العلم أن هذه اليمين ال : قلت ...ذلك، وأنه بخالف الذي حلف عليه

 . (99)(( كفارة فيها
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 : بيان المراد من الصالة الوسطى كما دلت عليه السنة – 6

لََواِت َوالصَّالةِ ]:في قوله تعالى الُوْسَطى َوقُْوُموا هللِ َحافُِظوا َعلَى الصَّ
 [. 932: البقرة][قَانِتِْينَ 

 –في صحيحه  –وابن حبان  ،وأخرج الترمذي: ))السيوطي ما نصهذكر 
ُ الُوْسَطى: ))ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن ابن مسعود قال َصالةُ : الصَّالَة

 . (100)((العَْصرِ 

صلى هللا عليه أن رسول هللا : (101)عن سمرة –وصححه  –وأخرج أحمد و الترمذي 
عن أبي هريرة  ،وأخرج ابن جرير. (102)((َصالَةُ العَْصرِ : َصالَةُ الُوْسطَى : ))قال وسلم

ُ الُوسْطَى: ))ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال ُ العَْصرِ : َصالَة وأخرج أيضاً عن أبي ، (103)((َصالَة
ُ الُوسْطَى: ))ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال ،(104)مالك األشعري ُ العَْصرِ : َصالَة وله  ،((َصالَة

 .هـ. ا. (105)((وشواهد ،طرق أخرى

ذكر ابن كثير وقبله الطبري األقوال في الصالة الوسطى أن المراد : التوضيح
منها عند بعضهم الظهر، وعند البعض اآلخر المغرب، وآخرون العشاء، ثم قال ابن 

وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم األدلة، ولم يظهر لهم وجه الترجيح، : ))كثير
ع فيها موجوداً من الصحابة وإلى ولم يقع اإلجماع على قول واحد، بل لم يزل التناز

وكل هذه األقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار، ومعترك .... اآلن
قال .... النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر، فتعين المصير إليها

 ملسو هيلع هللا ىلصيصح، فحديث النبي  بخالف قولي مما ملسو هيلع هللا ىلصكل ما قلت، فكان عن النبي : الشافعي
أجمعين آمين، ومن  وهذا نفس إخوانه من األئمة رحمهم هللا، ... أولى، وال تقلدوني

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 

 .هي واحدة منها،ال يعرف بعينها :(107)وقيل. ، وهو القول الراجح(106)((والمنة
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 الخاتمة 

 :  أهم نتائج البحث
أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يعتبران األصل وما سواهما فرع  -7

وأن هللا . عنهما، فهما عمدة في تقرير األحكام الشرعية لمراد هللا تعالى من عباده
  ملسو هيلع هللا ىلصتعالى كما تكفل بحفظ كتابه، فقد تكفل بحفظ سنة نبيه 

سير على اإلطالق ألن مصدر هذا التفسير بالمأثور من أشرف أنواع التف -9
أو من رسوله  ،إنما هو من رب العالمين الذي أنزل هذا القرآن ،التفسير

أو تفسير من صحابي  ،الذي ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى ملسو هيلع هللا ىلص
أو تفسير لتابعي تربى بين  ،وطبق هذا عملياً في حياته ،عاصر نزول القرآن

 .ملسو هيلع هللا ىلصأحضان الصحابة الكرام الذين أخذوا عن النبي 

قَّة والحيطة كي ال يقع  ،والبحث في تفسير القرآن يجب أن يكون غاية في الدِّ
 .اإلنسان في الخطأ والزلل فيه

ً له في كتب الحديث تحت  -3 من أهمية التفسير أن جعل علماء الحديث أبوابا
التفسير من العلوم التي ال غنى عنها لكل  لهذا( تفسير السنة للقرآن)عنوان 

 . مسلم حتى يفهم كالم هللا تعالى ويتدبره

ً وبارزاً ال غنى عنه بحال من  -4 أثبَت البحث المستفيض أن للسنة دوراً مهما
 .وال في تفسير القرآن وتبيين مراد هللا تعالى منهاألح

أن االقتصار على القرآن أمر مستحيل وممنوع ومرفوض شرعا وعقال،  -5
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

ليس في القرآن نفسه ما يبين جميع القرآن، فتفسير القرآن للقرآن واقع  -7
 وموجود لكن ليس في كل آياته، فما بقي من القرآن الذي لم يتناوله بيان
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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 

َكاةَ ]:تعالى  [. 43: البقرة][َوأَقِْيُموا الصَّالَةَ َوآتُوا الزَّ

يق فهذا وأمثاله ال يمكن فهم المراد منه إال بوحي سماوي عن طر
، كما رجع ملسو هيلع هللا ىلص، فكان ال بد من الرجوع إلى البيان منه إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 . في هذا –رضوان هللا عليهم  –الصحابة 

وهي صلب (( القدر الذي بينته السنة من القرآن))وقد بين القول في مسألة  -1
فقال فريق من العلماء أن  ،الإن هذه مسألة تعددت فيها األقو: البحث وقلنا

لم يبين إال آيات قالئل تعدّ على أصابع اليد، وبينا أن هذا القول  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
مرجوح لضعف سنده أوال ومخالفته ألبسط البدهيات الشرعية والعقلية معاً، 

وبالمقابل لهذا الرأي فقد نسب السيوطي ودمحم  ،ومخالفته للواقع الملموس
صلى ن الذهبي رحمهما هللا إلى أن ابن تيمية من الفريق القائل بأن النبي حسي

قد فسر كل القرآن وبعد التحقيق تبين عدم صحة فهم نسبة هذا  هللا عليه وسلم
القول البن تيمية رحمه هللا تعالى وأن األمام السيوطي والدكتور الذهبي 

هم لهذا رأينا السيوطي قد رحمهما هللا تعالى لم يحالفهما التوفيق في هذا الف
 .  تدارك ما نسبه البن تيمية فيما بعد

فسر أكثر القرآن ألصحابه هو قول  ملسو هيلع هللا ىلصوتبين أيضاً أن قول من قال أن النبي  -2
 . ليس بكثير، بل هو قليل ملسو هيلع هللا ىلصبعيد عن الواقع، ألن المدّون من تفسيره 

إن هذه األحاديث النبوية التي ذكرها السيوطي والتي تفسر القرآن فإنها غالباً  -2
ً على سؤال من أحد الصحابة، أو تصويب لخطأ وقع فيه أحد، أو  كانت جوابا

 . (108)استنباط لحكم من آية كما نص الزركشي على هذا باألمثلة 

ألحكام التي لو توسع متوسع في معنى البيان حتى يجعله شامالً ل: قلنا -70
زادتها السنة على ما في القرآن، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها 
وتحريم الحمر األهلية، وكل ذي ناب من السباع، وغير ذلك من تخصيص 

: بل يجعله شامالً للسنة بأسرها، كما قال الشافعي.... العام وتقييد المطلق
 ((. ، فهو مما فهمه من القرآنملسو هيلع هللا ىلصكل ما حكم به رسول هللا ))
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لو توسعنا في معنى البيان والتفسير بمعناه العام بمثل هذا، لكان مقدار  :أقول
التفسير كثيراً، بل يزيد عن حجم القرآن ولكن إذا أردنا تحديداً لمعنى التفسير 
بالمعنى الخاص، وهو المراد عند علماء الحديث حين دونوا الحديث، وجعلوا 

وهو ))أبوابا للتفسير، فإن التفسير قليل ال يتجاوز المذكور في كتبهم، فيه كتبا و
 .كما قال السيوطي في إتقانه(( قليل جدا، بل أصل المرفوع منه في غاية القلة

وعد السيوطي أنه سيجمع هذه األحاديث المرفوعة في تفسير السنة للقرآن  -77
بهذا المعنى الخاص، وقد وفى بوعده هذا فسردها في آخر كتاب اإلتقان، بما 

الثابت في كتب الصحاح والسنن  ملسو هيلع هللا ىلصال مزيد عليه فأورد جميع تفسير النبي 
نزراً يسيراً، وبه ال يصح  وغيرها من المصادر الحديثية، وكان قدرها

 . دعوى الدكتور الذهبي رحمه هللا تعالى أن التفسير كان كثيراً 

من  ملسو هيلع هللا ىلصإن المقدار الذي فسره النبي : النتيجة والقول الراجح في المسألة  -79
القرآن، وهو قليل، ولكنه ليس قليالً بالغاً من القلة آيات تعد ثالث وأربع آيات 

لم يكن النبي : ))اً إلى الحديث الذي ذكرناه عن عائشة رضي هللا عنهااستناد
ً من القرآن إال آيات تُعَدّ، َعلََّمُهنَّ إياه جبريل ملسو هيلع هللا ىلص وبينا أن هذا ((. يفسر شيئا

قد فسر من  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : الحديث منكر كما ذكر العلماء، وبذلك يبقى القول
شيء القليل إلى الحد الذي اعترف فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية نفسه القرآن ال

رحمه هللا تعالى بذلك ونقله عن أحد أفذاذ أئمة السنة ومبرزي أعالمها رواية 
ومعلوم أن : ))ودراية أعني إمام السنة أحمد ابن حنبل إذ يقول شيخ اإلسالم

، ولهذا قال اإلمام المنقول في التفسير أكثر كالمنقول في المغازي والمالحم
وقلنا معنى (( التفسير والمالحم والمغازي: ثالثة أمور ليس لها أصل: أحمد

 . أن غالبها المراسيل: ليس لها أصل أي

أن المطلع على كتب التفسير بالمأثور : عرضنا أدلة تؤيد ما رجحناه منها -73
تعدد وقد يستطيع أن يرى بيسر وسهولة أن آراء أقوال الصحابة في التفسير ت

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 

 لجميع القرآن، ملسو هيلع هللا ىلصلو كان بيان منه : لجميع القرآن جملة وتفصيالً، وقلنا ملسو هيلع هللا ىلصمنه 
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الذين هم  ملسو هيلع هللا ىلصأو أكثره، لكان حفظه العلم وحملة الشريعة من أصحاب النبي 
أحرص الناس على نقله لمن بعدهم من التابعين و لكان لهؤالء التابعين مثل هذا 
الحرص على نقله إلى من بعدهم من أتباع التابعين وهلم جراً حتى ينقله إلينا ثقاة 

الراجح في المسألة وهو رأي الشوكاني وفضيلة الحفاظ، وهذا هو القول 
الدكتور الشيخ إبراهيم خليفة رحمه هللا تعالى واألستاذ الدكتور دمحم علي الحسن، 

 . وهو ما نرجحه ونعتمده

أما ( 21)وقد بلغت عدد هذه األحاديث الصحيحة فيما ذكره السيوطي  -74
كرها السيوطي وأن هذه األحاديث التي ذ( 747)الضعيف منها فقد بلغ 

واعتمدها لم يفته منها شيء خصوصاً ما صح منها، وهللا أعلم، و السيوطي 
 .في هذا المضمار والمجال عرف عنه أنه جماع لماع

فسر ألصحابه في هذه األحاديث ما يحتاج منه إلى تفسير مما لم  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  -75
 . يفهموه أو أشكل عليهم

بهذه األحاديث للقرآن والتي سردها السيوطي قد جاءت من  ملسو هيلع هللا ىلصأن تفسير النبي  -77
، وقد يكون إثر سؤال من أحد وألهمية هذه ملسو هيلع هللا ىلص، كأن يقول ذلك ابتداء منه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ر الحديثية كالبخاري األحاديث فقد أفرد لها علماء الحديث أبواباً وكتباً في المصاد
ومسلم وكتب الصحاح األخرى كابن حبان، وابن خزيمة، والمستدرك، وموطأ 

ألبي داود، والنسائي، وابن ماجه : اإلمام مالك، وسنن الدارمي، والسنن األربعة
 .والترمذي وغيرها

 : أهم ما انتهى إليه البحث من توصيات

( (من القرآن دراسة نظرية تطبيقية ملسو هيلع هللا ىلص القدر الذي بينه الرسول)): إن موضوع -7
لهذا أقترح على الباحثين أن يفردوا في  ،تمام والعناية والدراسةجدير بااله

 .دراساتهم تفاصيل هذا الموضوع ويتوسعوا فيه

أال يجعل اختالف األئمة المفسرين، واختالف أهل العلم الناشئ عن اجتهاد  -9
ً للفرقة واالنشقاق  مخلص مستنداً إلى الدليل الصحيح، ال يجعل هذا سببا

 . والتمزق لوحدة األمة
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عند ظهور زلة لعالم ال يجب أن تتخذ غرضاً للتشهير به وتجعل غطاء على  -3
 . بحر علمه الغزير محاسن هذا العالم، وال يحرم من

معرفة فضل أئمة اإلسالم، فالنصيحة لدين هللا توجب رد بعض أقوالهم، وليس  -4
 . في ذلك إهدار لمكانتهم

وصلى هللا وسلم على سيدنا دمحم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
 .إلى يوم الدين

 المصادر والمراجع

فهد بن عبد الرحمن الرومي، . د: عشراتجاهات التفسير في القرن الرابع  -7
 .لبنان ،هـ، مؤسسة الرسالة بيروت7474، 9ط

للحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي تقديم : اإلتقان في علوم القرآن -9
 ،دار ابن كثير ،م7227 -هـ  7477 ،3ط ،مصطفى ديب البغا. د: وتعليق
 .بيروت ،دمشق

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  أبو دمحم، اإلحكام في أصول األحكام -3
م، دار اآلفاق  7220 -هـ  7400 ،7أحمد دمحم شاكر، ط: تحقيق، الظاهري

 .الحديثة

وبهامشه تخريج اإلمام الحافظ  ،دمحم أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين -4
العراقي، وبذيله كتاب اإلمالء في إشكاالت اإلحياء لإلمام الغزالي، وكتاب 

 -هـ 7471  ،4ء بفضائل اإلحياء للشيخ العبدروس ط تعريف األحيا
 .سورية دمشق، دار الخير ،7221

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي دار : أساس البالغة -5
 (.هـ 7404)لبنان،  ،بيروت

، طاهر محمود دمحم يعقوب. د، (دراسة تأصيلية)أسباب الخطأ في التفسير  -7
 .الرياض ،لجوزيهـ، دار ابن ا 7495 ،7ط

عز الدين ابن األثير أبي الحسن علي بن ، أسد الغابة في معرفة الصحابة -1
عادل أحمد عبيد  –علي دمحم معوض : ، تحقيق(هـ730ت )دمحم الجوزي 

 .بيروت، دار الكتب العلمية، الموجود

، دار الفكر، م 7220، 7ط، دمحم متولي الشعرواي: اإلسالم عقيدة ومنهج -2
 .بيروت
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أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن دمحم بن ، اإلصابة في تمييز الصحابة -2
 – 113)علي الكناني العسقالني المصري الشافعي المعروف بابن حجر 

 . لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية، (هـ 259

دمحم األمين بن دمحم المختار  ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -70
 .مكتبة ابن تيمية، م7229 -هـ 7473 ،الخبكي الشنقيطي

ابن عبد البر أبي يوسف ابن عبد البر : االستيعاب في أسماء األصحاب -77
 ، دار الفكر، م9009-هـ7493، 7ط ،(هـ473ت )النمري القرطبي 

 . لبنان، بيروت

: د الرحمن العك، بإشرافللشيخ خالد عب، أصول التفسير وقواعده -79
 (. 7ط)العالمة دمحم أبي اليسر عابدين مكتبة الفارابي 

دار الكتاب ، مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبالغة النبوية -73
 .بيروت، العربي

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  -74
، دار العلم للماليين، 7222 ،73ط ، خير الدين الزركلي، والمستشرقين

 . لبنان، بيروت

شمس الدين أبو بكر بن قيم الجوزية، ، إعالم الموقعين عن رب العالمين -75
 .القاهرة، مكتبة ابن تيمية، عبد الرحمن الوكيل: تحقيق

، دمحم سليمان األشقر، ودالالتها على األحكام الشرعية ملسو هيلع هللا ىلصأفعال الرسول  -77
 .م 7222 -هـ 7402، 9ط، بيروت، لبنان، طباعة مؤسسة الرسالة

: إيثار الحق على الخلق في رد الخالف إلى المذهب الحق من أصول التوحيد -71
 -هـ  7401 ،9، ط (24ت )ابن الوزير أبي عبد هللا دمحم بن مرتضى اليماني 

 .بيروت ،دار الكتب العلمية

 -107)للحافظ ابن كثير ، الحديثالباعث الحثيث شرح اختصار علوم  -72
 .لبنان ،، تأليف أحمد دمحم شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت(هـ 114

تأليف اإلمام بدر الدين دمحم بن بهادر بن ، البحر المحيط في أصول الفقه -72
، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن (هـ124سنة )ي المتوفى عبد هللا الزركش

 .م9003 -هـ 7494المدينة المنورة، ، لحكمزين هللا، مكتبة العلوم وا

، علق (هـ 124ت)دمحم بن عبد هللا الزركشي ، البرهان في علوم القرآن -90
، 7ط، لبنان ،مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت: عليه

 .م7222 -هـ  7402

دمحم . د ،البيان في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره -97
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 .بيروت، دار الفكر العربي، م 7222 -هـ  7472 ،7لي الحسن، طع

دار  ،م 9004مصطفى بوهندي، ط . د، التأثير المسيحي في تفسير القرآن -99
 .بيروت، الطليعة

الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس  ،التحرير والتنوير -93
 .  م7224

دار الكتاب  ،بن جزي الكلبيدمحم بن أحمد : التسهيل لعلوم التنزيل -94
 .م 7213 -هـ  7323، 3ط ،بيروت ،العربي

تفسير سورة الفاتحة أم الكتاب في ضوء السنة النبوية وفنون اللغة  -95
 ،دار البشائر اإلسالمية بيروت ،الدكتور نور الدين عتر ،والبالغة العربية

 .م 7224 -هـ  7475، 7ط

أبو عبد هللا دمحم بن يوسف بن ، (المحيطبالبحر )التفسير الكبير المسمى  -97
 - 754)علي بن يوسف بن حيان األندلسي الغرناطي الشهير بأبي حيان 

 (.هـ 154

للدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر : التفسير اللغوي للقرآن الكريم -91
 .السعودية ،الرياض، هـ 7499رجب ، 7دار ابن الجوزي، ط ،الطيار

 ،الدار الجامعية بيروت ،الدكتور أحمد فراج حسين: ميتاريخ الفقه اإلسال -92
 .م 7222، 7ط ،لبنان

الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس  ،التحرير والتنوير -92
 .  م7224

أبو العلى دمحم عبد الرحمن بن عبد : تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -30
وراجع أصوله ، ضبطه (هـ7353 -هـ 7923)الرحيم المباركفوري 

 .مكتبة ابن تيمية ،م7227 -هـ 7479 ،عبد الرحمن دمحم عثمان: وصححه

 ت)عماد الدين أبي إسماعيل بن كثير الدمشقي : تفسير القرآن العظيم -37
راجعت أحاديثه على  ،هاني الحاج: علق عليه وخرج أحاديثه ،(هـ114

دار  ،9ط ،يقيةناصر الدين األلباني، المكتبة التوف: كتب فضيلة العالمة
 .هـ 7401 ،7ط ،بيروت ،المعرفة

أبو سعيد عبد هللا بن : تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل -39
 ،دار الكتب العلمية بيروت ،(هـ 127ت )عمر بن دمحم الشيرازي البيضاوي 

 .م 7222 -هـ  7402 ،7ط ،لبنان

 ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،الذهبي الدكتور دمحم حسين: التفسير والمفسرون -33
 .م 9000 -هـ ( 49)، 1مصر، ط



 من القرآن دراسة نظرية تطبيقية ملسو هيلع هللا ىلصالقدر الذي بينه الرسول                          
 

 

 96                                                                                  مجلة اإلحياء

دار  ،م9007 -هـ 7497، 7ط، أحمد مصطفى المراغي ،تفسير المراغي -34
 .لبنان ،بيروت، الفكر

ناصر : دمحم بن سليمان الكافيجي، تحقيق ،التيسير في قواعد علم التفسير -35
 .7470 ،7ط ،سورية ،دمحم المطرودي، دار القلم دمشق

أبي عيسى دمحم بن عيسى بن سورة : الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي -37
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،أحمد دمحم شاكر: ، تحقيق(هـ921 -902)

 . لبنان

ت )أبي جعفر دمحم بن جرير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن -31
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  ،م7272ـ ـ ه7322 ،3ط ،(هـ370

 .أحمد شاكر: تحقيق ،9ط ،الحلبي وأوالده بمصر

، دار (هـ391ت )أبو دمحم عبد الرحمن بن أبي حاتم ، الجرح والتعديل -32
العثمانية بحيدر  الكتاب اإلسالمي تصوير عن مطبعة مجلس دائرة المعارف

 .(م 7253-هـ  7319)الهند  ،آباد

 ،أحمد دمحم شاكر: تحقيق ،ام المطلبي دمحم بن إدريس الشافعياإلم ،الرسالة -32
 .هـ، دار الفكر للطباعة والنشر7302

دون )للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة  ،دراسات في مناهج المفسرين -40
 (.دار وال تاريخ 

، المكتب اإلسالمي ،5ط، ابن تيمية ،رفع المالم عن األئمة األعالم -47
 . بيروت

، 4ط، مصطفى السباعي. د، السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي -49
 .بيروت ودمشق، المكتب اإلسالمي ،م7225 -هـ7405

أبي الفضل شهاب  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -43
 .دار الفكر، (هـ791ت )الدين السيد محمود األلوسي البغدادي 

ت )دمحم بن أحمد بن عقيلة المكي ، وم القرآنالزيادة واإلحسان في عل -44
، تحقيق مجموعة من الباحثين، مركز البحوث والدراسات، جامعة (هـ7750

 .م 9007 -هـ 7491، 7ط ،الشارقة اإلمارات

عباس متولي حمادة، تقديم دمحم أبو . أ، السنة النبوية ومكانتها في التشريع -45
 .القاهرة مصرزهرة، الدار القومية للطباعة والنشر 

أبي داود سليمان بن األشعث  ،سنن أبي داود ومعه معالم السنة للخطابي -47
دار  ،عزت عبيد الدعاس وعادل السيد: إعداد ،السجستاني األزدي

 .سورية ،حمص ،الحديث
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، (هـ303ت )أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  ،السنن الكبرى -41
 ،م9004 -هـ7494 ،7ط ،حسن عبد المنعم شلبي: تحقيق ،شعيب األرنؤوط
 .لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

ن الذهبي، اإلمام شمس الدين دمحم بن أحمد بن عثما ،سير أعالم النبالء -42
 .م، مؤسسة الرسالة7229 -هـ7479، 2ط، م7314 -هـ 142: المتوفى

ان دمحم الهروي علي بن سلط ،شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر -42
 (.هـ  7074 –تقريبا  230)القاري 

 -هـ 7472 ،أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري -50
 . بيت األفكار الدولية ،م7222

عصام الصبابطي وحازم دمحم : تحقيق ،صحيح مسلم بشرح النووي -57
 . القاهرة ،م، دار أبي حيان7225 -هـ 7475 ،7ط ،وعصام عامر

 ،م7227 -هـ 7477، 7ط، الدكتور نور الدين عتر ،علوم القرآن الكريم -59
 .مطبعة الصباح دمشق

 . دار الفكر دمشق ،عبد هللا شحاته، علوم التفسير -53

أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري -54
محب الدين : راجعه ،دمحم فؤاد عبد الباقي: رقمه أحاديثه( هـ259 –113)

 .بيروت لبنان، دار الفكر، الخطيب

دمحم : تأليف ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -55
 .، مكتبة ابن تيمية(هـ7950وفاته بصنعاء )بن علي بن دمحم الشوكاني 

: ، تحقيق(هـ 271ت)دمحم بن يعقوب الفيروز آبادي  ،القاموس المحيط -57
-هـ7401، 9ط ،كتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالةم

 .م7221

 ،دمحم جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث من علوم مصطلح الحديث -51
 .هـ، دار إحياء السنة النبوية، ودار الكتب العلمية بيروت 7322، 7ط

دار ، هـ 7471، 7ط، حسين بن علي الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين -52
 .الرياض ،القاسم

 ،كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس -52
للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن دمحم العجلوني الجراحي المتوفى 

، مكتبة التراث اإلسالمي: أحمد القالش، نشر وتوزيع: هـ، تعليق7779
 .القاهرة، حلب، دار التراث

مصطفى بن عبد هللا ، لظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف ا -70
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القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالمال كاتب الجلبي والمعروف بحاجي 
 .خليفة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان

، 97ط، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، مناع القطان: مباحث في علوم القرآن -77
ـ  7475  .م7225 -ه

، شرحه وصنع (947-774)اإلمام أحمد بن دمحم بن حنبل  ،المسند -77
 ،7ط ،دار الحديث: أحمد شاكر، حمزة أحمد الزين، طباعة: فهارسه
شعيب : لبنان، تحقيق، بيروت، مؤسسة الرسالة، 9م، ط7225 -هـ7477

 .األرنؤوط  وآخرون

 .هـ7402، 3ط ،عادل نويهض، مؤسسة نويهض للثقافة ،معجم المفسرين -79

مجمع الملك فهد : شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، طباعة ،مجموع فتاوى -73
بد الرحمن ع :للطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة، جمع وترتيب

: ، تحت إشراف(م7225 -هـ 7477)بن دمحم بن القاسم، تاريخ الطبعة 
 .وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

للشيخ دمحم عبد العظيم الزرقاني،  ،العرفان في علوم القرآن مناهل -74
، 7ط ،لبنان ،دار الفكر بيروت ،بإشراف مكتب البحوث والدراسات

 .م 7227-هـ7477

القاهرة، ودار  ،، دار الكتاب المصريإبراهيم خليفة ،مناهج المفسرين -75
 .م 9000 -هـ  7497 ،بيروت ،الكتاب اللبناني

من عمل لجنة القرآن والسنة في  ،فسير القرآن الكريمالمنتخب في ت -77
 (.مجلد واحد) ،بيروت ،دار العربية، 2القاهرة، ط

دمحم سعيد منصور،  ، منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية -71
والدار ، م7223-هـ7473، 7ط، مصر، القاهرة ،دمحم سعيد وهبة: الناشر

 .السودانالخرطوم ، السودانية للكتب

الدكتور نور الدين عتر، دار الفكر ، منهج النقد في علوم الحديث -72
( إعادة الطبعة الثالثة) ،دمشق سوريا، دار الفكر، لبنان ،بيروت، المعاصر

 .م 9003 -هـ  7494

أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي ، الموافقات في أصول الشريعة -72
، دار المعرفة، الشيخ عبد هللا  دراز: الغرناطي المالكي الشاطبي، تحقيق

 .بيروت

الدكتور شعبان دمحم إسماعيل، ، المدخل للدراسة القرآن والسنة والعلوم اإلسالمية -10
 .دار األنصار القاهرة
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مكتبة التراث في مؤسسة : عمر رضا كحالة، تحقيق، معجم المؤلفين -17
 .م 7223 -هـ  7474، 7ط، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، الرسالة

هـ، مكتبة 7342، ابن قتيبة، المسائل واألجوبة في األحاديث واللغة -19
 .المقدسي القاهرة

ت )أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي ، مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة  -13
، بيروت، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا: ، تحقيق(هـ277
 .م 7221 -هـ  7401، 7ط، لبنان

، بيروت ،عبد الرحمن بن خلدون المغربي دار القلم، مقدمة ابن خلدون -14
 .لبنان

أبي عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان : ميزان االعتدال في نقد الرجال -15
علي دمحم البجاوي، ويليه فهرس : هـ، تحقيق 142المتوفى ، الذهبي

لميزان، دار فتح الرحمن ألحاديث ا: األحاديث النبوية الشريفة المسمى
 .لبنان، بيروت، المعرفة

أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -17
 ،بيروت ،يعتمد المحقق دار صادر ،(هـ727 -772)بن أبي بكر بن خلكان 

 .لبنان
 

 :اإلحاالت
                                                           

(1)
: يرفعه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بدون سند،كتاب القدر، باب(( بلغني))هو ما رواه مالك بصيغة )مالك في الموطأ، بالغاً  

تخريجه في الموطأ، : ، وانظر(330/  4) 7191الزرقاني رقم النهي عن القول في القدر، راجع شرح 
، وأخرجه ابن عبد البر في ((مر أن بالغه صحيح كما قال ابن عيينة: ))، قال الزرقاني744ص 3رقم 

حديث كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وله شاهد من حديث ابن عباس بسند 
 .23/  7حسن أخرجه الحاكم في مستدركه 

وممن وصلها ابن عبد البر في ( 49)العلماء وصلوا بالغات اإلمام مالك في موطئه وعددها: مالحظة
كتابه التمهيد سوى أربعة أحاديث قام بوصلها ابن الصالح ضمن رسالة له وأثبتوا صحة واتصال هذه 

 .البالغات
دمحم بن أحمد بن خليل بن سعادة، أبو عبد هللا ( م  7924 – 7992= هـ  723 – 797) الخويي  (2)

وفيات األعيان البن خلكان : انظر. قاضي دمشق، ولد ومات فيها، فقيهاً شافعياً صاحب مصنفات
 . 394/  5، واألعالم للزركلي 729/  9

 – 1/473الزيادة واإلحسان البن عقيلة، : ر، وانظ339 – 337/  73مجموعة الفتاوى البن تيمية  (3)
474 . 

وروى األوزاعي عن : "وبه قال جمع من السلف، وحكى ذلك عنهم القرطبي في تفسيره حيث قال 
كان الوحي ينزل على رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك، :  حسان ابن عطية قال

القرآن أحوج إلى : ا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن مكحول قالحدثن: وروى سعيد بن منصور
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السنة قاضية على الكتاب : قال يحيى بن أبي كثير: السنة من السنة إلى القرآن، وبه عن األوزاعي قال
 -يعني أحمد بن حنبل  -سمعت أبا عبد هللا : قال الفضل بن زياد. وليس الكتاب بقاض على السنة

ما أجسر على هذا أن أقوله، : الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب، فقالوسئل عن هذا الحديث 
وهو منقول من كالم ابن عبد البر ( 71:7)إن السنة تفسر الكتاب وتبينه تفسير القرطبي : ولكن أقول

 (.425-424)في جامع بيان العلم 
، وإن لم يصرح بذلك، وإنما ولعل اإلمام الطبري  هو أول  من بين أن السنة مفسرة لكل القرآن الكريم

رضي هللا عنها وهو نفس ما يتوصل إليه من  يفهم  ذلك من خالل مناقشته لحديث السيدة عائشة
مناقشة ابن عطية لداللة الحديث الذي روته السيدة عائشة، من أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يفسر شيئا من 

مقدمتان في : انظر. لكن ابن تيمية أول من صرح بذلك .يلالقرآن برأيه إال آيا بعدد علمه إياهن جبر
اعتنى بهما آرثر جفري، مطبعة السنة ( قمة كتاب المباني، ومقدمة ابن عطية) علوم القرآن، 

 (. 973ص) المحمدية 
عبد هللا بن حبيب بن ُرَبيِّعَة، الكوفي، المقرئ، مشهور بكنيته، وألبيه : أبو عبد الرحمن السلمي (4)

تقريب التهذيب البن حجر : انظر. صحبة، ثقة ثبت، من كبار التابعين، مات بعد السبعين
 . 3917رقم  922ص

 473/ 1ن البن عقيلة، الزيادة واإلحسا: ، وانظر339 – 337/  73مجموعة الفتاوى البن تيمية  (5)
– 474  . 

أحمد بن دمحم بن  حنبل، أبو عبد هللا، ( م  255/  120= هـ  947 – 774)أحمد بن حنبل  (6)
ألف حديث،  30الشيباني، الوائلي، إمام المذهب الحنبلي، ولد ببغداد، صنف المسند يحتوي على 

را المتناعه القول بخلق شه 92وله التاريخ، والناسخ والمنسوخ وغيرها، سجنه المعتصم 
/ 7، واألعالم للزركلي 12وما بعدها رقم  77/711سير أعالم النبالء للذهبي، : انظر. القرآن
903 . 

البرهان للزركشي : انظر. مراده أن الغالب ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإال صح من ذلك كثير (7)
 . 9/7904، واإلتقان للسيوطي 9/713

 . 339/  73مجموع الفتاوى  (8)
 . 7/47التفسير والمفسرون دمحم حسين الذهبي  (9)
 . 994البيان في علوم القرآن دمحم علي الحسين ص (10)
 . 74التفسير النبوي خصائصه ومصادره، دمحم عبد الرحيم دمحم ص: انظر (11)
 . 15/ 7القرطبي  (12)
 . 47/ 7التفسير والمفسرون للذهبي  (13)
 . 34/ 7 أخرجه الطبري في تفسيره (14)
البيان في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير، ومصادره للدكتور دمحم علي الحسن  (15)

 . 937–991، وأخذ الكالم عن شيخه إبراهيم خليفة في كتابه مناهج المفسرين 997ص
 . 7905/  9انظر اإلتقان في علوم القرآن  (16)

السيوطي ودمحم حسين الذهبي نسبا إلى ابن تيمية أنه قال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر ألصحابه كل : ملحوظة
 . القرآن، كما فهما من كالمه، لكنهما لم يأخذا بقوله هذا

 . 373/ 73مجموع الفتاوى البن تيمية  (17)
 . 373/ 73المرجع نفسه بتصرف يسير   (18)
 . 972دراسات في مناهج المفسرين للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة ص (19)
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وما بعدها، 7/79وفتح القدير للشوكاني ,7/545أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي : انظر (20)

، والبيان في علوم 972ودراسات في مناهج المفسرين للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة ص
  997علي الحسن ص  القرآن للدكتور دمحم

، وانظر قول السيوطي 7905/ 9، والسيوطي في اإلتقان 31/ 7نقله عنه الزركشي في البرهان  (21)
 . 93/ 7، وابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير 7905/  9في اإلتقان 

 . 7905/ 9اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي  (22)
 . 93/ 7ر التحرير والتنوير دمحم الطاهر بن عاشو (23)
 . 37 – 35/ 7أمثلة هذا في البرهان للزركشي : انظر (24)
، والتفسير والمفسرون للذهبي 7931، 7905 –7904/ 9اإلتقان للسيوطي : انظر في هذه األدلة (25)

 . 70 – 2، والتفسير النبوي دمحم عبد الرحيم دمحم ص47–40/ 7
فلو كان !!! القرآن ألصحابه، أو أكثره، إذاً أين هذا التفسير؟ فعلى فرضية أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسر كل  (26)

هذا االدعاء صحيح لنقل إلينا هذا الكم، كما نقل الحديث، ودون، فالتفسير أولى وأهم بأن ينقل 
/ 4ألنه يتعلق بكتاب هللا وبيانه وتفسيره، وقول عائشة أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 

 . 4577رقم  772
 . 99/ 7ابن كثير  تفسير (27)
 . 32/ 7تفسير الطبري  (28)
 . 73/  7وهو قول أبي حيان صاحب البحر المحيط  (29)
 . 32 – 32/ 7تفسير الطبري  (30)
 . 47/ 7التفسير والمفسرون للذهبي : انظر (31)
، ومسلم كتاب 743رقم  53وضع الماء عند الخالء ص: أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب (32)

، عندهما الشطر األول من 9411رقم   2/915فضل عبد هللا بن عباس : فضائل الصحابة، باب
وألحمد : ))442/  2، وقال في المجمع 9321رقم  4/995الحديث، والحديث بأكمله عند أحمد 

 ((. جال الصحيحطريقان رجالهما ر
 . 47/  7التفسير والمفسرون للذهبي  (33)
 . 90 – 72اإلسالم عقيدة ومنهج للشيخ دمحم متولي الشعراوي ص (34)
 . 74 – 73التفسير النبوي دمحم عبد الرحيم دمحم ص: انظر (35)
 . 1/  7التسهيل لعلوم التنزيل دمحم بن أحمد بن جزي الكلبي ( 36)
 . 77 شحاتة صعلوم التفسير عبد هللا (37)
 . وما بعدها 7905/  9اإلتقان للسيوطي : انظر (38)
: ، قال7/545أنوار التنزيل وأسرار التأويل عبد هللا بن عمر بن دمحم الشيرازي البيضاوي : انظر (39)

 . بالمقصود، أو يرشد إلى ما يدل عليه كالقياس، ودليل العقل –هللا  –والتبيين أعم من أن ينص 
 . في مقدمة تفسيره هذا 79/  7فتح القدير للشوكاني  (40)
  . 730رقم 731أخرجه البخاري كتاب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة وكذلك بعرفة ص (41)
، وانظر في عذا المعنى في أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3/ 7البرهان في علوم القرآن للزركشي (42)

 . 545/ 7للبيضاوي 
 . 325/  1زيادة واإلحسان في علوم القرآن البن عقيلة المكي ال (43)
 . 723سبق تخريجه، وهو عند مسلم رقم  (44)
 . 23مقدمة في أصول التفسير ص (45)
 . 927/  1مجموع الفتاوى ( 46)
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 .791ومقدمة في أصول التفسير ص , 373, 92، 73/91مجموع الفتاوى  (47)
دمحم بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الصنعاني، ( م7437 -7313= هـ  240ـ 115)ابن الوزير  (48)

في (( تنقيح األنظار في علوم اآلثار: أبو عبد هللا، من أهل اليمن توفي فيها له مصنفات منها
 . 5/300األعالم للزكلي . مصطلح الحديث

إيثار الحق على الخلق في رد الخالف إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، دمحم بن المرتضى اليماني  (49)
 .  759ص 

عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي ( م  7979 – 7727= هـ  770 – 511)العز بن عبد السالم  (50)
فسر، صاحب دمحم سلطان العلماء وشيخ اإلسالم، ولد بدمشق، فقيه أصولي م القاسم، أبو

تصانيف، عرف بإنكار المنكر على العامة والسالطين، فكان ال يخاف في هللا لومة الئم، وله يد 
 . 97/  4، واألعالم للزركلي 330 – 375/ 7طبقات المفسرين للداوودي : انظر. في التصوف

 . 990اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز عز الدين بن عبد السالم ص (51)
 . 27/  7روح المعاني  (52)
 . 7723/  9اإلتقان : انظر (53)
 . 7922/  9انظر اإلتقان للسيوطي  (54)
قد يشكل على البعض، فيتوسع في معنى البيان، فيجعله شامالً لألحكام التي جاءت بها السنة : تنبيه (55)

التي جاءت في زائدة على ما في الكتاب، كتحريم نكاح المرأة على عمتها، وغير ذلك من األحاديث 
(( صلوا كما رأيتموني أصلي))تخصيص عام القرآن، وتقييد مطلقه، وتفصيل مجمله، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

من بيان أركان الصالة، [ 43: البقرة] وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة في بيان قوله تعالى 
. وشروطها ومفسداتها وغير ذلك، فيدخله في التفسير النبوي للقرآن الكريم، وهذا ليس بصواب

  .لو توسعنا في معنى البيان هذا لكان مقدار التفسير كثيراً جداً، يزيد على حجم القرآن ذاته: قلت
كن إن أردنا التفسير بالمعنى المراد عند علماء وهذا ما سنبينه في هذا البحث إن شاء هللا، ول

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

سيوطي قد تتبع تفسير النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكتاب هللا في اإلتقان ابتداء من سورة الفاتحة أن ال: وقد ذكرت من قبل
فهذا ما حضرني من التفاسير : ))وعندما انتهى السيوطي من سردها قالإلى سورة الناس  

المرفوعة المصرح برفعها صحيحها وحسنها، وضعيفها ومرسلها، ومعضلها، ولم أعول على 
 . 7922/  9اإلتقان ((. واألباطيلالموضوعات 

 . 7931/  9اإلتقان في علوم القرآن  (56)
ما يشمل الصحيح والحسن، كما في تدريب الراوي في شرح : أقصد بالصحيح على اصطالح األولين (57)

 . 17/  7تقريب النووي 
، ثم ساق سند الحديث عند ابن مردويه، علما أن تفسير ابن مردويه  32/  7كما ذكر ابن كثير في تفسيره  (58)

 . مخطوط  لم يطبع بعد
 . 7932 – 7931/  7اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي  (59)
 – 9253رقم  721 – 724/  5ومن سورة الفاتحة : أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن، باب (60)

عن ))حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث سماك بن حرب، ورواية ثانية هذا : ، وقال9254
/  7، كما أخرجه الطبري في تفسيره ((شعبة، عن سماك، عن عبادة بن حبش عن عدي مرفوعا نحوه

وقد تبين لنا من روايات الطبري هنا أن سماك بن حرب سمعه : ل الشيخ أحمد شاكر، قا[725] 727
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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من رواية أحمد في  32/  7والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره (( غيره من وجه آخرينفي أن يعرفه 
وقد روي حديث عدي هذا : ))المسند، وأشار إلى رواية الترمذي وإلى روايات الطبري هنا، ثم قال

 ((.  من طرق، وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها
، 7947رقم  740 – 732/  74 ، ابن حبـان72913رقم  457/  74أخرجه أحمـد في مسـنده  (61)

، واللفظ للمسند، قال (إن ) بدء الخلق مقتصرا على هذه الجملة بدون حرف : كتاب التاريخ، باب
أرجح سندا ضمن قصة طويلة عندهما، أحمد   -رواية أحمد  -وهو : ))الدكتور نور الدين عتر

كثر المفسرين، وقد ذكرنا ، وبهذا قال أ734تفسير سورة الفاتحة نور الدين عتر ص))والترمذي 
وأورد له هذا القول السيوطي (( ال أعلم فيه خالفا بين المفسرين: ))أن اإلمام ابن أبي حاتم قال

 . 32 – 32في مفحمات األقران ص
دمحم عبد الرحمن بن الحافظ عبد الرحيم أبو العال المباركفوري الهندي، اإلمام، : المباركفوري (62)

هـ، قرأ على العالمة المحدث الدهلوي نذير حسين أمهات الكتب  7923المحدث، ولد سنة 
 . 7/777معجم المؤلفين عمر رضا كحالة : انظر. هـ 7353وأجازه، مات سنة 

عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد النفي ( م 7725 – 7774= هـ  527 – 502)السهيلي  (63)
نفات في التفسير، والسيرة سنة، له مص 71السهيلي، حافظ، لغوي، ضرير منذ كان عمره 

 3وما بعدها، واألعالم للزركلي  97/751سير أعالم النبالء للذهبي : انظر. والفرائض، والنحو
 /373 . 

 . ، الكتاب والباب نفسهما4092رقم  921/ 2تحفة األحوذي شرح صحيح الترمذي  (64)
 . 94 – 93/  7 ، وتفسير ابن أبي حاتم222/  9اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي  (65)
 . 32/  7تفسير ابن كثير  (66)
ولد في قرية المراغة بصعيد مصر، أخذ العلم من ( م  7259 –=...  7317 –)... المراغي  (67)

دمحم عبده، ودمحم بخيت المطيعي، ويعتبر تفسيره مختصر لتفسير المنار، : األزهر، من شيوخه
 . 7/952األعالم للزركلي : انظر. الحسبة في اإلسالم: توفي بالقاهرة، من كتبه

 . 95/  7تفسير المراغي  (68)
 . 7المنتخب في تفسير القرآن الكريم عمل لجنة القرآن والسنة في القاهرة ص (69)
 . 725/  7الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  (70)
 . 734تفسير سورة الفاتحة لفضيلة أستاذنا الدكتور نو ر الدين عتر ص: انظر (71)
 . ما بين معكوفتين من البخاري في صحيحه (72)
 . وفتين من البخاري في صحيحهما بين معك (73)
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا  : أخرجه البخاري كتاب التفسير، باب (74)

رقم  241 – 247ص وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين 
 . ، واللفظ للبخاري3075رقم  317/  2بدون باب ، ومسلم كتاب التفسير، 4412

 . 7932/  9اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي  (75)
 . إضافة من عندي ليتضح المعنى أكثر (76)
انظر . جمع أست، وهو العجز، وقد يراد به حلقة الدبر وأصله سته على فعل بالتحريك: أستاههم (77)

وانظر مفردات القرآن للراغب األصفهاني  مادة سته، 710/  7لسان العرب البن منظور 
 .  949ص

 . 949انظر مفردات القرآن للراغب األصفهاني ص (78)
 . 792، 791/ 7تفسير القرآن العظيم البن كثير  (79)
 . ، والسيوطي هنا نلحظه قد حسن الحديث7932/  9اإلتقان  (80)
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 (.  الويل ) جاء عند الترمذي باأللف والالم  (81)
: ، قال3774رقم  300/  5ومن سورة األنبياء عليهم السالم : أخرجه الترمذي كتاب التفسير، باب (82)

 759/  7تعقبه ابن كثير في تفسيره (( هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعاً إال من حديث ابن لهيعة))
اإلسناد مرفوعا لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن اآلفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا : )) فقال

، وابن حبان، كتاب إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن مناقب 77179رقم  72/740، وأخرجه أحمد ((منكر، وهللا أعلم
صححه على  501/  9، وأخرجه الحاكم 1471رقم  502/ 77صفة النار وأهلها : الصحابة، باب

 . فوعاً والكل عن أبي سعيد الخدري مر 4/572شرط الشيخين و وافقه الذهبي 
 . 757/  9دمحم الرازي فخر الدين ( مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير  (83)
 .73/  9الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  (84)
 . 7940/  9اإلتقان في علوم القرآن  (85)
رواه الطبراني عن : ))، قال الهيثمي في مجمع الزوائد70274رقم  77/99أخرجه الطبراني  (86)

شيخه يحيى بن عثمان ابن صالح، عن سوار بن دمحم، بن قريش، وكالهما فيه لين، وقد وثقا، 
 .    أن سنده ال بأس به: ويلحظ ما قاله السيوطي عن الحديث . 972/ 7(( ورجاله رجال الصحيح

 . 370/  7ير ابن كثير تفس (87)
 . 377 – 370/  7تفسير ابن كثير : انظر (88)
 . 377 – 370/  7، وانظر تفسير ابن كثير  917/  9تفسير الطبري  (89)
 . 377/  7تفسير ابن كثير  (90)
 . 379 – 377/  7تفسير ابن كثير  (91)
 .379/  7تفسير ابن كثير  (92)
 . 7940/  9اإلتقان  (93)
، واللفظ له وابن 3954رقم  519 – 517/  3لغو اليمين : أخرجه أبو داود، كتاب األيمان والنذور، باب( 94)

 717/  70ذكر األخبار عن وصف اللغو الذي ال يؤاخذ هللا العبد به في كالمه : حبان، كتاب األيمان، باب
 . كالهما مرفوعاً عندها 4333رقم 

 7919ص ال يؤاخذكم هللا في اللغو في أيمانكم  : أخرجه البخاري، كتاب األيمان، والنذور باب (95)
 ((. أنزلت اآلية في قوله ال وهللا، بلى وهللا: ))قالت: موقوفا عليها بلفظ 7773رقم 

، الكتاب الباب نفسهما 542/  77فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني : انظر (96)
 .عند البخاري

 . سبقت ترجمته: المروزي (97)
 . 27/  3تفسير القرطبي المسمى الجامع ألحكام القرآن  (98)
 . 474/  9تفسير الطبري المسمى جامع البيان  (99)
، وابن 9225رقم  903/  5ومن سورة البقرة  : أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب (100)

لمدحض قول من زعم أن الصالة الوسطى صالة الغداة ذكر خبر ا: حبان كتاب الصالة، باب
 ((. هذا حديث حسن صحيح))، قال الترمذي في روايته 7147رقم  5/47

بن هالل الفزاري، صحابي، من الشجعان القادة، ( م  712 –=... هـ 70 –)... سمرة بن جندب  (101)
سير : انظر. وقيل بالبصرة فيها علم كثير، مات بالكوفة،: كتب رسالة إلى بنيه، قال ابن سيرين

 . 732/  3، واألعالم للزركلي 35وما بعدها رقم  723/  3أعالم النبالء للذهبي
ومن سورة : ، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب220رقم  925 – 924/  9أخرجه أحمد  (102)

 ((. هذا حديث حسن صحيح: ))قال أبو عيسى 9223رقم  909/  5البقرة 
 . 552، 555/  9جامع البيان للطبري  (103)
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 . 577/  9جامع البيان للطبري  (104)
الدليل لمن قال : ، وقد جاء عند مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب7947/  9اإلتقان  (105)

حبس المشركون : ، عن ابن مسعود قال792رقم  732/  3الصالة الوسطى هي صالة العصر 
 عن صالة العصر حتى احمرت الشمس، أو اصفرت، فقال رسول هللا صلى هللا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أو (( شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل هللا    أجوافهم وقبورهم ناراً : ))عليه وسلم
الدعاء على : ، وفي البخاري، كتاب الدعوات، باب((حشا هللا أجوافهم وقبورهم ناراً : ))قال

كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم الخندق : عن علي بن أبي طالب، قال 7327رقم  7992المشركين،  ص 
مأل هللا قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن صالة الوسطى حتى غابت الشمس، وهي : ))فقال

 .هـ. ا(( صالة العصر
 . 325/  7تفسير ابن كثير  (106)
انظر نسبة هذه . وسعيد بن المسيب، وشريح وهو قول نافع، وابن عمر، والربيع بن خيثم، (107)

 . 571 – 577/  9األقوال ألصحابها في تفسير الطبري 
 .37 – 35/  7البرهان في علوم القرآن للزركشي : أمثلة ذلك في: انظر (108)
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 : الملخص

هناك قسم من القرآن الكريم نزل وفقا ألسباب بيّنها العلماء والمفسرون، 
وهو ما يعرف في علوم . وهذا القسم يتوقف فهمه على معرفة هذه األسباب

تكتسي إذن معرفة أسباب النزول القرآني أهمية . القرآن بأسباب النزول القرآني
آلية، وبهذا يبطل زعم من بالغة في عملية التفسير، الرتباط هذه األسباب بفهم ا

 –إنه ال طائل من وراء هذا البحث، لجريانه مجرى التاريخ، وليس كذلك : قال
بل له فوائد، ولقد أولى العلماء هذا العلم بالدراسة والتأليف  -كما قال الزركشي

منذ القديم، لدرجة إفراده بتآليف مستقلة، وسأبين في هذا المقال مدى هذه القيمة 
 .وهذا االعتناء

 .البعد القيمي؛ أسباب النزول؛ القرآن الكريم: الكلمات المفتاحية
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. 

 : مقّدمة
لهداية البشرية وإرشادها إلى ما فيه  ملسو هيلع هللا ىلصأنزل هللا تعالى القرآن على نبيه 

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 

قسم نزل : نزل القرآن على قسمين»: الجعبري مؤكدا ذلك السيوطي على لسان
 .1«ابتداء، وقسم نزل مرتبط بسبب من األسباب

منصبة على القسم الذي نزل مرتبطا  -في هذا المقال–وستكون دراستي 
بسبب من األسباب، حيث أسعى لتأكيد البعد القيمي لهذه األسباب في عملية 

لى سبب نزول اآليات القرآنية ، وقد سقت التفسير، وبيان مدى أهمية التعرف ع
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، 
كيفية التعبير عن سبب النزول، وكذا مسألة تعدد الروايات في سبب : من بينها

 .النزول، وغيرها من القضايا التي سيطلع عليها القارئ

ما : يأتي هذا المقال ليجيب عن التساؤل الرئيس وهو: إشكالية البحث 
القيمة التي يضفيها علمنا بسبب النزول القرآني على فهمنا الحقيقي لآلية 

 ؟ الكريمةالقرآنية 

وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس تساؤالت فرعية، تصب في معين واحد، 
 :وتخدم الموضوع من زوايا مختلفة، وهي كاآلتي

 ما معنى سبب النزول؟ -
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 ما مدى عناية العلماء به ؟ -

 ما الطرق لمعرفته؟ -

 ما هي الصيغ التي يعبر بها عن السبب؟ -

 ت المتعددة لسبب النزول؟كيف يكون موقف المفسر من الروايا -

 هل يمكن أن يتعدد النزول والسبب واحد؟ -

 هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ -

كان لزاما علي في هذه الدراسة إتباع المنهج االستقرائي الذي : المنهج
 .يقوم أساسا على تتبع جزئيات الموضوع ومناقشتها

 :بحثت في أسباب النزولمن بين الدراسات التي  :الدراسات السابقة

أسباب النزول وأثرها في تفسير القرآن الكريم، "دراسة بعنوان  -أوال 
، للباحث عدنان بن دمحم أبو عمر، نشرت في مجلة "دراسة نظرية تطبيقية

، وقد حاول الباحث من خاللها البحث عن العالقة 0212/  02اإلحياء، العدد
ز في المطلب األول على أهمية العلم اإلرتباطية بين القرآن والسنة، حيث رك

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 

ا في دراستي، كما أشار في المطلب الثاني إلى مسالة أسباب النزول أخرى بينته
وأثرها في ترجيح األقوال عند المفسرين، حيث اعتبر العديد من الروايات 
الواردة في أسباب النزول أدلة مرجحة ألقوال المفسرين المتعددة في تفسير 

بأسباب  اآلية الواحدة، وقد ركزت في دراستي على مسائل هامة لها عالقة
 :النزول لم يتناولها الباحث أذكر على سبيل المثال

 .كيفية التعبير عن سبب النزول - 

تعدد الروايات في سبب نزول اآلية الواحدة والطريقة التي يلجأ إليها المفسر  -
 . لترجيح الرواية التي تنص حقيقة على السببية
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 .هذه المسالةتعدد النزول مع وحدة السبب، ورأي بعض الباحثين في  -

للباحث " أسباب النزول بين التساهل والطعن: "دراسة بعنوان -ثانيا
حيث سعى . 01/0212الشيخ التيجاني الذي نشر في مجلة المعارف، العدد

صاحب هذه الدراسة إلى تتبع المسار التاريخي لهذا العلم، والوقوف على 
 -ن قبل الحداثيينمصادره وأصوله، لمعرفة الدافع وراء نقضه، والطعن فيه م

وقد ساق أقوال بعض المشككين والطاعنين في عمل السابقين،  -كما سماهم
 . الذين جمعوا لنا الروايات المتعلقة بأسباب النزول، وكانت له ردودا عليها

 :تعريف سبب النزول/ 1
والذي يتحرر في سبب النزول، أنه ما : "عرفه السيوطي في إتقانه بقوله

 .2"وقوعهنزلت اآلية أيام 

، حيث يقول في "مناهل العرفان"ويؤكد هذا المعنى الزرقاني في كتابه 
هو ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه : "تعريفه لسبب النزول

 .3"أيام وقوعه

" مباحث في علوم القرآن"وإلى هذا المعنى ذهب مناع القطان في كتابه 
هو ما نزل قرآن بشأنه وقعت وقوعه ": حيث يقول في تعريف سبب النزول

 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  
صلى خرج رسول هللا [ 012: الشعراء] ِذْر َعِشيَرتََك اأْلَْقَربِينَ َوأَن: لما نزلت

من هذا، فاجتمعوا : ، فقالوا"يا صباحاه: "حتى صعد الصفا فهتف هللا عليه وسلم
أرأيتُم إن أخبرتُكم أن خيال تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم : "إليه، فقال
ير لكم بين يدي عذاِب فإني نذ: ما جربنا عليك كذبا، قال: ، قالوا"مصدقي؟

تبت يدا أبي تبا لك ما جمعتنا إال لهذا، ثم قال، فنزلت : قال أبو لهب". شديد
 .5"(1: المسد) لهب وتب
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المدينة وهم  ملسو هيلع هللا ىلصقدم رسول هللا : عن أبي هريرة قال: "ومثال السؤال
عنهما، فأنزل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصيشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول هللا 

 ِيَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسر (012: البقرة)"6. 

وال يعد من أسباب النزول، اآليات التي تتحدث عن األحداث الماضية، 
فعت قبل نزول القرآن، فال يمكن ركقصص األنبياء، واألمم السابقة، ألنها 

اآليات التي تتحدث عنهم في القول أن قصة أصحاب الكهف هي سبب نزول 
سورة الكهف، كما ال يصح أن نعتبر قصة أبرهة الحبشي وقدومه لهدم الكعبة 

 .هي سبب نزول سورة الفيل 

 :عناية العلماء به/ 2

اعتنى العلماء ببيان سبب النزول القرآني، وقد أفردوه بالتأليف منذ    
، شيخ (ه032ت)علي بن المديني : "القديم، ومن أشهر من كتب في ذلك

ثم " أسباب النزول"النحوي المفسر، في كتابه ( ه224ت)البخاري، والواحدي 
 .  ئاالذي اختصر كتاب الواحدي، ولم يزد عليه شي( ه230ت)جاء الجعبري 

، وجاء (ه450ت" )ابن حجر العسقالني"كما ألف فيه شيخ اإلسالم 
لُباب النقول في أسباب "الذي ألف فيه كتابه ( ه211ت)بعدهم السيوطي 

 .7"النزول

وتجدر اإلشارة إلى أغلب كتب التفسير ال تفوت فرصة الحديث عن 
المفسر  أسباب النزول القرآني، إذا وجد لآلية ذلك أو للنص القرآني، ألن

مطالب بأن ال يهمل الحديث عن أسباب النزول، لدورها الكبير في فهم اآلية، 
 .ولهذا تعتبر كتب التفسير مصدرا هاما لهذا النوع من النقول

 :طريق معرفة سبب النزول/ 1

يعرف سبب النزول بالرواية والسماع وال مجال للرأي واالجتهاد في     
لقول في أسباب نزول الكتاب إال بالرواية ال يحلُّ ا: "ذلك، يقول الواحدي

وجدّوا والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على األسباب، وبحثوا عن علمها، 
الب  .8"في الّطِ
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وهو ممن شاهد التنزيل  –وعليه فإذا روي سبب النزول عن الصحابي    
فهو مقبول، وذلك ألن قوله فيما ال مجال لالجتهاد فيه له حكم المرفوع إلى 

: ، ألنه يبعد أن يكون الصحابي قد قال ذلك من تلقاء نفسه، قال الحاكمملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي "

 .9"كذا، فإنه حديث مسند

ومشى على ذلك ابن الصالح، حيث قال عند حديثه عن مرسل     
: ثم إنا لم نُعدّ في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه: "الصحابي

مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن 
ولم يسمعوه منه، ألن ذلك في حكم الموصول المسند، ألن  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة، ألن الصحابة كلهم 
 .10"عدول

، ويُقبل إذا صح أما إذا ُروي سبب النزول عن التابعي، فهو مرسل    
الصحابة كمجاهد وعكرمة، السند إليه، وكان من أئمة التفسير اآلخذين عن 

 .11وسعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر

 :قيمة معرفة سبب النزول القرآني/ 1
 :تتجلى قيمة معرفة سبب النزول فيما يلي

معرفة سبب النزول تعين على فهم اآليات، و إدراك معانيها، يقول . 1
 هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف: "الواحدي مؤكدا ذلك

العناية إليها، المتناع معرفة تفسير اآلية، وقصد سبيلها دون الوقوف على 
 .12"قصتها، وبيان نزولها

معرفة سبب النزول يعين على فهم اآلية، فإن العلم : "ويقول ابن تيمية
بيان سبب النزول : ويقول ابن دقيق العيد" ،13"بالسبب يورث العلم بالمسبب

 .14"طريق قوي في فهم معاني القرآن

 :من األمثلة التي تؤكد ذلك ما يلي -1
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اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن : أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى -أ
َن  يُِحبُّوَن أَن يُْحَمدُوا بَِما لَْم يَْفعَلُوا فاََل تَْحَسبَنَُّهم بَِمفَاَزةٍ ّمِ يَْفَرُحوَن بَِما أَتَوا وَّ

اذهب يا رافع إلى : "لبوابه فقال، (144: آل عمران) أَِليمٌ اْلعَذَاِب ۖ َولَُهْم َعذَاٌب 
لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحبَّ أن يُحمد بما لم يفعل : ابن عباس فقل

صلى  وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي: فقال ابن عباس. معذباً، لنُعذبن أجمعون
ه بغيره، فأَروهُ أن قد يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياهُ، وأخبرو هللا عليه وسلم

استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم، ثم قرأ 
ُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَتُبَيِّنُنَّهُ ِللنَّاِس َواَل تَْكتُُمونَهُ ابُن عباس  َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ

اَل ( 142)َرْوا بِِه ثََمنًا قَِلياًل ۖ فَبِئَْس َما يَْشتَُروَن فَنَبَذُوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشتَ 
يُِحبُّوَن أَن يُْحَمدُوا بَِما لَْم يَْفعَلُوا فاََل تَْحَسبَنَُّهم  تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن بَِما أَتَوا وَّ

َن اْلعَذَاِب ۖ َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم   . 15"(144-142: آل عمران) (144)بَِمفَاَزةٍ ّمِ

فابن عباس بين المقصود الحقيقي من اآلية ببيان قصتها ونزولها، وأزال 
 .اللبس واإلشكال الذي وقع فيه مروان بن الحكم

صلى قلُت لعائشة زوج النبي : عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال" -ب
فَا : أرأيِت قول هللا تبارك وتعالى: وأنا يومئذ حديُث السن هللا عليه وسلم إِنَّ الصَّ

َف  ِ ۖ فََمْن َحجَّ اْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر فاََل ُجنَاَح َعلَْيِه أَن يَطَّوَّ َواْلَمْرَوةَ ِمن َشعَائِِر َّللاَّ
ف بهما، فقا، (154: البقرة) بِِهَما    : لت عائشةفما أرى على أحِد شيئا أن ال يطَّوَّ

ف بهما، إنما أُنزلت : كال لو كانت كما تقول، كانت فال جناح عليه أن ال يطَّوَّ
هذه اآلية في األنصار، كانوا يُهلُون لمناة، وكانت مناة حْذَو قُدَْيِد، وكانوا 
ا جاء اإلسالم سألوا رسول هللا  يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمْروة، فلمَّ

ِ ۖ فََمْن َحجَّ اْلبَْيَت أَِو ذلك فأْنَزَل هللا  عن ملسو هيلع هللا ىلص فَا َواْلَمْرَوةَ ِمن َشعَائِِر َّللاَّ إِنَّ الصَّ
َف بِِهَما     ."16اْعتََمَر فاََل ُجنَاَح َعلَْيِه أَن يَطَّوَّ

فنحن نرى أن السبب الذي ذكرته السيدة عائشة، وأبانت فيه عن 
اإلشكال الذي وجده عروة رضي هللا عنه المقصود الحقيقي من اآلية، أزال هذا 

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
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سألُت أنس بن مالك : ويؤيد هذا أيضا ما رواه عاصم بن سليمان قال
كنّا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما : لصفا والمروة، فقالرضي هللا عنه عن ا

: إلى قوله" إن الصفا والمروة: "كان اإلسالم أمسكنا عنهما، فأنزل هللا تعالى
 .17"أن يطََّوف بهما"

حكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنهما كانا  -ج
لَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا لَْيَس عَ : الخمر مباحة، ويحتجان، بقوله تعالى: يقوالن

اِلَحاِت ُجنَاٌح فِيَما َطِعُموا ولو علما سبب نزولها لم يقوال ، (23: المائدة) الصَّ
كيف بمن قُتلوا في سبيل هللا وماتوا : ذلك، وهو أن ناسا قالوا لما ُحرمت الخمر
 .18"وكانوا يشربون الخمر وهي رجس؟ فنزلت

ِ  :قوله تعالى -د َ َوّلِِلَّ ِ   إِنَّ َّللاَّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب   فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ
فهذه اآلية يُفهم منها أن لإلنسان أن يصلي موجها ، (115: البقرة) َواِسٌع َعِليمٌ 

وجهه نحو أي جهة شاء، وال يجب عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، 
افرا، ومن كان مقيما، غير أن الروايات التي وردت يستوي في ذلك من كان مس

في سبب نزولها توضح أنها نزلت في نافلة السفر خاصة، فقد أخرج مسلم عن 
يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »: ابن عمر قال

في : وقال. «وهلل المشرق والمغرب»آت من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر 
 .19«هذا نزلت هذه اآلية

فهذه الروايات تؤكد لنا مدى أهمية الوقوف على أسباب النزول، للتمكن 
 .من فهم اآليات القرآنية فهما صحيحا، ورفع اللبس عنها

ن القيم التي يمكن استخالصها من معرفة أسباب النزول، بيان م -0
الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من األحكام، وإدراك مراعاة الشرع 

 .20للمصالح العامة في عالج الحوادث رحمة باألمة

كان بتدرج ونوازل عديدة، فإن العرب في مثال ذلك تحريم الخمر 
بت على نفوسهم، ولو حرمت دفعة واحدة الجاهلية كانوا مولعين بشربها وقد غل

صلى هللا عليه قدم رسول هللا : لشق ذلك عليهم،روى أحمد عن أبي هريرة قال
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 ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول هللا  وسلم
: فقال الناس، (012: البقرة) يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ : عنهما، فأنزل هللا

وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من األيام  ،ما حُرم علينا، إنما قال إثم كبير
صلى رجٌل من المهاجرين أمَّ أصحابه في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل هللا 

اَلةَ َوأَنتُْم آية أشد منها  ُسَكاَرٰى َحتَّٰى تَْعلَُموا َما يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْقَربُوا الصَّ
ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر ي :ثم نزلت آية أشد من ذلك، (23: النساء) تَقُولُونَ 

ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن  َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ّمِ
إِنََّما يُِريدُ الشَّْيَطاُن أَن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر  (22)

نتَُهوَن  اَلةِ ۖ فََهْل أَنتُم مُّ ِ َوَعِن الصَّ ، (21-22: المائدة) (21)َويَُصدَُّكْم َعن ِذْكِر َّللاَّ
 .21«انتهينا: قالوا

حتى ال ، معرفة من نزلت فيه اآلية على التعيين ،من الفوائد أيضا -3
ويمثل لهذا . 22والتحامل ،وتحمل اآلية على غيره بدافع الخصومة ،يشتبه بغيره

: األحقاف) َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلدَْيِه أُّفٍ لَُّكَما أَتَِعدَانِنِي: بسبب نزول قوله تعالى
كان مروان على الحجاز : أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قالفقد  ، (12

 ،لكي يبايع له بعد أبيه ،فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية ،استعمله معاوية
فدخل بيت عائشة فلم  ،خذوه: فقال ،فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا

َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلدَْيِه أُّفٍ لَُّكَما  إّن هذا الذي أنزل هللا فيه: فقال مروان ،يقدروا
ما أنزل هللا فينا شيئا إال أن هللا أنزل : فقالت عائشة من وراء حجاب ،دَانِنِيأَتَعِ 

 .23«عذري

فالسيدة عائشة بينت أن اآلية لم تنزل في أخيها عبد الرحمن، بل نزلت 
ما أخرجه عبد الرزاق عن طريق مكي أنه سمع »في شخص آخر، ويؤيد هذا 

إنما : الرحمن بن أبي بكر، وقالتعائشة تنكر أن تكون اآلية نزلت في عبد 
ونفي عائشة أصح إسنادا : قال الحافظ ابن حجر.نزلت في فالن، وسمت رجال

 .24«وأولى بالقبول

إذا كان لفظ ما نزل عاما، وورد دليل على تخصيصه، فمعرفة السبب  -2
وال يصح إخراجها  -أي صورة السبب–تقصر التخصيص على ماعدا صورته 
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ن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي، فال يجوز من اللفظ العام، أل
 .إخراجها باالجتهاد ألنه ظني

إِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلغَافاَِلِت اْلُمْؤِمنَاِت  :قوله تعالىبويمثل لهذا 
لَْيِهْم أَْلِسنَتُُهْم يَْوَم تَْشَهدُ عَ ( 03)لُِعنُوا فِي الدُّْنيَا َواآْلِخَرةِ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 

فإن هذه اآلية ، (02-03: النور) (02)َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن 
عن ابن عباس في  ملسو هيلع هللا ىلصنزلت في عائشة خاصة أو فيها وفي سائر أزواج النبي 

 .25«في عائشة خاصة نزلت: اآلية إِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاتِ  :قوله

هذه في عائشة وأزواج النبي » : وعن ابن عباس في هذه اآلية أيضا
َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم  ولم يجعل هللا لمن فعل ذلك توبة، ثم قرأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ً ئَِك ُهُم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة ُشَهدَاَء فَاْجِلدُوُهْم ثََمانِيَن َجْلدَة ً أَبَدًا   َوأُولَٰ َواَل تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهادَة
ِحيٌم ( 2)اْلفَاِسقُوَن  َ َغفُوٌر رَّ ِلَك َوأَْصلَُحوا فَإِنَّ َّللاَّ  (5)إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن بَْعِد ذَٰ

وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف وإن كان مخصصا لعموم قوله ، (5-2: النور)
ال يتناول بالتخصيص  الَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلغَافاَِلِت اْلُمْؤِمنَات إِنَّ  :تعالى

فإن هذا ال توبة له، ألن دخول  ملسو هيلع هللا ىلص من قذف عائشة أو قذف سائر أزواج النبي
 .26صورة السبب في اللفظ العام قطعي

 :التعبير عن سبب النزول/ 1

، فتارة يصّرح فيها بلفظ 27عن سبب النزولتختلف العبارات في التعبير 
، وهذه العبارة نص في السببية ال يحتمل (سبب نزول اآلية كذا: )السبب، فيقال

 .غيرها

" نزل"وتارة ال يصّرح بلفظ السبب ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة 
ما : مثال ذلك" فأنزل هللا كذا"أو " فنزلت اآلية"عقب سرد الحادثة، كقولهم 

الَّ يَْستَِوي اْلقَاِعدُوَن : لما نزلت»: لبخاري عن البراء رضي هللا عنه قالرواه ا
زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم  ملسو هيلع هللا ىلصدعا رسول هللا  ، (25: النساء) ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 

َررِ  فشكا ضرارته، فأنزل هللا  . »28َغْيُر أُوِلي الضَّ
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صلى هللا قال رسول هللا : وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي هللا عنه قال
َوَما : ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت»: لجبريل عليه وسلم

ُل إِالَّ بِأَْمِر َربَِّك ۖ لَهُ َما بَْيَن أَْيِدينَا َوَما َخْلفَنَا وهذه أيضا  .29«(22: مريم) نَتَنَزَّ
 .السببيةصيغة صريحة في 

ومثل هذه العبارة ال تعبر « نزلت هذه اآلية في كذا»: وأحيانا ترد عبارة
: بالضرورة عن سبب النزول، وإنما قد يراد منها معنى اآلية، يقول ابن تيمية

يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة « نزلت هذه اآلية في كذا: قولهم»
 .30«لسبب، كما تقول عنى بهذه اآلية كذاأن هذا داخل في اآلية، وإن لم يكن ا

فهذه العبارة ال تعبر بالضرورة عن سبب النزول، بل ربما كانت مجرد 
ما أخرجه ابن أبي حاتم، وغيره »مثال ذلك . تعبير عن مضمون اآلية ومعناها

 تُْرَحُمونَ  َوإِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَنِصتُوا لَعَلَُّكمْ  :عن أبي هريرة قال
صلى هللا في رفع األصوات في الصالة خلف النبي ت نزل (022:األرعاف)

 .31«عليه وسلم

ما أحسب هذه اآلية "أو " أحسب هذه اآلية نزلت في كذا: "وكذلك إذا قال
، فإن الراوي بهذه الصيغة ال يقطع بالسبب، فهاتان صيغتان "نزلت إال في كذا

 . تحتمالن السببية وغيرها

خاصم الزبير رجال من »: مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن عروة قال
اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى : "ملسو هيلع هللا ىلصاألنصار في شريج من الحرة، فقال النبي 

: يا رسول هللا أن كان ابن عمتك؟ فتلّون وجهه ثم قال: جارك، فقال األنصاري
" لى الَجْدر، ثم أرسل الماء إلى جاركاسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إ

للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه األنصاري، كان  ملسو هيلع هللا ىلصواستوعى النبي 
ما أحسب هذه اآلية نزلت إال في : أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، قال الزبير

ُموَك فِيَما: ذلك  .32«(25: النساء) َشَجَر بَْينَُهمْ  فاََل َوَربَِّك اَل يُْؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحّكِ
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 تعدد الروايات في سبب النزول/ 1

كثيرا ما ترد روايات في سبب نزول آية واحدة، وفي مثل هذه الحالة، 
 :يلجأ المفسر إلى التدقيق في الصيغ الواردة، فيكون موقفه منها كاآلتي

أو " كذانزلت هذه اآلية في "إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة مثل  -1
، فالمراد منها التفسير، وليس المراد ذكر سبب النزول، "أحسبها نزلت في كذا"

كثيرا » :إال إن قامت قرينة على واحدة بأن المراد بها السببية، يقول السيوطي
، وطريق االعتماد في ذلك أن ما يذكر المفسرون لنزول اآلية أسبابا متعددة

نزلت : نزلت في كذا، واآلخر: أحدهم بقوله ينظر إلى العبارة الواقعة، فإن عبّر
في كذا، وذكر أمرا آخر، فإن هذا يراد به التفسير، ال ذكر سبب النزول، فال 

 .33«منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما

، وجاءت "نزلت في كذا: "إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة كقوله -0
. األخرى على دخولها في أحكام اآليةاألخرى صريحة، فهي المعتمدة، وتحمل 

نََع  :مثال ذلك، ما ذكره السيوطي من أسباب نزول قوله تعالى ن مَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ِ أَن يُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ َوَسعَٰى فِي َخَرابَِها : حيث يقول، (112: البقرة) َمَساِجدَ َّللاَّ

عند الكعبة في  ملسو هيلع هللا ىلصعوا النبي أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشا من"
ِ  :اآلية المسجد الحرام فأنزل هللا نََع َمَساِجدَ َّللاَّ ن مَّ  .َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

نزلت في المشركين حين صدُّوا : "وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال
صريحة في السببية، فرواية ابن عباس . 34"عن مكة يوم الحديبية ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 .ولهذا فهي المعتمدة

إذا تعددت الروايات وكانت جميعها نصا في السببية، وكان إسناد أحدها  -3
ما أخرجه الشيخان : "صحيحا دون غيره، فالمعتمد الرواية الصحيحة مثال ذلك

ه امرأة فلم يقُم ليلة أو ليلتين فأتت ملسو هيلع هللا ىلصاشتكى النبي : وغيرهما عن جندب، قال
َحٰى يا دمحم، ما رأى شيطانك إال قد تركك، فأنزل هللا : فقالت َواللَّْيِل ( 1)َوالضُّ

 .35(3-1: الضحى) (3)َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَٰى ( 0)إِذَا َسَجٰى 
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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 

صلى فدخل تحت السرير، فمات، فمكث النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأن جروا دخل بيت النبي  ملسو هيلع هللا ىلص
يا خولة، ما حدث في بيت : عليه الوحي، فقالأربعة أيام ال ينزل  هللا عليه وسلم

لو هيأُت البيت فكنسته، : ، جبريل ال يأتيني، فقلت في نفسيملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
يرعد بجبته  ملسو هيلع هللا ىلصفأهويُت بالمكنسة تحت السرير، فأخرجُت الجرو، فجاء النبي 

َحٰى  وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة، فأنزل هللا َواللَّْيِل إِذَا ( 1)َوالضُّ
( 2)َولآَْلِخَرةُ َخْيٌر لََّك ِمَن اأْلُولَٰى ( 3)َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَٰى ( 0)َسَجٰى 

 (. 5-1: الضحى) (5)َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضٰى 

قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن : قال الحافظ ابن حجر
 .36"كونها سبب نزول اآلية غريب، بل شاذ مردود بما في الصحيح

فإذا تساوت الروايات في الصحة، ووجد وجه من وجوه الترجيح كحضور  -2
مثال ذلك ما . الراوي القصة أو كون إحداها أصح، قدمت الرواية الراجحة

صلى هللا عليه كنُت أمشي مع النبي : أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال
: بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب، فمرَّ بنفر من اليهود، فقال بعضهم وسلم

حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه، فعرفت أنه : لو سألتموه، فقالوا
وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِيتُم : يوحى إليه، حتى صعد الوحي، ثم قال قُِل الرُّ

َن اْلِعْلِم إِالَّ قَِليلً   . 37(45: اإلسراء) ّمِ

: قالت قريش لليهود: "وقد أخرج الترمذي وصححه عن ابن  عباس قال
: اسألوه عن الروح، فسألوه فأنزل هللا: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا

وُح ِمْن أَْمِر َربِّي وحِ ۖ قُِل الرُّ  .َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

قريش، والرواية األولى فهذه الرواية تقتضي أنها نزلت بمكة حيث كانت 
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
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وقد : "وقد عدَّ الزركشي هذا المثال من باب تعدد النزول وتكرره فقد قال
ل الشيء مرتين  كيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه، ذظيما لشأنه، وتتعيُنزَّ

 .38..."نزلت مرتين مرة بمكة، وأخرى بالمدينة: وهذا كما قيل في الفاتحة

إذا تساوت الروايات في الترجيح، جمع بينها إن أمكن، فتكون اآلية قد نزلت  -5
والذين يرمون "بعد سببين أو أسباب لتقارب الزمن بينها، كآية اللعان 

والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس أنها  ،39فقد أخرج البخاري" أزواجهم
 .أنها نزلت في عويمر ،40نزلت في هالل بن أمية كما أخرج الشيخان

اختلفت األئمة في هذه المواضع، فمنهم من رجح : قال الحافظ ابن حجر
 أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت  في شأن هالل، ومنهم

جمع بينهما، بأن أول من وقع له ذلك هالل، وصادف مجيء عويمر أيضا،  من
لعلهما اتفق : فنزلت في شأنهما معا، وإلى هذا جنح النووي وتبعه الخطيب، فقال

41"ال مانع من تعدد األسباب: قال ابن حجر .لهما في ذلك في وقت واحد
. 

ومن  ،النزول وتكررهوإن لم يمكن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد  -2
وقف على  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة أن النبي  ،42أمثلته ما أخرجه البيهقي والبزار

، فنزل فقال ألمثّلن بسبعين منهم مكانك حمزة حين استُِشهد، وقد ُمثل به،
بُوا بِِمثِْل َما َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِ  : واقف بخواتيم سورة النحل ملسو هيلع هللا ىلصجبريل والنبي 

  .إلى آخر السورة ُعوقِْبتُم بِهِ 

ّ كان يوم أُحد : والحاكم عن أبي بن كعب، قال 43وأخرج الترمذي لما
أصيب من األنصار أربعة وستون، ومن المهاجرين ستة، منهم حمزة فمثلوا 
ا كان يوم  بهم، فقالت األنصار، لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنرمينُّ عليهم، فلمَّ

فتح، وفي اآلية، فظاهره تأخير نزولها إلى ال" وإن عاقبتم: "فتح مكة أنزل هللا
 .الحديث الذي قبله نزولها بأُحد

ويجمع بأنها نزلت أوال بمكة قبل الهجرة مع السورة : قال ابن الحصار
 .44ثم ثانيا بأُحد، ثم ثالثا يوم الفتح، للتذكير من هللا لعباده، ألنها مكية
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أن سبب النزول إذا تعدد فإما يكون الجميع غير صريح، : والخالصة
صريحا، وإما أن يكون بعضه غير صريح وبعضه  وإما أن يكون الجميع

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 

الجميع صحيحا، فإن كان أحدهما صحيحا دون اآلخر أحدهما صحيحا أو 
فالصحيح هو المعتمد، وإن كان الجميع صحيحا فالترجيح إن أمكن وإال فالجمع 

 .إن أمكن، وإال حمل على تعدد النزول وتكرره

 :تعدد النزول مع وحدة السبب -0

: من المسائل التي يثيرها العلماء عند حديثهم عن أسباب النزول مسألة
آيات عديدة في , فقد ينزل في الواقعة الواحدة ،مع وحدة السبب النزول تعدد

ومثاله ما أخرجه  ،*كما يقول السيوطي ،وال إشكال في ذلك ،سور شتى
وإنما  ،وال تغزو النساء ،يغزو الرجال: الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت

ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَٰى بَْعٍضاَواَل تَتََمنَّْوا َما  :فأنزل هللا ،لها نصف الميراث َل َّللاَّ  فَضَّ
 .45«35: األحزاب) إِنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماتِ  :، وأنزل هللا فيها(30: النساء)

وال ، يا رسول هللا تُذكر الرجال: قلتُ » : وأخرج الحاكم عنها أنها قالت
، (35: األحزاب) َواْلُمْسِلَماتِ  إِنَّ اْلُمْسِلِمينَ : فأنزل هللا عز وجل ،تذكر النساء

ن ذََكٍر أَْو أُنثَىٰ : وأنزل نُكم ّمِ : آل عمران) أَنِّي اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ّمِ
125)»46. 

ومثال ذلك أيضا ما ذكره القرطبي في تفسيره، من سبب نزول قوله 
وهذه آية »: قال، حيث  (122: البقرة) َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها :تعالى

عظمى في األحكام، وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى 
إن دمحما يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم : الكعبة وطعنوا في اإلسالم بذلك، وقالوا

 :عنه، فما كان هذا القرآن إال من جهته، ولهذا يناقض بعضه بعضا، فأنزل هللا
 ََّكاَن آيَةٍ َوإِذَا بَدَّْلنَا آيَةً م (121: النحل)، وأنزل:  ٍَما نَنَسْخ ِمْن آيَة (البقرة :

125) 47. 
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من يرى عدم وقوع  -المعاصرين خاصة–غير أن هناك من الباحثين
لقد ذكر »: ذلك، وأذكر بالتحديد الدكتور فضل حسن عباس حيث يقول

ها المتأخر هذه الصورة ينقل -رحمهم هللا-المفسرون والمؤلفون في علوم القرآن 
والذي أراه وأؤمن به عن قناعة أن مثل هذه الصورة ال وجود ... عن المتقدم

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 

افية تامة مبينة بيانا شافيا لهذا األمر كريمة، فإن هذه اآلية البد أن تكون ك
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 

ن هذه اآلية ذات بيان ال تترك في النفوس ما يدعو إلى من نازل واحد، أل
 .48«التساؤل عن هذا السبب الذي حدث

 :ال بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ/ 2

هذه قاعدة يشترك في بحثها األصوليون والباحثون في علوم القرآن، 
إذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة، وجب العمل بعمومه الذي " :ومفادها أنه

عليه صيغته، وال اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء عليه،  دلت
سواء كان هذا السبب سؤاال أم واقعة حدثت، ألن الواجب على الناس اتباع ما 
ورد به نصُّ الشارع، وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم، فيجب العمل 

اء بعمومه، وال تُعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة التي ورد النص بن
اختلف : "وهذا هو رأي الجمهور، يقول السيوطي مثبتا صحة ذلك. 49"عليها

هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ واألصح عندنا : أهل األصول
األول، وقد نزلت آيات في أسباب، واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، 

 بن أمية، وحدكنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هالل 
 .50"القذف في رماة عائشة، ثم تعدى إلى غيرهم

ثابتة بعموم  -التي أشار إليها السيوطي-فاألحكام المستفادة من هذه اآليات
: هذه النصوص، وال تستفاد من أدلة أخرى كالقياس وغيره، فقوله تعالى
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 َْوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزَواَجُهم (2 :النور)،  نالحظ فيها أن السبب خاص، وهو قذف
وهو اسم موصول، " الذين: "هالل، لكن جاءت اآلية النازلة فيه بلفظ عام

والموصول مع صيغ العموم، وقد جاء حكم المالعنة في اآلية محموال عليه من 
غير تخصيص، فيتناول بعمومه أفراد القاذفين في أزواجهم، ولم يجدوا شهداء 

نهم هالل بن أمية، صاحب السبب، وغيره، وال نحتاج في إال أنفسهم، سواء م
 .51سحب هذا الحكم على غير هالل إلى دليل من قياس أو سواه

قد يجيء كثيرا من هذا الباب : "وقد أشار ابن تيمية إلى هذه المسألة قائال
هذه اآلية نزلت في كذا، السيما إن كان المذكور شخصا، كقولهم إن آية : قولهم

نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية الكاللة نزلت في جابر بن الظهار 
نزلت في بني قريظة (. 22: المائدة) َوأَِن اْحُكم بَْينَُهم: ولهعبد هللا، وإن ق

والنَّضير، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أوفى 
، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين

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 

 .52"ل إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبههالمعين، وإنما غاية ما يقا

إن العبرة بخصوص السبب، ومعنى هذا أن لفظ : وقال غير الجمهور
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 

 ".على الجماعةُحكمي على الواحد حكمي : "ملسو هيلع هللا ىلصشروطه، أو قوله 

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، 

 .53فإن الحكم يكون مقصورا على سببه ال محالة بإجماع العلماء
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 :خالصة
نخلص في األخير إلى القول أنه ينبغي على المفسر خاصة، وعلى كل  

وأن ال ينبغي من يسعى إلى فهم القرآن الكريم عامة أن ال يتجاهل سبب النزول، 
لما له من قيمة . عزل اآلية عن سبب نزولها، إذا أردنا فهمها فهما صحيحا

الحقيقية لنزول  كبيرة في فهم القرآن الكريم، وعلى الجميع مراعاة األسباب
اآليات القرآنية وتمييزها عن المعاني والتفسيرات، ألن كثيرا من العبارات 

  .تحتمل سبب النزول وغيره، ومن هنا يحصل اللبس واإلشكال

 

 :قائمة المصادر والمراجع
مكتبة ، أيمن عارف الدمشقي: تحقيق، 32 ص ،مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية -1

 .م0223-هـ1203األولى الطبعة ، السنة
مصطفى ديب البغا، دار : مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث، تعليق: ابن الصالح -0

 .الهدى الجزائر
البرهان في علوم القرآن، تحقيق مجموعة من العلماء الطبعة الثانية، : بدر الدين الزركشي -3

 .م، دار المعرفة، بيروت، لبنان1222 -هـ1212
-هـ1223الترمذي، تحقيق عبد الرحمن دمحم عثمان، الطبعة الثانية، سنن : الترمذي -2

 .م، دار الفكر1243
م، 1222-ه1211المستدرك، تحقيق عبد القادر عطا، الطبعة األولى، : الحاكم النيسابوري -5

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
الفضل إبراهيم، مكتبة دار  دمحم أبو: اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق: جالل الدين السيوطي -2

-هـ1232حامد أحمد الطاهر، الطبعة الثانية، : أسباب النزول، تحقيق .التراث القاهرة
 .م، دار الفجر، القاهرة0213

م، دار 0222هـ 1202محاضرات في علوم القرآن، الطبعة األولى، : فضل حسن عباس -2
 .النفائس األردن

 -هـ1202ان في علوم القرآن، الطبعة األولى، مناهل العرف: عبد العظيم الزرقاني -4
 .م، دار السالم، مصر0223

م، مؤسسة 0222 -هـ 1205علم أصول الفقه الطبعة األولى، : عبد الوهاب خالف -2
 .الرسالة، ناشرون، لبنان

، شركة القدس 0212الطبعة األولى، : صحيح البخاري: دمحم بن إسماعيل البخاري -12
 .القاهرةللنشر والتوزيع، 

م، مؤسسة 1243 -هـ1222الطبعة التاسعة عشر : مباحث في علوم القرآن: مناع القطان -11
 .الرسالة، بيروت
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 عرض الحديث على القرآن الكريم عند الشيخ دمحم الغزالي

Presentation of the hadith on the Koran in the works of 

Sheikh Mohammed Elghazali 

*************** 

 دمحم شقبقب    
 1الجزائرجامعة  -كلية العلوم اإلسالمية 

koran2010@gmail.com 
   

 25/10/2192: تاريخ القبول      22/91/2192 :تاريخ اإلرسال
 

 :الملخص

يجد المتأّمل في مصنّفات الشيخ دمحم الغزالي أن من بين أهم المعالم الفكرية 
القاعدة باهتمام معتبر عرض الحديث على القرآن الكريم؛ فقد ُحظيت هذه : لديه

لديه في تناوله للمسائل الدينية، وحّث عليها نظريا وعمليا، وقد حاولنا في هذا 
المقال الكشف عن األسس التي استند إليها في تبنّي فكرة العرض، والمنهج الذي 
وّظفه في تطبيقها، وذلك من خالل استقراء شامل لتلك القاعدة وتطبيقاتها في 

 .مؤلّفاته

عْرض الحديث على ، الرواية، الحديث، السنة، القرآن :الكلمات المفتاحية
 .دمحم الغزالي، نقد المتن، القرآن

Abstract:  

The meditator in the works and writings of Sheikh Mohammed Al-

Ghazali, 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

من أبرز الشخصيات التي ساهمت ( م1991ت) يعدّ الشيخ دمحم الغزالي
في الفكر اإلسالمي الحديث، وممن سبّلوا فكرهم وقلمهم في الدفاع عن قضايا 
اإلسالم ومصادره، غير أن القيمة المضافة لديه هو مالحقة ما قد تسّرب إلى 

ومصادرها من أفكار دخيلة، وذلك من خالل بيانه للعالقة الثقافة اإلسالمية 
المتبادلة بين القرآن الكريم والحديث الشريف، وهو مما ال يزال ملتبِسا لدى 

 .كثير من الباحثين وطلبة العلم، ولم يستوِف حقّه من البحث والدراسة

سنة والحظنا في تناول الغزالي لتلك العالقة أنه يؤّكد على ضرورة محاكمة ال
والحديث إلى القرآن الكريم، وهو ما دعانا للبحث عن منهجه في ذلك، فهل 

ألسس التي بنى عليها تلك  يقصد به عرض الحديث على القرآن الكريم؟، وما
القاعدة؟، وكيف أسقطها عمليا على المسائل العقدية التي تناولها في مصنّفاته 

 الكثيرة؟

الغزالي في تعامله مع األحاديث،  وقد استشكل العديد من طلبة العلم منهج
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 اّطلعنا عليها تتمثل فيما يأتي

سلمان بن فهد العودة، السعودية، إدارات : في حوار هادئ مع دمحم الغزالي -
 .ـه1049البحوث العلمية، الطبعة األولى، 

عبد الكريم واحدي، مقال : ضوابط فهم السنة النبوية عند الشيخ دمحم الغزالي -
 .189-114 ، ص11منشور بمجلة اإلحياء، العدد 

سنة النبوية، أبو بكر بعداش، مقال كيف تعامل الشيخ دمحم الغزالي مع ال -
 .81-14 ، ص1، المجلد1منشور بمجلة المعيار، العدد

مسعود صبري، ": منهج الغزالي في التعامل مع السنة" -
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=650206  ،11/14/1412. 

وهذه الدراسات وإن سلّطت الضوء على بعض جوانب الموضوع؛ 
 .تتناول مسألة عرض الحديث على القرآن بالتحديد والتفصيللكنها لم 

قسمنا البحث إلى مقدمة،  :والخطة التي انتهجناها في هذا البحث كاآلتي
 وثالثة مطالب، وخاتمة؛

؛ تحدثنا فيه عن معالم عرض الحديث على القرآن الكريم المطلب األول
تناولنا فيه تأصيل الغزالي لقاعدة عرض الحديث على  :الثانيعند الغزالي، و

فوقفنا فيه على منهجيته في عرض الحديث على القرآن،  :لثالثالقرآن، أما ا
 .وأوردنا تطبيقاته، خاصة في مجال العقائد

 معالم عرض الحديث على القرآن الكريم عند الغزالي: المطلب األول
وجز لعرض الحديث على قبل الولوج في الموضوع البد من تعريف م

 .القرآن الكريم
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اإلبراز واإلظهار، َعَرَض الشيَء عليه يَْعِرُضه : "العرض في اللغة
ً أظهره له وأبرزه، وفي التنزيل َوَعَرْضنَا َجَهنََّم يَْوَمئٍِذ ِلْلَكافِِريَن : َعْرضا

عاَرَض الشيَء "، و1"، أي أبرزناها حتى نظروا إليها[144:الكهف] َعْرًضا
 .2"قابَلَه، وعاَرْضُت كتابي بكتابه أَي قابلته: الشيَء ُمعارضةً ب

أالّ يُكتفى : يُراد بعرض السنة على القرآن الكريم" فـ: أما في االصطالح
بالنظر إلى السند في الحكم على الحديث، بل يجب أن يضاف إليه النظر في 

جاء الحديث بما متنه ومعناه؛ للتأّكد من أنه لم يأت بما يخالف القرآن، فإن 
يخالف القرآن اعتبرت هذه المخالفة علّةً يضعَّف بها الحديث، وقرينةً على خطأ 

 .3"ما في الرواية

ومن التعريفْين نجد أن عرض الحديث على القرآن يعني مقابلة متن 
الحديث بالنص القرآني، وتمحيص الحديث في ضوء القرآن الكريم؛ للوقوف 

التعارض بينهما، فيكون ذلك أساسا للحكم على الحديث على مدى التوافق أو 
 .بالقبول أو الرد

وعند تفّحصنا لكتب الغزالي وقفنا على معالم بارزة للعرض، وفق 
 :التعريف الذي أوردناه، نوّضحها فيما يأتي

 الربط بين القرآن الكريم والسنة النبوية: أوال

بين كتاب هللا تعالى  تزخر مصنّفات الغزالي بالتأكيد على وثاقة الصلة
ال قرآن بال سنة وال "، وعدم جواز الفصل بينهما، فهو يرى أن ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله 

اإلسالم "، معتبرا أن 4"سنة بال قرآن، وفصل أحدهما عن اآلخر زيغ وانحراف
يتكّون من الكتاب والسنة كما يتكّون الماء من ُعنصرْيه األكسجين 

 .فإذا فُّك الرابط ضاع اإلسالم؛ 5"والهيدروجين

وبخاصة في شّقِ  6"فهم القرآن ال يتّم إال بمعرفة السُّنَّة"وذلك ألن 
األحكام العملية؛ فالقرآن الكريم أورد أغراضه مجملة في كثير من األحكام، ثم 

؛ فمن أوجه عالقة 7جاءت السنة بتفاصيل دقيقة، تبيّن أحكام اإلسالم في الحياة
أنها قد تقيّد مطلقه، وقد تفّصل مجمله وتوّضح مشكله، وقد  السنة بالكتاب
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تخّصص أحكاما عامة فيه، فدورها األساس تبيين كلّيات الكتاب وخدمة مقاصده 
وغاياته، ومن جهة أخرى فإن القرآن الكريم يحتفظ بدور الحاكمية والهيمنة 

بصورة  على ما سواه، فهو وحده يحتل المرتبة األولى في بيان حقائق الدين
ولهذا ذكر الغزالي أنه يعتمد في مصنّفاته أّوال على نصوص القرآن  ؛8شمولية

المجيد في االستدالل واالستنتاج، مسترشداً بما قد يرد في الُسنَّة الشريفة من 
 .9شرح وتفصيل

 تشخيص األزمة المعرفية لدى األمة: ثانيا
وزادا من األدب السنة كنوزا من الحكمة والمعرفة، "يرى الغزالي أن في 

والتقوى، ولكن استخراج هذا الخير يحتاج إلى اليد الصناعة والعين 
، ويلحظ أن األمة اإلسالمية بعضها محكوٌم بجملة من األحاديث 10"البصيرة

المتروكة والمنكرة والشاذة، بدالً من تمّسكها بالمتواتر والمشهور والصحيح، 
لسليم فكان في ذلك ضرٌر بالٌغ وبعضها يفهم الحديث الصحيح على غير فهمه ا

فهو يقّرر أن جوهر األزمة المعرفية لدى ، 11على العقائد والثقافة اإلسالمية
األمة يكُمن في تفريطها في فقه كتاب هللا تعالى، فتعلّقت أفكارها بمرويات 
وتصّوراٍت، بعُضها دخيل على اإلسالم، وبعضها لم يُحَسن فهمه وإنزاله في 

 .في تحريف المسلمين عن منهج هللا موضعه، فكان سببا

أما مسلمو اليوم فِصلَتُهم بالقرآن ال : "ويصّور الغزالي أثر ذلك قائال
تغسل من نفوسهم دََرنًا بْله أن يغسلوا هم أدران اآلخرين، إنهم اتخذوا القرآن 
مهجورا، وأقاموا في حياتهم حجابا كثيفا بينهم وبين تعاليم القرآن المجيد، 

كتاب مزهود التوجيه، معّطل األحكام في بالد اإلسالم، ولو جدّ فالقرآن 
ولم يكن هجران القرآن مقتصرا على  ،12"المسلمون معه لكان لهم شأن آخر

كل ما نحرص : "عوام الناس بل طال حتى بعض علمائهم حيث قال الغزالي
ديث نحن عليه شد االنتباه إلى ألفاظ القرآن ومعانيه، فجملة غفيرة من أهل الح

أخرى تعجزهم عن تشّرب [ شؤون] محجوبون عنها، مستغرقون في شئون
وهو ما كان له انعكاس سلبي واضح على مختلف شؤون الحياة لدى ، 13"الوحي

 .المسلمين
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-البدّ : "يدعو الغزالي إلى النظرة الشمولية في فهم النصوص حيث قالو
إحاطة واعية بنظراته من دراسة شاملة للقرآن الكريم، و -للمتحدّث في اإلسالم

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؛ 

، فيعتبر 14"إنما يُفهم على ضوء ما استقر في األذهان من جملة الكتاب والسنة
حاديث دون االهتمام بالقرآن ليس طريقا قويما في أن إعطاء العناية البالغة لأل

فهم الدين؛ ولذا البدّ من النظرة الشمولية المتعّمقة في نصوص القرآن والسنة، 
 .لإلحاطة التامة بكليات الوحي وجزئياته وإنزال النصوص في مواطنها

 تقديم الكتاب على الحديث: ثالثا
ط فيها المسلمون هو يرى الغزالي أن المخرج من األزمة التي يتخبّ 

عودتهم إلى كتاب هللا تعالى، وإرجاع الهيمنة والصدارة له، وتقديمه على ما 
وسبيل الرشد في هذه العماية أن نعود إلى القرآن، فنجعله : "سواه، حيث يقول

دعامة حياتنا العقلية والروحية، فإذا وصلنا إلى درجة التشبّع منه، نظرنا في 
وسيرته وعبادته وخلقه وحكمه، وال يجوز  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا السنة فانتفعنا بحكمة 

أن يتكلم في السنة رجل قليل الخبرة بالقرآن، أو قليل الخبرة بالمرويات أو 
15"ضعيف البصر بمواقعها ومناسباتها

. 

ومستند الغزالي في هذا هو أن القرآن الكريم هو كالم هللا المنزل على 
، كالٌم عصمه هللا من الدّس والتزييف، وجعله مصدّقا لما بين يديه ملسو هيلع هللا ىلصرسوله دمحم 

من هداية السماء ومهيمنا عليها وخاتما لها، وفيه المقياس الفاصل بين الحق 
والباطل، وبين المعروف والمنكر، وفيه تبيان الصراط المستقيم، صراط الحق 

حديث؛ ألنه كالم هللا أوال؛ ثم ألنه فتقديم القرآن على السنة وال، 16والعدل والخير
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 
األول، ويرفض أن يشتغل بالحديث رجٌل  دون القرآن الذي هو دستور اإلسالم

، وإن كان ذلك الحديث من الصحاح؛ ففي ذلك -على حد تعبيره-فقير في القرآن 
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قلب لألوضاع، ومزلفة للخطأ في تصوّر حقائق الدين، وفي ترتيب صغراها "
؛ فعندما ال تُضبط األحاديث بكلّيات القرآن وأطره تنشأ مفاهيم 17"وكبراها

 .تشّوش على حقائق الدين وغاياته الكبرى مجّزأة ومبتورة؛

وليس مقصود الغزالي من ذلك إهمال السنّة جملة؛ وإنما يوصي بتدبّر 
القرآن الكريم وإدامة النظر فيه؛ الستصحاب معانيه عند قراءة السنن، 

أن يكون المرء عابَر "فالمحذور الذي حذّر منه هو تلك النظرة األحادية، وهي 
، 18"، وُمطيل المكث أمام بعض األخبار، فهذا غير سائغطريٍق أمام آيات هللا

القرآن أحوج إلى السنة، من السنة إلى : "ومن ثّم فهو ينتقد مقولة بعضهم
، ويعتبرها موازنة خاطئة، مقررا أنه يجب أن نؤمن بالكتاب والسنة 19"القرآن

 .، ولكل وزنُه ودرجتُه في االعتبار20معا، وأن السنة فرع والكتاب أصل

ويرى الغزالي أن تقديم ما سوى القرآن عليه يتنافى وحقيقة اإليمان 
والمؤمن بالقرآن الكريم يستحيل : "بكتاب هللا تعالى وبأوصافه العليا، حيث قال

ح على داللته داللة، أو أن يشرك مع توجيهه َهديًا؛ ذلك أنَّ القرآن يعلو  أن يُرّجِ
ة األخرى، وال يحكم شيء منها عليه، وال يُعلى عليه، وأنه يحكم على سائر األدل

أن يكون في مصادر التشريع األخرى ما يعارضه أو يسير  -بداهة-ويستحيل 
، 21"في مجرى يغاير اتّجاهه، ولو ُوجدَ شيء من ذلك فهو دخيل على دين هللا
 .فالمرّجح عند التعارض بين األدلة هو دالالت القرآن على غيرها من األدلة

ن السنة المتواترة والحديث اآلحاد، فمن السنة ما هو ويفّرق الغزالي بي
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، 

في ومنها ما دون ذلك؛ ولكّلٍ مرتبته واعتباره؛ فسنن اآلحاد الصحيحة تجيء 
وخبر اآلحاد ال المنزلة الثانية بعد المقطوع به من الكتاب والسنة المتواترة، 

 . 22يقدّم على القرآن الكريم عند التعارض

وتفريعا على ما سبق، نجد الغزالي في جّل مؤلّفاته يحرص عمليا على 
تقديم إيماءات القرآن الكريم على إيماءات الحديث، وال يمكن اعتبار هذا 
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إنكارا للسنة أو إقالال من شأنها، وإنما هو وضٌع للشيء في موضعه التصنيف 
 .ووعائه المعرفي المناسب له

 تنقية الحديث في ضوء القرآن الكريم: رابعا
ثّمن الغزالي جهود السابقين من الحفاظ والنقّاد في صون السنة النبوية 

اد الحديث، نقّ : "وحفظها من الدخيل، وأشاد بفضلهم ومكانتهم ومما قال فيهم
أولئك الرجال األذكياء الذين صانوا تراث النبوة عن أن تزيد فيه األهواء، فقد 

إنه ال تلوح عليه : كانوا إذا ما رأوا حديثا دخيال، يكشفون زيفه ثم يقولون عنه
 .23"أنوار النبوة

ً معقولة  وذكر أن أحاديَث اآلحاد وضَع العلماُء لصّحتها وقبولها شروطا
، وهذه الشروط هي كاآلتي؛ صلى هللا عليه وسلما من لدن النبيليضمنوا مجيئه

اتصال سندهم إلى الرسول : صدقهم، والثالث: ضبط الرواة، والثاني: األول
سالمته من العلل القادحة، : كون المتن خاليا من الشذوذ، والخامس: ، والرابعملسو هيلع هللا ىلص

 .24ة لدى المحدّثينوهي نفسها شروط تعريف الحديث الصحيح المعروف

الرابع والخامس لم يلقيا من دقة التنفيذ "لكنه استدرك عليهم أن الشرطْين 
ما يجب، فما أكثر األحاديث التي صّحت أسانيدها، ومع ذلك خالفت ما هو أوثق 
منها، أو حّف بها من الشبه ما يقدح في قيمتها، ومع ذلك تلقّاها الناس 

ء متّمم لعمل المحدّثين؛ فعلماء التفسير والفقه ، ويرى أن عمل الفقها25"!بالقبول
والعقائد مسؤولون أيضا عن كشف الشذوذ والعلة في الحديث؛ إذ قد يخفى 

 .26بعض ذلك عن المحدّثين، فليس االجتهاد في الحكم على الحديث حكرا عليهم

غير  -على منزلتها ومكانتها-ومن ثّم فالغزالي يرى أن كتب الصحاح 
ومة؛ فال مانع من األخذ منها والرد تحّريا واجتهاداً ال استنكافاً مقدّسة وال معص

أما الصحاح فإّن في تفاوت داللتها مجاالً رحبا للترجيح : "وهوًى، حيث قال
والرد، وما من إمام فقيه إال ردّ بعض ما صح، إيثارا لما ظهر أنه أصح، ومعاذ 

يقينا، بيد أني إذا تتبّعت هللا أن نشغب على السنة، فهي األصل الثاني لإلسالم 
قد تتفاوت "، ويرى أنه 27"تتّفق مع القرآن الكريم -في جملتها-السنن فعرفت أنها

األنظار في تقدير المرويات، والحكم بقبولها أو رفضها، ولكن ال يصل هذا إلى 
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وعندما يترك فقيه حديثًا من أحاديث اآلحاد، فهو ال يُتّهم بترك ، ترك السنة
، فهو وصف مدح 28"ما يوصف به أنه شديد التحّري في اإلثبات السنة، وغاية

 .ال ذّم، إذا سلمت النية

فهذه أهم معالم عرض الحديث على القرآن الكريم عند الغزالي، وتجدر 
مناقشة الحديث '، إنما أطلق عليه 'العرض'اإلشارة إلى أنه لم يصّرح بمصطلح 

أو نحو ذلك، مّما يمثل ' محاكمة الحديث إلى كتاب هللا'أو ' في ضوء القرآن
صميم عرض الحديث على القرآن الكريم وفق التعريف الذي أوردناه في أول 

 .المطلب

 تأصيل عرض الحديث على القرآن عند الغزالي: المطلب الثاني
أّسس الغزالي قاعدة عرض الحديث على القرآن على أسس عقلية ونقلية، 

 :تتّضح من خالل تأصيله كاآلتي

 التأصيل العقلي والمعرفي: أوال

ال يوجد كتاب يمكن أن نطمئن إلى أنه كله من عند هللا "يعتقد الغزالي أنه 
، حيث إننا نستطيع الجزم بأن 29"إال هذا القرآن الكريم -بنسبة مائة في المائة-

آيات الكتاب العزيز لم ينقص منها حرف واحد، بينما ال نستطيع الجزم بأن كل 
وصل إلينا كامال، لم يِضع منه شيء أو لم يَُضف إليه شيء؛  ملسو هيلع هللا ىلصما قال الرسول 

وبناًء عليه فتوجيهات القرآن الصريحة يجب أن تكون سياجا ال يخترق، بأن 
ترّجح على كل توجيه آخر مهما صّحت روايته، وذلك حق القرآن وحده؛ فإن 

 .30هللا أضفى عليه من الحفظ والخلود ما لم ينله غيره

من محدّثين -واستشهد الغزالي على كالمه بنصوص العديد من العلماء 
اتّفقت في جملتها على أن خبر اآلحاد ال يفيد اليقين؛ فال  -وأصولين ومتكلّمين

، كما 31تثبت به العقيدة، معتبرا ذلك من ضروريات العقل ومما ال يُجادل فيه
هذا ': راد من قولنااستشهد عليه بإقرار جمهور أهل الحديث والفقه بأن الم

أي فيما ظهر لنا، عمال بظاهر اإلسناد، ال أنه مقطوٌع بصّحته ' حديث صحيح
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القول بأن حديث اآلحاد يفيد اليقين كما يفيده المتواتر "؛ لذا فـ32في نفس األمر
 .33"ضرب من المجازفة المرفوضة عقال ونقال

: ة تلقّت الصحيحْين بالقبول قائالويعقّب الغزالي على القول بأن األم
الجمهور ال يرون أن األمة قد اتّفقت على صحة كّل ما في هذين الكتابين، بل "

االتّفاق إنما وقع على جواز العمل بما فيهما، وذلك ال ينافي أن يكون ما فيهما 
؛ وهذا إذا اعتبرنا األمة في مفهومها تشمل جميع 34"ثابتا بطريق غلبة الظن

 . الخ...إلسالم؛ سنة وشيعة وإباضيةمدارس ا

الحديث الصحيح اآلحادي، قد تحّف به قرائن مؤيّدة مؤّكدة، "غير أن 
فينتقل من درجة الظن إلى درجة القطع في الثبوت، أو إلى ما يقُرب منها، 
وربّما كان هذا منطبقا على كثيٍر من أحاديث الصحيحين، لكن ال يمكن تعميمه 

ا سبق، أن الحديث يُعرض على معايير نقد المتن، حتى على جميعها، يتّضح مم
؛ وعليه فقاعدة العرض ينبغي أن تُفعّل على جميع 35"ولو كان صحيح السند

كتب الحديث بما فيها الصحاح؛ ألنه ال شيء من عمل البشر يرتفع فوق دائرة 
 .النقد والتمحيص

دة، فمن وبما أن الكتاب والسنة هدفهما واحد، وقد صدرا من مشكاة واح
البديهي أن يكون هناك انسجام تامٌّ بينهما، وال بد أن يقدّم القرآن على الحديث 
في حال التعارض، تبعا الختالف مرتبتْيهما وخصائصهما، وال شك أن معرفة 
الدستور كلِّه معرفةً سليمةً ضروريةٌ قبل الخوض في شروحه وتفاصيله؛ ألن 

 .نص الدستور مقدّم على شرحه

ة العقلية للغزالي على قاعدة العرض أنه يكفي في إسقاط ومن األدل
كما هو مقرر في علوم -الحديث عن درجة الصحة مخالفة ما هو أوثق منه 

؛ فكذلك يجب إسقاطه إذا خالف القرآن الكريم من باب األولى؛ إذ يُعدّ 36-الحديث
 .37ذلك من العلل التي تقدح في متن الحديث ولو صّح سنده
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 القرآني والحديثي التأصيل: ثانيا

ينطلق الغزالي في تأصيله لقاعدة العرض من القرآن الكريم من 
كتاب مبارك، َخلَق من "األوصاف الكثيرة التي تمّجد هذا الكتاب العظيم، فهو 

الهباء أمة ضخمة، ما كانت لتدخل التاريخ أبدا لوال نهوض هذا الكتاب بها، 
العالم أجمع جنى أكرم الثمرات من وليس فضُل القرآن على العرب وحدهم فإن 

هذا الكتاب العظيم؛ ذلك أن تعاليمه أعادت بناء اإلنسانية من جديد، وأزالت ما 
؛ فإذا كان لكل نبي معجزة، 38"خلّفته القرون األولى من عوج في عقلها وفؤادها

قاطبة أن يأتوا  هي القرآن الكريم، وقد تحدّى هللا تعالى البشرية ملسو هيلع هللا ىلصفمعجزة النبي 
 .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 تنّزلت على رسله 

آن الكريم من ، وهكذا يحمل القر39ملسو هيلع هللا ىلصاألكرمين، وكما بلّغها إمام األنبياء دمحم 
األوصاف والخصائص ما يجعله فريدا متميّزا عما سواه، فهو الكتاب الذي ال 

 .!مثيل له؛ كيف ال وهو كالم من ال مثيل له

ويتعّجب الغزالي من رفع بعض كالم غير هللا تعالى إلى مرتبة كالم 
معتبرا  ذلك متناقضا مع  ،!الحّق جل وعال، واألدهى من ذلك أن يُقدَّم عليه
ُ اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو لَيَْجَمعَنَُّكْم : وصفه تعالى لكالمه بأنه أصدق الحديث، إذ يقول َّللاَّ

ِ َحِديثًا ، فمقتضى [82:النساء] إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة اَل َرْيَب فِيِه َوَمْن أَْصدَُق ِمَن َّللاَّ
 .40على ما سواهاإليمان باسم هللا األعلى هو إدمان التأّمل في كتابه وتقديمه 

وربما فات الغزالي في تأصيله في موضوع العرض أن يستدل بآيات 
َوأَْنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ِليَْحُكَم : عديدة في موضوع العرض، كقوله تعالى

تُوا أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُو: ، وقوله[112:البقرة] بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيهِ 
ِ ِليَْحُكَم بَْينَُهْم ثُمَّ يَتََولَّى فَِريٌق ِمْنُهْم َوُهْم  نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب َّللاَّ

ِ أَْبتَِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي  :، وقوله أيضا[12:آل عمران] ُمْعِرُضونَ  أَفَغَْيَر َّللاَّ
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، ولعلّه غفل عن االستشهاد بها مع [110:األنعام] اًل أَْنَزَل إِلَْيُكُم اْلِكتَاَب ُمفَصَّ 
 .استحضاره لمعانيها

أما بالنسبة لتأصيل الغزالي لقاعدة العرض حديثيا؛ فلم أقف في مصنّفاته 
ما جاءكم عنّي فاعرضوه على كتاب هللا، فما »على استشهاٍد بحديث العرض 

من -على طعن المحدّثين  ، وربما اّطلع41«وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله
، ولكنه لم ينف معناه، 42في سنده، وحكمهم عليه بالوضع -مدرسة أهل السنة

ال بد في كل حديث من الموافقة لكتاب هللا كما صرح : "فهو كما قال الشاطبي
 .43"به الحديث المذكور؛ فمعناه صحيح، صح سنده أو ال

أما إنها »: حديثض كوقد استشهد بأحاديث ذات الدالالت القريبة من العر
كتاب هللا تعالى؛ فيه نبأُ : فما المخرج منها يا رسول هللا؟ قال: ستكون فتنة قلت

والحديث يفيد : "وعقّب عليه بقوله، 44«ما قبلَكم وخبُر ما بعدكم، وحكُم ما بينكم
لن يكون فقيًها في السُّنَّة : أن دراسة القرآن تسبق دراسة السنة، أو بتعبير آخر

، كما 45"باع في فقه القرآن الكريم، والكتاب والسنة معًا ِدعامتا الدينقصير ال
: كحديث، 46استشهد ببعض األحاديث التي تنّص على تقدّم الكتاب على غيره

: ، وكذا حديث معاذ47«فضل كالم هللا على سائر الكالم كفضل هللا على خلقه»
كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ : ل لهلما بعثه إلى اليمن قا ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا »

فبسنة رسول : فإن لم يكن في كتاب هللا؟ قال: قال أقضي بما في كتاب هللا، قال
 .، وأقّره على ذلك48«هللا

ورغم أن هذه األحاديث التي استشهد بها الغزالي ضعيفة وغير معتبرة 
 .لدى المحدّثين؛ إال أن في التأصيل العقلي والقرآني ما يُغني عنها

 التأّسي بعمل الصحابة والعلماء: الثاث
فهم السُّنَّة وِصلتها بالكتاب لم يأت "يذكر الغزالي أن هذا الذي ذكره في 

، 49"فيه بجديد، إنما هو علم األئمة األولين، وإدراكهم الصحيح لحقائق هذا الدين
مستشهدا بما جرى عليه عمل أئمة الصحابة؛ حيث حرصوا على أن يخلو 
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الكريم كي يحتّل مكانته األولى في القلوب، وحرصوا على أال  الطريق للقرآن
 .50يزاحمه في موضع الصدارة شيء

وأورد في ذلك آثارا عديدة من عمل الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي 
أن : ، ومن أمثلة ما استشهد به51وعائشة، مؤيّدا ترتيبهم السليم لمصادر اإلسالم

فإن وجد فيه ما يقضي به قضى , هللا إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب"أبا بكر 
فيه سنة؟ فإن  ملسو هيلع هللا ىلصهل كانت من النبي :نظر, فإن لم يجد في الكتاب, به بينهم

، ومواقف عمر في ذلك أشهر من أن تخفى، فمنها ما ُروي 52"علمها قضى بها
إنكم تأتون أهل قرية لهم دوّي بالقرآن كدوّي : "أنه قال يوما لبعض مبعوثيه

دوا القرآن، وأقلّوا الرواية عن  النحل، فال تبدونهم باألحاديث فيشغلونكم؛ جّرِ
 ؛ وذلك دفعا لالنشغال بها عن كتاب هللا53"، وامضوا وأنا شريُككمملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
 .، وِلما في اإلكثار من مظنّة الوقوع في الخطأعز وجل

جذورها إلى عمل الصحابة، وبيّن الغزالي أن قاعدة العرض ذاتَها تعود 
إذا حدّثتكم بحديٍث أتيناكم بتصديق : "مستشهدا بما ُروي عن عبد هللا بن مسعود

لعدة أحاديث رواها الصحابة لمخالفة  ، وكذا نقد عائشة 54"ذلك في كتاب هللا
المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس ": ، وعلّق على منهجها بقوله55القرآن

القرآن الكريم، الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من  لمحاكمة الصحاح إلى
 .56"خلفه

كأبي -ولم يقف هذا المسلك عند الصحابة بل استمر عند أوائل الفقهاء، 
نظروا إلى المالبسات المحيطة بالحديث، وفّسروه في "، حيث -حنيفة ومالك

ومحددة ضوء اآلية القرآنية المحكمة، وجعلوا اآلية حاكمة على الحديث، 
، ويدافع الغزالي عن هؤالء الفقهاء مبّرءا إياهم من تهمة ترك السنة، 57"لمعناه

 .58مبيّنا أن منهجهم التحّري في الرواية

ثين وضعوا مقاييس لردّ الحديث من جهة متنه، منها  وهناك ثلّة من المحدِّ
؛ (ه012:ت) الخطيب البغدادي: مخالفة القرآن، وممن استشهد بهم الغزالي

وال يُقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل، وحكم القرآن الثابت : "حيث قال
المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دليل مقطوع 
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فكّل حديث رأيته يخالف المعقول، أو : "قال( هـ792:ت) ، وابن الجوزي59"به
، وعلّق عليه 60"اعتباره يناقض األصول، فاعلم أنه موضوع؛ فال تتكلّف

وقد لّخص ابُن الجوزي بحوثا كثيرة بهذه الكلمة : "الغزالي مؤيدا بقوله
 .61"الجامعة

لكنه يوّضح أن هذا المنهج ال يتبنّاه جميع المحدثّين فهو يعاتب على 
كّل ما نحرص نحن عليه شدّ االنتباه إلى ألفاظ القرآن ومعانيه؛ : "بعضهم قائال

هل الحديث محجوبون عنها، مستغرقون في شؤون أخرى فجملة غفيرة من أ
تعجزهم عن تشّرب الوحي، والفقهاء المحقّقون إذا أرادوا بحث قضية ما جمعوا 
كّل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة، وحاكموا المظنون إلى المقطوع، 
وأحسنوا التنسيق بين شتى األدلة، أما اختطاف الحكم من حديث عابر، 

"عما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس عمل العلماءواإلعراض 
62. 

التي يرى أنها  63أما من المعاصرين فقد أشاد الغزالي بمدرسة المنار
بذلت جهوداً متصلة لتصحيح المعرفة الدينية، بمحاربة األحاديث الضعيفة، "

تقدّم الكتاب على "، فهي 64"وضبط األحاديث الصحاح داخل الهداية القرآنية
، وممن 65"ة، وتجعل إيماءات الكتاب أولى باألخذ من أحاديث اآلحادالسن

استشهد الغزالي بهم أيضا؛ المحدّث المعاصر عبد هللا الغماري، الذي نقد 
 .66أحاديث عديدة أغلبها صحيح اإلسناد، لكون بعضها يخالف القرآن

ويوّضح الغزالي أن نقد األحاديث وتمحيصها بمعيار القرآن الكريم ال 
يعني أبدا النيل من السنة الشريفة، وإنما هو من ُحسن إدراٍك وتنسيٍق لألدلة؛ 

وما بنا من : "لالنتفاع بكنوزها، سيرا على نهج األسالف الصالحين، حيث يقول
ازورار عن سنن اآلحاد، معاذ هللا، ولكنا نقف منها موقف أسالفنا األولين من 

في السنة من كنوز روائع تنتظر أن  األئمة المتبوعين والعلماء الراسخين، وكم
 .67"نجلّيها وأن نضعها في نسق رتيب مع دالالت القرآن القريبة والبعيدة

لم يفّصل الغزالي قواعدَ نظرية واضحة لمنهجه في العرض، إال إشاراٍت 
إن الحديث ال نأخذُه على ِحدَه عند : "مقتضبة في ثنايا تطبيقاته، أجملها في قوله

يجب أن نأخذ كافة األحاديث التي وردت في موضوع واحد ثم االستدالل، بل 
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، فهو 68"نُلحقها بما يؤيّدها ويتّصل بها من الكتاب الكريم، ولن نعدم هذه الصلة
يعتقد أنه من الخطأ أن يؤخذ حكٌم من حديث واحد مفصول عن غيره، بل 

ديث في الواجب أن يُنظر إلى مجموع األحاديث في المسألة، ثم تُعمل هذه األحا
اإلطار العام للقرآن الكريم؛ أي يضّم الحديث إلى الحديث، ثم يقاَرن مجموع 

، ومن هذا الملخص يمكن أن نستنتج 69األحاديث بما دّل عليه القرآن الكريم
جمع األحاديث المتعلقة بالموضوع : ثالث خطوات في عملية العرض؛ أوالها

: تّصلة بالموضوع، والثالثةجمع النصوص القرآنية الم: محل البحث، والثانية
 .المقارنة بينهما وتمييز الحديث الموافق للقرآن من غيره

األحاديَث التي  -في تطبيقاته-ونتيجةً لعملية المقارنة يصنّف الغزالي 
الحديث الموافق للقرآن فيقبله، والحديث المخالف له : يستشهد بها إلى ثالث

قد يقبله أيضا إذا وجد له صلة بدالالت ف 70فيؤّوله أو يردّه، أما الحديث المستقل
 :القرآن القريبة أو البعيدة وال يتعارض معه، وسنتناول هذه األقسام فيما يأتي

 الحديث الموافق: أوال
أجد : "وهذا هو القسم األغلب في األحاديث الصحيحة، حيث قال الغزالي

لقرآن الكريم طائفة كبيرة من األحاديث تطابق في معانيها وأهدافها ما تضّمن ا
من معان وأهداف، وأن هذه األحاديث قد تقّرر المعنى نفسه، الذي احتوته اآلية، 

، وهنا يميّز بين 71"أو تقّرر معنى آخر يدور في فلكه وينتظم معه في اتجاه واحد
الحديث المطابق الذي يؤكد داللة الكتاب : صنفين من الحديث الموافق؛ وهما

ي يضيف شروحا وتفاصيل منسجمة مع كليات نفسها، والحديث المبيّن الذ
قد أنظر لمتن الحديث فأجد معناه متفقا كل : "القرآن وروحه، قال الغزالي

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 

على أن يكون شرحا لما تقرر من قبل فى األصول  والفضائل، ولم يزد
 : ، وهذه بعض األمثلة التي أوردها72"المتيقنة

ُمبديا انسجامه مع آيات عديدة كقوله  73'اإلسالم واإليمان واإلحسان'حديث  .1
َكاةَ َوُهْم : تعالى اَلةَ َويُْؤتُوَن الزَّ ُهدًى َوبُْشَرى ِلْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ
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ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه : وقوله[ 1،2:النمل] بِاآْلِخَرةِ ُهْم يُوقِنُونَ  َوَمْن يَْكفُْر بِاَّللَّ
 .74ونحوها[ 121:النساء] دًاَوُرُسِلِه َواْليَْوِم اآْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعي

باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، »حديث  .1
وهذا الحديث شرح لآلية : "، قال الغزالي75«وإن أرسلتها فاحفظها

ُ يَتََوفَّى اأْلَْنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمَها فَيُْمِسُك : الكريمة َّللاَّ
ىالَّتِ   ي قََضى َعلَْيَها اْلَمْوَت َويُْرِسُل اأْلُْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ
 .76["01:الزمر]

ليس فيها معلم ...يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء»حديث  .2
َويَْسأَلُونََك َعِن اْلِجبَاِل فَقُْل يَْنِسفَُها َربِّي نَْسفًا : ، موافق لقوله تعالى77«ألحد

 .78[142-147:طه] ا قَاًعا َصْفَصفًا اَل تََرى فِيَها ِعَوًجا َواَل أَْمتًافَيَذَُرهَ 

من قاتل تحت راية عمية، يدعو إلى عصبية، أو يغضب »: ملسو هيلع هللا ىلصحديث النبي  .0
 إِنَّ : ربطه الغزالي مع المبدأ العام في كتاب هللا 79«لعصبية، فقتلته جاهلية

 ِ األئمة من »، ووّجه حديث [12:الحجرات] أَتْقَاُكمْ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ َّللاَّ
بأنه خاص يوم كانت قريُش من أهل السبق إلى الدين والتضحية  80«قريش

 .81في نصرته وحمايته، وليس أمرا متعلّقا بالجنس والساللة

وهكذا يقّرر الغزالي أن في السنة ما يشبه القرآن الكريم فيما أتى به من 
قسم ال يمكن ردّه، وهو كثير في التراث النبوي، وعليه عقائد وأحكام، وهذا ال

 .82تقوم الكثرة الكاثرة من األحكام المقررة

 الحديث المعارض: ثانيا
ينفي الغزالي أن تكون هناك سُّنَّة تعارض حكما قرآنيا بتاتا، ويؤكد أنه 
من المستحيل أن يوجد حديث ثابث يعارض أحكام القرآن الخاصة، أو قواعده 
ل على وجه مستساغ، وإما أن  العامة؛ وإذا ُعثر على شيء من ذلك؛ فإما أن يؤوَّ

 :يُردّ، ونورد هنا أمثلة تطبيقية له للمسلكْين
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 تأويل الحديث المعارض للقرآن: المسلك األول

أورد الغزالي جملة من األحاديث المخالفة في ظاهرها للقرآن، وحاول 
 :القرآنية، منهاالتوفيق بينها وبين المفاهيم 

، يتعارض 83«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» حديث :المثال األول
ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه : ظاهره مع مدلول قوله تعالى َم ِزينَةَ َّللاَّ قُْل َمْن َحرَّ

ْزِق قُْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا ، فأّول [21:األعراف] َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الّرِ
أن المؤمن لديه قيودا وضوابطا في التمتّع بما رزقه هللا : الحديث على أن مرادَه

من تلك الطيبات، فال يترك غرائزه تلعب به كما تهوى، ونفى المعنى المتبادر 
ليس معنى أن المؤمن سجين، أنه يجب أن : "الذي يتنافى مع القرآن حيث قال

، وقّرر الغزالي قاعدة عامة في 84"زلة، صفر اليد والفؤاديعيش هيّن الشأن والمن
وكل حديث ورد يُزهد ظاهره في الدنيا؛ فإنه : "أمثال تلك األحاديث في قوله

، 85"يُقصد به غالبا لفت المؤمن عن االشتغال بشهواتها الحرام، أو التعلّق بها
لدنيا كلَّها واالنعزال وكذا اآليات الواردة في ذلك، فال نفهم منها نبذَ ُمتع الحياة ا

 .عنها

ويرى الغزالي أن األخذ بظاهر تلك األحاديث أحدث ضررا بالغا على 
مستوى التقدم الحضاري لألمة، في حين أن القرآن الكريم حّث على السعي في 

: األرض وتسخير خيراتها لمنافع اإلنسان واالبتغاء من فضل هللا، حيث قال
 ََّر لَُكْم َما فِي الس َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َجِميعًا ِمْنهُ إِنَّ فِي ذَِلَك آَليَاٍت ِلقَْوٍم َوَسخَّ

، ويرى أن عشرات األحاديث جاءت تحت عنوان [12:الجاثية] يَتَفَكَُّرونَ 
الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء والمساكين، وهي 

وضة وفق القواعد القرآنية معلولة ال يجوز أن تُروى، فظواهرها مرف
 .86والنصوص القاطعة

يتعارض في  87«لَْن يُْدِخَل أََحدَُكْم َعَملُهُ الَجنَّةَ »حديث : المثال الثاني
: وقوله، [21:النحل] اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ : الظاهر مع قوله تعالى

 َوُهَو َوِليُُّهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ لَُهْم دَاُر السَّاَلِم ِعْندَ َربِِّهْم [112:األنعام]وقوله ،: 
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تِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي نُوِرُث ِمْن ِعبَاِدنَا َمْن َكاَن تَِقيًّا [12:مريم]وقوله ،:  َُوتِْلَك اْلَجنَّة
 .كتاب هللا كثير، ونحوها في [21:الزخرف] الَّتِي أُوِرثْتُُموَها بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

البد من عمل يَنال به المرُء "الفهم السليم للموضوع أنه وبيّن الغزالي 
رضا ربّه ويستحّق رحمته؛ فالجنة ليست للُكسالى واألراذل، بيد أن العمل 
المقبول هو المقرون بالتواضع هلل، وإنكار الذات، والخوف من عدم القبول؛ ألن 

فالحديث تنويهٌ بقيمة ون حقّه، أو ألي سبب آخر؛ عيوبه ال تَخفَى عليه، أو ألنه د
النعم التي يحظى أغلب الناس بها، وليس فيها أي انتقاص لعنصر العدالة، أو 

، وبعض الناس أخذوا بظاهر الحديث 88"خدش لموازين الجزاء في الدار اآلخرة
 فحسبوا الجزاَء اإللهي مجّردَ حظوظ ال دور للعمل فيها؛ مما أدّى إلى اضطراب

 .في الفهم وانحراف في السلوك

فيخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال »: ومثل هذا حديث البطاقة، وفيه
يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه : هللا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيقول

فإنك ال تظلم، فتوضع السجالت في كفة والبطاقة في كفة، : السجالت؟ فقال
، وهذا 89«بطاقة، وال يثقل مع اسم هللا شيءفطاشت السجالت، وثقلت ال

َوَما يَْستَِوي اأْلَْعَمى َواْلبَِصيُر َوالَِّذيَن : يتعارض في الظاهر مع قوله تعالى
اِلَحاِت َواَل اْلُمِسيُء قَِلياًل َما تَتَذَكَُّرونَ   .ونحوه[ 78:غافر] آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

إن استقام -عندي أن هذا الحديث : "وّجه الغزالي مفهوم الحديث بقوله
إنما يصح في شخص مشرك، قضى حياته في الفساد، ثم آمن قبل أن  -سنده

يحين أجلُه بقليل فلم يستطع بعد إسالمه أن يبقى مدّة يُصلح فيها ما مضى، 
 من منزلة؛ أما لتوحيد هللاوالحديث بهذا ينّوه بما لخاتمة اإليمان من قيمة، وما 

إطالق هذا الحديث وأشباهه بين العوام أو بين الناشئة دون وعي؛ فهو هدٌم 
للدين كله، وهو األساس لتكوين طوائف من المتديّنين، تحط من قدر اإليمان 

 .90"!، كيف جاز لهم أن يقطعوا صلة اإليمان بالعمل، والخطيئة بالعقاب؟وأثره

 إال إله ال يقولوا حتى الناس، أقاتل أن أمرت» حديث :المثال الثالث
ينِ ، متعارُض الظاهر مع آية 91«هللا اها فِي الّدِ ونحوها، [ 171:البقرة] الا إِْكرا

فبيّن الغزالي أن المراد بالناس في الحديث عبدة األوثان من العرب خاصة، 
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 مشركي الجزيرة حق البقاء على الوثنية ما طابت بها اإلسالم أعطى وذلك أن
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 

ْن شااءا فاْليُْؤِمْن : تعالى بُِّكْم فاما قُّ ِمْن را قُِل اْلحا ْن شااءا فاْلياْكفُرْ وا ما  :الكهف] وا
في الحديث عموم أريد به خصوص؛ إذ تعني قوما معيّنين ' الناس'، فلفظ [19

 .92وصفتْهم أوائُل سورة براءة

إذا كان الحديث على ظاهره فكيف يكون تصّور : ويتساءل الغزالي
م، ومبّررا لكل ما يدّعيه الغير ذلك مسيئا لإلسال اآلخرين تجاه اإلسالم؟، ويعتبِر

 .93من تشويهات لحقيقة اإلسالم ووصمه باإلرهاب وانتشاره بالسيف

ومن هذه األمثلة ونحوها نجد أن الغزالي لم يكن متسّرعا في ردّ كل 
، فهو يسعى أّوال إلى معالجة -كما اتُّهم -حديث أوهم ظاهُره مخالفةَ القرآن 

التعارض بأوجه الجمع والتوفيق المعروفة كالتخصيص والتقييد ومراعاة 
التكلّف السياق والجمع الموضوعي للنصوص ونحو ذلك؛ بل قد يصل إلى حدّ 

 . في ذلك

عدم التكلّف ألن الرواية ظنية ال تستدعي  -في نظر الباحث-واألْولى 
ولو أننا استحضرنا : "اتها، وهو ما أشار إليه الغزالي إذ قالالتعّسف في إثب

توجيهات القرآن ابتداء ما احتجنا إلى مناقشة السند وتوهينه، يكفي أن يكون 
، وفي هذا ردٌّ على بعض المحدّثين الذين 94"المتن مخالفا للقرآن ليرد أشد الرد

 .95ندال يردّون الحديث لمخالفته للقرآن إال إذا كان ضعيف الس

 رّد الحديث المخالف للقرآن: المسلك الثاني
أي حديث يخالف روح القرآن أو نصه فهو باطل "يقرر الغزالي بحزم أن 

من تلقاء نفسه، والدليل الظني متى خالف القطعي سقط اعتباره على 
صلى القرآن الكريم هو الدعامة األولى في حياة رسول هللا "؛ ألن 96"اإلطالق

فهيهات أن يصدُر عنه إال ما يوافق القرآن ويسعى بين هداياتِه ؛ هللا عليه وسلم
ونحن نؤّكد مرة ومرتين أنه ليس لروايات اآلحاد : "، ويقول مشدّدا97"المقّررة
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أن تشغب على المحفوظ من كتاب هللا وسنة رسوله، أو أن تعرض حقائق الدين 
من  -ى الغزاليلد-، ومن ثَّم فمخالفة الحديث للقرآن الكريم 98"للتهم والريب

أوضح العالمات على ضعفه وبطالنه، وقد أورد لهاته القاعدة تطبيقات عديدة، 
 : منها

ِة فَتَدَلَّى، َحتَّى َكاَن » ملسو هيلع هللا ىلص حديث أن النبي :المثال األول دَنَا ِلْلَجبَّاِر َرّبِ الِعزَّ
ناا ، انتقده الغزالي مبيّنا أن المقصود في اآلية 99«ِمْنهُ قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَى ثُمَّ دا

لَّى وليس ربُّ العزة جّل شأنه، واستدّل على  إنما هو جبريل [ 8 :النجم] فاتادا
ةٍ ِعْندَ ِذي اْلعَْرِش َمِكينٍ . إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ : ذلك بقوله تعالى ُمَطاعٍ . ِذي قُوَّ

، ونحوه، وهذه األوصاف تعود إلى جبريل [ 11-19:التكوير] ثَمَّ أَِمينٍ 
إلى أن مسلَم بن الحجاج استدرك على شيخه البخاري في تلك  100وأشار

كان يأتيه في صورة  ملسو هيلع هللا ىلصإنما ذاك جبريل : "الرواية، مرّجحا قول عائشة
 .؛ ألنها هي الموافقة للقرآن الكريم101"الرجال

إن هللا إذا خلق العبد للجنة، استعمله بعمل أهل » ثحدي :المثال الثاني
الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله الجنة؛ وإذا خلق 

حتى يموت على عمل من أعمال أهل  العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار
وهذا السياق يكاد يكون : "، عقّب عليه الغزالي بقوله102«النار، فيدخله هللا النار

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 

س لكم لي: البيّنات، التي تحّمل اإلنسان مسؤولية عمله، وتخاطب أهل الشقاء بأنه
عذر قائم وال حّجة ناهضة، إنني منحتكم عقال يفكر وفطرة تبعث على التوحيد 
واالستقامة، وأنزلت ما يمنعكم من تقليد اآلباء الجهلة؛ فلماذا تجاهلتم هذه المعالم 

أَلَْم : كلها، وهمتم على وجوهكم في طرق الشر والغواية، كما في قوله تعالى
بُونَ تَُكْن آيَاتِي تُتْلَى َعلَيْ   .103["147:المؤمنون] ُكْم فَُكْنتُْم بَِها تَُكذِّ

انتقد الغزالي بعض األحاديث الموهنة من شأن المرأة  :المثال الثالث
، مستغربا كيف يُقبل مثل ذلك 104«ال يُسأل الرجُل فيم ضرب امرأتَه» حديثك

؛ !وأن اإلنسان البدّ وأن يُسأل ويحاَسب على عمله؟ وهللا تعالى نهى عن الظلم،
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ةٍ : فاهلل تعالى يقول َ اَل يَْظِلُم ِمثْقَاَل ذَرَّ َمْن يَْعَمْل :، ويقول[04:النساء] إِنَّ َّللاَّ
ِ َوِليًّا َواَل نَِصيًراُسوًءا يُْجَز بِِه َواَل يَِجْد لَهُ  وكذا ، [112:النساء] ِمْن دُوِن َّللاَّ

مع أن القرآن صريح  في ، 105«ولوال حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر»حديث
أن آدم هو الذي عصى ربه، ورأى أن نقَل مثل هذه المرويات يقف عقبة أمام 

؛ إذ يعّزز ادّعاء األعداء بأن اإلسالم ينتقص من شأن 106اإلسالميةسير الدعوة 
 .المرأة

 والمالحظ في منهج الغزالي أنه ال يمنع ردّ الحديث أن يكون مخّرجا في
الصحاح؛ ألنه يعتبر أن تصحيح األحاديث عمل اجتهادي بشري، يعتريه ما 
ز االستدراك على أئمة الحديث مع تثمين  يعتري البشر من خطأ ونسيان، فيُجّوِ
جهدهم واالعتراف بفضلهم، كما استدركوا على بعضهم بعضا، كتعليل 

القيم  ، وكذا ابن108«خلق هللا التربة يوم السبت» لحديث مسلم، 107البخاري
اعتبره مخالفا لما جاء في القرآن حيث فيه أن هللا خلق السموات واألرض في 

 .109ستة أيام ال في سبعة أيام

وجدير بالذكر أن من الضروري في نقد الحديث التأكيد على سالمة النية 
إننا ال نحرص على : "وتحّري الصواب، وهو ما أشار إليه الغزالي بقوله

تصحيحه، وإنما نحرص على أن يعمل الحديث داخل تضعيف حديث يمكن 
؛ فالمطلوب ليس هو ردّ الحديث 110"سياج من دالالت القرآن القريبة أو البعيدة

 .لذاته، وإنما لنفي المعنى الذي يتعارض مع قواطع الوحي

 الحديث المستقل: ثالثا
السنة يمكن أن تستقّل بإنشاء أحكام إلى جوار ما ُشرع "يرى الغزالي أن 

في القرآن، خاصة في مجال األحكام العملية، مثل تحريم الذهب والحرير على 
السُّنة مأخوذة من القرآن، حيث  أن -في موطن آخر -، لكنه يرّجح 111"الرجال

أن األحكام التي توجد في  -مثل كثير من العلماء المحقّقين -نعتقد: "يقول
ريم، استنبطها النبي األحاديث الصحيحة هي مأخوذة ومستنبطة من القرآن الك

ـ من القرآن بتأييد إلهي وبيان رباني؛ ولذلك يجب علينا صلى هللا عليه وسلم
، وهذا الفهم واالستنباط يسمى في ملسو هيلع هللا ىلصقبولها والعمل بها بشرط ثبوتها عن النبي 
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ْكَر َوأَْنَزْلنَا إِ  :، قال هللا تعالى'إراءة'وتارة ' تبيينا'اصطالح القرآن تارة  لَْيَك الذِّ
َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرونَ  إِنَّا : ، وقال جل شأنه[00:النحل] ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ

 ُ  .112["147:النساء] أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ِلتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك َّللاَّ

ال تكون إال بيانا للقرآن، بيانا يتّسق مع دالالته  وعليه فالسنة في دورها
؛ ويمكن التمييز هنا بين مجالْي العقيدة والفقه، فأحكام الفقه قد 113القريبة والبعيدة

يكفي في إثباتها اآلحاد، أما العقائد فيشدّد الغزالي على أنها ال تتأّسس إال على 
 .اليقين، كما سبق ذكره

ده قد يورد أحاديَث آحاداً في العقائد تحمل لكنه من حيث حيث التطبيق نج
اّطلعت » إضافات على النص القرآني، ربما تساهال أو عن غير قصد، كحديث

، وكذا بعض أحاديث أشراط 114«على النار فرأيت أكثر أهلها األغنياء والنساء
ونحوها، ولعلّه استدّل بها ِلما تحمل من معاٍن قريبة من دالالت  115الساعة

ريم؛ لكن قد نكتشف عند التدقيق أن فيها ما يستقّل عنه، فال يُعتقد بها القرآن الك
 .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 

نسّجل أحاديث عديدة مّر عليها على كل األحاديث التي أوردها في كتبه؛ حيث 
مرور الكرام، واستشهد بها دون تمحيص وعرض على القرآن الكريم؛ كبعض 
األحاديث في موازين الحساب والشفاعة وأحوال أهل النار والعالقة بين الحاكم 

؛ لم يلتزم الغزالي فيها باالستقراء الشامل للنصوص القرآنية 116والمحكوم
فمنهج الغزالي إذن بشري، يصيب والحديثية؛ فهي بحاجة للفحص والتمحيص؛ 

 .ويُخطئ، وال نرى فيه العصمة والكمال

 الخاتمة

نخلُص من هذا البحث إلى أن الغزالي لم يكن منكرا للسنة مثلما اتهمه 
ترف بحّجيتها ومدافع عن مكانتها، وكّل ما قام بعض المعاصرين، بل هو مع

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 
الكريم، وقد بيّن الغزالي أنه يقوم على أسٍس متينة وأصيلة، عقلية ونقلية، ولم 

ج في تطبيقاته عن القواعد الحديثية واألصولية المتعارف عليها بين يخر
العلماء في مباحث التعارض والترجيح، كمراعاة النظرة الشمولية للنصوص، 
ودرء التعارض بينها بالجمع والتوفيق قبل الترجيح، وتقديم الكتاب على 

العتقاد، الحديث عند تعذّر الجمع، وعدم القطع بأحاديث اآلحاد في مسائل ا
وتثمين جهود العلماء في تنقية الحديث دون تقديس عملهم؛ وبهذا يُعتبر عملُه 

 .أنموذجا يُحتذى به في تفعيل ذلك المقياس

إن عرض الحديث على القرآن الكريم مقياس فعّال : أخيرا يصّح القول
، في تنقية التراث اإلسالمي والفكر اإلسالمي مما عِلق 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، 

تفعيل تلك  -من كل المدارس اإلسالمية-فينبغي على العلماء وأهل االختصاص 
حاحها مما عِلق بها وكان سببا في تفّرق القاعدة وإعادة االعتبار لها؛ لتنقية ِص 

األمة وضعفها، وفي ذلك حماية بالغة للعقيدة اإلسالمية، وصيانة للسنة النبوية 
 .من األهواء، ودفاع عن اإلسالم من أن تناله سهام األعداء
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 ملسو هيلع هللا ىلص سمعُت رسول هللا: "المسائل العقديَّة المتعلقة بحديث عمر بن الخطاب

لَرَزقَُكم كما يَرُزُق الطَّْيَر تَْغُدو لَْو أَنَُّكم تََوكَّلتُم على هللا َحقَّ تََوكُِّلِه : يقول
 "ِخَماًصا وتَُروُح بَِطانًا

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

من أهم األعمال القلبي ة التي حث نا عليها  -عز  وجل   -التوكُّل على هللا إن  
وجل   -هللا ِحيِم ۞ :في محكم كتابه حيث قال -عز  ال ِذي  َوتََوك ْل َعلَى اْلعَِزيِز الر 

، وفي (712-712: الشعراء) َوتَقَلُّبََك فِي الس اِجِديَن ۞ يََراَك ِحيَن تَقُوُم ۞
لَْو أَن ُكم تََوك لتُم على هللا : "حيث ورد عنه عليه الصالة والسالم ملسو هيلع هللا ىلصُسنة رسوله 

 والعتبار، "َحق  تََوكُِّلِه لَرَزقَُكم كما يَرُزُق الط ْيَر تَْغدُو ِخَماًصا وتَُروُح بَِطانًا
أصالً في التوكُّل على هللا هلالج لج، وخوض بعض  العلماء هذا الحديث الشريف

الطوائف بالباطل في العالقة بين التوكُّل واألخذ باألسباب؛ أتت هذه الدراسة 
لتُبي ِن المسائل العقدي ة المتعلقة بهذا الحديث، من بيان أهمي ة توكل اإلنسان على 

ميع أموره وأحواله، وعدم استقامة حياته إال به، وحده في ج -عز  وجل   -هللا 
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وضرورة األخذ باألسباب الشرعي ة، وعدم منافاتها للتوكل، وبطالن أقوال َمن 
 .  زعم خالف ذلك في هذا الباب

 .المسائل العقدي ة؛ توكلتم؛ خماًصا؛ بطانا: 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.      

مة  :مقد ِّ
هلل العلي القدير، والصالة والسالم على خاتم النبيين، وسيد  الحمد

المرسلين، وإمام المت قين، المبعوث رحمة للعالمين، يُنير للبشري ة دروب الخير، 
 ...وعلى آله وصحبه األطهار األخيار، وبعد  وُسبل الحق والسالمة واألمان،

ومنزلتها الرفيعة في الشريعة  ،فإن أعمال القلوب لها مكانتها العظيمة



 المسائل العقديَّة المتعلقة بحديث عمر بن الخطاب                  
 

 

 150                                                                                  مجلة اإلحياء

إذ إنها تعتبر من أصول اإليمان ؛اإلسالمي ة، وال تقل أهمي ةً عن أعمال الجوارح
وقواعده؛ فإذا صلح القلب صلح العمل والحال، وإذا فسد القلب فسد العمل 

إِذَا : أاَلَ َوإِن  فِي الَجَسِد ُمْضغَةً » :ملسو هيلع هللا ىلصال، وهذا مصداق قول رسولنا الكريم والح
 .1«َصلََحْت َصلََح الَجَسدُ ُكلُّهُ، َوإِذَا فََسدَْت فََسدَ الَجَسدُ ُكلُّهُ، أاَلَ َوِهَي القَْلبُ 

ل الشريعة اإلسالمي ة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال  ،فَمن تأم 
الجوارح بأعمال القلوب، وأنها ال تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على 
العبد من أعمال الجوارح،وهل يُمي ز المؤمن عن المنافق إال بما في قلب كل 
واحد منهما من األعمال التي مي زت بينهما،وهل يمكن ألحد الدخول في اإلسالم 

ه،وعبودي ة القلب أعظم من عبودي ة الجوارح وأكثر إال بعمل قلبه قبل جوارح
التوكُّل على هللا  ومن أهم هذه األعمال القلبي ة. 2وأدوم،فهي واجبة في كل وقت

؛ َوتََول ٰى َعْنُهْم َوقَاَل يَا  :حيث حثنا عليه هللا عز وجل في محكم تنزيله عز  وجل 
ْت َعْينَ : ، وقوله(48: يوسف) اهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظيم  أََسفَٰى َعلَٰى يُوُسَف َواْبيَض 

 ۗ ن بَْعِدِه ُ فاََل َغاِلَب لَُكْم ۖ َوإِن يَْخذُْلُكْم فََمن ذَا ال ِذي يَنُصُرُكم م ِ إِن يَنُصْرُكُم َّللا 
ِ فَْليَتََوك ِل اْلُمْؤِمنُونَ  بَنِي  اَل َوقَاَل يَا : ، وقوله(161: آل عمران) َوَعلَى َّللا 

ِ ِمن  َن َّللا  قٍَة ۖ َوَما أُْغنِي َعنُكم م ِ تَفَر ِ تَْدُخلُوا ِمن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب مُّ
لُونَ  ِ ۖ َعلَْيِه تََوك ْلُت ۖ َوَعلَْيِه فَْليَتََوك ِل اْلُمتََوك ِ ، (62: يوسف) َشْيٍء ۖ إِِن اْلُحْكُم إاِل  ّلِِل 

ِ َحق  تََوكُِّلِه، لََرَزقَُكْم َكَما » :حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص ي ِهِ نبوفي سنة  لَْو أَن ُكْم تََوك ْلتُْم َعلَى َّللا 
وألهمي ة هذا الحديث الشريف ، 3«يَْرُزُق الط ْيَر، تَْغدُو ِخَماًصا، َوتَُروُح بَِطانًا

 ،على هللا عز  وجل  وعظيم شأنه، واعتبار العلماء له بأنه أصل في التوكُّل 
 وخوض بعض الطوائف بالباطل في العالقة بين التوكُّل واألخذ باألسباب؛

 :به؛ وذلك ألسباٍب، منهاآثرت دراسة المسائل العقدي ة المتعلقة 

جميع األمور صغيرها في  -عز  وجل   - أهمي ة موضوع التوكُّل على هللاعظم  .1
ث أصبح البعض يتعل ق بغير هللا حي سيما في عصرنا الحاضر،وكبيرها؛ ال

افين والمشعوذين ، من خالل تصديق بعض العر   .عز  وجل 

التوكُّل شرًطا لإليمان، ودلياًل على صحته، وهذا بي ِن  من  عز  وجل   جعل هللا .2
ْؤِمنِينَ  :خالل قول هللا تعالى ِ فَتََوك لُوا إِن ُكنتُم مُّ  (. 72: المائدة) َوَعلَى َّللا 
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اآلثار اإليجابي ة التي يحصل عليها المتوكل على هللا، من امتالء القلب باليقين  .0
، وكونه  واالطمئنان، وهدوء النفس، حين تفويض أموره إلى خالقها عز  وجل 

 .سببًا في دخول الجنة والفوز برضا هللا تعالى والقرب منه

، واألخذ .1  .باألسباب المشروعة توضيح العالقة بين التوكُّل على هللا عز  وجل 

بيان مذاهب أهل البدع والضالل الذين ضلُّوا في هذا الباب، وجانبوا طريق  .5
 .أهل السنة والجماعة الحق والصواب، والردُّ عليهم وفق عقيدة

 :الدراسات السابقة

لم أقف على بحث يتناول هذا الحديث الشريف، بدراسة المسائل العقدي ة          
الواردة فيه، والذي وقفُت عليه شروحات لهذا الحديث، وبعض المقاالت التي 

، وهناك بعض الدراسات عز  وجل  تحدثت عن موضوع التوكُّل على هللا 
 :رزهاوالبحوث العلمي ة قد تناولت موضوع التوكُّل من أب

هيثم الحداد، وهو بحث منشور في مجلة : التوكُّل أصول وضوابط للباحث .1
 .الحكمة، العدد الثاني عشر

معتوقة دمحم : التوكُّل على هللا في القرآن الكريم، دراسة موضوعي ة للباحثة .2
 .هـ1877الحساني، وهي رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام 

باألخذ باألسباب، وموقف الطوائف اإلسالمي ة من التوكُّل على هللا وعالقته  .0
منيرة دمحم المطلق، وهي رسالة ماجستير، كلي ة التربية للبنات : ذلك، للباحثة
  .هـ1818بالرياض، 

التوكُّل عند الصوفي ة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، جمعة خالد  .1
 .هـ1812العنزي، وهي رسالة ماجستير بجامعة المك سعود، 

: هدي القرآن الكريم في التوكُّل دراسة في التفسير الموضوعي، للباحث .5
 .مشرف أحمد جمعان الزهراني، وهي رسالة ماجستير بجامعة المك سعود

صالح بن زيار العتيبي، رسالة ماجستير بالجامعة : التوكُّل على هللا، للباحث .1
 .اإلسالمي ة قسم العقيدة

هللا مصيري، رسالة  نور دمحم عبد: باحثةعقيدة التوكُّل عند أهل السنة، لل .7
 .هـ 1814ماجستير بكلي ة التربية للبنات بجدة، قسم الدراسات اإلسالمي ة، 
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وعليههه؛ فههإن هههذا البحههث ينفههرد بههالتركيز علههى دراسههة المسههائل العقدي ههة 
ُكم كمها يَهرُزُق لَهْو أَن ُكهم تَهَوك لتُم علهى هللا َحهق  تََوكُِّلهِه لهَرَزقَ " :المتعلقة بهذا الحديث

ْيههَر تَْغههدُو ِخَماًصهها وتَههُروُح بَِطانًهها علههى وجههه الخصههوب، مههع بيههان بعههض  "الط 
 :الشبهات المثارة حول موضوع التوكُّل، والرد ِ عليها، وفق الخطة التالية

 .في اللغة واالصطالح معنى التوكُّل :المطلب األول

تََوك لتُم على هللا َحق  تََوكُِّلِه لَرَزقَُكم كما لَْو أَن ُكم ": روايات الحديث:المطلب الثاني
 .وبيان مدلوله ،"يَرُزُق الط ْيَر تَْغدُو ِخَماًصا وتَُروُح بَِطانًا

 .درجات التوكُّل: المطلب الثالث

 .التوكُّل وردُّ الشبهات العقدي ة المثارة حوله :المطلب الرابع

ن أهم  النتائج والتوصيا: الخاتمة  .توتتضم 

 :منهج البحث
لَْو أَن ُكم تََوك لتُم " :المنهج االستقرائي، وذلك باستقراء روايات هذا الحديث .1

 "على هللا َحق  تََوكُِّلِه لَرَزقَُكم كما يَرُزُق الط ْيَر تَْغدُو ِخَماًصا وتَُروُح بَِطانًا
 .وجمع طرقه

ومخالفيهم في المنهج التحليلي، وذلك بتحليل أقوال أهل السنة والجماعة،  .7
 .مسألة التوكُّل واألخذ باألسباب

المنهج النقدي الذي يقوم على نقد األقوال المخالفة لعقيدة أهل السنة  .2
والجماعة في مسألة التوكُّل واألخذ باألسباب الشرعي ة، ومناقشة ما استدلوا 

 .به، والرد عليها وفق عقيدة أهل السنة والجماعة

 .برقم اآلية في المتنعزوُت اآليات إلى سورها  .8

 .وث قُت األحاديث في الهامش .5

فُت باألعالم غير المشهورين .6  .عر 

فُت بالفرق الواردة في البحث .2  .عر 
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حرصُت على عزو نصوب العلماء والباحثين إلى مصادرها، ووضعها بين  .4
ا، وأشرت في الهامش  عالمتي التنصيص في حال نقل الكالم كما هو نصًّ

 .ال الت صرف في النص المنقولفي ح (انظر: )بلفظة

عندما أقوم بتخريج األحاديث التي ترد في البحث،وأجده في الصحيحين أو  .2
في أحدهما؛ فإنني أكتفي بهذا الطريق الوارد في الص حيح، وال أضيف 
الطرق الواردة في السنن أو المسانيد أو غيرها، وإذا لم أجد الحديث المراد 

أجتهد في تخريجه من أصحاب السنن تخريجه في الصحيحين، فإنني 
 .والمسانيد والجوامع وغيرها

سبق : عند تكرار الحديث فإنني أكتفي بتخريجه أواًل،وأشير بعد ذلك بقول .11
 .تخريجه

حه أو  .11 عند بيان درجة الحديث والحكم عليه، فإنني أكتفي بذكر َمن صح 
 .ضع فه من أهل العلم المعتبَرين

 .بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعاتذي لُت البحث . 17

عههز  وجههل  اإلخههالب والس ههداد والتوفيههق، وأن يجعههل هههذا  وأسههأل هللا هههذا،
 .وال يحرمني ثوابه، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه البحث نافعًا لإلسالم وأهله،

 :معنى التوكُّل في اللغة واالصطالح :المطلب األول

الواو والكاف والالم أصل : وكل»: لقزوينييقول ا :التوكُّل في اللغة
َوَكَل باهلل، وتوكل عليه »: يقال. 4«صحيح، يدل على اعتماد غيرك في أمرك

. 6أي سل َمهُ وتركه: ووكواًل  األمر، وْكاًل  ، ووَكَل إليه5«استسلم له: واتكل
سمي »: الذي يقوم بأمر موكله، قال األزهري: والوكيل فعيل بمعنى مفعول

لَهُ قد وَكل إليه القيام بأمره، فهو موكول إليه األمر وكياًل؛ والتوكُّل  .7«ألن ُموك ِ
اتكلت على فالن في أمري، إذا : إظهار العجز واالعتماد على الغير، يقال

 .8اعتمدته
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توك ل باألمر، إذا ضمن القيام به، ووكلُت أمري : يقال: يقول ابن األثير
واعتمدُت فيه عليه، ووك ل فالن فالنًا، إذا استكفاه أي ألجأته إليه، : إلى فالن

 .9أمره ثقة بكفايته

وقال اإلمام  .10«هو الثقة باهلل»: قال ابن عباس:التوكُّل في االصطالح
وسئل الحسن عن  .11«قطع االستشراف باإلياس من الخلق»: أحمد رحمه هللا

هو تفويض »: بعضهموقال ابن الجوزي عن  .12«الرضا عن هللا»: التوكُّل فقال
حقيقة التوكُّل هو »: وقال ابن رجب الحنبلي .13«األمر إلى هللا ثقة بحسن تدبيره

، من  عز  وجل   صدق اعتماد القلب على هللا في استجالب المصالح ودفع المضار ِ
 .14«أمور الدنيا واآلخرة كلها

رحمه هللا ولعل  أدق وأشمل التعريفات للتوكل هو ما ذكره اإلمام ابن القيم 
حال للقلب ينشأ عن معرفته باهلل، واإليمان بتفرده بالخلق والتدبير » :بأنه

والضر والنفع،والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان، وإن لم يشأ لم يكن، فيوجب 
له هذا اعتمادًا عليه، وتفويًضا إليه، وطمأنينة به وثقة به،ويقينًا بكفايته لما توكل 

 .15«وال يكون إال بمشيئته، شاءه الناس أم أبوه عليه فيه، وأنه ملي به،

 :روايات الحديث وبيان مدلوله: المطلب الثاني
هللا بن هبيرة، عن أبي  عبد روي هذا الحديث الشريف من عد ة طرق،عن

لَْو أَن ُكم »: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسول هللا : سمعُت عمر يقول: تميم الجيشاني، قال
على هللا َحق  تََوكُِّلِه لَرَزقَُكم كما يَرُزُق الط ْيَر تَْغدُو ِخَماًصا وتَُروُح تََوك لتُم 

 .16«بَِطانًا

،  ويأتي مدلول هذا الحديث الشريف في كونه أصاًل في التوكُّل على هللا عز  وجل 
فَإِذَا بَلَْغَن  :، قال تعالى17وهو من أعظم األسباب التي يُستجلَب بها الرزق

نُكْم  أََجلَُهن  فَأَْمِسُكوُهن  بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهن  بَِمْعُروٍف َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍل م ِ
 َ ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ۚ َوَمن يَت ِق َّللا  ِلُكْم يُوَعُظ بِِه َمن َكاَن يُْؤِمُن بِاّلِل  ِ ۚ ذَٰ  َوأَقِيُموا الش َهادَةَ ّلِِل 

ِ فَُهَو  يَْجعَل ل هُ َمْخَرًجا ۞ َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث اَل يَْحتَِسُب ۚ َوَمن يَتََوك ْل َعلَى َّللا 
ُ ِلُكل ِ َشْيٍء قَْدًرا َ بَاِلُغ أَْمِرِه ۚ قَْد َجعََل َّللا   (.2-7: الطالق) َحْسبُهُ ۚ إِن  َّللا 
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 حق لو أنكم تتوك لون على هللا:أمته على التوكُّل، حين قال ملسو هيلع هللا ىلصوفيه حث  النبي 
ا في طلب  ز  وجل  ع توكاًل حقيقيًّا، تعتمدون على هللا :أي توكُّله اعتمادًا تامًّ

؛ ألنها  رزقكم وفي غيره، لرزقكم كما يرزق الطير،فرزقها على هللا عز  وجل 
، وتغدو إلى  ِ أوكارها، وتستجلب رزق هللا طيور ليس لها مالك، فتطير في الجو 

، تغدو خماًصا أي تذهب أول النهار؛ ألن الغدوة هي أول النهار،  عز  وجل 
، : يعني وخماًصا جائعة ليس في بطونها شيء، لكنها متوكلة على ربها عز  وجل 

وتروح  أي ترجع في آخر النهار؛ألن الرواح هو آخر النهار، بطانًا أي ممتلئة 
،وفيه هذا دليل على أنه ينبغي لإلنسان أن يعتمد البطون من رزق هللا  عز  وجل 

على هللا حق االعتماد، وأنه ما من دابة في األرض إال على هللا رزقها، حتى 
ِ السماء إال هللا، وال يرزقه إال هللا عز   ِ السماء، ال يمسكه في جو  الطير في جو 

، وفي هذا دليل أيًضا على أن اإلنسان إذا  توك ل على هللا حق التوكُّل فليفعل وجل 
ل، فهذا غير صحيح،  األسباب، ولقد ضل  من قال ال أفعل السبب، وأنا متوك ِ

ل ؛ ولهذا قال عليه : فالمتوك ِ اًل على هللا عز  وجل  هو الذي يفعل األسباب متوك ِ
كما يرزق الطير تغدو خماًصا، أي تذهب لتطلب الرزق، ولم : الصالة والسالم

في أوكارها، لكنها تغدو وتطلب الرزق، فإذا توك ل العبد على هللا حق  تبقَ 
له من طلب الرزق -عز  وجل   -التوكُّل، فالبد  أن يفعل األسباب التي شرعها هللا

التوكُّل فإن  ؛، وعليه18من وجه حالل بالزراعة، أو التجارة، أو غير ذلك
زق، والسعي في السبب ال ينافي الحقيقي ال يضادُّه الغدو والرواح في طلب الر

 .19التوكُّل

 درجات التوكُّل: المطلب الثالث

وهي على  التوكُّل مرك ب من مجموع أمور، ال تتم حقيقة التوكُّل إال بها،
 :هي درجات ثمانية،

ِ وصفاته، من قدرته، وكفايته، وقيوميته،  :الدرجة األولى - معرفة بالرب 
وانتهاء األمور إلى علمه، وصدورها عن مشيئته وقدرته، وهذه المعرفة أول 

ر  درجة يضع بها العبد قَدمه في مقام التوكُّل؛ ولذلك ال يصحُّ  التوكُّل وال يُتصو 
في ملكه ما ال يشاء، النفاة القائلين بأنه يكون ، 20من فيلسوف، وال من القدري ة
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ِ هلالج لج، وال يستقيم التوكُّل إال من  21وال يستقيم أيًضا من الجهمي ة النفاة لصفات الرب 
أهل اإلثبات، فأي توكل لمن يعتقد أن هللا ال يعمُّ جزيئات العالم ُسفلي ِِه وُعلوي ِِه؟ 

من كان  وال هو فاعل باختياره؟ وال له إرادة ومشيئة، وال يقوم به صفة؟ فكل
، وهذا هو الصواب 22باهلل وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى

 .الموافق لطريق الحق

إثبات في األسباب والمسببات، فمن نفى األخذ باألسباب  :الدرجة الثانية -
فتوكُّله مدخول؛ وذلك ألن التوكُّل من أعظم األسباب التي يحصل بها المطلوب، 

نكر األسباب لم يستقم منه التوكُّل، ولكن من تمام ويندفع بها المكروه، فمن أ
التوكُّل عدم الركون إلى األسباب، وقطع عالقة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامه 

 .23باهلل ال بها، وحال بدنه قيامه بها

حقيقة التوكُّل هو : رسوخ القلب في مقام توحيد التوكُّل :الدرجة الثالثة -
ة التوكُّلتوحيد القلب، وعلى قدر تجر  .24يد التوحيد تكون صح 

اعتماد القلب على هللا، واستناده إليه، وسكونه إليه؛  :الدرجة الرابعة -
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 

ا، وال يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها، وإقبال ما بإقبالها وإدباره
، وسكونه إليه، واستناده إليه، قد حصنه  يكره؛ ألن اعتماده على هللا عز  وجل 
من خوفها ورجائها، فحاله حال من  من أعطاه ملك  درهًما، فُسرق منه، فقال له 

من خزائني أضعافه،  عندي أضعافه، فال تهتم ، متى جئت إلي  أعطيتك: الملك
ة قول الملك، ووثق به، واطمأن إليه، وعلم أن خزائنه مليئة بذلك  فإذا علم صح 

 .25لم يحزنه فوته

، فعلى قدر حسن ظنك  :الدرجة الخامسة - حسن الظن باهلل عز  وجل 
بربك ورجائك له، يكون توكُّلك عليه؛ ولذلك فس ر بعضهم التوكُّل بحسن الظن ِ 

ر التوكُّل باهلل، والت حقيق أن حسن الظن ِ به يدعوه إلى التوكُّل عليه؛ إذ ال يُتصو 
 .26على من ساء ظنك به، وال التوكُّل على من ال ترجوه

 أَنَا ِعْندَ َظن ِ َعْبِدي بِي، َوأَنَا» :ولذلك قال هللا تعالى في الحديث القدسي
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ذََكْرتُهُ فِي نَْفِسي، َوإِْن ذََكَرنِي فِي َمإَلٍ َمعَهُ إِذَا ذََكَرنِي، فَإِْن ذََكَرنِي فِي نَْفِسِه 
َب  ْبُت إِلَْيِه ِذَراًعا، َوإِْن تَقَر  َب إِلَي  بِِشْبٍر تَقَر  ذََكْرتُهُ فِي َمإَلٍ َخْيٍر ِمْنُهْم، َوإِْن تَقَر 

ْبُت إِلَْيِه بَاًعا، َوإِْن أَتَانِي يَْمِشي أَتَْيتُهُ هَ   .27«ْرَولَةً إِلَي  ِذَراًعا تَقَر 

استسالم القلب هلل، وانجذاب دواعيه كلها إليه، وقطع  :الدرجة السادسة -
وترك  منازعاته، فاالستسالم كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده، وانقياده له،

 .28منازعات نفسه، وإرادتها مع سيده

التفويض، وهو روح التوكُّل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء  :الدرجة السابعة -
وقد جاء . ه كلها إلى هللا، وإنزالها به طلبًا واختياًرا، ال كرًها واضطراًراأمور

ْضُت أَْمِري » :في دعائه عليه الصالة والسالم الل ُهم  أَْسلَْمُت َوْجِهي إِلَْيَك، َوفَو 
ْنَجا ِمْنَك إِال  إِلَْيَك، إِلَْيَك، َوأَْلَجأُْت َظْهِري إِلَْيَك، َرْغبَةً َوَرْهبَةً إِلَْيَك، الَ َمْلَجأَ َوالَ مَ 

 .29«الل ُهم  آَمْنُت بِِكتَابَِك ال ِذي أَْنَزْلَت، َوبِنَبِي َِك ال ِذي أَْرَسْلتَ 

درجة الرضا، وهي ثمرة التوكُّل، ومن فس ر التوكُّل  :الدرجة الثامنة -
ل رضي بها فإنما فس ره بأجل ِ ثمراته، وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكُّ 

 .30بما يفعله وكيله

وباكتمال هذه الدرجات الثمانية يكتمل عند العبد مقام التوكُّل، ومن أنقص 
 .منها شيئًا فقد نقص من توكله بقدر ذلك النقص، وهللا أعلم

 التوكُّل وردُّ الشبهات العقديَّة المثارة حوله :المطلب الرابع
، يقول هللاالتوكُّل هو أصل من أصول عبادة هللا عز   تعالى في محكم  وجل 

ِ َغْيُب الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوإِلَْيِه يُْرَجُع اأْلَْمُر ُكلُّهُ فَاْعبُْدهُ َوتََوك ْل  :كتابه َوّلِِل 
ا تَْعَملُونَ  وقد أمر به عباده المؤمنين ، (172: هود) َعلَْيِه ۚ َوَما َربَُّك بِغَافٍِل َعم 

يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمَت   :اضع في القرآن الكريمحينما قال في سبع مو
 َ ِ َعلَْيُكْم إِْذ َهم  قَْوم  أَن يَْبُسُطوا إِلَْيُكْم أَْيِديَُهْم فََكف  أَْيِديَُهْم َعنُكْم ۖ َوات قُوا َّللا   َوَعلَى  َّۚللا 

ِ فَْليَتََوك ِل اْلُمْؤِمنُونَ  صلى وفي السنة النبوي ة عل منا رسول هللا ، (11: دةالمائ) َّللا 
،  هللا عليه وسلم أدعية تفيض بمعاني التوكُّل واالعتماد على هللا عز  وجل 

وتفويض األمور إليه، كما ورد في الصحيحين عن البراء بن عازب قال، قال 



 المسائل العقديَّة المتعلقة بحديث عمر بن الخطاب                  
 

 

 111                                                                                  مجلة اإلحياء

الل ُهم  أَْسلَْمُت نَْفِسي إِلَْيَك، : فَِراِشَك فَقُلْ يَا فاُلَُن إِذَا أََوْيَت إِلَى » :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
ْضُت أَْمِري إِلَْيَك، َوأَْلَجأُْت َظْهِري إِلَْيَك، َرْغبَةً َوَرْهبَةً  ْهُت َوْجِهي إِلَْيَك، َوفَو  َوَوج 

َ َوالَ َمْنَجا ِمْنَك إِال  إِلَْيَك، آَمْنُت بِِكتَابَِك ال ذِ  ي أَْنَزْلَت، َوبِنَبِي َِك ال ِذي إِلَْيَك، الَ َمْلَجأ
أَْرَسْلَت، فَإِن َك إِْن ُمت  فِي لَْيلَتَِك ُمت  َعلَى الِفْطَرةِ، َوإِْن أَْصبَْحَت أََصْبَت 

وفي دعاء الخروج من المنزل روى الترمذي عن أنس بن مالك ، 31«أَْجًرا
بِْسِم هللاِ، : قَاَل إِذَا َخَرَج ِمْن بَْيتِهِ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنه قال، قال رسول هللا 

ِ، يُقَاُل لَهُ  ةَ إِال  بِاّلِل  ى َعْنهُ : تََوك ْلُت َعلَى هللاِ، الَ َحْوَل َوالَ قُو  ُكِفيَت، َوُوقِيَت، َوتَنَح 
 .32«الش ْيَطانُ 

أقوال عديدة في بيان فضل التوكُّل،  -رحمهم هللا - وقد ورد عن السلف
التوكُّل »: وأهميته، وارتباطه باإليمان، حيث قال ابن عباس رضي هللا عنه

. 34«التوكُّل على هللا جماع اإليمان»: سعيد بن جبير ، وقال 33«جماع اإليمان
الصبر للحكم، والرضا : ذروة اإليمان أربع»: وقال أبي الدرداء رضي هللا عنه

وقال الفضيل بن  .35«-ز  وجل  ع -بالقدر، واإلخالب للتوكل، واالستسالم للرب ِ 
 .36«التوكُّل قوام العبادة»: عياض

جل  شأنه حق  على هللا والتوكُّل ويجب اإليمان بهذه العبادة العظيمة،
وتفويض جميع األمور إليه، مع ضرورة األخذ باألسباب الشرعي ة التي  توكله،

، والبدن عز  وجل  لعباده وأباحها، فالقلب معتمد على  شرعها هللا هللا عز  وجل 
 .يقوم بتلك األسباب

ومن أنكر األسباب لم يستقم منه التوكُّل، ومن تمام التوكُّل عدم الركون 
إلى األسباب، وقطع عالقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه باهلل ال بها، وحال 

تعل ِق بدنه قيامه بها، كما أن األسباب محل حكمة هللا وأمره ودينه، والتوكُّل م
بربوبيته وقضائه وقدره، وال تقوم عبودي ة األسباب إال على ساق التوكُّل، وال 

 .37يقوم ساق التوكُّل إال على قدم العبودي ة

وقد ات خذ بعض الناس موقفًا باطاًل من األخذ باألسباب الشرعي ة في 
، فمنهم من اعتقد أن تحقيق التوكُّ  ل في االعتماد تحقيق التوكُّل على هللا عز  وجل 

على األسباب بالكلي ة، ومنهم من اعتقد أن تحقيق التوكُّل في عدم االلتفات إلى 
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األسباب بالكلي ة، ومنهم من نفى تأثير هذه األسباب، وبيان كل ِ قول والجواب 
 :عنه فيما يلي

االلتفات إلى األسباب بالكلي ة، واعتماد القلب والجوارح  :األولالقول  -
من غير نظر إلى مسببها، وهذه نظرة الماديين والعقالنيين قديًما وحديثًا، عليها 

، وكل نظرهم  فقد وقعوا في الشرك؛ ألنهم أثبتوا موِجدًا مع هللا عز  وجل 
 .38واعتمادهم على هذه األسباب، وغفلوا عن مسببها

اعتقاد أصحاب هذا القول هو اعتقاد باطل؛ وذلك لجعلهم  :الجواب عنه -
األسباب هي التي تملك الضر والنفع والتصرف والتدبير بذاتها، مخالفين بذلك 
المنهج الحق الذي دل ت عليه النصوب الشرعي ة، وهي أن األسباب قد تتخل ف 

ِلَك  :عن مسبباتها وبيانه في قوله تعالى ن دُونِِه فَذَٰ ه  م ِ َوَمن يَقُْل ِمْنُهْم إِن ِي إِلَٰ
ِلَك نَْجِزي الظ اِلِمينَ  ۚنَْجِزيِه َجَهن مَ    (. 72: األنبياء)  َكذَٰ

أن األسباب قد تتخل ف عن  -بالشاهد المحسوس أيًضا - ونحن نعلم
، فقد تخلف في إحراق النار إلبراهيم الخليل حين  مسبباتها بإذن هللا عز  وجل 

: األنبياء) ًما َعلَٰى إِْبَراِهيمَ قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْردًا َوَساَل  :ألقي فيها فقال هللا تعالى
، فكانت بردًا وسالًما عليه، ولم يحترق بها، مع العلم أن طبيعة اإلحراق (62

في النار معنى واحد ال يتجزأ إلى معاٍن مختلفة، ومع هذا أحرقت الحطب، 
ها في الوقت الذي هي كائنة بردًا وسالًما على إبراهيم؛  فصار رمادًا من حر ِ

ذلك داللة قاطعة على أن التأثير حقيقة، إنما هو بمشيئة خالق السموات فدل  
والماء  .39واألرض، وأنه يُسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من األسباب

أيًضا بإذن هللا يغرق، فإذا أذن له أن يمتنع من اإلغراق امتنع، كما أذن له في 
كما هو بي ِن  في قوله إغراق فرعون وقومه، ومنعه من إغراق موسى وقومه، 

 َوإِْذ فََرْقنَا بُِكُم اْلبَْحَر فَأَنَجْينَاُكْم َوأَْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوأَنتُْم تَنُظُرونَ  :تعالى
، فالقلب إذا مال إلى األسباب ُوِكَل إليها بقدر ميله إليها، وفقد من (51: البقرة)

ال تعمل جارحة من جوارحه،  معونة هللا وتأييده على قدر ذلك، فكما أن البدن
وركن من أركانه، من حركة أو سكون إال بالروح، كذلك ال يعمل سبب من 

 .40األسباب من نفعٍ أو ضر ٍ إال بالقدر واإلذن من هللا جل  شأنه
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اإلعراض عن األسباب بالكلي ة بدعوى التوكُّل على هللا  :القول الثاني -
للتوكُّل، فهم ال يرون تحقيق التوكُّل إال  41تعالى، وهذافهم بعض الصوفي ة

، وفي 42باإلعراض التام عن األسباب؛ ألن االلتفات إليها مناٍف لحقيقة التوكُّل
، 44«التوكُّل خلع األرباب، وقطع األسباب»: 43ذلك يقول ذو النون المصري

عز   -أول مقام في التوكُّل أن يكون العبد بين يدي هللا»: 45وقال سهل التستري
كالميت بين يدي الغاسل،يقلبه كيف أراد، ال يكون له حركة وال تدبير،  -وجل  

سبحانه وتعالى يكون ال يسأل، وال يريد، وال يردُّ، وال  فالمتوكل على هللا
وقد ترتب على ذلك عندهم ترك التكسب والعمل؛ لكونه ينافي . 46«يحبس

ومن ... سب غير مباح لهمن أطاق التوكُّل فالك»: 47التوكُّل، يقول دمحم البصري
أُبيح له طلب المعاش  ملسو هيلع هللا ىلصضعف عن حال التوكُّل التي هي حال رسول هللا 

من أين أطعم عيالي؟ : لو قال رجل للصوفي ة»: وقال ابن الجوزي .48«والكسب
ليس بمتوكل وال : قد أشركت، ولو سئل عمن يخرج إلى التجارة، لقالوا: لقالوا
 .49«موقن

ال شكُّ أن اإلعراض عن األسباب بالكلي ة، وعدم االلتفات  :واب عنهالج -
عز  وجل  أمرنا في محكم كتابه وسنة رسوله  إليها يعدُّ قدًحافي الشرع؛ ألن هللا

ا َمْن أَْعَطٰى َوات قَٰى   :باألخذ باألسباب الشرعي ة، حيث قال جل  شأنه ملسو هيلع هللا ىلص ( 5)فَأَم 
ُرهُ ِلْليُْسَرٰى ( 6)بِاْلُحْسنَٰى  َوَصد قَ  ا َمن بَِخَل َواْستَْغنَٰى ( 2)فََسنُيَس ِ َوَكذ َب ( 4)َوأَم 

ُرهُ ِلْلعُْسَرٰى  (2)بِاْلُحْسنَٰى  ، فالبد  أن يعمل العبد (11-5: الليل) (11)فََسنُيَس ِ
ْلكُ   :وقال تعالى .ويعطي حتى يصل إلى ثمرة هذا العمل الس َماَواِت  أَْم لَُهم مُّ

 :، وقال في موضع آخر(11: ب) َواأْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما ۖ فَْليَْرتَقُوا فِي اأْلَْسبَابِ 
 إِن ا َمك ن ا لَهُ فِي اأْلَْرِض َوآتَْينَاهُ ِمن ُكل ِ َشْيٍء َسبَبًا (48: الكهف)وقوله ،:  يَا

َ وَ  : األنفال) َرُسولَهُ َواَل تََول ْوا َعْنهُ َوأَنتُْم تَْسَمعُونَ أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللا 
اإلعداد والقوة : ، فهذه اآلية الكريمة وردَ فيها عدة أسباب يؤخذ بها، وهي(71

اَلةُ فَانتَِشُروا فِي  :والخيل واإلنفاق وإرهاب العدو، وقال أيًضا فَإِذَا قُِضيَِت الص 
َ َكثِيًرا ل عَل ُكْم تُْفِلُحونَ اأْلَْرِض َواْبتَغُوا ِمن  ِ َواْذُكُروا َّللا   (.11: الجمعة) فَْضِل َّللا 

ومن أصرح األدلة أيًضا على أن تعاطي األسباب ال ينافي التوكُّل على 
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َوقَاَل يَا بَنِي  اَل تَْدُخلُوا ِمن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن   :تعالى عن يعقوب هللا قوله
ِ ۖ َعلَْيِه تََوك ْلُت ۖ  أَْبَوابٍ  ِ ِمن َشْيٍء ۖ إِِن اْلُحْكُم إِال  ّلِِل  َن َّللا  قٍَة ۖ َوَما أُْغنِي َعنُكم م ِ تَفَر ِ مُّ

لُونَ  ، أمرهم في هذا الكالم بتعاطي السبب، (62: يوسف) َوَعلَْيِه فَْليَتََوك ِل اْلُمتََوك ِ
ألنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين ؛ ألنهم  ؛وتسبب في ذلك باألمر به

أحد عشر رجاًل أبناء رجل واحد، وهم أهل جمال وكمال وبسطة في األجسام، 
فدخولهم من باب واحد مظنة ألن تصيبهم العين؛ فأمرهم بالتفرق والدخول من 

 .50أبواب متفرقة، تعاطيًا للسبب في السالمة من إصابة العين

وجل  على العباد اإلكتساب ؛ لطلب المعاش ليستعينوا  عز   وقد فرض هللا
، حيث قال تعالى في كتابه العزيز فَإِذَا قُِضيَِت  :به على طاعة هللا عز  وجل 

َ َكثِيًرا ل عَل ُكْم  ِ َواْذُكُروا َّللا  اَلةُ فَانتَِشُروا فِي اأْلَْرِض َواْبتَغُوا ِمن فَْضِل َّللا  الص 
ن  :فجعل اإلكتساب سببًا للعبادة، وقال ،(11: الجمعة) تُْفِلُحونَ  َوَما أََصابَُكم م ِ

ِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعن َكثِيرٍ  ، أي بجنايتكم على (21: الشورى) مُّ
أنفسكم ظن فقد سمى جناية المرء على نفسه كسبًا، وقد أمرنا هللا بالدعاء حيث 

ا َواَل تَتَمَ  :قال م  َجاِل نَِصيب  م ِ ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَٰى بَْعٍض ۚ ل ِلر ِ ن ْوا َما فَض َل َّللا 
َ َكاَن بُِكل ِ  َ ِمن فَْضِلِه ۗ إِن  َّللا  ا اْكتََسْبَن ۚ َواْسأَلُوا َّللا  م  اْكتََسبُوا ۖ َوِللن َِساِء نَِصيب  م ِ

ر لكل أحد فهو يأتيه ال محالة، ومع ومعلوم أن ما قد ،(27: النساء) َشْيٍء َعِليًما
ق إلى ترك السؤال والدعاء، فاألنبياء كانوا يسألون  -عليهم السالم - ذلك ال يتطر 

تعالى يدخلهم الجنة، وقد وعدهم ذلك وهو ال يخلف  الجنة مع علمهم أن هللا
 .51تعالى ذلك في دعائهم ثم كانوا يسألون هللا ،الميعاد، وكانوا يأمنون العاقبة

التوكُّل، فالقلوب  تضعف وتمرض، وربما ماتت بالغفلة والدعاء ال يضرُّ
وترك إعماله فيما خلق له من أعمال القلوب المطلوبة شرًعا وأعظم  ،والذنوب

وإعماله فيما خلق له،  ،ذلك الشرك، وتحيا وتقوى وتصحُّ بالتوحيد واليقظة
وال  ،ان وغير ذلكفالعارف يجتهد في تحصيل أسباب اإلجابة من الزمان والمك

عز  وجل  في غير وقت  ويجتهد في معاملته بينه وبين ربه ،يمل وال يسأم
وهذا من تحقيق األخذ باألسباب في عالج القلوب من األمراض  ،52الشدة

 .العارضة عليها
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ي  :بهز ِ النخلة كما قال (عليها السالم) مريم أمر عز  وجل   كما أنه َوُهز ِ
وهو قادر على أن  ،(75: مريم) الن ْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرَطبًا َجنِيًّاإِلَْيِك بِِجْذعِ 

 :عز  وجل   فقال ،كما كان يرزقها في المحراب ،يرزقها من غير هز ٍ منها
 دََخَل َعلَْيَها فَتَقَب لََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا َوَكف لََها َزَكِري ا ۖ ُكل َما

ذَا ۖ قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد  َزَكِري ا اْلِمْحَراَب َوَجدَ ِعندََها ِرْزقًا ۖ قَاَل يَا َمْريَُم أَن ٰى لَِك َهٰ
َ يَْرُزُق َمن يََشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ  ِ ۖ إِن  َّللا  وإنما أمرها بذلك  ،(22: آل عمران) َّللا 

وإن كانوا يتيقنون  ،ي لهم أن ال يدعو اكتساب السببليكون بيانًا للعباد أنه ينبغ
تعالى هو الخالق، قد يخلق  تعالى هو الرازق، وهذا نظير الخلق فإن هللا أن هللا

كما خلق آدم عليه السالم، وقد يخلق ال من سبب في  ،وال في سبب ،ال من سبب
كما خلق عيسى عليه السالم، وقد يخلق من سبب في سبب كما قال  ،سبب
ن ذََكٍر َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل  :تعالى يَا أَيَُّها الن اُس إِن ا َخلَْقنَاُكم م ِ

َ َعِليم  َخبِ  ِ أَتْقَاُكْم ۚ إِن  َّللا  إلى ، 53(12: الحجرات) ير  ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِن  أَْكَرَمُكْم ِعندَ َّللا 
غير ذلك من اآليات القرآني ة التي تدل داللة صريحة على ضرورة األخذ 

 .باألسباب، وأنها ال تنافي حقيقة التوكُّل

أما األدلة من السنة النبوي ة، فقد ورد عن أنس بن مالك رضي هللا قال، 
اْعِقْلَها : ُل، أَْو أُْطِلقَُها َوأَتََوك ُل؟ قَالَ يَا َرُسوَل هللاِ أَْعِقلَُها َوأَتََوك  : قَاَل َرُجل  »

َما أََكَل أََحد  »: قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن المقدام رضي هللا عنه، عن رسول هللا  .54«َوتََوك لْ 
ِ دَاُودَ َعلَْيِه  الس الَُم، َكاَن َطعَاًما قَطُّ، َخْيًرا ِمْن أَْن يَأُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه، َوإِن  نَبِي  َّللا 

في الحديث أن التكسب ال يقدح »: ، وقال الحافظ ابن حجر55«يَأُْكُل ِمْن َعَمِل يَِده
وأيًضا حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وهو المقصود  .56«في التوكُّل

ليس في الحديث داللة على »: دراسته في هذا البحث، حيث قال فيه اإلمام أحمد
يه ما يدلُّ على طلب الرزق؛ ألن الطير إذا غدت فإنما القعود عن الكسب؛ بل ف

، ومعروف من عادة الطيور أنها ال تقع إال حيث تبصر 57«تغدو لطلب الرزق
تسبح في الهواء حتى ترى ماًء فتنزل عليه، وكل ذلك ابتغاء لقًطا، وأنها ال تزال 

 :قالحيث ( رضي هللا عنه) وأيًضا ما ورد عن عمر بن الخطاب .58منها للرزق
الَحِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن رسول هللا » يُْنِفُق َعلَى أَْهِلِه نَفَقَةَ َسنَتِِه، ثُم  يَْجعَُل َما بَِقَي فِي الس ِ
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 ِ ، وفي الحديث جواز ادخار قوت سنة، وجواز 59«َوالُكَراعِ ُعد ةً فِي َسبِيِل َّللا 
 .60االدخار للعيال، وأن هذا ال يقدح في التوكُّل

من األسباب المشروعة ما تعينه على النصر حين  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ات خذ رسول هللا 
وتجهيزه  وتبليغ دعوته، ومن ذلك اختياره لرفيقه أبي بكر الصديق، ،هجرته

وتكليفه لعلي بن أبي طالب المبيت في فراشه قبل الهجرة،  للراحلة والزاد،
وحفره للخندق في معركة األحزاب، وسلوكه طريقًا غير متوقع لكفار قريش، 

 .وغير ذلك كثير مما هو واضح بين صفحات كتب السيرة النبوي ة

وكالم أصحاب هذا القول نابع عن سوء فهمهم لمعنى التوكُّل، حيث ظنوا 
 ولو عرفوا ماهي ة أن التوكُّل هو ترك الكسب، وتعطيل الجوارح عن العمل،

األسباب تضاد؛ وذلك أن التوكُّل اعتماد القلب  التوكُّل لعلموا أنه ليس بينه وبين
 ادخاروال  ،َعلَى الوكيل وحده، وذلك ال يناقض حركة البدن فِي التعلُّق باألسباب

ُ لَُكْم قِيَاًما  :المال، فقد قَاَل تعالى َواَل تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَُكُم ال تِي َجعََل َّللا 
ْعُروفًاَواْرُزقُوُهْم فِيَها  أي قواًما  (5: النساء) َواْكُسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَْواًل م 

يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا : فَقَال ،ألبدانكم، واعلم أن الذي أمَر بالتوكُّل أمَر بأخذ الحذر
اسب ولو كان كل ك ،(21: النساء) ُخذُوا ِحْذَرُكْم فَانِفُروا ثُبَاٍت أَِو انِفُروا َجِميعًا

ل لكان األنبياء لين، فقد كان آدم  (عليهم الصالة والسالم) ليس بمتوك ِ غير متوك ِ
اَعين،  اثًا، ونوح وزكريا نجاَرين، وإدريس خياًطا، وإبراهيم ولوط زر  حر 
وصالح تاجًرا، وكان داود يصنع الدرع ويبيع كل درع باثني عشر ألفًا، ويأكل 

 .61اة، عليهم أفضل الصالة وأتم التسليممن ثمنه، وكان موسى وشعيب ودمحم رع
على هذا النهج، حيث كانوا  (رضوان هللا عليهم)وقد مضى الصحابة الكرام 

ازا، يكتسبون ويأخذون بفعل األسباب، فقد روي  أن أبا بكر الصديق كان بز 
وكان  وعمر كان يعمل في األدم، وعثمان كان تاجًرا يجلب إليه الطعام فيبيعه،

اًرا، والوليد بن المغيرة حد ادًاالزبير  ، وهو 62خي اطا، وعمرو بن العاب جز 
فصل طويل ذكر فيه ابن قتيبة الصحابة وسواهم من أشراف العرب ذوي 

 .الصناعات

وبناًء على ذلك فإن إسقاط األسباب ليس من التوحيد؛ بل القيام بها 
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محض التوحيد واعتبارها، وإنزالها في منازلها التي أنزلها هللا فيها هو 
، فال تتم حقيقة التوحيد إال بمباشرة األسباب التي نصبها هللا تعالى، 63والعبودي ة

وأن تعطيلها يقدح في نفس المتوكل، وترُكها عجز  ينافي التوكُّل الذي حقيقته 
اعتماد القلب على هللا في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره 

بد  لهذا االعتماد من مباشرة األسباب، وإال كان معطاًل في دينه ودنياه، وال
 .64للحكمة والشرع، فال يجعل العبد عجزه توكاًل وال توكله عجًزا

نفي تأثير األسباب بالكلي ة، والقائلون بهذا القول هم  :القول الثالث -
أتباع جهم بن صفوان؛ حيث جعل من تمام توحيد الذات نفي  65الجبري ة

الصفات، ومن تمام توحيد األفعال نفي األسباب، حتى أنكر تأثير قدرة العبد، بل 
نفى كونه قادًرا، وقالوا ال فعل وال عمل ألحد غير هللا، وتنسب األعمال إلى 

 .66المخلوقين على المجاز

منهم : قوى والطبائع ثالثة أقسامالناس في األسباب وال :الجواب عنه -
من بالغ في نفيها وإنكارها، فأضحك العقالء على عقله، وزعم أنه بذلك ينصر 

من ربط العالم : الشرع، فجنى على العقل والشرع، وسلط خصمه عليه، ومنهم
العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار، ومدبر لها يصرفها 

ة هذا، ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه، ويكفُّ قوة هذا عن سلب قو كيف أراد، في
ف فيها كما يشاء ويختار، وهذان طرفان جائران عن  التأثير مع بقائها، ويتصر 

من أثبتها خلقًا وأمًرا، قدًرا وشرًعا، وأنزلها بالمحل الذي : الصواب، ومنهم
ة واإلرادة، أنزلها هللا به، من كونها تحت تدبيره ومشيئته، وهي طوع المشيئ

بعضها ببعض، ويبطل إن شاء  -سبحانه -ومحل جريان حكمها عليها، فيقوي
بعضها ببعض، ويسلب بعضها قوته وسببيته، ويمنعه من موجبها مع بقائه 
عليه، ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد، وأنه ال مستقل بالفعل والتأثير غير 

 .67مشيئته

لف للكتاب والسنة وإجماع وما ذهب إليه أصحاب هذا القول هو مخا
يَاَح بُْشًرا بَْيَن يَدَْي َرْحَمتِِه ۖ َحت ٰى  :السلف؛ حيث قال تعالى َوُهَو ال ِذي يُْرِسُل الر ِ

ي ٍِت فَأَنَزْلنَا بِِه اْلَماَء فَأَْخَرْجنَا بِِه ِمن ُكل ِ الث مَ   َراِت ۚ إِذَا أَقَل ْت َسَحابًا ثِقَااًل ُسْقنَاهُ ِلبَلٍَد م 
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ِلَك نُْخِرُج اْلَمْوتَٰى لَعَل ُكْم تَذَك ُرونَ   :وقال في موضع آخر، (52: األعراف) َكذَٰ
 ٍِم ل ِْلعَبِيد َ لَْيَس بَِظال  ِلَك بَِما قَد َمْت أَْيِديُكْم َوأَن  َّللا  وقد ُسئِل  ،(147: آل عمران) ذَٰ

وأجاب بضرورة األخذ باألسباب كما هو بين في قوله  عن ترك العمل، ملسو هيلع هللا ىلص النبي
يَا : قَالُوا« َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد إِال  َوَقْد ُكتَِب َمْقعَدُهُ ِمَن الن اِر، َوَمْقعَدُهُ ِمَن الَجن ةِ »: ملسو هيلع هللا ىلص

ِ، أَفاَلَ نَت ِكُل َعلَى ِكتَابِنَا، َونَدَُع العََمَل؟ قَ  اْعَملُوا فَُكلٌّ ُميَس ر  ِلَما »: الَ َرُسوَل َّللا 
ا َمْن َكاَن  ا َمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الس عَادَِة فَيُيَس ُر ِلعََمِل أَْهِل الس عَادَةِ، َوأَم  ُخِلَق لَهُ، أَم 

ا َمْن أَْعَطٰى َوات قَٰى ۞ : ، ثُم  قََرأَ «ِمْن أَْهِل الش قَاِء فَيُيَس ُر ِلعََمِل أَْهِل الش قَاَوةِ   فَأَم 
، والذي عليه السلف وأتباعهم وجمهور 68«(6-5: الليل) َوَصد َق بِاْلُحْسنَٰى۞

أهل اإلسالم المثبتون للقدر، إثبات األسباب، وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير 
تعالى خلق األسباب والمسببات،  كتأثير سائر األسباب في مسبباتها، وهللا

األسباب ليست مستقلة بالمسببات؛ بل ال بد  لها من أسباب أخر تعاونها، ولها و
مع ذلك أضداد تمانعها، والمسبب ال يكون حتى يخلق هللا جميع أسبابه، ويدفع 

سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما  عنه ضداده المعارضة له، وهو
العبد وابتالعه، وبما جعله ، فالشبع مثاًل يحصل بأكل 69يخلق سائر المخلوقات

سبحانه  هللا في اإلنسان وفي الغذاء من القوى المعينة على حصول الشبع، وهو
 .70وتعالى خالق لألثر المتولد عن هذا السبب، وخالق للسبب

هو الموافق للكتاب والسنة، من عدم إنكار وجود ما  :القول الصواب -
وعدم إنكار تأثيرها؛ والعلم بأنه ما خلقه هللا من األسباب، وعدم جعلها مستقلة، 

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 

 .71مانع كالسحاب والسقف، وهللا خالق األسباب كلها، ودافع الموانع

يد، يُوجب للعبد إذا تبصر فيه الصعود من وهذا باب عظيم نافع في التوح
األسباب إلى مسببها، والتعلق به دونها، وأنها ال تضرُّ وال تنفع إال بإذنه، وأنه 
: إذا شاء جعل نافعها ضاًرا وضارها نافعًا، فااللتفات إلى األسباب ضربان
، أحدهما شرك، واآلخر عبودي ة وتوحيد، فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها

ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض عن المسبب لها، ويجعل 
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نظره والتفاته مقصوًرا عليها، وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء 
لحق العبودي ة فيها وإنزالها منازلها، فهذا االلتفات عبويدة وتوحيد إذ لم يشغله 

ا أن تكون أسبابًا فقدح في العقل والفطرة، عن االلتفات إلى المسبب، وأما محوه
فإن أعرض عنها بالكلي ة كان ذلك قدًحا في الشرع وإبطااًل له، وحقيقة التوكُّل 
القيام باألسباب، واالعتماد بالقلب على المسبب، واعتقاد أنها بيده، فإن شاء 

ها منعها اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد ِ أحكامها، وإن شاء أقام ل
 .72موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه

 :وعليه فإنه يجب على العبد أن يعرف في األسباب عدة أمور، هي

 .أن ال يجعل منها سببًا إال ما ثبت أنه سبب شرًعا أو قدًرا .1

رها، مع قيامه بالمشروع  .2 أن ال يعتمد العبد عليها؛ بل يعتمد على ُمسب ِبها وُمقد ِ
 .منهامنها، وحرصه على النافع 

أن يعلم أن األسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء هللا وقدره ال  .0
، وفي ذلك يقول اإلمام 73تعالى يتصرف فيها كيف شاء خروج لها عنه، وهللا

وهذا هو األصل في هذا الباب، وهو أن يستعمل هذه »: أحمد رحمه هللا
يعتقد أن المسبب هو هللا تعالى لعباده وأذن فيها، وهو  األسباب التي بينها هللا

، وأنه  سبحانه وتعالى، وما يصل إليه من المنفعة، فبتقدير من هللا عز  وجل 
إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب، فتكون ثقته باهلل واعتماده 

 .74«عليه في إيصال تلك المنفعة إليه، مع وجود السبب

ا شيء سببًا إال أن تكون مشروعة؛ أن األعمال الديني ة ال يجوز أن يُتخذ منه .1
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 

 .75بعض مقاصده إذا أشرك
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 :الخاتمة
الحمد هلل حمدًا كثيًرا طيبًا مبارًكا فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضى، أن أعان 
، وأن يجعل  ويس ر لي إتمام هذا البحث، والتي أرجو أن أنال به رضاه عز  وجل 

 :عملي فيه خالًصا لوجهه، وقد توصلُت من خالله إلى عدة نتائج، أهمها

ُ َعْنهُ، أَن  : عظم أهمي ة هذا الحديث الشريف .1 َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخط اِب َرِضَي َّللا 
 ِ ِ َحق  تََوكُِّلِه لََرَزقَُكْم َكَما يَْرُزُق »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل َّللا  لَْو أَن ُكْم تََوك ْلتُْم َعلَى َّللا 

واعتباره أصاًل في التوكُّل على هللا  ،«بَِطانًا الط ْيَر تَْغدُو ِخَماًصا َوتَُروحُ 
 .، وهو من أعظم األسباب التي يستجلب بها الرزقتعالى 

التوكُّل الحقيقي ال يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق، والسعي في  .2
 .السبب ال ينافي التوكُّل على هللا

ِ وصفاته هي أول درجة يضع بها العبد قَدَمه في  .0  .مقام التوكُّلمعرفة الرب 

 .التوكُّل من أفضل األعمال القلبي ة بعد اإليمان واليقين .1

األسباب قد تتخلف عن مسبباتها بإذن هللا، وهذا يُبِطل قول من اعتمد على  .5
 .عز  وجل   األخذ باألسباب دون االعتماد القلبي على هللا

شرة إسقاط األسباب ليس من التوحيد، وال تتم حقيقة التوحيد إال بمبا .1
األسباب، وتعطيلها قدح في الشرع، وهذا يُبطل قول من اعتقد بضرورة 

 .اإلعراض عن األخذ باألسباب المشروعة

األسباب والمسببات، وجعل للعبد تأثيًرا في فعله بإذن -عز  وجل   -خلق هللا .7
 .هللا، وقدرته ومشيئته، وهذا يُبِطل قول من قال بنفي تأثير األسباب

 .مت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء هللا وقدرهاألسباب مهما عظُ  .8

 .األعمال الديني ة ال يجوز أن يُت خذ منها شيء سببًا إال أن تكون مشروعة .9

 :فإن أوصي بما يلي: وختاًما

 في جميع األحوال، وصدق -عز  وجل   -ضرورة استشعار التوكُّل على هللا
، وتجديد  هذا الشعور مع هللا االعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار ِ

،وذلك بالتقرب إلجل  شأنه، وتقوية العالقة بال ِ عز  وجل  ه بالطاعات يرب 
 .والعبادات
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  االعتقاد بأن  كل شيء يصيب اإلنسان هو بقضاء هللا وقدره ومشيئته وإرادته
 .وحكمته البالغة، فإليه يرجع األمر كله

  ،فبالعمل تقوم الحياة، وتعمر ضرورة التكسُّب والخروج إلى ميدان العمل
 .عز  وجل   الديار؛ وأن ذلك ال ينافي التوكُّل على هللا

  االعتماد على األخذ باألسباب المشروعة، وترك األسباب المحرمة؛ كاللجوء
إلى المشعوذين والسحرة، وتفويض جميع األمور إلى هللا تعالى، واللجوء 

 .إليه والوقوف بين يديه

بفيض اإليمان بك، وجميل التوكُّل عليك، وحسن  اللهم اشرح صدورنا
الظن ِ بك، وتقب ْل من ا صالح أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا، إنك ولي ذلك والقادر 

ِ العالمين  .عليه، والحمد هلل رب 

 
 :المراجع

 .القرآن الكريم

 ،(هـ 258: ت)بن حبان التميمي  دمحم: المؤلف. اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان -1
ج أحاديثه وعل ق عليه(هـ 222: ت)بن بلبان الفارسي  علي: ترتيب شعيب : ، حق قه وخر 

 . م1244هـ،  1814األولى، : بيروت، الطبعة، مؤسسة الرسالة: األرناؤوط، الناشر

 .عالم الكتب دار، ، دمحم بن مفلح المقدسياآلداب الشرعيَّة والمنح المرعيَّة -2

صالح بن فوزان : المؤلف .تقاد والرد  على أهل الشرك واإللحاداإلرشاد إلى صحيح االع -0
 .م1222هـ، 1871الرابعة، : دار ابن الجوزي، الطبعة: الفوزان، الناشر

، (ه1222: ت)دمحم األمين الشنقيطي : المؤلف. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -1
 . م1225هـ، 1815: لبنان، عام النشر -دار الفكر: الناشر

ِّ العالمين -5 : ت)بن قيم الجوزي ة  بن أبي بكر دمحم: المؤلف. إعالم الموقعين عن رب 
: طبعةبيروت، ال -دار الكتب العلمي ة : دمحم عبد السالم إبراهيم، الناشر: ، تحقيق(هـ251

 . م1221هـ، 1811األولى، 

دار : ، الناشر(هـ1226: ت)بن محمود الزركلي الدمشقي  خير الدين: المؤلف .األعالم -1
 . م7117الخامسة عشر، : العلم للماليين، الطبعة

بن قيم الجوزي ة  بن أبي بكر دمحم: المؤلف: المؤلف . إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  -7
 .الرياض  –مكتبة المعارف : دمحم حامد الفقي ،الناشر : يق، تحق(هـ251: ت)
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محمود عرنوس : دمحم بن الحسن الشيباني، تحقيق:،المؤلفاالكتساب في الرزق المستطاب -8
 .م1246هـ 1816بيروت، لبنان  -دار الكتب العلمي ة–

حيى بن سالم أبو الحسين ي: المؤلف. االنتصار في الرد على المعتزلة القدريَّة األشرار -9
أضواء السلف : العزيز الخلف، الناشر سعود بن عبد: ، تحقيق(هـ554:ت)العمراني الشافعي 

 .م1222هـ، 1812األولى، : الرياض، الطبعة -

بن دمحم الحسيني، الملقب بمرتضى  دمحم: المؤلف .تاج العروس من جواهر القاموس -11
 . دار الهداية: ن، الناشرمجموعة من المحققي: ، تحقيق(هـ1715: ت)الزبيدي 

تحقيق  القاضي عياض بن موسى اليحصبي،: ، المؤلفترتيب المدارك وتقريب المسالك -11
 - 1266عبد القادر الصحراوي، : 8، 2، 7م، جزء  1265الطنجي،  ابن تاويت: 1جزء 
  - 1242-1241سعيد أحمد أعراب : 4، 2، 6دمحم بن شريفة، جزء : 5م، جزء  1221

 .األولى: المغرب، الطبعة، الةمطبعة فض

، (هـ1812:ت)إحسان إلهي ظهير الباكستاني : المؤلف.التصوف المنشا والمصادر -12
 .م1246 -هـ 1816: االولى: باكستان، الطبعة -إدارة ترجمان السنة : الناشر

دار ابن : ، الناشر(هـ1871:ت)دمحم بن صالح العثيمين : المؤلف .تفسير الفاتحة والبقرة -10
 .هـ1872االولى، : الجوزي، المملكة العربي ة السعودي ة، الطبعة

: ، تحقيق(هـ228: ت)بن كثير  بن عمر إسماعيل: المؤلف .تفسير القرآن العظيم -11
هـ، 1871الثانية، : عةدار طيبة للنشر والتوزيع، الطب: بن سالمة، الناشر بن دمحم سامي
 . م1222

دار ابن : ، الناشر(هـ1871: ت)بن صالح العثيمين  دمحم: المؤلف .تقريب التدمريَّة -15
 . هـ1812األولى، : الدمام، الطبعة -الجوزي

الرحمن بن علي الجوزي  جمال الدين أبو الفرج عبد: المؤلف.تلبيس إبليس -11
 -هـ 1871األولى، : بيروت، الطبعة -ة والنشر دار الفكر للطباع: ، الناشر(هـ522:ت)

 .م7111

دمحم عوض مرعب، : ، تحقيق(ه221: ت)بن أحمد األزهري  دمحم: المؤلف .تهذيب اللغة -17
 . م7111األولى، : بيروت، الطبعة -دار إحياء التراث العربي: الناشر

عروف بابن الفراء القاضي أبو يعلى، دمحم بن الحسين بن خلف الم: المؤلف.التوكُّل -18
: الرياض، الطبعة -دار الميمان : يوسف علي الطريف، الناشر. د: ، تحقيق(هـ854:ت)

 .م7118 -هـ 1825األولى، 

األولى، : األردن، الطبعة -دار الفرقان: يوسف القرضاوي، الناشر: المؤلف.التوكُّل -19
 .م1226هـ، 1812
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هللا بن دمحم القرشي المعروف بابن أبي الدنيا  أبو بكر عبد: المؤلف .التوكُّل على هللا -21
مؤسسة الكتب الثقافي ة، بيروت، : مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر: ، تحقيق(هـ741:ت)

 .م1222هـ، 1812األولى، :الطبعة

ار د: هللا بن عمر الدميجي،  الناشر عبد.د:المؤلف.التوكُّل على هللا وعالقته باألسباب -21
 .م7111هـ، 1827الثالثة، : الرياض، الطبعة -الفضيلة 

: المؤلف. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم -22
شعيب األرنؤوط، إبراهيم : ، تحقيق(225: ت)بن رجب الحنبلي  بن أحمد الرحمن عبد

 . م7111هـ، 1877السابعة، : بيروت، الطبعة -مؤسسة الرسالة: باجس، الناشر

: ، تحقيق(هـ722: ت)بن عيسى الترمذي  دمحم: المؤلف .سنن الترمذي -الجامع الكبير -20
 .م1224: بيروت، سنة النشر -دار الغرب اإلسالمي: بشار عواد معروف، الناشر

دمحم عزيز : ، تحقيق(هـ274: ت)شيخ اإلسالم ابن تيمي ة : المؤلف .جامع المسائل -21
 . هـ1877األولى، : مكة، الطبعة -دار عالم الفوائد: زيد، الناشربكر أبو : شمس، إشراف

صحيح )وسننه وأيامه  ملسو هيلع هللا ىلصالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  -25
دار طوق : دمحم زهير الناصر، الناشر: بن إسماعيل البخاري، تحقيق دمحم: المؤلف (.البخاري

 .هـ1877األولى، : ، الطبعة(اني ة بإضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلط)النجاة 

أحمد : ، تحقيق(هـ621: ت)بن أحمد القرطبي  دمحم: المؤلف .الجامع ألحكام القرآن -21
هـ، 1248الثانية، : القاهرة، الطبعة -دار الكتب المصري ة: البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر

 . م1268

دمحم بن أبي بكر : المؤلف .افي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءالجواب الك -27
: االولى: المغرب، الطبعة -دار المعرفة : ، الناشر(هـ251:ت)بن أيوب بن قيم الجوزي ة 

 .م1222هـ، 1814

بن دمحم األصبهاني  إسماعيل: المؤلف .الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة -28
الثانية، : الرياض، الطبعة -دار الراية: دمحم ربيع المدخلي، الناشر: ، تحقيق(525: ت)

 . م1222هـ، 1812

هللا األصبهاني  أبو نعيم أحمد بن عبد: المؤلف.حليَّة األولياء وطبقات األصفياء -29
 .م1228 -هـ 1228بجوار محافظة مصر،  -السعادة : ، الناشر(هـ821:ت)

باب القدر دراسة تحليليَّة نقديَّة ألصول القدريَّة والجبريَّة في أفعال الخالف العقدي في  -01
لبنان،  -بن دمحم القرني، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت هللا عبد: المؤلف. العباد

 . م7112األولى، : الطبعة

 .وتبير -دار الفكر: ، الناشر(هـ211: ت)جالل الدين السيوطي : المؤلف. الدر المنثور -01

 .دمحم رشاد سالم: شيخ اإلسالم ابن تيمي ة، تحقيق: المؤلف .درء تعارض العقل والنقل -02
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دار : ، الناشر(هـ274: ت)بن تيمي ة  بن عبد الحليم أحمد: المؤلف .الرد على المنطقيين -00
 .بيروت -المعرفة 

 :، تحقيق(ـه865:ت)الكريم بن هوازن القشيري  عبد:المؤلف.الرسالة القشيريَّة -01
 .القاهرة -دار المعارف : محمود بن الشريف، الناشر.الحليم محمود،د عبد.د

الرحمن بن علي  جمال الدين أبو الفرج عبد: المؤلف .زاد المسير في علم التفسير -05
بيروت،  -دار الكتاب العربي : الرزاق المهدي، الناشر عبد:، تحقيق(هـ522: ت)الجوزي 

 .هـ1877االولى، : الطبعة

، (هـ251:ت)دمحم بن أبي بكر بن قيم الجوزي ة : المؤلف .زاد المعاد في هدي خير العباد -01
السابعة : الكويت، الطبعة -مكتبة المنار اإلسالمي ة -مؤسسة الرسالة بيروت : الناشر

 .م1228 -هـ 1815والعشرون، 

دمحم ناصر الدين : المؤلف .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -07
 .األولى: الرياض، الطبعة -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : ، الناشر(هـ1871:ت)األلباني 

دار ابن -دمحم بن سعيد القحطاني. د: تحقيقهللا بن أحمد بن حنبل، عبد:، للمؤلفالسنة -08
 .م1246 -هـ  1816األولى :الدمام، الطبعة-القيم 

شعيب : ، تحقيق(هـ722: ت)بن يزيد القزويني  دمحم: المؤلف .سنن ابن ماجه -09
 . م7112هـ، 1821األولى، : دار الرسالة العالمي ة، الطبعة: األرنؤوط، الناشر

ج أحاديثه(هـ212: ت)بن شعيب النسائي  أحمد: المؤلف .السنن الكبرى -11 : ، حققه وخر 
المحسن  بن عبد هللا عبد: قدم له شعيب األرناؤوط،: المنعم شلبي، أشرف عليه حسن عبد

 .م7111هـ، 1871األولى، : بيروت، الطبعة -مؤسسة الرسالة: التركي، الناشر

. د: ، تحقيق(هـ227: ت)بن أبي العز الدمشقي  علي: المؤلف .شرح العقيدة الطحاويَّة -11
الثانية، : المحسن التركي، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة بن عبد هللا عبد

 . م7115هـ، 1878

: ، تحقيق(هـ228:ت)إسماعيل بن عمر بن كثير : المؤلف .شرح رياض الصالحين -12
هـ، 1871الثانية، : طيبة للنشر والتوزيع، الطبعةدار : سامي بن دمحم بن سالمة، الناشر

 .م1222

عبد العلي . د: ، تحقيق(هـ854: ت: )بن الحسين البيهقي أحمد: المؤلف .شعب اإليمان -10
مكتبة الرشد بالرياض : مختار أحمد الندوي، الناشر: الحميد، أشرف على تحقيقه عبد

 . م7112هـ، 1872األولى، : بعةبالتعاون مع الدار السلفي ة ببومباي الهند، الط

، (ه222: ت)بن حماد الفارابي  إسماعيل: المؤلف. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة -11
الرابعة، : بيروت، الطبعة -دار العلم للماليين: الغفور عطار، الناشر أحمد عبد: تحقيق
 .م1242هـ، 1812
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دمحم بن أبي بكر بن قيم  :المؤلف .يمجزء من كتاب زاد المعاد البن الق -الطب النبوي  -15
 .بيروت -دار الهالل : ، الناشر(هـ251:ت)الجوزي ة 

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي : المؤلف .طبقات األولياء -11
مكتبة الخانجي بالقاهرة، : نور الدين شريبة من علماء األزهر، الناشر: ، تحقيق(هـ418:ت)

 .م1228 -هـ 1815نية، الثا: الطبعة

دمحم حامد : ، تحقيق(هـ576: ت)أبو الحسين ابن أبي يعلى : المؤلف. طبقات الحنابلة -17
 .بيروت -دار المعرفة: الفقي، الناشر

الرحمن السلمي  دمحم بن الحسين النيسابوري أبو عبد: المؤلف.طبقات الصوفيَّة -18
بيروت،  -دار الكتب العلمي ة : اشرالقادر عطا، الن مصطفى عبد: ، تحقيق(هـ817:ت)

 .م1224هـ، 1812االولى، : الطبعة

: ت)بن قيم الجوزي ة  بن أبي بكر دمحم: المؤلف .طريق الهجرتين وباب السعادتين -19
 . هـ1228الثانية، : مصر، الطبعة -دار السلفي ة، القاهرة: ، الناشر(هـ251

ابن الوزير دمحم بن إبراهيم : المؤلف .القاسمالعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي  -51
بيروت، -مؤسسة الرسالة : شعيب األرنؤوط، الناشر: ، تحقيق(هـ481:ت)بن علي القاسمي 

 .م1228هـ، 1815الثالثة، : الطبعة

 .الغُنية لطالبي طريق الحق عزَّ وجلَّ في األخالق والتصوف واآلداب اإلسالميَّة -51
صالح بن دمحم بن عويضة، : ، وضع حواشيه(هـ561:ت)الني القادر الجي عبد :المؤلف
 .م1222هـ، 1812األولى، : بيروت، الطبعة -دار الكتب العلمي ة : الناشر

، نقحه وعلق (هـ872: ت)عبد القاهر البغدادي اإلسفراييني : المؤلف .الفرق بين الفرق -52
األولى، : بيروت، الطبعة -نعيم حسين زرزور، المكتبة العصري ة، صيدا: عليه وقدم له

 .م7112هـ، 1821

مكتب : ، تحقيق(هـ412: ت)بن يعقوب الفيروز آبادي  دمحم: المؤلف. القاموس المحيط -50
مؤسسة الرسالة، : دمحم نعيم العرقسوسي، الناشر: تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف

 . م7115هـ، 1876الثامنة، : لبنان، الطبعة -بيروت

الرحمن بن ناصر بن  هللا عبد أبو عبد: المؤلف .قول السديد شرح كتاب التوحيدال -51
محموعة التحف :المرتضى الزين أحمد، الناشر: ، تحقيق(هـ1226:ت)هللا آل سعدي  عبد

 .الثالثة: النفائش الدولي ة، الطبعة

 -دار صادر: ، الناشر(هـ211: ت)بن منظور  بن مكرم دمحم: المؤلف .لسان العرب -55
 .هـ1818الثالثة، : بيروت، الطبعة

لوامع األنوار البهيَّة وسواطع األسرار األثريَّة لشرح الردة المضيَّة في عقد الفرقة  -51
لخافقين مؤسسة ا: ، الناشر(هـ1144:ت)دمحم بن احمد السفاريني الحنبلي : المؤلف .المرضيَّة
 .م1247هـ، 1817الثانية، : دمشق، الطبعة -ومكتبتها 
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عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث  مجلة دوري ة تصدر -مجلة البحوث اإلسالميَّة -57
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمي ة واإلفتاء : واإلرشاد،المؤلف العلمي ة واإلفتاء والدعوة

 .جزًءا 25: اءوالدعوة واإلرشاد،عدد األجز

بن  بن دمحم الرحمن عبد: جمع وترتيب بن تيميَّة، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد -58
 . م7117هـ، 1872األولى، : قاسم الحنبلي، الطبعة

بن  فهد: جمع وترتيب .بن صالح العثيمين مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ دمحم -59
 . م1222هـ، 1818األولى،  :ناصر السليمان، دار الثريا للنشر، الطبعة

يوسف الشيخ : ، تحقيق(هـ666: ت)بن أبي بكر الرازي  دمحم: المؤلف .مختار الصحاح -11
هـ، 1871الخامسة، : صيدا، الطبعة -الدار النموذجي ة، بيروت -المكتبة العصري ة: دمحم، الناشر

 . م1222

(. هـ251: ت) قيم الجوزيَّةمختصر الصواعق المرسلة على الجهميَّة والمعطلة البن  -11
. د: ، قرأه وخرج نصوصه وعل ق عليه وقدم له(هـ228: ت)بن الموِصلي  دمحم: المؤلف
هـ، 1875األولى، : الرياض، الطبعة -الرحمن العلوي، مكتبة أضواء السلف بن عبد الحسن
 .م7118

بن قيم  بن أبي بكر دمحم: المؤلف .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -12
 -دار الكتاب العربي: دمحم المعتصم باهلل البغدادي، الناشر: ، تحقيق(هـ251: ت)الجوزي ة 

 . م1226هـ، 1816الثالثة، : بيروت، الطبعة

، (هـ815: ت)هللا  بن عبد هللا الحاكم دمحم أبو عبد: المؤلف .المستدرك على الصحيحين -10
األولى، : بيروت، الطبعة -دار الكتب العلمي ة : القادر عطا، الناشر دمصطفى عب: تحقيق
 .م12221هـ، 1811

، (هـ 718:ت)أبو داود سليمان بن داود الطيالسي : المؤلف .مسند أبي داود الطيالسي -11
 -هـ 1812األولى، : مصر، الطبعة، دار هجر: المحسن التركي، الناشر دمحم بن عبد.د :تحقيق
 .م1222

حسين سليم : ، تحقيق(هـ212: ت)بن علي الموصلي  أحمد: المؤلف .مسند أبي يعلى -15
 . م1248هـ، 1818األولى، : دمشق، الطبعة -دار المأمون للتراث: أسد، الناشر

: ، تحقيق(هـ781: ت)بن حنبل الشيباني  أحمد: المؤلف .بن حنبل مسند اإلمام أحمد -11
بن عبد المحسن التركي،  هللا عبد. د: شعيب األرناؤوط، عادل مرشد، وآخرين، إشراف

 .م7111هـ، 1871األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر

وف بن عمرو العتكي المعر أحمد: المؤلف .مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار -17
بن سعد، وصبري  محفوظ الرحمن زين هللا، وعادل: ، تحقيق(هـ727: ت)بالبزار 

 .م7112األولى، : المدينة المنورة، الطبعة -مكتبة العلوم والحكم: الخالق، الناشر عبد
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(. صحيح مسلم) ملسو هيلع هللا ىلصالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  -18
دار إحياء : دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر: بن الحجاج النيسابوري، تحقيق لممس: المؤلف

 .بيروت -التراث العربي

الهيئة المصري ة  -ثروت عكاشة: هللا بن مسلم بن قتيبة، تحقيق عبد:، المؤلفالمعارف -19
 .م1227الثانية، : القاهرة،الطبعة -العامة للكتاب

: ، تحقيق(هـ225: ت)بن فارس القزويني  حمدأ: المؤلف .معجم مقاييس اللغة -71
 .م1222هـ، 1222: دار الفكر، عام النشر: السالم دمحم هارون، الناشر عبد

دمحم بن أبي بكر بن قيم : المؤلف .مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة -71
 .بيروت -دار الكتب العلمي ة: ، الناشر(هـ251:ت)الجوزي ة 

بن إسماعيل األشعري  أبو الحسن علي: المؤلف .ت اإلسالميين واختالف المصلينمقاال -72
 -نعيم زرزور، المكتبة العصري ة، صيدا: ، قدم له وكتب حواشيه األستاذ(هـ221: ت)

 .م7117هـ، 1822بيروت، 

، ضبطه وعل ق (هـ584: ت)الكريم الشهَرستاني  بن عبد دمحم: المؤلف .الملل والنحل -70
 .م7112هـ، 1828األولى، : ِكسرى صالح العلي، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة: عليه

دار : ، الناشر(هـ841:ت)هللا بن دمحم األنصاري الهروي  عبد:المؤلف .منازل السائرين -71
 .بيروت -ب العلمي ةدار الكت. بيروت -الكتب العلمي ة

شمس : المؤلف. المنتقى من منهاج االعتدال في نقض كالم أهل الرفض واالعتزال -75
 .محب الدين الخطيب: ، تحقيق(هـ284:ت)هللا دمحم بن أحمد الذهبي  الدين أبو عبد

كامل : الرحمن بن علي الجوزي، تحقيق عبد:،المؤلفمنهاج القاصدين ومفيد الصادقين -71
 .م7111هـ، 1821دمشق،  -دار التوفيق للطباعة –خراط دمحم ال

: ت)بن شرف النووي  محيي الدين: المؤلف. بن الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم -77
 .هـ1227الثانية، : بيروت، الطبعة -دار إحياء التراث العربي: ، الناشر(هـ626

، (هـ812:ت)الجرجاني الحسين بن الحسن بن دمحم : المؤلف .المنهاج في شعب اإليمان -78
 .م1222هـ، 1222األولى، : دار الفكر، الطبعة: حلمي دمحم فودة، الناشر: تحقيق

دمحم ناصر : المؤلف. موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر دمحم ناصر الدين األلباني -79
مركز النعمان للبحوث : بن دمحم آل نعمان، الناشر شادي: ، صنعه(هـ1871: ت)الدين 
هـ، 1821األولى، : اليمن، الطبعة -سات اإلسالمي ة وتحقيق التراث والترجمة، صنعاءوالدرا
 . م7111

بيت : هللا التويجري، الناشر دمحم بن إبراهيم بن عبد: المؤلف. موسوعة فقه القلوب -81
 .األفكار الدولي ة
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: ت)بن األثير الكريم الجزري ا بن عبد دمحم: المؤلف .النهاية في غريب الحديث واألثر -81
طاهر أحمد الزاوي، : م، تحقيق1222هـ، 1222بيروت،  -المكتبة العلمي ة: ، الناشر(هـ 616

 .محمود دمحم الطناحي

أحمد األرنؤوط : ، تحقيق(هـ268: ت)صالح الدين الصفدي : المؤلف .الوافي بالوفيات -82
 .م7111هـ، 1871: بيروت، عام النشر -دار إحياء التراث: وتركي مصطفى، الناشر

 

 الهـــوامــش
                                                           

فضل من استبرأ لدينه، : اإليمان، باب: كتاب: أخرجه البخاري في صحيحه. متفق عليه -1
دار طوق النجاة، الطبعة األولى  -دمحم زهير الناصر: ، تحقيق1/71، 57: رقم الحديث

أخذ الحالل وترك الشبهات، : المساقاة، باب: كتاب: وأخرجه مسلم في صحيحه. هـ1877
 -دار إحياء التراث العربي -دمحم فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،2/1712، 1522: رقم الحديث

 . بيروت
  .دار الكتاب العربي، بيروت، 2/122: بدائع الفوائد، البن القيم: انظر -2
 . األولسيأتي تخريجه في المطلب  -3
، 6/126(: وكل) ،الواو والكاف وما يثلثهما: الواو، باب: كتاب ،معجم مقاييس اللغة -4

 . م1222هـ، 1222  -دار الفكر -السالم دمحم هارون دعب: تحقيق
بيروت، الطبعة الثالثة  -دار صادر - 11/228: فصل الواو: لسان العرب، البن منظور - 5

 .هـ1818
مكتب تحقيق : ، تحقيق1/1162:  فصل الواو: القاموس المحيط، للفيروز آبادي: انظر -6

 -م العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروتدمحم نعي: التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف
 . م7115هـ، 1876لبنان، الطبعة الثامنة 

دار إحياء التراث  -دمحم عوض مرعب: ، تحقيق11/712: باب الكاف والظاء: تهذيب اللغة -7
 . م7111بيروت، الطبعة األولى  -العربي

أحمد : ، تحقيق5/1485(: وكل)فصل الواو : الصحاح تاج اللغة العربي ة، للفارابي: انظر -8
. م1242هـ، 1812بيروت، الطبعة الرابعة  -دار العلم للماليين -الغفور عطار عبد

يوسف الشيخ : ، تحقيق288(: وكل)مختار الصحاح للرازي، باب الواو : ويُنظر أيًضا
هـ، 1871صيدا، الطبعة الخامسة  -الدار النموذجي ة، بيروت -المكتبة العصري ة -دمحم

، وتاج العروس، فصل 1/1162: القاموس المحيط للفيروز آبادي، فصل الواوو. م1222
ولسان العرب . دار الهداية -مجموعة من المحققين : ، تحقيق(21/24(: )و ك ل)الواو 

 . 11/226: البن منظور،فصل الواو
(: وكل)الواو مع الكاف، : حرف الواو، باب: النهاية في غريب الحديث واألثر: انظر -9

بيروت  -المكتبة العلمي ة -طاهر أحمد الزاوي، محمود دمحم الطناحي: ، تحقيق(5/771
 . م1222هـ 1222
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دار  -الرزاق المهدي عبد:، تحقيق1/271: زاد المسير في علم التفسير، البن الجوزي  -10

 . هـ1877بيروت، الطبعة االولى  -الكتاب العربي
 .بيروت -دار المعرفة -دمحم حامد الفقي: ق، تحقي1/816: طبقات الحنابلة، ألبي يعلى -11
: الحميد، أشرف على تحقيقه عبد العلي عبد. د: ، تحقيق7/852: شعب اإليمان، للبيهقي -12

مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفي ة ببومباي الهند،  -مختار أحمد الندوي
 . م7112هـ، 1872الطبعة األولى 

 (. 271: )تفسيرزاد المسير في علم ال -13
مؤسسة  -شعيب األرنؤوط، إبراهيم باجس: ، تحقيق7/822: جامع العلوم والحكم -14

 . م7111هـ 1877بيروت، الطبعة  السابعة  -الرسالة
 -دار الكتاب العربي -دمحم المعتصم باهلل البغدادي: ، تحقيق1/112: مدارج السالكين -15

 . م1226هـ 1816بيروت، الطبعة الثالثة 
: ، تحقيق5/766,  8168: باب التوكُّل واليقين، رقم الحديث: خرجه ابن ماجه في سننهأ -16

وقال .  م7112هـ 1821دار الرسالة العالمي ة، الطبعة األولى  -شعيب األرنؤوط
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رواية ابن وهب عن عبد هللا بن لهيعة : األرناؤوط

، 51: أحاديث عمر بن الخطاب، رقم الحديث: هوأبي داود الطيالسي في مسند. قوية
هـ 1812مصر، الطبعة االولى  -دار هجر  -المحسن التركي دمحم بن عبد.د:، تحقيق1/55
رقم  -مسند عمر بن الخطاب  -مسند الخلفاء الراشدين : وأحمد في مسنده.  م1222 -

. د: شرافشعيب األرناؤوط، عادل مرشد، وآخرين، إ: ، تحقيق1/824,  221الحديث 
وقال .  م7111هـ 1871مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى -بن عبد المحسن التركي هللا عبد

: مسند عمر بن الخطاب، رقم الحديث: والبزار في مسنده. حديث صحيح: األرناؤوط
 -الخالق بن سعد، وصبري عبد محفوظ الرحمن زين هللا، وعادل: ، تحقيق1/826، 281

هذا الحديث ال »: وقال. م7112لمدينة المنورة، الطبعة األولى ا -مكتبة العلوم والحكم
كتاب : وابن حبان في صحيحه. «إال عمر بن الخطاب بهذا اإلسناد نعلم رواه عن النبي 

بن بلبان  علي:  ، ترتيب7/512، 221: الورع والتوكُّل، رقم الحديث: الرقائق، باب
مؤسسة  -شعيب األرناؤوط: ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه(هـ 222: ت)الفارسي 

كتاب الرقاق، : اكم في مستدركهوالح.  م1244هـ 1814بيروت، الطبعة األولى  -الرسالة
 -دار الكتب العلمي ة -القادر عطا مصطفى عبد: تحقيق,  8/258، 2428: رقم الحديث

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم : م، وقال الحاكم12221هـ 1811بيروت، الطبعة األولى 
ط بل هو صحيح على شر»: وقال فيه اإلمام األلباني رحمه هللا. يخرجاه، وأقره الذهبي

وقد . مسلم، فإن رجاله رجال الشيخين غير ابن هبيرة وأبي تميم، فمن رجال مسلم وحده
، مكتبة المعارف 1/671: سلسلة األحاديث الصحيحة. «تابعه ابن لهيعة عن ابن هبيرة به

وأخرجه أبو نعيم األصبهاني في حلية األولياء . للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى
وأبو يعلى في . م1228 -هـ 1228محافظة مصر،  -، السعادة 11/62 :وطبقة األصفياء

حسين سليم أسد، : ، تحقيق1/717، 782: مسند عمر بن الخطاب، رقم الحديث: مسنده
باب : والترمذي في سننه. م1248هـ 1818دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة األولى 
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دار الغرب  -بشار عواد معروف: ق، تحقي8/151، 7288: التوكُّل على هللا، رقم الحديث
هذا حديث حسن صحيح، ال نعرفه إال من : م، وقال الترمذي1224بيروت  -اإلسالمي

كتاب : والنسائي في سننه الكبرى. هللا بن مالك عبد:هذا الوجه، وأبو تميم الجيشاني اسمه
لبي، المنعم ش حسن عبد: ، حققه وخرج أحاديثه11/242، 11415: الرقائق، رقم الحديث

هللا التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  عبد: شعيب األرناؤوط، قدم له: أشرف عليه
 . م7111هـ 1871األولى، :الطبعة

منهاج القاصدين : ويُنظر أيًضا. 7/822: جامع العلوم والحكم، البن رجب الحنبلي: انظر -17
ار التوفيق د –كامل دمحم الخراط : ، تحقيق7/1721: ومفيد الصادقين، البن الجوزي

 . م7111هـ، 1821دمشق،  -للطباعة
دار الوطن للنشر،  - 552 – 1/552: شرح رياض الصالحين، دمحم العثيمين: انظر -18

  .هـ 1876الرياض 
دار -بن سالمة بن دمحم سامي: ، تحقيق4/122: تفسير القرآن العظيم، البن كثير:  انظر -19

، 4/112: امع ألحكام القرآن، للقرطبيوالج.  م1222هـ 1871الطبعة الثانية،  -طيبة
القاهرة، الطبعة الثانية  -دار الكتب المصري ة -أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق
 . م1268هـ 1248

غالة القدري ة هم الذين ينكرون علم هللا وكتابته السابقة، ويزعمون بأن هللا ال يعلم من  -20
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 

لبصرة، ثم كثر خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم معبد الجهني با
والكتاب السابق، لكن ينكرون عموم مشيئة هللا وقدرته على أفعال العباد، وأن أفعالهم 
فعلوها استقالاًل بدون مشيئة هللا؛ تنزيًها له عن الظلم؛ألنه لو قدر المعاصي عليهم ثم 

نعيم : ، نقحه وعلق عليه وقدم له115: للبغداديالفرق بين الفرق : انظر. عذبهم لظلمهم
. م7112هـ 1821األولى : حسين زرزور، المكتبة العصري ة، صيدا، بيروت، الطبعة

ِكسرى صالح العلي، مؤسسة : ، ضبطه وعلق عليه1/172: والملل والنحل للشهرستاني
المعتزلة  واالنتصار في الرد على. م7112هـ 1828األولى : الطبعة -الرسالة ناشرون

العزيز الخلف، أضواء  سعود بن عبد: ، تحقيق1/68: القدري ة األشرار،يحيى العمراني
، 4/851: ومجموع فتاوى ابن تيمي ة. م1222هـ  1812السلف، الرياض، الطبعة األول 

. م7117هـ 1872بن قاسم الحنبلي، الطبعة األولى  بن دمحم الرحمن عبد: جمع وترتيب
ج 182: لمرسلة على الجهمي ة والمعطلة، دمحم الموصليومختصر الصواعق ا ، قرأه وخر 

الرحمن العلوي، مكتبة أضواء السلف،  بن عبد الحسن. نصوصه وعل ق عليه وقدم له د
 . م7118هـ 1875الرياض، الطبعة األولى 

بن صفوان، وهو من الجبري ة الخالصة، من  ُسموا بذلك نسبة إلى جهم: الجهمي ة -21
أن اإليمان هو المعرفة باهلل فقط، والكفر هو الجهل باهلل فقط، وينسبون األعمال : داتهامعتق

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، 

، والفرق بين الفرق (118: )الملل والنحل للشهرستاني: انظر. الكالموإثبات خلق 
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، قدم له وكتب حواشيه (118: )، ومقاالت اإلسالميين لألشعري(128: )للبغدادي
 . م7117هـ 1822نعيم زرزور، المكتبة العصري ة، صيدا، بيروت : األستاذ

والعواصم والقواصم . 7/1782: منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، البن الجوزي: انظر -22
شعيب األرنؤوط، مؤسسة : ، تحقيق5/787: في الذب عن سنة أبي القاسم، البن الوزير

: ومدارج السالكين، البن القيم. م1228هـ 1815الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة 
 . هـ1228مصر، الطبعة الثانية  -، دار السلفي ة، القاهرة752: ، وطريق الهجرتين7/114

 . 7/112: مدارج السالكين: انظر -23
 . 7/171: المصدر نفسه:انظر -24
: ومدارج السالكين. 7/1788: منهاج القاصدين ومفيد الصادقين،البن الجوزي: انظر -25

7/171 . 
 - 27: ، واإلرشاد إلى صحيح االعتقاد، صالح الفوزان7/171: مدارج السالكين:انظر -26

والجواب الكافي لمن سأل عن . م1222هـ، 1871دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة 
هـ 1814: المغرب، الطبعة األولى -دار المعرفة -،75: الدواء الشافي، البن القيم

 . م1222
ويحذركم : "قوله تعالى: التوحيد، باب: كتاب: أخرجه البخاري في صحيحه. متفق عليه -27

الذكر والدعاء : ابكت: ومسلم في صحيحه. 2/171، 2815: ، رقم الحديث"هللا نفسه
، 7625: الذكر والدعاء والتقرب إلى هللا، رقم الحديث: والتوبة واالستغفار، باب

8/7162 . 
. ، بيت األفكار الدولي ة7/1456: موسوعة فقه القلوب، دمحم بن إبراهيم التويجري: انظر -28

 . 7/171: ومدارج السالكين
فضل من بات على : الوضوء، باب: كتاب: أخرجه البخاري في صحيحه. متفق عليه -29

الذكر والدعاء والتوبة : كتاب: ومسلم في صحيحه. 1/45، 782: الوضوء، رقم الحديث
 . 8/7141، 7211: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم الحديث: واالستغفار، باب

 . 7/177: مدارج السالكين: انظر -30
 . 2متفق عليه، سبق تخريجه، ب  -31
: باب الدعوات، ما يقول إذا خرج من بيته، رقم الحديث: مذي في سننهأخرجه التر -32

2876 ،5/265. 
 . 7/828: وشعب اإليمان، للبيهقي. بيروت -، دار الفكر8/17: الدر المنثور، للسيوطي -33
دمحم بن سعيد القحطاني، دار ابن . د: تحقيق، 1/261: هللا بن أحمد بن حنبل السنة، لعبد -34

 .م 1246 -هـ  1816الطبعة األولى  القيم، الدمام،
 . 1/224: شعب اإليمان، للبيهقي -35
الرياض،  -دار الميمان  -يوسف علي الطريف. د: ، تحقيق5: التوكُّل، للقاضي أبي يعلى -36

 . 7/828: م، وشعب اإليمان، للبيهقي7118هـ 1825الطبعة األولى 
 . 7/171: المصدر نفسه: انظر -37
، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى 24: مري ة، البن عثيمينتقريب التد: انظر -38

، دار الفرقان، األردن، الطبعة األولى 21: والتوكُّل، يوسف القرضاوي. هـ1812
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، دار 164: هللا الدميجي والتوكُّل على هللا وعالقته باألسباب، عبد. م1226هـ 1812
 . م7111هـ  1827الفضيلة، الرياض، الطبعة الثالثة، 

. م1225هـ، 1815لبنان  -، دار الفكر2/224، 7/287: أضواء البيان، للشنقيطي: انظر -39
، جمع 8/712: ، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين24: وتقريب التدمري ة، للعثيمين

م، وتفسير 1222هـ 1818األولى : الطبعة -دار الثريا -بن ناصر السليمان فهد: وترتيب
، دار ابن الجوزي، المملكة العربي ة السعودي ة، الطبعة األولى 1/771: ابن عثيمين

بن دمحم آل  شادي: ، صنعه2/1122: موسوعة األلباني في العقيدة: ويُنظر أيًضا. هـ1872
نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمي ة وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء، 

 . م7111هـ 1821اليمن، الطبعة األولى، 
، 7/52: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إسماعيل األصبهاني: انظر -40

 .م1222هـ 1812دمحم ربيع المدخلي، دار الراية، الرياض، الطبعة الثانية : تحقيق
األخذ بالحقائق، واليأس مما : نسبة إلى الصوف ألنه غالب لباس الزهاد، وهو: الصوفي ة -41

فه ابن الجوزي بأنه في أيدي الخالئق، طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي، ثم : وقد عر 
ترخص المنتسبون إليه بالسماع والرقص، فمال إليهم طالب اآلخرة من العوام؛ لما 

وقد ذم األئمة صنيع بعض الطوائف الصوفي ة، كما ورد عن . يظهرونه من التزهد
ه حوله، فقال رجل من أهل كنا عند مالك وأصحاب: قال المسيبي»: القاضي عياض

هللا عندنا قوم يقال لهم الصوفي ة، يأكلون كثيًرا ثم يأخذون في القصائد،  يا أبا عبد: نصيبين
ال، قوم : ال، قال أمجانين؟ قال: أصبيان هم ؟ قال: ثم يقومون فيرقصون، فقال مالك

يأكلون ثم : رجلما سمعت أن أحدًا من أهل اإلسالم يفعل هذا، قال ال: مشايخ، قال مالك
يقومون فيرقصون نوائب، ويلطم بعضهم رأسه، وبعضهم وجهه، فضحك مالك ثم قام 

ابن تاويت : 1تحقيق جزء ، 7/58: ترتيب المدارك للقاضي عياض. «فدخل منزله
: 5م، جزء  1221 - 1266عبد القادر الصحراوي، : 8، 2، 7م، جزء  1265الطنجي، 

 –مطبعة فضالة   - 1242-1241يد أحمد أعراب سع: 4، 2، 6دمحم بن شريفة، جزء 
ما لزم أحد الصوفي ة أربعين يوًما فعاد »: وقال اإلمام الشافعي. المغرب، الطبعة األولى

بيروت، الطبعة األولى  -، دار الفكر 272: تلبيس إبليس للجوزي.  «عقله إليه أبدًا
 .م7111هـ 1871

 :وقد تنوع التصوف إلى ثالثة أصناف، هي
وهم الذين مقصود التصوف عندهم عبارة عن حقائق وأحوال وحدود : صوفي ة الحقائق: اًل أو 

وسيرة مستلزمة لصفاء الباطن من كدر األمراض الباطنة، وصفاء الظاهر بكثرة 
العبادات والزهد في الملذات والشهوات، وهؤالء إنما أطلق عليهم صوفي ة نسبة إلى لباس 

هذا القسم؛ فطائفة ذمتهم، وطائفة غلت فيهم وادعو أنهم  الصوف، وقد تنازع الناس في
أنهم مجتهدون في طاعة هللا " الصواب"أفضل الخلق،وكال طرفي هذه األمور ذميم، و

كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة هللا، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم 
جتهد فيخطئ، وفيهم من المقتصد الذي هو من أهل اليمين،وفي كل من الصنفين من قد ي

 .يذنب فيتوب أو ال يتوب
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وهم الذين تركوا البحث عن الرزق،واكتفوا بما يجود به الناس عليهم : صوفي ة األرزاق: ثانيًا
أحدها العدالة الشرعي ة، : من الصدقات واألوقاف الخيري ة، ويشترط فيهم ثالثة شروط

والثاني التأدب باآلداب الشرعي ة في غالب بحيث يؤدون الفرائض، ويجتنبون المحارم، 
 .األوقات، والثالث أن ال يكون أحدهم متمسًكا بفضول الدنيا

 .وهؤالء بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد:صوفي ة الرسم: ثالثًا
ثير على علماء وعقالء الصوفية ، ودافع عنهم في الك -رحمه هللا-وقد أثنى اإلمام ابن القيم 

الفضيل بن : من كتبه، السيما المستقيمون من السالكين؛ كجمهور مشايخ السلف مثل 
عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والسري 

مثل الشيخ عبد القادر الجيالني، : السقطي، والجنيد بن دمحم، وغيرهم من المتقدمين
وشيخ اإلسالم أبي ذر الهروي وغيرهم من المتأخرين، والشيخ حماد، والشيخ أبي البيان، 

فهم ال يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن األمر 
الكريم  ، والرسالة القشيري ة،عبد781: الفرق بين الفرق: انظر. والنهي الشرعيين

ف، دار المعارف، محمود بن الشري. الحليم محمود، د عبد.د: ، تحقي7/881: القشيري
وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن . 1/154: القاهرة، ومدارج السالكين، البن القيم

والتصوف المنشأ . دمحم حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض: تحقيق  1/178: القيم 
إدارة ترجمان السنة، باكستان، الطبعة األولى ، 728 -142: والمصادر، إحسان إلهي

، وتلبيس إبليس،البن 12-11/262،11/12: ومجموع فتاوى ابن تيمي ة. م1246ـ ه1816
مجلة دوري ة تصدر عن الرئاسة  ،81/158: ومجلة البحوث اإلسالمي ة. 185: الجوزي

 .جزًءا 25: العامة إلدارات البحوث العلمي ة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، عدد األجزاء
هللا  ، والتوكُّل على هلل وعالقته باألسباب، عبد21: التوكُّل، يوسف القرضاوي:انظر -42

 -دار الكتب العلمي ة - 122: منازل السائرين، للهروي: ويُنظر أيًضا. 162: الدميجي
 . بيروت

ثوبان بن إبراهيم اإلخميصي المصري، أبو الفي اض أو أبو الفيض، أحد الزهاد العباد  -43
ن من أهل مصر، كانت له فصاحة وحكمة وشعر، أول من تكلم ببلدته في المشهوري

الحكم وهجره، توفي سنة  هللا بن عبد ترتيب األحوال ومقامات األولياء، فأنكر عليه عبد
نور الدين : ، تحقيق714: طبقات األولياء البن الملقن: انظر. خمس وأربعون للهجرة

. م1228هـ 1815بالقاهرة، الطبعة الثانية شريبة من علماء األزهر، مكتبة الخانجي 
القادر عطا، دار الكتب العلمي ة،  مصطفى عبد: ، تحقيق72: وطبقات الصوفي ة للسلمي
، دار العلم 7/117: واألعالم للزركلي. م1224هـ 1812بيروت، الطبعة األولى 

 . م7117للماليين، الطبعة الخامسة عشرة 
في األخالق والتصوف واآلداب  -ز  وجل  ع -الغُنية لطالبي طريق الحق -44

صالح بن دمحم بن عويضة، دار : ، وضع حواشيه7/271: القادر الجيالني اإلسالمي ة،عبد
الرسالة : ويُنظر أيًضا.  م1222هـ، 1812الكتب العلمي ة،  بيروت، الطبعة األولى، 

  .1/211: القشيري ة
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ئمة الصوفي ة وعلمائهم، له كتاب في تفسير هللا بن يونس التستري، أحد أ سهل بن عبد -45

: انظر. القرآن، وكتاب رقائق المحبين وغير ذلك، توفي سنة ثالث وثمانين للهجرة
 . 727: ، وطبقات األولياء البن الملقن166: طبقات الصوفي ة للسلمي

 . 7/212: القادر الجيالني الغُنية لطالبي طريق الحق،عبد -46
الم أبو الحسن البصري، شيخ أهل البصرة في زمانه، أدرك سهل دمحم بن أحمد بن س -47

الوافي بالوفيات، صالح الدين : انظر. التستري وأخذ عنه، وبقي إلى الستين والثالثمائة
بيروت،  -دار إحياء التراث-أحمد األرنؤوط وتركي مصطفى: ، تحقيق4/17: الصفدي
  .م7111هـ،1871

 . باختصار 217: ين السلميطبقات الصوفي ة، دمحم بن الحس -48
 . 751: تلبيس إبليس، البن الجوزي -49
 .2/224: أضواء البيان، للشنقيطي: انظر -50
محمود : ، تحقيق76: االكتساب في الرزق المستطاب، دمحم بن الحسن الشيباني: انظر -51

 . م1246هـ 1816عرنوس، دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان، 
 .، عالم الكتب182 -1/188: ي ة والمنح المرعي ة، دمحم بن مفلحاآلداب الشرع: انظر -52
 . 72، 76، 12: االكتساب في الرزق المستطاب، دمحم بن الحسن الشيباني: انظر -53
، 7512صفة القيامة والرقائق والورع، رقم الحديث : باب: أخرجه الترمذي في سننه -54

القادر  مصطفى عبد: ، تحقيق51، 11: ثرقم الحدي: ، وابن أبي الدين في التوكُّل8/782
وأبو نعيم في . م1222هـ 1812عطا، مؤسسة الكتب الثقافي ة، بيروت، الطبعة األولى 

، والبيهقي في شعب اإليمان، باب التوكُّل باهلل والتسليم ألمره في كل 4/221: الحلية
الورع : ابكتاب الرقائق، ب: ، وابن حبان في صحيح7/872، 1152: شيء، رقم الحديث

انظر صحيح . حسن: وقال فيه األلباني رحمه هللا. 7/511، 221: والتوكُّل، رقم الحديث
 . ، المكتب اإلسالمي1/787: الجامع الصغير وزيادته

: البيوع، باب كسب الرجل وعمل يده، رقم الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب -55
7127 ،2/52 . 

ه وأبوابه وأحاديثه،  دمحم فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه ، رقم كتب8/216: فتح الباري -56
محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن : وصححه وأشرف على طبعه

 . 1222عبد هللا بن باز، دار المعرفة، بيروت، 
 . 7/815: شعب اإليمان، للبيهقي -57
حلمي دمحم فودة، دار الفكر، : تحقيق ،7/2: المنهاج في شعب اإليمان، للَحِليمي: انظر -58

 . م1222 -هـ  1222الطبعة األولى، 
المجن ومن : متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب الجهاد والسير، باب -59

، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، 7218: يترس بترس صاحبه، رقم الحديث
 . 2/1226، 1252: حكم الفيء، رقم الحديث: باب

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 17/21: المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي: انظر -60
 . هـ1227الطبعة الثانية 
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وتلبيس إبليس، . 71االكتساب في الرزق المستطاب، دمحم بن الحسن الشيباني، : انظر -61

، 721  ويُنظر أيًضا شرح العقيدة الطحاوي ة، البن أبي العز،. 784، 751: البن الجوزي
المحسن التركي، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة  بن عبد هللا عبد. د: تحقيق
 .م7115هـ 1878الثانية 

ثروت عكاشة، الهيئة المصري ة العامة للكتاب، : ، تحقيق526المعارف البن قتيبة، : انظر -62
 بن الحسن م، واالكتساب في الرزق المستطاب، دمحم1227القاهرة، الطبعة الثانية، 

 .   75الشيباني، 
 . 2/852: مدارج السالكين، البن القيم: انظر -63
، مؤسسة 8/18وزاد المعاد، .  ، دار الهالل، بيروت18الطب النبوي، البن القيم، : انظر -64

 -هـ 1815الرسالة بيروت، مكتبة المنار اإلسالمي ة،  الكويت، الطبعة السابعة والعشرون 
 .م1228

نفي الفعل حقيقة عن العبد، وإضافته إلى الرب تعالى، وأول من قال بهذه : والجبر ه -65
بن درهم، وهم أصناف، الجبري ة الخالصة التي ال تثبت للعبد  المقالة في اإلسالم الجعد

فعاًل وال قدرة على الفعل أصاًل، والجبري ة المتوسطة التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة 
الملل : انظر. قدرة أثًرا ما في الفعل، وسمى ذلك كسبًا فليس بجبريأصاًل، أما من أثبت لل

 . 274: ، والفرق بين الفرق، للبغدادي112: والنحل للشهرستاني
، وجامع 424، والملل والنحل، للشهرستاني، 122: الفرق بين الفرق، للبغدادي: انظر -66

بكر أبو زيد، دار عالم : دمحم عزيز شمس، إشراف: ، تحقيق1/44: المسائل، البن تيمي ة
 . هـ1877الفوائد، مكة، الطبعة األولى 
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 :  الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز النزعة النقدیة لشیخ اإلسالم المالكي ابن 
، "كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأ"عاشور في كتابھ 

حیث استدرك وانتقد جملة من األقوال الواردة في شروحھ، وقد تبین من خالل 
 :لھ منحى خاصا في ذلك یمكن إجمالھ في ما یليما أورده منھا أن 

تناولھ ألقوال شراح الموطأ باالستدراك، بل تعدى نقده إلى بعض أقوال 
األئمة الكبار، ولم یستثن أئمة اللغة حیث خصھم بجملة من االنتقادات، صوب 
بناء على ما توصل إلیھ من نقد أقواال ورد أخرى، واستعمل في عملھ ھذا ألفاظا 

ات مختلفة تدل على رسوخ ملكتھ النقدیة، مما یؤھل طریقتھ ألن تكون وعبار
نموذجا لنقد وتصویب باقي كتب علمائنا في مختلف الفنون، واشتمل البحث 
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على نماذج من اختیاراتھ، وما تم ضبطھ مما احتاج إلى تحقیق وتنقیح من أقوال 
       .كل ذلك توضیحا وإبرازا لنزعتھ النقدیة

الحدیث، الموطأ،النزعة النقدیة، كشف المغطى، محمد  :المفتاحیةالكلمات 
  .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 al-
maàni 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 al-
moghata , Mohamed Eltaher Ben Ashour. 
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  : مقدمــة

  :الحمد � وكفى والصالة والسالم على نبیھ المصطفى

توافر من عوامل اجتماعیة وظروف علمیة بكثیر من الباحثین  أدى ما
إلى تقدیم أعمال جلیلة خادمة للسنة النبویة بمختلف تآلیفھا من صحاح ومجامع 

والتحلیل، والشرح ومسانید وموطآت، ومكنتھم من مزید من العنایة، 
موطأ اإلمام مالك ، الذي "لمصادرھا، واالعتناء بدواوینھا الكبرى، ومنھا شرح 

والذي اعتبر من أبرز المصنفات "الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور" ألفھ
كشف المغطى من "الحدیثیة في العصر الحدیث، وذلك في كتابھ الموسوم بـ 

 ".المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأ

وللموطأ مكانة علمیة ھامة عند علماء األمة  في مختلف المذاھب 
ومدارسھا، تبعا لسابقیتھ في التصنیف واإلخراج، یقول محمد الفاضل ابن 

ولكن دخل بھ التدوین " ":األم"عاشور عن ھذا السبق المبكر لھذا المصدر
فكان  الكتابي بتصنیفھ كتاب الموطأ الذي كان بھ أول السابقین إلى التصنیف،

تصنیفھ ذلك أدعى إلى تخییر األلفاظ، وتحقیق محاملھا، وإقرار استعماالتھا 
  .1"على صورة مصطلح علیھا

وألھمیة ھذا المصنف توالت علیھ الشروح، وتعددت مع اختالف مناھج 
ولكونھ من الجھود  -، ومع استفاضة  الشروح علیھ وكثرتھا إال أنھ 2شراحھ

قد تعتریھ نكت وقضایا تستدعي بیانا ونقدا وكشفا وإیضاحا، وھذا  - البشریة 
المؤلف الذي شرح فیھ ابن عاشور الموطأ ، تمیز بالدقة في الطرح، واالبتكار 
والجدة في العرض، صحح فیھ جملة من المسائل التي كانت محل إشكال بین 

  .العلماء

ذي یحظى بھ، انقدحت في ذھني فكرة دراسة وبناء على ھذا التمیز ال
واالطالع على كیفیة عرضھ المتقن لمادتھ العلمیة " كشف المغطى"كتابھ 

الملیئة بالنقد ألقوال من سبقھ، من حیث الشرح، والضبط مركزا على الجانب 
  .النقدي الذي أبدع فیھ، مبینا نزعتھ النقدیة وطریقة عرضھ لمسائلھ
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ا الموضوع ما الحظتھ من كثرة  اإلضافات ومن أسباب اختیاري لھذ
العلمیة الواردة في الكتاب، واالنتقادات البناءة لبعض ما ورد في شروح الموطأ 

  . من أقوال ألئمة أعالم

وتظھر أھمیة الموضوع في كونھ یمّكن من االطالع على تراث الشیخ 
یفیة ابن عاشور بصفة عامة، وعرض وبیان طریقة نقد الشیخ ابن عاشور، وك

تعرضھ لجملة من القضایا التي استعصت على كثیر من العلماء، والشراح في 
   ."كشف المغطى" كتابھ 

النزعة النقدیة عند الشیخ ابن "واقتضى األمر أن یكون عنوان البحث 
عاشور من خالل كتابھ كشف المغطى من األلفاظ والعبارات الواقعة في 

دراسات وكتابات حول مؤلفات ابن  ، وفي حدود اطالعي فیما كتب من"الموطأ
عاشور فإني لم أعثر على دراسة خصت ھذا الموضوع ببحث عدا بعض 

من حیث الصناعة " النظر الفسیح وكشف المغطى"األبحاث التي تناولت كتابیھ 
جھود اإلمام محمد الطاھر ابن عاشور في خدمة السنة "الحدیثیة وھي بعنوان 

ر بجامعة یوھي رسالة ماجست "اسة تحلیلیة نقدیةدر -من خالل مؤلفاتھ الحدیثیة 
نصر  /، كانت من إعداد الطالب غول مراد تحت إشراف د"قسنطینة"األمیر 

سلماني، ركز فیھا الباحث على عرض أھم المسائل والقضایا التي تعرض لھا 
ابن عاشور منھا عنایتھ بعلم اإلسناد، وموقفھ من بعض قضایا مراسیل الموطأ،  

تتعلق بإدراج الحدیث وزیادة الثقة، وأما الجانب النقدي فلم یتعرض  ولھ بحوث
لھ إال في نقده لبعض األحادیث النبویة التي یستبعد حصولھا كأحادیث المھدي، 

على مستوى كتاب النظر الفسیح، أما كتاب  صلى هللا علیھ وسلموسحر النبي 
     .الكشف فلم یحظى بالجانب النقدي عند صاحب الرسالة

قد اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج االستقرائي، حیث قمت بتتبع و
ما ورد من مسائل انتقد فیھا ابن عاشور من سبقھ من الشّراح، واستعنت 

  . بالمنھج التحلیلي لغرض بیان نزعتھ النقدیة

   :ولإلجابة على ھذا اإلشكال تناولت الموضوع وفق الخطة التالیة
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المقدمة ففیھا بیان اإلشكالیة وأسباب ، أما مقدمة ومبحثین وخاتمة
اختیار الموضوع وأھمیتھ وما وجدتھ من الدراسات السابقة، وأما المبحث 

التــعـــریف بالشیخ محمد الطاھر ابن  عاشور وكتابھ " :األول فھو بعنوان
التعریف بالشیخ  :، تناولتھ تحت مطلبین األول منھا بعنوان"كشف المغطى

التعریف بكتاب كشف المغطى  :ور، والثاني بعنوانمحمد الطاھر ابن عاش
من المعاني واأللفاظ الواقعة، وأما المبحث الثاني فأوردت فیھ أھم انتقادات 
واختیارات اإلمام ابن عاشور الواردة في كتابھ، خصصت لھ مطلبین األول 
منھا تطرقت فیھ لبیان أھم االنتقادات الواردة في كشفھ، والثاني تناولت فیھ 

ختیارات وترجیحات ابن عاشور، وضمنت آخره خاتمة جامعة لمجمل ما ا
  .توصلت إلیھ

التــعـــریف باإلمام محمد الطاھر ابن عاشور وكتابھ كشف : المبحث األول
  .المغطى

إن اإلمام ابن عاشور من األفذاذ الذین تناولوا أمھات الكتب بالنقد 
الشراح، وأبان عن مقدرة والتصویب والتحقیق لجملة من أقوال من سبقھ من 

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

  . التعریف باإلمام محمد الطاھر ابن عاشور: المطلب األول

-ه1296بن عاشور، ولد سنة ھو محمد الطاھر ابن محمد الطاھر ا
بضاحیة  3م، بقصر جده لألم الوزیر األكبر محمد العزیز بوعتور1879

المرسى، وأسالفھ من األندلس ثم ھاجروا إلى مدینة سال بالمغرب األقصى ثم 
حفظ القرآن الكریم، واشتغل بالحدیث النبوي منذ نعومة . 4انتقلوا إلى تونس

وأعمق، مما جعلھ محل تقدیر فأجیز إجازتین  أظفاره وكان احتفاؤه بالحدیث أشد
في صحیح البخاري، وكالھما بروایة محمد بن یوسف الفربري بسند عن جده 
الوزیر محمد العزیز بوعتور، وھو سند مشھور بھ أجیز كثیر من علماء 

  .5المغرب العربي



  الفاتح تیبرماسین 
  

  
 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              192

الشیخ  :وممن ساھم في بناء شخصیتة العلمیة ثلة من الشیوخ، من أبرزھم
، والشیخ 8، والشیخ مصطفى رضوان7، وعمر بن الشیخ6محمد العزیز بوعتور

، 11، والشیخ سالم بوحاحب10والشیخ محمد النخلي القیرواني 9صالح الشریف
وعلى ید ھذا األخیر درس في المرحلة العالیة كتب الحدیث والسنة مثل 

شیخھ اإلجازة  ، وأجازه"الزرقاني على الموطأ"، و"القسطالني على البخاري"
التامة المطلقة العامة كتبھا لھ بخطھ في دفتر دروسھ في الخامس والعشرین من 

  .12ھـ1323شھر رمضان المعظم سنة 

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 

  .واة  الحدیث،  وأصحاب اإلجازات العریقة في علم الحدیث ومصطلحھمن ر

ومما یالحظ على شیوخھ من خالل تراجمھم جمعھم بین علوم متعددة، 
ومؤھالت علمیة، وألقاب عالیة، فكل منھم وعاء من أوعیة العلم، وھذه النخبة 

غھ، العلمیة من شیوخھ، وأعالم عصره ساھمت في تكوینھ، وھو ما أثر في نبو
  .وأھلتھ إلى مصاف كبار العلماء

والشیخ إلى جانب ھذا كلھ لھ إسھامات عدیدة متمثلة في األنشطة، 
وتولى مناصب عدة، كالقضاء واإلفتاء  والمنتدیات، والملتقیات العلمیة،

والتدریس، ونظرا لبعد صیتھ في العلم، وتبحره في علوم الوسائل والمقاصد، 
مجمعین؛ مجمع اللغة العربیة بالقاھرة سنة وعلم العربیة انتخب عضوا بال

  .13م1955م، والمجمع العلمي بدمشق سنة 1950
وبعد عمر مدید قضاه الشیخ بین البحث والتدریس، والعلم والتألیف، 

، ودفن 1973أوت  12، الموافق ـھ1393من رجب  13توفي رحمھ هللا في 
تشمل العلوم الدینیة  ، تاركا  كتبا قیمة وأثارا نفیسة متنوعة14بمقبرة الزالج

كتاب كشف المغطى : اإلسالمیة، والفنون األدبیة والشعریة، ومن أھم ھذه اآلثار
من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأ، وھو الكتاب الذي نحن بصدد دراستھ 
لما یحملھ في طیاتھ من فلسفة نقدیة وصناعة استدراكیة ظھرت في تعلیقاتھ 

  . تدریسھ للموطأوترجیحاتھ وإضافاتھ عند 
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كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة "التعریف بكتاب : المطلب الثاني
  ".في الموطأ

جھد علمي الح للشیخ أیام تدریسھ للموطأ  15"كشف المغطى"یعتبر كتاب 
في جامع الزیتونة فجسد ذلك في مشروع  تصنیفي، یقول في معرض بیانھ 

فكنت حین أقرأتھ في جامع الزیتونة بتونس عقدت العزم على " :لسبب تصنیفھ
 .16"وضع شرح علیھ یفي بھذا الغرض، یجمع أشتات ما أنقدح في الدرس

فالكتاب إذن كما بین مؤلفھ في مقدمتھ لیس شرحا شامال للموطأ، وإنما 
ھو في حقیقة األمر ال یعدو أن یكون إضافة علمیة لشروح سابقة بإعادة النظر 
واإلثراء  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    
د اكتنفھا، تحتاج إلى بیان إفادات وتعلیقات مھمة تبین لھ أن قصورا ق"

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 

، وفي ضمن كتابھ مادة علمیة 17"فھم، والصیاغةتألیفھ ھذا جامعا بین حسن ال
غزیرة وافیة شملت میدان البالغة والحدیث والفقھ والمقاصد واألصول، 
والكتاب مليء بتحقیقات ومباحث مھمة في أصول الحدیث وعلومھ وتفسیر 

  .الغریب من المصطلحات الحدیثیة والفقھیة

ما جاء فیھ من  باإلضافة إلى ما ذكر من ممیزات، فإن من أھم أعمالھ
قراءة نقدیة شاملة لكتب الشروح الجمة، ومحاولة لإلضافة علیھا،  قد وقف في 

لم یشف الشراح فیھا للموطأ غلیال، بعضھا مجمل یبحث عن "كتابھ عند مواطن 
ھو غریب یستدعي  بیان، وبعضھا اآلخر مختصر یحتاج إلى بسط، ومنھا ما

متأمل في مصنفھ یجده ثریا في ، وال18"التوضیح، وإزالة ما فیھ من غموض
مادتھ العلمیة بالفوائد والفرائد والغرر والدرر التي وردت على شكل تحقیقات 
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مھمة قیمة أضفى علیھا صناعة حدیثیة جدلیة بنزعة نقدیة شملت أغلب األعالم 
  .السابقین من المحدثین والشراح

" ؤلَّفالمؤلِّف والم"یصف الدكتور عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین 
مؤلفھ من أفاضل الرجال في عصرنا أدركتھ ولم یقدر لي رؤیتھ، وھو : "بقولھ

 "كشف المغطى"بال شك من محاسن العصر ونوادر الرجال، واسم شرحھ 
، یكشف لنا عبد الرحمن  19"صغیر الحجم، عظیم النفع، یفي عن المجلدات

اسم مطابق لمسماه  العثیمین ھنا عن أثر الكتاب وقیمتھ العلمیة بأن كتاب الكشف
قد جمع فیھ وأوعى مصنفھ مسائل وروایات منضبطة بالتحقیق والشرح 

  .والتوضیح

من مالحظات على بعض " محمد الحبیب"ومما أورده تلمیذه المحقق   
ویعد ھذان الكتابان ": "النظر الفسیح"و" الكشف:  " مؤلفاتھ  قاصدا بھا  كتابیھ

ما قالھ المحدثون والشّراح من رجال نمط فرید من التصنیف یكمل بھ جمیع 
وبھذا العرض تتضح أھمیة الكتاب من . 20العلم النبوي في موطأ اإلمام مالك

ناحیة العنایة بوضع دراسة تكشف عن طریقتھ في النقد وبیان نزعتھ فیھا، وھو 
  . ما سأذكره في المبحث الثاني

  .عاشوربیان أھم انتقادات واختیارات اإلمام ابن : المبحث الثاني

كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في "یعتبر كتاب 
من الكتب التي أبرز فیھا مؤلفھ جملة من اآلراء التي حقق فیھا "الموطأ

القول، ونقد من سبقھ من شّراح الموطأ، وقد ظھرت في صنیعھ ھذا نزعتھ 
في  –النقدیة، واختیاره لكثیر من األقوال بناء على ذلك، وھو أمر یستدعي 

  :    الدراسة، و الوقوف عنده ألھمیتھ، وبیان ذلك في المطلبین التالیین  -نظري

  .في بیان أھم االنتقادات الواردة:  المطلب األول

إن الوقوف على بعض ما ورد من انتقادات في كتاب الشیخ ابن عاشور   
  .یتطلب توضیح مفھوم النقد وإبراز معناه في اللغة واالصطالح
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  . مفھوم النقد في اللغة واالصطالح: أوال

: ابن منظور في معرض بیانھ لمعنى النقد بأنھ ذكر: النقد في اللغة/ 1
نقدت الدراھم وانتقدتھا، إذا أخرجت منھا الزیف، : ، ویقال)نقد(مشتق من فعل "

ویطلق النقد ویراد بھ عدة معان، منھا التمییز والتمحیص، یقال نقدت الدراھم 
  .21وانتقدتھا

نقد الرجل : النظر، فیقال:وورد عند الزبیدي بأنھ یأتي بمعنیین، األول
: المناقشة، فیقال: الشيء ینظره ینقده نقدا ونقد إلیھ أختلس النظر نحوه، و الثاني

،  فتحصل من ھذین النقلین أن معنى النقد في 22.ناقدت فالنا إذا ناقشتھ في األمر
محیص، فكل من أمعن النظر في القول أو ناقشھ اللغة دائر بین النظر والت

  .ممحصا لھ فقد نقده

للنقد تعریفات مختلفة تبعا الصطالح أھل كل : النقد في االصطالح/ 2
فن، أتناول في ھذا المبحث تعریفھ عند المحدثین لعالقتھ بما نحن بصدد 

العلم الذي یبحث في تمییز األحادیث الصحیحة من " :دراستھ، فھو عندھم
الضعیفة، وبیان عللھا، والحكم على رواتھا جرحا وتعدیال بألفاظ مخصوصة، 

  .23"ذات دالئل معلومة عند أھل الفن

بأنھ تمییز الصحیح من السقیم بعد جمع طرق " :وعرف نقد الحدیث أیضا
  .24"الحدیث، وإمعان النظر فیھا

ذكره من أقوال وتوضیحات یمكن القول أن المقصود  وبناء على ما سبق
عملیة تمحیص وتمییز تكون من الناقد الحصیف للحكم على بعض : بالنقد ھو

األقوال واآلراء بالرد أو اإلعمال، وذلك بعد عملیة التحلیل وإعادة النظر في 
  .وجوه المسألة ومناقشتھا، وتتم ھذه العملیة على ضوء قواعد العلم

  .اھر النقد عند ابن عاشور في كتابھ الكشفمظ: ثانیا

عن مواطن اعتراھا " الكشف"إن الشیخ ابن عاشور أبان في كتابھ 
عارض القصور، والنقص في ما كتبھ من سبقھ من شراح الموطأ، ووقف في 

  .مواطن كثیرة على جملة من اآلراء تستحق النقد
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وھذا المسلك والمتأمل في جمیع مؤلفاتھ یلمس ھذه الحقیقة العلمیة، 
النقدي البناء، وفي كتابھ الذي نحن بصدد بیان طریقتھ في النقد، نلحظ جملة من 
االستدراكات خص بھا بعض من شرح الموطأ والصحیحین مستعمال عبارات 

  :وألفاظ  متعددة الصیغ في النقد والتعقیب، وفي ما یلي تفصیل لما أورده منھا

  صحیحین ستدراكات عامة لشراح الموطأ وال - أ   

احتار شارحو "  :من العبارات التي أوردھا مستدركا على أقوالھم، قولھ
وللشارحین "أیضا : ، وقولھ 25".الموطأ والصحیحین في تفسیر الكالم النبوي

ومما . 26في ھذا الحدیث تطویل وشكوك تفككت بھا أوصال ھذا الكالم الشریف
ولشراح الموطأ حیرة " :أفرد بھ الموطأ من نقد وتعقیب، قولھ رحمھ هللا

  .27"وھذا الحدیث خطأ فیھ جم غفیر ...وتطویل

ینثلج لھا الصدر  ولھم أجوبة تبلغ بضعة عشر جوابا كلھا ال" :وقولھ
  .28"والقول الفصل ھو

 . دالالت لغویة معبرة على عبارات النقد - ب 

  :استعمل في نقده أدوات وحروف دالة عما قصده من نقد منھا

  .29مستقیم/مقبول /ملتئم /متجھ ): غیر(أداة االستثناء  -

غفل، سكت، توھم، قصر الشراح، خفي عن :)قد(وحرف التحقیق  -
  .30الناظرین

  .31"یشرب" ،)یبین) (یحقق(أو من یشف غلیال، ) لم( :وأدوات الجزم بأداة -

  .32بعید، خطأ، غلط :)وھو( ضمیر الغائب -

الشیخ ألفاظا  وأورد: واستعمل عبارات وألفاظ عامة مفادھا النقد -
وعبارات دقیقة تحمل معاني اإلھمال أو التقصیر والخلط والغلط والحیرة 

  .والتردد واالستشكال

ولیست مسألة نظر، فیھ ( :ما استدركھ على ابن عبد البر، بقولھ :ومثالھ
  .33 )نظر
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 وبشكل أكثر ما استدركھ على اإلمام الزرقاني أكثر من غیره بقولھ
  .34"الشارح الزرقاني فشرحھ بما ھو خطأ بین التبس ھذا الكالم على"

فإن ھذا الحدیث قد أخطأ فیھ "أو ما استدركھ على جمع من الشراح بقولھ 
ولیس المقصود أن هللا یجعلھم على مراتب تناسب ما كانوا سیفعلونھ .. .جم غفیر

، فھذه أھم  35...من خیر أو شر، كما توھمھ الشراح ألن ذلك معنى غیر مستقیم
ات التي استعملھا ابن عاشور في معرض نقده للشراح في مصنفھ، العبار

  .وسیتضح توظیفھا في األمثلة التالیة

  .أمثلة من انتقادات ابن عاشور: ثالثا

یقف المتأمل على جملة من االنتقادات التي وجھھا " الكشف"في كتابھ 
بارة ابن عاشور للسابقین من األعالم،  وغیرھم من الشراح، والنحاة،  وھي ع

  .عن شروح وتعلیقات بثھا في شرحھ على الموطأ، مع ذكر نماذج وأمثلة لذلك

   .انتقادات ابن عاشور لألئمة األعالم ونماذج من ذلك - 1

ذھب إلیھ  لم یستسغ ابن عاشور ما: انتقاد ابن عاشور  لألئمة األربعة -أ
البعیر، أحد األئمة األربعة، صاحب المسند ، من انتقاض الوضوء بأكل لحم 

أن یكون الحالل سببا  - معتمدا على عقلھ  -واستبعد " وھما" واعتبر ھذا القول
في االنتقاض، وخاض في المسألة من الناحیة الفقھیة والحدیثیة، وعبر عن 

ومن أعجب العجب أن ذھب أحمد ابن حنبل بأن "حیرتھ واستغرابھ لذلك بقولھ 
، ویطیل النفس لمناقشة 36"الوضوء ینتقض بأكل لحم البعیر لشدة زھومتھ

المسألة وعرضھا على كتب السنة باطمئنانھ أن أحد أئمة الصحیح لم یخرح ھذا 
، حیث لم یخرج "ورحم هللا أبا عبد هللا البخاري" :الحدیث واھتدى إلى ھذا بقولھ

وال حدیث جابر " مست النار في صحیحھ حدیث زید بن ثابت في الوضوء، مما
ولم یأت في رده بحجة مقنعة كما ھو . 37"حوم اإلبلبن سمرة في الوضوء من ل

  .واضح من كالمھ

ومن انتقاداتھ الموجھة للبخاري : انتقاده واستدراكھ على الشیخین -ب
ومسلم إغفالھم إلیراد بعض طرق الروایة ، ومثل لذلك بروایة یزید بن عبد هللا 
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الحدیث مع بن الھاد، حیث انتقص جھود أئمة الصحیحین في تركھم لتخریج 
توافر شروط الصحة، ووجود العدالة في الرواة الثقاة، وعد ذلك من الغفلة، 
وساق مجموعة من الروایات أثبت فیھا التحمل واألداء، وبین العلة في عدم 

: بغرابة الراوي، وھذا عنده  ال یوجب إغفال الحدیث یقول" في المتن"أخذھما 
في سنده ثالثة من الصحابة؛ ومن العجیب إغفال البخاري ومسلم إیاه و"

واستدرك علیھ بأن إغفالھ من صاحبي الصحیح سببھ الغفلة والغموض الذي 
فالغرابة والغموض في اسم "فلقیت بصرة ابن أبي بصرة " وقع في المتن

، وھذا النقد الحدیثي عند ابن 38"الراوي وھذا عندنا ال یوجب إغفال الحدیث
رفتھ بمقاییس النقد ألسانید الحدیث عاشور دلیل على إلمامھ بدقائق، ومع
  .ومتونھا واطالعھ على أسانیدھما ومتونھما

البن عاشورا انتقادات كثیرة : انتقاد ابن عاشور لشراح الموطأ -ج
ابن " علیھم، ومن ذلك ما ورد في انتقاده ألحد شراح البخاري، وھو اإلمام

لدفع "  آیة"و" ھ أن" في التوجیھ النحوي للحروف بین لفظتي"حجر العسقالني 
وبالمقارنة بین المفردتین في أھم : "یقول" آیة"و" أنھ"التصحیف في كلمتي  

زعم " ، بقولھ"قضیة تتعلق بحفظ السنة النبویة من دفع  التحریف والتصحیف
ما "ابن حجر في فتح الباري أن الروایة بھمزة ونون تصحیف، وذلك في حدیث 

وھذا خطأ وجرأة على "قول رحمھ هللا ی، ..."من امرئ یتوضأ فیحسن الوضوء
، فال یظن "أي متصل اإلسناد"في الموطأ " معنعن"الرواة الثقاة، فإن الحدیث 

ألن ھذه " أي تلقیا دون فقھ"برواتھ أنھم نقلوه من الكتب بطریق المناولة 
، وأعجب من ذلك أن ابن حجر اعتذر 39الطریقة لم تكن متبعة عند أئمة السلف

في الموطأ، وصحیح مسلم " ولوال آیة في كتاب هللا"زیادة بالتصحیف بسبب 
یعني وسلم " أنھ"بالتحتیة مصیرة بالنون " آیة"فصحح ألجلھا بعض رواتھ لفظ 

 .40"في كتاب هللا"من ذلك رواة صحیح البخاري إذ لیس في حادثة ذكر كلمة 
وھذا االنتقاد فیھ نظر، وإن ادعى رفع اللبس وإزالة الوھم صونا للسنة النبویة 
وحفظا للكلمة العربیة كون ابن حجر من جھابذة المحدثین الذي ال یخفى علیھ ما 

  .ذھب إلیھ ابن عاشور



  بن عاشوراالنزعة النقدیة عند محمد الطاھر                                                     
  

  

 199                                                                                  مجلة اإلحیاء

نجد البن عاشور الضبط التام لروایة الحدیث الذي یتوقف علیھ المعنى 
تحریف عن أحادیث الموطأ،  ففي كتاب الجامع الصحیح ویدفع التصحیف وال

ذلك مال " :وقع فیھ قولھ من حدیث أبي طلحة" باب الترغیب في الصدقة"
وھي روایة أكثر الرواة ومعظمھم، وذكر البخاري أنھ رواه إسماعیل " رابح

بالیاء المثناة التحتیة، وھي روایة مطرف وابن " رایح"ویحي بن یحي التمیمي 
وھب، كما صرح بذلك الشارحون كالباجي وابن عبد البر،  الماجشون وابن

عن الباجي أنھ روي رایج بالجیم بدل الحاء، وھو "ووقع في شرح الزرقاني 
        .41"غلط سرى إلى الزرقاني من تحریف في كالم المنتقى

وفي سیاق رده لمجموعة من األقوال نجده  أكثر الرد على الزرقاني 
" نفح" أو" نفخ"ح، والتوجیھ الحرفي للفعل خصوصا في الضبط والتصحی

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 

،فھذه المعاني بعیدة في نظر ابن عاشور بعد تحقیقھ وبیانھ " ریةً َرْبطةً ساربِ "
  . 42لتلك المعاني، وھذا ما لم تذكره كتب أھل اللغة 

ومما سبق یمكن القول أن العملیة النقدیة لدى ابن عاشور امتازت 
بالشمول والدقة حاول أن یبرز فیھا الجانب الخفي في أقوال من سبقھ، وھذه 

تأملیة لدى ابن عاشور تولدت بعد مراجعات شملت مصادر النظرة النقدیة ال
السابقین، ومحتویاتھا العلمیة اطالعا واستیعابا وتقویما وإضافة وإبداعا حتى 

  .أفرزت إنجازا قیما خضع فیھ لمعاییر علمیة

إن ابن عاشور یعد أحد األئمة البارزین في علم : انتقاده ألھل اللغة -د
یجده ثریا بالمباحث اللغویة، كما " الكشف"في كتابھ العربیة وفنونھا، والناظر 

ھو مالحظ في ردوده وانتقاداتھ الموجھة ألھل اللغة والنحاة ، والتي شملت 
  : أصحاب المعاجم والقوامیس فضال عن غیرھم، ومن أمثلة ذلك

حیث رد على النحاة في توجیھم للقراءة  :توجیھھ للقراءة القرآنیة -
لََواِت  :والقاعدة النحویة في قولھ تعالىتوجیھا یتناسب  َحافِظُوا َعلَى الصَّ
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ِ قَاِنتِینَ  َالِة اْلُوْسطَٰى َوقُوُموا ِ�َّ والصالة الوسطى : "، بقولھ)238: البقرة( َوالصَّ
صلى هللا علیھ وھذه قراءة عائشة وحفصة عن رسول هللا " وصالة العصر

فیھا داللة صریحة أن الوسطى غیر القراءة : ، ففھم ابن عاشور منھا أنوسلم
العصر، فكان یرى توجیھ القراءة بأن الوسطى غیر صالة العصر، ویرجح 
كون المعنیة بالوسطى ھي صالة الصبح، واستبعد أن تكون صالة العصر، 

ومن زعم أن : "فقال ،43"العطف یقتضي المغایرة" معمال القاعدة النحویة
في قراءة عائشة وحفصة ال یقتضي المغایرة، لجواز " وصالة العصر" "عطف

أن یكون المعطوف مغایرا للمعطوف علیھ بالمعنى دون الذات، كما جاء في 
، ألن ذلك یكون في عطف 44فقد بعد فھما في استعمال العرب.. .عطف الصفات

على جمع، فھو من ذكر بعض  مفرد على مفرد، وأما اآلیة ففیھا عطف مفرد
أفراد العام لالھتمام بھ، فال یحتمل معنى غیر التبنیة على االعتناء بإثبات ما 

  . سبق الكالم علیھ
ویرى ابن عاشور أن ما یقعده النحاة لیس بالزم في كل األحوال،  وعلل 
ذلك بكونھم یطردون قواعدھم دفعا للتعارض، كما ھو واضح في األثر التالي 

ال یخرج : یقال: "لك الوارد في الموطأ أنھ بلغھ أن سعید بن المسیب قالعن ما
، جاء  برفع المستثنیین، "أحد بعد النداء إال أحد یرید الرجوع إلیھ إال منافق

مخالفا القاعدة المشتھرة عند النحاة في رفع أحدھما ونصب اآلخر، وعلل ابن 
م تام، وعدما ذكره النحاة في عاشور ھذا بأن أداة االستثناء غیر مؤكدة والكال

من رفع أحد المستثنیات ) مع الكالم غیر المفرع(لغیر توكید ) إال(تكریر 
ال شاھد علیھ من كالم العرب، وال أحسب العرب " مجرد نظر"ونصب الباقي 

فكان انتقاده للنحاة مشیرا  45.یرتضونھ، وإنما جر النحویین إلیھ طرد قاعدتھم
   .هإلى المعنى المختار عند

  ففي مسألة السعي یوم الجمعة،تمییزه بین المعنى الحقیقي والمجازي  -
وتوجیھ القراءة بأن السعي ھنا " :في باب ما جاء في السعي یوم الجمعة یقول

ورد بمعناه المجازي ال الحقیقي، وھذا المعنى للسعي مجاز مشھور في كالم 
و یرى بأن حمل اآلیات جار على المعنى المجازي للسعي، واستبعد أن " العرب

یكون السعي یوم الجمعة بمعناه الحقیقي، وإنما المقصود منھ الوصول إلى 
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لترك البیع، وحاول أن یأتي بمثیالتھا من المأثور الجامع، تمھیدا وتوطئة 
فلیس السعي .. .حكایة عن فرعون ،) 22: النازعات( ثُمَّ أَْدبََر یَْسَعىٰ بالقرآن 

من شیم الملك فرعون، ومن فسره بالمعنى الحقیقي فقد أخطأ المقصود واختار 
لمعنى السعي فأبان بحملھ ، 46"السعي بمعناه المجازي ھو المراد من القراءة

  .على االستعمال المجازي عن المراد والمقصود من األمر بھ في اآلیة
وھذه الطریقة في المناقشات واالستدراكات ال تختص بمؤلفاتھ فحسب، 

 :بقولھ" محمود شمام"بل تعدت إلى دروسھ ومحاضراتھ، یحدثنا عنھا تلمیذه 
كان برد هللا  -ذ عنھ وقد تشرفت بأن أجلس في حلقات دروسھ، و أتتلمذ لھ وآخ"

یستمر في إلقاء درسھ مدة تربو عن الساعتین بدون انقطاع، ال یرجع إلى  - ثراه 
ورقة، وال كتاب في أسلوب عمیق من الدرس، والتحقیق یناقش المؤلفین، 
والمفسرین وشراح الحدیث وأصحاب اآلراء، ویقرع حججھم بحجتھ، ویرد 

، ویصقلھا صقال، وینسبھا إلى مراجعھا تخریجاتھم بأدلة یلقیھا، وینسج برودھا
 .47"وأصولھا ومظانھا وكأنھ قد طالعھا منذ لحظة

ومن ھذه االستدراكات یظھر ما البن عاشور من طول الید في الردود، 
والنقد، والتعلیقات الشاملة لمختلف المجاالت العلمیة، ویتضح أنھ ال یرى 
القداسة المطلقة لعبارات القدامى حتى تحفظ أو تكرر، وكان منھجھ ما ذكر عن 

ال أنھ ال یوافق ، إ"كل یؤخذ من قولھ ویرد إال صاحب الرسالة"اإلمام مالك 
  .  على كل أو جل ما انتقده من أقوال

  .اختیارات ابن عاشور: المطلب الثاني

البن عاشور تصویبات واختیارات خالف فیھا من سبقھ، وھي دلیل على 
ملكة راسخة، مكنتھ من ناصیة العلم وتضلعھ فیھ، وفي ھذا المطلب بیان ألھم 

   .ما وقفت علیھ منھا
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  .تیار في اللغة واالصطالحتعریف االخ: أوال

  : االختیار لغة - 1

العطف والمیل ثم یحمل " :الخاء والیاء والراء أصلھ: ذكر ابن فارس أن 
  .48"علیھ، فالخیر خالف الشر، ألن كل أحد یمیل إلیھ، ویعطف على صاحبھ

االجتباء " :یطلق ویراد بھ عدة معان منھا "االختیار"وكما ذھب إلى أن 
 :ویراد منھ أیضا كما في المعجم الوسیط والتنقي والتخییر، 49،"واالختیار

  .، وخیره بین الشیئین فوض لھ الخیار"التخیر" ، وكذا50"االصطفاء"

ترجیح أحد األمرین أو األمور " الترجیح، وھو وھو عند الزبیدي بمعنى
  . 51"على اآلخر، أو طلب خیر األمرین

ویراد بھ كل من ھذه یطلق "االختیار"وذھب ابن تیمیة إلى أن 
   .52"االنتقاء والتفضیل واالصطفاء":المعاني

مما سبق نقلھ یتضح أن لالختیار معاني عدیدة من أبرزھا التخییر 
  والتنقیة والمیل إلى معنى من المعاني 

ال یختلف عنھ كثیرا في اللغة، وأكثر من یستعمل  :االختیار اصطالحا - 2
ولھ أئمة القراءات، فاالختیار عندھم االختیار كاصطالح علمي یعبر عن مدل

مالزمة إمام معتبر وجھا أو أكثر القراءات، فینسب إلیھ على وجھ " یراد بھ 
   .53"الشھرة والمداومة، ال على وجھ االختراع والرأي واالجتھاد

ترجیح الشيء وتخصیصھ، " :بأنھ وعرف االختیار في اصطالح الفقھاء
تعریفا لالختیار جمع فیھ بین المعنى  والبن عاشور. 54"وتقدیمھ على غیره

واالختیار تمییز المرغوب من بین " :اللغوي وما ذھب إلیھ من سبقھ حیث قال
ما ھو مخلوط من مرغوب وضده، وھو زنھ افتعال من الخیر، صیغھ الفعل من 

  .55"تكلف طلب ما ھو خیر: غیر داللة على مطاوعة للفعل خار وھو

الختیار یستعمل في  معاني متنوعة أبرزھا ویفھم من ھذه التعریفات أن ا
االنتقاء والترجیح، وعلى ھذا األخیر كان اعتماد واھتمام ابن عاشور في 

  .مصنفھ
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  .نماذج مما ضبطھ و اختاره ابن عاشور: ثانیا

تنوعت اختیارات الشیخ وكثر ضبطھ للعدید من األقوال والكلمات في 
ثیرة شملت مناحي العلوم المختلفة ، مما جعلھ ثریا بانتقادات ك"الكشف"كتابھ 

منھا ما لھ صلة بالحدیث، ومنھا ما اھتم فیھ بالجانب اللغوي والبالغي وغیرھا 
   .من المجاالت، وفي ھذا المطلب نماذج من ذلك

  . في ضبط أسماء األعالم وبعض األلفاظ  
قام المؤلف بتحقیق بعض المفردات الواردة في الموطأ متعرضا  -

تقاتھا لیزیل بعض اإلشكاالت التي قد وقع فیھا بعض الشراح، ألوجھھا، ومش
حیث النطق أو اإلعراب،  وذلك بالضبط السلیم للمفردة أو لالسم العلم سواء من

باب الرخصة في صالة المرأة في الدرع "  كتاب الطھارة والصالة وتحدیدا ففي
زید بن محمد بن " ضبط اسم أحد رجال اإلسناد ضبطا سلیما وھو" والخمار

حیث كان ضبط آخر الحرف إما بدال مھملة أو بذال معجمة، فاختار الذال " قنفذ
المعجمة  لكونھ الضبط األصح  معلال إیاه بما صح في تحقیق معنى كلمة أحد 

، و أزاح "محمد بن زید بن قنفذ "رجال اإلسناد، واختار الضبط السلیم وھو 
وكالھما لغة " أو بذال معجمة،اإلشكال عن ضبط آخر الحرف منھ بدال مھملة 

في اسم الحیوان المعروف ذي الشوك القصیر على ظھره، ویعرف بمحمد بن 
  .56"زید بن قنفذ

ومن األمثلة التي تعرض فیھا لبعض األلفاظ بالضبط، وذكر أن لھا  -
باب النھي عن الشراب "الواردة في كتاب الجامع " ھراق"لغات عدیدة لفظة 

، فقد عرض ھذه المفردة على أوجھ اللغة "في الشراب في آنیة الفضة والنفخ
المتعددة، واعتمد في ضبطھ للكلمة على ما ورد في نسخة ابن بشكوال، حیث 

 صلى هللا علیھ وسلموقع في حدیث النفخ في الشراب قول رسول هللا " :قال
حیث ذكر تعدد اللغات في " فأھرقھا: "إني أرى القذاة فیھا فقال: للذي قال لھ

األولى بفتح الھاء یھریق، والثانیة أھرق كأكرم : الھاء ثالث" :وھي" راقھ"
" اھریق"بھمزة قطع، والثالثة أھراق بھمزة قطع وسكون الھاء، واألمر منھ 

حیث غلب الفتح  57.بھمزة وصل، ورجح نسخھ ابن بشكوال على باقي النسخ
رحھ للغریب وھو في شرحھ یتمیز بطول النفس واستقاللیتھ في ش .على السكون
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من األلفاظ، وھذا ما ینبئ على أنھ یراجع في اللفظ الواحد كثیرا من النسخ 
  .58المخطوطة والمطبوعة مع اعتماده على نسخة نادرة أصیلة ابن بشكوال

  :ألفاظ وصیغ االختیار والترجیح عند ابن عاشور: ثالثا

یوظف ابن عاشور صیغ كثیرة تظھر من خاللھا اختیاراتھ وترجیحاتھ،  
   :ومما ورد عنھ وأكثر من إعمالھ ویستحسنھ العبارات التالیة

باب جامع ما جاء "ففي كتاب الجامع، " وھو األظھر"التعبیر بقولھ  - 1
ال آكل السمن حتى : "ووقع فیھ قول عمر رضي هللا عنھ" في الطعام والشراب

، وقع الخالف في ضبط الفعلین لدى الشراح، "الناس من أول ما یحیون یحیا
وكذلك ورد في النسخ المرویة، فعدد ابن عاشور ثالثة أوجھ في معرض 

أي بمعنى الخصب كما في القاموس، " أحیا"أن یكون من "( :ترجیحھ فقال
أحیا الناس ) (شرح مشكل الموطأ: ورجح ما ذكره ابن السید البطلیوسي في

 .عربیة" ھو األظھر"واعتبر الذي رجحھ أكثر رواة الموطأ . 59")حیونی
  .  بأن یكون من أحیا أي بمعنى الخصب.. .ورجح الوجھ األول

استعمل ھذا التعبیر في ضبطھ لكلمة  ،"وھو األصح: "التعبیر بصیغة- 2
قولھ عشرة "، وفیھ "باب النھي عن بیعتین في بیعة"ففي كتاب البیوع " اصوع"

أصُوع،  أصُؤع، : "، فقد عدد لكلمة الصاع ست اشتقاقات وھي"نحوهأصوع و
، وذكر باقي االشتقاقات الواردة في "وأصواع، وصوع، وأصؤع، وآِصع 

، "آصع"وكذلك في نسخة ابن الطالع ... أصوع بالھمز"نسخة ابن عتاب 
بواو بعد " أصوع "كتوب في أصل النسخة واستدرك بعدھا مرجحا ما ھو م

، وخطأ من كتبھ آصع، واعتبره شذوذا في الكالم العربي "وھو األصح"الصاد 
  . 60لم ینقلھ أحد من أئمة اللغة

وذلك في التذكیر والتأنیث لالسم ، ومن ذلك  ،"أشھر"التعبیر بصیغة - 3
في كتاب الزكاة، فذكر ابن عاشور أنھ ھكذا ورد في معظم " والدلو واحدا"قولھ 

بالتأنیث،  وارتضى رحمھ " والدلو واحدة"النسخ الصحیحة وفي بعضھا ذكر 
هللا جواز الوجھان مع ترجیح واختیار الوجھ األخیر بأن الدلو تذكر وتِؤنث 
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، فابن عاشور أولى عنایة خاصة بالمصطلح اللغوي 61"أشھر"والتأنیث 
  .والشرعي والتراكیب العربیة

فھذه الصیغ ": الصواب والمشھور والراجح"التعبیر بصیغ أخرى  - 4
كغیرھا معبرة عن االختیار والترجیح ضمنھا خالل تحقیقاتھ وتصویباتھ لكثیر 

   :من مباحثھ اللغویة وغیرھا ومن ذلك

أطلق الترجیح، واستعمل لھ ھذین " المشھور والراجح" عبارة  –أ 
، وقع في "میراث األخوة لألب واألم"المصطلحین في كتاب الفرائض، باب 

، وھو بكسر الدال وسكون النون، ویجوز "وال مع األب ِدْنیا " :أول قول مالك
أیضا ضم الدال، والمشھور الكسر، ودعم ما اختاره ورجحھ باستشھاده ببیت 

   :شعري للنابغة الذبیاني

  أولئك قوم بأسھم غیر كاذب  بن عامر               بنو عمھ دنیا وعمرو 

بعد لفظ العم والعمة والخال القرابة القریبة، فیقع وصف دنیا  :ومعناه
  .62باتفاق أھل اللغة" األقارب وذوي األرحام"والخالة 

في كتاب  بالصواب اختار الترجیح ":والصواب"ترجیحھ بقولھ  -ب
منتقدا ما " َرْبطةً ساربِریةً "البیوع باب البیع على البرنامج ، وقع فیھ قولھ 

ا المشھور والصواب ضبطھ الزرقاني والسیوطي بفتح الباء الموحدة، مرجح
، وعاب علیھما عدم تحقیقھما في ضبط اللفظة الغترارھما بما 63بأنھ كسر الباء

حیث أطلقوه دون " تاج العروس" ، وكذلك صاحب"القاموس"ورد في ظاھر 
ضبط، واستدرك ابن عاشور بعد تمحیصھ النسخ الصحیحة من المصدرین 

بكسرة تحت الباء، واستأنس السابقین، فوجد صاحب القاموس أنھ أتقن ضبطھ 
، مع عزوه لھذا "اللسان"ما ذھب إلیھ مرجحا ھذا الضبط بما أورده صاحب 

التصویب بذكر المصدر والطبعة ودار النشر بأمانة علمیة بالتركیز على 
البن سیده، ومع التحقیق والضبط الكامل " المخصص"البن منظور، و" اللسان"

  .تغلیب كسر الباء على فتحھابالمقابلة على نسخة ابن بشكوال، ب
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كما نجد لھ بعض التصویبات في المباحث األصولیة والفقھیة، ومن ذلك 
یعتبر خرقا لإلجماع، وترجیحھ  مسألة جواز إحداث قول ثالث، وأنھ ال

لالختالف الفقھي المذھبي في ضبط المسافة بین العوالي وقباء من كتاب 
                .64دیث أنس بن مالكالطھارة والصالة، باب وقوت الصالة، من ح

ومما سبق االطالع علیھ ونقلھ من نماذج وصیغ استعملھا ابن عاشور في 
نقده، اتضح أن للشیخ طریقة في عرضھ آلرائھ ونقده ألقوال من سبقھ،  فھو 
یرى حریة التفكیر غیر محتكرة، فلالحق أن یبدي وجھة نظره، وأن یستدرك أو 

ار، وھو في كل ھذا یعتمد على الرأي والعقل،  كما یضیف على من سبقھ أو یخت
وقد ثبت في أصول " :یقول رحمھ هللا  في المقدمة الثالثة من مقدمات تفسیره

الفقھ أن المتقدمین إذا ذكروا  وجھا في تفسیر اآلیة فذلك ال یمنع المتأخرین من 
استخراج وجھ آخر في تفسیرھا، وإال لصارت الدقائق التي یستنبطھا 

   .65"متأخرون في التفسیر مردودة، وذلك ال یقولھ إال مقلد جلفال

تعاھده على نفسھ في مقدمة كتابھ من جملة  إن ابن عاشور قد أنجز ما -
مباحث مركزة تستدعي طول الباع في العلم وإحاطة بعلم الوسائل والمقاصد، 

مباحث والدرایة التامة بعلوم الحدیث ومصطلحھ، فقد وضع نفسھ أمام جملة 
عویصة ال یقدر علیھا إال القلة ممن جمعوا الزاد المعرفي وامتلكوا آلیاتھ؛  
فإزالة اإلبھام واإلشكال وبیان اإلجمال وفصل النزاع ومتابعة ذلك كلھ بالشرح 
واإلیضاح إلشفاء الغلیل بالتصویب والتصحیح ودفع التحریف والتصحیف كل 

بن عاشور بمرتكزات علمیة نقدیة ھذه المباحث الجلیلة القدر حقق إنجازھا ا
  .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 

تھ أقوال مختلف الشراح، وإظھار مكمن الخلل فیھا، معتمدا على مؤھال
العلمیة الكبیرة وملكتھ البیانیة موظفا في ذلك رصیده اللغوي والبیاني، وقد 
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تجلى ذلك في ماتوا فر علیھ كتابھ من ردود وانتقادات لكبار األئمة، حیث 
قادتھ نزعتھ النقدیة إلى االستدراك على اإلمام أحمد ورده لقولھ بانتقاض 

یھ اجتھاده العقلي، والمتأمل وضوء من أكل لحم اإلبل، معتمدا على ما أداه إل
في كتابھ یلحظ فیھ استدراكات كثیرة طالت كبار المحدثین وعلى رأسھم 
الشیخین حیث اعتبر طریقة تخریجھم لحدیث الذي رواه یزید بن عبد هللا بن 

  .الھاد غفلة منھما قد اعترتھما

من نقده وذلك لتمكنھ من ناصیة اللغة  وكان لعلماء اللغة نصیب وافر
  .لك نماذج كثیرة في ثنایا البحثولذ

وأظھر البحث مظاھر نقده واستدراكاتھ المختلفة، وما استعملھ من 
العبارات الدالة على نزعتھ النقدیة، واتضح من خالل ما ورد من األمثلة 

  .دقتھ في النقد ومحاولة تبریره لما ینتقده ویختاره من األقوال

النقدیة رسمھ وإبداعھ  وما یمكن استخالصھ بعد الوقوف على نزعتھ
لطریقة نقدیة یمكن اعتمادھا في تحقیق أقوال العلماء فیما دونوه وحرروه في 

  ."كشف المغطى" شروحھم المختلفة كما ھو صنیع ابن عاشور في كتابھ 
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 :الملخص

المصحف الماليزي دراسة في الخط والزخرفة البحث يعالج واحداً من 
نماذج الكتابة والتدوين في ماليزيا في العصر الحديث، وفي مؤسسة متخصصة 

، وتمثل الطبعة الجودة العالية (رستو)بطباعة المصحف الشريف، وهي 
لتأطير واإلتقان المتميز في الشكل للنص في كتابة القرآن، ومعها الجمال في ا

والبحث بعد . والزخرفة لصفحات سور القرآن الكريم مع الزخرفة المتنوعة
المقدمة في تمهيد عن تاريخ طباعة القرآن الكريم في ماليزيا وجهود مؤسسة 

األول عن خط القرآن الكريم واآلخر عن : رستو لطباعة المصحف، ومبحثين
لتي تتضمن خالصة الزخرفة واأللوان لصفحات القرآن الكريم، والخاتمة ا

يدخل ضمن المبحث األول بيان . البحث وأبرز النتائج التي توصل لها البحث
حسن الشكل والوضع والضبط : مدى تحقق المعايير المراعاة في خط المصحف



 مجاهد مصطفى بهجت. د.أ
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              212

والتقليد، وضمن المبحث اآلخر الظاهرة المتميزة بماليزيا في تنوع الزخرفة 
وأوسطه وآخره، ورؤوس لحواشي الصفحات وهوامشها، وأول المصحف 

السور، وهذه النقوش والزخارف مرتبطة في شكلها وألوانها وممثلة لواليات 
: ماليزيا، حيث جاء كل جزئين من القرآن بزخرفة ونقوش خاصة بتلك الوالية

 .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. 
 

 المصحف الماليزي؛ الخط والزخرفة :الكلمات المفتاحية

 Keywords: Malaysian manuscript; calligraphy and 

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 
: أسباب كثيرة اجتمعت على اإلقبال عليه أهمها في فتأتي أهمية البحث

الفني لتميز القرآن بالتفوق والتألق شكالً ومضموناً، وإبراز عناية إدراك الذوق 
المسلمين بكتابه الخالد طباعةً ونشراً في اآلفاق لينهل المسلمون من معينه الثّر، 
ويستظلوا تحت دوحته الباسقة، وإلبراز مكانته الرفيعة لدى المسلمين غير 

 ً  .1العرب خاصة، هوية وثقافة وخلقا
هل إعداد : البحث في الجواب على سؤالين مهمين هما وتكمن إشكالية

كتاب هللا على هذا النحو من الطباعة يوافق قواعد النشر المعهودة؟ وما مدى 
اتفاقه واختالفه عن الطبعات والنشرات األخرى الحديثة؟ ويهدف البحث إلى 

وجودة عرضه بماليزيا  كتاب هللا بيان مدى نجاح المسلمين في إتقان نشر
وب شرق آسيا، ومدى خدمتهم لكتابه خطاً وزخرفةً، ولم أقف على دراسة وجن

: سابقة تناولت الموضوع بدراسة وتحليل مادة المصحف في بعديه األساسين
 .الخط والزخرفة

وقد اتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة الموضوع، 
شارة أهل واستعان بتحليل المادة بالمصادر والمراجع المتخصصة، واست

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
في تمهيد عن تاريخ طباعة القرآن الكريم في وقد جاء البحث بعد المقدمة 

األول عن خط : لطباعة المصحف، ومبحثين( رستو)ماليزيا وجهود مؤسسة 
القرآن الكريم واآلخر عن الزخرفة واأللوان لصفحات القرآن الكريم، والخاتمة 

وأردفت . التي تتضمن خالصة البحث وأبرز النتائج التي توصل لها البحث
مة لغالف مصحف ماليزيا وصفحات لصدر القرآن وأوسطه البحث بمالحق مه

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

رفة حواشي المصحف أظهر من وقد توصل البحث إلى أن التفوق في زخ
رسم المصحف العثماني واضحة  إتباعالجودة في كتابته، لكن الدقة والضبط في 

ال خلل فيها، وإن كانت ثمة مالحظات على الكتابة فهي من قبيل األتم 
واألحسن، واألكمل واألفضل، ونص كتاب هللا وإن كان عالمياً لجميع المسلمين 
وفي كل زمان ومكان، لكن طريقة نشره وأسلوب عرضه قد يكون مناسباً لبيئة 

 .وهللا الموفق وعصر أكثر من بيئة وعصر آخر

 تاريخ طباعة القرآن الكريم في ماليزيا :التمهيد
لعل من أوائل طبعات القرآن وجهود مؤسسة رستو لطباعة المصحف 

م، 4391الكريم بماليزيا في العصر الحديث المصحف السلطاني الحميدي سنة 
بعد ذلك وذلك لوجود نسخ من القرآن متداولة فيها أغالط قرآنية، ثم جاءت 

ة مكتبة المعارف الواقعة في جزيرة بيننج والتي أسسها األستاذ صالح نهدي طبع
وقامت بعد ذلك مطبعة شركة سيمال بطباعة مصحف اسمته . م4391سنة 

م، وقام األستاذ قمر الدين بن الحاج أمري مدرس 4399سنة ( القرآن الكريم)
يس الوزراء القرآن الكريم بمعهد تحفيظ القرآن والقراءات التابع لمكتب رئ

بمراجعته، ومن الطبعات األخرى التي طبعت في ماليزيا طبعة مصحف المدينة 
م من قبل مكتبة المعارف بجزيرة بيننج، وقد نالت الموافقة 0222النبوية سنة 

م، ثم كان تأسيس مؤسسة 4332على الطباعة من قبل وزارة الداخلية سنة 
 .2مصحف ونشرهرستو بوالية سالنجورالتي تولت مهمة طباعة ال

م وقد 4331مؤسسة خيرية تّم تأسيسها سنة  :تعريف بمؤسسة رستو
معرض فن نسخ : مّرت المؤسسة بمراحل مهمة في تطورها ونمّوها وأهمها

م في مدرسة الجنيد اإلسالمية بسنغافورة، 9/0224/ 9 -5/ 9المصحف 
 .م في جوهوربارو0220/ 3/ 02ومعرض مركز رستو للتصميم اإلسالمي في 

م في مركز التجارة العالمي في 0229ومعرض المصحف الماليزي سنة 
 .العاصمة الماليزية كوااللمبور، وزيارة رئيس الوزراء وزوجه في السنة نفسها
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تعد رستو بوالية سالنجور ثاني أكبر مركز عالمي لطباعة المصحف 
حيث  الشريف بعد المملكة العربية السعودية، وتهتم بخدمة القرآن الكريم من

الخط والطباعة والزخرفة والتلوين والصيانة واالحتفاظ بالمصاحف القديمة، 
ولهم برنامج وقف القرآن الذي يركز على . وكذا تعليم القرآن والقراءات

الحصول على هبات وتبرعات الواقفين لطباعة القرآن وتوزيعه على 
 .المؤسسات والهيئات

نماذج من المخطوطات  متحف القرآن الذي يضمّ : وفي مبنى المؤسسة
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 

 .3رياضي وكافتيريا

قسم الخطوط الذي يعالج أصناف الخط : ستة وهيأما أقسام المؤسسة ف
لكتابة القرآن، وقسم التصميم اإلسالمي، والزخرفة والنقوش، ( الجاوي)العربي 

 .والتلوين، وقسم التنمية، وأخيراً قسم اإلعالن والتسويق

وتتبع المؤسسة أكاديمية علمية تمنح الدارسين درجتي الدبلوم 
 .4والبكالوريوس في تخصصات مختلفة

في الحقيقة إن مشروع القرآن مصحف ماليزيا، كان انطالقة نحو تأسيس 
وقد منحته حكومة والية سالنجور أفضل المواقع ( مجمع رياض فن اإلسالم)

م 0249بالنسبة لمشروع قرآني وفني إسالمي، حيث تّم بناء المجمع في نهاية 
شاه عالم  ، وذلك على أرض تقع قبالة مسجد(مليون رنقت 92)بتكلفة قدرها 

أحد أكبر المساجد في شرق آسيا، وفي منطقة غالبية سكانها من المسلمين، وتعد 
 .أجمل المناطق ذات األغلبية المسلمة في البالد

هو االسم الذي أطلق على أبرز مشاريع  :طباعة المصحف الشريف
مؤسسة رستو الماليزية وهدفه إصدار طبعة من القرآن مكتوبة بأيدي 

اليزيين المحليين نسخوها حسب الرسم العثماني، ويتولى القيام الخطاطين الم
بالزخرفة فريق من الفنانيين الماليزيين الذين دربوا على هذا العمل، ويهدف هذا 
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الجهد الكريم إلحياء الثقافة القرآنية بين أفراد المجتمع الماليزي، وتقديم 
المصحف  صدرو .المصحف والتعريف به للمسلمين في داخل البالد وخارجها

جامعاً بين جمال الخط ووضوح اآليات بترتيب م 0221/ هـ4101الشريف سنة 
جيد في الحروف والكلمات يسهل على القارئ المسلم تالوته، مع روعة زخرفة 

 . 5إطار صفحاته حسب خطة زخرفة القرآن ونسخه

المصاحف في مؤسسة رستو مثل سنغافورة، ومصحف  إنتاجثّم اتسع 
ْوري في  فلسطين وتريم بالرسم العثمانى برواية ابن عمرو عن الدِّّ

 .6م بعد جهود أكثر من عشرين سنة في خدمة القرآن الكريم42/44/0249

 خط القرآن الكريم لمصحف ماليزيا : المبحث األول

األولى بعد هذا وصف موجز لمصحف ماليزيا، فالصفحات الخمس 
إِّنَّ َهـذَا : طرة اآلية: الغالف وقبل نص القرآن غير مرقمة تتضمن ما يأتي

الَِّحاتِّ أَنَّ لَُهْم  يَن يَْعَملُوَن الصَّ نِّيَن الَّذِّ ُر اْلُمْؤمِّ َي أَْقَوُم َويُبَّشِّ ي لِّلَّتِّي هِّ اْلقُْرآَن يِّْهدِّ
 ً القرآن مصحف )، ثم طرة 0في ص( القرآن الكريم)، ثم طرة 4ص أَْجراً َكبِّيرا

ي: ، وطرة اآلية9في ص( ماليزيا ي * َرّبِّ اْشَرْح لِّي َصْدرِّ ْر لِّي أَْمرِّ * َويَّسِّ
ن لَِّّسانِّي ً ّمِّ يمِّ : )، وطرة اآلية1في ص َواْحلُْل ُعْقدَة حِّ ْحمنِّ الرَّ في ( بِّْسمِّ هللاِّ الرَّ

 . 992إلى سورة الناس ص 4ص ثم النص القرآني الفاتحة. 5ص

صفحة تتضمن ما  52بعد نص القرآن أكثر من  7الصفحات األخيرة
ْسالََم طرة : يأتي يُت لَُكُم اإلِّ ينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِّْعَمتِّي َوَرضِّ اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم دِّ
 ً ينا عربي ، ودعاء ختم القرآن بال990ص( صدق هللا العظيم)، طرة 994ص دِّ

 . 999-999والماليو، صفحتان لكل منهما ص

أكثر من ( النص بالماليزية)معلومات عن عالمات الضبط في المصحف 
رسم المصحف ومنهج كتابة الرسم  ، وتاريخ914 - 996عالمة، ص 02

زيادة حرف  -أ: 911ص: ، وخمس قواعد في الرسم العثماني910العثماني ص
. همزة الوصل والفصل -إبدال الحرف هـ -الهمزة د -حذف الحرف ج -ب

، وفضائل وتطور الرسم العثماني 913وحكم اتباع الرسم العثماني ص
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 -أ: وبداية علم القراءات، وتاريخ 950المقدمة ص: علم القراءات. 954ص
وأخيراً . 956ص( أسماؤهم)أئمة القراءات العشرة  -تعريف القراءات، ب

، فنون إسالمية وعالقتها بالمصحف، 992ص: مقدمة أهداف مصحف ماليزيا
، 999، مراحل كتابة المصحف ص994فن الخط ص  -فن الزخرفة، ب -أ

فن اإلسالمي وضرورة نشر هذا المصحف لألمة، وموقع مبنى رياض ال
 .991والخاتمة ص

باللغة اإلنجليزية، العالقة بين الفن : أهداف القرآن مصحف ماليزيا
فن الخط وطريقة  -متن الزخرفة، ب -أ. 999اإلسالمي ومصحف القرآن ص

القرآن . 964حاجة األمة، حديقة سلنجور الفنية والخاتمة ص. 993الكتابة ص
وأخيراً خالصة لنماذج . 969 - 960ص باللغة العربية: مصحف ماليزيا

، لكل والية زخرفة خاصة 961زخرفة إطار الصفحات للقرآن الكريم كله ص
 .8لجزئين

نوع الخط، وأسلوب : رسم المصحف :تاريخ خط المصحف وكتابته
وتدخل . الكتابة، وتصميم الكتاب، وتزيين المصحف، ومواد الكتابة وأدواتها

في نوعه وأسلوب الكتابة، والزخرفة الخط : هذه العناصر في محوري البحث
 .في التصميم والتزيين

 :9من أبرزها :المقومات الجمالية لخط المصحف

وتحسين صورته في سلسلة مترابطة  شكل الحرفبتصحيح  حسن الشكل -4
من التقنيات الهندسية والفنية بالمقادير المناسبة من الطول والعرض والكبر 

التوفية واإلتمام واإلكمال : ت ألفاظ، ويطلق على هذه التقنيا...والصغر
 .واإلشباع واإلرسال

ترتيب بإنشاء البنية المعمارية لمرسوم الخط، ويقوم على  حسن الوضع -0
نية الحروف الخطية في أحسن نظام عبر تقنيات وقواعد هندسية ولغوية وف

تستند على المناسبة المكانية بين هذه الحروف من حيث الجوار أو االتصال، 
صير السطر كامالً في مرسومه الخطي، ويطلق على حسن الوضع حتى ي
 .الترصيف والتأليف والتنصيل والتسطير: ألفاظ
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ويتصل بمرسوم الخط القرآني فيما عرف برموز القراء  حسن الضبط -9
وحركات التشكيل وعالمات اإلعجام بصفتها لواحق الخط، وفي وظيفتها 

ً : األساسية  .الزينة، والتحلية فضالً عن ضبط القراءة نحوياً وصوتيا

المخطوط القرآني في ضوء  وهو التصور الفاضل لجمالية حسن التقليد -1
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

لكتابة  فقه الُحسن الواجبهوم وتدخل المعايير السابقة كلها في مف
تلك الشروط واآلداب لكتابة ( هـ159: ت)المصحف التي جمع البيهقي 

أن يفخم "المصحف، وتتلخص في إتباع الرسم العثماني للمصحف، وذلك 
 .10"ويكتب مفرجاً بأحسن خط وال يصغّر وال تقرمط حروفه

 ظهرت لجان علمية وشرعية تدقق النظر في :قواعد ضبط المصحف
 تأسيس لجنة تصحيح المصاحفالبالد اإلسالمية للتأكد من صحة النص، وقد تّم 

بماليزيا لمتابعة ومراقبة المصاحف، وجعلت الحكومة المهمة لوزارة الداخلية 
مراجعة المصاحف المطبوعة والتأكد من سالمتها، : م، ولها ثالثة أهداف4396

المصاحف غير الصالحة، ومراقبة البائعين للمصاحف في األسواق، ومصادرة 
قبل طبعها لمنح التراخيص بالطبع  ومراجعة المصاحف المطبوعة والرقمية

للقرآن، متخصصاً في  نويشترط في عضوية اللجنة أن يكون حافظا. والتوزيع
ً بعلم القراءات ورسم  ً من اللغة العربية، ملما القرآن وعلومه، متمكنا

 .11المصحف

، الكبيرة تتعلق بالحركات الكبيرة والصغيرة: وتقّسم األخطاء إلى قسمين
كقطع : والكلمة التي تؤدي إلى اختالط القراءة، أو تؤدي إلى أخطاء التالوة

الكلمة الموصولة، والحركات البعيدة من الحروف، والحركات موجودة 
وأما الصغيرة فتتعلق بعدم وضوح الحرف . والحروف معدومة إلى غير ذلك

وقد حددت اللجنة . حبر زائد حول الحروف والكلمات ونظافة الصفحة، ووجود
 92عدد األخطاء الكبيرة التي تسمح للشركة إعادة التصحيح، وهي أقل من 
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خطأ، وإذا تجاوز عدد األخطاء هذه  402خطأ، واألخطاء الصغيرة أقل من 
وتُبلغ . األرقام فإن اللجنة ترد المصحف وتمنع الشركة من طباعته ونشره

 . 12أقل من شهرين من تاريخ استالم المصحف بعد التصحيحبالقرار في 

في ضوء المعايير السابقة لخط القرآن  :الخط القرآني لمصحف ماليزيا
ً وتقليداً نجد حظ مصحف ماليزيا منه كبيراً خاصة في  ً وضبطا شكالً ووضعا

وتحسين صورته في سلسلة مترابطة من التقنيات الهندسية والفنية  شكل الحرف
ً عن بالمق ادير المناسبة من الطول والعرض والكبر والصغر، وإن كان مختلفا

المصاحف العربية الحديثة في عدد الصفحات كنسخة مطبعة المدينة المنورة 
ص، لكن نسخة ماليزيا 921حيث أكثر نسخ القرآن في الوقت الحاضر بحدود 

عة األولى ص، والتوافق بين الماليزية وغيرها محقق في األجزاء األرب992في 
بزيادة  99، ويبدأ التفاوت في الجزء الخامس في ص90من القرآن إلى ص

 . 13صفحة

ترتيباً لحروف الخط في أحسن نظام، عبر تقنيات  في حسن الوضعأما 
وقواعد هندسية ولغوية وفنية تستند على المناسبة المكانية بين هذه الحروف من 

كبير كذلك، لكن أهل الحرفة حيث الجوار أو االتصال، فلمصحف ماليزيا حظ 
في المسافات بين الكلمات حيث تتراص  14واالختصاص يلحظون ضعفاً يسيراً 

في بعض السطور وتبتعد فيما بينها في سطور أخرى، وبعض السطور كثير 
الكلمات وبعض منها قليل الكلمات، ويمكن المقارنة بين السطر األخير بالسطر 

حيث نجد خمس كلمات في السطر األول، من سورة المائدة  443السابق له ص
، ولعل بعض السبب في تفاوت 15وأكثر من ثماني كلمات في السطر األخير

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 
ورة الزلزلة إلى اإلخالص كتبت بمعدل سورتين في الصفحة السور من س

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 
 . 16قصار السور

القراء  الذي يتصل بمرسوم الخط القرآني من رموز وفي حسن الضبط
وحركات التشكيل وعالمات اإلعجام بصفتها لواحق الخط، وهي الحروف 
الصغيرة غير األصلية التي تكتب فوق أو تحت الحروف األصلية وهي ثالثة 

، ولمصحف ماليزيا حظ كبير منها التزاماً برسم المصحف، لكن بعض 17أقسام
ر متوازنة، يرون أن المنظومة التناسبية للحروف المكتوبة غي 18المختصين

وبعضها خارج عن قواعد الخط العربي، فأشكال بعض الحروف متفاوت مع 
: البعض اآلخر في المواضع األخرى في الصفحة الواحدة مثل حرف العين في

ْم َوأَنَُّهمْ )، والواو في ...(َواْرَكعُواْ َمعَ )و...( فََمن تَبِّعَ ) الَقُوا َربِّّهِّ ، وموقع 19...(مُّ
َرةُ )، وكلمة ...(وإِّيَّاكَ )لمة، مثل كلمة الواو بعيدة عن الك ، وكلمة ...(َولَْْلخِّ

: ، وأحيانا هناك تباعد بين حروف الكلمة الواحدة مثل20...(َواْقتُلُوُهمْ )
من سورة المائدة كتبت كأنها كلمتان جاء وكم، ورسم  94في اآلية ...( َجآُؤوُكمْ )

، أما المغلقة فهي غير (منورة)الميم في آخر الكلمة ينبغي أن تكون مفتوحة 
 . 21مألوفة

وكذلك بعد موقع بعض اللواحق كاإلمالة في وسط الكلمات بكتابة األلف 
الخنجرية فوق نبرة الياء مباشرةً، ومستوى الحركات بعيدة عن الحرف أحياناً، 

حركة السكون والفتحة على ( أنعمت)وتداخل وتراكب بعض الحركات، مثل 
 .22حرفي النون العين

أن النص القرآني كتب بخط عدد من الخطاطين المحليين ال  ويالحظ
يبلغون درجة واحدة في التفوق، ألنهم ليسوا بمهارة أو جودة واحدة، وأغلب 

 .المصاحف المخطوطة قديماً أو حديثاً كتبت بخط خطاط واحد ماهر متقن

 الزخرفة واأللوان لصفحات القرآن الكريم :المبحث اآلخر

: عن غيره من المصاحف بتنوع الزخرفة والنقوشيمتاز هذا المصحف 
، ورؤوس السور، وإطار صفحاته 23في أول المصحف وأوسطه وآخره

وحواشيها، فلكل جزء إطار مزخرٌف بشكل مختلف عن اآلخر يوحي بمعان 
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تتعلق بمفهوم التوحيد، وهذه النقوش للزخارف محلية في شكلها وألوانها، 
ماليزيا، حيث جاء كل جزئين من القرآن مستوحاة من كل والية من واليات 

... كالنتن وترنجانو ومالكا و: بصنفين من زخرفة ونقوش خاصة بتلك الوالية
والية مع احتساب زخرفة الجزء األول واألخير لماليزيا،  41إلخ، مقسمة على 

وهذا كله بناء على دراسات قام بها الفنانون لهذا المشروع من المصادر 
رف المعمارية والفنية، مع االعتماد على النباتات والزهور كالزخاالمختلفة 

 4222ويذكر أنه استخدمت أكثر من . ي تنتشر في تلك الوالياتواأللوان الت
تصميم مختلف في كل  909زخرفة من الفنون البصرية الماليوية، وبحدود 

سنوات في  5ساعة، ومدة  941222صفحتين، استغرق العمل لتلك التصاميم 
 . 24ماليين دوالر 9ين، وكلفة إجمالية التلو

 :أما الغرض من تصميم هذه الزخارف فهو

إعالم أبناء الجيل عن كيان شخصية الشعب الماليوي، وهم لذلك مكلفون  -4
 . بالتعريف بشخصيتهم

 .25تعد الزخرفة وسيلة من وسائل التربية والتثقيف -0

ها وأساليبها، لقد تنوعت الزخارف اإلسالمية في تصاميمها وموضوعات
فلكل عصر ودولة له . وتعددت واختلفت أشكالها حسب الزمان والمكان

خصوصيته، وتخضع تقنيات العمل الزخرفي وإخراجه حسب المكان والسطح 
النباتية توحي بالعذوبة واللطف والسكينة الذي صمم ألجله والزخارف 

إن . بالقّوة والعظمة والرهبة والجالل والجمال، أّما الزخارف الهندسية فتوحي
هذه الروح المبثوثة في الزخرفة اإلسالمية تتجّسد فيما يجده المتلقّي من سكينة 
نفسية تقود خياله ومشاعره نحو عالم من الحلم يغمره إحساس بالسكينة 

 .26والجالل

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 

ً في النفس والعقل والروح ارة إلى بحوث ودراسات والبد من اإلش. أثراً عميقا
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كثيرة وقفت على الجانب الفني في خط القرآن ورسم حروفه، وزخرفة حواشي 
 الرمزية الدينية في الزخرفة اإلسالمية: سوره ومطالعها، فمن هذه الدراسات

 .ياسينعبد الناصر ل

ويمكن أن نقرر أن عناية ماليزيا بالزخرفة والتلوين أكبر من العناية 
ابة، ومجال البراعة والتفوق أكبر وأكثر مرونة ورحابة في برسم الخط والكت

المجال الثاني من األول، وقد يكون ذلك ألن الضوابط والقيود في األول أكثر 
وقبل دراسة طبعة مصحف ماليزيا نشير إلى  وجود طبعات خاصة . من الثاني

هذه ولهذه الزخرفة حول : لبعض سور القرآن الكريم بزخرفة خاصة في ماليزيا
السور معاٍن خاصة مستوحاة من البيئة الماليزية، فزخرفة سورة الفاتحة من 
ثمرة جوز الهند، ويدل ذلك على أهمية السورة كأهمية الثمرة في حياتهم، 

النافع لتبريد جسم اإلنسان  وزخرفة سورة يس مستوحاة من التمر الهندي
لثمرة وتحصينها جسم الليمون لفائدة ا وأعصابه، وزخرفة آية الكرسي من ثمرة

اإلنسان من المرض، وزخرفة الجزء األخير من القرآن من ثمرة المانقوستين 
المتميز بحالوته كي يتذوق المتدبر له معانيه، وزخرفة دعاء ختم القرآن من 

هذه المقبالت مع  نباتات المقبالت والبهارات لضرورة الدعاء كضرورة
 .27الطعام

بإشراف قناة الهجرة الفضائية، ن متداولة وفي ماليزيا طبعة أخرى للقرآ
وهذا المصحف يتميز بألوان الورق المطبوع عليه، وقد اختيرت له خمسة ألوان 
أساسية تبدأ بالبنفسجي وتنتهي باللون األزرق وبينهما ثالثة ألوان هي األحمر 

خمسة ( الغامقة) والبرتقالي واألخضر، وتتبع األلوان الخمسة المذكورة الداكنة
، فيكون مجموع األلوان عشرة بمعدل ثالثة أجزاء (فاقعة)لوان أخرى فاتحة أ

بلون  9-1بلون بنفسجي داكن، الجزء  9-4الجزء : لكل لون على النحو اآلتي
بلون أحمر فاتح،  40-42بلون أحمر داكن، الجزء  3-6بنفسجي فاتح، الجزء 

بلون  04-43ء بلون أصفر، الجز 49-49بلون برتقالي، الجزء  45-49الجزء 
بلون أزرق  06-05بلون أخضر داكن، الجزء  01-00أخضر فاتح، الجزء 

بلون أزرق فاتح، ثم دعاء ختم القرآن والفهرس، ولجنة  92-09داكن، الجزء 
 .المراجعة
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 :المقومات الجمالية لزخرفة المصحف

حسن الشيء وبعده عما ينفر منه سواء أكان الحسن ذاتيَّاً فيه أو : الجمال
طارئاً عليه وسواء أكان حسيًّا أو معنويًّا، فجمال الشيء وجوده على الوجه الذي 

الُحْسُن : ينبغي أن يكون عليه، ويعرف الراغب األصفهاني الجمال فيقول
كل شيء جماله وحسنه في أن يحضر : "ويقول حجة اإلسالم الغزالي. 28الكثير

ه الممكنة حاضرة، فهو في كماله الالئق به الممكن له، فإذا كان جميع كماالت
غاية الجمال، وإذا كان الحاضر بعضها، فله من الحسن والجمال بقدر ما 

 .29حضر

مرة، وصفا للجمال الظاهر  431وقد وردت مادة ُحْسن في القرآن 
والباطن، ومن األلفاظ المقاربة للفظ الجمال لَْفَظا الزينة والزخرف، وقد وردت 

ينة في قربها من كلمة الجمال كلمة الزخرف مرة، ومثل الز 11مادة زين في 
يراها بعض الدارسين : ومقومات الجمال متعددة ومتنوعةمرات،  1التي وردت 

السالمة من العيوب، والقصد، والتناسق : "وهو الدكتور صالح الشامي في
، ويلخص الدكتور فريد األنصاري خصائص الجمالية اإلسالمية 30"والتنظيم
، ويرى الدكتور عبد الفتاح رواس قلعجي 31لمتعة والعبادةالحكمة وا: في ثالث

، 32التوحيد والوحدة والحركة: في ثالث أخرى هي سالميخصائص الجمال اإل
التوحيد : ويستخلص الدكتور عبد العظيم صغيري مما سبق ثالث خصائص هي

والمتعة ثم التناسق والتنظيم، كما يستخلص معايير الجمال من الفكر اإلسالمي 
التناسق، والسالمة من العيوب، والقصد، والجاذبية، والتنوع، : غربي فيوال

 .33واللذة، والنفعية

، ثم المعايير للجمال ويذكر الدكتور محروس بسيوني أهداف الجمال
السالمة من العيوب، والتناسق والتنظيم، والتالزم بين الظاهر : فيراها في

 ويلّخص عفيف بهنسي .34والباطن، والمشروعية وعدم الفساد في األرض
معايير الجماليّة العربية اإلسالميّة في الحّرية واإلبداع والبحث عن المثل 

، أما عناصر الزخرفة اإلسالمية فقد استمدّها الفنّان 35والتسامي واإلطالق
ً أمامه في  المسلم من األشكال الخّطية والنباتية والهندسية، مّما يجده مبثوثا
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أن تمتدّ إليه مخيّلته من األشكال المرّكبة والمساحات الطبيعة، أو مّما يمكن 
 .36المتناوبة مستعيناً في ذلك بحّسه الفطري وذائقته الفنّية المرهفة

: ويقوم البعد الفلسفي للزخرفة في المصحف الماليزي على ثالث دعائم
الشريعة، المنفعة، : اإلسالم، واإليمان، واإلحسان، وينطلق من ثالثة تصورات

 .النباتات والثقافات: الجمال، وترتبط الزخرفة بمصدرين غزيرين هما

 :زخرفة مصحف ماليزيا

هذه بعض المالحظات عن األلوان األساسية لمصحف ماليزيا حيث 
جاءت الصفحتان للفاتحة وأول البقرة بخلفية زهرية نباتية ذات ألوان فاتحة، 

أما اإلطارات والحواشي  .وهي جميلة تناسب النص القرآني وتعين على تالوته
لصفحات القرآن الكريم فقد جاءت بزخرفة متنوعة لكل جزء، زخرفة خاصة 

ً للواليات  ، لكل والية زخرفة لجزءين من القرآن، مع اطالق اسم 41تبعا
 . جزءا 92ماليزيا للجزء األول واألخير، فيكون المجموع 

ولى ويالحظ بعض األكاديمين المختصين أن الصفحات الخمس األ
االفتتاحية مع نصوص من القرآن بخطوط متميزة في شكل الطرة غير مألوف 

وأن األلوان لزخرفة الحواشي بعضها . في المصاحف األخرى وال ضرورة له
، لكن األجزاء األخرى أكثر جماالً 09و 41باهر كاللون األحمر في الجزء 

ويالحظ بعض . 37د، وهي إجماالً تتناسب مع ثقافة البال3و 9و 6لهدوئها مثل ج
المختصين بالزخرفة جودة هذه الزخرفة في تنوعها لكل جزء من القرآن، لكنه 
ً في التكوين الزخرفي للتصميم، وأول المصحف تجميع من مواد  يرى ضعفا
زخرفية مشتركة ال توجد فيها أساسيات الزخرفة المعتمدة في المصاحف 

من موضع مما ال تجوز في  األصيلة، وكذلك لوجود أشكال تشبه الصليب ألكثر
، ويحذر من شكلي المثلث والمربع ويرى أن الشكل التراثي الجديد 38المصاحف

الذي يمكن التعامل معه هو المثمن المكون من مربعين مقتبسين من حملة 
 .39العرش الثمانية

 :تحليل ومقارنة
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(: 4)جميلة كزخرفة الجزء  الزخرفة الخاصة في حواشي األجزاء
ضراء وصغيرة برتقالية مانية أطراف تتوسطها دائرتان كبيرة خزهرية ذات ث

متوزعة بشكل متساو على أطراف الصفحة، وأرضية الزخرفة بلون أحمر 
( 0)داكن تمثل تشكيلة زخرفية جميلة خاصة بماليزيا، ومثل ذلك زخرفة الجزء 

المكّون من أغصان نباتات تتوسطها وردة بلون أصفر، وتتصل باألخرى 
ً من ثمرة ( 9)ويأتي تصميم الجزء . 40تساوية رشيقة وجميلةبفروع م مقتبسا

، وعلى الجهتين ورقتان بلون أخضر 41(الرامبوتان)أسيوية خاصة مفتوحة 
باللون ( 1)بشكل متساٍو توزعت على أرضية بلون بنفسجي، وزخرفة الجزء 

 األزرق للخلفية وفي وسطها وردة بلون بني فاتح، ويبرز الشكل الهندسي من
، ورؤوس المثلثات متداخلة بلونين غامق (5)مثلثات غير مكتملة في الجزء 

في صورة ورد على شكل مثمن توزع ( 9)أزرق وبني فاتح، وزخرفة الجزء 
على ( 6)بين الورود بشكل متساو باللون األخضر، وتعتمد زخرفة الجزء 
 . الشكل المعيني المسنن بلون أحمر، وفي الوسط والخارج بلون أخضر

النباتات والثقافة للواليات غالباً، وتبين بعض وتعتمد هذه الزخارف على 
في الزخرفة، فمن الثمار  جهود هؤالء المزخرفين األصول التي اعتمدوا عليها

واألزهار المعروفة في البيئة إلى نقوش بعض منابر المساجد والقصور 
ي يقتبسه الفنان ، وال شك أننا ال نجد هذا اللون من الزخارف الذ42وأسوارها

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 

ً آخر بالعالمية للدولة في الل ون أو الشكل أحياناً، وبالطبع فال نكاد نجد مصحفا
طبع خارج ماليزيا تتعدد فيه أطر الصفحات وتتنوع، بل يغلب أن تكون صنفاً 

 .ولوناً واحداً من أول المصحف إلى آخره

وقد استقرت صورة المصحف في البالد العربية على نموذج مصحف 
ي عددالصفحات، ونهاية كل المدينة المنورة في المشرق العربي، خاصة ف

 دولة الكويتصفحة، مع تفاوت يسير في بعض النماذج للطباعة فمصحف 
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م يتميز بأمور أهمها التعقيبة بأسفل كل صفحة فضالً عن 0229الجديد طبع 
زخرفة الصفحات الثالث األولى منه في هيئة طرة تتوسطها آية من القرآن، 

 .43ع سورة البقرةوكذلك تصدير المصحف بسورة الفاتحة ومطل

 خالصة البحث وأبرز النتائج :الخاتمة

تعريف بمؤسسة رستو : جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين، التمهيد
خط : المبحث األولالطابعة للمصحف ثم نبذة عن طباعة القرآن بماليزيا، 

القرآن لمصحف ماليزيا تضمن التعريف بالمصحف، وتاريخ خط المصحف 
والمقومات الجمالية لخط المصحف في شكل الحرف وحسن الوضع، وكتابته، 

واأللوان  الزخرفة: وحسن الضبط مقارنة بمصحف المدينة، المبحث اآلخر
بتنوع الزخرفة والنقوش في أول المصحف وأوسطه وآخره، والغرض من 
تصميم هذه الزخارف، وأهميتها وأثرها اإليجابي، ومدى تفوق هذه الزخارف 

الماليزي، واإلشارة إلى طبعة بزخارف خاصة لبعض السور، في المصحف 
وطبعة بألوان خاصة لقناة الهجرة، ثم المقومات الجمالية لزخرفة المصحف، 
والبعد الفلسفي لها بماليزيا، ثم دراسة وتحليل ألهل الصنعة ومقارنة 

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث ما . لزخارفمصحف ماليزيا بغيره
 :ييأت

ً وضبطاً  -4 إن حظ مصحف ماليزيا كبير في خط القرآن شكالً ووضعا
وتقليداً، خاصة في شكل الحرف وتحسين صورته في سلسلة مترابطة من 
التقنيات الهندسية والفنية، وإن كان يختلف عن المصاحف العربية الحديثة،لكن 

الخطاط  كتابة النص القرآني بخط عدد من الخطاطين المحليين ال يحقق جودة
 .الواحد وإتقانه

جاءت عناية مصحف ماليزيا بالزخرفة والتلوين أكبر من العناية  -0
برسم الخط والكتابة ألن مجال البراعة والتفوق أكبر وأكثر مرونة ورحابة في 

 .والضوابط والقيود في األول أكثر من الثاني المجال الثاني من األول، خاصة
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: في المصحف الماليزي على ثالث دعائم يقوم البعد الفلسفي للزخرفة -9
الشريعة، المنفعة، : اإلسالم، واإليمان، واإلحسان، وينطلق من ثالثة تصورات

 .النباتات والثقافات المحلية: الجمال، وترتبط الزخرفة بمصدرين أساسين هما

 
 
 
 
 
 

 
 غالف المصحف وعنوانه 1ملحق رقم 
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 الفاتحة ومطلع سورة البقرة 2ملحق رقم 

 

 
 الجزء األول من المصحف( زخرفة)إطار  3ملحق رقم 
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 الجزء الثاني من المصحف( زخرفة)إطار  0ملحق رقم 

 

 
 (مطلع سورة الكهف)وسط القرآن زخرفة  2ملحق رقم
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 (المعوذتان)زخرفة آخر سورتين  2ملحق رقم 

 

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

 إطار مصحف قناة الهجرة( 22-21الجزء )ألوان  9ملحق رقم 
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 المصادر والمراجع

ط دار الكتاب : عفيف بهنسي، أثر الجمالية اإلسالمية في الفّن الحديث. د -
 .م4339العربي، القاهرة، 

ط دار الكتب العلمية، بيروت : إحياء علوم الدين:هـ525الغزالي تأبو حامد  -
 .لبنان

الظاهرة الجمالية في اإلسالم، وميادين الجمال، والتربية الجمالية في اإلسالم،  -
 .م4399ط المكتب اإلسالمي ببيروت 

ط دار مصحف أفريقيا من قطاع المساجد بوزارة األوقاف : مصحف الكويت -
 . ية في الكويت، بإشراف الدكتور ياسر إبراهيم المزروعيوالشئون اإلسالم

 طاش كبري زادة : مفتاح السعادة -

الراغب االصفهاني، تحقيق صفوان عدنان : المفردات في غريب القرآن -
 .هـ4140دار القلم، دمشق،  4الداودي ط

، الملحق العربي للتعريف بمصحف ماليزيا (رستو)مؤسسة طباعة المصحف  -
 .999- 994بالماليزية واإلنجليزية صوأكثره 

باللغة الماليزية ( االنترنت)موقع مؤسسة رستو على شبكة المعلومات  -
 . واإلنجليزية

 :المجالت والندوات والمؤتمرات والمقابالت
مفهوم الجمالية في اإلسالم من الترتيل إلى التشكيل، مجلة . د فريد األنصاري -

 .، المغرب0حراء، العدد 

، مجلة معهد المخطوطات ...جمالية المخطوط القرآني: دهام حنشإ. د -
 .م0244/ 4/ 55العربية، القاهرة، مجلد 

 139مجلة الوعي اإلسالمي، الكويت، العددرقم : عبد الفتاح رواس قلعجي. د -
 .منطلقات الوعي الجمالي اإلسالمي: م البحث بعنوان23-12-2006في 
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سالم، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مؤتمر الظاهرة الجمالية في اإل -
: ومن البحوث التي روجعت. م0245/ 44/  49 – 45بجامعة قطر، قطر 

محروس بسيوني، وخصائص . د: الجمال في اإلسالم فلسفته ومعاييره
عبد العظيم صغيري، والخصائص الجمالية في . د: الجمال رؤية إسالمية

 .مسعود بو دوخة: الفنون

جهود ماليزيا في العناية بالمصحف الشريف، : ل دمحم يوسف وآخرذو الكف. د -
 .م0240مؤتمر مركز بحوث القرآن بجامعة ماليا 

مقابلة ومناقشة وحوار مع الدكتور عبد الصمد الخالدي األستاذ المتخصص  -
 .م0245/ 94/40في كلية الفنون والتصميم بجامعة الشارقة بتاريخ 

الدوري مدرس مادة التذهيب والزخرفة بمركز مقابلة األستاذ مصعب شامل  -
 .م0249/ 49/4الشارقة للخط العربي والزخرفة، بتاريخ 

مقابلة األستاذ دمحم فاروق الحداد مسؤول الخط العربي بمركز الشارقة للخط،  -
 .م0249/ 49/4بتاريخ 

مقابلة الشيخ مأمون الراوي رئيس لجنة كتابة مصحف الشيخ خليفة، دائرة  -
 .م0249/ 9/4عن قواعد رسم المصحف بتاريخ . ن اإلسالمية بدبيالشؤو

منهج لجنة تصحيح وضبط وطباعة : خير األنوار بن دمحم البكري. د -
المصاحف ونشرها في وزارة الداخلية الماليزية مع آخرين، ندوة طباعة 
القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول، مجمع الملك فهد لطباعة 

 :.البحث بعنوان. م0241/ 06/44-05يف بالمدينة المنورة المصحف الشر

القواعد والطرائق واألشكال، الندوة العلمية الدولية : ندوة الفنون اإلسالمية -
لمركز الكويت للفنون اإلسالمية بالتعاون مع كلية الفنون والعمارة اإلسالمية 

. م0249/ 9/ 3 – 9بجامعة العلوم اإلسالمية العالمية األردن، الكويت 
 jsis@ku.edu.kw المجلة البريدي اإللكتروني

 
 

mailto:jsis@ku.edu.kw
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 :اإلحاالت
                                                           

لدكتورة فردوس عزام التي ساعدت على الوصول إلى مصادر شكري الجزيل وتقدير الكبير ل (1)
، والكشف عن (رستو) المادة العلمية باللغة الماليزية في الزخرفة من مؤسسة طباعة المصحف

 .أبعاد الزخرفة الفنية ومضمونها
وضبط وطباعة المصاحف منهج لجنة تصحيح :خير األنوار بن دمحم البكري مع آخرين. دراجع  (2)

ونشرها في وزارة الداخلية الماليزية ضمن ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع 
 .م0241/ 06/44-05والمأمول، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

بحث في مؤتمر  جهود ماليزيا في العناية بالمصحف الشريف،:ذو الكفل دمحم يوسف وآخر. راجع د (3)
 .  م0240مركز بحوث القرآن بجامعة ماليا 

راجع في المعلومات عن أقسام المؤسسة واألكاديمية، موقع مؤسسة رستو على االنترنت باللغة  (4)
 .الماليزية واإلنجليزية

وما ورد في . 969- 960راجع الملحق العربي للتعريف بمصحف ماليزيا في آخر المصحف ص (5)
 .غير ما سيرد من هدف الزخرفة هدف الطباعة

: الجدير بالذكر أّن مؤسسة رستو سبق وأْن قامت بخّطِّ العديد من المصاحف لعدد من البلدان منها (6)
مصحف مدريد، ومصحف الصين، ومصحف تايالند، ومصحف كمبوديا، ومصحف أفريقيا، 

وطباعته وقد  وقبل شهٍر تم البدء في مصحف فلسطين، وعسى أّن يتم إنجاز خّط المصحف
 .تحررت فلسطين واألقصى الشريف

- 994راجع الصفحات بعد نص القرآن في آخر المصحف، وأكثرها بالماليزية واإلنجليزية ص (7)
999. 

جزءاً من القرآن الكريم، وكل نموذجين يمثالن والية من واليات  45نموذجاً لـ  45في كل صفحة  (8)
قدح، : 6و 9ترنجانو، الجزء : 5و 1كالنتن، الجزء : 9و 0الجزء ماليزيا، : الجزء األول: ماليزيا
بيننج، : 45و 41بهانج، الجزء : 49و 40جوهور، الجزء : 44و 42مالكا، الجزء : 3و 9الجزء 
: 09و 00سلنجور، الجزء  04و 02سينبالن، الجزء : 43و 49بيرق، الجزء : 46و 49الجزء 

صباح،  :03و 09سراواك، الجزء  :06و 09ء بارليس، الجز: 05و 01كوااللمبور، الجزء 
 .ماليزيا 92الجزء 

/ 4/ 55مجلة معهد المخطوطات العربية، مجلد ...: إدهام حنش، جمالية المخطوط القرآني (9)
 .049م، ص 0244

 .4/503السعادة،  مفتاح:طاش كبري زادةراجع  (10)
تصحيح وضبط وطباعة المصاحف منهج لجنة :خير األنوار بن دمحم البكري مع آخرين. راجع د (11)

ونشرها في وزارة الداخلية الماليزية، ضمن ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع 
م، 0241/ 06/44-05والمأمول، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

 45هم م، وعدد4332أعضاء لجنة مراجعة المصاحف الماليزية في عام  9راجع الملحق 
أعضاء لجنة تصحيح ومراجعة المصاحف بوزارة الداخلية ( 4)عضوا، وراجع الملحق رقم 

 .عضوا 95م وحتى اآلن وعددهم 0223الماليزية من سنة 
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 91الشعراء ( لساحر)بكلمة  5وقدموا نموذجا لألخطاء الطباعية في الملحق  المرجع السابق (12)

 .بوجود نقطة على الحاء
صافحات، وفاي ساورة الكهاف  1بزياادة  099سورة اإلسراء ص 45قارن عدد الصفحات الجزء  (13)

صفحات، ويختلف المصحف عن سائر المصاحف فاي عارض اآلياات الثماان  9، بزيادة 033ص
الفاتحاة وفاتحاة البقارة، : األولى من سورة الكهف في صافحتين علاى نحاو صافحتي صادر القارآن

 . آية في الصفحتين 45أكثر  بينما تستوعب المصاحف األخرى
خاط المصاحف هاو : "مسؤول الخط العرباي بمركاز الشاارقة للخاط دمحم فاروق الحداد ما قاله هذا (14)

" خط نسخ ضعيف غير منضبط، وفيه كثير من الخلل والضاعف فاي أشاكال الحاروف وتفاصايلها
 .م 0249/ 49/4مقابلة بتاريخ 

 539كلمات ص  6تحت، و 1سورة البقرة س  9الواحد صفي السطر  42 -3قارن عدد الكلمات  (15)
كتبات فاي ساطرين  95من ساورة آل عماران ص 449سورة اإلنسان السطر الثاني، وقارن اآلية 

 .من سورة المائدة 99راجع اآلية . ونصف بينما كتبت في مصحف المدينة في سطرين فقط
 3في  49ومجموع السور للمعوذتين،  992– 903سورة، وص 41وهي  909 – 900راجع ص (16)

 .ص 9ص، وفي مصحف المدينة في 
أو تكاون . الصالوة وتكتاب األلاف علاى الاواو: تكون فوق الحرف وتدل على النطاق بهاا فقاط مثال (17)

تحت الحرف وتادل علاى أن الكلماة فيهاا وجهاان والاراجح النطاق باالحرف األصالي، وهاي كلماة 
أو تكاون باين حارفين . الساين تحات الصاادالمصايطرون وتكتاب : واحدة فقط من طريق الشاطبية

قواعاد . العالمين وأتــاها، وتكتب األلف فوق العين والتاء: أصليين فيدل على النطق به وبهما مثل
رئيس لجنة كتابة مصحف الشيخ خليفة، دائرة الشاؤون  مأمون الراويرسم المصحف عن الشيخ 

 .اإلسالمية بدبي
تعليقاً على نمط خط القرآن فاي النمااذج مان بعاض ساور القارآن  هذا ما قاله الشيخ مأمون الراوي (18)

 .م0249/ 9/4الكريم مقابلة بتاريخ 
، 6من سورة البقارة ص 19و 99راجع مالحظة الشيخ مأمون الراوي على حرف العين في اآلية  (19)

 .19والواو في اآلية 
 . 92صمن سورة البقرة 434راجع سورة الفاتحة وسورة الضحى وأول اآلية  (20)
وال )، وتكاررت فاي مواضاع أخارى مثال من سورة المائدة الميم غير منورة 94يكتمون في اآلية  (21)

 .19البقرة ( هم ينصرون
بمثلهاا فاي  921ص( هل أتااك حاديث موساى)من سورة النازعات 45قارن موقع األلف في اآلية ( 22)

الفاتحاة، وقاارن رسام الكااف بساورة ( رب)مصحف المدينة، وحركة الفتحة على الراء فاي كلماة 
 .بين المصحف الماليزي ومصحف المدينة( كنتم)في كلمة ( كــ)والزندية ( كـ)بنوعيها المعتادة 

 . ألول القرآن وأوسطه وآخره 9و 5و 0راجع الملحق رقم  (23)
 .مرجع سابق: جهود ماليزيا في العناية بالمصحف الشريف:ذو الكفل دمحم يوسف وآخر. راجع د (24)
 .960راجع الملحق العربي للتعريف بمصحف ماليزيا في آخر المصحف ص (25)



 مجاهد مصطفى بهجت. د.أ
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              232

                                                                                                                                        
، من بحوث مؤتمر الظاهرة 41 -49الخصائص الجمالية في الفنون، ص:راجع مسعود بو دوخة (26)

/ 44/  49 – 45مؤتمر كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر : الجمالية في اإلسالم
 .م0245

 .جهود ماليزيا في العناية بالمصحف الشريف، مرجع سابق:الكفل دمحم يوسف وآخرذو . راجع د (27)
تحقيق صفوان عدنان الداودي  020المفردات في غريب القرآن ص:راجع الراغب االصفهاني (28)

 .هـ4140دار القلم، دمشق،  4ط
 .ت لبنانط دار الكتب العلمية، بيرو 1/939: إحياء علوم الدين:راجع أبو حامد الغزالي (29)
الظاهرة الجمالية في اإلسالم، وميادين الجمال، : له سلسلة من ثالثة كتب:صالح الشامي. د (30)

 .م4399والتربية الجمالية في اإلسالم، ط المكتب اإلسالمي ببيروت 
، "حراء"مفهوم الجمالية في اإلسالم من الترتيل إلى التشكيل، مجلة :راجع د فريد األنصاري (31)

 .9 -1ص/  0العدد
الوعي "منطلقات الوعي الجمالي اإلسالمي، مجلة :عبد الفتاح رواس قلعجي. راجع د (32)

 .39، ص23-12-2006في 139، العددرقم"اإلسالمي
، وما بعدها، من بحوث مؤتمر 92خصائص الجمال رؤية إسالمية، ص:عبد العظيم صغيري. د (33)

 .الظاهرة الجمالية في اإلسالم بجامعة قطر
من بحوث مؤتمر  04 -46ص: الجمال في اإلسالم فلسفته ومعاييره:محروس بسيوني. راجع د (34)

 .الظاهرة الجمالية في اإلسالم بجامعة قطر
، ط دار الكتاب العربي، 9أثر الجمالية اإلسالمية في الفّن الحديث، ص:عفيف بهنسي. راجع د (35)

 .م4339القاهرة، 
 .، مرجع سابق44الجمالية في الفنون، ص الخصائص:مسعود بو دوخة. راجع د (36)
في كلية الفنون  عبد الصمد الخالديمقابلة ومناقشة وحوار مع األستاذ المتخصص الدكتور  (37)

 .م0245/ 94/40والتصميم بجامعة الشارقة بتاريخ 
مدرس مادة التذهيب والزخرفة بمركز الشارقة للخط العربي  مصعب شامل الدوري األستاذ (38)

 .م0249/ 49/4والزخرفة، مقابلة بتاريخ 
ُل َعْرَش َربَِّّك فَْوقَُهْم يَْوَمئٍِّذ ثََمانِّيَةٌ }: اإلشارة إلى قوله تعالى (39) ، وال يرى بأسا من 46الحاقة{ َويَْحمِّ

ير عن خصوصية المكان أو الزمان شكلي المثلث والمربع في زخارف المصحف المترجم للتعب
 .للجهة التي تنشر الترجمة

 .الجزء األول والثاني من المصحف( زخرفة)إطار  1ورقم  9راجع الملحق رقم  (40)
 .معروفة في جنوب شرق آسيا( ذات الشعر)وهي ثمرة  6راجع الملحق رقم  (41)
بكر في والية بهانج، وسور  اقتبس المزخرف من منبر مسجد السلطان أبي 6راجع الملحق رقم  (42)

 .قصره وبوابته
، (ق ر)مرقمة بحروف األبجدية  901 -909ذكرت مزايا هذه الطبعة في ثمان نقاط راجع ص (43)

ص بدار مصحف أفريقيا، من قطاع المساجد بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  912وطبع في 
 .في الكويت، بإشراف الدكتور ياسر إبراهيم المزروعي
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 :ين في تأسيس علم مقارنة األديانإسهامات علماء المسلم

 أبو الريحان البيروني أنموذجا
Contributions of Muslim Scholars to the Establishment 

of Comparative Science of Religion: Abu Rayhan al-

Biruni as a Model 
*************** 

 يوسف الشاطر. أ     
 المغربيةالمملكة  - جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس
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 :الملخص
يعنى هذا البحث بدراسة إسهامات أبي الريحان البيروني في تأسيس 
علم مقارنة األديان، ساعيا إلى إبراز األثر البارز لهذا العالم المسلم في هذا 

في كثير من قواعده وأصوله، ومن ثم بيان جانب من الفرع العلمي، وسبقه 
وقد . العلم إليها فضل الحضارة اإلسالمية على الحضارة الغربية التي تنسب هذا

سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي االستنباطي، ألخلص في األخير إلى 
أن الحضارة اإلسالمية لها الفضل الكبير في ظهور : مجموعة من النتائج منها

علم مقارنة األديان وتطوره، وأن علماء المسلمين سبقوا علماء الغرب في كثير 
له، وأن دراسة علماء المسلمين لألديان من مواضيع هذا العلم وقواعده وأصو

لم تكن دراسة عشوائية وعبثية، بل كانت قائمة على أصول ( ومنهم البيروني)
أما أهم توصيات البحث فهي الدعوة إلى مزيد من االهتمام بهذا . علمية محكمة
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واعتباره من العلوم اإلسالمية المشكلة للتراث ( مقارنة األديان)الفرع العلمي 
  .مياإلسال

 
 :مقدمة

علم مقارنة " :اختلف الباحثون حول مسألة نشأة الفرع العلمي الموسوم
فهناك من قال إنه بدأ منذ أقدم . وحول مؤسسيه، وحول بداياته األولى" األديان

، وذهب آخرون إلى أنه علم إسالمي 1العصور مع اإلغريق والرومان والهنود
إال أن الذي عليه أغلب الباحثين في . 2أسسه المسلمون وكتبوا فيه الشيء الكثير
علما قائما بذاته وفق مناهج وقواعد معينة،  هذا المجال هو أن هذا العلم لم يظهر

وضع "إال في أوربا منذ أواسط القرن التاسع عشر، فهو علم حديث النشأة، 
 .3وثيقته التأسيسية عالم الفيلولوجيا ماكس مولر
يعتبر علما حديثا لم يظهر بمناهجه ورغم أن علم مقارنة األديان 

العلمية إال مع فجر القرن التاسع عشر في أوربا، فإن جذوره وإرهاصاته تمتد 
كما يرى عبد هللا دراز  -في أعماق التاريخ، ذلك أن الحديث عن العقائد البشرية 

معاصر، الختالف الناس في مللهم ونحلهم، تتسع  -في جوهره شأن قديم  -
وتضيق حينا بمقدار تعارف أهل األديان فيما بينهم، ووقوف مادته حينا، 

 .4بعضهم على مذاهب بعض
فهناك من الباحثين من يشير إلى أن دراسة األديان قد بدأت منذ أقدم 

الذي  (A. Jeffrey)عصور التاريخ، منهم المستشرق األمريكي ألفرد جيفري 
ة موغلة في القدم، هي يرى أن االهتمام بدراسة األديان إنما يرجع إلى مرحل

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 

الذي يرى أن ( Kedarnath" )كيدرنات"الهندي   الباحثومنهم  .5في دياناتهم
المحاوالت األولى لعلم مقارنة األديان ظهرت بالهند، غير أن الوضعية 

 :يقول. السياسية التي كانت سائدة آنذاك حالت دون االهتمام بهذه المحاوالت
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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
. 

( Pinard de la Boullaye" )بينار دوال بوالي"ويرى الباحث الفرنسي 
واسع يدل على كل معرفة تعتمد على سلسلة دقيقة أنه إذا أخدنا كلمة علم بمفهوم 

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 

 .7العبادة
وإذا كان أغلب الباحثين والمتخصصين في ميدان الدراسات العلمية 

ديان، يقرر أن الدراسات الجادة والجهود العلمية الدقيقة في مجال علم مقارنة لأل
في " ميلر"األديان لم تظهر في الحقيقة إال في أوربا، وبالضبط مع كتابات 

القرن التاسع عشر، فإن كثيرا من هؤالء يؤكد أن علماء اإلسالم قدموا إسهامات 
من شأنها في مجال علم مقارنة األديان،  ال يمكن إغفال قيمتها العلمية، أو التقليل
 -سواء من المسلمين أو من الغربيين  -بل أكثر من ذلك اعتبر بعض الباحثين 

علم األديان، أو علم مقارنة األديان، علما إسالميا، ابتكره المسلمون وكان لهم 
لقد كان : "يقول عبد هللا الشرقاوي. فضل السبق في إظهاره وإخراجه للوجود

ر اإلسالمي شرف النشأة األولى لعلم الدين المقارن، ومن ثم فإن األبوة للفك
إنه من : "وقال إبراهيم تركي .8"الشرعية لهذا العلم تكمن في الفلسفة اإلسالمية
إن مفكري اإلسالم كان لهم فضل : الممكن أن يقال، وفي شيء من االطمئنان
الحظ أنه ال توجد في إذ إنه من الم. السبق في ظهور علم مقارنة األديان

الثقافات السابقة على الحضارة اإلسالمية مؤلفات تعالج هذا الموضوع بالدقة 
  .9"والمنهجية التي اتسمت بهما الكتابات اإلسالمية في هذا الصدد

وكان تسامح المسلمين في حياتهم مع اليهود : "10وقال آدم متز
صور الوسطى، سببا في والنصارى، وهو التسامح الذي لم يسمع بمثله في الع

أن لحق بمباحث علم الكالم شيء لم يكن قط من مظاهر العصور الوسطى، 
إن (: "Franz Rossental) 12وقال فرانز روزنتال 11."وهو علم مقارنة الملل
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الغرب يعترف اليوم صراحة بأن الدراسة المقارنة لألديان تعتبر واحدة من 
سهمت في التقدم الفكري لإلنسانية اإلنجازات العظيمة للحضارة اإلسالمية، أ

كما أشادت دائرة المعارف البريطانية بجهود المسلمين المتميزة في  13."كلها
في معرفتهم  -خاصة ابن حزم  -دراسة األديان، مشيرة إلى سبق المسلمين 
 :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 
 . 15الميدان

ومهما يكن من شأن هذه األقوال، وشأن قائليها، فإن الموضوعية 
خصوصا عندما نطالع العلمية تفرض علينا أن نضعها موضع شك وعدم تسليم، 

أراء أخرى مناقضة تماما لهذه األقوال، تنفي عن المسلمين أي إسهام في علم 
 . 16مقارنة األديان

بل وتنفي عن المسلمين أي منهج علمي في التأليف والدراسة، سواء في 
فقد تعالت أصوات وال زالت، واصفة المسلمين . األديان أو غيرها من العلوم
، وأنهم كانوا عالة على علمائها وفالسفتها، لم يقدموا بنقلة تراث اليونان

للحضارة اإلنسانية شيئا يذكر، سوى أنهم كانوا وسيطا بين الحضارتين اليونانية 
واألوروبية؛ أخذوا علوم اليونان، وحافظوا عليها إلى أن جاء األوروبيون 

دأ عند هؤالء ومن ثم فإن تاريخ اآلداب والفنون والعلوم ال يب. فاستعادوها منهم
إال بمصر القديمة وبابل بدءا خاطفا سريعا، ثم يتوسع ويتشعب ببالد اإلغريق 
ورومة، مارا مرورا عابرا ببزنطة، ومنتقال إلى القرون الوسطى المسيحية، 

 .17لينتهي منها آخر األمر بالعصور الحديثة
 إسهامات علماء المسلمين: "ـفي هذا السياق يأتي هذا البحث المعنون ب
ليسلط الضوء من جهة على " في تأسيس علم مقارنة األديان، البيروني أنموذجا

. 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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ه قبل أن يعرفه الغرب بقرون، ساهمت في تأسيس علم مقارنة األديان وتأصيل
وفي ذلك اعتراف وإقرار بفضل الحضارة اإلسالمية على الحضارة اإلنسانية 

 . عموما، والحضارة الغربية خصوصا

 :مدخل عام
في الفكر  -مقارنة األديان  -لقد كانت وراء نشأة هذا الفرع العلمي 

اء اإلسالم اإلسالمي، بواعث ودوافع كثيرة تآزرت وتساندت في توجيه علم
وحثهم على اإلقبال على هذا الحقل العلمي الجديد، وتنميته وتطويره موضوعا 

 .19وقد ذكر الباحثون عددا منها. 18ومنهجا
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 

 . األديانالتسامح الذي عرف به المسلمون اتجاه باقي 
لقد ظهرت الدراسة التحليلية النقدية لألديان : "دمحم ميرايقول دين 

كنشاط علمي له قواعده وأصوله، ومناهجه ومفاهمه في العالم اإلسالمي على 
أيدي علماء المسلمين الذين كان للقرآن الكريم فضل تنبيههم إليها، وجذبهم 
رى نحوها وإن كانت الظروف االجتماعية مثل االحتكاك بأهل األديان األخ
والتعايش معهم، وكذلك واجبات الدعوة والتصدي لشبهات اآلخرين، والدفاع 

األسباب  -مجتمعة أو منفردة  -عن حظيرة التوحيد ومبادئ اإلسالم كل تلك 
  .20"المباشرة لبروز هذا النشاط العلمي لديهم
مدفوعين دفعا  -بفعل العوامل السابقة  –وهكذا وجد المسلمون أنفسهم 

فمنذ القرن الثاني الهجري انفتح الفكر . ألديان بالدرس والتحليلنحو تناول ا
اإلسالمي على أديان العالم، وجعلها موضوعا مستقال للدراسة والبحث، ووضع 
علماء اإلسالم لذلك مناهج علمية سديدة، فوصفوا أديان العالم وحللوها وقارنوا 

 . 21بينها وأرخوا لها وانتقدوا بعضها
وا السباقين إلى ذلك، إال أن دراستهم لألديان امتازت ورغم أنهم لم يكون
األول هو أن : بطابعين جديدين -حسب عبد هللا دراز  -عن دراسة من سبقهم 

الحديث عن األديان أصبح دراسة وصفية واقعية منعزلة عن سائر العلوم 



 يوسف الشاطر. أ
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              222

ا والثاني هو أنهم لم يعتمدو. والفنون، شاملة لكافة األديان المعروفة في عهدهم
في وصفهم لألديان المختلفة على األخيلة والظنون، ولكنهم كانوا يستمدون 

 .     22أوصافهم من مصادرها الموثوق بها
وإن الناظر في التراث اإلسالمي سيجد أن الحديث عن األديان قد 

، منها علم التفسير، حيث قدم المفسرون إيضاحات 23تقاسمته علوم عديدة
قيمتها العلمية والموضوعية عن األديان التي ورد  وبيانات ال بأس بها من حيث

، حيث تعرض المؤرخون للحديث عن 25ومنها علم التأريخ. 24ذكرها في القرآن
األديان في إطار حديثهم عن الشعوب واألمم التي كانوا يؤرخون لها، إال أنهم لم 
ن يفردوا لها فصوال خاصة، وإنما اختلط الحديث عن األديان عندهم بالحديث ع

، فقد أفسح 26ومنها علم الكالم. أمور أخرى ال تعني الباحث في مقارنة األديان
المتكلمون جانبا ال بأس به من نشاطهم الفكري للحديث عن األديان في شيء 

، حتى اعتبر بعض الباحثين علم مقارنة األديان 27من الدقة والعمق والتفصيل
 .28مبحثا من مباحث علم الكالم

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 

لل وانتقد، ومنهم األديان عند المسلمين، فمنهم من أرخ ووصف، ومنهم من ح
 . 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
كر المسلمين وقد شغل التأريخ لألديان ووصفها مساحة واسعة من ف

حتى امتألت المكتبة اإلسالمية بكتب عديدة ذات صلة بالموضوع، فقد كتب أبو 
وكتب آخرون كتبا حملت " مقاالت الناس واختالفهم( "742ت)عيسى الوراق 

، وأبو الحسن األشعري (913ت)منهم أبو القاسم البلخي " المقاالت"اسم 
م كتب النبختي ث(. 943ت)، والمسعودي 29، والناشئ األكبر(974ت)
بيان "، وكتب أبو المعالي العلوي كتابه " اآلراء والديانات"كتابه (913ت)
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درك البغية في " 31والمسبحي 30، وصنف أبو العباس اإليرانشهري"األديان
مثل أبي " الملل والنحل"، وكتب كثيرون كتبا بعنوان "األديان والعبادات

 .32منصور البغدادي، والشهرستاني
ماء اإلسالم في وصفهم لألديان المختلفة على الخيال ولم يعتمد عل

والظن وال على األخبار المحتملة للصدق والكذب، وال على العوائد الشائعة في 
الطبقات الجاهلة التي قد تنحرف قليال أو كثيرا عن حقيقة أديانها، ولكنهم 
بعها استمدوا أوصافهم لكل ديانة من مصادرها الموثوق بها، واستقوها من منا

كما امتاز منهجهم في وصف األديان بالموضوعية والحياد، وبكثير . 33األولى
 .من السمات التي تعتبر اليوم  من أهم قواعد البحث في األديان ودراستها

تحقيق ما للهند من مقولة "أبو الريحان البيروني و كتابه : المبحث األول
 "مقبولة في العقل أو مرذولة
بيروني رائدا من رواد دراسة األديان في الفكر يعتبر أبو الريحان ال

اإلسالمي، ال ألنه من أوائل من كتب في هذا المجال، ولكن لمنهجه العلمي 
 -وال عجب في ذلك، فالبيروني . الرصين الذي اتبعه في حديثه عن أديان الهند

 .رجل علمي في المقام األول -كما سيأتي في تعريفه 
 34الريحان البيرونيالتعريف بأبي : أوال

هو أبو الريحان أحمد بن دمحم البيروني الخوارزمي، ولد في بلدة بيرون  
فيلسوف (. كابل اليوم)م بغزنة 1341/هـ 443وتوفي سنة  ،م329/ هـ937سنة 

اطلع على فلسفة اليونانيين والهنود، وكان ذا شهرة عالية  ،ورياضي ومؤرخ
ات كثيرة ومهمة في ضروب مختلفة له مؤلف. ومكانة متميزة عند ملوك عصره

تصحيح : ففي الجغرافيا ألَّف. من العلم ترجمت أغلبها إلى أهّم اللّغات العالمية
اآلثار الباقية : وفي التاريخ ألف. الطول والعرض لمساكن المعمور من األرض

ومما أُثَِر عنه . االستشهاد باختالف األرصاد: وفي الفلك له. عن القرون الخالية
كتاب استخراج الكعاب واألضالع وما وراءه من مراتب : لرياضياتفي ا
كتاب المقاالت : وله في الفلسفة. وفي األدب كتب شرح ديوان أبي تمام. الحساب

واآلراء والديانات، وغير ذلك من المؤلَّفات الضخمة التي تربو على األربعمائة 
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كل فروع المعرفة التي وبهذه المؤلفات يكاد يكون البيروني قد ألَّف في . كتاب
 .عهدها عصره

لقد قدم البيروني إسهامات علمية قيمة في ميدان العلوم التجريبية، فقام 
بحسابات وحل معادالت ال تعالج اليوم إال باألدمغة االلكترونية، واختار أصعب 

. «مسائل البيروني»المسائل وحلها، وتسمى هذه المسائل الهندسية والرياضية 
الضرورية لحساب مساحات « النسبة التقريبية»خاصة لتقدير  وابتكر نظرية

واهتم  .35ومحيطات الدوائر، وتمكن من تقدير محيط الكرة األرضية وقطره
بالخواص الفيزيائية لكثير من المواد، وتناولت أبحاثه علم ميكانيكا الموائع 

في رأيه  والهيدروستاتيكا، كما انضم مع ابن سينا إلى الذين شاركوا ابن الهيثم
ومن أبرز ما قام به . القائل بأن الضوء يأتي من الجسم المرئي إلى العين
عنصًرا مركبًا، بعضها من  11البيروني أنه توصل إلى تحديد الثقل النوعي لـ 

األحجار الكريمة، مستخدًما الجهاز المخروطي، وقد استخرج قيم الثقل النوعي 
وفي ظاهرة . ى الماء مرة أخرىلهذه العناصر منسوبة إلى الذهب مرة وإل

الجاذبية كان البيروني، مع ابن الحائك، من الرواد الذين قالوا بأن لألرض 
ومن المسائل الفيزيائية التي تناولها . خاصية جذب األجسام نحو مركزها

البيروني في كتاباته ظاهرة تأثير الحرارة في المعادن، وضغط السوائل 
ر المتعلقة بسريان الموائع، وظاهرة المد وتوازنها، وتفسير بعض الظواه

 .36والجزر وسريان الضوء
يصفه " سخاو"فال عجب بعد هذا كله أن نجد المستشرق األلماني 

إن البيروني من أضخم العقول التي ظهرت في العالم، وإنه أعظم : "بقوله
ونجد جورج سارتون  .37"علماء عصره، ومن أعظم العلماء في كل العصور

كان رّحالة وفيلسوفًا، ورياضيًّا، وفلكيًّا، وجغرافيًّا، وعالًما ": يقول فيه
ونجد أيضا  ،38"موسوعيًّا، ومن أكبر عظماء اإلسالم، ومن أكابر علماء العالم

ال نملك إزاء هذا إال االنحناء في : "المستشرق الروسي كراتشكوفسكي يقول فيه
خشوع واحترام أمام النتائج العلمية الباهرة التي توصل إليها، والتراث العلمي 

 . 39"الحافل الذي أنتجه في ظروف الزمان الذي عاش فيه
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تسمي روسيا  وال عجب كذلك أن نجد في القمر أماكن تحمل اسمه، وأن
مدينة وجامعة باسمه، وتقيم له تمثاال في جامعة موسكو، وتنظم في شأنه 

 .40الندوات، ويكرم من قبل دول عديدة
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو "التعريف بكتاب : ثانيا

 "مرذولة
 بعد أن استقر المقام بالبيروني في قصر السلطان محمود الغزنوي

نة، أتيحت له فرصة مرافقته في معظم فتوحاته العسكرية في في غز (441ت)
والتي بلغت سبع عشرة موقعة، وقد أقام البيروني هناك بضع " الهند"بالد 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو "سنين، فكان من ثمرة ذلك كتاب 
كتب هذا ويبدو من خالل ما صّرح به البيروني في مقدمة كتابه أنّه  41"مرذولة

الكتاب استجابة لطلب أستاذه أبي العباس اإليرانشهري، حتّى يصّحح ما وقع فيه 
42أستاذه من أخطاء بسبب نقله لروايات العوام

. 
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، 

يخية لثقافة الهند، فقد حتى أصبح هذا الكتاب موسوعة تار. والعلمية وغيرها
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
و يعدّ وثيقة تاريخية وحضارية فريدة ونادرة تكشف عن عالم الهند فه

 .43قبل دخول المسلمين إليها وبسط نفوذهم عليها
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 
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العلمي القديم أو الوسيط،  أثر فريد في بابه، ال مثيل له في األدب"روزين بأنه 
وفي أوائل القرن الخامس : "وقال فيه آدم متز 44"سواء في الغرب أو في الشرق

تحقيق ما للهند من مقولة "الهجري ألف أبو الريحان البيروني كتابه المسمى 
، وجعله كتاب حكاية لمذاهب الهند على وجهها، ال "مقبولة في العقل أو مرذولة
لذلك لم يناقض الخصوم، ولم يتحرج من حكاية كالمهم، كتاب حجاج وجدال، و

 45."وإن باين الحق، فكان هذا الكتاب كتاب بحث علمي نزيه
 إسهامات أبي الريحان البيروني في علم مقارنة األديان: المبحث الثاني

إذا كان البيروني قد ساهم إسهاما قيما في كثير من العلوم اإلنسانية 
اإلشارة إلى ذلك، فإن إسهامه في علم مقارنة األديان كان والتجريبية كما سبقت 
وغير : "وفي ذلك يقول المستشرق األمريكي آرثر أبهام بوب. أكثر قيمة وتميزا

ممكن أن يكتمل أي تاريخ للرياضيات أو الفلك أو الجغرافيا أو علم اإلنسان أو 
كل علم من تلك  مقارنة الديانات، دون اإلقرار بالمساهمة العظيمة للبيروني في

 .46"العلوم
 منهج البيروني في وصف أديان الهند: أوال

بدأ البيروني وصفه ألديان الهند بانتقاد سابقيه مّمن اهتّموا بحضارة 
الهند وتقاليدها الدينية، وأظهر عيوب كتب المقاالت وما ُعمل في اآلراء 

وط، مخلوط والدّيانات، ورأى أّن أكثرها منحول وبعضها عن بعض منقول وملق
ولذلك أقّر البيروني بأنّه لم يجد من  .47غير مهذّب على رأيهم وال مشذّب

دة من غير ميل وال مهادنة  أصحاب كتب المقاالت أحدًا قصد الحكاية المجرَّ
ولذلك فقد اتبع البيروني في وصفه ألديان . 48سوى أبي العبّاس اإليرانشهري

سالم، ويمكن إجمال سمات هذا الهند منهجا خالف به من سبقه من علماء اإل
 :  المنهج فيما يلي

وهذه من أهم السمات التي : تحري األمانة العلمية في نقل األخبار -أ
يجب توفرها عند جميع العلماء والباحثين في كل أصناف المعرفة، وخاصة في 

وقد كان البيروني ملتزما بهذا المنهج في كتابه، فهو . ميدان دراسة األديان
قوال إلى أصحابها، وعندما يكون بصدد الحديث عن موضوع ليس ينسب األ

لديه عنه معلومات ومصادر وافية وأصيلة، فإنه ال يلجأ إلى التخمين والشك، أو 
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، فمثال عند دراسته 49االفتراض، بل يعلم قراءه عن ذلك بكل شجاعة وصراحة
كتابا وألني لم أجد : "والحديث عن أساطيرها وخرافاتها يقول( للشمنية)

للشمنية، وال أحد منهم أستشف من عنده ما هم عليه، فإني إذا حكيت عنهم 
وإن كنت أظن أن حكايته غير محصلة، أو عن غير " اإليرانشهري"فبواسطة 
مبدأ عبادة : "ومن أمثلة األمانة العلمية لديه أيضا توقفه في باب .50"محصل

: يقول. ال علم له به عن إصدار الحكم في أمر" األصنام وكيفيّة المنصوبات
أّما قولكم إّن من اليونانية من ذكر أّن األصنام تنطق وأنّهم يقّربون لها القرابين "

على ما ال وال يجوز أن نقضي ويدّعون فيها الروحانية فال علم لنا بشيء منه 
  51"علم لنا به

أي أن البيروني لم : االعتماد على المعاينة والمشاهدة المباشرة -ب
يدل على ذلك . بدراسة نظرية ألديان الهند، بل قام بدراسة تطبيقية ميدانيةيقم 

ليس »بسم ميحرلا نمحرلا هللا إنّما صدق قول القائل : "قوله في مقدمة الكتاب
ألّن العيان هو إدراك عين الناظر عين المنظور إليه في زمان « الخبر كالعيان

المشاهدة فقط، بل كان في ولم يكتف البيروني ب 52"وجوده وفي مكان حصوله
: وفي ذلك يقول. بعض األحيان يسأل ويستفسر العلماء والمنجمين ورجال الدين

كنت أقف من منّجميهم مقام التلميذ من األستاذ لعجمتي فيما بينهم وقصوري "
 .53"عّما هم فيه من مواضعاتهم

ابتعد البيروني عن النقد والجدل، واختفت : 54الحياد والموضوعية -ج
جعيته اإلسالمية في ثنايا الكتاب، فكان مجرد حاك وناقل لما شاهده في بالد مر

ففعلته غير : "... الهند، وكان ذلك مما أكده البيروني في مقدمة كتابه، حيث قال
باهت على الخصم وال متحّرج عن حكاية كالمه وإن باين الحّق واستفظع 

لكتاب كتاب حجاج وجدل وليس ا. سماعه عند أهله فهو اعتقاده وهو أبصر به
حتّى أشتغل فيه بإيراد حجج الخصوم ومناقضة الزائغ منهم عن الحّق، وإنّما هو 

وأنا في : "ويقول في موضع أخر ،55"كتاب حكاية فأورد كالم الهند على وجهه
  .56"أكثر ما سأورد من جهتهم حاك غير منتقد

 :وقد شهد بموضوعية وحياد البيروني ثلة من علماء الغرب
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إن : "صاحب الكتاب التذكاري عن البيروني G. Allanaيقول أالنا 
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 

وس كما تسجيل تأريخي للحقائق، قد وضع فيه أمام القارئ نظريات الهند
 .57"هي

يتقدم البيروني نحو فهم اإلختالفات : "ويقول الباحث األمريكي إيمبريك
الثقافية، ويعرض عقائد الهنود تاركا الهندوسيين يتكلمون عنها بأنفسهم، 

 .58"وبتعبيرهم الخاص
وكان يهتم بالفرق بين دين الخواص ودين العوام، وال : "ويقول بارتولد

 -ما أمكن  -كما كان يحافظ  . ا يشرح العقائد الدينيةيعترض وال ينقد مطلقا حينم
على العبارات التي يستخدمها معتنقو كل دين، وإذا قارن بين دين ودين، فإنما 

 .59"يقارن بينهما مقارنة علمية محضة
إنك تقرأ : "بل إن حياد البيروني بلغ درجة جعلت إدوارد سخاو يقول

تبادر إلى ذهنك أن الكاتب مسلم، بعناية صفحات عديدة من الكتاب دون أن ي
 .60"وليس هندوسيا

وقد أعلن البيروني عن ذلك في مقدمة كتابه : إتباع منهج المقارنة -د
فأُورد كالم الهند على وجهه وأضيف إليه ما لليونانيين من مثله : "حين قال

ويؤكد الباحث علي بن مبارك أّن البيروني قد التزم  ،61"لتعريف المقاربة بينهم
، 62مختلف فصول كتابه بمنهج المقارنة الذي أعلن عنه في مقدمة كتابه في
 (حال األرواح وتردّدها بالتناسخ في العالم)فنجده في مطلع الباب الرابع : "يقول

يقارن الديانة الهندية ببقية األديان من خالل رموزها التأسيسية، فكما أّن الشهادة 
والتثليث عالمة النصرانية، واإلسبات بكلمة اإلخالص شعار إيمان المسلمين، 

عالمة اليهودية، كذلك التناسخ علم النحلة الهندية، فمن لم ينتحله لم يكن منها 
 .63ولم يعد من جملتها

وفي نفس السياق المنهجي ربط البيروني في الباب الثالث في ذكر 
أساطين  بين مقالة الهند وما ذهب إليه اعتقادهم في الموجودات العقلية والحسية،

كما شبّه في الباب . الحكمة اليونانيين خاّصة فيما تعلّق بالفلسفة الميتافيزيقية
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الّرابع عند حديثه في نظرية االستنساخ عند الهندوس كالم حكيمهم باسدو بقول 
وقد كان اليونانيون : "للمسيح، ثّم ربط كالم كليهما بحكمة اليونانيين قائال

 .65"64دموافقين الهند في هذا المعتق
 مصادر البيروني في وصفه ألديان الهند: ثانيا

إلى جانب دراسته الميدانية، اعتمد البيروني كذلك في وصفه ألديان 
وقد صرح بذلك في أكثر من موضع، فقال مثال . الهند على مصادرها المكتوبة
ولقد أعيتني المداخل فيه مع حرصي الذي تفّردت : "في سياق حديثه عن كتابه

امي، وبذلي الممكن غير شحيح عليه في جمع كتبهم من المظاّن، به في أيّ 
 .66"واستحضار من يهتدي لها من المكامن

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو "والمطالع لكتاب 
يجد إشارات متكررة من البيروني إلى كتب الهند، سواء كانت " مرذولة

 : نذكر من ذلك. ائهاإشارات عامة، أو إشارات خاصة إلى كتب بأسم
 67"لئال تكون حكايتنا كالشيء المسموع فقطمن كتبهم ولنورد في ذلك شيئا " -
من هذا المعبود الذي ينال التوفيق بعبادته؟ : «باتنجل»قال السائل في كتاب " -

 .68"هو المستغني بأّوليّته: قال المجيب
هذا الباب وما شيئا من صريح كالمهم في من كتبهم وحقيق علينا أن نورد " -

 69"يشبهه من كالم غيرهم فيه
بشن "ما يصّرح بهذه المعاني، ففي من كتبهم ونحن نذكر هاهنا أيضا " -

عن الغرض في جهنّم والعقاب به؟ " پراشر"سأل " ميتري"إّن ": پران
 .70"فأجابه بأّن ذلك لتمييز الخير من الشّر والعلم من الجهل وإظهار العدل

البيروني لهذه المصادر واعتماده المباشر عليها، ولعل ما يؤكد مطالعة 
وكنت نقلت : "ترجمته لكتابين منها، وهو ما صرح به في مقدمة كتابه حيث قال

" سانك"إلى العربّي كتابين أحدهما في المبادئ وصفة الموجودات، واسمه 
وفيهما أكثر " بياتنجل"واآلخر في تخليص النفس من رباط البدن ويعرف 

ي عليها مدار اعتقادهم دون فروع شرائعهم، وأرجوا أّن هذا ينوب األصول الت
71"عنهما وعن غيرهما في التقرير ويؤدّي إلى اإلحاطة بالمطلوب بمشيئة هللا

.  
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يقول المستشرق الروسي فاسيلي فالدمير مؤكدا اعتماد البيروني على 
واسع  وألف كتابا قيما عن الهند، يدل على نظر: "المصادر األصلية للهنود

وحياد علمي تام، وفي كتابه عن الهند معلومات واسعة عن األديان والعلوم التي 
 .72"فيها، وقد استقاها البيروني من منابعها الهندية المباشرة

كما أشار البيروني إلى أنه قد اعتمد على أستاذه أبي العباس 
: يقول .عند دراسته للشمنية وحديثه عن أساطيرها وخرافاتها ،73اإليرانشهري

وألني لم أجد كتابا للشمنية، وال أحد منهم أستشف من عنده ما هم عليه، فإني "
 .74"إذا حكيت عنهم فبواسطة اإليرانشهري

 :خاتمة
لقد اجتمعت في البيروني كل صفات دارس األديان، فإضافة إلى حياده 
وموضوعيته، وأمانته في نقل األخبار، واعتماده على الدراسات الميدانية، 

جوعه إلى المصادر األصلية، فقد تميز بصفة غابت عن جل علماء اإلسالم ور
المتقدمين الذين تطرقوا لموضوع األديان، أال وهي إتقانه للغة األمة التي تناولها 

 .75بالدرس والوصف، وهي اللغة السنسكريتية
إّن دراسة األديان تتطلّب اإللمام بأكثر من لغة والسيّما لغة الملّة 

وهذا المنهج توّخاه البيروني بكّل صرامة فأقبل على اللّغة . الدراسةموضوع 
السنسكريتية، لغة بالد الهند قبل زيارتها، كما أتقن استعمال لغات أخرى قراءة 

 . 76وكتابة من قبيل الخوارزمية والفارسية والسريانية واليونانية
كما كان البيروني رائدا في استخدام ما سمي حديثا بالمنهج 

في دراسة األديان، وقد أكد ( Anthropological Approach)ألنثروبولوجي ا
لقد أعطى قارئه تقريرا كامال وصورة واضحة : "صليبا على هذه النقطة قائال

للممارسات الدينية التي تنتمي إلى مختلف الديانات التي درسها، وفي ذلك خدمة 
ولقد عد ...سة األديانجليلة لعلم األنثروبولوجيا، وتوظيف مبكر له في درا

بعض الباحثين األنثروبولوجيين المعاصرين البيروني أول عالم أنثروبولوجي 
  .77"مسلم

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 
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رجاله ورواده هم غربيون، ورغم أن الكتابات  جامعات أوربا، ورغم أن أشهر
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 

رغم . اف الوثائق والكتب الدينية واالطالع عليها في مصادرها األصليةاكتش
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 

ن جاء بعدهم فيه، العلم، وأثرهم البارز فيه، وتميزهم عمن سبقهم، وسبقهم لم
وحتى وإن لم يكن علم . سواء على مستوى المنهج، أو النتائج المتوصل إليها

مقارنة األديان علما إسالميا، فيكفي المسلمين فخرا ما قدموه من إسهامات كان 
 .   لها األثر الكبير والواضح في تأسيسه وتأصيله

 :ث وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البح
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 أن  -

اريخ نعتبره علما تتقاسمه جميع الحضارات واألمم التي مرت في ت
 .اإلنسانية

عرف الفكر اإلسالمي دراسة األديان منذ وقت مبكر، وساهمت مجموعة من  -
 .العوامل في دفع المسلمين نحو هذا الحقل العلمي الجديد

ساهم علماء اإلسالم إسهامات قيمة في علم مقارنة األديان، تميزوا بها عمن  -
 .سبقهم، وسبقوا بها من جاء بعدهم في هذا المجال

نوعت مناهج دراسة األديان عند علماء اإلسالم، بين التأريخ والوصف والنقد ت -
 .والمقارنة والرد والجدل

تحقيق ما للهند من مقولة "وصف البيروني أديان الهند ومذاهبها في كتابه  -
وجمع صفات أهلته لذلك، أبرزها تمكنه من " مقبولة في العقل أو مرذولة
زيارة ميدانية للهند، واطالعه على مصادرها اللغة السنسكريتية، وقيامه ب

 .األصلية، وبلغ من الحياد العلمي درجة جعلت البعض يشكك في إسالمه
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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، 

" علماء المسلمين في تأسيس علم مقارنة األديانإسهامات "فموضوع كهذا 
يحتاج إلى موسوعة ضخمة حتى نحيط بجل أعالم المسلمين الذين أسهموا 

 .وكتبوا في األديان
إذا كان المسلمون يفتخرون بعلم أصول الفقه، وعلم : وأختم فأقول 

، 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

 1314أعالم الجغرافيين العرب، حميدة عبد الرحمن، دمشق، دار الفكر،  -

 7337بيروت، دار العالم للماليين، , األعالم، الزركلي خير الدين -
تطور الفكر العلمي عند المسلمين، عفيفي دمحم الصادق، القاهرة، مكتبة  -

 1322الغانجي، 
أبو الريحان البيروني  تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، -

   1439دمحم بن أحمد الخوارزمي، عالم الكتب بيروت، 
الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري، متز آدم، نقله إلى العربية دمحم  -

عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
1312 
دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند،األعظمي دمحم، الرياض،   -

 7339مكتبة الرشد ناشرون، 
ة لدراسة تاريخ األديان، دراز عبد هللا، القاهرة، دار القلم الدين، بحوث ممهد -

 7339للنشر والتوزيع، 
شمس العرب تسطع على الغرب، زغريد هونكه، نقله عن األلمانية فاروق  -

 1339بيضون وكمال دسوقي، بيروت، دار الجيل، دار األفاق الجديدة، 
 اب العربي العرب وما قدموه للحضارة، طوقان فدوى، بيروت، دار الكت -



 إسهامات علماء المسلمين في تأسيس علم مقارنة األديان                         
 

 

 203                                                                                  مجلة اإلحياء

علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم، تركي إبراهيم، اإلسكندرية، دار  -
 7337الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 

 1332الفهرست، ابن النديم، تحقيق إبراهيم رمضان، بيروت، دار المعرفة،  -
في مقارنة األديان، بحوث ودراسات، الشرقاوي دمحم عبد هللا، القاهرة، دار  -

 7337العربي، الفكر 
في علم الدين المقارن، مقاالت في المنهج، ميرا دين دمحم، القاهرة ، دار  -

 7333البصائر 
الالهوت العربي وأصول العنف الديني، زيدان يوسف، القاهرة، دار  -

 7313الشروق، 
موسوعة أعالم الفلسفة العرب واألجانب، إيلي ألفا روني، بيروت ، دار  -

  1337الكتب العلمية، 
خل لدراسة تاريخ األديان، حايفي مسعود، دمشق ، دار األوائل للنشر مد -

  7313والتوزيع، 
 :مقاالت
البيروني والمنهج النقدي، عاكف عدنان، مقال بمجلة الحوار المتمدن، العدد  -

 7333يناير  72، 7393
علي بن مبارك، منهج البيروني في دراسة األديان، مقال بمجلة ثقافتنا، العدد  -

 ، إيران1473، 13
 :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
                                                           

1
 Pinard)و  (Michel Meslin)و  (Alfred Jeffrey)منهم المستشرق األمريكي   - 

de la Boullaye)  
2
 .والدكتور عبد هللا الشرقاوي، وآدم ميتز. منهم الدكتور شلبي - 

3
 .32مقارنة األديان، بحوث ودراسات، عبد هللا الشرقاوي، ص في - 
 .33الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، عبد هللا دراز، ص -4

5
 .43علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم، إبراهيم تركي، ص - 

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. 
8
 .97بحوث ودراسات، صفي مقارنة األديان  - 

9
 .33علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم، ص - 

في القرن الرابع  باألدب العربياهتم  .ألماني سويسري مستشرقهو ( م 1312 - 1133) -10
باأللمانية، ترجمه إلى  Die Renaissance des Islams له كتاب. الهجري وما تاله

 .الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري»وسماه العربية دمحم عبد الهادي أبو ريدة، 
11

 .933، ص1الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري، أدم ميتز، ج - 
12

حيث درس الحضارات  1397عام  والتحق بجامعة برلين 1914عام  ولد في برلين - 
وعمل . من نفس الجامعة 1393واللغات الشرقية بها، حصل على درجة الدكتوراه عام 

درس اللغة  .أستاذا للغات السامية في كلية االتحاد العبري في سنساتى بوالية أوهايو
في جامعة بنسلفانيا، وقام بترجمة وتحقيق مقدمة ابن خلدون، وله مؤلفات  العربية

مناهج العلماء المسلمين في البحث  :منها مستفيضة في دراسة الحضارة اإلسالمية
 . العلمي

13
 .99ألديان بحوث ودراسات، صفي مقارنة ا - 

14- www.britannica.com, encyclopedia-britannica online . 
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من 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 

   .الشهرستانيالعالم اختص به 
16

وألن المؤرخين المسلمين وضعوا كتبا للتعريف بعقائد أهل الملل : "يقول يوسف زيدان - 
والديانات غير اإلسالمية، فقد عد بعضهم علم مقارنة األديان علما إسالميا أصيال، اختفى 

واعتبر يوسف زيدان  ."عن المسلمين حينا من الزمان، ثم عاد إليهم في العصر الحديث
ففي حقيقة األمر، لم يقدم علماء المسلمين األوائل : "لك زعما علميا مأزوما، مضيفاذ

... 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 

الالهوت  "الفرق والجماعات اإلسالمية وغير اإلسالمية، فحسبوصف عام لعقائد 
 .72-73العربي وأصول العنف الديني، زيدان يوسف، ص

 .57صشمس العرب تسطع على الغرب، زغريد هونكه،  -17
 .94في مقارنة األديان بحوث ودراسات، ص -18
ذكر إبراهيم تركي عددا من العوامل معتبرا أنها كانت وراء إقبال علماء اإلسالم على  -19

بالدراسة  األديانهذا العلم، فذكر القرآن الكريم وما حوى من إشارات ودعوات لتناول 
والتحليل، والتأكد من أن اإلسالم هو الدين الحق، وذكر اتساع الفتوحات اإلسالمية، 

ديانات األخرى، كما ذكر ازدهار التأليف عند المسلمين، واالحتكاك بأصحاب ال
-94علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم، ص. وتسامحهم اتجاه أتباع األديان األخرى

وذكر مسعود حايفي عامل االعتراف باألخر المختلف دينيا، وعامل نشاط حركة . 92
  .49مسعود حايفي، ص مدخل لدراسة تاريخ األديان،. الترجمة في العصر العباسي

20
 .99في علم الدين المقارن، مقاالت في المنهج، ميرا دين دمحم، ص - 

21
 .97في مقارنة األديان بحوث ودراسات، ص - 

22
 .71الدين، ص - 

23
هذا ال يعني أن دراسة األديان لم تكن علما مستقال بذاته في الفكر اإلسالمي، فإبراهيم  - 

في إطار علوم إسالمية متعددة، قبل أن تستقل بعد ذلك  تركي يرى أنها ظهرت في البداية
 .92علم مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم، ص. متمثلة في علم مقارنة األديان

24
نجد ذلك خصوصا في كتب التفاسير التي تتسم بالشمول والتفصيل مثل تفسير الطبري  - 
وتفسير الفخر الرازي  "الكشاف"وتفسير الزمخشري " جامع البيان في تأويل القرآن"
 ."مفاتيح الغيب"

25
ت )ألحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي " التاريخ"كتاب :  من أهم ما كتب في هذا الشأن - 

ت )، وكتابات أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (أوائل القرن الرابع
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، وكتاب "افالتنبيه واإلشر"و" مروج الذهب: "، وجلها مفقود باستثناء كتابين هما(943
 .(ت القرن الرابع)ألبي نصر المقدسي " البدء والتاريخ"

26
القسم األول يتمثل في تلك الدراسات : يمكن تقسيم دراسات المتكلمين لألديان إلى قسمين - 

التي كان هدفها هو الدفاع عن اإلسالم والرد على باقي األديان، ومن أمثلتها كتاب 
حيث أفرد جزءا من ( 413ت )للقاضي عبد الجبار " المغني في أبواب العدل والتوحيد"

أما القسم الثاني فتمثل في تلك الدراسات . الفرق غير اإلسالميةهذا الكتاب للحديث عن 
التي اهتمت باألديان لذاتها، ويتجلى ذلك بوضوح في كتب المقاالت والفرق والملل 

علم مقارنة األديان عند مفكري . للشهرستاني" الملل والنحل"والنحل، مثل كتاب 
 .47اإلسالم، ص

27
 .47-92إلسالم، صعلم مقارنة األديان عند مفكري ا - 

28
يذهب 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 

تابين في الديانات، وذكر المسبحي، صاحب كتاب درك البغية في وصف األديان ألف ك
الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع . والعبادات، وهؤالء جميعا لم يكونوا من المتكلمين

ويرى عبد هللا الشرقاوي من جهته أن علم مقارنة األديان . 932-933الهجري، ص
ليل القائل بأن أكثر من كتب في هذا العلم من مستقل عن علم الكالم، معتبرا أن الد

في مقارنة . المتكلمين غير كاف للتدليل على كون علم مقارنة األديان جزء من علم الكالم
   .93-93األديان بحوث ودراسات، ص

29
شاعر مجيد، يعد في طبقة ابن الرومي : عبد هللا بن دمحم، الناشئ األنباري، أبو العباس - 

وخرج إلى مصر، فسكنها وتوفي . أقام ببغداد مدة طويلة. من األنبار أصله. والبحتري
له قصيدة علي روّي واحد وقافية واحدة، . وهو من العلماء باألدب والدين والمنطق .بها

 .112ص ،4األعالم، ج. وكان فيه هوس. في أربعة آالف بيت، في فنون من العلم
30

لحديث عن أبي الريحان البيروني الذي يعد أحد سيأتي التعريف بهذا العلم في بابه، عند ا - 
 .تالميذه

31
كان على زي . أمير، مؤرخ، عالم باألدب: عز الملك، المسبحي دمحم بن عبيد هللا بن أحمد - 

له كتاب كبير في تاريخ المغاربة  .أصله من حران، ومولده ووفاته بمصر. األجناد
 .733، ص3األعالم، ج. 473توفي سنة . ومصر من أربعين جزءا

32
 .91بحوث ودراسات، ص ،في مقارنة األديان - 

33
 .71الدين، ص - 
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العرب وما قدموه للحضارة، طوقان . 914، ص3األعالم، ج: ينظر في ترجمة البيروني - 
لعلمي عند المسلمين، عفيفي دمحم الصادق، تطور الفكر ا. وما بعدها 139فدوى، ص
موسوعة . 947-943أعالم الجغرافيين العرب، حميدة عبد الرحمن، ص. 113-117ص

 .933-733، ص1أعالم الفلسفة العرب واألجانب، ج
35

أبو الريحان دمحم بن البيروني  تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، - 
  .ة الناشرأحمد الخوارزمي، مقدم

36
-139علماء العرب وما قدموه للحضارة، ص: للتوسع في إنجازات البيروني ينظر - 

أعالم الجغرافيين العرب، . 173-114تطور الفكر العلمي عند المسلمين، ص. 123
 .931-943ص

37
 .177تطور الفكر العلمي عند المسلمين، ص - 

38
 .مرذولة، مقدمة الناشرتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو  - 

39
 72، 7393البيروني والمنهج النقدي، عاكف عدنان، مقال بمجلة الحوار المتمدن، العدد  - 

 .7333يناير 
40

 .تحقيق ما للهند، مقدمة الناشر - 
41

 .البيروني والمنهج النقدي، عدنان عاكف: ينظر كذلك. تحقيق ما للهند، مقدمة الناشر - 
42

صاف سهمه عن ( يقصد اإليرانشهري)وحين بلغ فرقة الهند والشمنيّة : "يقول البيروني - 
الهدف وطاش في آخره إلى كتاب زرقان ونقل ما فيه إلى كتابه، وما لم ينقل منه فكأنّه 
مسموع من عواّم هاتين الطائفتين ولّما أعاد األستاذ أيّده هللا مطالعة الكتب ووجد األمر 

ورة المتقدّمة حّرص على تحرير ما عرفته من جهتهم ليكون نصرة لمن فيها على الصّ 
أراد مناقضتهم وذخيرة لمن رام مخالطتهم، وسأل ذلك ففعلته غير باهت على الخصم وال 

 .13تحقيق ما للهند، ص" متحّرج عن حكاية كالمه
43

، 1473، 13منهج البيروني في دراسة األديان، بن مبارك علي، مجلة ثقافتنا، العدد  - 
 .إيران

44
 .941أعالم الجغرافيين العرب، ص - 

45
 .932الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري، ص - 

46
 .177تطور الفكر العلمي عند المسلمين، ص - 

47
 .13تحقيق ما للهند، ص - 

48
وكان وقع المثال في فحوى الكالم على أديان الهند : "يقول البيروني في مقدمة الكتاب - 

بهم فأشرت إلى أّن أكثرها هو مسطور في الكتب هو منحول وبعضها عن بعض ومذاه
على رأيهم وال مشذّب، فما وجدت من أصحاب كتب غير مهذّب منقول وملقوط مخلوط 
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المقاالت أحدا قصد الحكاية المجّردة من غير ميل وال مداهنة سوى أبي العبّاس 
 .13تحقيق ما للهند، ص" اإليرانشهريّ 

49
، نقال عن علماء المسلمين وقضية المنهج، 93رنة األديان بحوث ودراسات، صفي مقا - 

 .1333دين دمحم، المجلة الحولية للجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم آباد، العدد الثالث، 
50

 .732-733تحقيق ما للهند، ص - 
51

 .12تحقيق ما للهند، ص - 
52

 .19نفسه، ص - 
53

 .73نفسه، ص - 
54

بلغ 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 
للبيروني تعلّق خاّص بالمانوية، وحّجته في ذلك اهتمامه الكبير بدراسة المانوية، والبحث 

قد ال يقصد به مجّرد اطالع  -يضيف أومليل  -وأربعين سنة، وهذا العمل  عن كتبها نيّفًا
وقد . قوم على مذهب غريب، بل قد يكون الهدف من ورائه أيضا الدعوة إلى هذا المذهب

رد الباحث علي بن مبارك على فرضية أومليل نافيا أن يكون اهتمام البيروني الكبير 
دم مثال دراسات المستشرقين للديانة اإلسالمية، حيث بالمانوية دليال على اعتناقه لها، وق

كرس بعضهم عقودًا من عمره يدرس اإلسالم أو جزًءا منه فيبّسط ويترجم ويلّخص تقّربًا 
: ويضيف قائال. لذهنية الغربّي، ومع ذلك لم يعتبر أحد ذلك دليال على اعتناقهم اإلسالم

رات أّن الباحث ال بدّ أن يقترب من لقد أدركت الدراسات الحديثة في األديان والحضا"
وعلى هذا األساس . موضوع بحثه حتّى يفهمه، وأن يبتعد عنه في مرحلة ثانية حتى ينقده
منهج البيروني في دراسة " تأسست أغلب النظريات في تاريخ األديان واألديان المقارنة

 .األديان، علي بن مبارك، مجلة ثقافتنا
55

 .13-13تحقيق ما للهند، ص - 
56

 .77نفسه، ص - 
57

، G. Allana, Albairuni، نقال عن 93في مقارنة األديان بحوث ودراسات، ص - 
 .الكتاب التذكاري عن البيروني الذي صدر في باكستان

58
 .43مدخل لدراسة تاريخ األديان، ص - 

59
 .179تطور الفكر العلمي عند المسلمين، ص - 

60
 .43مدخل لدراسة تاريخ األديان، ص - 

61
 .13تحقيق ما للهند، ص - 

62
 .منهج البيروني في دراسة األديان، علي بن مبارك - 

63
 .93تحقيق ما للهند، ص - 
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 .49نفسه، ص - 
65

 .منهج البيروني في دراسة األديان، علي بن مبارك - 
66

 .71تحقيق ما للهند، ص - 
67

 .79نفسه، ص - 
68

 .79نفسه، ص - 
69

 .43نفسه، ص - 
70

 .41نفسه، ص - 
71

 .13تحقيق ما للهند، ص - 
72

 .177تطور الفكر العلمي عند المسلمين، ص - 
73

يبدو من خالل إشارة البيروني أن اإليرانشهري كان من علماء اإلسالم الذين خاضوا  - 
فما : "... يقول البيروني في مقدمة كتابه. ميدان دراسة األديان، وأنه كان متقدما في ذلك

حدا قصد الحكاية المجّردة من غير ميل وال مداهنة وجدت من أصحاب كتب المقاالت أ
إن لم يكن من جميع األديان في شيء بل منفردا بمخترع اإليرانشهرّي، سوى أبي العبّاس 

له يدعو إليه ولقد أحسن في حكاية ما عليه اليهود والنصارى وما يتضّمنه التوراة 
لملل المنقرضة، وحين بلغ فرقة واإلنجيل وبالغ في ذكر المانويّة وما في كتبهم من خبر ا

الهند والشمنيّة صاف سهمه عن الهدف وطاش في آخره إلى كتاب زرقان ونقل ما فيه 
إلى كتابه، وما لم ينقل منه فكأنّه مسموع من عواّم هاتين الطائفتين ولّما أعاد األستاذ أيّده 

ى تحرير ما عرفته هللا مطالعة الكتب ووجد األمر فيها على الّصورة المتقدّمة حّرص عل
من جهتهم ليكون نصرة لمن أراد مناقضتهم وذخيرة لمن رام مخالطتهم، وسأل ذلك 

وقد أشار يوسف زيدان إلى هذا العلم، فذكر أنه على أهميته مغمور، . 13ص..." ففعلته
فقدت كتبه منذ زمن طويل، وال يعرف عنه شيء إال من خالل إشارة لناصر خرسو في 

 .71الالهوت العربي، ص. ومن إشارة البيروني السالفة الذكر "سفر نامة"كتابه 
74

 .733تحقيق ما للهند، ص - 
75

، منها ترجمته  هناك مجموعة من األدلة تؤكد تمكن البيروني من اللغة السنسكريتية - 
وكنت نقلت إلى العربّي : "لكتابين منها إلى اللغة العربية كما صرح بذلك في مقدمة كتابه

واآلخر في تخليص « سانك»ما في المبادئ وصفة الموجودات، واسمه كتابين أحده
وفيهما أكثر األصول التي عليها مدار اعتقادهم « بياتنجل»النفس من رباط البدن ويعرف 

ومنها استعماله الكثيف لبعض مصطلحات هذه اللغة، مثال . 13ص" دون فروع شرائعهم
والتكليس والتحليل وتشميع الطلق وهو إاّل أنّي كنت أسمع منهم التصعيد : "ذلك قوله
فأتفّرس فيها أنّهم يميلون إلى الطريق المعدنّي؛ ولهم فّن شبيه بهذا الباب « تالك»بلغتهم 

وقوله . 194ص" وهو اسم مشتّق من الذهب« رساين»قد اختّص الهند به ويسّمونه 
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أي « جاتك»ب أي األلوان ويسّمونها من جهة النس« برن»وهم يسّمون طبقاتهم : "أيضا
إنّي كنت أقف من : "ومنها حواره مع علماء الهند، ودليل ذلك قوله. 21ص" المواليد

فيما بينهم وقصوري عّما هم فيه من لعجمتي منّجميهم مقام التلميذ من األستاذ 
مواضعاتهم، فلّما اهتديت قليال لها أخذت أوقّفهم على العلل وأشير إلى شيء من البراهين 

لطرق الحقيقيّة في الحسابات فانثالوا علّي متعّجبين وعلى االستفادة متهافتين والّوح لهم ا
 . 71-73ص" عّمن شاهدته من الهند حتى أخذت عنه: يسألون

76
 .منهج البيروني في دراسة األديان، علي بن مبارك - 

77
 .41-43نة األديان بحوث ودراسات، صفي مقار - 
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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 لاا  ماان  ااال  

ئاد التاي قق  هاا صاي إبراز ضرو ة إكيائإل وتهعيلاإل صاي عقارنا، وبياان أهام الهوا
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

كيااااء مااانهس التااادليل صاااي كماااا  كااازت الد اساااة علاااى تهقااايل لاااو  إ
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

ماانهس التاادليلح اإلكياااءح المقاانهات المالكيااة المعالاارةح : الكلمااات المفتاحيااة
 . القو ح المتطلاات
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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
أن الدعامااة األساسااية التااي  إن المااتمع ن صااي مههااوم اله ااإل اإلسااالمي قيااد

بُنيت عليها أككامإل هي األدلة الشرعية، مما قؤكد علاى أن  با  الهاروع اله هياة 
ب لاااولها وأدلتهاااا الشااارعية مطلاااك شااارعي وم قاااد مطلاااوب صاااي الشااارقعة 

            .                                                                                          اإلسالمية

والمااذهك المااالكي أكااد أشااهر المااذاهك اإلسااالمية المعتماادة صااي اله ااإل 
اإلسالمي، وهو مان ألاقها وأعادلها صاي األككاام والهتاو ، غيار أن ك يارا مان 
العلماء أشاعوا عنإل تهمة تيرقد ص هاإل عان الادليل، وكوناإل أقال الماذاهك اعتماادا 

 رقن، مما نقا بك ير من العلمااء على منهس التدليل سواء عند المت دمين أو المت 
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إلاى مقاولاة التق اق مان هاذ   - الة منهم المنتةاون إلى المذهك -المعالرقن
 .                                                                                      التهمة ومقاولة إبراز منهس التدليل وإكيائإل صي المذهك المالكي

هاال هنااا  : ت هااذ  الد اسااة لتعااالس إشااكالية  ئيةااة مهادهاااماان هنااا جاااء
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 
ة ال لك النااب  صيهاا، باعتااا  أككاماإل عملياة تارتا  بواقا  اإلسالمية، صهو بم اب

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 
ب ارو ة إساناد اله اإل للادليل،  - الة منهم  لاة العلم الشرعي-أصراد المةلمين 

اقترنات بالادليل، كماا أن القادق   صال قُ ال ككم ود تل ى صتو  قاود لدقهم إد إ ا
 .      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  

الع لايح ألناإل مان أوجاإل  على األدلة الن لية النقية ص  ، بل ادستعانة بادساتدد 
 .                                                                                                               التدليل للهروع

كما تهدف الد اسة أق اا إلاى إعاادة لاياغة اله اإل الماالكي صاي عقارنا 
ء المادونات ال دقماة أو صاي لياغة ت وم على منهس التدليل، سواء من  ال  إكياا

 .                                                                                                                    التقنيل المعالر، وإثاات ألالة هذا المنهس صي المذهك المالكي

نهس ص غلاك مان كتااوا عان ما :أما عن الد اسات الةااب ة صاي الموضاوع
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

اله اإل المااالكي بااين التيرقاد والتاادليل لااادود عااد القاامد الطاااهر،  مانهس كتابااة -
وهو كتاب من منشاو ات دا  الاقاول للد اساات اإلساالمية وإكيااء التارال 

 .بدبي

 -نقاو مانهس معالار لحلاالم الماذهاي -اله إل المالكي بين التادليل والتيرقاد  -
الملت ااى األو  لمقمااود سااالمة غ النرقاااني، وهااي و قااة بق يااة م دمااة إلااى 

 11-11ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي المنع د بدبي صي الهترة ما بين 
 .م4221ما س  42 -11:  المواصق  1141مقرم 

المتاا  رون بااين التيرقااد والتاادليل للقااادل باان عاااد الااركمن النرقاااني، وهااي  -
 . لكيال اضي عاد الوهاب الاندادد الما: و قة م دمة لنهس الملت ى الةابق

التدليل صاي ماذهك اإلماام مالا  وأثار  صاي التيدقاد اله هاي لادقا ا سايا ، وهاي  -
 - 1111و قااة بق يااة منشااو ة ضاامن األعمااا  الكاملااة لمااؤتمر اإلمااام مالاا  

 .م4211

وتاا تي هااذ  الد اسااة للقاادق  عاان إكياااء ماانهس التاادليل صااي التقاانيل 
و ما لم تتعار  لاإل المالكي المعالر، بإبراز ضرو تإل ولو   ومتطلااتإل، وه

 .                                                           تل  الد اسات

أما منهيية الد اسةح صإن  ايعة الموضوع وعنوانإل صر  علينا اعتمااد 
 :  المنهس الولهي، م  ادستعانة بال واعد المنهيية التالية

و ل  عند التعر  لمهااهيم مانهس التادليل ومانهس التيرقاد، ومقاولاة : التحليل -
 . تهكيكها وتاةيطها و بطها باله إل المالكي

من  ال  مقاولتنا تتا  المقنهات المالكية المعالرة التي اهتمات : االستقراء -
 .بإكياء منهس التدليل، وكذا مقاولة است راء لو  ومتطلاات هذا اإلكياء

 : الد اسة إلى ثالثة مقاو   ئيةةوقد تم ت ةيم 
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تناااو  مههااوم ماانهس التاادليل ومااا ق ابلااإل ماان ماانهس التيرقااد، ثاام  األول
 .القدق  عن ضرو ة إكيائإل والهوائد التي قق  ها صي عقرنا

تقدل عن واق  منهس التدليل صي المذهك الماالكي باين المت ادمين  الثاني
ي المذهك عند المت دمين وغلااة والمت  رقن، من  ال  بيان ألالة هذا المنهس ص

منهس التيرقد عليإل عند المت  رقن، ثم أع اتاإل ب ساااب غلااة مانهس التيرقاد لاد  
 .المت  رقن

صقاالت صيااإل لااو  إكياااء ماانهس التاادليل صااي المقاانهات المالكيااة  الثالاا 
المعالاارة ومتطلااتاااإل وبعااا  نما جااإل صيااااءت القاااو ة األولااى عااان التااادليل 

بينماا جااءت . متطلااتاإل ونما جاإل–ميردة عن الدليل للمصتقرات والمقنهات ال
القاااو ة ال انياااة عااان التااادليل بتصااارقس األكادقااا   وتقاااقيح ادساااتدد  صاااي 

 .متطلااتإل ونما جإل –المقنهات المدللة 

 .متطلااتإل ونما جإل –أما القو ة ال ال ة صعن التقنيل المدلل المةت ل 

 :رنامفهوم منهج التدليل وضرورة إحيائه في عص /أوال

 :التعريف بمنهج التدليل -أ
أما المعنى اللنود للمنهس ص للإل من الهعل : المنهج لغة واصطالحا

سلكإل، : نََهَس صالن األمر نَْهْياح أد أبانإل وأوضقإل، ونََهَس الطرققَ :نََهَس، وق ا 
وضح واستاان، ولا  نْهيا واضقا بي نا، والمنهس بهتح الميم : وأَْنَهَس الطرققُ 

ومن معانيإل أق ا  1.هو الن هس والمنها ح أد الطرقق الواضح المةت يموكةرها 
                                                                                                         .2الصطة المرسومة

ف تعرقهات متعددة أشهرها: اصطالحاأما   :صعُر 

القاقيح لةلةالة مان األصكاا  العدقادة إماا مان صان التنيايم " :هو المنهج
أجل الكشل عن الق ي ة كاين نكاون بهاا جااهلين، وإماا مان أجال الارهناة عليهاا 

  .3"لآل رقن كين نكون بها عا صين
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الطرقااق المااؤدد إلااى الكشاال عاان الق ي ااة صااي العلااوم " :الماانهج  ااو
وتقاد د عملياتاإل بواسطة  ائهة من ال واعد العامة التي تهايمن علاى ساير الع ال، 

  .4"كتى ققل إلى نتيية معلومة

" ماانهس التاادليل"وإن كااان المعنااى الااذد سنةطقااقاإل معنااا صااي معنااى 
كمركااك هااو المعنااى اليااام  بااين اللنااة وادلااطالم، وهااو الطرقااق الواضااح 

 .المؤدد إلى النر 

أماا التادليل لناة ص لالإل مان الهعال دَ   علاى  :التدليل لغة واصاطالحا -ب
كماا أن الادليل هاو   ،5ماا قُةاتد  باإل: ساد د  إلياإل، والاْد ِليل: قَدُلُّإل دَد  وِددَلَاةالشيء 

والت ْدِليل مقد  دَل َل قُدَل ل تدلياْل، ودَل َل على المة لة أقاام   .6المرشد إلى المطلوب
 .7الدليل على لقتها، وأثاتها بالدليل

ناااةح إ  هاااو صاااي صاااال قاتعاااد عااان معناااا  صاااي الل: أماااا التااادليل الاااطالكا
إقامااة األدلااة ماان الكتاااب والةاانة ومااا قرجاا  إليهمااا ماان :" ادلااطالم اله هااي

 :أو هااو .8"األلااو  المةااتناطة علااى أككااام المةااائل اله هيااة والهتاااو  العلميااة
إقااراد األدلااة الشاارعية صااي الكتااك اله هيااة م رونااة باألككااام والمةااائل، سااواء "

       .9"عنهات دمت األدلة على األككام أو ت  رت 

ممااااا ساااااق ماااان تعرقاااال الماااانهس والتاااادليل لنااااة : ماااانهج التاااادليل -ج
 رق ااة صااي التاا ليل " :والااطالكاح قكااون تعرقاال ماانهس التاادليل كمركااك هااو

اله هي ت وم على ت لايل المةاائل اله هياة وادساتدد  لهاا مان  اال   با  اله اإل 
  .10"ب دلتإل من الكتاب والةنة واآلثا  والنير

ادساتدد  هاو  لاك الادليل : "ق او  اآلمادد: يل واالستداللبين التدل -د
وقطلق عند اله هاء تا ة بمعنى  كر الدليل، سواء كان الدليل نقاا أو إجماعاا أو 

، صاالمعنى األو  11"قياسا، وقُطلق تا ة أ ر  على نوع  اص من أناواع األدلاة
ال اااني هااو  لالسااتدد  هااو مرادنااا ماان التاادليل صااي اله ااإل اإلسااالمي، ألن المعنااى

التهكار صاي كاا  " :المعنى األلولي لالستدد  والذد جعلإل علمااء األلاو  هاو
المنيو  صيإل  لاا للعلم بما هو نير صيإل، أو لنلاة الين إن كان مما  رق اإل غلااة 

 .12"الين
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وأ يااارا صاااإن الماااراد بالتااادليل اله هاااي هاااو الاقااا  عااان الااادليل ألجااال 
نركز علاى هاذا المعناى للتادليل، نااي ن  استق ا  أدلة قو  ص هي معي ن، ونقن إ 
  :13أن مراتك  لك الدليل على المةائل ثالثة

 .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 هاي  -
 .ل واعد ادستدد  الشرعية

وهنا  الاق  عن الدليل د لالجتهاد ود للترجيحح وإنما للتادليل، وهاو مرادناا  -
ولعاال الماارتاتين األولااى وال انيااة تااد الن صااي . ماان التاادليل للمةااائل اله هيااة

    .     المعنى األلولي لالستدد ، د معنا  اله هي المرادف للتدليل

 :التعريف بمنهج التجريد -2

دَ ُ ألاال : التجريااد لغااة -أ : الكلمااة ماان َجااَردَ الشاايء قَْيااُردُ ُ َجااْرد ا، وَجاار 
التعرقااة ماان : ناازع عنااإل الشااعر، والتيرقااد: قَش ااَر ُ، وَجااَردَ اليلااد قَْيااُردُ ُ َجااْردا

اليرقدة أد الةاعهة التاي تُ ش اُر مان  ولاها، وكال شايء قش ارتإَل : ال ياب، وقُ ا 
دتإل عنإل   .14عن شيء ص د جر 

تصلياااة :" التيرقاااد صاااي الاااطالم اله هااااء هاااو: التجرياااد اصاااطالحا -ب
المؤلهات اله هية عن األدلة الشرعية، أو بمعنى تعرقة المةائل اله هية عن أدلتها 

  .15"الشرعية

بما أن تعرقل المنهس مار  معناا صاي التعرقال بمانهس : منهج التجريد -ج
ت اوم  رق اة صاي كتاباة اله اإل " :التدليلح صإن التعرقل بمنهس التيرقد كمركك هو

، وبمعناى خ ار 16"على تيرقد اله إل عن أدلتإل التهقيلية، وعدم  با  مةاائلإل بهاا
منهس صي كتابة اله إل ق وم علاى  كار الهاروع عا قاة عان أدلتهاا وم  اذها، :" هو

                                       .17"وهذا المنهس غالاا ما قُتوسل بإل صي لياغة المتون اله هية المصتقرة

ممااا ساااق قتاااي ن أن عالقااة : عالقااة ماانهج التجريااد بماانهج التاادليل -د
التيرقد بالتدليل عالقة م ابلة، صهما مت ادان،  ل  أن القكم إما أن قكون ُمقل اى 

، وكمااا ق ااا  18بدليلااإل، وهااو التاادليل، وإمااا أن قكااون ُميااردا عنااإل، وهااو التيرقااد
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ليل أك ار بمعرصاة معناى باألضداد تُد   المعاني، صيت ح وقت كد معناا معناى التاد
 . التيرقد

 :ضرورة إحياء منهج التدليل في عصرنا وفوائده -2

إن قيماة اله اإل ووزناإل مارتا  : ضرورة إحياء منهج التدليل وأ ميتاه -أ
بما استند إلياإل مان أدلاة وألاو ،  لا  أن مانهس التادليل هاو  وم اله اإل وزقنتاإل، 

العلم باألككام الشرعية " و ولعل أك ر ما قت ح  ل  هو صي تعرقل اله إل المشه
، والاذد قؤكاد علاى التاراب  الوثياق باين "العملية المكتةك مان أدلتهاا التهقايلية

وأدلتها على ا تالف أنواعها الن لية والع لية، ( األككام الشرعية) الهروع اله هية
للى هللا علياإل -المتهق عليها والمصتلل صيها، كما أن هذا المنهس هو منهس الناي 

 .                                                                                                         ولقابتإل الكرام الذقن كانت ت ترن صروعهم وصتاوقهم بالدليل -موسل  

ول ااد ألاااح إكياااء هااذا الماانهس ضاارو ة صااي عقاارنا عقاار النه ااة 
 : ال  ما قلي اله هية القدق ة، وتتيلى هذ  ال رو ة من

كونإل المنهس الذد قةتوعك أككام النواز  اله هية بتصرقيها وقياسها على تل   -
األدلة،  الة وأن الهروع الميردة متناهية و القياة اله هية متياددة، كماا أن 
ماان أهاام مراكاال النياار صااي النااواز  اله هيااة مركلااة التاادليل بعااد التقااوقر 

و استق اا  األدلاة والشاواهد بماا صياإل والولل للمةا لة، باعتااا  التادليل ها
الن ااو  اله هيااة ماان األلااو  وال واعااد وأقااوا  األئمااة، كتااى وإن لاام تكاان 

 .19األ يرة  أدلة كاكمة، بل مهةرة وم ا بة للدليل

إن منهس التدليل قعتار من أهم متطلاات التيدقد اله هي الذد قنةس األككام  صي  -
ضااوء 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  

               .20ألجل تيدقد الصطاب اله هي

ت دقم التدليل على التيرقد قُعد من أهم ضواب  الهتو  صي عقارنا،  الاة إن  -
وأن من أهم أوجإل الصلال وادضاطراب صاي الهتاو  اضاطراب المانهس، وهاو 

  .21العراء عن التدليل والتعليل
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من هنا د بد من التنايإل على ضرو ة مةاقرة عقرنا الذد نعاي  صياإل، 
لى ضرو ة األ اذ بماا قامات علياإل وهو عقر عم ت صيإل لقوة إسالمية نا هت إ

األدلة من األككام الشرعية، بدليل إقدام  لاة العلوم الشرعية على الكتك اله هية 
اا كاان  التي قيدون صيها المةاائل مقاقوبة بالادليل، وإعراضاهم وانقاراصهم عم 
دا ماان الاادليل، أو اساات  لو  علااى األقاال، ممااا قؤكااد علااى ضاارو ة أن  منهااا مياار 

مشاعل إكيااء هاذا المانهس، وبالصقاوص  - الة أتااع المذاهك -ققمل العلماء 
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 

لتادقن م اود د صي ميا  الد اساات و الاقاول العلمياة، ود صاي مياا  التعااد وا
ب األككاام الشارعية إلاى نهاوس  تنييك منهس التدليلح ألنإل وكد  الكهيال با ن ق ار 

  .22الناس

والدعوة إلى إكياء منهس التدليل ظل ت متيددة على مار  العقاو  بةااك    
ما أصرز  منهس التيرقد من جمود وت ليد وبعد عن  وم اله إل الق ي ية، ولعل هذ  

ومان العياك العيياك أن : "العز بان عااد الةاالم الدعوة نةتشهها من قو  اإلمام
اله هاااء الم لاادقن ق اال أكاادهم علااى ضااعل م  ااذ إمامااإلح بقياا  د قيااد ل ااعهإل 
مدصعا وم  هذا ق ل د  صيإل وقتار  مان الكتااب والةانة واألقيةاة القاقيقة لمذهااإل 

عااب " :وهي الدعوة التي أكاد ها ابان ال اي م صاي قولاإل  .23"جمودا على ت ليد إمامإل
الناس  كار ادساتدد  صاي الهتاو ، وهاذا العياك أولاى بالعياك، بال جماا  بع  

لالى هللا علياإل  -الهتو  و وكها هو الدليل، صكيل قكون  كر كاالم هللا و ساولإل
وال يااااس  - ضاااوان هللا علااايهم -وإجمااااع المةااالمين وأقاااوا  القاااقابة  -وسااال م

 .24"الققيح عياا

غاقتااااإل  دمااااة اله ااااإل وألن ماااانهس التاااادليل : فوائااااد ماااانهج التاااادليل -ب
  :25اإلسالميح صإن لإل صوائد جليلة قمكن جمعها صي ما قلي

أن التدليل للهروع بالكتااب، والةانة، واإلجمااع، وال يااس القاقيح، هاو  وم  -
اله ااإل وجمالااإل، و ااراز الهتااو  وكليتهااا، وبالتااالي قطاا  كيااة الصرالااين  
والمرجهين والياهلين الذقن قد عون علاى ص اإل الماذاهك أو بع اها أنهاا بنيار 
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بعااد أن  -ملاالى هللا عليااإل وساال   -دلياال، أو مقااادمة لكتاااب هللا وساانة  سااولإل
 . 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 مادل ل، و لا  باياان م  اذ  -
األككام وأدلة الهاروع، وتقانيل تلا  األدلاة إلاى م ااو  قُعمال باإل، وماردود 

قيح معنااى وشااكال، ظاااهرا قُطاارم ود قُلتهاات إليااإل، ممااا قمك اان لله ااإل القاا
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 أو  -
المةتهتي، و م نة الم لاد غيار المؤهال للتارجيح إلاى التازام مذهااإل باألساانيد 

لشرعية التي أوجك الشا ع ادستناا  منهاح مما قُوصر ال  ة باله إل اإلساالمي ا
بعد أن قُصر   صاي لاو ة جدقادة مقاالة بالادليل،  الاة صاي نيار مان كاانوا 

د خ اء وصتاو  لرجا  م لهم  . قينون أنإل مير 

إعطااء أهال التارجيح صاي الماذهك صرلاة لال االع علاى اآل اء اله هياة مدل لااة  -
مد   جقانها، وهو ما قُشكل إسعاصا أق ا لمان ق وماون بد اساات للنير صي 

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

قيعال  - الة منها أدلة ال رخن والةنة  -يل و ب  الهرع اله هي بإل إن ب   الدل -
العالم والةام  قشعر دائما أنإل مت اِ ، وأنإل مةول بنقوص الشرع وهدقاإل، د 
بهوا  وتعقاإل، صيكون هذا الشعو  مدعاة لالستيابة وادمت ا ، كما أن منهس 

ام الماذهاي، مان التدليل ق ود الياناك اإلقمااني وادعت اادد عناد  ود ادلتاز
 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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 :واقع منهج التدليل في المذ ب المالكي بين المتقدمين والمتأخرين: ثانيا

القادق  عان ألاالة هاذا المانهس صاي الماذهك وقت ح لنا  ل  من  ال  
المالكي و الة عناد المت ادمين، ثام إباراز أهام األساااب التاي ت ال و اء كلاو  

 .منهس التيرقد بدقال عنإل لد  المت  رقن

ل اد شااع عان الك يار : منهج التدليل منهج أصيل في المذ ب المالكي -أ
ى منهس التيرقد، وكاذا  لاو من العلماء أن المذهك المالكي أك ر المذاهك ميال إل

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 أُ ِر  صيها المذهك المالكي بشاكل ماتاو  د قُعا ار عان كاصاة مدا ساإل، ود 

وقاد : "ق و  اليكني الشن يطي  ،26تى من كاصة علمائإلمصتلل مراكلإل، بل ود ك
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  

ولماا كاان ألاقابنا اشاتنلوا صاي ...ال  األ ذ من الكتاب والةنة وال ياسمذهك م
تاادوقن األككااام بادكتهاااء بنةاااتها إلااى ال ائاال بهااا ماان شاايو هم دون اسااتيالب 

أن الناقل أمين ما لام ق اات : أدلتها، ث ة منهم بهم، واعتمادا على قاعدة هي قولهم
  .27"عدم  ل 

المااذهك المااالكي منااذ نشاا تإل  ماان هنااا صماانهس التاادليل ماانهس ألاايل صااي
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 

ت دمون من المذهك على هذا المنهس م ارنين صاروعهم قواعد النير، وقد سا  الم
وألهميااة كتااك المت اادمين وقيامهااا علااى الت لاايل  ،28ومةااائلهم اله هيااة ب دلتهااا

أن قتقر   :  "والتدليلح ص د جعلها الشا اي هي المعتمد لد   الك العلم إ  ق و 
صلاذل   ...كتك المت دمين من أهل العلمح صإنهم أقعد بإل مان غيارهم مان المتا  رقن

لااا ت كتااك المت اادمين وكالمهاام وساايرهم أنهاا  لماان أ اد األ ااذ بادكتيااا  صااي 
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العلاام علااى أد نااوع كااان و قولااا علاام الشاارقعة الااذد هااو العااروة الااوث ى، 
 .29"والوز  األكمى

ولعل مد سة العرال المالكية كان لها الةااق دون مناازع صاي ادكتياا  
  :30أساسيان همالله إل المالكيح إ  ساعدها صي  ل  عامالن 

القركة العلمية صي بندادح إ  كان بها معتار  الن ازا  ومياالس الني اا  وميادان  -
 .التناصس

ص هاء المالكية المت دمون بالعرال كانوا جميعهم كملة خثا ، و واة سان ة، و هاو  -
 . ما قت ح من أعالم المد سة

وم  قادوم عقار المتا  رقن وظهاو  المصتقارات أضاقت مقانهاتهم 
دة عن الدليل لنر  اد تقا  والتيةير، صقل  مانهس  تعس بالمةائل اله هية مير 
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 

هتماامهم إلاى تلصايا ماا صاي األمهااات عناد المتا  رقن مانهم ص ا ، كاين تقاو   ا
وشركإل وتقليلإل والتعليق عليإل، وقد بدأ عقر التيرقد بدد من التدليل م  كتاب 

الرسالة، وأك ر ما تيلى م  ظهو  المصتقر الصليلي " ابن أبي زقد ال يرواني" 
 .31وشروكإل التي  اع ليتها بين مصتلل الهئات، وهي  الية من الدليل

قاد   -و الاة منهاا مصتقارات المدوناة -صتقارات من هنا نيد أن الم
لعات دو ا با زا صي غلاة منهس التيرقد لد  المت  رقن، ما كارم اله اإل الماالكي 
صي هذ  المركلاة مان الادليل، وُلارصت الهمام عان ادكتياا  علاى المةاائل إلاى 

 . الاق  عن المشهو  بالمقطلح المت  ر وادكتهاء بإل

قر المتا  رقنح إد أن هاذا المانهس شاك ل وم  غلاة منهس التيرقد صي ع
 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، ماا  أن الك ياار ماانهم كااانوا علااى علاام ب دلااة مااذهاهم التهقاايلية، 
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أ هانهم وهم قدونون كتاهم، صمصتقاراتهم هاذ  لام تاان علاى وكانت كاضرة صي 
 .32صراغح ولكن غلك عليها التيرقد  لمةوغات عندهم

ولكن سرعان ما ان ش  ضااب التيرقد عن المذهك الماالكي ما  ظهاو  
 :ماادونات وتاا ليل  ماان باااب التاا ليل اله هااي الماادل ل، كمؤلهااات اباان عاااد الااار

المعوناة والتل اين، ومؤلهاات : وهااب الاناداددادستذكا  والتمهيد، وكتاك عااد ال
الم دمات والايان، وكذا الذ يرة لل راصي، وغيرها من المدونات، : ابن  شد اليد

وهو ما قد  على ألالة التدليل صي المذهك المالكي، وأن ما أُشي  عنإل أناإل أك ار 
مالكياة المذاهك تيرقدا غير مةل م بإل، باعتاا  أن ماا سااهم صاي اتهاام المد ساة ال

المت اادمون -بااذل  هااو كااون التاارال اله هااي الماادل ل الااذد أنتيتااإل مد سااة العاارال 
د وجاود لاإل الياوم باين أقادد النااس، إ ا ماا اسات نينا مؤلهاات  -منهم والمت  رون

ال اضااي عاااد الوهاااب، ولاام قاااق منهااا سااو  أو ال قليلااة ماع اارة صااي  اازائن 
لايك بهاا المالكياة صاي دواوقانهم المصطو ات، وبذل  قُعلام ِعيام الرزقاة التاي أُ 

 .33األولى

إ ا : أسباب غلبة منهج التجريد على منهج التادليل عناد المتاأخرين -ب
دا عن  كنا قد توللنا إلى أن ادتهام الذد  ا  المذهك المالكي بكونإل مذهاا مير 
الاادليل هااو  هااين صتاارة ظهااو  المصتقاارات صااي عقاار المتاا  رقن، صااإن هنااا  

 :غلاة هذا المنهس أهمهاأسااب وعوامل و اء 

إن مااا وقاا  ماان اد تقااا  صااي كتااك : ظهااور االختصااار والمختصاارات
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

 .ت ليل األلهاظ تيةيرا للقهظ: األول

 .جم  ما صي كتك المذهك من الهروع ليكون أجم  للمةائل: الثاني

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 
ا المصتقرات لم تكتال ص ا  بت ليال األلهااظ صاي ا تقاا ها للكتاك المدل لاة، وإنما
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زادت عليهااا كااذف مااا صااي هااذ  الكتااك ماان األدلااة الن ليااة، أو كااذف الك ياار منهااا 
ألجاال هااذ  الناقااة، كمااا أنااإل قااد قكااون الكتاااب المصتَقاار د ققااود هااو بنهةااإل إد 
اليةير من األدلة، صيا تي مان قصتقار  وققاذف أدلتاإل لال تقاا ، وقكاون األثار 

 .34لذل  تيهيل المادة اله هية بالمرة

ناااافل القاااوي فاااي بيناااات وماااوابن انت اااار الماااذ ب عااادم وجاااود الم
قعتار العامل ال اني الذد ساعد على ترسيخ هذا المنهس وإشاعة ال ناعة : المالكي

بااإل،  الااة صااي بعاا  بيئااات المااذهك المااالكي ومااوا ن انتشااا  ، هااو غياااب 
المناصس ال ود،  الة صي مقر وإصرق ية التي انتشر بها المذهك المالكي وكال  

مذهك األوزاعي ومذهك أبي كنيهة اللذقن سا ا إليها، ود سيما بعد ما  بدقال عن
تانا  بع  القكام صي األندلس، ود قنيك عنا الت ثير ال ود لهذا العامل صي دعام 
د عن األدلة، باعتااا  أن التنااصس ققمال كاال مان الصقامين  منهس الت ليل المير 

 ااال أومااان النيااار، مماااا علاااى ادكتياااا  لماااا ق اااو ، وعلاااى  كااار دليلاااإل مااان الن
ق طرهما إلى سالو  مانهس قاائم علاى ت لايل المةاائل اله هياة وادساتدد  لهاا 
وم ا عااة القيااة بالقيااة، صتكااون تلاا  هااي لااانة المؤلهااات اله هيااة، وهااذا مااا 

  .35كقل م  المد سة العراقية المالكية

إن أغلااك : ضااعف المصاانفين فااي عصاار المتااأخرين فااي علاا  الحاادي 
ه ااإل المااالكي صااي عقاار المتاا  رقن كااان لهاام ضااعل صااي علاام المقاانهين صااي ال

القدق ، مما أث ار صاي الياناك ادساتددلي صاي الكتاك المؤلهاة، ولعال  هاذا العامال 
كان على العكس صي عقر المت ادمين الاذقن كاان أغلاك علماائهم مان المشاتنلين 

ونقان بعلم القدق ، والمهتمين باآلثا ، مما جعل تاوجههم تادليليا باد  التيرقاد، 
  .36نعلم أن أك ر ادستدددت على المةائل اله هية  تكون من الةنة واآلثا 

إن هااذا الةاااك هااو مااا جعاال : تعصااب بعاام المتمااذ بين  بمااذ ب مالاا 
بعاا  المتمااذهاين  المتعقاااين قااد عون تاارجيح قااو  مالاا  صااي كاال مةاا 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، ماا  أنااإل ثااات تا قصيااا أن 
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تاااا  رقن،  الاااة مااا  ظهااااو  التعقاااك للماااذهك إنماااا شاااااع صاااي عقااار الم
 .37المصتقرات وشروكها التي توجهت بالمذهك إلى منقى التيرقد والت ليد

إن دعاو  ماا تار  : ضعف الهم  وفتور العااائ  فاي عصار المتاأخرين
األولون للمت  رقن شيئا  قاد أث ارت بشاكل قاود صاي عقار المتا  رقن، صانقاك  

الهمم وققو ا على ادبتكا  أك رهم على الت ليد والتكرا ، مما أو ل ضعها صي 
واإلبااداع ، صركنااوا إلااى مقاانهات وماادونات المت اادمين قصتقاارونها وقُن قااون 

 . منها، دون أد إضاصة أو تيدقد

 :صور إحياء منهج التدليل في المصنفات المالكية المعاصرة ومتطلباته: ثالثا

ماة وعيا ب همية منهس التدليل وقيمتإل صي اله اإل اإلساالمي، وتهعايال وترج
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 بعاا  المقاانهات والماادونات المالكيااة المعالاارة متيهااة اتيااا  ماانهس 

 :التدليل ظهر صي لو  قمكن إ جاعها إلى ثالثة با زة وهي

دة عن الدليلا -  .لتدليل للمصتقرات والمقنهات المير 

 .التدليل بتصرقس األكادق  وتققيح ادستدد  صي المقنهات المدل لة -

 .التقنيل المدل ل المةت ل -

وسااانتقدل عااان هاااذ  القاااو  موضاااقين متطلااتهاااا، ومةتعرضاااين 
 .نمو جين من المقنهات اله هية المالكية المعالرة صي كل لو ة

 :  -متطلباته ونماذجه - للمختصرات والمصنفات المجردة عن الدليل التدليل -1

باعتاااا  أن الاادليل هااو الهيقاال بااين : توضاايا الصااورة ومتطلباتهااا -أ
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  مدل لاة، أو بالاقا  عان الادليل 

المذهك صي كالاة عاوز الادليل،  الاة وأن التادليل د قنققار ص ا  كتى  ا   
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، بال هناا   أهمياة لةدلاة الع لياة واألدلاة المصتلال (النقوص)صي األدلة الن لية 
صيهااا صااي ادسااتدد  للمااذهك ماان كتااك المااذاهك األ اار ، وكااذا تاادليل المةااائل 

جة تصرقيا بذكر ال ياس الذد تم إجراؤ ، إضاصة إلى اعتم اد دليل األلل، المصر 
كتاى ما  إقارا  أن  -أو ادستدد  بال واعد اله هية على الهروع المند جة تقتها 

 .                                                                               38-ال واعد اله هية د قُةتد  بها على القكم ولكن تُدع مإل

مد سااة المالكيااة ماا  غيرهااا صااي وأق ااا قمكاان ادسااتهادة ماان توالاال ال
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 

 . 39الذقن تل وا بع  المةائل من غير أئمة المذهك

مانهس التادليل هاو مقاولاة و اللة ال او  صاي هاذ  القاو ة مان إكيااء 
الاقااا  عااان ادساااتدد  للمصتقااارات أو المقااانهات المياااردة عااان الااادليل صاااي 
المااذهك المااالكي،  الااة منهااا كتااك المتاا  رقن التااي اساات ر عليهااا اهتمااامهم، 
وإ راجها صي شكل مادل ل مان  اال   با  صروعهاا ومةاائلها بالادليل و باالطرل 

 .التي ت دمت خنها

امات معالرة بالتدليل لله إل المالكي، ولايس أد  هنا  اهتم :نماذجه -ب
دا  الاقاول للد اساات اإلساالمية وإكيااء "على  لا  مان المشاروع الاذد تانتاإل 

، وقد ساق هذا المشاروع مقانهات "اله إل المالكي بالدليل"بدبي بعنوان " الترال
وكتك اهتمت بالتدليل للمصتقرات المالكية الميردة صاي عقارنا، وما  أن هاذ  

و ة مان لاو  إكيااء التادليل لام تكتمال ولام تةاتيم  كال مصتقارات اله اإل الق
المالكي ومقنهاتإل الميردة، إد أن هنا  نما    سمت الطرقق لالهتماام باذل ، 

مةال  الددلة صي " كتاب : وسنكتهي من هذ  القو ة بعر  نمو جين ص   هما
  ".مواهك اليليل من أدلة  ليل" ، وكتاب "شرم مةائل الرسالة

ألكمااد باان غ : "مسااال  الداللااة فااي ااارا مسااائل الرسااالة"كتاااب 
، "ابن أبي زقاد ال يرواناي" هذا الكتاب هو شرم على  سالة : القدقق النما د

اعتنااى صيااإل باألدلااة للمةااائل اله هيااة  الااة ماان األكادقاا  واآلثااا ، وألاال هااذا 
ا صاي  ساالة تصارقس الاددئل لما"الكتاب ا تقا  لكتاب خ ر لنهس المؤلل سما  
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صإني كنت وضاعت  : " ، وصي  ل  ق و  المؤلل"ال يرواني من الهروع والمةائل
جات صياإل ددئال ماا اشاتملت علياإل مان الهاروع  على  سالة ابن أبي زقاد كتاباا  ر 
يتإل تصرقس الددئل لماا صاي  ساالة  اله هية، وأ لت صيإل بإقراد أك ر األكادق  وسم 

 أقات ادقتقاا  علاى كادق  أو اثناين ما   ال يرواني مان الهاروع والمةاائل، ثام
اإلشا ة إلى ما صي الاااب أساهل للتققايل وأقارب للتنااو ، صا تقارتإل صاي هاذا 

يتإل مةال  الددلة على مةائل الرسالة   .40"اليزء سم 

ل اد دل ال النماا د للمةاائل التاي  أ  أنهاا :  منهجه في التدليل للمسائل
لل يرواناي، متينااا ماا جااء صاي الماتن وهاو تقتا  إلى التدليل صي كتاب الرساالة 

وهاو ك لالإل الاذد لام أتعار   صياإل : "ظاهر د ققتا  إلى دليل، وصي  لا  ق او 
  .41"ليمي  المتن بل كذصت منإل ما هو ظاهر د ققتا  إلى دليل

كما أن منهيإل ق وم على عدم ادكتهاء باذكر الادليل ص ا  للمةاائل، وإنماا 
بيااان د جتهااا صااي أك اار األكيااان، صهااو إ ا  كاار قُ اايل إليااإل تصاارقس األكادقاا  و

القدق  قُاي ن من أ رجإل، وقد قذكر ماا قيال صياإل مان تقاقيح أو غيار  مان كاالم 
  .42األئمة، إ  ك يرا ما قتكلم على األكادق  و واتها

ألكمد بان غ األماين بان أكماد : "موا ب الجليل من أدلة خليل"كتاب 
مصتقار  ليال باألدلاة مان الكتااب والةانة وهو كتاب شَرَم : اليكني  الشن يطي

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 

 قام باستيالب ما وقل عليإل من أدلة  ليل، صيااء بقماد هللا: "ت دقمإل لهذا الكتاب
كتابإل بم ابة تا  تو   بإل صروع مذهك إمام األئمة إمام دا  الهيارة، وغيار  ااف 
أنااإل د قُةااتطاع التاادليل علااى كاال المةااائل الهروعيااة ادجتهادقااة،  لاا  مااا كماال 

، ص تى بمن التاعي ية  "مواهك اليليل من أدلة  ليل" المؤلل على تةمية كتابإل 
جعة، وما د قُد     .43"كلإل د قُتر  كلإلليتر  لنهةإل    الر 

وصي ساك ت ليهإل لهذا الكتاب قذكر المؤلل صي م دمة مقانهإل أناإل أل هاإل ِلماا سامعإل 
مان أقان لمالا  قولاإل "، "مان أقان لصليال قولاإل كاذا "من بع   لاة العلم قاولهم 

 .44 الة أنهم لم قتذوقوا  عم اله إل كين  لو  من الدليل" كذا 



 جميلة قارش/ د
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              222

كر المؤلل صي م دماة كتاباإل أناإل ل د  : منهجه في التدليل لمختصر خليل
إنما دل ل لما استطاع  الوقوف عليإل من أدلة صروع مصتقر  ليل الذد هو ما باإل 
ت مةائل ك يرة د قُةتطاع التدليل  الهتو  صي مذهك اإلمام مال ، وأنإل سوف قُهو 
عليها، ألن الةايل إليها مق  ادجتهاد الاقت، كما أنإل قُؤك د على بذلإل ققا   

ي إجااراء هااذ  المةااائل علااى قواعااد المااذهك  الصيااات أم وصاقيااات، وقااد جهااد  صاا
جعاال دقاادن منهيااإل أنااإل إن وجااد  للمدونااة نقااا صااي الموضااوع ساااقإل، صااإن كااان 
د صتو  من المذهك نيرح صإن عا ضاها الانا  مرصوعا اكتهى بإل، وإن كان مير 

 .45أثات بإل زادا لتل  الهتو 

مةاائل باالمن و  مان الكتااب قد أضاف إلاى جاناك التادليل لل" اليكني"و
والةنة ادستدد  بالنير تا ة، وبالن ل عن إمام المذهك تا ة أ ر  صي المةائل 

 .46التي قُعوز  صيها الدليل من المن و  واألثر

 –التاادليل بتخااريج األحادياا  وتصااحيا االسااتدالل فااي المصاانفات المدللااة  -2
 :-متطلباته ونماذجه 

إن التصاااارقس القاااادق ي وتقااااقيح  :توضاااايا الصااااورة ومتطلباتهااااا -أ
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 قتمي ز لقيقها من س يمها، 

ماان األقااوا  دا اال المااذهك، أو بااين المااذاهك، صااال قكهااي وجااود  صيُعتمااد الااراجح
األدلااة علااى المةااائل اله هيااةح باال دبااد ماان الت كااد ماان لااقة هااذ  ادسااتدددت، 
 الااة وأن  وا  األكادقاا  ال ااعيهة والموضااوعة صااي ماادونات اله ااإل عمومااا 

 .47شاهد كي على تل  الهيوة واليهاء بين اله إل والقدق 

  باألكادقاا  دون التمةاا  بقااقيقها قُم  اال ثناارة ود شاا  أن ادسااتدد
كايرة صي المؤلهات اله هية، وهو  لل صي األسس إلى كل ما بُني عليهاا مان خ اء 

كما تيك مراجعاة   ،48وترجيقات، ومن ثم تُنزع عنها ال  ة وته د قيمتها العلمية
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   بااين قواعااد الشاارقعة 
      .49ال طعية وبع  أ اا  اآلكاد الينية

وقااد د قكهااي التوقاال عنااد كااد التصاارقس القاادق ي وتقااقيح ادسااتدد  
كادقاا ، باال د بااد ماان تقااقيح ادسااتدد  باألدلااة غياار األكادقاا  واآلثااا  باأل

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 

صارقس علاى مةا لة والمقلقة م ال، أو على توس  صي الدليل اليزئاي، أو علاى ت
ُميتهد صيها، وليةت كل المةائل المذهاية مةاتناطة اساتناا ا مااشارا مان الادليل 
األلولي المقدد، وبالتالي هنا  الك يار مان المةاائل بقاجاة إلاى معرصاة ماناهاا 

  .50الققيحح ألن التدليل هو م دمة وعنوان إلى التيدقد

هاي الماالكي التاي من النما   المعالارة صاي التقانيل اله : نماذجه -ب
اهتماات بتصاارقس األكادقاا  والاقاا  عاان د جتهااا  لاااا لالسااتدد  القااقيح نيااد 

تصارقس "، وكتااب "الهداقاة تصارقس أكادقا  الاداقاة" كتااب : كتابين مهماين هماا
 ".األكادق  الناوقة الوا دة صي مدونة اإلمام مال 

ألكماااد بااان غ القااادقق : "الهداياااة تخاااريج أحاديااا  البداياااة" كتااااب
بداقااة الميتهااد "وهااو كتاااب قااام صيااإل لاااكاإل بتصاارقس أكادقاا  كتاااب : النمااا د

هداقااة الرشااد لتصاارقس "دباان  شااد القهيااد، وقةاامى أق ااا "  ونهاقااة الم تقااد
، وهااو تصااارقس موساا  ماان نماا  تصاارقس المت ااادمين "أكادقاا  بداقااة اباان  شااد

، وهااو ماان أمهااات كتااك التصاارقس التااي ظهاارت "نقااك الراقااة" كااالزقلعي صااي 
  .51ناس كدق اح بل من أهمهالل

كتاب قهتم بالدليلح إ  قةاتعر  ُمقان هإل " بداقة الميتهد"وم  أن كتاب 
المةاا لة الواكاادة علااى المااذهك المااالكي، ثاام علااى سااائر اله هاااء المعتااارقن عنااد 
جماعة المةلمين، صيُاي ن أوجإل ادتهال وأوجإل اد اتالف ماو دا كياس كال واكاد 

ح ما قرا  لا وابا، صاإن النماا د ققاد أكاد مةاتلزمات ومتطلااات منهم، ثم قُرج 
التاادليل وهااو التصاارقس القاادق ي، صةاال  مةاال  التصاارقس الموساا  للقاادق  بيمياا  

  .52 رقإل و واقاتإل، وما قد ل صي بابإل
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كانت  رق ة النما د صاي التصارقس : منهجه  في تخريج أحادي  البداية
للكتاك الةاتة إن وجاد صيهاا، ود أن قُرد  القادق  " بداقة الميتهد"ألكادق  كتاب 

قكتهااي بااذل ح باال قااُرد   لكاال ماان علاام أنااإل قروقااإل  اكاارا سااائر الطاارل واألسااانيد 
ومصتلل الرواقات واأللهاظ للقدق  الواكد، ملتزما بتصرقس األكادق  المرصوعة 

  .53ص  ، دون الموقوصة على الققابة من اآلثا 

ابةح إد أنإل قا اى مان وهو م  ن ا تصرقيإل لآلثا  الموقوصة على القق
أجاال  األعمااا  صااي هااذا العقاار، وقااد قتطااوع أكااد المهتمااين بالمااذهك المااالكي 

بإتمام هاذا العمال اليليال صاي شاطر   - الة من  لاة العلم الشرعي -ومدوناتإل 
 . المتا ي وهو تصرقس اآلثا 

:  تخااريج األحادياا  النبويااة الااواردة فااي مدونااة اإلمااام مالاا " كتاااب
وألل هاذا الكتااب   ساالة علمياة لنيال د جاة الادكتو ا  : الد دقردللطاهر غ 

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 

لاادات، نشاار  م، وهااو اآلن كتاااب مطاااوع  منشااو  صااي ثالثااة مي1191 - 1121
  .54مركز الاق  العلمي وإكياء الترال اإلسالمي بالمملكة العربية الةعودقة

وصي هذ  الرسالة قام الااك  : منهج الباح  في تخريج أحادي  المدونة
وعااددها  مااس مائااة وواكااد  -بتصاارقس جمياا  األكادقاا  الااوا دة صااي المدونااة 

علاى األباواب اله هياة ما  وترتياهاا كةاك  كرهاا صاي المدوناة   -و مةين كدق ا
وهااو أق ااا   ،55بيااان تاارقيم هااذ  األكادقاا  و بيااان د جتهااا ماان لااقة وضااعل

كااالنمو   الةااابق اقتقاار علااى تصاارقس األكادقاا  المرصوعااة دون اآلثااا ح ممااا 
   .        قتطلك جهدا إضاصيا تكميليا من المهتمين بالمذهك المالكي علماء و لاة

 :-متطلباته ونماذجه -: التصنيف المدلل المستقل -2

هاذ  القاو ة مان إكيااء مانهس التادليل : توضيا الصورة ومتطلباتهاا -أ
صي عقرنا إما أن تكون عن  رقق تقنيل كتك مةات لة تهاتم بالتادليل لمةاائل 
المااذهك المااالكي صااي مصتلاال األبااواب اله هيااة، اعتمااادا علااى بعاا  المقاانهات 

م بالتادليل آلكااد األباواب اله هياة للمت دمين أو المت  رقن، أو عن  رقق ادهتماا
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إد أنناا  ...صي المذهك، كالعاادات أو المعاامالت، أو جازء منهاا كاالقس والقاوم
صي  كر النما    سنهق ل لليانك األو  بنمو جين، بينما نكتهي بذكر م الين عن 

 .اليانك ال اني دون تهقيل

ا ماان وقتطلااك التقاانيل اله هااي المةاات ل صااي المااذهك المااالكي إلماماا
الُمقااان ل 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 

من ش نها مةاعدة ب واعد علم التصرقس القدق ي من متطلاات هذ  القو ة والتي 
الُمقن ل على ادستدد  بالققيح، تماما كما تتطلك إلماما بعلم تصرقس الهاروع 

 .على األلو ، ألجل تصرقس المةائل المةتيدة على ألو  المذهك

وساااوف نركاااز صاااي عرضااانا لنماااا   هاااذ  القاااو ة صاااي :  نماذجاااه -ب
عقاارنا علااى نمااو جين عليهمااا ماادا  ادهتمااام عنااد  لاااة األككااام الشاارعية 
عمومااا، و لاااة العلاام الشاارعي  قولااا، و لاا  لةااهولة أساالوب المقاانهين 

مدوناة "وكتااب " اله اإل اإلساالمي وأدلتاإل" وبةا ة ألهاظهما، ن قد بهماا كتااب 
 ". إلاله إل المالكي وأدلت

للقايااك باان  اااهر، وهااو كتاااب صااي اله ااإل : كتاااب الفقااه المااالكي وأدلتااه
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 

علااى ال  اااقا مما سااتهم النقااوص الدقنيااة واألدلااة ادجتهادقااة كياال  ا وهااا 
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 د م مما سة تطاي ية لعلام األلاو ، وأن قكشال عان ماد  اساتناد مةاائل اله اإل 

ى مااا هااو معلااوم ماان الاادقن بال اارو ة، وإلااى مااا إلااى األدلااة ليةااهل تقاانيهها إلاا
مةتند  النقوص واألدلة ال ابتة كال رخن والةنة، وإلى ما مةتند  الرأد واألدلاة 

 .56المتنيرة كالعرف م ال
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وقعد كتاب القايك بان  ااهر مان أهام كتاك المالكياة المعالارة األك ار اعتماادا 
ولة األسالوب وبةاا تإل، لد   لاة العلام الشارعي لربطاإل المةاائل ب دلتهاا، وساه

 .وتاوقك المةائل وترتياها، م  اعتماد  على مقاد  اله إل المالكي

القايااك باان " ل ااد  كاار: ماانهج المفلااف فااي التاادليل للمسااائل الفقهيااة
أقارب المةاال  إلاى ماذهك "أناإل اعتماد صاي لاياغتإل لكتاباإل علاى كتااب "  اهر
التاي اساتناطت منهاا، وقاد  للشيخ الد دقر، ملق اا بالمةاائل اله هياة األدلاة" مال 

كاارص علااى أن د قتاار  مةاا 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 

المطاال  وجاإل و رق اة اساتصرا  القكام مان  والتعليالت لةدلة الماذكو ة، لايُهِهم
  .57الدليل وهو الم قود

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 

مهقال صي شرم نقوص، ود تعليق على أقوا  مدونات بعينها، بل جاء منهيا 
كماااا أن المؤلااال لااام قُقاااد د إن كاااان قُصااار   األكادقااا  وقُااااي ن  58عااار  األدلاااة،

د جتها، وإن وجدنا  ل  صي هوام  الكتابح إد أنإل د قذكر د جاة القادق  صاي 
أغلك األكيان، وم  كون الكتاب قي ما إد أن لإل بعا  الن اائا، كإغهاا  مةاائل 

  .59ك يرة عن  كر الدليل

للقادل عااد الاركمن النرقااني، : "قه المالكي وأدلتهمدونة الف"كتاب 
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 ترجياا  المةااائل إلااى أدلتهااا ماان الكتاااب والةاانة  وال واعااد 

كمااا أن المتقااه ح  ،60لااو  المعتماادة، باعتاااا  أن جمااا  الهااروع ب لااولهاواأل
 .                                                                                                 للكتاب قيد صيإل إد اجا للمةائل وال  اقا اله هية المعالرة

اهااتم النرقاااني صااي هااذا  :ماانهج المفلااف فااي التاادليل للمسااائل الفقهيااة
الكتاااب بااذكر األدلااة ماان الكتاااب والةاانة واأللااو  وال واعااد العامااة، وقااد بااي ن 
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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 

من خ اء الرجا ، كما أنإل قذكر  لالساتئناس دليل غير ح ألن ال عيل عند   ير 
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 

 .61قذكر ضعهإل، أما كل كدق  سكت عنإلح صهو لالح لالستدد  بإل  عند العلماء

وصااي  اعااة الكتاااب المزقاادة اعتنااى بتصاارقس الةاانن واآلثااا  ماان كياا  
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  

جادت صاي كتااب العلماء، وإن اصت ر كتابإل بعد  ل  للمناقشات العمي ة كتل  التي وُ 
وم   ل  صهو كتاب قي م من كيا  اهتماماإل بالتادليل للمةاائل  "القايك بن  اهر"

 . 62اله هية صي المذهك المالكي

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

ألكةاان  :"فقااه العبااادات وأدلتااه علااى مااذ ب السااادة المالكيااة" كتاااب
 .زقو ، وهو كتاب  تم صيإل التدليل لمةائل  باب العاادات من المذهك المالكي

لحمام عاد هللا بن  اهر، وهاو ": الحج في الفقه المالكي وأدلته"كتاب 
كتاب اهتم بالتدليل ليازء مان بااب المعاامالت وهاو القاس وص اا ألككاام الماذهك 

 .المالكي

 :الخاتمة
 :هذ  الد اسة إلى جملة من النتائس أهمهانصلا صي نهاقة :  النتائج

ماانهس التاادليل الااذد ق ااوم علااى  باا  الهااروع اله هيااة ب دلتهااا، سااواء الن ليااة  -1
أو الع لية، مانهس ألايل صاي الماذهك الماالكي جةادتإل مقانهات ( النقوص)

 .الك ير من المت دمين، وأكيتإل بع  مقنهات المعالرقن
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د منهس التدليل وغلاة منهس التيرقد عليإل هنا  أسااب ك ي ية ت ل و اء تقيي -4
صي مصتقارات و متاون متا  رد الماذهك الماالكيح غيار أن  لا  د قُؤس اس 
لالتهااام الااذد شاااع عاان المااذهك أنااإل أقاال المااذاهك اله هيااة إعماااد للاادليل 

 .وادستدد  للهروع والمةائل اله هية

والنه اة التاي إن إكياء منهس التدليل صاي عقارنا ضارو ة قتطلاهاا الاوعي  -1
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

دة عان الادليل  -1  الاة منهاا  –قُعد التدليل للمصتقرات اله هية والمتون المير 
أولااى لااو  إكياااء  -  روا المالكيااةالمصتقاار الصليلااي الااذد اساات ر عليااإل متاا

مةااال  "ماانهس التاادليل صااي عقاارنا، م لتااإل بعاا  المقاانهات أهمهااا كتاااب 
" مواهك اليليل مان أدلاة  ليال"للنما د، وكتاب " الددلة صي شرم الرسالة

 ..ألكمد اليكني الشن يطي، وهما  ير نمو جين لهذ  القو ة

  صاي المقانهات المدل لاة هاو إن تصرقس األكادق  الناوقة وتقاقيح ادساتدد -1
القو ة ال انية من لو  إكياء منهس التدليل صي عقارنا، وما  قلاة النماا   

الهداقااة تصاارقس "صااي هااذ  القااو ة للمااذهك المااالكي، إد أن كااال ماان كتاااب 
تصاارقس األكادقاا  "ألكمااد باان القاادقق النمااا د، وكتاااب " أكادقاا  الاداقااة

للطااهر غ الاد دقرد قم ال " بان أناس الناوقة الوا دة صي مدونة األمام مال 
" النمااا د"تطاي ااا عمليااا لهااذ  القااو ة صااي المااذهك المااالكي، باال إن كتاااب 

 .للزقلعي "كنقك الراقة "ضاهى بع  كتك المت دمين صي التصرقس 

أما التقنيل المدلل المةت لح صهاو القاو ة ال ال اة إلكيااء مانهس التادليل صاي  -1
عليهما مدا  اهتمام  لاة العلوم الشرعية صي هذا عقرنا، وقد م  لإل نمو جان 
للقاياك بان  ااهر، وكتااب " اله إل المالكي وأدلتإل"العقر، ن قد بهما كتاب 

 .للقادل عاد الركمن النرقاني" مدونة اله إل المالكي وأدلتإل"

وم  عرضنا لقو  إكياء هذا المنهس األليل صاي الماذهك الماالكي وبعا   -7
 هاي المعالار، إد أن  لا  قعتاار جهادا ضائيال صاي نما جإل صاي التقانيل اله

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 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالمدقنة الذد شهد لإل كدق  الرسو  

دقتراكااات التااي نتوجااإل بهااا إلااى ماان أهاام ا: التوصاايات واالقتراحااات
الاااااك ين و لااااة العلااام الشااارعي عموماااا، وإلاااى المهتماااين بالماااذهك الماااالكي 

 :  قولا

إكمااا  الاان ا الااذد تةاايلإل بعاا  المقاانهات التااي اهتماات بالتاادليل لكتااك   -1
الهداقااة تصاارقس "المااذهك المااالكي عاان  رقااق التصاارقس القاادق ي، ككتاااب 

س األكادق  الناوقة الوا دة صاي مدوناة اإلماام تصرق"، وكتاب "أكادق  الاداقة
جاات لةكادقاا  المرصوعااة دون الموقوصااة "مالاا  ، ممااا (اآلثااا )، والتااي  ر 

اال ماان المهتمااين بالمااذهك  قتطلااك تصرقيااا لهااا صااي جانااك اآلثااا  كيهااد مكم 
 .المالكي

أن قُاااد   ضااامن اهتماماااات  وا تياااا ات الطلااااة والاااااك ين  صاااي مركلتاااي  -4
تو ا  التصاارقس القاادق ي للمقاانهات المالكيااة المدللااة، والاقاا  الماسااتر والاادك

 .عن مد  لقة ادستدددت من الةنة على وجإل الصقوص

اهتمام الااك ين صي ميا  د اسات المذهك المالكي المدلل ب ك ر من التصرقس  -1
لةكادق  الوا دة صي المقنهات المالكية، وهو الت كد من لقة ادساتدددت 

مصالهتها لةلو  وال واعد العامة،  الة صي المقنهات التاي ُلان هت وعدم 
 .صي عقر الت ليد والتعقك

إقامااة د اسااات علميااة كااو  المقاانهات اله هيااة المالكيااة المعالاارة كاله ااإل  -1
المااالكي وأدلتااإل للقايااك باان  اااهر، ومدونااة اله ااإل المااالكي وأدلتااإل للقااادل 

المعتمااادة صاااي الماااذهك الماااالكي  النرقااااني، كاااو  ماااد  التزامهاااا بااااألقوا  
 .و جقانها صي عقرنا
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :                                                                                                   الكتب/ أوال

ت ) اإلككام صي ألو  األككام، أبو القةن سيل الدقن علي بان غ اآلمادد -1
، علق عليإل الشيخ عااد الارزال عهيهاي، المكتاك اإلساالمي، بياروت، ( 111
 4 ،1124 . 

اإلشا ة صي ألو  اله اإل وقلياإل القادود صاي األلاو ، أباو الولياد ساليمان بان  -4
، تق ياااق كةااان غ كةااان إساااماعيل، دا  الكتاااك ( 171ت )  لااال الاااااجي

 .العلمية، بيروت، د ، دت

لمين، أباو عاادهللا شامس الادقن غ بان أباي بكار أعالم الموقعين عن  ب العا -1
 إل عاد : ، تق يق( 711ت ) بن كرقز الز عي المشهو  بابن ال ي م اليوزقة

 . م1171الرؤوف سعد، دا  الييل، بيروت، 

تصاارقس األكادقاا  الااوا دة صااي مدونااة اإلمااام مالاا  باان أنااس، الطاااهر غ  -1 
التاارال، جامعااة أم ال اار ، الااد دقرد، نشاار مركااز الاقاا  العلمااي وإكياااء 

 . 1121، 1المملكة العربية الةعودقة،  

، 1اله إل الماالكي وأدلتاإل، القاياك بان  ااهر، مؤسةاة المعاا ف، بياروت،   -1
 .          م4221 ، 1141

قواعااد األككااام صااي مقااالح األنااام، أبااو غ عااز الاادقن عاااد العزقااز باان عاااد  -1
 ااإل عاااد الاارؤوف سااعد، مكتاااة : ،  اجعااإل وعل ااق عليااإل( 112ت ) الةااالم

 . م1111 ، 1111الكليات األزهرقة، ال اهرة، 

، ( 1211ت)الكليات، أقوب بن موسى القةيني ال رقمي الكهود، أبو الا ااء  -7
، 4عااادنان د وقااا ، غ المقااارد، مؤسةاااة الرساااالة، بياااروت،  : تق ياااق
 .م1119

، دا  لااد ، ( 711ت )م جماا  الادقن بان منياو لةان العرب،غ بن مكر -9
 .بيروت، د ، دت
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مدونة اله إل المالكي وأدلتإل، القادل عااد الاركمن النرقااني، دا  ابان كازم،  -1
 .م4211 ، 1111، 1 

مةااال  الددلااة صااي شاارم مةااائل الرسااالة، أكمااد باان القاادقق النمااا د،  -12
قإل وأشاارف عليااإل ، 1بيااروت،   عزقااز إقنزقاار، المكتاااة العقاارقة،:لااق 

 .م4224 ، 1141

معيم اللنة العربية المعالارة، أكماد مصتاا  عمار، عاالم الكتاك، ال ااهرة،  -11
 .م4229 ، 1141، 1 

 .المعيم الوسي ، إبراهيم أنس وخ رون، دون معلومات النشر -14

منااهس الاقا  العلماي، عااد الاركمن بادود، وكالاة المطاوعاات، الكوقات،  -11
 . م1177، 1 

هس الاق  صي اله إل اإلسالمي، عاد الوهاب إبراهيم أباو ساليمان، المكتااة من -11
 . 1141، 4المكية، المملكة العربية الةعودقة،  

منهس كتابة اله إل المالكي بين التيرقد والتدليل، بدود عاد القامد الطااهر،  -11
 ، 1141، 1دا  الاقاااول للد اساااات اإلساااالمية وإكيااااء التااارال، دباااي،  

 . م4224

المواص ااات صااي ألااو  األككااام، أبااو إسااقال إبااراهيم باان موسااى اللصمااي -11
الشيخ غ كةانين مصلاوف، دا  : ، عل ق عليإل( 712ت ) بالشا اي المشهو 

 . 1111الهكر للطااعة والنشر والتوزق ،

مواهااك اليلياال ماان أدلااة  لياال، أكمااد باان غ األمااين باان أكمااد اليكنااي  -17
 . م1191 ، 1121 إبراهيم األنقا د، عاد هللا: الشن يطي، اعتناء

الهداقة تصرقس أكادقا  الاداقاة، أكماد بان القادقق النماا د، عاالم الكتاك،  -19
 .م1197 ، 1127، 1بيروت،  
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 :                                                                                       األبحاث والمقاالت /ثانيا

التق يااق صااي دعااو  مصالهااة المااذهك المااالكي للاادليل، كاااتم باااد، ا تقااا   -19
 .11/29/4219:تا قخ اد الع: للد اسة منشو  على الراب 

alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=992&Vol=613     

ة التدليل صي مذهك اإلماام مالا  وأثار  صاي التيدقاد اله هاي، األعماا  الكاملا -11
م، اليامعااة األساامرقة 4211 ، 1111لمااؤتمر اإلمااام مالاا ، الياازء ال اااني، 

  .11/21/4211 :تا قخ اد الع :منشو  على الراب : اإلسالمية

 www.asmarya.edu.ly/journal2/wp-content  

: الوهاااب ادسااتددلي ماان  ااال  كتابيااإلد اسااات صااي ماانهس ال اضااي عاااد  -42
اإلشااراف والمعونااة، و قااة بق يااة م دمااة إلااى الملت ااى األو  ال اضااي عاااد 

 11إلاى 11الوهاب الاندادد الماالكي، المنع اد بادبي، صاي الهتارة الممتادة مان 
م   .م4221 ، 1141، 1 .م4221ما س 42 -11:  ، المواصق  1141مقر 

تاا قخ  :الرقةاوني، منشاو  علاى الاراب ضواب  صي مياا  الهتاو ، قطاك  -41
   midad.com/article/199875 .11/21/4211 :اد الع

علااى  طااى عاااد الوهاااب، تعرقاال بمشااروع اله ااإل المااالكي بالاادليل الااذد  -44
ت طل  بإل دا  الاقاول اإلساالمية وإكيااء التارال، و قاة بق ياة م دماة إلاى 

 .الكيالملت ى األو  ال اضي عاد الوهاب الاندادد الم

 -نقو منهس معالر لحلالم الماذهاي -اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد -41
مقمود سالمة غ النرقاني، و قاة بق ياة م دماة إلاى الملت اى األو  ال اضاي 

 .عاد الوهاب الاندادد المالكي

لمقااة عاان عناقااة ص هاااء المالكيااة بالتقاانيل اله هااي الماادل ل، غ العربااي  -41
قاااة بق ياااة م دماااة إلاااى الملت اااى األو  ال اضاااي عااااد الوهااااب بوضاااياف، و 
 .الاندادد المالكي

http://www.asmarya.edu.ly/journal2/wp-content
http://www.asmarya.edu.ly/journal2/wp-content
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المت  رون باين التيرقاد والتادليل، القاادل النرقااني، و قاة بق ياة م دماة  -41
 . إلى الملت ى األو  ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي

و قاة بق ياة مراكل النير صي النازلاة اله هياة،  الاد بان عااد هللا المزقناي،  -41
م دمة إلى القل ة الاق ية التي قنيمهاا مركاز التمياز الاق اي صاي ص اإل ال  ااقا 

 . 1112المعالرة، بيامعة اإلمام غ بن سعود اإلسالمية، الرقا ، 

مناهس الت ليل صي كتك األدلة عند المالكية،  الد  يراب، و قة م دمة إلى  -47
مؤلهاات المالكياة، المنع اد ب اعاة  ملت ى منااهس التا ليل اله هاي ونما جهاا صاي

 بيااا   41-41: مقاضااارات ناااادد باااد  ال  ااااصي بنرداقاااة، اليزائااار بتاااا قخ
 .م4211صيهرد  11-11:  ، المواصق  1111ال اني

قطاك الرقةاوني، ميلاة  -ال ارو ة واإلجاراء -الولل بين اله إل والقدق  -49
:  لااراب م،علااى ا29/11/4227 ، 1149شااوا   47: الايااان، منشااو  بتااا قخ

midad.com/article/21475711/21/4211: ، تا قخ اد الع.                                   

 :الهوامش
                                                           

1
 .  191ص ،4، لةان العرب، دا  لاد ، بيروت، د ، دت، مس( 711ت )جما  الدقن بن منيو  - 

2
 .117إبراهيم أنس وخ رون، المعيم الوسي ، دون معلومات النشر، ص - 

3
 .1م، ص1177، 1عاد الركمن بدود، مناهس الاق  العلمي، وكالة المطاوعات، الكوقت،   - 

4
 .1المرج  نهةإل، ص - 

5
 .411-419، ص ص11ابن منيو ، لةان العرب، مس - 

6
عدنان د وق ، غ المقرد، مؤسةة الرسالة، : ، الكليات، تح( 1211ت ) أبو الا اء الكهود - 

 .111م، ص1119، 4بيروت،  
7
م، 4229- 1141، 1أكمد مصتا  عمر، معيم اللنة العربية المعالرة، عالم الكتك، ال اهرة،   - 

 .711، ص1مس
8
قا ا سيا ، التدليل صي مذهك اإلمام مال  وأثر  صي التيدقد اله هي، و قة بق ية م دمة إلى ملت ى د - 

 ، 1111م، األعما  الكاملة لمؤتمر اإلمام مال ، اليزء ال اني،4211اإلمام مال  المنع د عام 
، content-www.asmarya.edu.ly/journal2/wp:  اليامعة األسمرقة اإلسالمية . م4211
 .929ص

9
: كمدد عاد المنعم شلاي، د اسات صي منهس ال اضي عاد الوهاب ادستددلي من  ال كتابيإل - 

ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي، : اإلشراف والمعونة، و قة بق ية م دمة إلى الملت ى األو 

http://www.asmarya.edu.ly/journal2/wp-content
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م  11إلى 11المنع د بدبي، صي الهترة الممتدة من  ما س  42 -11:  ، المواصق  1141مقر 
 .121، ص1م، مس4221 ، 1141، 1م،  4221

10
بدود عاد القمد الطاهر، منهس كتابة اله إل المالكي بين التيرقد والتدليل، دا  الاقول للد اسات  - 

 .-بتقرف -71م، ص4224 ، 1141، 1اإلسالمية وإكياء الترال، دبي،  
11

الشيخ عاد الرزال عهيهي، : ، اإلككام صي ألو  األككام، ت ( 111ت )علي بن غ اآلمدد  - 
 .119، ص1 ،  1124، 4المكتك اإلسالمي، بيروت،  

12
كةن غ : ، اإلشا ة صي ألو  اله إل وقليإل القدود صي األلو ، تح( 171ت )أبو الوليد الااجي - 

 .121ص د ، دت، كةن إسماعيل، دا  الكتك العلمية، بيروت،
13

نقو منهس معالر لحلالم  -مقمود سالمة غ النرقاني، اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد - 
، 1ال اضي عاد الوهاب الاندادد المالكي، مس: و قة بق ية م دمة إلى الملت ى األو  -المذهاي

 .141ص
14

 .111-111، ص ص1ابن منيو ، لةان العرب، مس - 
15

، 1كمدد عاد المنعم شلاي، د اسات صي منهس ال اضي عاد الوهاب الاندادد ادستددلي، مس - 
 .121ص

16
 .11بدود عاد القمد الطاهر، منهس كتابة اله إل المالكي، ص - 

17
ال رو ة واإلجراء، ميلة الايان، ، منشو  على  -قطك الرقةوني، الولل بين اله إل والقدق   - 

 :الراب 
 midad.com/article/214757تا قخ  م، 29/11/4227:   المواصق  1149شوا   47:، بتا قخ

 11/21/4211:اد الع
18

 .914دقا ا سيا ، التدليل صي مذهك اإلمام مال ، ص - 
19

 الد بن عادهللا المزقني، مراكل النير صي النازلة اله هية، و قة بق ية . 921المرج  نهةإل، ص - 
م دمة إلى القل ة الاق ية التي قنيمها مركز التميز الاق ي صي ص إل ال  اقا المعالرة بيامعة 

 .11 ، ص11212اإلمام غ بن سعود اإلسالمية، الرقا ، 
20

قطك الرقةوني، الولل بين اله إل . 911هك اإلمام مال ، صدقا ا سيا ، التدليل صي مذ - 
 .والقدق 

21
م 29/11/4227/ 1149شوا 47:قطك الرقةوني، ضواب  صي ميا  الهتو ، منشو  بتا قخ - 

 .11/21/4211: ، تا قخ اد الع midad.com/article/199875:         على الراب 
22

 .-بتقرف -11-12المالكي، ص صبدود عاد القمد الطاهر، منهس كتابة اله إل  - 
23

 إل عاد الرؤوف سعد، : ، قواعد األككام صي مقالح األنام، ت ( 112ت) العز بن عاد الةالم - 
 .111، ص 4م،  1111 ، 1111مكتاة الكليات األزهرقة، ال اهرة، 

24
ا   إل عاد الرؤوف سعد، د: ، أعالم الموقعين عن  ب العالمين، تح( 711) ابن ال يم اليوزقة - 

 .412، ص 1م،  1171الييل، بيروت، 
25

بدود عاد القمد الطاهر، على  طى . قطك الرقةوني، الولل بين اله إل والقدق : انير - 
تعرقل بمشروع اله إل المالكي بالدليل الذد ت طل  بإل دا  الاقول  -ال اضي عاد الوهاب
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 :الملخص

السددلران  لقددد ترددولن النقددور حددي مراةددن متتللددة انت دد   لدد  تددد ن
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 

قيقت ا علد  ولما كان اال تالف حي تكييف هذه النقور الولقية، وتحديد ة
ما هي اآلن يؤثر حي بعض األةكام المالية، حإننا ةاولنا حي هذا المقالبيان ةقيقدة 

و عردا  األةكدام  -بعدد اسدتعراا النظريدان القا مدة حدي هدذا ال د ن-هذه النقور 
ال ددرعية الماليددة المتعلقددة بدداألولاة النقديددة بنددا  علدد  التكييددف المتتددال لتلددك 

 .  األولاة
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أةكدددام  ؛أثدددر اال دددتالف ؛تكييدددف النقدددور ؛األولاة النقديدددة: ةياااالكلماااات المحات 
 .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 

 .وتقلباته (1)االقتاارية، اهتم علم االقتاار بدلاسة الثم 

ولما كان لتكييف العمالن أثر حي األةكام ال درعية علد  تلدك العمدالن 
حإننا نحاول بحث أشكال تكييف األولاة النقديدة وتتيرهدا، وأثدر ذلدك حدي أةكدام 

مددا هددي : ، وذلددك مدد   ددالل شددري اإلشددكالية األساسددية التاليددةالمعددامالن الماليددة
تكييل ددا حددي أةكددام المعددامالن  شبيعددة النقددور الولقيددة، ومددا أثددر اال ددتالف حددي

 .المالية

ولإلجابددة عدد  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 
ما كدان المرلدب الرابدن بياندا لحقيقدة النقدور الولقيدة مد  ةيدث وظا ف النقور، بين

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

 .تعريف النقود: المطلب األول

شي  آ در، وهدو جمن نقد، وهو األرا  حي الحال مقابن  النقود في اللغة
 .(2)وانتقدن ال ي   ذا نظرته لتعرف جيده م  لريئه . الف النسا 

كدن مدا يتعامدن بده النداد مد  رندانير : "حقدد عرحد  ب ن دا: أما اصاطالحا
 .(4)"نحاسية، أو عمالن ولقية (3)ذهبية، أو حضية أو حلود

كن وسدي  للتبدارل يلقد  قبدوال عامدا م مدا كدان ذلدك : "كما عّر ح  ب ن ا
 .(5)"وسي ، وعل  أي ةال يكونال

أي شددي  يكددون مقبددوال قبددوال عامددا كوسددي  للتبددارل ومقيدداد : "أو هددي
 .(6)"للقيمة وأراة لإلر ال

حدددي بحدددو  حدددي )ولعدددن تعريدددف الباةدددث عبدددد ا بددد  سدددليمان المنيدددن 
هدو التعريدف المدامن المدانن مدن كونده متتادرا،  ذ أنده لدم ( االقتاار اإلسالمي
يكون واسرة للتبارل، من كونده يلقد  القبدول العدام، وهدو مدا ي ترش أكثر م  أن 

 .يستللم أن يكون مقياسا للقيمة وأراة لالر ال

قيد حي التعريف أ در  بده " يلق  قبوال عاما: "وقول الباةث حي تعريله
بعدددض وسدددا   التبدددارل التدددي لدددم تلددد  صدددلة القبدددول العدددام؛ كالسدددندان اآلذندددة، 

 .ك  اعتبالها نقوراوال يكان، والكمبياالن، حال يم

أن كدددن مدددا تدددم " بددد ي وسدددي : "ويؤ دددذ مددد  قدددول الباةدددث حدددي تعريلددده
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 

حدي اإلصددال، وتحداح  ناتمة عما يُتتذ م   جدرا ان وتحلظدان تمندن اللوضد  
 .عل  الثقة العامة حي قبوله؛ كاألولاة النقدية
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ولقددد ولر حددي تراثنددا اللق ددي بعددض مددا يؤكددد أن كددن مددا اصددرل  علدد  
ولو أن الناد أجازوا بيدن م : "اعتباله نقدا هو كذلك، حقال اإلمام مالك لةمه ا

 .(7)"نظرة الملور ةت  يكون ل ا سكة وعي  لكرهت ا أن تباع بالذهب والولة

وأمددا الدددلهم والدددينال حمددا : "وقددال شدديخ اإلسددالم ابدد  تيميددة لةمدده ا
يعرف له ةد شبيعي وال شرعي، بن مرجعه  ل  العارة واالصرالي، وذلك ألنه 
حددي األصددن ال يتعلدد  التددرا المقاددور بدده، بددن التددرا أن يكددون معيددالا لمددا 

 .(8)"يتعاملون به

 .والللوداألثمان : وللنقور أللاظ أ رى وهي

الددذهب : ترلدد  علدد  النقدددي  الثمينددي  (9)أمددا األثمددان ح ددي عنددد حق ا نددا
واللضدة، لمدا تميدل بده هدذان المعددنان مد  ثبدان القيمدة وعددم التعدرا للت كدن، 

 .وعدم الت ثر بالمؤثران الموية ونحوها

 :ملسو هيلع هللا ىلصوقد  ا ما النبي 

 .توحير ل ما الستتدام ما أثمانا أنه ةرم استعمال ا ك نية لل رب، وحي ذلك -1

أندده ةددرم اسددتعمال الددذهب كحلددي للتددلي ، وحددي ذلددك تددوحير لثمنيتدده كددذلك،  -2
 .واستثن  النسا  لحاجة المرأة للتلي 

أنه أوجب اللكاة حي أعيان ما  ذا بلتا ناابا، لتحريك ثمنيت ما، ةت  يتدداوال  -3
 .حي االستعمال، و ال أكلت ما اللكاة عند الركور

 .أنه ةرم المراباة حي ما -4

ح ي كن ما استعمن نقدا حي التعامدن باصدرالي النداد ممدا اتتدذ : أما الللود
 .(10)له صلة النقور( مضروبا)م  المعارن غير الذهب واللضة، ليكون مسكوكا 

نددص صددري   دداع يدددل علدد   يمدداب اللكدداة حددي  ملسو هيلع هللا ىلصولددم يددرر عدد  النبددي 
ن التلاضن أو النسا  حي بيع ا، مدن أن حدي السدنة النبويدة ، وال نص يمن(الللود)

ما يدل عل  أن الللود كاند  مسدتعملة حدي ع دده ملسو هيلع هللا ىلص، وذلدك حدي األةاريدث التدي 
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، وذلك ألن الرجن  ذا أكثر (الللس)، و لل  اإلحالد م ت  م  (11)تذكر اإلحالد
 .دلهمرينه لجن ماله  ل  الللود بعد أن كان الدينال وال

 :نشأة النقود وتطورها: المطلب الثاني
لقد  ل  ا عل وجدن النداد، و دص كدن  نسدان بدبعض نعمده، ووهدب 

 .لبعض عباره م  المواهب ما يكتمن من مواهب غيره

محتاجددا  لدد  مددا عنددد غيددره، حكددان  -ليددؤري لسددالته -حلددم يددلل اإلنسددان 
 .الناد قديما يتبارلون السلن ع  شري  المقايضة

علما  االقتاار أن نظام المقايضة سار وقتا ما، ثم استعيض عنه ويذكر 
بتيددره مددن ترددول ةيدداة الندداد، بسددبب الاددعوبان التددي تقتددرن مددن هددذا النظددام 

 :االقتااري البسي ، وم  تلك الاعوبان

صددعوبة التواحدد  المددلرو  بددي  متبددارلي ، حادداةب الددللع، قددد ال يمددد مدد   -1
 .روان الحر يبارله بما هو حي ةاجة  ليه م  أ

صعوبة توازن قيم السلن، وةلد  نسدب التبدارل بين دا، حدال يمكد  قيداد كميدة  -2
 .م  السكر بمل  م  السم  أو الق وة، أو غيرها  ال بعنا 

صددعوبة التمل ددة  ذ قددد تكددون الحاجددة  لدد  شددي  تاحدده حددال يتكاحدد  هددذا ال ددي   -3
 .التاحه من ما يرغب حيه م  سلعة أ رى

السددددلن بقيم ددددا لتكددددون مسددددتورعا للثددددروة وقددددوة لل ددددرا  صددددعوبة اةتلدددداظ  -4
 .(12)المرل 

 ن هددذه الاددعوبان المرتبرددة بنظددام المقايضددة أرى  لدد  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
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ومن ترول الحياة الب رية حي متتلف نواةي ا ظ ر عمل السلن كوسي  
للتبددارل عدد  مسددايرت ا ذلددك الترددول، وذلددك بسددبب تدد 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

لن كوسدا   لذلك اتمه اللكر االقتاداري  لد  بحدث االستعاضدة عد  السد
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، 

، حكانددد  هدددي العملدددة المتداولدددة أمددددا، غيدددر أن (13)كالدددذهب واللضدددة والنحددداد
أوجدد حدي اسدتعمال ا ثتدرة كاند    - اصدة الدذهب -ا تالف أنواع هذه المعدارن 

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، 
قرعددا معدنيددة مدد  النقددور متتللددة، كددن واةتكددالهم اإلصدددال، حاددالن العمددالن 

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 علدد  التعامددن بددي  الندداد، غيددر أندده ظددن عدداجلا عدد  مسددايرة الترددول 
االقتااري المتساب  من اللم ، ويبدو عمله حي الاعوبة النسدبية لحملده ونقلده 

تماليدة حدي العدالم م  مكان  ل  آ ر تبعا لتعدر الالقان الكبرى حدي األسدواة ال
حضال ع  المتاوف المتمثلة حي ضياعه أو سرقته، حاتمه اللكر االقتااري  لد  

 .(14)تروير النقد حن  ن العمالن الولقية



 أثر االختالف في تكييف النقود الورقية في أحكام المعامالت المالية                  
 

 

 299                                                                                  مجلة اإلحياء

وألهمية الترول الاحي  لحقيقة العملة الولقية، ولالتاال الوثيد  بدي  
أسداد مراةن ن و  ا، والتكييف االقتااري لتلدك األولاة النقديدة، الدذي يعتبدر 

تربي  األةكام ال رعية علي ا، حإننا نرى ضرولة اإلشالة  ل  مراةن ن  ة تلك 
 :(15)لقد مرن األولاة النقدية عل  ألبن مراةن .األولاة النقدية

 شهادات الصياغة: المرحلة األولى

ةمدم المعدامالن وةادن التمدال علد   عندما اتسن نراة التمدالة وزار
حدي  دلا   لددى الاداغة  وحدا مدد    يدداع أمدوال مألبداي شا لدة لمد  النداد  لد  

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  

بتظ يدر الادك للتمدال  الم تريان، ومن مدرول الدلم  اسدتراع التداجر أن يقدوم
قديم المعدامالن أ دذ  ومن قبول األحرار للكرة تظ ير الاكوك ال تالفاآل ري  

 .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 

 .شلب كن

تتمثن حي هذه المرةلدة حدي التحاويدن التدي كدان  - ذن -ة حاألولاة النقدي
التمدال يحملون دا بددال عدد  النقدد علد  أةددد ال تاديان أو الم دان ذان السددمعة 

 .الحسنة حي البالر المتوجه  لي ا

ولددم تكدد  تلددك التحاويددن نقددورا،  نمددا هددي بدددين مؤقدد  عدد  النقددور يتمتددن 
ن مدا تحويده م دروش بد مر كتدابي ةامل ا بكن شم نينة ةال ما  ذا حقددها، ألن رحد

م  المحين  ل  المحال  ليه، يحمن  تمه أو توقيعه بتسليم محتواها للمحال ةامن 
 .التحوين

 أوراق نقدية صادرة بدون غطاء معدني كامل:المرحلة الثانية

لكدي تكدون هدذه التحاويدن أكثدر نلعدا  - لقد لأى المحدالون أن مادلحت م
شتاصد م حدي الحوالدة، وأن يكتلد  بدذكر التع دد حدي عددم تعيدي  أ -وأيسر تداوال
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بدددحن المبلددغ المحددال بدده لحاملدده رون تعيددي  ل تادده، ح صدددل الادديالحة أولاقددا 
 ال ورا ن نقدية لدي م، كدان تدداول ا بدايدة  صددالها  -حي الواقن -مارحية ليس  

عل  نراة ضي  جدا، كان صاةب السدلعة يسدالع  لد  الاديرحي لسددارها عندد 
 .شرةأ ذها مبا

 أوراق نقدية صادرة بغطاء معدني كامل: المرحلة الثالثة

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 

لمدل  ورلجة قبول ا العام، حعمددوا  لد   صددال أولاة مادرحية جديددة بمقددال ا
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

مدد  رول بدددليت ا للعملددة  –حددي هددذه المرةلددة  –حانتقلدد  األولاة النقديددة 
ل ا صلة القبول الحذل، حضال  المعدنية  ل  موضن النقور نلس ا، ح صبح  نقورا

 .ع  اعتبالها متلنا للثروة، ومقياسا للقيم، وقوة شرا ية مرلقة

ومن اتساع نراة العمليان تول  الدولة اإلشراف عل   صدال هذه 
كان  هاته األولاة قابلة للتحوين  وقد .شري  البنوك المركلية األولاة ع 

الذهب  ل  أن أصبح  أولاة  ةيث كان يمثل ا غرا  كامن بمقدال قيمت ا م 
 . للامية ل ا غرا  ذهبي بالكامن

 األوراق النقدية القابلة لالستبدال بنقود معدنية: المرحلة الرابعة

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 

م لسدداره، وأن جل ا قليال مما يادلونه م  أولاة مارحية هو الدذي يقددم  لدي 
التالبيدة العظمدد  مدد  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

 :قور الولقية ثالثة أنواعوالن

وهي التي ال تادل حي نراة الدولة المحلية  ال بعد : النقور البديلة أو النا بة -1
 يداع لصيد كامن ل ا م  الذهب واللضة، وهي تعد صكوكا بدي  عل  

 .الدولة

وهي النقور الولقية المتراة بالذهب تترية جل ية غير كاملة، : النقور الوثيقة -2
 .د قوت ا حي المل  غير المتر  م  قوة الدولة التي أصدلت اولك  تستم

وهي التي ليس ل ا غرا  معدني مرلقا، و نمدا تسدتمد قوت دا : النقور اإلللامية -3
 .وقيمت ا م  القانون الذي حرضت ا عملة للتداول

 وظائف النقود: المطلب الثالث
 :يذكر الباةثون حي االقتاار  ألبن وظا ف للنقور

ور معيددالا للسددلن، ووةدددة للقيدداد؛ ةيددث تحدددر قدديم السددلن والتدددمان حددي النقدد -1
 .التبارل

النقور وسيرا للتبارل وتحقي  الرغبة حي تنويدن الكسدب؛ ح دي وسدي  معقدول  -2
حي تحقي  ما يرغب  ليه م  بين ما حاا م  ةاجات م م  السلن والتددمان، 

 ليدده مدد  سددلن، وقددبض ثمن ددا نقدددا، بدددال عدد  السددلعة، ل ددرا  مددا يحتدداجون 
 .وتحقي  ما يرغبون حيه م   دمان

تعتبر النقدور أراة ال تدلان القديم ومسدتورعا للثدروة، ةيدث يمكد  لإلنسدان  ذا  -3
باع ما زار ع  ةاجته م  السلن ب ا أن يحتل  بقيمت ا، واستعمال ا حي شدرا  
ا ما يحتا   ليه م  سلن حي حتران الةقة، وي ترش لذلك اةتلاظ النقور بقيمت د

 .النسبية للترة شويلة

تعتبدددر النقدددور حدددي األصدددن قاعددددة للمددددحوعان المؤجلدددة وتسدددوية الدددديون  -4
 اصددة بعددد الحددرب –وااللتلامددان، لكدد  تتيددر قيمت ددا التلاعددا وانتلاضددا 
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أرى  لد  لحدض كثيدر مد  األحدرار والددول اعتبالهدا مقياسدا  -العالمية األول 
قيمة ثابتة، كالذهب واللضة  للمدحوعان المؤجلة، واتتاذ وةدان أ رى ذان

 . (16)أو األس م والسندان والعقالان

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 

، لكون دا وسديلة الثروة وتوزيع ا يرى أن اإلسالم ضي  را رة التبدارل حدي النقدور
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 

ون بسدبب تملك دم  ياهدا حدي مادال  العبدار األثمان حي أيدي قلة م  الناد يتحكم
الدينيدددة واالقتادددارية والسياسدددية واالجتماعيدددة والعسدددكرية، حتتل ددد  البرالدددة، 

 .(17)والمريمة حي الممتمن

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  عدد  

 . وظيلت ا، وةين ا ينتج ع  ذلك الضرل واإلضرال

ولددذلك لددم يمددل بيددن المددنس بعضدده بددبعض  ال متمدداثال، ويدددا بيددد، و ذا 
 .تقابض حي مملس العقدا تلل  األجناد اشترش ال

حدي –كن ذلك لتضيي  را رة التعامن باألثمان بيعا وشرا  ألن ا لم تمعن 
 .سلعا، بن وجدن لتقويم السلن وتس ين التبارل -األصن

والدددلاهم والدددنانير ال : "ولقددد أكددد اللق ددا  هددذا المعندد ، حقددال ابدد  تيميددة
  أثماندا بتدالف سدا ر تقاد لنلس ا، بن هي وسيلة  لد  التعامدن ب دا، ول دذا كاند

 .(18)"األموال حإن المقاور االنتلاع ب ا نلس ا

حددإن الدددلاهم والدددنانير أثمددان المبيعددان، والددثم  هددو : "وقددال ابدد  القدديم
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 ثمدد  
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عتبدرون بده القيمدة، تعتبر به المبيعان، بن الممين سلعا، وةاجة الناد  ل  ثم  ي
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 

ل، وةادن الظلدم، ولدو جعلد  ثمندا واةددا ال الللود سلعا تعد للرب ، حعم الضر
يدددلرار وال يدددنقص بدددن تقدددوم بددده األشددديا ، وال تقدددوم هدددي بتيرهدددا لادددل  أمدددر 

 .( 19)..."الناد

 حقيقة النقود الورقية: المطلب الرابع

ا تلددف العلمددا  حددي تكييددف النقددور الولقيددة، وبنددا  علدد  ذلددك ةاددن 
 .ك األولاة النقديةاال تالف حي بعض التربيقان المتعلقة بالتعامن بتل

ويمكننا ةار ا دتالح م حدي ألبعدة أقدوال، يمكد  اعتبدال كدن قدول من دا 
 .(20)نظرية قا مة بذات ا بمال ا م  تعلين وتدلين واستللام

 النظرية السندية: القول األول
يددذهب أصددحاب هددذا القددول  لدد  أن األولاة النقديددة سددندان بدددي  علدد  

لقددول أةمددد الحسدديني حددي كتابدده ب مددة الم ددة المادددلة ل ددا، وذهددب  لدد  هددذا ا
، وكاند  عليده اللتدوى سدابقا لددى (21)الم تاة حي بيان ةكم زكاة أموال األولاة

، وقد كان هذا القول قويا، والقا لون به مرمئندي   ليده، عنددما (22)م يتة األزهر
كان التع دد بددحن قيمت دا قا مدا، ووج ده أنده ال قيمدة ل دا حدي ذات دا، لكد  لمدا كدان 

 ا مقدال محدر م  الذهب أو اللضة، مورع حي  لانة الدولدة الماددلة ل دا، يقابل
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 

 .(23)أو مستوهبا

 :األولاة النقدية بما يلي واستدل أصحاب هذا القول ع  تكييل م

 .التع د المسمن عل  كن ولقة نقدية بتسليم قيمت ا لحامل ا عند شلبه -1

 .ضرولة تتريت ا بالذهب واللضة أو بواةد من ما حي  لا   مادلي ا -2
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انتلا  القيمة الذاتية ل ذه األولاة، ةيث  ن المعتبر ما تدل عليه م  العدر، ال  -3
لين التقدالب حدي الحمدم بدي  اللئدان المتتللدة من دا، مدن حي قيمت ا الولقيدة بدد

 .اللالة حي القيمة الثمنية

 .ضمان السلران المادلة ل ا قيمت ا وق   برال ا، و ن ا  التعامن ب ا -4

يستللم اعتبال األولاة النقدية سندان بدي  عل  ج دة : مستلزمات هذا القول
 : صدالها

 .الدي  ال يكون لأسمال شركةعدم جواز الم الكة ب ا، ألن  -1

عدم جواز جعل ا لأسمال سلم،  ذ م  شروش الّسدلم المتلد  علي دا قدبض أةدد  -2
 .العوضي  حي مملس العقد

عدددم جددواز اعتبالهددا رينددا مدد  شددرا  الددذهب واللضددة ب مددا؛ ألن مدد  شددرش  -3
 .الارف التقابض حي المملس

علد  الددا   وال علد   عدم وجوب زكات ا مرلقا، عندد مد  يدرى أنده ال زكداة -4
 .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 

لمالدك لتلدك األولاة النقديدة لدو تقددم للبندك لذلك وجور، حال يتتلف اثنان حدي أن ا
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 
 لدد  تتريت ددا جميع ددا ليسدد  ملحددة، بددن يكلددي تتريددة صددحيحا،  ذ  ن الحاجددة 

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 
ممدا تقدوم عليده رعدا م  تكون غير ذلك كاألولاة التمالية أو العقال أو غير ذلدك

 .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 

أندده أي شدي  يلقدد  قبددوال عامددا : الولقيدة، وهددذا واضدد  مدد  تعريدف النقددد، وحيدده
 .بالته أراة للتبارل

 النظرية العرضية : القول الثاني

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 

عدن للتمالة وجب  حي ا اللكداة، و ال حدال، كمدا أن العوضي  حي المملس، و ذا أ
بين ولة نقدي ب  ر ال تمري عليه أةكام الارف، وكذلك عند بيع ا بدذهب أو 

، وعلددي ال ندددي، وسددليمان بدد  (24)حضددة، وممدد  قددال ب ددذه النظريددة يحددي أمددان
 .(25)ةمدان

 :ويوجه أصحاب هذا القول قول م بما يلي

تنرب  علي ا الناوع الوالرة بمنن المراباة  أن ا ليس  ذهبا وال حضة، حال -1
 .حي الذهب واللضة

كما أنه بتتبن العلن الربويدة التدي ذكرهدا العلمدا  حدي تعليدن ةرمدة الربدا 
 .(26)علم أن ا غير موجورة حي الولقة النقدية، حلم يلح  باألصناف الربوية

، (27)حالحنلية عللوا ةرمة الربا حي الذهب واللضدة بكون مدا أثماندا  لقدة
 (28)وهددو مددا ال يتددوحر حددي الددولة النقدددي؛  ذ  ن ثمنيتدده اصددرالةية، والمالكيددة

عللددوا الربددا حددي الددذهب واللضددة بكون مددا ليود أثمددان، حيتددتص  (29)وال دداحعية
 .بالذهب واللضة وال يتماوزهما  ل  غيرهما

 : أما اإلمام أةمد حقد لوي عنه لوايتان
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واأل ددرى جوهريددة الددثم ، كقددول  ةددداهما أن علددة لبويت مددا الددوزن، 
 .(30)المالكية وال احعية

وعل  جمين هذه التعليالن ال يقاد الولة عل  الذهب واللضدة، لكونده 
 .ليس بثم   لقة، بن اصرالةا، وألنه ال يباع بالوزن

 .قياد النقور الولقية عل  الللود المعدنية -2

 : قدية األةكام اآلتيةيستللم القول بعرضية األولاة الن :مستلزمات هذا القول

عدم جواز السلم ب ا عند مد  ي دترش كدون أةدد العوضدي  نقددا مد  الدذهب أو  -أ
اللضة، أو غيرهما م  أنواع النقد المعدني، وال تال  األولاة النقديدة لدذلك 

 .لكون ا عروضا ال أثمانا

عدم وجدوب اللكداة حي دا مدا لدم تعدد للتمدالة،  ذ ي دترش لوجدوب اللكداة حدي  -ب
 .روا اتتاذها للتمالةالع

أن القدول بكدون األولاة النقديدة عروضدا هدو  -وا أعلدم -والذي يبددو  
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 مدد   
ليس ذلك الولة الممرر، بن ما اعتمدته الدولة  -هنا–العروا، حإن الذي نبحثه 

وسيرا للتبارل، وتلقاه الناد بالقبول حال شدك أن هدذا الندوع مد  الدولة قدد انتقدن 
عدد  جنسدده النتلددا  أسددباب االنتلدداع بدده كددولة يكتددب حيدده، وتحلدد  حيدده األشدديا ، 

 .(31)وانتقن  ل  جنس ثمني لضيه الناد لمعامالت م وتقييم األشيا  به

 نظرية إل اقها بالحلوس: الثالثالقول 

يرى أصحاب هذا القول أن األولاة النقدية تلح  بالمعارن غيدر الدذهب 
واللضددة بمددامن شددرو  الثمنيددة، ومددا ثبدد  للللددود مدد  أةكددام حددي الربددا واللكدداة 
والسددلم ثبدد  لدداولاة النقديددة مثل ددا، ويعتبددر هددذا القددول وسددرا بددي  أصددحاب 
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ضدددية، وممددد  ذهدددب  لددد  هدددذا القدددول، أةمدددد النظريدددة السدددندية والنظريدددة العر
 (33)، وعبد الرةمان السعدي(32)التريب

 :مستلزمات هذا القول
 ذا كان أصحاب هذا القول يقاددون بإلحداق م األولاة النقديدة بدالللود 
التلريدد  بين ددا وبددي  الددذهب واللضددة، حددإن م لددم يتلقددوا حددي أةكددام التعامددن بتلددك 

 .األولاة النقدية

ةكدم النقددي  حدي جريدان  -كدالللود–العمدالن الولقيدة حبعض م يعردي 
لبا النسيئة حي ا، التلاق ا مع ما حي الثمنية، ومنن جريان لبا اللضن حي ما بحمة 

، وذهدب بعضد م  لد  أن الللدود ومدا ألحد  (34)أن ا ليس  كالنقدي  م  كن وجه
مالة، ويمدوز ب ا ليس  أمواال زكوية وال لبوية، حال زكاة حي ا  ال  ذا اقتني  للت

 .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 يمكدد  أن يوجده  لدد  أصددحاب هدذا القددول مدد  نقدد هددو أن اللريدد  
ال لبويددة مرلقددا، الددذي ذهددب  لدد  أن العمددالن الولقيددة ليسدد  أمددواال زكويددة و

يلتحون باب الذليعة  ل  لبدا النسديئة، كمدا أن  لحداق م األولاة النقديدة بدالللود 
تقاددر قيمت ددا رون ( المعددارن غيددر الددذهب واللضددة)حيدده نظددر، لكددون الللددود 

العمددالن الولقيددة، كمددا أن الللددود  ذا كسددرن ال تلقددد كددن قيمت ددا، بددن ل ددا قيمددة 
قيدة، باإلضداحة  لد  أن التالدب حدي األولاة كسا ر العروا بتدالف النقدور الول

 -من صتر ةمم دا–النقدية غال  قيمت ا، كالنقدي ، بن  ن بعض األولاة النقدية 
 .   (35)تعمل أكبر قرعة نقدية ع  اللحاة ب ا

أما اللري  الذي التق  من القا لي  ب ن األولاة النقديدة عدروا ال زكداة 
علي ا الربا بنوعيه، حقد كلانا لرا علي م ما حي ا  ال  ذا أعدن للتمالة، وال يمري 
 (.النظرية العرضية)تم الرر به عل  أصحاب القول الثاني 
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 النظرية البديلة : القول الرابع
يعتبر أصحاب هذا القول األولاة النقدية بدال لما استعيض ب ا عنه مد  

وليسد  الذهب واللضة حتعامن معاملت ما،  ال أن ا شي  آ ر، ليس  هي الدذهب 
هدددي اللضدددة، بدددن هدددي أجنددداد أ دددرى بحسدددب الددددول الماددددلة ل دددا، حالددددينال 

وهدذا القدول هدو ....  الملا ري جنس، والريال السدعوري جدنس، واألولو جدنس
السا د اآلن والملتد  بمقتضداه حدي أةكدام التعامدن بدالنقور الولقيدة، وبده صددلن 

 .(36)قرالان م  بعض الممامن اللق ية

 :مستلزمات هذا القول
وتدوحر حي دا شدروش (37)وجوب اللكاة حدي األولاة النقديدة  ذا بلتد  الناداب -1

 .وجوب اللكاة حي النقدي 

جريان الربا بنوعيه حي هدذه األولاة النقديدة، حدال يمدوز بيدن المدنس الواةدد  -2
حي ددا بلضددة بددبعض مددؤجال وال متلاضددال، كمددا ال يمددوز بيددن جددنس بمددنس 

 .ب أو اللضة بالولة النقدي رون تقابضمؤجال، كما أنه ال يموز شرا  الذه

 .جواز السلم ب ا -3

 ل  انتقار القول ب ن األولاة النقدية  (38)ولقد ذهب بعض الباةثي  المعاصري 
 :أجناد لبوية، لما يلي

أن من   القول ب ن األولاة النقدية أجناد لبوية هو كون النقور الولقية  -أ
ا صحيحا، ولك  الذي شرأ هو بالذهب واللضة التباش -قديما -مرتبرة 

م  أوا ن ( الذهب واللضة)انلكاك االلتباش بي  الولة النقدي وبي  النقدي  
الترب العالمية الثانية، أو قبل ا، ثم سال ذلك االنلكاك تدليميا، وعل  

معروف حي تاليخ ن  ة النقور الولقية، ةت  صال الولة،  مراةن، كما هو
ع  الذهب وليس ل ا به أي التباش، ومن ذلك  عمالن مستقلة استقالال كامال

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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 عدارة النظدر حدي قيداد األولاة النقديدة ويرى أصدحاب هدذا التوجده وجدوب 
 . (39)بالذهب بنا  عل  اعتبال األوضاع التي جدن عل  تلك األولاة النقدية

هو أن األولاة النقديدة بديلدة عد  الدذهب ( النظرية البديلة)أساد هذا القول  -ب
واللضددة مددن أن تلددك األولاة يسددتعاا ب ددا عدد  غيددر النقدددي ؛ كالعقددالان، 

 ...والبترول 

األضرال واأل ردال التدي تدنمم عد  هدذا القدول، ةيدث يدذهب أصدحاب هدذا  -جـ
النقددد الموجدده  لدد  هددذا القددول  لدد  أن أغلددب المعددامالن ب ددذه األولاة النقديددة 
ةال النسيئة ي دكن ضدرلا حارةدا حدي ةد  البدا ن، والمقدرا  ذا كيلد  علد  

 اصددة حددي القددروا –أن ددا أجندداد لبويددة، ممددا يددؤري  لدد  أن المقددرا 
ال يحادددن  ال علددد  جدددل  يسدددير ممدددا أقرضددده، وال دددريعة  -يلدددة األمددددالرو

اإلسالمية لما نا  عل  تحريم الربا  نما كان ال دف مندن الظلدم، وهدو أكدن 
َو ِن تُْبددتُْم حَلَُكددْم ُلُ وُد : المقددرا مددال المقتددرا بتيرةدد ، حقددال ا تعددال 

، ولددم يكدد  ال دددف  هدددال (272: ةالبقددر) أَْمددَواِلُكْم اَل تَْظِلُمددوَن َواَل تُْظلَُمددونَ 
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  

 .(40)ل رعية والتحاين علي ا، وكن ذلك بال األةكام ا

 : الرأي المختار
 ذا ثبدد  مدد   ددالل تعريددف النقددد أندده كددن مددا يلقدد  قبددوال عامددا كوسددي  
للتبارل، و ذا علمنا أن الولة النقدي لم يعد يعني تع دا بتسليم مقدال ما اعتبدرن 

قيمة ال تعدو  برا  عنه لحامله عند شلبه، وأن ذان الولقة ممررة عما تمثله م  
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
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حإن الذي يظ ر بمال  هو كون تلك األولاة النقدية أثمان قا مدة بدذات ا، 
ال يكمدد  سددر ذلددك القبددول حددي كون ددا متردداة ألقدد  قبددوال عامددا كوسددي  للتبددارل، 

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 
ع  م لوف األثمان، يمري علي ا ما يمري عل  يعتبر اتتاذها سلعا  روجا 

 .النقدي  م  أةكام

 :نتائج الب ث
 : لص البحث  ل  النتا ج التالية

تعتبر األولاة النقدية ثمنا قا مدا بذاتده، ح دي ليسد  ذهبدا وال حضدة، وال هدي  -1
 .عروا تمالة

 .تعتبر العمالن الولقية أجناد تتعدر بتعدر ج ان  صدالها -2

يمري الربا بنوعيه حي األولاة النقدية كما يمري حي الذهب واللضة، وهو  -3
 :                                                                                                ما يستللم
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 : الملخص
االفتراضية انتشارا كبيرا عبر دول  (Bitcoin)تعرف عملة البيتكوين 

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 

راضية ووسائط مبادالت جديدة قادرة على تخطي الطرق التقليدية منصات افت

 وفي ظل ما تشكله العمالت المعتمدة في تنظيم تبادل السلع والخدمات،

االفتراضية من تساؤالت جاءت هذه الدراسة لبيان حقيقة عملة البيتكوين 

(Bitcoin)  بوصفها أشهر العمالت االفتراضية تداوال، وبيان مدى مشروعية

 .لتعامل بها من الناحية الشرعية والقانونيةا

  ن الجزائريوالقان; الفقه اإلسالمي ; ين والبيتك; العملة  :الكلمات المفتاحية
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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
وذلك  لكترونية تفرض نفسها في ساحة االقتصاد العالميأصبحت النقود اإل

نتيجة الثورة الرقمية والتكنولوجية التي تجتاح العالم اليوم السيما في القطاع المالي 

والمصرفي، وهي نازلة لم تشغل فقط الدول الغربية بل تشابكت وتعددت األسئلة 

عنها في الدول اإلسالمية خاصة ما يتعلق بمدى مصداقية التعامل بها على 

صطالحية من عدمها، وذلك في ظل اعتبارها شكل جديد من أشكال النقود اال

اإلشكاليات والتساؤالت التي أثارتها أنواع من العمالت اإللكترونية المستحدثة التي 

ـ « البيتكوين»تلقى رواجا في أوساط المجتمع االفتراضي وعلى رأسها عملة 

Bitcoin وهي عملة ال تكف عن إثارة الجدل منذ نشأتها حيث تخطت كل النظم  ـ ،

التقليدية في العالم كما تجاوز سعر وحدتها أكثر من عشرة آالف دوالر  المالية



 في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري عملة البيتكوين وحكم التعامل بها                      
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ٌ بأكثر من ألف في المائة مقارنة بسعرها عند نشأتها أين كان ال يتعدى  متضاعفا

 .1 9002دوالرا واحدا سنة 

والفرضية التي ينطلق منها البحث أن فقه المعامالت المالية ذو عالقة 

ذلك النقود، ومن هنا جاءت هذه الدراسة الفقهية  بالقضايا االقتصادية بما في

اإللكترونية نظرا " البيتكوين"التطبيقية حول إحدى النوازل المالية وهي عملة 

لحداثتها وشح الكتابة فيها من ناحية الفقه اإلسالمي خاصة، وما يتطلبه األمر من 

تحدد رفع اللبس عنها وذلك بتخريج الظاهرة وفق الضوابط الشرعية، حيث ت

 :  المشكلة التي تعالجها الدراسة باإلجابة عن التساؤالت التالية

، وما مصادرها وآليات تحصيلها؟ "ـ Bitcoinالبيتكوين ـ "ما حقيقة عملة 

هل وظائفها تخولها صفة النقود االصطالحية أم هي مجرد سلعة؟ ما وجهة نظر 

ة التعامل بها في كل الفقه اإلسالمي تجاه هذه العملة خصوصا، و ما مدى مشروعي

 من الشريعة والقانون؟ 

 حقيقة النقود اإللكترونية: المبحث األول

قبل الخوض في تعريف النقود اإللكترونية كمصطلح ذي تركيب إضافي، 

 .فإنه يتعين تعريف النقود في اللغة واالصطالح كما يلي

 مفهوم النقود لغة واصطالحا: المطلب األول
 اللغة النقود في: الفرع األول

نقّدته "اشتقت النقود لغة من نقد، والنقد يطلق على معان عدة منها؛ اإلعطاء 

، كما تعّرف 2"أعطيته، فانتقدها، أي قبضها: الدراهم، ونقدت له الدراهم، أي

نقدت الدراهم وانتقدتها إذا : "إخراج الزيف من النقود، وفي هذا يقال: بالتمييز، أي

يعرف النقد بمعنى العملة من الذهب والفضة، أو  ، كما 3"ميز جيدها من رديئها

 . 4غيرهما مما يُتعامُل به
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 التعريف االصطالحي للنقود: الفرع الثاني 
 :يراد بلفظ النقود في اصطالح الفقهاء ما يلي

ـ يطلق لفظ النقود على الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو لم يكونا،  1

ذهب والفضة سواء كانا مسكوكين، أو لم جمع نقد، وهو عبارة عن ال: "والنقود

 . 5"يكونا كذلك

ـ كما يطلق لفظ النقود على كل ما يقوم مقام الذهب والفضة ويؤدي  9

وَن الذََّهَب َوال ِفضَّةَ َوال ي نِفق ونََها فِي َسبِيِل : وظائفهما، قال هللا تعالى نِز  َوالَِّذيَن يَك 

ه م بِعَذَاٍب أَِليمٍ  ر  ِ فَبَش ِ ورد لفظ الدينار و ،7فما يقع عليه اإلنفاق هو النقود 6َّللاَّ

َت َعلَي ِه :والدرهم في قوله تعالى ِه إِلَي َك إِال َما د م  ن  إِن تَأ َمن ه  بِِدينَاٍر ال ي َؤد ِ َوِمن ه م مَّ

ٍس َدَراِهَم َمع د وَدٍة َوَكان وا : ، وقوله عز وجل8قَائًِما ه  بِثََمٍن بَخ  فِيِه ِمَن َوَشَرو 

اِهِدين والدينار والدرهم هما وحدات النقود المضروبة من الذهب والفضة  9الزَّ

ال خير فيها ـ : " ، يقول اإلمام مالك10المسماة في الفقه اإلسالمي بالنقود الخلقية

الفلوس ـ نظرة بالذهب وال بالَوِرق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون 

، وجاء في الفتاوى 11"هتها أن تباع بالذهب والورق نظرةلها سكة وعين لكر

وما سماه الناس درهما، وتعاملوا به، تكون أحكامه أحكام الدرهم من : "الكبرى

وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقطع بسرقة ثالثة دراهم منه، إلى غير ذلك 

 . 12"امن األحكام، قّل ما فيه من الفضة أو كثر، وكذا ما سمي دينار

كل شيء : "وهو ما استقر عليه الفقه المعاصر، حيث تعرف النقود بأنها

، 13"يلقى قبوال عاما، كوسيط للتبادل، مهما كان ذلك الشيء، وعلى أي حال يكون

، و 14"أي شيء يكون مقبوال قبوال عاما، كوسيط للتبادل، ومقياس للقيمة: " و بأنها

، 15"للتبادل، ومخزنا للقيم، ومقياسا لألسعارما اتخذه الناس وسيطا : " هي أيضا

تطلق على جميع ما تتعامل به الشعوب من دنانير ذهبية، ودراهم فضية، : "وأنها
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فالنقود وسيلة للتبادل، ومعيار للسلع والخدمات على أية حال ... وفلوس نحاسية 

 كانت ومن أية مادة اتخذت سواء من الذهب أو الفضة أو الجلود أو الخشب أو

 . 16"الحجارة أو الحديد، ما دام الناس قد تعارفا على اعتبارها نقودا

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 

ء القدامى، وفي ذلك للتبادل، ومقياس لألسعار، ومخزن للقيم وهو ما نّوه له الفقها

الذهب والفضة إنما كانا محبوبين؛ ألنهما جعال ثمن جميع األشياء، : "يقول الرازي

 . وهو تقرير بأن النقود مخزن للقوة الشرائية 17"فمالكهما كالمالك لجميع األشياء

ومن خالل هذه التعريفات يمكن استخالص تعريف النقود في االصطالح 

باح يمكن أن يؤدي وظائف النقود عامة ويلقى قبوال كل وسيط م: "الفقهي بأنها

 ". عاما في المعامالت المالية لدى الحاكم والرعية

 النقود في االصطالح االقتصادي: الفرع الثاني 
اختلفت تعريفات النقود عند االقتصاديين بسبب انقسام آرائهم حول دورها 

ها باعتبار خصائصها وأهميتها في النشاط االقتصادي، فاتجه بعضهم في تعريف

كمحافظتها النسبية على القدرة الشرائية وتماثلها مع الوحدات النقدية وسهولة 

حملها وقابليتها للتجزئة، وعرفها آخرون باعتبار معاييرها القانونية من حيث 

، ونجد شبه إجماع لدى 18اإلصدار وإلزاميتها ومدى اكتسابها للصفة القانونية

أن : " ف النقود باعتبار وظائفها، ومن بين ما جاء فيهاعلماء االقتصاد في تعري

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 

عريف يقوم على ، وهو ت19"والخدمات، ويكون صالحا لتسوية الديون وإبرام الذمم
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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 

وحدات النقدية التي تدفع من أجل الحصول على الحاجات تسمح بتحديد عدد ال

، أما وظائفها الثانوية 20السلعية أو الخدمية وهو ما كان يفتقده نظام المقايضة

فتتمثل في كونها مخزن للقيمة وأداة لالدخار؛ فبادخارها يتمكن مالكها من 

لدفع الحصول على ما يقابلها من مختلف السلع والخدمات، وهي أيضا وسيلة ل

 . 21المؤجل لقدرتها على تسوية المبادالت اآلجلة بين الحكومات واألفراد

والمالحظ أن النقود في علم االقتصاد ال تبتعد عن نظر الفقه اإلسالمي الذي 

إن هللا خلق : " كان له السبق في إدراك وظائفها، وهو ما يؤكده ابن خلدون في قوله

مة لكل متمول، وهما الذخيرة والقنية الحجرين المعدنين من الذهب والفضة، قي

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 

وهو كالم يبين وظائف النقود على أنها مقياس للقيمة  22"المكاسب والقنية والذخيرة

، وأنه ال ينتفع بذاتها بل بما يمكن تحصيله من خاللها من سلع 23وسيلة للمبادلةو

 .  24وخدمات

 E-Moneyمفهوم النقود اإللكترونية : المطلب الثاني
  تعريف النقود اإللكترونية: الفرع األول

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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دية، لكن هناك اتفاق لدى الخبراء في بدقة من النواحي القانونية والتقنية واالقتصا

أن مصطلح النقود اإللكترونية يشمل على وجه الخصوص صورتان؛ البطاقات 

اإللكترونية مختزنة القيمة وهي األكثر شيوعا واستخداما في المعامالت المالية 

، و الثانية آليات (Master Card )و  (Visa Card)التقليدية منها والشبكية كبطاقات 

ع مختزنة القيمة التي تتيح إجراء المعامالت المالية عن طريق الشبكات الدف

-Eالمفتوحة وعلى رأسها شبكة االنترنت، وهو ما يعرف بالنقود السائلة الرقمية 

Cash
25. 

 :ومن بين التعريفات المتعلقة بالنقود اإللكترونية ما يلي

ني أو على قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزنة بشكل إلكترو" هي 

وهو تعريف ركز على الناحية التكنولوجية  26"أداة إلكترونية يحوزها المستهلك

قيمة نقدية " وأهمل الجانب الكالسيكي للنقود كالوظائف وغيرها، كما تعرف بأنها 

مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي وتحظى 

ا وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض بقبول واسع من غير من قام بإصداره

ويعاب على هذا التعريف حصر النقود اإللكترونية في البطاقات  27"مختلفة

البالستيكية مختزنة القيمة دون آليات الدفع اإللكترونية األخرى، كما تعرف بأنها 

مجموعة من البروتوكوالت والتوقيعات الرقمية التي تتيح للرسالة اإللكترونية أن "

، وهو تعريف يركز أكثر على الناحية 28"ل فعليا محل تبادل العمالت التقليديةتح

التقنية لسريان عملية الدفع اإللكتروني كاالعتماد على البرمجيات المخصصة 

إلتمام عمليات الشراء والدفع عبر االنترنت، حيث تتيح هذه البرمجيات إرسال 

اإللكتروني، بينما أغفل الجانب  النقود اإللكترونية باإلرفاق  مع رسائل البريد

 .  القانوني واالقتصادي للنقود
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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 

ا المستخدم الستعمالها شكل وحدات ائتمانية مخزونة على وسائط الكترونية يمتلكه

وهو تعريف يجمع بين الجانب القانوني ـ " وفق ما تتيحه له وظائف النقود التقليدية

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 

 . تمثل في عالقة وظائف النقود بالمعامالت المالية واالقتصاديةاالقتصادي الم

 حقيقة النقود اإللكترونية  : الفرع الثاني
عند فحص التعريفات المختلفة حول ماهية النقود اإللكترونية نجد أغلبها ال 
يعبر عن واقعها الحقيقي، بينما هناك عدد قليل من التعريفات اتسمت بالدقة نسبيا 

خصائص النقود اإللكترونية مقارنة بغيرها من وسائل الدفع، ومن في بيان 
قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة " النقود اإللكترونية هي : أبرزها

مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي وتحظى بقبول واسع من غير من قام 
ف يبين ، وهو تعري29"بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة

بوضوح حقيقة النقود االلكترونية استنادا على مقومات النقود التقليدية وبيان ذلك 
 : كما يلي

فهي تشمل على قيمة مالية معتمدة كالدينار أو الدوالر، قادرة : ـ قيمة نقدية 1

 .30على شراء السلع والخدمات

لذي تتميز وهو العنصر األهم ا: ـ مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما 9

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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ل الدفع وهو وصف يميزها عن باقي وسائ: ـ غير مرتبطة بحساب بنكي 3

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 

ا وغير مرتبطة بأي حساب بنكي، فتنتهي صالحيتها محمولة مدفوعة الثمن مقدم

 . مباشرة عند فراغ المحفظة المالية التي تحتوي عليها

فالقبول العام هو خاصية : ـ تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها 4

العمالت "أساسية العتبار أي شيء يقوم بأداء وظيفة النقود، وال يمكن اعتبار 

ا اقتصر استعمالها بين مجموعة من األفراد أو لفترة زمنية نقودا إذ" اإللكترونية

 . محددة، بل يجب أن تكتسب ثقة عامة الناس وقبولهم لها كوسيط للمبادالت

وهو عنصر يتحد مع سابقه : ـ  تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة 5

ن الوسائط ليجعل من النقود اإللكترونية نوعا من أنواع النقود العامة ويميزها ع

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 

ن وسائل الدفع اإللكترونية عدة أهمها؛ التشابه القائم بين طريقة عملها وغيرها م

األخرى، إضافة إلى انعكاس اختالف مفهوم النقود التقليدية تضييقا وسعةً على 

 31.تعريف النقود اإللكترونية

 حقيقة عملة البيتكوين وآلياتها : المبحث الثاني

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 
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ل ومن أبرزها عملة البيتكوين عمالت إلكترونية جديدة لم تعهدها البشرية من قب

Bitcoin32.، فما حقيقة هذه العملة وما هي آلياتها 

 مفهوم عملة البيتكوين ونشأتها: المطلب األول
 تعريف عملة البيتكوين: الفرع األول

 :تعريف العُملة: أوال

، كما تطلق على النقود وجمعها 33العملة في اللغة رزق العامل وأجر العمل

 . 34ألنها تعطى أجرة على العمل ُعُمالت وُعْمالت

وتعّرف عند االقتصاديين؛ بأنها وحدة التبادل التجاري التي تخلقها الدول 

 . 35وتجد قبوال عاًما للمبادالت السلعية والخدمية

 Bitcoin  تعريف عملة البيتكوين : ثانيا

تعّرف بأنها عملة إلكترونية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي على أرض 

تم تداولها عبر شبكة االنترنت فقط، ويطلق لفظ البيتكوين على أمور الواقع، وي

 : 36ثالثة

ويرمز لها في السوق   Bitcoin ـ يطلق على وحدة هذه العملة اإللكترونية 1

 (mBTC)ميللي بتكوين : ، وهي تتجزأ إلى وحدات صغيرة"BTC"االفتراضية بـ 

وتساوي  (uBTC)جزءا من عملة البيتكوين، و مايكرو بيتكوين  0.001وتساوي 

وتساوي  (Satoshi)جزءا من عملة البيتكوين، و الساتوشي  0.000001

جزءا من عملة البيتكوين، والغرض من هذه التجزئة السماح للقيمة  0.00000001

 .العملة اإلجمالية للبيتكوين أن تصل إلى أي رقم يلبي احتياجات المتعاملين من هذه

ـ ويطلق لفظ البيتكوين على البنية التحتية للواجهة البينية بين الحواسيب  9

أو ما يعرف ببروتوكول التحكم في نقل البيانات الذي تعتمده هذه العملة في 

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

   37.العملة

 نشأة البيتكوين: الثانيالفرع 
م على يد شخصية نكرة أطلق على 9002يرجع ظهور هذه العملة إلى سنة 

، حيث أنشأ موقعا إلكترونيا  (Satoshi Nakamoto)"ساتوشي ناكاموتو"نفسه اسم 

 Bitcoin)الند للند  مالي إلكتروني من البيتكوين نظام: نشر فيه ورقة عمل بعنوان

is a peer-to-peer electronic money system)  بيّن فيه طريقة عمل هذه العملة

أن ينتج أول عملة " ساتوشي"م استطاع 9002وفي سنة ، 38وخصائصها

عن طريق عملية حاسوبية معقدة، وقام بصرف هذه العملة بطريقة الند " بيتكوين"

برمج الفعلي لهذه العملة، بينه وبين شخص آخر يُعتقد أنه الم (peer-to-peer)للند 

 وحدة 1302.03: وقدرت قيمة عملة البيتكوين آنذاك مقابل الدوالر األمريكي بـ

 .بيتكوين مقابل دوالر واحد

م،  وهي سنة 9013دوالر سنة  900ثم قفز سعر عملة البيتكوين الواحدة إلى 

و لم يلبث أن استقر سعرها بـ  شهدت فيها العملة تذبذبات بين االرتفاع والنزول،

م، وقد أدى اختراق نظام أحد منصات تبادل عملة 9014دوالر للوحدة سنة  200

ألف وحدة بتكوين ملك  050إلى خسارة قدرت بحوالي  Mt. Goxالبيتكوين 

للمتعاملين ومائة ألف وحدة من عمالت المنصة نفسها، األمر الذي أثر على 

 39.م9015دوالر سنة  300ا إلى حوالي موثوقيتها فنزلت قيمتها مجدد

دوالر أمريكي  1000م  ليصل سعرها 9010ثم تعافت العملة مع مطلع عام 

ألف دوالر للبيتكوين الواحد،  12للوحدة، وقفز سعرها في أواخر العام إلى حوالي 

م شهد البيتكوين ثالثة أزمات حادة؛ حيث انخفض سعره شهر 9012وخالل سنة 

،  ثم عاد إلى (دوالر 9100دوالر إلى  12200من ) %92من  فيفري بنسبة أكثر
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 9400دوالر إلى  19000من ) %49االرتفاع وانخفض مجددا شهر أفريل بنسبة 

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

 40 .(دوالر 0900دوالر إلى 

 91ولتفادي مخاطر تضخم هذه العملة حدد مؤسسها سقف إصدارها بحوالي 

م، 9030ـ  9095مليون وحدة حول العالم على أن يبلغ كامل إصدارها خالل الفترة 

وبعدها يتم تدوير عملة البيتكوين المتواجدة في السوق االفتراضية دون إنتاجها، 

" الساتوشي"ت أصغر سميت بـ ولتخطي ندرتها مستقبال ابتكر تقسيمها إلى جزيئا

كما سبق بيانه، وهو ابتكار في نظر مؤسسها يتيح للقيمة اإلجمالية لها أن تلبي كل 

  41.احتياجات المتعاملين بها

لكن المالحظ في المسار التاريخي لهذه العملة أنها تعرف منذ نشأتها أزمات 

نات والمضاربة، متتالية في أسعارها بسبب قيامها على أساس المغامرات والتكه

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

 آليات إصدار عملة البيتكوين وخصائصها :  المطلب الثاني
 البيتكوين آليات إصدار عملة: الفرع األول

يطلق على عملية إصدار البيتكوين مصطلح التعدين أو التنقيب 

"Cryptomining"تتطلب ، و، وهي عملية متاحة لكل فرد في العالم االفتراضي

حواسيب ذات قدرات عالية لمعالجة خوارزميات رياضية ومنطقية بالغة التعقيد 

ق سّرية بالغة يتعذر تعمل على التحقق من مجريات معامالت البيتكوين وذلك وف

 ، ويتم ُمكافأة المنقّب فيها التعرف على هوية المتعاملين أو تفاصيل صفقاتهم

(Miner)  لعملية العثور على المدخل الصحيح بعد نجاحه في بعملة البيتكوين
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وتحريره لكتلة معامالت  ”Hash Function“رياضية معقدة تسمى دالة الهاش 

، )Blockchain(تضاف إلى سلسلة الكتل السابقة المعروفة بـ   )Block(جديدة 

ُمستوى صعوبة الُمعادالت الرياضية بتغيير   Bitcoin تقوم شبكة وعلى إثرها

قياسا على سرعة حل المعادالت السابقة من طرف المعدنين، وهي طريقة تضمن 

سيا للغاية، إصدار عملة البيتكوين بمعدل ثابت مما يجعل من التعدين عمال تناف

 .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 

البلوك تشين  تكنولوجياواحد، أما  Bitcoin وهو ما ينطبق على عملية استخراج

(Blockchain)  فهي عبارة عن منصة افتراضية تسمح بتسيير مخرجات

 (Peer-to-Peer)ومنجزات العمالت االفتراضية مباشرة دون أي وسيط  ـ الند للند 

ـ وتحتوي هذه المنصة على قاعدة بيانات ال مركزية مفتوحة المصدر يشبه نظامها 

األستاذ المعروف في المصطلح المحاسبي؛ حيث يسمح بمعالجة أي فكرة دفتر 

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 

عمليات المستقبلية وهذا طريق إدراج العملية في سلسلة الكتل لضمان تنفيذ جميع ال

بعد تسجيل المعامالت وتخزينها على شكل كتل تحتفظ بها شبكة متراكمة من 

، ويتم تحديثها تلقائيا عن "1"الحواسيب المتصلة باالنترنت كما يبينه الشكل رقم

طريق خوارزمية رياضية ورموز مشفرة تفاديا ألي اختراق أو تعديل للمعلومات 

 42 .المسجلة بها

 



 صالح بوبشيش/ د.أ+ أحمد أمداح / د 
 

 
 2119سبتمبر  /22: العدد                                                                              523

 
 Blockchain" 43 " ، يبين آليات التعدين وفق تكنولوجيا البلوك تشين1: شكل رقم

تجاه القرصنة فإن ذلك لم " البلوك تشين"ورغم الترويج بمناعة تكنولوجيا 

يمنع من تعرضها لالحتيال اإللكتروني، وهو ما تبرزه البيانات المستخلصة من 

أن السبب الرئيسي في  "Blockchain "شركة تعمل بتكنولوجيا الـ  45انهيار

فيما تراوحت أسباب االنهيار األخرى بين  تضررها يعود إلى االختراقات األمنية،

 44.ثغرات في التطبيق أو البروتوكول وأسباب أخرى مجهولة

 خصائص عملة البيتكوين: الفرع الثاني
تتسم البيتكوين بأنها عملة ليست فيزيائية وإنما عبارة عن أرقام ورموز 

لألشخاص بطرق يتعذر فيها تتبع  WalletE.    "45"تنتقل بين المحافظ اإللكترونية 

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

 
كتلة صدور  

جديدة من 
ت املعامال  

ت املعاملة الفردية حيثيا  

ب  أتخذ كل كتلة ما يقار
دقائق للتعدين   11  

حل املسائل احلسابية" " 

 
ب  أتخذ كل كتلة ما يقار

دقائق يف عملية  11
التعدين    

حل املسائل احلسابية" "
 

تتحقق تلقائيا  جمموعة  
من حواسيب التعدين 
ى صالحية  على مد

ضمنالكتل  السلسلة،  
حصل أسرعهم معاجلة توي

للكتلة اجلديدة على 
مكافأة بيتكوين

 

ت متت بنجاح معامال  

املصادقة على 
الكتلة وضمها 

إىل السلسلة  
رفضهـا  
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أو ـ إخفاء هوية المتعاملين بها؛ فال يتطلب تداولها اإلفصاح عن أي بيانات  1

معلومات شخصية لمستخدميها مقارنة بما يجري في باقي العمليات التجارية 

 .اإللكترونية التي تتوسطها المؤسسات االئتمانية كالبنوك والحكومات

ـ تسمح بتحويل األموال إلى أي رقعة جغرافية وذلك في نطاق الهيئات التي  9

 .تعترف بها

ية والتجارية التي تنجز في بضع ثوان ـ تتسم باإلدارة التلقائية للصفقات المال 3

مع تعتيمها التام لموضوع الصفقات المتداولة في عملياتها مما يجعل تعقبها بالغ 

 . الصعوبة

ـ ليس بإمكان أي جهة خارجية توقيف معامالت البيتكوين في حال إجرائها  4

 .     مهما كان موضوعها

لجزائري تجاه عملة موقف الفقه اإلسالمي والقانون ا: المبحث الثالث
 « Bitcoin »البيتكوين 

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 

 . الصفة الشرعية للنقود، وبيان ذلك في المطلبين التاليينالمستحدثة 

مقارنة عملة البيتكوين تجاه الوظائف األساسية للنقود في الفقه : المطلب األول
 اإلسالمي 

أجمع الفقهاء على ثمنية الذهب والفضة باعتبارهما أصل النقود، كما 

بأنها عمالت مساعدة في تيسير  46أجمعوا على أنواع العمالت التي جاءت بعدها

تعامل الناس ورفع الحرج عنهم، وقد أقرت الشريعة اإلسالمية الوظائف التقليدية 

للنقود من منطلق أهمية المال ودوره، كما تم تكييف وظائفها الحديثة وفق أصول 



 صالح بوبشيش/ د.أ+ أحمد أمداح / د 
 

 
 2119سبتمبر  /22: العدد                                                                              551

االستصحاب والمصلحة، وما يجب التنويه له أن وظائف النقود في الفقه اإلسالمي 

ف في الماهية عنها في النظم الوضعية، إال أن الفقهاء استعملوا عبارات ال تختل

أدق من عبارات االقتصاديين، وذلك من حيث تحصيل النقود للمقاصد واألغراض 

 .47وكونها أصول األثمان ومعيارها وقيم المتلفات

 (Medium of Exchange)النقود وسيط للمبادلة : الفرع األول
، وهي ميزة تقسم عملية 48لتبادل السلع والخدمات تستعمل النقود كوسيلة

ومن أحسن ما ظهرت فيه مزية : " المبادلة إلى بيع وشراء حيث يقول ابن عاشور

التعامل بالنقدين أنه يمكن فيه تمييُز البائعِ من المشتري، فباذل النقد مشتر وباذل 

ط للتبادل ، وقد حث الدين اإلسالمي على استخدام النقود كوسي 49"العوض بائع

بع الجمع بالدراهم ثم ابتع : "تجنبا للوقوع في البيع الربوي وهو ما جاء في قوله ملسو هيلع هللا ىلص

فالقصد ببيع الجمع بالدراهم؛ التوسل إلى حصول الجنيِب بالجمع  50"بالدراهم جنيبا

، ولتحقيق دور الوساطة يشترط أن تتسم النقود بالقبول العام 51لكن على وجه مباح

 . وأن تمثل قوة شرائية عامة لجميع السلع والخدمات 52ن جميع األفرادم

بينما لو تفحصنا عنصر القبول العام لدى عملة البيتكوين لوجدناها 

ولعل السبب في ذلك ما يشوب العملة من غرر وغبن ومخاطرة وهي  تفتقده،

يا : الىصور منهي عنها شرعا لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل حيث قال تع

أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم بَْينَُكم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض 

نُكمْ  أجمع العلماء على بطالن بيع : "..وجاء في معرض تفسير هذه اآلية  53ّمِ

، وأصل  54"القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير عوٍض وال هبة

ه بحيث ال تُعرف أوصافه وال يُدرى هل  الغرر ما ُطوي علمه وخفي باطنه وِسرُّ

يتكوين التي يتعمد فيها يحصل أو ال، وهو ما ينعكس على العقود المنجزة بعملة الب

وموضوعها أهي سلعية أم " بائع ومشتري"طمس شخصية أطراف المبادلة 
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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 

احة أي فرصة لخيار التراجع في حال اإلخالل صفقاتها تعقد في ثوان دون إت

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

عملة إلى صفة العموم كقوة شرائية لجميع السلع والخدمات كما تفتقر هذه ال

نتيجة عدم اإلقرار بها كعملة رسمية في معظم دول العالم، بل هناك من الدول من 

سّن تشريعات تعاقب على التعامل بها كما هو الشأن في القانون الجزائري الذي 

وما ينجم عنها من  يمنع شرائها وبيعها وحيازتها بسبب غياب الدعامة المادية لها

، وهو ما قلص القوة الشرائية لهذه العملة وأفقدها أهم 55أضرار خاصة وعامة

الصفات األساسية للنقود المتمثلة في القبول العام مما يجعل حكم التعامل بها كنقود 

 .غير جائز شرعا

 ؛   (Measure of Value)النقود مقياس للقيمة :الفرع الثاني

مقارنة بين قيم األشياء المختلفة حيث في مجموع فالنقود هي وسيلة لل

الدراهم والدنانير ال تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا : "الفتاوى

كانت أثمانا بخالف سائر األموال فإن المقصود االنتفاع بها نفسها، فلهذا كانت 

الدراهم والدنانير ـ ال ، بمعنى أن األثمان ـ 56"مقدّرة باألموال الطبيعية أو الشرعية

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 

المعقود عليه ثمن ومثمن، فالثمن : " ، و في ذلك قال الحطاب57يتعدى إلى غيره

، فالوحدة النقدية يجب أن تكون هي 58"عداها مثمنات الدنانير والدراهم، وما
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المقياس العام للقيمة بين أطراف التبادل على اختالفهم والمعيار الذي تِردُ إليه قيم 

 . 59األشياء السلعية منها أو الخدمية واالستهالكية

ولكون عملة البيتكوين ال يتحقق فيها صفة القبول العام مقارنة بباقي النقود 

ف عليها كالدوالر األمريكي، واليورو األوروبي، فإن الناس يرون أنه من المتعار

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 

نفسها بغرض الربح استعمال عملة البيتكوين ينحصر في المضاربة على العملة 

السريع دون إدراك المخاطر التي تنجم عنها، وبذلك أصبحت مجرد سلعة ـ غير 

تستعملها كسلعة تقصد ألعيانها   60استهالكية ـ  تلقى رواجا لدى فئات محدودة

وهو مخالف للشرع؛ فالنقود عند اكتسابها القدرة الشرائية العامة تكف عن المنفعة 

لعة وال تعد محال للتجارة وتحقيق األرباح وإال فقدت الخاصة ومن ثم ال تصبح س

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 

البر بالبر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر و" : هللا عليه وسلم

والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد ِمثال بِمثل فإن اختلفت األصناف فبيعوا 
، ووجه الداللة من هذه األحكام هو تضييق دائرة 61"كيف شئتم إذا كان يدا بيد

التعامل باألثمان بيعا وشراء؛ ألنها لم تخلق سلعا تباع وتشترى، وإنما خلقت لتقييم 

حيث تعتبر عدد الوحدات النقدية التي تستبدل بها السلعة أو  62التبادلالسلع وتسهيل 

الخدمة ثمنا لها أو قيمة لها ألن النقود هي المعيار الذي ترد إليه قيم األشياء سواء 

 .    63كانت سلعا أو خدمات استهالكية أو خدمات عوائد اإلنتاج

حيث الكفاءة  من "Bitcoin"التكييف الفقهي للبيتكوين : المطلب الثاني
 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 

مسؤولية ولي األمر تجاهها، كما وضحوا الضوابط الفقهاء وظائف النقود و

الشرعية في ضرب النقود ودور ولي األمر في السياسات المالية والنقدية المؤثرة 

 .64على كفاءتها

 مدى كفاءة عملة البيتكوين في أداء وظيفة النقود    : الفرع األول

ا، فلتكون تعتمد كفاءة النقود في أداء وظائفها على الثبات النسبي في قيمته

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 

لمتبادلة بين المتعاملين؛ حيث يطفف ما بذمة البعض لحساب الحقوق وااللتزامات ا

 .البعض اآلخر وهو مناف لمنطق العدل الذي تؤكده الشريعة في سائر المعامالت

لذلك اهتم الفقهاء بضرورة ثبات قيمة النقود لتكون معيارا مستقرا حفاظا 

ب شرعي على حقوق الناس، وهو ما يؤكده ابن القيم من وجوب ثبات قيمتها كمطل

( النقود)فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن “: ووضعي ُملّح في قوله 

هو المعيار الذي به يعرف تقويم األموال، فيجب أن يكون محددًا مضبوًطا ال 

يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ( النقود)يرتفع وال ينخفض؛ إذ لو كان الثمن 

يعتبرون ( نقد)ل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن نعتبر به المبيعات ب( نقد)ثمن 

به المبيعات حاجة ضرورية وعامة وذلك ال يمكن إال بسعر تعرف به القيمة، 

م ( نقد)وذلك ال يكون إال بثمن  م به األشياء ويستمر على حالة واحدة، وال يقوَّ تقوَّ

الُخلف،  هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معامالت الناس ويقع
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لصلح أمر ... ولو جعلت ثمنًا واحدًا ال يزداد وال ينقص... ويشتد الضرر

وهو كالم يستخلص منه أهم اآلثار المترتبة على عدم استقرار قيمة  65”..الناس

 :  النقود كما يلي

 .ـ اإلضرار بمصلحة المجتمع  1

 .ـ اإلخالل بقاعدة الملكية الخاصة المصونة في الشريعة  9

 .ترّكز الثروة لدى فئات قليلة عكس مقاصد الشريعةـ  3

 .ـ اإلضرار بمصلحة أصحاب الدخول الثابتة والملكيات الصغيرة 4

وواقع عملة البيتكوين يكون صادما عند فحص مدى كفاءتها من حيث 

الثبات في القيمة، فهي ال تعرف االستقرار النسبي في قيمتها بحسب ما تؤكده 

حيث تشهد هزات ارتدادية متتالية في كل أيام السنة، وأحيانا البيانات واإلحصاءات 

تنزل قيمتها في اليوم الواحد عدة مرات ألدنى مستويات قياسية، فعلى سبيل المثال 

من  %95م خسرت عملة البيتكوين أكثر من 9012خالل شهر نوفمبر من سنة 

 :قيمتها في ظرف مدة قصيرة من الزمن وهو ما يوضحه الشكل التالي
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 66، يبين التقلبات السريعة والمتتالية في عملة البيتكوين9: شكل رقم

يتضح من الشكل الهبوط القياسي لعملة البيتكوين؛ حيث نزلت إلى قيمة 

دوالر، بمعنى  9200ـ  9900دوالر أمريكي بعدما كانت تتأرجح ما بين  4900

نوفمبر  90صباحا  بين الثامنة)ساعة  94دوالر في أقل من  9000فقدانها أكثر من 

وهو ما يوحي إلى حجم ( م9012نوفمبر  91م والسادسة صباحا من يوم 9012

الضرر الذي يلحق االستثمار في هذه العملة مما يجعله من أخطر أنواع 

االستثمارات غررا، كما يؤدي عدم االستقرار النسبي في قيمة العملة إلى اإلخالل 

اع حقوق الناس لما يتعرضون له من غرر بوظائفها النقدية وهو ما ينتج عنه ضي

وغبن فاحش نتيجة التقلب السلبي في قيمتها، وهذا معارض للنص الشرعي في 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً  ﴿: قوله تعالى

 :فكل معاملة تجارةٌ على أي وجه كان العوض، إال أن قوله ،67َعْن تََراٍض ِمْنُكْم ﴾

﴾ أخرج منها كل عوض ال يجوز شرًعا من ربًا أو جهالة، أو تقدير  بِاْلبَاِطلِ  ﴿

عوض فاسد وما يترتب عليه من غبن أو ضرر وهو ما ينطبق على عملة 

 على وال يكون التراضي البتة إال: "؛ وهذا ما يؤكده ابن حزم بقوله68البيتكوين

معلوم القدر، وال شك في أن من لم يعلم بالغبن وال بقدره فلم يرَض به، فصح أن 

 . 69"البيع بذلك أكل مال بالباطل

مدى توافق تعدين عملة البيتكوين مع الضوابط الشرعية : الفرع الثاني
 إلصدار النقود 

شدد الفقهاء في حكم ضرب النقود لغير ولي األمر حتى وإن كانت خالصة 

، وساندهم ابن خلدون برؤية علمية دقيقة 70الذهب أو الفضة المتعارف عليها من

هي وظيفة ضرورية للملك، إذ : " حيث يقول في معرض حديثه عن ضرب النقود
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بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس من النقود عن المعامالت، ويتقون في 

 .71"وفةسالمتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعر

ينبغي للسلطان أن يضرب لهم ـ للرعايا ـ فلوسا : " وأكد ذلك البهوتي بقوله

؛ تسهيال عليهم، وتيسيرا "تكون بقيمة العدل من معامالتهم، من غير ظلم لهم

وال يتجر ذو السلطان بالفلوس، بأن يشتري نحاسا فيضربه، فيتجر " لمعاشهم، 

لفلوس التي بأيديهم، ويضرب لهم وال بأن يحرم عليهم ا" ؛ ألنه تضييق "فيه

 .72"؛ ألنه إضرار بالناس، وخسران لهم"غيرها

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 

يتردد بين  ، بينما الحنفية يرون الحكم73يبقى الحكم فيه الحرمة وال يتعدى ذلك

 . 74الكراهة والحرمة على خالف بينهم

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 

األمر إصدارها ألنها تستمد قيمتها من جهة اإلصدار الضامنة لها مما  غير ولي

يجعلها تخضع لضوابط دقيقة ال يسمح لألفراد االضطالع بها وإال أصبحت وسيلة 

 :75للثراء بالباطل، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي

ـ توكل مهمة إصدار النقود وجوبا لولي األمر أو من ينيبه وفق ما تتطلبه  1

 .حة العامةالمصل

ـ من واجب ولي األمر تجاه إصدارها ضمان إصالح النقود من كل ما  9

 . يضعف قيمتها أو يعطل وظائفها



 في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري عملة البيتكوين وحكم التعامل بها                      
 

 

 553                                                                                  مجلة اإلحياء

ـ من واجب ولي األمر تجاه إصدارها الحرص على تحقيق االستقرار  3

 . النقدي، والتحكم في العرض الكلي للنقود دون غيره

فإن مصدّرها جهة مجهولة واستنادا إلى آليات إصدار عملة البيتكوين، 

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 

، وكل ذلك يشكل مخاطر جسيمة 76مة وتمويل اإلرهابعمليات الجريمة المنظ

تهدد االستقرار النقدي وما يلحقه من أضرار في السياسات النقدية واقتصاديات 

الدول وأمنها، وما يعكسه من إلحاق الضرر بحقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، 

واء وهي عوامل مخالفة للشريعة اإلسالمية مما يجعل عملة البيتكوين محرمة س

من ناحية إصدارها ـ تعدينها ـ أو التعامل بها إلى حين تكييفها وفق الضوابط 

 . وما يقتضيه العرف في مسألة النقود الشرعية

 موقف القانون الجزائري من عملة البيتكوين: المطلب الثالث
في ظل فقدان العملة االفتراضية ألي سلطة مالية تراقبها فإنها حتما ستأخذ 

وقيمتها من الجهات التي تتعامل بها، وهي في العادة جهات مجهولة الهوية قوتها 

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

انا من معظم دول العالم بمدى خطورة التعامل بالعمالت االفتراضية وإيم

على أمنها القومي خاصة منها التي ال تخضع ألي سلطة رقابية، فقد أصدرت 

مجموعة من التشريعات والقواعد التنظيمية التي تحضر التعامل بهذا النوع من 

لجمهورية ، ومن بين هذه الدول ا"البيتكوين"العمالت وعلى رأسها عملة 
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م تمنع من خاللها 9012من قانون المالية لسنة  110الجزائرية التي شّرعت المادة 

شراء العمالت االفتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها، مع معاقبة كل من يخالف 

 . 77هذا الحكم

م 2113من قانون المالية الجزائري  113مفهوم المادة : الفرع األول
 ومبرراتها

 :ادة ومفهومهاأوال ـ نص الم
 : م ما يلي9012من قانون المالية الجزائري لسنة  110تنص المادة 

 . 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 

 78."بها

جاء صريحا في تجريم تداول العمالت االفتراضية بأي شكل فنص المادة 

كان، حيث يمنع شراؤها أو بيعها كما يمنع تداولها في المعامالت المالية التي تتم 

 . عن طريق شبكة االنترنت، ويمنع أيضا امتالكها بأي صورة كانت

مفهوم العملة االفتراضية محل الحضر، بأنها كل  110وتفسر المادة 

االفتراضية المستخدمة عبر شبكة االنترنت التي ليس لها أي دعامة مادية  العمالت

كما هو الشأن بالنسبة للقطع واألوراق النقدية أو الصكوك والبطاقات البنكية فكلها 

تخضع لسيادة الدولة والرقابة المركزية، على عكس النقود االفتراضية مجهولة 

يئة مالية معتمدة رسميا وال تخضع ألي الصفة بعدم انتماءها ألي دولة معينة أو ه
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رقابة مركزية، كما تتسم معامالتها بالتعتيم والسرية الفائقة مما يحول دون تجميدها 

 .  أو مصادرتها

تداول العمالت االفتراضية، فإنه يسلط العقاب  110وكنتيجة لتجريم المادة 

على كل من ثبت في حقه مخالفة هذا الحكم، وذلك وفق القوانين والتنظيمات 

 . المتعلقة بأنواع األضرار وجسامتها الناجمة عن التعامل بها

من  113ر القانوني للعملة االفتراضية من خالل المادة ظثانيا ـ مبررات الح
 زائريقانون المالية الج

يطمح المشرع الجزائري من خالل منع التعامل بالعمالت االفتراضية التي 

إلى إقامة رقابة مشددة وصارمة على مثل   ”Bitcoin“على رأسها عملة البيتكوين 

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

رات التي دعت إلى حضر العملة وبناء على ذلك يمكن استخالص أهم المبر

 : االفتراضية كما يلي

ويقصد بها األضرار التي تلحق المتعاملين أنفسهم  المخاطر الخاصة،: أوال

 .جراء القرصنة أو األخطاء الفنية

في حال قرصنة بيانات الملكية الخاصة : ـ مخاطر القرصنة واالحتيال 1

ختراق األمني أو االحتيال، فإن بصاحب محفظة النقود الرقمية سواء عن طريق اال

المالك األصلي يتعذر عليه إلغاء المعامالت الصادرة من ملكيته حتى لو كانت 

 . نتيجة االستخدام غير مصرح بها، وبذلك يفقد ما يملكه دون رجعة

قد تحدث أخطاء في تنفيذ المدفوعات، كتحويل : ـ مخاطر أخطاء المعالجة 9

، أو تحويل مبلغ غير صحيح، فإنه في معظم أنظمة المبلغ إلى عنوان مستفيد آخر
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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

ل بالعمالت فمنصات التعام: ـ مخاطر األخطاء الفنية لمنصات التعامل 3

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 

تراضية وهو ما يلحق الضرر أي خلل يحصل قد تضيع فيه العمالت االف

 79.بمالكيها

 المخاطر العامة،   : ثانيا 
تبين مما سبق أن التداول بالعمالت االفتراضية يصعب تتبعها لكونها أكثر 

مجهولية من األنواع األخرى من وسائل الدفع عبر اإلنترنت، وهذا حافز قوي 

بييض األموال إلساءة استخدام هذه العمالت كوسيلة للمتاجرة بالممنوعات وت

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 

قبل المصارف والبنوك أو السلطات مالية ثابتة تصعب مالحقتها ومصادرتها من 

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 

إلى إلمام الجريمة المنظمة بتلك العمالت الجديدة  80يث تشير التقاريرالبيتكوين، ح

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

ها اتفاقيات دولية في إطار محاربة اإلرهاب وباعتبار أن الجزائر تربط

، فإن تجريمها للتعامل بالعمالت االفتراضية يؤكد عزمها على 81وتبييض األموال

محاربة الجريمة المنظمة، وذلك إيمانا منها بأن العمالت االفتراضية التي من بينها 

د الحقيقي ـ عملة البيتكوين هي أحد األسباب الرئيسية وراء خلق الهوة بين االقتصا

السلع والخدمات ـ واالقتصاد المالي، األمر الذي قد يؤدي إلى انهيار مالي خطير 

 . ينشأ عنه أزمات مالية حادة تعود بالضرر الجسيم على األفراد والمجتمعات

 التكييف القانوني لعملة البيتكوين: الفرع الثاني
ارها نقودا من عدمه ينبني التكييف القانوني لعملة البيتكوين على مدى اعتب 

وذلك من حيث إلمام هذه العملة بشروط النقود ووظائفها، وقد واجهت من هذه 

الناحية الكثير من االنتقادات التي تضعف أهميتها كوحدات نقدية وذلك ألسباب 

  :82عدة، من بينها

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 

 . لبيتكوينيجعلها تخضع لضوابط دقيقة وهو ما تفتقده عملة ا

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 

والطلب في األسواق المالية، وهو ما جعل  السوقية في تحديدها إلى قوى العرض
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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 

 .  دراك الثغرات والمتطلبات التقنية الستصدار قوانين مالءمة تجاههالصعوبة إ

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

مع؛ فتبادل السلع والخدمات ـ ضعف قدراتها على تحقيق مصالح المجت

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

ال تحظى بقبول عام إذا ما قورنت بالمتداول من العمالت القانونية في أي ـ 

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

بة كثيرة بين الشريعة والقانون فيما وخالصة القول أن هناك أوجه مقار 

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 

هو شرط أساسي في إصدار النقود، وال تتسم باالستقرار النسبي وال رسمية و

القبول العام لها، إضافة إلى المخاطر الجسيمة التي تنجر عنها وما تلحقه من 
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وكلها مبررات تفيد النهي عن التعامل بمثل هذه  أضرار باألفراد والمجتمعات،

 . النقود من الناحية الشرعية والقانونية

 
 : خاتمة

على ما سبق، تبين أن عملة البيتكوين ال تتمتع بأي غطاء نقدي وال  بناء

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 

مما يجعلها عرضة والغرر الفاحش لعدم استقرارها وأنها سلعة ال ضامن لها 

لعمليات القرصنة واالحتيال، وكل ذلك مخالف لمقاصد الشريعة اإلسالمية وهو ما 

كما ال يجوز  يجعل حكم التعامل بها التحريم وقد عاضد المنع القوانين الوضعية،

تعدينها خالفا للضوابط الشرعية واألعراف في إصدار النقود و ما ينجم عنه من 

 .بالباطل وإلحاق الضرر بأمن المجتمعتحصيل الثروة الفاحشة 

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 

من جهة، " Bitcoin"ى حماية األطراف المتعاملة بهذه العملة الضوابط الهادفة إل

األطراف من جهة أخرى، ومن صور ذلك  وتحول دون استغالل مصدّريها لبقية

وجوب التزام إصدارها بتوجيهات وأوامر السلطة النقدية المركزية، مع ضمان 

بالتزامها  المحافظة على وضعها المالي واالئتماني الذي يجعلها قادرة على الوفاء

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 
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المشروعة في أداء الحقوق المتعلقة بها  بالمعامالت المالية، و تطبيق األحكام

 .  كالزكاة وغيرها، وهللا أعلم

 
 قائمة المصادر والمراجع

 

 :المصادر والمراجع باللغة العربية 
 القرآن الكريم -
عبد الرحمن : مجموع الفتاوى، تحقيق: ابن تيمية، كتب ورسائل ابن تيمية المسمى -

بن دمحم بن قاسم العاصمي النجدي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 . م1225المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

 . ت.لبنان، د ، دار الكتب العلمية، بيروت،0ابن حزم األندلسي، المحلى باآلثار، ج -
أبو الحسن علي بن دمحم بن حبيب البصري الماوردي، األحكام السلطانية، تحقيق  -

 .م1222أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت،
أحمد بن دمحم الخليل، األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي، دار ابن  -

 . هـ1490، 9الجوزي، الرياض، ط
رضوان دمحم رضوان، : بن جابر البالذري، فتوح البلدان، تحقيقأحمد بن يحي  -

 .هـ1403، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ج
، منشورات الحلبي 1أحمد جمال الدين موسى، الجديد في التقنيات المصرفية، ج -

 . م9009الحقوقية، بيروت، 
 .م9002أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة،  -
أسامة الفولي، ومجدي محمود شهاب، مبادئ النقود والبنوك، دار الجامعة الجديدة  -

 . م1222للنشر، االسكندرية، مصر، 
اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار الكتب  -

 م، 1222يروت، لبنان، العلمية، ب
اإلمام أبو عبد هللا دمحم القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -

 . م9009لبنان، 
اإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، دار ابن القيم، الرياض،  -

 .ت.دار ابن عفان، القاهرة، د
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، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 9العظيم، ماإلمام الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن  -
 . م1223هـ ـ 1413

، جامع األحكام الفقهية من أبو عبد هللا دمحم بن أحمد األنصاري القرطبي اإلمام -
، دار الكتب 9وتصنيف فريد عبد العزيز الجندي، ط تفسير اإلمام القرطبي، جمع

 .م9005العلمية، بيروت، 
الشهير بابن تيمية، الفتاوى الكبرى، دار  تقي الدين أبي العباس أحمد الحراني -

 . ت.المعرفة، بيروت، د
 ، السنة09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  -

 .  م9010ديسمبر  92الرابعة والخمسون، الصادرة في 
جمال الدين ابن منظور األنصاري، لسان العرب، دار صادر بيروت، لبنان،  -

 .هـ1414
جوشوا بارون، أنجيال أوماهوني، ديافيد مانهيام، وسينثيا ديون ـ شفارتس،  -

مترجم  PDFتداعيات العملة االفتراضية على األمن القومي، كتاب رقمي بصيغة 
 .9015، سانتا مونيكا، كاليفورنيا، RANDباللغة العربية، نشر مؤسسة 

جويل كرتزمن، موت النقود، ترجمة الدكتور دمحم بن سعود العصيمي، دار الميمان  -
 .م9019، المملكة العربية السعودية، 1للنشر والتوزيع، ط

، المملكة خالد المصلح، التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي، دار ابن الجوزي -
 .م9000هـ ـ 1490، 1العربية السعودية، ط

هـ ـ 1491، 1رفيق يونس المصري، اإلسالم والنقود، دار المكتبي، دمشق، ط -
 . م9001

زين العابدين بن إبراهيم بن دمحم المعروف بابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز  -
 .م1210هـ ـ 1412، 1الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ستر بن ثواب الجعيد، أحكام األوراق النقدية والتجارية، رسالة ماجستير، جامعة  -
 . هـ 1409هـ ـ 1405أم القرى، 

سعيد الخضري، االقتصاد النقدي والمصرفي، مؤسسة عز الدين للنشر، بيروت،  -
9004 . 

الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير  -
 .ت.، دار الفكر، د3ة، طوأساس البالغ
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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، 

 . م1224، دار القلم، بيروت، 5ط
واألسواق عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي، وعبد المحسن الخلف، النقود والبنوك  -

 .هـ1410المالية، دار الخريجي للنشر والتوزيع، الرياض، 
 . م1224هـ ـ 1415عبد هللا الصعيدي، النقود والبنوك، مطابع البيان التجارية، دبي،  -
عبد هللا بن سليمان المنيع، األوراق النقدية حقيقتها وحكمها، مجلة البحوث الفقهية  -

 .هـ1419، 10، العدد 3المعاصرة، السنة 
عبد هللا بن سليمان بن منيع، الورق النقدي حقيقة وحكما، مجلة المجمع الفقهي  -

 .هـ1405، 1اإلسالمي، ط
عثمان بن علي الزيلعي،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية،  -

 . ت.، د9بيروت، لبنان، ط
سة الرسالة، عدنان خالد التركماني، السياسة النقدية والمصرفية في اإلسالم، مؤس -

 .م1222بيروت، لبنان، 
، 1علي أحمد السالوس، النقود واستبدال العمالت، مكتبة الفالح، الكويت، ط -

 . م1209هـ ـ 1409
علي حيدر خواجه، درر الحكام شرح مجلة األحكام، دار الكتب العلمية، لبنان،  -

 .ت.بيروت، د
بحوث فقهية في قضايا عمر سليمان األشقر وآخرون، النقود وتقلب قيمة العملة،  -

 .م1220هــ ـ 1412، 1اقتصادية معاصرة، دار النفائس، عمان، ط
عوض فاضل إبراهيم إسماعيل، النقود والبنوك، دار الحكمة للطباعة والنشر،  -

 .م1220الموصل، 
فخر الدين الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت، لبنان،  -

 .م9005
، دار الكتب العلمية، 3عبد هللا أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، طالقاضي دمحم بن  -

 .م9003بيروت، لبنان، 
مالك بن أنس، المدونة الكبرى، رواية اإلمام سحنون، دار النوادر، دمشق،  -

 .  م9019، 1سوريا، ط
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مبادئ علم االقتصاد، لمحمد صالح القرشي، والدكتور ناظم الشمري، دار الكتب  -
 . ت.نشر، الموصل، العراق، دللطباعة وال

مجد الدين دمحم بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة  -
 . م9005هـ ـ 14099للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 

، 1دمحم إبراهيم الشافعي، اآلثار النقدية واالقتصادية المالية للنقود اإللكترونية،ج -
تمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة بحث منشور في مطبوعة مؤ

 .م9003والقانون، غرفة تجارة وصناعة دبي 
دمحم إبراهيم الشافعي، اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية، بحث  -

منشور في مطبوعة مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، 
 .9003دبي،

راهيم محمود الشافعي، اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود دمحم إب -
اإللكترونية، بحث منشور في مطبوعة مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين 
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 :الملخص

عند تعامل المجتهد مع األدلة الشرعية، يظهر له في مواطن عدة، 
يظهر : وأقول. تعارض بينها، بحسب إدراكه، وقوة فهمه، وأصوله االجتهادية

ألنه ال وجود للتعارض الحقيقي بين األدلة، فال تعارض في الشريعة؛ ذلك ؛له
رحمه )أن التعارض معناه التناقض، وهذا ممتنع في حق الشارع  قال الشاطبي 

كل من تحقق بأصول الشريعة، فأدلتها عنده ال تكاد تتعارض، كما أن كل " :(هللا
الشريعة ال تعارض فيها ألن ؛من حقق مناط المسائل فال يكاد يقف في متشابه

. فالمتحقق بها متحقق بما في األمر، فيلزم أن ال يكون عنده تعارض. البتة
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

ر هذا التعارض بين األدلة في نظر المجتهد، فإنه ال بد من فإذا ظه
وقد اختلفت طريقة العلماء في معالجة ما يظهر . العمل على دفع هذا التعارض
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فاألحناف  .طريقة األحناف، وطريقة الجمهور: من تعارض، إلى طريقتين
: مراحل أربعة على الترتيب وهي -عند التعارض-يرون أن المجتهد يسلك 

الترجيح، فإن تعذر فيعمل على التوفيق والجمع  خ فإن تعذر فيعمل علىالنس
-أما الجمهور فيرون سلوك هذه المراحل. بينهما، فإن تعذر فتساقط الدليلين

الجمع والتوفيق، وإال الترجيح، فإن لم يمكن فالنسخ، : على الترتيب وهي -أيضا
  .الدليلين ثم تساقط

سلكا يعتمده العلماء في ذلك وهو وعند اللجوء إلى الترجيح هناك م
الترجيح بالمقاصد، أي اعتبار مقاصد الشريعة في تقوية دليل على آخر 

 .  عارضه

وفي هذه المقالة مثلت للترجيح بالمقاصد بأقوال علمين من علماء 
عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن : وهما (رحمه هللا )مذهب إمام دار الهجرة 
 .عبد العزيزـ رحمهما هللا

إن اعتماد مقاصد الشريعة في الترجيح بين األدلة عند التعارض وعدم 
كما أنه يساعد المجتهد على  ،وله فائدتهإمكان الجمع والتوفيق بينها، أمر مهم، 

خاصة ونحن نعلم أن نصوص القرآن والسنة أغلب أحكامها معللة،  ،ذلك
باإلضافة إلى إمكان القول بأن مقصد الشريعة إذا ظهر مع .وموضحة المقاصد

وهذا الذي حدا بفقهائنا إلى  ،دليل عارضه آخر، يسهل ترجيحه على ما عارضه
 .عدم إهمال هذا المسلك من مسالك الترجيح

 .أشهب؛ ابن القاسم؛ تعارض؛ ترجيح؛ صدمقا :الكلمات المفتاحية

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 self-

preservation 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

يظهر له في مواطن عدة، ، عند تعامل المجتهد مع األدلة الشرعية
يظهر : وأقول. تعارض بينها، بحسب إدراكه، وقوة فهمه، وأصوله االجتهادية

ذلك  ؛الحقيقي بين األدلة، فال تعارض في الشريعةله؛ ألنه ال وجود للتعارض 
رحمه )أن التعارض معناه التناقض، وهذا ممتنع في حق الشارع، قال الشاطبي 

كل من تحقق بأصول الشريعة، فأدلتها عنده ال تكاد تتعارض، كما أن كل " :(هللا
 ألن الشريعة ال تعارض فيها؛من حقق مناط المسائل فال يكاد يقف في متشابه

. فالمتحقق بها متحقق بما في األمر، فيلزم أن ال يكون عنده تعارض. البتة
ولذلك ال تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم 
الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ، أمكن 

 .1التعارض بين األدلة عندهم

دلة في نظر المجتهد، فإنه ال بد من العمل فإذا ظهر هذا التعارض بين األ
وقد اختلفت طريقة العلماء في معالجة ما يظهر من ، على دفع هذا التعارض
فاألحناف يرون ، طريقة األحناف، وطريقة الجمهور: تعارض، إلى طريقتين

النسخ، : وهي 2مراحل أربعة على الترتيب -عند التعارض-أن المجتهد يسلك 
الترجيح، فإن تعذر فيعمل على التوفيق والجمع بينهما،  ىفإن تعذر فيعمل عل

على  أيضا أما الجمهور فيرون سلوك هذه المراحل، فإن تعذر فتساقط الدليلين
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الجمع والتوفيق، وإال الترجيح، فإن لم يمكن فالنسخ، ثم تساقط : وهي 3الترتيب
 .الدليلين

من هذا  وبعيدا عن هذا االختالف، أريد تسليط الضوء على جزئية
عند العمل على الترجيح، فالترجيح له طرق يسلكها : الموضوع الكبير، وهو

وقبل الخوض في ثنايا هذه الموضوع، . الترجيح بالمقاصد :المجتهد، ومنها
وعند استكمال التنظير . أذكر مجموعة تعاريف لمصطلحات هي بمثابة مفاتيح
ف أقوال عبد الرحمن بن للترجيح بالمقاصد أدعم الموضوع بتطبيقات من اختال

المالكيين، والترجيح بينها بالمقاصد أنموذجا  5وأشهب بن عبد العزيز ،4القاسم
 .   لذلك

 :تعريف التعارض: أوال
قابله، وعارضت كتابي  :عارض الشيء بالشيء معارضة: لغة -1

إن جبريل : "وفي الحديث، يباريني: وفالن يعارضني أي، قابلته: بكتابه، أي
كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضه العام ( السالمعليه )

أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن، من : قال ابن األثير ،6"مرتين
انتصب ومنع، : وعرض الشيء يعرض واعترض ....المقابلة :المعارضة

تمنع السالكين : وصار عارضا كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها
 .7حال دونه: أي، اعترض الشيُء دون الشيء  : ويقال .سلوكها

المقابلة، أي دليل في  :وأقرب معنى لغوي إلى استعمال األصوليين هو
 .مقابلة دليل آخر على وجه التساوي وهو لفظ يدل على المدافعة

عرف التعارض بتعاريف عدة أذكر بعضها، على أن أبين : اصطالحا -2
 .المختار منها

هو : التعارض: "بقوله العلي بن دمحم بن نظام الدين األنصاريعبد عرفه 
 .8"تدافع الحجتين

تقابل الحجتين على الســـــواء، ال : " بقوله عبد العزيز البخاريوعرفه 
 .9"مزية ألحدهما في حكميــن متضادين
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 .10وهو يسميه التعادل "استواء األمارتين" :بقوله الشوكاني وعرفه

تقابل الدليلين المتساويين على سبيل " :قولهب مصطفى شلبيوعرفه 
 .11"التمانع

هو التمانع بين األدلة الشرعية " :بقوله عبد العزيز البرزنجيوعرفه 
 .12"مطلقا بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه اآلخر

هو الذي يدل على ما فيه التمانع والتساوي، فالتمانع  :والتعريف المختار
إلخراج  :هو اقتضاء أحد الدليلين عدم ما يقتضيه الدليل اآلخر، وتساوي الدليلين

غير المتساويين، إذ ال يتصور التعارض بينهما، وهذا ما يتناسب معنى مع ما 
 .عرف به األستاذ مصطفى شلبي التعارض

 تعريف الترجيح :ثانيا
وزنه ونظر ما : ورجح الشيَء بيده. الوازن: الراجح: رجح: لغة -1

إذا : وأرجحت لفالن ورجحت ترجيحا. أي أثقله حتى مال: وأرجح الميزان.ثقله
ح ويرُجح رجوحا وَرجحانا، . أعطيته راجحا ورجح الشيء يرَجح ويرج 

ح، ويرُجح ُرجحانا  زن: ويقال. مال: وُرجحانا، ورجح الميزان يَرَجح، ويرج 
ف، وهو مثل: وأرجح، وأعط راجحا، ورجح في مجلسه يرُجح      .13ثقل فلم يَخ 

 .فالترجيح مأخوذ من غلبة الثقل والميل إلى إحدى الجهتين، أو الطرفين

هناك اختالف متباين بين الفقهاء في تحديد معنى الترجيح، : اصطالحا -2
تعاريف المختارة تبعا الختالفهم في مسائل أصولية، وأذكر هنا مجموعة من ال

 :منها

 ألحدإظهار قوة " :عرف الترجيح بأنه: تعريف عبد العزيز البخاري
 .14"الدليلين المتعارضين، لو انفردت عنه ال تكون حجة معارضة

قال ، على معارضتها اقتران األمارة بما تقوى بها" :تعريف الشوكاني
الترجيح تقوية أحد الطرفين على اآلخر، فيعلم األقوى فيعمل : 15في المحصول

به، ويطرح اآلخر، وإنما قلنا طرفين؛ ألنه ال يصح الترجيح بين األمرين إال 
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بعد تكامل كونهما طرفين، أو انفرد كل واحد منهما، فإنه ال يصح ترجيح 
 .16"الطرف على ما ليس بطرف

 .رجيح من فعل المجتهدوهذا التعريف للجمهور بناء على أن الت

اقتران أحد الصالحين للداللة على " :عرف الترجيح بأنه:تعريف اآلمدي
  .17"المطلوب، مع تعارضهما بما يوجب العمل به، وإهمال اآلخر

 .   وهذا التعريف للجمهور بناء على أن الترجيح صفة األدلة

حد تقديم المجتهد بالقول أو بالفعل أ: الترجيح: "تعريف البرزنجي
تجعل العمل به أولى من الطريقين المتعارضين، لما فيه من مزية معتبرة، 

 .18"اآلخر

ومما سبق من تعاريف، وبإعمال النظر فيها، يمكن أن نعرف الترجيح 
عمل المجتهد على إظهار قوة أحد الدليلين المتعارضين على اآلخر،  :بأنه

 .فيكون األول راجحا، والثاني مرجوحا

 :المقاصدثالثا تعريف 

. قصد، القصد، استقامة الطريق، قصد، يقصد فهو قاصد :لغة -1
 ...العدل :والقصد

: والقصد ...نحوت نحوه :، وقصدت قصده....االعتماد واألَم: والقصد
خالف اإلفراط، وهو ما بين اإلسراف : والقصد في الشيء ...إتيان الشيء

 (. 9: النحل) َّللاه  قَْصدُ السهب يل  َوَعلَى  :ومنها قول هللا تعالى. 19والتقتير

نحوت نحوه، هو المعنى القريب من استعمال  :وقصدت قصده
 .تعني االتجاه والنحو والهدف الذي يؤمه صاحبه :األصوليين، فالمقاصد

مقاصد التشريع العامة : " عرفها الطاهر بن عاشور بقوله: اصطالحا -2
معظمها،  جميع أحوال التشريع أو هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في

بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل 
أوصاف الشريعة، وغايتها العامة، والمعاني التي ال يخلو التشريع عن : في هذا
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مالحظتها، ويدخل فيها أيضا، معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع 
 .20"أنواع كثيرة منهافي  األحكام، ولكنها ملحوظة

الغاية منها،  :المراد بمقاصد الشريعة" :وعرفها عالل الفاسي بقوله
 .21"واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

 الترجيح بالمقاصد :رابعا

نقصد به تقديم أحد الدليلين المتعارضين على اآلخر، مراعاة لمقصده 
وهذا التعريف مأخوذ من جمع تعريف .اآلخرالذي ظهرت قوة مصلحته على 

اللفظتين اصطالحا، والتركيب بينهما، على اعتبار األخذ بالمقاصد في ترجيح 
 .أحد الدليلين المتعارضين على اآلخر

 ضوابط الترجيح بالمقاصد :خامسا
 في الشريعة مقصد أن"...: انطالقا من قول الشيخ الطاهر بن عاشور

من ضبط  فالبد7، 22"ومعان أوصاف على مرتبة تكون أن أحكامها إناطة
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، 

  :23وهذه الضوابط هي .على أن يعود إلى الرسالة من رام التوسع أكثر

 الحكم به المنوط الوصف وضوح هو فالظهور :واالنضباط الظهورـ 1

: واالنضباط هو .ظاهرا الحكم يقتضي الذي الوصف يكون أن فيجب .الشرعي
محصور يصلح إناطة الحكم الشرعي به، مثل وصف السرقة، ففيها وصف 

ألن االنضباط من  ؛وهذان الضابطان كثيرا ما يقترنان .حصر وتحديد للمقصود
 .خصائصه الظهور

إذ وجود أحدهما يدل  ؛وهما ضابطان متعاكسان :المعقولية والتعبديةـ 2
 .على انتفاء اآلخر
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تعيين قصد التعميم، والخاص يفيد  فالعام يفيد في :العموم والخصوصـ 3
 .في تعيين قصد التخصيص

 .فيعمل اإلطالق حيث ال يعمل التقييد، والعكس :اإلطالق و لتقييدـ 4

وهما ضابطان متخالفان، ولكن الظن كلما قوي، كلما  :القطع والظنـ 5
 .مال إلى القطع، أو كان قريبا منه، فيصير ضابطا يؤخذ به، وحكمه حكم القطع

المناسبة،  ضابط يكون ال حيث يقع الغلبة فضابط :المناسبة والغلبةـ 6
 .اإلطالق على الموارد، وليس بعض في لكن هذا

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

 .حكم بقر بطن األم الميتة الستخراج جنينها الحي: األولى المسألة

لقد كرم اإلسالم اإلنسان واعتنى به عناية بالغة، فشرع ألجل ذلك  
ْمنَا بَن ي آدََم و :قال هللا تعالى. أحكاما تحفظ حرمته وتصون كرامته لَقَْد َكره
ْن َوَحَمْلنَاُهْم ف ي اْلبَر   َواْلبَْحر  َوَرَزْقنَاُهم  مه ْلنَاُهْم َعلَٰى َكث يٍر م   َن الطهي  بَات  َوفَضه م  

ياًل   (.07: اإلسراء) َخلَْقنَا تَْفض 

ومن هذا التكريم، أن جعل حرمة جسد المسلم بعد وفاته، كحرمته بعد 
مماته، فهي محفوظة معصومة مصونة، ال يجوز التعدي عليها، وال امتهانها، 

بجرح، أو كسر، أو تشريح، أو التخلي عن بأي صورة من صور األذى، سواء 
 .التغسيل والتكفين والدفن، إال لضرورة شرعية تقتضي ذلك

قال رسول   : فعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي هللا عنها قالت
 .24" كسر عظم الميت ككسره حيًا "  :ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

موته، مثل ما له منها  يريد أن له من الحرمة في حال: "قال الباجي     
حال حياته، وأن كسر عظامه في حال موته يحرم، كما يحرم كسرها حال 

  .25"حياته
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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؟

القاسم عن قول أشهب بن عبد العزيز في  اختلف قول عبد الرحمن بن
  :المسألة

فابن القاسم يرى ترك الجنين في بطن أمه حتى يموت، وال يبقر بطنها لحرمة  -
 .الميت

أما أشهب فيرى جواز بقر بطن األم الميتة؛ الستخراج الجنين الذي ترجى  -
 .حياته

يضطرب في لو ماتت امرأة وجنينها : "جاء في كتاب الفواكه الدواني
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، 

ال تبقر وهو قول ابن القاسم، ووقعت في زمنهما : وعزي ألشهب أيضا، وقيل
اسم بعدمه، فعملوا فيها بكالم وسئال عنها فأفتى أشهب بالبقر، وأفتى ابن الق

أشهب فخرج الجنين حيا وكبر وصار عالما يعلم العلم ويتبع قول أشهب ويدع 
  .26"قول ابن القاسم

ويظهر أن أشهب إنما جوز بقر بطن األم الميتة، تغليبا لمصلحة الجنين 
الحي، أخذا بمقصد حفظ النفس، باإلضافة إلى تقديم مصلحة الحي على مصلحة 

كما أن بقر بطن األم هنا، ليس من  .وهذا في الجنين الذي ترجى حياته. الميت
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 
حفظ : سة، وهيومجموع الضروريات خم" :(رحمه هللا)بحفظها، قال الشاطبي 

 .27"الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل
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 :كيف حفظت الشريعة هذه الضروريات فقال (رحمه هللا) وقد بين
وذلك . ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها: أحدهما: والحفظ لها يكون بأمرين"

ما يدرأ عنها االختالل الواقع، : والثاني. عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود
 .28"وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. المتوقع فيهاأو 

فالعمل على إخراج الجنين من بطن أمه الميتة، هو تحقيق لمقصد حفظ 
 . النفس، ما دام حيا في بطن أمه

 الجمع بين الصالتين في الحضر من غير عذر: المسألة الثانية
وقات بنوعيها جعل هللا لكل صالة وقتا يختص بها، وبين الفقهاء هذه األ

ومع ذلك فقد أرخص هللا لعباده الجمع بين  ،االختياري والضروري: لكل صالة
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

على أنه ليس ألحد أن يجمع بين الصبح والظهر، وال  وقد اتفق الفقهاء
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

على عادته في الجمع  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا دل عليه عمل النبي  :الجمع في السفر -1
رضي هللا )بين الصالتين فعن أبي الطفيل عامر بن واثلة؛ أن معاذ بن جبل 

يجمع  ملسو هيلع هللا ىلصعام تبوك، فكان رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصأخبره، أنهم خرجوا مع رسول هللا  (عنه
فأخر الصالة يوما، ثم خرج  :قال ،بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

ثم خرج فصلى المغرب والعشاء .فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل
 .29جميعا

كان  :قال (رضي هللا عنهما) وعن مالك عن نافع، أن عبد هللا بن عمر
 .30إذا عجل به السير، يجمع بين المغرب والعشاء ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
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كان رسول هللا : وعن مالك، أنه بلغه عن علي بن حسين، أنه كان يقول
إذا أراد أن يسير يومه، جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله  ملسو هيلع هللا ىلص

 .31جمع بين المغرب والعشاء

عن أداء كل صالة في  فالمريض إذا عجز: الجمع بسبب المرض -2
وقتها جاز له الجمع تقديما وتأخيرا، بين الظهر والعصر، وبين المغرب 

 .والعشاء

إنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد "(: رحمه هللا)قال سحنون 
به السير، فالمريض أتعب من المسافر وأشد مؤنة، لشدة الوضوء عليه في 

منخرق، أو علة يشتد بها التحرك  البرد، ولما يخاف عليه منه من بطن
والتحويل، ولقلة من يكون له عونا على ذلك، فهو أولى بالرخصة، وهي به 

. وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء ملسو هيلع هللا ىلصأشبه منها بالمسافر، سنة رسول هللا 
 .32"فالمريض أولى بالرفق لما يخاف عليه من غير وجه

يجوز لجماعة المسجد : ل مع الظلمةالجمع بسبب المطر أو الوح -3
الجمع تقديما بين المغرب والعشاء للمطر، سواء نزل، أو يتوقع نزوله قريبا، أو 

 .كان هناك وحل في مسالك المصلين إلى بيوتهم وهي مظلمة

كان إذا جمع األمراء  (رضي هللا عنهما)فعن نافع أن عبد هللا بن عمر 
وألحق الجمع من أجل الظلمة . 33معهمبين المغرب والعشاء في المطر، جمع 

 .مع الوحل للمشقة

في حجته، وهو  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من فعل النبي : الجمع في عرفة ومزدلفة -4
 .مجمع عليه، معلوم من أعمال الحج

ومن المسائل المتعلقة بالجمع بين الصالتين، الجمع في الحضر من غير 
 عذر، هل يجمع أم ال ؟ 

ال يجمع بين الصالتين في الحضر لغير : الرحمن بن القاسمقال عبد 
 .مرض وال مطر
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ال بأس بذلك، وإن كانت الصالة في أول : وقال أشهب بن عبد العزيز
  .34الوقت أفضل

فأشهب رأى الجواز، وهذا نظرا للحاجة، وهو يوافق مقصد الشريعة، 
الحرج، قال هللا فيترجح به؛ ألن من مقاصد الشريعة اإلسالمية التيسير ورفع 

يدُ ب ُكُم اْلعُْسر :تعالى ُ ب ُكُم اْليُْسَر َواَل يُر  يدُ َّللاه  :وقال سبحانه ،(185: البقرة) ير 
 ٍْن َحَرج ين  م   .(08: الحج) َوَما َجعََل َعلَْيُكْم ف ي الد  

صلى رسول هللا : (رضي هللا عنهما)ويعضده حديث عبد هللا بن عباس 
 :قال سعيد بن جبير، الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف وال سفر ملسو هيلع هللا ىلص

 .35أراد أن ال يحرج أمته: ما حمله على ذلك؟ قال: فقلت البن عباس

وهو رفع : بالمقصد( رضي هللا عنهما) وهنا تصريح من ابن عباس
 .الحرج عن األمة

: يوما في الناس، فقال رجل (رضي هللا عنهما)وقد خطب ابن عباس 
ال : "الصالة، فسكت، ثم قال: الصالة، فسكت، ثم قال: الصالة، فسكت، ثم قال

صلى أم لك، أتعلمنا بالصالة، وكنا نجمع  بين الصالتين على عهد رسول هللا 
 .36"هللا عليه وسلم

 حكم الجماعة الثانية في المسجد الواحد: المسألة الثالثة
لقد علم فضل صالة الجماعة على الفذ، كما بينت ذلك األحاديث، فعن      

صالة الجماعة " :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  (رضي هللا عنهما)عبد هللا بن عمر 
 .37"تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة

قال سمعت رسول هللا ( رضي هللا عنه)وعن أبي سعيد الخدري      
  .38"صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بخمس وعشرين درجة" :يقول ملسو هيلع هللا ىلص

 .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 
بسر بن محجن، عن أبيه محجن، أنه كان في مجلس مع رسول هللا : يقال له
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فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم  ملسو هيلع هللا ىلصفأذن بالصالة، فقام رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص
ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل " :ملسو هيلع هللا ىلصيصل معه، فقال له رسول هللا 

بلى يا رسول هللا، ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول هللا : فقال" مسلم؟
 .39"إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت" :ملسو هيلع هللا ىلص

( رضي هللا عنه)سد، أنه سأل أبا أيوب األنصاري وعن رجل من بني أ
إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد اإلمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال : فقال

 نعم، فصل معه فإن من صنع ذلك، فإن" :(رضي هللا عنه)أبو أيوب األنصاري 
 .40"له سهم جمع، أو مثل سهم جمع

وال أرى بأسا أن يصلي مع اإلمام من كان قد " :(رحمه هللا)قال مالك 
 . 41"فإنه إذا أعادها كانت شفعا ؛صلى في بيته، إال صالة المغرب

 :وقد تقرر منع تعدد الجماعة في المسجد الواحد، قال الصادق الغرياني 
بإمامين أو أكثر، كل يصلي في جهة من وأما تعدد الجماعة في وقت واحد "

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 

ضرورة الشديدة، عند القتال، بل جاءت السنة بقسم بإمامين، حتى في حالة ال
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 

 .42"تفريق بين المؤمنين

 ؟ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الواحدلكن،   

رر منع تعدد الجماعة في وقت واحد بإمامين فأكثر، كل يصلي فبعدما تق
قد اختلفا في حكم  (رحمه هللا)في ناحية من المسجد، فإن صاحبي اإلمام مالك 

 :الجماعة الثانية

فعبد الرحمن بن القاسم يرى منع تكرار الجماعة بعد الجماعة األولى، 
 .(رحمه هللا)وهذا هو مشهور مذهب اإلمام مالك 
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أنه ال تجمع في مسجد  (رحمه هللا)وى ابن القاسم عن اإلمام مالك وقد ر
  .43صالة مرتين من الصلوات التي تجمع بإمام راتب وال من غيره

  .44ال بأس بذلك: وخالفه أشهب فقال

دخلت المسجد مع : ، فعن أصبغ قال(رحمه هللا)وقد كان هذا من فعله 
ئتم بي، وتنح إلى زاوية فائتم ايا أصبغ، : أشهب، وقد صلى اإلمام، فقال لي

 .49به

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 

الشريعة الذي يهدف إلى الوحدة والتآلف، وجمع الكلمة،  كله مخالف لمقصد
 .وصالح ذات البين

انفرد مالك، رضي هللا عنه، عن " :(رحمه هللا) قال أبو بكر بن العربي
الفقهاء بأن ال يصلى في مسجد واحد بجماعة مرتين، وذلك أصل من أصول 

وجمع الكلمة، الدين؛ وذلك أن الجماعة إنما شرعت في الصالة لتأليف القلوب، 
وصالح ذات البين، والتشاور في أمور اإلسالم، فال تكون إال واحدة، ولو طرق 
فيها التبعيض، والتثنية، ألفسد هذا النظام، وتنافرت القلوب، وافترقت 

  .45...."الكلمة

هل يجبر الجاني على دفع الدية حين يرضى بها ولي الدم : المسألة الرابعة
 العمد إذا امتنع؟ بدال عن القصاص في القتل

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 

 تطلب ثأرها، وبذلك تصان األرواح، وتحفظ القلوب تطمئن والنفوس ترتاح، فال
 .األنفس، وهذا من مقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء
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فمقصد الشريعة من تشريع الحدود " :(رحمه هللا)قال الطاهر بن عاشور 
تأديب الجاني، وإرضاء : والقصاص والتعزير وأروش الجنايات، ثالثة أمور

 .46"المجني عليه، و زجر المقتدي بالجناة

وهذا الذي يتوافق مع المقصد العام من تشريع العقوبات، والتي لم تكن 
 .      نكاية، إنما تحوم حول إصالح حال األمة في سائر أحوالها

لقد تأصل مما أفضنا به القول في " :(رحمه هللا)قال الطاهر بن عاشور 
الشريعة مبحث سماحة الشريعة، ونفي الحرج عنها، ما فيه مقنع من اليقين بأن 

فأن من خصائص شريعة اإلسالم أنها شريعة . ال تشتمل على نكاية باألمة
عملية تسعى إلى تحصيل مقاصدها في عموم األمة، وخويصة األفراد، فلذلك 
كان األهم في نظرها إمكان تحصيل مقاصدها، وال يتم ذلك إال بسلوك طريقة 

يع هو من خصائص وأحسب أن انتفاء النكاية عن التشر. التيسير  والرفق
ولذلك لم يجز أن تكون الزواجر والعقوبات والحدود إال .... شريعة اإلسالم

ألنه  ؛إصالحا لحال الناس بما هو الالزم في نفعهم دون ما دونه، ودون ما فوقه
لو أصلحهم ما دونه لما تجاوزته الشريعة إلى ما فوقه، وألنه لو كان العقاب 

 .47"ج إلى النكاية دون مجرد اإلصالحرفوق الالزم للنفع، لكان قد خ

يَن آَمنُوا ُكت َب َعلَْيُكُم  :وفي شأن القصاص يقول هللا تعالى يَا أَيَُّها الهذ 
ْن  اْلق َصاُص ف ي اْلقَتْلَى ۖ اْلُحرُّ ب اْلُحر   َواْلعَْبدُ ب اْلعَْبد  َواأْلُنثَٰى ب اأْلُنثَٰى ۚ فََمْن ُعف َي لَهُ م 

يه  َشْيٌء فَ  ب  ُكْم َوَرْحَمةٌ ۗ أَخ  ن ره ل َك تَْخف يٌف م   ات  بَاٌع ب اْلَمْعُروف  َوأَدَاٌء إ لَْيه  ب إ ْحَساٍن ۗ ذَٰ
ل َك فَلَهُ َعذَاٌب أَل يٌم  َولَُكْم ف ي اْلق َصاص  َحيَاةٌ يَا أُول ي اأْلَْلبَاب   -فََمن  اْعتَدَٰى بَْعدَ ذَٰ

هقُونَ   .(108-100: البقرة) لَعَلهُكْم تَت

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 تعالى دًا فََجَزاُؤهُ َجَهنهُم َخال دًا ف يَها َوَغض  تَعَم   نًا مُّ َوَمن يَْقتُْل ُمْؤم 
 ُ يًماَّللاه  .(93: النساء) َعلَْيه  َولَعَنَهُ َوأََعده لَهُ َعذَابًا َعظ 
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اجتنبوا السبع " :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال (رضي هللا عنه)وعن أبي هريرة 
الشرك باهلل والسحر وقتل النفس " :يا رسول هللا وما هن ؟ قال: قالوا "الموبقات

الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف التي حرم هللا إال بالحق وأكل 
 .48"المحصنات المؤمنات الغافالت

صلى هللا قال رسول هللا : قال( رضي هللا عنهما) وعن عبد هللا بن عمر
  .49"لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما: "عليه وسلم

سلم أمره إلى أولياء لقد تقرر في الشرع أن القاتل العامد يقتل قصاصا، وي
المقتول، فإن شاءوا اقتصوا منه، وإن لشاءوا عفوا، سواء كان عفوهم على دية 

 . مع العلم أن الحكم مختلف فيه عن مالك. يأخذونها أو بدونها

عند المصريين من  -والمشهور عن مالك " :(رحمه هللا) قال ابن عبد البر
نه ليس عليه إال القصاص، إال أن أ: في القاتل عمدا -أصحابه، ومن سلك سبيلهم

يرضى أن يصالح عن دمه بما شاء، فيلزمه ما رضي به إذا رضي بذلك ولي 
أن أولياء : وروى عنه طائفة من المدنيين، وذكره عنه ابن عبد الحكم أيضا. الدم

كان ذلك لهم، وبه : المقتول مخيرون في القصاص، أو أخذ الدية، أي ذلك شاءوا
من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إن  شاء اقتص، وإن شاء " :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛أقول

 .51"وقال به ربيعة، وجماعة من أهل المدينة، 50"أخذ الدية

وعلى الرواية الثانية، هل يجبر الجاني على دفع الدية إذا رضي أولياء  
 المقتول بذلك؟

" يجبر على دفع المالإن القاتل " :(رحمه هللا)قال عبد العزيز بن أشهب 
 .52(رحمه هللا)خالفا لعبد الرحمن بن القاسم 

قاتل العمد إذا طلبت منه الدية فأبى إال أن  :مالك قال ":ابن يونس قال
ولقوله ، ُكت َب َعلَْيُكُم اْلق َصاُص ف ي اْلقَتْلَى :لقوله تعالى: يقتلوه ليس لهم إال القتل

وإن عفا بعضهم، فنصيب غير العافي في  ،53"قود العمد" :عليه الصالة والسالم
لتعذر تبعيض القتل، وإن طلبوا في جرح العمد الدية فليس لهم إال : مال الجاني

ألنه : ليس له االمتناع: أشهب وقال، ابن القاسم وقاله. لجانيالقصاص إذا امتنع ا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1838&idto=1838&bk_no=92&ID=1133#docu
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 قتل من" :يجب عليه حفظ نفسه، ويجبر على ذلك ولقوله عليه الصالة والسالم
  .55"54"النظرين بخير فأهله قتيل له

ألنه يوافق مقصد الشريعة  ؛ويترجح قول أشهب على قول ابن القاسم
 .القاضي بإرضاء المجني عليه

وهذا المعنى الذي هو إرضاء "...  :(رحمه هللا) قال الطاهر بن عاشور
المجني عليه أعظم في نظر الشريعة من معنى تربية الجاني؛ ولذلك رجح عليه 

الجمع بينهما، وهي صورة القصاص، فإن معنى إصالح الجاني حين لم يكن 
ولذلك ال ينبغي أن يختلف العلماء . فائت فيها ترجيحا، إلرضاء المجني عليه

خالفهم المعروف في مسألة رضا أولياء الدم بالصلح بالمال عن القصاص، إذا 
بر على إن القاتل يج: وكان األرجح فيها قول أشهب. كان مال الجاني يفي بذلك

  .56"دفع المال، خالفا البن القاسم

إن اعتماد مقاصد الشريعة في الترجيح بين األدلة عند : وفي الختام أقول
كما أنه . وعدم إمكان الجمع والتوفيق بينها، أمر مهم، وله فائدته التعارض

خاصة ونحن نعلم أن نصوص القرآن والسنة أغلب . يساعد المجتهد على ذلك
باإلضافة إلى إمكان القول بأن مقصد . وموضحة المقاصد أحكامها معللة،

وهذا . الشريعة إذا ظهر مع دليل عارضه آخر، يسهل ترجيحه على ما عارضه
 .الذي حدا بفقهائنا إلى عدم إهمال هذا المسلك من مسالك الترجيح

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

 :هوامشال
                                                           

  -هـ 1424، 3الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط   -1
4/210 . 

 . 2/152ابن عبد الشكور، مسلم الثبوت، المطبعة الحسينية المصرية،  -2
 .هـ1356، 1الغزالي، المستصفى من علم األصول، مطبعة مصطفى دمحم، ط : راجع -3
أبو عبد هللا عبد الرحمان بن القاسم العتقي، فقيه من كبار أصحاب مالك : ابن القاسم هو -4

وأثبتهم، ومعظم ما في المدونة من المسائل عنه، الزم اإلمام مالك عشرين سنة لم يشارك 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1838&idto=1838&bk_no=92&ID=1133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1838&idto=1838&bk_no=92&ID=1133#docu
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أصبغ ويحي بن : ث، وروى عنه البخاري، وأخذ عنه جماعة منهمبه غيره، روى عن اللي
. دينار، ويحي بن يحي األندلسي، وابن عبد الحكم، وأسد بن فرات، وسحنون، وغيرهم

 . 1/88هـ، انظر شجرة النور الزكية  191هـ، وتوفي سنة 128هـ، أو  136مولده سنة 
أبو عمر أشهب بن عبد العزيز القيسي، من أصحاب مالك، روى له وروى : أشهب هو -5

هـ، 147عنه سحنون والليث و أصحاب السنن، وعدد كتب سماعه عشرون، ولد عام 
 . 1/89شجرة النور الزكية : هـ، انظر274توفي بمصر سنة 
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  : الملخص

المصلحة العامة مقدمة : (ھذه المداخلة بیان لمحتوى القاعدة الفقھیة
، وبیان حجیتھا في ضوء األدلة الشرعیة، من الكتاب )على المصلحة الخاصة

والمعقول،  واستجالء دورھا في محاربة الفساد بشكل عام  واإلجماعوالسنة 
إلداري،   سواء على الصعید االقتصادي، أو االجتماعي، أو السیاسي، أو ا

وكان من نتائج ھذا البحث أن ھذه القاعدة ھي الخط الفاصل بین الصالح 
والفساد حیث أن إھمال تطبیق القاعدة وعدم الوعي بأھمیتھا كان سببا  في كثیر 
من األزمات التي تجتاح العالم اإلسالمي على جمیع األصعدة، والشك أن ھذه 

ي تكفل لألمة تصورا صحیحا القاعدة بمضمونھا المقاصدي وببعدھا المآل
  .   یضمن استقرارھا وتطورھا

  .الفساد ؛ العامة؛ الخاصة؛القاعدة الفقھیة؛ المصلحة: الكلمات المفتاحیة
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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       
المھتد ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا،  سیئات أعمالنا، من یھده هللا فھو

والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ومن تبعھم 
      : بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

فإن اإلسالم بتشریعاتھ الربانیة السامیة أرسى دعائم المجتمع بحفظ       
َوَال : قال تعالىكال، المصالح العامة، والخاصة من الفساد بأي شكل من األش

: األعراف[ تُْفِسُدوا فِي اْألَْرِض بَْعَد إِْصَالِحھَا َذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِینَ 
ألفاظ عامة، تتضمن كل إفساد قل أو كثر، " :قال بن عطیة في شرح اآلیة ،]85

نظام األمة ، فقد أمر المولى تبارك وتعالى بحفظ 1"بعد إصالح قل أو كثر
َوَال تَْقَربُوا َماَل اْلیَتِیِم إِالَّ بِالَّتِي ھَِي : فقالعامة كانت أو خاصة  2ومصالحھا

وال تقربوا مالھ إال بما فیھ صالحھ : جاء في التفسیر] 152: األنعام[ أَْحَسنُ 
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وإن كان ھذا في حقوق الیتامى "، 3ذلك بحفظ أصولھ َوتَْثِمیِر فُُروِعھِ  ،وتثمیره
ولى أن یثبت في حقوق عامة المسلمین فیما یتصرف فیھ األئمة من األموال فأ

العامة؛ ألن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائھ بالمصالح 
فالمصالح العامة المتعلقة بحقوق الجماعة، مقدمة على المصالح  4"الخاصة

اء لھ إال بالجماعة فالفرد الخاصة المتعلقة بحقوق األفراد ؛ ذلك أن الفرد ال بق
قلیل بنفسھ كثیر بجماعتھ ومن ھنا كان الواجب المتعلق بحق الجماعة أو األمة 

  . 5أوكد من الواجب المتعلق بحق الفرد

  :أھمیة الموضوع

نظرا ألھمیة وقیمة المصلحة العامة فقد عدھا العلماء بمنزلة الضرورة 
كالضرورة الخاصة، ولو دعت المصلحة العامة " :یقول العز بن عبد السالم

ضرورة واحد إلى غصب أموال الناس لجاز لھ ذلك بل یجب علیھ إذا خاف 
الھالك لجوع أو حر أو برد، وإذا وجب ھذا إلحیاء نفس واحدة، فما الظن 

  .6"بإحیاء نفوس

وقد أكدت السیرة النبویة حرص اإلسالم على حمایة المصالح العامة،        
فقد روي عن عائشة رضي هللا عنھا، أن كافحة الفساد وبینت آثر ذلك في م

ومن یكلم فیھا رسول : قریشا أھمھم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت، فقالوا
ومن یجترئ علیھ إال أسامة بن زید، حب : ؟ فقالواصلى هللا علیھ وسلمهللا 

یھ فكلمھ أسامة، فقال رسول هللا صلى هللا عل صلى هللا علیھ وسلمرسول هللا 
إنما أھلك الذین : أتشفع في حد من حدود هللا، ثم قام فاختطب، ثم قال: " وسلم

قبلكم، أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا 
  .7"علیھ الحد، وایم هللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا

امة معا، ففي فالحدیث یتضمن المحافظة على المصالح الخاصة والع
تحریم السرقة حفظ للمصالح الخاصة من التعدي، وفي إقامة الحدود بعدل 
ومساواة حفظ للمصالح العامة، كما تضمن الحدیث التحذیر بالھالك لیس 

  .   لألفراد فقط بل لألمة ككل إذا ما تزعزع ھذا المقیاس الرباني
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ارھا، بل فھذه األمثلة تقرر تأكید اإلسالم للمصالح العامة واعتب
وتقدیمھا على المصالح الخاصة إذا لزم األمر، وھذه القاعدة من القواعد العامة 

 اإلخاللالتي تدخل في شتى مجاالت الحیاة وتطبیقاتھا الواقعیة كثیرة،  كما أن 
بھا أوقع المجتمع في مشاكل متعددة سواء على الصعید االقتصادي أو اإلداري 

لفساد السائد في المجتمعات العربیة بخاصة، أو االجتماعي أو غیره، بل إن ا
فلو   ،ناشئ عن سوء تطبیق ھذه القاعدة إن لم نقل عن عدم تطبیق ھذه القاعدة

طبق أرباب العمل وأصحاب القرارات مفھوم ھذه القاعدة  وتنازل األفراد عن 
  . مصالحھم الخاصة خدمة للمصلحة العامة لقضي على الفساد

ما دور القاعدة الفقھیة المصلحة : وح ھناواإلشكال األساسي المطر
  العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في مكافحة الفساد؟

  :ولإلجابة عن ھذا اإلشكال البد من بیان

المقصود بالمصالح العامة والمصالح الخاصة؟  متى یجب تقدیم المصالح العامة 
ة؟ ما عالقة على الخاصة؟ ما األدلة على ذلك؟ ھل من ضوابط تقید ھذه القاعد

تطبیق ھذه القاعدة بمكافحة الفساد؟ وما األسباب التي أدت إلى إھمال تطبیق 
  ھذه القاعدة وما ھي الحلول؟ 

كل ھذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عنھا من خالل ھذه المداخلة التي تضمنت 
  . مقدمة، وخمسة مباحث وخاتمة

  . معنى القاعدة وصیغھا: المبحث األول

  .األدلة على حجیة القاعدة: يالمبحث الثان

  . ضوابط تطبیق القاعدة: المبحث الثالث

  .  دور القاعدة في مكافحة الفساد: المبحث الرابع

  .السلبیة إلھمالھا واآلثاراإلیجابیة إلعمال القاعدة  اآلثار: المبحث الخامس

  .تتضمن أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  :  الدراسات السابقة

تعد قاعدة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة من القواعد 
الفقھیة البالغة األھمیة وإن كانت ھذه القاعدة قد درج ذكرھا ضمن األعمال 
الموسوعیة للقواعد إال أن ھنالك شحا في الدراسات المفردة لھذه القاعدة بالرغم 

  . من سعة محتواھا الفقھي

  : لموضوعومن الدراسات التي تناولت ا

خالد . د إعدادتعارض المصالح العامة والخاصة دراسة أصولیة فقھیة،  -
  .  یاسر محمد عبد الرحمن، جامعة المدینة العالمیة. حمدي عبد الكریم، د

وقد تناول البحث مفھوم المصلحة العامة والخاصة وشروط تقدیم المصلحة 
وھو بحث قیم في  ،ھیةوأدلة المشروعیة، والتطبیقات الفق ،العامة على الخاصة

وخال البحث من كیفیة توظیف ھذه القاعدة  جملتھ شكل تمھیدا لھذا الموضوع 
ودورھا في اإلصالح و أحسبھ األساس في ھذه القاعدة التي تقوم على المصلحة 
أساسا؛ ألن اإلشكال لم یعد یكمن في تحصیل المعلومات وإنما في كیفیة توظیفھا 

لجة المستجدات وھذا یمثل اإلضافة الجدیدة في ھذا وإسقاطھا على الواقع لمعا
  . المقال

  معنى القاعدة وصیغھا : المبحث األول

  .8"المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة: "نص القاعدة

  .9نقیض المفسدة؛ والجمع مصالح: المصلحة لغة

المحافظة على مقصود الشرع ومقصود " ھي: المصلحة اصطالحا
وھو أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم : خمسة الشرع من الخلق

ُت ھذه  ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه األصول فھو مصلحة، وكل ما  یُفَوِّ
  .10"األصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة

وھي ما فیھ صالُح عموم األمة أو : "بالمصلحة العامةالمقصود    
إّال من حیث إنھم أجزاء من الجمھور، وال التفاَت منھ إلى أحوال األفراد 
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فإن في بقاء تلك . مجموع األمة، مثل حفظ المتمّوالت من اإلحراق واإلغراق
المتمّوالت منافع ومصالح، ھي بحیث یستطیع كل من یتمّكن من االنتفاع بھا 

فإحراقھا وإغراقھا یفوت ما بھا من المصالح . نوالھا بالوجوه المعروفة شرعاً 
: ومن أمثلتھا 11.."معظم ما جاء فیھ التشریع القرآنيوھذا ھو . عن الجمھور

حمایة البیضة، وحفظ الجماعة م التفرق، وحفظ الدین من الزوال، وحمایة 
من أن یقعا في أیدي غیر المسلمین، وحفظ القرآن من  -مكة والمدینة –الحرمین 

سنة التالشي العام أو التغییر العام بانقضاء حفاظھ وتلف مصاحفھ معا، وحفظ ال
من دخول الموضوعات، ونحو ذلك مما صالحھ وفساده یتناول جمیع األمة 

  . 12وكل فرد منھا

وھي ما فیھ نفع اآلحاد باعتبار صدور : "بالمصلحة خاصةالمقصود 
فااللتفات . األفعال من آحادھم لیحصل بإصالحھم صالح المجتمع المركب منھم

وھو بعض ما جاء بھ التشریع . اً فیھ ابتداء إلى األفراد، وأما العموم فحاصل تبع
وھذا مثل حفظ المال من . القرآني، ومعظم ما جاء بھ في السنة من التشریع

السرف بالحجر على السفیھ مدة سفھھ فذلك نفع لصاحب المال لیجده عند رشده 
  .13"أو یجده وارثھ من بعده ولیس نفعاً للجمھور

تقدم على المصلحة الخاصة والمقصود من القاعدة أن المصلحة العامة        
عند التعارض في الوقائع التي لم یرد فیھا حكم منصوص؛ فالمصالح المعتمدة 

فإن تعارضت المصالح "ھي المصالح الكلیة أي التي تعم جمیع المسلمین، 
رجحنا أقواھا أثرا وأعمھا نفعا وأكثرھا دفعا للمفسدة، وإذا تعارضت مصلحة 

   14".قدمنا المصلحة العامة فرد أو فئة مع المصلحة العامة

  : لھذه القاعدة صیغ أخرى نذكر منھا: صیغ أخرى للقاعدة

  15المصلحة الكلیة مقدمة على المصلحة الجزئیة.  
  16ال ترجح مصالح خاصة على مصالح عامة. 
   17ترجیح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 
  18تقدیم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص. 
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  . أدلة حجیة القاعدة: المبحث الثاني

یشھد لھذه القاعدة أدلة كثیرة من القرآن، ومن السنة النبویة، واإلجماع، 
  : والمعقول، وفیما یلي بیان ذلك

  أدلة القرآن الكریم  :أوال

فَھَاَء  :قال تعالى في النھي عن تضییع األموالاآلیات الواردة  - 1 َوَال تُْؤتُوا السُّ
ُ لَُكْم قِیَاًما َواْرُزقُوھُْم فِیھَا َواْكُسوھُْم َوقُولُوا لَھُْم قَْوًال أَْمَوالَُكُم  الَّتِي َجَعَل هللاَّ
وأُِضیَفِت " :یقول ابن عاشور في تفسیر ھذه اآلیة ،]5: النساء[ َمْعُروفًا

إشارة بدیعة إلى أن المال ) یَا أَیَُّھا النَّاسُ (األموال إلى ضمیر اْلُمَخاطَبِیَن بـ 
ائَِج  بین الناس ھو حق لمالكیھ المختصین بھ في ظاھر األمر، ولكنھ عند  الرَّ

ألن في حصولھ منفعة لألمة كلھا، ِألَنَّ  ُحقُوق اْألمة َجْمَعاءَ التأمل تلوح فیھ  
الَِحِة، فمن تلك  ما في أیدي بعض أَْفَراِدھَا ِمَن الثَّْرَوِة یعود إلى الجمیع بِالصَّ

ھا ویستأجرون ویشترون ویتصدقون ثم تُوَرُث عنھم إذا األموال ینفق أرباب
ماتوا فینتقل المال بذلك من ید إلى غیرھا فینتفع العاجز والعامل والتاجر 
والفقیر وذو الَكفَاف، ومتى قلت األموال من أیدي الناس تقاربوا في الحاجة 
والخصاصة، فأصبحوا في ضنك وبؤس، واحتاجوا إلى قبیلة أو أمة أخرى 

ك من أسباب ابتزاز عّزھم، وامتالك بالدھم، وتصییر منافعھم لخدمة وذل
غیرھم، فألجل ھاتھ الحكمة أضاف هللا تعالى األموال إلى جمیع المخاطبین 

. 19"لیكون لھم الحق في إقامة األحكام التي تحفظ األموال والثروة العامة
وفي ھذا داللة واضحة على أن مصلحة العموم متداخلة مع مصلحة 

لخصوص، وفي مراعاة المصالح الخاصة حفاظ على المصالح العامة على ا
  . المدى القریب والبعید

ومن ذلك أیضا اآلیات القرآنیة الواردة في جعل الوالء � ولرسولھ ولجماعة  - 2
ِ  :المؤمنین، قال تعالى َ َوَرُسولَھُ َوالَِّذیَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب هللاَّ ھُُم  َوَمْن یَتََولَّ هللاَّ

، وجھ الداللة في ھذه اآلیة أن هللا سبحانھ وتعالى  ]56: المائدة[ اْلَغالِبُونَ 
جعل والیة الجماعة مقدمة على والیة الفرد، بل وربط بین من یتولى هللا 
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ورسولھ ومن یتولى جماعة المسلمین بأنھم في حزب واحد وأنھم ھم 
  .الغالبون

 أدلة السنة النبویة  :ثانیا

فعن  ،أو بیع حاضر لباد ،لحدیثیة الواردة في النھي عن التلقيالنصوص ا - 1
عن التلقي،  صلى هللا علیھ وسلمنھى النبي " :أبي ھریرة رضى هللا عنھ قال

أن الشرع ینظر في : "جاء في شرح ھذا الحدیث ،20"وأن یبیع حاضر لباد
مثل ھذه المسائل إلى مصلحة الناس والمصلحة تقتضي إن ینظر للجماعة 

    .21"على الواحد ال للواحد على الواحد 

عن ھذین البیعین  صلى هللا علیھ وسلمنھى الرسول : وجھ الداللة
ینتفعون من وفرة للحفاظ على المصالح العامة للمسلمین، حیث إن عموم الناس 

العرض ورخص األثمان فیما لو قام الجالبون لبضائعھم ببیع السلع مباشرة 
بتلقائیة تامة، دون تدخل من أحد، فإذا اشتریت البضائع قبل ھبوطھا إلى 
األسواق عن طریق تلقي الركبان، أو تدخل الوسطاء في عملیة البیع كما في بیع 

فوت، مما یؤدي لإلضرار بالناس، الحاضر للبادي، فإن مصلحة العامة ست
وسینتفع من ھذا البیع مجموعة قلیلة من األفراد على حساب عموم أھل 

  .22السوق

عن االحتكار تقدیم للمصلحة العامة  صلى هللا علیھ وسلمفي نھي الرسول  - 2
من احتكر فھو " :صلى هللا علیھ وسلمعلى الخاصة، قال رسول هللا 

  .23"خاطئ

االحتكار المحرم ھو االحتكار في األقوات : "جاء في شرح النووي
خاصة وھو أن یشتري الطعام في وقت الغالء للتجارة وال یبیعھ في الحال بل 

والحكمة في تحریم االحتكار دفع الضرر عن عامة ... یدخره لیغلوا ثمنھ
 .24"الناس

ففي االحتكار مصلحة خاصة للمحتكر، ولكن في مراعاتھا تفویت 
  . مة، فنھى الشرع عن ذلك مراعاة للمصلحة العامةلمصلحة جماعة من األ
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  دلیل اإلجماع: ثالثا

" البیان والتحصیل"بما جاء في كتاب  اإلجماعویمكن االستئناس لدلیل 
" إذا غال الطعام واحتیج إلیھ وبالبلد طعام یأمر اإلمام أھلھ فیخرجوه" :مسألة

وشبھھ مما یجب الحكم فیھ ؛ ألن ھذا ھذا أمر ال أعلم فیھ خالفا" :حیث قال
للعامة على الخاصة؛ إذ ال یصح أن یترك الناس یجوعون، وفي البلد طعام عند 

فكان أحق أن یؤخذ ... ومما یشبھ ھذا من لمصلحة العامة ،من ال یریده إال للبیع
الطعام من الذي ھو عنده بالثمن لمنفعة عامة الناس بذلك، وإزاحة الضرر 

على البائع؛ إذا لم یؤخذ منھ إال بالثمن الذي یسوى في عنھم، وال ضرر في ذلك 
    .25"السوق

  دلیل العقل  :رابعا

ال یخفى على عاقل " :ویستدل لھذا بما جاء في قواعد األحكام ما نصھ
قبل ورود الشرع أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن 

لمصالح فأرجحھا نفس اإلنسان وعن غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح ا
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 

  .26"الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن

أنھ ال یعقل إھدار ما تتحقق بھ فائدة عموم الناس أو غالبھم، من "كما 
أجل حفظ ما تتحقق بھ فائدة شخص واحد أو فئة قلیلة منھم، ألن مصلحة ھذا 
الخصوص قد تتصادم مع مصلحة خصوص آخر، وحینئذ سیفقد المجتمع 

ھا المعیار الذي تترجح فیھ مصلحة على أخرى ما دامت كل فئة ترى أن مصلحت
ھي الراجحة وأن مصلحة غیرھا مرجوحة، وفي ھذا إفساد المجتمع، وتضییع 

  . ألمنھ واستقراره وإھدار لمصالحھ
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ویضاف إلى ھذا، أن مصلحة الجماعة إذا تحققت، فإن مصلحة الفرد 
ستتحقق ضمنا، النتظام الفرد في عموم الجماعة، إذ ال یتصور التعارض الدائم 

  .27"، ومصلحة العمومبین مصلحة الخصوصوالمستمر 

  . ضوابط تطبیق القاعدة: المبحث الثالث

  : یشترط في تطبیق ھذه القاعدة أن یتحقق فیھا الضوابط التالیة

أن ال تكون مصلحة الخصوص أقوى من مصلحة العموم في بعض  - 1
االعتبارات، كأن تكون مصلحة الخصوص مثال متعلقة بالضروریات، بینما 

بالتحسینیات، إذ ال تفوت مصالح األفراد الضروریة تتعلق مصلحة العموم 
ألجل مصالح العامة التحسینیة، كھدم البیوت مثال إلقامة  ،أوالحاجیة

  . 28ملعب

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة " :وفي ھذا یقول اإلمام الشاطبي
 الخاصة كما تقدم قبل ھذا؛ إال إذا دخل على المكلف بھا مفسدة في نفسھ؛ فإنھ ال

یكلف إال بما یخصھ على تنازع في المسألة، وقد أمكن ھنا قیام الغیر بمصلحتھ 
الخاصة؛ فذلك واجب علیھم، وإال في المسألة، وقد أمكن ھنا قیام الغیر 
بمصلحتھ الخاصة؛ فذلك واجب علیھم، وإال؛ لزم تقدیم المصلحة الخاصة على 

األدلة، وإذا وجب العامة بإطالق من غیر ضرورة، وھو باطل بما تقدم من 
 .29"علیھم تعین على ھذا المكلف التجرد إلى القیام بالمصلحة العامة

، وكان في مراعاة المصلحة 30أن یتعذر الجمع والتوفیق بین المصلحتین - 2
. الخاصة تفویت للمصلحة العامة فھنا تكون مراعاة المصلحة العامة أولى

علیھ الصالة والسالم  جاء رجل یسأل عن دینھ، فأقبل إلیھ النبي" :ومثالھ
وقطع خطبتھ، حتى انتھى إلیھ، ثم جيء إلیھ بكرسي، فجعل یعلم ھذا الرجل؛ 
ألن ھذا الرجل جاء مشفقاً محباً للعلم، یرید أن یعلم دینھ حتى یعمل بھ، فأقبل 
إلیھ النبي علیھ الصالة والسالم وقطع الخطبة، ثم بعد ذلك أكمل خطبتھ، 

 .الصالة والسالم وحسن رعایتھ وھذا من تواضع الرسول علیھ
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ألیست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة : فإن قال قائل
یخطب في  صلى هللا علیھ وسلمالخاصة؟ وحاجة ھذا الرجل خاصة، وھو 

نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة : الجماعة؟ قلنا
أولى، لكن مصلحة العامة ال تفوت، بل إنھم سیستفیدون مما یعلمھ الرسول 

   .31"لھذا الرجل الغریب، والمصلحة العامة ال تفوت صلى هللا علیھ وسلم

صلى هللا علیھ اع النبي أنھ في ھذه الحالة استط: والشاھد من المثال
الجمع والتوفیق بین المصلحتین، بل إن في تطبیق المصلحة الخاصة  وسلم

تحقیق لمصلحة عامة وھي استفادة جمیع الحاضرین مما علمھ ) تعلیم الرجل(
  . للرجل صلى هللا علیھ وسلمالنبي 

أن تكون مصلحة الخصوص قابلة للجبران في حال تقدیم المصلحة العامة  - 3
، بحیث إذا فاتت أمكن التعویض عنھا إلى بدل آخر، كالمصالح المالیة علیھا

الخاصة مثال، التي یمكن التعویض عنھا بقیمتھا أو مثلھا، حتى ال یؤدي ذلك 
أما إذا . في تشریعاتھ األسلملتضییع المصالح الخاصة للناس والتي راعاھا 

ض األفراد كانت المصالح الخاصة غیر قابلة للجبران، كإزھاق نفوس بع
 .32للحفاظ على نفوس العامة، فإنھ ال یجوز تقدیم المصالح العامة ھنا

 -فال یخلو أن یلزم عن منعھ" :وھذا الشرط قد نبھ إلیھ الشاطبي بقولھ
 -أي الفرد من القیام بمصالحھ الخاصة إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة 

أي مصلحتھ الخاصة  –قھ اإلضرار بھ بحیث  ال ینجبر، أو ال، فإن لزم قدم ح
وإن أمكن انجبار اإلضرار ورفع جملة، فاعتبار .. .على اإلطالق -على العامة

الضرر العام أولى، فیمنع الجالب أو الدافع مما ھم بھ، ألن المصالح العامة 
 . 33"مقدمة على المصالح الخاصة

ویمكن تبین ھذه القیود والتمثیل علیھا بقرار مجمع الفقھ اإلسالمي 
أنھ ال " :الدولي بشأن انتزاع الملكیة الخاصة ألجل المصلحة العامة، إذ قرر

یجوز نزع ملكیة العقار للمصلحة العامة إال بمراعاة الضوابط والشروط 
  : الشرعیة اآلتیة
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أن یكون نزع العقار مقابل تعویض فوري عادل یقدره أھل الخبرة بم ل یقل  - 1
  . عن ثمن المثل

  . مر أو نائبھ في ھذا المجالأن یكون نازعھ ولي األ - 2
أن یكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إلیھا ضرورة عامة أو حاجة  - 3

 . عامة، تنزل منزلتھا كالمساجد والطرق والجسور
أن ال یؤؤل العقار المنتزع من مالكھ إلى توظیفھ في االستثمار العام أو  - 4

 .  الخاص، وأن ال یعجل نزع ملكیتھ قبل األوان

ت ھذه الشروط أو بعضھا كان نزع ملكیة العقار من الظلم في إن اختل
على أنھ . صلى هللا علیھ وسلماألرض والغصوب التي نھى هللا عنھا ورسولھ 

إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة في المصلحة المشار إلیھا تكون 
 .  34."أولویة استرداده لمالكھ األصلي، أو لورثتھ بالتعویض نفسھ

  دور القاعدة في مكافحة الفساد : مبحث الرابعال

قبل التعرض لدور القاعدة في مكافحة الفساد البد من بیان معنى 
والفساد  35ضد الصالح وأفسد الشيء أي أساء استعمالھ : الفساد، فالفساد لغة

فالفساد  36"خلل یعتري الفعل یوقع الضرر بالنفس أو بالغیر:" اصطالحا ھو
ل في شتى جوانب الحیاة ولذا سنبین دور ھذه القاعدة في بمفھومھ العام یدخ

   .  مكافحة كل نوع من أنواع الفساد

 : الفساد السیاسي - 1

ھي تدبیر الشؤون العامة للدولة اإلسالمیة بما یكفل " :السیاسة الشرعیة
تحقیق المصالح ودفع المضار مما ال یتعدى حدود الشریعة أو أصولھا 

فأي اختالل في تدبیر الشؤون العامة یؤدي إلى عدم تحقق المصالح  ،37"الكلیة
 . العامة لألمة ودفع المضار عنھا یسمى فسادا سیاسیا

إذن فالفساد السیاسي ناتج عن اختالل منظومة الحكم في البلد، وخیانة 
الحاكم الرعیة في مصالحھا، فال یكاد یرعى إال مصلحة نفسھ والمقربین إلیھ 

قد أھمل القاعدة الفقھیة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة  فیكون بذلك



  المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة                                                   
  

  

 389                                                                                  مجلة اإلحیاء

الخاصة، فیطیش العدل بین الناس، وترى القانون یطبق على فئة دون األخرى، 
وثروات البلد تستأثر بھا فئة دون أخرى، ودوران الحكم بین فئة دون أخرى، 

امة، وعدم وما یتم من معاھدات أو اتفاقات المقصد منھ مصالح الخاصة ال الع
مراعاة الكفاءة في مناصب الدولة العلیا، وھذا یستدعي فسادا في التشریع وفي 

  .38القانون وفي النظام الحاكم برمتھ

وقد بینت السنة عقاب اإلمام الذي یخون رعیتھ وال یراعي مصالحا بل 
 :صلى هللا علیھ وسلمویقدم مصالحھ الخاصة على مصالح األمة العامة فقال 

بد یسترعیھ هللا رعیة، یموت یوم یموت وھو غاش لرعیتھ، إال حرم ما من ع"
وغش الرعیة یكون بتضییع  ما یجب علیھ في حقھم من  ،39"هللا علیھ الجنة

  .40مصالحھم الدینیة والدنیویة

وقد كان في أمیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ خیر 
حمل من ولد الضأن ضیاعا  لو ھلك" :قدوة في تسیر شؤون األمة حین قال

تقریر للمسؤولیة  األثروفي ھذا  ،41"بشاطئ الفرات خشیت أن یسألني هللا عنھ
الفردیة والعامة وھي أساس الصالح السیاسي، ففي مراعاة المصالح العامة 
لألمة والمجتمع یكمن الصالح السیاسي وفي تضییع المصالح العامة على 

  .د السیاسيحساب المصلحة الشخصیة یكمن الفسا

وھنا تجدر اإلشارة إلى أن مسألة استشعار المسؤولیة الشخصیة 
والعامة واجبة على الجمیع وتقع على عاتق الجمیع ولیس على والة األمور فقط 

كلكم راع وكلكم مسؤول " :صلى هللا علیھ وسلمكما یعتقد الكثیر قال رسول هللا 
بل إن في صالح أفراد . فكل مسؤول حسب موقعھ االجتماعي  42" عن رعیتھ

إن صالح السلطان وفساده :" المجتمع صالح والة األمور، قال ابن األزرق
  .  43"صالح الرعیة وفسادھا

 : الفساد اإلداري - 2

تعتبر استثمارا لإلمكانیات المتاحة، البشریة والطبیعیة : "اإلدارة
لفنیة والتكنولوجیة لتحقیق مختلف األھداف والمادیة والمالیة والعلمیة وا

 . 44"المنشودة على أحسن وجھ
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ھو خلل في استثمار طاقات الدولة بشریة كانت أو : فالفساد اإلداري
  . المرجوة منھا األھدافمادیة مما یتسبب في تعطیل 

ویمكن التمثیل لدور القاعدة الفقھیة المصلحة العامة مقدمة على 
  .افحة الفساد اإلداريالمصلحة الخاصة في مك

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 

لھذا  لى هللا علیھ وسلمصحدیث أبي حمید الساعدي اإلنكار الشدید من النبي 
رجال من األزد، یقال لھ ابن  صلى هللا علیھ وسلماستعمل النبي " :الفساد فقال

فھال جلس في " :ھذا لكم وھذا أھدي لي، قال: األتبیة على الصدقة، فلما قدم قال
بیت أبیھ أو بیت أمھ، فینظر یھدى لھ أم ال؟ والذي نفسي بیده ال یأخذ أحد منھ 

بھ یوم القیامة یحملھ على رقبتھ، إن كان بعیرا لھ رغاء، أو بقرة  شیئا إال جاء
اللھم ھل بلغت، " :ثم رفع یده حتى رأینا عفرة إبطیھ" لھا خوار، أو شاة تعیر

صلى هللا والشك أن ھذا  اإلنكار الشدید من الرسول  ،45"ثالثا"اللھم ھل بلغت 
  .46دلیل على عموم ضرر ھذا الفعل علیھ وسلم

  : الفساد االجتماعي - 3

ھو الخلل الذي یطرأ على المجتمع بدایة من األسرة وانتھاء بالدولة، 
ومن مظاھره التفكك واألثرة واألنانیة تعم أفراد المجتمع، و انتشار الصراعات 
وكثرة الخالفات التي ربما تؤدي في بعض األحیان إلى سفك الدماء وانتشار 

االجتماعي من تقدیم المصالح الشخصیة ویبدأ الفساد  ،47الجرائم المختلفة
الفردیة على المصالح الجماعیة أو العامة إذ أنھ یبدأ من داخل النفس وذلك بفساد 
األنماط العقائدیة والمعیاریة والقیمیة والفكریة لإلنسان وفساد ذلك ینعكس على 
المجتمع ككل باعتبار أن الفرد ھو محور الكیان االجتماعي وقد بین المولى 

ظَھََر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي : بارك وتعالى ذلك في قولھت
وكذا فبدایة ] 41: الروم[ النَّاِس لِیُِذیقَھُْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَّھُْم یَْرِجُعونَ 
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َ َال یُ : قال تعالى. الصالح االجتماعي تكمن في صالح الفرد َغیُِّر َما بِقَْوٍم إِنَّ هللاَّ
 ]. 11: الرعد[ َحتَّى یَُغیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھمْ 

 : الفساد االقتصادي - 4

وھو السلوك المنافي للقوانین واألخالق القائم على اإلخالل بالمصالح "
  ،48"والواجبات العامة من خالل استغالل المال العام لتحقیق مصالح خاصة

وقد یكون أیضا بتعطیل المقصد الشرعي من حفظ المال عامة وذلك بعدة 
طرق، كتعطیل كسبھ وتنمیتھ أو إتالفھ وإفساده وتضییعھ وفي ذلك یقول المولى 

ِ : تبارك وتعالى َالةُ فَاْنتَِشُروا فِي اْألَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل هللاَّ فَإَِذا قُِضیَِت الصَّ
 َ ، فاالبتغاء من فضل هللا ھو ]10: الجمعة[  َكثِیًرا لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ َواْذُكُروا هللاَّ

 :صلى هللا علیھ وسلمتحصیل المال بالسعي فیھ بالعمل وفي ذات المعنى یقول 
  .49"نعما بالمال الصالح للرجل الصالح"

ومن طرق مكافحة الفساد االقتصادي حمایة الملكیة عامة كانت أو 
الملكیة العامة على الخاصة عند التعارض حفظا للمقصد  خاصة بل وتقدیم

األعلى وھو حفظ المال فجاءت نصوص الشریعة تحرم أكل األموال بالباطل 
وھذا التحریم ، ]188: البقرة[  َوَال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم بَْینَُكم بِاْلبَاِطلِ  :قال تعالى

والغش والسرقة والقمار والربا یشمل جمیع أنواع االعتداء على المال كالغصب 
سواء كان ھذا المال عاما أو خاصا ألن في أموال األفراد حقا . والتحایل

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؛ 

دي كما یلحق الضرر بالمصلحة الخاصة للفرد فإنھ ولذلك فإن الفساد االقتصا
  .  50یلحق ضررا أكبر بالمجتمع كلھ

ومن التطبیقات الفقھیة المعاصرة لقاعدة المصلحة والتي تصب في 
 یجوز للمسلم الذي یحمل التجارة إلى دار الحرب، ، المكافحة الفساد االقتصادي

یجوز حمل عنب أو تمر أو أن یحمل لھم ما یستعینون بھ على منكر لدیھم، فال 
وإن . شعیر یتخذونھ خمرا، وكذلك ال یجوز أن یبیعھم سالحا یقاتلون بھ مسلما

كان فیھ مصلحة خاصة للتاجر؛ إال أنھ تقدم المصلحة العامة لدار اإلسالم على 
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والحقیقة أن ھذا التطبیق من التطبیقات القدیمة  ،51مصلحة التاجر الخاصة
ھ ال زال جاریا وقد یمثل لھ أیضا بالتاجر الذي والمعاصرة معا نظرا لكون

یستورد من بالد الكفار ما یعین على الفساد في البالد اإلسالمیة من لباس غیر 
شرعي، أو عرض برامج مخلة باآلداب اإلسالمیة أو غیره فإنھ ال یجوز لھ ذلك 

  .تقدیما للمصلحة العامة على الخاصة

الفردیة للعامة ولو كرھا مع  جواز نزع الملكیة الخاصة أو الملكیة
التعویض بالقیمة العادلة، وذلك من أجل توسیع الطرق العامة، أو شق الترع، 
حتى ال تضیق بالناس ودفعا لألذى والضرر عنھم، مع أن األصل في نقل 

َوَال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم : األموال في الشریعة اإلسالمیة ھو الرضا؛ لقولھ تعالى
ْثِم َوأَْنتُْم بَْینَُكْم  بِاْلَباِطِل َوتُْدلُوا بِھَا إَِلى اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُوا فَِریًقا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس بِاْإلِ

  .52]188: البقرة[ تَْعلَُمونَ 

من روج المسكرات أو المخدرات أیا كان نوعھا ببیعھا، أو إھدائھا، أو 
أو اإلغراء بھا، وإیھام منافع  تھریبھا، أو صنعھا، أو تصدیرھا، أو استیرادھا،

لھا ونحو ذلك، فھو معین على انتشار الشر، وساع في األرض فسادا، ومتعاون 
مع متعاطیھا على اإلثم والعدوان، وربما كان خطر الترویج والتھریب والتجارة 
فیھا وما شابھ ذلك أشد من المتناول والضرر بھ أعم وأشمل، فلولي األمر 

فإن تحقیق . ولم تدرأ المفسدة إال بھ. إذا لم یردعھم إال ذلك تعزیرھم ولو بالقتل
المصلحة العامة لألمة مقدم على المصلحة الفردیة، ودرء المفسدة العامة 

 .53للمجتمع یجب تقدیمھ على درء المفسدة الخاصة

  آثار القاعدة : المبحث الخامس

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 مجاالت الحیاة فما ھي اآلثار اإلیجابیة لتطبیق ھذه 

  ل تطبیق ھذه القاعدة؟ القاعدة؟ وما ھي األثار السلبیة التي نتجت عن إھما

  اآلثار اإلیجابیة لتطبیق القاعدة  - 1



  المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة                                                   
  

  

 393                                                                                  مجلة اإلحیاء

صالح المجتمع نتیجة مراعاة المصلحة العامة من قبل جمیع أفراده وما یتبع  -
 .  ذلك من مصلحة عامة تعود على الجمیع بالنفع

الثقة بین أفراد المجتمع، والناشئة عن حرص الجمیع على تحقیق النفع العام،  -
 :صلى هللا علیھ وسلمقویة روابط المجتمع قال رسول هللا مما یؤدي إلى ت

   .54"إن المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضا"
ارتقاء المجتمع نتیجة عدم التحیز وخاصة في المجاالت اإلداریة وذلك  -

 .  بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب

  

 .اآلثار السلبیة إلھمال تطبیق القاعدة - 2

 إتقانقتل روح المنافسة الشریفة بین األفراد والدول والتي ھي سبیل إلى  -
العمل وتحسن مستوى اإلنتاج في كثیر من مجاالت الحیاة االقتصادیة 

مما یتسبب في ظھور أمراض المجتمع . والسیاسیة واالجتماعیة وغیرھا
  . مثل السرقة، والرشوة، والبطالة، وغیرھا

ین أفراد المجتمع بسبب تقدیم المصالح الخاصة مما انتشار الحقد والكراھیة ب -
یتسبب في تفكك المجتمع وانھیار العالقات بین أفراده وھذا بدوره یؤدي إلى 

 . انھیار المجتمع ككل
مبدأ تكافؤ الفرص وفقدان عدالة التوزیع بین أبناء األمة بسبب تدخل  إھدار -

ت إلى خارج أصحاب المصالح الخاصة، وھذا یؤدي إلى ھجرة الكفاءا
 .  الوطن

تقف المصالح الشخصیة حائال دون االستفادة من مزایا االختراعات  -
واالكتشافات الحدیثة، أو حتى نشرھا خارج الوطن مما قد یعود بالضرر 

 .   أحیانا على الوطن
 .سوء توزیع الثروة والدخل الفردي وظھور الطبقیة في المجتمع -
الت العمل نتیجة سیطرة أصحاب الحؤول دون تبوء أصحاب الكفاءات مجا -

المصالح الخاصة وقد یصل األمر إلى درجة التحكم بالشؤون االجتماعیة 
 واالقتصادیة والسیاسیة في الدول والعالم بأسره 
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وال شك أن كل ھذه اآلثار السلبیة منتشرة بكثرة في المجتمعات العربیة 
ولألسف بسبب إھمال تطبیق قاعدة تقدیم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة، فطغت المصالح الخاصة والشخصیة على مصالح األمة الكبرى مما 

ي األسباب ویبقى السؤال مطروحا ما ھ. حال دون تقدم الدول العربیة، وارتقائھا
 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 یعتبر  -

 . السبب الرئیسي
 . المسؤولینضعف الرقابة الخارجیة من قبل  -
ویطلق على تركیبة من الصفات السیئة . "الفساد اإلداري بشتى صوره -

یتحلى بھا كثیر من الموظفین، تؤدي إلى نمو المصلحة الخاصة بطرق غیر 
مشروعة وباستغالل المناصب الوظیفیة على حساب المصلحة العامة 

 .55"للوطن

  :الحلول

التذكیر وذلك في خطب الجمعة غرس الوازع الدیني في النفوس عن طریق  -
   .والمدارس

توعیة المجتمع بفوائد الحرص على المصلحة العامة وبیان آثر ذلك على  -
 . المجتمع

تكثیف الرقابة الخارجیة، للحرص على حمایة المصالح العامة وعدم  -
على ُصْبرة صلى هللا علیھ وسلمومن أمثلة ذلك، مر رسول هللا . إھدارھا

ما ھذا یا صاحب «: ھا فنالت أصابعھ بلالً، فقالطعام، فأدخل یده فی
أفال جعلتھ فوق الطعام «: قال! أصابتھ السماء یا رسول هللا: فقال» الطعام؟

ومراقبة سلوك العاملین بالدولة  .56»من غشنا فلیس منا! حتى یراه الناس؟
مثل مراقبة أخالق عامة الناس، حتى ال تنتشر العدوى األخالقیة السلبیة من 

 .57ى السلطة إلى أدنى األمةأعل
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ففي ظل الفساد اإلداري "التوزیع العادل لثروات البالد بین أفراد المجتمع  -
أیضاً یصبح الحصول على الوظیفة في الدولة أو فقدانھا مبنیاً على 

في كل ذلك ال یبالى بالمعیار . المحسوبیة، ویوسد األمر إلى غیر أھلھ
لتقلید الوالیات  هللا علیھ وسلمصلى األخالقي الذي وضعھ رسول هللا 

من استعمل في عصابة رجالً، وفي تلك العصابة من ھو «: والوظائف
  .59»58أرضى � منھ، فقد خان هللا وخان رسولھ وخان المؤمنین

 : خاتمة

  : وفي ختام ھذه المداخلة نخلص إلى النتائج التالیة

أن المصلحة ھي الحفاظ على مقصود الشارع، أما المصلحة العامة فھي   - 1
المصلحة المتعلقة باألمة أو بمجموع أفراد، أما المصلحة الخاصة فھي 

  . المصلحة المتعلقة بفرد، أو عدد قلیل من األفراد
قاعدة " المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة:" أن القاعدة الفقھیة  - 2

لھا أدلتھا التي تشھد لحجیتھا من الكتاب والسنة واإلجماع معتبرة شرعا، 
 . والمعقول

لتحقق ھذه القاعدة البد من أن تتوفر فیھا مجموعة من الضوابط نلخصھا   - 3
  :كما یلي

 أن یكون التعارض بین المصلحتین حقیقیا غیر متوھم -
 أن یتعذر الجمع بینھما -
 خصوصأن تكون مصلحة العموم أقوى اعتبارا من مصلحة ال -
 . أن تكون مصلحة الخصوص قابلة للجبران -

كما أنھا من  ،لھذه القاعدة أھمیة كبیرة في مكافحة الفساد بكل أنواعھ  - 4
فھي الفاصل بین  ،القواعد المرنة التي یحتاج إلیھا في كل زمان ومكان

 .  الصالح الفساد
تطبیق القاعدة وقلة الوعي بأھمیتھا كان سبب في كثیر من  إھمالأن  - 5

  .زمات التي حلت باألمة اإلسالمیةاأل
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  :  فھرس المصادر والمراجع
األسالیب الحدیثة للتنمیة اإلداریة بین حتمیة التغییر ومعوقات التطبیق،  .1

دراسة حالة الجزائر، رفیق بن مرسلي، مذكرة ماجستیر، جامعة لجزائر، 
  .م2011كلیة العلوم السیاسیة، 

عیاض بن نامي بن عوض السلمي،  أصول الفقھ الذي ال یسع الفقیھ جھلھ، .2
  .م 2005 -ھـ  1426، 1دار التدمریة، الریاض المملكة العربیة السعودیة ط

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، تقي الدین أبو العباس  .3
أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن 

ناصر عبد الكریم العقل، : تح) ھـ728: ت(الدمشقي تیمیة الحراني الحنبلي 
 . م1999 - ھـ 1419، 7:دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید  .4
د محمد حجي وآخرون، : تح) ھـ520: ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

  .م 1988 -ھـ  1408، 2لبنان ط –دار الغرب اإلسالمي، بیروت 
تعارض المصالح العامة والخاصة، اعداد الدكتور خالد حمدي عبد الكریم،  .5

والدكتور یاسر محمد عبد الرحمن، بحث ضمن مجلة جامعة المدینة 
 م2015یولیو  13العدد  ،العالمیة

 ،)ھـ1421: ت(شرح ریاض الصالحین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین  .6
  .ھـ 1426: دار الوطن للنشر، الریاض ط

أبحاث ھیئة كبار العلماء، بالمملكة العربیة السعودیة، الدورة السابعة، شعبان  .7
  .ھـ1395

سلیم بن عید الھاللي، دار ابن عفان، السعودیة : االعتصام، للشاطبي، تح .8
  . م1992 -ھـ 1412، 1ط

: تح) ھـ310: ت(جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري  .9
  . م 2000 -ھـ  1420، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ط

، تح أحمد )ھـ671: ت(الجامع ألحكام القرآن، شمس الدین القرطبي  .10
 -ھـ 1384، 2القاھرة ط –البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة 

  . م 1964



  المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة                                                   
  

  

 397                                                                                  مجلة اإلحیاء

لجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ا.10
محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري  ،وسننھ وأیامھ  صحیح البخاري

، 1: ط،محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة: الجعفي تح
 .ھـ1422

 .م1994، 1الذخیرة، للقرافي، دار الغرب اإلسالمي، ط .11
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  ،السنن الكبرى .12

دار  ،محمد عبد القادر عطا: تح) ھـ458: ت(الخراساني، أبو بكر البیھقي 
 .   م 2003 -ھـ  1424، 3: لبنان ط –الكتب العلمیة، بیروت 

السیاسة الشرعیة في الشؤون الدستوریة والخارجیة والمالیة، عبد  .13
 م،1988-ھـ 1408الوھاب خالف، دار القلم، ط

الفساد اإلداري والمالي، ھاشم الشمري، وإیثار الفتلي، دار  - .14
 .م2011، 1عمان ط –األردن  - الیازوري

الفساد والصالح اإلداریان وأثرھما في ازدھار التنمیة، حامد محمد  .15
، بحث ضمن مجلة البیان، یصدرھا المنتدى اإلسالمي، )أریتیري(إدریس 

  .232العدد 
بیروت،  - ویات، للقرضاوي، المكتب اإلسالميفي فقھ األول .16

  م، 1999 - ھـ 1،1420ط
قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر  .17

  .، قرارات وتوصیات79،  29اإلسالمي رقم،
) ھـ660: ت(للعز بن عبد السالم،  ،قواعد األحكام في مصالح األنام .18

ھـ  1414القاھرة ط،  –األزھریة مكتبة الكلیات  ،طھ عبد الرؤوف سعد: تع
  .م 1991 -
 - 3ط ،بیروت –دار صادر  ،)ھـ711: ت(لسان العرب البن منظور   .19

  ھـ  1414
مجلة البحوث اإلسالمیة مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة  .20

اإلصدار من  12إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العدد 
  .ھـ1405ثانیة سنة ربیع األول إلى جمادى ال
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رؤیة تأصیلیة، الصدیق أحمد الجزولي، خالد ... محاربة الفساد   - .21
 .بحث ضمن مجلة جامعة المدینة العالمیة  ،حمدي عبد الكریم

أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن  ،المستدرك على الصحیحین  .22
المعروف  محمد بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري

 –دار الكتب العلمیة  ،مصطفى عبد القادر عطا: تح) ھـ405: ت(بابن البیع 
 .م 1990  - 1411، 1بیروت ط

محمد عبد السالم : تح) ھـ505: ت(المستصفى، ألبو حامد الغزالي  .23
  .م1993 -ھـ 1413، 1عبد الشافي، دار الكتب العلمیة ط

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى  .24
: ت(هللا علیھ وسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

 . بیروت –محمد فؤاد عبد الباقي دار إحیاء التراث العربي : تح) ھـ261
عالم الكتب، ،أحمد مختار عبد الحمید  ،معجم اللغة العربیة المعاصرة .25

 م2008 ،1ط
معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة، للجنة من العلماء والباحثین،  .26

مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة، أبو  1ط
دولة اإلمارات العربیة المتحدة، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي التابع  - ظبي

  .م2013_ ه1434لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
الشریعة اإلسالمیة، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر مقاصد  .27

وزارة  ،محمد الحبیب ابن الخوجة: تح)ھـ1393: ت(بن عاشور التونسي 
  .م 2004 -ھـ  1425: األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر

مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، عبد المجید النجار، دار الغرب  .28
 م،2008، 2اإلسالمي، ط

یة العقد في الشریعة اإلسالمیة، لمحمد أبو زھرة، دار الملكیة ونظر .29
   .دار االتحاد العربي للطباعة ،الفكر العربي

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى  .30
بیروت  –، دار إحیاء التراث العربي )ھـ676: المتوفى(بن شرف النووي 

  .ھـ1392، 2ط
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أبو عبیدة   :تح) ھـ790: ت(بالشاطبي  الموافقات، إبراھیم بن موسى .31
 . م1997/ ھـ1417 1دار ابن عفان، ط ،مشھور بن حسن آل سلمان

  
  
  
  

  :الھوامش
                                                        

ابن عطیة أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،  -1
ھـ 1422، 1بیروت، ط –عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة : تحقیق

)2\410.(  
: تونس سنة النشر –الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر،  الدار التونسیة للنشر : ینظر -2

 )243 \ب8(ھـ  1984
أحمد : جامع البیان في تأویل القرآن، تح) ھـ310: ت(محمد بن جریر الطبري : ینظر -3

، شمس الدین )221/ 12(م  2000 - ھـ  1420، 1محمد شاكر ا، مؤسسة الرسالة ط
الجامع ألحكام القرآن، تح أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار ) ھـ671: ت(القرطبي 

 ).134/ 7(م  1964 - ھـ 1384، 2القاھرة ط –الكتب المصریة 
طھ عبد الرؤوف : قواعد األحكام في مصالح األنام،تع) ھـ660: ت(للعز بن عبد السالم،  -4

 ).89/ 2(م  1991 - ھـ  1414القاھرة ط،  –سعد ، مكتبة الكلیات األزھریة 
ھـ 1420، 1بیروت ،ط -یوسف القرضاوي، في فقھ األولویات   المكتب اإلسالمي: ینظر -5

 ).124:ص(م، 1999 -
 ).188/ 2)(س.م(قواعد األحكام في مصالح األنام، للعز بن عبد السالم،  -6
 ).3475:ح(رواه البخاري في صحیحھ، كتاب أحادیث األنبیاء، حدیث الغار،  -7
، إبراھیم بن موسى )467\2(م، 1994، 1القرافي، الذخیرة، دار الغرب اإلسالمي، ط  -8

أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان ، دار :  الموافقات تح  ،) ھـ790: ت(بالشاطبي 
 ) . 57\3(م ، 1997/ ھـ1417 1ابن عفان، ط

ھـ  1414 -  3بیروت، ط –لسان العرب، دار صادر ) ھـ711: ت(ابن منظور  -9
  ).صلح(، مادة )2479\28(

دار  محمد عبد السالم عبد الشافي،: المستصفى، تح) ھـ505: ت(أبو حامد الغزالي  -10
 ).173:ص(م 1993 - ھـ 1413، 1الكتب العلمیة ط
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مقاصد ) ھـ1393: ت(محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي  -11

محمد الحبیب ابن الخوجة ، وزارة األوقاف والشؤون : الشریعة اإلسالمیة، تح
 ).202/ 3(م  2004 -ھـ  1425: اإلسالمیة، قطر

مؤسسة زاید بن  1لفقھیة واألصولیة، للجنة من العلماء والباحثین، طمعلمة زاید للقواعد ا -12
دولة اإلمارات العربیة المتحدة،  -سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة، أبو ظبي

م 2013_ ه1434مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
)4\201 .( 

 ).202/ 3(، )س.م(عة، طاھربن عاشور، مقاصد الشری -13
عیاض بن نامي بن عوض السلمي، أصول الفقھ الذي ال یسع الفقیھ جھلھ، دار التدمریة،  -14

 ).209:ص(م،  2005 -ھـ  1426، 1المملكة العربیة السعودیة، ط -الریاض 
 ).498\1) (س.م(الشاطبي، الموافقات،  -15
 ). 191\2(، )س.م(العز بن عبد السالم، قواعد األحكام،  -16
ھـ 1412، 1سلیم بن عید الھاللي، دار ابن عفان، السعودیة ط: الشاطبي، االعتصام، تح -17

 ). 23\3(م، 1992 -
 ).58\3(،)س.م(الشاطبي، الموافقات  -18
 ).235 - 234\4) (س.م(طاھر بن عاشور، التحریر والتنویر -19
ع أخیھ، رواه مسلم، في صحیحھ كتاب الطالق، باب تحریم بیع الرجل على بی -20

 ). 1515:ح(
 )163/ 10(،)س.م(شرح النووي على مسلم  -21
یاسر محمد عبد . خالد حمدي عبد الكریم، د. ،  د)207\4(، )س.م(معلمة زاید، : ینظر -22

بحث ضمن مجلة  دراسة أصولیة فقھیة،، تعارض المصالح العامة والخاصة الرحمن
 )86:ص(م، 2015یولیو  13جامعة المدینة العالمیة ، العدد 

 ).1605: ح(رواه مسلم، في صحیحھ كتاب الطالق، باب تحریم االحتكار في األقوات،  -23
 ).43/ 11(شرح النووي على مسلم،  -24
البیان والتحصیل والشرح ) ھـ520: ت(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -25

الغرب د محمد حجي وآخرون، دار : والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة تح
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 : الملّخص

يتناول موضوع الدراسة واحدة من المسائل المستجدة في الفقه الجنائي 
المعلومات والبرامج،  اإلسالمي، وهي السرقة االلكترونية، والتي تشمل سرقة

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 

لى القرائن المستجدة في إثبات هذه الجريمة، تبحث الدراسة إمكانية االعتماد ع
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 

موضوع، محاولين جمع شتات ما تفرق للوصول إلى رأي رصين في هذا ال
 .مبني على األدلة والشرعية والمقاصد الكلية للشريعة

 .السرقة؛ اإللكترونية، القرائن؛ الحد، التعزير: الكلمات المفتاحية
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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 
الحياة، بفضل ما تحقّق من اكتشافات علمية كانت سالحا ذا حدين، حيث استفاد 

التقدم العلمي والتقني وقطعوا أشواطا كبيرة في استخدام المجرمون من هذا 
عليهم،  األساليب العلمية في ارتكاب جرائمهم دون أن يتركوا لها أثرا يدل

وأكثر من ذلك أصبح بإمكان الجاني تنفيذ جريمته وهو في بيته، ومن ذلك 
استخدام الوسائل التقنية في السرقة، كاالستحواذ على األموال باختراق 

 .الحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان ونحوها

ولما كانت النصوص الشرعية متناهية والوقائع والظروف غير  
متناهية، وال يحيط المتناهي بغير المتناهي، وجب تخريج النوازل الفقهية 

على النصوص العامة والقواعد الكلية  -ومنها السرقة اإللكترونية  -المعاصرة 
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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 

الرغم من إقامة كثير من أحكام الشريعة على القرائن الحديثة في إثباتها، إذ أنه ب
واتجاه القضاء من وقت نزول الشريعة إلى األخذ بها، فإّن بعض الفقهاء ال يسلّم 
باعتبار القرائن دليالا من أدلة اإلثبات في جرائم الحدود، بعلة أن القرائن في 

ي تثبت به جرائم أغلب األحوال قرائن غير قاطعة ال ترقى إلى مرتبة اليقين الذ
الحدود، فاالعتمادُ عليها كدليٍل إلثباِت الجريمِة اعتمادٌ على دليٍل مشكوٍك فيه 

 . يورُث شبهةا في اإلثبات

ما هو التكييف الشرعي : ومن هنا يمكننا أن نطرح اإلشكالية التالية 
 للسرقة اإللكترونية؟ وما هي طرق إثباتها؟

تطرقنا في : دراستنا إلى مبحثين ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا 
المبحث األول إلى مفهوم السرقة اإللكترونية والتكييف الفقهي لها،  ودرسنا في 

 .المبحث الثاني حجية الدليل الرقمي في إثبات السرقة اإللكترونية

 : تعريف السرقة اإللكترونية وتكييفها الفقهي: المبحث األول
، (المطلب األول)ة اإللكترونية نتطرق في هذا المبحث لتعريف السرق

 .(المطلب الثاني)وتكييفها الفقهي 

 :تعريف السرقة اإللكترونية: المطلب األول
ندرس في هذا المطلب تعريف السرقة لغة واصطالحا محاولين وضع 

 .تعريف للسرقة اإللكترونية للمال

 : تعريف السرقة لغة: الفرع األول
، ويجوز إسكان الراء مع فتح (السَِّرقة)السَِّرقة بفتح السين وكسر الراء 

ْرقة) السين وكسرها أخذ الشيء من الغير  َسَرَق يَْسِرُق، وهي، من (السَّْرقة والّسِ
سمع أو نظر متخفيا، : على وجه الخفية، ومنه استراق السمع والنظر، أي

وسارقَهُ النظر، أي طلب غفلة لينظر إليه، والسارق هو من جاء مستتراا إلى 
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حرز فأخذ ماالا لغيره، أما األخذ على سبيل المجاهرة فهو ُمغَالَبَةٌ، أو نُْهبَةٌ، أو 
 .(1)أو َغْصٌب، ال سرقة ِخْلَسةٌ،

 :السرقة اصطالحاتعريف : الفرع الثاني
نتعرف أوال على تعريف السرقة الموجبة للحد عند الفقهاء القدامى 

 اإللكترونيةللوصول إلى وضع تعريف لمفهوم السرقة 

 :تعريف السرقة التقليدية: أوال

اختلفت عبارات المذاهب : تعريف السرقة عند المذاهب األربعة -1
الفقهية في تعريف السرقة تبعا الختالفهم في شروط السرقة الموجبة للحد، 

 :ودونك تعريفاتهم

ا أو ما قِيَمتُهُ أَْخذُ اْلعَاقِِل اْلبَاِلغِ نَِصاباا ُمحْ ":السرقة هي: تعريف الحنفية - َرزا
 .(2)"نَِصاٌب ِمْلكاا ِلْلغَْيِر اَل ُشْبَهةَ له فيه على َوْجِه اْلُخْفيَةِ 

ا اَل يَْعِقُل ِلِصغَِرِه أَْو َماالا ": السرقة هي: تعريف المالكية - أَْخذُ ُمَكلٍَّف ُحرًّ
ا ِلغَْيِرِه نَِصاباا أَْخَرَجهُ ِمْن ِحْرِزِه بِقَْصٍد   .(3)"َواِحٍد ُخْفيَةا اَل ُشْبَهةَ لَهُ فِيهِ ُمْحتََرما

ا ِمْن ِحْرِز ِمثِْلِه ": السرقة هي :تعريف الشافعية - أَْخذُ الَماِل ُخْفيَةا ُظْلما
 .(4)"بُِشُروطٍ 

أَْخذُ َماٍل ُمْحتََرٍم ِلغَْيِرِه، َوإِْخَراُجهُ ِمْن ِحْرِز ": السرقة هي: تعريف الحنابلة -
 .(5)"ةَ فِيِه، َعلَى َوْجِه ااِلْختِفَاءِمثِْلِه، اَل ُشْبهَ 

 : من خالل عرض هذه التعريفات يظهر ما يلي: مناقشة التعريفات -2

 .هذه التعريفات تتحدث عن السرقة الكاملة األركان الموجبة للحد -

جعل المالكية الحّر الصغير ماالا يجب بسرقته القطع، وهم بهذا يخالفون  -
 .جمهور الفقهاء

وهي " خفية"اتفقت هذه التعريفات على أن السرقة تتمثل في أخذ المال  -
أخذ مال الغير دون السرقة الصغرى في عرف الفقهاء، وخرج بهذا القيد 
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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 

الحرابة أو وإن كان على وجه المغالبة فهو حدّ  عامة، وعقوبته تعزيرية،
 .(6)قطع الطريق، ويطلق عليه السرقة الكبرى وعقوبته حدية

وهذا ما يوافقهما عليه  «النصاب»تميّز تعريف الحنفية والمالكية بذكر قيد  -
 . الشافعية والحنابلة وإن لم يذكروا هذا القيد في تعريفهم

مثل بقية التعريفات وإنما  «انتفاء الشبهة»كر الشافعية في تعريفهم قيد لم يذ -
 .وهو لفظ عام فخرج به ما أخذ على وجه الشبهة «الظلم»ذكروا بدله لفظ 

 .«الحرز»كل التعريفات ذكرت لفظ  -

والتعريف الذي نرجحه هو تعريف الحنفية ألنه تعريف جامع مانع،  
 :وذلك لالعتبارات التالي

 .الشروط التي يجب توفرها في  السارق، وهي كونه بالغا عاقال ذكر -

أن يكون المال : ذكر باقي الشروط الواجب توفرها في المال المسروق، وهي -
المسروق مملوكا للغير، وأن يبلغ نصابا، انتفاء الشبهة، وجود الحرز، كون 

 .السرقة تتم على وجه الخفية

 :تعريف السرقة اإللكترونية: ثانيا

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 

الغير، أو ما يمكن تقديره أخذ مال : "تعريف السرقة اإللكترونية للمال بأنها
ا خفيةا، من حرز مثله، ال شبهة فيه،  بالمال كالبرامج والمعلومات، نصابا

 ".باستخدام التقنية الحديثة

االستحواذ على مال متقوم شرعا، ويشمل هذا النقود ": أخذ مال"نقصد ب  -
 .والحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان
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االستحواذ على " مال كالبرامج والمعلوماتأو ما يمكن تقديره بال" نقصد ب  -
البرامج والمعلومات اإللكترونية من كتب ونحوها باعتبارها أمواال مملوكة 

 .ألصحابها، ال فرق في ذلك بين االستعمال الشخصي أو المتاجرة بها

 .أن يكون المال مملوكا للغير": الغير"نقصد ب  -

 .على اختالف الفقهاء في تقديرهأن يبلغ المال نصابا، ": نصابا"نقصد ب  - 

أن يتم االستحواذ على مال الغير على وجه االستخفاء، ": خفية"نقصد ب  -
بخالف الحرابة التي يتم فيها االستيالء على المال على وجه المجاهرة 

 .والمكابرة والسالح

من شروط السرقة الحدية أن يكون المال ": من حرز مثله"نقصد ب  -
ويختلف الحرز باختالف أعراف الناس، وسيأتي بحث المسروق محرزا، 

 .مسألة الحرز في هذه الدراسة

انتفاء الشبهة، والشبهة قد تكون في استحقاق المال، أو ": ال شبهة له فيه"قولنا  -
 .في الحرز، أو غير ذلك من المسائل التي ذكرها الفقهاء على خالف بينهم

استخدام الوسائل التقنية الحديثة في أي ": باستخدام التقنية الحديثة"قولنا -
السرقة، كاختراق الحسابات المصرفية، االستحواذ على بطاقات االئتمان، 

 .سرقة المعلومات والبرامج

وحري بالتنويه أن المشرع الجزائري قد أشار إلى السرقة اإللكترونية 
الجرائم المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  90-90في القانون رقم قانون 

، حيث صنّف في المادة (7)المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
 : الجرائم المعلوماتية إلى نوعين( أ)بند ( 2)

وتشمل : جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات: النوع األول
 الجرائم التي يكون فيها النظام المعلوماتي هدفا الرتكاب الجريمة، وحددها

المعدل والمتمم  59/55/2990المؤرخ في  51-90المشرع بموجب قانون 
من قانون  7مكرر  400مكرر إلى  400، وتتضمن المواد (8)لقانون العقوبات

 :العقوبات، وهذه الجرائم هي
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 .الدخول و البقاء غير المشروع في نظام المعالجة اآللية للمعطيات -

 .اآللية للمعطياتاالعتداء العمدي على نظام المعالجة  -

 .االعتداء العمدي على المعطيات -

أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها بواسطة : النوع الثاني
ويشمل هذا النوع طائفة من الجرائم التقليدية التي يكون : منظومة معلوماتية

نظام المعالجة اآللية للمعطيات وسيلة الرتكابها، وهذه الطائفة لم يحدّدها 
ترتكب أو يسهل » وترك لها المجال واسعا لتشمل أي جريمة أخرىالمشرع 

، مثل جرائم السرقة اإللكترونية، سرقة «ارتكابها بواسطة منظومة معلوماتية
المعلومات والبرامج، تزوير النقود والمحررات اإللكترونية، غسيل األموال، 

هديد تجارة المخدرات، جرائم القذف والسب، جرائم الدعارة، جرائم الت
 ...واالبتزاز، خيانة األمانة، تقليد المصنفات

 :التكييف الفقهي للسرقة اإللكترونية: المطلب الثاني

تتنوع الّسرقات التي يمكن ارتكابها باستعمال المعلوماتية، ويمكننا أن 
هو سرقة المعلومات، مثل سرقة : نميز بين نوعين من السرقة، النوع األول

سرقة األموال، ويشمل هذا النوع : ونحوها، والنوع الثانيالبرامج، والمؤلفات، 
سرقة الحسابات المصرفية، بطاقات االئتمان ونحوها، لذلك سنقسم الدراسة إلى 

 :قسمين

 اإللكترونية وبرامج الحاسب اآلليسرقة المعلومات : الفرع األول

 مفهوم المعلومات والبرامج: أوال

ألوامر، أو الرسائل، أو المعلومات هي ا: مفهوم المعلومات -1
األصوات، أو الصور التي تُعَدُّ أو التي سبق إعدادها، الستخدامها في 

(9)الحاسب اآللي، كاألرقام والحروف والرموز وغيرها
أو هي كل ما  .

يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات، وبوجه 
خاص الكتابة والصور والصوت واألرقام والحروف والرموز واإلشارات 

(10)وغيرها
. 
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ويفهم من هذين التعريفين أن المعلومات تشمل كل المعارف والبحوث 
 .استخدام الحاسب اآلليوالصور واألصوات والملفات التي يمكن معالجتها ب

مجموعة من األوامر »البرامج هي : مفهوم برامج الحاسب اآللي -2
والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب اآللي، أو 

(11)«شبكات الحاسب اآللي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة
مجموعة »أو هي .

باستخدام الحاسب اآللي ومعدة إلنجاز  من التعليمات واألوامر، قابلة للتنفيذ
(12)«مهمة ما

. 

مدى انطباق شروط السرقة الحدية على سرقة المعلومات اإللكترونية : ثانيا
 :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 
في كل سرقة حدية، تقليدية كانت أو إلكترونية، ولذلك لن نتعرض تشترط 

لذكرها، وسنرّكُز على الشروط التي يظهر فيها الفرق بين السرقة التقليدية 
 .والسرقة اإللكترونية

ما شرعا: الشرط األول وهذا الشرط ال  :أن يكون المسروُق ماال ُمتَقَّوِّ
مال في األعيان المادية خالف حوله، غير أن الحنفية حصروا معنى ال

َخاُرهُ ِلَوْقِت »المحسوسة؛ ألن المال عندهم  َما يَِميُل إِلَْيِه الطَّْبُع َويُْمِكُن اِدِّ
، (14)، وهذا غير متصور في المنافع التي ال يمكن ادخارها وحفظها(13)«اْلَحاَجةِ 

أمواال وبالتالي فإن المعلومات اإللكترونية وبرامج الحاسب اآللي ال تعتبر 
 .تخريجا على هذا المذهب

في حين ذهب الجمهور إلى توسعة مفهوم المال ليشمل األشياء المعنوية 
، وتخريجا على مذهب الجمهور فإن المعلومات (15)التي يمكن تقويمها بالمال

 . اإللكترونية وبرامج الحاسب اآللي تعتبر من قبيل الحقوق المالية المعتبرة
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ذهب إليه الجمهور في توسعة مفهوم المال،  وال شك أن الراجح هو ما
، فإطالق اسم المال (16)فهو الصحيح المعمول به في عرف الناس ومعامالتهم

على المنافع أحّق من إطالقه على األعيان، إذ لوال المنافع لما صارت األعيان 
والقول بعدم انطباق وصف المال . (17)أمواال، ولذا ال يصح بيع األعيان بدونها

المعلومات والبرامج الحاسوبية يخرجها من مجال الحماية الجزائية على 
 .(18)والشرعية لألموال، ويفتح الباب واسعا أمام قراصنة المعلومات

وإذا كانت النصوص متناهية والوقائع غير متناهية فإن االعتداء على 
، (19)المعلومات الخاصة في اإلنترنت يعتبر من قبيل الوقائع وليدة التقدم العلمي

وهي تندرج تحت الحقوق المعنوية المحمية، وقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي 
ا، َوأِلَْصَحابَِها َحقُّ » :بأن ُحقُوُق التَّأِْليِف َوااِلْختِِراعِ أَِو ااِلْبتَِكاِر َمُصونَةٌ َشْرعا

ِف فِيَها، َواَل يَُجوُز ااِلْعتِدَاُء َعلَْيَها  .(20)«التََّصرُّ

ارت أغلب التشريعات القانونية المقارنة في اعتبار وعلى هذا النهج س
الحقوق المعنوية أموال تجب حمايتها ويمنع االعتداء عليها، ومن ذلك المشرع 

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  90-94الجزائري الذي أصدر القانون رقم 
والتقنية منه البحوث العلمية ( أ)، واعتبرت المادة الرابعة فقرة (21)المجاورة 

من ذات القانون  25أما المادة . وبرامج الحاسوب مصنفات أدبية وفنية محمية
يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي : "فنصت على أنه

تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها وال للتقادم وال يمكن . أبدعه
ة من قبل المؤلف شخصيا أو من تمارس الحقوق المادية والمعنوي. التخلي عنها

 ".يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا األمر

وهذا الشرط متوفر في سرقة  :أخذُ المال ُخْفيَة: الشرط الثاني
المعلومات اإللكترونية؛ ألن السارق يقوم باالستيالء على المعلومات دون أن 

 .يتنبّه المسروق منه إلى ذلك إال بعد فترة من الزمن

بالرغم من اعتبار المال المعلوماتي ماال متقوما شرعا إال أننا ال نقول و
بتطبيق حد السرقة على سرقة المعلومات والبرامج الحاسوبية لوجود فروق 

 :بينهما، تتمثل فيما يلي
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من شروط السرقة الحدّية أن يَعلم السارق بتحريم الفعل الذي اقترفه، فالجهالة  -
د، وقد ذَهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز بالتحريم شبهة تدرأ الح

، (22)االنتفاع بالمعلومات اإللكترونية والبرامج الحاسوبية دون إذن أصحابها
 . يورُث ُشبهةا يسقط بها الحدّ  -وإن كان مرجوحا  -وهذا الرأي 

من شروط السرقة الحدية إخراج المال من حيازة المسروق منه وإدخاله في  -
وهذا الشرط غير منطبق على سرقة المعلومات والبرامج، حيازة السارق، 

إذ أنه ورغم دخول المعلومات والبرامج في حيازة الّسارق فإنها ال تخرج 
من حيازة المسروق منه؛ ألن الّسارق إنما يأخذ نسخة مشابهة لألصل دون 

 . أن يتأثّر األصل بهذا الفعل

يشّكل جريمة غصب وعليه فإن سرقة المعلومات والبرامج الحاسوبية 
لمال متقوم أو منفعة مقّومة بمال، ومن ثّمة فهي جريمة تعزيرية، يُترك تقديرها 

 .لولي األمر بما يحقق مصلحة األفراد والمؤسسات

 :سرقة األموال: الفرع الثاني

تتّم السرقة اإللكترونية للمال  :طرق السرقة اإللكترونية للمال: أوال
 :بطريقتين باستخدام تقنية المعلوماتية

حيث يقوم مجرم : االستحواذ على الحسابات المصرفية: الطريقة األولى -5
المعلوماتية باختراق قاعدة البيانات المصرفية للبنوك وإدخال بيانات غير 
حقيقية، أو تعديل البيانات الموجودة بطريقة تمّكنه من تحويل األموال إلى 

 . حسابه الشخصي أو حساب غيره

 :سرقة بطاقات االئتمان: نيةالطريقة الثا -2

ُعّرفت بطاقات االئتمان بتعريفات مختلفة، ونحن : مفهوم بطاقة االئتمان -أ
 :نقتصر على التعريف الذي تبنّاه مجمع الفقه اإلسالمي، حيث عرفها بأنها

 -ٍد بَْينَُهَما بِنَاءا َعلَى َعقْ  -ُمْستَنَدٌ يُْعِطيِه ُمْصِدُرهُ ِلَشْخٍص َطبِيِعّيٍ أَِو اِْعتِبَاِرّيٍ »
ْن يَْعتَِمدُ اْلُمْستَنَدَ دُوَن دَْفعِ الثََّمِن  لَعِ، أَِو اْلَخدََماِت، ِممَّ نُهُ ِمْن ِشَراِء الّسِ يَُمّكِ



 تكييفها الشرعي وطرق إثباتها: السرقة اإللكترونية                  
 

 

 314                                                                                  مجلة اإلحياء

نِِه اِْلتَِزاَم اْلُمْصِدِر بِالدَّْفعِ  ، ِلتََضمُّ َويَُكوُن الدَّْفُع ِمْن ِحَساِب اْلُمْصِدِر، ثُمَّ , َحاالا
 .(23)«اِمِلَها فِي َمَواِعيدَ دَْوِريِّةٍ يَعُودُ َعلَى حَ 

 : شرح التعريف
 .المراد به هنا البطاقة": ُمْستَنَدٌ : "قوله -

الُمصِدر هي الجهة التي تقوم بإصدار البطاقة، ": يُْعِطيِه ُمْصِدُرهُ : "قوله -
 .وتشمل البنوك والشركات والمصارف

هو الطرف الثاني الذي تُعطى له ": اِْعتِبَاِرّيٍ ِلَشْخٍص َطبِيِعّيٍ أَِو : "قوله -
البطاقة، ويطلق عليه حامل البطاقة، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا 

 .(24)(معنويا)اعتباريا 

حامل )أي بناء على اتفاق مبرم بين العميل ": بِنَاءا َعلَى َعْقٍد بَْينَُهَما: "قوله -
تضّمن جملة من االلتزامات يقُع بعضها ي( البنك الملتزم)وبين الُمصِدر ( البطاقة

 .على عاتق الحامل وبعضها يقع على عاتق المصدر

نه: "قوله - ن حامل البطاقة": يُمّكِ  .أي يُمّكِ

لَعِ، أَِو اْلَخدََماتِ : "قوله - يعني أن محل العقد يتضمن شراء السلع ": ِشَراِء الّسِ
 .والخدمات

ْن يَْعتَِمدُ اْلُمْستَنَ : "قوله - أي أنه ال يُتعامل بالبطاقة إال مع من يعتمد ": دَ ِممَّ
 (.المستفيد)المستند، وهو الطرف الثالث 

هذه هي الفائدة التي يجنيها حامل البطاقة، فهي ": دُوَن دَْفعِ الثََّمِن َحاالا : "قوله -
 . تعفيه من حمل النقود

نِِه اِْلتَِزاَم اْلُمْصِدِر بِالدَّْفعِ : "قوله - هو ( البنك)أي أن ُمصِدر البطاقة ": ِلتََضمُّ
 . الذي يلتزم بدفع ثمن شراء السلعة أو الخدمة التي أبرمها حامل البطاقة

أي أن ُمصدر البطاقة يرجع ": يَعُودُ َعلَى َحاِمِلَها فِي َمَواِعيدَ دَْوِريِّةٍ : "قوله -
 .ها بالمبلغ الذي دفعه عنه في أوقات محددة متفق عليها سلفاعلى حامل
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 :مدى انطباق شروط السرقة التقليدية على السرقة اإللكترونية للمال: ثانيا
تعتبر هذه المسألة من النوازل الفقهية المعاصرة، ورغم ذلك لم تُْعَط 

الفقهية  حقها من البحث والمناقشة من العلماء المعاصرين، وتكاد تجمع اآلراء
المتناثرة التي وقفت عليها على تجريم هذا الفعل، وإن اختلفت آراؤهم حول 

 :تكييفه، على النحو التالي

يذهب أصحاب هذا الرأي : السرقة اإللكترونية سرقة حدية: القول األول
إلى اعتبار السرقة اإللكترونية للمال عن طريق اختراق المواقع اإللكترونية 

اقات االئتمان سرقة حدية مكتملة األركان، وذلك ألن للبنوك أو سرقة بط
المسروق مال بلغ نصابا، ووقعت الّسرقة خفية عن المالك، وأُِخذَْت من الحرز 

، 25الدكتور يوسف القرضاوي: وممن ذهب إلى هذا الرأي. وهو الحاسب اآللي
، ومال إلى هذا الرأي بعض الباحثين (26)والدكتور سالم بن حمزة مدني

 . (27)رينالمعاص

 :وقد أيّد أصحاب هذا القول رأيهم بمجموعة من الحجج، منها

أركان السرقة التقليدية متوفرة كلها في السرقة اإللكترونية، والذي تغيّر هو  -
سرقة » :أسلوب السرقة فقط، يقول الدكتور القرضاوي مبيّنا هذا المعنى

ومعرفة رقم بطاقة المال من البنوك ونحوها عن طريق بطاقة االئتمان، 
 -وقد يكون بالماليين  -الشخص، ومعرفة رقمها السري، وصرف المال 

أن هذه سرقة مكتملة األركان، فالمسروق : عن هذا الطريق، فالذي أراه هنا
مال، ومأخوذ بطريق الُخفية، فقد أخفاه عن البنك، وأخفاه عن صاحب المال، 

شبهة في سرقته، فهذه وهو أكثر من النصاب المطلوب، وليس له أدنى 
 .(28)«سرقة كاملة يجب أن يُقام على السارق فيها الحدُّ 

الحكمة من إقامة حد السرقة هي حفظ األموال، وهذه الحكمة منطبقة تمام  -
االنطباق على السرقة اإللكترونية، بل هي أسوأ من السرقة التقليدية، فبها 

ل السرقة من عدة يمكن سرقة مبالغ ضخمة، وليس فقط من إنسان واحد ب
 .(29)أشخاص في وقت واحد، فتطبيق حد السرقة هنا من باب أولى
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ذهب إلى : السرقة اإللكترونية ينطبق عليها حّد الحرابة: القول الثاني
، واستند هذا الرأي على (30)هذا الرأي الدكتور عطا عبد العاطي دمحم السنباطي

 :(31)بعض الحجج منها

بق على السرقة التقليدية التي توجب الحد؛ ألنها السرقة اإللكترونية ال تنط -
ربما تمت بسبب إهمال المالك للمال المسروق، كما أن شرط الحرز غير 
متوفر فيها، فالحاسب اآللي ال يعتبر حرزا، فهو َكبَْيٍت في الصحراء وال 
حافظ قوي له يتهيّب منه اللصوص، باإلضافة إلى عدم مطالبة مالك المال 

 .  بماله وهو شرط في الحدالمسروق منه 

السرقة اإللكترونية تتم عادة من المنظمات اإلجرامية على وجه المجاهرة  -
والمغالبة والمحاربة لولي األمر، وتُستخدم في نطاق أمور سياسية أو 

 .عسكرية

جريمة الحرابة ينتج عنها خوف الناس وعدم اطمئنانهم على أموالهم وأنفسهم،  -
في جرائم الحاسب اآللي الذي يؤدي إلى خوف الناس وهذا المعنى موجود 

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 

 .قهتدوين الف

ذهب بعض الباحثين : السرقة اإللكترونية جريمة تعزيرية: القول الثالث
المعاصرين إلى أن موجب السرقة اإللكترونية هو التعزير، على اعتبار أن 
شروط السرقة التقليدية غير متوفرة فيها، فشرط الحرز غير متوفر، باإلضافة 

المسروق منه بحقه، ولئن إلى وجود شبهة في المال المسروق، وعدم مطالبة 
وقد تبنّى المشّرع . يخطئ اإلمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

السعودي هذا الرأي فاعتبر سرقة األموال باالستفادة من التقنية المعلوماتية 
جريمة تعزيرية، حيث جاء في المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم 

تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد  يعاقب بالسجن مدة ال» :المعلوماتية
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ا من الجرائم  على مليوني لاير أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا
 :المعلوماتية اآلتية

االستيالء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند،  1-
غير  وذلك عن طريق االحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة

 .صحيحة

الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات  2-
متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو 

 .«ما تتيحه من خدمات

يرجع سبب اختالف الفقهاء في هذه المسألة إلى الخالف حول : الترجيح 
ترونية للمال على السرقة التقليدية من عدمه، وللترجيح انطباق السرقة اإللك

بين هذه األقوال ينبغي البحث في توفّر شروط السرقة الحدّية في السرقة 
 :اإللكترونية، على النحو التالي

ال شك أن  :أن يكون المسروق ماال متقوما مملوكا للغير: الشرط األول
والشركات تعتبر أمواال متقّومة، بطاقات االئتمان والحسابات البنكية لألفراد 

مملوكة ألصحابها؛ ألنها تمّكن صاحبها من شراء السلع والخدمات والحصول 
على النقود، والهدف من قرصنة الحسابات البنكية أو بطاقات االئتمان هو سرقة 

 .   (32)األموال التي تحويها، ولم ينازع في ماليتها أي من اآلراء الفقهية السابقة

ذهب جمهور الفقهاء من  :أن يؤخذ المال من حرزه: الثانيالشرط 
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

ا َكالدَّاِر َوإِْن لَْم يَُكْن لََها بَابٌ ": د الحنفيةالحرز عن -  .(33)"َما يُْحفَُظ فِيِه اْلَماُل َعادَة

ُكلُّ َما اَل يُعَدُّ َصاِحُب اْلَماِل فِي اْلعَادَةِ ُمَضيِّعاا ِلَماِلِه ": والحرز عند المالكية -
، َوِحْرزُ "و (34)"بَِوْضِعِه فِيهِ  ُكّلِ َشْيٍء بَِحَسبِِه فَاْلِحْرُز  لَْيَس لَهُ َضابٌِط َشْرِعيٌّ

 .(35)"يَْختَِلُف بِاْختاَِلِف اأْلَْشَخاِص َواأْلَْمَوالِ 
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فَإِنَّهُ لَْم يَُحدَّ فِي الشَّْرعِ، ": وعند الشافعية يرجع في تحديد الحرز إلى العرف -
ْحيَاِء، َواَل َشكَّ أَنَّهُ يَْختَِلُف َواَل فِي اللُّغَِة، فََرَجَع فِيِه إلَى اْلعُْرِف، َكاْلقَْبِض  َواإْلِ

ا فِي َوْقٍت دُوَن  بِاْختاَِلِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْحَواِل َواأْلَْوقَاِت، فَقَْد يَُكوُن الشَّْيُء ِحْرزا
ةِ السُّْلَطاِن َوَضْعِفِه،  َوْقٍت، بَِحَسِب َصاَلحِ أَْحَواِل النَّاِس َوفََساِدَها، َوقُوَّ

 .  (36)"اْلغََزاِليُّ بَِما اَل يُعَدُّ َصاِحبُهُ ُمَضيِّعاا َوَضبََطهُ 

ا ثَبََت اِْعتِبَاُرهُ فِي ": والحرز عند الحنابلة - ا فِي اْلعُْرِف فَإِنَّهُ لَمَّ َما ُعدَّ ِحْرزا
اَْلعُْرِف أِلَنَّهُ اَل الشَّْرعِ ِمْن َغْيِر تَْنِصيٍص َعلَى بَيَانِِه ُعِلَم أَنَّهُ َردَّ ذَِلَك إِلَى أَْهِل 

 .(37)"َطِريَق إِلَى َمْعِرفَتِِه إِالَّ ِمْن ِجَهتِِه، فَُرِجَع إِلَْيهِ 

وبالنظر إلى هذه التعريفات التي ذكرها الفقهاء نعلم أنهم متفقون من 
حيث األصل على أن الحرز هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة، 

ه بوضعه فيه، ومرجع ذلك إلى أعراف الناس؛ بحيث ال يُعدّ صاحبه مضيّعا ل
ألنه لـّما لم يِرْد عن الشارع تحديدٌ لهُ ُعِلَم أّن مرجعه ألهل العرف؛ ألنه ال 
طريق إلى معرفته فردا فردا إال من طريقه، ومن المعلوم أن الحرز تختلف 
أحواله باختالف الزمان والمكان والواّلة ونوعية المال، وبيان نوع الحرز 

كول في كل قضية لم يرد فيها نص إلى الحاكم، فيستعين على تعيين ذلك مو
 . (38)بأهل الخبرة

وبتطبيق ذلك على الحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان نجد أن 
الناس قد تعارفوا على أنها موضع للمال، وأن استعمالها قاصر على مالكها، 

صرفية المملوكة للغير وبالتالي يعتبر اختراق البنوك وقرصنة البطاقات الم
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 

مة الحماية اإللكترونية للحيلولة دون التسلل تنفق أمواال كبيرة من أجل تقوية أنظ
 .إلى قاعدة البيانات والتالعب بالحسابات المصرفية

يشترط إلقامة حدّ السرقة أن يأخذ السارق  :األخذ خفية: الشرط الثالث
 :المال خفية، وأن يخرجه من الحرز
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هتك  ال يعتبر مجرد األخذ سرقة عند جمهور الفقهاء، إال إذا نتج عن: األخذ -5
فذهب  :الحرز، ولكنهم لم يتفقوا على طريقة األخذ التي تؤدي إلى إقامة الحد

إلى أن األخذ ال يتحقق إال إذا كان هتك الحرز  -إال أبا يوسف  -(39)الحنفية
هتكا كامال تحرزا عن شبهة العدم، وذلك بأن يدخل الحرز فعال، إذا كان مما 

كصندوق وجيب، فال يشترط  يمكن دخوله، فإذا كان مما ال يمكن دخوله،
إلى أن ( 43)والحنابلة(42)والشافعية(41)والمالكية( 40)الدخول، وذهب أبو يوسف

دخول الحرز ليس شرطا لتحقق األخذ وهتك الحرز، فدخول الحرز ليس 
 .مقصودا لذاته، بل ألخذ المال

يشترط إلقامة حدّ السرقة أن يؤخذ الشيء خفية واستتارا، بغير إذن : الخفية/ 2
يَّ ا مغالبة أو نهبا أو خلسة : لمالك، فإن أخذ الشيء على سبيل المجاهرة  ُسّمِ

 .(44)أو اغتصابا أو انتهابا، ال سرقة

ال تكتمل صورة األخذ خفية إال إذا أخرج السارق الشيء المسروق : اإلخراج/ 4
 .(45)من حرزه، ومن حيازة المسروق منه، وأدخله في حيازة نفسه

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

رونية لألموال متطابقة تمام ونخلص من هذا إلى أن السرقة اإللكت
التطابق مع السرقة الحدية، وبالتالي يمكن تطبيق حد السرقة على السارق 

 :بشرطين

أن يتّخذ القائمون على المصارف وبطاقات االئتمان جميع االحتياطات : األول
األمنية وإجراءات الحماية الالزمة لحفظ الحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان 

والقرصنة حتى ال يُعتبروا مفّرطين في الحفظ، كما يتعيّن على  من االختراق
عميل البنك وحامل البطاقة أن يتّخذ جميع االحتياطات التي تُحول دون استحواذ 

 .(46)الغير على بطاقته أو رقمه السري وإال ُعدَّ مقصرا في حفظ ماله
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نفسه أو  أن يقوم السارق بإخراج المال من حيازة مالكه إلى حيازة: الثاني
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

 : حجية الدليل الرقمي في إثبات السرقة اإللكترونية: مبحث الثانيال

ندرس في هذا المبحث أراء الفقهاء في إثبات السرقة اإللكترونية 
، وصوال إلى (المطلب األول)بالقرائن الحديثة ممثلة في الدليل اإللكتروني 

 (.المطلب الثاني)الرأي الراجح 

في إثبات السرقة اإللكترونية بالدليل  استعراض آراء الفقهاء: المطلب األول
 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 

وينسحب السرقة بناء على القرائن التي تعرض لها الفقهاء القدامى في كتبهم، 
ها الخالف الوارد فيها، وهناك خالف بين الفقهاء القدامى في إثبات حدّ علي

السرقة بناء على القرائن التي كانت معروفة عندهم، كوجود المال المسروق في 
 :حيازة المتهم، وفي هذا الصدد يمكننا أن نميز بين رأيين

 :المانعون للعمل بالقرائن في إثبات حّد السرقة: الفرع األول
إلى أن القرائن مهما  -القدامى منهم والمْحدَثُون  -البة الفقهاء ذهب غ 

قويت ال تنهض دليالا على الجرائم الحدّية، وال يمكن التعويل عليها في إثبات 
حدّ السرقة، وأن طريق إثبات هذه الجريمة محصورة في الشهادة أو 

ستمد من الفقه وهو ما اعتمده القانون الجزائي العربي الموحد الم .(47)االعتراف
 :(49)وقد دعم هذا الفريق موقفه بجملة من األدلة منها، (48)اإلسالمي



 دمحم الطيب عمور/ د 
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              321

األدلة التي تفيد عدم االعتماد على القرائن في اإلثبات بوجه  -أوال
استدل المانعون للعمل بالقرائن في إثبات الحدود بعموم األدلة العامة التي : عام

 :الجنائي عموما، ومنهاتفيد عدم حجية القرائن في اإلثبات 

 :الدليل من السنة -1
ِ  َرِضي هللاُ َعْنُهَماعن ابن َعبَّاٍس  -أ لَْو يُْعَطى النَّاُس » : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ َرُسوَل َّللاَّ

بِدَْعَواُهْم الَدََّعى نَاٌس ِدَماَء ِرَجاٍل َوأَْمَوالَُهْم َولَِكنَّ اْليَِميَن َعلَى اْلُمدََّعى 
اْلبَيِّنَةُ َعلَى َمِن ادََّعى َواْليَِميُن َعلَى  ولكنّ ...»: وفي رواية البيهقي( 50)«َعلَْيهِ 

 .(51)«َمْن أَْنَكرَ 

ليس في الحديث ذكر غير البينة، فهي التي يعول عليها إلثبات : وجه االستدالل
 .الحقوق، والمراد بالبينة هنا الشهادة

اِْدفَعُوا » : أمر بدرء الحدود بالشبهات حيث قال ملسو هيلع هللا ىلصما ورد في السنة من أنه  -ب
 .(52)«َما َوَجْدتُْم لََها َمْدفَعاا اَْلُحدُودَ 

األمر بدفع الحدود بالشبهة المحتملة، والشبهة موجودة في  :وجه االستدالل
 .الدليل اإللكتروني الحتمال خطأ الخبير الرقمي، وهذه شبهة يُدَرأُ بها الحد

إن القرائن مبنية على الظن والتخمين، والظن ال يصلح  :المعقول الدليل من -2
 .(53)لبناء الحكم، كما أنه منهي عنه شرعا

 :األدلة التي تفيد عدم إعمال القرائن في إثبات الحدود: ثانيا
استدل القائلون بعدم حجية القرائن في إثبات حدّ السرقة ببعض األدلة 

 :في إثبات الحدود ومنها حد السرقة، ومنها الخاصة التي تفيد عدم حجية القرائن

بِِلّصٍ قَِد اْعتََرَف  ملسو هيلع هللا ىلصأُتَِي النَّبِيُّ : َعْن أَبِي أَُميَّةَ اْلَمْخُزوِمّيِ رضي هللا عنه قَالَ  -5
 ِ : قَالَ . َخالََك َسَرْقتَ َما إِّ »  :ملسو هيلع هللا ىلص اْعتَِرافاا، َولَْم يُوَجْد َمعَهُ َمتَاٌع، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

عَ  تَْينِّ أَْو ثاََلثًا، فَأََمَر بِّهِّ فَقُطِّ  .(54)«بَلَى، فَأََعاَد َعلَْيهِّ َمرَّ

ومنها حد  -يدل هذا الحديث على أن الحدود الخالصة هلل : وجه االستدالل
ولو لم يكن يُتََشدَّدُ في إثباتها، وتسقط برجوع المقّر عن اإلقرار،  -السرقة 
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محتمل السقوط بالرجوع ما كان للتلقين معنى، وتلك هي السنة لإلمام الحدّ 
والقاضي إذا أقّر عنده أحد بشيء من أسباب الحدود الخالصة أن يعرض له 

 .، وعليه فال يمكن إثبات حد السرقة بالدليل الرقمي(55) بالرجوع

ِ : ـ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ َعْنُهَما قَالَ  2 ا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل َّللاَّ لَْو ُكْنُت َراِجما
يبَةُ فِي َمْنِطِقَها َوَهْيئَتَِها َوَمْن  أََحداا بِغَْيِر بَيِّنٍَة لََرَجْمُت فاَُلنَةَ فَقَْد َظَهَر ِمْنَها الّرِ

 .(56)«يَْدُخُل َعلَْيَها

لو كان العمل بالقرائن في الحدود جائزا ألقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص الحدّ : وجه االستدالل
على هذه المرأة لوجود القرائن الدالة على زناها، فدّل هذا على عدم 

 .(57)مشروعية العمل بالقرائن في الحدود

  المجيزون للعمل بالقرائن في إثبات حد السرقة: الفرع الثاني

اتجاه آخر في الفقه اإلسالمي إلى القول بأن أي قرينة قوية تفيد  يذهب
ارتكاب المتهم للسرقة يمكن اعتمادها في إثبات هذا الحدّ، وممن قال بذلك ابن 

، ومن المعاصرين الدكتور أحمد أبو (60)وابن فرحون( 59)وابن القيم( 58)تيمية
َولَْم »: رأي حيث يقولويعتبر ابن القيم أشهر المدافعين عن هذا ال. (61)القاسم

ةُ َواْلُخلَفَاُء يَْحُكُموَن بِاْلقَْطعِ إذَا ُوِجدَ اْلَماُل اْلَمْسُروُق َمَع اْلُمتََّهِم، َوَهِذِه  يََزْل اأْلَئِمَّ
ْدُق وَ  ُق إلَْيِهَما الّصِ ْقَراِر، فَإِنَُّهَما َخبََراِن يَتََطرَّ اْلَكِذُب، اْلقَِرينَةُ أَْقَوى ِمْن اْلبَيِّنَِة َواإْلِ

ُق إلَْيِه ُشْبَهةٌ   .(62)«َوُوُجودُ اْلَماِل َمعَهُ نَصٌّ َصِريٌح اَل يَتََطرَّ

وقد دعم هذا الرأي موقفه بجملة من األدلة التي تفيد إثبات حدّ السرقة 
 :بالقرائن، منها

استدل هذا الفريق بعموم  :عموم األدلة التي تفيد العمل بالقرائن: أوال
االعتماد على القرائن في اإلثبات بوجه عام، ومن األدلة على األدلة التي تفيد 

 :ذلك
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 :الدليل من الكتاب -1

قَاَل ِهَي َراَودَتْنِي َعْن نَْفِسي َوَشِهدَ َشاِهدٌ ِمْن أَْهِلَها إِْن َكاَن : قوله تعالى -أ
َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن ( 20) قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن قُبٍُل فََصدَقَْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبِينَ 

اِدقِينَ  ا َرأَى قَِميَصهُ قُدَّ ِمْن دُبٍُر قَاَل إِنَّهُ ِمْن ( 27) دُبٍُر فََكذَبَْت َوُهَو ِمَن الصَّ فَلَمَّ
 .(22-20:يوسف) (22)َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم 

الخلف أمارة على صدق أن هللا تعالى قد جعل شق القميص من : وجه االستدالل
يوسف عليه السالم وكذب المرأة، وهذا دليل على مشروعية العمل 

  (63)بالقرائن

ا  :قوله تعالى -ب لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمرا َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بِدٍَم َكِذٍب قَاَل بَْل َسوَّ
ُ اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ   .(52: يوسف) فََصْبٌر َجِميٌل َوَّللاَّ

أجمع المفسرون على أن إخوة يوسف أرادوا أن يجعلوا الدم : وجه االستدالل
عالمة على صدقهم بأن الذئب أكله، لكن يعقوب عليه السالم استدل على 
كذبهم بعالمة أقوى منها تعارض ذلك وهي سالمة القميص من التمزيق، فقد 

وهللا »: تأمل القميص قالذكر القرطبي وغيره أن يعقوب عليه السالم لما 
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
  .(64)وهذه اآلية أصل في الحكم بالقرائن

أن الصحابة رضي هللا عنهم حكموا بالقرينة واألمارة ولم يعلم لهم  :اإلجماع -2
 .(65)مخالف فكان ذلك إجماعا

إن المقصود من القضاء هو إحقاق الحق وإقامة العدل، فكل ما : المعقول -4
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، 

 .(66)أمارة  وأبين
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 األدلة التي تفيد العمل بالقرائن في إثبات الحدود: ثانيا

قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجدَ فِي َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤهُ : قوله تعالى :الدليل من الكتاب -1
 .(71: يوسف) َكذَِلَك نَْجِزي الظَّاِلِمينَ 

السارق دليل كاف في تدل اآلية على أن وجود المسروق بيد  :وجه االستدالل
إقامة الحد عليه؛ ألنه بمنزلة إقراره، وهو أقوى من البينة، وغاية البينة أن 

 .(67)يستفاد منها الظن، وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين

قالوا بأن األئمة والخلفاء حكموا بقطع يد السارق إذا وجد المال  :اإلجماع -2
 .(68)المسروق في حيازته

 :االستدالل بالمعقول من أوجه :الدليل من المعقول -4

إهمال العمل بالقرائن من شأنه أن يؤدي إلى إفالت كثير من : الوجه األول
 .(69)المجرمين من العدالة وتعطيل حد السرقة

المقصود من اإلثبات هو إقامة الحق وأي طريق استخرج بها : الوجه الثاني
 .(70)العدل فهي من الطرق المشروعة

داللة الدليل الرقمي على حد السرقة أقوى من شهادة الشهود؛ ألن : الوجه الثالث
 .كالم الشاهد إخبار ظن يحتمل الكذب، وشهادة الدليل الرقمي يقينية ال تكذب

 الرأي الراجح: المطلب الثاني
الرأي الذي نرجحه هو عدم كفاية الدليل اإللكتروني في إثبات حد 

ألن  -رغم قوة الدليل اإللكتروني ويقينيته  -إقامة الحدّ السرقة، وإنما منعنا 
الشارع قد سلك في مسلك الحدود التي يكون حّق هللا فيها خالصا أو غالبا ما 

، وهذا يعني أن المشرع هو الذي يحدّد الدليل (71)"بنظام اإلثبات المقيَّد"يعرف 
وته في اإلثبات، الذي ينبغي أن يستند عليه القاضي في الحكم، ويُعَيّن مدى ق

فالشارع هنا قيَّد حرية القاضي في اإلثبات وألزمه بالحكم بمقتضى طرق 
بنظام اإلثبات "اإلثبات المنصوصة شرعا، ولم يتبع في باب الحدود ما يعرف 
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القائم على األدلة اإلقناعية، الذي يعني ترك الحرية للقاضي في أن  (72)"الحرّ 
 .يثبت ذلك ولو لم يتم النص عليهيكون القناعة بالحكم من أّي دليل 

والمتتبع لمذاهب الفقهاء في حدّ السرقة يالحظ أنهم قد ضيقوا في دائرة 
السرقات التي تقطع بها األيدي صيانة لجسم اإلنسان من التشويه ما أمكن، 

 :(73)ويظهر ذلك في جملة من األمور

منهج الشريعة في إثبات جرائم الحدود التي يكون فيها حق هللا : أوال
يميل إلى التشدد في إثباتها، ومن هنا ذهب  -ومنها حدّ السرقة  -خالصا أو غالبا

أغلب الفقهاء إلى عدم اعتبار القرائن في إثباتها، ِسيَما الحدود التي تُفضي إلى 
لسرقة الذي يؤدي إلى قطع القتل أو إتالف األعضاء كما هو الحال في حدّ ا

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 

اط الحرز، فشدّدوا في اشتراطه، وضيّقوا في معنى السرقة بسببه عليها في اشتر
حتى أنهم منعوا قطع يد الضيف إذا سرق من ُمِضيفه، وحافظوا على األيدي في 

بل من الفقهاء  اشتراط الملكية التامة، كما اشترطوا الحرز التام غير الناقص،
 .(74) الفسادمن اشترط في األموال المسروقة أال تكون مما يتسارع إليه 

أنه ال ينبغي أن تقطع األيادي في حدّ السرقة إال في المواطن التي : ثانيا
كما هو حاصل في مسألة  -أجمع الفقهاء على القطع فيها، فإن كان ثمة خالف 

نأخذ بقول من يمنع القطع، وال نأخذ بقول من يتشدّد؛ ألن  -إثبات السرقة 
 .(75)سقط بالشبهاتموطن الخالف يكون فيه شبهة، والحدود ت

عقوبة السرقة شرعت للترويع وإفزاع السارقين، وذلك يتحقق : ثالثا
بإعالن العقوبة وثبوت التطبيق، ولو في أيٍد 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 
، بل يمكن اعتبار الدليل الرقمي قرينة يحكم بها القاضي بالعقوبة السرقة

التعزيرية إذا اطمأن إليها وقويت التهمة، ويمكن للقضاء اإلسالمي أن يعتمد 
 :على الدليل اإللكتروني في األمور التالية

 .في التحقيق مع المتهم وتوجيه التهمة -

نة، واقتنع بها القاضي، في الحكم بعقوبة تعزيرية إذا قويت هذه القري -
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 

 .(76)جته أمورا تعتبر مقدمات لذلكذلك كتجوله في موضع السرقة ومعال

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 

 :نصوص الفقهاء الدالة على ذلك ميا، ودونك بعضأو قيمته إن كان قي

يُْستَْحلَُف فِي السَِّرقَِة أِلَْجِل اْلَماِل فَإِْن أَبَى " :جاء في المبسوط: المذهب الحنفي -
أَْن يَْحِلَف َضِمَن اْلَماَل، َولَْم يُْقَطْع؛ أِلَنَّ اْلَماَل َحقُّ اْلعَْبِد، َوُهَو يَثْبُُت َمَع الشُّبَُهاِت 
َوَحِقيقَةُ اْلَمْعنَى فِيِه أَنَّ فِي السَِّرقَِة أَْخذُ اْلَماِل، فَإِنََّما يُْستَْحلَُف َعلَى اأْلَْخِذ اَل َعلَى 
َماُن، َكَما لَْو َشِهدَ  فِْعِل السَِّرقَِة، َوِعْندَ نُُكوِلِه يُْقَضى بُِموِجِب اأْلَْخِذ، َوُهَو الضَّ

َماِن، َواَل يَثْبُُت اْلقَْطُع الَِّذي َرُجٌل َواْمَرأَتَاِن بِالسَِّرقَ  ِة يَثْبُُت اأْلَْخذُ اْلُموِجُب ِللضَّ
 .(77)"يَْنبَنِي َعلَى فِْعِل السَِّرقَةِ 

َوَوَجَب َعلَى السَّاِرِق َردُّ اْلَماِل ":جاء في كتاب منح الجليل: المذهب المالكي -
ِلِقلَّتِِه َعْن النَِّصاِب أَْو أِلَنَّهُ ِمْن َغْيِر ِحْرٍز أَْو اْلَمْسُروِق ِلُمْستَِحقِِّه إْن لَْم يُْقَطْع 

(78)"ِلُرُجوِعِه َعْن إْقَراِرِه أَْو ِلَكْوِن الشَّاِهِد َواِحداا أَْو َرُجالا َواْمَرأَتَانِ 
. 
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يَثْبُُت اْلَماُل بَِشاِهٍد َواْمَرأَتَْيِن أو " :جاء في أسنى المطالب: المذهب الشافعي -
َويَِميٍن َواَل يَثْبُُت اْلقَْطُع إالَّ بَِشاِهدَْيِن فاََل يَثْبُُت بَِما ذُِكَر َكَسائِِر  َشاِهدٍ 

 .(79)"اْلعُقُوبَاتِ 

ا " :جاء في المغني: المذهب الحنبلي - إذا ادََّعى رجٌل على رجٍل أنه َسَرَق نَِصابا
وامرأتاِن، َوَجَب من ِحْرِزِه، وأقاَم بذلك شاهداا وَحلََف معه، أو َشِهدَ له رجٌل 

ا، وال يجُب القَْطُع؛ ألن  ا أو قيمتُه إن كان تالفا له الماُل المشهودُ به إن كان باقيا
ةٌ في المال دون القَْطعِ   .(80)"هذه ُحجَّ

على أننا حين نرجح عدم كفاية الدليل اإللكتروني في إثبات حدّ السرقة   
ي إثبات حدّ السرقة إذا خال من فإننا نترك لولي األمر االعتماد على هذا الدليل ف

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 يضّمن في تشريعاته 

غ االعتماد على مذهب اإلثبات الحّر المبني على االقتناع الداخلية ما يسو
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

في الشق المتعلق بجزئيات األحكام  مرونة الشريعة اإلسالمية: أوال
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 

تضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحاال، وجانب المرونة هذا هو بحسب اق
الضامن لصالحية الشريعة لكل زمان ومكان، فالشريعة اإلسالمية ال تعارض 
اإلثبات باألدلة العلمية إذا أفادت ارتكاب المتهم للجريمة بيقين، والتفرقة بين 

عطيل حد السرقة، كون السرقة ارتكبت بطريقة تقليدية أم إلكترونية يؤدي إلى ت
واجتراء المجرمين على أموال الناس، مما يُِشيُع خوَف النّاِس وعدَم اطمئنانهم 

 . على أموالهم
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خطورة السرقة اإللكترونية التي تتم في الغالب بطريقة منظمة، : ثانيا
ومن عصابات اعتادت على ارتكاب اإلجرام، مما ينتج عنه خسائر ضخمة جدا 

 .المصرفية وعمالئهمألصحاب المؤسسات 

الّضرر المترتّب على عدم إقامة حدّ السرقة على السرقة : ثالثا
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

لرقمي يتميّز بالدقة الكبيرة، فال يمكن تغييره أو العبث به، الدليل ا: رابعا
وإذا حصل ذلك بإمكان الخبراء المختصين التعرف على األدلة الرقمية المزّورة 
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  
النوع األول هو سرقة البرامج : يمكننا القول بأن هذه السرقة تنقسم إلى نوعين

والمعلومات، وهذا النوع يشكل جريمة تعزيرية على الرأي الغالب، والنوع 
ين الفقهاء الثاني هو السرقة اإللكترونية للمال، وهذا النوع فيه خالف ب

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 

ء القدامى على شروط السرقة شروط السرقة الحدية التي ذكرها الفقها
 .اإللكترونية للمال، وال فرق

أما فيما يتعلق بإثبات السرقة اإللكترونية بالقرائن المعاصرة ومنها 
األدلة اإللكترونية فينسحب عليها الخالف الفقهي القديم حول إثبات جرائم 

في إثبات  الحدود بالقرائن، على أن الرأي الذي انتهينا إليه هو عدم كفاية القرائن
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، 
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وخاصة في حال انتشار هذا النوع من السرقة، وتهديدها لألمن العام، وعدم 
ناة، فإنه من المقرر أنه ال ينكر تغير كفاية العقوبة التعزيرية في ردع الج

 .األحكام بتغير األحوال واألزمان

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم: أوال

 كتب الحديث النبوي الشريف: ثانيا

ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد، التلخيص الحبير في  -
 .5020، 5تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، فتح الباري شرح (هـ 212: ت) أحمد بن علي بن دمحمابن حجر العسقالني،  -
، 5اهرة، طعبد العزيز ابن باز، دار الحديث الق: صحيح البخاري، تحقيق

1998. 
سنن ابن ماجه، ، (هـ 274: ت) ابن ماجة دمحم بن يزيد أبو عبدهللا القزويني -

 .بيروت –دمحم فؤاد عبد الباقي، دار الفكر : تحقيق 

، سنن أبي داود، الدار (هـ 271: ت) أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني -
 .1988المصرية اللبنانية، القاهرة، 

، مسند اإلمام أحمد بن (هـ 205: ت) أبو عبد هللا الشيبانيأحمد بن حنبل،  -
، 5شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: حنبل، تحقيق

5001. 
األلباني، دمحم ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،  -

 .5021المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، 
، صحيح البخاري، (هـ 210: ت) لبخاري، أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيلا -

، 2دمحم علي قطب، وهشام البخاري، المكتبة العصرية، بيروت، ط: تحقيق
5007 . 

، مصباح (هـ 209: ت) الكناني حمد بن أبي بكر بن إسماعيلالبوصيري، أ -
الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق دمحم المنتقى الكشناوي، دار العربية، 

 .هـ5094بيروت، 
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، سنن (هـ 012: ت) البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى -
مكة  -دمحم عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز : البيهقي الكبرى، تحقيق 

 .5000: المكرمة، طبعة
، السنن (هـ 012: ت) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي البيهقي، -

 .5000، 5بيروت، ط. خليل مأمون شيحا، دار المعرفة: تحقيقالصغرى، 
، (هـ 211: ت) الدارمي، أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام -

حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر : سنن الدارمي، تحقيق
 .2999، 5والتوزيع، السعودية، ط

: ، المعجم الكبير، تحقيق(هـ 409: ت) الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب -
 .5024، 2حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، العراق، ط

، سنن النسائي (هـ 494: ت) النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب -
ار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار عبد الغف. د: الكبرى، تحقيق

 .5005، 5الكتب العلمية، بيروت، ط
صحيح : ، الجامع الصحيح المسمى(هـ205: ت) مسلم بن الحجاج القشيري -

 .5002أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية، : مسلم، تحقيق

 المعاجم: ثالثا

لسان العرب، دار صادر، ، (هـ755: ت)ابن منظور دمحم بن مكرم اإلفريقي  -
 .5بيروت، ط

المصباح المنير في ، (هـ779: ت)الفيومي أحمد بن دمحم بن علي المقري  -
 .غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت

، التوقيف على مهمات التعاريف، (هـ5945: ت) دمحم عبد الرؤوف المناوي -
 .هـ5059، 5، بيروت، طدمحم رضوان الداية، دار الفكر. د: تحقيق

، الصحاح تاج اللغة وصحاح (هـ404: ت) الجوهري إسماعيل بن حماد -
 العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور 
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  الكتب: رابعا

دمحم : ، أحكام القرآن، تحقيق(هـ104: ت) ابن العربي، أبو بكر دمحم بن عبد هللا -
 .2994، 4عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، شرح فتح (هـ205: ت) ابن الهمام، كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي -
، 4عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: القدير، تحقيق

2994  . 

، الفتاوى الكبرى، (هـ722: ت)ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم -
ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، دمحم عبد  القادر عطا : تحقيق

 .5027، 5بيروت، ط
، المحلى باآلثار، (هـ010: ت) ابن حزم األندلسي، علي بن أحمد بن سعيد -

 .عبد الغفار سليمان البغدادي، دار الفكر، بيروت: تحقيق
، المقدمات (هـ129: ت) ابن رشد القرطبي، أبو الوليد  دمحم بن أحمد -

، 5سعيد أحمد أعراب، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط: حقيقالممهدات، ت
5022. 

، رد المحتار على الدر المختار (هـ5212: ت) دمحم أمين بن عمر ابن عابدين، -
عادل أحمد عبد الموجود و علي دمحم معوض، : شرح تنوير األبصار، تحقيق

 .2994دار عالم الكتب، الرياض، 
، أبو عمر يوسف بن عبد هللا، (هـ5212: ت) ابن عبد البر النمري القرطبي -

سالم دمحم عطا ودمحم علي : االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، تحقيق
 .2999معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

تبصرة الحكام  ،(هـ700: ت) إبراهيم بن علي بن دمحم اليعمريابن فرحون،  -
، 5لكليات األزهرية، مصر، طفي أصول األقضية ومناهج األحكام، مكتبة ا

5020. 
، الشرح الكبير على (هـ022: ت) ابن قدامة المقدسي، أبو الفرج عبد الرحمن -

 . 5000متن المقنع، دار الحديث، القاهرة، 

، المغني ، دار (هـ700: ت) ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد هللا بن أحمد -
 .1996، 5الحديث القاهرة، ط
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مشهور بن حسن آل سلمان، دار : الجوزية، إعالم الموقعين، تحقيقابن قيم  -
 .ـه5024، 5ابن الجوزي، السعودية، ط

: ت) ابن قيم الجوزية، دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، -
، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار ابن حزم، بيروت، (هـ700

 .2992، 5ط
، االختيار لتعليل (هـ024: ت) عبد هللا بن محمودابن مودود الموصلي،  -

عبد اللطيف دمحم عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، : المختار، تحقيق
 .2991، 4الطبعة ط

أحمد عبد المنعم البهي، من طرق اإلثبات في الشريعة والقانون، دار الفكر  -
 .5001، 5العربي، القاهرة، ط

اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي، دار الشروق، أحمد فتحي بهنسي، نظرية  -
 .5020، 1بيروت، ط

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة  -
 .5025، 0العربية، القاهرة، ط

أسامة أحمد المناعسة، جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت، دار وائل، عمان،  -
 .2995، 5ط

، كشاف القناع عن متن (هـ5915: ت) يونس بن إدريسالبهوتي، منصور بن  -
نادي، عالم الكتب، بيروت، ط: تحقيق، اإلقناع   .5007، 5دمحم أمين الّضِ

، شرح منتهى اإلرادات (هـ5915: ت) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس -
عبد هللا بن عبد المحسن .د: المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تحقيق

  .2999، 5مؤسسة الرسالة، بيروت، ط التركي،

مغني المحتاج إلى  (هـ077: ت)الخطيب الشربيني، شمس الدين دمحم بن دمحم،  -
علي دمحم معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار : معرفة ألفاظ المنهاج، تحقيق

 .1994، 5بيروت، ط ،الكتب العلمية

، الشرح الكبير، (هـ5295: ت) الدردير، أبو البركات أحمد بن دمحم العدوي -
 .إحياء الكتب العربية، بيروت
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، شرح حدود ابن عرفة، (هـ200: ت) الرصاع دمحم بن قاسم األنصاري -
دار الغرب اإلسالمي، بيروت، دمحم أبو األجفان والطاهر المعموري، : تحقيق

 .5004الطبعة األولى، 
لزركشي على شرح ا، (هـ772: ت) الزركشي، دمحم بن عبد هللا الزركشي -

عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، : تحقيق مختصر الخرقي،
 .2992بيروت، 

، تخريج (هـ010: ت)الزنجاني، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار  -
دمحم أديب صالح، مؤسسة الرسالة، / د: الفروع على األصول، تحقيق

 .هـ5402، 2بيروت، ط
، أسنى المطالب في (هـ020: ت) بن  دمحم بن زكريازكريا األنصاري، زكريا  -

دمحم دمحم تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، / د: شرح روض الطالب، تحقيق
 .2999، 5ط

محمود مصطفى، اإلثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، مطبعة  -
 .5077، (د ر)جامعة القاهرة، 

ودورها في اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، صالح بن غانم السدالن، القرائن  -
 .هـ5052، 2دار بلنسية للنشر والتوزيع، السعودية، ط

المبسوط، دار الكتب  ،(هـ024: ت) السرخسي، دمحم بن أحمد بن أبي سهل -
 .1993، 5العلمية، بيـروت، ط

، مغني المحتاج إلى (هـ077: ت) الشربيني، دمحم بن أحمد الشربينيالخطيب  -
دمحم خليل عْيتاني، دار المعرفة، : معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق

 .5007، 5بيروت، ط
الشرواني، عبد الحميد، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مطبعة  -

 .مصطفى دمحم،  مصر
الشنقيطي، دمحم األمين بن دمحم المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان  -

دمحم عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، : رآن، تحقيقإيضاح القرآن بالق
 .2994، 2بيروت، ط



 تكييفها الشرعي وطرق إثباتها: السرقة اإللكترونية                  
 

 

 344                                                                                  مجلة اإلحياء

، حاشية العدوي على كفاية (هـ024: ت) العدوي، علي بن أحمد الصعيدي -
دمحم عبد هللا شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، : الطالب الرباني، تحقيق

 .5007، 5ط
دمحم / د: ، الذخيرة، تحقيق(هـ020: ت)القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس -

 .5000حجي ودمحم بو خبزة ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى،
، الجامع (هـ075: ت)القرطبي، أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح -

 .5021ألحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، بدائع الصنائع في (هـ127: ت) بن مسعودالكاساني، عالء الدين أبو بكر  -
 .1982، 2ترتيب الشـرائع، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

، (هـ019: ت) الماوردي، أبو الحسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري -
علي دمحم معوض و : الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق

، 5000، 5عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .200ص54ج

، العدة شرح (هـ020: ت) المقدسي، أبو دمحم عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد -
، 2مية، بيروت، طصالح بن دمحم عويضة، دار الكتب العل: العمدة، تحقيق

2991. 
، التاج واإلكليل لمختصر (هـ207: ت) المواق، أبو عبد هللا دمحم بن يوسف -

 . 1995، 5زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: خليل، تحقيق
دراسة فقهية، دار النفائس،  -ضياء مصطفى عثمان، السرقة اإللكترونية  -

 .2955، 5األردن، ط
ا بالقانون الوضعي، دار عبد القادر  - عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا

 .الكاتب 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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أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، العقوبة، دار الفكر دمحم  -
 .العربي، القاهرة

، (هـ5295: ت)مصطفى السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني -
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي، دمشق، 

5005. 
: رح ميارة على التحفة، تحقيقدمحم بن أحمد بن دمحم المالكي، ش ميارة الفاسي، -

 .2999عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد، دار القلم، دمشق،  -

 .2995، 5الدار الشامية، بيروت، ط
 .5021، 2وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، سوريا، ط -
 المقاالت والدوريات: امساخ
إسماعيل عبد النبي شاهين، أمن المعلومات في اإلنترنت بين الشريعة  /د -

" القانون الجنائي والكمبيوتر واإلنترنت" والقانون، بحث مقدم لمؤتمر
، نشر كلية الشريعة والقانون بجامعة 2999ماي  4-5المنعقد في الفترة 

 .2990، 4اإلمارات العربية المتحدة، ط
اقات االئتمانية، أكاديمية نايف العربية للعلوم أعمال ندوة تزوير البط /د -

 .2992األمنية، الرياض، الطبعة األولى،  
رفعت طلعت، حقوق اإلنتاج الذهني، مجلة عصر الحاسب، السعودية،  /د -

 .هـ5054العدد األول، جمادى األولى، 
، مدى إمكانية تطبيق الحدود على الجرائم اإللكترونية سالم بن حمزة مدني، /د -

مجلة الحجاز العالمية المحّكمة للدراسات اإلسالمية والعربية، السعودية، 
 .2950العدد السادس، فبراير 

موقف الشريعة اإلسالمية من اإلجرام  عطا عبد العاطي دمحم السنباطي، /د -
، بحث مقدم لمؤتمر الوقاية من (جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت)الدولي 

تية، الذي أقامته كلية الشريعة والقانون بجامعة الجريمة في عصر المعلوما
اإلمارات العربية بالتعاون مع أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، في 

 .2995ماي  2-0الفترة 
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 .مجمع الفقه اإلسالمي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الخامس -
المية، مجلة المجمع دمحم بن عبد هللا بن سبيل، حد السرقة في الشريعة اإلس/ د -

 .2990، 2، ط52الفقهي اإلسالمي، مكة المكرمة، العدد 
 الرسائل العلمية: سادسا

أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود / د -
والقصاص، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية، طبع المركز العربي 

 .5004الرياض، للدراسات األمنية والتدريب، 
تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، السرقة اإللكترونية بين الحد  -

والتعزير، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
2955.  

دمحم مصطفى الزحيلي، وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، أطروحة / د -
 .5022، 5مكتبة دار البيان، دمشق،  طدكتوراه، جامعة األزهرن مصر، 

 القوانين والتشريعات: سابعا
الذي يتضمن قانون العقوبات  5000يونيو 2المؤرخ في  510-00األمر رقم  -

  .المعدل والمتمم
سبتمبر 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75-58األمر رقم  -

 .م، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتم5071سنة 
يوليو  50ه الموافق  5020جمادى األولى  50المؤرخ في  91-94األمر رقم  -

الجريدة الرسمية . يتعلق يحقوق المؤلق والحقوق المجااورة. 2994
 .2994يوليو  24، 00عدد . للجمهورية الجزائرية

يتضّمن القواعد الخاصة  2990غشت  91المؤرخ في  90-90قانون رقم  -
. للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

غشت  50، المؤرخة في 07الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
2990 . 
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. وما في حكمها القانون العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات -
 -50د  -001بالقرار رقم 50اعتمده مجلس الوزراء العرب في دورته 

2/59/2994. 
 .قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي، المادة األولى -

القرضاوي، يوسف بن عبد هللا، سرقة المعلومات، : المواقع اإللكترونية: ثامنا
الرسمي للدكتور يوسف القرضاوي الموقع 26/02/2019تم مشاهدته بتاريخ 

 .qaradawi.net/node/3539-alhttp://www: على الرابط

 :الهوامش

                                                           
دمحم رضوان / د: دمحم عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: انظر( 1)

؛ الجوهري إسماعيل بن حماد، 510هـ، ص5059، 5الداية، دار الفكر، بيروت، ط
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، 

بن منظور دمحم بن مكرم اإلفريقي، لسان العرب، ؛ ا5000ص0، ج5009، 0بيروت، ط
الفيومي أحمد بن دمحم بن علي المقري، ؛ 511ص، 59، ج5دار صادر، بيروت، ط

، 5جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت، 
 .270ص

عبد اللطيف : ، تحقيقعبد هللا بن محمود، االختيار لتعليل المختارابن مودود الموصلي،  (2)
ابن الهمام . 590ص، 0ج، 2991، 4دمحم عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

عبد الرزاق غالب : كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، تحقيق
 .  440ص، 1، ج2994، 4المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

دمحم أبو األجفان : تحقيقنصاري، شرح حدود ابن عرفة، الرصاع دمحم بن قاسم األ (3)
 .000ص، 5004، 5دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طوالطاهر المعموري، 

دمحم  :الشربيني دمحم بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق (4)
 .297ص، 0ج، 5007، 5خليل عْيتاني، دار المعرفة، بيروت، ط

دمحم أمين : تحقيق، البهوتي منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن اإلقناع (5)
نادي، عالم الكتب، بيروت، ط  .559ص، 1ج، 5007، 5الّضِ

ا بالقانون الوضعي، دار الكاتب : انظر (6) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا
 .151ص، 2ج العربي، بيروت،

http://www.al-qaradawi.net/node/3539
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يتضّمن القواعد الخاصة للوقاية من  2990غشت  91المؤرخ في  90-90قانون رقم  (7)

الجريدة الرسمية . الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
 . 2990غشت  50، المؤرخة في 07للجمهورية الجزائرية، عدد 

 . 52، 55، ص59/55/2990، الصادرة بتاريخ 75الجريدة الرسمية، العدد  (8)
 .0نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، المادة األولى، بند (9)
 .قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي، المادة األولى (10)
 .1نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، المادة األولى بند (11)
اعتمده . حكمهاالقانون العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في  (12)

، المادة 2/59/2994 -50د  -001بالقرار رقم 50مجلس الوزراء العرب في دورته 
 .األولى

دمحم أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار،  ابن عابدين (13)
، 2994عادل أحمد عبد الموجود و علي دمحم معوض، دار عالم الكتب، الرياض، : تحقيق

 .59ص7ج
علي حيدر،درر الحكام شرح مجلة األحكام، تعريب المحامي كمال فهمي، دار : انظر (14)

 .599ص5الكتب العلمية، بيروت، ج
ُكلُّ َما تَْمتَدُّ إِلَْيِه األَْطَماُع، َويَْصلُُح َعادَةا َوَشْرعاا ِلاِلْنتِفَاعِ : " المقصود بالمال عند المالكية (15)

ٌ يُْعتَدُّ بَِها َشْرعاا بَِحْيُث  -فِي َحدِّ ذَاتِِه  -ُكوُن فِيِه َما يَ :" وعند الشافعية". بِهِ  َمْنفَعَةٌ َمْقُصودَة
ٍل ُعْرفاا فِي َحاِل ااِلْختِيارِ  َما يُبَاُح نَْفعُهُ ُمْطلَقاا، أَْي فِي ُكّلِ :" وعند الحنابلة" . يُقَابَُل بُِمتََموَّ

ابن العربي، أبو بكر دمحم بن عبد هللا، أحكام : انظر".  َحاَجةٍ اأْلَْحَواِل، أَْو يُبَاُح اْقتِنَاُؤهُ باَِل 
، 2ج، 2994، 4دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: القرآن، تحقيق

الشرواني، عبد الحميد، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مطبعة مصطفى ؛ 597ص
بن إدريس، شرح منتهى البهوتي، منصور بن يونس . 242ص، 0، جدمحم،  مصر

عبد هللا بن عبد المحسن / د: اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تحقيق
 .520ص، 4، ج.2999، 5التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، 5021، 2وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، سوريا، ط/ د: انظر (16)
فقهية معاصرة في المال واالقتصاد، دار القلم، دمشق، نزيه حماد، قضايا / ؛ د02ص0ج

 .41، ص2995، 5الدار الشامية، بيروت، ط
دمحم أديب / د: الزنجاني محمود بن أحمد، تخريج الفروع على األصول، تحقيق: انظر (17)

 .221ص، 5هـ، ج5402، 2صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت، دار وائل، أسامة أحمد المناعسة وآخرون، : انظر (18)

 .550، ص2995، 5عمان، ط



 دمحم الطيب عمور/ د 
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              344

                                                                                                                                        
إسماعيل عبد النبي شاهين، أمن المعلومات في اإلنترنت بين الشريعة / د: انظر (19)

المنعقد في الفترة " القانون الجنائي والكمبيوتر واإلنترنت" والقانون، بحث مقدم لمؤتمر
، 4، نشر كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، ط2999ماي  5-4

 . 009، 020ص، 4، ج2990
، 4بشأن الحقوق المعنوية، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الخامس، ج( 1)قرار رقم  (20)

 .2207ص
. 2994يوليو  50ه الموافق  5020جمادى األولى  50المؤرخ في  91-94أمر رقم  (21)

 .22-94ص  ،2994يوليو  24، 00عدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
اق عفيفي، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء  (22) زَّ وممن قال بهذا الشيخ عبد الرَّ

يجوز نسخ حزم البرامج الخاصة بالحاسبات بصفة عامة : "الذي يقول. السعودية
وبصرف النظر عن الغرض من النسخ، فيجوز النسخ حتى لو كان الغرض منه 

طلعت، حقوق اإلنتاج الذهني، مجلة عصر  رفعت /د :نقل عنه هذا القول". االتجار
 .50هـ، ص5054الحاسب، السعودية، العدد األول، جمادى األولى، 

بشأن موضوع بطاقات االئتمان غير المغطاة، مجلة مجمع ( 52/2) 592: قرار رقم (23)
 .757ص، 5الفقه اإلسالمي، العدد السابع، ج

األموال التي تهدف إلى  أو ن األشخاصهي مجموعة م(: المعنوية)الشخصية االعتبارية  (24)
تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر الالزم لتحقيق 

وينقسم الشخص المعنوي إلى شخص معنوي خاص يخضع ألحكام القانون . هذا الغرض
لة الخاص كالشركات والجمعيات، وإلى شخص معنوي عام يخضع للقانون العام كالدو

 00وقد نصت على الشخص المعنوي المادة .والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
: التي جاء فيها 29/0/2991المؤرخ في  59 -91من القانون المدني، قانون رقم 

الدولة، الوالية، البلدية ـ المؤسسات العمومية ذات الطابع : األشخاص االعتبارية هي"
تجارية ـ الجمعيات والمؤسسات ـ الوقف ـ كل مجموعة اإلداري ـ الشركات المدنية وال

 ". من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية
على الموقع الرسمي للدكتور يوسف  26/02/2019شوهد بتاريخ . سرقة المعلومات (25)

 .qaradawi.net/node/3539-alhttp://www: القرضاوي المتاح على الرابط
مدى إمكانية تطبيق الحدود على الجرائم اإللكترونية، مجلة الحجاز العالمية المحّكمة  (26)

 .72-74، ص2950للدراسات اإلسالمية والعربية، السعودية، العدد السادس، فبراير 
، دار (دراسة فقهية)ضياء مصطفى عثمان، السرقة اإللكترونية : انظر هذا الرأي عند (27)

تركي بن عبد العزيز بن تركي آل . 500-500، ص2955، 5النفائس، األردن، ط

http://www.al-qaradawi.net/node/3539
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سعود، السرقة اإللكترونية بين الحد والتعزير، رسالة ماجستير مقدمة ألكاديمية نايف 
 . 555، 559، ص(غير منشورة) 2955العربية للعلوم األمنية، الرياض، سنة 

على الموقع الرسمي للدكتور يوسف  26/02/2019شوهد بتاريخ . سرقة المعلومات (28)
 .qaradawi.net/node/3539-alhttp://www: القرضاوي المتاح على الرابط

اإللكترونية، سالم بن حمزة مدني، مدى إمكانية تطبيق الحدود على الجرائم . د: انظر (29)
مجلة الحجاز العالمية المحّكمة للدراسات اإلسالمية والعربية، السعودية، العدد السادس، 

 .72، ص.2950فبراير 
، بحث (جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت)موقف الشريعة اإلسالمية من اإلجرام الدولي  (30)

مقدم لمؤتمر الوقاية من الجريمة في عصر المعلوماتية، الذي أقامته كلية الشريعة 
والقانون بجامعة اإلمارات العربية بالتعاون مع أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، في 

 .447-420ص4، ج2995ماي  2-0الفترة 
 .442-440ص، 4ج. 220-220ص، 4المرجع نفسه، ج: انظر (31)
موقف الشريعة اإلسالمية من اإلجرام الدولي، عطا عبد العاطي دمحم السنباطي، / د: انظر (32)

 .451ص، 4جالمصدر السابق، 
 راألبصاابن عابدين، دمحم أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير  (33)

عادل احمد عبد الموجود وعلي دمحم معوض، دار : المسمى حاشية ابن عابدين، تحقيق
 .510ص، 0ج، 1994، 5بيروت، ط. الكتب العلمية

زكريا : المواق، أبو عبد هللا دمحم بن يوسف، التاج و اإلكليل لمختصر خليل، تحقيق  (34)
 .492ص، 0، ج 1995، 5عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

العدوي، علي بن ناصر الدين بن دمحم بن خلف بن جبريل، حاشية العدوي على كفاية ( 35)
، 5007، 5دمحم عبد هللا شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، ط: الطالب الرباني، تحقيق

 .040ص، 2ج
الخطيب الشربيني، شمس الدين دمحم بن دمحم، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،  (36)

، 5بيروت، ط. علي دمحم معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية: تحقيق
 .251ص، 0، ج1994

، 5ابن قدامة المقدسي موفق الدين عبد هللا بن أحمد، المغني ، دار الحديث القاهرة، ط (37)
 .027ص، 52، ج1996

دمحم بن عبد هللا بن سبيل، حد السرقة في الشريعة اإلسالمية، مجلة المجمع الفقهي : انظر (38)
 .12، 15، ص2990، 2، ط52اإلسالمي، مكة المكرمة، العدد 

http://www.al-qaradawi.net/node/3539
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؛ 554ص0جالمصدر السابق، ابن مودود الموصلي، االختيار لتعليل المختار، : انظر (39)

و بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع، دار الكتاب الكاساني، عالء الدين أب
 .00ص، 7ج ،1982، 2العربي، بيروت، ط

 .554ص، 0جالمصدر السابق، ابن مودود الموصلي، االختيار لتعليل المختار، : انظر (40)
عليش، دمحم بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، : انظر (41)

 .490ص0ج، 5020
الماوردي، أبو الحسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري، الحاوي الكبير في : انظر (42)

علي دمحم معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار : فقه مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق
 .200ص، 54ج، 5000، 5الكتب العلمية، بيروت، ط

ح الزركشي على مختصر الخرقي، شرالزركشي، دمحم بن عبد هللا الزركشي، : انظر (43)
 .525ص، 4، ج2992عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

. 590ص، 0جالمصدر السابق، ابن مودود الموصلي، االختيار لتعليل المختار، : انظر (44)
الخطيب الشربيني، مغني . 202، 205ص0جالمصدر السابق، دمحم عليش، منح الجليل، 

، 52جالمصدر السابق، ابن قدامة، المغني، . 220ص، 0جالمصدر السابق، المحتاج، 
 .050ص

الدردير، أبو البركات ؛ 77ص، 7جالمصدر السابق،  الكاساني، بدائع الصنائع،: انظر (45)
. 442ص، 0ج ،أحمد بن دمحم العدوي، الشرح الكبير، إحياء الكتب العربية، بيروت

الرحيباني، مصطفى السيوطي، ؛ 202ص، 54جالمصدر السابق،  الماوردي، الحاوي،
، 0، ج5005مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي، دمشق، 

 .241ص
أعمال ندوة : انظر اإلجراءات الالزم اتخاذها لحماية بطاقات االئتمان من القرصنة (46)

 .2992،  5تزوير البطاقات االئتمانية، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط
ابن عبد البر النمري ؛ 25ص، 7جالمصدر السابق، الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر (47)

يوسف بن عبد هللا، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار،  القرطبي، أبو عمر
، 2999سالم دمحم عطا ودمحم علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

: ؛ ابن رشد القرطبي أبو الوليد  دمحم بن أحمد، المقدمات الممهدات، تحقيق192ص7ج
؛ 229ص، 4ج ،5022، 5سعيد أحمد أعراب، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

أبو الفرج ؛ ابن قدامة المقدسي، 442ص، 54جالمصدر السابق، الماوردي، الحاوي، 
، 59، ج5000، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الحديث، القاهرة، عبد الرحمن

عبد الغفار سليمان : ؛ ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد، المحلى باآلثار، تحقيق221ص
 .540ص، 55بيروت، جالبغدادي، دار الفكر، 
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االعتراف أمام  -5 :تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد: "منه على أنه 512نصت المادة  (48)

أو بشهادة رجل  -4 .أو بشهادة رجلين عدلين -2. القضاء ما لم يعدل عنه قبل التنفيذ
 .525ص، 5المذكرة التوضيحية للقانون الجزائي العربي الموحد، ج".وامرأتين عدول

الماوردي، الحاوي في  .570ص، 0جالمصدر السابق، ابن عابدين، رد المحتار، : انظر (49)
المقدسي، بهاء الدين أبو دمحم عبد الرحمن ؛ 442ص، 54جالمصدر السابق،  فقه الشافعي،

صالح بن دمحم عويضة، دار الكتب : بن إبراهيم بن أحمد، العدة شرح العمدة، تحقيق
صالح بن غانم السدالن دون أن ينسبه ؛ 525ص، 2ج، 2991، 2العلمية، بيروت، ط

ألحد، القرائن ودورها في اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، دار بلنسية للنشر والتوزيع، 
 .75صهـ، 5052، 2السعودية، ط

دمحم علي : البخاري، أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق:  خرجهأ (50)
إِنَّ  كتاب التفسير، باب، 5007، 2كتبة العصرية، بيروت، طقطب، وهشام البخاري، الم

ِ َوأَْيَماِنِهْم ثََمناا قَِليالا  أبو الحسن مسلم بن الحجاج ؛ 0112رقم  الَِّذيَن يَْشتَُروَن بِعَْهِد َّللاَّ
أبو صهيب الكرمي، بيت : صحيح مسلم، تحقيق: القشيري، الجامع الصحيح المسمى

" 5755رقم / كتاب األقضية، باب اليمين على المدعى عليه "، 5002األفكار الدولية، 
 ".البينة على المدعي"دون " واليمين على المدعى عليه: "بلفظ

دمحم : الحسين بن علي بن موسى، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق  البيهقي أبو بكر أحمد بن (51)
قال . 212ص، 59، ج5000: مكة المكرمة، طبعة -عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز 

: أحمد بن علي بن دمحم، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيقابن حجر العسقالني، 
وهذه الزيادة " :224ص ،1ج ،1998، 5عبد العزيز ابن باز، دار الحديث القاهرة، ط

 ".حسن وإسنادهاليست في الصحيحين 
دمحم فؤاد عبد الباقي، دار الفكر : تحقيقماجة القزويني، دمحم بن يزيد، سنن ابن ماجه، ابن  (52)

تِْر َعلَى اْلُمْؤِمِن َودَْفعِ اْلُحدُوِد بِالشُّبَُهاِت، حديث رقمبيروت،  – : كتاب الحدود، بَاب الّسِ
حمد بن أبي بكر بن إسماعيل، مصباح الزجاجة في قال الكناني، أ. 219ص2ج، 2101

هـ، 5094زوائد ابن ماجه، تحقيق دمحم المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيروت، 
هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين ": 594ص4ج

 ".قطني والبخاري والنسائي واألزدي والدار
دمحم مصطفى الزحيلي، وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، مكتبة دار البيان ـ / د (53)

 .059، ص5022، 5دمشق،  ط
شعيب األرنؤوط وآخرون، : أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: رواه (54)

والدارمي، أبو . 527ص47، ج«22192»: ، رقم5001، 5مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
حسين : عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، سنن الدارمي، تحقيقدمحم 
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، كتاب الحدود، 2999، 5سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية، ط
؛ أبو داود، سليمان بن األشعث 5024ص، 4، ج«2400»: باب المعترف بالسرقة، رقم

، الحدود، بَاب فِي 1988المصرية اللبنانية، القاهرة،  السجستاني، سنن أبي داود، الدار
، رقم ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب . 414ص، 0، ج«0429»: التَّْلِقيِن فِي اْلَحدِّ

أحمد بن شعيب أبو  النسائي،؛ 200ص، 2، ج2107:الحدود، بَاب تَْلِقيِن السَّاِرِق، رقم
عبد الغفار سليمان البنداري، سيد . د: عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي الكبرى، تحقيق

كتاب قطع السارق باب تلقين ، 5005، 5كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم ؛ 422ص، 0، ج«7404»: السارق، رقم

، 5024، 2حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، العراق، ط: يقالكبير، تحق
، ؛ البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي409ص، 22، ج«52717»: رقم

كتاب ، 5000، 5بيروت، ط. خليل مأمون شيحا، دار المعرفة: تحقيقالسنن الصغرى، 
؛ قال ابن حجر 457ص، 4، ج«4495»: الحدود، باب االعتراف بالسرقة، رقم

العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد، التلخيص الحبير في تخريج 
قَاَل : "520ص، 0، ج5020، 5أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ةا، َولَْم يَِجْب اْلُحْكُم بِهِ فِي إْسنَاِدِه َمقَاٌل، َواْلَحِديُث إذَا َرَواهُ َمْجُهوٌل لَْم : اْلَخطَّابِيُّ  ." َيُكْن ُحجَّ
وقال األلباني، دمحم ناصر الدين ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب 

وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى : قلت: "550ص، 2، ج5021، 2اإلسالمي، بيروت، ط
 ".الميزان"المنذر هذا فإنه ال يُعرف كما قال الذهبي في 

 .042ص، 2جالمصدر السابق، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي، : انظر (55)
. 2110: ، حديث رقم211ص، 2جالمصدر السابق، ابن ماجة، سنن ابن ماجه،  (56)

والحديث صححه إسناده ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
 .525ص، 52جالمصدر السابق، 

أحمد عبد المنعم البهي، من طرق اإلثبات في الشريعة والقانون، دار الفكر العربي، / د (57)
 .29، ص 5001، 5القاهرة، ط

تقي الدين ابن تيمية الحراني أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، : انظر (58)
، 5ية، بيروت، طدمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلم: تحقيق
 .124ص، 4، ج5027

ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار ابن حزم، بيروت، : انظر (59)
 .59، ص2992، 5ط

تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، مكتبة الكليات األزهرية، : انظر (60)
 .510ص، 2ج، 5020، 5مصر، ط
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، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود أحمد أبو القاسم: انظر (61)

، 2، ج5004والقصاص، طبع المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 
 . 424ص

 .59صالمصدر السابق، الطرق الحكمية، ( 62)
إحياء القرطبي أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الجامع ألحكام القرآن، دار  (63)

 .570ص  0، ج5021التراث العربي، بيروت، 
الشنقيطي، دمحم األمين ؛ 519ص ،0جالمصدر السابق، القرطبي، الجامع لحكام القرآن،  (64)

دمحم : بن دمحم المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان إيضاح القرآن بالقرآن، تحقيق
ابن . 12ص، 4ج، 2994، 2طعبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .557ص، 2جالمصدر السابق، فرحون، تبصرة الحكام، 
 .529ص ،2جالمصدر السابق، ابن فرحون، تبصرة الحكام،  (65)
 .50صالمصدر السابق،  ابن القيم، الطرق الحكمية، (66)
مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن : ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين، تحقيق: انظر (67)

 .504، 502ص1ه، ج5024، 5الجوزي، السعودية، ط
 .59صالمصدر السابق، ابن القيم، الطرق الحكمية، : انظر (68)
أحمد فتحي بهنسي، نظرية اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي، دار الشروق، : انظر (69)

 . 500، ص5020، 1بيروت، ط
الطرق الحكمية، . 154ص، 0جالمصدر السابق، ابن القيم، إعالم الموقعين، : انظر (70)

 .50صالمصدر السابق، 
يقصد بنظام اإلثبات المقيّد تقييد حرية القاضي وإلزامه بالحكم متى توافرت أدلة حدّدها  (71)

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 

ى القاضي اتباعها، وتَِضيق حرية القاضي فال يستطيع تكوين عقيدته إال بهذا يجب عل
محمود مصطفى،  .د: انظر. الدليل الذي حدّده القانون وال تؤخذ قناعته بعين االعتبار

، 5077، (د ر) اإلثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، 
 . 0 -2ص، 5ج

األساس الذي يقوم عليه هذا المذهب هو عدم تقييد القاضي بطرق معينة لإلثبات، بل  (72)
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 

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون : انظر. القانوني وحنكته وذكاؤه تكوينه الثقافي
 .400 -401ص ،5025، 0اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
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دمحم أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، العقوبة، دار الفكر العربي، : انظر( 73)

 .520القاهرة، ص 
 .520ص ، المرجع نفسه (74)
 .المرجع والموضع نفسه: انظر (75)
عبد : دمحم بن أحمد بن دمحم المالكي، شرح ميارة على التحفة، تحقيق ميارة الفاسي،: انظر (76)

القرافي، ؛ 001ص2، ج2999اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
بو خبزة، دار الغرب دمحم حجي ودمحم / د: شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق
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 أھمیتھ في الفقھ المالكيمختصر خلیل و

Khalilˈs Abbreviated and its importance in the Maliki 
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  22/05/2019تاریخ القبول:           16/03/2019 تاریخ اإلرسال:
  

  :الملخص

یعد مختصر خلیل من الكتب المعتمدة في الفقھ المالكي التي كتب هللا 
لھا القبول، حاز االشتغال بھ المدرسة المالكیة من مطلع القرن التاسع إلى یومنا 

واإلطناب، أول شرح علیھ كان  اإلیجازھذا، شرحا و نظما وتعلیقا، تنوعت بین 
ھـ)، وأول من أدخلھ للمغرب العربي الشیخ محمد بن 805لتلمیذه بھرام (ت 

ه)ـ، 805عمر بن الفتوح التلمساني ثم نشره في فاس عند انتقالھ إلیھا سنة (
مرزوق الحفید التلمساني  وأقدم من تعرض للمختصر بالشرح ھو الشیخ ابن

اه المنزع النبیل، أثنى العلماء على المختصر )، وضع علیھ شرحا سمھـ842(ت
  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.

، مكث في احتوى على عصارة فقھیة، حتى كاد یعد من جملة األلغاز
تحریره أكثر من عشرین سنة، بین فیھ المشھور من المذھب ، ورتبھ على اثنین 

ألف مسألة منطوقا  وستین بابا و ثالثا وستین فصال، محتویا على اكثر من مئة
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، وصل في تبییضھ إلى باب النكاح ثم مات عنھ مسودة فأكملھ ومثلھا مفھوما
  بعده تالمیذه.

ت كتب المالكیة أھمھا: المدونة والتھذیب والتبصرة اعتمد في شرحھ على أمھا  
للخمي، والجامع البن یونس، والبیان والتحصیل والمقدمات والممھدات البن 

  رشد ، وشرح التلقین للمازري، وقد ذكرھا خلیل في مقدمتھ.

  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 sixty-
two 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. 

Key words : Khalil؛ summary؛ doctrine  Maliki. 

  مقّدمة: 

یة عن غیرھا من المدارس الفقھیة بوفرة تمیزت المدرسة المالك
المختصرات، وخاصة في مجال الفقھ اإلسالمي، وھي ظاھرة جنح إلیھا العلماء 
كثیرا مطلع القرن السابع، الذي یعد بدایة عصر االستقرار الفقھي، فظھور 
مختصر ابن الحاجب المعروف "بجامع األمھات" كان مرحلة تمھیدیة لظھور 

الكالم، والتقلیل من األلفاظ، ومراعاة المصطلحات، وإذا نزعة اقتصادیة في 
كان البعض یعتبر ھذه الظاھرة ما ھي إال محصلة للتردي الفكري للعقل 
اإلسالمي، وانحباسھ عن اإلبداع، ومیلھ إلى التقلید، وعدم االبتكار في جمیع 

ا، العلوم بما فیھا الفقھ اإلسالمي، غیر أن بعض المختصرات ظلت في حد ذاتھ
تعبر عن نوع من أنواع النبوغ العقلي الذي ال یمكن تجاھلھ أو االنتقاص من 
قیمتھ، وخاصة عندما نتحدث عن كتاب لھ أھمیتھ العلمیة مثل مختصر خلیل 

  الفقھي.

  إشكالیة الموضوع:  

  ھي القیمة العلمیة التي احتواھا مختصر خلیل؟ ما - 1

  تألیفھ؟ھي المنھجیة التي اعتمدھا في  وما - 2

  ھي المكانة العلمیة لمختصر خلیل في الفقھ المالكي؟ وما - 3
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: ألخص دواعي و أسباب اختیاري لھذا الموضوع في أسباب اختیار الموضوع
  النقاط التالیة:

  قیمتھ العلمیة. وإبرازمعرفة أھمیة مختصر خلیل في الفقھ المالكي،  - 1

  عدم وجود دراسة خاصة لھذا الموضوع في حدود علمي و اطالعي.  - 2

تسھیل مھّمة الباحثین لمذھبنا المالكي وذلك بتقدیم دراسة خاصة  - 3
  لمختصر خلیل.

الرغبة في التفقّھ في المذھب المالكي؛ ذلك ألّن من أحسن الطرق لتعلّم  - 4
  لفقھیة.الفقھ أن تبدأ بدراسة كتب المذھب، وخاصة المختصرات ا

  تكمن أھمیة ھذا الموضوع في عّدة أمور أجملھا فیما یلي:أھمیة الموضوع: 

  إبراز القیمة العلمیة للمختصر. - 1

  تعریف مصطلحاتھ، وإجالء رموزه. - 2

تبیین أھم الشروحات التي وضعت علیھ، حتى تكون للقارئ إحاطة   - 3
  عامة لما یحتویھ من نفائس فقھیة.

  خطة الموضوع:

  : ترجمة اإلمام خلیل وبیان أھمیة مختصره الفقھي.ألولالمطلب ا

  : أبواب المختصر والمصادر التي اعتمدھا فیھ.المطلب الثاني

  : منھجیة خلیل وقواعده التي اعتمدھا في المختصر.المطلب الثالث

: مصطلحات خلیل و بعض الشروح والحواشي المعتمدة على المطلب الرابع
  المختصر. 

  ترجمة اإلمام خلیل وبیان أھمیة مختصره الفقھي.المطلب األول: 

خلیل بن إسحاق بن موسى بن شعیب المعروف  ترجمة خلیل: - 1
بالجندي ضیاء الدین أبو المودة اإلمام العالمة العالم العامل القدوة الحجة 
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الفھامة، حامل لواء المذھب بزمانھ بمصر. ذكره ابن فرحون في األصل، وقال 
قة المنصورة یلبس زیھم متقشفاً منقبضاً عن أھل الدینا، جامعاً أنھ من أجناد الحل

بین العلم والعمل، مقبالً على نشر العلم والعمل. حضرت بالقاھرة مجلس إقرائھ 
الفقھ والحدیث والعربیة. كان صدراً في علماء القاھرة مجمعاً على فضلھ 

البحث مشاركاً في ودیانتھ، أستاذاً ممتعاً من أھل التحقیق، ثاقب الذھن أصیل 
نفع هللا بھ -فنون من فقھ وعربیة وفرائض، فاضالً في مذھبھ صحیح النقل

المسلمین. ألف شرح ابن الحاجب شرحاً حسناً وضع هللا علیھ القبول وعكف 
الناس على تحصیلھ، ومختصراً في المذھب بین فیھ المشھور مجرداً عن 

یغ، أقبل علیھ الطلبة ودرسوه، الخالف، فیھ فروع كثیرة جداً مع اإلیجاز البل
  1ھـ.776وكانت مقاصده جمیلة. حج وجاور. ولھ منسك وتقایید مفیدة توفي سنة 

المختصر ھو آخر مؤلفات الشیخ خلیل،   أھمیة مختصر خلیل: - 2
، وھي فترة زمنیة عادة ما تخصص  2مكث في تحریره أزید من عشرین سنة

األمھات البن الحاجب، وأتى فیھ للمطوالت من أمھات الكتب، لخص فیھ جامع 
بالعجب من حیث اإلیجاز، والمقدرة الذھنیة على استیعاب المسائل وحصرھا 
في ألفاظ جزلة جمع فیھا الكثیرة المتنوعة، وأوضح فیھا المشھور المعمول بھ 

  مجردا عن الخالف.

أثنى العلماء على مختصره فأطنبوا في مدحھ وذكر أوصافھ، فقال 
إن مختصر الشیخ العالمة خلیل  "…ي فیھ في مقدمة شرحھ: الشیخ ابن غاز

بن إسحاق من أفضل نفائس األعالق، وأحق ما رمق باألحداق، وصرفت لھ 
أو ما ھو  ،ما بھ الفتوىمبین ل ،بلیغ الفحوى ،إذ ھو عظیم الجدوى ،ھمم الحذاق

ار قد جمع االختصار في شدة الضبط والتھذیب, وأظھر االقتد ،األقوىالمرجح و
وال سمحت قریحة  ،في حسن المساق والترتیب، فما نسج أحد على منوالھ

البارع أبي الحسن علي بن أبي حمامة السلوي إذ  األدیبو� در الشیخ  ،بمثالھ
  یقول فیھ:

  خللت من قلبي مسالك نفسھ      والروح قد أحكمتـــــھ تخلیـــــــــال

  مثلـــھا یـــھب الخلیـــــل خلیــالأخلیل إني قد وھبتــــك خلــة       ما 
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  3ـب خلیـــــــــال.ـــــوخاله ذم إن أحفخلیل نفسي من یود خلیلھــا     

وقال الحطاب:" مختصر الشیخ العالمة ولي هللا خلیل بن إسحاق الذي 
أوضح بھ المسالك إذ ھو كتاب صغر حجمھ وكثر علمھ وجمع فأوعى وفاق 

بتبیین ما بھ الفتوى وما ھو األرجح واألقوى لم أضرابھ جنسا ونوعا واختص 
یجاز كاد یعد من تسمح قریحة بمثلھ ولم ینسج على منوالھ إال أنھ لفرطھ في اإل

، وقال أحمد التنبكتي: "وقد عكف الناس على مختصره 4جملة األلغاز"
وتوضیحھ شرقا وغربا حتى اقتصروا في بالد المغرب كفاس ومراكش في ھذا 

  .5لمختصر فقط، فصار قصارھم مع الرسالة"الوقت على ا

حاز االشتغال 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 ھائال تنوعت 

، وقد نظمھ بعضھم كما فعل أحمد بن القاسم البوني بین اإلیجاز واإلطناب
القسنطیني، والشیخ حسن القماري، والشیخ محمد بن بادي، والشیخ عبد 
الرحمن الدیسي ... وغیرھم، ومازالت الكتابة والشروح تنسج حولھ إلى یومنا 

  ھذا.

ویالحظ أنھ ال یوجد عالم من علماء المذھب بدایة من منتصف القرن 
 ورمى بسھمھ شارحا للمختصر أو معلقا علیھ، أو مقررا لمسائلھ، الثامن، إال

  إعجابا بھ أو إثباتا لقدراتھ العلمیة على فك رموزه وحل عویصھ.

  المطلب الثاني: أبواب المختصر والمصادر التي اعتمدھا فیھ 

رتب خلیل كتابھ على اثنین وستین بابا  أبواب المختصر وفصولھ: - 1
وفق الترتیب الذي سار علیھ صاحب المدونة، ومشى فیھ و ثالث و ستین فصال 

طریقة كتاب  وفق منھج ابن الحاجب في كتابھ جامع األمھات، الذي سلك فیھ
ویحتوي على مائة ألف مسألة فقھیة منطوقا ومثلھا  ،6الحاوي عند الشافعیة

  .7مفھوما
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ووصل في تبیضھ إلى باب النكاح إال أن المنیة عاجلتھ فلم یتمكن من إكمالھ،   
، وألّف تلمیذه وصھره بھرام باب 8فترك باقیھ مسودة قام بجمعھا تالمذتھ

المقاصة الذي أغفلھ المؤلف، وأكمل تلمیذه األقفھسي  جملة یسیرة منھ؛ ترك 
  خلیل لھا بیاضا.

اعتمد خلیل في  ي مختصره:المصادر التي اعتمدھا خلیل ف - 2
بید أنھ اعتمد  ،یعتبر مختصرا لھ إذ ،مختصره باألساس على كتاب ابن الحاجب

  نذكر منھا: ،على مصادر أخرى ھي من أمھات كتب المالكیة

التنوخي القیرواني حبیب ألبو سعید عبد السالم سحنون بن سعید بن المدونة: -أ
تنسب ، و9رق في غیرهأصلھ من حمص اجتمع فیھ من الفضائل ما تف

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 

إلى ابن القاسم فعرضھا علیھ، فقـال لھ ابـن القاسم: فیھا  -المدونة- باألسدیة 
كان یشك فیھ، واستدرك منھا أشیاء  شيء البد من تغییره، وأجاب عما

  .10كثیرة، ألنھ كان أمالھا على أسد من حفظھ

سعید خلف بن أبي القاسم األزدي  ألبي التھذیب في اختصار المدونة: -ب
  .11ھـ)398(ت القیرواني الشھیر بـ: "البراذعي"

ویعتبر ھذا الكتاب من أصح ما وضع على المدونة، وقد اھتم بھ   
المالكیة في المغرب واالندلس اھتماما كبیرا، إلى درجة أن كثیرا منھم كان 

  12یطلق علیھ اسم المدونة.

ألبو الحسن علي بن محمد الربعي: المعروف باللخمي القیرواني  التبصرة: - جـ
اإلمام الحافظ العالم العامل العمدة الفاضل رئیس الفقھاء في وقتھ وإلیھ 
الرحلة، لھ تعلیق على المدونة سماه التبصرة، مشھور معتمد في المذھب، 

ھـ بصفاقس. وكتابھ من أھم الشروح التي وضعت على  478توفي سنة 
ونة، وھو عبارة عن تعلیق كبیر شرح بھ اللخمي المدونة وضم فیھ المد

  .13تقییدات كثیرة، وآراء فقھیة خرج بھا عن المذھب



  عبد الرحمان بلعقون 
  

  
 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              452

ألبي بكر محمد بن عبد هللا بن یونس التمیمي الصقلي  كتاب الجامع: -د
وھو تلمیذ الشیخ اللخمي، قال الحطاب في وصف كتابھ:  ،14ھـ)514(

المدونة وأضاف إلیھا غیرھا من النوادر وغیر "وألف كتابا جامعا لمسائل 
وكان یعرف عند المغاربة  ،15ذلك وعلیھ اعتمد طلبة العلم للمذاكرة

بمصحف المذھب لصحة مسائلھ ونثرة جمعھ ، قال محمد النابغة الشنقیطي 
  في منظومتھ الطلیحة:

  .16واعتمدوا الجامع البن یونس        وكان یدعى مصحفا ثم نسي

فقد أخذ خلیل من مؤلفات ابن  :17ھـ)520ابن رشد القرطبي (تمؤلفات  -ھـ
  المعروفة وھي: ،18ھـ)520رشد (ت 

: ضمنھ البیان والتحصیل لما في المستخرجة من التوجیھ والتعلیل -
المستخرجة من األسمعیة المعروف بالعتبیة لمحمد بن عتب القرطبي 

بتحقیق محمد ھـ)، والكتاب طبع عدة مرات بدار الغرب اإلسالمي 255(ت
  حجي.

كتاب المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من األحكام  -
طبع في ثالثة  الشرعیات والتحصیالت المحكمات ألمھات مسائلھا المشكالت:

  .م1988ھـ/1408الطبعة األولى سنة  ،اإلسالميأجزاء بدار الغرب 

بن أبي الحسن، وھو من جمع تلمیذه أبي الحسن محمد  كتاب الفتاوى: -
 -ھـ1407ھـ) طبعتھ دار الغرب اإلسالمي سنة 543الشھیر بابن الوازان (ت

  م بتحقیق د: المختار بن الطاھر التلیلي.1987

ألبي عبد هللا محمد بن علي بن عمر المازري الملقب عند  شرح التلقین : -و 
سمي ھذا الشرح "المعین على التلقین" ، 19ھـ)536المالكیة باإلمام (ت
ویعد ھذا الشرح من المصادر المعتمدة عند ، اإلسالميطبعتھ دار الغرب 

  المالكیة. 

ولعل أھمھا ھي التي أشار إلیھا في مقدمتھ حیث قال: "مشیرا بفیھا 
للمدونة، وبأول إلى اختالف شارحیھا في فھمھا وباالختیار للخمي لكن إن كان 
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فذلك الختیاره من الخالف، بصیغة الفعل فذلك الختیاره ھو في نفسھ، وباالسم 
وبالترجیح البن یونس كذلك، وبالظھور البن رشد كذلك، وبالقول للمازري 

  .20كذلك"

والجامع البن  ،وقد خص خلیل أربعة مصنفات وھي: التبصرة للخمي
والمقدمات البن رشد والبیان والتحصیل لھ,   ،وشرح التلقین للمازري ،یونس

كتابھ شفاء الغلیل فقال: "وخصھم بالتعیین  ألسباب لخصھا الشیخ ابن غازي في
وبدأ باللخمي؛ ألنھ أجرأھم على ذلك؛ ولذا خصھ  ،لكثرة تصرفھم  في االختیار

وخص ابن یونس بالترجیح؛ ألن أكثر اجتھاده في المیل مع  ،بمادة االختیار
بعض أقوال من سبقھ، وما یختاره لنفسھ قلیل، وخص ابن رشد بالظھور 

على ظاھر الروایات فیقول: یأتي على روایة كذا وكذا، وظاھر  العتماده كثیرا
ما في سماع كذا وكذا, وخص المازري بالقول؛ ألنھ لما قویت عارضتھ في 

  .21العلوم، وتصرف فیھا تصرف المجتھدین كان صاحب قول یعتمد علیھ

  المطلب الثالث: منھجیة خلیل وقواعده التي اعتمدھا في المختصر

مھد خلیل لمختصره بمقدمة    قواعده في المختصر:أسلوب خلیل و - 1
أشار فیھا إلى مسلكھ في االختصار، ومصطلحاتھ الخاصة التي استخدمھا فیھ، 

  وھذه المقدمة التي ھي األساس الذي انطلق منھ للحدیث عن منھجھ.   

وقد ذكر الحطاب في مقدمة شرحھ على مختصر خلیل، أسلوب خلیل 
  كتابھ نوجزھا في النقاط التالیة: وقواعده التي انتھجھا في

عدم التمثیل للمسائل إال لنكتة غایتھ رفع اإلبھام، أو تحذي أو إشارة لخالف  -
  في المسألة أو تعیین لمشھور، أو تنبیھ باألدنى لألعلى أو عكسھ.

أنھ إذا جمع نظائر وكان في بعضھا تفصیل أقره وقیده بأحد طرفي التفصیل،  -
  اآلخر مع ما یناسبھ من الفروع. ثم یتخلص منھ لطرفھ

إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقھا بالواو، فإذا جاء بعدھا بقید  -
علمنا أنھ منطبق على الجمیع، وإن كان القید مختصا ببعضھا أدخل علیھ 

  كاف التشبیھ، فإذا جاء بقید علمنا أنّھ لما بعد الكاف.
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جعلھا مع نظرائھا، كقولھ في فصل السھو: قد یذكر المسألة في غیر فصلھا، لی -
"وتمادى المأموم وإن لم یقدر على الترك، كتكبیره للركوع بال نیة إحرام، 
وذكر فائتة"، لیجمع بین النظائر المسماة بمساجین اإلمام، وإن كان قد ذكر 

  كال من المسألتین في بابھما.

نظرائھا مجملة اعتمادا على ما قد یذكر المسألة مفصلة في بابھا ثم یذكرھا مع  -
فصلھ. كقولھ في فصل الخیار "وبشرط نقد كغائب"، فإنھ قد قدم حكم النقد 

  في الغائب مفصال، ثم ذكره ھنا مجمال.

  قد یذكر في النظائر ما ھو خالف المشھور. -

من قواعده استعمال لفظ الندب في االستحباب، وإن كان في اصطالح أھل  -
  والمستحب والنافلة. األصول شامل للسنة

مھد خلیل لمختصره بمقدمة أشار فیھا  منھجیة خلیل في المختصر: - 2
الى مسلكھ في االختصار، ومصطلحاتھ الخاصة التي یستخدمھا فیھ، وھذه 
المقدمة ھي األساس الذي انطلق منھ للحدیث عن منھجھ، وقد ذكر أن مختصره 

كما عددھا  –، وھذه األقوال یشتمل فقط على األقوال التي تعتمد في اإلفتاء
ھي: "القول المتفق علیھ"، و"القول الراجح"، و"القول  -فقھاء المالكیة

المشھور"، و"القول المساوي لمقابلھ عند انعدام الترجیح بینھما"، و"القول الذي 
جرى علیھ العمل" إذا توفرت فیھ شروطھ، وسأوضح فیما یلي معنى ھذه 

  ار.األقوال عند المالكیة باختص

ھو القول الذي اتفق علیھ فقھاء المذھب، ولم  القول المتفق علیھ: /أوال
ویعبرون عن ذلك بقولھم: الحكم كذا اتفاقا أو  ،22یخالف فیھ أحد یعتد بخالفھ

  باتفاق.

  القول الراجح: /ثانیا

الوازن ورجح الشيء بیده وزنھ ونظر ما ثقلھ، وأرجح  في اللغة:
  .23المیزان أي أثقلھ حتى مال
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، 25، وقیل ما كثر قائلھ24ھو ما قوي دلیلھ؛ وھو الصواب االصطالحفي 
فیكون مرادفا للمشھور أو أحد أفراده، والذي علیھ جمھور العلماء ھو ما قوي 

  .26دلیلھ؛ ألنھ األنسب للمعنى اللغوي

وقد یعبر المالكیة عنھ بلفظھ، وأحیانا بما یفید معناه، نحو: و"األصح كذا"،   
  .27ظاھر"، و"المفتى بھ" ... واألصوب"، و"ال

  القول المشھور: /ثالثا  

الشھرة ظھور الشيء في شنعة حتى یشھره الناس، قال  في اللغة:
الجھوري: الشھرة وضوح األمر، والشھر القمري سمي كذلك لشھرتھ وظھوره 

  .28وقیل: إذا ظھر وقارب الكمال

  اختلف المالكیة في تعریفھ على ثالثة أقوال: في االصطالح:

  القول األول: المشھور ما قوي دلیلھ.

  : المشھور ھو قول ابن القاسم.القول الثاني

  : المشھور ما كثر قائلھ.القول الثالث

ما كثر  –والذي رجحھ كثیر من متأخري المالكیة ھو القول الثالث 
  وذلك لثالثة أمور: - قائلھ

وال شك أن أن ھذا التفسیر ھو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشھور،  -
  الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثالثة ظاھر.

لو لم یفسر المشھور بذلك لكان مرادفا للراجح؛ فال تتأتى المعارضة بینھما مع  -
  أنھا ثابتة عند جمھور الفقھاء واألصولیین.

لو كان المشھور ھو ما قوي دلیلھ؛ لم یأت في القول الواحد أن یكون مشھورا  -
باعتبارین مختلفین، مع أنھ ثبت عن العلماء أن أحد القولین یكون أو راجحا 

مشھورا لكثرة قائلھ، وراجحا لقوة دلیلھ، وال معنى النحصار المشھور في 
  .29قول ابن القاسم في المدونة
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  وإذا كان الراجح غیر المشھور؛ فما الفرق بینھما؟ وما المخرج إذا تعارضا؟

الجھة التي استمد طل  إلىر بالنظر یتحدد الفرق بین الراجح والمشھو
منھما قوتھ، فالمشھور اكتسب قوتھ من كثرة القائلین بھ، في حین أن الراجح 
اكتسبھا من الدلیل نفسھ، فھو أقوى منھ؛ ألن قوة الراجح ذاتیة أصلیة، وقوة 
المشھور عرضیة طارئة، وھذا الفرق یفیدنا في حالة حصول التعارض بینھما، 

 واإلفتاءن أحدھما راجح، واآلخر مشھور، فالمقدم في الحكم فإذا تعارض قوال
  .30ھو الراجح

وھو الذي ال یظھر للمفتي فیھ أي سبب  القول المساوي لمقابلھ: /رابعا
یرجحھ على ما یقابلھ من قول أو أقوال، حیث تتساوى عنده األقوال في المسألة 

  التي یستفتى فیھا، وال یستطیع الترجیح بینھما.

فق المالكیة على جواز اإلفتاء بأحد القولین المتساویین، واختلفوا وقد ات
في حمل المستفتي على قول معین من القولین أو األقوال التي في المسألة، 
وعدم حملھ على ذلك، على ثالث اتجاھات ذكرھا الشاطبي مرجحا أن المفتي 

ف، وال یترك یجب علیھ تعیین أحد القولین لمستفتیھ، وإن عجز عن التعیین توق
  .31لھ المجال لالختیار أبدا

ویعنون بھذا االصطالح أن یصحح أحد  الذي جرى بھ العمل: /خامسا
شیوخ المذھب المتأخرین قوال غیر مشھور وال راجح؛ فیفتي بھ ویعمل بھ، 
وتجري األحكام بناء على تصحیحھ؛ وذلك مراعاة للعرف، أو للمصلحة العامة، 

  .32أي أرفق بالناس، أو لدرء مفسدةأو ألن في األخذ بھذا الر
  قال في مراقي السعود:  

  .33وقدم الضعیف إن جرى بھ عمل    بھ ألجل سبب قد اتصل
واشترط علماء المذھب لتقدیم ما جرى بھ العمل على الراجح والمشھور عدة 

  شروط:

ثبوت جریان العمل بذلك القول؛ ألن قول القائل في مسألة معینة جرى فیھا  -
بالقول المقابل للمشھور أو الراجح، قضیة نقلیة ینبني علیھا حكم العمل 

  شرعي، فال بد من إثباتھا بنقل صحیح.
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كون العالم الذي أجرى ھذا العمل أھال لالقتداء فإذا جرى عمل مقابل  -
  .34المشھور ممن ال یقتدى بھ فالواجب علینا اتباع الراجح أو المشھور

  معرفة المكان.، معرفة الزمان  -

ألن العمل قد یكون خاصا ببعض األمكنة دون بعض، وقد یكون عاما 
في جمیع األمكنة؛ وكذا قد یكون خاصا ببعض األزمنة دون بعض، ألن 

  .35المصلحة قد تكون في زمن وقد تستمر في جمیع األزمنة

كون ذلك العمل لمصلحة وسبب؛ فإذا انتفت المصلحة والسبب وجب العمل  -
  بالراجح والمشھور.  

المطلب الرابع: مصطلحات خلیل و بعض الشروح والحواشي المعتمدة على 
  المختصر

اعتمد خلیل في مختصره على مصطلحات نذكر  مصطلحات خلیل: - 1
  منھا:

یقصد بھا المدونة، وھو تارة یشیر بھا إلى المدونة وتارة یشیر بھا  فیھا:
ره، قال ؛ ألنھ رحمھ هللا اعتمد على األصل وعلى مختص36إلى التھذیب

"والظاھر أنھ كان عنده أجزاء من األم دون الكل، ثم إنھ رحمھ هللا  البساطي:
  .37إنما یأتي بھا غالبا لكون ما فیھا مخالفا لما رجحھ وإلشكال ما فیھا"

 إلىوقد یستعمل للداللة على مدونة سحنون ضمیر المؤنث الغائب العائد 
غیر مذكور، سواء كان بارزا، مثل "فیھا" و "ظاھرھا"، أو مستترا نحو 

  "رویت" و "حملت".

قال ابن غازي :"أي بمادة أول لیندرج نحو تأویالن وتأویالت وھذا  أول:
النوع من االختالف إنما ھو في جھات محمل لفظ الكتاب ولیس في أداء في 

  .38الحمل على حكم من األحكام فتعد أقواال"

ل الحطاب: "واعلم أنھ قد تكون التأویالت أقواال في المسألة، واختلف قا
شراح المدونة في فھمھا على تلك األقوال؛ فكل فھمھا على قول، وننبھ على 
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ذلك في محلھ إن شاء هللا، وقد یكون أحد التأویالت موافقا للمشھور فیقدمھ 
ظاھره، وإطالق المصنف ثم یعطف الثاني علیھ، والتأویل إخراج اللفظ على 

  39المصنف التأویالت على ذلك وعلى بقاء اللفظ على ظاھره من باب التغلیب."

یشیر بھ إلى اختیارات الشیخ اللّخمي في كتابھ التبصرة، غیر  االختیار:
أنھ إذا عبر بصیغة االسم نحو "االختیار" و "المختار"؛ فإن مراده أن المسألة 

ي اختار واحدا منھا، وھو اختیار من خالف فیھا أقوال ألھل المذھب، وأن اللخم
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 

  .40الختیاره ھو في نفسھ، وباالسم فذلك الختیاره من الخالف"فذلك 

ویشیر بمادة الترجیح البن یونس وإن كان بصیغة االسم نحو  :الترجیح
األرجح والمرجح فالختیاره من خالف تقدمھ وإن كان بصیغة الفعل نحو رجح 

  .41مبنیا للفاعل والمفعول فذلك اختیاره ھو في نفسھ وھو قلیل

بمادة الظھور الختیار ابن رشد الجد، فإن عبر بالفعل : یشیر الظھور
فمراده أن ابن رشد استظھر ذلك القول من نفسھ، وإن عبر باالسم "كالظاھر" 
و"األظھر"، فذلك إشارة إلى استظھاره من أقوال من سبقھ من علماء 

  .42المذھب

وخص ابن رشد بالظھور العتماده كثیرا على ظاھر الروایات فیقول: 
  .43ى روایة كذا وكذا، وظاھر ما في سماع كذا وكذایأتي عل

فإذا عبر باالسم یشیر بمادة القول للمازري صاحب كتاب التلقین،  القول:
أذا عبر بالفعل نحو: "قال" ، ونحو "القول" الختیاره من خالف سابق وھو قلیل

  .44أو "قیل" فھو الختیاره في نفسھ وھو كثیر

األربعة الذین ذكرھم، قال ابن  یشیر بھ إلى غیر صحح واستحسن:
وإنما جعل الفعل الختیار الشیوخ في أنفسھم واالسم الوصف غازي: "
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الختیارھم من الخالف المنصوص؛ ألن الفعل یدل على الحدوث والوصف یدل 
  .45على الثبوت وخصھم بالتعیین لكثرة تصرفھم في االختیار"

یرید بذلك تردد المتأخرین في النقل اختالف طرقھم في العزو  التردد:
م نص للمذھب، فھو كقول غیره: وفي كذا طرق أو طریقان، وأما ترددھم لعد

  .46المتقدمین فھو أقل في كالمھ

یشیر بھ إلى خالف داخل المذھب, ویقصد بلو اإلغیائیة المقرونة  لو:
إلى خالف منسوب لمذھب مالك  بواو النكایة، المكتفى عن جوابھا بما قبلھا

وشاھد االستقراء یقضي بصحتھ؛ وإن لم یثبت في بعض النسخ، ولكن ال یشیر 
  .47بھا إال لخالف قوي

أشار بھ إلى اختالف العلماء في تشھیر األقوال، فإذا ذكر قولین  خالف:
، 48أو أقواال فذلك لعدم اطالعھ في الفرع على أرجحیة منصوصة كما ذكر

وخ إذا اختلفوا في تشھیر األقوال یرید وتساوى المشھرون في یعني أن الشی
الرتبة فإنھ یذكر القولین المشھورین أو األقوال المشھورة ویأتي بعدھا بلفظة 
خالف إشارة إلى ذلك وسواء اختالفھم في الترجیح بلفظ التشھیر أو بما یدل 

ذا أو الذي علیھ علیھ كقولھم: المذھب كذا أو الظاھر أو الراجح أو المفتي بھ ك
العمل أو نحو ذلك وهللا أعلم. وأما إن لم یتساو المشھرون في الرتبة فإنھ یقتصر 

  .على ما شھره أعلمھم علم ذلك من استقراء كالمھ

وقد نص خلیل على أنھ ال یعتبر من المفاھیم إال مفھوم الشرط، غیر أن  
خرى غیر مفھوم بر مفاھیم أالشراح الذین تتبعوا كالمھ نصوا على أنھ یعت

ا یجب القسم للزوجات في ، كمفھوم الحصر، مثال ذلك قولھ: "إنم49الشرط
، ومفھوم الغایة مثل قولھ: "والمبتوتة حتى یولج بالغ قدر الحشفة بال 50المبیت"

كقولھ: "وما ذكي وجزؤه إال محرم  اإلیجاب، ومفھوم االستثناء في 51مانع"
  .52األكل"

لقد اھتم المالكیة  المختصر المعتمدة:بعض الشروح والحواشي على  - 2
بمختصر خلیل ووضعوا علیھ شروحا وحواشي كثیرة, غیر أن علماء المالكیة 



  عبد الرحمان بلعقون 
  

  
 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              460

نصوا على أن ما یعتمد من ھذه الشروح والحواشي عدد قلیل فقط وسأذكر فیما 
  :اشي التي صرح المالكیة باعتمادھایلي بعض الشروح والحو

 ،ھـ)805م بن عبد هللا تلمیذ الشیخ خلیل (تشرح تاج الدین أبي البقاء بھرا -أ
قال ، 53ي ثالث شروح ، كبیر وصغیر ومتوسطوقد شرح مختصر شیخھ ف

  محمد النابغة الشنقیطي في منظومتھ "الطلیحة":
  54واعتمدوا بھرام لكن في الوسط        أقسط في تحقیقھ وما قسط

 التلمسانيشرح أبي الفضل محمد بن محمد بن مرزوق الحفید  -ب
سماه " المنزع النبیل في شرح مختصر خلیل"، قال أحمد بابا  ،)ھـ842(ت

  ، قال محمد النابغة:55بقولھ: "ال نظیر لھ أصال"

  56واعتمدوا مختصر ابن عرفة      كذا ابن مرزوق وعن من عرفھ

لھ  ،57)898(ت شرح أبي العباس أحمد بن عبد الرحمان الشھیر بحلولو -ج
، قال 58نبیر في ستة اسفار، وصغیر في سفریر كشرحان على المختص

   محمد النابغة:
  .59واعتمدوا حلولو في كبیره        وفي صغیر فاح من عبیره

)، وھم ھـ857شروح أبي اسحاق إبراھیم بن فائد الزواوي القسنطیني (ت -د
  ثالثة شروح:

  .60: تسھیل السبیل لمقتطف ازھار روض خلیلاألول

  .61شرح مختصر خلیل: فیض النیل في الثاني

: تحفة المشتاق في شرح مختصر خلیل ابن اسحاق ، وصل فیھ إلى باب الثالث
  .62الجھاد

شرح أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمان بن حسن الرعیني الشھیر  -ھـ
وھو من  سماه مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ھـ)954بالحطاب (ت

  بعة فاخرة.وقد طبعتھ دار الرضوان في طأحسن الشروح، 
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، وھو 63ه)1015شرح أبي النجا سالم بن محمد السنھوري المصري (ت  –و 
من شروح المختصر المعتمدة، اختصر فیھ كالم الحطاب، لكن وقع لھ خلل 

  في بعض المواضع عند اختصاره لكالم الحطاب.

  قال محمد النابغة:
  .64وشرح سالم ولكن ما سلم       من خلل عند اختصاره الكلم

 حاشیة أبي عبد هللا محمد بن احمد ابن غازي العثماني المكناسي - ز
  .65سماھا "شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل" )ـھ919(ت

 حاشیة أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر التنبكتي الصنھاجي -ح
وھي  ،66"منن الرب الجلیل على مھمات تحریر خلیل" ، سماھا:)1032(ت

  من الحواشي المعتمدة عند المالكیة، قال النابغة الشنقیطي:

  .67واعتمدوا حاشیة ابن غازي        وسیدي أحمد بابا البازي

حاشیة محمد التاودي بن محمد الطالب ابن محمد بن علي، ابن سودة  -ط
، 68"طالع األماني على شرح الزرقاني" سماھا:ھـ) 1209(ت الُمري الفاسي
اشي التي ینبغي أن یقرأ بھا شرح الزرقاني على المختصر، قال وھي من الحو
  محمد النابغة:

  .69وال یتم نظر الزرقاني    إال مع التاودي أو البناني
  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 اإلمام خلیل كانت لھ جھود كبیرة في خدمة المذھب المالكي، تأصیال  -
  وتقعیدا، حیث عد مختصره عالمة من عالمات النبوغ الفكري.

  بسیطھا.أن الشراح قد بذلوا جھدا كبیرا في حل ألفاظھ وتوضیح معانیھ وت -
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أن مختصر خلیل وشروحھ وحواشیھ تحتوي من النفائس والذخائر، ومن  -
المعارف العمیقة، التي یعتبر عدم االطالع علیھا خسارة كبیرة على أجیال 

  الباحثین المعاصرین.
أن من أراد دراسة المختصر وجب علیھ فھم مصطلحاتھ وفك رموزه حتى  -

  یستطیع فھمھ وإدراك معانیھ.
تعریف المصطلحات وتكشیفھا من أھم مفاتیح العلوم المصنفة، وإنھا لذات أن  -

  أھمیة أكبر بالنسبة للفقھ المالكي.
  وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.  

  :الھوامش
                                                        

ھـ)، نیل االبتھاج بتطریز  1036أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس (ت  -1
 لیبیا، –ر: دار الكاتب، طرابلس الدیباج، عنایة وتقدیم: الدكتور عبد الحمید عبد هللا الھرامة، الناش

  .168م، ص  2000 ،2ط
 .170ص ،المصدر نفسھ - 2
ھـ)  919أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي (ت  -3

 -شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل، الناشر: مركز نجیبویھ للمخطوطات و خدمة التراث، القاھرة 
م، تحقیق: الدكتور أحمد بن عبد الكریم نجیب،  2008 - ھـ  1429، 1مصر العربیة، طجمھوریة 

  .112/ص1ج
شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب  -4

عیني (ت:  ھـ)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،  الناشر : دار عالم الكتب، طبعة954الرُّ
 .1/ص1م، المحقق : زكریا عمیرات ج2003 - ھـ 1423خاصة 

 .172أحمد بابا التنبكتي، نیل االبتھاج بتطریز الدیباج ص -5
م، الدرر 1449ھـ/ 852الحافظ شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقالني ت  -6

م، مكان 1972ھـ/ 1392یة الكامنة في أعیان المئة الثامنة، الناشر مجلس دائرة المعارف العثمان
 .207/ص2النشر صیدر اباد/ الھند، تحقیق و مراقبة  محمد عبد المعید ضان، ج

ھـ)، 1376محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي (المتوفى:  -7
 -  1ط لبنان،-بیروت- الفكر السامي في تاریخ الفقھ االسالمي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 .286/ص2م، ج1995 -ھـ1416
  .287/ص2المصدر نفسھ ج -8
ھـ)، شجرة النور الزكیة في طبقات 1360محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (ت  -9

م،  2003 - ھـ  1424، 1المالكیة، تعلیق: عبد المجید خیالي، الناشر: دار الكتب العلمیة، لبنان، ط
  .103/ص1ج

ترتیب المدارك و تقریـب المسالك لمعرفـة أعـالم مذھـب مالـك، وزارة القاضي عیـاض,  -10
ھـ  1403تحقیـق: محمد تاویت وآخـرون، (، 2األوقاف والشؤون اإلسالمیة المملكة المغربیة، ط

 .296/ص3م)، ج 1983، 
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 .156/ص1محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة ج -11
 .95-94/ص1الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل.ج -12
  .171/ص1محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة ج -13
 .164/ص1المصدر نفسھ ج -14
  .95/ص1الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج -15
مؤسسة الریان، -ه ) البوطلیحیة، نشر المكتبة المكیة1245محمد النابغة بن عمر الغالوي (ت -16

  .76،ص55تحقیق یحیى بن البراء، البیت 
  .190/ص1خلوف، شجرة النور الزكیة جمحمد م -17
ھـ) ،األعالم ، 1396خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت  -18

  .190/ص1م ج 2002، 15الناشر: دار العلم للمالیین ط
  .277/ص6المصدر نفسھ ج -19
الناشر : دار ھـ)، المختصر، المحقق : أجمد جاد، 776خلیل بن إسحاق الجندي (ت:  -20

 .11/ص1مـ، ج2005ھـ/1426، 1الحدیث/القاھرة، ط
  .118/ص1ابن غازي، شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل ج -21
إبراھیم ابن علي ابن فرحون، كشف النقاب الحاجب من مختصر ابن الحاجب، دار الغرب  -22

الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  - 114م، ص1990، 1اإلسالمیة، ط
  .40/ص1ج

، 1بیروت ، ط –محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، لسان العرب،  دار صادر  -23
 .445/ص2ج

ھـ)، بلغة السالك 1241أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي (المتوفى:  -24
ة ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، دار المعارف، بدون طبع

، صالح عبد السمیع اآلبي األزھري، جواھر اإلكلیل شرح مختصر 18/ص1وبدون تاریخ، ج
 .4/ص1خلیل، مكتبة عیسى الباب الحلبي وشركاءه، مصر، ج

أبو عبد هللا محمد بن قاسم القادري الحسیني الفاسي، رفع العتاب والمالم عمن قال: إن العمل  -25
مد المعتصم با� البغدادي، درا الكتاب العربي، بالضعیف اختیارا حرام، دراسة وتحقیق مح

 .19م، ص1985ه/1406، 1بیروت، ط
  م.2012ه/1433، 2مریم محمد صالح الظفیري، مصطلحات المذاھب الفقھیة، دار ابن حزم، ط -26
 .90ابن فرحون، كشف النقاب الحاجب ص -27
  .431/ص4محمد المصري، لسان العرب، مادة شھر، ج -28
 .44/ص1عبد السمیع األبي، جواھر اإلكلیل ج - 44ار السالك صالرجراجي، من -29
  .72صالح الظفیري، كشف المصطلحات الفقھیة ص - 44نور البصر ص -30
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، الموافقات في أصول الفقھ، دراسة وتحقیق: أبو  -31

  .122ص /10م ، ج1997 ھـ/1417، 1عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط
عبد هللا بن ابراھیم العلوي الشنقیطي، نشر البنود على مراقي السعود، طبع تحت اشراف اللجنة  -32

المشتركة لنشر التراث اإلسالمي بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة دولة اإلمارات، صندوق 
  .333/ص2إحیاء التراث العربي، المغرب، مطبعة فضالة، ج

بن ابراھیم العلوي الشنقیطي، نشر البنود على مراقي السعود، طبع تحت اشراف اللجنة  عبد هللا-33
المشتركة لنشر التراث اإلسالمي بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة دولة اإلمارات، صندوق 

  .333/ص2إحیاء التراث العربي، المغرب، مطبعة فضالة، ج
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  .48الرجراجي، منار السالك ص -34
الحسن علي بن عبد السالم التسولي، البھجة في شرح التحفة المسمات بتحفة الحكام البن أبي  -35

 .45/ص1م، ج1991ه/1412عاصم األندلسي، الدار البیضاء: دار الرشاد الحدیثة سنة 
  .34/ص1الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج -36
  .34/ص1المصدر نفسھ ج -37
  .117/ص1ل مقفل خلیل جابن غازي، شفاء الغلیل في ح -38
  .34/ص1الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج -39
 .117/ص1ابن غازي، شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل ج -40
  .35/ص 1الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج  -41
 .35/ص1المصدر نفسھ  ج -42
  .118/ص1ابن غازي، شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل، ج -43
 .35/ص1ب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، جالحطا -44
  .35/ص1المصدر نفسھ ج -45
 .122/ص1ابن غازي، شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل، ج -46
  .122/ص1المصدر نفسھ ج -47
  .38/ص1الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج -48
 .38/ص1الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج -49
 .110صمختصر خلیل  -50
  .100المصدر نفسھ، ص -51
  .16المصدر نفسھ ص -52
 .76/ص1خیرالدین الزركلي، األعالم ج -53
  .78، ص57النابغة الغالوي، البوطلیحة، البیت  -54
  .474/ص1أحمد بابا التنبكتي، نیل االبتھاج بتطریز الدیباج ج -55
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فقه الموازنات ومدى تطبيقه على سكنات الوكالة الوطنية لتحسين 

- ما يسمى بسكنات عدل -السكن وتطويره 
Jurisprudence of Balancing 

and the extent of its application to the housing of the 

National Agency for the Improvement and Development 

of Housing  
*************** 

 صباح عماري/ د      
 1جامعة باتنة  -كلية العلوم اإلسالمية 

 
 21/12/2119: تاريخ القبول        22/16/2112 :تاريخ اإلرسال

 

 :الملخص

أو فن المقارنة  ،تناول البحث بالدراسة والتحليل فقه الموازنات
والمعادلة والترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة في األمر 

ومبينا عالقته بفقه  ،ومستدال عليه ،معرفا به ،مع تعذر الجمع بينها ،الواحد
 ،وبفقه المآل والنتائج المستقبلية ،الواقع وما يلتبس بالحادثة من قرائن وأمارات

 .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 

ي تحكم العقد الذي يربط بين كامال وذلك بذكر المراسيم والقرارات القانونية الت
فمنهم من  ،والذين ذهبوا فيه مذاهب شتى ،وتكييف العلماء له ،المواطن والوكالة

ومنهم  ،ومنهم من اعتبره عقد استصناع ،اعتبره بيعا باإليجار منتهيا بالتمليك
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وبناء على اختالفهم في تكييف هذه  ،من عدّه بيعا بالتقسيط معلقا على شرط
 .وا في حكمها الشرعيالسكنات اختلف

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 :المفتاحية الكلمات
 .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 
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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

 :وإشكاليتهالتعريف بموضوع البحث وأهميته 
إّن الحمدَ هلل نحمده ونستعينهُ ونستغفره ونعوذ باهللِ من شروِر أنفسنا      

 ،ومن يُضلل فلن تجد له ولياً ُمرشدا ،من يهد هللا فهو المهتدي ،وسيّئات أعمالنا
 ،وأُصلّي وأسلّم على المبعوِث رحمةً للعالمين دمحم صلوات ربي وسالمه عليه

 :أّما بعد ،بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه

بشريعة اإلسالم رحمة  ملسو هيلع هللا ىلصفإّن هللا عّز وجّل بعث خاتم أنبيائه ورسله دمحما      
 ،101األنبياء  َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالا َرْحَمةً لِّْلعَالَِمينَ : لجميع الناس قال تعالى

ومصالح  ،بما اشتملت عليه من دعائم الرحمة واليسر والرفق ،ولسعادة الدارين
ولكن قد يشوب  ،العباد بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم في كل شؤون حياتهم

ويلتبس بقضايا الناس وحوادثهم المتجددة مصالح ومفاسد متعارضة يستحيل 
دار فال يمكن األخذ بمصلحة إال بإه ،معها جلب المصالح كلها والجمع بينها

بحيث يعسر دفع مفسدة إال بارتكاب مفسدة  ،وال درء المفاسد جميعها ،أخرى
األمر الذي يدفع بالعلماء  ،أو ال يمكن تحقيق مصلحة إال بارتكاب مفسدة ،أخرى

إلى اللجوء إلى فقه الموازنة قبل إصدار الفتوى والحكم في النازلة موضع 
 .البحث

لفتاوى المعاصرة بُحثت مسألة ولبيان مدى األخذ بفقه الموازنات في ا
التي  -ما يسمى بسكنات عدل -سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 

 .تباع للمواطنين متوسطي الدخل في إطار البيع باإليجار المنتهي بالتمليك
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وهذا البحث جاء للتعريف بفقه الموازنات وبيان مدى تطبيقه في 
 -ما يسمى بسكنات عدل -السكن وتطويره سكنات الوكالة الوطنية لتحسين 

وما عالقته هي أدلته؟  ؟ وماما المراد بفقه الموازنات: ويجيب عن هذه األسئلة
وفقه األولويات؟ وما المراد بسكنات عدل؟ وما تكييفها  ،وفقه المآل ،بفقه الواقع

 الشرعي؟ وما مدى تطبيق فقه الموازنات عليها؟  

 :أهداف البحث فيما يلىتتمثل  :أهداف الموضوع     

وفقه  ،وبيان مدى ارتباطه بفقه األولويات ،بيان المراد بفقه الموازانات -1
 .وفقه المآل ،الواقع

والتكييف الشرعي لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين  ،بيان التكييف القانوني -2
 . -ما يسمى بسكنات عدل -السكن وتطويره 

بيان مدى تطبيق فقه الموازانات في سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن  -3
 .   -ما يسمى بسكنات عدل -وتطويره 

ولإلجابِة على أسئلة اإلشكالية والوصول إلى األهداف  :خطة البحث     
 :المرجوة اقتضى األمُر أن تكون خطة البحث كاآلتي

 .ان أدلتهالتعريف بفقه الموازانات وبي /أوال     

 .وفقه المآل ،وفقه الواقع ،عالقته بفقه األولويات /ثانيا     

 -التكييف القانوني لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره  /ثالثا     
 .-ما يسمى بسكنات عدل

 -التكييف الشرعي لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره  /رابعا     
 .ومدى التزامه بفقه الموازنات -لما يسمى بسكنات عد
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 :التعريف بفقه الموازانات وبيان أدلته/ أوال

 :تعريف فقه الموازنات لغة واصطالحا -أ
وذلك بتعريف المضاف : تعريف فقه الموازنات باعتبار اإلضافة -1

 :وهو الفقه والمضاف إليه وهو الموزانات  كل على حدة

ً : والِفْقهُ  ،الفهمُ : الِفْقهُ  :تعريف الفقه لغة      : اْلِعْلُم بِالشاْيِء والفهُم لَهُ، وفَِقه فِْقها
 ً : َوُكلُّ َعاِلٍم بَِشْيٍء فَُهَو فَقيهٌ؛ ِمْن ذَِلَك قَْولُُهمْ . عالمٌ : َوَرُجٌل فَقيهٌ  ،بَِمْعنَى َعِلم ِعْلما

. ونَِقْهُت الحديَث أَْنقَُهه إِذَا فَِهْمته. اَل يَْعلم َواَل يَْفَهم: فاَُلٌن َما يَْفقَه َوَما يَْنقَه َمْعنَاهُ 
 ،وفاقَْهتُه إِذَا باَحثْته فِي اْلِعْلمِ . ى الِفْقهَ تَعاط: وتَفَقاه. عالُم اْلعََربِ : وفَِقيه اْلعََربِ 

يِن لِسيادَتِه َوَشَرفِِه وفَْضِله َعلَى َسائِِر أَنواع  وغلَب إطالق الفقه على علم الدِّ
يِن أَي فَْهماً فِيهِ : يُقَالُ   ،اْلِعْلمِ  ُ َعزا َوَجلا  ،أُوتَِي فالٌن فِْقهاً فِي الدِّ  َوَما َكانَ : قَاَل َّللاا

يِن  ْنُهْم َطائِفَةٌ لِّيَتَفَقاُهوا فِي الدِّ اْلُمْؤِمنُوَن ِليَنِفُروا َكافاةً ۚ فَلَْواَل نَفََر ِمن ُكّلِ فِْرقٍَة ّمِ
 ومعنى ،122: التوبة َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلاُهْم يَْحذَُرونَ 

 ِين أَنا  -رضي هللا عنه -ي ليَكونوا ُعلَماء بِِه، وَعِن اْبِن َعبااٍس أَ  ،ِليَتَفَقاُهوا فِي الدِّ
فَأُْخبَِر  ،َمْن َوَضَع َهذَا: دََخَل الَخالََء، فََوَضْعُت لَهُ َوُضوًءا قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيا 

ينِ : فَقَالَ  ِمْن أَعلم  -رضي هللا عنه -فَكاَن ابن عباس  (1)اللاُهما فَقِّْههُ فِي الدِّ
ِ تَعَالَى  . (2) الِفْطنة: والِفْقهُ أيضا ،النااِس في زمانه بكتاب َّللاا

 :من تعريفات الفقه اصطالحا ما يلي :تعريف الفقه اصطالحا 

 .(3)عليها وما لها ما النفس معرفة -1     

 .(4)العلم باألحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفُصيلية باالستدالل -2     

 .(5) العلم باألحكام الشارعياة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية -3     

أي تعريف  ،وما يالحظ على التعريفات السابقة أّن التعريف األول
األحكام االعتقادية تعريف شامل يتضمن ( ه150 ت)اإلمام أبي حنيفة 

والتعريفين الثاني والثالث خاصان  ،والوجدانية والعملية ويسمى بالفقه األكبر
 .(6)باألحكام العملية فقط
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وهي المعادلة  ،الموازنة مصدر الفعل وازن :تعريف الموازنة لغة
يُواِزُن َهذَا إِذا  والمقابلة والمحاذاة وواَزْنُت بَْيَن الشاْيئَْيِن ُمَواَزنَةً وِوزاناً، َوَهذَا

َوَهذَا اْلقَْوُل أَْوَزُن ِمْن َهذَا أَي  ،الِمْقدار: والِميزانُ  ،َكاَن َعلَى ِزنَتِه أَو َكاَن ُمحاِذيَهُ 
َوُهَو َوْزنَهُ وِزنَتَهُ وِوزانَهُ . َعادَلَهُ َوقَابَلَهُ : وواَزنَه. العَْدلُ : والِميزانُ  ،أَقوى وأَمكنُ 

: َوَرُجٌل َوِزيُن الرأْي. َوفاَُلٌن أَْوَزُن بَنِي فالٍن أَي أَْوَجُهُهمْ  ،هوبِوزانه أَي قُبَالَتَ 
(7)ووزَن الشيُء َرَجحَ . أَصيله

. 

 :من تعريفات الموازنة ما يلي :تعريف الموازنة اصطالحا

 .(8)اكتشاف الراجح منهماالمقابلة بين الضر والنفع بهدف : الموازنة -1

 لتقديم بعضها؛ مع أو ذاتها، في والمفاسد المصالح بين المقارنة: الموازنة -2

 .(9)الحكم عند التعارض منها في األرجح

وليست الموازنة إال ضربا من ضروب النقد، يتميز بها الرديء : الموازنة -3
 .(10)من الجيد، وتظهر بها وجوه القوة والضعف في أساليب البيان

اصطالحا يمكن تعريف فقه وباالعتماد على تعريف الفقه والموازنات 
بأنه العلم باألسس والقواعد التي تحكم عملية المقارنة بين المصالح : الموازنات

للوصول إلى الراجح  ،أو بين المفاسد نفسها ،المتعارضة في ذاتها أو مع المفاسد
 .منها

عرف فقه  :تعريف فقه الموازنات باعتباره لقبا لعلم مخصوص -2
 :با على علم مخصوص بما يليالموازنات باعتباره لق

مجموعة األسس والمعايير التي تضبط عملية الموازنة : فقه الموازنات هو -
بين المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح ليتبين بذلك أي 
المصلحتين أرجح فتقدم على غيرها، وأي المفسدتين أعظم خطراً فيقدم 

 -عند تعارضهما-ن المصلحة أو المفسدة درؤها كما يعرف به الغلبة ألي م
 .(11)فسادهليحكم بناء على تلك الغلبة بصالح ذلك األمر أو 

الذي  ،هو المقابلة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل: فقه الموازنات -
يمكن بالنظر فيها الحكم على مدى مشروعية الفعل في تحقيق المصلحة 
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ففقه الموازنات هو فقه التعارض والترجيح  ،األكبر ودفع المفسدة األعظم
 . (12)والمفسدة بين المصلحة 

 

 :أدلة اعتبار فقه الموازنات من الكتاب والسنة -ب
واألحاديث النبوية التي تدل على  ،وردت العديد من اآليات القرآنية

، أو فقه المقارنة والترجيح بين المصالح المتعارضة (13)حجية فقه الموازنة
بعض، والمفاسد المتعارضة مع بعضها، وكذا المصالح المتعارضة بعضها مع 

بترجيح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم "مع المفاسد، وذلك 
، وفيما (14)"المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما

 :يلي استعراض بعضها

ا الساِفينَةُ فََكانَ: قال تعالى -1      ْت ِلَمَساِكيَن يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََردتُّ أَْن أَما
ِلٌك يَأُْخذُ ُكلا َسِفينٍَة َغْصبًا ففي اآلية  ،17 :الكهف أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءُهم ما

 ،وهي مفسدة صغرى ،بين مفسدة خرق السفينة ،الكريمة موازنة بين المفاسد
ودفع للضرر األكبر بارتكاب  ،وهي مفسدة كبرى ،وبين مفسدة ضياعها بالكلية

 . (15)الضرر األخف

يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِهَما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَافُِع : قال تعالى -2     
في اآلية الكريمة موازنة بين  ،[217 :البقرة] ِللنااِس َوإِثُْمُهَمآ أَْكبَُر ِمن ناْفِعِهَما

قال  ،بين مفاسد الخمر والميسر العظيمة ومنافعهما القليلة ،المصالح والمفاسد
فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا " (:ه 660ت) العز بن عبد السالم

 .(16)" المفسدة وال نبالي بفوت المصلحة

ٍ أَن يَكُ : قال تعالى -3      وَن لَهُ أَْسَرٰى َحتاٰى يُثِْخَن فِي اأْلَْرِض ۚ َما َكاَن ِلنَبِّي
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُ يُِريدُ اآْلِخَرةَ ۗ َوَّللاا في  ،61:األنفال تُِريدُوَن َعَرَض الدُّْنيَا َوَّللاا

وعتاب  ،اآلية الكريمة موازنة بين المصالح المعنوية والمصالح المادية
على قتل األسرى  ،للمؤمنين لتفضيلهم الفدية قبل أن يكثروا ويشتد سلطانهم

 . (17)مصلحة الفديةالذي مصلحته تربو على 



 صباح عماري  .د
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              542

ُ َعْنَها -َعْن َعائَِشةَ  -4      يَا َعائَِشةُ، لَْوالَ أَنا  : قَاَل لََها ملسو هيلع هللا ىلص أَنا النابِيا  -َرِضَي َّللاا
قَْوَمِك َحِديُث َعْهٍد بَِجاِهِلياٍة أَلََمْرُت بِاْلبَْيِت فَُهِدَم، فَأَْدَخْلُت فِيِه َما أُْخِرَج ِمْنهُ، 

َس َوأَْلَزْقتُهُ بِاألَْرِض، َوَجعَْلُت لَهُ بَابَْيِن، بَابًا َشْرقِيًّا، َوبَابًا َغْربِيًّا فَبَلَْغُت بِِه أََسا
في الحديث موازنة بين المصالح والمفاسد، بين مصلحة نقض  ،(18)إِْبَراِهيمَ 

الكعبة وردها إلى ما كانت عليه، وهي مصلحة أدنى، ومفسدة الفتنة التي تحدث 
إذا تعارضت " :(هـ616ت) نتيجة تغيير الكعبة وهي مفسدة كبرى، قال النووي

 بين فعل المصلحة وترك المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع
أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت  ملسو هيلع هللا ىلص المفسدة بدئ باألهم؛ ألّن النبي

مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي  ملسو هيلع هللا ىلصعليه من قواعد إبراهيم 
خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، 

      .(19)" ملسو هيلع هللا ىلصفيرون تغييرها عظيما، فتركها 

رأى   صلى هللا عليه وسلمأن النبي -رضي هللا عنه -عن أنس بن مالك  -5     
فصبه حتى إذا فرغ دعا بماء  دَُعوهُ : أَْعَرابِيا يبول فِي اْلَمْسِجِد فَقَالَ 

بين مفسدة البول، وهي  ، ففي الحديث الشريف موازنة بين المفاسد،(20)"عليه
مفسدة صغرى، ومفسدة قطعه على البائل وهي مفسدة عظمى، فدفع أعظمهما 

َرَرْيِن بِاْحتَِماِل (:" هـ616ت) بأيسر المفسدتين قال النووي َوفِيِه دَْفُع أَْعَظِم الضا
ِلَمْصلََحتَْيِن ( دَُعوهُ ) ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن قَْولُهُ : ، قَاَل اْلعَلََماءُ دَُعوهُ : ملسو هيلع هللا ىلصأََخفِِّهَما؛ ِلقَْوِلِه 

َر َوأَْصُل التاْنِجيِس قَْد َحَصَل فََكاَن اْحتَِماُل : إِْحدَاُهَما أَناهُ لَْو قََطَع َعلَْيِه بَْولَهُ تََضرا
َرِر بِِه، َوالثاا أَنا التاْنِجيَس قَْد َحَصَل فِي ُجْزٍء يَِسيٍر : نِيَةُ ِزيَادَتِِه أَْولَى ِمْن إِيقَاعِ الضا

َسْت ثِيَابُهُ َوبَدَنُهُ َوَمَواِضُع َكثِيَرةٌ من  ِمَن اْلَمْسِجِد فَلَْو أَقَاُموهُ فِي أَثْنَاِء بَْوِلِه لَتَنَجا
 .(21)"المسجد

 قال اإلمام بدر الدين العيني ،وفي الحديث موازنة أيضا بين المصالح     
فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم  (:ه 555ت)

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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بترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منها، فحصل أعظم المصلحتين 
  .(22)"اأيسرهم

 :وفقه المآل ،وفقه الواقع ،عالقة فقه الموازنات بفقه األولويات/ ثانيا  
فقه األولويات هو الفقه الذي : عالقة فقه الموازنات بفقه األولويات -أ  

ثم يقدم  ،وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من األحكام والقيم واألعمال" محوره
 ،يهدي إليها نور الوحي ،بناء على معايير شرعية صحيحة ،األولى فاألولى

العلم باألحكام الشرعية " :أو هو ،35("23):النور نُّوٌر َعلَٰى نُورٍ : ونور العقل
التي لها حق التقديم على غيرها، بناء على العلم بمراتبها، وبالواقع الذي 

 .(24")يتطلبها

مراعاة النسب بين ومن خالل تعريف فقه األولويات الذي أساسه 
قال  ،وبيان درجاتها ومراتبها ،األعمال والتكاليف الشرعية والمفاضلة بينها

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر : تعالى أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاّجِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاَّللا
ِ ۚ اَل يَْستَُووَن  ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظااِلِمينَ َوَجاَهدَ فِي َسبِيِل َّللاا ِ ۗ َوَّللاا  ِعندَ َّللاا

17:التوبة،  َصلى هللا  قَاَل َرُسوُل هللاِ : قَالَ  -رضي هللا عنه -وَعْن أَبِي ُهَرْيَرة
يَماُن بِْضٌع َوَسْبعُوَن  :عليه وسلم ُشْعبَةً، فَأَْفَضلَُها قَْوُل  - أَْو بِْضٌع َوِستُّونَ  -اإْلِ

إِلَهَ إِالا هللاُ، َوأَْدنَاَها إَِماَطةُ اأْلَذَى َعِن الطاِريِق، َواْلَحيَاُء ُشْعبَةٌ ِمَن  اَل 
يَمانِ   . (25)اإْلِ

يتبين أن فقه الموازنات مرتبط بفقه األولويات، وفي بعض المجاالت 
والمفاسد  ،يتداخالن أو يتالزمان، فالُمواِزن بين المصالح المتعارضة

وبين المصالح المتعارضة مع المفاسد ال يمكنه الترجيح بينها إال  ،المتعارضة
ثم إن عملية  ،واألجدر بالتأخير أو اإلسقاط ،بمعرفة األولى بالتقديم منها

الموازنة بين المصالح المتعارضة قد تنتهي إلى التعرف على أولويات 
 .(26)معينة

عبارة عن معرفة " فقه الواقع :عالقة فقه الموازنة بفقه الواقع -ب
وبكل المالبسات المحتفة بالواقع التي يراد تنزيل  ،دقيقة بشؤون الحياة العامة
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فقه مبني على دراسة الواقع المعيش دراسة " ، فهو(27)"األحكام الشرعية عليه
دقيقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع، معتمدة على أصح المعلومات وأدق 

ا من تضليل األرقام غير الحقيقية البيانات واإلحصاءات، مع التحذير هن
المستندة إلى المنشورات الدعائية، والمعلومات الناقصة والبيانات غير 
المستوفية، واالستبيانات واألسئلة الموجهة لخدمة هدف جزئي معين ال لخدمة 

 .(28)"الحقيقة الكلية

والظروف  ،هو العلم بالظروف النفسية واالجتماعية ففقه الواقع
والشارع الحكيم قد راعى الواقع وأخذه بعين االعتبار في  ،المالبسة للوقائع
مراعاة للظرف الشخصي لإلنسان   (29)ومن ذلك تشريع اللعان ،تشريعه األحكام

قال هللا  ،المتمثل في صعوبة إحضار الزوج شهودا على زوجته في حالة الزنى
ُ أََحِدِهْم َوالاِذيَن يَْرُموَن أَْزَواجَ : تعالى ُهْم َولَْم يَُكن لاُهْم ُشَهدَاُء إِالا أَنفُُسُهْم فََشَهادَة

اِدقِيَن  ِ ۙ إِناهُ لَِمَن الصا ِ َعلَ  ( 6)أَْربَُع َشَهادَاٍت بِاَّللا ْيِه إِن َكاَن َواْلَخاِمَسةُ أَنا لَْعنََت َّللاا
ِ ۙ إِناهُ لَِمَن   (7) ِمَن اْلَكاِذبِينَ  َويَْدَرأُ َعْنَها اْلعَذَاَب أَن تَْشَهدَ أَْربََع َشَهادَاٍت بِاَّللا

اِدقِينَ َواْلخَ  (8) اْلَكاِذبِينَ  ِ َعلَْيَها إِن َكاَن ِمَن الصا  (9) اِمَسةَ أَنا َغَضَب َّللاا

وإباحة قطع نخيل بني النضير اعتبارا للظروف التي أحاطت  ،7 -6النور[
: قال تعالى ،بالمسلمين حيث لم يتمكنوا من عدوهم إال بقطع أشجارهم وحرقها

 ََوِليُْخِزَي اْلفَاِسِقين ِ ن لِّينٍَة أَْو تََرْكتُُموَها قَائَِمةً َعلَٰى أُُصوِلَها فَبِإِْذِن َّللاا  َما قََطْعتُم ّمِ
5:الحشر(30). 

وعليه فإن فقه الواقع عالقته وثيقة بفقه الموازنات؛ ألن العلم بأحوال 
عند الموازنة بين  وبالظروف المحتفة باألحداث ،الناس النفسية واالجتماعية

يؤدي إلى الوصول  ،وبين المصالح والمفاسد ،والمفاسد نفسها ،المصالح ذاتها
 قال ابن القيم ،إلى الموازنة الصائبة التي يرجح فيها خير الخيرين وشر الشرين

وال يتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعين " :(ه151ت)
فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن : أحدهما: من الفهم

فهم الواجب في : والنوع الثاني ،ت حتى يحيط به علماواألمارات والعالما
في هذا  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله الواقع، وهو فهم حكم هللا الذي حكم به في كتابه أو على لسان 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya9.html
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فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم ; الواقع، ثم يطبق أحدهما على اآلخر
اقع والتفقه فيه إلى معرفة فالعالم من يتوصل بمعرفة الو; يعدم أجرين أو أجرا

  .(31)"حكم هللا ورسوله

اعتبار ما يصير " :فقه المآل هو: عالقة فقه الموازنات بفقه المآل -ج
إليه الفعل أثناء تنزيل األحكام الشرعية على محالها، سواء أكان ذلك خيرا أم 

 .(32")شرا، وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده

ألن الموازنة الصحيحة وعالقة فقه الموازنات بفقه المآل عالقة قوية؛ 
التي تفضي إلى ترجيح خير الخيرين وشر الشرين تفتقر إلى النظر في مآالت 

النظر في مآالت األفعال معتبر (:" ه170ت) قال الشاطبي ،األفعال وعواقبها
المجتهد ال يحكم على مقصود شرعا كانت األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن 

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 

ل على خالف ذلك، فإذا أطلق القول في األول مصلحة تندفع به، ولكن له مآ
فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو ; بالمشروعية
هذا مانعا من إطالق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق  فيكون ؛تزيد عليها

القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي 
زيد، فال يصح إطالق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب أو ت

  .(33)"المورد إال أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة

َواَل : ومن أدلة الشرع في اعتبار المآل ونتائج األفعال قوله تعالى
ِ فَيَُسبُّوا  ٍة تَُسبُّوا الاِذيَن يَْدُعوَن ِمن دُوِن َّللاا ِلَك َزياناا ِلُكّلِ أُما َ َعدًْوا بِغَْيِر ِعْلٍم ۗ َكذَٰ َّللاا

ْرِجعُُهْم فَيُنَبِّئُُهم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ  قَاَل اْبُن  ،105األنعام  َعَملَُهْم ثُما إِلَٰى َربِِّهم ما
ُ فِي ِكتَابِِه أََحدًا أَْن يَْفعَ " (:ه543ت) اْلعََربِّيِ  ي إِلَى َمنََع َّللاا َل فِْعاًل َجائًِزا يَُؤدِّ

َمْحُظوٍر َوأِلَْجٍل َهذَا تَعَلاَق ُعلََماُؤنَا بَِهِذِه اآْليَِة فِي َسدِّ الذاَرائِعِ َوُهَو ُكلُّ َعْقٍد َجائٍِز 
َل بِِه إِلَى َمْحُظور ُل أَْو يُْمِكُن أَْن يُتََوصا  .(34)"فِي الظااِهِر يَُؤوا
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فإن غالبها تذرع بفعل جائز  ؛على سد الذرائع كلهاوكذلك األدلة الدالة 
إلى عمل غير جائز، فاألصل على المشروعية، لكن مآله غير مشروع، واألدلة 

لبها سماح في عمل غير مشروع فإن غا; الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها
 .(35)"في األصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع

ما  -التكييف القانوني لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره / ثالثا
      -يسمى بسكنات عدل

 ،وطبيعة العقد الذي ينظمها ،للتعريف بسكنات عدل ومعرفة حقيقتها
وأحكامها البد من الرجوع إلى المراسيم والقرارات القانونية  ،وشروطها

 : ة التي صدرت بشأنها فيما يليالجزائرية المنظمة والمتممة والمعدل

عبارة عن عقد : العقد المنظم لهذه السكنات هو :حقيقة سكنات عدل -أ
بيع بإيجار ينتهي بتمليك السكن للمستفيد وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من 

 23ه الموافق 1422محرم  27المؤرخ في  105-01المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال  ،م2001أبريل 

 البيع" : عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويالت أخرى في إطار البيع باإليجار

 بعد تامة بملكية شرائه إقرار بعد مسكن على تسمح بالحصول صيغة باإليجار

"مكتوب عقد إطار في اإليجار المحددة مدة انقضاء
 (36). 

قانونية  صيغة باإليجار البيع عقد أن يتضح التعريف السابق خالل فمن
تتم بين طرفين أحدهما هو المستفيد من المسكن، والطرف اآلخر هو الوكالة 

 دفع بعد مسكن، تسمح باقتناء عدل" AADL"الوطنية لتحسين السكن وتطويره 

ط وبعد تسديد كامل هذه األقسا ،محددة لمدة إيجارات شكل في أقساطا قيمته
(37)يحتفظ المستأجر المشتري بالملكية

. 

 األجرة على دفع المستأجر يواظب أن على الطرفان فيه يتفق عقد فهو

 وصف العقد المحددة، المواعيد في جميعا بها وفى إذا حتى معينة، زمنية لمدة

 .(38)الثمن من أقساط عن عبارة أجرة من دفع ما وكان بيع، بأنه

 : يشترط لتملك هذه السكنات الشروط التالية :شروط سكنات عدل -ب
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وذلك ببيان صنفه ورقمه : أن يكون المسكن محل التعاقد معينا تعيينا دقيقا -1
والطابق المتواجد فيه، ورقم العمارة وموقعها والبلدية والوالية الكائن بها 
المسكن، وكذا جميع مشتمالته من تحديد لعدد الغرف ومساحة كل منها وكذا 

 .(39)ساحة الكلية ونسبة األجزاء المشتركةالم

 وعشرين أربعة يفوق مبلغ دخله بين يتراوح"أن يكون المستفيد من المسكن  -2

 المضمون، األدنى الدخل الوطني مرات (6) ست ويساوي دينار ألف (24)

 أرض قطعة ملكية كاملة، زوجه أو هو تملك أن له يسبق لم أو يملك ال

 مساعدة من يستفد كالهما ولم سكني، استعمال ذا عقارا أو للبناء صالحة

ال تتاح االستفادة من البيع باإليجار  ،لشرائه أو مسكن لبناء الدولة من مالية
المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إال مرة واحدة لذات 

(40)"الشخص
.  

 عمومي إيجاري بمسكن يقيم من كل باإليجار البيع من"ويستفيد أيضا 

 إلى المعني المسكن بإعادة يلتزم أن على أعاله، المذكورة على الشروط يتوفر

ويخضع  ،"باإليجار البيع موضوع المسكن استالمه بمجرد الهيئة المؤجرة
المستفيدون من البيع باإليجار، لقواعد الملكية المشتركة، كما هي محددة في 

 .( 41)بهما التشريع والتنظيم المعمول 

 الكلفة النهائية من انطالقا "حيث يحدد: أن يكون معلوماثمن المسكن يجب  -3

 المالية وتكاليف التكاليف وكذا األرض شراء نفقات من تتضمنه بما إلنجازه

الملكية،  نقل تسبق التي الفترة على المحسوبة واإلداري التقني التسيير
من  الممنوحة اإلعانات خصم بعد المكتتب يتحمله الذي المسكن ثمن ويحسب

حسب الكيفيات % 25يدفع المستفيد منه دفعة أولى تقدر  ،(42)الدولة طرف
من ثمن % 5من ثمن المسكن عند اإلقرار الثابت بالشراء، % 10: اآلتية

من ثمن % 5المسكن عند االنطالق في األشغال لموقع تواجد المسكن، 
من ثمن المسكن عند استالم المستفيد % 5 ،المسكن عند التخصيص

 .(43)المسكن
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وفق أقساط "المتبقية والمؤجلة من ثمن المسكن فإنها تسدد % 15أما نسبة      
تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى فترة ال تتجاوز خمس وعشرين 

ويستطيع المستفيد أن يسددها مسبقا قصد تحويل الملكية بصفة  ،سنة( 25)
 .(44)"شرعية لفائدته وبمجرد تسديد الدفعة األولى

خالل  شهري قسط لكل منتظم بتسديد المستفيد المستأجر تعهدي" وأن
 تأخر وكل عليها، المتفق الرزنامة حسب الشهر من األولى عشر الخمسة األيام

 عن%  2غرامة  دفع إلى المستفيد المستأجر يعرض شهر مدة يفوق في الدفع

 .(45) "شهر من التأخر كل

 مدة إعذارين تبليغ بعد شهرية أقساط ثالثة تسديد عدم على يترتب" و

.. .وحده المستفيد المستأجر مسؤولية على العقد هذا فسخ يوما15  منهما كل
 األولى الدفع مبلغ بتسديد المسكن، استرجاع بعد العقارية بالترقية المتعهد ويقوم

 المدفوعة غير الشهرية األقساط احتساب بعد المستفيد، المستأجر الذي دفعه

 . (46)القضاء وتكاليف المسكن بشغل المتعلقة والتكاليف المختلفة

وفي حالة وفاة المستفيد، فإن حق االنتفاع بالمسكن مع االلتزام بدفع 
 .(47)األقساط ينتقل إلى الوارث

يمنع المستفيد من البيع باإليجار أن يتنازل : عدم جواز التصرف في المسكن -4
أنه يمنع من تأجيره أو كما  ،عن مسكنه قبل نقل الملكية بصفة شرعية لفائدته

ومن إحداث تغيير في الشكل الخارجي  ،ممارسة أي نشاط حر أو تجاري فيه
للمسكن كوضع الشبابيك على النوافذ أو تغيير االستعمال األصلي 

يتعهد المستأجر المستفيد بالقيام على نفقته بجميع "ما ك .(48)"للشرفات
  .(49)"االصالحات الداخلية لمسكنه
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 -التكييف الشرعي لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره / رابعا
 :ومدى التزامه بفقه الموازنات -ما يسمى بسكنات عدل

اختلفت وجهات نظر الفقهاء : التكييف الشرعي لسكنات عدل -أ
 ،المعاصرين في تكييف عقد سكنات عدل واختلفت بناء على ذلك أحكامهم عليه

 :بين الجواز وعدمه إلى ثالثة آراء هي

اعتبر العقد عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل  :الرأي األول
ما دفعه المستأجر من أجرة خالل المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث 

وذهب إلى تحريمه للمحظورات  ،تنقلب اإلجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا
 :التالية

عقد البيع وعقد اإلجارة على عين  ،كونه يجمع بين عقدين في عقد واحدل -1
 ،ولكل عقد منهما أحكام مختلفة ومتنافية مع اآلخر ،في زمن واحد ،واحدة

فالبيع يقتضي نقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد إبرام العقد وتحمل 
ة دون بخالف عقد اإلجارة فإن المستأجر يتملك المنفع ،المشتري لضمانه

 ملسو هيلع هللا ىلصويبقى ضمانه على المؤجر، ولنهي رسول هللا عين الشيء المستأجر 
 .(50)﴿﴿عن بَْيعَتَْيِن فِي بَْيعٍَة ﴾﴾

وعقد  ،إلبرامه قبل إنجاز السكن (51)ألّن هذا العقد يبدأ عقد استصناع -2
االستصناع يقتضى الملك يوم العقد مع تضمين الصانع وكال األمرين 
منصوص على خالفهما في عقد وكالة عدل، ثم يتحول العقد إلى إجارة يوم 

، وكيف -وهو خالف مقتضى اإلجارة -تسليم السكن مع تضمين المتسأجر
، يستأجر المرء شيئا بني من أجله بشيء من ماله بمقتضى عقد االستصناع

 .(52)ثم ينتهي العقد بالبيع يوم تستكمل األقساط إن أتمت

 . (53)% 2الشتماله على الربا المتمثل في غرامة التأخير والمقدرة ب -3

ولما فيه من الظلم واإللجاء إلى االستدانة إليفاء األقساط كلها، ولتحميل  -4
المستأجر كلفة الصيانة، وألن الغالب أن القسط الشهري المدفوع يكون أكثر 
من اإليجار الشهري العادي الذي تتعامل به الدولة مع المستأجرين، وفي هذا 
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له عاجزا عن إكمال ظلم وتغرير بالمشتري الذي قد يطرأ عليه ما يجع
 .األقساط

ولكّن 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 

  .(54) عدل

معلقا على شرط االحتفاظ بملكية  (55)اعتبره بيعا بالتقسيط :الرأي الثاني
المسكن إلى حين تسديد كامل األقساط، وإن سمته وكالة عدل بيعا باإليجار فهو 
إطالق غير صحيح ألن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست لأللفاظ 

وردوا على ، وقال بجوازه لما فيه من الرفق والرحمة والمساعدة، (56)والمباني
 :أدلة المحرمين له بما يلي

﴿﴿ عن بَْيعَتَْيِن فِي بَْيعٍَة﴾﴾ ليس المراد به عدم جواز اجتماع  ملسو هيلع هللا ىلصنهي الرسول   -1
، والعينة وسيلة إلى (57)عقدين في عقد واحد، بل هو محمول على بيع العينة
﴿﴿ َمْن بَاَع بَْيعَتَْيِن فِي  ملسو هيلع هللا ىلصالربا بل هي من أقرب وسائله بدليل قول الرسول 

بَا﴾﴾ أن يقول أبيعكها بمائة " هو ومعنى الحديث. (58)بَْيعٍَة، فَلَهُ أَْوَكُسُهَما أَِو الّرِ
فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد ... إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة 

تين في صفقة فيربي أو الثمن األول فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصفق
صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قصد فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في 

بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها وال يستحق إال رأس ماله وهو 
  .(59)"أوكس الصفقتين فإن أبى إال األكثر كان قد أخذ الربا 

فعن عمرو ْبن ُشعَْيٍب،  ملسو هيلع هللا ىلص اشتماله على بيع وشرط الذي نهى عنه الرسول -2
ِه أَنا النابِيا  ، فقد اختلف في (60)﴾﴾﴿﴿ نََهى َعْن بَْيعٍ َوَشْرٍط   ملسو هيلع هللا ىلصَعن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

البيع المعلق على شرط، وقد أخذنا برأي من يقول بجواز البيع المعلق على 
عبدا أو غيره وشرط  عمن باع: " شرط فقد ورد عن اإلمام مالك أنه سئل

على المبتاع أن ال يبيعه وال يهبه وال يعتقه حتى يعطيه ثمنه ، قال ال بأس 
 .( 61)"بهذا ، ألنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن ألجل مسمى
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 جواز الجمع بين البيع واإلجارة في عقد واحد، ألنهما عقدان ال تضاد -3

 .(62)الةبينهما فهما مبنيان على نفي الغرر والجه

جواز التعزير بالمال للمتخلف عن تسديد األقساط قياسا على جواز الغرامة  -4
 . (63)التي يدفعها المقاول المماطل في إنجاز ما تعاقد على إنجازه

ألن المشترك في سكنات  وقال بجوازه ،عدّه عقد استصناع :الرأي الثالث
ً من المال على دفعات، فإذا سكن ( عدل) يصير يدفع المال لسكن يدفع تسبيقا

وأما ما تمسك به المحرمون لهذه المعاملة فيمكن  ،يملكه، وليس لسكن يؤجره
 :الرد عليه بما يلي

ألن  أصحاب الوكالة هذه المعاملة إيجاًرا منتهيًا بالتمليك ال يؤخذ بهتسمية  -1
 .العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، وليس لأللفاظ والمباني

المستفيد من سكن عدل إن تراجع عن دفع المستحقات يُنزع منه السكن، أن  -2
إن هذا غير صحيح بإطالقه، بل إذا تراجع  ،وال يرجع إليه ما دفع من مال

المستفيد فإنه يخصم منه عشرة المائة من المبلغ المدفوع، مقابل أتعاب 
 . الوكالة في المحاكمات، زائد مصاريف الصيانة لو أنّه سَكن

منع المستفيد من التصرف في ملكه ومنعه بيع السكن فجوابه أنه يجوز  -3
للصانع أن ال يكتب أوراق الملكية حتى يكمل المستفيد الثمن، لكي يستوثق 

 .الصانع لحقه فيما صنع

ً تفوق شهًرا عن % 2أن غرامة  -4 التي تفرض على المستفيد إذا تأخّر ُمدّة
تجوز غرامة التأخير في تسديد الديون ف ،تسديد ما عليه من قسط، ليست ربا

( العقوبة) أخذا برأي القائلين بجواز التعزير ،من المستفيد في االستصناع
التعزير بالمال سائغ إتالفًا :" بالمال على المماطل، قال اإلمام ابن تيمية

وقد ثبت في السنة أقضية كثيرة،  ،(64)"وأخذًا وهو جاٍر على أصل أحمد
تضعيف الغرامة على من سرق من غير ِحْرٍز، وغير ذلك، ألن : منها

المماطل ُمتَعدٍّ وظالم، والغرامة هنا ليست مقابل تأخير األجل كما في الربا، 
 .(65) بل في مقابل الظلم والمماطلة وإخالف الشروط
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بعد  :ى سكنات عدلمدى التزام العلماء بفقه الموازنات في فتاو -ب
المنظمة  بيان حقيقة عقد سكنات عدل وشروطه من خالل المراسيم والقرارات
 :  والمتممة والمعدلة له اتضح أّن هذا العقد قد التبست به مفاسد عدة وهي

اجتماع البيع واإلجارة في سكنات عدل التي يكون فيها المستفيد من سكن  -1
في وقت واحد وبثمن واحد يخالف تماما  عدل مشتريا ومستأجرا لعين واحدة

:" بدليل ما قاله الخرشي ،جواز اجتماع البيع مع اإلجارة الذي قال به المالكية
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 

إلجارة في غير المبيع كما لو باع له ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج كانت ا
 .(66)"المشهورله ثوبا آخر، وما أشبه ذلك على 

ربا النسيئة التي جاءت  غرامة التأخير في دفع أقساط الثمن هي -2
وال عالقة لها بالتعزير  ،النصوص الشرعية ناهية عنه نهيا صريحا وجازما

بالمال الذي ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي قال في 
وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب :" عقوبة المماطل

الحق حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا 
ولو كان قادرا على أداء الدين وامتنع ورأى ... معتادكان غرمه على الوجه ال

الحاكم منعه من فضول األكل والنكاح فله ذلك، إذ التعزير ال يختص بنوع 
نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود  معين، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في

فالغرامة التي قال بها ابن تيمية إنما هي في مقابل مصاريف ، (67)"َّللاّ 
بل دعا إلى  ،وليست في مقابل التأخير في تسديد الدين ،القضائية جراءاتاإل

أن " :وإلى إسقاط الزيادة على رأس المال حيث قال ،معاقبة المتعاملين بالربا
الواجب على والة األمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية، بأن يأمروا 

  .(68)"هالربوية عن المدين أن يؤدي رأس المال، ويُسقطوا الزيادة

قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة وأما ما جاء في 
يجوز أن  من أنه عقد االستصناع بشأن 1(]3/1) 65: المؤتمر اإلسالمي رقم

يتضمن عقد االستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن 
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فقد وضحه مجمع الفقه اإلسالمي نفسه في دورته الثانية  ،هناك ظروف قاهرة
هـ 1421جمادى اآلخرة  25عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 

: في قراره رقم ،م2000( سبتمبر)أيلول  25-23هـ الموافق 1421رجب 1-
107 (3/12[)1 بشأن موضوع الشرط الجزائي الذي جاء فيه : 

ي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض أّن الشرط الجزائ -أ
الذي يستحقه من ُشِرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرُف اآلخُر 

ر في تنفيذه  .ما التزم به، أو تأخا

ويؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في  -ب
يجوز أن يتضمن عقد االستصناع "  :ونصه(. 3/1)65االستصناع رقم 

ً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف  ً جزائيا شرطا
إذا تأخر : " ونصه( 2/6)51، وقراره في البيع بالتقسيط رقــم "قاهرة

المشتري المدين في دفع األقساط بعد الموعد المحدد فال يجوز إلزامه أي 
 ".ون شرط، ألن ذلك ربا محرمزيادة على الدين بشرط سابق أو بد

وأنه يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود  -ج
وبناء على  ،التي يكون االلتزام األصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح

في عقود المقاوالت بالنسبة للمقاول، وعقد  -مثالً  -هذا، يجوز هذا الشرط 
بة للمورد، وعقد االستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم التوريد بالنس

في البيع بالتقسيط بسبب تأخر  -مثال  -وال يجوز ،به أو تأّخر في تنفيذه
المدين عن سداد األقساط المتبقية سواء كان بسبب اإلعسار، أو المماطلة، 

اء ما وال يجوز في عقد االستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أد
 .(69)عليه

من وغبن واستغالل للمستفيد من سكنات عدل  ما يكتنف العقد من ظلم -3
تحميله لضمان العين المستأجرة وتكاليف الصيانة غير التشغيلية فترة كونه 

ومن حرمانه من المسكن إذا عجز عن  ،مستأجرا مع أن ضمانها على المؤجر
يوما وأكل ماله  15تسديد ثالثة أقساط شهرية بعد تبليغ إعذارين مدة كل منهما 

 . بالباطل
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وبالنظر في فتاوى العلماء الصادرة في شأن سكنات عدل نجد أنها قد 
والمقابلة بين المصالح والمفاسد المترتبة عليها  ،احتكمت إلى فقه الموازنات

 :يح بينهاوالترج

ونرى أّن الرأي األول الذي قال بحرمتها وعدم جوازها إال في حالة 
دفعا لمفاسد  ،الضرورة والحاجة الشديدة للسكن لذوي الدخل المتوسط

وتغليبا للمفاسد الراجحة على  ،التي احتفت بها ،والربا ،والظلم ،االستغالل
موازنات؛ ألن مفاسد المصالح المرجوحة هو األقرب إلى األخذ السليم بفقه ال

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 
والرفق والمساعدة التي اكتنفت هذه المساكن على المفاسد  لمصلحة التيسير

قد جانبا الصواب ولم يوازنا الموازنة الصحيحة التي  ،العظيمة الملتبسة بها
واألخذ بقواعد  ،قوامها االستناد إلى نصوص الشريعة المحرمة للربا والظلم

تبار المآل وقاعدة اع ،الشريعة ومنها قاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح
وما ينتج من القول بالجواز المطلق من استهانة الدولة بمبادئ الشريعة المطهرة 
وتغييبها وعدم االحتكام إليها مستقبال في المشاريع السكنية وغيرها من 

ألن سكنات عدل وقوانينها المنظمة لها مستوردة من فرنسا ولم تكلف ،المشاريع
وأيضا عدم ، (70)أحكام الشريعة اإلسالمية الدولة نفسها أن تجعلها متوافقة مع

اكتراث المواطنين بقضية الحل والحرمة فيما يستفيدونه من الدولة من مساكن 
 .وغيرها

 :خاتمة البحث
 :في ختام هذا البحث يمكن تسجيل النتائج التالية     

العلم باألسس والقواعد التي تحكم عملية المقارنة بين : فقه الموازنات هو -1
 ،أو بين المفاسد نفسها ،المصالح المتعارضة في ذاتها أو مع المفاسد

 .للوصول إلى الراجح منها
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لفقه الموازنات عالقة قوية ووطيدة بفقه الواقع ومراعاة أحوال الناس  -2
وبفقه المآل والنتائج  ،والظروف المحتفة باألحداث ،النفسية واالجتماعية

 . المصالح والمفاسد وبفقه األولويات ورتب ،المستقبلية

أوله إيجار وآخره  ،عقد سكنات عدل عبارة عن اجتماع عقدين في عقد واحد -3
أو هو عقد إيجار ينقلب عقد بيع بمجرد تسديد آخر قسط  ،بيع دون ثمن جديد

 .من أقساط الثمن

رأي اعتبره بيعا : اختلف العلماء في تكييف عقد سكنات عدل إلى ثالثة آراء -4
 ،تهيا بالتمليك وذهب إلى تحريمه وعدم إجازته إال عند الضرورةباإليجار من

ورأي ثالث اعتبره بيعا  ،ورأي ثاٍن عدّه عقد استصناع وقال بجوازه
 .بالتقسيط معلقا على شرط وذهب إلى تحليله

فتاوى العلماء الصادرة في شأن سكنات عدل احتكمت كلها إلى فقه  -5
والمفاسد المترتبة عليها والترجيح بين والمقابلة بين المصالح  ،الموازنات

 ،والربا ،والظلم ،االستغالل: المفاسد العظيمة التي اقترنت بها وهي
التيسير والرفق ومراعاة ظروف الناس : والمصالح المحتفة بها وهي

 .وحاجتهم الشديدة إلى السكن

ولكن فتوى المحرمين لعقد عدل وعدم إباحته إال عند الضرورة 
الشديدة إلى السكن هو الرأي األقرب من الموازنة الصائبة بين المفاسد والحاجة 

بخالف فتوى القائلين بالجواز التي تصادمت مع  ،والمصالح المحتفة به
 . النصوص الشرعية القطعية المحرمة للربا والظلم واالستغالل

وإن  وحده، هللا فمن أصبت إن العالمين، رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر
 .الشيطان ومن نفسي فمن أخطأت

 

 :الهوامش
                                                           

(. ه256ت )دمحم بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي : صحيح البخاري: متفق عليه (1)
المكتبة  ،البخاريمراجعة وضبط وفهرسة الشيخ دمحم علي القطب و الشيخ هشام 
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باب وضع  ،كتاب الوضوء ،م 2010 -ه 1431 ،دون رقم الطبعة ،بيروت ،العصرية
اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم ،45ص ،143رقم ،الماء عند الخالء

 ،م2002 -هـ 1423 ،1ط ،بيروت ،دار ابن حزم ،(هـ 261ت) القشيري النيسابوري
 .1052ص ،2477رقم -رضي هللا عنهم -كتاب فضائل الصحابة

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2)
-ه1401 ،4ط ،بيروت ،دار العلم للماليين ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار(. ه373ت)

دمحم بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن : لسان العرب ،6/2243 ،م1751
 (.523-522/)13 ،هـ1414 ،3ط ،بيروت ،دار صادر ،(هـ111ت)منظور

صدر الشريعة األصغر  ،لعبيد هللا بن مسعود بن محمود التوضيح في حل غوامض التنقيح( 3)
بن عمر  سعد الدين مسعود: شرح التلويح على التوضيح مع ،(هـ747ت) الحنفي

 .1/16 ،ت ،ط. د ،مصر ،مكتبة صبيح ،(ه173ت)التفتازاني 
تحقيق (. ه646ت)أبو عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي: مختصر المنتهى األصولي (4)

 ،م2004 -ه 1424 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،دمحم حسن دمحم حسن إسماعيل
1/63. 

زكريا بن دمحم بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين  :الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة( 5)
 ،دار الفكر المعاصر ،مازن المبارك. د تحقيق(. هـ726ت)الدين أبو يحيى السنيكي 

 .61ص ،ه1411 ،1ط ،بيروت
 (.15 -16/)1 ،مصدر سابق ،التوضيح في حل غوامض التنقيح( 6)
مصدر  ،لسان العرب ،6/2213 ،مصدر سابق ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( 7)

   (.445-441/)13 ،سابقـ
دار العلوم  ،دمحم همام عبد الرحيم ملحم: دراسة مقاصدية تحليلية،تأصيل فقه األولويات (8)

 .37ص ،2001 ،1ط ،األردن ،عمان ،للنشر والتوزيع
 عجمان مجلة ،العطيف زين سعيد ايوب.د: الطبية المستجدات في وأثره الموازنات فقه( 9)

 .5ص ،م2016-ه  1437 ،1العدد ،15م ،محكمة دورية ،والبحوث للدراسات
. د ،القاهرة ،دار كلمات عربية للترجمة والنشر ،زكي مبارك. د: الموازنة بين الشعراء( 10)

 . 2ص ،م2012 ،ط
 ،1ط ،دبي ،دار القلم ،عبد المجيد دمحم السوسوة: فقه الموازنات في الشريعة اإلسالمية (11)

 . 13ص ،م2004-ه 1425
أيمن حمزة عبد . د: دراسة تأصيلية تطبيقية ،فقه الموازنات عند شيخ اإلسالم ابن تيمية  (12)

 ،بحث علمي مقدم لمؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة ،الحميد إبراهيم
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بجامعة أم  ،بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ه1434/ 15/6-13المنعقد في الفترة 
 .5ص ،القرى

 ،16)ص ،مرجع سابق ،عبد المجيد دمحم السوسوة: فقه الموازنات في الشريعة اإلسالمية (13)
15.) 

تحقيق (. هـ125ت)أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية  ،تقي الدين: مجموع الفتاوى (14)
المدينة  ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،عبد الرحمان بن دمحم بن قاسم

 .20/45 ،م1775-هـ1416 ،المنورة
موقع الشيخ  ،34ص ،يوسف القرضاوي. د: أولويات الحركة اإلسالمية: انظر (15)

دمحم الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير ،/www.qaradawi.net ،القرضاوي
  .16/13 ،م1754 ،ط. د ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،(هـ1373ت)

شيخ اإلسالم عز الدين (: قواعد األحكام في إصالح األنام)القواعد الكبرى الموسوم ب  (16)
 -هـ 1424 ،1ط ،بيروت ،دار ابن حزم ،(هـ  660ت)بن عبد العزيز بن عبد السالم 

 .75ص. م2003
 611ت)دمحم بن  أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد هللا : تفسير القرطبي: انظر( 17)

 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،وأحمد أطفيش ،حقيق أحمد عبد العليم البردوني ت(. هـ 
 ،يوسف القرضاوي. د: أولويات الحركة اإلسالمية   ،5/45 ،م1764 -هـ 1354 ،2ط

 /www.qaradawi.net ،موقع الشيخ القرضاوي ،34ص
، 1556رقم ،باب فضل مكة وبنيانها ،كتاب الحج ،صحيح البخاري: متفق عليه( 18)

 .553ص ،1333رقم ،باب نقض الكعبة وبنائها ،حجكتاب ال ،صحيح مسلم ،216ص
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (19)

  . 7/57 ،ه1372، 2ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،( هـ616ت )
والناس األعرابي حتى  باب ترك النبي ،كتاب الوضوء ،صحيح البخاري: متفق عليه (20)

باب وجوب  ،كتاب الطهارة ،صحيح مسلم ،56ص،217رقم ،فرغ من بوله في المسجد
 (.135-131)ص ،254رقم  ،غسل البول وغيره من النجاسات

 .3/171 ،مصدر سابق ،النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (21)
أحمد بن موسى بن أحمد بن أبو دمحم محمود بن  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري (22)

 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،(ه555ت )حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
 .3/121 ،ت ،ط. د

مؤسسة  ،يوسف القرضاوي. د: في فقه األولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة( 23)
 . 7ص ،م2001-ه 1422 ،1ط ،بيروت ،الرسالة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1444&idto=1686&lang=&bk_no=0&ID=974
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1444&idto=1686&lang=&bk_no=0&ID=974
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=5434&lang=&bk_no=1&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2084&idto=2556&lang=&bk_no=1&ID=515
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2084&idto=2556&lang=&bk_no=1&ID=515
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 ،1ط ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،دمحم الوكيلي: دراسة في الضوابط ،فقه األولويات (24)

 .16ص ،م1771-ه 1416
(25)

صحيح  ،25ص ،7رقم ،باب أمور اإليمان ،كتاب اإليمان ،صحيح البخاري: متفق عليه 
-44)ص ،55رقم ،باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضلها وأدناها ،كتاب اإليمان ،مسلم
45.) 

 (.41-40)ص ،يوسف القرضاوي. د: أولويات الحركة اإلسالمية: انظر( 26)
 ،1ط ،بيروت ،عمر جدية، دار ابن حزم. د: أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق (27)

 .62ص ،م2010 -ه 1430
 ،موقع الشيخ القرضاوي ، ،يوسف القرضاوي. د: أولويات الحركة اإلسالمية (28)

www.qaradawi.net/، 30ص. 
بِأَْيَماٍن من اْلَجانِبَْيِن َمْقُرونَةً بِاللاْعِن َواْلغََضِب قَائَِمةً َمقَاَم َشْرًعا َشَهادَاٌت ُمَؤكادَاٌت : اللعان( 29)

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن : كشاف القناع عن متن اإلقناع ،َحدِّ قَذْفٍ 
 ،ت ،ط. دون ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،(هـ1051ت)إدريس البهوتى الحنبلى

5/370. 
 ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ماهر حسين حصوة: فقه الواقع وأثره في االجتهاد (30)

 ،(46-44)ص ،م2007 -ه 1430 ،1ط ،الواليات المتحدة األمريكية ،فرجينيا ،هرندن
 15/6 ،مصدر سابق ،تفسير القرطبي

ابن قيم  ،دمحم بنأبي بكر ،أبو عبد هللا ،شمس الدين: عن رب العالمين أعالم الموقعين( 31)
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ترتيب وضبط دمحم عبد السالم إبراهيم ،(ه151ت)الجوزية

 .1/67 ،م1773-ه 1414 ،2ط
  .36ص ،عمر جدية، مرجع سابق. د: أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق( 32)
اللخمي إبراهيم بن موسى ،أبو إسحاق الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة (33)

تحقيق الشيخ إبراهيم رمضان مقابلة على الطبعة التي (. ه170ت)الغرناطي المالكي 
-552/)4 ،م2004 -هـ 1425 ،6ط ،بيروت ،دار المعرفة ،شرحها الشيخ عبد هللا دراز

553.) 
راجع أصوله  ،(ه543ت)أبو بكر دمحم بن عبد هللا المعروف بابن العربي : أحكام القرآن (34)

-ه 1424، 3ط ،دار الكتب العلمية ،وخرج أحاديثه وعلق عليه دمحم عبد القادر عطا
 . 2/265 ،م2003

 .4/556 ،مصدر سابق ،الشاطبي ،الموافقات( 35)
 .15ص ،م2001أفريل  27 ،25العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (36)

https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=7&idto=56&lang=&bk_no=0&ID=4
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=7&idto=56&lang=&bk_no=0&ID=4
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=86&idto=637&lang=&bk_no=53&ID=9
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=86&idto=637&lang=&bk_no=53&ID=9
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 محاضر أستاذ ،حميد زايدي: نقدية الجزائري دراسة القانون في باإليجار البيع عقد (37)

 ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،وزو تيزي السياسية والعلوم الحقوق كلية ،"ب"
المؤرخ في  ،105-01من المرسوم التنفيذي  17وانطر المادة  ،(73 ،71)ص  ،2العدد
 ،م2001أفريل  27 ،25العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،2001أفريل  23
المتضمن نموذج عقد  ،4/05/2004من القرار الصادر في  16المادة : وانظر ،17ص

الجريدة الرسمية  ،2001يوليو  23البيع باإليجار، والمعدل للقرار المؤرخ في 
تنقل ملكية " والتي جاء فيها  ،24ص ،ه2004يوليو 04 ،43العدد ،للجمهورية الجزائرية

 ".عني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله السكن الم
) الوجيز في شرح عقد اإليجار في القانون المدني وفق أحدث النصوص المعدلة له (38)

جسور للنشر  ،هالل شعوة. أ(: 2001ماي 13المؤرخ في / 05/01القانون رقم 
 .20ص ،م2010 ،1ط ،الجزائر ،والتوزيع

المتضمن نموذج عقد البيع باإليجار،  ،4/05/2004القرار الصادر في ملحق : انظر( 39)
 ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،2001يوليو  23والمعدل للقرار المؤرخ في 

 .22ص ،ه2004يوليو 04 ،43العدد
م المعدلة 2012ديسمبر  25المؤرخ في 432-12المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم( 40)

الجريدة  ،2001أفريل  23المؤرخ في  ،105-01من المرسوم التنفيذي  06للمادة 
 .10ص ،م2012ديسمبر  26 ، 71العدد ،الرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريدة  ،105-01 رقم التنفيذي المرسوم من 14 والمادة 13المادة : انظر المادتين  (41)
 .17ص ،م2001أفريل  27 ،25العدد ،الرسمية للجمهورية الجزائرية

 2016نوفمبر 2 في المؤرخ  217-  16رقم التنفيذي المرسوم من 02 المادة :انظر (42)
أفريل  23المؤرخ في  105-01التنفيذي  المرسوم من 05للمادة  والمتممة المعدلة
 .11ص ،2001 نوفمبر 6 ،65 العدد ،الرسمية الجريدة ،2001

المعدلة   2015ديسمبر 22المؤرخ في  325-15من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  (43)
الجريدة  ،2001أفريل  23المؤرخ في  105-01من المرسوم التنفيذي رقم  01للمادة 

 .17ص ،2015ديسمبر 21 ،65العدد ،الرسمية للجمهورية الجزائرية
 2016نوفمبر 2المؤرخ في   217-16من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة : انظر (44)

أفريل  23المؤرخ في  105-01من المرسوم التنفيذي  05المعدلة والمتممة للمادة 
 .11ص ،2001نوفمبر  6 ،65العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،2001

 23المعدل للقرار المؤرخ في  ،04/05/2004من القرار المؤرخ في ( 1)المادة السابعة (45)
والمتضمن نموذج عقد البيع باإليجار،  الجريدة الرسمية للجمهورية  ،2001يوليو

 .24ص ،ه2004يوليو  04 ،43العدد ،الجزائرية
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 23المعدل للقرار المؤرخ في  ،04/05/2004من القرار المؤرخ في ( 7)المادة التاسعة (46)

يع باإليجار،  الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن نموذج عقد الب ،2001يوليو
 .24ص ،ه2004يوليو  04 ،43العدد ،الجزائرية

الجريدة الرسمية للجمهورية  ، -01105من المرسوم التنفيذي  رقم  20المادة : انظر (47)
 .17ص ،25العدد ،الجزائرية

  ،2001ل أفري 23المؤرخ في  ،105- 01من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة : انظر (48)
والمادتين . 17ص ،م2001أفريل  27 ،25العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

المتضمن نموذج عقد البيع باإليجار  2004/ 05/ 04من القرار المؤرخ في  15و14
 .24ص ،ه2004يوليو  04 ،43العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يوليو  23م، المعدل للقرار المؤرخ في  2004مايو  04من القرار المؤرخ في  13المادة  (49)
م والمتضمن نموذج عقد البيع باإليجار، الجريدة الرسمية للجمهورية  2001سنة 

 .24ص ،2004يوليو سنة   04،  43الجزائرية ، العدد 
بشار عواد  تحقيق(. هـ217ت)أبو عيسى ،دمحم بن عيسى بن َسْورة: سنن الترمذي( 50)

باب  ،كتاب البيوع ،م 1998،دون رقم الطبعة ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،معروف
، سنن النسائي 2/524 ،(1231)رقم الحديث  ،ما جاء في النهي عن بَْيعَتَْيِن فِي بَْيعَةٍ 

تحقيق عبد (. هـ303ت )أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني : الصغرى
كتاب  ،م1756 -ه1406 ،2حلب، ط ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،الفتاح أبو غدة

إسناده : وقال األلباني ، 1/275 ،(4632)باب بَْيعَتَْيِن فِي بَْيعٍَة، رقم الحديث  ،البيوع
دمحم ناصر الدين، المكتب اإلسالمي، : إرواء الغليل في تحّري أحاديث منار السبيل ،حسن

 .  5/147م، 1755 -هـ 1405 ،2ط
انِع: االستصناع هو (51) ة َوشرط عمله على الصا ما دمحم بن : تحفة الفقهاء ،عقد على َمِبيع فِي الذِّ

دار الكتب العلمية،  ،(هـ540ت نحو )أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي 
 .2/362 ،م1774 -هـ 1414، 2ط ،بيروت

على  ،دمحم حاج عيسى الجزائري. د(: اإليجار المنتهي بالتمليك)حكم سكنات وكالة عدل  (52)
  item/327-87 /slahway.com/v2/index.php ،موقعه في طريق اإلصالح

 .الفتاوى واالستشارات  ،م2014/ 13/01
علي عية، إمام المسجد الكبير ونائب رئيس المجلس العلمي، بشأن سكنات فتوى الشيخ ( 53)

 https://www.ennaharonline.com    05/02 /2015 ،عدل
عبد الخالق . د(: سكنات عدل أنموذج)حكم عقد اإليجار الذي ينتهي بالتمليك : انظر (54)

 ،ماضي
https://www.youtube.com/watch?v=1eAB6kZbk3o11 /02 /2015، 
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فتوى الشيخ علي عية، إمام المسجد الكبير ونائب رئيس المجلس العلمي، بشأن سكنات 
قرار مجلس هيئة  ،https://www.ennaharonline.com  08 /02 /2015 ،(عدل

كبار العلماء في  موضوع اإليجار المنتهي بالتمليك في دورته الثانية والخمسين المنعقدة 
 ،موقع صيد الفوائد ،هـ 27/10/1420في الرياض ابتداء من تاريخ 

http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm،  قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
اإليجار  بشأن موضوع 1(]4/12) 110: المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي رقم

المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية 
أيلول  25–23هـ الموافق 1421رجب1هـ ـ 1421جمادى اآلخرة  25دية، من السعو

 .  www.iifa-aifi.orgموقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي  ،م2000(سبتمبر)
عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يُؤدى مفرقًا على أجزاء معلومة، في : بيع التقسيط هو (55)

  .2012/11/13، نايف بن جمعان الجريدان/ مصطلح البيع بالتقسيط د ،أوقات معلومة
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5647    

 . 2/363 ،مصدر سابق ،تحفة الفقهاء (56)
أن يبيع غيره شيئاً بثمن مؤجل، ويسلمه إليه، ثما يشتريه قبل قبض الثمن : بيع العينة هو (57)

أبو زكريا محيي الدين يحيى :  روضة الطالبين وعمدة المفتين ،الثمن نقدابأقل من ذلك 
، 3ط ،المكتب اإلسالمي، بيروت ،تحقيق زهير الشاويش(. هـ616ت)بن شرف النووي 

 ( .417-415/)3 ،م1771 -هـ1412
ِجْستاني : سنن أبي داود( 58) تحقيق دمحم ( .هـ215ت)أبو داود سليمان بن األشعث األزدي الّسِ

كتاب  ،سنن أبي داود ،ت ،ط. د ،المكتبة العصرية، بيروت ،حيي الدين عبد الحميدم
حديث : وقال األلباني ،3/214 ،(3461)رقم ،باع بيعتين في بيعةباب فيمن  ،اإلجارة

 . 5/150إرواء الغليل،  ،حسن
مع عون المعبود شرح ( تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته)حاشية ابن القيم  (59) 

دمحم أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، : سنن أبي داود
 ،ه1415 ،2ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،(هـ1327ت )الصديقي، العظيم آبادي 

7(/240-241.) 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم  :األوسط المعجم (60)

عبد المحسن بن إبراهيم  ،تحقيق طارق بن عوض هللا بن دمحم(. ه360ت)الطبراني 
: ، قال األلباني4/335 ،4361حديث رقم  ،ت ،ط . د  ،القاهرة ،دار الحرمين  ،الحسيني

أبو عبد : سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة ،ضعيف جدا
 -ه1412 ،1ط ،الرياض ،دار المعارف ،(ه 1420ت) الرحمان دمحم ناصر الدين األلباني

 .                                                                                           1/103 ،م1772
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ت )دمحم بن أحمد بن دمحم عليش، أبو عبد هللا المالكي  :جليل شرح مختصر خليلمنح ال( 61)

 .5/53 ،م1757-هـ1409 ،ط.د ،بيروت ،دار الفكر (هـ1277
دار  ،(ه1101ت)دمحم بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا : شرح مختصر خليل (62)

 العباس أبو: الفروق أنواء في البروق أنوارالفروق ،1/4 ،ت ،ط. د ،بيروت ،الفكر
 عالم ،(ه654ت)بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب
  .3/142 ،ت ،ط. د ،الكتب

 ،الدكاترة موسى إسماعيل: باإليجار حالل" عدل"شراء الجزائريين وامتالكهم لمساكن  (63)
وكمال بوزيدي، وبولسنان دمحم إيدير، وعبد الرحمان سنوسي، ودمحم سماعي، ودمحم عبد 
النبي، ومولود بن وثيق، وسليمان ولد خصال، وأحمد معبوط، بوابة الشروق الجزائرية 

مناقشة فتوى  ، www.echoroukonline.com 2015/01/26.،على موقع اإلنترنت
وثيق بن . د :إباحة شراء سكنات عدل

 .https://ia601501.us.archive.org/9/ite 08 /05 /2015،مولود
 (.111-107/) 25 ،مصدر سابق ،مجموع الفتاوى (64)
عقد االستصناع جائز عند علماء الحنفية، وقد عمل به المسلمون من قديم الزمان إلى  (65)

هذا وقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمي عقد االستصناع . وقتنا هذا، ثم إن الحاجة ماسة إليه
-www.iifa. موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 1(]3/1) 65: في قراره رقم

aifi.org موقع مجالس . أبو سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري: عدل، حكم سكنات وكالة
/ هـ1436ربيع الثاني  majaliss.com/forumdisplay.php?f=49 05 ،العلم الناافع

 .م2015جانفي   25
 .1/4 ،مصدر سابق ،شرح مختصر خليل للخرشي (66)
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي : الفتاوى الكبرى البن تيمية (67)

 ( .375-371/)5 ،م1751 -هـ 1405 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،(هـ125ت )الدمشقي 
 .27/417 ،مصدر سابق ،مجموع الفتاوى (68)
 .    www.iifa-aifi.org. موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي (69)
  ،2015/ 05/ 05  ،وثيق بن مولود. د، مناقشة فتوى إباحة شراء سكنات عدل (70)

https://ia601501.us.archive.org/9/ite . 
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  الراشدة في مرحلة الخالفة اإلسالميبوادر تشكل الفكر السیاسي 

  
Signs of Islamic Political Thought 
in the stage of Rational Caliphate 
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  :ملخصال

الموضوع على مظاھر تطور الفكر السیاسي تتركز األفكار التي یتناولھا 
اإلسالمي في مراحلھ األولى، بدًءا بوفاة الرسول وانتھاًء بسقوط دولة المدینة، 
فالفكر السیاسي في ھذه المرحلة ھو فكر تاریخ مرتبط باألحداث والوقائع، وغیر 
مفارق لھما. ویحاول التعّرف على مدى تجاوب ظھور األفكار السیاسیّة مع 

داث التاریخیة والكشف عن السیاقات األولى التي أسھمت في انبثاق الفكر األح
عّدة  األولىالسیاسي اإلسالمي، حیث شھد الفكر السیاسي اإلسالمي في مراحلھ 

تطوراٍت عكست مدى استجابتھ لألحداث، إضافة إلى الظروف التاریخیّة التي 
  عاشھا المسلمون، وكذلك التطّورات على مستوى بنیة المجتمع.

                                                             
  سل.االمؤلف المر – 1
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  األحداث التاریخیة. ؛الفكر السیاسي ؛الخالفة ؛السیاسة ؛الفكر احیة:الكلمات المفت
  

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:

كان المسلمون في عھد الرسالة في غنًى عن أيِّ اجتھاد عقلي في مجال 
، نبیھم وحاكمھم، صلى هللا علیھ وسلم تنظیم شؤون دولتھم؛ فقد كان الرسول

  .الدینیّة والدنیویةوم بھ حیاتھم وبالتالي یشّرع لھم ما تق
كان یعلّمھم كیفیّة إصدار األمر السیاسي؛  صلى هللا علیھ وسلم كما أنّھ

حیث أنّھ لجأ إلى استشارتھم عدة مرات، وتجسد ذلك في استشارتھ لھم عن مكان 
  وكذلك في حفر الخندق حول المدینة.المعسكر في غزوة بدر  اتخاذ

كان البد للمسلمین من االجتھاد  ،صلى هللا علیھ وسلمغیر أنّھ بعد وفاتھ 
الستنباط األحكام التي ینظّمون بھا شؤونھم، فكانت أّول حادثة جعلتھم یلجؤون 
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إلى إعمال الفكر ھي ذلك االجتماع الھام الذي وقع في سقیفة بني ساعدة الختیار 
خلیفة لھم، ومنذ ذلك بدأت بوادر الفكر السیاسي تظھر وتتطور في التاریخ 

  اإلسالمي.
یصبو ھذا البحث إلى فھم السیاق التاریخي، الذي تبلور في إطاره إذ 

الفكر السیاسي اإلسالمي خالل ھذه الفترة، ومعرفة مقدار التجاوب بین الحركة 
التاریخیة التي جسدھا النمو المؤسساتي للدولة، وبین األفكار والنظریات 

  اإلسالم والمسلمین.السیاسیّة التي ظھرت في ھذه المرحلة المتقدمة من تاریخ 
  اآلتیة:إلى ھذه اإلشكالیة یمكن طرح األسئلة استناًدا 

  وما العناصر التي ساھمت في نشأتھ؟ھل یوجد فكر سیاسي إسالمي؟  -
 وما خصائصھ في تلك المرحلة؟  ھي أصولھ؟  ما -

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في محاولة فھم السیاق  :أھمیة الدراسة
التاریخي لتشكل الفكر السیاسي اإلسالمي خال الفترة الراشدة، ومعرفة مقدار 
التجاوب بین الحركة التاریخیة التي جسدھا النمو المؤسساتي للدولة، وبین 

  األفكار السیاسیة التي ظھرت في تلك المرحلة المتقدمة من تاریخ المسلمین.

معالجة ھذا الموضوع على وقد اعتمدت في  لدراسات السابقة:ا
مجموعة من الدراسات یأتي في مقدمتھا كتاب األستاذ محمود بوترعة "نشأة 

هللا علیھ وسلم إلى بدایة  صلى محمد النبيالفكر السیاسي في اإلسالم من وفاة 
سیاسي في القرن الرابع الھجري"، وھو كتاب قیم في بابھ تناول تطور الفكر ال

مرحلة الراشدین، ثم في مرحلة انقسام األمة فكریا، وأخیرا تناول انقسام األمة 
  سیاسیا.

باإلضافة لرسالة الماجستیر للباحث خیر الدین یوجھ بعنوان "تطور 
الفكر السیاسي عند أھل السنة فترة التكوین من بدایتھ حتى الثلث األول من القرن 

كر السیاسي منذ نشأتھ، وعدد مزایاه، كما خص الرابع الھجري"، وقد تتبع الف
  ون غیره من الفرق والمذاھب. دبالدراسة الفكر السیاسي السني 
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یسعى ھذا الموضوع لتشخیص حركیة الفكر السیاسي  :بحثأھداف ال
اإلسالمي، وذلك بالوقوف على العوامل واألسباب التي ساھمت في بلورتھ 

ور التاریخیة التي عملت على صیاغة ذلجوتشكلھ، إضافة إلى العمل على بیان ا
ھذه األفكار، إلى جانب التعرف على طبیعة المنجز الفكري السیاسي واستنباط 

  خصائصھ وقضایاه.

ولإلجابة عن اإلشكالیة األساسیة قسمت البحث إلى مبحثین باإلضافة 
  على مبحث تمھیدي وخاتمة.

  - المصطلح والداللة -المبحث التمھیدي: الفكر السیاسي اإلسالمي 
إلعطاء فكرة واضحة وشاملة عن تطّور الفكر السیاسي اإلسالمي في 
مراحلھ األولى، ینبغي التعریف بھذا المركب اللفظي، وبمكوناتھ األساسیة، لذا 
سأتناول مفھوم الفكر، باإلضافة إلى مفھوم السیاسة ثم نخلص إلى مفھوم الفكر 

  السیاسي اإلسالمي.
  ھوم الفكر السیاسي أوال: تحدید مف
  آ: مفھوم الفكر

،  1وردت مادة "فكر" في لسان العرب، بمعنى: إعمال الخاطر في الشيء
، 2وقریب من ھذا المعني نجده عند كل من ابن فارس والفیروز آبادي والزبیدي
  وخالصة التعریفات اللغویة أن الفكر مرادف إلعمال العقل والنظر في األشیاء.

مفھوم الفكر عند المتقدمین من الناحیة االصطالحیة ال وننوه إلى أن 
، غیر أنھ عند 3یختلف عن مفھومھ اللغوي من إعمال للعقل والنظر في األشیاء

المعاصرین یتعدى عملیة النظر إلى ما ینتج عن عملیة التفكیر من تصّوراٍت 
آلیة  . فلم یعد محصورا في أنّھ أداة أو4وأحكام ورؤًى حول القضایا المطروحة

من خاللھا یستطیع اإلنسان النظر وإعمال عقلھ في األشیاء بل تعدى ذلك لیشمل 
  ما یفرزه من أراء وأفكار ونظریات. 

  مصطلح السیاسة -ب
ورد لفظ السیاسة عند الفیروز أبادي بمعنى األمر والنھي قال:" ُسسُت 

القیام على ، وجاء عند الزبیدي السیاسة: 5الرعیّة سیاسة، أمرتھا ونھیتھا..."
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الشيء بما یصلحھ، وساس الناس سیاسة: تولى ریاستھم وقیادتھم، وساس 
  . 6األمور: دبرھا وقام بإصالحھا

بناء على التعاریف السابقة نخلص إال أّن مدلوالت السیاسة في اللغة ال 
  تنفك عن قیادة الناس وتدبیر شؤونھم بما یصلح أمرھم. 

بغي التنبیھ أن لفظة السیاسة عند المتقدمین وحتى تتضح الرؤیة أكثر ین         
من فقھاء وأدباء یدور حول أربعة أمور ھي: تدبیر أمور الرعیة والحفاظ على 

  .7النظام وإقامة العدل والحفاظ على األمن
من العرض السابق یتضح تقارب معنى السیاسة لغة واصطالحا، وھي 

د عنھم. وبالمقارنة یتضح أن القیام بأمر الناس بتدبیر ما یصلحھم ودرء المفاس
ھذه التعاریف وضعت بعد عصر التدوین أي أن مفھوم السیاسة في القرن األول 
الھجري أقرب إلى التعاریف اللّغویة منھا إلى المفاھیم االصطالحیة، ویمكن 
القول أن التعاریف عرفت نوعا من االستقرار المفاھیمي طیلة السبع قرون 

 الستقرار في حركیة المجتمع االقتصادیة.األولى، وھذا یرجع إلى ا
  ثانیا: مفھوم الفكر السیاسي اإلسالمي

بعد أن قدمنا تعریف الفكر والسیاسة في اللغة واالصطالح كان البّد من   
  الخروج بتعریف للفكر السیاسي عامة وللفكر السیاسي اإلسالمي خاصة. 

مجموعة اآلراء ذكر فاخر جاسم تعریفا للفكر السیاسي جاء فیھ: "ھو   
واألفكار التي صاغھا العقل البشري لتفسیر الظاھرة السیاسیّة، وعالقتھا 
بالمجتمع من حیث قّوتھا ووجودھا وعدمھا ووظائفھا وخصائصھا والقائمین 

  .8علیھا"
وعرف عبد هللا حامد ربیع الفكر السیاسي على: "أنھ مجموعة المبادئ   

معین، والتي قدر لھا بدرجة أو بأخرى أن  والقیم السیاسیّة التي ارتبطت بمجتمع
  .9تتبلور في شكل منطق متكامل"

في المقابل یوضح أن مفھوم للفكر السیاسي اإلسالمي ھو: "مجموعة 
القیم السیاسیة التي وضعت أصولھا الحضارة اإلسالمیة ثم مجموعة التجریدات 
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د السیاسي، حیث السیاسیة المتكاملة، أي البنیان الفكري، لتصویر وتفسیر الوجو
  .10نستطیع أّن نمیز بین القیم السیاسیة والفلسفة السیاسیة"

إّن ھذا التعریف یضعنا أمام مستویین لمفھوم الفكر السیاسي اإلسالمي، 
مستوى الّقیم السیاسیة التي جاءت بھا الحضارة اإلسالمیة والتي تمیزھا عن باقي 

ھا منظرو السیاسة الشرعیة الحضارات، ومستوى الفلسفة السیاسیة التي أسس ل
  .11وفالسفة المسلمین

وم���ن خ���الل م���ا تق���دم ف���إن الفك���ر السیاس���ي ال یھ���دف إل���ى تحلی���ل اآلراء   
واألفك��ار السیاس��یة فق��ط ب��ل وض��ع ھ��ذه األفك��ار واآلراء ف��ي س��یاقھا الت��اریخي، 
والسعي لمعرفة كیفیة نشأتھا، وما تمثلھ للن�اس ف�ي تل�ك المرحل�ة التاریخی�ة. وھ�ذا 

ول الكش��ف عن��ھ م��ن خ��الل رب��ط األفك��ار السیاس��یة اإلس��المیة ف��ي عھ��د م��ا س��نحا
  الخالفة بسیاقھا التاریخي الذي تولدت عنھ وفیھ.

الخلیف������ة  -السیاس�����یة  األفك�����ارالمبح�����ث األول: الح�����وادث التاریخی�����ة مھ������د 
  -والبیعة

م���ن أھ���م القض���ایا الت���ي أدركھ���ا بع���ض الب���احثین ف���ي ت���اریخ النظری���ات   
أن ھن����اك ص����لة وثیق����ة ب����ین نش����وء األفك����ار السیاس����یة السیاس����یة بوج����ھ ع����ام، 

، وھ������ذا ینطب������ق عل������ى تش������كل النظری������ات 12وتط������ور األح������داث التاریخی������ة
واألفك����ار السیاس����یة اإلس����المیة. فھ����ذه األفك����ار والس����یما ف����ي أط����وار نش����أتھا 
األول����ى: مرتبط����ة بح����وادث الت����اریخ اإلس����المي، إل����ى درج����ة أنّ����ھ ینبغ����ي أن 

، لھ���ذا وج���ب التط���رق ألھ���م 13ن لش���يء واح���دینظ���ر إلیھم���ا عل���ى أنّھم���ا جانب���ا
  األحداث التاریخیة ومحاولة استخراج األفكار السیاسیة المترتبة عنھا.

  أوال: حادثة السقیفة وطریقة تولي الخالفة 
بدای����ة؛ ل����م تتض����من نص����وص الق����رآن الك����ریم تفص����یال لنظ����ام الحك����م   

فع����ُل  ال���ذي یج����ب أن یطب���ق ف����ي الدول����ة اإلس���المیة، ودّل عل����ى ذل���ك تاریخی����اً 
بع���دم تعیین���ھ م���ن یق���وم ب���أمر الدول���ة اإلس���المیة  ص���لى هللا علی���ھ وس���لمالرس���ول 

الطریق��ة الت���ي تُتّب���ع  ص��لى هللا علی���ھ وس���لمبع��د وفات���ھ، ب���ل ل��م یح���دد رس���ول هللا 
ف��ي اختی��ار الح��اكم بع��ده، وإنّم��ا وّض��ح القواع��د العام��ة الت��ي یج��ب أن یراعیھ��ا 

ھ وأقوال���ھ المث���ل العلی���ا الت���ي ، وب���یّن بس���یرت14الح���اكم ف���ي س���یرتھ م���ع المس���لمین
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یج���ب التمّس���ك بھ���ا والمحافظ���ة علیھ���ا م���ن جان���ب الح���اكم والمحك���ومین عل���ى 
الس��واء، ل��ذلك ف��إّن الص��حابة عن��د اجتم���اعھم ف��ي س��قیفة بن��ي س��اعدة بع��د وف���اة 

، 15ھ����ـ11ربی����ع األول ع����ام 12ی����وم االثن����ین  ص����لى هللا علی����ھ وس����لمالرس����ول 
روا إل���ى اس���تعمال العق���ل ف���ي م، اض���ط632یونی���و م���ن ع���ام  6المواف���ق لی���وم 

اختی���ار م���ن یت���ولى ذل���ك، وكان���ت ھ���ذه أول ب���ادرة لنش���أة الفك���ر السیاس���ي ف���ي 
  : 16اإلسالم. ویمكن تلخیص ما دار في االجتماع في ثالثة آراء

رأي األنص���ار ال���ذین اعتب���روا الخالف���ة حق���ا لھ���م باعتب���ارھم ھ���م ال���ذین   
ل����دین ب����أموالھم ، ودافع����وا ع����ن اص����لى هللا علی����ھ وس����لمنص����روا رس����ول هللا 

وأنفس���ھم، وال یخ���رج المھ���اجرون ع���ن ك���ونھم رھط���ا م���نھم أي م���ن األنص���ار 
، فق����د ذك����ر اب����ن قتیب����ة أن "النب����ي 17باعتب����ار ھج����رتھم وإق����امتھم ف����ي المدین����ة

لم����ا قُ����بض اجتمع����ت األنص����ار إل����ى س����عد ب����ن عب����ادة  ص����لى هللا علی����ھ وس����لم
فق��الوا: إّن رس���ول هللا ق��د ق���بض، فق���ال: ی��ا معش���ر األنص���ار: إّن لك��م س���ابقة ف���ي 
ال��دین، وفض��یلة ف��ي اإلس��الم 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���دّوكم م���ن غی���ركم حت���ى اس���تقاموا لغی���ر 

وھ���و راض ع���نكم، فش���دوا أی���دیكم بھ���ذا األم���ر ف���إنّكم أح���ق الن���اس هللا، وتوفّ���اه 
. وق���ال خطی���بھم "نح���ن أنص���ار هللا وكتیب���ة اإلس���الم وأن���تم ی���ا 18وأوالھ���م ب���ھ"

معش��ر المھ��اجرین رھ��ط من��ا، وق��د دف��ت داف��ة م��ن ق��ومكم یری��دون أن یجت��ازوا 
  .19منا أصلنا ویغصبونا حقنا"

نص����ار، وم����ن خ����الل ق����ول س����عد اب����ن عب����ادة واب����ن ق����یس، خطی����ب األ
یتب��یّن أن األس��س الت��ي اس��تند إلیھ��ا األنص��ار ف��ي مط��البتھم بالس��لطة تتمث��ل ف��ي 
ك�����ونھم أص�����حاب فض�����ل ف�����ي اإلس�����الم ل�����م یك�����ن لغی�����رھم، وذل�����ك ب�����إیوائھم 

وأص����حابھ ، وك����ذا دف����اعھم ع����ن  ص����لى هللا علی����ھ وس����لمونص����رتھم للرس����ول 
   . 20وھو راض عنھم صلى هللا علیھ وسلماإلسالم، لھذا توفى هللا رسولھ 

المھ����اجرون وال����ذي عب����ر عن����ھ أب����و بك����ر وأم����ا ال����رأي الث����اني فمثل����ھ 
الص���دیق بقول���ھ: "كنّ���ا معش���ر المھ���اجرین أول الن���اس إس���الما والن���اس لن���ا فی���ھ 

، ونح���ن م���ع ذل���ك أوس���ط ص���لى هللا علی���ھ وس���لمتُبّ���ع، ونح���ن عش���یرة الرس���ول 
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وبن���اء  .21الع���رب نس���با، لیس���ت قبیل���ة م���ن قبائ���ل العرب���إال لقریش���ا فیھ���ا والدة"
ل���ى ق���ول أب���ي بك���ر ف���إن األس���اس ال���ذي اس���تند إلی���ھ المھ���اجرون ف���ي طل���ب ع

الس���لطة، تتمث���ل ف���ي أن المھ���اجرون أول الن���اس إس���الما، فھ���م عش���یرة رس���ول 
 .22، ونسبھم ذو صلة بمختلف قبائل العربصلى هللا علیھ وسلمهللا 

ف���ي موق���ف الُحب���اب، فق���د اس���تبعد فك���رة الس���ابقة وتمث���ل ال���رأي الثال���ث 
، فس����نده یق����وم عل����ى ص����لى هللا علی����ھ وس����لمعالق����ة بالرس����ول ف����ي اإلس����الم وال

الش���عور بالمنّ���ة عل���ى المھ���اجرین ف���ي المعیش���ة والحمای���ة وھ���ذا م���ا ی���دّل علی���ھ 
قول����ھ "ف����إّن الن����اس ف����ي فی����ئكم وظلك����م"، إض����افة إل����ى أّن األنص����ار ذوو م����ال 

  .23وعزة وكثرة عدد وأصحاب تجربة وبأس ونجدة
واة الفك�����ر السیاس�����ي بھ�����ذا ظھ�����رت أول�����ى العناص�����ر الت�����ي ش�����ّكلت ن�����

اإلس���المي، فتب���ین مّم���ا س���بق أّن م���ا أتس���ند إلی���ھ األنص���ار ف���ي مط���البتھم ب���الحكم 
ص���لى هللا متعل���ق باإلس���الم فق���ط، أّم���ا المھ���اجرون فق���د ارت���بط بانتم���اء الرس���ول 

 إلى عشیرتھم وقبیلتھم. علیھ وسلم
بع�����د مناقش�����ات ب�����ین مختل�����ف االتجاھ�����ات ف�����ي الس�����قیفة اس�����تقّر رأي 

مبایع���ة أب���ي بك���ر بالخالف���ة بع���د أن بایع���ھ عم���ر ب���ن الخط���اب  المجتمع���ین عل���ى
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 هللا عن�����ھ البیع�����ة 

، فكان���ت البیع���ة األول���ى ف���ي س���قیفة بن���ي س���اعدة بمثاب���ة ترش���یح أول���ي 24العام���ة
ألب���ي بك���ر وتبعتھ���ا البیع���ة العام���ة والت���ي ج���اءت بمثاب���ة اس���تفتاء  م���ن المس���لمین

عل����ى ھ����ذا الترش����یح ال����ذي أب����دى فی����ھ المس����لمون أرائھ����م ف����ي اختی����ار خلیف����ة 
  .25رسول هللا

م����ن مجم����ل الوق����ائع المتٌص����لة بعملی����ة اختی����ار أب����ي بك����ر (رض����ي هللا 
عن�����ھ) یتب�����ین أّن ھن�����اك أفك�����ار سیاس�����یة تش�����كلت ج�����راء الواق�����ع الت�����اریخي 

، فمس����ألة اختی����ار رئ���یس الدول����ة لیس����ت مس����ألة دینی����ة، 26ي للمس����لمینوالسیاس���
وی����دل عل����ى ذل����ك ع����دم اس����تدالل أي م����ن االتجاھ����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 االجتم�����اع، وت�����م التعوی�����ل عل�����ى القراب�����ة م�����ن 
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ى االنتم���اء لقبیل���ة ق���ریش كس���ند لت���ولي الحك���م، وال���ذي ال الرس���ول، إض���افة إل���
" ف���ي ت���ولي الس���لطة ھ���ي "الش���وكةینبغ���ي ال���ذھول عن���ھ ھ���و أن فك���ر العص���بیة 

  ولیدة ھذه اللحظة، باإلضافة لفكرة األسبقیة إلى الدین والقوة والمال.
غی�����ر أن م�����ا یالح�����ظ ف�����ي انتخ�����اب أب�����ي بك�����ر رض�����ي هللا عن�����ھ أّن   

رش�����ح كان�����ت مزیج�����ا م�����ن الع�����رف العرب�����ي المع�����اییر الت�����ي رعی�����ت ف�����ي الم
، كم��ا ك��ان ف��ي انتخاب��ھ حس��ما عملی��ا لمب��دأ القرش��یة ف��ي 27والمف��اھیم اإلس��المیة

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 االنتخ���اب بیع���ة خاص���ة ف���ي الس���قیفة، ث���م بیع���ة 

البیعت��ان تقلی��دا متبع��ا ف��ي مراس��یم الحك��م، خ��الل عام��ة ف��ي المس��جد، فأص��بحت 
 . 28الفترات الالحقة

ص����لى هللا علی����ھ ولق����ب أب����و بك����ر رض����ي هللا عن����ھ بخلیف����ة رس����ول هللا 
، وت���تلخص مھام���ھ ف���ي تطبی���ق األحك���ام بعدال���ة، وتنظ���یم الجھ���اد ض���د 29 وس���لم

، 30الع���دو، وحراس���ة دار اإلس���الم، والص����الة بالمس���لمین،  وك���ذا قس���مة الف����يء
  ة عن مھام سیاسیة وعسكریة. وھي عبار

ھ���ذا وق���د اعت���رف أب���و بك���ر بحق���وق األّم���ة، ودورھ���ا ف���ي تق���ویم أعم���ال   
الخلیف���ة وتص���حیحھا إذا خالف���ت الش���رع، ألّن البیع���ة إنم���ا ھ���ي عق���د ب���ین األم���ة 

ص����لى هللا والخلیف���ة، بموجب���ھ یق����وم الخلیف���ة ب����الحكم بكت���اب هللا وس����نة رس���ولھ 
یك���ن مح���ددا، كم���ا ل���م ی���رد ذك���ر إمكانی���ة ، إالّ أن الطری���ق ل���ذلك ل���م علی���ھ وس���لم

  .31عزل الخلیفة إن ھو انحرف، ولم تذكر كیفیة ذلك
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 ال 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 األم���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 

ع م���ن الدول���ة، وم���ن التعس���ف أن تحص���ر ث���ورة القبائ���ل ف���ي ال���دافع ف���ي ع���دة بق���
، ویمك����ن تق����ویم 32ال����دیني، وإنم����ا كان����ت ال����ردة ب����دوافع سیاس����یة واقتص����ادیة

  حركة الردة، من خالل ربطھا بالعوامل التالیة: 
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االعت���راض عل���ى نت���ائج الس���قیفة، ویمثل���ھ موق���ف مال���ك ب���ن ن���ویرة الحنظل���ي  -1
  .33التمیمي

واعتبارھ�����ا مظھ�����را للتبعی�����ة ل�����دى بع�����ض القبائ�����ل رف�����ض دف�����ع الزك�����اة  -2
واالرتھ����ان لق����ریش ل����دي ال����بعض األخ����ر: "ق����ریش ق����وم ال یع����دلون"، حس����ب 

  .34القول المنسوب لمسیلمة، زعیم حركة حنیفة
الّض���رر ال���ذي ح���ّل ب���بعض القبائ���ل، الس���یما المقیم���ة ف���ي مراك���ز تجاری���ة  -3

یل خط����وط ھام����ة، بع����د انتق����ال الحاض����رة م����ن الحج����از إل����ى المدین����ة، وتع����د
القواف���ل، ھ���ذا فض���ال ع���ن التھ���ذیب ال���ذي ط���رأ عل���ى المع���امالت االقتص���ادیة 

، ھ��ذه أھ��م األس���باب الت��ي كان��ت وراء ردة القبائ��ل ف��ي ش���بھ 35ف��ي ظ��ل اإلس��الم
  الجزیرة العربیة.   

أم��ا األم��ر اآلخ��ر المھ��م ال��ذي ش��غل ب��ال أب��ي بك��ر رض��ي هللا عن��ھ ھ��و   
ب����دنو أجل����ھ استش����ار  لم����ن یك����ون األم����ر م����ن بع����ده، فم����ا إن م����رض وأح����س

الص���حابة ف���ي أم���ر الخالف���ة م���ن  بع���ده، إال أنھ���م ارت���أوا أن یترك���وا االختی���ار 
. وھ���ذا م���ا ت���م لعم���ر ب���ن الخط���اب، 36للخلیف���ة فأش���ار عل���یھم بعم���ر ب���ن الخط���اب

. إال 37حی��ث بایع��ھ المس���لمون ف��ي المدین��ة، وأخ���ذت ل��ھ البیع��ة م���ن أھ��ل البل���دان
ابة رض���ي هللا ع���نھم وعل���ى أن بیعت���ھ ل���م تخل���و م���ن معارض���ة ع���دد م���ن الص���ح

والزبی��ر وعب��د الرحم��ان ب��ن ع��وف وس��عد ب��ن أب��ي  رأس��ھم طلح��ة ب��ن عب��د هللا،
، وبالت���الي تق���رر ح���ق المعارض���ة لجمی���ع المس���لمین غی���ر أن���ھ ل���م ی���تم 38وق���اص

  العمل بھ في الحق الفترات في التاریخ اإلسالمي.
وت����دل وق����ائع العھ����د لعم����ر ب�����ن الخط����اب رض����ي هللا عن����ھ عل�����ى أن   
السیاس��یة الت��ي عرف��ت ف��ي بیع��ة أب��ي بك��ر الص��دیق رض��ي هللا عن��ھ ق��د  األفك��ار

اس���تمر العم���ل بھ���ا، م���ع ترس���یخ مب���دأ البیع���ة الخاص���ة والبیع���ة العام���ة كأس���اس 
  .39لشرعیة سلطة الحاكم

  ثانیا: وفاة عمر وبوادر التغییر
لق���د كان���ت م���دة خالف���ة أب���ي بك���ر رض���ي هللا عن���ھ غی���ر كافی���ة لوض���ع 

للدول����ة اس����تقرارھا ووح����دتھا حت����ى ال تتص����دع أس����س الدول����ة، إال أن����ھ حف����ظ 
، ف���ي المقاب���ل عم���ل عم���ر عل���ى إرس���اء وترس���یخ 40وح���دة األّم���ة ف���ي ب���دایاتھا
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، فق��د رك��ز ف���ي وض��ع أس���س الدول��ة عل���ى 41أس��س دول��ة المس���لمین ف��ي المدین���ة
، تأس���یس الج���یش، 42ث���الث رك���ائز رئیس���یة تمثل���ت ف���ي تقس���یم وتنظ���یم الوالی���ات

                                       .            43ومد حركة الفتوحات
إالّ أن امت���داد حرك���ة الفتوح����ات بق���در م���ا ك����ان نعم���ة عل���ى المس����لمین 
إالّ ان�����ھ ش�����كل ع�����دة تح�����دیات؛ وذل�����ك م�����ن خ�����الل 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 

وذل���ك ح���ین عھ���د عم���ر رض���ي هللا عن���ھ  واتخ���اذ ش���كل أخ���ر الختی���ار الخلیف���ة،
  بھذه المھمة لستة أشخاص لتولي الخالفة من بعده.

وك���ان مقص���د عم���ر رض���ي هللا 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 
األول ف���ي الدول���ة، ق���ال الطب���ري: "ول���م یك���ن ف���ي أھ���ل اإلس���الم أح���د م���ن أھ���ل 

لمنزل���ة ف���ي ال���دین والھج���رة والس���ابقة والعق���ل والعل���م والمعرف���ة بالسیاس���ة م���ا ا
، وق���د تض��منت إج���راءات تولی���ة 44للس��تة ل���ذا جع��ل عم���ر األم���ر ش��ورى بی���نھم"

عثم��ان ب���ن عف��ان بع���د عم��ر ع���دة إج��راءات سیاس���یة، ك��االلتزام بمب���دأ األغلبی���ة 
ح���ل أھ���ل ال -، باإلض���افة لظھ���ور فك���رة أھ���ل الش���ورى 45ف���ي اختی���ار الخلیف���ة

  .46-والعقد
  المبحث الثاني: الخلیفة عثمان وظھور مفاھیم سیاسیة جدیدة

ترك����ز اھتم����ام الخاص����ة والعام����ة ف����ي خالف����ة عثم����ان رض����ي هللا عن����ھ   
عل���ى االتھام���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 هللا 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 واألمنی���ة األخ���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 هللا عن����ھ، 
حی����ث ل����م ی����دخل ف����ي طاعت����ھ س����ائر الن����اس، ك����ذلك عرف����ت األم����ة ف����ي ھ����ذه 

ول م���رة ن���وع م���ن التح���زب، وذل���ك عل���ى خلفی���ة الص���راع ح���ول المرحل���ة وأل
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دم عثم���ان رض���ي هللا عن���ھ، واألح���ق بالخالف���ة بع���ده، إذ انقس���مت الجماع���ة إث���ر 
  .47ذلك إلى سنة وشیعة وخوارج

  أوال: الثورة على عثمان وانھیار دولة المدینة
ش���ھدت خالف����ة عثم���ان رض����ي هللا عن���ھ، تط����ورات خطی���رة ف����ي بنی����ة 

أن تحول�����ت الدول�����ة اإلس�����المیة م�����ن دول�����ة مح�����دودة  المجتم�����ع، وذل�����ك بع�����د
النط���اق، إل���ى دول���ة مترامی���ة األط���راف، فم���ا ھ���ي ت���داعیات ھ���ذا التوس���ع الغی���ر 

  المنضبط. 
  آ: الثورة على عثمان وتداعیتھا

إن األعم����ال الت����ي ق����ام بھ����ا عثم����ان ب����ن عف����ان رض����ي هللا عن����ھ ف����ي 
عنھ���ا فتن���ة  خالفت���ھ والت���ي جعل���ت عام���ة الن���اس ینقم���ون علی���ھ سیاس���تھ، وترت���ب

ك���ان عثم���ان ض���حیتھا، وانقس���م م���ن جرائھ���ا المس���لمون أحزاب���ا وطوائ���ف لك���ل 
،  وم���ن أھ���م األعم���ال الت���ي ق���ام بھ���ا عثم���ان ب���ن عف���ان 48منھ���ا رأی���ھ واتجاھ���ھ

رض����ي هللا عن����ھ واعتب����رت س����بب الفتن����ة، ع����زل والة عم����ر رض����ي هللا عن����ھ 
قط���ائع، وتعی���ین أقارب���ھ ف���ي مناص���ب الوالی���ة، وتفض���یل أقارب���ھ ف���ي العطای���ا وال

  .49باإلضافة إلى الشدة على معارضیھ
وق���د جعل���ت ھ���ذه األس���باب مؤش���ر الفتن���ة، الت���ي أودت بحیات���ھ، وحم���ل 
عثم���ان رض���ي هللا 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 هللا عن��ھ، 

  ان أبو بكر وعمر رضي هللا عنھما.وعدم سیره على ما سار علیھ الشیخ
رغ�����م أھمی�����ة ھ�����ذه األس�����باب، إال أن�����ھ ال یج�����ب أن نُغف�����ل أن ب�����وادر 
الفتن���ة، ھ���ي أوض���اع ق���د ورثھ���ا عثم���ان رض���ي هللا عن���ھ، ول���م تك���ن م���ن ص���نع 
ی���ده، ویمك���ن أن نردھ���ا إل���ى توّس���ع الرقع���ة الجغرافی���ة للدول���ة اإلس���المیة وذل���ك 

ب�����ین االتج�����اه اإلس�����المي م�����ن ج�����راء الف�����تح غی�����ر الم�����نظم، وك�����ذا الص�����راع 
المتص���اعد واالتج���اه القبل���ي، والل���ذان أفض���یا إل���ى تغی���رات جوھری���ة عل���ى دول���ة 

  المسلمین.
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 انھیار قاعدة الدولة في المدینة  -ب
بع����د مقت����ل عثم����ان رض����ي هللا عن����ھ، ك����ان الب����د م����ن الخ����روج بح����ل 
س����ریع م����ن ھ����ذه المحن����ة، یعی����د األوض����اع إل����ى مس����ارھا قب����ل خالف����ة عثم����ان 

عن���ھ، ویب���دو أن األنظ���ار كان���ت متجھ���ة آن���ذاك إل���ى عل���ي رض���ي هللا رض���ي هللا 
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 هللا عن��ھ، فق��د ك��ان عل��ي رض��ي 
هللا عن���ھ، وھ���و أح���د القالئ���ل م���ن ساس���ة الص���نف األول، إال أن���ھ ل���م یك���ن ش���دید 

، حی���ث ی���ذكر اب���ن األثی���ر: أن���ھ بع���د مقت���ل عثم���ان أجتم���ع، 50خالف���ةالحماس���ة لل
م�����ن المھ�����اجرین واألنص�����ار،  ص�����لى هللا علی�����ھ وس�����لم"أص�����حاب رس�����ول هللا 

وف���یھم طلح���ة والزبی���ر، ف���أتوا عل���ّي فق���الو: إن���ھ الب���د للن���اس م���ن إم���ام. ق���ال ال 
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 ال نعل��م أح��داً أح��ُق ب��ھ مْن��ك 

ول هللا _ص���لى هللا علی���ھ وس���لم_، فق���ال ال وال أق���دم س���ابقة وال أق���رب م���ن رس���
تفعل����وا ف����اني أك����ون وزی����راً خی����ُر م����ن أن أك����ون أمی����راً. فق����الوا وهللا م����انحن 

  .51بفاعلین حتى نبایعك"
ومم���ا س���بق یتض���ح ب���أن عل���ي ب���ن أب���ي طال���ب رض���ي هللا عن���ھ، رف���ض   

ت����ولي منص����ب الخالف����ة من����ذ البدای����ة، واض����طر إل����ى القب����ول بالمنص����ب بع����د 
  األّمة، واضطراب شؤون السلطة فیھا.خوفھ الفتنة على 

إّال أن عل����ي رض����ي هللا عن����ھ عن����د تولی����ھ الخالف����ة ل����م یجتم����ع الن����اس   
، وق��د كان��ت الخط��وة األول��ى عن��د تولی��ھ الخالف��ة، العم��ُل 52عل��ى بیعت��ھ كس��ابقیھ

عل���ى إلغ���اء مظ���اھر االنح���راف وأس���بابھ، وك���ل م���ا انتھ���ى بالعھ���د الس���ابق إل���ى 
تغی���ري األكث���ر إلحاح���اً أن���داك ھ���و إع���ادة النظ���ام تل���ك النھای���ة، ولع���لَّ الق���رار ال

ف����ي الجھ����از اإلداري، كون����ھ األداة التنفیذی����ة المس����ؤولة ع����ن ش����ؤون الخالف����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 هللا عن��ھ: "ان��زع م��ن ش��ئت وات��رك معاوی��ة، ف��إن فی��ھ 

ام یُس��تمع من��ھ ول��ك حج��ة ف��ي إثبات��ھ، وك��ان عم��ر ق��د ج��رأة، وھ��و ف��ي أھ��ل الش��
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، وف���ي ض���وء ھ���ذا الموق���ف، ص���در األم���ر بع���زل ال���والة وعم���ال 53واله الش���ام"
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 ألس�����مائھا ش�����ھرة كبی�����رة خ�����ارج المدین�����ة 

  المنورة.
وة ل��م تك���ن الش��غل الش��اغل للخلیف���ة، فف��ي مك��ة التق���ى إالّ أّن ھ��ذه الخط�� 

الرافض�����ون لحك�����م عل�����ي رض�����ي هللا عن�����ھ وعل�����ى رأس�����ھم طلح�����ة والزبی�����ر 
، ف����اتفقوا عل����ى التوج����ھ نح����و البص����رة وخرج����وا 54وعائش����ة رض����ي هللا ع����نھم

علی���ھ ف���ي نح����و س���تمائة رج���ل للمطالب����ة ب���دم عثم���ان رض����ي هللا عن���ھ، حی����ث 
، وج����یش طلح����ة والزبی����ر وقع����ت معرك����ة ب����ین ج����یش عل����ي رض����ي هللا عن����ھ

رض��ي هللا عنھم���ا، وُعرف���ت ھ���ذه المعرك���ة بوقع��ة الجم���ل، وھُ���زم ج���یش طلّح���ة 
والزبی�����ر رض�����ي هللا عنھم�����ا، حی�����ث قت�����ل الزبی�����ر، وأنص�����رف طلح�����ة، إل�����ى 

  .55المدینة فقتل في الطریق
وأس�����فرت موقع�����ة الجم�����ل ع�����ن تحج�����یم دور المدین�����ة وإنھ�����اء ال�����دور   

ق���اب انتص���اره، إل���ى الكوف���ة ف���ي السیاس���ي للحج���از، بع���د انتق���ال عل���ي ف���ي أح
، ویب���دو أن الدول���ة اإلس���المیة ف���ي 56الع���راق، واتخ���ذھا مق���را لخالفت���ھ القص���یرة

ھ���ذه الفت���رة أص���بحت أم���ام ث���الث عواص���م سیاس���یة كب���رى، الكوف���ة والبص���رة 
  في العراق، والمدینة ومكة في الحجاز، ودمشق في الشام. 

س���لطة، وف���ي خض���م ھ���ذه األح���داث وظھ���ور ث���الث عواص���م تتج���اذب ال  
ف��إن المجابھ��ة األخ���رى الت��ي واجھھ���ا الخلیف��ة، تمثل���ت ف��ي ال���والي عل��ى دمش���ق 
معاوی���ة رض���ي هللا 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 

ن��ھ، م��ن موق��ع ل��م ت��زل حدیث��ة العھ��د م��ع الخلیف��ة، ویب��دو أن عل��ي رض��ي هللا ع
المس���ؤول ك���ان حریص���ا عل���ى توّس���ل المرون���ة ف���ي إنھ���اء تم���رد معاوی���ة رض���ي 

، بغی����ة إقن���اع معاوی����ة 57هللا عن���ھ، وم���ن مع����ھ، ح���ین أرس���ل موف����د إل���ى الش���ام
رض���ي هللا عن���ھ، ب���التخلّي ع���ن موقف���ھ الس���لبي واالعت���راف بش���رعیة الخلیف���ة، 

  . 58إال أنھ أبى واتھمھ بإیواء قتلة عثمان في جیشھ
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ا أدى إل���ى نش���وب الح���رب ب���ین الخلیف���ة عل���ي رض���ي هللا عن���ھ وھ���ذا م���  
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 

، حی���ث ك���ادت الح���رب تحس���م لص���الح  عل���ي ب���ن أب���ي 59ح���والي ثالث���ة أش���ھر
عم����رو ب����ن الع����اص عل����ى معاوی����ة، أن  طال����ب رض����ي هللا عن����ھ، ل����وال إش����ارة

یق���وم جیش���ھ برف���ع المص���احف عل���ى الرم���اح إلیھ���ام أنص���ار عل���ي رض���ي هللا 
عن���ھ، أن���ھ یرغ���ب ف���ي تحك���یم كت���اب هللا، 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 االس���تمرار ف���ي القت���ال 

  .60ودعوا إلى التحكیم، وبھ انتھت حرب صفین
س����فرت قض����یة التحك����یم ع����ن جبھ����ة جدی����دة اس����تجدت ض����دَّ عل�����ي، أ  

بانفص�����ال الخ�����وارج وانس�����حابھم إل�����ى النھ�����روان  ورفض�����ھم الحكم�����ین، وم�����ا 
ة عس��كریة وسیاس��یة معارض��ة احتلَّ��ت فیم��ا بع��د حی��زاً  لبث��وا أن تحّول��وا إل��ى ق��وَّ
غی���ر ع���ادي ب���ین الحرك���ات الثوری���ة، الت���ي اس���تھدفت دول���ة األم���ویین بش����كل 

  .61خاص
ط����اق الص����راع ب����ین عل����ي ومعاوی����ة بع����د التحك����یم، ول����م ی����تمكن أي واتس����ع ن

الط���رفین م���ن بس���ط س���یطرتھ عل���ى األوض���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 

، واس����تمر الوض����ع عل����ى ذل����ك حت����ى 62ص����ار ھن����اك خلیفت����ان ف����ي آن واح����د
  . 63م)661-ھـ40سنة (استشھاد علي بالكوفة 

  ثانیا: األفكار السیاسیة الجدیدة ولیدة الفتنة
یمك���ن تقس���یم أھ���م األفك���ار السیاس���یة الت���ي ظھ���رت عل���ى م���رحلتین: األول���ى      

تش��كلت ف���ي عھ��د عثم���ان ب��ن عف���ان رض��ي هللا عن���ھ والثانی��ة تش���كلت ف��ي عھ���د 
  علي رضي هللا عنھ.

  هللا عنھاألفكار السیاسیة الجدیدة في عھد عثمان رضي  -آ
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یمك���ن أن نجملھ���ا ف���ي ث���الث 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 

  .64الوصیة لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنھ بالسلطة
أعتم���د عثم���ان رض���ي هللا عن���ھ ف���ي تس���ییر ش���ؤون الدول���ة عل���ى أقارب���ھ 

ھ���ذه السیاس���ة تمھی���د الحك���م ألقارب���ھ م���ن بن���ي م���ن بن���ي أمی���ة، وترت���ب عل���ى 
، والت�����ي حول�����ت عص�����بیتھم إل�����ى دول�����ة، وق�����د أدت تل�����ك الممارس�����ات 65أمی����ة

السیاس��یة إل��ى جع��ل فك��رة العص��بیة القبلی��ة س��نداً  ف��ي ت��ولي الس��لطة والمطالب��ة 
ص��لى هللا بھ��ا فیم��ا بع��د، ب��دل فك��رة الس��ابقة ف��ي اإلس��الم والق��رب م��ن الرس��ول 

ائدة أی����ام الخلیفت����ین أب����ي بك����ر وعم����ر رض����ي هللا الت����ي كان����ت س���� علی����ھ وس����لم
عنھم���ا، وتع���ّد ھ���ذه الفك���رة بدای���ة التح���ول ف���ي نظ���ام الحك���م م���ن الخالف���ة إل���ى 

  .66الملك
وق����د أنج����ر ع����ن سیاس����ة عثم����ان بتولی����ة أقارب����ھ مطالب����ة المحك����ومین 
بع���زل ال���والة ال���ذین عی���نھم، فق���د طال���ب أھ���ل الكوف���ة م���ن عثم���ان رض���ي هللا 

أخ��و عثم��ان رض��ي هللا عن��ھ  -ف��ة الولی��د ب��ن عقب��ة عن��ھ ع��زل عامل��ھ عل��ى الكو
وعزل���ھ بع���د ذل���ك وع���ین س���عید اب���ن الع���اص إال أنّھ���م منع���وه م���ن  -م���ن أم���ھ

دخ����ول الكوف����ة، واس����تجاب عثم����ان رض����ي هللا عن����ھ أیض����ا لمطل����بھم وعزل����ھ 
  وعین بدال منھ أبا موسى األشعري.

د عم���ر والواق���ع أن مطالب���ة أھ���ل الع���راق بتغیی���ر والتھ���م ق���د ب���دأت ف���ي عھ���     
رض���ي هللا عن���ھ، ولك���ن الجدی���د ف���ي عھ���د عثم���ان رض���ي هللا عن���ھ، أن المطالب���ة 
بع���زل ال���والة أص���بحت ظ���اھرة تك���ررت ف���ي أكث���ر م���ن والی���ة، وك���ان عثم���ان 
رض���ي هللا عن���ھ، ف���ي أكث���ر م���ن م���رة یس���تجیب لمط���البھم، بع���زل ال���والة م���ع 
تولی���ة آخ����رین مك���انھم، ولك����ن ھ���ذه الفك����رة والت���ي مفادھ����ا ع���زل ال����والي، ق����د 

مت�����دت بع�����د قلی�����ل م�����ن ال�����والة عل�����ى األق�����الیم إل�����ى الخلیف�����ة ذات�����ھ، فطالب�����ھ ا
الخ�����ارجون علی�����ھ ب�����أن یخل�����ع نفس�����ھ ع�����ن الخالف�����ة فلم�����ا رف�����ض حاص�����روه 

  . 67وسوروا علیھ بیتھ وقتلوه وھو في بیتھ یقرأ في مصحفھ
وال ینبغ����ي ال����ذھول ع����ن س����بب آخ����ر أدى إل����ى الث����ورة عل����ى عثم����ان   

ش���یوع فك���رة أحقی���ة عل���ي بالخالف���ة  عل���ى جان���ب سیاس���تھ ف���ي األق���الیم، وھ���و
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، وق���د وج���دت ھ��ذه الفك���رة قب���وال ص���لى هللا علی���ھ وس��لموأن��ھ وص���ي رس��ول هللا 
  لدى عامة المسلمین في مصر والكوفة والبصرة.

  
  .األفكار السیاسیة الجدیدة في عھد علي رضي هللا عنھ -ب

ب���دأ اإلم���ام عل���ي رض���ي هللا عن���ھ عھ���ده بسیاس���ة مش���اركة األم���ة ف���ي 
مخالف���ا ب���ذلك م���ا ك���ان علی���ھ الش���یخین، فمن���ذ لحظ���ة تعیین���ھ خلیف���ة إذ ، 68الحك���م

أرس���ل بالبیع����ة إل���ى اآلف����اق وإل����ى جمی���ع األمص����ار، فجاءت����ھ البیع���ة م����ن ك����ل 
مك��ان إال الش��ام، واس��تمر معتم��دا عل���ى جمھ��ور األم��ة اإلس��المیة، وق��د س���جلت 
المص�����ادر ص�����ورا م�����ن ھ�����ذه السیاس�����ة المعتم�����دة، مث�����ل استش�����ارتھ جمھ�����ور 

ن��اء معرك��ة ص��فین ف��ي قض��یة التحك��یم بین��ھ وب��ین معاوی��ة، وك��ذا الحاض��رین أث
استش���ارتھ عن���دما أراد تعی���ین ممثل���ھ ف���ي مجل���س التحك���یم، وقب���ل عل���ي االتف���اق 
وھ���و ك���اره ل���ھ ف���ي الواق���ع، ألن���ھ أص���بح ف���ي موق���ع ق���وة، وألن 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 

ل���دماء، وإرض���اء الفری���ق ال���ذي أص���ر عل���ى قب���ول التحك���یم م���ن أنص���اره حق���ن ا
، وبع���د انقض���اء التحك���یم ب���ین عل���ي ومعاوی���ة 69حت���ى ھ���ددوه بالقت���ال إن امتن���ع

ھ����ـ، وبع����د 37رض����ي هللا عنھم����ا، بدوم����ة الجن����دل وذل����ك  ف����ي رمض����ان ع����ام
األح���داث الدامی���ة الت���ي اس���فرت عنھ���ا معرك���ة ص���فین تراض���ى الطرف���ان ب���أن 

راق ومعاوی���ة، بالش���ام، وب���ذلك أص���بح ف���ي الدول���ة اإلس���المیة یس���تقل عل���ي، ب���الع
  .70خلیفتان في وقت واحد

ویمكنن���ا الق���ول أن علی���ا رض���ي هللا عن���ھ م���ن خ���الل تل���ك السیاس���ة،  ق���د 
خ��الف سیاس��ة س��ابقیھ واتج��ھ إل��ى عام��ة أف��راد األم��ة ف��ي ش��وراه، ول��م ی��روا أن��ھ 

ان انف����رد ب����رأي شخص����ي إال ف�����ي قض����یة ع����زل ال�����والة ال����ذین عی����نھم عثم�����
ومعظمھ��م م���ن أقارب���ھ، وق��د رأى بع���ض الب���احثین إن ق��رار الع���زل ك���ان ت���دبیرا 
مس���تعجال، وك���ان یمك���ن تأجیل���ھ لوق���ت الح���ق بع���د أن یتلق���ى المعلوم���ات م���ن 

  .71مواقف السكان في كل إقلیم
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غی���ر أّن الص���راع ال���ذي ج���رى ب���ین عل���ى ومعاوی���ة تس���بب ف���ي ظھ���ور   
ض����حة فیم����ا بع����د: ق����وى سیاس����یة جدی����دة، تط����ورت لتص����بح عقائ����د سیاس����یة وا

مث���ل الخ���وارج، والش���یعة. وھن���اك ب���ذور أخ���رى ظھ���رت ف���ي العص���ر األم���وي 
  بشكل أوضح كالمعتزلة، والمرجئة، والجبریة. 

وھك����ذا یتب����ین أن انتق����ال الس����لطة إل����ى األم����وین ك����ان نتیج����ة طبیعی����ة  
لظ���روف وتط���ورات داخ���ل المجتم���ع اإلس���المي، أفض���ى إل���ى تغی���رات جذری���ة 

ك��م الش��وري إل��ى الوراث��ة الملكی��ة، وم��ع ذل��ك ف��إن ف��ي مؤسس��ة الخالف��ة م��ن الح
فت���رة الراش���دین كان���ت المث���ل األعل���ى والمعی���ار النم���وذجي عن���د معظ���م الف���رق 
اإلس���المیة ف���ي الفت���رات الالحق���ة، وإن ل���م یتف���ق عل���ى م���ا إذا كان���ت تل���ك الفت���رة 

  .72كلھا داخلة في إطار ذلك النموذج
ت دون أن تظھ�����ر والمتأّم�����ل لفت�����رة الراش�����دین یخل�����ص إّال أنّھ�����ا انتھ�����  

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 
واإلس����المي. ھ����ذا م����ع ع����دم إغف����ال أھمی����ة الفت����رة الالحق����ة وعالق����ة الدول����ة 

لسیاس���یة األموی���ة بك���ال االتج���اھین القبل���ي واإلس���المي، باإلض���افة إل���ى الق���وى ا
الجدی���دة والمتمثل���ة ف���ي األح���زاب المعارض���ة، وك���ذا ض���رورة التنب���ھ للم���ؤثرات 

  الخارجیة الوافدة من البلدان المفتوحة.  
 خاتمة:

  من خالل ھذه الدراسة توصلت إلى عدة نتائج أجملھا فیما یأتي:  
، ق��د اختلف���وا ح���ول ص���لى هللا علی��ھ وس���لمأّن المس��لمین بع���د وف��اة النب���ي 

ذات الط���ابع السیاس���ي، وك���ان لھ���ذا االخ���تالف أث���ر واض���ح ف���ي بع���ض المس���ائل 
  نشأة الفكر السیاسي اإلسالمي.

وكان����ت أّول ب����ادرة لنش����أة ھ����ذا الفك����ر م����ا ج����رى ف����ي حادث����ة الس����قیفة   
مب���دأ  إق���رارحی���ث تبل���ورت األفك���ار السیاس���یة األول���ى، الت���ي ك���ان م���ن نتائجھ���ا، 

االختی��ار والش��ورى ف��ي الحك��م، وعلی��ھ ت��ّم اختی��ار أب��ي بك��ر لمنص��ب الخالف��ة، 
واتّخ���ذ ھ���ذا الّمب���دأ أساس���ا ف���ي اختی���ار الخلف���اء ط���وال مرحل���ة الراش���دین، رغ���م 

ه أش���كاالً متباین���ةً م���ن خلیف���ة آلخ���ر، بحس���ب التط���ورات التاریخی���ة لك���ل ذاتخ���ا
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ق��رر مب���دأ واح���د الختی���ار مْرحل��ة، وب���الرغم م���ن أّن فت��رة الخالف���ة الراش���دة ل���م ت
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 اإلمامة واألمة.
وم���ن خ���الل عملی���ة انتخ���اب أب���ي بك���ر نالح���ظ أن ص���فات المرش���ح للخالف���ة 
كان�����ت مزیج�����ا م�����ن الع�����رف العرب�����ي والمف�����اھیم اإلس�����المیة الجدی�����دة الت�����ي 

بك���ر لق���ب  أب���و، وق���د اتخ���ذ لى هللا علی���ھ وس���لمص���تعلموھ���ا م���ن حك���م الرس���ول 
 خلیفة كحاكم للمسلمین.

 -أم�����ا ح�����ین عھ�����د عم�����ر بھ�����ذه المھم�����ة لألش�����خاص الس�����تة المع�����روفین 
 أب����يعثم����ان، عل����ي، الزبی����ر، طلح����ة، عب����د ال����رحمن ب����ن ع����وف وس����عد ب����ن 

عل����ى أن تك���ون الخالف����ة ألح����د م����نھم، وق����د  -أجمع����ینوق���اص، رض����ي ع����نھم 
 ھلھ لیكون الخلیفةتمیز كل واحد منھم بصفات تأ

وق���د كان���ت الفتن���ة الس���بب الرئیس���ي ف���ي ت���ولي عل���ي الخالف���ة، ھ���ذه الفتن���ة 
والص���راع عل���ى الس���لطة أدى إل���ى نش���أة الف���رق اإلس���المیة، والت���ي أفض���ت إل���ى 

  انتقال السلطة لألمویین، وأسست لحكم ملكي ذو نزعة قبلیة. 

 عل����ى ض����وء ھ����ذه المعطی����ات أس����تنتج أن الفك����ر السیاس����ي اإلس����المي ف����ي
السیاس���یة  األفك���اری���ة، فج���ل التاریخالواق���ع واألح���داث  ھ���ذه المرحل���ة ك���ان ولی���د

وھك��ذا یمك��ن الت��ي ظھ��رت كان��ت ج��راء أح��داث واقعی��ة ول��م تك��ن ترف��ا فكری��ا، 
  حصر األفكار السیاسیة التي ظھرت في عنصریین ھما:

وتتمث���ل ف���ي تل���ك الق���یم اإلس���المیة كمب���دأ الش���ورى  :أفك���ار أص���یلة -أوال
ص���لى هللا ، والق���رب م���ن الرس���ول اإلس���المالس���ابقة ف���ي اكم، وف���ي اختی���ار الح���

  ، والتقوى والعلم.علیھ وسلم
تمثل���ت ف���ي : وتمثل���ت ف���ي التقالی���د السیاس���یة القبلی���ة أفك���ار موروث���ة -ثانی���ا

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 األمة.

  المصادر والمراجع:قائمة 
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، دار ص��ادر، الكام��ل ف��ي الت��اریخاب��ن األثی��ر ع��ز ال��دین أب��و الحس��ن عل��ي،  -1
  .03، ج1979بیروت، د.ط، 

التنشئة السیاس�یة ف�ي المدرس�ة الجزائری�ة،  دراس�ة تأص�یلیة ف�ي بروال أحمد،  -2
، رس�الة دكت�وراه، قس�م العل�وم اإلس�المیة، كلی�ة العل�وم الفكر اإلسالمي واإلنس�اني

  .2012/2013اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة باتنة، 

صلى نشأة الفكر السیاسي في اإلسالم من وفاة النبي محمد بوترعة محمود،  - 3
، 1، دار المصطفى، دمشق، طإلى بدایة القرن الرابع الھجري هللا علیھ وسلم

2010.  

، المؤسس������ة الجامعی������ة الحج������از والدول������ة اإلس������المیة، إب������راھیمبیض������ون  -4
  .1983للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 

، األكادیمی�����ة دراس�����ات ف�����ي الفك�����ر السیاس�����ي اإلس�����الميجاس�����م ف�����اخر،  -5
  .2012، 1العربیة المفتوحة في الدنمارك، ط

الفك����ر السیاس����ي اإلس����المي قب����ل عص����ر الت����دوین م����ن ، أمحم����دجب����رون  -6
، مؤسس����ة مؤمن����ون ب����ال ح����دود ھ����ـ، الخص����ائص والس����مات132ھ����ـ إل����ى 11

  .2014، أغسطس 22ت واألبحاث، الرباط، المغرب، للدراسا
اب���ن الج���وزي أب���و الف���رج عب���د ال���رحمن، ت���اریخ عم���ر ب���ن الخط���اب، د.ط،  -7

  د.ت.
اب���ن الج����وزي أب����و الف���رج عب����د ال����رحمن، كش���ف المش����كل الب����ن الج����وزي  -8

عل����ى ص����حیح البخ����اري، تحقی����ق: محم����د حس����ن محم����د حس����ن إس����ماعیل، دار 
  .5، ج2004، 1طالكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

، د. ط، األھلی���ة السیاس���ة والمجتم���ع ف���ي العھ���د الراش���ديحرك���ات إب���راھیم،  -9
  م.1985للنشر والتوزیع، بیروت، 

، الق�����اھرة، دار المع�����ارف، الفتن�����ة الكب�����رى عل�����ي وبن�����وهحس�����ین ط�����ھ،  -10
  .21-27، د.ت، ص15ط

ال����دینوري عب����د هللا ب����ن محم����د ب����ن مس����لم ب����ن قتیب����ة، عی����ون األخب����ار،  -11
  .1م، ج1996، 2دار الكتب المصریة، القاھرة، مصر، ط مطبعة
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األحك���ام الس���لطانیة الحس���ن ب���ن محم���د ب���ن حبی���ب،  أب���يالم���اوردي عل���ى  -12
، تحقی���ق، احم���د مب���ارك البغ���دادي، دار اب���ن قتیب���ة، الكوی���ت، والوالی���ات الدینی���ة

  .1989، 1ط

القل��م، ، دار مف��ردات ألف��اظ الق��رآنالراغ��ب األص��فھاني الحس��ین ب��ن محم��د،  -13
  .2دمشق، د.ت، ج

، تحری�ر، مدخل ف�ي دراس�ة الت�راث السیاس�ي اإلس�الميربیع حامد عبد هللا،  -14
  .1، ج2007، 1سیف الدین إسماعیل، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ط

، مكتبة دار النظریات السیاسیة اإلسالمیةالریس ضیاء الدین محمد،  - 15
  ، د.ت.7التراث، القاھرة، ط

ی�دي مح�ب ال�دین أب�ي الف��یض الس�ید محم�د مرتض�ى الحس�ین الواس��طي، الزب -16
  .3، دار صادر، بیروت،د.ت، جتاج العروس من جواھر القاموس

، جمع وتصنیف، احمد الفتنة ووقعة الجملسیف ابن عمر الضبي االسدي،  - 17
  .1972راتب عمروش، دار النفائس، بیروت، 

، دار النھضة طوره في اإلسالمنشأة الفكر السیاسي وتشرف محمد جالل،  - 18
  .1990، 2العربیة، بیروت، لبنان، ط

  .1، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د.ت، جنھج البالغةبن أبي طالب علي،  - 19

، دار تاریخ الرسل والملوكالطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر،  - 20
  .3ھـ، ج1387، 2التراث، بیروت، ط

، تحقیق، عبد المجید العقد الفریداألندلسي،  ابن عبد ربھ احمد بن محمد - 21
  .4، ج1983، 1الترحیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

عصر الخالفة الراشدة محاولة لنقد الروایة التاریخیة العمري أكرم ضیاء،  - 22
  م.1998، 2، مكتبة العبیكان، الریاض، طوفق مناھج المحدثین
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، دار الشروق، النظام السیاسي للدولة اإلسالمیةفي العوا محمد سلیم،  - 23
  .2006، 2القاھرة، مصر، ط

، دار المعرفة، بی�روت، إحیاء علوم الدینالغزالي محمد بن محمد أبو حامد،  -24
  .4لبنان، د.ت، ج

، تحقیق، ، معجم مقاییس اللغةالحسین أحمد بن زكریا القزویني ابن فارس - 25
  .4م، ج1991، 1طعبد السالم ھارون، دار الجیل،

وأثره في واقع األم�ة، رس�الة  تطور الفكر السیاسي اإلسالميفرقاني سمیر،  -26
دكت��وراه، قس��م الفق��ھ وأص��ولھ، جامع��ة األمی��ر عب��د الق��ادر، قس��نطینة، الجزائ��ر، 

2007/2008.  

، الق�اموس المح��یطالفی�روز أب��ادي مج�د ال��دین محم�د ب��ن یعق�وب الش��یرازي،  -27
  . 2روت، لبنان، د.ت، جدار العلم للجمیع، بی

، دار الكتب العلمی�ة، اإلمامة والسیاسةابن قتیبة عبد هللا ابن محمد بن مسلم،  -28
  .1، ج2001، 1بیروت، لبنان، ط

الط��رق الحكمی��ة ف��ي السیاس��ة اب��ن ق��یم ش��مس ال��دین أب��ي عب��د هللا الجوزی��ة،  -29
  م.1961 ، تحقیق، محمد جمیل غازي، مطبعة المدني، القاھرة، مصر،الشرعیة

ابن كثیر عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ابن عمرو القرشي الدمشقي،  - 30
، تحقیق، عبد هللا بن عبد المحسن التركي، دار ھجر، جیزة، البدایة والنھایة

  .8، ج1998مصر، 

، دار لسان العربابن منظور جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم،  - 31
  .5صادر، بیروت، لبنان، د.ت، ج

، تعریب، أحمد إدریس، دار القلم، الخالفة والملك المودودي أبو األعلى، - 32
  .1978، 1الكویت، ط

، تحقیق، مصطفى السقة السیرة النبویةابن ھشام أبي محمد عبد الملك، - 33
  .4وآخران، د.م.ن، ج
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، تطور الفكر السیاسي عند أھل السنة. فترة التكوین: سوى خیر الدینجھ یو - 34
، 1، عمان، األردن، طحتى الثلث األول من القرن الرابع الھجري من بدایتھ

1993.  

  الھوامش:
                                                             

، دار صادر، بیروت، لسان العربابن منظور جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم،  -1
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 :الملخص

من المعلوم أنَّ العقل العربي قد تشكَّل عبر الزمن، وتمركز حول 
سياقات ثقافية متباينة، يمكن إرجاعها إلى سياق البيان، المتصل بسلطة اللغة 

الثقافات األخرى، وبإعجاز القرآن خاصة، ثم مع انفتاح األمة العربية على 
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 

ا أثاره البيان والبرهان، من هذا المنطلق األخير قد أثار حوله جدال أوسع مم
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 

نص القرآني وباألحكام الشرعية، وما يتبع ذلك من قضايا موازية كجدل بال
            .الوالية والنبوة والظاهر والباطن، والخصومة بين الصوفية والفقهاء

 .الحقيقة؛ الشريعة؛ الظاهر؛ الباطن؛ العرفان:  الكلمات المفتاحية
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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. 

 

َمة    :ُمقَد ِّ
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 

لون مدارس مستقلة بذاته، األطراف، خاصة وأن ب عض أقطاب التصوف يشك ِّ
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 

، وبين المتصوفة، أال وهي قضية الشريعة والحقيقة ومحل إعرابهما (الفقهاء)
في  أنه يشكل أساسا  من الفكر والعرفان الصوفي، وتتجلى أهمية الموضوع

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، ولعلَّ اإلشكال المفصلي الذي 

هل هناك : شكاالت الجزئية المطروحة هو ستتجلى اإلجابة عنه بمجموع اإل
بالفعل خالف ووجهات نظر متباينة بين الصوفية والفقهاء فيما يخصُّ ثنائية 
الشريعة والحقيقة؟ ثم هل هذا الخالف معتبر أم أنه محض سوء فهم من الفقهاء 

هل هناك أصال اختالف  ، بمعنى آخرلماهية الحقيقة المتكلَم عنها عند الصوفية؟
، بحيث أنها (اختالف تنوع)أم أن القضية ترجع لتنوع وجهات النظر  تضاد،

تصب في المجرى نفسه؟ وإذا اتفقنا على وجود خالف بينهما، ما هي المنطلقات 
المنهجية والمرجعيات المعرفية لمثبتي هذه الثنائية من الصوفية؟ وهل هذه 

المنظور  المنطلقات تتكئ على أسس علمية سليمة؟ هل تأويليلة النص من
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 

 ؟ة حقائق وأسرار القرآن مواز ٍ يعتمد على مفهوم اإلشارة الباطنية سبيال لمعرف
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 ؟

هذه وقد اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي؛ ألنه األنسب لمثل 
 .الديني/ الدراسات النظرية ذات المعطى الفكري 

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، 

لتأويل دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي لنصر حامد أبو فلسفة ا
 .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. 
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  لمقولة الحقيقة في الفكر الصوفيالخلفيات الدينية. 

 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 
ية من خالل تحديد إطار مفهومي اإلجابة عنها البد من تأسيس زاوية الرؤ

 (:الشريعة والحقيقة)لثنائية 

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 

ة، التي بها مناط التكليف، والتي قررها الشارع الحكيم، فليس ألحد أن الظاهر
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 

بالمستحيل، ولهذا هو أشبه  الروحية والنفسية، بحيث إن محاولة اإلحاطة بها،
 .    ال في كتب القوم ألشهرها وأكثرها تداو الدراسةشيرتس

عبارة عن البيان واإلظهار، »: الشرع والشريعة في اللغة: الشريعة لغة
شرع هللا كذا أي جعله طريقا ومذهبا، ومنه المشروعية والشريعة والشرع : يقال

 .(1)«دوالدين والملة والناموس، كلها بمعنى واح

اسم ووصف  لألحكام التكليفية، وهي بهذا  فهي : أما في االصطالح
أو هي ما شرعه هللا لعباده وتعبَّدهم به تشمل جميع األعمال الظاهرة والباطنة، 

من العقائد واألحكام واألخالق والمعامالت، وغير ذلك مما يحتاجونهم في 
دنياهم وآخرتهم، وهذا التوصيف كما هو مالحظ يجمع بين الظاهر والباطن، 
ا انتشر الكالم عن الباطن بوصفه تصوفا، أصبحت الشريعة ترادف  ولكن لمَّ

مال القلوب المرتبطة بباطن العبادات أصبحت تسمى تصوفا الفقه، في حين أع
وهذا التفريق كأنه يوحي بمقابلة ... وحقيقة وفقها أكبرا وتوحيدا وعلم المعاملة
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بين الظاهر والباطن أو الشريعة والحقيقة، والمالحظ أن هذا األمر لم يكن 
ضي مطروحا في الصدر األول من السلف الصالح من أساسه، فالشريعة تقت

 .الحقيقة، والحقيقة هي ثمرة الشريعة، كما سنتناوله بالتفصيل

يقينا، فحقيقة كل شيء ( الثابت ) هي الشيء المتعين : الحقيقة لغة
خالصه ولبُّه، أو ما به الشيء هو هو ، ومنه الحق الذي هو  الثابت المطابق 

اة والبالغيين للواقع الذي يستحيل إنكاره، و الحقيقة في استعمال اللغويين والنح
واألصوليين، هي استعمال الكلمة في معناها األصلي المعهود، وهي بهذا خالف 

 .المجاز

أما في اصطالح محققي الصوفية، وتماشيا مع : الحقيقة اصطالحا
، فهي بهذا (ذات)أو  (ماهية) توجهات الفالسفة األوائل فهي مرادفة لكلمة 

حقيقة، وباعتبار تشخصه هويةً، مع ما به الشيء هو باعتبار تحققه »المعنى 
، فالحقائق إذن جواهر ثابتة ال تتبدل وال (2)«قطع النظر عن ذلك ماهيةً 

تتفاضل، ألنها تعبر  وتعكس الحقائق اإللهية، والحقائق تتجزأ إلى حقائق أصغر 
منها، فالحقيقة اإلنسانية هي مجموع حقائق مفردة مرتبطة فيما بينها ارتباطا 

 . ا، بالتقابل والتماثلعضويا وبنيوي

أال يقع بصر العارف » أما الحقيقة كمعطى عرفاني عند الصوفية فهي 
على رؤية سواه، الشتغال سره به دون سواه، بحيث لو تكلف أن يرى غيره ما 

، هذا باعتبار فعل صاحب الحقيقة الذي يدندن حوله (3)«قدر على ذلك
أن ترى »فهو ( مشاهدة الربوبية) الواصلون من العرفاء، أما باعتبار فعل الرب

، ويوفق ويخذل، ويولي  ف في خلقه يهدي ويضل، ويعزُّ  ويذلُّ هللا هو المتصر ِّ
، واإليمان والكفر، والتصديق  ويعزل وينصب، فالخير والشر، والنفع والضرُّ
والنكر، والفوز والخسران، والزيادة والنقصان، والطاعة والعصيان، والجهل 

ه وقدره، وحكمه ومشيئته، فما شاء هللا كان، وما لم يشأ لم والعرفان، بقضائ
 . (4)«... يكن

إنَّ  المالحظ أن كال التوصيفين يدلُّ على مقام اإلحسان، المذكور في 
حديث جبريل المشهور، والذي دونه قطع الرقاب، والمفاوز المهلكات 
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لحقيقة ا»: الصعاب، والتي يقصدها الحالج في بداية طاسين الصفاء بقوله
 .(5)«دقيقة، طرقها مضيقة، فيها نيران شهيقة، ودونها مفاوز عميقة

إن ماهية الحقيقة الخاصة في الطرح األكبري تتجاوز التحديدات التقليدية 
لمن سبقه، ألنه ينطلق من نظرة شمولية لثنائية الحق والخلق في إطار  ما 

تؤسس لهذه العالقة،  يسمى بوحدة الوجود، وما يتبع ذلك من تماثالت وتباينات
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

 .(6)«الوجه الخاص الذي لكل مخلوق من الحق»

؛ ألن حولهما لقد كثرت عند المتصوفة نعوتهم لمفهومي الشريعة والحقيقة
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 

تحمل أكثر من ( العرفانية/ الدينية )توصيف الشريعة؛ ألن الخلفية المعرفية 
قة؛ التي تأخذ أكثر من وجه، ولكن يجمعها خيط قاسم مشترك، بخالف الحقي

داللي واحد، مع اختالف التعبيرات ذات المعطى الذوفي والكشفي، وما دام عبد 
الكريم القشيري يعدُّ ورسالَته من أبرز معالم التصوف، اخترنا أن نعتمد عليه 

ط، في توصيف مصطلحي الشريعة والحقيقة، فقد قام بالمقابلة بينهما في عدة نقا
حتى يبرز التكامل بين ظاهر اإلنسان وباطنه، بعدما أقر  بتكاملهما واقتضاء 

 :(7)إحداهما األخرى، والجدول التالي يبرز صفات وخصائص كل واحدة منهما

 خصائص الحقيقة خصائص الشريعة

 أمر بالتزام العبودية. 

 جاءت بتكليف الخلق. 

 الشريعة أن تعبده. 

 الشريعة قيام بما أمر. 

 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 ينمُّ عن إدراك عميق لطبيعة كل 
واحد منهما، خالفا لما يشاع عنهم عند غيرهم؛ من أنهم يأخذون بما يسمى 

، ويؤكد هذا التالزم والترابط قول (الشريعة)، ويُعرضون عن (حقيقة)
فالمراد من الحقيقة والشريعة؛ إقامة العبودية على الوجه »: النقشبندي

المرضي، فكل شريعة ال حقيقة لها فهي عاطلة، وكل حقيقة ال شريعة لها فهي 
 .(8)«باطلة

إذا كانت الشريعة أخت الحقيقة، فإن الشئ الذي تفضل به الحقيقةُ 
ل الحقيقة في أول قدم له الشريعةَ  ، في نظر الصوفية أن السالك يمكن أن يحص ِّ

في الشريعة، وأن الحقيقة لها صفة الديمومة واالستمرارية مع السالك، بخالف 
اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم : الشريعة التي اكتملت وتمت بموته ملسو هيلع هللا ىلص، بدليل قوله تعالى

ينَُكْم َوأَتَْمْمتُ  ً  دِّ ينا ْسالََم دِّ يُت لَُكُم اإلِّ  .[3: المائدة] َعلَْيُكْم نِّْعَمتِّي َوَرضِّ

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 

هي السيرة : الطريقة» شانيأكثر منه مفهوميا، فقد جاء عند عبد الرزاق الكا
 ، (9)«المختصة بالسالكين إلى هللا من قطع المنازل والترقي في المقامات

فالطريقة بهذا المعنى هي البرزخ الفاصل بين الشريعة والحقيقة، فكأن الطريقة 
هي السبيل المتبع من طرف السالك أخذا بأحكام الشريعة قصد الوصول 

مشاهدة الجسد إلى مشاهدة الروح، ومن مشاهدة للحقيقة، أو قل هو انتقال من 
حنين الفرع لألصل، »الظاهر إلى مشاهدة الباطن، فهي على حد تعبير أدونيس 

 .(10)«وعودة الصورة إلى معناها

 : خلفيات القول بمقولة الحقيقة والشريعة عند الصوفية

وهو : للصوفية أدلة عامة في إثبات انقسام الدين بل والقرآن إلى ظاهر
وهو الحقيقة، مع أنها أدلة مختلف في ثبوت أكثرها بالنسبة : الشريعة، وباطن 

القرآن )لألحاديث النبوية، وفي داللتها على المراد عندهم بالنسبة للوحيين 
بَُها لِّلنَّاسِّ َوَما َوتِّ : قوله تعالى: ، من ذلك(الكريم والسنة النبوية ْلَك اأْلَْمثَاُل نَْضرِّ

 .[33: العنكبوت] يَْعقِّلَُها إِّالَّ اْلعَالُِّمونَ 
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ضرب هللا األمثال »يقول سهل بن عبد هللا التستري معلقا على هذه اآلية  
للناس عامة، إذ شواهد القدرة تدل على القادر، وال يعقلها إال خاصته، فالعلم 

َم، ومن أعز، والفقه عن هللا  أخص، فمن عرف علم نفسه الطبيعية وحده َوهِّ
، فمدار العلم والفقه عن هللا مردُّه (11)«عرفه بعلم هللا فاهلل عرف مراده منه لنفسه

ُ : إلى هللا، وهذا منطوق قوله تعالى َ َويُعَل ُِّمُكُم ّللا  ، [282: البقرة] َواتَّقُواْ ّللا 
فالعالم باهلل هو من يستنير بنور هللا على مراد هللا، يقول أيضا النيسابوري مؤكدا 

َوما يَْعقِّلُها إِّالَّ اْلعالُِّموَن باهلل ألن عقولهم مؤيدة بأنوار العلم »: هذا التأويل
 .(12)«اللدني

قياس إن محاولة تتبع اآليات التي تدل على الفهم عن هللا من أهل هللا بم
لهي من الكثرة التي يتعذر معها إيرادها كلها، يكفي   -إشارة وتأويال  -الحقيقة 

إِّيَّاَك نَْعبُدُ وإِّيَّاَك الكريمة  اآليةأن أول سورة في كتاب هللا؛ سورة الفاتحة فيها 
ينُ  ، التي أشار علماء السنة والصوفية على السواء  أنَّ الجزء [5: الفاتحة] نَْستَعِّ

األول منها يدلُّ على الشريعة وهو عمل الظاهر، والجزء الثاني يدلُّ على 
عز الدين بن عبد الحقيقة وهو عمل الباطن، ينقل دمحم الطاهر بن عاشور عن 

الطريقة إلى هللا لها » : قوله« حل الرموز ومفاتيح الكنوز»السالم في كتابه 
فظاهرها الشريعة ( أي عمل قلبي)وباطن ( أي عمل ظاهر أي بدني)ظاهر 

وباطنها الحقيقة، والمراد من الشريعة والحقيقة إقامة العبودية على الوجه المراد 
إياك نعبد وإياك نستعين : من المكلف، ويجمع الشريعة والحقيقة كلمتان هما قوله

 .(13)«ياك نستعين حقيقةفإياك نعبد شريعة وإ

أما األحاديث النبوية واآلثار السلفية، مع أن أكثرها مشكوك فيه سندا، إال 
أن الصوفية قد اتخذوها مرجعيات ثابتة األركان في التأسيس لمفهوم الحقيقة، 

َما فَضلُكْم أَبُو بكر »: في فضل أبي بكر قوله ملسو هيلع هللا ىلصمن ذلك ماُروي عن النبي 
يَام َواَل  ن بسر ٍ وقر  فِّي َصدره بَِّكثَْرة صِّ يقول أبو حامد الغزالي  ،(14)«َصاَلة َولَكِّ

ر  َكاَن ُمتَعَلقا بقواعد الد ين »: معل ِّقا على األثر السابق َواَل شك  فِّي أَن ذَلِّك الس ِّ
د الد ين لم يكن خافيا بظواهره على  ْنَها َوَما َكاَن من قََواعِّ غير َخارج مِّ

المفاضلة بين الناس، ومنهم الصحابة، ليس على  هذا يعني أنَّ مدار، (15)«َغيره
األعمال بقدر ما هي على القلوب، فإيمان أبي بكر هو السرُّ الذي وقر في قلبه، 
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والذي به فاق الصحابةَ واكتسب صفة روحانية عزيزة حتى بين الصحابة، وهي  
 (.مقام الصديقية) 

لو »: نفسه ومن اآلثار  ما ُروي عن علي رضي هللا عنه  أنه قال عن
يعلق ابن عربي على القول  ،(16)«شئت ألوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيرا

السابق مؤكدا من خالله اختصاص العارفين بالفهم عن هللا، فهما ال قبل لغيرهم 
هل هذا إال من الفهم الذي أعطاه هللا في القرآن؟ »: من أهل الرسوم به، فيقول

: ة من صاحب علم الرسوم، فإن هللا يقول فيهمأولى بهذه الطائف (الفقيه)فاسم 
 َْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُرون ُرواْ قَْوَمُهْم إِّذَا َرَجعُواْ إِّلَْيهِّ ينِّ َولِّيُنذِّ يَتَفَقَُّهواْ فِّي الد ِّ : التوبة] ل ِّ

، فاهلل بهذا المعنى (17)«، فأقامهم مقام الرسول في التفقه في الدين واإلندار[222
بفهم  يدركون به حقائق وأسرار هللا في كتابه،  -دون آخرين -قد اختص قوما

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 

وقلوبهم، ولهذا ُروي عن كثير من الصحابة الفتنة عليهم، إذا لم تصله عقولهم 
تصريحهم بإخفاء بعض ما رووه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو بعض ما عرفوه وفقوه في 

ي هللا َعنهُ قول  : تفسير كالم هللا، فمن األول ْن » :أَبِّي ُهَرْيَرة َرضِّ َحفِّْظُت مِّ
 ِّ َعاَءْينِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسولِّ ّللاَّ ا أََحدُُهَما فَ : وِّ َع َهذَا فَأَمَّ ا اآلَخُر فَلَْو بَثَثْتُهُ قُطِّ بَثَثْتُهُ، َوأَمَّ

وقد تكلم العلماء في شرح هذا القول المعضل، الذي وجد فيه ، (18)«البُْلعُومُ 
: بعض المغرضين مطعنا في الصحابي الجليل، ورأوه أنه يدخل في قوله تعالى

 ِّ َن اْلبَي يَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا مِّ تَابِّ إِّنَّ الَّذِّ ن بَْعدِّ َما بَيَّنَّاهُ لِّلنَّاسِّ فِّي اْلكِّ نَاتِّ َواْلُهدَى مِّ
نُونَ  عِّ ُ َويَْلعَنُُهُم الالَّ فقال ابن حجر  مبينا ، [251: البقرة] أُولَـئَِّك يَلعَنُُهُم ّللا 

َّهُ »: المعنى الحقيقي لقول أبي هريرة ي لَْم يَبُث َعاَء الَّذِّ َعلَى َوَحَمَل اْلعُلََماُء اْلوِّ
ْم َوقَْد َكاَن أَبُو  ْم َوَزَمنِّهِّ ي أَُمَراءِّ السُّوءِّ َوأَْحَوالِّهِّ يثِّ الَّتِّي فِّيَها تَْبيِّيُن أََسامِّ اأْلََحادِّ
 ِّ ْنُهْم َكقَْولِّهِّ أَُعوذُ بِّاَّللَّ هِّ مِّ ُح بِّهِّ َخْوفًا َعلَى نَْفسِّ هِّ َواَل يَُصر ِّ ُهَرْيَرةَ يَُكن ِّي َعْن بَْعضِّ

ت ِّ  ْن َرأْسِّ الس ِّ ْبيَانِّ مِّ اْبن َعبَّاس ما ُروي عن :  ، وأما الثاني(19)«يَن َوإَِّماَرةِّ الص ِّ
ي هللا َعْنُهَما فِّي قَْوله عز َوجل َن اأْلَْرضِّ : َرضِّ ي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َومِّ ُ الَّذِّ ّللاَّ

ُل اأْلَْمُر بَْينَُهنَّ  ثْلَُهنَّ يَتَنَزَّ يره لر»، [22: الطالق] مِّ جمتموني َوفِّي لَو ذكرت تَْفسِّ
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، فقول ابن عباس يشترك مع قول أبي هريرة في (20)«آخر لقلتم إِّنَّه َكافِّر: لفظ 
أن كالهما خاف على نفسه من القتل من الذين ال يستطيعون استيعاب خطابهما، 

 .لتفاوت المدارك واختالف مراتب فهم بعض القضايا ومقاصدها ودالالتها

لمتقدمين يتلكلمون بما فهموه منها، ولعلَّ ما سبق جعل كبار الصوفية ا
أنها تدلُّ على ظاهر وباطن في العلوم والمدركات، من ذلك قول سهل بن عبد 

ن اَل » : هللا التستري لْلعَالم ثاََلثَة ُعلُوم علم َظاهر يبذله ألهل الظَّاهِّر َوعلم بَاطِّ
 .(21)«ى اَل يظهره ألحديَسعهُ أظهاره إِّالَّ ألَهله َوعلم ُهَو بَينه َوبَين هللا تَعَالَ 

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 

يُفهم وال يُدرك، وهذا محال على  خاصة الخاصة منا، وإال كان تكليفنا بما ال
الشارع، وهذا القول هو ما جعل المناوئين للصوفية ينكرون عليهم هذا االعتقاد، 
بل وصل األمر إلى حد ِّ القول بتكفيرهم، يقول ابن الجوزي نافيا القول بوجود 

فأول َما »:  -كما يراها الصوفية  -حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن في الدين 
ماء وقالوا حقيقة وشريعة وهذا قبيح ألن الشريعة َما وضعه الحق وضعوا أس

لمصالح الخلق فما الحقيقة بعدها سوى َما وقع فِّي النفوس من إلقاء الشياطين 
، ولعلَّ قول ابن (22)«وكل من رام الحقيقة فِّي غير الشريعة فمغرور مخدوع

م عنها في حال الجوزي هذا لم يكن يقصد به إنكار الحقيقة كلية، وإنما يتكل
وكل من رام الحقيقة فِّي غير الشريعة فمغرور : )مخالفتها للشريعة، بدليل قوله

محققو الصوفين أنفسهم حين نبهوا في نصوص كثيرة ، وهذا ما قاله (مخدوع
عن أبي بَْكر » إلى عدم مخالفة الحقيقة للشريعة، ومن ذلك ما رواه ابن الجوزي 

ي تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين كنت مارا فِّ : الدقاق أنه قَالَ 
للشريعة فهتف بي هاتف من تحت شجرة كل حقيقة ال تتبعها الشريعة فهي 

من ظن أن الحقيقة تخالف الشريعة »: ومنها أيضا قول علي الخواص ،(23)«كفر
: أو عكسه فقد جهل ألنه ليس عند المحققين شريعة تخالف حقيقة أبدا، حتى قالوا

 .(24)«شريعة بال حقيقة عاطلة وحقيقة بال شريعة باطلة
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وأما القول بأنَّ الشريعة والحقيقة هما أمر واحد ال يختلفان، فهو إشكال 
آخر، يجعل من تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة، محض تنطُّعٍ وتكلف منهي 
ه ا عنه، فاألْولى القول بأحدهما، والشريعة أْولى كما هو معلوم فقد جاء بنص ِّ

الشرع، وهي أدلُّ على حقيقة وكنه هذا الدين، ولهذا ال حاجة لنا بمفهوم الحقيقة 
اَل يفشى بل يكون اْلَخفي والجلي ال يكون للشرع سرٌّ »من أساسه، بحيث 

دًا  .(25)«َواحِّ

فإن عليها  -المشار إليه آنفا  -وهنا البد من استحضار مفهوم الطريقة 
واالبتداع، فمن صحت شريعته صحت طريقته، ومن صحت  اإلتباعمدار 

شريعته وطريقته، صحت حقيقته، يقول عبد الرزاق الكاشاني في مفهوم القشر 
الذي  -كل علٍم ظاهر  يصون العلم الباطن » : عند الصوفية مبرزا هذا المعنى

له، عن الفساد كالشريعة للطريقة، والطريقة للحقيقة، فإن لم يصن حا  -هو لبُّه
وطريقته بالشريعة فسد حاله، وآلت طريقته هوسا وهوى ووسوسة، ومن لم 
يتوسل بالطريقة إلى الحقيقة، ولم يحفظها بها فسدت حقيقته، وآلت إلى الزندقة 

 .(26)«واإللحاد

ح  إنَّ تحقيق مناط الخالف في هذه المسألة وجمعا لآلراء السَّابقة يرج ِّ
علم المعاملة إلى علم المكاشفة، أو قل  القول بأن في الشريعة جانبا يتجاوز

يتجاوز علم الفقه الظاهر  إلى أعمال القلوب الباطنة، فالمستوى األول مطلوب 
الحرام، والمباح، والمكروه، )لكل الخلق على حسب األحكام الشرعية المعروفة 

، أما الثاني فزائد على الواجب بدرجات، ولهذا الخلق غير (والمندوب، الواجب
ين به على اإلجمال، ألنهم ليسوا على طبقة واحدة في إدراك األسرار  مكلف

والحقائق المستبطنة في الشرائع والعقائد واألخالق والمعامالت، فما دامت 
الحقيقة ال تحلُّ حراما وال تحرم حالال من أحكام الشريعة، وإنما هي تستقطب 

فعال القلوب، فال مرية الكالم عن أسرارها وحقائقها المدركة بالكشف والذوق وأ
 .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 
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وهذا  الشريعة هي حقيقة من بين الحقائق، والحقيقة هي شريعة من بين الشرائع،
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 

ر الباطن، وهذا هو معنى قول أحكام الظاهر، والحقيقة أعم من الشريعة باعتبا
اعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره، »: عبد الكريم القشيري

شريعة، من حيث إن المعارف به سبحانه أيضا وجبت   -أيضا  -والحقيقة 
  .(27)«بأمره

وقد أحصى أبو حامد الغزالي هذه األسرار التي اختصَّ بها المقربون من 
للسبب الذي تقدم  -تي هم مطالبون بإخفائها عن الخلق الخلق دون غيرهم، وال

 :(28)فرأى أنها على خمسة أقسام –ذكره 
أَن يكون الشَّْيء فِّي نَفسه دَقِّيقًا تكل أَكثر األفهام َعن دركه فَيْختَص  -2

م َحْيُث  م أَن اَل يفشوه إِّلَى غير أَهله فَيصير ذَلِّك فتْنَة َعلَْيهِّ بدركه اْلَخواص َوَعلَْيهِّ
وح  .تقصر أفهامهم َعن الدَّرك وإخفاء سر الر 

يقُوَن َعن ذكره، وهو مفهوم في نفسه اَل يكل  -2 د ِّ ما اْمتَنع اأْلَْنبِّيَاء َوالص ِّ
ن ذكره يضرُّ بِّأَْكثََر المستمعين من يتلقاه، ومن جنس هذا النوع  اْلفَهم َعنهُ َولَكِّ
قضايا القضاء والقدر، التي ضلَّ فيها خلق كثير، فهي حق في ذاتها، ولكن 

 .هو المحك، الذي تتفاوت فيه األفهامفهمها والتسليم والرضا بها 

ن  -3 يًحا لفهم َولم يكن فِّيهِّ َضَرر َولَكِّ أَن يكون الشَّْيء بَِّحْيُث لَو ذكر َصرِّ
ْمز ليَُكون وقعه فِّي قلب المستمع أغلب َوله  يكنى َعنهُ على َسبِّيل اإلستعارة َوالرَّ

قَاَل قَائِّل َرأَْيت فاَلنا يُقَل د مصلَحة فِّي أَن يعظم َوقع ذَلِّك اأْلَمر فِّي قلبه َكَما لَو 
ْكَمة إِّلَى غير أَهلَها  ير فكنى بِّهِّ َعن إفشاء اْلعلم َوبث اْلحِّ الد ر  فِّي أَْعنَاق اْلَخنَازِّ
ْنَسان  فالمستمع قد يْسبق إِّلَى فهمه َظاهر للفظ والمحقق إِّذا نظر َوعلم أَن ذَلِّك اإْلِّ

عه  ن فيتفاوت لم يكن َمعَه در َواَل َكاَن فِّي َمْوضِّ ر  َواْلبَاطِّ ير تفطن لدرك الس ِّ ْنزِّ خِّ
 .النَّاس فِّي ذَلِّك
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ياًل بالتحقيق والذوق بِّأَن  -3 كهُ تَْفصِّ ْنَسان الشَّْيء جملَة ثمَّ يُْدرِّ أَن يْدرك اإْلِّ
يصير َحاال مالبسا لَهُ فيتفاوت العلمان َويكون األول كالقشر َوالثَّانِّي كاللباب 

رِّ وَ   .الثَّانِّي كالباطن، كسائر الشهوات والعشق والمرض والموتَواأْلول َكالظَّاهِّ

أَن يعبر بِّلَِّسان اْلمقَال َعن لَِّسان اْلَحال فالقاصر اْلفَهم يقف على  -5
ر  فِّيهِّ   . الظَّاهِّر ويعتقده نطقا والبصير بالحقائق يْدرك الس ِّ

إنَّ الغزالي ومن دار في فلكه من الصوفية وأصحاب األحوال، يرون أن 
لعلوم لها ظواهر ولها بواطن، فالظاهر جليٌّ يدركه كل الناس، ألنه يخاطب ا

الحواس الظاهرة من اإلنسان، والجلي منها ال يُدرك إال بالمجاهدة والرياضة 
ه اْلعُلُوم اعلم »: وصفاء الذهن، والبعد عن الشواغل، فيقول في هذا أَن انقسام َهذِّ

يَرة، َوإِّنََّما ينكرها القاصرون الَّذين تلقفوا فِّي إِّلَى خفيَّة وجلية اَل ينكرها ذُو بَصِّ 
، فَلم يكن لَُهم ترق إِّلَى شأو اْلعاَل ومقامات  بَا َشْيئا وجمدوا َعلَْيهِّ أََوائِّل الص ِّ

فالغزالي هنا كما هو مالحظ يتكلم بلسان الصوفي ال ، (29)«اْلعلَماء واألولياء
طلقة بانقسام العلوم إلى ظاهر بلسان الفيلسوف؛ إذ إن كالمه ينم عن وثوقية م

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 
ولكن إذا تساءلنا أيهما الحاكم السمعية والعقلية قد أتت متضافرة لتدل عليها، 

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 

القول به، وما أنكرته الحقيقة على الشريعة، فهو محض الحقيقة بالدليٍل وجب 
 .زندقة وإلحاد

لقد كان محققي الصوفية وأقطابها كالجنيد وسهل بن عبد هللا التستري 
وعبد القادر الجيالني وعبد الوهاب الشعراني وأبي الحسن الشاذلي وأبي سعيد 

لحرج من الخراز  وأبي يزيد البسطامي وأحمد زروق وغيرهم يتحرجون كل ا
الكالم عن الحقائق التي يجدونها، ولهذا كثر عندهم القول بضرورة محاكمة 
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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 

لبي النكتة من نكت اْلقَْوم أياما فال أقبل منه ُربََّما يقع فِّي ق»: أشهر من أن يذكر
لمنا هذا مقيد بالكتاب »: وقول الجنيد ،(30)«إال بشاهدين عدلين الكتاب والسنة عِّ

، (31)«فمن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث، ولم يتفقه، ال يُقتدى به ،والسنة
الرسول  الطرق كلها مسدودة َعلَى الخلق إال َعلَى من اقتفى أثر»: ويقول كذلك

 .(32)«َعلَْيهِّ الصالة والسالم
إذا عارض كشفك الكتاب، »: وجاء أيضا عن عبد الوهاب الشعراني قوله

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، 

أنهم أجمعوا على أنه ال ينبغي العمل بالكشف، وال اإللهام، وال وال المشاهدة مع 
، األمر الذي جعل شيخ (33)«المشاهدة إال بعد عرضه على الكتاب والسنة

اإلسالم ابن تيمية؛ وهو من هو في الرد ِّ على الصوفية وبيان مواطن الزلل 
اكموا والضالل عندهم يذكر كثير ا من الصوفية المتقدمين والمتأخرين ممن ح

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 

فَأَما »: هللا ورضي عنه معادية لكل أشكال التصوف، يقول ابن تيمية رحمه
يَاض : المستقيمون من السالكين كجمهور َمَشايِّخ الس لف مثل الفضيل بن عِّ

ي  ي َوالسري السَّقطِّ يم بن أدهم َوأبي ُسلَْيَمان الدَّاَرانِّي ومعروف اْلَكْرخِّ َوإِّْبَراهِّ
مين، َومثل الشَّْيخ عبد اْلقَادِّ  د َوَغيرهم من اْلُمتَقَد ِّ اد والجنيد بن ُمَحمَّ ر َوالشَّْيخ َحمَّ

رين فهم اَل يسوغون للسالك َولَو َطار فِّي . َوالشَّْيخ أبي اْلبَيَان َوَغيرهم من اْلُمتَأَخ ِّ
اْلَهَواء أَو َمشى على الَماء أَن يخرج َعن اأْلَمر َوالنَّْهي الشرعيين بل َعلَْيهِّ أَن 

ي دل  َعلَْيهِّ يفعل اْلَمأُْمور ويدع اْلَمْحُظور إِّلَى أَن يَُموت َوَهذَ  ا ُهَو اْلحق الَّذِّ
إذا كان الكالم : ، ولعل سائال  يستدرك فيقول(34)«اْلكتاب َوالس نة َوإِّْجَماع الس لف

عن الباطن مشروعا ومرغوبا فيه لماذا أعرض عنه اإلئمة األعالم 
والمجتهدون الثقات، وعلى رأسهم أبي حنيفة النعمان؛ الذي تنتهي بعض من 
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فية إليه، كالجنيد الذي أخذ التصوف عن الشبلي، والشبلي سالسل كبار الصو
عن السري السقطي، والسقطي عن معروف الكرخي، والكرخي عن داوود 
الطائي، والطائي أخذها عن أبي حنيفة النعمان، والجواب عن هذه االعتراض 

إنما لم يضع المجتهدون في ذلك كتبا »: يجيبنا عنه عبد الوهاب الشعراني بقوله
ة األمراض في أهل عصرهم، وكثرة سالمتهم من الرياء والنفاق، ثم بتقدير  لقل

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 

هي مادة كل علم، وبها في المدائن والثغور مع أئمة التابعين وتابعيهم، التي 
تعرف موازين جميع األحكام، فكان ذلك أهم من االشتغال بمناقشة بعض الناس 

إن مثل : في أعمالهم القلبية التي ال يظهر بها شعار الدين، وال يقول قائل قط 
أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رضي هللا عنهم، يعلم أحدهم من نفسه 

ثم ال يجاهد نفسه وال يناقشها أبدا، ولوال أنهم يعلمون  رياء أو حسدا أو نفاقا
سالمتهم من تلك اآلفات واألمراض لقدَّموا االشتغال بعالجها على كل 

 .(35)«علم
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 

ي أعمال روح الدين هو إنكار  مضمر لها، بل إنَّ موقف بعضهم ممن تكلم ف
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 

يُل ْبُن إِّْسَحاقَ »: كثيرة عنه منها اجُ  ما رواه إِّْسَماعِّ : قَاَل لِّي أَْحَمدُ ْبُن َحْنبَلٍ : السَّرَّ
َلَك؟ فَقُْلتُ  بِّيَّ إِّذَا َجاَء َمْنزِّ َث اْلُمَحاسِّ يَنِّي اْلَحارِّ يُع أَْن تُرِّ ْحُت ! نَعَمْ : َهْل تَْستَطِّ َوفَرِّ

ثِّ فَقُْلُت له إني أحب أن تحضر الليلة عندي أَْنَت : بِّذَلَِّك، ثُمَّ ذََهْبُت إِّلَى اْلَحارِّ
ْر لَُهُم التمر والكسب: فَقَالَ  .َحابُكَ َوأَصْ   .إِّنَُّهْم َكثِّيٌر فَأَْحضِّ

َماُم أَْحَمدُ قَْد َسبَقَُهْم فََجلََس فِّي  ا كان بين العشاءين جاؤوا َوَكاَن اإْلِّ فلمَّ
ُغْرفٍَة بَِّحْيُث يََراُهْم َويَْسَمُع َكاَلَمُهْم َواَل يََرْونَهُ، فلما صلوا العشاء اآلخرة لم 
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ً مطرقي  يصلوا بعدها شيئاً، بل جاؤوا فجلسوا بين يدي الحارث سكوتا
الرؤوس، كأنما على رؤوسهم الطير، حتى إذا كان قريباً من نصف الليل سأله 
رجل مسألة فشرع الحارث يتكلم عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع 

ي َوَهذَا يَئِّنُّ َوَهذَا ي ، فََجعََل َهذَا يَْبكِّ فصعدت إلى اإلمام أحمد : زعق، قالَواْلَوْعظِّ
بَاحِّ،  ، ثُمَّ لَْم يََزالُوا َكذَلَِّك َحتَّى الصَّ ي َحتَّى َكادَ يُْغَشى َعلَْيهِّ إلى الغرفة فإذا هو يَْبكِّ

َراَف قُْلتُ  ْنصِّ ا أََرادُوا االِّ ِّ؟ فَقَالَ : فَلَمَّ َما َرأَْيُت : َكْيَف َرأَْيَت َهُؤاَلءِّ يَا أَبَا َعْبدِّ ّللاَّ
، َوَمَع َهذَا فاََل أََرى أَ  ثَْل َهُؤاَلءِّ ، َوَما َرأَْيُت مِّ ُجلِّ ثَْل َهذَا الرَّ ْهدِّ مِّ َحدًا يَتََكلَُّم فِّي الزُّ

مْ  َع بِّهِّ  .(36)«لََك أَْن تَْجتَمِّ
وينقل ابن كثير عن البيهقي، وماذا فهمه من تحذير اإلمام أحمد من 

َنَّ يُ : قال اْلبَْيَهقِّيُّ »: الحارث المحاسبي، فيقول هَ لَهُ ُصْحبَتَُهْم ألِّ ْحتََمُل أَنَّهُ َكرِّ
، َوَكاَن أَْحَمدُ  ْلمِّ اْلَكاَلمِّ ْن عِّ َث ْبَن أََسٍد، َوإِّْن كان زاهداً، فإنه كان عنده شئ مِّ اْلَحارِّ

ْم َومَ  يقَتِّهِّ يُق ُسلُوَك َطرِّ ْن أَْجلِّ أَنَّهُ اَل يُطِّ هَ لَهُ ُصْحبَتَُهْم مِّ ا هُْم يَْكَرهُ ذَلَِّك، أَْو َكرِّ
ْهدِّ َواْلَوَرعِّ  َن الزُّ  .َعلَْيهِّ مِّ

هَ ذلك ألن في كالمهم من التقشف (: الكالم البن كثير)قُْلُت  بَْل إِّنََّما َكرِّ
وشدة السلوك التي لم يرد بها الشرع والتدقيق والمحاسبة الدقيقة البليغة ما لم 

يمكن ترجيح كفة ( البيهقي وابن كثير)من الموقفين السابقين ، (37)«يأت بها أَْمرٌ 
موقف وتعليل ابن كثير على البيهقي، والدليل أن الحارث المحاسبي كان ال يرى 
مذهب المتكلمين من القدرية، يروي ابن الوردي في تاريخه عن الحارث 

ْنَها َشْيئا َوُهَو ُمْحتَاج إِّلَى »المحاسبي أن أباه ترك له  ْرَهم فَلم يَأُْخذ مِّ سبعين ألف دِّ
ْرَهم لَكون ِّ : أَبِّيه قدريا، َوقَالَ  دِّ َوايَة َعن َرُسول ّللاَّ صلى هللا عليه صحت الر ِّ

بل حتى موقف ابن كثير  يحتاج لتفصيل  ،(38)«أَنه اَل يتوارث أهل ملتين: وسلم
وسنته القولية والفعلية و سيرة  ملسو هيلع هللا ىلصألنه فيه كثير من المغالطات، وسيرة النبي 

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 

وهي أمراض القلوب من النفاق والحسد والرياء،  األوائل لغياب المقتضى آنذاك
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 ت أثر بكالم 

كى لشدة وقعه في قلبه، فلو كان يتكلم في الباطل ألنكر عليه الرجل، بل وب
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 

يا ولدي : كان اإلمام أحمد رضي هللا عنه يقول لولده عبد هللا»: الشاذلي، قال
عليك بالحديث وإياك ومجالسة هؤالء الذي سمو أنفسهم صوفية، فإنهم ربما كان 
أحدهم جاهال بأحكام دينه، فلما صحب أبا حمزة البغدادي وعرف أحوال القوم 

يا ولدي عليك بمجالسة هؤالء القوم فإنهم زادوا علينا بكثرة : كان يقول لولده 
 .(39)«علو الهمةالعلم والمراقبة والخشية والزهد و

 :       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 

دراك، وإنما سبيال لإل -غالبا-بوسائل المعرفة التقليدية المتمركزة حول العقل 
والروح كوسيلة موازية الستلهام الحقائق واألسرار، / تتجاوز ذلك إلى القلب 

ولهذا يتجلى مفهوم الحقيقة عند الصوفية باعتبارات عديدة، لها تعلقات بأكثر 
من قضية من أهم القضايا العرفانية، فهي إن ارتبطت بمسمى حقيقة الحقائق، 

ين ماهية الحضرة اإللهية والكونية، والحقيقة تعلقت باإلنسان الكامل، الجامع ب
إذا اتصلت بالكينونة الحقَّة التي يطلبها السالكون إلى هللا، سميت حضرة الجمع 

هي الوجود المطلق الذي يسمى عين الطمس والعمى، فال و»أو حضرة الوجود 
، (40)«نسبة فيه وال توهم، وال تعقل، وال أين وال كيف وال رسم وال وهم

القطب » قة إذا اتصلت بالذات النبوية، سميت الحقيقة المحمدية، الذي هو والحقي
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 

ي الذي هو له دمحم، وكنيته لباس، وال يسمى به باعتبار لباس آخر، فاسمه األصل
وإذا اتصلت بسلوك  ،(41)«أبو القاسم، ووصفه عبد هللا، ولقبه شمس الدين
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اإلنسان إلى ربه وتعلقه به، كان فعله هذا ولوجا إلى عالم الحقيقة، ألنه قبل هذا 
إقامة العبد في محل الوصال » : كان في عالم الباطل والخيال، فهي بهذا المعنى

، فالسالك يبدأ بالحقيقة حتى يصل (42)«ووقوف سره على محل التنزيهإلى هللا، 
إلى الحق، وهذا هو مدار عالقة الحق بالحقيقة، وقد يجعلون لحق اليقين حقيقة 

هو إعطاء كل حق إلهي »: كذلك كما عند عبد الكريم الجيلي، الذي قال فيها
ر أثر كل اسم حقه، مما يتصف به العبد من أسماء هللا تعالى وصفاته، فيظه

، (43)«وصفة، بما يستحقه من التصريف في األكوان، على ظاهر العبد المتصف
وقد يريدون بالحقيقة عالم الجبروت أو التوحيد أو  مشاهدة سر الربوبية، ولعلَّ 
كثرة المفاهيم الموازية لمصطلح الحقيقة يرجع إلى أذواق أصحابه، فكل واحد 

 .  اة بمراتب ذوقه وكشفهيرى الحقيقة من وجهة نظره المتأت

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 

يقة ال حدود له، ولهذا عندما نقول إن الحقيقة ال والالمنتهي، فالسبيل إلى الحق
تحدها حدود، فالباطن الذي تنتمي إليه كذلك ال يحده حدود، وهذا وجه االختالف 

، وهي (النهي/األمر)بين الشريعة والحقيقة، فاألولى محكومة بحمى األحكام 
، وبعيسى عليه السالم، الذي يبعث آخر ملسو هيلع هللا ىلصابتدأت واكتملت وانتهت بمحمد 

، أما الثانية فال حاكم لها، ولهذا يمكن القول إن ملسو هيلع هللا ىلصزمان حاكما بشريعته ال
الحقيقة تبدأ مع الشريعة، تتوقف الشريعة وتكمل الحقيقة طريقها في صور شتى 
على حسب مراتب أهلها، إلى أن تصبح عند بعضهم تدلُّ على الالمعنى، ولعلَّ 

قة مستعصية على أفهام هذا ما قصده الحالج في طاسين الفهم حين جعل الحقي
أفهام الخالئق » : الخليقة، فما بالك بحقيقة الحقيقة وعلم الحقيقة، وذلك في قوله

ال تتعلق بالحقيقة، والحقيقة ال تتعلق بالخليقة، الخواطر عالئق، وعالئق 
الخالئق ال تصل إلى الحقائق، واإلدراك إلى علم الحقيقة صعب، فكيف إلى 

، ولهذا حاول في طاسين الدائرة أن يقرب معنى حقيقة (44)«حقيقة الحقيقة؟
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رمزا عليها عبر ( الباء)برسم جعل حرف ( اإلشارة)الحقيقة، التي يسميها 

  (:اإلشارة/ الباطن / الظاهر : )مستويات

: وعقَّب على الرسم مشيرا إلى الباء في دالالتها على الحقيقة بقوله
، والثالث (الباطن)والثاني وصل وانقطع ، (الظاهر)البراني ما وصل إليها »

، وجعل من نقطة الباء معنى الحقيقة، التي (45)«(حقيقة الحقيقة)ضل في مفازة 
ومعنى الحقيقة شيء ال تغيب عنه الظواهر »: ترمز للحق تعالى، وذلك في قوله

 .(46)«والبواطن، وال يقبل األشكال

قل العربي طيلة عصور لقد برزت ثنائية البيان والعرفان، التي أطرت الع
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، ولعلَّ أهم ما تناوله الصوفية بعدسات 

ظور إليه نظرة مزدوجة تقوم على العبارة الحقيقة، هي القرآن الكريم المن
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 
ْن : كما قال عنه هللا تعالى يٌل م ِّ ْن َخْلفِّهِّ تَنزِّ ن بَْينِّ يَدَْيهِّ َواَل مِّ ُل مِّ اَل يَأْتِّيهِّ اْلبَاطِّ

يدٍ  يٍم َحمِّ ال أوجه، لم يجعل هللا له [32: فصلت] َحكِّ ، ومعلوم أيضا أنه حمَّ
احدا وال تأويال واحدا، وإنما هم كتاب مفتوح لكل عالم أو مفسر تفسيرا و

يستطيع أن يقرأه بضوابطه الشرعية كما يشاء، ولهذا فقد تكاثرت كتب التفسير 
ومدراسه واتجاهاته، فقد أصبح لكل فرقة أو توجه فكري تفسيره الخاص فللسنة 

يرهم، وكذا تفسيرهم، وللمعتزلة تفسيرهم وللشيعة تفسيرهم وللخوارج تفس
، هذا األخير الذي سنخصه بالدراسة والتحليل (تفسيرهم)للصوفية إشاراتهم 

على مقتضى مقولة الظاهر والباطن وما يقابله في البيان العربي من مقولة 
 .العبارة واإلشارة
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وحتى تتجلى الرؤية البد من تعريف لإلشارة، فقد أورد الطوسي تعريفا 
وشفع تعريفه  ،(47)«كل م كشفه بالعبارة للطافة معناهما يخفى عن المت»: لها بقوله

                                                                                                                                                                          ،(48)«علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفيَ »: بقول أبي علي الروذباري
: ويضيف ابن قيم الجوزي ة 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 

جمعا بين تعريف ، (49)«األدلة واألعالم من الحواس كلها، فاإلشارات من جنس
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 

ن مسموع ومرئي ومعقول، ويمكن أن تشملها جميعا، فهي محجوبة تتوزع بي
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 » 
، دون غيرها من األلفاظ، إال بتعليم إلهي جهله علماء الرسوم، وذلك (اإلشارة)

ال تكون إال بقصد المشير بذلك أن يشير، ال من جهة المشار إليه، ( اإلشارة)أن 
أجروا عند السائل من علماء الرسوم وإذا سألتهم عن شرح مرادهم باإلشارة، 

اإلنسان يكون في أمر ضاق به صدره، وهو يتفكر  : ُمْجَرى الفأل، مثال ذلك
فيسمعه هذا  !(يا فرج: )، فيقول(فرج)فيه؛ فينادى رجل رجال آخر اسمه 

، (جاء فرج هللا، إن شاء هللا: )الشخص الذي ضاق صدره، فيستبشر، ويقول
، ومثله ما ذكره  شمس (50)«يعني من هذا الضيق الذي هو فيه، وينشرح صدره

َع َرُجاًل يَُطوُف َويُنَادِّي »: الدين السفاريني بقوله وفِّيَّ َسمِّ َي أَنَّ أَبَا َحْكَماَن الصُّ ُحكِّ
ي يَا َسْعتَرْ ) ْعته َوُهَو ( بِّر ِّ ا أَفَاَق قِّيَل لَهُ فِّي ذَلَِّك فَقَاَل َسمِّ َي َعلَْيهِّ فَلَمَّ فََسقََط َوُغشِّ

ْن  ْن َوْقتِّهِّ اَل مِّ ْن َحْيُث ُهَو فِّيهِّ مِّ هِّ مِّ ي، أاََل تََرى أَنَّ َحَرَكةَ َوْجدِّ يَقُوُل اْسَع تََر بِّر ِّ
َع قَائِّاًل يَقُولُ َحْيُث قَْوُل اْلقَائِّلِّ َواَل قَْصدُهُ َكَما رَ  يَاُر : َوى بَْعُض الشُّيُوخِّ أَنَّهُ َسمِّ اْلخِّ

يَاُر َعْشَرةٌ بَِّحبٍَّة فََما  َعْشَرةٌ بَِّحبٍَّة، فَغَلَبَهُ اْلَوْجدُ َفُسئَِّل َعْن ذَلَِّك فَقَاَل إذَا َكاَن اْلخِّ
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 َ ِّ اَل تَْمنَعُهُ اأْل ِّ ّللاَّ ُق بُِّحب  ْلفَاُظ اْلَكثِّيفَةُ، َعْن فَْهمِّ اْلَمعَانِّي قِّيَمةُ اأْلَْشَرارِّ فَاْلُمْحتَرِّ
يفَةِّ  فمراد القوم فيما يسمعون إنما هو مصادف لما في قلوبهم من  ،(51)«اللَّطِّ

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 

ُكمْ  لَقَْد َسُهلَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال (ُسهيل)رجل يسمى  ْن أَْمرِّ ، تفاؤال باسمه، (52)«لَُكْم مِّ
 .فكان ما تفاءل به

ون أخبارهم » : يقول ابن القيم عن أوصاف أصحاب اإلشارات إنهم يسم 
عن المعارف وعن المطلوب إشارات، ألن المعروف أجلُّ من أن يُفصح عنه 

ذلك  بعبارة مطابقة، وشأنه فوق ذلك، فالكامل من إشارته إلى الغاية، وال يكون
إال لمن فني عن رسمه وهواه وحظه، وبقي بربه ومراده الديني األمري، وكل 

ته ، عطفا على مما سبق يمكن إيجاد نقاط (53)«أحد إشارته بحسب معرفته وهم 
اشتراك داللي بين الرمز واإلشارة بوصفهما في المتداول الصوفي يستبطنان 

تعكس ما يجده الصوفي في معنى خفيًا؛ يتم  إنتاجه في حاالت سلوكية خاصة، 
نفسه، لكن نا إذا تساءلنا أيهما أعمُّ من صاحبه، فسنجد أن هناك من يرى أن 
الرمز أعم من اإلشارة وأشمل منها؛ إذ إنَّ هذه األخيرة هي المعنى الباطني 
المقصود من إيراد الرمز الصوفي؛ وألن اإلشارة تتناول معاٍن فرديةً يدركها 

وللصوفية أيضا »: طوسي قي تقرير هذه الفكرةصاحبها ذوقا، يقول ال
مستنبطات في علوم مشكلة على فهوم الفقهاء والعلماء، ألن ذلك لطائف مودعة 
في إشارات لهم تخفى على العبارة من دقتها ولطافتها؛ وذلك في معنى 
العوارض والعالئق والحجب وخفايا السر ِّ ومقامات اإلخالص وأحوال 

ية، ومحو الكون باألزل، وتالشي المحدث، إذا قورن المعارف وحقائق العبود
بالقديم، وفناء رؤية المعطى بفناء رؤية العطاء، وعبور األحوال والمقامات، 

قات، وسلوك سبل منطمسة، وعبور مفاوز مهلكة ن  إ ،(54)«وجمع المتفر 
ما ذكره الطوسي من لطائف اإلشارات، إنما هي تدرك في حاالت  مجموع

ركها العارف من خالل تحققه باألحوال والمقامات، وفي فردية خاصة، يد
المقابل هناك من ال يجد فرقا بين اإلشارة والرمز، ويرى أنهما مترادفان، فابن 
عجيبة على سبيل المثال في شرحه حكَم ابَن عطاء هللا السكندري يسندُ مواضيع 
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التهم فإشارة الصوفية هي تغز  »: الرمز الهتمامات اإلشارة، حينما يقول
وتلويحاتهم بالمحبوب كذكر سلمى وليلى وذكر الخمرة والكؤوس والنديم، وغير 

ويضع ما لإلشارة للرمز في  ،(55)«ذلك مما هو مذكور في أشعارهم و تغزالتهم
ا الرموز فهي إيماء وأسرار بين المحبوب وحبيبه ال يفهمها »: قوله وأمَّ

اصة، يتعذر اإلمساك إن مثل هذه المصطلحات السلوكية الخ ،(56)«غيرهم
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 

صناعة الكالم أو المصطلح، بما  البد أن تصطدم بمأزققرآنه وفي أكوانه، 
يمكن أن يكون السالك قد عاش تجربته الصوفية إزاء هذا المصطلح أو ذاك، 

إلى أن ما كان إشارة عند البعض اعتبر رمزا عند البعض اآلخر، » وهذا يرجع 
      .(57)«ألن المراتب متفاوتة تفاوت المقامات المعرفية

اإلشارة عند المتصوفة جعل حذ اقهم والفقهاء المعتدلين من إن التَّوسع في 
غيرهم يجعلون ضوابط يحتكمون إليها في التعبير عن األحوال والمواجيد، 

 :يمكن أن نوجز أهمها فيما يلي

أن يكون المعنى اإلشاري المراد ال يتعارض مع المعنى الظاهر من العبارة،  -أ
اسبة وصلة بين المعنى الظاهري بل يجب أن يكون مقتضيا له، وهناك من

   .والمحتوى اإلشاري

من »: أن يكون لهذا الذوق مرتكًزا، يشهد له من القرآن والسنة، يقول الجنيد -ب
لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث ال يقتدى به في هذا األمر ألن علمنَا هذا 

  .(58)«مقيدٌ بالكتاب والسنَّة

ا يخالف ذوقه، ألن األمر منوط بمستويات أالَّ يحجر صاحبه على غيره ذوق -ج
التفاوت الروحي في إدراك الحقائق واألسرار، فهو من باب اختالف التنوع 

 .  ال التَّضاد

أالَّ يكون صاحبه مشهورا بالبدعة أو الدعوة إليها، أو المجاهرة بالذنوب  -د
 والمعاصي، ويندرج في هذا القيد أن ال يدخل المشتغل بالرمز واإلشارة
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النظريات الصوفية المنحرفة كالحلول وووحدة الوجود واإلشراق في 
 .    تفسيره

إنَّ هذه الشروط وجدت لها أصداء في بيئة بعض المفسرين المعتدلين، 
حيث اعتبروا أنَّ معالم التأويل اإلشاري عند الصوفية، القائم على آليات القراءة 
المستبطن للطائف الحقائق، له ما يبرره في الخطاب القرآني، الذي هو في 

ة، كما األخذ بالعبارة، حقيقة األمر التأسيس الفعلي لمشروعية األخذ باإلشار
في القرآن كأنواع التفاسير األخرى  عز وجلوالتي هي من جنس فهم مراد هللا 

التفسير القرآن بالقرآن، والتفسير باألثر، والتفسير باعتماد أسباب النزول، )
 . ، وغيرها من صور تلق ِّي النص القرآني(التفسير بالرأي

صوفية لكالم هللا، البد من وقبل التطرق لعديد القضايا المتعلقة بفهم ال
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 

يات القرآن الكريم على خالف ما يظهر منها بمقتضى تأويل آ»هو : الفيضي
إشارات خفية، تظهر ألهل السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 

هو تأويل »: ، وال يبتعد الُزرقاني عن السيوطي في تعريفه بقوله(59)«المرادة
القرآن بغير ظاهره إلشارة خفية تظهر ألرباب السلوك والتصوف ويمكن 

   .(60)«وبين الظاهر والمراد أيضا الجمع بينها

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 

                                        .                                                                                                                            الفهم الباطني معتبرا شرعا أو غير معتبر، كما ستفصل فيه الدراسةاعتبار هذا 
باالعتماد على ما انقدح في قلوبهم من  وعالجل  إن تلقي الصوفية لكالم هللا

أسرار  ولطائف، يعدُّ تلقيا له دالالته، ومستنداته وقيمته، يقول الطوسي في هذا 
اعلم أيدك هللا بالفهم، وأزال عنك الوهم، أن أبناء األحوال وأرباب »: المعنى

وا القلوب، لهم مستنبطات في معاني أحوالهم وعلومهم وحقائقهم؛ وقد استنبط
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من ظاهر القرآن، وظاهر األخبار معان لطيفة باطنة، وحكما مستطرفة، 
  .(61)«وأسرار مذخورة

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 إقصاٌء أو تطاوٌل على أنواع التلقي األخرى، التي استقبلتها 

ضا، وال هو م -قديما وحديثا  -األمة  ن باب التقول على هللا بغير بالقبول والر 
علم، وال هو من باب التأويل الباطني المحكوم بخلفيات مذهبية وفكرية منكرة 
بل هو يندرج ضمن اإلطار العام للقرآن الكريم من خالل مقاصده وإعجازه 
وسعة بحره، وعلو قدره، وقابليته ألوجه النظر المختلفة، التي ال تعارُض أصالً 

ُج المعنى إلى غير المراد به لغة وال شرعا، وفيما يلي متفقا عليه، وال تُ  خرِّ
ن تكل م من العلماء عن التفسير اإلشاري للقرآن الكريم :                                                                                                         بعض النقوالت عم 

في إحيائه، بعد أن ذكر طرفا من إشارات تفسير ـ فقد أورد أبو حامد الغزالي 
وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة »: القرآن ما نص ه

دهم للطلب،  ويكون علومهم وصفاء قلوبهم، وتوفُّر دواعيهم على التدب ر وتجر 
 لكل واحد حدٌّ في الترقي إلى درجة أعلى منه فأما االستيفاء فال مطمع فيه، ولو
كان البحر مداداً واألشجار أقالماً فأسرار كلمات هللا ال نهاية لها، فتنفد األبحر 

، (62)«قبل أن تنفد كلمات هللا عز وجل، فمن هذا الوجه يتفاوت الخلق في الفهم
إن  أبا حامد الغزالي قد أقر بمشروعية تلقي القرآن الكريم على حسب مقتضيات 

يل الكشف وإدراك الفهم للراسخين في التأويل اإلشاري، لكنه اشترط لتحص
العلم شروطا البد من توفرها لمن أراد التصدي لمعرفة األسرار  والحقائق من 

 :القرآن الكريم، ومنها

 .غزارة العلم، فليس لمن حرم الزاد أن يهمَّ للسفر -أ

 .  صفاء القلب، فعلى مرآته تتجلى الحقائق واللطائف واألسرار -ب

من قابلية تلق ِّي هذه اإلشارات زيادة على الخلوة وقلة : توفر دواعي التدب ر -ج
الكالم والنوم والمخالطة وترك الشبع، وغيرها من مفسدات القلب التي ذكرها 

 .أرباب السلوك والمعرفة



 جدل الحقيقة والشريعة في الفكر الصوفي                                                                            
 

 

 950                                                                                  مجلة اإلحياء

د للطلب والقصد؛ والمقصود به إخالص النية ومجانبة ما من شأنه أن  -د التجر 
 . ن سمعة ورياء وحب الظهوريكد ر صفو التوحيد م

رقاني شروطا أخرى ذكرها العلماء منها  :  (63)وأضاف الزُّ

أال يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم كأن يكون تأويال بعيدا سخيفا /  2
نِّينَ : كتفسير بعضهم قوله تعالى  َ لََمَع اْلُمْحسِّ ماضيا ( لََمعَ )بجعل كلمة  َوإِّنَّ ّللاَّ

نِّينَ اْلُمحْ )وكلمة                                    .مفعوله( سِّ

  .بيان المعنى الموضوع له اللفظ الكريم -2

أن يكون له شاهد شرعي يؤيده، وفي المقابل أال يكون له معارض شرعي  -3
  .أو عقلي

 .أال يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر -3

 .أال يكون من وراء هذا التفسير اإلشاري تشويش على المفسَّر له -5

إنَّ اإلشارة الصوفية تأتي للعارف من استبطانه لدالالت الكالم اإللهي، 
قُل لَّْو َكاَن اْلبَْحُر : الذي تتعدد فيه مستويات المعنى تعددا ال نهائيا، لقوله تعالى

دَاداً ل َِّكلَِّماتِّ َرب ِّي لَنَفِّدَ الْ  ثْلِّهِّ َمدَداً مِّ ئْنَا بِّمِّ  بَْحُر قَْبَل أَن تَنفَدَ َكلَِّماُت َرب ِّي َولَْو جِّ
ن : وقوله ،[201: الكهف] ن َشَجَرةٍ أَْقاَلٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّهُ مِّ َولَْو أَنََّما فِّي اأْلَْرضِّ مِّ

 َ ِّ إِّنَّ ّللاَّ ا نَفِّدَْت َكلَِّماُت ّللاَّ هِّ َسْبعَةُ أَْبُحٍر مَّ يمٌ بَْعدِّ يٌز َحكِّ ، فالبد من [22: لقمان] َعزِّ
كذلك، تتعدد وتتجدد مع  إن اإلشارة الصوفية ال نهائية -افتراضا  -القول كذلك 

، بحيث تصبح اإلشارة عملية بحث مستمر الكتشاف دالالت (عارف)كل قارئ 
الخطاب اإللهي، قريبه وبعيده، جليه وخفيه، بمعنى أن القارئ الصوفي هو في 

تنتهي صوب استجالء المعنى، وعلى قدر تحققه بالمعارف تُرفع عنه رحلة ال 
الحجب حجابا حجابا، حتى يدرك الحقيقة الكاملة بالموت االختياري أو 

والقراءة ( الباطنة)االضطراري، وهذا هو الفيصل بين تجربة القراءة الصوفية 
د بوجه يخالف ، فاألولى الداللة فيها مفتوحة، تنكشف لكل واح(الظاهرة)الفقهية 

ما عند غيره، بل إنها تنكشف للشخص الواحد على حسب درجات قربه 
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المشهد هناك لمن يريد أن : )ومعرفته ومعراجه، فهي  تجسد مقولة الغزالي
  .(يراه

إن اإلشارة الصوفية تتخذ من كالم الحق تعالى والكون والنفس مجاال 
ماٍه بينه وبين كالم هللا، الذي قرائيا ال تنتهي دالالته، فالعارف يمارس عملية ت

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، 

ائها وتحققها في األصل هي أداة معرفة اإلشارة، فعلى قدر التحقق فالروح في نق
يكون الكشف، حتى يصل العارف لفك شفرة الكلمات اإللهية في القرآن 

َ َويُعَل ُِّمُكُم : المسطور والمنظور على السواء، وهو معنى قوله تعالى َواتَّقُواْ ّللا 
 ُ ْم آيَا: ، وقوله[282: البقرة] ّللا  يهِّ ْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم َسنُرِّ هِّ تِّنَا فِّي اآْلفَاقِّ َوفِّي أَنفُسِّ

يدٌ  ، فمن وصل [53: فصلت] أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكفِّ بَِّرب َِّك أَنَّهُ َعلَى ُكل ِّ َشْيٍء َشهِّ
لهذا المرتقى فُحقَّ له أن يُكشف له الغيب، ويدرك سر هللا في كالمه، ومراده من 

األولياء ( فهم)»الفكرة هي التي جعلت ابن عربي يعتبر  خطابه، ولعلَّ هذه
 .(64)«للقرآن جزءا متمما للقرآن، ومن نفس معدنه

مما سبق يتبين لنا أن إشارات الصوفية تدخل في هذا الباب العظيم القدر، 
بتالوته وفهمه والعمل  جل وعالالذي به تدرك أسرار القرآن؛ الذي تعب دنا هللا 

به، وإنما يدرك ما في القرآن من حقائق ولطائف ودقائق على قدر االجتهاد 
 ما قال النبي » :  والقابلية بمختلف مستوياتها، يقول ابن برجان في هذا المعنى

هَ عنه  من شيء فهو في القرآن، أو فيه أصله، قُرَب أو بَعُدَ، فهَمهُ َمْن فهَمهُ، وَعمِّ
هَ، وكذا كل ما حكم أو قضى به، وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر من َعمِّ 

 . (65)«اجتهاده، وبذل وسعه، ومقدار فهمه

قول ابن برجان هذا يشير إلى أن القرآن الكريم هو مجمع علوم األولين 
ْم يُْحشَ  :واآلخرين، يقول تعالى ن َشْيٍء ثُمَّ إِّلَى َرب ِّهِّ تَابِّ مِّ ْطنَا فِّي الكِّ ا فَرَّ  ُرونَ مَّ

َن للنبي [ 38: األنعام ] منه،  ال يحيط بما فيه إال المتكلم به جل وعال، ثم ما أُذِّ
من العلماء الراسخين، وأن ذلك ميسٌَّر ال حجر عليه، إال بقدر  ملسو هيلع هللا ىلصثم ورثة النبي 
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بذل الوسع واالجتهاد ومقدار الفهم، هذا وقد أورد السيوطي في باب العلوم 
ونظر فيه أرباب اإلشارات » :يم قوله في المتصوفةالمستنبطة من القرآن الكر

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 

   .(66)«منهم

إنَّ 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 
اإلعجاز التي تحدى هللا به اإلنس والجن على أن يأتوا بمثله،  من أظهر أوجه

ولعل مراتب البيان في القرآن الكريم ليست على مستوى واحد، وال تخاطب 
المشار  -متلقيا واحدا، من هنا اشتهر عند الصوفية التفسير اإلشاري أو الفيضي 

يم، والذي منه الذي يتجاوز المستويات الظاهرة لدالالت القرآن الكر  -إليه 
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 

لطائف اإلشارات للقشيري وتفسير التستري  كتب: الشيرازي، وأهمها هو 
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، ولعلَّ 

إِّن لِّْلقُْرآنِّ »: قوله ملسو هيلع هللا ىلصهذا التوجه هم لم يبتعدوا عما ينسب للنبي  الصوفية في
القرآن تحت العرش له ظهر وبطن »: وقوله ،(67)«َظاهرا َوبَاطنا وحدا ومطلعا

فيه  ملسو هيلع هللا ىلصفهذان الحديثان مع الخالف في صحة نسبتهما للنبي  ،(68)«يحاج العباد
ظاهر وباطن أو قل واضح : داللة واضحة في أن للقرآن الكريم مستويان

أو الظهر )وخفي، وقد ذهب العلماء في تفسير المقصود بالظاهر والباطن 



 طارق زيناي  .د
 

 
 2182 سبتمبر  /22: العدد                                                                             956

: مذاهب شتى أجملها الماوردي في ما يأتي، (والبطن كما في بعض الروايات
قفت على معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها، و: أحدها»

يعني أن القصص ظاهرها اإلخبار بهالك : والثاني. معناها، وهو قول الحسن
معناه ما من آية : والثالث.  األولين، وباطنها عظة لآلخرين، وهذا قول أبي عبيد

            .                                            إال وقد عمل بها قوم، ولها قوم سيعملون بها، وهذا قول ابن مسعود
    .(69)«يعنى أن ظاهرها لفظها، وباطنها تأويلها، وهذا قول الجاحظ: والرابع

وهناك تفسيرات أخرى لهذا الحديث كما عند الشاطبي والبغوي والخازن 
والنيسابوري والُزرقاني وغيرهم، فيها تفصيالت بسيطة ولكنها تصب في 

ن نشير  إلى بعض ما قاله اآلراء األربعة السابقة، بوجه من الوجوه، بقي أ
س لمقولة المعنى الباطني للقرآن الكريم :                                                                                                                        الصوفية تفسيرا لهذا الحديث المؤس ِّ

لنقيب، يدخل في التفسيرات فقد ذكر السيوطي وجها خامسا نقله عن ابن ا
، » : الصوفية، فيه قوله رِّ ْلمِّ بِّالظَّاهِّ َْهلِّ اْلعِّ ْن َمعَانِّيَها ألِّ أَنَّ َظْهَرَها َما َظَهَر مِّ

ُ َعلَْيَها أَْربَاَب اْلَحقَائِّقِّ َوَمْعنَى  َن اأْلَْسَرارِّ الَّتِّي أَْطلََع ّللاَّ نَتْهُ مِّ َوبَْطنََها َما تََضمَّ
ْن َمْعنَاهُ َوقِّيلَ " ل ِّ َحْرٍف َحدٌّ َولِّكُ : "قَْولِّهِّ  ُ مِّ لُِّكل ِّ ُحْكٍم : أَْي ُمْنتًَهى، فِّيَما أََرادَ ّللاَّ

قَابِّ َوَمْعنَى قَْولِّهِّ  َن الثََّوابِّ َواْلعِّ ْقدَاٌر مِّ َن " َولُِّكل ِّ َحد ٍ َمْطلَعٌ : "مِّ ٍض مِّ لُِّكل ِّ َغامِّ
ُل بِّهِّ  فَتِّهِّ اْلَمعَانِّي َواأْلَْحَكامِّ َمْطلٌَع يُتََوصَّ فالقول السابق يظهر أن  ،(70)«إِّلَى َمْعرِّ

باطن القرآن يحوي من األسرار والدقائق، التي يكشفها هللا للخاصة من الناس 
 .(رباب الحقائقأ)

وفي هذا الصدد يجمل العالمة شهاب الدين اآللوسي ما قيل في تفسير 
ويعجب ممن  الحديثين السابقين، ليصل إلى التأكيد على وجود باطن للقرآن، بل

فال ينبغي لمن له أدنى » : يثبته لكالم البشر، وينفيه عن كالم رب البشر، فيقول
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 

ياًل : يصنع المنكر بقوله تعالى ، 253: ، األنعام222: يوسف] لُِّكل ِّ َشْيءٍ َوتَْفصِّ
ْن َشْيءٍ : وقوله تعالى[ 235: األعراف تابِّ مِّ ْطنا فِّي اْلكِّ  ،[38: األنعام] ما فَرَّ

ويا هلل تعالى العجب كيف يقول باحتمال ديوان المتنبي وأبياته المعاني الكثيرة 
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 وآياته وهو كالم رب العالمينصلى هللا عليه وسلموال يقول باشتمال قرآن النبي 
المنزل على خاتم المرسلين على ما شاء هللا تعالى من المعاني المحتجبة وراء 

يمٌ سرادقات تلك المباني  بل ما من حادثة [ 21: النور] ُسْبحانََك هذا بُْهتاٌن َعظِّ
ترسم بقلم القضاء في لوح الزمان إال وفي القرآن العظيم إشارة إليها فهو 

 .(71)«وخبايا قدس الجبروتالمشتمل على خفايا الملك والملكوت 

مما سبق يتبين لنا أنَّ 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 

ن دَآبٍَّة : ه إال هللا، بدليل قوله تعالىالكريم فيه من العلوم ما ال يدرك مدا َوَما مِّ
ن  تَابِّ مِّ ْطنَا فِّي الكِّ ا فَرَّ يُر بَِّجنَاَحْيهِّ إِّالَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكم مَّ فِّي األَْرضِّ َوالَ َطائٍِّر يَطِّ

: وقول أبي بكر بن العربي فيما ينقله عنه السيوطي ،[38: األنعام] َشْيءٍ 
ْلٍم ُعلُوُم اْلقُْرآنِّ َخْمسُ » ْلٍم َوَسْبعُوَن أَْلفِّ عِّ ْلٍم َوَسْبعَةُ آاَلفِّ عِّ ائَةِّ عِّ ْلًما َوأَْربَعُمِّ وَن عِّ

َعلَى َعدَدِّ َكلِّمِّ اْلقُْرآنِّ َمْضُروبَةً فِّي أَْربَعٍَة إِّْذ لُِّكل ِّ َكلَِّمٍة َظْهٌر َوبَْطٌن َوَحدٌّ َوَمْطلٌَع 
يٍب َوَما بَيَّ  ْن َرَوابَِّط َوَهذَا َما اَل يُْحَصى َواَل َوَهذَا ُمْطلٌَق دُوَن اْعتِّبَارِّ تَْركِّ نََها مِّ

 ُ ومما ال شك فيه أن هذه العلوم ليست متيسرة لكل الناس، من  ،(72)«يَْعلَُمهُ إِّالَّ ّللاَّ
هنا البد من القول باختصاص البعض بمعرفة ما حجب عن معرفته البعض 

ابق كما نقله عنه اآلخر، ولعلنا هنا نتعجب من ابن العربي كيف يورد النص الس
السيوطي، ثم نجده في موضع آخر من إحدى كتبه، ينكر  على أهل التصوف 

ثم نظرنا »: إشاراتهم، مع أنه يلتمس لهم بعض العذر، فيقول في معرض الرد ِّ 
في طائفة نبغت يقال لهم أصحاب اإلشارات، جاءوا بألفاظ الشريعة من بابها، 

وراءها معاني غامضة خفية، وقعت وأقروها على نصابها، لكنهم زعموا أن 
وظاهر هذا القول أنهم قصدوا خيرا ) ...( اإلشارة إليها من ظواهر هذه األلفاظ 

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، 

باطن علم القرآن الذي قالوا فيه إن للقرآن ظاهرا وباطنا، وحدا ويجعلونه من 
، وقد راح بعدما أورد هذا الكالم يستعرض مجمل أدلة من يقول (73)«ومطلعا

هذا القول من الصوفية، فيردُّها ذاكرا شواهد من كالم الصوفية في بعض آي 
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ية إال أنه لم القرآن الكريم، وهو وإن كان يظهر عليه اإللمام بمفاصل هذه القض
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 

فتلقفت جميع ذلك ووعيت، وأنا إلى أصل األخذ ناظر، وعلى »: القاصمة
تحرير االفتكار في سبيل النظر أعطافه بالتفكر مائل ، والذي  تحرر بعد 

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 

 .(74)«له إلى اإلشكال

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 

العامة والخاصة والفاسق والمسلم والمؤمن والمحسن والمتحقق، وهناك 
أو أن المقصود بالحقيقة الفهم عن هللا مراده، وهو معنى ... وخاصة الخاصة 

ً : قوله تعالى معاتبا الكفار يثا : النساء] َفَما لَِّهـُؤالء اْلقَْومِّ الَ يََكادُوَن يَْفقَُهوَن َحدِّ
، فليس المعنى أنهم ال يفهمون اللغة التي جاء بها الخطاب، ألنهم أهلها [28

وأربابها، ولكن المقصود لم يفقهوا عن هللا خطابه في قضية المشيئة والقضاء 
ْبُهْم َحَسنَةٌ يَقُولُواْ : والقدر، وذلك في قوله قبل الجزء من اآلية السابقة َوإِّن تُصِّ

َك قُْل ُكلًّ م ِّ  ندِّ ْن عِّ هِّ مِّ ْبُهْم َسي ِّئَةٌ يَقُولُواْ َهـذِّ ِّ َوإِّن تُصِّ ندِّ ّللا  ْن عِّ هِّ مِّ ِّ َهـذِّ ندِّ ّللا   ْن عِّ
إما االختالف في : ، فليس هناك حقيقة وإنما هو أحد أمرين[28: النساء]

مستويات اإلدراك، وإما الفهم عن هللا خطابه ومراده، ويدخل في هذا الباب 
جميع الشواهد التي جاءت عن الصحابة، وفيها إدراك وفهم زائد لبعضهم، كما 

اْليَْوَم : ، وآيةملسو هيلع هللا ىلصر أنه نعي رسول هللا الشأن مع فهم ابن عباس من سورة العص
 ً ينا ْسالََم دِّ يُت لَُكُم اإلِّ ينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِّْعَمتِّي َوَرضِّ [ 3المائدة  ] أَْكَمْلُت لَُكْم دِّ

التي فهم منها عمر قرب أجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه ما بعد الكمال إال النقصان، 
 .خرىوغيرها من الشواهد األ
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هذا وقد تنبه ابن عطاء هللا السكندري لمن ينكر علم هذه الطائفة الباطني 
فال يصدنك عن »: بالقرآن الكريم وإشاراته، فقال بعدما أورد الحديث السابق

هذا إحالة لكالم هللا : تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة
ال : ، وإنما يكون إحالة لو قالوا، فليس ذلك بإحالةملسو هيلع هللا ىلصعزوجل، وكالم رسول هللا 

، وهم لم يقولوا ذلك، بل (هذا قول الباطنية من الشيعة)معنى لآلية إال هذا 
يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها، ويفهمون عن هللا ما 

فابن عطاء يبين مناط االختالف بين إشارات الصوفية وبين إلحاد  ،(75)«أفهمهم
الباطنية، فالصوفية ينشدون الحقائق من القرآن، والباطنية يبطلون هذه الحقائق 
رقاني مقررا وجه  قصدا وإمعانا في ضرب اإلسالم وتعطيل أحكامه، يقول الزُّ

ة المسمى بالتفسير ومن هنا يعلم الفرق بين تفسير الصوفي»: االختالف بينهما
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 

راد أصال وإنما المراد الباطن وقصدهم نفي إن الظاهر غير م: يقولون
 .(76)«الشريعة

ون بأن التفاوت واقع بين الناس  مما سبق يمكن القول إن الصوفية  مقر 
، يقول أحمد محمود عز وجلفي درجات الوضوح والخفاء في الفهم عن هللا 

وراء األلفاظ الظاهرة يحتجب المعنى الباطني، وتستكن أسرار »إنَّ : صبحي
ف هللا بمكنوناتها القدسية أولياءه على قدر منازلهم القرآن؛ ال تي يعر ِّ
فالقرآن الكريم يأخذ أبعادا وأوجها تأويلية عدة، منعكسة على  ،(77)«ومقاماتهم

مراتب العروج والترقي، فهناك من جملة المتلقين من تصل مراتب فهمهم إلى 
ل إلى إدراك إدراك الحقائق ومنهم من يصل إلى إدراك اللطائف، ومنهم من يص

اإلشارات، ومنهم من لم يتعد  الوصل إلى  إدراك العبارات، فالقرآن الكريم بهذا 
التحديد يخاطب الجميع على حسب تفاوت درجاتهم في اإلدراك والفهم والفتح، 

لو أُعطي العبد »: في هذا المعنى( هـ283ت) يقول سهل بن عبد هللا التستري 
في آية من  عز وجل بلغ نهاية ما جعل هللالكل حرف من القرآن ألف فهم لما 

وكالمه صفته، وكما أن ه  عز وجلمن الفهم، ألنه كالم هللا   عز وجلكتاب هللا 
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ليس هلل نهاية، فكذلك ال نهاية لفهم كالمه؛ وإنما يفهمون على مقدار ما يفتح هللا 
وهذا التفاوت في فهم كتاب  ،(78)«... على قلوب أوليائه من فهم كالمه عز وجل

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 

ولو كان علماء الرسوم ينصفون، »: هللا، يقول ابن عربي مقررا هذا القياس
م إذا نظروا في اآلية بالعين الظاهرة التي يسلمونها فيما العتبروا في نفوسه

بينهم، فيرون أنهم يتفاضلون في ذلك، ويعلو بعضهم على بعض في الكالم في 
معنى تلك اآلية، ويقرُّ القاصر  بفضل غير القاصر فيها، وكلهم في مجرى 

هللا  واحد، ومع هذا الفضل، المشهود لهم فيما بينهم في ذلك، ينكرون على أهل
ثم يعقب بعد هذا الكالم بذكر  ،(79)«إذا جاؤوا بشيء مما يُْغَمُض عن إدراكهم 

حجة علماء الرسوم في عدم اعتبار  إشارات الصوفية في كتاب هللا وإسقاطها، 
أن أصحابها ليسوا من العلماء، الذين أخذوا العلم بالتعلم والدراسة والتحصيل، 

صل لهم ذلك العلم إال بالتعلم؛ وهو فإن أصحابنا ما ح ! وصدقوا»: بقوله
ي َخلََق : اإلعالم الرحماني الرباني، قال تعالى َخلََق ( 2)اْقَرأْ بِّاْسمِّ َرب َِّك الَّذِّ

ْن َعلٍَق  نَساَن مِّ ي َعلََّم بِّاْلقَلَمِّ  (3)اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم ( 2)اإْلِّ نَساَن  (3) الَّذِّ َعلََّم اإْلِّ
َهاتُِّكْم الَ : ، فإنه القائل[5 -2:العلق] (5)َما لَْم يَْعلَْم  ن بُُطونِّ أُمَّ أَْخَرَجُكم م ِّ

نَساَن : ، وقال تعالى[28: النحل]تَْعلَُمونَ   (03)َعلََّمهُ اْلبَيَاَن ( 3)َخلََق اإْلِّ
 .(80)«، فهو سبحانه معلم اإلنسان[3 -3: الرحمن]

نتيجة لصراع الفقه وفي الختام البد من القول إن هذه المسألة تعدُّ 
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 

فاإلنصاُف »هم وعمق نظرتهم وصفاء أرواحهم، لذا مجال معه إلنكار عبقريت
ُكلُّ اإلنصاف، التسليُم للسادة الصوفية الذين هم مركز للدائرة المحمدية، ما هم 

 .(81)«عليه، واتهام ذهنك السقيم فيما لم يصل لكثرة العوائق والعالئق إليه
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 :    شواهد من التفسير اإلشاري للقرآن الكريم

فية وكتبهم، التي أودعو فيها إشاراتهم وقراءاتهم المتأمل لتفاسير الصو
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 

ينُ آية الفاتحة  وآية اإلشهاد وآية النور  ،[5: الفاتحة] إِّيَّاَك نَْعبُدُ وإِّيَّاَك نَْستَعِّ
، واآليات التي تتكلم عن صفات هللا (المعراج النبوي)وبدايات سورة النجم 

وهناك ... وأسمائه، ومقامات الصوفية وأحوالهم، وطبيعة النفس والقلب والروح
آيات عامة جاءت في سياق القص وقصص األنبياء خاصة أو الوعظ أو الزجر 

فية فيها مجاال خصبا إلشاراتهم ودقائق تلميحاتهم، فرأى الصو... أو التعليم
 :وفيما يأتي طرف من شواهد التفسير اإلشاري في القرآن الكريم

الصوفية هو تفسير  سهل ( تفاسير)لعل أقدم ما وصلنا من كتب إشارات 
، وهو تفسير لطيف، تناول فيه صاحبه آيات (ه 283ت ) بن عبد هللا التستري 

لكريم، وقد سلك في عمومه مسلك الصوفية مع موافقته من كل سور القرآن ا
يَن : للشائع عند المفسرين من أهل الظاهر، من ذلك قوله في اآلية الكريمة َوالَّذِّ

، بعدما فسر معنى الطاغوت [252: البقرة] َكفَُرواْ أَْولِّيَآُؤُهُم الطَّاُغوتُ 
ها النفس ورأس الطواغيت كل»: بالشيطان، الذي هو تفسير ظاهري، قال

األمارة بالسوء، ألن الشيطان ال يقدر على اإلنسان إالَّ من طريق هوى النفس، 
: وأيضا في اآلية الكريمة ،(82)« فإن أحس منها بما تهمُّ به ألقى إليها الوسوسة

 ً يما َ َكاَن بُِّكْم َرحِّ ، حيث إنه سار على [21: النساء] َوالَ تَْقتُلُواْ أَنفَُسُكْم إِّنَّ ّللا 
يعني ال تهلكوا أنفسكم »: مذهب الصوفية في نظرتهم للموت نظرة رمزية، فقال

َ َكاَن بالمعاصي واإلصرار، وترك التوبة عند الرجوع إلى االستقامة،  إِّنَّ ّللا 
 ً يما وقال أيضا في آية ، (83)«حيث حرم عليكم المعصية، كي ال تهلكوا بُِّكْم َرحِّ

ْصبَاٌح : ة النورسور ْشَكاةٍ فِّيَها مِّ هِّ َكمِّ ُ نُوُر السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َمثَُل نُورِّ ّللاَّ
بَاَرَكٍة َزْيتُونٍِّة  ن َشَجَرةٍ مُّ يٌّ يُوقَدُ مِّ َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب دُر ِّ ْصبَاُح فِّي ُزَجاَجٍة الزُّ اْلمِّ

ي الَّ َشْرقِّيٍَّة َواَل َغْربِّيٍَّة يََكادُ َزيْ  يُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُّوٌر َعلَى نُوٍر يَْهدِّ تَُها يُضِّ
ُ بُِّكل ِّ َشْيٍء َعلِّيمٌ  ُ اأْلَْمثَاَل لِّلنَّاسِّ َوّللاَّ ُب ّللاَّ هِّ َمن يََشاُء َويَْضرِّ ُ لِّنُورِّ : النور]  ّللاَّ
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النور مثل نور القرآن مصباح، »: بعدما نقل كالما للحسن البصري، [35
سراجه المعرفة وفتيلته الفرائض ودهنه اإلخالص ونوره نور  المصباح
فكلما ازداد اإلخالص صفاء، ازداد المصباح ضياء، وكلما ازدادت . االتصال

 .(84)«الفرائض حقيقة ازداد المصباح نورا

ومنه أيضا ما جاء عن أبي منصور الحالج من تفسيره لعديد اآليات، 
ئُِّكْم  فَاْقتُلُواْ أَنفَُسُكمْ فَتُو: منها قوله في اآلية الكريمة  ،[53: البقرة] بُواْ إِّلَى بَارِّ

التوبة محو البشرية بإثبات اإللهية، وفناء النفوس عما دون هللا تعالى، وعن »
وقوله   ،(85)«هللا تعالى، حتى يرجع إلى أصل العدم، ويبقى الحق كما لم يزل

: كذلك في اآلية التي تعدُّ من بين أهم محطات النص القرآني بالنسبة للصوفية
 ْأَلَْسُت بَِّرب ُِّكم [222: األعراف]،  « ،الحق أنطق الذرة باإليمان طوعا وكرها

أنطقهم ببركة األخذ، أخذهم عنهم، فأنطقهم ال بهم، بل أخذهم عنهم، ثم أشهدهم 
وقوله كذلك في  ،(86)«من غير شركة كانت لهم فيهحقيقته، فأنطقت عنهم القدرة 

يَن اتَّقَوا: اآلية الكريمة ي الَّذِّ ما نجا من نجا إال باالصطفاية » ،[22: مريم] نُنَج ِّ
األزلية، والعناية األبدية، والرسم والوسم واالسم عوارضات زائلة، وامتحانات 

ُل : وقال في آية الحديد، (87)«عاطلة ُن َوُهَو ُهَو اأْلَوَّ ُر َواْلبَاطِّ ُر َوالظَّاهِّ َواآْلخِّ
إلى الغيب المحيط، ( األول)هداهم باسم » ،[3: الحديد] بُِّكل ِّ َشْيٍء َعلِّيمٌ 
فهم باسمه  النور ( الظاهر)، الشأن القائم الدائم، وبصرهم باسمه (اآلخر)وعرَّ

 .(88)«الحق والشهادة( الباطن)العزيز  المبين، وأوزعهم باسمه 

َن الطَّْيرِّ فَُصْرُهنَّ إِّلَْيَك ثُمَّ : ومنها ما جاء في قوله تعالى قَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً م ِّ
يٌز  َ َعزِّ ً َواْعلَْم أَنَّ ّللا  ْنُهنَّ ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَأْتِّينََك َسْعيا اْجعَْل َعلَى ُكل ِّ َجبٍَل م ِّ

يمٌ  : فيها (ـه 322ت)دمحم الثعالبي ، قال أبو إسحاق أحمد بن [210: البقرة] َحكِّ
إن إبراهيم عليه الس الم أمر بذبح : ظاهر اآلية ما ذكره أهل التفسير، وبطنها»

كما ذبح في الظاهر األربعة األطيار [ األياس]أربعة أشياء في نفسه بسكين 
، والطاوس زينة الدنيا [واألجل]بسكين الحديد، فالنسر مثل لطول العمر 

وقول ابن عطاء هللا  ،(89)«الحرص، والديك الشهوةوبهجتها، والغراب 
َ : السكندري في قوله تعالى يُولُِّج اللَّْيَل فِّي النََّهارِّ َويُولُِّج النََّهاَر فِّي اللَّْيلِّ َوأَنَّ ّللاَّ
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يرٌ  يٌع بَصِّ يولج »، [01: الحديد ،23: فاطر ،21: لقمان ،12: الحج] َسمِّ
المعصية، يطيع العبد الطاعة، فيعجُب المعصية في الطاعة ويولج الطاعة في 

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 

إِّنَّ اأْلَْبَراَر : وقوله كذلك في اآليتين الكريمتين، (90)«لمعصية؟الطاعة وأيهما ا
يمٍ  أي في هذه الدار  وفي تلك الدار، في الدنيا في »[ 23:  اإلنفطار] لَفِّي نَعِّ

يمٍ   ،(91)«نعيم الشهود، وفي اآلخرة في نعيم الرؤية اَر لَفِّي َجحِّ  َوإِّنَّ اْلفُجَّ
الدار  وفي تلك الدار، في هذه الدار في جحيم أي في هذه » [ 23:  اإلنفطار]

: وقوله كذلك  في اآلية الكريمة، (92)«القطيعة، وفي تلك الدار في جحيم العقوبة
 ًْحَمنِّ َوْفدا َّقِّيَن إِّلَى الرَّ ولم يقل إلى القهار وال إلى »[ 85: مريم] يَْوَم نَْحُشُر اْلُمت

م برحمانيته في ظهور سلطان العزيز؛ ألن الحشر هو المطلع الشديد، فالطفه
نَساَن فِّي أَْحَسنِّ : وقوله كذلك في اآليتين الكريمتين، (93)« قهره لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِّ

يٍم  فكرت في معنى هذه اآلية، »[ 5/ 3: التين] ثُمَّ َردَْدنَاهُ أَْسفََل َسافِّلِّينَ ( 03)تَْقوِّ
ا اإلنسان في أحسن فكشف لي عن اللوح المحفوظ، فإذا مكتوب فيه، لقد خلقن

 .(94)«تقويم روحا وعقال، ثم رددناه أسفل سافلين نفسا وهوى

وممن تناول إشارات الصوفية أبو نصر السراج الطوسي في لمعه، تحت 
ذكر السابقين والمقربين : )، وباب(وصف أرباب القلوب في فهم القرآن: )باب

مفهوم كثير من اآليات ، حيث شرح فيهما (واألبرار من طريق الفهم واالستنباط
 .الكريمات، واستنباطات العلماء والعارفين منها

إذا تأملنا الشواهد السابقة نجد أن القاسم المشترك بينها هو داللتها على 
، حيث يتناول فيها أصحابها اآليات (الظاهري) معاٍن تبتعد عن التفسير التقليدي

، تنكشف لهم من خاللها القرآنية، بما انقدح في قلوبهم من فتوحات ربانية
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 
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القارئ البسيط ليعلم أن هناك معنى آخر تحتمله اآلية  دالالتها الظاهرة، بل إنَّ 
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 حقٌّ 

وب كله، كما ورد ذلك عن بعض الغالين، الذي يعدُّ قولهم هذا ردَّ فعل غير محس
 .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 
ا المس الكفر واإللحاد، بدعوى الشطح والفناء وغير ذلك، والشواهد في هذ

أيضا كثيرة، شأنها شأن التفسيرات الباطنية والشيعية الباطلة التي ال يقبلها العقل 
وإن كان هو ) والطبع والفطرة ناهيك عن الشرع، والتي يقول عنها ابن عربي 

ونبغت طائفة ثالثة، ضلت »: نفسه وقع أو كاد يقع في مطباتهم، كما سنرى
فتها ف ي بواطنهم؛ وما تركت من حكم وأضلت، فأخذت األحكام الشرعية، وصر 

ى  ، وهم في ذلك على مذاهب (الباطنية)الشريعة، في الظواهر، شيئا تسمَّ
ومنها على سبيل المثال ال الحصر بعض ما جاء في تفسير أبي  ،(95)«مختلفة

، الذي قال فيه (حقائق التفسير)عبد الرحمن دمحم بن الحسين السلمي المسمى 
ة » : الحافظ الذهبي ْيره أَْشيَاُء الَ تسَوُغ أَْصالً، َعدََّها بَْعُض األَئِّمَّ َوفِّي َحقَائِّقِّ تَْفسِّ

نيَّة ْن َزْندَقَةِّ البَاطِّ وإنما أوردته في هذا القسم »: وقال فيه السيوطي، (96)«مِّ
، ناهيك عن (97)«ألن تفسيره غير محمود (يقصد قسم المبتدعة من المفسرين)

تفسير ابن عربي وفتوحاته وفصوص حكمه الطافحة بباطنية واضحة في تأويل 
كاد بمنهجه »: الكثير من اآليات القرآنية، جعلت أبا العال عفيفي يقول عنه

، وهو الشيء الذي (98)«طير  في التأويل أن يحول القرآن إلى قرآن جديدالخ
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 

فص حكمة قدوسية في كلمة )الذين تناولهم في كل فص من فصوصه، من مثل 
فص حكمة علوية في كلمة )، (فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية)، (إدريسية
، فمثال نجده يقول في الفص (فص حكمة فردية في كلمة دمحمية)، (موساوية

فِّيهِّ : الموسوي مؤوال التابوت المذكور في قوله تعالى فِّيهِّ فِّي التَّابُوتِّ فَاْقذِّ أَنِّ اْقذِّ
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لِّ  كمة إلقائه في التابوت أما ح»: ، بقوله[31: طه( ]فِّي اْليَم ِّ فَْليُْلقِّهِّ اْليَمُّ بِّالسَّاحِّ
فالتابوت ناسوته، واليمُّ ما حصل له من العلم بواسطة هذا : ورميه في اليم 

الجسم، مما أعطته القوة النظرية الفكرية والقوى الحسية والخيالية، التي ال 
يكون شئ منها وال من أمثالها لهذه النفس اإلنسانية إال بوجود هذا الجسم 

 .(99)« ...العنصري

بق ندرك خصوصية تلقي النص القرآني عند المتصوفة، وأنها إنما مما س
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، 

طة العقل ممن حباهم بمعرفة حقيقة كتابه واستبطان مدلوالتها، بعيدا عن سل
والنقل على السواء، فالنص القرآني بهذا المعنى موئل لممارسة فعل التأويل 
الحقيقي، الذي ال سبيل إلدراك باطن نص القرآن إال من خالله، يقول أدونيس 

هذا يعني أن إدراك الحقيقة ال يتم استنادا إلى العقل أو إلى »: ملخصا هذا المعنى
ر النص، وإنما يتم عن طريق تأويل النص النقل، ألن الحقيقة ليست في ظاه

، فالصوفية يرون أن (100)«بإرجاعه إلى أصله والكشف عن معناه الحقيقي
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 

هم أحق بشرحه، وبيان ما أنزل فيه، من علماء الرسوم، فيكون »: هذا المعنى
 .(101)«شرحه أيضا تنزيال من عند هللا على قلوب أهل هللا

 : الَخاتَِّمةُ 

 :وصل إلى النتائج اآلتيةمما سبق يمكن التَّ 

إن الحقيقة هي لب الشريعة وجوهرها، وهي كالروح بالنسبة للجسد،  -
روح، والحقيقة بال شريعة روح بال جسد، فال فالشريعة بال حقيقة جسد بال 

فبطون الحقيقة في »  :قيام لهذا إال بهذا، وهذا هو معنى قول النقشبندي
 .(102)«الشريعة كبطون الزبد في لبنه
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إن وصف الحق كقيمة يطال الشريعة والحقيقة؛ فحق الشريعة هي  تشريع هللا  -
 وإتباعم له باالنقياد والطاعة، لعباده وتكليفهم بما أمر، وفي المقابل استسالمه

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

ة هي من تؤدي بالسالك إلى القول بالحقيقة، فإذا إنَّ مصادر التلقي عند الصوفي -
تأملنا جميع ما يعتمد عليه الصوفية من خلفيات معرفية زائدة على المعطى 

، فإننا الشك سنلمح تجاوزا في (القرآن الكريم والسنة)الديني المتفق عليه 
البنية اإلدراكية للمتصوف من المستويات الظاهرة في النصوص الدينية 

إلى مستويات أخرى باطنة مستوحاة من تلقيه لألسرار والحقائق  المؤسسة،
 ...ذوقا ووجدا وكشفا وإلهاما وحضرة ربانية وحقيقة دمحمية وهاتفا ملكيا

إن ظهور مفهوم الحقيقة في مقابل الشريعة هو ردٌّ مستبطن على مقولة تشيؤ  -
لرسمية ذات الحقيقة المطلقة عند الفقهاء والمفسرين، أو قل عند المؤسسات ا

التوجه الظاهري، وكسر  هيمنة النموذج الواحد، الذي أصيبت من خالله 
 . األمة بوحدوية الرؤية

إن التفسير الصوفي يعدُّ من أغزر التفسيرات في التراث الديني التي أولت  -
اهتماما كبيرا للتأويل والخروج عن منطوق العبارة إلى كون اإلشارة، 
فأصبح فعل التأويل عندهم مفتوحا ال حدود له، ألنه بوح الروح وسر القلب، 

ما جهل فيها ولهذا أثر عن الصوفية أن تحت كل آية ألف قراءة معلومة، و
 .    أكبر من أن يُحاط به

إن من أهل الحقائق من اقتصد في أذواقه ومواجيده فكتم سرَّ هللا عنده، ومنهم  -
من باح به، فاستُبيح دمه، والنماذج كثيرة في كال القسمين، ومنهم من أوغل 
في المكاشفات بحيث وصل إلى مقامات المقربين، منهم من اكتفى منها 

    .إلى مقامات األبراربالبعض ووصل 

لقد انتشر عند المحققين من علماء الصوفية وغيرهم أن القول بالشريعة  -
والحقيقة يقتضي اتحادهما وتطابقهما، فمن طلب الشريعة بال حقيقة تفسَّق 
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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 دامت  -
الحقيقة مؤيدة للشريعة وهي منها بمنزلة الروح من الجسد، فإن التصوف 
الحقَّ ليس بأمر زائد على السنة، وإنما هما متكامالن ال وجود ألحدهما إال 

 .بوجود اآلخر

قرآني نظرة متكاملة؛ تقرُّ باطنه، وال تنفي إن الصوفية ينظرون للخطاب ال -
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 الشرعية  -
ر كالم هللا، الذي أمرنا به، فالقارئ والقدرية، وممارسة حق المسلم في تدب

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 

رجات يقينه، إن هذا الكالم يجرنا إلى القول بال مختلفة في سلم عرفانه ود
نهائية الباطن، وبالتالي ال نهائية الداللة في منظور الصوفية، وهذا يأخذنا 
إلى ضرورة القول بأن هللا خاطب كل أحد بخطاٍب على حسب حاله، فليس 

 .    العارفون كاألبرار، وال المتقين كالفجار

قد انتقل من كتاب هللا المسطور إلى كتابه إن مفهوم الحقيقة عند الصوفية  -
المنظور، فراحوا يتكلمون عن ظاهر الوجود وباطنه، األمر الذي استدعى 

واإلنسان، وكيف أن لهما / عندهم الكالم عن ثنائية مقابلة للوجود وهي هللا 
ظاهرا وباطنا، هلل تعالى بنص القرآن، ولإلنسان بأصل بنيته التركيبية 

                                 (.             الباطن )، والروح (الظاهر)جسد القائمة على ال
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قصة ك، التي تكلمت عن جدلية الشريعة والحقيقة، النماذج الفلسفية البحث في  -
حي بن يقظان ألبي بكر بن الطفيل، التي أراد صاحبها أن يوفق بين المعرفة 

، المعرفة الشرعية (الحقيقة)والمعرفة العقلية والروحية ( الشريعة)النقلية 
، التي تجسد (حي)؛ والمعرفة العقلية والروحية ممثلة في (أسال)ممثلة في 

 .وعرفانه الفعل التكاملي للعقل العربي في بيانه وبرهانه

 منهجالصوفية في الحقيقة والشريعة ومنهج التفريق بين  تحقيق القول في  -
غيرهم من القرامطة والباطنية، فإن الصوفية يقولون بالشريعة، وبأن الحقيقة 
قدر ٌ زائد عنها، بخالف أولئك فال اعتبار عندهم للشريعة، وهذا هو مدار 

ألحقهم بالقرامطة  الصوفيةاالختالف، والذي جعل كثيرا من ردَّ على 
   .لهم ، وفي هذا ردُّ اعتبارالتبس عليه األمر نوالباطنية، حي

ضرورة تقريب وجهات النظر بين أهل السنة والصوفية فيما يخصُّ جدل  -
الشريعة والحقيقة، واالنطالق في هذا من الصدر األول لألمة ، حيث يظهر 

، يتكلمون  بدايات الشريعةوهو في  الصحابة وأفاضل التابعين وتابعيهم
 هؤالءبنهايات الحقيقة، فقد وصلوا إلى النهاية وعملهم عمل البداية، ولكن 

استثناء في هذا، إذ إن أهل بدايات الشريعة في الغالب يسقطون في اختبار 
الحقيقة، واألمثلة على هذا كثيرة، ولذلك تكلم محققو الصوفية عن محاذير 

  .       ال النهايةكالم أرباب البداية في أحو

 
 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
عبد الحليم محمود، دار : ، لطائف المنن، تح(هـ201ت )ابن عطاء هللا السكندري  -2

 . 2001، 03المعارف، القاهرة، مصر، ط
القرآن، الكشف والبيان عن تفسير ، (هـ322)أبو إسحاق أحمد بن دمحم الثعالبي   -2

اإلمام أبي دمحم بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، : ، تح 02ج
 .2002 ،02ط
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عمار  طالبي، مكتبة : ، العواصم من القواصم، تح(هـ533ت )أبو بكر بن العربي  -3
 (هـ 505ت ) أبو حامد الغزالي .التراث، مصر ، القاهرة، دط، دت

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان، دط، دت، 2إحياء علوم الدين، ج  -3
 .2185، 02موسى دمحم علي، عالم الكتب، لبنان، ط: قواعد العقائد، تح  -5
عبد : ، تح03، الضعفاء الكبير، ج(هـ322ت )أبو جعفر دمحم بن عمرو العقيلي   -1

 .2183، 02المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
النكت )، تفسير الماوردي (هـ350ت )ي بن دمحم الماوردي أبو الحسن عل -02

السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية : ،  تح02، ج(والعيون
 .بيروت، لبنان

، تاريخ ابن الوردي، (هـ231ت )أبو حفص عمر بن المضفر  بن الوردي  -08
 .2111، 02، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط02ج

، 20، مجموع الفتاوى، ج (هـ 228ت ) أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية   -01
عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : تح

 .2115 -هـ  2321المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
، سير أعالم النبالء، ج (ـه 238ت ) أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد الذهبي -20

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة : ، تح22
 .2185، 03الرسالة، بيروت، لبنان، ط

حبيب الرحمن : ، الزهد، تح(هـ282ت) أبو عبد الرحمن عبد هللا بن المبارك -22
 .هـ  2321األعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،

، الجامع المسند الصحيح (هـ  251ت ) هللا دمحم بن إسماعيل البخاري أبو عبد -22
دمحم زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، : ، تح02، ج(صحيح البخاري)

 . ـه2322، 02القاهرة، مصر، ط
أبو العال عفيفي وآخرون، الكتاب التذكاري، محي الدين بن عربي في الذكرى  -23

 .2111دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر،  المئوية الثامنة لميالده،
علي : ، تح20، البداية والنهاية، ج(هـ223ت) أبو الفداء إسماعيل بن كثير -23

 .2188، 02شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
دار الفكر ، تلبيس إبليس، (هـ512ت ) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي -25

 .                                                     2002، 02للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
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، فتح الباري شرح صحيح (858ت ) أبو الفضل أحمد بن حجر العسقالني -21
دمحم فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه02البخاري، ج

عبد : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: على طبعهوصححه وأشرف 
 .ـه2321العزيز بن عبد هللا بن باز، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

، المغني عن حمل (هـ801ت ) أبو الفضل زين الدين بن أبي بكر العراقي -22
األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء من األخبار، دار ابن حزم، 

 .02ت، لبنان، طبيرو
شعيب : ، تح23، شرح السنة، ج(هـ520ت ) أبو دمحم الحسين بن مسعود البغوي -28

، 02بيروت، ط -دمحم زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، دمشق، األرنؤوط
2183. 

، تفسير (هـ283ت ) أبو دمحم سهل بن عبد هللا بن يونس بن رفيع التُستري -21
الكتب  دار –السود، منشورات دمحم علي بيضون دمحم باسل عيون : التستري، تح

 .ـه2323، 02العلمية، بيروت، لبنان، ط
، األعمال الكاملة، جمع، قاسم دمحم عباس، رياض (هـ301) أبو منصور الحالج -20

 .2002، 02الريس للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
محمود و طه عبد ، اللمع، عبد الحليم (هـ328ت) أبو نصر السراج الطوسي -22

  .2110الباقي سرور ،دار الكتب الحديثة ، مصر، 
، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، دار (هـ2223ت )أحمد بن دمحم بن عجيبة  -22

 .المعارف، القاهرة، مصر، دط، دت
أحمد محمود صبحي، التصوف إيجابياته وسلبياته، دار المعارف، القاهرة،  -23

 .2183مصر، 
الطرق )، جامع األصول في األولياء (هـ125ت) دي الخالديأحمد النقشبن -23

، 02أديب نصر هللا، مؤسسة االنتشار العربي، بيروت، لبنان،  ط: ، تح(الصوفية
2112. 

أيمن حمدي، قاموس المصطلحات الصوفية، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة،  -25
 .2000، 02مصر، ط

 (:هـ122ت) جالل الدين السيوطي 
دمحم أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية : ،  تح03اإلتقان في علوم القرآن، ج -21

 .2123العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 
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سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب : اإلكليل في استنباط التنزيل، تح -22
 .2182العلمية، بيروت، لبنان، 

، دار وهبة، القاهرة، مصر، علي دمحم عمر: طبقات المفسرين العشرين، تح -28
 .ـه2311، 02ط

رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، مكتبة لبنان ناشرون،  -21
 .2111، 02بيروت، لبنان، ط

، دندرة للطباعة (الحكمة في حدود الكلمة)سعاد الحكيم، المعجم الصوفي  -30
 .2182، 02والنشر، بيروت، لبنان، ط

، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد (هـ 252)شمس الدين بن قيم الجوزية  -32
دمحم المعتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، : ، تح02ونستعين،ج

 .2111، 03لبنان، ط
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم (هـ2220ت) شهاب الدين اآللوسي -32

علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، : ح، ت03، ج02والسبع المثاني،ج
 .هـ2325، 02بيروت، لبنان، ط

غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب ، (هـ2288ت ) شمس الدين السفاريني -33
 .2113، 02، مؤسسة قرطبة، مصر، ط02ج

عبد العال : ، معجم اصطالحات الصوفية، تح(هـ230ت) عبد الرزاق الكاشاني -33
 .2112، 02المنار للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، طشاهين، دار 

، 02، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج(هـ2032ت) عبد الرؤوف المناوي -35
 .ه2351، 02المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط

خليل : ، الرسالة القشيرية، وضع حواشيه(ـه315ت) عبد الكريم القشيري -31
 .2002دط،  يروت، لبنان،المنصور، دار الكتب العلمية، ب

 (:هـ821 ت)عبد الكريم الجيلي 
اإلنسان الكامل في معرفة األواخر واألوائل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -32

 .2112، 02ط

، 02نجاح محمود الغنيمي، دار المنار، القاهرة، مصر، ط: المناظر اإللهية، تح  -38
2182. 

اإلسالمي بين األصالة واالقتباس في عصر  عبد القادر أحمد عطا، التصوف -31
 .2182، 02النابلسي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
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 عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفية، دار السيرة، بيروت، لبنان، -30
 .2182، 02ط

، دار العودة، بيروت، لبنان، 02، الثابت والمتحول، ج(أدونيس)علي أحمد سعيد  -32
 .2121، 02 ط

 (:هـ123ت )عبد الوهاب الشعراني 
، مكتبة دمحم المليجي 02، ج(لوافح األنوار في طبقات األخيار)الطبقات الكبرى  -32 

 .ـه2325الكتبي وأخيه، مصر، 

 -سوريا، بيروت -، منشورات دار الحكمة، دمشق02لطائف المنن واألخالق، ج -33 
 .2185لبنان، 

الدار التونسية للنشر، تونس،  ،02التنوير، جدمحم الطاهر بن عاشور، التحرير و -33
2183. 

، 02جمناهل العرفان في علوم القرآن، ، (هـ2312ت) دمحم عبد العظيم الزرقاني -35
 . 03مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، مصر، ط

ل والتأويل، مؤسسة الرحاب  -31 دمحم مصطفى العزام، الخطاب الصوفي بين التأو 
 .2020، 02بيروت، لبنان، ط الحديثة،

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ  ،دمحم ناصر الدين األلباني -32
، 02العربية السعودية، ط المملكة، دار المعارف، الرياض، 02في األمة، ج

 .م2112 -هـ2322
 (:هـ 138ت ) محي الدين بن عربي

عثمان يحيى، : ، تح22، ج08، ج01، ج05، ج03، ج02الفتوحات المكية،ج -38
 .2112الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، 

أبو العال عفيفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، لبنان، دط، : فصوص الحكم، تح -31
 .                              دت

، غرائب القرآن ورغائب (هـ850ت) نظام الدين الحسن بن دمحم النيسابوري -50
الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ، تح 05ج الفرقان،

 .هـ2321، 02ط
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 :الهوامش
                                                           

: ، تح(الطرق الصوفية )، جامع األصول في األولياء (هـ125ت )أحمد النقشبندي الخالدي  -1
 .310، ص 2112، 02أديب نصر هللا، مؤسسة اإلنتشار العربي، بيروت، لبنان،  ط

 .الصفحة نفسها -2
عبد القادر أحمد عطا، التصوف اإلسالمي بين األصالة واالقتباس في عصر النابلسي، دار  -3

 .210،ص 2182، 02الجيل، بيروت، لبنان، ط
رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان،  -4

 .211، ص 2111، 02ط
قاسم دمحم عباس، رياض الريس للنشر : ، األعمال الكاملة، جمع (هـ301)أبو منصور الحالج  -5

 .222، ص 2002 ،02 والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

، دندرة للطباعة والنشر، بيروت، (الحكمة في حدود الكلمة ) سعاد الحكيم، المعجم الصوفي  -6 
 . 351، ص 2182، 02لبنان، ط

خليل المنصور، دار : ، الرسالة القشيرية، وضع حواشيه (هـ 315ت)عبد الكريم القشيري  -7
 .228، ص 2002الكتب العلمية، بيروت ، لبنان،دط، 

، مرجع سبق ذكره، (الطرق الصوفية)الدي، جامع األصول في األولياء د النقشبندي الخأحم -8
 .312ص 

عبد العال شاهين، دار : ، معجم اصطالحات الصوفية، تح (هـ230ت )عبد الرزاق الكاشاني  -9
 .85، ص 2112، 02المنار للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط

، 02، دار العودة ، بيروت، لبنان، ط02المتحول، ج، الثابت و(أدونيس)علي أحمد سعيد  -10
 .12، ص 2121

دمحم : ، تفسير التستري، تح ( هـ283ت )أبو دمحم سهل بن عبد هللا بن يونس بن رفيع التُستري  -11
، 02الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط دار –باسل عيون السود، منشورات دمحم علي بيضون 

 .220، ص ـه2323
،  05، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج(هـ 850ت)الحسن بن دمحم النيسابوري  نظام الدين -12

 .312ه، ص 2321، 02الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان، ط: تح
، ص  2183، الدار التونسية للنشر، تونس، 02دمحم الطاهر بن عاشور، التحرير والتوير، ج -13

233. 
مرفوعا، بل المشهور هو من قول بكر بن عبد هللا المزني،  ثبت عنه ليس هذا بحديث ي -14

، المغني عن حمل (هـ 801ت )رواه الحافظ أبو الفضل زين الدين بن أبي بكر العراقي 
األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء من األخبار، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 

سلسلة « ال أصل له مرفوعا»: أللباني، قال عنه دمحم ناصر الدين ا.32، ص 2005، 02ط



 طارق زيناي  .د
 

 
 2182 سبتمبر  /22: العدد                                                                             965

                                                                                                                                        

، دار المعارف، الرياض، 02األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، ج
 .328م، ص 2112 -هـ2322، 02العربية السعودية، ط المملكة

موسى دمحم علي، عالم الكتب، لبنان، : ، قواعد العقائد، تح (هـ 505ت ) أبو حامد الغزالي   -15
 .221، ص 2185، 02ط

هذا األثر مذكور في كتب الصوفية كإحياء علوم الدين للغزالي قوت القلوب في معاملة  - 16
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 

، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، (هـ2032ت )، عبد الرؤوف المناوي 02، جالصغير
 .31ه، ص 2351، 02ط

عثمان يحيى ، الهيئة : ، تح 03، الفتوحات المكية،ج(هـ 138ت )محي الدين بن عربي  -17
 .222، ص 2112المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، 

صحيح )، الجامع المسند الصحيح ( هـ 251ت )أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخاري  -18
دمحم زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، القاهرة، مصر، : ، تح 02، ج(البخاري

 .ورواه كذلك [220] الحديث رقم . 35ه، ص 2322، 02ط
، 02،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج(858ت )أبو الفضل أحمد بن حجر العسقالني   -19

: دمحم فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حاديثهرقم كتبه وأبوابه وأ
عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، دار المعرفة، : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة

 .221ه، ص  2321بيروت، لبنان، 
رفة، ، دار المع02هذا األثر ما وجدته عند غير أبي حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج -20

 .200بيروت، لبنان، دط، دت، ص 
 .221، ص أبو حامد الغزالي، قواعد العقائد، مرجع سبق ذكره -21
دار الفكر للطباعة والنشر، ، تلبيس إبليس، (هـ512ت )أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  -22

 .321، ص 2002، 02بيروت، لبنان، ط
 .282، ص المرجع نفسه -23
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (هـ2220ت )شهاب الدين األلوسي  -24

ه، ص 2325، 02علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ، تح 03ج
358. 

 .228، ص أبو حامد الغزالي، قواعد العقائد، مرجع سبق ذكره -25

 .212معجم اصطالحات الصوفية، مرجع سبق ذكره،ص  -26 
 .221 -228الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، مرجع سبق ذكره، ص عبد  -27
 .233  - 221، ص أبو حامد الغزالي، قواعد العقائد، مرجع سبق ذكره: يُنظر -28
 .222، ص أبو حامد الغزالي، قواعد العقائد، مرجع سبق ذكره -29
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 .52المرجع نفسه، ص  -31
 .50المرجع نفسه، ص  -32
، (لوافح األنوار في طبقات األخيار)، الطبقات الكبرى (هـ123ت )عبد الوهاب الشعراني  -33

 .03ه، ص 2325، مكتبة دمحم المليجي الكتبي وأخيه، مصر، 02ج
عبد  :، تح 20، مجموع الفتاوى، ج (هـ 228ت ) أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية  -34

الرحمن بن دمحم بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 
 .521، ص2115 - ـه 2321المملكة العربية السعودية، 

، منشورات دار الحكمة، 02، لطائف المنن واألخالق، ج(هـ123ت )عبد الوهاب الشعراني  -35
 .21 -25، ص 2185لبنان،  -سوريا، بيروت -دمشق

علي شيري، دار : ، تح 20، البداية والنهاية، ج(هـ223ت )أبو الفداء إسماعيل بن كثير  -36
 .  313، ص 2188، 02إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

 .الصفحة نفسها -37
، دار الكتب 02، تاريخ ابن الوردي، ج(هـ 231ت )أبو حفص عمر بن المضفر  بن الوردي  -38

 .221، ص 2111، 02لبنان، طالعلمية، بيروت، 
، مرجع سبق ذكره، (الطرق الصوفية)أحمد النقشبندي الخالدي، جامع األصول في األولياء  -39

 .200ص 
أيمن حمدي، قاموس المصطلحات الصوفية، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  -40

 .55، ص 2000، 02ط
في معرفة األواخر واألوائل، دار الكتب  ، اإلنسان الكامل(هـ821 ت) عبد الكريم الجيلي -41

 .220، ص2112، 02العلمية، بيروت ، لبنان، ط
 ،2182، 02عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفية، دار السيرة، بيروت، لبنان ،ط -42

 .21ص
نجاح محمود الغنيمي، دار المنار، : ، المناظر اإللهية، تح(هـ821 ت)عبد الكريم الجيلي  -43

 .235، ص 2182، 02ة، مصر، طالقاهر
 . 212أبو منصور الحالج، األعمال الكاملة، مرجع سبق ذكره، ص  -44
 .225المرجع نفسه، ص  -45
 .221المرجع نفسه، ص   -46
، اللمع، عبد الحليم محمود و طه عبد الباقي (هـ  328ت ) أبو نصر السراج الطوسي   -47

 .323، ص2110دار الكتب الحديثة، مصر،  سرور،
 .الصفحة نفسها -48
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، 2111، 03دمحم المعتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط:  ، تح02ج
 .381ص

 .223، مرجع سبق ذكره، ص 03محي الدين بن عربي، الفتوحات المكية، ج  -50
، 02غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب جهـ ، 2288ت )شمس الدين السفاريني   -51

 .213 ، ص2113، 02مؤسسة قرطبة، مصر، ط
صحيح ) ، الجامع المسند الصحيح (هـ  251ت ) أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخاري -52

 .[2232]الحديث رقم . 213، مرجع سبق ذكره ، ص  03، ج(البخاري
، مرجع 02ج مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ونستعين،شمس الدين بن قيم الجوزية،  -53

 .352سبق ذكره، ص 
 .32أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، مرجع سبق ذكره، ص -54
، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، دار المعارف، القاهرة، (هـ2223ت )أحمد بن دمحم بن عجيبة  -55

 .218مصر، دط، دت، ص
 .الصفحة نفسها -56
ل والتأويل، مؤسسة الرحاب الحديثة،  -57 دمحم مصطفى العزام، الخطاب الصوفي بين التأو 

 .53، ص2020، 02بيروت، لبنان، ط
 .52أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، مرجع سبق ذكره، ص -58
دمحم أبو الفضل : ،  تح 03، اإلتقان في علوم القرآن، ج(هـ122ت)جالل الدين السيوطي  -59

 .223، ص 2123إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 
، مطبعة 02جمناهل العرفان في علوم القرآن، ، (هـ 2312ت)دمحم عبد العظيم الزرقاني  -60

 .28، ص 03عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، مصر، ط
 .250ره، ص أبو نصر سراج الطوسي، اللمع، مرجع سبق ذك -61
، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دط، 2، إحياء علوم الدين، ج(هـ505ت )أبو حامد الغزالي  -62

 .213دت، ص
 . 82، مرجع سبق ذكره، ص02ج، مناهل العرفان في علوم القرآندمحم عبد العظيم الزرقاني،  -63
لذكرى المئوية الثامنة أبو العال عفيفي وآخرون، الكتاب التذكاري، محي الدين بن عربي في ا -64

 .20، ص 2111لميالده، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، 
سيف الدين عبد القادر : ، اإلكليل في استنباط التنزيل، تح(هـ122ت )جالل الدين السيوطي  -65

 .23، ص2182الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 .33،  مرجع سبق ذكره، ص03رآن، ججالل الدين السيوطي، اإلتقان في علوم الق -66
بحثت عن هذا صحة هذا الحديث في كتب السنة فوجدته بألفاظ كثيرة زيادة على المذكور  -67

الزهد والرقائق ألبي عبد الرحمن ولكن في غير الكتب الستة المعتمدة، منه ما جاء في كتاب 
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ِّ آيَةٌ إِّالَّ َولََها َظْهٌر َما فِّي » :قوله ، عن النبي (هـ282ت )عبد هللا بن المبارك  تَابِّ ّللاَّ كِّ
 حبيب الرحمن األعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،: تح  « َوبَْطٌن، َولُِّكل ِّ َحد ٍ َمْطلَعٌ 

، ورواه أيضا بلفظ آخر عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه، 23ص هـ،2321
سلسلة ضعفه دمحم ناصر الدين األلباني،  والبزار وأبو يعلى في مسنديهما وغيرهم، والحديث

، مرجع سبق ذكره، ص 01األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، ج
 [.2181]الحديث رقم  ،551

عبد : ، تح03، الضعفاء الكبير، ج(هـ322ت )الحديث أورده أبو جعفر دمحم بن عمرو العقيلي  -68
، وأبو دمحم 05، ص2183، 02العلمية، بيروت، لبنان، طالمعطي أمين قلعجي، دار الكتب 

دمحم ، شعيب األرنؤوط: ، تح23، شرح السنة، ج(هـ520ت )الحسين بن مسعود البغوي 
والحديث . 22، ص 2183، 02بيروت، ط -زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، دمشق

وأثرها السيئ في ضعفه دمحم ناصر الدين األلباني، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة 
 [.2332]الحديث رقم . 520، مرجع سبق ذكره، ص 03األمة، ج

،  02، ج(النكت والعيون)هـ ، تفسير الماوردي 350ت ( )الماوردي)أبو الحسن علي بن دمحم  -69
 .32السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ص: تح

 .225، مرجع سبق ذكره، ص 03اإلتقان في علوم القرآن، ججالل الدين السيوطي،  -70
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع (هـ2220ت ) شهاب الدين األلوسي -71

 .08،  مرجع سبق ذكره، ص 02المثاني،ج
 .32، مرجع سبق ذكره، ص 03جالل الدين السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج -72
عمار  طالبي، مكتبة التراث، : ، العواصم من القواصم، تح(هـ533ت )أبو بكر بن العربي  -73

 .213  -213ص ت،.ط، د.مصر، القاهرة، د
 . 211المرجع نفسه،ص  -74
عبد الحليم محمود، دار المعارف، : ، لطائف المنن، تح (هـ201ت )ابن عطاء هللا السكندري  -75

 .232، ص2001، 03القاهرة، مصر، ط
، مرجع سبق ذكره، ص 02ج، مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني،  دمحم عبد العظيم -76

21. 
، 2183أحمد محمود صبحي، التصوف إيجابياته وسلبياته، دار المعارف، القاهرة، مصر،  -77
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،  مرجع 02شهاب الدين األلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،ج -81

 .01سبق ذكره، ص 
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 .233المصدر السابق، ص -94
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 .18هـ، ص2311، 02القاهرة، مصر، ط
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 الفقيهُ عبد الواحد الونشريسي  

ياسي  بالمغرب األقصى   ونشاُطه العلمي  والس ِّ

Jurist Abdelwahed Lounsharsi and his scientific and 

political activity in Morocco 

*************** 

 أحمد لشهب/ د          
 قسنطينة -األمير عبد القادرجامعة 

prf.chater@gmail.com 
 

 12/10/2112: تاريخ القبول       12/16/2112 :تاريخ اإلرسال
 :الملخص

مننم مخننالر الر انننر منتوننا مسننتمدء ت العبهنناى اخننير  نن  عبنن  اله ننار  
يت في هذا البحث التتعريف  أحد معالم الر انر الذي كتتبنت  والهغارب، وقد احرت

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   حياانن  

كالتتصنننيف،  ا جتهاعيتننة والعبهيتننة، ومستعرلننا  لرمانننط مننم ن ننا   العبهننيت ،
ياسيت  كك بح  يم الدُّولوالتتدريس، ون ا   الست  ياسيتة، وعقد الصت  .تا ة المثانق الست 

 :الكلمات المفتاحية
 .الصبح ،المثانق ،التصنيف ،التدريس ،المن ريسي 

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. 

key words: ELWANCHARICI -teaching -writing- documents- 

reconciliation. 

 :مقد مة
دء الهغربت األقص   م عبهاى الر انر عبي  ألسباب يتعبتق تءو  وفمدء عدٍد م 

 عضننوا  الهننناع العبهننيت الننذي كننان مفضننرء مننن   ننالهغرب األوسنن   لقر نن  مننم 
األننندلس، وكةننرا مراكنن  التتعبننيم، ووفننرا الهكتبننات، ووجننمد القننرويت يم، واقنندير 

ياسيتة واألمنيتة التني  كاننت مكةنر الم ا ألهر العبم، ومنوا ما يتعبتق  الظروف الست 
دات الدتالبينة عبن  السُّنبطة  الطرا ا  منوا  الهغرب األقص ، حيث منترت التتهنرت
كنننم، والتتضنننييق عبننن   نننراعات الهحتدمنننة  نننيم األمنننراى عبننن  الحت القانهنننة، والصت 

ا  .الهعارليم مولاعا  غيرء مستقرت

وا  لنن  الورننرا  لنن  الهغننرب األقصنن   ومننم م ننرع العبهنناى الننذيم الننطرت
، الذي ااتخذ مم مدينة (هـ419: ت)لعبتاس محهد  مت يحي  المن ريسيُّ الخقي  م م ا

فنناس مسننتم نا  لنن ، فأسننوم  تنليخنن  النتخيسننة، ودروسنن  الهااعننة فنني ان نني  و ثننراى 
لنة   نيم  ْظما  عند األمراى والعبهاى، ومْن   الحياا العبهيتة والةتقافية  وا، فنال  ذلك حت

 . عهمم النتاس

م نسر هذا العالم ، الذي ولد  وم  الربير ا ن  الخقي  عبد الماحد المن ريسيت
 هدينننة فنناس، وفيوننا ارعننر  ونوننر مننم العبننمم والهعننارف مننا مهبنن   عنند  لننك من 
ياسيتة  الهغرب األقص  في عصره، ومن   لنك  يتصدتر م ود الحياا العبهيتة والست 

وا مم ا هتهام عب  األقرت   ها حضي    و النده، فخخني لم ابقء هذه ال تخصيتة حضت
ياسيتة  .  سبط  لك عب  كةيريم مكانت  العبهيتة، ومدواره الست 
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ّ  وفننيمء يتهةتننر ن ننا   العبهننيت   فهننم هننم الخقينن  عبنند الماحنند المن ريسننيت
ياسيت   الهغرب األقص ّ  والست 

فق الخطتة اآلاية       :هذا ما يريط عن  البحث، وء

 مقد مة     

ل       لواحد الونشريسي  حياةُ عبد ا: المبحث األو 

ل       الحياةُ االجتماعي ة للونشريسي  : المطلب األو 
ل            اسه  وكنيت  ونسبت  : الخر  األوت

 مملده ون أا  : الخر  الةتاني          

 وظانخ  ووفاا : الخر  الةتالث          

 الحياةُ العلمي ة للونشريسي  : المطلب الث اني     
ل            تيمل  : الخر  األوت

 االميذه: الخر  الةتاني          

 مكانت  العبهيتة: الخر  الةتالث          

 نشاُط عبد الواحد الونشريسي  : المبحث الث اني     

ل       الن شاُط العلميُّ للونشريسي  : المطلب األو 
ل            ن ا ت  في التتأليف : الخر  األوت

 ن ا ت  في التتدريس والخطا ة والهمالد: الخر  الةتاني          

 ن ا ت  في القضاى والتتمثيق واإلفتاى : الخر  الةتاني          

ياسيُّ للونشريسي  : المطلب الث اني       الن شاُط الس ِّ

ل           ياسيتة: الخر  األوت  كتا تت  المثانق الست 

بح  يم الدُّولعق: الخر  الةتاني            دته الصت
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ياسي: الخر  الةتالث            ثباات  عب  الهمقف الست 

 خاتمة البحث وتوصي اته     

 مصادر ومراجع البحث     

ل       حياةُ عبد الواحد الونشريسي: المبحث األو 

عنناا اإلمننام عبنند الماحنند المن ريسننيت حينناا اجتهاعيتننة وعبهيتننة حافبننة 
ْقر  مماهب  األحداث واألعهال، م  .سوهت في اكميم تخصيتت ، وصء

ل  الحياةُ االجتماعي ة للونشريسي: المطلب األو 

ل  اسمه وكنيته ونسبته : الفرع األو 

ند، وانقنر  ، يكنتن  م نا محهت هم عبد الماحد  م محهد  مت يحي  المن ريسنيُّ
العبتناس  عر الهصادر منت كنيت  م م مالك، وهم ا م الخقي  الكبينر النتنماعليت  م ني 

 . (1)"الهعيار الهعرب"محهد  م يحي  المن ريسيت ، صاحط 

 .(2)"المن ريسيُّ الصتغير"، و"ا م ال تيخ"، و"ا م المن ريسيت  : "يقال ل 

نسننبة   لنن  جبننر عظننيم مننم جبننال الر انننر، تننهال  نوننر ال ننبف، " المن ريسننيُّ "
 . (3)ترقا  وغر   سور منداس، وجنم   سور وعينة غر ا ، وسور السترسم 

 مولده ونشأته : الفرع الث اني  

ل دء عبد الماحدت المن ريسنيُّ  خناس  عند الةتهنانيم وثهانهاننة منم الورنرا،     وت
و لننك  عنند انتقننال م ينن   ليوننا مننم ابهسننان،    كننان انتقالنن  سنننة مر نن  وسننبعيم 

 . (4)وثهانهانة لبوررا النتبميتة

 وي الغنن ، لكنتن   ينت عبنم ون أ في  يت متمال ،    لم يكم والده مم 
 . (5)وجاللة، فنور مم عبم والده، ثمت عم العبهاى مم مقران م ي 

جن  والنده، كنان  لنك فني حندود سننة ع نر مو  حند  ع نر  ولها كبتر عوت
ع   أ ناى، حرص عب  ار يتوم واعبيهوم، وااتخنذ م نا عيند  واسعهانة لبوررا، ورت

حهم الكاللي   .(6)لوم معبت ها  ( هـ1001: ت)عبد الرت



 الفقيهُ عبد الواحد الونشريسي                                                                           
 

 

 903                                                                                  مجلة اإلحياء

 وظائفه ووفاته: الفرع الث الث

فيعنة، وهني : اقبتد اإلمام عبد الماحد المن ريسنيُّ عنددا  منم المظنانف الرت
 . (7)القضاى، والختتيا، والتتمثيق، والتتدريس، والخطا ة

 خاس قتيال، قتب   عر عهالى السُّبطان م ي عبند هللا  -رحه  هللا  -امفت ي 
د ال تيخ الستعدي، و  نة الحنرام، سننة محهت لك ليبة ا ثنيم سا   وع نري  ي الحرت
في ( هـ247: ت)، ودتفم م  ال تيخ ا م عبتاد (هـ499)لهس ولهسيم واسعهانة 

 .(8)رولت 

 الحياةُ العلمي ة للونشريسي: المطلب الث اني

ن ننأ اإلمننام عبنند الماحنند المن ريسننيُّ فنني  يخننة عبهيتننة ا لننر  العبهنناى، 
لم يكم في حياا م ي  في جندت  : ))عبهوم،    منت  كها يرو  عن فرالسوم ونور مم 

احة ، ولكن  سرعان ما استدرك  لك، فردت واجتود (9)(( بط،  ر كان قد يؤثر الرت
حتت   بغ مصناف  األنهنة الخقوناى، والستنادا العبهناى، واصندت  لبتتندريس فنونرء منم 

م حبقت  الخقواى والعتب ج م   .هاىعبه   ببة العبم، واخرت

ل  شيوخه : الفرع األو 

ملذ الخقي  عبد الماحد المن ريسيُّ العبنم عنم جبتنة منم تنيمع فناس وابهسنان      
 :وغيرهها، منوم

قنال الهنرنمر  (:هىـ919: ت)والده أبو العب اس أحمد بن يحيىى الونشريسىيُّ  -1
ملذ عم م ي  الخقي  الكبير، الحافظ، الهحصتر، النتماعلي م ني (: ))هـ449: ت)

 .(10)((العبتاس محهد  م يحي  المن ريسيت 

د بن عبد هللا اليفرني المكناسي   -2  قال مخبمف(: هـ910: ت)أبو عبد هللا محم 
م نم : ملذ عن  جهاعة مننوم ...قالي الرهاعة: ))في ارجهت  (هـ1630 :ت)

، وا ن  عبد الماحد  .(11)...((العبتاس المن ريسيت
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د بن أحمىد بىن زىاال العثمىاني  المكناسىي  لىا  الفاسىي   -3 : ت)أبو عبد هللا محم 
حضننرت : ))قننال عبنند الماحنند المن ريسنني عننم تننيخ  ا ننم غنناعي(: هىىـ919

 . (12)((مرالس  قران  في الخق ، والعر ية، والتتخسير، والحديث وغيرها

اتنتهبت ولعبد الماحد المن ريسيت  جاعا مم تيخ  ا م غاعي  رهي  ما 
حهم الستربهاسنننيت  نننوا عبننند النننرت ( هنننـ1639: ت)عبيننن  فورسنننت ، ونقنننر لننننا نصت

 .(13)وغيره

 نت عبند الماحند : قينر (:هىـ920: ت)أبو اكرياء يحيى بن مخلوف السُّوسي   -9
المن ريسي قنرم عبن  تنيخ  يحين  السُّمسني ملخينة ا نم مالنك معيند منم ع نر 

ي العبتاس المن ريسي فيقرم عبي  لتهات، و تكر منت السُّمسي كان يبيت عند م 
الهختصنننر الخرعننني   نننم الحاجنننط، ويقنننرم عبننند الماحننند المن ريسننني عبننن  

 .(14)السُّمسي ملخية ا م مالك

د بن أبي جمعة الهبطي   -9  .(15)(هـ931: ت)أبو عبد هللا محم 

ىىىد الحب ىىىا   -6 : ت)قنننال الهنرنننمر  (:هىىىـ932: ت)أبىىىو العب ىىىاس أحمىىىد بىىىن محم 
د عبد الواحديخنا وملذ ت(: ))هـ449 ميضا  عب  تيخ الرهاعنة م ني  أبو محم 

د  م غاعي وعم غيرهها كاألستا يم   .(16)((الهبطي والحب ا عبد هللا محهت

: ت)أبو الحسن علي بن موسى بىن علىي بىن هىاروْ اَلْمْطَغىرل الت ِّلمسىاني   -0
يحضنر مربسن  فني مختصنر لبينر (: ))هنـ449: ت)قال الهنرمر (: هـ991

دالوغيره   . (17)...((ونشريسي  أبو محم 

 تالميذه: الفرع الث اني

االميننذ كتةتننر،  بغننما تننأوا   -رحهنن  هللا  -لبخقينن  عبنند الماحنند المن ريسننيت 
 :كبيرا  في العبم، اقبتد  عضوم عددا  مم الخط  ال ترعيتة، فهم االميذه

قنال عنن   (:هىـ999: ت)أبو سعيد عثماْ بن عبد الواحد المكناسي  الل مطىي   -1
، (18)كان مالعما    نم هنارون  هدرسنة العطتناريم(: ))هـ449: ت)الهنرمر 

 .(19)((ولكرسيت التتخسير وا م الحاجط لبمن ريسيت 



 الفقيهُ عبد الواحد الونشريسي                                                                           
 

 

 909                                                                                  مجلة اإلحياء

ىىيتني   -2 ىىد بىىن أحمىىد اليْس ِّ  :ت) قننال مخبننمف(: هىىـ999: ت)أبىىو عبىىد هللا محم 
نننيتنيت  (هننـ1630 منننة: ))فننني ارجهنننة اليءست  نننة كنننا.. الخقيننن  العالت  م ملنننذ عنننم منهت
 .(20)((وا م هارون وعبد الماحد المن ريسيت ... غاعي

قىىاس الت ِّجيىىـبي  الفاسىىي   -3  ّ ىىد بىىن علىىي ال ىىد عبىىد الوهىىاب بىىن محم  : ت)أبىىو محم 
قننا ( هننـ 1063: ت)قننال التُّنبكتنني  (:هىىـ961 وملننذ عننم : ))فنني ارجهننة ال ت

ومكةننر  العبتنناس الحبتنناك، وستننق ْيم، وا ننم هننارون وعبنند الماحنند المن ريسننيت 
 .(21)((نوهاع

ق اس  -9  ّ د أحمد بن علي ال ( هـ449: ت) كره الهنرمر  (:هـ961: ت)أبو محم 
د عب  ال تيخ الخقين  األسنتا  اإلمنام م ني : ))... قمل  وقرم ميضا  تيخنا م م محهت

م ني الحسنم عبني ا نم : وعبن  اإلمناميم الهختينيم الخطيبنيم... العبتاس الحبتاك
، ومكةر عنوها د عبد الماحد المن ريسيت  .(22)((هارون، وم ي محهت

حمن  -9 ىىىد عبىىىد الىىىر  ىىىد بىىىن لبىىىراهيا الىىىدُّك الي الفاسىىىي، أبىىىو محم  : ت)بىىىن محم 
وعنم ال تنيخيم ... ملذ عنم م ين (: ))هـ449: ت)قال عن  الهنرمر  (:هـ962

نند المن ريسننيت : الهختيننيم وكننان مسننمت ... م نني الحسننم ا ننم هننارون وم نني محهت
 .(23)((من 

حمن بىن أبىي العافيىة المكناسىي   -6 د بن أبي القاسىا بىن علىي بىن عبىد الىر  محم 
: فنني ارجهننة م نني العافيننة( هننـ1639: ت)قننال الستربهاسننيت  (:هىىـ962: ت)
طءْغنري، وعنم م ني مالنك عبند : م يخت )) ملذ عم م   الحسم  م هنارون اْلهء

 .(24)((الماحد  م محهد المن ريسيت 

د بن أحمىد العبسىي   -0 : ت)قنال عنن  الهنرنمر : (هىـ969: ت) أبو عبد هللا محم 
قرم عب  تيخ الرهاعة ... لنتحمي، الخطيط نيا ةالخقي ، األستا ، ا(: ))هـ449

نند ا ننم غنناعي م نني : وملننذ ميضننا  عننم اإلمنناميم الخطيبننيم... م نني عبنند هللا محهت
د المن ريسيت   .(25)((الحسم عبي ا م هارون وم ي محهت
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د بن أبي الفضل خروف التُّونسىي، نّيىل مدينىة فىاس  -2 : ت)أبو عبد هللا محم 
وحضنر مربنس تنيمع فناس وملنذ (: ))هنـ449: ت)قال الهنرنمر  (:هـ966

 .(26)((عنوم، و اكرهم كةيرا ، كا م هارون والمن ريسيت 

ق ىىاس  -9  ّ ىىد بىىن عبىىد هللا ال : ت) كننر الهنرننمر : (هىىـ962: ت)أبىىو عبىىد هللا محم 
د عبد الماحند ))منت  ملذ عم ( هـ449 ال تيخ اإلمام، الهختي، الخطيط م ي محهت

 .(27)((المن ريسيت 

ح -11 د بن عمىراْ الس السىي  عبد الر  قنال عنن  ا نم  (:هىـ969: ت)من بن محم 
الخقينن ، النتحننمي، الخطيننط نيا ننة، ملننذ عننم ا ننم (: ))هننـ1079: ت)القالنني 

 .(28)((هارون، وم ي مالك عبد الماحد  م محهد المن ريسيت 

قنننال ا نننم عسنننكر  (:هىىىـ901: ت)عبىىىد الىىىوارب بىىىن عبىىىد هللا اليَْصىىىلُوتي  -11
د ا م غناعي، (: ))ـه483: ت)ال تخ اونيت  لقي تيخ الرهاعة م ا عبد هللا محهت

وم ا الحسم ا م هارون، وال تيخ م ا العبتاس محهد  م يحي  المن ريسي وا نن  
نند عبنند الماحنند لقنناى  واحنندا ، ملننذ عنننوم فنني  ريننق العبننمم الخقويتننة .. م ننا محهت

 .(29)((وغيرها

ىىد بىىن علىىي ابىىن عىىد ة األندلسىىي   -12 قننال عننن   (:هىىـ909: ت)أبىىو عبىىد هللا محم 
: ملذ عم اإلمناميم الهختينيم الخطيبنيم: ))في فورست ( هـ449: ت)الهنرمر 

نند المن ريسننيم نني الحسننم ا ننم هننارون  و عم دروس ... وغيننرهم وم نني محهت
يم في الخق  وغيره  .(30)((الهختيءيم الهذكمرء

قننال عننن  ا ننم  (:هىىـ921: ت)المصىىمودل   (31)مبىىار  بىىن علىىي الت ىىارختي   -13
، الخقيننن ، ملنننذ عنننم (: ))هنننـ1079: ت)القالننني  عبننند الماحننند ال تنننيخ الهسنننمُّ

 .(32)...((المن ريسيت 

اشىدل الت ِّلمسىاني -19 قنال عنن  : (هىـ922: ت) أبو الحسن علي بىن عيسىى الر 
قننرم عبنن  تننيخ الرهاعننة اإلمننام م نني عبنند هللا  ننم (: ))هننـ449: ت)الهنرننمر 

ننند ا نننم هنننارون وعبننن  الخقيونننيم اإلمننناميم م ننني الحسنننم ... لبنننف وم ننني محهت
 .(33)((المن ريسيت 
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د بن يحيى الفاسي  -19  :ت) قنال عنن  مخبنمف (:هـ923: ت)أبو عبد هللا محم 
عبننننند الماحننننند ملنننننذ عنننننم . كنننننان يحخنننننظ ا نننننم الحاجنننننط: ))(هنننننـ1630

 .(34)...((المن ريسيت 

ىد ابىن مجبىر المس ىارل  أبو عبد هللا -16 قنال عنن  الهنرنمر : (هىـ929: ت)محم 
وقرم فرعي ا نم الحاجنط  بخظن  عبن  ال تنيخ اإلمنام الهختني )) (:هـ449: ت)

د عبد الماحد المن ريسيت حتت  لته  قراىا  حث واخوم، ولنتم عبين   م ي محهت
ملننر   كرسنني الغننداا  رننام  القننرويت يم، وكةيننرا  مننم ثالةننة  ننذلك الكرسنني، 
رقنا الهتتصنر  وحضر عنده من  كةينرا   غينر  لنك الكرسني، كهسنرد العقبنة ال ت
 داره، ومسرد رحبة ال ت يط وغيرهها، و عم  في التتخسير حتت  لتم، ومعاد 

 .(35)((ملر   ل  مثناى سمرا يمسف عبي  الستالم

نقنر الهنرنمر  (:هىـ999: ت)أبو العب اس أحمد بىن علىي المنجىور الفاسىي   -10
م ملذ عنوم، فقال( هـ449: ت) م نم ... ومنوم تيخنا الخقي : ))في فورست  عهت

د عبد الماحد  م محهد المن ريسيت   .(36)((محهت

قننال عننن   (:هىىـ999: ت)أبىىو راشىىد يعقىىوب بىىن يحيىىى اليىىدرل الفاسىىي   -12
يعرف الخنرانر والحسناب، ويستحضنر ننماعل : ))(هـ 1063: ت)التُّنبكتي 

 .(37)((هارون وعبد الماحد المن ريسيت الخق ، ملذ عم ا م 

ىىور -19  :ت) قننال مخبننمف (:هىىـ1111:ت)ل أبىىو العب ىىاس أحمىىد بىىن علىىي الّمُّ
مري (هـ1630 . اإلمام الخقي ، ال تيخ الكامر، العالم العامر: ))في ارجهة ال مُّ

 .(38)...((عبد الماحد المن ريسيت : ملذ عم معالم منوم

ىىىد بىىىن أحمىىىد الس ىىىالمي  -21 ضنننيكي  (:هىىىـ1112: ت)محم  : ت)قنننال عنننن  الحت
الخقي ، العالم العامر، الربير القدر، ملذ  خاس عم عبد هللا الحقت (: ))هـ1184

ننننننكتاني، وعننننننم  القالنننننني م نننننني مالننننننك عبنننننند الماحنننننند الهصننننننهمدي الست
 .(39)...((المن ريسيت 

ىىد عبىىد الواحىىد بىىن أحمىىد الُحميىىدل  -21  قننال مخبننمف (:هىىـ1113: ت)أبىىو محم 
هيديفي ارجهة ال (هـ1630 :ت) الخقي ، العالم ... قالي الرهاعة  خاس: ))حت
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ال تنيخ : ملذ عم معنالم مننوم. الصدر، اإلمام الذي   األذه في هللا لممـة  نم
 .(40)...((وعبد الماحد المن ريسيت محهد  ا ا 

َميْرل  -22 اج، الن فّل الحِّ د الس ر  قنال  (:هـ1110: ت)أبو اكري ا يحيى بن محم 
د الكتتاني  ال تيخ اإلمام، عبم األعالم، مختني فناس (: ))هـ1699: ت)عن  محهت

نننننيم م ننننني مالنننننك عبننننند الماحننننند ملنننننذ عننننم ... ولطيننننط مسنننننردءيوا األعظهء
 .(41)...((المن ريسي

قال عن  ا م  (:هـ1111: ت)أبو عثماْ سعيد بن أحمد اَلْمقَّرل الت ِّلمساني   -23
عبد ملذ  هدينة فاس عم ... لهختي  تبهسانالخقي  ا(: ))هـ1079: ت)القالي 

 .(42)((الماحد المن ريسيت 

ىد عبىد هللا بىن أحمىد بىن الحسىن الخالىدل الس السىي، يُعىرف بىابن  -29 أبو محم 
ضننيكي  (:هىىـ1113: ت)حسُّىىوْ  فنني ارجهننة ا ننم ( هننـ1184: ت)قننال الحت
ة عنم األجبتن -رحهن  هللا-ملنذ ... ل  تورا وصيت في  الد الهغرب: ))حسُّمن

 .(43)...((كعبد الماحد المن ريسيت 

 مكانتُه العلمي ة: الفرع الث الث

مرابة  سنامقة  فني العبنم،  -رحه  هللا  - بغ الخقي  عبد الماحد المن ريسي 
م جناى  عنده منم مهنر التتنراجم  ي ود لذلك مم عاصره مم تيمل  واالميذه، ومهت

ير  .والست 

اسخة في العبموهذه  انخة مم األقمال ادلُّ عب  فضر   :اإلمام، وقدم  الرت

تنيخنا الخقين ، النتحنمي، (: ))هنـ449: ت)قال عن  ابهيذه محهد الهنرمر 
األديط، الهحقت نق، الخصنيح العبنارا، البتطينف اإلتنارا، الهختني، الخطينط، النتناظم 

د عبد الماحد  م محهد المن ريسي  .(44)((النتاثر، م م محهت

الخقيننن  العنننالم : )) قملننن ( هنننـ483 :ت)ونعتننن  ا نننم عسنننكر ال تخ ننناوني 
نريح، فريند دهنره،  العالمة، البحر الخوتامة، صناحط القبنم الخصنيح، والبت سنان الصت

الختينا، : وانتوت  لي  رياسة العبم، وجه   يم الخط  النةتالث... ومعرم ة عصره
 .(45)((والقضاى، والتتدريس
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قالنني )):  قملن ( هنـ1690: ت)ووسنه  عبند الكبينر  نم هاتننم الكتتناني 
نند عبنند الماحنند، كننان   مامننا  حافظننا ، فقيوننا ،  -رحهنن  هللا-القضنناا، اإلمننام م ننم محهت

را  القضناى  م اركا ، جامعا  لبخقن  واألصنمل، والنتحنم، والهنطنق والحنديث، محنرت 
 .(46)((والنتماعل، مختيا  

د مخبنمف م نم مالنك عبند الماحند ا نم : ))(هنـ1630 :ت) وقال عن  محهت
قاليوا سبعة ع ر عاما ، ثمت مختيوا : س محهد المن ريسي الخاسيال يخ م ي العبتا

امنة، الخطينط،  ، العالمنة، العهندا، الهحقت نق، الخوت  عد ا نم هنارون، اإلمنام الهتخننت مت
يم الهتيم  .(47)((الخصيح، النتاظم النتاثر م  المر  والدت 

نند عبنند : )) قملنن ( هننـ1623: ت)واننرجم لنن  الحرننمي الةتعننالبي  م ننم محهت
نااي الخاسي،  مام وقت  في الخق  ال ماحد  م اإلمام محهد  م يحي  المن ريسي، ال ت

مم غير مداف ، متضبت   في األدب واألصمل، م ارك في الخنمن، محقت ق لبرهين  
م   القة لسان، وحسم  يان، وثبات جنان، ولطف وحسم تنهانر، وجنمدا فونم 

يم، متي ْعر   يقار  في ، صحيح الدت  ، وت  م المر ، مويط وقمر، متقندتم فني ول تٍ
 . (48)((اإلن اى وعقد ال ُّرو ، مربس  يحضره مكا ر العبهاى

 نشاُط عبد الواحد الونشريسي  : المبحث الث اني

 نت الدتارس لبتتاريخ اإلسالمي يبحظ دور العبهاى في  ثراى الحياا العبهيتنة 
ياسيتة،  ها يحقت ق لألمنة النتوضنة  ياسني، واأميم الحياا الست  الةتقافيتنة وا سنتقرار الست 

 .ومم هؤ ى الخقي  عبد الماحد المن ريسيت الذي كانت ل   صهات والحة فيوها

ل  الن شاُط العلميُّ للونشريسي  : المطلب األو 

ممانننةت العبننم اسننتمجط اإلنخننا  مننن ، واببيغنن  لبنتنناس، وهننذا مننا كننان عبينن  
لننذي لننم يبخننر  عبهنن ، فأْسننوم فنني ا –رحهنن  هللا  -الخقينن  عبنند الماحنند المن ريسنني

التتننأليف، والتتنندريس، والخطا ننة، وحهننر عننطى الخطنن  ال تننرعيتة مننم قضنناى، 
 .وامثيق، وفتيا
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ل  نشاُطه في الت أليف : الفرع األو 

ْسم  والنتخاسة، قال عنوا  اهيت ت انليف الخقي  عبد الماحد المن ريسيت  الحت
، وقنال عنونا عبند الكبينر (49)((حسننةولن  اننليف (: ))هـ1079: ت)ا م القالي 

، و  تك منت  لك لها حما  مم (50)((ول  انليف نخيسة(: ))هـ1690: ت)الكتتاني 
 :درر العبم وكنمعه، فهم انليخ 

ك ننوادا الستننها ، ومخيتننات البينن  : نَْظىىاف فىىي نظىىائر الفقىىه المىىالكي ومسىىائله -1
برينن  فنني ال تننناهدّ الخاسنند، وميننم اخيننت حمالنننة األسننما ّ وميننم يت نننتر  التت 

والهمالنن  التنني   اكننمن اإلقالننة فيوننا  يعننا ، وغيرهننا، وهنني م يننات اركوننا 
حهم  الهصنننت ف مبعةننرا فنني كنننانيا، فرهعوننا ابهيننذه الخقينن  م ننم عينند عبنند الننرت

 . (51)، وراتبوا عب  م ماب الخق (هـ1001: ت) الكاللي

ننمء قماعنن: (52)النُّىىور المقتىىب  مىىن قواعىىد مالىى  بىىن أنىى  -2  يضننا  "د م ينن  نءظء
نظها  مسنتمفيا ، وعاد صنمرا  وممةبنة عبن  منا فني األصنر، وقماعند " الهسالك

ج ، استخرج مكةرهنا منم الهختصنر الكبينر لب تنيخ   أمةبتوا ارجم لوا آلر الرت
ينادا  ا م عرفنة، وجناىت  بخنظ والنح سنبس عنذب، لكنتن  منات قبنر  اهنام ال ت 

 .(53)الهترجم لوا

وهم كبت  رجن  عرينط (: ))هـ483: ت)ني قال عن  ا م عسكر ال تخ او
 . (54)((في فنت  

ومنم اماليخن  نظنم قماعند منذهط (: ))هنـ1623: ت)وقال عن  الحرمي 
 .(55)((مالك  م منس لختص في   يضا  الهسالك لمالده، وعاد عبي  عيادات رانقة

ني  ند حرت معبهتن  الخقويتنة : ومنم مؤلتخاان (: ))م7006: ت)وقال عن  محهت
سن  الهقتبس لخوم قماعد اإلمام مالك  م منس، في ملف ولهسنهانة  ينت ال تويرا 

عر التتعبيهيت األندلسيت الذي يسور حخظ  وفوه   .(56)((مم نم  ال ت 

وهي قصيدا في التتمسُّنر  ناألر عيم وليتنا  الهنذكمريم فني : قصيدة في الت وس ل -3
وهنني ، (هننـ282: ت)ا ننم  نناديس  سننينيتة م نني عبنني حسننم  ننم م نني القاسننم

نة مم ورقتيم، اضمُّ اسعة ع ر  يتا    .(57)مخطم ة مكمت
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ول  عبن  البخناري (: ))هـ1079: ت)قال ا م القالي : تعليق على البخارل -9
 .(58)((اعبيق حسم   ت منت  لم يكهر

سالة -9 ل (هنـ683: ت)  نم م ني عيند القيروانني : شرح الر ِّ ، وهنم تنر  مطنمت
 .(59)وغيره (هـ1079: ت)عريط، قال  ا م القالي 

: ت) أل نني العبتنناس محهنند الهراك نني: فىىي الحسىىاب نظىىا تلخىىيص ابىىن البن ىىاء -6
 .(60)(هـ271

را : ))وغينننره( هنننـ449: ت)قنننال الهنرنننمر : الفتىىىاو  -0 وكاننننت فتاويننن  محنننرت
محقتقة، يتطال  عبيوا كتط الخق  والنتماعل، وكةيرا  مم نسنخة م ين  منم الهعينار 

 ((. خ ت  يده

 .(61)ترح  في مر عة مسخار: لحاجب الفرعيشرح على ابن ا -2

وهني منظممنة رج يتنة، احتنمي عبن   :(62)منظومة فىي الط بىوع الموسىيقي ة -9
م مملمعيم ممسيقييم هها  :(63)محد ع ر  يتا ، اتضهت

ل : مقارنننة  بننم  الهمسننيق  اآللننة الهغر يتننة  ننالطتبم  األر عننة، وهنني -األوت
ننخراى،  وهنني احتننرُّ األ يننات األر عننة األولنن  مننم الستننمداى والننببغم، والنندتم، والصت

 .الهنظممة

حصر النتغهنات الهمسنيقيتة التني كاننت متداولنة فني موالنر مينام  نني  -والةتاني
 .و اس، وقد عدتها المن ريسي فكانت سبعة ع ر  بعا ، نظتهوا في سبعة م يات

 .(64)الفهرست -11

 .(65)قصيدة المي ة في الفقه -11

عقصيدة رائي ة في الت   -12  .(66)ضر 

 .(67)الدُّرر المنثورة في األقوال الص حيحة -13

 .(68)منظومة في علوم القرآْ -19

جد ل  كتط ووثانق كتبوا  خ ت  يده، منوا       :كها وت
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د الحسني -1 د  م حه ا  م م ي سالم لهحهت  .(69) جاعا عبد هللا  م محهت

ان  مم مممال األوقاف -7 ر فيوا الضت  .(70)حمالة سرت

نن  ابتنندر  تعننداد منندارس القننرويتيم، واننذكر  عننر  -6 حمالننة فيوننا مننا هننم  خطت 
 .(71)الهساجد القديهة

وض الهتوْ فىي أخبىار مكناسىة الّيتىوْ"كتاب  -9 ل نيخ  م ني عبند هللا  ":الر 
د  م محهد  م غاعي العةهاني الهكناسي   .   (72)(هـ414: ت)محهت

 موالدنشاُطه في الت دري  والخطابة وال: الفرع الث اني

ال ا انمفت ي م نم العبتناس محهند المن ريسني  :الت دري  -أو  ( هنـ419: ت)لءهت
 نتنن  : ظننمت كةيننر منت ا ننن  عبنند الماحنند   يحسننم دروس م ينن  المقخيتننة، وقننال  عننر

ا جبس  كرسي الهدرسة الهصباحيتة نة، وقد حضره ( 73)يحسم، فبهت لتدريس الهدوت
مجاد كهنا ينبغني، فءستنرت  نذلك ال تنيخ  ( هـ414: ت)ال تيخ م م عبد هللا ا م غاعي 

ا ن لء عم كرسنيت    داقة، فبهت ألنت  كان ابهيذه، ولها  ين  و يم م ي  مم الهحبتة والصت
 . (74)اعترفء ل  ال تيخ ا م غاعي  النترا ة، وقبتب   يم عيني  ودعا ل 

قننا   نند عبنند المهنناب ال ت وكننان مربسنن  يحضننره مكننا ر العبهنناى كننأ ي محهت
يتْني (هـ431: ت) د اليءست   . (75)وغيرهها( هـ494: ت)، وم ي عبد هللا محهت

وكان يقرم ا م الحاجنط  التتملنيح منم غينر اسنتيخاى، ويطنرع   ينادات 
س جننام  القننرويت يم، ومسننرد :  ننرر م ينن ، ومننم الهسنناجد التنني لننهتت هننذا النندرت

رقا، ومسرد رحبة ال ت يط  .(76)العقبة ال ت

خاقسني (77)عطيتنةوكان يقرم التتخسنير  نقنر ا نم  ، وممالن  منم (78)والصت
مخ نري صنا (79)كالم ال ت (: هنـ449: ت)، قنال ابهينذه محهند الهنرنمر (80)، والرت

وحضرتت عنده كةيرا  مم التتخسير  هربس الغداا  رنام  القنرويتيم، وكنان ينقنر ))
خاقسي، نسخ   خ ت  ينده، وكةينرا  منا يضنيف  لن   لنك  عبي  كالم ا م عطيتة والصت

مخ نري منم حسنن  اطرينن ا ، مو منم قبيحن  انبيونا  واحرين ا ، ومننم منم كنالم ا ل ت
صا  عب  آيات مغني ا م ه ام  .(81)((كالم الرت
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وكان يقرم صحيح البخاري  رام  القرويت يم  يم الع اىيم، وينقنر عبين  
  .(82)كالم ا م حرر في فتح الباري، ويستمفي  ألنت  تر  الهحبت س

: الننذي كننان يحضننر دروسنن ( هننـ449 :ت)يقننمل ابهيننذه محهنند الهنرننمر 
دءاٍ )) وستننكتمن فينن ، وفنني  كننان فصننيح العبننارا فنني ادرسنني    يكننادت يبحننم،  ا اتننؤء

 .(83)((غيره

نعر والنت نيد، يقنمل ابهينذه محهند  وكان يضخي عب  دروس   رفا  مم ال ت 
وسننهعت   هربننس البخنناري  ننالقرويت يم  ننيم الهغننرب (: ))هننـ449: ت)الهنرننمر 

 :والع اى يتن د

ــم نــتـت   م  يا مهـر مندلـٍس فــط 

  بطخكم  ل  تيى عريط                           

  لبــســتم في مناـهكـم  ــيالا  

 فرختم مـن  في عيت غريـط                           

  صدقتكم فالبياض لباس ح نٍ 

(84)و  ح ٌن متدت مم اله يط                            
 

 :ومن د ال تيخ  عدها     

ماى عبيوها     تيخان لم  كت الدت 

 عيـناي حتت  اـؤ نا  ذـــواب                       

  لم اببغا الـهقدارء ف ي حقيــوها      

 .(85)((فءقدت ال تباب وفرقةت األحباب                       

منبر  -رحه  هللا  -المن ريسيت اعتب  اإلمام عبد الماحد  :الخطابة -لانيا  
، قننال عننن  ابهيننذه (86)الخطا ننة،    وصننخ  الهترجهننمن  أنتنن  كننان لطيبننا  فصننيحا  

وكننان آيننة فنني  ن نناى الخطننط الببيغننة العذ ننة لبرهنن  (: ))هننـ449: ت)الهنرننمر 
  .(87)((واألعياد، كان ين ئ لكرت  عيد لطبة يخطط  وا

: ت)لطبن  عبنارات ا نم الخطينط كةيرا  ما ينقر في  -رحه  هللا -وكان 
: ت)، يقننمل م ننم العبتنناس الهقننري التبهسنناني (89)فنني وصننيت  أل ناننن  (88)(هننـ223
وألجنر  لنك كنان تنيخنا : قبنت)) : ثنر نقبن  وصنية ا نم الخطينط هنذه( هـ1091
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كةينرا   -رحهن  هللا-الخقي  اإلمام القالي العالمة سيدي عبند الماحند المان ريسني 
 .(90)((لطب ما يدلر منوا في 

بنك -رحه  هللا -لم يكم  ، ومنم (91)لطيبنا  عاديتنا   نر كنان لطينط دار اْلهت
لرج يمم العيد ليصبت ي  النتناس صنالا العيند، فنانتظرء ))مماقخ  التي وقعت ل  منت  

الستننبطان م ننا العبتنناس محهنند الهريننني، فبطننأ عبننيوم ولننم يننأت  لنن  من لننرج وقننت 
ا وصر السُّنبطان  لن   الهصنبت  نظنرء ال نيخت عبند الماحند  لن  المقنت الصتالا، ولءهت

يننا مع ننر الهسننبهيم عظتننم هللا مجننركم فنني : "ورآه قنند فننات، فرقنن  الهنبننر، وقننال
ننالا، وصننبت  "صننالا العينند، فقنند عننادت ظوننرا   ن فننأ تن ومقننام الصت ، ثننمت ممننر الهننؤ ت 

نرء فء ))، (92)(( النتاس الظُّور وانصرف، ولم يرا   اغيير السُّبطان و  فضيحت  ر  خء
 .(93)((السُّبطان م م العبتاس واعترف  خطيخت 

يتقننيم  -رحهن  هللا -و لن  جاننط التتندريس والخطا نة كنان  :الموالىد -لالثىا  
ميتام الهملند النتبنمي ال تنريف، حينث كنان يتبقني فيونا  الهمالد في مد  رسمل هللا 

 أنتونننا منننم مر ت  ( هنننـ449: ت)القصننناند، التننني وصنننخوا ابهينننذه محهننند الهنرنننمر 
وا لخظننا  ومعننن  تنناعرا   -رحهنن  هللا-، فقنند كننان (94)القصنناند، وموعنوننا، ومصننحت 

: ت)ا نننم عسنننكر ال تخ ننناوني  -مريننندا ، لغميتنننا ، حتتننن  قنننال فيننن  محننند معاصنننري 
 .  (95)((  يقاوم  محدٌ مم مهر عصره: ))-(هـ483

 نشاطه في القضاء والت وليق واإلفتاء: الفرع الث اني
 رانط ن نا  اإلمنام عبند الماحند المن ريسني العنام كنان لن  ن نا  عبن  
سنهي، فقند موكبنت لن  مناصنط عبينا، ووظنانف تنرعيتة   اتسنند     الهستم  الرت

 . عال كعب  ورسخت قدم  في العبم

الأ ل يء اإلمنام عبند الماحند المن ريسني  :خط ة القضاء -و   -رحهن  هللا  -وء
قضاى الرهاعة  خاس، و قي في  نحما  مم ثهان ع را سنة، م  اصندتره لففتناى، 

 . (96)ثمت اخبت  عم القضاى  ل  الختم 
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، قنال (97)عد  في محكامن ،   األنذه فني هللا لممنة  ننم -رحه  هللا-كان 
يم مننننم عنننندول (: ))هننننـ449: ت)نرننننمر عننننن  ابهيننننذه اله وكننننان صننننحيح النننندت 

 .(98)((القضاا

د الكتتاني  .(99)((قالي فاس ومختيوا، وعدل قضاا عمان : ))وقال عن  محهت

 -رحهن  هللا  -كنان الخقين  عبند الماحند المن ريسني  :خط ىة اإلفتىاء -لانيا  
، انرك (هنـ491: ت)جامعا   يم القضاى والختم  ولهنا انمفت ي تنيخ  ا نم هنارون 
غ لبختم ، وحرت محرت تيخ  في منصط اإلفتاى رحه   -، وكان (100)القضاى واخرت

 .(101)جاريا  في فتماه عب  الصتماب -هللا 

وقنند اكتسننبت من لننة الهختنني  رننام  القننروييم مههيتننة كبيننرا، اربتننت فنني 
ف الهختي، واأللر  : ظاهرايم اثنتيم، موت  عبت احت اصرت في الهي انيتة التي جت

صننت لنن  ليننتهكتم مننم مداى واجبنن ،  اإللننافة  لنن  مكتبننة  صت  فنني البنايننة التنني لت
 .(102)اإلفتاى

 –رحهن  هللا  -املت  الخقي  عبد الماحد المن ريسني  :خط ة الت وليق -لالثا  
كتا ننة المثننانق العدليتننة، واحريننر الهكاابننات السُّننبطانيتة، حيننث كننان متقنندتما  فنني 

كننان (: ))هننـ449: ت)  ابهيننذه محهنند الهنرننمر اإلن نناى وعقنند ال ُّننرو ، قننال عننن
نعر فنانق، واقندتم  ند الهنذكمر لن ا راننق، ولخنظ فني اإلن ناى وال ت  ل يخنا م ي محهت
عبنن  مهننر عصننره فنني عقنند ال تننرو  والمثننانق، وفنني الهكاابننات السُّننبطانية فنني 
األمننمر العظننام، يصننمغوا فنني الهربننس الننذي  بننط فينن  مننن   لننك  ننال اكبُّننف، 

 .(103)((ي م د  كالمويتبرعها ف

، : ))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 ، 

 .(104)((وما كان يحتاج  لي  مم  لك

جن  م نمه -رحه  هللا  -واملت    لطتنة التتمثينق مننذ وقنت مبكنر، فحنيم عوت
  .(105)يده لب توادا( هـ412: ت)م بق القالي م م عبد هللا اليخرني الهكناسي 
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وكانننت : ))عننم القالنني الهكناسنني( هننـ449: ت)يقننمل محهنند الهنرننمر 
منم  ببونا لني فكأنتهنا لطنط : عند هذا القالي ع ي ا و ه يتة كبيرا، كان يقمل

 .(106)((منت ي ا نتي، ومصاب في  لك

ياسيُّ للونشريسيالن شاُط : المطلب الث اني  الس ِّ

 هكانتنن  ون ننا    -رحهنن  هللا  -لننم يكننم الخقينن  عبنند الماحنند المن ريسنني 
ياسننيتة فنني وقتنن ،  ننر كننان حضننمره فيوننا  ننارعا   العبهيءننيم  عينندا  عننم األحننداث الست 

 .ومؤثت را  

ل ياسي ة: الفرع األو   كتابتُه للولائق الس ِّ

ياسنيتة  - رحهن  هللا -تارك الخقي  عبد الماحد المن ريسني  فني الحيناا الست 
ند  ياسنيتة أل ني العبتناس محهند  نم محهت    مترف  نخس  عب  كتا ة وثيقة البيعنة الست 

ن  م ني حسُّنمن(هـ493: ت  عد)الم تاسي  ْب   عهت آلنر  ي ( هنـ431: ت) ، يمم لء
ننة مننم سنننة اثنتننيم وثالثننيم واسننعهانة، قننال (: هننـ1079: ت)ا ننم القالنني  الحرت

ند عبند الماحند ا نم محهند  وقد رميت البيعة)) التي كتتبنت لن   خن ت  اإلمنام م ني محهت
المان ريسنني مننم  ن ننان  وعبيوننا لطننم  جهاعننة مننم فقونناى فنناس كننأ ي العبتنناس 

 .(107)((الحبتاك، والخقي  م ي العبتاس محهد الهاواسي وغيرهها

نغير اإلفرانني  ند الصت اْنظتنر مننا : ))فني النُّ هنة( هنـ1199: ت)قنال محهت وء
ج  كتْط  البيعة ألحهد، م  منت لب  م ي حسُّمن   ممجط ل ، والمان ريسي مم وء
 .(108)((ولعبت  ألمر لءْم يْظور لنا، وهللا معبم: ))، وقال((مهر المر 

وميتا  كان الستبط فنإنت كتا نة هنذه المثيقنة دلينر عبن  حضنمره وم ناركت  
ياسيتة في عصره  . لكبر  األحداث الست 

ياسي لبخقي  عبد الماحد المن ريسني منت ولعرت مم نتانج هذا الحضمر  الست 
السُّبطان م ا العبتاس الم تاسني الهنذكمر ااتخنذه م ناورا  لن   عند  لنك، وواقخنا  عنند 
حهم   تارا  ينقاد ل ،   يتخالف رمي  كها وق  ل  في مسألة رجر يعرف  عبد النرت

دتول الهنرننمر، وكننان انناجرا  جامعننا  لبهننال ف ننود عبينن  مر عننمن رجننال مننم العتنن
ت ، فألذه السُّبطان م م العبتاس الم تاسي وقتب ، وصيتر ممالك  لبيت   استغرا   مت
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مننال الهسننبهيم، فرغننط مو د الهنرننمر مننم السُّننبطان من يننؤدُّوا لنن  ع ننريم ملننف 
: دينار ويردت  ليوم ممالكوم، ويْسق  عنوم  ءيت نة ا ستغرا ، فقال السُّنبطان لحاجبن 

فن   ننأنت ي فنني اْ هءنْط  لنن  ال تننيخ عبن د الماحنند المن ريسنني وتناوره فنني  لننك، وعرت 
، فنذهط الحاجنط  لين  "حاجة  ل  هذا الهال ألجر هذه الحركة التي عرلنت لني

وهللا   ملقن  هللا : "ومْلبرهت  هقالنة السُّنْبطءان ورغبتن  فني قبتنمل  لنك، فقنال ال  نْيخ
هءنْط وقنر لن   نت ني     وادا مر عيم رجال مم عدتول الهسبهيم ألجر سنبطانك، ا ْ 

ننط  لنن  السُّننبطان ومْلبننرهت  هننا قننال "موافننق عبنن   لننك و  مرلنناه ، فرجنن  الحاج 
ا ع م عبي   .(109)ال  ْيخ فرج  السُّبطان عهت

كها كان مصاحبا  لبسُّبطان الهنذكمر فني انقالان ، فينقنر مهنر التتنراجم منت 
بطان م ني العبتناس لرج صنحبة السُّن -رحه  هللا  -اإلمام عبد الماحد المن ريسي 

صنيف  خناس، منتصنف سننة  ، (هنـ491)محهد الم اسي لها جدتد  نناى قنطنرا الرت
عر قال فيوا  : (110)فأثن  اإلمام عب  العهر والسُّبطان  أ يات مم ال ت 

صيف م م العبتاس جـــدتده   جسرت الرت

 فخرت الستال ـيم مـم م ناى و اس                             

  غايـة اإلاـــقـان مراـخـعا   فـراى في

 فــاس لهم يهــرُّ    مـم عتـدواءيْ                              

(111)غناوكان ارديده في نصف عام 
  

 مم هررا الهصطخ  الهبعمث لبنتاس                             

 :وقال ميضا       

  ميا مهــــر فاس سـدتد هللا سدتكـــــم

مْي م ي العبتاس حامي حه  فاس                                رء

  ومحي   ـ  متـــراركم وثهاركــــم

 عب  رغم قمم منكريــم مم الـــنتاس                           

ـرـــده  فدام ودام الستـعد يْخــــدم مء

هـــ ير  أجـناس                              وفاع مم ال ُّْكــر اْلرء
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 عقُده للص لح بين الدُّول: الفرع الث اني

ننا رم  العبهنناى مننا وقنن   ننيم الهننرينييم والستننعدييم مننم التتوالننك عبنن   لءهت
نبح والتترالني عبن   الهبك، والتتقاار عبي ، وفناى الخبق  ينوم، دلبما  ينوها  الصُّ
بح  ينوها، وحضر لذلك جهاعة مم العبهاى منوم اإلمنام  قسهة البالد، وانبرم الصُّ

 . (112)عبد الماحد المن ريسي

ْبح  يم السُّبطانيم م ي العبتاس (: ))هـ1619: ت)قال النتاصري  عءقءدء الصُّ
نْبح ... -رحهوها هللا اعال -الم اسي وم ي العبتاس الستْعدي  نم حضنر الصُّ و  ن مهت

 الطتناى -قالي الرهاعنة  خناس م نا الحسنم عبنيت  نم هنارون الهطغنري  الهذكمر
واإلمنننام ال تنننوير م نننا مالنننك عبننند الماحننند  نننم محهننند  -الهوهبنننة، مطغنننرا ابهسنننان

 .(113)((المان ريسي وغيرهها مم م ايخ فاس

الحادثنة ودور اإلمنام عبند ( هنـ483: ت)ويروي ا م عسنكر الخ نخاوني 
نننبح، فيقنننملالماحننند المن ريسننني فننني هنننذا  ولهنننا حضنننر فقوننناى الهغنننرب : ))الصُّ

ند ال تنيخ ال تنريف  نبح  نيم السُّنبطان م ني عبند هللا محهت وفضالى الدتولتيم لعقد الصُّ
والسُّننبطان م نني العبتنناس محهنند الهريننني قبننر اسننتيالى م نني عبنند هللا عبنن  الهغننرب 

م بما  لك، فحضرت الدتواا والقر اس فبم يتررت واحد  وحضرا ، ومرادوا من يسرت 
عب  الكتط مم الخقواى والقضاا والكتتتاب، وكان كرُّ 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 

ْحستنم ألحند مْن يكتنطء ومننت حالنر، فكتنط ال تنيخ اكتط يا ا نم ال تنيخ، فإنتن    يء 
ر عبنن  البديوننة ومقننرم فنني الحننيم، فعرننط النتنناس مننم  الغتنن  وفصنناحت ،  وسننرت
ومعطننن  كنننرت واحننند منننم الهبنننمك حقتننن ،  حينننث وفتننن  لكنننرت   ي واجنننط واجبننن  

 .(114)((وحظت 

د الصتغير اإلفراني  فأْن نأ م نم : ))في النُّ هنة( هـ1199: ت)ويقمل محهت
ْبح عبن  مننمال عرينط، والتنر  لنذلك مالك ف ي الحيم لْطبءة مبيحة، ونسج الصُّ

ممت قريحت  فني  هت مسبم ا   ديعا  احيتر في  الحالرون، وعربما مم ثبات جأت ، وجء
ْيبءة و كبارا    .(115)((مةر  لك اله ود العظيم الذي اخرس في  ملسم الخصحاى هء
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ر الخقي  عبند الماحند المن ريسنيت دو( هـ1690: ت)ومكتد عبد الكبير الكتتاني      
ياسي  يم الدتولتيم  قمل  بح الست  وكان ينقناد لن  ممينر وقتن ، : ))البارع في هذا الصُّ

ننبح  ننيم النندتولتيم الهرينيننة والستننعدية فنني مسننبمب غريننط،  وهننم الننذي عقنند الصت
 .(116)"(( ريتة  عضتوا مم  عر: "وألجب  قبتب  ا م هارون  يم عيني ، وقال ل 

ياسي  : الث الثالفرع   لباتُه على الموقف الس ِّ

اتتور الخقي  عبد الماحد المن ريسي  أنت  كان   يخ   صاحط السُّنبطة 
يم، وكنان  لنك سنببا  فني قتبن  عبن  يند عهنالى السُّنبطان م نم عبند هللا  في مممر الدت 
د ال تيخ الستعدي عندما رفر اإلمام عبنـد الماحند مبايعتن  ولبن   يعنة محهند  محهت

 -هذا الهمقف  قمل  ( هـ483: ت)فيروي ا م عسكر ال تخ اوني  ،(117) تاسيالم
نند ال تننيخ : ))-وهننم مننم الهعاصننريم لنن  وحننيم اغبتننط السُّننبطان م ننم عبنند هللا محهت

ننبت، فقيننر لنن    يتبايعننك      ا : ال تننريف عبنن  الهغننرب، وحاصننر فاسننا ، فتعصت
 -خ، معني صاحط التترجهة  ايعك ا م المن ريسي، فبعث  لي  ورغتب ، فقال ال تي

جنننر الهحصنننمر، يعنننني السُّنننبطان : -مي عبننند الماحننند المن ريسننني  يعنننة هنننذا الرت
ْ قءت وا     همجط  -يعني م ا العبتاس الم تاسي-الهريني في رقبتي  ْب ت ر  و  يحرُّ لء

صنيم  ٍ، وهم غير ممجمد، فأمر السُّبطان م نم عبند هللا جهاعنة منم الهتبصت  ترعيت
نرا  لونا، فنذهبما  لين   خاس من يأا مه    محبمسا  لهحبتت ، وهم  ظناهر فناس محاص 

س الرام  الصتحيح لببخناري منا  نيم الع ناىيم فني  فمجدوه  رام  القرويت يم يتدرت 
ومن لننمه عننم كرسننيت   وملرجننمه مننم الهسننرد، ... الرانننط ال تننرقي مننم الهسننرد

 -  محند، فقتبنمه تنويدا    مم ني  لن: اذهط معنا  لن  السُّنبطان، فقنال لونم: وقالما
ا ملبروا السُّبطان  قتب  ساىه  لك -رحه  هللا  .(118)((فبهت

 نت ي  ْن : ونقر  عضوم منت السُّبطان الهذكمر كتطء  ل  مهر فاس يقمل لوم
ا  مألاتوا قتال ، فأجا   اإلمام عبند  بحا  مألاتوا عد  ، و ن دلبتتوا عْنمء دلبتت فاسا  صت

 :(119)ات مغبظء ل  فيوا، منواالماحد المن ريسي  أ ي
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ا احسمت العءْد    كذ تء وء ءيتت هللا مء

 وء ء لصتكء اْلهمل    خضٍر وء  مول                             

  وما منــــت   ت مســرٌف ومعانـد

ـــةب                                ــــهة اْلهت (120)اـهةتر لبرـوتال  الست 
 

ا  بغ  لك السُّبطان حقد عبي ، وكان سببا  في قتب        .ولءهت

منت ا ننن  ( هننـ1619: ت)والنتاصننري ( هننـ1199: ت)ويننروي اإلفراننني 
يا م ت  نت ي قد سنهعت منت البُّصنمص مرادوا الختنكء  نك فني هنذه البيبنة فبنم : قال ل 

  كتناب القندر، عبن: ميم وقخنا البارحنةّ قنال: األترت عم القراىا، فقال ل  ال تيخ
 .(121)فكيف نخ رُّ مم القدرّ   ا  ا هط  نا  ل  الهربس: قال

ْيكي  ضء منت  كان لفمام عبد الماحد المن ريسي ( هـ1184: ت)وينقر الحت
فرعقنتت منونا اثنتنيم، ومننا مرجنم الةتالةنة، من  منت ني : ))ثالث دعمات، فقال اإلمنام
: األولن : ))األتياى الةتالثنةّ قنال وما هي: ، فقالما ل ((ممقم  اإلجا ة في الرهي 

 -فرعقونا هللا لن  كهنا  كنر ((. ال تنوادا: الهال، والةتالةة التي مرجم: العبم، والةتانية
 .(122)-رحه  هللا

حهم ا م   نراهيم  د  م عبد الرت الح م ي تامة محهت واتتور عم الخقي  الصت
وفاان  فسنأل  عنم  رم  اإلمام عبد الماحد المن ريسني  عند( هـ439: ت)الدُّكتالي 

 :(123)حال  فأن ده

ني رلمانت ر ي وفءْضبت ت    لءقءْد عءه 

ْح ءـة  القءْبــر                              لءْم مءرء     الخيــرء في وء  وء

  و  نت ي مسـألت اإللـــــ ء  خضب ــــ   

ْ ــر                               ليحخءظني يـممء الخـروج  ل  الحء

يراٍ  مٍر عءس    وما  ءعدء  ءاكء مْم متمت

ماع  عب  الرســر                              تاب  والرء نءْ ر  الك   كء

ـد ـحـهت ـراه النتبيت  الواتـهيت  مت    ـ 

رت                              ي ال تـرف الغـت  ومصحا ـ  واآلل   
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  تكت منت مقتر ال تيخ : ))قانال  يقمل الباحث يمسف الحبمي م يدا   ةباا  
العننالم عبنند الماحنند المن ريسنني عبنن   لننك النتحننم الب نن  الننذي اناقبننت صننمرا  

عنناا ... الهصننادر التتاريخيتننة سننيرعب  رمنن ا  لبمفنناى  العونند والةتبننات عبنن  الهبنندم
ا  لنم يةنن  الستنيف الهسنبت   ا    األذه في هللا لممة  نم، ومنات حنرت المن ريسيُّ حرت

(124)((  رقبت  عم الرور  ها يراه حقتا  وصما ا  عب
. 

 .فرحم هللا اإلمام الخقي  عبد الماحد المن ريسي، واقبتب  في ال ُّوداى     

 :خاتمة البحث وتوصي اته

ياسني لبخقين  عبند   عد هذه اإل اللة عب  جمانط مم النت ا  العبهني والست 
يتأكتند لننا مههيتنة العبهناى فني  الهغرب األقصن   -رحه  هللا -الماحد المن ريسي  

ة، ودورهم في ن ر العبم ادريسا  واأليخا ، ورعاية مصالح النتاس قضناى   حياا األمت
، والحخاظ عب  األو ان صبحا  ونصحا    .و فتاى 

 :ويمصي البحث  ها يأاي

ل راسات العبيا عب  دراسنة واحقينق الهخطم نات، : األو  ا يي ت  ببة الدت 
نننة الر انريتنننة من نننا يسنننوم فننني معرفنننة التتحنننم ت العبهيتنننة والةتقافيتنننة لاصت ونننا، مهت

ت  وا النبالد عبنر القنرون، والنذي منم تنأن  من  ياسيتة التي مرت وا جتهاعيتة والست 
 .يختح مرا ت  حةيتة كةيرا في الخق ، والقانمن، والتتاريخ، وا جتها  وغيرها

ورصند جونمدهم دعمات الباحةيم لبكتا ة عم عبهاى المن ريس، : والث اني
ياسية في الهغر يم األوس  واألدن ، ومحاولة  العبهيتة، وآثارهم ا جتهاعيتة والست 

 .استك اف مسباب نبمغوم

دعننما البنناحةيم لتعهيننق دراسننة مسننباب هرننرا عبهنناى الر انننر : والث الىىث
ننا لسننرا  الحينناا الخكريتننة والةتقافيتننة فنني  نحننم اله ننر  والهغننرب، والمقننمف عهت

 .اومالر انر  ورر
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 :مصادر ومراجع البحث

 :الكتب المطبوعة -أ
حهم : لتحاف أعالم الن اس بجمال أخبار حاضرة مكناس .1 ا م عيندان عبند النرت

نند الستربهاسنني  عبنني عهننر، مكتبننة الةتقافننة : ، احقيننق(هننـ1639: ت) ننم محهت
ينيتة  .م7008/هـ1974، 1القاهرا،   -الدت 

ركبنني : األعىىالم .2 يم ال ت  ، 19، دار العبننم لبهاليننيم،  (هننـ1643: ت)ليننر النندت 
 .م7007

يىىاض فىىي أخبىىار القاضىىي عيىىاض .6 م ننم العبتنناس، محهنند الهقتننري : أاهىىار الر ِّ
مصطخ  السقا و  نراهيم اإل يناري وعبند : ، احقيق(هـ1091: ت)التت بهساني 

القنننناهرا،  –العظننننيم تننننببي، مطبعننننة لرنننننة التننننأليف والترجهننننة والن ننننر 
 .م1464/هـ1698

ند ا نم منريم : األولياء والعلماء بتلمسىاْالبستاْ في ذكر  .9 م نم عبند هللا، محهت
نند ا ننم م نني تنننط، : ، مراجعننة(هننـ1019: ت  عنند)الهننديمني التت بهسنناني  محهت

 .م1402/هـ1773الر انر،  -الهطبعة الةتعالبيتة

، دار الغننرب (هننـ1969: ت)م ننم القاسننم سننعد هللا : تىىاريخ الجّائىىر الث قىىافي .9
 .م1448، 1 يروت،   -اإلسالمي

د الهيبي الر اننري : تاريخ الجّائر في القديا والحديث .3 : ت)مبارك  م محهت
 .م1483/هـ1903الر انر،  -، الهؤسسة الم نيتة لبكتاب(م1499

ديىواْ المبتىدأ والخبىر فىي تىاريخ العىرب والبربىر ومىن )تاريخ ابن خلدوْ  .2
حهم  نم لبندون : (عاصرها من ذول الش أْ األكبر ، (هنـ808: ت)عبند النرت

 .م1488/هـ1908، 7 يروت،   -لبير تحادا، دار الخكر: احقيق

نند محخننمظ : تىىراجا المىىفل ِّفين التُّونسىىيين .8 ، دار الغننرب (هننـ1908: ت)محهت
 .م1449، 7 يروت،  لبنان،   -اإلسالمي
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د الحخنناوي: تعريف الخلف برجال الس لف .4 ، (هنـ1631: ت) م م القاسم، محهت
 .م1403/هـ1679انر، الر  -مطبعة  يير فمنتانة ال ترقيتة

 -، دار ن ننر الهعرفننة(هننـ1963: ت)عبنند الوننادي التتنناعي : جىىامع القىىروي ِّين .10
 .م7000، 7الرت  ا ،  

م م العبتناس، محهند : جذوة االقتباس في ذكر من حل  من األعالم مدينة فاس .11
باعننة والمراقننة(هننـ1079: ت)ا ننم القالنني الهكناسنني   -، دار الهنصننمر لبطت 

 .م1426الرت  ا ، 

ا وقفت عليىه مىن الن ىواال بجبىال زمىارة .17 ند، : الجواهر المختارة مم  م نم محهت
يننااي  عطننمي غنيتننة، : ، احقيننق(هننـ1099: ت)عبنند الع ينن   ننم الحسننم ال ت

 .جامعة قسنطينة -رسالة ماجستير مم قسم التتاريخ واآلثار

ننني  :جىىىوالت تاريخي ىىىة .16 ننند حرت  -، دار الغنننرب اإلسنننالمي(م7006: ت)محهت
 .م1449، 1 يروت،  

جىال .19 ة الحجال في أسىماء الر ِّ م نم العبتناس، محهند ا نم القالني الهكناسني : در 
نند األحهنندي م ننم النُّننمر، دار التتننراث والهكتبننة : ، احقيننق(هننـ1079: ت) محهت

 .م1421/هـ1641، 1القاهرا وامنس،   -العتيقة

ند العبهني، مركن  البحنمث : الد ليل الت اريخي لمفل فىات المىذهب المىالكي .19 محهت
ديتننة لبعبهنناىوالدت   ا طننة الهحهت ، 1الرت  ننا ،   -راسننات فنني الخقنن  الهننالكي، الرت

 .م7017/هـ1966

نند الهنننمني، وعارا  :دليىىل مخطوطىىات دار الكتىىب الن اصىىري ة بتمكىىروت .13 محهت
 .م1489/هـ1909الههبكة الهغر يتة،  -األوقاف وال ُّؤون اإلسالميتة

م نم : القىرْ العاشىرلمحاسىن لمىن كىاْ بىالمغرب مىن مشىايخ  دوحة الن اشر .12
د  م عسكر الحسني ال تخ اوني  ند : ، احقينق(هـ483: ت)عبد هللا، محهت محهت

، 7الرت  ننا ،   -حرنني، مطبمعننات دار الهغننرب لبتتننأليف والتترجهننة والنت ننر
 .م1422/هـ1642
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وض الهتوْ في أخبار مكناسة الّيتوْ .18 د  م محهند  نم : الر  م م عبد هللا محهت
عطا م م رية وسنبطان  نم : ، احقيق(هـ414: ت) غاعي العةهاني الهكناسي

 .م7002/هـ1978، 1القاهرا،   -مبيح األسهري، مكتبة الةقافة الدينية

: ت)عبننند الكبينننر  نننم هاتنننم الكتتننناني : اهىىىر افس فىىىي بيوتىىىات أهىىىل فىىىاس .14
الندتار  -عبي  م الهنتصر الكتتاني، مطبعة النترا  الرديدا: ، احقيق(هـ1690

 .م7007/هـ1977، 1البيضاى،  

نْيكي : طبقات الُحْضَيكي .70 ضء د  نم محهند الحت ، (هنـ1184: ت)م م عبد هللا، محهت
، 1الننندتار البيضننناى،   -محهننند  مم كنننم، مطبعنننة النترنننا  الرديننندا: احقينننق
 .م7003/هـ1972

م ننم الحسننم، عبنني ا ننم عيسنن   ننم عبنني الحسننني العبهنني، : كتىىاب الن ىىواال .71
م، الرنن ى 1483/هننـ1903، الهربننس العبهنني  خنناس، الرنن ى الةتنناني: احقيننق
 .م1484/هـ1904الةتالث، 

عهر عهمر، من مرات الخ انة : ك تاف الكتط الهخطم ة  الخ انة الحسنيتة .77
 .الحسنيتة

م ننم العبتنناس، محهنند ا ننم القالنني : لُقىىا الفرائىىد مىىن لفاظىىة ُحقْىىقِّ الفرائىىد .76
ند : ، لنهم ممسنمعة معنالم الهغنرب، احقينق(هـ1079: ت)الهكناسي  محهت
 .م1443/هـ1912، 1 يروت،   -الغرب اإلسالمي حري، دار

عبنند الع ينن  عبنند الربيننر، عننالم : مىىدخل للىىى تىىاريخ الموسىىيقى المغربي ىىة .79
الهعرفنننة، سبسنننبة كتنننط ثقافيتنننة تنننوريتة يصننندرها الهربنننس النننم ني لبةتقافنننة 

 .م1486، 39: الكميت، العدد -والخنمن واآلداب

الةتقافيتننة لبتتننأليف  عننادل نننميور، مؤستسننة نننميور :معجىىا أعىىالم الجّائىىر .79
 .م1480/هـ1900، 7 يروت، لبنان،   -والتترجهة والنت ر

ىىىرين .73 عنننادل ننننميور، مؤستسنننة ننننميور الةتقافيتنننة لبتتنننأليف  :معجىىىا المفس ِّ
 .م1488/هـ1904، 6 يروت، لبنان،   -والتترجهة والنت ر
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، مكتبننة الهةنتنن  ودار (هننـ1908: ت)عهننر رلننا كحالننة : معجىىا المىىفل ِّفين .72
 . يروت -تُّراث العر ي حياى ال

ننغير اإلفراننني : نّهىة الحىىادل بأخبىىار ملىىو  القىىرْ الحىىادل .78 نند الصت : ت)محهت
النندار  -عبنند البتطيننف ال تننادلي، مطبعننة النرننا  الردينندا: ، احقيننق(هننـ1199

 .م1448/هـ1913، 1البيضاى، الهغرب،  

نفىىح الطيىىب مىىن زصىىن األنىىدل  الرطيىىب، وذكىىر وايرهىىا لسىىاْ الىىدين بىىن  .74
: ، احقيننق(هننـ1091: ت)م ننم العبتنناس، محهنند الهقتننري التت بهسنناني : الخطيىىب

 . م1442 ل   1400مم :  يروت، لبنان،   - حسان عباس، دار صادر

ند  نم الطيت نط القنادري : نشر األماني ألهل القرْ الحادل عشر والث ىاني .60 محهت
نند حرنني (هننـ1182: ت) ، لننهم ممسننمعة معننالم الهغننرب،  تحقيننق محهت

 .م1443/هـ1912، 1 يروت،   -دار الغرب اإلسالميومحهد امفيق، 

: ،  تنراف(هنـ436: ت)محهند  ا نا التُّنبكتني : نيل االبتهىاج بتطريىّ الىد يباج .61
، 1 نننرا بس،   -عبننند الحهيننند عبننند هللا الورامنننة، كبيتنننة الننندتعما اإلسنننالميتة 

 .م1484

ند  نم الحناج : صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرْ الحىادل عشىر .67 محهت
عبنند الهرينند ليننالي، مركنن  التُّننراث : ، احقيننق(هننـ1199: ت  عنند)راننني اإلف

 .م7009/هـ1979، 1الدتار البيضاى، الهغرب،   -الةتقافي الهغر ي

د  م الحسم الحرمي الةتعالبي : الفكر الس امي في تاريخ الفقه اإلسالمي .66 محهت
، 1 ينننننننننروت، لبننننننننننان،   -، دار الكتنننننننننط العبهيتنننننننننة (هنننننننننـ1623: ت)

 .م1449/هـ1913

ند حرني، مطبمعنات دار : ، احقيق(هـ449: ت) فهرس أحمد المنجور .69 محهت
 .م1423/هـ1643الرت  ا ،  -الهغرب لبتتأليف والتترجهة والنت ر

ىىبيحي ة بسىىال .69 نني، من ننمرات معونند  :فهىىرس الخّانىىة العلميىىة الصُّ نند حرت محهت
، الكمينت -الهخطم ات العر يتنة، الهنظهنة العر يتنة لبتتر ينة والةتقافنة والعبنمم

 .م1489/هـ1903، 1 
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 رينك : فهرس المخطوطىات الجّائري ىة بخىّائن الىدُّول العربي ىة واإلسىالمي ة .63
الر انننننر،  -هللا حبيننننط الركننننني التت يننننندوفي، دار الننننمعي لبنت ننننر والتتمعينننن 

 .م7019/هـ1963

م نننم العبتننناس، محهننند  نننم لالننند : االستقصىىىا ألخبىىىار دول المغىىىرب األقصىىىى .62
ند النتاصنري، دار : ق، احقي(هـ1619: ت)النتاصري  جعخر النتاصنري ومحهت
 .الدتار البيضاى -الكتاب 

ىلحاء بفىاس .68 : سلوة األنفاس ومحادلة األكياس بمىن أقبىر مىن العلمىاء والصُّ
د  م جعخر الكتتناني  ند حهن ا : ، احقينق(هنـ1699: ت)م م عبد هللا، محهت محهت

 . م عبي الكتتاني

كي ىىة فىىي طبقىىات المالكي ىىة .64  ّ نند مخبننمف م: شىىجرة الن ىىور ال نند  ننم محهت : ت)حهت
 .هـ1694القاهرا،  -، الهطبعة الستبخية ومكتبتوا (هـ1630

 :المواقع اإللكتروني ة -ب

ممقنننن  جهعننننة الهاجنننند لبةتقافننننة والتتننننراث، اإلمننننارات العر يتننننة الهتحنننندا،  .1
http://www.almajidcenter.org. 

 .http://naghamrevue.blogspot.com: ممق  مربتة نغم .2

ديتة لبعبهاى  .3 ا طة الهحهت راسات في الخق  الهالكي، الرت ممق  مرك  البحمث والدت 
 .http://www.alfiqh.ma الهغرب، 

، ممقننننننننننن  منتنننننننننننديات سالهنننننننننننـي لبةتقنننننننننننـافة والتُّنننننننننننراث الر اننننننننننننري .9
http://salmi.halamuntada.com. 

 .https://www.maghress.com: ممق  مغرس .9

 
 
 
 

http://www.alfiqh.ma/Article.aspx?C=5936
http://salmi.halamuntada.com/
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 :اإلحاالت
                                                           

ا نننم القالننني، :   درا الحرننال(788)التُّنبكتننني، :   نينننر ا  تونناج(17)فونننرس الهنرننمر، : ينظننر (1)
 (.1/787)مخبمف، :   تررا النُّمر(6/164)

ركبي، : األعالم: ينظر (2)  (.7/904)عبد الوادي التتاعي، :   جام  القروييم(129-9/126)ال ت 
 (.7/921)مبارك الهيبي، : ااريخ الر انر: ينظر (3)
د الكتتاني، :   سبما األنخاس(90)فورس الهنرمر، : ينظر (4)  (.7/136)محهت
  عهر اآلس في  يمانات مهنر (6/164)ا م القالي، :   درا الحرال(96)فورس الهنرمر، : ينظر (5)

 (.7/731)عبد الكبير الكتتاني، : فاس
د القادري، :   ن ر الهةاني(99و 97)ر، فورس الهنرم: ينظر (6)  (.6/1039)محهت
 .وما  عدها( 97)فورس الهنرمر، : ينظر (7)
نند :   سننبما األنخنناس(6/164)ا ننم القالنني، :   درا الحرننال(99)فوننرس الهنرننمر، : ينظننر (8) محهت

 (.139-7/136)الكتتاني، 
 (.97)فورس الهنرمر، : ينظر (9)
ا ننم القالنني، :   درا الحرننال(99)ا ننم مننريم، : البسننتان: ميضننا   ينظننر(. 90)فورسننة الهنرننمر،  (10)

 (.1/729)مخبمف، :   تررا النُّمر(6/164)
د الكتتاني، : سبما األنخاس: ينظر ميضا  (. 1/729)مخبمف، : تررا النُّمر: ينظر( 11)  (.7/47)محهت
 (. 7/249)عادل نميور، : معرم الهخسريم: ينظر( 12)
حهم الستربهاسني، : لناس  رهال ملبنار حالنرا مكنناس احاف معالم ا: ينظر( 13)   (1/634)عبند النرت

 (.1/784)عبد الحيت الكتتاني، : فورس الخوارس
  درا (368)و( 788)التنبكتنني، : نيننر ا  تونناج: وينظننر ميضننا  (. 97)فوننرس الهنرننمر، : ينظننر (14)

 (.6/164)ا م القالي، : الحرال
مخبنننمف، :   تنننررا النُّنننمر(788)التُّنبكتننني، :  توننناج  نينننر ا (97)فونننرس الهنرنننمر، : ينظنننر (15)

(1/722.) 
 (.788)التُّنبكتي، : نير ا  تواج: ينظر ميضا  (. 97)فورسة الهنرمر، : ينظر (16)
نند :   سننبما األنخنناس(693)التُّنبكتنني، : نيننر ا  تونناج: ينظننر ميضننا  (. 99)فورسننة الهنرننمر،  (17) محهت

 (.1/728)مخبمف، :   تررا النُّمر(7/46)الكتتاني، 
سهيت  العطاريم ألنوا اقا ر سم  العطاريم  هدينة فاس، ول  حرر مساسوا السبطان م م سنعيد  (18)

 (.7/698)التاعي، : جام  القروييم: ينظر. هـ276الهريني في جهاعة مم الخقواى سنة 
نند :   سننبما األنخنناس(604)التُّنبكتنني، : نيننر ا  تونناج: ينظننر ميضننا  (. 37)فورسننة الهنرننمر،  (19) محهت

 (.7/43)الكتتاني، 
 (.1/786)مخبمف، : تررا النُّمر: ينظر (20)
:   تنررا النُّنمر(7/993)ضنيكي،  بقات الح: ينظر ميضا  (. 722)التُّنبكتي، : نير ا  تواج: ينظر (21)

 (.1/786)مخبمف، 
 (.98)فورس الهنرمر،  (22)
د :   سبما األنخاس(736)التُّنبكتي، : نير ا  تواج: ينظر ميضا  (. 93)فورسة الهنرمر، : ينظر (23) محهت

 (.1/789)مخبمف، :   تررا النُّمر(7/199)الكتتاني، 
حهم الستربهاسي، :  احاف معالم النتاس  رهال ملبار حالرا مكناس (24)  (. 9/69)عبد الرت
 (.34-38)فورس الهنرمر،  (25)
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:   تنررا النُّنمر(7/618)الحرنمي، : الخكنر السنامي: ينظنر ميضنا  (. 21)فورسة الهنرمر، : ينظر (26)

 (.1/993)مخبمف، 
 (.26)فورس الهنرمر،  (27)
 (.6/48) م القالي، ا: درا الحرال: ينظر (28)
 (.7/999) بقات الحضيكي، : ينظر ميضا  (. 3)ا م عسكر، : دوحة الناتر (29)
:   جذوا ا قتباس(7/418)ا م القالي، : لق  الخراند: ينظر ميضا  (. 32)فورسة الهنرمر، : ينظر (30)

 1/679)ا م القالي، 
ْلتي"لب  في لتقء  الخراند  ـ (31)  (.7/479)محهد ا م القالي، : لتقء  الخراند: ينظر". التُّمعء
 (.1/669)ا م القالي، : جذوا ا قتباس: ينظر (32)
 (.38)فورس الهنرمر،  (33)
 (.1/789)مخبمف، : تررا النُّمر: ينظر (34)
نند :   سننبما األنخنناس(948)، نيننر ا  تونناج التُّنبكتنني: ينظننر ميضننا  (. 39)فوننرس الهنرننمر،  (35) محهت

 (.6/182)الكتتاني، 
نند الكتتنناني، : سننبما األنخنناس: ينظننر ميضننا  (. 90)فوننرس الهنرننمر،  (36) :   تننررا النُّننمر(6/40)محهت

 (.1/782)مخبمف، 
 (.6/164)ا م القالي، : درا الحرال: ينظر ميضا  (. 377)التُّنبكتي، : نير ا  تواج (37)
 (.1/749)مخبمف، : تررا النُّمر: ينظر( 38)
 (.7/691) بقات الحضيكي، : ينظر (39)
صخما مم انت ر مم ملبار صبحاى القرن الحنادي : ينظر ميضا  (. 1/749)مخبمف، : تررا النُّمر (40)

نند اإلفراننني، : ع ننر نند القننادري، :   ن ننر الهةنناني(7/919)   بقننات الحضننيكي، (187)محهت محهت
(6/1027.) 

نند ال: سننبما األنخنناس (41)   (6/164)ا ننم القالنني، : درا الحرننال: ينظننر ميضننا  (. 7/39)كتتنناني، محهت
د اإلفراني، :   صخما مم انت ر(7/300) بقات الحضيكي،   (.87)محهت

 (.1/749)مخبمف، : تررا النُّمر: ينظر ميضا  (. 7/970)ا م القالي، : جذوا ا قتباس (42)
 (.6/37)ا م القالي، : الدرا الحر: ينظر ميضا  (. 946-7/947) بقات الحضيكي، ( 43)
 (.90)فورس الهنرمر،  (44)
 (.97)ا م عسكر، : دوحة النتاتر (45)
 (.7/736)عبد الكبير الكتتاني، : عهر اآلس (46)
 (.1/787)مخبمف، : تررا النُّمر (47)
 (.613-7/619)الحرمي، : الخكر الستامي (48)
 (.6/164)ا م القالي، : درا الحرال (49)
 (.7/736)عبد الكبير الكتاني، : عهر اآلس (50)
  وهنم مخطنم   الهكتبنة (786-1/787)مخبنمف، :   تررا النُّنمر(99)فورس الهنرمر، : ينظر (51)

ننند : الننندتلير التننناريخي لهؤلتخنننات الهنننذهط الهنننالكي: ينظنننر(. 6709-6706: )األحهديتنننة، عننندد محهت
 (.794)العبهي، 

، عبيونا  نرر ابهينذه م ني عيند عبند (892: )رت  نا ، احنت رقنموهم مخطنم   الخ اننة الم نيتنة  ال (52)
ة  تطمان، احت رقم حهم الكاللي، والخ انة العامت منظممنة فني "، واحهنر اسنم (997- 797: )الرت

، وهني (17762 -3199: )، وعبيوا  نرر كةينرا، والخ اننة الحسننيتة، احنت رقنم"قماعد الهذهط
قت ق مؤلرا  م ة، والكتاب حت م  رف سالم مننيس والحسنان  مقندون، وصندر عنم دار نسخة غير اامت
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راسننات فنني الخقنن  : ينظننر. م7013/هننـ1962، 1ا ننم حنن م  بيننروت،   ممقنن  مركنن  البحننمث والدت 
ديتنننننننننننننننننننة لبعبهننننننننننننننننننناى  نننننننننننننننننننالهغرب،  ا طنننننننننننننننننننة الهحهت الهنننننننننننننننننننالكي التتنننننننننننننننننننا   لبرت

http://www.alfiqh.ma/Article.aspx?C=5936. 
عبند الكبينر الكتتناني، :   عهر اآلس(784)التُّنبكتي، : واج  نير ا  ت(99)فورس الهنرمر، : ينظر (53)

 (.3/703)كحالة، :   معرم الهؤلتخيم(1/786)مخبمف، :   تررا النُّمر(7/736)
 (.99)ال خ اوني، : دوحة الناتر (54)
 (.7/613)الحرمي، : الخكر الستامي (55)
ي، : جم ت ااريخية (56) د حرت  (.192)محهت
بيحيتة  هدينة سال الهغر ينة، رقنم الحخنظ (57) : ينظنر(. 602/7: )امجد نسخة منوا  الخ انة العبهية الصُّ

بيحيتة  سال ي، : فورس الخ انة العبهيتة الصُّ د حرت  (.746)محهت
  الخكننر (1/786)مخبننمف، : تننررا النُّننمر:   ينظننر ميضننا  (6/164)ا ننم القالنني، : درا الحرننال (58)

 (.7/613)الحرمي، : الستامي
:   الخكنر الستنامي(1/786)مخبنمف، :   تنررا النُّنمر(6/164)ا م القالني، : درا الحرال: ينظر (59)

 (.7/613)الحرمي، 
نند الكتتناني، :   سننبما األنخناس(6/164)ا ننم القالني، : درا الحرنال: ينظنر (60)   تننررا (7/136)محهت

 (.7/613)الحرمي، :   الخكر الستامي(1/786)مخبمف، : النُّمر
نننامي(1/786)مخبنننمف، :   تنننررا النُّنننمر(784)التُّنبكتننني، : نينننر ا  توننناج: ينظنننر (61) :   الخكنننر الست

 (.7/613)الحرمي، 
، (6/37)، (112-7/113)كتنناب نننماعل العبهنني، : ينظننر. وفنني نننماعل العبهنني عنندد مننم فتاوينن     

(6/710) ،(6/717.) 
ننامي فنني اعريننف الطتبنن  الهمسننيقيت  (62) هننم فنني ممسننيق  مقطننار  بنندان الهغننرب و: ))يقننمل يننمنس ال ت

" الطتبيعننة"فنني ممسننيق   بنندان اله ننر ، ومعننناه " الهقننام"ا صننطال  الخنت نني الهقا ننر  صننطال  
دها عبن  الخصنمص األ عناد الخاصنبة  ة التي اهيت  تخصيتة محد الستاللم الهمسيقيتة التي احندت  الخاصت

ة التني اعطن  إلحند  درجاان  مو مكةنر  يم درجاا ، والصتمت الذي يستقرُّ عبي ، واألههيتة  الخاصت
... عدا هذا الصتمت، و ريقة  جراى العهر    عهمما ، و لك في البدى والصتعمد والنت ول وا نتواى

ا  يترك في نخس سامع  "  ا عا"األمر الذي يكسب    بنم  ((. مو مثنرا  نخسنيتا  معيننا  " انطباعا  "لاصت
نننننننننننننننامي: الهمسنننننننننننننننيق  األندلسنننننننننننننننيتة : ، ممقننننننننننننننن  مربتنننننننننننننننة نغنننننننننننننننمينننننننننننننننمنس ال ت

http://naghamrevue.blogspot.com. 
د الكتتاني، : سبما األنخاس: ينظر (63) عبد الع ي  :   مدلر  ل  ااريخ الهمسيق  الهغر يتة(7/136)محهت

 (.107-101)عبد الربير، 
 (.3/703)كحالة، : معرم الهؤلت خيم: ينظر (64)
ننناف الكتنننط : ينظنننر(. 11299: )وهننني مخطم نننة  الخ اننننة الحسننننيتة  نننالهغرب، احنننت رقنننم (65) ك ت

 (.696)عهر عهمر، : الهخطم ة  الخ انة الحسنيتة
دليننر : ينظننر(. 1409: )الهغننرب، احننت رقننم -وهنني مخطم ننة  نندار الكتننط النتاصننرية  تهكننروت (66)

د الهنمني، : مخطم ات دار الكتط النتاصرية  تهكروت  (.177)محهت
ة  تطمان الهغر يتنة (67) الهخطم نات الر انريتنة  الهكتبنة : ينظنر من نمر .وهم مخطم   الهكتبة العامت

ننننننة  تطننننننمان الهغر يتننننننة، ممقنننننن   ، منتننننننديات سالهننننننـي لبةتقننننننـافة والتتننننننراث الر انننننننريالعامت
topic-http://salmi.halamuntada.com/t95. 
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ن مننم ورقننة واحنندا، يمجنند  هركنن  (68) جهعننة الهاجنند لبهخطم ننات،  اإلمننارات  وهننم مخطننم  يتكننمت

ممقنننن  جهعنننة الهاجنننند لبةقافننننة والتننننراث، : ينظننننر(. 375884: )العر يتنننة الهتحنننندا، احننننت رقنننم
http://www.almajidcenter.org. 

ن مننم ثننالث مورا ، يمجنند  هركنن  جهعننة الهاجنند لبهخطم ننات،  اإلمننارات  (69) وهننم مخطننم  يتكننمت
ممقنننن  جهعنننة الهاجنننند لبةقافننننة والتننننراث، : ينظننننر(. 302863: )العر يتنننة الهتحنننندا، احننننت رقنننم

http://www.almajidcenter.org. 
 (.7/910)عبد الوادي التتاعي، : جام  القروييم: ينظر (70)
: ينظنر. مثبت عبند الونادي التناعي صنمراوا فني كتا ن  جنام  القنروييم(. 426: )حمالة احهر رقم (71)

 .(7/379)عبد الوادي التتاعي، : جام  القروييم
وض الوتمن"ينظر مقدمة كتاب  (72)  (.2)عطا م م رية وسبطان  م مبيح األسهري، : لبهحقتقيم" الرت
يت  الهصنباحيتة ألنت ( هـ292)تيتدها السُّبطان م م الحسم الهريني سنة : الهدرسة الهصباحية (73) وسنهت 

ل منم اصندت  لبتتندريس ( هنـ290: ت)األستا  م ا الضنياى مصنبا   نم عبند هللا اليالصنماي  كنان موت
 (.7/694)عبد الوادي التتاعي، : جام  القروييم: ينظر. فيوا

 (.96) فورس الهنرمر،: ينظر (74)
ننامي(7/736)عبنند الكبيننر الكتتنناني، : عهننر اآلس: ينظننر (75)   (613-7/619)الحرننمي، :   الخكننر الست

 (.7/794)الحخناوي، : اعريف الخبف
 (.96)فورس الهنرمر، : ينظر (76)
د عبد الحقت  م عطيتة األندلسني  (77) ر النمجي  فني : "، يسنهت  اخسنيره(هنـ997: ت)هم م م محهت الهحنرت

 .، وهم مطبم "ب الع ي اخسير الكتا
خاقسني ( 78) د الصت يم   راهيم  م محهت الهريند : "، صناحط كتناب(هنـ297: ت)هم م م  سحا   رهان الدت 

وهنم  (.166-9/167)دمحم محخنمظ، : اراجم الهؤلخيم التمنسييم: ينظر". في  عراب القرآن الهريد
 .مطبم 

مخ ري ( 79) الك تاف عنم حقنانق : "، ويسهت  اخسيره(هـ968: ت)هم م م القاسم محهمد  م عهرو ال ت
 .، وهم مطبم "غمامر التتن ير

صا  التت بهساني ثمت التُّمنسي  (80) الرهن  : "، وعنمان كتا  (هـ849: ت)هم م م عبد هللا دمحم  م قاسم الرت
معرننم معننالم : ينظننر. ، وهننم محقتننق فنني رسننانر جامعيتننة"الغريننط فنني ارايننط آي مغننني البتبيننط

صننا  فنني الكتنناب(. 191)، نننميور: الر انننر ومفننرد مننم الهغننني : ))قننال مخبننمف عننم عهننر الرت
 (.1/629)مخبمف، : تررا النُّمر((. ال تماهد القرآنيتة، وراتبوا، واكبتم عبيوا

 (.788)التُّنبكتي، : نير ا  تواج: ينظر ميضا  (. 96)فورس الهنرمر،  (81)
م تاسي، ولصتص  في  داية األمر لدراسنة الرنام  من أ هذا الكرسي م م العبتاس محهد  م ال تيخ ال (82)

الصتحيح لببخاري   ر  فنتح البناري، وحنبس عبين  لونذه الغاينة نسنخة منم الكتناب الهنذكمر سننة 
: ينظنر. ومم فم  هذا الكرسي قبر عب  اإلمام عبد الماحد المن ريسي وقتت ر  عد  لك(. هـ892)

  ا ستقصنا (99)فونرس الهنرنمر، : ينظنر ميضنا  (. 7/624)عبد الوادي التتاعي، : جام  القروييم
 (.9/76)محهد النتاصري، : أللبار دول الهغرب األقص 

 (.99)فورس الهنرمر، : ينظر (83)
نخننح : ينظننر .كننان مهننر األننندلس يببسننمن فنني الحنن ن البينناض، ومهننر اله ننر  يببسننمن فينن  الستننماد (84)

 (.991-6/990)الهقري، : الطيط
 (.99-99)فورس الهنرمر، : ينظر (85)
 (.1/787)مخبمف، :   تررا النُّمر(788)التُّنبكتي، : نير ا  تواج: ينظر (86)
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 (.99)فورس الهنرمر، : ينظر (87)
م ننم العبتنناس الهقننري، : معهننار الرينناض فنني ملبننار القالنني عينناض :ينظننر ارجهتنن  وملبنناره فنني (88)

 .وما  عدها( 1/183)
م ننم العبتنناس الهقتننري، : معهننار الرينناض فنني ملبننار القالنني عينناض :فننيينظننر نننصت المصننيتة  (89)

 .وما  عدها( 2/647)م م العبتاس الهقتري، : وما  عدها  نخح الطيط( 1/670)
 (.1/631)م م العبتاس الهقتري، : معهار الرياض في ملبار القالي عياض( 90)
 (.722)عبد الع ي  ال يااي، : الرماهر الهختارا: ينظر (91)
 (. 97)ا م عسكر، : دوحة الناتر (92)
 (.9/194)محهد الناصري، : ا ستقصا أللبار دول الهغرب األقص  (93)
 (.99)فورس الهنرمر، : ينظر (94)
 (.99)ا م عسكر، : دوحة الناتر (95)
  تنررا (7/736)عبند الكبينر الكتتناني، :   عهر اآلس(7/794)الحخناوي، : اعريف الخبف: ينظر (96)

 (.1/787)مخبمف، : النُّمر
:   الخكنر الستنامي(7/794)الحخنناوي، :   اعرينف الخبنف(97)ا نم عسنكر، : دوحة النتاتنر: ينظر (97)

 (.613-7/619)الحرمي، 
 (.99)فورس الهنرمر، : ينظر (98)
د الكتتاني، : األنخاسسبما  (99)  (.7/137)محهت
عبد الكبير الكتتناني، :   عهر اآلس(788)التُّنبكتي، :   نير ا  تواج(90)فورس الهنرمر، : ينظر (100)

 (.1/787)مخبمف، :   تررا النُّمر(7/736)
د الكتتاني، : سبما األنخاس (101)  (.7/136)محهت
 (.7/990)التتاعي، : جام  القروييم (102)
 (.97)الهنرمر، فورس  (103)
 (.96)فورس الهنرمر،  (104)
 (.788)التُّنبكتي، :   نير ا  تواج(96)فورس الهنرمر، : ينظر (105)
 (.96)فورس الهنرمر،  (106)
نغير اإلفرانني، : ن هنة الحنادي  ألبننار مبنمك القنرن الحنادي: ينظنر (107) نند الصت   ا ستقصننا (29)محهت

 (.9/194)محهد النتاصري، : أللبار دول الهغرب األقص 
 (.29)دمحم الصغير اإلفراني، : ن هة الحادي  ألبار مبمك القرن الحادي (108)
محهنند :   ا ستقصننا أللبننار دول الهغننرب األقصنن (96-97)ا ننم عسننكر، : دوحننة النتاتننر: ينظننر (109)

 .(7/736)عبد الكبير الكتتاني، :   عهر اآلس(9/198)النتاصري، 
  ا ستقصنا (6/43)ا نم القالني، :   درا الحرنال(1/94)ا نم القالني، : جذوا ا قتبناس: ينظر (110)

 .(9/199)محهد النتاصري، : أللبار دول الهغرب األقص 
نر، يعنرف اناريخ البنناى  مي(ن)و ( غ)مي  ره  مرقام الحرفيم ( 111) هت سننة : ، عم  رينق حسناب الرت

 .90النمن يحهر رقم  ، وحرف1000فحرف الغيم يحهر رقم . هـ490
 (.92)دمحم الصغير اإلفراني، : ن هة الحادي  ألبار مبمك القرن الحادي: ينظر (112)
 (.9/198)محهد النتاصري، : ا ستقصا أللبار دول الهغرب األقص  (113)
 (.96)ا م عسكر، : دوحة النتاتر (114)
ا ستقصا : وينظر ميضا  (. 98) دمحم الصغير اإلفراني،: ن هة الحادي  ألبار مبمك القرن الحادي (115)

 (.9/197)محهد النتاصري، : أللبار دول الهغرب األقص 
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 (.7/736)عبد الكبير الكتتاني، : عهر اآلس (116)
 (.1/979)م م القاسم سعد هللا، : ااريخ الر انر الةتقافي: ينظر (117)
ومم العرط منت مم حضر قتْب  قتءب  هللا ترت قتبة، ولنم يبنقء مننوم (: ))هـ483: ت)قال ا م عسكر  (118)

: دوحنة الناتنر((.    رجر واحد، هم ما عال عب  قيد الحياا لوذا العود، و  مدري ما يخعر هللا  ن 
 (.99)ا م عسكر، 

ن: ن هنة الحنادي  ألبننار مبنمك القنرن الحنادي: ينظنر (119) نند الصت   ا ستقصننا (22)غير اإلفرانني، محهت
 (.9/76)محهد النتاصري، : أللبار دول الهغرب األقص 

من  اغيينر فني  –البيتان لألحهس الطُّبيطبي اهةتر  وها المن ريسي، و كرهها العالمة اْ م لبندون  (120)
ي مصحاب قبعة نكمر ميام الختح عب   نال - عر األلخاظ ْهيءر  د في ملبار  ني صالح  م منصمر الح 

 (.3/789)ااريخ ا م لبدون، : ينظر .الهغرب
  ا ستقصننا (22)دمحم الصننغير اإلفراننني، : ن هننة الحننادي  ألبننار مبننمك القننرن الحننادي: ينظننر (121)

 (.9/76)محهد النتاصري، : أللبار دول الهغرب األقص 
 (.993-7/999) بقات الحضيكي،  (122)
ؤيا هنم ال تنيخ م نم  (123) هذا ما  كره الهنرمر والتُّنبكتي وغيرهها،  ينها نقر ا م عسكر منت صاحط الرُّ

فونرس : ينظنر. القاسم ا م منصمر الغتْهري، ولكنت  لم ينمرد األ ينات  لنسنيان  لونا عنند اقييند كتا ن 
 (.784)التُّنبكتي، :   نير ا  تواج(99)ا م عسكر، :   دوحة النتاتر(99)الهنرمر، 

م، نقال 08/02/7019: يمسف الحبمي، جريدا الهساى الهغر ية، ن ر  تاريخ: عبم و اغية: مقال (124)
 . https://www.maghress.com: عم ممق  مغرس
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 26/10/2119: تاريخ القبول  11/10/2119: اإلرسالخ تاري

 :ملخص البحث

، وأحد مفاخرها، (موريتانيا)هذا البحث ترجمة لعالـم من علماء بالد شنقيط 
ث المجتهد دمحم بن أبي مدين بن أحمد بن سليمان الديماني  وهو العالمة المحد ِّ

في مجال  د له علماء عصره بالتقدم والنبوغ، الذي شه(هـ 1931ت)الشنقيطي 
الدراسات اإلسالمية، واللغوية، كما يدل على ذلك تراثه الفكري الذي خلفه، 

 .ومؤلفاته التي تقارب الثالثين ما بين منثور ومنظوم

 .آثاره ؛حياته المجدد، ؛دمحم بن أبي مدين ؛المحدث :الكلمات المفتاحية

 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 

mailto:Hamouz241982@gmail.com
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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
نسب العالمة دمحم بن أبي مدين إلى قبيلة ديمان التي تعتبر من  ينتهي

أشهر القبائل العلمية في بالد شنقيط، والتي ساهمت في نشر العلوم الشرعية 
الدينية واللغوية، داخل بالد شنقيط وخارجها، وقد نهل فيها الشيخ دمحم مختلف 

شيوخها الفنون والعلوم التي تدرس في محاضرها، وأخذ عن كثير من 
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 
ز في مختلف العلوم  العلم، حتى غدا بذلك عالمة نحريرا، وحافظا متقنا، فبرَّ

المكتبة اإلسالمية  فزودا بارعا، الشرعية واللغوية، مما أهله لكي يكون مؤلف
 .نثرا ونظمابكثير من الكتب في مختلف الفنون العلمية، 

ف بهذا الع   لم، وبيان شيء من جوانب وقد أردت بهذا البحث أن أعر ِّ
 .حياته الشخصية والعلمية، وذكر بعض آثاره، لعلها تكون نبراسا لطلبة العلم

بالحياة الشخصية وقسمت هذا العمل إلى مبحثين، مبحث يتعلق 
والعلمية، ومبحث خاص بآثاره ومؤلفاته، وخاتمة ذكرت فيها بعض النتائج 

 .والتوصيات

 حياته الشَّخصية والعلمية:  المبحث األول

 حياته الشخصية: المطلب األول

 .(1)اسمه ونسبه: الفرع األول

محـمد بن أبي مــدين بن أحمد بن ُسليمان بن أحمد س ـالـم بن  هــو
ـض أْشف اق بن الف ال بن بارك ل بن يعقُوب بن د يمان بن موس ى بن محنض  محنـ 

 .(2)تاشـمشأْمغ ر خــامس الخمس ة الدين عرفوا باسم 
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ه هي هراء بنت الشَّيخ سيدي باب بن الشَّيخ سيدي : وأمُّ فاطـــمة الزَّ
د  بن الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة بن أحمد دُول  بن أبي بكر بـــن محمَّ

د من قبيلة أوالد أبييري د بن محمَّ يت بن محمَّ  .(3)أنت اشِّ

 مولده: الفرع الثاني
م  ـد بن أبي مــدين ضحوة يوم من أيام شـهر محرَّ ُولــد العــال مة محمَّ

م، بين قريتي 1399، الــموافق لشهر نوفمبر من سنة ـه1911سنة 
ْذرة"و (4)"بوتلميت" ريخ والدته على أقوال ، وقد وقع  خالف في تا(5)"المذر 

م، وقيل سنة 1391م، وقيل سنة 1311م، وقيل سنة 1393قيل سنة عديدة، ف
ل، وذكر عليه عدَّة 1391 حه ولدُه أحمد هو الصَّحيح، وعليه المعوَّ م، والذي رجَّ

 .(6)أدلَّة

ْلقية والُخلُقيةصفاته : الفرع الثالث  الخِّ
مرة في لونه،  مة دمحم بن أبي مدين نحيف الجسم، يميل إلى الح  كان  العالَّ

 .(7)مترا، جميل البِّنية 1.11معتدل القامة، يبلغ طوله حوالي 

ق، متواضعا، يعامل النَّاس بحس ب  وكان رحمه هللا كريم األخال 
ضى، سليم طباعهم، يكافئ على الجميل بالجميل، سريع الغضب، سر يع الر ِّ

 .الصَّدر

وكان ذا شخصية قويَّة شجاعا ال تأخذه في هللا لومة الئم، آمًرا 
بالمعروف ناهيا عن المنكر، كما أنَّه كان كثير النُّصح لوالة األمر في بالده 

 .وخارج بالده يُراسلهم وينصُحهم ويحثُّهم على الخير

هارة المائية في غالب أوقاته، كما أنَّهُ كان كثير التعبُّد، محافظا على الطَّ 
ِّ إلى بيت هللا الحرام، والشُّرب من مياه زمزم  .زاهدا في حياته، مولعًا بالحج 

شديد  المقت للظُّلم وأهله خاصَّة ما يصل به الحال إلى حد ِّ كذلك وكان 
ماء، وله في ذلك مواقف يُشك ر عليها  .إراقة الد ِّ
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الغربية مع المغرب، وكان كرهه ومقتُه لحرب الصَّحراء  ؛فمن ذلك
غم من صداقته مع ملك  موقفُه صارًما منها، لحرمة قتل المسلمين على الرَّ

 .(8)المغرب ورئيس موريتانيا آنذاك

يا إخوتي ال تسألُوني عن أمر «  :وكان إذا ُسئل عن ذلك ينفعل ويقول
 يتعلَّق بدماء المسلمين

(9).  ِّ د ش ديد الحب  مة محمَّ للُّغة العربية، وكان العالَّ
عا لكل ِّ من يهتمُّ بها  .(10)ومشج ِّ

فات الجميلة لهذا العل م، وهي غيض  الل الكريمة والص ِّ هذه بعض الخِّ
 .  من فيض مما ُكتب  عنه، فرحمه هللا رحمة واسعة

 وفاته: الفرع الرابع

د بن أبي مدين فجر يوم االثنين الثامن من شهر  توفي العالمة محمَّ
هـ، بعد 1931لموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة سنة م، ا1311نوفمبر 

 . (11)فرحمه هللا رحمة واسعة ،العلم والعمل والدَّعوة والتأليفحياة حافلة ب

عا  وقد رثاه عددٌ من العلماء ممن عاش معه، وعرف  خصال ه، توجُّ
د سالم ولد عدُّود بقوله مة محمَّ الح، منهم العالَّ جل الصَّ  :(12)لفراق هذا الرَّ

م الُحفَّاظ  ْجــدي بـخاتِـّ اظِّ  إنَّ و  امُع األلــفـ  اق  عنه مـ ج   ض 

فاظِّ  لسُت أنس ى مواقف  الجد ِّ منهُ   حين يدُعوا اإلْسالم أهل  الحِّ

 حياته العلمية: المطلب الثاني

 طــلبه للعلم : الفرع األول
د بن أبي مدين في بيت يعدُّ من أشرف بيوتات قُطره   نشأ محمَّ
مة الشيخ سيديا من جهة  ه العالَّ ه ألم ِّ العُمومة والخؤولة، وتربَّى في حضرة جد ِّ

باب، وفي كفالة أبيه أبي مدين، الشَّهير بكرم النَّفس، وجميل األخالق، حيث 
 .كان بيتا عامرا بالعلم والدَّعوة

القرآن على شيوخ تلك  وما إن وصل  الخامسة من ُعمره حتى بدأ قراءة
 .م حفظه في حدود العاشرة من ُعمره، وأتعادة في تلك البالدكما هي ال ،المنطقة
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ه العالمة  ، وأشرف  على تكوينه (باب)وبعدها تولَّى تعليمه بنفسه جدُّه ألم ِّ
العلمي واألدبي واألخالقي، في كثير من مراحل حياته، حيث إنَّه مكث  في 

هذا سببا في بنائه حضنه حوالي اثني عش ر عاما لم يفارقه حالا وارتحاال، وكان 
العلمي األصيل، وتكوين ملكته الفذَّة في التَّحصيل، ومن ذلك ما كان يُلزمه جدُّه 

لة، والسؤال عن كل مشكل يعترُضه   .به من بالمطالعة الدَّائمة للكتب المطوَّ

ولقد ذكروا عنه أنَّه يكاد يستظهر تفسير ابن جرير الطَّبري وتاريخه؛ 
كذلك هو الحال بالن ِّسبة لص حيح اإلمام البُخاري وص حيح لكثرة ما ينظر فيهما، و

 .(13)اإلمام مسلم

د علوم اللُّغة وفنون  دين فق د أخذ عنه ولدُه محمَّ مة أبو م  ا والده العالَّ وأمَّ
عر  ره ويعارضه الش ِّ عر واألد ب والمنطق، ولقد حدَّث عن والده أنَّه كان يسامِّ الش ِّ

 .(14)وهو ال يزال يافعا

ال للعلم  ولقد ظلَّ  ه محص ِّ ه ألم ِّ د ُمراوحا بين أبيه وجد ِّ الشيح محمَّ
م، 1311هــ، الموافق لسنة 1911ومستفيدا منهما إلى أن وافت المنيَّة جدَّه سنة 

مة يحظيه بن عبد الودُود القُناني سيبويه عصره،  ر أن يلتحق  بمدرسة العالَّ فقرَّ
فأخذ عنه علم النَّحو  الذي كـان  ومكث  فيها حوالي سنتين ينهُل من علمه وأدبه،

تها للمختار بن بونا، والمية  مشُهورا به، فدرس  ألفية ابن مالك في النَّحو وطرَّ
تها للحس ن بن زين القُناني  .(15)األفعال في الصَّرف ومعها طرَّ

مة  يحظيه   رة العريقة أخذ عن كبار تالميذ العالَّ وفي هذه المحض 
و الجكني، ونـجبائهم، من أمثال العال مة مـمُّ د عال بن عبد الودود، والعالَّ مة محمَّ

 .وغيرهم

د إلى  رة العريقة رجع  الشيخ محمَّ وبعدما أخذ  نهمت ه من هذه المحض 
ذويه وأهله، واشتغل بالعلم وانكبَّ على المطالعة والتَّحصيل، مستفيدا من 

مة سيديا  ه العالَّ  .(16)باب رحمه هللاالمكتبة الضَّخمة العامرة بالكتُب لجد ِّ

ف بعدها إلى اإلقبال على الحديث النَّبوي رواية ودراية بفضل  وانصر 
ها وفهمها،  ه، الذي كان يحثُّه على دراسة السنَّة النَّبوية، وحفظِّ هللا ثم بفضل جد ِّ
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ل إلى  ونبذ التعصُّب المذهبي، فظهرت نجابتُه فيه، وبزَّ في ذلك األقران، ورح 
حثُّ األقطار، ولقي  العل ماء، واستجلب  الكتُب، وألَّف المؤلَّفات في هذا الباب، يـ 

 .(17)فيها على نُصرة السنَّة وات ِّباعها، والعمل بها، وذم ِّ التَّقليد والتعصُّب

 رحـالته: الفرع الثاني
اال في  اال في األقطار، جوَّ د بن أبي مدين رحَّ كان العالمة محمَّ

ِّ بيت هللا ال حرام، وزيارة المسجد النَّبوي الشَّريف، وقد منَّ األمصار، مولعًا بحج 
هللا عليه بأن حجَّ ثماني مرات، وكان يغتنم هذه الفرص الستجالب الكتُب، 
وإلقاء المحاضرات والدُّروس، وكانت غالبا في العقيدة الصَّحيحة، والرد على 

 .(18)البدع والخرافات، وُمفيدا في الحديث وعلومه

إلى بالد المغرب األقصى، وكان يحاضر فيها،  ولقد كان كثير الزيارة
س، مش اركا في ملتقياتها العلمية والفكرية، فالتقى بكثير من العلماء وطلبة  ويدر ِّ

 .(19)العلم فيها فاستفاد وأفاد

 شيـــوخه: الفرع الثالث

د بن أبي مدين على عدد من أهل العلم داخل بالد  تتلمذ  الشَّيخ محمَّ
 : هذا النحوموريتانيا، وهم على 

أبو مدين بن أحمدُّو بن سليمان بن أحمد سالم، وهو والده، أخذ عنه اللغة  -1
 .(20)العربية والشعر، وكان عالما شاعرا مجيدا، صاحب كرم وأخالق حميدة

هـ، من كب ار طلبة يحظيه بن 1911أبـي بن حيُمود الجكني، المتوفَّى سنة  -1
 .(21)عبد الودُود

و، عالم 1911المتوفَّى سنة  أحمد محُمود بن عيد الجكني -9 هـ، الشَّهير بممُّ
ج من محضرة يحظيه بن عبد الودود  .(22)وشاعر، تخرَّ

سيديا باب بن الشيخ سيديا دمحم بن الشيخ سيدي الكبير، المتوفى سنة  -1
هـ، عالم جليل وفقيه أصولي محد ِّث، ومؤرخ شاعر، له دور سياسي 1911

 بن أبي مدين، وعنه أخذ  العلوم ، وهو جدُّ العالمة دمحم(23)صاحب التصانيف
 .والمعارف
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د بن دادَّاه األبييري، المتوفى سنة  -1  ،هـ، من علماء البالد1919سيدي محمَّ
مة يحظيه بن عبد الودود   .(24)وهو قرين للعالَّ

د عالي بن عبد الودُود اليعقوبي، الشَّهير بعدُّود، المتوفى سنة  -1 هـ، 1191محمَّ
 .(25)عبد الودُود، ومن علماء موريتانيامن كبار تالميذ يحظيه بن 

يجي مدرس ة يحظيه بن عبد  -1 د عالي بن نعم  العبد المجلسي، من كبار خر ِّ محمَّ
 .(26)الودود

د محُمود بن اكرامة المجلسِّي -8  .(27)محمَّ

د األمين بن أبُّوه اليعقوبي -3 د يحيى بن محمَّ  .(28)محمَّ

د المصطفى بن أبنُوا األبيدي، المتوفى سنة  -19 هـ، أخذ عنه 1311محمَّ
 .(29)القرآن في أول حياته

د بن المحبوبي اليدَّالي -11 ذ بن محمَّ  .(30)محمَّ

يُـحــظيه بن عبد الودُود بن أوبك الجكني القُناني، المتوفى سنة  -11
هـ، من أبـــرز علماء شنقيط في القرن الرابع عشــر الهجري، وكان 1918

 .(31)منزلة سيبويه في النَّحوذائع الصَّيت، كبير الق در،، أنزله علماء البالد 
د بن أبي مدين النَّحو ودرس  عليه ألفية ابن مالك، وقد  مة محمَّ أخـذ عنه العالَّ

و  الجـكني في نظمه في حياة شيخه يحظيه بقوله  :(32)ذكره العالمة ممُّ

ك نا   د ج  دين  وأحم  ـى  وابن أبي م  ِّ يُعنـ  ن بالعلوم والعــلو   م 

ن وقفُت  د بن أبي مدين، هؤالء هم م  مة محمَّ ن شيوخ العالَّ على أنَّهم مِّ
د ش نقيط، وهللا أعلم  .والمالحظ أنَّ أكثرهم من العلماء الكب ار في بال 

 تالميذه: الفرع الرابع

د بن أبي مدين زمنا طويال في التعليم الن ِّظامي  س العالمة محمَّ لقد درَّ
ن  ب علينا إحصاء  تالميذه وم  ة بعد أن ذاع وغيره، مما يصع ِّ أخذ عنه، خاصَّ

صيتُه في البالد، ومع ذلك وقفت بحمد هللا على بعضِّ من قصد ه من األعيان؛ 
 :ألخذ العلم عنه ومنهم

إبراهيم بن يوُسف بن سيديا باب، قرأ على الشيخ عددا من العلوم، وهو من  -1
زين في علوم العربية  .(33)المبر ِّ
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د السَّعيد بن أبياه، عا -1 لم أديب شاعر، عمل في وزارة األوقاف بُوميه بن محمَّ
 .(34)بالكويت، وله عدَّة مؤلفات، ممن أخذ  عن الشيخ دمحم بن أبي مدين

د بن عبد هللا الشنقيطي، القاضي المسنِّد المقرئ، المتوفى سنة  -9 التَّقي بن محمَّ
د بن أبي مدين علوم الحديث ومصطلحه، 1191 هـ، أخذ عن الشيخ محمَّ

 .(35)السنَّةوكان يلق ِّبه بطريد 

س في المعهد  -1 د األمين الُجماني األبياري، وهو ممن درَّ عبد الباقي بن محمَّ
راسات اإلسالمية في انواكُشوط  .(36)الع الي للد ِّ

مة سن ِّي،  له محضرة لت دريس  -1 د محُمود بن أحمد يور  الربَّاني، عالَّ محمَّ
د مصطلح الحديث، وت  .(37)أثَّر بهالعلوم الشَّرعية، درس  على الشيخ محمَّ

د سيدينا الب ارتيلي، المتوفى سنة  -1 د المصطفى بن محمَّ مة 1111محمَّ هـ، عالَّ
د بن أبي مدين  .(38)فقيه، أخذ مصطلح الحديث وعلومه عن الشَّيخ محمَّ

 .، وهللا أعلممهرفته من تالميذه هذا ما تيسَّر لي

 أعَماله ونشاطاته: الفرع الخامس

د بن أبي  مدين نشاطات وأعمال مختلفة، بل كان له كان للعالمة محمَّ
حُضور اجتماعي، ونشاط دعوي مميز، وفيما يلي إطاللة على هذا الجانب من 

 .حياته

د بن أبي مدين بالتَّدريس  :التــدريس والتعليم -1 اشتغل العالمة محمَّ
ة، أو التابعة للدَّولة، ومن أهم ِّ األماكن التي اشت ذه غل فيها بهفي المحاضر الخاصَّ

ة الشَّريفة  :المهمَّ

ه العالمة سيديا باب رحمه هللا، وذلك بعد رجوعه من محضرة  -1 محضرة جد ِّ
ُب العلم من  العالمة يُـحظيه بن  عبد الودود، جلس  لإلفادة، فاجتمع عليه طالَّ

 .(39)أماكن مختلفة

ب فيها  -1 ل مدرس ة ُحكومية ينتسِّ المدرسة االبتدائية بمدينة بوتلميت، وهي أوَّ
د إلى سلك التَّعليم النظامي، سنة  هـ، كمعل ِّم فيها للُّغة 1311الشَّيخ محمَّ

 .(40)العربية والعلوم اإلسالمية، وعدَّهُ المفت ِّشون من أعلم أساتذة المدرس ة
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، واختير للتَّدريس (41)م1313المعهد اإلسالمي في بوتلميت الذي افتُتح سنة  -9
وأُسندت إليه مادة الحديث النَّبوي، وظلَّ فيه من بين نُخبة من علماء البالد، 

سا فيه حتى توفَّاه هللا تع الى  .(42)مدر ِّ

 .(43)كما أنه لم يخل بيتُه الخاصُّ من طالب علم يريد االستفادة من علمه

ا خارج البالد فقد كان يغتنم رحالته في الدَّعوة  هذا في داخل البالد، وأمَّ
المحاضرات، وحُضور الملتقيات العلمية، ولقاء إلى هللا تعالى، والتَّدريس وإلقاء 

 .(44)العلماء، وتبادل األفكار والمناظرات العلمية

مة دمحم بن أبي مدين غير   :الفـــتوى -2 ه من العلماء في شارك العالَّ
 ِّ تلق ِّي األسئلة واإلجابة عنها، باعتباره من ورثة األنبياء، والموق ِّعين عن رب 

 تعالى مشاركا في الكالم والنَّظر في المسائل النَّوازل، العالمين، فكان  رحمه هللا
مة  اء البالد يرسلُـون إليه  باألسئلة وهو يجيبهم كما ح صل مع  العالَّ بل كان علم 

، حيـث إنَّه أرسل له ثمانية أسئلة في مسـائل مختلفة من (45)المحفُوظ بن بيَّه
د عليها، وكـــذ مة دمحم اليدَّاليعلوم الشَّريعة، فأجـــابه محمَّ ، (46)لك أجوبة العالَّ

 .مما خطَّته يراُعه رحمه هللا

من  هذا بغض النَّظر عن األسئلة التي تأتيه يوميا من قب ل المسلمين
 .(47)، فجزاه هللا خيراأنحاء مختلفة

عالمة دمحم بن أبي مدين مكانة الاكتسب  :الصلح بين الناس -6
بعد هللا لحل الناس اجتماعية عالية في بلده، تليق بعلمه وإمامته، فكان ملجأ 

لح بين األفراد والجماعات، بل كان أمينًا حافًظا ألسرار قبائل  الت، والصُّ المعضِّ
 .(48)منطقته، يرجعون إليه عند وقوع الن ِّزاعات والخصومات

لح حتى في المسائل الكبار  ئم السَّعين رحمه هللا تعالى داوكا إلى الصُّ
المتعلقة بالدُّول، ورسائلُه إلى الملوك والرؤساء شاهدة على ذلك مساهمة  منه 

-1311في حقن دمــاء المسلمين، ومن ذلك ما وقع في حرب اليمن سنة 
لح وحقن دماء 1318 م، ولقائه مع الملك فيصل  يحثُّه على المسارعة إلى الصُّ
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ن، كما أنَّه بعث  رسالة إلى جمال عبد الناصر الرئيس المسل مين في اليم 
 .(49)المصري

ياسي6 مة دمحم بن أبي مدين بمعزل عما  :ـ نشـــاطه الس ِّ لم يكن العالَّ
يحدُث في السياسة الداخلية والخارجية لبالده، بل كان مطَّلعا على كل صغيرة 

ذلك آراء، ولعلَّ من أسباب  وكبيرة داخل وخارج موريتانيا، وكانت له في كل ِّ 
ه األول  فإنَّه كان عالما وقائدا سياسيا ( باب بن الشيخ سيديا)ذلك، أنَّه تأثر بجد ِّ

 .محنَّكا

وقد كانت الحكومة الموريتانية تبعثه في مهام كثيرة إلى الخارج في 
ياسة، مما أدى إلى لقائه بكثير من العلماء والمف كرين، مجال الثَّقافة والدين والس ِّ

ياسي ِّين عماء والق ادة الس ِّ  .والزُّ

د يُـمث ِّل دولته في مجاالت عديدة فيها  :فقد كان الشيخ محمَّ

 ات عديدة  .في الحج مرَّ

  بالرئيس التُّونسي الحبيب  حيث التقىم، 1311وفد صداقة إلى تونس سنة
 .بورقيبة، وكذلك الملك السعودي فيصل، وارتجل  قصيدة لكليهما

  ذهب إلى طرابلس كعضو في بعثة موريتانيا إلى جمعية تطبيق م 1311سنة
ر القذَّافي  .الشَّريعة في ليبيا، وقد التقى فيها برئيس البالد آنذاك معمَّ

  م، ذهب لحُضور الملتقى العالمي للحوار اإلسالمي 1311وفي ســنة
ر القذَّافيحيث االمسيحي،  ئيس الليبي معمَّ  .ستقبله الرَّ

  م كان عضوا في بعثة موريتانيا شاركت في ملتقى 1311وفي أكتوبر سنة
ديني نظَّمته المملكة المغربية بمناسبة شهر رمضان، وبدعوة من ملك 

 .(50)المغرب الحس ن الثاني

وأما نشاطه داخل البالد، فقد كان عضوا في اللَّجنة العليا للشُّؤون 
فاع عن اإلسالمية، وشارك في الع ديد من النَّدوات الفكرية، وقد ك ان دائم الد ِّ

 .(51)نهجه ونصرته للسنَّة النَّبوية ، وذم ِّ التَّقليد والتعصُّب ال يخشى في ذلك أحدا
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د بن أبي مدين ُشجاعا يبدي رأيه في األمور  وكان العالمة محمَّ
ياسية والقضايا المتعل ِّقة بذلك، ومن ذلك موقفُه من الحرب على الصَّحراء  الس ِّ

أبدى وأعاد  أنَّ هذه الحرب  ال تـجوز وأنَّه ال يجوز قتل الغربية، حيث إنَّه 
ِّ حال، وكان إذا ُسئل عن ذلك يغضب ويقول يا إخواتي ال «  :المسلمين بأي 

»ي عن أمٍر يتعلَّق بدماء المسلميتسألون
داقته لملك المغرب (52) ، وهذا رغم ص 

 .الحس ن الثاني

ن، خاصة في ا لفترة الممتدَّة ما ولم يختلف موقفه كذلك من حرب اليم 
، فكان كثير  االت ِّصال بالملك السُّعودي فيصل ُمشافهة، (53)م1318و 1311بين 

قف ما يحصل في  ل لو  ئيس المصري جمال عبد النَّاصر بالمراسلة للتدخُّ والرَّ
ن، بل  لح على إنهاء الحرب في اليم  اليمن، وكم كان سُروره كبيرا حين  وقع الصُّ

 : (54)قصيدة ي قول فيها من شدَّة فرحه ارتجل

ـاع حت به األوت ار األشفـ  ــذيـا ع فــرِّ ه الـمِّ أ أذاع  بن شرِّ  نبـ 

اع ه تنص   وبه السُّرور على الشُّرور مسلَّطة فإذا الشُّــروُر أمام 

ع ل ف الع بيضِّ تِّال  ن الخ  ماء مُصونةٌ من بعدِّ ما نـهل ت مِّ  وبه الد ِّ

د له نشاُطه  البارز في المجال السيَّاسي، سواٌء كان وبالجملة فالشيخ محمَّ
ه، أو خارجها، وله اهتمام بقضايا إخوانه المسلمين، وهذا شأن  ذلك داخل بالدِّ

الحين  .العلماء المصلحين الصَّ

 مذهبه الفقهي: السادسالفرع 
عاش العالمة دمحم بن أبي مدين في بالد شنقيط التي ُعرف عن أهلها 
هم في فقه الفُروع على مذهب اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا تعالى، كما هو  بأنَـّ
د ةٌ في  رها معتمِّ الشَّأن في حواضر أهل المغرب عموما، ولهذا نجد أنَّ محاضِّ

مالكي برواية ابن القاسم، ثمَّ على الجانب التَّعليمي للفقه على المتون في الفقه ال
مختصر خليل بن إسحاق المالكي، وهذا ليس  بغريب فكلُّ 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 
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جال على السنَّة الصَّحيحة التعصُّب الم قيت والتَّقليد المذموم، وتُقدَّم فيه أقوال الر ِّ
 .الثابتة

كين بنص ِّ خليل بن  وهذا ما حصل  في بالد شنقيط فعال، فقد كانوا متمس ِّ
 :أحد أعي انهم الق الة الشَّهيرة إسحاق المالكي، وال يعبئُون لغيره حتى ُعزيت إلى

لل« ا نجونانحن خليليُّون إن ضلَّ ض  »نا، وإن نج 
(55). 

ى،  د إالَّ أنَّه رفض  هذا التعصُّب والتقليد األعم  ورغم مالكية الشيخ محمَّ
اجح ولو  ورفع شعار التمسُّك بالكتاب والسنَّة، واالنتصار للدَّليل، والعمل بالرَّ
الف المشُهور، كما كان على ذلك جـدُّه العالمة سيديا باب، ووقف   كان على خِّ

ة وقطيعة، في وجه  بة، حتى وقع بينه وبين علماء عصره جفو  المقل ِّدة والمتعص ِّ
بة من جهات د في حربه على المقل ِّدة المتعص ِّ  :ويظهُر عمُل الشَّيخ محمَّ

ح فيه "الصَّوارم واألسنَّة في الذَّب عن السنَّة"أنَّه ألَّف كتابه  -1 ، رجَّ
ع فيه الك الم على ُوجوب ات ِّباع السنَّة إثبات سن ِّية القبض على السَّدل، وفرَّ

 .(56)الصَّحيحة الثابتة، فكان كتابا حافال  

جوع إلى السنَّة، وترك التَّقليد  -1 دعوته لكثير من علماء عصره إلى الرُّ
والتعصُّب، ومن أمثلة ذلك ما وقع بينه وبين الشَّيخ دمحم بن البُصيري، الملقَّب 

ان يؤمُّ النَّاس في جامع الملك فيصل، ، وهو مفتي عام لموريتانيا، وك(ببدَّاه)
 .(57)هـ1199وسط مدينة نواكشوط، توفي سنة 

فهذا أثر من آثار دعوة الشَّيخ دمحم بن أبي مدين في علماء عصره، 
وبيان أنَّ ات ِّباع المذهب المالكي ال يعني التعصُّب  له، والتقليد المحض، وعدم 

يه وسلم، والعمل بها، بل دراستُه هي من النَّظر في سنَّة رسول هللا صلَّى هللاُ عل
ة درجة  .قبيل التَّراتيب العلمية، والتدرج في كماالت التَّفقُّه درج 

ة الئم، وقد ذكر  -9 شجاعتُه في بيان ما يعتقُده، وال تأخذه في ذلك لوم 
ا كان عضوا في اللَّجنة العليا للشُّؤون « :ولدُه أحمد في ترجمته ة  لـمَّ أنَّه مرَّ

م، وقد نظَّمتهما وزارة الع دل، 1311م و1311المية وشارك في ندوتي اإلس
ت هو ضدَّ  أي الف رعي المالكي وصوَّ ه وبين الرَّ وخاللهما برز التَّباين بين منهجِّ
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ايا، فقال له بعضهم د من بقي بجانبك؟، فأجابه: الجميع في بعض القض    :يا محمَّ
» ، وكف ى به حزبامعي رسوُل هللا «

(58)
 . 

مة دمحم بن أبي مدين على هذا المنهج الذي ارتضاه و هـكذا عاش العالَّ
را له وُمدافعًا عنه، فألَّف فيه المؤلفات، ونظم فيه المنظومات ، (59)لنفسه، مقر ِّ

ه العال مة باب ابن الشيخ سيديا رحم  ه وجد ِّ وهو من العلم  الذي ورثه عن شيخِّ
 .هللا الجميع

 شعره: الفرع السابع
د بن أبي مدين من بالد شنقيط المعروف عن أهلها كثرة   مة محمَّ العالَّ

غه  العطاء الشعري،  ورغم اهتمام الشيخ دمحم بعلوم الكتاب والسنة، وعدم تفرُّ
عريا ال بأس به في مختلف المجاالت  عر وحده، فقد ترك تراثا شِّ للش ِّ

ية تضم حوالي واألغراض، حيث إنَّه تمَّ العثُور على مائة وسبع قطع شعر
د من ناصية  1119 بيت، وهو شيء ليس  بالقليل، يدلُّ على ُمكنة الشَّيخ محمَّ

عر بُمختلف بحوره وأوزانه  .الش ِّ

عر، فلقد انتقى من الع روض ستة أبحر نظم   وبالنَّظر إلى ما خلَّفه في الش ِّ
ز، والطَّويل، والب سيط، والكامل، والوافر، والخفيفُ : )فيها، وهي ج  ، وكان (الرَّ

ز له حظٌّ وافر ونصيٌب  ج  مقولُه متفاوت  الحجم في كل ٍ منها، حيُث إنَّ بحر الرَّ
كبير في ديوانه، فلق د حظي باثنتين وخمسين قصيدة من مجموع مائة وسبع قطع 
شعرية، أي ما يعادل ثمانمائة وسبع ة وتسعين بيتا، ولعلَّ هذا راجع إلى ميزته 

شعره نظما في المسائل العلمية، وهذا معروف  العلمية؛ لذا كان كثيٌر من
ومشهوٌر في المجتمع الموريتاني، ومهما يكن من أمر فإنَّ شعر العالمة دمحم 

 :(60)دائر بين

منظومات علمية في بعض المسائل اللُّغوية والفقهية والسنَّة، وبعض مسائل . 1
 .االعتقاد، أو في بعض اآلراء الشَّخصية له

ين المدح، وهو مدح -1  .لبعض رؤساء الدُّول العربية، أو رجال الد ِّ

ن هم ليسوا من عائلته -9 ثاء لبعض المشاهير ممَّ  .الر ِّ
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ريه -1  .تقريظ لبعض الكتُب التي ألَّفها بعُض معاصِّ

د بالسُّهولة، وعدم التكلُّف،  :مـميزات شعره يمتاز شعر العالمة محمَّ
والحوادث، واإلحالة على ووُضوح المعنى، واالستطراد في بعض األمثلة 

 .المراجع في النَّظم العلمي

كما يمتاز بض عف العاطفة سواء في رثائه أو في مدحه، مع الطابع 
 .(61)التقليدي القديم

 مكانته العلمية وثناُء العلماء عليه: الفرع الثامن
فة،  د بن أبي مدين في مختلف علَّوم الشَّريعة المشرَّ ز الشَّيخ محمَّ لقد برَّ

ث الحافظ، واألصولي البارع، وعال  كعبُه في فنونها، فهو العالمة المحد ِّ
أ مكانة عالية  واللُّغوي الشَّهير، فأكسب ه ذلك مكانة رفيع ة بين علماء ع صره، وتبوَّ
به وتالميذه، سواء كان ذلك  من علماء  سامية بن شيُوخه وأقرانه فضال عن ُطالَّ

 :ذلك فيما يليبلده أو خارج البلد، وسنذكر شيئا من 

د عال بن عبد الودُود الشَّهير  مة محمَّ  ": بعدُّود"يقُول العـــالَّ

ى  جزا جزى هللاُ فرد  الع صرِّ خيرا كلَّما أجز  جس  والر ِّ ــه المكُروه  والر ِّ  وجنَّبـ 

ار كل ِّ ف ضيـل ة   ا  فكم بذَّ في مضم  الب الفُحول بهِّ بزَّ  وك ـم بزَّ سِّ

ـْمه بالتَّجديد في ع صـره وال  رجِّ ا  فتـ  ـمت  همًزا وال لـمز   تخاُف إذا ترج 

د األمين الشَّـــنقيطي  ضا لكتابه  -وقال العالمة محمَّ شن الغارات "مق ر ِّ
ا بعد«  ":على أهل وحدة الُوجود ومعيَّة الذَّات د : أمَّ فقد نظرُت كتاب السي ِّد محمَّ

، "رات على أهل وحدة الوجود ومعيَّة الذاتشن الغا"بن أبي مدين المسمَّى
ت بنور ُهداه منَّا الصُّدور،  فاكتحل ت عيُوننا منه بإثمد السُّـــرور، وانشرح 
مان، وتشنَّفت بجواهر نُقوده اآلذان، وابتسم   وانتظم ت آلليه عقدًا في جــيدِّ الزَّ

مان نور األقُحوان، وتصاعد  منه إلى حضرة القُدس  ...الكلُم الطي ِّب عنه ثغُر الزَّ
فأكثـــر  هللا من أمثالِّ مؤل ِّف هذا الكتاب من حملة السنَّة : إلى أن قال

» والكتاب
(62). 
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ث السُّني السَّني« :البُوصيريوقال فيه العالمة بُـــدَّاه بن  »إنَّه العالـم المحد ِّ
(63). 

خ موريتانيا وقد سافرُت معه « :(64)وقال المختار بن حامد الدَّيماني مؤر ِّ
للمش اركة في ن دوة الحس ن الثَّاني بالمغرب، وألقى محاضرات ودروًسا إسالمية 

ما  وإتباععلى نهج السَّلف، وناظر العُلماء، ودعا إلى التمسُّك بالكتاب والسنَّة، 
ف وردَّ على أهله  كان عليه السَّلف، وانتقد  التصوُّ

(65). 

د سالـم و مة محمَّ  :(66)لد عدُّودوقال فيه العالَّ

كض الحثِّيث    س ـــعى آبـاُؤك العُظماء شوًطا  ونلت  الشَّوط بالــرَّ

ريهم ديث  وفاتُوا في الق ديم معاصِّ  (67)وفُتَّ رجال  ع صرك في الح 

ا رثاه ة الحفَّاظ في قوله لـمَّ  :وقد وصــفه بخاتــم 

ـاظ    .(68)إنَّ وجدي بخاتِّم الحفَّاظ  ضاق  عنهُ مجامــع األلفـ 

ين الهاللي الـمغربي مة تقيُّ الد ِّ مة السَّلفي »: (69)ويقوُل فيه العالَّ ُهو العالَّ
جل نادرة زمانِّه  ُن، وهذا الرَّ ر األديب الشَّاعر المتفن ِـّ المحد ِّث األصوليُّ المفس ِّ
يـحتاج إليه أساتذة األزه ر، وأساتذة الجامعة اإلسالمية بالمدينة، وكلُّ جامعة 

 .«!الطَّلبة، بل األستاذع ربية، ال أقول 

جل أساتذة »: ويقول أيضا فوهللا الذي ال إله إال هو لو ظ فر بهذا الرَّ
الجامعات في أوربا الستفادُوا من علمه، وبذلوا النَّفس والنَّفيس في خدمته، ولكن 

هم يترُكون العين ويطلبون األثر (70)«كما قلنا من ض الالت الع رب أنَـّ
. 

د بن أبي مدين،  وبالجملة فهذه شهادة مة محمَّ بعض علماء الع صر للعالَّ
ِّ كعبه في  وهي غيض من فيض تدلُّ على ارتس ام علميتة في نفوسهم، وعلى علو 

  .العلُوم والمعارف، فرحمه هللا رحمة واسعة
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 مؤلـــفاته وآثاُره: المبحث الثاني

مختلف العلوم الشرعية  منبعد أن كرع العالمة دمحم بن أبي مدين 
واللغوية اشتغل  بالتَّأليف في حدود الثَّالثين من ُعمره إلى أن وافته المنية، فخلَّف 
آثارا علمية قي ِّمة، منها ما هو منثُور، ومنها ما هو منظوم، منها ما هو تأليٌف 

، منها ما هو كتاب كبير، (71)مستقل، ومنها ما هو شرٌح لمتُون وأنظام علمية
 .ما هو ُكتيب صغير أو رسالة حررت مسألة معينة ومنها

 :وسنذكر ما أطَّلعنا عليه مرتَّبا على حس ب الفنون

  :في العقائد/ 1

وهو كتاب قال فيه ، (72)شن الغارات على أهل وحدة الوجود ومعيَّة الذات" -
ظه «إنه لم يؤلَّف في بابه مثله»: العالمة دمحم عال بن عبد الودُود ، وقد قرَّ

 .(73)بقصيدة أبان فيها قميته العلمية في نظره

 .(74)نظم في اختالف العلماء في رؤية الن ِّساء ربَّ العزة في جنَّة عدن -

 .(75)"الوسيلة: "جواب حول مسألة التوسُّل بعنوان -

 :في التفسير/ 2

 .(76)تفسير سورة الفاتحة -

 .(77)تبيين حكمة تقديم السَّمع على األبصار في اآلي واألخبار -

 :ي السنَّة النَّبويةف/ 6

 .(78)الصَّوارم واألسنَّة في الذَّب عن السنَّة -

لة -  .(79)تحرير المسألة في االختالف في البسم 

 :في الفروع الفقهية/ 6

ج -  .(80)رسالة في مناسك الح 

وجين - كمين بين الزَّ  .(81)نظم في بعث الح 
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ال الفطرة، أو -  .(82)أحكام ش عر اإلنسان: نظم في خصوص الشَّعر من خص 

 :في األجوبة والفتاوى/ 6

 .(83)الدُّر الملفُوظ في أجوبة الشَّيخ المحفوظ -

د اليدَّالي - د بن محمَّ الي في أجوبة أسئلة محمَّ  .(84)األم 

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

 .(86)جواب على سؤال في مسألة غزو الف ضاء -

 .(87)فتوى في زكاة السُّفن -

راقي :طلح الحديثمص/ 3  .(88)شرح ألفية العِّ

ير/ 1  :التَّراجم والتاريخ والس ِّ

ببَّ  - ين وحرب شر   .(89)ترجمة ناصر الد ِّ

ــاني - اني في تـــرجمة الشَّيخ سيديا الثَـّ  . (90)نزهة الرَّ

 .(91)غزوة بدر الُكبرى -

 .(92)نظم في اختالف العلماء في فتح مكَّة هل وقع صلًحا أم عنوة -

تسهيل الوُرود إلى تحفة المودُود في المقصور والممدُود البن  :العربيةاللغة / 6
 .(93) مالك

 .(94)نظم في االجتهاد والتَّقليد :أُصـول الفقه /3

 :مؤلفات أخرى/ 19

 .(95)الطُّرفة الـمليحة في أخبار الـمنيحة -

 .(96)نظم في الشُّهداء -

 .(97)نظم في الجهر بالذكر -
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مصنَّفاته ورسائله وأنظامه، وله الكثير هذا ما وقفت عليه من ذكر 
ينية الشَّرعية  ى العلوم الد ِّ الطي ِّب من الفوائد المنثُورة والمنظومة في شتَـّ

 . (98)واألدبية

 :خاتمة

 : نخلص من هذا البحث إلى النتائج التالية

أن العالمة دمحم بن أبي مدين من كبار رجال العلم واإلصالح في عصرنا،  - 1
 .ووطنه وقضايا أمته اإلسالمية في المشرق والمغرب خدوما لدينه

، وذلك بشهادة علماء عصره، فنبذ االجتهادـ بلوغ العالمة الشيخ دمحم رتبة  1
بما يتوافق  واالجتهادالتعصب والتقليد، وسعى إلى بناء لبنة قوية في الفقه 

 .مع روح العصر

ونظما، من أهم الروافد ـ كثرة مؤلفات الشيخ وتنوعها في مختلف العلوم نثرا  9
 .التي تدل على علو كعبه، ومكنته العلمية في مجال الدراسات اإلسالمية

 :ـ من أهم التوصيات 1

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 

 .ر في بالد شنقيط، فهو معرض للضياع أكثر من غيرهبالتراث الكبي

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

 . ى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعينوهللا أعلم وصل

 :الهوامش

                                                           
تراجم األعالالم "، و(11ص)ألحمد ولد أبو مدين " دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره: "ينظر -(1)

أحمالد بالن سالالم إلبراهيم بن إسالماعيل بالن الشاليخ ساليدي وساليدي أحمالد بالن " الموريتانيين
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للطيالالب بالالن عمالالر بالالن الحسالالين " السالاللفية وأعالمهالالا فالالي موريتانيالالا"، و(133-131ص)
إتحاف ذوي البصائر بتراجم العلماء األفارقة األكابر ودورهالم فالي "، و(911-911ص)

الاني " بالد الحرمين وبالالد المشالرق اإلسالالمي ، (119-111ص)لحمالزة بالن حامالد القرع 
الحالديث الشالريف علوماله "، و(119ص)للخليل النحوي  "بالد شنقيط المنارة والرباط"و

ولاله ترجمالة فالي ( 111ـالـ  119)لمحمالد الحالافظ بالن المجتبالى " وعلماؤه فالي بالالد شالنقيط
م، 1381، مالالارس (هالالـ1191)، ربيالالع الثالالاني 19العالالدد األول سالالنة " دعالالوة الحالالق"مجلالالة 

 .المغرب( 111-111ص)
الالة معناهالالا بالصالالنهاجية -(2) الالة، وهالالو مصالالط: تِّشمش  لح يُطلالالق علالالى مجموعالالة مالالن قبائالالل الخمس 

الال  نزحالوا مالن  وايا ترجالع أصالولها إلالى خمسالة رج  فالي السُّالوس جنالوب " تاُرودانالت"الزَّ
ى بـالالـ فالالي الق الالرن الثالالامن " القِّبلالالة"المغالالرب إلالالى جنالالوب غالالرب الالالبالد الموريتانيالالة بمالالا يسالالمَّ

البر، والتمسالك بال"المذرذرة"قرب " أكننت"الهجري، فنزلوا  شَّالريعة ، فتحالفوا على الصَّ
، (19ص)لمحمالالد اليالالدَّالي " نصالالوص مالالن التالالاريخ الموريتالالاني"واألخالالالق الكريمالالة، ، 

الالم " تالاريخ بالالد شالنكيطي"، و(11ص" )حياة موريتانيا الجغرافيالة"و لحمالاه هللا ولالد السَّ
 (.111ص)

 (.11ص" )دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" -(3)
ة فالالي الجنالالوب الغربالالي مالالن موريتانيالالا، مدينالالة تاريخيالالة تابعالالة لواليالالة : بوتلميالالت -(4) التالالرارز 

. كلالالم119اشالالتهرت لكونهالالا مدينالالة سياسالالة وعلالالم، تبعالالد عالالن العاصالالمة نواكشالالوط بحالالوالي 
اني " حياة موريتانيا الجغرافية" :ينظر  (.119ص)للمختار بن حامد الدَّيم 

ذْرة -(5) ذْر  نواكشالوط، مدينالة موريتانيالة فالي واليالة التالرارزة، تقالع جنالوب شالرق العاصالمة : الم 
 (.119ص" )حياة موريتانيا الجغرافية"كلم، 119على بعد 

" تالالالراجم األعالالالالم الموريتالالالانيين"، و(11-19ص" )حياتالالاله وآثالالالاره: دمحم ولالالالد أبالالالو مالالالدين" -(6)
 (131ص)

 (.93ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(7)
الا كتباله ولالده أحمالد فالي ترجمتاله  -(8) : دمحم ولالد أبالو مالدين"كل ما ذكر من هذه الخصالال  هالو ممَّ

 (.19-91ص" )حياته وآثاره
 (.19ص)المرجع نفسه  -(9)
 (.11ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(10)
" بالالالالد شالالالنقيط المنالالالارة والربالالالالاط"، و(11ص" )حياتالالاله وآثالالالاره: دمحم ولالالالد أبالالالو مالالالدين" -(11)

 (.119ص)
 (.111ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(12)
 (.11-11ص" )حياته وآثاره: ولد أبو مديندمحم " -(13)
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" تراجم األعالالم المورتيالانيين"، و(11-11ص" )دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره: "ينظر -(14)

إتحالالالالاف ذوي "، و(911-911ص" )السالالالاللفية وأعالمهالالالالا فالالالالي موريتانيالالالالا"، و(131ص)
 (.111-111ص" )البصائر بتراجم العلماء األفارقة األكابر

" تالالراجم األعالالالم المورتيالالانيين"، و(11ص" )ولالالد أبالالو مالالدين حياتالاله وآثالالاره دمحم: "ينظالالر -(15)
 (.131ص)

" السالالاللفية وأعالمهالالالا فالالالي موريتانيالالالا"، و(11ص" )دمحم ولالالالد أبالالالو مالالالدين حياتالالاله وآثالالالاره" -(16)
 (.131ص" )تراجم األعالم الموريتانيين"، و(911ص)

 (11ص" )دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" -(17)
" الساللفية وأعالمهالا فالي موريتانيالا"، و(199و 11ص" )أبو مدين حياته وآثالارهدمحم ولد " -(18)

 (.911ص)
( السلفية وأعالمهالا فالي موريتانيالا"، و(199و 11ص" )دمحم ولد أبو مدين، حياته وآثاره" -(19)

 (.911ص)
" حياتالالاله وآثالالالاره: دمحم ولالالالد أبالالالو مالالالدين"، و(131ص" )تالالالراجم األعالالالالم الموريتالالالانيين" -(20)

 (.19-13ص)
 (.138ص" )بالد شنقيط المنارة والرباط"، و(131ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(21)
 (.191ص" )بالد شنقيط المنارة والرباط"، و(131ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(22)
بالالالالد "، و(11ص" )تالالالراجم األعالالالالم"، و(11ص" )دمحم ولالالد أبالالالو مالالالدين حياتالالاله وآثالالالاره" -(23)

 (.111ص" )والرباطشنقيط المنارة 
 (.119ص" )بالد شنقيط المنارة والرباط"، و(131ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(24)
" المالالرابط دمحم عالالال عالالدُّود حياتالاله وآثالالاره"، و(131ص" )تالالراجم األعالالالم الموريتالالانيين" -(25)

 (.11ص)لعبد هللا ولد سيد المختار 
 (.133ص" )بالد شنقيط المنارة والرباط"و، (131ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(26)
 (.131ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(27)
 (.133ص" )بالد شنقيط المنارة والرباط"، و(131ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(28)
" تالالالالراجم األعالالالالالم الموريتالالالالانيين"، و(19ص" )دمحم ولالالالالد أبالالالالو مالالالالدين حياتالالالاله وآثالالالالاره" -(29)

 (.131ص)
 (.131ص" )ألعالم الموريتانيينتراجم ا" -(30)
" تالالالالراجم األعالالالالالم الموريتالالالالانيين"، و(11ص" )دمحم ولالالالالد أبالالالالو مالالالالدين حياتالالالاله وآثالالالالاره" -(31)

 (.131ص)
 (.91ص" )دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" -(32)
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لمحمالالد بالالن أبالالي مالالدين " شالالن الغالالارات علالالى أهالالل وحالالدة الوجالالود ومعيالالة الالالذات"مقدمالالة  -(33)

 (.11ص)
 .نفسه -(34)
أخبرني بذلك  العال مة إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا، جزاه هللا خيالرا، وينظالر بعالض  -(35)

 .www.ahlalhdeeth.comملتقى أهل الحديث : ترجمته في
لمحمالالد بالالن أبالالي مالالدين " شالالن الغالالارات علالالى أهالالل وحالالدة الوجالالود ومعيالالة الالالذات"مقدمالالة  -(36)

 (.11ص)
 (.181ص" )السلفية وأعالمها في موريتانيا" -(37)
 .أخبرني بذلك العالمة إبراهيم بن يوسف بن الشَّيخ سيديا -(38)
 (.911ص" )السلفية وأعالمها في موريتانيا" -(39)
 (.19-11ص" )دمحم ولد أبو مدين حياته وأثاره" -(40)
، وقالد أسَّسالته جمعيالة ترقالي الثقافالة اإلسالالمية (بوتلميالت)افتُتح هذا المعهد اإلسالالمي فالي  -(41)

راسالة فياله تكالون  1981بن بالاب بالن الشاليخ ساليديا، المتالوفى عالام برئاسة عبد هللا  هالـ، والد ِّ
صالا فالي  س فياله أن يكالون متخص ِّ للعلوم الشَّرعية، واللُّغة العربية، ويشترط لألستاذ المدر ِّ

ُسه،  السلفية وأعالمها في "، و(11ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين"العلم الذي يُدر ِّ
 (.919ص" )موريتانيا

" بالالالالد شالالالنقيط المنالالالارة الربالالالاط"، و(11-11ص" )حياتالالاله وآثالالالاره: دمحم ولالالالد أبالالالو مالالالدين" -(42)
 (.119ص)

 (.11ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(43)
 (.911-911ص" )السلفية وأعالمها في موريتانيا" -(44)
ز فالي الفقاله واألصالول : هو -(45) مة القاضي المحفوظ بالن بياله، عالالم موريتالاني كبيالر، بالرَّ العالَّ

 م، مالالالن موقالالالع ولالالالده الشالالاليخ عبالالالد هللا بالالالن بيالالاله 1319وعلالالالوم العربيالالالة، تالالالوفي سالالالنة 

Binbayyah.net(.81ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين"، و 
 (.81ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(46)
 (.81ص)نفسه  -(47)
 (.11-19ص)نفسه  -(48)
 (.19-93ص)نفسه  -(49)
 (.18-11ص)نفسه  -(50)
 (.18ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(51)
 (.19ص) نفسه -(52)
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الالوفييت " تالالاريخ الالاليمن المعاصالالر: "ينظالالر -(53) ( 119-111ص)مجموعالالة مالالن البالالاحثين السُّ

 .ترجمة دمحم علي البحر
 (.11-19ص" )حياته وآثارهدمحم ولد أبو مدين " -(54)
 (.11ص" )دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" -(55)
 (119ــ 111ص)لمحمد بن أبي مدين " الصوارم واألسنَّة في الذَّب عن السنَّة: "ينظر -(56)
 (.111ص" )السلفية وأعالمها في موريتانيا" -(57)
 (.18ص" )دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" -(58)
ـالـ  991ص" )الصالوارم واألسالنة"أثبتاله فالي آخالر كتاباله " االجتهاد والتقليالد"ي وله نظم ف -(59)

999.) 
ف( 31ــ  31ص" )دمحم ولد أبو مدين حياته وآثاره" -(60)  .بتصرُّ
 (.38ص)نفسه  -(61)
د بن أبي مدين -(62)  .من تقريظ أرس له لي أحد أوالد الشيخ محمَّ
اجح " -(63)  (.91ص" )ما خرج عن مذهب اإلمام مالكأسن ى المسالك في أنَّ من عمل بالرَّ
المختار بن حامد الدَّيماني، حفيد مخنض بابه، عالمة شاعر مؤرخ كبير، وصالاحب : هو -(64)

هالـ، 1111، نزيالل المدينالة النبويالة، وبهالا تالوفي سالنة "حياة موريتانيا"الموسوعة الكبرى 
للمختالار حامالد  "موريتانيا حالوادث السالنين"، و(191ص" )بالد شنقيط المنارة والرباط"
 (.11-19ص)

 (911ص" )السلفية وأعالمها في موريتانيا" -(65)
الالالد عالالالال : هالالالو -(66) المبالالالاركي الهاشالالالمي، مالالالن علمالالالاء موريتانيالالالا ( عالالالدُّود)دمحم سالالالالم ولالالالد محمَّ

زين، كان رئيسا للمحكمة العليا، وبعدها وزيالرا للثقافالة، لاله عالدد مالن المؤلفالات فالي  المبر ِّ
لمحمد سالم ولد عدُّود " التكميل نظم مختصر خليل"ه، 1191مختلف الفنون، توفي سنة 

 (. 111ص" )بالد شنقيط المنارة والرباط"مقدمة، و(" 1/91)
للمختالالار بالالن " وحيالالاة موريتانيالالا الثقافيالالة"، (13ص" )حياتالاله وآثالالاره: دمحم ولالالد أبالالو مالالدين" -(67)

 (.191ص)حامد 
 (.111ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(68)
دمحم تقي الدين بن عبد القادر بن الطيب الهاللي، من علماء المغالرب الكبالار، محالدث : هو -(69)

لغوي شهير، وأديب بارع، وشاعر فحل، كثير الترحالال، لاله مؤلفالات كثيالرة، تالوفي سالنة 
إتحالاف ذوي »و( 111-1/139)لمحمالد المجالدوب " علماء ومفكرون عالرفتهم"ه، 1191

 (.111-193ص)للقرعاني «  ابرالبصائر بتراجم العلماء األفارقة األك
 (.13-9/18)تقي الدين الهاللي " سبيل الرشاد في هدي خير العباد" -(70)
 (.18ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(71)
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وقد ُحققَّ هذا الكتاُب من طالبين في الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبويالة، إالَّ أنَّاله لالم يُطب الع  -(72)

 . حتى اآلن
 .، وهو غير مطبوع(138ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(73)
" تالالالالراجم األعالالالالالم الموريتالالالالانيين"، و(83ص" )حياتالالالاله وآثالالالالاره: دمحم ولالالالالد أبالالالالو مالالالالدين" -(74)

 .، وهو غير مطبوع(138ص)
 .، وهو ال يزال مخطوطا(31ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(75)
" تالالالالراجم األعالالالالالم الموريتالالالالانيين"، و(11ص)" حياتالالالاله وآثالالالالاره: دمحم ولالالالالد أبالالالالو مالالالالدين" -(76)

 .، وهو غير مطبوع(138ص)
 .، وهو غير مطبوع(138ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(77)
بالالاط، سالالنة  -(78) م، علالالى نفقالالة وزارة 1311ه، الموافالالق لالالـ 1911الكتالالاب ُطبالالع بحمالالد هللا بالر ِّ

 .الشؤون اإلسالمية بالمغرب
" تالالالالراجم األعالالالالالم الموريتالالالالانيين"، و(11ص" )وآثالالالالارهحياتالالالاله : دمحم ولالالالالد أبالالالالو مالالالالدين" -(79)

 .، وهو غير مطبوع(138ص)
 .، وهو غير مطبوع(11ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(80)
 .، وهو غير مطبوع(199ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(81)
، (119ص" )بالد شنقيط المنالارة والربالاط"، و(199ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(82)

 .وهو غير مطبوع
" تالالالالراجم األعالالالالالم الموريتالالالالانيين"، و(81ص" )حياتالالالاله وآثالالالالاره: دمحم ولالالالالد أبالالالالو مالالالالدين" -(83)

 .، وهو غير مطبوع(199ص)
" تالالالالراجم األعالالالالالم الموريتالالالالانيين"، و(81ص" )حياتالالالاله وآثالالالالاره: دمحم ولالالالالد أبالالالالو مالالالالدين" -(84)

 .، وهو غير مطبوع(199ص)
 .، وهو غير مطبوع(31ص" )وآثارهحياته : دمحم ولد أبو مدين" -(85)
 .، وهو غير مطبوع(89ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(86)
 .، وهو غير مطبوع(31ص)نفسه  -(87)
 .نفسه، وهو غير مطبوع -(88)
 .، وهو غير مطبوع(81ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(89)
" تالالالالراجم األعالالالالالم الموريتالالالالانيين"و، (81ص" )حياتالالالاله وآثالالالالاره: دمحم ولالالالالد أبالالالالو مالالالالدين" -(90)

 .، وهو غير مطبوع(199ص)
 .، وهو غير مطبوع(81-81ص" )حياته وآثاره: دمحم ولد أبو مدين" -(91)
 .، وهو غير مطبوع(199ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(92)
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" تالالالالراجم األعالالالالالم الموريتالالالالانيين"، و(89ص" )حياتالالالاله وآثالالالالاره: دمحم ولالالالالد أبالالالالو مالالالالدين" -(93)

 .، وهو غير مطبوع(199ص)
" الصالوارم واألسالنَّة"، وهو مطبُوع  مع كتاب (133ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(94)

 (.991ص)
" تالالالالراجم األعالالالالالم الموريتالالالالانيين"، و(19ص" )حياتالالالاله وآثالالالالاره: دمحم ولالالالالد أبالالالالو مالالالالدين" -(95)

 .، وهو مطبوع بحمد هللا(199ص)
 .و غير مطبوع، وه(199ص" )تراجم األعالم الموريتانيين" -(96)
 .، وهو غير مطبوع(181ص" )بالد شنقيط المنارة والرباط" -(97)
" تالالراجم األعالالالم الموريتالالانيين"، و(31ص" )حياتالاله وآثالالاره: دمحم ولالالد أبالالو مالالدين: "ينظالالر -(98)

 (.199ص)
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 الشيخ أبو بكر جابر الجزائري
ر  الواعظ، المصلح، الفقيه، المفس ِّ

Sheikh Abu Bakr Jaber Algerian 

The preacher, the reformer, the jurist, the interpreter 

*************** 

 المسعود جمادي/ د

 المسيلة ،مشارك بقسم العلوم اإلسالمية، جامعة دمحم بوضيافأستاذ 

 البويرة ،أستاذ مشارك بقسم العلوم اإلسالمية، جامعة محند آكلي أولحاج

 

 01/17/2119 :تاريخ القبول    21/11/2119 :اإلرسالتاريخ 

 

 :الملخص باللغة العربية

الشيخ أبو بكر جابر الجزائري اللّيوّي البسكرّي الجزائرّي المدنّي، والمولود  *
 (.م9112) ، والمتوفَّى سنة(م1291) سنة

كانت للشيخ أبي بكر جابر الجزائري نشاطات فكرية متنّوعة كالوعظ، * 
 ...واإلرشاد، والفقه، واإلصالح، والتفسير

ائري رحمه هللا تعالى بسهولة تميّزت مؤلّفات الشيخ أبي بكر جابر الجز* 
األسلوب،و بسالمة اللغة، وجزالة التركيب، وقوته، وقربها من الفهم؛ فتآليفه 

 . إصالحية، ودعوية لتقريب، وتفهيم اإلسالم الصحيح الخالي من البدع



 المسعودي جمادي. د 
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              726

أثنى عليه الكثير من العلماء والدعاة، وشهدوا له بالمكانة العلمية الرفيعة في * 
 ...ح والتفسير، والفقهالدعوة، واإلصال

ألّف كتبا، ورسائل كثيرة في مختلف المجاالت الشرعية، واإلصالحية، *
 . واالجتماعية

ُحّق لمثل هذا العَلم الجزائري الشيخ أبي بكر جابر الجزائري أن تجرى عليه *  
را،مصلحا ،مربيّا ،معلّما ،دراسات علميّة أكاديميّة، باعتباره فقيها ، ...مفّسِّ

أن يعتنوا  -الجزائريين-الباحثين، وعلى مختلف تخّصصاتهم  دعووعليه أ
كثيرا باألعالم الجزائريين، وينتشلوهم من طّي النسيان، ويميطوا عنهم اللثام 
لتستفيد منهم األجيال الحاضرة، والقادمة، فاكتبوا رسائل علمية، ودراسات 

ل بمآثره، أكاديمية حول الشيخ أبي بكر جابر الجزائري لتعّرفوا األجيا
 .وإخالصه لدينه، ووطنه، وتمّكنه في مختلف العلوم الدينية

 المفّسر  ؛الفقيه؛ الجزائري ؛جابر ؛أبو بكر: الكلمات المفتاحية
Abstract: 

Sheikh Abu Bakr Jaberis anAlgerianFaqih, preacher and interpreter 

*Sheikh Abu Bakr Jaber Al-Jazairi Al-Liwi Al-Biskri, Algerian Al-

Madani 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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*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 al-

Jazairi, 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 

 : مقد مة

إّن 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 أّن محّمداً عبده، 

ا بعدورسوله،   :أم 

وتعالى بحفظ هذا الدين، وأقام له في كل عصر  فلقد تكفّل هللا سبحانه، 
 . (1)َحَملَة ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

فال ريب أّن هللا تعالى حفظ لهذه األّمة دينها حفظا لم يحفظ مثله دينا  
دينها، غير دين هذه األّمة، وذلك أّن هذه األّمة ليس بعدها نبي يجدّد ما دُثر من 

كما كان دين َمْن قبلنا من األنبياء ، إذ كلّما دُثر دين نبّي جدّده نبي آخر يأتي 
 .بعده

وقد سارع علماء هذه األّمة إلى الذّب عن الملة، فدأبوا إلى التفقّه في 
دين هللا عّز وجّل تعلّما، ودراسة، وعمال، وتأليفا، فخرجت لنا تلك الكوكبة من 

 .ك الكتابات من علوم الشريعة على مختلف أنواعهاالعلماء األجاّلء، وتل
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فمن حقهم علينا دراستهم، وبيان مآثرهم أحياء، وأمواتا،قديما وحديثا،إذ 
األّمة اإلسالمية عامرة بعلمائها وشيوخها األبرار، الذين وهبوا حياتهم 

ذ وأعمارهم لخدمة دينهم، وإعالء كلمة القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، إ
ل العلماء حصن الدفاع األول عن األمة، بمعتقداتها  على مّر التاريخ، يشّكِّ
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 

سالم منذ البداية على توقير العلماء، وقد حرص اإل يُعطى إال لمن هو أهل له،
وإعطائهم المكانة الخاصة بهم، والتحذير من النيل منهم، أو تشويههم، أو 
اإلساءة إليهم، وأدلة بيان هذه المنزلة الرفيعة في الشريعة كثيرة،و من بينها، 

: قال تعالى لهم على أعظم مشهود، وهو التوحيد، -سبحانه  -شهادة الخالق 
 َد هَ إِّالَّ هَُو َشهِّ ْلمِّ قَائًِّما بِّاْلقِّْسطِّ اَل إِّلََٰ هَ إِّالَّ ُهَو َواْلَماَلئَِّكةُ َوأُولُو اْلعِّ ُ أَنَّهُ اَل إِّلََٰ َّللاَّ

يمُ  يُز اْلَحكِّ  .(12: آل عمران) اْلعَزِّ

في هذه اآلية دليل على فضل العلم، : ]-رحمه هللا  -قال اإلمام القرطبي 
و كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم هللا باسمه، وشرف العلماء وفضلهم، فإنّه ل
 .(2) [واسم مالئكته كما قرن العلماء

ومن أولئك العلماء األجاّلء، الفضالء عموما، وعلماء الجزائر، األفذاذ 
خصوصا الذين كانت حياتهم كلّها جهادا في سبيل هللا ـ نحسبهم كذلك وال نزّكي 

نشره في مختلف المجاالت الشيخ الواعظ، على هللا أحدا ـ ، في تحصيل العلم، و
 .المصلح،الفقيه، المفّسر أبو بكر جابر الجزائري

فقد شهد له علماء العصر بمكانته العلمية، وأشادوا بفضله، وشهدوا له 
بالحفظ، وَسعة العلم، والمعرفة، وذلك لتمّكنه في علوم كثيرة، ولذلك جاء هذا 

 :المقال لغايتين اثنتين، وهما

اتّجاه العاّلمة نفسه، وذلك بتخليد مآثره، وفتاويه، وفقهه، وتفسيره،  -1
وتضحياته في سبيل الدين، والوطن، واألّمة اإلسالمية جمعاء، وال خير في 

 .أّمة ال تقدّر علماءها، ومفتيها، وفقهاءها، ومفّسريها، ومصلحيها
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فوا فضل هذا اتّجاه أبناء الجزائر، وأجيالها الحاضرة، والالحقة حتى يعر -9
 .العاّلمة الفذّ، ويستنيروا بمسيرته النضالية العلمية، والثريّة بالتجارب

فمن يكون هذا أبو بكر جابر الجزائري؟ وما هي أعماله وآثاره؟ وما هي أقوال 
فجاء هذا المقال ليبيِّّن بعض مآثر هذا العالم  ...العلماء فيه؟، وما هي مآثره؟

ر الكبير،  و  الجزائرّي، والواعظ األمين، والمصلح المعين،النحرير، والمفّسِّ
هذا من بعض  حقوقه علينا نحن المسلمين عموما، والجزائريين خصوصا، 
وطلبة الشريعة على أخص الخصوص في محطات سريعة نطّل من خاللها 

 .على حياته األسرية، والعلمية، والدعوية

 .ه وصحبه أجمعينوصلّى هللا وسلّم على النبّي صلّى هللا عليه وعلى آل

 :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

ت من الجزيرة والشيخ من بني هالل أحد القبائل العربية، والتي خرج
 .(3)العربية، واستقرت في إفريقيا واستوطنتها، فهو عربيُّ األصل

 :ثانيا ـ مولده ونشأته

بالنواة القديمة أو ما يعرف بالدشرة القديمة، أي أنّه ،ولد رحمه هللا تعالى
( لِّيَوه) بلدية،بقرية ،(4)ينتمي لعرش جابر المعروفين ببساطتهم وتعلّقهم بالدين

مع المد، وفتح الواو ثم بعدها هاء، وهي قرية زراعية من قرى بكسر الالم 
مدينة بسكرة بينها، وبين بسكرة أربعون كيلومتًرا ، ومدينة بسكرة تقع جنوب 
الجزائر، وكانت تسمَّى عروس الجنوب الجزائري لما حباها هللا من الزروع، 

في عامه وتوفي والده ( م1291،ه1439) والثمار، واألنهار وكان مولده عام
 .(5) األّول، فنشأ يتيما في حجر أّمه
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 :(6) ثالثا ـ أبناؤه

له ابن واحد، وهو الدكتور عبد الرحمن بالجامعة اإلسالمية بالمدينة 
النبوية، وله من البنات تسع عفيفات، صالحات، ومن األحفاد، واألسباط ما 

 .يفوق الستين عددًا

 :(7) رابعا ـ من صفات الشيخ وأخالقه 

هو رجل مربوع القامة إلى القصر ما هو ببعيد، أبيض : من صفاته الَخْلقيةأ ـ 
اللون مشربًا بحمرة، كّث اللحية، وابيضت في اآلونة األخيرة، وشيبته 

 .حسنة

يمتاز الشيخ رحمه هللا تعالى بالرفق، واللين فهو دمث : ب ـ من صفاته الُخلُقِّية
ه صفات العلماء العاملين ـ األخالق ليِّّن المعشر، صلبًا في الحق، صفات

نحسبه كذلك وال نزكّيِّ على هللا أحدا ـ متواضع في ملبسه، ومسكنه، 
ومركبه، ومطعمه، ومشربه مع الكبير، والصغير، والفقير، واألمير، وهذا 
ما حبَّبه للعبّاد، طلق المحيا، هاشًّا باشًّا، فهو رجل دعوة، أمضى عمره 

جل، رفيق يحب الرفق، رقيق القلب، سريع المديد في الدعوة إلى هللا عّز و
أنّه لم يذبح بيده في حياته قَط حيوانًا ، ال  ،(8)الدمعة، ومن رقته كما حدّث

دجاجة وال شاة، وال غيرها، صابر، محتسبًا، خاشعًا، متنّسًكا هلل الواحد 
 .القهار، لم يقترض في حياته قط إن وجد أنفق، وإن لم يوجد صبر

في منامه مراًرا، ومن ضمنها حثّه فيها على مالزمة  ملسو هيلع هللا ىلصرأى النّبي 
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 
سه في المسجد النبوي ضّمنه السيرة ( هذا الحبيب يا محب) العطرة، ودرَّ

 .الشريف
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يحب السُّنّة، وأهلها، ويكره البدعة، وأهلها، وحاربه المبتدعة فصبر، 
يرى ما « وجاءوا يركضون»: وصابر، وأيّده هللا عّز وجّل، ومن يقرأ كتابه

نُّ أهل البدعة له، وألهل السُّنّة  .يُكِّ

 :(9) خامسا ـ طلبه للعلم

وأجداده حفّاظ القرية للقرآن الكريم، يتوارثون  كانت أسرته؛ آباؤه،
ذلك، فنشأ في ذلك الجّو المتدين، فأشرفت أّمه على تعليمه، وتحفيظه القرآن 
الكريم، وغرست فيه األخالق الفاضلة؛ كالصدق، واألمانة فكانت خير معين له، 

نُّه ستة عشر عاًما على يد أو أربعة عشر عاما ،وأتّم حفظ القرآن في القرية، وسِّ
مشايخ المنطقة، منهم الشيخ بلقاسم قارة، والشيخ مسعود تمامي، كما كان له 

، وتعلّم القراءة، والكتابة في القرية، ولما (10)سنة 11 شرف إمامة النّاس وعمره
سمع أّن ببسكرة شيًخا يعلّم النّحو، والفقه، وهو الشيخ عيسى معتوقي، 

افه، وخدمه في سبيل تعليمه، استحضره إلى قريته، وأسكنه في داره، وأض
، ومنظومة ابن [متن نثري في النحو البن آجروم] فدرس عليه اآلجرومية

 (11)عاشر في الفقه المالكي، ومصطلح الحديث،و المنطق، وأصول الفقه
 .وغيره، فتعلّم كثيرا من العلوم النقلية والعقلية

نعيم النعيمي، : ثّم بعد ذلك انتقل إلى بسكرة فتعلّم على مشايخ بها مثل
والطيب العقبي، وقد الزم الشيخ الطيب العقبي، وتتلّمذ عليه، وكان الشيخ 
الطيب العقبي قد درس بالمسجد النبوي الشريف العقيدة الصحيحة الصافية على 

ية، فتأثّر مترجمنا به مشايخ الدعوة إبّان دخول الحجاز تحت الحكومة السعود
وقد الزمه في دروس التفسير عدة سنوات في العاصمة الجزائرية، وهو من 

 . أفاضل مشايخه

حزب )ولقد شارك الشيخ في مختلف ألوان النشاط اإلسالمي فعمل في 
، ومارس التعليم لكتاب هللا تعالى (شباب الموّحدين)ثّم في  ،(البيان الجزائري

في تعليم األحداث من بنين وبنات لمدة أربع سنوات في مدة أربع سنوات، ثّم 
، والتي لم يصدر منها سوى (الداعي)العاصمة، وعمل في الصحافة فأنشأ مجلة

بضعة أعداد، وكانت كاسمها؛ دعوة إلى توحيد األحزاب، والجمعيات 
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الناطقة ( اللواء) أُسندت إليه إدارة جريدة( الداعي)الجزائرية، وبعد احتجاب 
دين، واستمّر على إدارتها حتى ترك الجزائر مهاجرا إلى  بلسان شباب الموّحِّ

فقدم إلى مكة للحج، والعمرة، والزيارة، وكان  ( 12) (هـ 1439) الحجاز في عام
قصده بعد أداء فريضة الحج الرجوع إلى بلده إاّل أن اإلخوة الجزائريين 

دة منه، والسيما عّمه عيسى المهاجرين المقيمين بالمدينة حبّبوا له البقاء لالستفا
والذي كان محبًّا للمدينة النبوية، وتمنّى الموت بها، وقد استجاب  -رحمه هللا -

هللا دعاءه فتوفي بعد الحج مباشرة، فتأثّر الشيخ بذلك في حبه للبقعة المباركة، 
المدينة النبوية، الطاهرة، فأحّب المدينة، فصار َعلَمها اآلن، وهذه ثمرة الحّب 

صادق، فعزم على البقاء، وواصل بعد ذلك األخذ على مشايخ المدينة، فالزم ال
حلقة الشيخ عمر بري، والشيخ دمحم الحافظ، وكذلك الشيخ دمحم الخيال، ورئيس 

 .  قضاتها، وخطيب مسجدها الشيخ عبد العزيز بن صالح

نال الشهادة العالمية من كلية  (م1211،هـ1433)ثم بعد ذلك عام 
، وحصل على إجازة من رئاسة القضاة بمكة (13)جامعة الرياضالشريعة ب

 .المكرمة للتدريس بالمسجد النبوي الشريف

 :(14) سادسا ـ من شيوخه

وفي حوار له مع موقع شبكة السنة النبوية، أوضح الشيخ أبو بكر 
الجزائري، أّن من شيوخه في الجزائر الذين تتلمذ على أيديهم، الشيخ نعيم 

 .خ عيسى معتوقي، والشيخ الطيب العقبي الذي الزمه وتأثّرت بهالنعيمي، والشي

هاجرت إلى المدينة : قال عن نفسه، وعن هجرته في بداية حياته
، فأخذت عن الشيخ عمر بري، والشيخ دمحم الحافظ، (هـ1439) المنورة عام

في المسجد  (هـ1433) والشيخ دمحم الخيال، وغيرهم، فبدأت بالتدريس عام
وحصلت على شهادة كلية الشريعة  ،(هـ1432) وفي عام الشريف،النبوي 

وعملت في ميادين الدعوة واإلصالح، فدعوت إلى فتح الجامعة  بالرياض،
اإلسالمية بالمدينة المنورة، وإنشاء رابطة للعالم اإلسالمي، وإيجاد إذاعة للقرآن 

 .(15)الكريم
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وفي المدينة فدرس على يد العديد من المشايخ في بالده الجزائر، 
 .المنورة 

الشيخ عيسى  ،(17)الشيخ نعيم النعيمي :(16)أ ـ ومن مشايخه في الجزائر
 .(19)، الشيخ الطيب العقبي(18)معتوقي

الشيخ عمر بري، الشيخ دمحم الحافظ،  :(20)ب ـ ومن مشايخه في المدينة النبوية
 .الشيخ دمحم الخيال

 :(21) سابعا ـ من تالميذه

من الطاّلب من الدراسات العليا بالجامعة تخّرج على يديه كثير 
ا في كلية  اإلسالمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في قسم التفسير، أمَّ
الشريعة بالجامعة، والمسجد النبوي الشريف فال يُحصي عدد ذلك إال هللا ،و 

 :منهم

الشيخ العاّلمة عبد الرحمن بن صالح بن محيي الدين، األستاذ الدكتور 
عدنان بن عبد العزيز الخطيري، الشيخ عبد الرحمن بن صدوق  الشيخ

الجزائري، الشيخ إدريس بن إبراهيم المغربي، الشيخ حمزة بن حامد بن بشير 
القرعاني، الشيخ الدكتور عبد هللا بن الشيخ دمحم األمين، الشيخ الدكتور مختار 

س بالمسجد بن الشيخ دمحم األمين ، الشيخ الدكتور عمر بن حسن فالته الم دّرِّ
النبوي، الشيخ عواد بن بالل بن معيض، الشيخ عبدهللا بن فايز الجهني، الشيخ 
عبد الحليم نصار السلفي، الشيخ الدكتور حسام الدين عفانة، الشيخ صالح 
المغامسي إمام، وخطيب مسجد قباء، الدكتور الشيخ أبو عبد المعّز دمحم علي 

 . ، وغيرهم(22)فركوس الجزائري

 .(23) :ـ من أهم أقواله ونصائحه وجرأته على قول الحق ثامنا

إّن األسباب التي تعين اإلنسان على التمّسك بهذه العقيدة، والثبات 
عليها، والشعور بحالوتها، هي قوة الصلة بكتاب هللا تعالى، وسنة رسول هللا 

والتعامل مع الخلق والعيش معهما، وأخذ تعاليم الدين، والمنهج، والسلوك،  ملسو هيلع هللا ىلص
 .من خالل هذين المصدرين، وما جاء عنهما، وفقط
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وعن نصائحه للشباب، التي وجهها إليهم في أحد  :نصيحته للشباب
ألّن األدب  ،لم أن يلتزموا باآلداب اإلسالميةأنصح جميع طاّلب الع: حواراته

ً في حمل  خلق المسلم، يجب أن ال ينفك عنه، فبأخالقه، وآدابه يكون موفّقا
 .رسالته، وتبليغ شرع هللا، فمن غير خلق، وآداب لن يتقبّل الناس دعوته

وقد رفض أبو بكر الجزائري مجاملة القطاع المالي فحذّر من الربا في 
 .(24)"إلى الالعبين بالنار"كتابه 

لطائفي ردّ أبو بكر الجزائري على علماء الشيعة، وشنّع وفي الجانب ا
عليهم بخصوص استئثار آل البيت بمعارف نبوية وإلهية، وألّف كتابا 

 .(25)"نصيحتي إلى كل شيعي"بالخصوص عنونه 

 :(26) تاسعا ـ نبذة عن أخبارة، وأعماله، والوظائف التي تقل دها

رسة المحمدية، عمل في التدريس بوزارة المعارف، وذلك في المد
وكذلك عمل في التدريس بالمدرسة السلفية ، ثم بدار الحديث المدنية، ثّم لما 
فتحت الجامعة اإلسالمية انتقل إليها، وكان له دور فعّال في إنشائها، حيث دعا 
إلى ذلك لدى المسؤولين، وأيًضا كان من الداعين إلى إنشاء رابطة العالم 

يم، وكان مدّرسا، وواعظا بمسجد النّبي صلّى هللا اإلسالمي، وإذاعة القرآن الكر
 . (27)والذي قضى فيه أكثر من خمسين عاما ،عليه وسلّم لعقود طويلة

يتميّز الشيخ الجزائري بعقيدته الصافية، وأفكاره اإلصالحية التي تبعث  
على النهضة اإلسالمية على منهج صحيح، وقد أخبر أّن لديه فكرة إنشاء حلقات 

صين في الشريعة اإلسالمية، علم بال ج علماء متخّصِّ مسجد النبوي الشريف، تَُخّرِّ
وذلك لما رأى من نقص العلم، وذهابه بذهاب العلماء، وضعف مستوى من 

 .يأتي، وهذه نهضة علمية إسالمية جيّدة تراود الشيخ حقّق هللا أمنيته 

المصلين في أّم الشيخ أبو بكر الجزائري : قال األستاذ سعد العتيبيو
عندما تأّخر إمام المسجد ( هـ1314)المسجد النبوي في صالة العصر عام 

 .النبوي الشيخ عبد العزيز بن صالح
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(: أئمة الحرمين) وذكر عبد هللا بن أحمد العالف الغامدي في كتابه
الشيخ أبو بكر ]، ومنهم [مشايخ كان لهم شرف اإلمامة في المسجد النبوي]

 .(28) [جابر الجزائري

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 

له بالقصص، وذكر عرف بسالسة الحديث، وحسن اختياره للعبارات، واستدال
بَر َمْن مضى من األولين ، مما يشد انتباه المستمعين إليه  .(29)عِّ

ويتصّور البعض أّن الشيخ الراحل أبو بكر الجزائري كان بعيدا عن 
الجزائر، وقضاياها، وهو تصّور غير صحيح، فالرجل كان مسكونا بقضايا 

 .وطنه، وأّمته على السواء

جزائر، ويتابع تفاصيل األزمة الدموية حيث ظّل يراقب ما يجري في ال
التي مّرت بها، ومختلف الفتاوى المغلوطة التي أصدرتها بعض الجماعات 

نشرت تفاصيلها " الشروق اليومي"التكفيرية، وهو ما دفعه لتوجيه رسالة عبر 
تنظيم القاعدة في بالد "، دعا من خاللها ما يسّمى 92،11،9112بتاريخ 

جزائر إلى التوبة إلى هللا، والكف عن زهق دماء بال" المغرب اإلسالمي
المسلمين األبرياء، والتخلي نهائيا عن العمل اإلرهابي الذي يستهدف العُّزل في 

 .(30)عمليات إجرامية، وتفجيرات انتحارية، ال عالقة لها بالدين والجهاد

ولكّن منزله عامر بطاّلب  ،(م1221،هـ1311) أحيل إلى التقاعد عام
أيسر التفاسير، وفي : له دروس في منزله قبل الظهر في التفسيرالعلم، و
صحيح البخاري، وموطأ مالك فضاًل عن دروسه في الحرم النبوي : الحديث

الشريف، وهي مستمرة في جميع ليالي األسبوع ما بين المغرب إلى العشاء، 
 . (31) وبدأها مع بدء إجازته للتدريس
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 :(32)والكتب حول الشيخ ومؤل فاتهعاشرا ـ من الرسائل الجامعية 

: هناك رسالة دكتوراه في جامعة أفريقيا العالمية بالسودان، بعنوان
الشيخ أبو بكر الجزائري ومنهجه في التفسير من خالل كتابه أيسر التفاسير ]

، وقد أجيزت الرسالة، وأوصت لجنة المناقشة والمكّونة [وهامشه نهر الخير
 :من

 .د عباس البدوي مشرفًا ورئيًساأحم: األستاذ الدكتور

 .عمر يوسف حمزة مناقًشا خارجيًّا: األستاذ الدكتور

 .دمحم األمين إسماعيل مناقًشا داخليًّا: الدكتور

منح الطالب الوليد صديق خالد أبو بكر درجة الدكتوراه في التفسير 
 (.م1،9119، 93)الموافق ( هـ 1،4،1344) بتاريخ

 .اإلنترنيتولكنّني لم أحصل عليها، وإنّما فقط اطلعت على عنوانها من 

ولم يلتفت ] :وكما قال األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري
، (33)[الباحث لفقرة الهدايات التي يذيّل بها أبو بكر الجزائري تفسير كل مقطع

نطالقا من فقرة فكتب األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري، وا
المقاصد اإليمانية في ] الهدايات الموجودة في تفسير أبي بكر جابر مقاال بعنوان

ألبي بكر ( أيسر التفاسير لكالم العلّي الكبير) جزء قد سمع من خالل
 [.الجزائري

 :وقال في تقديمه لهذا المقال عن أبي بكر جابر الجزائري وتفسيره
أيسر التفاسير لكالم ) سيره الموسوم بـــوكان من ضمن جهوده المباركة تف]

، وقد أبدع، وأمتع في تفسير كتاب هللا تعالى، واختصاره، وتقريب (العلّي الكبير
معانيه ليفهمه الناس، ويعملوا به، فيسعدوا في الدارين، وعند مطالعاتي 

يم المتكّررة في هذا السفر المبارك وجدت مؤلَّفه يُْعنى ببيان هدايات القرآن الكر
ره، وهي سمة يكاد ينفرد بها، وتجدر اإلشارة إلى أّن  في نهاية كل مقطع يفّسِّ

يذكر نهاية كل  (التفسير المنير) الدكتور وهبة الزحيلي في تفسيره المسمَّى
ره عبارة ، وهذا ما دعاني إلى الكتابة في (فقه الحياة واألحكام) مقطع يفّسِّ
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حاولة إبراز جهوده في مقصد موضوع المقاصد القرآنية عند الجزائري، وم
وهو الجزء ( قد سمع) رئيس من تلك المقاصد، وهو المقصد اإليماني في جزء

المقاصد اإليمانية ] الثامن والعشرون من القرآن الكريم، وقد سميت هذا البحث
من خالل أيسر التفاسير لكالم العلّي الكبير ألبي بكر  (قد سمع)في جزء 
 .(34) [الجزائري

جمع  [قرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير للجزائريكلمات ال]
، وقد ،م9112،ه1،1341وترتيب أبي ذر القلموني، دار ابن حزم، القاهرة، ط

يرجع الفضل في ] :بيّن صاحب الكتاب سبب تأليف الكتاب، وطريقته فيه بقوله
فقمت ، ...جمع هذا الكتاب هلل وحده،ثم لمحبتي في هللا الشيخ أبا بكر الجزائري

يها أثابه هللا شرح الكلمات، : باستخارة هللا تعالى بأخذ معاني الكلمات، والتي يسّمِّ
وأضفت إليها القرآن كامال، وكنت في البداية سأكتفي بذكر معاني الكلمات 
مجّردة، ولكن رأيت أّن ذلك سيكون يسيرا على حملة القرآن، شاقّا على غيرهم 

ريقة جديدة تعين على فهم كتاب هللا تعالى في فتّم ما اختاره هللا تعالى، وهي ط
وكنت أحيانا أضيف بعض المعاني، والهوامش من معنى ...أقل وقت ممكن

اآليات عند الضرورة، وذلك في إطار ضيِّّق، وأحيانا كنت أقوم بإيراد بعض 
 .(35)[التعليقات من تفسير ابن كثير إتماما للفائدة

 :(36) الحادي عشر ـ مؤلفاته وآثاره

يّزت مؤلفات الشيخ رحمه هللا تعالى بسهولة األسلوب، وجزالة تم
التركيب، وقوته، وقربها من الفهم؛ فتآليفه إصالحية، ودعوية لتقريب، وتفهيم 

 : اإلسالم الصحيح الخالي من البدع، وهي

أبو بكر جابر  [اإلنصاف فيما قيل في المولد من الغلو واإلجحاف]ـ 1
 . زائرالج، شركة الشهاب، الجزائري

 : ـ من رسائل الدعوة 9

دُوا فِّي اأْلَْرضِّ بَْعدَ  كمال األمة في صالح عقيدتها شرح آية] َواَل تُْفسِّ
َها تأليف أبي بكر جابر الجزائري المدّرس ، (73: األعراف) إِّْصاَلحِّ
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نشر مكتبة الكليات ، د النبوي الشريفجبالجامعة اإلسالمية، والمس
 . القاهرة، مطبعة المعرفة ،األزهرية

تأليف أبي بكر جابر الجزائري ، [حرمة االبتداع في الدين وكل بدعة ضاللة] 
 .البليدة، دار الفتح للنشر واإلعالن، الواعظ بالمسجد النبوي الشريف

دار الشهاب للطباعة، والنشر، ، أبو بكر جابر الجزائري، [العلم والعلماء]ـ  4
 (.م1227) عمار قرفي،

بكر  أبو ،(37)[تاب عقائد وآداب وأخالق وعبادات ومعامالتمنهاج المسلم،ك]ـ 3
 (.م1221،ه1311) جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ،جابر الجزائري

 (.م1232 -ه 1422) ،9 ط، أبو بكر جابر الجزائري، [عقيدة المؤمن]ـ  1

جامع العلوم والحكم  -( مجموعات 3)مكتبة لينة : الناشر، ـ رسائل الجزائري3
رقم  ،1: عدد المجلدات، (م1227 -ه 1317) :سنة النشر، (مجموعتان)

خمس )المجموعة الثانية ، (ثالثون رسالة)المجموعة األولى ، 4  :الطبعة
المجموعة الرابعة ، (ست عشرة رسالة)المجموعة الثالثة ، (عشرة رسالة

، (ست وعشرون رسالة)المجموعة الخامسة ، (خمس عشرة رسالة)
راجع عناوين هذه الرسائل ، (ثالث عشرة رسالة)السادسة المجموعة 

 .الكثيرة من حيث العناوين، والمضامين في المكتبة الوقفية

، (ال إله إال هللا دمحم رسول هللا) الرسالة األولى: المجموعة األولى
الرسالة ، (رسالة رمضان) الرسالة الثالثة، (الحج المبرور) الرسالة الثانية

لماذا نصوم نحن المسلمون وكيف ) الرسالة الخامسة، (الزكاةإلى )الرابعة 
 الرسالة السابعة، (اإلعالم بأّن العزف والغناء حرام) الرسالة السادسة، (نصوم

، (الدعوة وآداب الدعاة أسس)الرسالة الثامنة ، (حقوق المرأة في اإلسالم)
الرسالة ، (المسلم الحق)الرسالة العاشرة ، (األخالق اإلسالمية) الرسالة التاسعة
، (إلى الالعبين بالنار) الرسالة الثانية عشرة، (الشباب السعودي) الحادية عشرة

األذكار ) الرسالة الرابعة عشرة، (الجنة دار األبرار) الرسالة الثالثة عشرة
، (الدستور اإلسالمي) الرسالة الخامسة عشرة، (واألدعية النبوية للفرقة الناجية
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، (أكبر مشروع إلعادة مجد العرب وإنقاذ فلسطين)ادسة عشرة الرسالة الس
َحن المسلمين وكيف الخروج منها)الرسالة السابعة عشرة  الرسالة الثامنة ، (مِّ

أكبر مسابقة ) الرسالة التاسعة عشرة ،(هكذا الحج المبرور والزيارة) عشرة
ع الجوائز غداً توزّ ) الرسالة العشرون، (يشهدها العالم اإلسالمي في رمضان

بدت طالئع وفود هللا ) الرسالة الواحدة والعشرون، (في أعظم مشهد إسالمي
 الرسالة الثانية والعشرون ،(فماذا أعددتم لها من قرى يا أهل دار رسول هللا

 الرسالة الثالثة والعشرون ،(نداء وبالغ إلى وفود هللا تعالى في رحابه الطاهرة)
إعالم األنام بحكم ) الرابعة والعشرون الرسالة ،(دعاء ودعوة في عرفات)

القول الكريم الغالي في ) الرسالة الخامسة والعشرون ،(الهجرة في اإلسالم
الرسالة  ،(كيف تسلم) الرسالة السادسة والعشرون ،(الدفاع عن الداعية الغزالي

الرسالة  ،(نصيحة إيمانية إلى عصابة الطريقة العزمية)السابعة والعشرون 
 ،(كتاب مفتوح إلى مسؤولي أمة اإلسالم علماء وحكاما) العشرونالثامنة و

يا ) الرسالة الثالثون ،(اعلم يا أخي تنج وتسعد) الرسالة التاسعة والعشرون
 (. علماء اإلسالم أفتونا

دراسات في مسائل من علوم ) الرسالة األولى: المجموعة الثانية
الدولة ) الرسالة الثالثة ،( نماذج من الدعاة الصالحين) الرسالة الثانية ،(القرآن

هذا هو الطريق إلى الحاكمين أوال وإلى جماعات ) الرسالة الرابعة ،(اإلسالمية
الرسالة  ،(كيف يتطّهر المؤمن ويصلي) الرسالة الخامسة ،(المسلمين ثانيا

ل أخ هذه نصيحتي إلى ك) الرسالة السابعة ،(التربية في اإلسالم) السادسة
الرسالة  ،(هؤالء هم اليهود فاعتبروا يا أولى األبصار) الرسالة الثامنة ،(شيعي

اتقوا هللا في ) الرسالة العاشرة ،( إلى الفتاة السعودية والمسئولين عنها) التاسعة
الرسالة  ،(هذه األمة في جواز أي من أنواع النسك وإتمام المسافر وراء األئمة

إلى اإليمان ) الرسالة الثانية عشرة ،(دة وحكماالتدخين ما) الحادية عشرة
 الرسالة الرابعة عشرة ،(القضاء والقدر) الرسالة الثالثة عشرة ،(والجهاد

الرسالة  ،(المشاكل التي تعترض الدعوة اإلسالمية ودعاتها وسبل معالجتها)
 (.آداب الزيارة للمدينة النبوية) الخامسة عشرة
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الجمل )الرسالة الثانية  ،(الصالة) األولىالرسالة : المجموعة الثالثة
الرسالة  ،(هكذا الحج المبرور والزيارة) الرسالة الثالثة ،(في زكاة العمل

من المسئول ) الرسالة الخامسة ،(حسن المقال في ثبوت رؤية الهالل) الرابعة
الرسالة  ،(إلى التصوف يا عباد هللا) الرسالة السادسة ،(عن ضياع اإلسالم

اإلنصاف فيما ) الرسالة الثامنة ،(فصل الخطاب في المرأة والحجاب) السابعة
كمال األّمة في صالح )  الرسالة التاسعة ،(قيل عن المولد من الغلو واإلجحاف

الرسالة  ،(النصائح األزواج قدمت لبيت هللا الحجاج)الرسالة العاشرة  ،(عقيدتها
الرسالة الثانية  ،(الحجاجعشر وصايا قدمت لوفود بيت هللا ) الحادية عشرة

 ،الثاني محاضرة القيت بمنى على وفود بيت هللا الحجاج( السنة الوحي) عشرة
الرسالة   ،(حرمة االبتداع في الدين وكل بدعة ضاللة) الرسالة الثالثة عشر

الرسالة الخامسة  ،(اللقطات فيما ظهر للساعة من عالمات) الرابعة عشرة
الرسالة  ،(شريفة في أعاجيب المخترعات الحديثةاألحاديث النبوية ال) عشرة

 ( .عشرة منطلق الفكر اإلسالمي) السادسة

نداء إنساني إلنقاذ البشرية ) الرسالة األولى: المجموعة الرابعة
 ،(أحكام آخر األيام) الرسالة الثالثة ،(سبيل النجاة) الرسالة الثانية ،(وإسعادها

المالحدة الشيوعيين والكافرين  نصائح غالية لكل من) الرسالة الرابعة
 ،(المشركين وأهل الكتابين اليهود والصليبيين وضالل المسلمين والغافلين

 الرسالة السادسة ،(من سنن الهدى رفع اليدين في الدعاء) الرسالة الخامسة
 الرسالة السابعة ،(القول الفصل في الرد على مبيحي ربا النسيئة والفضل)
تنبيه األحباب إلى خطأ ) الرسالة الثامنة ،(تكفير المؤمنينالقول المبين في حكم )

 ،(وحتى وريث صاحب المحاورات) الرسالة التاسعة ،( صاحب تحريم النقاب
وجاءوا ) الرسالة الحادية عشرة ،(ومن ال يُعذر.. من يُعذر ) الرسالة العاشرة

فغاني الجهاد األ)الرسالة الثانية عشرة ،(مهال يا دعاة الضاللة.. يركضون
إلى العلم يا فتاة ) الرسالة الثالثة عشرة ،(فرصة ذهبية لألمة اإلسالمية

هل ) الرسالة الخامسة عشرة ،(رأة المسلمةالم) الرسالة الرابعة عشرة ،(اإلسالم
 (. المسلمون اليوم مسلمون حقا
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ق الذي هذا هو اإلسالم الدين الح) الرسالة األولى: المجموعة الخامسة
والية هللا تعالى تتحقّق للعبد بفعل محابّه ) الرسالة الثانية ،(ديناً غيره ال يقبل هللا

من ) الرسالة الرابعة ،(أرشد سياسة اإلسالم) الرسالة الثالثة ،(وترك مكارهه
 الرسالة السادسة ،(أركان الدولة اإلسالمية) الرسالة الخامسة ،(لطائف العلم

آداب المساجد ) الرسالة السابعة ،(إلى الجهاد في سبيل هللا يا عباد هللا)
 الرسالة التاسعة ،(القول المجتبى في حلق اللحى) الرسالة الثامنة ،(وواجباتها

 الرسالة العاشرة ،(القول الصحيح المجلي في حكم المرور بين يدي المصلي)
الرسالة الحادية عشرة  ،(القول الفصل المبين في تحريك السبابة في التشهدين)
رسالة دعوة وإصالح تقدم إلى ) الرسالة الثانية عشرة ،(الجهااألمراض وع)

 ،(كشف الستار عما يظن أنّه عار) الرسالة الثالثة عشرة ،(أخوة اإلسالم بفرنسا
الرسالة الخامسة  ،(العالم اإلنساني يقترب من الهاوية) الرسالة الرابعة عشرة

عوة خير إنسانية د) الرسالة السادسة عشرة ،(حقوق اآلباء واألبناء)عشرة 
 ،((38)إخراج الغمقي من ظلمات الجهل والظلم) الرسالة السابعة عشرة ،(عامة

أثر ) الرسالة التاسعة عشرة ،(اإلسالم للغرب في سطور)الرسالة الثامنة عشرة 
كتاب مفتوح إلى األب الروحي ) الرسالة العشرون ،(العقيدة في تطبيق الشريعة

الرسالة  ،(ومن النار إنقاذ األب جواب بار) الرسالة الواحد والعشرون ،(شنودة
 ،(مهالً يا أستاذ المعهد العلمي أحمد بري.. الجزائري يرد ) الثانية والعشرون

الرسالة الرابعة  ،(أخوك من يبكيك ال من يضحكك) الرسالة الثالثة والعشرون
إلى العلم أيها ) ونالرسالة الخامسة والعشر ،(نصيحة واجبة) والعشرون
 (.المسلمون

النكاح والطالق أو الزواج ) الرسالة األول: المجموعة السادسة
سبيل ) الرسالة الثالثة ،(النجاة النجاة يا عباد هللا) الرسالة الثانية ،(والفرقة
الرسالة  ،(عظات وعبر من أحاديث سيد البشر) الرسالة الرابعة ،(الفالح

 الرسالة السادسة ،(المواقيت ولن تكون ميقاتا لغير أهلهاجدة داخل ) الخامسة
رسالة علمية إلنقاذ ) الرسالة السابعة ،(األقوال المجتباة في حكم تارك الصالة)

 ،(حسن المقال في بيان فضل الجهاد باللسان والمال) الرسالة الثامنة ،(البشرية
الرباط ) رسالة العاشرةال ،(هذه هي النار دار الكفار والفجار) الرسالة التاسعة
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القول الصواب ) الرسالة الحادية عشرة ،(في سبيل هللا ومن وفق له من عباد هللا
 (.  عتبة الدار اآلخرة) الرسالة الثانية عشرة ،(في حكم النسخ في الكتاب

تأليف أبي بكر جابر الجزائري، الواعظ  ،[نداءات الرحمان ألهل اإليمان]ـ  2
-ه1394 ،بيروت ،المكتبة العصرية، صيدا ،فبالمسجد النبوي الشري

 .المدينة المنورة ،الناشر مكتبة العلوم والحكم ،م9119

 ،مكتبة لينة: الناشر ،أبو بكر جابر الجزائري ،[كتاب المسجد وبيت المسلم]ـ  2
 .المكتبة الوقفية ،(م 1229 -ه 1319)  سنة النشر

دار ،أبو بكر جابر الجزائري ،[يا محب ملسو هيلع هللا ىلصهذا الحبيب دمحم رسول هللا ]ـ 11
دار الشروق للنشر  ،المملكة العربية السعودية ،الخاني للنشر والتوزيع

 (.م1222 -ـه1312) ،4جدة، ط،مكتبة السوادي للتوزيع  ،والتوزيع

أبو  ،[العقائد، العبادات، المعامالت، اآلداب واألخالق ،المرأة المسلمة]  ـ11
 .4 ط ،دار الكتب العلمية الناشر ،بكر جابر الجزائري

 ،9 ط ،أبو بكر جابر الجزائري ،[النكاح والطالق أو الزواج والفراق]ـ 19
 .الناشر مطابع الرحاب

أبو بكر جابر  ،[المدينة المنورة النبوية فضلها، فضل ساكنيها، زيارتها]ـ 14
 .الناشر مطابع الرشد ،الجزائري

 .1ط ،أبو بكر جابر الجزائري ،[ملسو هيلع هللا ىلصعظات وعبر من أحاديث سيد البشر ] ـ13

أبو  ،[حقيقة الجهاد في سبيل هللا ومحرمة الخروج على حاكم المسلمين]ـ 17
 .1 ط ،الناشر مطابع الرشد ،بكر جابر الجزائري

 ، وبهامشه(39)أيسر التفاسير لكالم العلّي الكبير] :وقد تّوج مؤلفاته بتأليفه ـ11
تأليف أبي بكر جابر الجزائري، الواعظ  ،(40) ([نهر الخير على أيسر التفاسير)

توزيع  ،المدينة المنورة ،الناشر مكتبة العلوم والحكم ،بالمسجد النبوي الشريف
م، وهو كتاب شامل 1227-ـه1311 ،1 ط ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 . همه عاّمة الناسلتفسير كتاب هللا، وميّسر له ليف
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 :(41) من أقول العلماء فيه الثاني عشر ـ

اد األنصاري محد ث المدينة مة حم  رأيت في المنام : قال عنه اإلمام العال 
الشيخ أبا بكر الجزائري يمشي، وهو البس لباًسا لم أر أحدًا في الدنيا البًسا 

 . مثله، ومعه شخص آخر البس لبًسا أقل منه، فأّولته بلباس التقوى

وبعد انتقال الشيخ : وقال عنه بدر المدينة الشيخ عبد المحسن العب اد
ن رئاسة الجامعة اإلسالمية بالمدينة م -رحمه هللا تعالى -عبد العزيز بن باز 

كلّما لقيته  -رحمه هللا-النبوية إلى رئاسة البحوث العلمية، واإلفتاء بالرياض كان 
يسألني عن الدروس في المسجد النبوي، والمدّرسين فيه، ويخّص بالسؤال عن 

 . الشيخ أبي بكر الجزائري

بلسانه، وماله في القول فيه أّن الشيخ حفظه هللا مجاهد؛ جاهد  وخالصة
الدعوة إلى هللا على بصيرة، وبالحكمة، والموعظة الحسنة على هدي المصطفى 

ي على هللا أحدًا، وما شهدنا إال بما علمنا، وما كنّا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهللا حسيبه، وال نزّكِّ
 .(42)للغيب حافظين

ابر أبو بكر ج] :قال األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري
 .(43) [الجزائري الذي قضى حياته في الدعوة، واإلرشاد، والتدريس، والتأليف

كلمات القرآن ] يرجع الفضل في جمع هذا الكتاب:]قال أبو ذر القلموني
ثم لمحبتي في هللا الشيخ أبا  هلل وحده،[ الكريم من كتاب أيسر التفاسير للجزائري

معتّماً بعمامة  ملسو هيلع هللا ىلصلّما أمام قبر النّبي بكر الجزائري، فلقد رأيته في الرؤيا يصعد س
بيضاء تصل ذؤابتها قريبا من نصف ظهره، وقد عاله الوقار، ثّم ذهبت إلى 

 ...إلى آخر الرؤيا ملسو هيلع هللا ىلصالروضة بمسجد النّبي 

ومن المعلوم عند علماء تأويل األحالم أّن االرتفاع في الرؤيا على 
هللا تعالى، فازداد حبي لهذا الرجل، كما ازداد عند قراءتي  األرض رفعة عند
 .(44) ([منهاج المسلم) من قبل لكتابه القيِّّم

ومن فضل هللا تعالى أنّه ] :وقال كذلك صاحب الكتاب السابق الذكر
أثناء قيامي بمراجعة الكتاب رأيت الشيخ الجزائري في الرؤيا، وهو يعطي 
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الدرس توقّف فضيلته، وطلب مني أن أكمل  درسا بأحد المساجد، وفي أثناء
الدرس مكانه، فوقع في ذهني أن أتكلّم عن محبة هللا تعالى، أخبرني األخ حامل 

 .(45) [الكتاب ـ بعد صدوره ـ إلى الشيخ الجزائري أنّه ُسرَّ عند رؤية الكتاب

حظي الجزائري بتقدير األوساط العلمية في البلدان العربية، 
من أبرز العلماء  :بره االتحاد العالمي لعلماء المسلمين واحداواإلسالمية، واعت

 .(46) الربانيين، والمفكرين الذين عرف عنه الورع، والتقوى، والعلم

كما اكتسب مكانة مهّمة في الوسط األكاديمي الشرعي من خالل عمله 
 .(47)أستاذا بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ألزيد من عشرين عاما

أبو بكر الجزائري على نطاق واسع بحكم ممارسته التدريس وُعرف 
ً كبيراً،  بالحرم النبوي الشريف خمسين عاماً، ما أكسب دروسه، وكتبه زخما

من أكثر مصنفاته قبوالً، وانتشاراً في البلدان " منهاج المسلم"ويُعَدّ كتابه 
 .(48)العربية

مستقى من بمنهجه الوسطي ال -رحمه هللا  -عرف الشيخ الجزائري 
 .(49)منهج الكتاب، والسنة، والسلف الصالح

وشارك عدد كبير من الدعاة واإلعالميين والناشطين عبر مواقع 
التواصل االجتماعي في الترّحم على الشيخ الجزائري، وتعداد مناقبه عبر وسم 
وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري في موقع التواصل تويتر حيث دعوا له بالرحمة، 

 .والمغفرة

م الشيخ صالح المغامسي على الجزائري علما أن ه سبق وتتلمذ  وترح 
رحم هللا شيخنا أبا بكر جابر الجزائري، وغفر له، وجزاه عنّا، وعن : على يديه

العلم، وأهله خير الجزاء، شرفُت بالجلوس بين يديه في حلقته بالمسجد النبوي 
عّف اللسان، قريب من  قبل ثالثين عاما، ونيّف، عالٌِّم مبارك، عذب الحديث،

 .العاّمة، ناصح، محبٌّ لوالة األمر، فاللهم اجبر كسرنا، وارحم شيخنا

د قائالً  : ونعى األمير سطام بن خالد آل سعود الشيخ الراحل، وغر 
الشيخ أبو بكر الجزائري في ذمة هللا، المدّرس في الجامعة اإلسالمية، والمسجد 
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بواسع رحمته، وحشره مع الصديقين، النبوي الشريف سابقًا تغّمده هللا 
 .والشهداء

م الداعية الدكتور دمحم العريفي على الشيخ الجزائري بقوله : وترح 
 .اللهم اغفر له، وارحمه، وارفع درجته، وأخلف على أهله خيراً 

إنّا هلل وإنّا إليه راجعون، هللا يغفر له، : ونعاه الداعية عادل الكلباني
 .جبر مصابنا فيه، ويخلفنا خيرا منهويرحمه، ويتجاوز عنه، وي

حينما : وبدوره كتب الداعية الدكتور خالد الخشالن مشارًكا في الوسم
تتوارد األلسن تلقائيًا في الثناء على إنسان بعد وفاته من غير تواطؤ تدرك 

كلنا راحلون عن  (50)"أنتم شهداء هللا في أرضه" :ملسو هيلع هللا ىلصعندها معنى قول النّبي 
 .ذه الدنيا، ولكن هنيئًا لمن أثنى عليه عباد هللا المؤمنون خيًرا عند رحيلهه

 :الثالث عشر ـ من مآثره
وتنقل « أبو بكر الجزائري»تلتقي بأفراد عائلة الشيخ  (51) «النهار الجزائرية»

 :شهاداتهم حول خصاله
ساعد فقراء بسكرة، وأعطى منحا مالية للطلبة الجزائريين في المدينة  -

 .المنورة

جابر أبو بكر »تلقّى سكان بلدية ليوة بإقليم والية بسكرة نبأ وفاة العاّلمة الشيخ  -
بحزن شديد، فهو ابن المنطقة، وله أفضال على سكانها، وما « الجزائري

 .يزال عدد من طلبته يشهدون له بالحب والخير

أن توفي والده، ويروي شيوخ المنطقة مّمن عايشوا عصره أنّه تربّى يتيما بعد  -
 .«فاطمة بوسام»وأّمه « الحاج عيسى»ولم يبلغ عمره السنة، أين كفله عمه 

، وانتقل مع عائلته إلى نادي «يمينة جابر»بعدها تزّوج الشيخ من ابنة عمه  -
« الموّحدين»الترقّي في العاصمة، أين ساهم الشيخ الراحل في تكوين شباب 

 .ةوأدارها لفتر« الداعي»وأصدر مجلته 

 .كان معيال للفقراء ويرسل األموال للمعوزين -
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، وخالل تواجدها بليوة، التقت عددا من المشايخ، وأفراد «النهار الجزائرية» -
وهو صهر الشيخ، « عبد العالي عطاف»عائلة الشيخ الفقيد، إذ يروي الحاج 

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 فضائل  -
الشيخ تكفّله بطلبته خاصة الجزائريين، بمنحهم مرتبات شهرية، كما تكفّل 

 .رواتب موظفيه لليوم ببناء مسجد بالمدينة المنورة، وحرص على دفع

وغيرهم من طلبة « عمي البشير رحماني»و« عمي قويدر عطاف»يذكر  -
الشيخ أنّهم كثيرا ما كانوا يتلقون دروسا في العمل الوطني، وكذلك أناشيد 

 .وطنية من الشيخ الراحل، حتى أنّهم ما زالوا يحفظونها لليوم

السوداء، حيث يؤكد صهره كما تأثّر الشيخ بما عاشته الجزائر في العشرية  -
عبد العالي عطاف الذي عاش لفترات معه أنّه كان يبكي، ويتأثّر كثيرا كلما 
سمع بوقوع مكروه في الجزائر، وكان دائم السؤال عّما يحدث، مؤّكدا أّن 

 .الوضع سيتحّسن، كما كان دائم الدعاء للجزائر

 :الرابع عشر ـ وفاته

انتشرت إشاعة عن وفاته، ( م9113) مارسفي شهر  :(52) إشاعة عن وفاته -
وردّ موقع الشيخ الرسمي العام بأّن الشيخ أبا بكر الجزائري حيٌّ يرزق، 

 .وكل ما قيل عن وفاة الشيخ إشاعة، وكذب وهو يتمتّع بصحة جيّدة،

هـ 1342ذو الحجة  3 وتوفي الشيخ أبو بكر الجزائري في فجر يوم األربعاء -
عاماً، بعد صراع مع  23 م عن عمر ناهز 9112أغسطس  17 الموافق

المرض، وصلي عليه صالة الجنازة بعد ظهر يوم وفاته في المسجد النبوي 
الشريف، ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع، وقبل عام من وفاته تعّرض 
الشيخ اللتهاب رئوي حاد، نُقل على إثره إلى مستشفى األمير دمحم بن عبد 

 .(53)بالمدينة لتلقي العالجالعزيز للحرس الوطني 
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أدت جموع المصلين في المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، بإمامة  -
الشيخ عبد الباري الثبيتي صالة الجنازة عقب صالة الظهر، على فضيلة 
س بالحرم الشريف على مدى أكثر  الشيخ أبي بكر جابر الجزائري، المدّرِّ

دعوة في العالم اإلسالمي، بعد مرض من نصف قرن، وأحد كبار رموز ال
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، 

 .(54)والموعظة الحسنةواإلرشاد، والدعوة إلى هللا بالحكمة، 

ا سبق ذكره وبحثه نخلص إلى النتائج اآلتية: الخاتمة  :ومم 
ـ الشيخ أبو بكر جابر الجزائري الليوي البسكري الجزائري المدني، والمولود 1

 .م9112 م، والمتوفى سنة1291 سنة

ـ كانت للشيخ أبي بكر جابر الجزائري نشاطات فكرية متنّوعة كالوعظ،  9
 ...والفقه، واإلصالح، والتفسيرواإلرشاد، 

ـ تميزت مؤلّفات الشيخ أبي بكر جابر الجزائري رحمه هللا تعالى بسهولة  4
األسلوب،و بسالمة اللغة وجزالة التركيب، وقوته، وقربها من الفهم؛ فتآليفه 

 . إصالحية، ودعوية لتقريب، وتفهيم اإلسالم الصحيح الخالي من البدع

من العلماء والدعاة، وشهدوا له بالمكانة العلمية الرفيعة في ـ أثنى عليه الكثير  3
 ...الدعوة، واإلصالح والتفسير، والفقه

ـ ألّف كتبا، ورسائَل كثيرة في مختلف المجاالت الشرعية، واإلصالحية، 7
 . واالجتماعية

ـ ُحّق لمثل هذا الَعلم الجزائري الشيخ أبي بكر جابر الجزائري أن تجرى  1 
 ،مصلحا ،مربيّا ،معلّما ،ات علميّة أكاديميّة، باعتباره فقيهاعليه دراس

را  -الجزائريين-الباحثين، وعلى مختلف تخّصصاتهم  ، وعليه أدعو...مفّسِّ
أن يعتنوا كثيرا باألعالم الجزائريين، وينتشلوهم من طي النسيان، ويميطوا 

رسائل علمية،  عنهم اللثام لتستفيد منهم األجيال الحاضرة، والقادمة، فاكتبوا
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ودراسات أكاديمية حول الشيخ أبي بكر جابر الجزائري لتعّرفوا األجيال 
 .بمآثره، وإخالصه لدينه، ووطنه، وتمّكنه في مختلف العلوم الدينية

 : مصادر البحث ومراجعه
 ،عبد هللا بن أحمد العالف الغامدي ،(ـه1344 -ـ ه1434، أئمة الحرمين -1

 .ـه1349 ،الوطنيةفهرسة مكتبة الملك فهد 

ر أبو بكر الجزائري رحمه  ،14 أعالم السلفية -9 ترجمة العالم الواعظ المعمَّ
 :إعداد مركز سلف للبحوث والدراسات على الموقع ،هللا تعالى

 https://salafcenter.org،wp- content/uploads/08/2018. 

 .م9112جانفي  1 الموافق ،ـه1331ربيع اآلخر 93تاريخ الزيارة 

 ،أبو بكر جابر الجزائري ،اإلنصاف فيما قيل في المولد من الغلو واإلجحاف -4
 .الجزائر ،شركة الشهاب

نهر الخير على أيسر ) أيسر التفاسير لكالم العلّي الكبير، وبهامشه -3
 ،تأليف أبي بكر جابر الجزائري، الواعظ بالمسجد النبوي الشريف ،(التفاسير

توزيع دار الكتب العلمية، بيروت،  ،المدينة المنورة ،الناشر مكتبة العلوم والحكم
 .م1227 -ـه1311 ،1ط،لبنان

 :بوابة األفق للمعلومات، على الموقع -7

 http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session. 

 .م9112جانفي  3ـ الموافق ه1331ربيع اآلخر 93 تاريخ الزيارة

 :الجامع في تراجم العلماء القدماء والمعاصرين، على الموقع -1

 http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t  

 .م9112 -ـه1331 ربيع اآلخر 91 تاريخ الزيارة 
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أبو عبد هللا  :الجامع ألحكام القرآن والمبيِّّن لما تضّمنه من السُّنَّة وآي القرآن -3
 مؤسسة الرسالة، عبد هللا بن عبد المحسن التركي،القرطبي، تحقيق الدكتور 

 .م9111 -ـه1393 ،1ط
 جزايرس على الموقع -2

،https://www.djazairess.com/echorouk/1355  

 .م9112جانفي  1الزيارة  ،ـه1331ربيع اآلخر 93تاريخ الزيارة 

 تأليف أبي بكر جابر الجزائري ،حرمة االبتداع في الدين وكل بدعة ضاللة -2
 .البليدة ،دار الفتح للنشر واإلعالن ،الواعظ بالمسجد النبوي الشريف

صديق حسن خان، دراسة، وتحقيق علي : الحطة في ذكر الصحاح الستة -11
 .حسن الحلبي، المكتبة العلمية، دار عمار، عمان، دار الجيل، بيروت

 :الموقعالخليج أونالين، نبض الخليج العربي، على  -11
http://alkhaleejonline.net  

 . م9112ديسمبر 41 ،هـ1331ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة

 .حمزة القرعاني: 474سلّم الوصول إلى تراجم علماء مدينة الرسول  -19

 ،شبكة ومنتديات فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم -14
 ،3- 3هـ الموافق 1344شعبان  93الكاتب أبو إبراهيم سعد العتيبي، يوم السبت 

 .م9119

 حنان عدوان،(: م1211 -م1221) الشيخ الطيب العقبي ودوره اإلصالحي -13
جامعة دمحم  ماستر تخّصص تاريخ معاصر، إشراف األستاذة شهرزاد شلبي،

، قطب شتمة، قسم العلوم خيضر، بسكرة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 (.م9114 -م9119) اإلنسانية، شعبة التاريخ

 -ه 1422: سنة النشر  ،9 ط ،أبو بكر جابر الجزائري  ،عقيدة المؤمن -17
 .م1232
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رون عرفتهم -11  .دار الشروق، القاهرة ،3 ط دمحم المجذوب،: علماء ومفّكِّ

الشهاب للطباعة والنشر، دار  ،أبو بكر جابر الجزائري ،العلم والعلماء -13
 .م1227 ،عمار قرفي

جمع وترتيب أبي  :ـ كلمات القرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير للجزائري12
 . م9112 -ـه1341 ،1 ذر القلموني، دار ابن حزم، القاهرة، ط

وال تفسدوا في األرض بعد  كمال األّمة في صالح عقيدتها شرح آية -12
جابر الجزائري الدّرس بالجامعة اإلسالمية والمسحد  تأليف أبي بكر ،إصالحها

 .القاهرة ،مطبعة المعرفة ،نشر مكتبة الكليات األزهرية ،النبوي الشريف

 م،9113 ماي ،ـه1342 رمضان، 9 العدد المجلة التاريخية الجزائرية، -91
جامعة دمحم بوضياف المسيلة، عدد خاص بالندوة الوطنية األولى المنّظمة من 

أعالم منطقة الحضنة ودورهم في الحركة الوطنية ) المخبر تحت عنوانقبل 
 .م9113ماي 94، (والثورة التحريرية

عمر حسن فالتة،  الدكتور: معلمو المسجد النبوي الشريف، جمع وترتيب -91
 .األستاذ عبد الوهاب دمحم زمان، األستاذ الدكتور عدنان درويش جلون

أيسر التفاسير لكالم العلّي ) د سمع من خاللالمقاصد اإليمانية في جزء ق -99
 األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري، :ألبي بكر الجزائري( الكبير

http://uqms.edu.ye،content،uploads،2016/05   :على الموقع 

 .م9112 جانفي1 الزيارة ،ـه1331 ربيع اآلخر 93تاريخ الزيارة  

 :للتعليم عن بعد، على الموقعمعهد آفاق التيسير  -94

 http:،،afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=26357 

 .م9112جانفي  1الزيارة  ،ـه1331ربيع اآلخر 93تاريخ الزيارة  

 :المكتبة الشاملة على الموقع -93

 http://shamela.ws/index.php/author/127 
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 .م9112جانفي  1الزيارة  ،ـه1331ربيع اآلخر 93تاريخ الزيارة  

  :الملتقى الفقهي على الموقع -97

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=18449 

 .م9112ديسمبر 41 ،هـ1331 ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة

منتديات قراء طيبة الطيبة، قسم أئمة الحرم النبوي الشريف، بحث بعنوان  -91
للكاتب أبو إبراهيم ( ملف وورد)أئمة المسجد النبوي من بداية العهد السعودي 

 .م9111 /11/3هـ الموافق 1341رجب  92يوم األحد ،سعد العتيبي

بكر  أبو ،منهاج المسلم،كتاب عقائد وآداب وأخالق وعبادات ومعامالت -93
 .م1221 -ـه1311،جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ،جابر الجزائري

 .الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري-92

 : ويكيبيديا الموسوعة الحرة، على الموقع -92

https://ar.wikipedia.org/wiki الجزائري_بكر_أبو   

 .م9112ديسمبر 41 ،ـه1331ربيع اآلخر  99 تاريخ الزيارة

 :المواقع

https://www.ennaharonline.com 41-  

 م9112جانفي  1 ،ـه1331اآلخر ربيع 93 تاريخ الزيارة

https://arabi21.com،story/1116020  41-  

 .م9112ديسمبر 41 ،هـ1331ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة 

http://main.islammessage.com،newspage.aspx?id=23856  49-  

 .م9112ديسمبر 41 ،هـ1331 ربيع اآلخر 94 تاريخ الزيارة

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/10/23 44-   
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  .م9112ديسمبر 41 ،هـ1331ربيع اآلخر 99 الزيارةتاريخ 

https://www.elkhabar.com/press/article/142135 43-  

 . م9112ديسمبر 41 ،هـ1331ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة 

https://arabi21.com/story/1116020 47 -  

 .م9112ديسمبر 41 ،هـ1331ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856  41-  

 .م9112ديسمبر 41 ،هـ1331ربيع اآلخر 94 تاريخ الزيارة

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound   43 -
.م9112ديسمبر 41الزيارة  ،ـه1331ربيع اآلخر 94تاريخ الزيارة   

https://arabi21.com/story/1116020  42 -  

  . م9112ديسمبر 41 ،هـ1331ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة 

https://www.elkhabar.com/press/article/142135 42-   

 .م9112ديسمبر 41 ،هـ1331ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة 

https://arabic.euronews.com/2018/08/15  31-   

   .م9112ديسمبر 41 ،هـ1331 ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة

 :الهوامش
                                                           

يحمل هذا العلم من كل خلف » :قال رسول هللا : ـ عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال1
، رواه البيهقي ،«عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

/  1)مشكاة المصابيح، كتاب العلم الفصل األول، تحقيق العاّلمة األلباني، : التبريزي
29.) 

الحديث جماعة من الصحابة رضي هللا عنهم، ولهذا الحديث طرق كثيرة عنهم، روى هذا 
وهو حديث مشهور : ]وهو حديث حسن لتعدّد طرقه، قال العاّلمة إبراهيم بن الوزير

: قال زين الدين. هو حديث صحيح: ، وروي عن أحمد أنّه قال[صّححه ابن عبد البر
ال، هو : قيل له كأنّه كالم موضوع؟ فقالوفي كتاب العلل للخالل عن أحمد سئل عنه، ف]
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، (1/412)العواصم والقواصم ...[ مّمن سمعته؟ فقال من غير واحد: صحيح فقيل له
، وجزم (وما بعدها ،319)وذكر العاّلمة ابن القيم طرق الحديث في مفتاح دار السعادة 

الصحاح الحطة في ذكر : صديق حسن خان: انظر. الحافظ العالئي بأّن الـحديث حسن
الستة، دراسة، وتحقيق علي حسن الحلبي، المكتبة العلمية، دار عمار، عمان، دار الجيل، 

 (.وما بعدها 31) بيروت، 
الجامع ألحكام القرآن والمبيِّّن لما تضّمنه من السُّنَّة وآي القرآن ، : أبو عبد هللا القرطبيـ 2

 م9111 -ـه1393، 1ط لرسالة،تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي،مؤسسة ا
(7/14/13). 

 :معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقعـ 3

http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=26357 تاريخ الزيارة ،
:  م، مركز سلف للبحوث والدراسات9112جانفي  1الزيارة /ه 1331ربيع اآلخر93

ر أبو بكر الجزائري رحمه هللا تعالى، ترجمة العالم ( 14) أعالم السلفية الواعظ المعمَّ
، تاريخ  https://salafcenter.org/wp-content/uploads/2018/08على الموقع

 .م9112جانفي  1الزيارة /ه 1331ربيع اآلخر 93الزيارة 
ربيع  93 تاريخ الزيارة ،https://www.ennaharonline.com :ـ انظر الموقع4

 م9112 جانفي1/ه1331اآلخر
 :معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقعـ 5

http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=26357 تاريخ الزيارة ،
م، مركز سلف للبحوث 9112جانفي  1الزيارة ـ، ه1331ربيع اآلخر93

صد المقا: المرجع السابق، األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري:والدراسات
ألبي بكر ( أيسر التفاسير لكالم العلّي الكبير) اإليمانية في جزء قد سمع من خالل

 :الجزائري، مجلة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، العدد العاشر،على الموقع

http://uqms.edu.ye/content/uploads/2016/05 ربيع  93، تاريخ الزيارة
 :الملتقى الفقهي على الموقع ،142 م، ص9112جانفي  1 -ـه1331 اآلخر

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=18449،  تاريخ
الجامع في تراجم العلماء القدماء  م،9112ديسمبر 41 -هـ1331ربيع اآلخر 99 الزيارة

 :قعوالمعاصرين، على المو

http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t  
 .م 9112جانفي 4 -ـه1331ربيع اآلخر 91 تاريخ الزيارة

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسه، الجامع في ـ 6
 .نفسهتراجم العلماء القدماء والمعاصرين، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة 

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسه، المكتبة ـ 7
، تاريخ http://shamela.ws/index.php/author/127  :الشاملة على الموقع

م،الجامع في تراجم العلماء القدماء 9112جانفي 1/ه1331ربيع اآلخر93الزيارة 
 .وتاريخ الزيارة نفسهوالمعاصرين، على الموقع نفسه، 

 .المرجع السابق :مركز سلف للبحوث والدراسات ـ8

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=18449
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معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسه، مركز سلف ـ 9

 .المرجع السابق:للبحوث والدراسات
ربيع  93 تاريخ الزيارة ،naharonline.comhttps://www.en :ـ انظر الموقع10

 .م9112جانفي  1 -ـه1331اآلخر
رون عرفتهم،دار الشروق، القاهرة، ط: ـ دمحم المجذوب11  (.1/92)، 3علماء ومفّكِّ
 (.1/49،44)ـ المرجع نفسه 12
ربيع  99 ، تاريخ الزيارةhttps://arabi21.com/story/1116020hk: ـ انظر الموقع13

 .م9112ديسمبر 41 -هـ1331اآلخر
 .معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسهـ 14
 : ـ انظر الموقع15

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856،  تاريخ
 .م9112ديسمبر 41 -هـ1331ربيع اآلخر 94الزيارة

 .معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسهـ 16
ببلدية سيدي خالد، غرب والية بسكرة، وهو عالم، وفقيه  (م1212/ه1493) ولد عامـ 17

ماهر في األصول، والفروع على مذهب مالك رحمه هللا تعالى، وأديب ماهر، وقد وافته 
الشيخ نعيم النعيمي ودوره : الدكتور دمحم يعيش: انظر.م12/13/1234في المنية 

 اإلصالحي بمنطقة المسيلة، جامعة دمحم بوضياف، المسيلة،المجلة التاريخية الجزائرية،
معدد خاص بالندوة الوطنية األولى المنّظمة ، 9113ماي -ـه1342 رمضان( 9) العدد

الحضنة ودورهم في الحركة الوطنية والثورة أعالم منطقة ) من قبل المخبر تحت عنوان
 .39ـ  17 ص م،9113ماي 94، (التحريرية

م، بدوار الحميدات، بقرية المعاتيق، بلدية أوالد 1213الشيخ عيسى المعتوقي من مواليد ـ 18
أعدي القبالة، وقد تنقّل كثيرا، ويبدو أّن المحطة األخيرة كانت باالستقرار في زاوية 

 ، وعمل بزواياها لمدة معتبرة، ووافته المنية سنة(م1231)ذلك  سنة  بسكرة، وقيل كان
 عيسى حمدي المعتوقي: الدكتور حميدي أبو بكر الصديق: انظر (.م1219)
 [.21 - 34 ص ، ودوره في الحركة الوطنية والثورة،المرجع نفسه،(م 1219/م1213)

الشيخ : حنان عدوان: رانظ(. م1211/م1221) الشيخ الطيب العقبي، والدته ووفاتهـ 19
ماستر تخّصص تاريخ معاصر،  ،(م1211/م1221) الطيب العقبي ودوره اإلصالحي

إشراف األستاذة شهرزاد شلبي،جامعة دمحم خيضر، بسكرة، كلية العلوم اإلنسانية 
 (.م9114/ م9119)واالجتماعية، قطب شتمة، قسم العلوم اإلنسانية، شعبة التاريخ 

 .للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسه معهد آفاق التيسيرـ 20
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسه، إعداد مركز ـ 21

 :والموقع المرجع السابق،:سلف للبحوث والدراسات

://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856http، 
 .م9112ديسمبر 41 -هـ1331ربيع اآلخر 94تاريخ الزيارة 

، تاريخ https://ar.wikipedia.org/wiki: ، على الموقعكيبيديا الموسوعة الحرةـ وي22
 .م9112ديسمبر 41 -هـ1331ربيع اآلخر 99الزيارة

https://www.ennaharonline.com/
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856
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 : ـ انظر الموقع23

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856تاريخ الزيارة ، 
 .م9112ديسمبر 1 -هـ1331ربيع اآلخر 94

 : ـ انظر الموقع24
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/10/23 ، 

 .م9112ديسمبر 41 -هـ1331 ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة
 .الزيارة نفسهالموقع نفسه، وتاريخ ـ 25
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسه، مركز سلف ـ 26

 :المرجع السابق، األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري، للبحوث والدراسات
 .الملتقى الفقهي، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسه المرجع السابق،

ربيع  99، تاريخ الزيارة https://arabi21.com/story/1116020 :وقعـ انظر الم27
 .م9112ديسمبر 41 -هـ1331اآلخر

فهرسة مكتبة الملك  ،ـه1344-ـه1434أئمة الحرمين : عبد هللا بن أحمد العالف الغامديـ 28
 .199 ، صـه1349، فهد الوطنية

تاريخ  https://www.djazairess.com/echorouk/1355: جزايرس على الموقعـ 29
 .م9112جانفي  1 -ـه1331ربيع اآلخر93الزيارة 

 .المرجع نفسهـ 30
 .معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسهـ 31
 .المرجع السابق: مركز سلف للبحوث والدراساتـ 32
 .143 المرجع السابق، ص:مان علي المنصورياألستاذ الدكتور عبد هللا عث ـ33
 .144 ص المرجع السابق،:األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري ـ34
كلمات القرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير للجزائري، دار ابن حزم، : أبو ذر القلمونيـ 35

  :، على الموقع17 م، ص9112/ه 1/1341القاهرة، ط
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/singleربيع  91 ، تاريخ الزيارة

 .م9112جانفي 4 -ـه1331اآلخر
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسه، مركز سلف ـ 36

الزيارة المرجع السابق، المكتبة الشاملة على الموقع نفسه، وتاريخ :للبحوث والدراسات
 ،141/143 ص المرجع السابق،، نفسه،األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري

، http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856الموقعو
 .م9112ديسمبر 41 -هـ1331ربيع اآلخر 94 تاريخ الزيارة

مة هذا الكتاب، مبيِّّنا منهجه فيهـ 37 وقد سلكت ـ بتوفيق هللا ـ في وضعه ] :حيث قال في مقدِّّ
مْسلكا حسنا إن شاء هللا تعالى؛ ففي باب االعتقادات لم أخرج عن عقيدة السلف إلجماع 

، وعقيدة أصحابه، المسلمين على سالمتها، ونجاة صاحبها، ألنّها عقيدة الرسول 
بعث هللا بها الرسل،  والتابعين لهم من بعده، وعقيدة اإلسالم الفِّطرية، والملة الحنيفية التي

وأنزل فيها الكتب، وفي باب الفقه ـ العبادات والمعامالت ـ لم آل جهدا في تحري 
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والشافعي،  كأبي حنيفة، ومالك، األصوب، واختيار األصّح مّما دّونه األئمة األعالم؛
وأحمد رحمهم هللا تعالى أجمعين، مّما لم يوجد له نصٌّ صريح، أو دليل ظاهر من كتاب 

، ولهذا أصبحت ال يخالجني أدنى ريب، وال يساورني أقّل شك في ، أو سنة رسوله هللا
أّن 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 

ئت بإذن هللا تعالى لدّونت المسائل الفقهية في هذا ال بأس أن يعلم اإلخوة المسلمون أنّه لو شو
، ولكنت بذلك أرْحت نفسي من عناء مراجعة المصادر  المنهاج على مذهب إمام خاّصٍّ

وتصحيح األقوال المختلفة، واآلراء المتباينة أحيانا، والمتفقة أخرى، كما هو  المتعدّدة،
صالحين من إخواننا المسلمين في معروف لدى العالمين، ولكّن رغبتي الملّحة في جمع ال

طريق واحد تتكتّل فيه قواهم، وتتّحد أفكارهم، وتتالقى أرواحهم، وتتجاوب عواطفهم، 
وتتفاعل أحاسيسهم، ومشاعرهم، هي التي جعلتني أركب هذا المركب الصعب، وأتحّمل 

 مسلم، صمنهاج ال: انظر، [هذا العناء األكبر، والحمد هلل على نيل المراد، وبلوغ القصد
3-2. 

الشيخ عبد ( المنهاج الصوفي)هي رسالة نصرة وتعليم وإرشاد إلى صاحب رسالة ـ و38
  .لكاتبها أبي بكر جابر الجزائري  ،الرزاق الغمقي الصفاقسي التونسي

إّن هذه الرسالة من رسائل الدعوة، وهي رسالة نصرة، وتعليم وإرشاد إلى صاحب رسالة 
للشيخ عبد  الرازق الغمقي الصفاقسي التونسي، مشتملة على ثالثة ( المنهاج الصوفي)

فصول، وخاتمة، ويشير المؤلِّّف أّن الشيخ عبد الرازق الغمقي قد ظلم نفسه، وجهل 
ة اإلسالمية التي تربطنا به، وتوجب علينا نصرته لقول وضل في رسالته، وبحكم األخو

ً : ]الرسول  ً أو مظلوما ح المؤلِّّف أنّه توّجب علينا تعليمة  ،[انصر أخاك ظالما ويوّضِّ
، وهي (رسالة نصرة وتعليم وإرشاد) :وإرشاده، فقد كتب إليه هذه الرسالة ذات العنوان

ً أو مظلوماً، فكيف أنصره انصر أخ] :في الصحيح انطالقا من قول النّبّي  اك ظالما
أخرجه البخاري في صحيحه، في ، [ظالماً؟ قال تحجزه عن الظلم فإّن ذلك نصره

، وفي (112ـ  7/113)، (9333ــ  9334) باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما المظالم،
(/ 1279) باب يمين الرجل لصاحبه أنّه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه اإلكراه،

 ، ومسلم في صحيحه، في البر والصلة، باب نصر األخ ظالما أو مظلوما(19/442)
، فانطالقا من هذا الحديث يدعو المؤلِّّف الشيخ عبد الرازق ([9723//19(/)3/1222)

إّن توبة الشيخ عبد الرازق تكون مّما ظهر لنا من : إلى التوبة الصادقة النّصوح، ويقول
ذنب إال من عصمه هللا تعالى، وقليل ما هم، وظاهر ذنب ذنبه، وما خفي، إذ ال يسلم من ال

الشيخ هو تهّجمه على شيخي اإلسالم، وانتقاصه لهما، ورميه لهما بكل قاصمة للظهر، 
وتحذير لطلبة العلم من قراءة كتبهما، واإلساءة بهما، واالنتفاع بعلومهما، والمراد من 

يذه الباّر العاّلمة بحر العلوم الزاخرة، شيخي اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وتلم
 .دمحم بن قيم الجوزية

وتوبة الشيخ التي يدعوه إليها مؤلِّّف الرسالة أيضاً أن يعيد النظر فيما قرأه من كتاب مدارج  
السالكين لشيخ اإلسالم ابن قيم الجوزية، إذ حمله على انتقاص، وسّب، وشتم ابن القيم 
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 فقد قرأ هذا الكتاب وانتفع به مئات اآلالف من طلبة العلم سوء فهمه، وقلة معرفته، وإال
ً ولم يؤثر عن أحد أنّه انتقص الشيخ، أو ذّمه أو سبّه كما فعل الشيخ عبد  قديماً، وحديثا

 :بوابة األفق للمعلومات، على الموقع: انظر.الرازق صاحب المنهاج الصوفي

http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session، 93 تاريخ الزيارة 
 .م9112جانفي  3 -ـه1331ربيع اآلخر

سهولة هذا الكتاب، وسالسته تظهر من عنوانه فبالفعل هو من أيسر التفاسير ينفع ـ 39
مفرداتها أوال، ثّم يشرحها وال يستغني عنه العالم، يأتي مصّنفه باآلية، ويشرح  المبتدئ،

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

، تاريخ https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound  :على الموقع
 .م9112ديسمبر 41-ـه1331ربيع اآلخر 94الزيارة 

ذكر  (:أيسر التفاسير لكالم العلي  الكبير) مميزات منهج أبي بكر الجزائري في تفسيرهـ 40
أبو بكر الجزائري مميزات تفسيره بنفسه في مقدّمة كتابه، وهي تفصح عن منهجه 

يكون تفسير كل مميزات هذا التفسير ـ التي رجوت أن  :بجالء، فقال رحمه هللا تعالى
الوسطية بين االختصار : مسلم، ومسلمة ال يخلو منه بيت من بيوت المسلمين ـ هي

، منهج السلف الصالح في العقائد واألسماء والصفات إتباعـ  ،المخل، والتطويل الممل
إخالؤه من اإلسرائيليات  ،ذاهب األربعة في األحكام الفقهيةااللتزام بعدم الخروج عن الم

وسقيمها إاّل ما البد منه لفهم اآلية الكريمة، وكان مّما تجوز روايته، لحديث صحيحها، 
األنبياء، : رواه البخاري في صحيحه، كتاب، "وحدّثوا عن بني إسرائيل وال حرج"

ـ إغفال الخالفات  ،([4/1937) ،(4311) ما ذكر عن بني إسرائيل،الحديث، رقم:باب
رين في االلتزام بما رّجحه ابن  ، التفسيرية جرير الطبري في تفسيره عند اختالف المفّسِّ

إخالء الكتاب من المسائل ، معنى اآلية، وقد ال آخذ برأيه في بعض التوجيهات لآلية
عدم التعّرض للقراءات إاّل نادرا للضرورة، حيث / النحوية، والبالغية، والشواهد العربية

اقتصرت على الصحيح، والحسن يتوقّف معنى اآلية على ذلك، وبالنسبة لألحاديث فقد 
خلو هذا التفسير من ذكر األقوال، / دون غيرهما، ولذا لم أعزها إلى مصادرها إاّل نادرا

رين من السلف الصالح، وهذه ميزة  وااللتزام بالمعنى الراجح الذي عليه جمهور المفّسِّ
ت في هذا التزم، جليلة، وذلك لحاجة جميع المسلمين إلى فكر إسالمي موّحد صائب سليم

التفسير بالخطة التي مثّلتها هذه المميزات رجاء أن يسهل على المسلمين تناول كتاب هللا 
دراسة، وتطبيقا، وعمال، ال هّم لهم إاّل مرضاة هللا بفهم كالمه، والعمل به، والحياة عليه 

ت عقيدة، وعبادة، وخلقا، وأدبا، وقضاء، وحكما، فلذا أخليته من كل ما من شأنه أن يشتّ 
: أيسر التفاسير لكالم العلّي الكبير :انظر.الذهن، أو يصرف عن العمل إلى القول والجدل

بساطة العبارة، وسهولتها، والخلو من : يضاف إلى ذلك، [1/1] أبو بكر جابر الجزائري
، األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوري: انظر .التعقيدات اللفظية والتركيبية

 .142 ق، صالمرجع الساب
 .معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسهـ 41
 .معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسهـ 42

http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session
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 .المرجع السابق، األستاذ الدكتور عبد هللا عثمان علي المنصوريـ 43
 .المرجع السابق ،أبو ذر القلمونيـ 44
 .المرجع السابق، أبو ذر القلمونيـ 45
  :ـ انظر الموقع46

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/10/23 
 .م9112ديسمبر 41 -هـ1331ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة 

 .ـ المرجع نفسه47
  http://alkhaleejonline.net:ـ  الخليج أونالين، نبض الخليج العربي، على الموقع48

 . م9112ديسمبر 41 -ـه1331ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة
، تاريخ https://www.elkhabar.com/press/article/142135:  ـ انظر الموقع49

 . م9112ديسمبر 41 -هـ1331ربيع اآلخر 99الزيارة
، 9139 رقمـ رواه البخاري في صحيحه، في الشهادات،باب تعديل كم يجوز، حديث 50

ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى، 
 . 1232 حديث رقم

-ـه1331ربيع اآلخر 93تاريخ الزيارة ،https://www.ennaharonline.comـ 51
 .م9112جانفي 1

 .عن بعد، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسهمعهد آفاق التيسير للتعليم ـ 52
 .ـ ويكيبيديا الموسوعة الحرة ، على الموقع نفسه، وتاريخ الزيارة نفسه53
، تاريخ https://www.elkhabar.com/press/article/142135: ـ انظر الموقع54

: م، انظر الموقع9112ديسمبر 41 -هـ1331ربيع اآلخر 99 الزيارة
-cleric-based-arabia-https://arabic.euronews.com/2018/08/15/saudi

more-no-is-jazairi-al-bakr-abu، 41 -هـ1331 ربيع اآلخر 99 تاريخ الزيارة 
 .المرجع السابق، مركز سلف للبحوث والدراسات م،9112ديسمبر

https://www.ennaharonline.com/
https://arabic.euronews.com/2018/08/15/saudi-arabia-based-cleric-abu-bakr-al-jazairi-is-no-more
https://arabic.euronews.com/2018/08/15/saudi-arabia-based-cleric-abu-bakr-al-jazairi-is-no-more
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  : الملخص

والعربي،  اإلسالميإن الدراسات االستشراقیة التي تناولت التاریخ 
تناولتھ من وجھتھم  الخاصة وحاولت أن تضفي على الوجود العربي طابع 
االحتالل، وعلى التصدي المحلي بالتصدي لإلسالم، لھذا نجد شارل أندري 

ما أفسده العرب  إبرازفي الفترة الوسیطة  إفریقیاجولیان یحاول في كتابھ شمال 
قاومھم البربر نتیجة رفضھم ، وكیف إفریقیاشمال  إلىالمسلمون حین قدموا 

  .اإلسالميللدین الجدید وھو الدین 
وكان األوراس معقل الثورة ومقاومة المسلمین الفاتحین، وھذه لیست 
جدیدة على سكانھ باعتبارھم قلعة للثوار ومكان للتصدي لكل من یحاول التعدي 

                                                        
  .سلاالمؤلف المر – 1
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عالیم بل حبا منھم في الحریة وجھلھم لت لإلسالمعلى أراضیھ، وھو لیس بغضا 
  .األندلسوساھموا حتى في فتح  إسالمھمھذا الدین، ولكن بعد الفتح حُسن 

؛ شارل اندري جولیان؛ االوراس؛  اإلسالميالفتح  :الكلمات المفتاحیة
 .االستشراق

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

للجزائر في  اإلسالميالفتح  )1(تتناول ھذه الورقة البحثیة تشكل صورة
كما الحال في كتابات ألبیر ) المستشرقیین( مخیلة الُكتاب الفرنسیین المتوسطین 

  .كامي ولویس بارتران، وشارل أندري جولیان وغیرھم

وال یمكن أن نتجاھل أن الدراسات االستشراقیة التي تناولت التاریخ 
والعربي، واھتمت بقضایاه ھي دراسات جادة وعمیقة وتحتوي الكثیر  اإلسالمي

من الحقائق التي لھا أھمیة بالغة في البحث، وھي جدیرة بأن نھتم بھا كباحثین 
عن الحقیقة التاریخیة، إال أن من ھذه الكتابات ما ھو غیر جاد وإنما كان 

البا ما تكون ألغراض استغاللیة خادمة لإلدارة االستعماریة بالخصوص وغ
  .ھذه الدراسات متحاملة على ما تكتب علیھ
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أن االستشراق ال یعتبر تاریخیا أو " الطیب بن إبراھیم" ویرى األستاذ
جغرافیا فقط، وال إنسانا أو ثقافة فحسب، وإنما ھو مجموع ذلك كلھ، فھو مكان 

ه وزمان وإنسان وثقافة والحدیث عن االستشراق مرتبط عضویا وتكاملیا مع ھذ
األساس إذ ال بد لھ من مسافة زمنیة ومساحة مكانیة ونوع  األربعةالعناصر 

  .) 2(إنساني وإنتاج ثقافي وفكري

وفحواھا كیفیة تناول  اإلشكالیةوبین االتجاھین كان اختیارنا لھذه 
لبالد  اإلسالميالمؤرخ الفرنسي المستشرق شارل أندري جولیان لقضیتي الفتح 

  .وراس مما كتبالمغرب وموقع منطقة األ

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 اإلفریقي؟ وكیف كان تناولھ لمنطقة األوراس 

  أثناء فترة الفتح؟

ر عن محتوى ھذه المداخلة سنحاول معالجة من ھذه األسئلة التي تعب
إشكالیتنا ھذه والتي كان اعتمادنا األكبر فیھا على كتاب شارل أندري جولیان 

  .في جزئھ الثاني" تاریخ شمال إفریقیا" :المعنون بـ

في الكشف عن الرؤى والتصورات التخیلیة  أھمیة ھذه الدراسةوتكمن 
زائر، وكذا المادة االثنوغرافیة التي التي شكلتھا السردیات الفرنسیة عن الج

، )3(زودتنا بھا تلك الكتابات عن المجتمع الجزائري، من عادات ومعتقدات
منھ إذا تحاول تشویھھ والحط منھ لصالح تجمیل  اإلسالميوتاریخ خاصة 

  .التاریخ الروماني والفرنسي

في الموضوع سوى  دراسات سابقةأنھ ال توجد  إال اإلشارةوتجدر 
عامة عن طبیعة االستشراق وطرق توظیف مناھجھ وأخطاره على  إشارات

الدراسات التاریخیة باعتباره موجھ ألھداف معینة وخاصة تخدم أجندتھ المعدة 
  .سابقا

  :وھي أھداف محددة إلىوسنسعى من خالل ھذا البحث الوصول 
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  التعریف بشخصیة شارل أندري جولیان وجھوده في الكتابة التاریخیة -

مقارنة  اإلسالميإظھار كیف عالج شارل أندري جولیان لعملیة الفتح  -
  .ة التي عاصرت الحدثاإلسالمیبالمصادر العربیة و

  . الرد على أفكاره المشبوھة والتي تعتریھا النزعة المسیحیة االستعماریة -

  .شارل أندریھ جولیان تقدیم وتعریف - 1

أنھ الطفرة "كتب عنھ م، 1991-م1891عاش شارل أندریھ جولیان بین 
   .) 4("الوحیدة من النخب األوربیة التي شذت عما أتى بھ معاصروه

ونظرا لمواقف عدیدة لھ فقد كان مھمشا وفي نفس الوقت كان مراقبا 
  .من طرف السلطات وندد بتجاوزات السیاسة الفرنسیة بالمغرب العربي

والده أستاذا م حین عین 1906كان أول اتصال لھ بالمغرب العربي سنة 
  .سنة  15(بوالیة وھران وھو ابن الخامسة عشرة سنة 

وسأستعرض الوظائف التي شغلھا والمھام التي كلف بھا من ھذا 
في تكوین شخصیتھ  - أي وظائفھ  -التاریخ إلى وفاتھ ألبین كیف ساھمت 

  .التألیفیة التاریخیة التي وصفت بأنھا شخصیة معتدلة

في الجزائر وتونس  اإلنسانابطة حقوق م انتخب رئیس ر1910في سنة 
  .ثم مستشارا لبلدیة وھران

الكفاح " اشتغل بالصحافة وفیھا بدأ بالكتابة في المجلة األسبوعیة 
، عمل أستاذا لألدب وأرسل إلى فرنسا في نفس الوظیفة ثم إلى "االجتماعي

 .م1919وھران سنة 
ف المؤتمر م ممثال للدعایة في شمال إفریقیا من طر1920عین سنة 

بین التیارین "تور"االشتراكي، وعند انقسام الحزب االشتراكي في مؤتمر
االشتراكي والشیوعي انضم إلى ھذا األخیر، وانتخب مرشدا عاما لوھران سنة 

  .م1921
م ثم سكرتیرا للھیئة 1927عین أمینا عاما للمجلة التاریخیة بدایة من 

ة التدریس لكن ھذه المرة لیس بوھران العلیا للبحر األبیض المتوسط، لیمتھن ثانی
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لكن بالسربون ثم المدارس العلیا فكان معلما لمدة ثالثین سنة بفرنسا مسؤوال عن 
التعلیم ألقطار ما وراء البحار وبمعھد الدراسات السیاسیة ثم بالمدرسة القومیة 

 :لإلدارة وربما ما جعلھ یتعلق بالدراسات المغاربیة
ة حیث ساھم ھذا المنصب في اإلسالمیلإلدارة  تدریسھ بالمدرسة العلیا

 .) 5(تثبیت وإیجاد صالت لھ مع الشباب المغاربي فتخرج على یده جماعة منھم
م 1961م إلى 1957أصبح مؤسس كلیة األدب بالرباط وعمیدھا من 

وكاتب للجنة العلیا للبحر األبیض المتوسط وإفریقیا السوداء لدى رئاسة الحكومة 
 .م1958/م1947كما عمل مستشارا للوحدة الفرنسیة  )م1935/م1930(الفرنسیة 

ھتمام خاصة بالشؤون لى زمالئھ إنشاء مركز للتوثیق لالاقترح ع
 .م1936المغربیة إال أن فكرتھ طالت حتى حققت وذلك سنة 

وباندالع الحرب العالمیة الثانیة انضم إلى المقاومة، وتم اقتراحھ كاتبا 
 .الداخلیة مكلفا بشؤون شمال إفریقیا في حكومة فرنسا الحرةللدولة في وزارة 

وبسبب مواقفھ المتعددة انتخب ممثال للحزب االشتراكي في مجلس 
 .االتحاد الفرنسي

رغم وجود معلومات عن  -وھو یؤلف اآلن وبعد استقالل الجزائر
ودون أن نسجل لھ مواقف من قضایا العصر، نلحظ أنھ  -م 1931كتابتھ لھ سنة 

ومن مؤلفاتھ التاریخیة حول منطقة .یقدم لنا حوصلة لتجاربھ النضالیة والسیاسیة
الذي اھتم بھ كثیرا في كتاباتھ نظرا   المغرب العربي أو الشمال اإلفریقي

الحتكاكھ بھ وتعاملھ مع شعبھ وھذا كان بسبب الوظائف التي أشرنا إلیھا آنفا 
تاریخ إفریقیا " :خبایاھا كتابھوالتي جعلتھ قریبا متضلعا بأحوال المنطقة و

  .بجزئین" الشمالیة 

قبل أن نتطرق للكتاب والتعریف بھ نعرج على أھم خصائص الكتابات 
  .التاریخیة الفرنسیة عن الجزائر وإفریقیا

بالد المغرب واالوراس دراسة مقارنة بین االستغرافیا التقلیدیة ونظرة  - 2
  :شارل أندري جولیان
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لم یطلق علیھا شارل أندري جولیان بالد المغرب بل ھي تسمیة عربیة 
لھا عالقة بدخول اإلسالم وإنما أطلق علیھا اسم شمال إفریقیا،  إسالمیة

أعماق  إلىومن البحر  األطلسيالمحیط  إلىواعتبرھا تمتد من لیبیا 
  .) 6(الصحراء

-بالد المغرب -كما اعتبر شارل أندري جولیان أن ارتباط شمال إفریقیا
جعل المنطقة تنعزل ولفترة طویلة عن المؤثرات األوروبیة، ومن ذلك الوقت 

الوقت الراھن،  إلىوالغرب، وال یزال األمر كذلك  اإلسالمیصعب التمییز بین 
إذ یتعذر فھم المشاكل االجتماعیة والسیاسیة، والقومیة جمیعھا من دون اعتبار 

بزرع التخلف في المنطقة،  لإلسالمام ضمني وھو اتھ  ،)7(فیھا اإلسالميللبعد 
  .مازال یحز في نفسھ لإلسالمالن خروج المنطقة من المسیحیة 

أما عن االستغرفیة العربیة فھناك صعوبة بالغة في تحدید اإلقلیم 
الجغرافي للمغرب نظرا لالختالف بین المؤرخین القدامى والمحدثون وبین 

لتسمیات القدیمة والحدیثة معا التضاح المؤرخین والجغرافیین وحاولت ذكر ا
  .األمور والفھم الجید

المغرب تعبیر اتخذ أبعادا جغرافیة مختلفة، فكان یدل على الجھة التي 
ثم أصبح یدل على المنطقة الواقعة غرب العاصمة لجھة   ،)8(تغرب فیھا الشمس

 طالب وأول من استعمل التعبیر بھذا المعنى اإلمام علي بن أبي، مغرب الشمس
إذ خاطب الخوارج قبل معركة النھروان بعد أن قتلوا رسولھ  "رضي هللا عنھ"

أن ابعثوا إلي بقتلة إخواني فأقتلھم ثم أترككم ... " إلیھم الحرث بن مرة العبدي
  .)9("...إلى أن أفرغ من قتال أھل المغرب

غرب  –فالمغرب اسم یطلق على تلك المنطقة الممتدة من قریة السلوم
في الشرق، إلى المحیط األطلسي غربا، ومن البحر األبیض  اإلسكندریة

الصحراء الكبرى وھي النیجر ومالي "المتوسط شماال إلى بالد السودان جنوبا
  .)10("والسودان

وقد زاد مدلول المغرب اتساعا خاصة في أیام العباسیین، فصارت 
قسموا مملكتھم  الشام أیضا ضمن المغرب، إذ یروي المسعودي أن العباسیین
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یلیھا غربا،  المغرب ویشمل الشام ومصر وإفریقیة وما :إلى قسمین وھما
والمشرق ویشمل بالد فارس والمشرق ویشمل بالد فارس وما یلیھا شرقا 
وعلى ھذا األساس قسم ھارون الرشید مملكتھ على أبنائھ األمین والمأمون 

  .)11(والمؤتمن

وبرقة إلى إفریقیة وناحیة من مصر " ویذكر ابن حوقل أن المغرب
أما المقدسي فیجعل حدود ، )12("تنس إلى سبتة وطنجة ویجعل األندلس ضمنھ

المغرب من مصر إلى السوس األقصى وجزیرة صقلیة واألندلس، وأول كورة 
كذلك یدخل الیعقوبي بالد برقة من جملة أقالیم  ،)13(من ناحیة مصر برقة

الواقعة غرب مصر من طرابلس شرقا ویحدده البكري بالمنطقة ، )14(المغرب
إلى المحیط األطلسي غربا ومن البحر المتوسط شماال إلى الصحراء الكبرى 

  .)16(وابن عذاري یدخل بالد األندلس ضمنھ، )15(جنوبا

والمغرب تعبیر جغرافي یطلق على المنطقة الحالیة الواقعة غرب 
البحر  مصر من طرابلس شرقا إلى المحیط األطلسي غربا ومن شواطئ

المتوسط شماال إلى أواسط الصحراء الكبرى جنوبا ویشمل تونس والجزائر 
  .)17(ومراكش وموریتانیا

إذن مصطلح المغرب یرتبط ظھوره، بعصر الفتنة بین، علي ومعاویة، 
، ویظھر أنھ استعمل في ھذه الفترة )18(أي قبل منتصف القرن األول الھجري

، الذي كان یشمل مصر اإلسالميللداللة على الجزء الغربي من العالم 
 اإلسالميبملحقاتھا، والشام وما جاوره ویقابلھ من الناحیة األخرى، المشرق 

  .)19(الذي كان یشمل العراق، وفارس وما وراء النھر

فابن األثیر یشیر إلى أن علیا أثناء استعداده، في الكوفة لحرب معاویة 
وا للمسیر إلى عدوكم من أھل تجھز: "في الشام خاطب رجالھ في الكوفة  بقولھ

وأرسل إلى عاملھ على البصرة، وھو ابن عباس یأمره باالستعداد "المغرب
لقد أجمعنا، على المسیر إلى عدونا من أھل " :وتھیئة الناس، ویقول لھ

  .)20("المغرب
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إذن المراد بلفظ المغرب ھو كل  ما یقابل المشرق من بالد، ولكن 
اختالف الجغرافیون والمؤرخون المسلمون في تحدید مدلولھ، فجعلھ البعض 

وجمیع " األندلس" ةاإلسالمییشمل بالد شمال إفریقیا باإلضافة إلى إسبانیا 
صقلیة،  ة في الحوض الغربي للبحر األبیض المتوسط مثلاإلسالمیالممتلكات 

وجنوب إیطالیا وجزیرتي سردینیا وكورسیكا، وجزر البلیار أو الجزر الشرقیة 
  .)21(وھي میورقة ومنورقة ویابسة

ویذھب فریق آخر مثل المؤرخ األندلسي ابن سعید المغربي إلى اعتبار 
مصر أیضا ضمن مجموعة البالد المغربیة باعتبارھا القاعدة السیاسیة 

ة األولى، وقد أید اإلسالمیذه المنطقة الغربیة في الفترة والعسكریة والثقافیة لھ
ذلك مایرویھ ابن عذاري من أن الخلیفة األموي ھشام بن عبد الملك قلَّد عبد هللا 
بن الحبحاب والیة مصر والمغرب واألندلس، فكان لھ من العریش شرقا إلى 

فرنسیة عند الحدود ال Pirineos المحیط األطلسي غربا إلى جبال البرتات
  .)23(ةاإلسالمی، وھي مساحة تبلغ في مجموعھا نصف مساحة الدولة )22(شماال

غیر أن بعض الجغرافیین كانوا یمدون حدوده شرقا دون أن تؤثر على 
البعد الجغرافي الذي اتخذه، منھم من جعل حدوده الشرقیة العقبة التي على 

فابن حوقل )25(منھومنھم من أخرج برقة ، )24(الطریق بین برقة واإلسكندریة
یحدده بكل األقالیم الواقعة بین مصر في الشرق والمحیط األطلسي مع األندلس 

  .)26(في الغرب

ولكن على الرغم من كل ھذه التقسیمات السالفة، فإن جمھرة المؤرخین 
ة الممتدة اإلسالمیوالجغرافیین العرب اتفقوا على تحدید كلمة مغرب باألراضي 

ألطلسي ، فھناك المغرب اإلفریقي، وھناك المغرب غربي مصر إلى المحیط ا
  .األندلس، ولھذا فإن كلمة مغرب أو مغاربة قد تعني أیضا األندلس وأھلھ

وعلى ھذا األساس كانت مدینة اإلسكندریة ھي الحد الفاصل بین 
، ألنھا كانت معبرا "باب المغرب" المغرب والمشرق، ولھذا عرفت باسم

من المغرب أو العائدین إلیھ سواء بالبر أو البحر بقصد لجمیع المغاربة القادمین 
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التجارة أو طلب العلم أو تأدیة فریضة الحج، وھذا الموقع الجغرافي قد أعطى 
  .)27(مدینة اإلسكندریة طابعا مغربیا مازلنا نلمس آثاره حتى الیوم

وعموما فإن إطالق مصطلح المغرب على نطاق شمال إفریقیا كلھ، أو 
لب الظن أنھ لم یقع، قبل القرن الثالث ھجري أي عصر ابن عبد جزء منھ فأغ

خرج إلى :(الذي أشار في حدیثھ عن نشاط معاویة ابن حدیج بقولھ، )28(الحكم
  .)29(...)المغرب، بعد ابن أبي سرح معاویة

فیمتد من وھران غربا إلى حدود مملكة بجایة : المغرب األوسطأما عن 
وادي ملویة وجبال تازة غربا، وقاعدتھ  ، ویمتد من تاھرت حتى )30(شرقا

تاھرت في عھد الدولة الرستمیة االباضیة وتقع  تقریبا في مكان تیارت الحالیة 
، ثم  تلمسان وجزائر بني )31(وفي أیام الصنھاجیین الزیریین أصبحت أشیر

 . )32(مزغنة

ھذه الكلمة التي تربك، ألن األمر یتعلق ببساطة بمنطقة  واالوراس
م تعرف قط الخضوع ألنھا كانت دائما ملتصقة بفاقتھا ومتحررین من متمردة ل

، واعتبر شارل أندري جولیان األوراس معقل )33(كل شيء ما عدا السماء
كما اعتبر  -االحتالل العربي حسب تعبیره - ومحور المقاومة البربریة للفتح

  .)34(القیروان نظیر االوراس في شن وتنظیم الفتوحات

المناطق التي كانت خاضعة للقرطاجیین وعرفت  كما أشار الى أن
تأثیرھم رحبت بسھولة بالمسلمین عكس المناطق األخرى التي كانت بعیدة عن 

، ثم یعود ویناقض ھذا )35(نفوذھم في المناطق الداخلیة والجبلیة كاألوراس
الحدیث من خالل اعتبار أن بربر االوراس لم تكن لھم القوة الكافیة لصد 

  .)36(المسلمین مما جعلھم یستعینون بالبزنطیین الرومانھجمات 

أما عن فتح االوراس فلم یتم في عھد عقبة حیث لم یحاول حصار 
بل  Lambaiseوالمباز  Baghaiالمراكز المحصنة شمال األوراس كباغایة 

  .)37(انطلق من ھناك نحو طنجة

  :اإلسالميخصائص الكتابات االستشراقیة حول التاریخ العربي  - 3
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تعددت األھداف التي جعلت المستشرقین یھتمون بكتابة التاریخ العربي 
بین مجرد البحث عن الحقیقة وبین وجود نوایا استغاللیة أخرى، إال أن الكتابة 
بنیة غیر سلیمة أكثر انتشارا منھا عن السلیمة خاصة في فترات انتشار الموجة 

  .االستعماریة األوربیة للدول العربیة

  :الخصائص فينجمل ھذه 

 .إغفال عدة حقائق على المستوى الداخلي للدول -
 .غلبة المنظور االستعماري على الكتابة یظھر من تمجید االستعمار وتبریره -
 .التركیز على إبراز جوانب دون أخرى -
أغلب ما كتب من طرف الفرنسیین كان خدمة لالستعمار الفرنسي في شمال  -

 .إفریقیا

االستشراقیة الفرنسیة حول المنطقة بمرحلتین وقد مرت الكتابات 
أساسیتین األولى 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 

كنھم عن عاداتھم وتقالیدھم ومعتقداتھم، وكل ما یخص بنیة یكتبوا كل ما یم
  .مجتمعاتھم

وجاءت كتابات ھذه المرحلة على شكل مذكرات شخصیة للقادة  
، ومن أھمیة ھذه المرحلة أنھا )38(العسكریین، تقاریر رسمیة، روایات شفویة

قة قدمت لنا مادة تاریخیة ضخمة، احتوتھا أبحاثھم التي غالبا ما تمیزت بالد
 .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، 

  .نشریات ومجالت، ساعدت على نشاط المستشرقین وأصدرت
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وھو " شارل أندریھ جولیان"والمستشرق المعني بدراستنا ھنا ھو 
ینتمي إلى المرحلة الثانیة، وما عرف عموما عن ھذه الشخصیة وكتاباتھا عن 

  :العرب وشمال إفریقیا خصوصا

حاول أنھ حاول مقاربة الموضوعیة في تناولھ لألحداث التاریخیة، حیث  -
تشكیل الواقع واعادة بناء النص االدبي من خالل استحضار صورة الوقائع 

 .التاریخیة 
 .ظھور الطابع األیدیولجي على كتاباتھ -
أجاد بتبیان أصول المجتمع البربري لكن بمنظوره الغربي، مع ذلك یمكن أن  -

 .نسجل لھ اتخاذه لمنھج مغایر عن منھج مؤرخي اإلسالم

  :یتكون الكتاب من جزئین اثنین :إفریقیا كتابھ تاریخ شمال - 4

تاریخ إفریقیا الشمالیة من البدایة إلى غایة الغزو "عنوانھ  :الجزء األول
  ."العربي

تونس، الجزائر، (تاریخ إفریقیا الشمالیة "عنوانھ  :الجزء الثاني
م، وھنا نالحظ أن 1830إلى سنة  اإلسالميمن الفتح  )المغرب األقصى

الفتح "إلى  "اإلسالميالغزو "لح في عنوان الكتاب من المترجم غیر مصط
، وفي ھذا السیاق حاول الباحثون والكتاب االستدماریون أن یجففوا "اإلسالمي

، ومن ثم تشویھ حركة الدعوة اإلسالميالمنطلقات والمرجعیات في تاریخ الفتح 
ات من ة في ھذه الربوع انطالقا من تشویھ المفاھیم وتغییر المصطلحاإلسالمی

ووصف  اإلسالميعلى الفتح  La conquêteذلك مثال إطالقھم اسم الغزو 
  .)39(ة المزدھرة ببالد المغرب بالمظلمةاإلسالمیالقرون 

وكذلك  اإلسالميفي ھذه الورقة البحثیة سنعالج موضوع الفتح 
األوراس باالعتماد 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 
  .إفریقیا الشمالیة إبان الفتح العربي: عن الفتح العربي تحت عنوان
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الفتح العربي، المقاومة (وممالك الخوراج وفیھ الفتح العربي : الباب األول
  ).البربریة، ممالك الخوارج

أدارسة، أغالبة، فاطمیین، صنھاجة، (الدول العربیة والبربریة  :الباب الثاني
  ).وزحفة  بني ھالل 

  ).المرابطین، الموحدین(اإلمبراطوریة البربریة  :الباب الثالث

بني حفص، بني عبد الواد، بني (عودة إلى الممالك البربریة  :الباب الرابع
  ).بني وطاس ویقظة اإلسالممرین، 

  ).الدولة السعدیة، الدولة العلویة(المملكة الشریفة  :الباب الخامس

الحرب الصلیبیة اإلسبانیة واإلخوة عروج وتأسیس اإلیالة  - 1:الباب السادس
الباي الرباي ونھایة الدولة الزناتیة  -3 .الدولة الجزائریة -2 .الجزائریة
بالد  -5 .العصر الذھبي للقرصنة الجزائریة والتونسیة -4 .والحفصیة

  .الجزائر في عھد الدایات والبالد التونسیة في عھد الحسینیین

  .نظرة إجمالیة و ببلیوغرافیا :الباب السابع

  :من منظور شارل أندریھ جولیان اإلسالميمرحلة الفتح  - 5

  :شارل أندریھ جولیان منابع الروایة حول تاریخ المغرب العربي في حدد

الذي یعد أقدم ) م822/ھـ207المتوفي سنة ( روایة مشرقیة یتزعمھا الواقدي -
 .)40(األسطورينصا ممثال لألدب التاریخي، رغم أنھا بقیت في طابعھا 

شارل  إلیھا، التي لم یشر )م854/ھـ240ت ( وروایة خلیفة بن الخیاط -
أندري جولیان نھائیا في كتابھ، إال أنھا انتشرت االنتشار الكبیر وأصبحت 
عمدة كل باحث في تاریخ المغرب عموما والفتح خصوصا فقد نشر في سنة 

بعنایة سھیل زكار " بدمشق تحت عنوان تاریخ خلیفة بن الخیاط 1967
  .)41(وأكرم العمري

شارل أندري  إلیھاتي لم یشر ال) م922/ه 310ت( روایة الطبري إلىإضافة  -
 .جولیان
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 .روایة إسبانیة یمثلھا أحد أحفاد الفاتح موسى بن نصیر -
  .)42(روایة إفریقیة منسوبة إلى أحد أحفاد الفاتح أبو المھاجر دینار -
 روایة مصریة البن عبد الحكم، حیث ظلت روایة ابن عبد الحكم -

الد المغرب، ھي أدق وأشمل روایة وصلتنا عن فتوح ب) م871/ه257ت(
 .والتي اعتمدھا جل الباحثین والمؤرخین

مع إفریقیا  اإلسالموابدى شارل أندري جولیان دھشتھ من اتحاد 
  .)43(حد نسي أنھ كان ھناك نفوذ مسیحي إلى) بالد المغرب(الشمالیة 

لشمال إفریقیا  اإلسالميأول ما نالحظھ في بدایة حدیثھ عن الفتح 
تركیزه على إبراز الجانب األسطوري أو الخرافي حول بعض األحداث من 

  :مثل

بغزوتھ الكبیرة التي زخرفھا : "غزوة ابن سعد على إفریقیا في قولھ
  .)44("كتاب التاریخ العرب بأحداث عجیبة أو خرافیة

كذلك أكد أن ھزیمة جرجیر على ید عبد هللا بن الزبیر ما ھي إال 
  .رة نسبت إلیھأسطو

ة إذ اكتفت بالتلمیح إلى اإلسالمیوھذا ما لم تركز علیھ الكتابة العربیة 
وكان الذي ولى "أورد " فتوح مصر والمغرب"الشك الوارد فابن عبد الحكم في 

   .)45("فیما یزعمون عبد هللا بن الزبیر –أي جرجیر  –قتلھ 

من قبل  حواستغرب شارل أندري جولیان غزارة المعلومات عن الفت
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 

مما یبین التناقض بین شح المعلومات عشر مثل المالكي وابن االثیر والنویري، 
عند المؤرخین األوائل كالبالذري وابن عبد الحكم وروایات المؤرخین 

   .)46(المتأخرین
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وثاني ما نالحظھ التركیز على قضیة الغنائم في مسار الفتح، وكان 
رأیھ أن دافع العرب من وراء غزوتھم على إفریقیا ھو تحصیل الغنائم، حیث 

أن مقاومة الیونان لیست شدیدة، وأن "وا من ھذه التجربة أن العرب استفاد
الغزوات تدر علیھم المنافع العجیبة، وھكذا كان المتوقع رجوع الغازین 

  . )47("بسرعة

إلیھ في ھذه الدراسة أن الصورة النمطیة  اإلشارةوما تجب 
stéréotype  المسبقة باإلحكامالتي توحيpréjugés   تشكل وفقھا صورة

وقد ساھم المستشرقون األوروبیون في تكریس ھذا النمط من اآلخر 
   .)48(الصور

أن  –موضوع الغنائم  –ة في ھذا الصدد اإلسالمیوتنقل لنا كتب الفتح 
المسلمین اھتموا بھ كثیرا خاصة فیما تعلق بالجھة القیادیة، فمن عھد معاویة بن 

  :حولھا كثیرةحدیج بدأت قضیة الغنائم تشغل حیزا في تفكیرھم، والنصوص 

وأنفلھا الجند حیث للمرة " افتتح قصورا وغنم غنائم عظیمة"فمعاویة 
   .)49("النصف عوض الخمسین"األولى ینفل 

، فیقول "فتح"بدل " غزو"أما ثالث مالحظة فھي تركیزه على مصطلح 
الشیخ عمرو لم یتخل عن مطامعھ في غزو : "مثال عن عمرو بن العاص

  ."إفریقیا

ارل أندري جولیان أعمال الفاتحین األول للشمال كما لم یورد ش
معاویة بن حدیج، زھیر بن قیس البلوي، أبو المھاجر دینار، حسان (اإلفریقي 

باستثناء ما ذكره من أمر عقبة بن نافع الفھري ) بن النعمان، موسى بن نصیر
  . وما كان معھ من أمر مع كسیلة وابن الكاھنة

 أو قرویین" برانس"كانوا حضرا  واعتبر جولیان أن البربر سواء
استرجعوا ما فطروا علیھ من تعلق باالستقالل السیاسي، وكانت ھذه " بدو"

الحاجة إلى التحرر السیاسي ظاھرة بوضوح حتى في البالد الخاضعة 
   .)50(لبیزنطة
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وجاء في حدیث أندري جولیان عن عقبة متھما أیاه بالعنف اتجاه البربر 
ولعل القوم كانوا یعیبون على مؤسس القیروان " بقولھحتى أنھ وصفھ بالدموي 

كان تأذن بھ من  منحاه العسكري البحت وموقفھ الحاد تجاه قواد البربر وما
، واعتبر سیاسة عقبة كارثیة حیث ساھمت في )51("مجازر في غیر ھوادة

انحصار ملك العرب إلى ما بعد برقة؛ وقد تبعھ العدید من الكتاب الحالیین في 
  .الطرحھذا 

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 

  .)52(انتصار كسیلة الى اتحاده مع البزنطیین ضد العرب المسلمین

 تركز بعنایة على موضوع الخالف الذي كان اإلسالميبینما كتب الفتح 
  .بین عقبة وأبي المھاجر، ھذا الخالف أشار لھ باقتضاب شارل أندري جولیان

المھاجر وسیاستھ في كسب قلوب  أبيحنكة  إلىكما نوه باختصار 
سیاسة القوة والغلبة  إبرازالبربر والتي أھملھا الكتاب العرب بل ركزوا على 

ھاجر إال كابن عذارى الذي أشاد بسیاسة عقبة ولم یتعرض لسیاسة أبي الم
، وشكك أندري جولیان في إسالم كسیلة أصال على ید )53(بإبراز نقائص الرجل

، )54(أبي المھاجر بل اعتبره بقي على مسیحیتھ والدلیل ما فعلھ بعد مقتل عقبة
  .وحتى البربر ارتدوا عن االسالم بعد ما دخل كسیلة الى القیروان

طى جھة وھران ونفى تعدي عقبة بن نافع في فتُحاتھ للجزائر الوس
المحیط وبالتالي قضیة دخولھ بالفرس  إلىالحالیة ووادي الشلف ولم یصل 

  .)55(مجرد أسطورة

لحسان بن النعمان " یفرن وبزدیان" كذلك اعتبر تسلیم ابناء الكاھنة
  .شيء عادي ال كتساب الشرف والبقاء في منزلة الحاكم المسموع في قومة

  أسباب سھولة فتح المغرب حسب نظرة شارل أندري جولیان - 6

من األسباب التي سھلت الفتح والتي أوردھا المؤلف أن قیام حكومة 
نظامیة كان ضروریا لحیاة المدن اإلفریقیة العریقة وأنھم رأوا أن قضاء 
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شؤونھم أفضل من الحریة لذا تقبلوا االحتالل ولم یذكر على ما ھو معروف 
  .المؤرخین والباحثین من أسباب سھلت فتح المغرب ومنتشر لدى

أما عن الصعوبات فقد تحدث عن أن بربر البرانس بمقاومتھم مثلوا 
قبیلة أوربا من الحضر - : العائق الوحید أمام تقدم الفتح ومثال ھؤالء البرانس

أورب بن " البرانس التي كانت أكثرھم عددا وأشد بأسا وقوة وھي من ولد
كسیلة بن ملزم "من بطون عدیدة، وكان أمیرھم عند الفتح تتشكل " برنس

  .)56(في إقلیم تلمسان" األوربي

قبیلة جراوة من البدو في منطقة االوراس وھي من البتر ومعھا القبائل 
المتحالفة معھا بالمغرب االوسط، تحت قیادة الزعیمة االوراسیة المعروفة باسم 

جمیع من بإفریقیة منھا "فقد كان " ن تیغانداھیة بنت ماتیة ب"الكاھنة ویقال لھا 
  .)57("خائفون وجمیع البربر لھا مطیعون

وھذا ما یمكن أن نسمیھ النمطیة في عملیة إدراك اآلخر في شكل 
مختصر وسلبي، ونقل صورة مشوھة عن ثقافتھ، وھذا ما یفسر حقیقة الصورة 

التي تصاغ حسب التصورات الذھنیة المطابقة لوجھات  "للغریب" المختلفة
 .)58(والعرقیة اإلیدیولوجیةالنظر 

ركز أیضا على أن معرفة أنماط البربر وسكان إفریقیا وتصنیفاتھم لھ 
انعكاسات على الفتح، فمثال البدو من البربر یغتنمون الفرصة للخروج وإحداث 

  .على المغرب األقصى الثورة وھو ما جعل المرابطین حسب رأیھ ینقضون

  :ما ذكره شارل أندري جولیان عن األوراس - 7

یذكر شارل أندریھ جولیان منطقة األوراس حین یتحدث عن مقاومة 
محورا للمقاومة "الفتح فحسب رأیھ أن المقاومة قادتھا األوراس بكونھا 

   .)59"(البربریة التي مثلت وحدھا أعداء العرب المھابین

ففي مسیرة عقبة بن نافع نحو الغرب لم یكن األوراس إال ھدفا للتوسع 
وھنا تبدأ مقاومة األوراس 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

إلى ثالث فیالق  Thubunaeم جیشھ في طبنة وعن عقبة ذكر أنھ قس
واتجھ على رأس كتیبة قلیلة العدد نحو جنوب االوراس، لكن كسیلة الذي كان 
انسلخ عنھ في مكان مجھول ووحد القبائل البربریة مع جیش الروم حاصره في 

على مصب الوادي األبیض وقتلھ  Thabudeosحدود الصحراء قرب تھودة 
سیدي عقبة حالیا على بعد خمسة كیلو " م 683نھ سنة مع ثالثمائة من فرسا

  .)60("مترات جنوب تھودة

ثم ینتقل المؤلف من كسیلة إلى قائدة بربریة آخرى مثلت مقاومة أشرس 
التي حكمت قبیلة جراوة وھي ) دھیة(من األولى لجیوش الفتح وھي الكاھنة 

مستقلة تحت إمرة كلھا بدو ال حضارة لھم، فكأن إفریقیة كانت مصممة أن تحیا 
، )61(قائد بربري جدید في منطقة االوراس، حیث نبض قلب المقاومة البربریة

والدلیل على ذلك طبیعة المقاومة التي قادتھا والتي أعطت لھا اتجاھات جدیدة 
  .وفي معرض حدیثھ عن ھذه المقاومة أكد أصلھا العربي

التي تمثلت  Altérité ھذا النص االستشراقي یوحي بإشكالیة الغیریة
وإقصائھ ) الجزائر( في السیطرة في على اآلخر) فرنسا( في رغبة األنا الملحة

من دائرة الصراع، كما ال تخلو النبرة الخطابیة من إحساس الكاتب بالتفوق 
الحضاري وسعیھ إلجھاض القضیة الجزائریة، وتبدو متعالیة على الواقع 

التراكمات الثقافیة، تظافرت تضمنت صیغا ودالالت مستقاة من التاریخ ومن 
  .)62(جمیعھا لتشكل اآلخر وإعادة صیاغتھ

وقد غذتھا وطنیة " للغاصب"ثم تكلم عن إشعاعھا وشدة مقاومتھا 
بربریة وعقیدة عبریة ومن حدیثھ عن الكاھنة أشار إلى أن النساء في بالد 
البربر وفي عدة مناسبات قمن بأدوار مرموقة وركز على العصر الموحدي 

ثال لھ بأخت ابن تومرت وأشار إلى عدة أمیرات من المرابطین كزینب مم
  .النفزاویة زوجة یوسف بن تاشفین وقال أنھا كانت تعرف السحر

  :لیحدثنا المؤلف بوجود أوراسین قائمین على أساس اللھجة
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 .اللھجة الشاویة لسكان األوراس الغربي وھم أحفاد رعایا كسیلة -
 .راس الشرقي وھم أحفاد رعایا الكاھنةاللھجة الشاویة لسكان األو -

  لكنھ فند ھذا التنصیف باعتماده على االختصاصیین اللغویین

ثم ینھي المؤلف حدیثھ عن فترة الفتح مع موسى بن نصیر الذي أخضع 
المغرب األقصى حتى المحیط وفرض على القبائل اإلسالم في حزم شدید، مع 

: كاآلتي دریھ جولیان قبائل البربرإھمالھ لقضیة فتح األندلس، ووزع شارل أن
  .ساحل البحر المتوسط............طنجة، غمارة..........صنھاجة

  .وسط البالد...........طول المحیط األطلسي، مكناسة..........برغواطة

............. بین السوس ودرعة،  لمطة ولمتونة.............. ھسكورة
  .على الضفة الیسرى من درعة

  خاتمة

كتبھ شارل أندري جولیان عن الشمال اإلفریقي  إن العودة إلى ما
والعرب والفتح یمكن أن یكون بمثابة نقطة انطالق 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

د الدوافع التي أقحمت المستشرقین لدراسة التاریخ نشیر إلى أن تعد
والعربي من الفضول العلمي، أو خدمة االستعمار أو الدین ھي التي  اإلسالمي

تحدد منھج كتابتھم للتاریخ؛ إذ قلیلة ھي تلك األقالم التي أخلصت لعملھا 
ونظرت للتاریخ بنظرة موضوعیة تستكشف الحقائق وتستنطق األحداث وفیھا 

 .ھذا المؤرخ الذي خصصناه بھذا البحثنصنف 

ال یختلف عن بقیة  اإلسالميأن الفتح  إظھارحاول المستشرقون 
من االحتالل العربي ھو  األساسيالمحتلیین والغزاة السابقین وأن الھدف 

ة بما فیھا البربریة االمازیغیة بان اإلسالمیالغنائم، وھو ما ردت علیھ المصادر 
  .من مجرد غنائم وفوائد دنیویة المسلمین رسالتھم أسمى
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وھي  إفریقیااغتاظ المستشرقون عن كیفیة اختفاء المسیحیة من شمال 
" بالد المغرب "إفریقیا التي عمرت أكثر من ثمانیة قرون، وأن منطقة شمال 

  .ھي المنطقة الوحیدة التي انسحبت منھا المسیحیة دون أن تترك أنصارا لھا

ثورات البربر كانت بسبب عدم تقبلھم ابرز شارل أندري جولیان أن 
المسیحیة، إال أن  إلىرغبتھم في العودة  إلى إضافةللدین الجدید ورفضھم لھ، 

الحقیقة ھي أن البربر ثار ضد ظلم الوالة األمویین وجورھم وفرضھم ضرائب 
  .على البربر

في خضم الفتح والمقاومة التي أبداھا البربر ساھم االوراس وقبائلھ وعلى 
رأسھم قبیلة الكاھنة جراوة في مقاومة ھذا الوافد الجدید بل اعتبر شارل أندري 

نفورا منھ وعدم  اإلسالمجولیان أن البربر تعاونوا مع الروم المسیحیین ضد 
أسلم أبناء الكاھنة وأغلب  تقبلھ ولكن المصادر العربیة تِؤكد عكس ذلك حیث

  .شعبھا

  :اإلحاالت
                                                        

یشكل علم الصورة اھتمام الكثیر من الدارسین واالدباء والمفكرین وقد أصبح من میادین ) 1
المقارن لكنھ یطرح مشكالت منھجیة للباحث، فالصورة ال یتم  البحث المھمة في االدب

نقلھا فوتوغرافیا إنما ھي في الحقیقة رؤیة تجاه اآلخر، تختلط بالنزعة الذاتیة للكاتب 
وباتجاھھ الفكري وھي بذلك تمثل فضاء ثقافي یرتبط بالخیال في إطاریھ االجتماعي 

في مخیلة الفرنسیین، ضمن أعمال  الصورة النمطیة للجزائر: لیلى جباري.والثقافي
، منشورات 2010جوان  8و  7أیام " الجزائر في الكتابات المتوسطیة"الملتقى الدولي 

  .116، ص2011مخبر الترجمة في األدب واللسانیات، قسنطینة، ینایر 
ضمن أعمال الملتقى الدولي  الجزائر في كتابات المستشرقین الفرنسیین، : محمد مشري) 2

، منشورات مخبر الترجمة 2010جوان  8و  7أیام " ر في الكتابات المتوسطیةالجزائ"
  .173، ص2011في األدب واللسانیات، قسنطینة، ینایر 

نحن واآلخرون، ترجمة ربا حمود، دار المدى للثقافة والنشر، : طزفیطان تودوروف) 3
   .383، ص1998، 1دمشق، ط

نھج الفرنسیین في كتابة تاریخ الجزائر شارل م: ربیعة مزھود وبن عربیة فاطمة الزھراء) 4
علي عشي، جامعة : مذكرة ماستر اشراف ،"أنموذجا " م 1991/م1891أندري جولیان 

  .23م، ص2014/2015عباس لغرور خنشلة، 
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 ل ااون  سيناون  المجتمع في منطقة غسيرة واحمر خدو من خال

 (دراسة وحليلية إحصائية وقدية) 1836كنوسيلت  

Society in Ghassira and Ahmar Kheddou Region 

through Sénatus-consulte Act 1863 

(A Critical Statistical Analytical Study) 

*************** 
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 :الملخص

تتناول هذه الورقة البحثية الدراسات االنثروبلوجية الفرنسية عن قبائل 
بالتركيز علي عرش غسيرة كنموذج من خالل  االوراس في القرن التاسع عشر

 .وراء البحار يفرنسا الوثائق األرشيفية الفرنسية المتواجدة في مركز أرشيف ما

التعريف بالموقع الجغرافي لجبال احمر خدو باالوراس معتمدين علي عدة  -1
 .خرائط جغرافية وطبوغرافية

احمر خدو  ونمط معيشتهم وموقفهم من االحتالل أصل سكان قبائل جبل  -2
 .الفرنسي لالوراس في القرن التاسع عشر 

 .التوزيع الجغرافي لقبائل جبل احمر خدو والذين ينقسمون إلي عدة اعراش  -3
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في تشتيت وضرب وحدة قبائل احمر 1683دور قانون سيناتوس كونسلت  -4
 .ية علي سكان المنطقة خدو ونتائجه االجتماعية واالقتصادية والسياس

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

باالوراس   1يدرس هذا البحث المجتمع في منطقة قبائل جبل احمر خدو
في القرن التاسع عشر بالتركيز علي عرش غسيرة كنموذج من خالل الوثائق 

والتي وراء البحار بفرنسا  األرشيفية الفرنسية المتواجدة في مركز أرشيف ما
 .تعد من األبحاث القليلة في الجامعات الجزائرية

 :فاإلشكالية المطروحة في هذا البحث تتمثل في مايلي 

 هي أهم القبائل واالعراش المتواجدة في جبل احمر خدو؟ ما -

كيف قسم قانون سيناتوس كونسلت عرش غسيرة وما نتائجه علي سكان  -
 المنطقة ؟

يجدر بنا أوال أن نعطي لمحة تاريخية قبل اإلجابة عن هذه األسئلة 
 .واثنية عن منطقة جبل احمر خدو واهم مميزاتها الجغرافية والطبيعية

 :المناع الجغرافي لمنطقة جبل احمر خدو/ 1
تقع منطقة جبل احمر خدو في جنوب شرق  :الخصائص الطبيعية/ أ

مائل إلي االوراس وهي عبارة عن كتلة صخرية رسوبية انكسارية ملونة بلون 
كلم تبدأ من رأس الزواق شماال إلي منطقة سريانة  07علي مسافة  2الحمرة

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 ، 

 . 3م تعرف باسم قمة تاقطويت1705يقدر علوها ب 
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 إماد في الجزء الشرقي سهول منبسطة يطلق عليها واد الشرفة نج
عبد الرحمان  أوالدجنوبا نجد واد السراحنة ونجد في أسفل المنحدر قلعة 

.أيوب وأوالداالكباش وقري اعشاش 
4  

إن سفوح منطقة احمر خدو تتصف بالضيق واالستطالة وتأخذ أشكال 
كون عارية وخالية من الغطاء فمرتفعاتها تكاد ت ، 5أشرطة محاصرة بالصخور

النباتي إال من بعض الشجيرات كأشجار العرعار ونباتات الحلفاء والديس 
 .6بسبب خصوصية المناخ المتذبذب الحار والجاف صيفا

يخترق منطقة احمر خدو من الجهة  :األودية والمجاري المائية -ب
طوله حوالي  الغربية الواد االبيض وهو اكبر واهم األودية باالوراس يقدر

كلم يمتد من الشمال نحو الجنوب ، ينبع من جبال شليا وجبال اشمول يمر 177
وكاف لعروس   ،7عبر أريس وتيغانمين وتاغيت وتفلفال نحو واحات غوفي

ومشونش ويصب في الجنوب بسد فم الغرزة قرب بسكرة يساهم في سقي عدة 
يشة وغسيرة التي أراضي زراعية في سهول انوغيسن واشمول وشير واوالد ع

المشمش والخوخ والتفاح والتين : تشتهر بزراعة االشجار المثمرة مثل 
والرمان ومختلف أنواع الخضر و التوابل في الجهة الشمالية للوادي واستغالل 
واحات النخيل في الجهة الجنوبية للوادي كابنيان ومشونش التي تشتهر بتمور 

دي االبيض من منطقة إلي أخري واد ويتغير اسم الوا ،8دقلة نور ومكنتيشي
 ..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 

بل ليصب في واد غسيرة التابع للوادي األبيض باإلضافة إلي أودية ثانوية في ج
وواد لبعل وواد سيدي فتح هللا وواد جنين بكيمل  ،9احمر خدو مثل واد قشطان

 .10وواد تاجموت ووادي اوالش الذي ينبع من جبل احمر خدو

تتميز أراضي منطقة جبل احمر خدو بأنها  :األراضي الفالحية -ج
أراضي غير صالحة للفالحة فهي  عبارة عن مرتفعات وهضاب وجبال 
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ألراضي الصالحة للزراعة قليلة والتي تنقسم إلي أراضي وشعاب وأودية فا
 .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 

فها واحات النخيل التي تشتهر بتنوع بتمورها مثل دقلة نور التي تزرع علي حوا
الكسبر والبقدونس وحبة : وبجانبها بعض التوابل مثل... ومكنتيشي وبوزرور 

باإلضافة إلي زرع بعض األشجار المثمرة  ..حالوة والكروية والثوم والفول
 ،11...الرمان والتين والبرتقال والليمون والعنب والمشمش والخوج: مثل

 .المتواجدة في واحة غوفي ومشونش 

أراضي المنطقة الصحراوية وهي تقع جنوب في المنطقة الحارة علي 
 .12حواف  جبل احمر خدو تشتهر بتربية المواشي وكثرة المراعي الرعوية

اغلب قري جبال احمر خدو تتاخمها مناطق رعوية واسعة تقضي فيها 
الخريف والشتاء إذ تنبت علي هذه قطعانهم  المتكونة من الماعز واألغنام فصل 

العرعار والطاقة و قليل من الصنوبر : األراضي شجيرات وحشائش مثل 
وحشائش الحلفاء واإلكليل والشيح وقليل من األراضي المستصلحة للفالحة 

 .  13وتمتاز هذه المنطقة بتربية النحل الذي يتميز بجودته في منطقة االوراس

 :لقبائل جبل احمر خدوالتنزيع الجغرافي   -2

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 

الجبال والقري الصحراوية قرب  مابين سكان القري والتجمعات السكنية وسكان
وجدت فرنسا هذه التجمعات  1645الواحات وبعد االحتالل الفرنسي لالوراس 

 :السكانية وقامت بإحصائهم حسب التوزيع الجغرافي التالي 

يقطن عرش بني  :14(زالطن الجننبي)عرش بني بنسليما   -أ
علي ، 15ق تزقاغينبوسليمان  وهم قبائل امازيغية في المنطقة الممتدة علي طري
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 حتىضفتي واد تدسرميث ويعرف بواد انوغيسن ثم تمتد اراضيهم نحو الشمال 
، وحوله يتوزع دوار عرش بني بوسليمان  مابين 16سلسلة جبل دوار زالطو

والحد الفاصل بين ، 17زالطو الشمالي الي غاية جبل الهارة قرب تكوت جنوبا
برغري الي غابة خنقة عرش بني بوسليمان وعرش غسيرة هو شرق عين 

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 

رنت وكان عرش بني بوسليمان عادة مايقضون الواقع بين جبل كركر وجبل تاف
الصيف في جبل زواق ويقضون فصل الشتاء تحت الخيام في جبل احمر 

 .19في المراعي الخاصة بهم والمعروفة باسم خربوشة ،18خدو

بين بني بوسليمان من ناحية  20يقع موطن عرش غسيرة :عرش غسيرة -ب
عبد  وأوالدايوب  أوالدالشمال وقبيلة مشونش من ناحية الجنوب وقبيلة 

الرحمان من الشرق وجبل اصفيح من الغرب تتكون قبيلة غسيرة من فرعين ، 
قرية  12الحاج وازاني ، تتوزع هذه القبيلة علي  أوالدعالوة وفرع  أوالدفرع 

علي ضفاف واد غسيرة وهي عبارة عن واحات من النخيل واألشجار المثمرة 
خرية وكان سكانها يرحلون إلي قمة جبل مساكنها مبنية علي قمم الكتل الص

انظر ) ،21احمر خدو في الصيف وال يعودون إلي السهل إلي في موسم التين
 (.خريطة عرش غسيرة 1الملحق رقم 

 :وكانت مناطق أراضيهم في جبل احمر خدو تتوزع  كما يلي

 .وهي ملك لسكان تفلفال ومسعودة ومصيف ومقر دائم للرعاة :  منطقة بنيما 

هي ملك ألوالد هالل وأوالد بوعكاز وأوالد يحي وهي :  منطقة واماست
 .مصيف ألوالد بوعكاز وشتوية ألوالد يحي ومرتع لرعاتهم 

 .تابعة ألوالد ورياش وهي صيفية ويغادرونها بعد الحصاد :  منطقة جيمي

 .ألوالد عابد وهي صيفية ويغادرونها بعد الحصاد :  منطقة بردود

 .ألوالد ميمون وهي صيفية ويغادرونها بعد الحصاد :  منطقة الغبراء
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 .لعرش غوفي وهي صيفية ويغادرونها بعد الحصاد :  منطقة دينار

 .ألوالد فاتح وقرفي وهي دائمة :  منطقة سغيدة

 .ألوالد ملقاني وهي شبه دائمة :  منطقة عين الطين

 .للشرفة وهي صيفية ودائمة للرعاة :  منطقة عين الحنش

 .ألوالد منصور وأوالد يحي وهي صيفية ودائمة للرعاة : مزغنا منطقة 

 .لعرش غوفي للرعاة :  منطقة وايلنلت وراجن

 .ألوالد يحي وأوالد بني احمد دائمة للرعاة :  منطقة برانق

 .22ألوالد منصور دائمة للرعاة:  منطقة فنرثني وهيدار هيماللين

أو هيمسونين  ،23سميت مشونش :عرش باويا  وعرش مشنوش -ج
بهذا االسم نسبة إلي مكان الواحة الواقعة علي الوادي األبيض غرب جبل احمر 

نخلة، يتكون سكان  1577خدو والتي تشتهر بأشجار نخيلها يبلغ عددها حوالي 
بني احمد واعراش جيمي وأوالد سليمان : مشونش  من تجمع عدة قبائل مثل 

 .وأوالد لمبارك 

علي ضفة الوادي االبيض توجد قرية  بالقرب من واحة مشونش 
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  
ونش القديمة وميوري وبعد االنتهاء من جني التمور يرحلون سكانها منطقة مش

إلي احمر خدو لقضاء فصل الشتاء في منطقة بوخليف ووادي الغزة وغار 
الرومية وكانت بيوتهم من أغصان العرعار ويقيمون بجوار األراضي 

 .24المزروعة في فصل الصيف

بل احمر اعراش أوالد عبد الرحما  الكباش وأوالد أينب بج/ د
يقطن اوالد عبد الرحمان في قريتين قرية كباش وهي قلعة صعبة  :25خدو
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منزال ، وقرية تاوريا التي  37المسالك مداخلها في أسفل المنحدر وفيها حوالي 
منازل محاطة بسياج من التين البربري ومسالكها وعرة يتم  6تتألف من

 .نصفاالتصال بهذه القرية عن طريق مسلك ضيق في سهل واد م

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 

تيبودجورين و تيبرماسين وسيدي مصمودي كانت تلك القرى مركز : وهي 
ي تجمعهم شتاء بينما كانت قرية دشر لقصر والقلعة الجديدة ومساكن أخر

 .مأواهم الجبلي في حالة تعرضهم للعدوان من طرف بعض القبائل

تعد قرية سيدي مصمودي أهم قري أوالد أيوب إذ كانت تضم  
نخلة يهاجر السكان هذه المنازل في فصل الصيف إلي واد جديدة وعين  3777

 . 26غزني حيث فيها بعض األراضي الصالحة للزراعة ومراعي كافية لقطعانهم

يقع عرش  :الد زرارة وعشاش وأوالد سليما  أو عيسيعرش او -ـه
ازرارة في القسم الجنوبي من جبل احمر خدو ويتألف من قري عشاش  أوالد

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 

ة بالحجارة سليمان أو عيسي في الخناق تتكون هذه القري من عدة منازل مبني
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 

عسل والسمن والصوف ال: احداها للحبوب واالخري للتمور والمدخرات مثل 
، وللقلعة باب واحد يفتح في النهار ويغلق في الليل ... والتين والمشمش المجفف

 .27يحرس  القلعة حارس مقابل خدمات يقدمها ألهالي القلعة

يتمركز قبائل الشرفة  :عرش الشرفة والسراحنة وبني ملكم -  
والسراحنة 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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دة جبال مثل جبل ايدال وجبل الجنوب علي هوامش الصحراء وتوجد به ع
 ،28اصري لحمام والسماش وقاوقيش التي تطل من الجنوب علي واحة الدرمون

التي تشتهر بنخيلها تسقي هذه الواحات من أودية الفيضانات ومياه  واد 
 .القشطان

تسكن قبائل الشرفة في الجهة الشمالية لمنطقة كيمل إلي الوسط وهي 
سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب  إليسبون ينت إذقبائل عربية من أشراف 

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 

تامدينت، ذراع الطير، ساالت، الذرعان، مازر، خير جة، : المناطق التالية
ولجة لحوارة، ورتان،  تاربينت، سيدي علي، ماء المهارات، قليعة، جنين،

الرمادية، سيدي فتح هللا، غسكيل، بودر، تيزداين، البرمة، لبعل، ولجة بن سالم 
 .29في أقصي الجنوب

منطقة كيمل  إليهاجرت  األصلأما عرش السراحنة فهم قبائل هاللية  
في القرن العاشر الميالدي واستقروا في الجهة الغربية  لكيمل المحاذية لجبل 

تادغت ، الصفصافة ، تافرقنيت ، ذراع : احمر خدو وذلك في الجهات التالية
بني مستير ، الوسطية ، الرفراف ، البطحة ، تاجين ، اصري الحمام ، الدخلة ، 

اشتهر عرش السراحنة برحلة الشتاء . لعليب  الدرمون ، لحميدة ، سهل
والصيف بين الشمال والجنوب ويغلب علي نشاطهم الطابع الرعوي وقليل من 

 .30الفالحة لضيق المساحات الزراعية

يتواجد عرش بني ملكم غرب أراضي السراحنة علي ضفاف واد  
ي السراحنة جنوب سفوح جبل احمر خدو تمتد حدودهم جنوب عين بن خليل إل

غاية عين خرجة وكانت أراضيهم تزخر بالخيرات والينابيع والمراعي 
يتمركز السكان في منطقة تاجموت وفي جمينة تحتوي علي  ،31والمزروعات

عدة أثار تعود إلي الفترة الرومانية والفتح اإلسالمي وينقسم بني ملكم إلي 
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ا قسمين بني ملكم تاجموت وأوالد سي عمران وتشتهر أراضيهم بحصونه
 .32وقالعها التاريخية مثل قلعة الكاهنة أو الصخرة التوأم قرب جمينة

 :مناف سكا  غسيرة من االحتال ل الفروسي -6
رفضت قبائل واعراش منطقة جبل احمر خدو االحتالل الفرنسي 
لالوراس وقاومت الفرنسيين في عدة معارك وثورات من بينها مقاومة صادق 

هذه المقاومة اعراش بني بوسليمان إذ شارك في  ،165733/ 1654بلحاح 
والسراحنة والشرفاء وبني ملكم وأوالد أيوب وأوالد زرارة ولغواسير وأوالد 
عبد الرحمان وأوالد سليمان بن عيسي وبني يحمد الذين لبوا نداء الشيخ 

عن دفع الضرائب واستعدوا للمقاومة وانظم  األهاليالصادق بالحاج وامتنع 
  .34ألبيض وواد عبديإليهم اعراش الوادي ا

شارك سكان غسيرة في المقاومات الشعبية إذ كانت قلعة غوفي مكان 
لجأت زوجة أحمد باي  1645ففي سنة . للذخيرة الحربية وملجأ لعائلة أحمد باي

إلى قرية غوفي هروبا من اإلستعمار الفرنسي وأقامت في أحد الكهوف وهي 
وضيافتها لدى عائلة سليمان بن متخفية مما أدى بسكان القرية إلى إكرامها 

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 

من تلك األسرة وبذلك بقيت العالقة حسنة بين بين أحضانها فوالدته أصال 
عائلة بن قانة وعائلة سليمان بن منصور خافت عائلة بن شنوف من . العائلتين

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 

ن غوفي، فقد وشى أحد قياد الشنانفة للقيادة الفرنسة أن سكان يمتلكون وسكا
أسلحة ودل الفرنسيين على مخابئها وبعد التفتيش صودرت األسلحة من عائلة 

 .عاما12سليمان بن منصور وبذلك تم نفي المتهمين إلى تبسة لمدة 

لم تستطع عائلة بن قانة الدفاع عن عائلة سليمان بن منصور فعمدت 
بضواحي عين ناقة وأمر بعض أعوانه بإبالغ فرنسا التي ... لى شراء األسلحة إ
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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 

نفيهم إلى عين الباي القيادة الثالثة من عائلة بن شنوف من مناصبهم وتم 
 .  سنوات 7بقسنطينة لمدة 

تعتبر  :في جبا ل األحمر خدو 1869-1866مقاومة الصادق بالحاج 
مقاومة الصادق بالحاج من بين المقاومات الشعبية األولى التي ظهرت في 

المنطقة خاصة بعدما  واحتاللاألوراس بسبب عزم الفرنسيين على التوسع 
فقرر الشيخ الصادق بالحاج إعالن  1644كرة سنة احتل الفرنسيون مدينة بس

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 

 ومداشر جبال األحمر خدو وبني بو سليمان وسكان غسيرة وأوالد داوود قرى
 .35(التوابة(

وكانت قرى عرش غسيرة من بين األوائل الذين شاركوا في مقاومة 
الصادق بالحاج إذ كانت قرية غوفي مخزن للمؤونة واألسلحة تحت إشراف 

مركزا للمؤونة أنصار الشيخ  الصادق بالحاج في مقاومته وجعلوا من دشرتهم 
أنظر )والذخيرة بهدف التموين العسكري لجيوش مقاومة الصادق بالحاج 

 (.2 الملحق رقم

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 

ولقد شارك معهم قومية بن قانة وبن شنوف، واستشهد الكثير من . آخرها
لليل المقاومين وسيق األسرى إلى قرية بانيان مكبلين بالحبال طول النهار وا

 .وتحت البرد والجوع الشديدين ومن ثم تم تحويلهم إلى بسكرة
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أما الشيخ الصادق بالحاج فقد ألقي القبض عليه من طرف الفرنسيين 
 66في مكان بين الزريبة الوادي و نقرين مع ابنيه الطاهر وإبراهيم ومع 

نة مجاهدا نقلوا إلى خنقة سيدي ناجي ثم إلى بسكرة ثم حوكموا في سجن قسنطي
ومن بين أبناء عرش غسيرة الذين حوكموا وسجنوا مع الشيخ الصادق بالحاج 

 36المجاهد سليمان بن زغيش  واحمد بن الطاهر بن زروال: في سجن الحراش
 (.3انظر الملحق رقم )

النتائج واآلثار االجتماعية علي سكا  عرش غسيرة واحمر خدو بعد فشل 
 :1869مقاومة الصادق بالحاج  

من الضحايا والعائالت المشردة إذ قام الجيش الفرنسي بقمع كل  اآلالف -
تعرضت  إذ القبائل واالعراش المشاركة في مقاومة الصادق بن الحاج ،

الحرق مثل قرية غوفي وبنيان  إلي األبيضالقري المتواجدة علي واد 
 .ومشونش 

مطاردة زعماء وثوار المقاومة الشعبية والقبض علي قادتها وترحيلهم خصتا  -
 .بنيان ثم الي بسكرة لمحاكمتهم  إليثوار واد غسيرة الذين سيقوا 

خدو وحرق قراهم مثل تهجير وتدمير قرية لقصر  األحمرتهجير سكان جبال  -
قبة سكان وقري أوالد أيوب وأوالد عبد الرحمان االكباش وبني ملكم ومعا

 .37مشونش وبنيان وحرق قرية غوفي بغسيرة

احتجاز المئات من الرهائن من كل قبائل االوراس والزيبان كقبيلة بني  -
 ...بوسليمان وأوالد داود التوابة وأوالد صولة وبعض أعيان سيدي عقبة 

مصادرة امالك القبائل المشاركة في المقاومة كمصادرة أمالك التوابة وأمالك  -
بوسليمان والغواسير ومشونش وبعض قبائل الزاب الشرقي خصتا بني 

سيدي عقبة وسريانة مما أدي إلي انتشار الفقر والمجاعة في العديد من 
 .القبائل 

إصدار قوانين ردعية فرنسية علي القبائل والقري المشاركة في المقاومة  -
ئل أوالد ينص بتهجير القبائل كقبا والذي 1787و1757كقانون التهجير سنة 
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وتهجير   ،عيسي إلي مشونش أوايوب وأوالد عبد الرحمان وأوالد علي 
 .سكان غوفي الي تبسة بقانون مدته عشر سنوات

لمنعهم من االتحاد مرتا أخري  تفتيت وتفكيك قبائل االوراس والزيبان، -
لمواجهة القوات الفرنسية بتوزيعهم مابين القبائل وترحيلهم نحو مناطق ابعد 

 .اضيهم عن أر

مقاوما وسجنهم في 11سجن ونفي قادة مقاومة الصادق بن الحاج باعتقال  -
سجن الحراش  ونفي البعض منهم كإبراهيم بن الصادق بن الحاج إلي 

 . 38جزيرة كورسيكا

في وشتيت وضرب وحدة مجتمع  1836دور ااون  سيناون  كنوسلت / 6
 :ابائل غسيرة باالورا 

بان النظام العقاري في الجزائر القائم علي وجدت اإلدارة الفرنسية  
الشريعة اإلسالمية واألعراف والتقاليد يشكل عائقا لنقل األراضي الجزائرية 
إلي أيادي المعمرين األوربيين فأصدرت عدة قوانيين بهدف القضاء علي ملكية 

قانون سيناتوس  1683االعراش والنظام القبلي بالجزائر فأصدرت سنة 
شاء الملكية العقارية الفردية وفرنسة األراضي الجزائرية مما ، بإن39كونسلت

 .40يؤدي إلي زوال النظام العقاري الجزائري

فمنطقة جبل احمر خدو باالوراس طبق عليها قانون سيناتوس كونسلت 
بهدف تشريد المجتمع واألهالي وتفتيت النظام القبلي في المنطقة  1683

 .لمقاومات الشعبية باالوراس وضرب الوحدة القبلية والقضاء علي ا

 :وماذج من ااون  سيناون  كنوسلت علي منطقة غسيرة
اهتمت اإلدارة : 41(من خال ل النثائق األرشيفية)عرش غسيرة  -1 

الفرنسية بتوثيق سكان عرش غسيرة بمنطقة االوراس بهدف السيطرة وتقيدهم 
ونشاطهم المعاشي بقوانين ردعية وبهدف مراقبة تحركاتهم ومعرفة ممتلكاتهم 

 بإحصاء عدد األطفال والنساء والرجال وعدد رؤوس المواشي بمختلف أنواعها
 .42(74انظر الملحق رقم ) 
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عدة قبائل تمتد من  إليقسم قانون سيناتوس كونسلت عرش غسيرة 
يحي واوالد منصور  أوالد: وهي   األبيضالشمال عبر الوادي  إليالجنوب 

، عابد واوالد بوعكاز وأوالدورياش  أوالدون سليما أوالدميمون و وأوالد
 .واخذرين و تاحمامت 

منطقة تبسة وتهجير  إليفقد تم نفيهم ( غوفي)سكان فلوس  أما 
القرية من السكان بسبب مشاركتهم في مقاومة الصادق بالحاج مابين سنتي 

قامت السلطات اإلدارية الفرنسية بإحصاء  1683وفي سنة  ،1687و1657
لقرية غوفي ومن بين ( الجنان)المالكين ألراضي غابات النخيل  ءوجرد أسما

 :أهم العائالت  اآلتية أسمائهم المالكة لبعض األراضي الفالحية

احمد بن ، الصالح أوسي احمد ، دمحم بن عيسي بن سي عبد هللا :بالد بادجة -1
  .علي بن يوسف، علي بن بخوش، احمد ازروال، سي دمحم

دمحم بن ، مبارك بن عمار، مسعود بن عمار، احمد بن عمار :بالد لمقاسم -2
 .بن قرفي ، إبراهيمعمار بن ، امزيان بن عمار

  .دمحم بن عبد الرحمان، احمد اغقال، عمار بن رابح :بالد هفاوت -6

، إبراهيمدمحم بن احمد بن ، بلقاسم بن دمحم(: اجذاين)بالد ازااق منمن  -6
 .43احمدصالح بن ، إبراهيمبن  أمبارك
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إحصائيات سيناون  كنوسلت حن ل عدد الثروة الحيناوية لدي سكا  عرش 
183644غسيرة سنة 

 

 

 

 أوالد يحي

 

 المنازل

 

 منزل 67

 الخيول

 

---- 

 البغال

 

 رأس 82 

 األبقار

 

 رأس 17

 األغنام

 

 رأس 17

 الماعز

 

1377 
 رأس

 1627 رأس 12-  - رأس 47 = = = منزل 56 أوالد منصور
 رأس

أوالد ميمون وأوالد 
 ورياش

 رأس 267-  - رأس 75 رأس 24-  --- منزل 26

أوالد عابد وأوالد 
 بوعكاز

 

 157 رأس  14 رأس 80 خيول 3 منزل  82
 رأس

 رأس 508
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أوالد ايدير 
 واساغيذن

 

 1777 رأس 07-  - رأس 46-  - منزل 36
 رأس

 

 اخذرين تاحمامت

 581-  -  رأس 83 خيول 75 منزل 57
 راس

1407 
 رأس

 623 رأس 27 سرأ 374 خيول 76 م 378  المجموع
 رأس

0351  

 

 : خاومة

 :من خالل هذه الدراسة استطعنا أن نستنتج النقاط التالية

تهجير سكان قبائل شرق احمر خدو من الجبال الداخلية إلي القري علي  -
قبائل أوالد أيوب وأوالد زرارة وأوالد سليمان : مثل  األبيضضفاف الوادي 

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 غرامات  -
ثالثة مبلغ الضريبة السنوية وضرائب مالية مضاعفة تتجاوز مرتين أو 

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 وبقر  -
تفقد أكثر وخيل كقبيلة اوالد داود وبني بوسليمان مما ادي ببعض القبائل أن 

 ...ثلث ثروتها الحيوانية التي تعرضت للمصادرة والقتل والحرق ¾ من 

مصادرة أراضي وأمالك القبائل المقاومة أشجار النخيل في مشونش وغسيرة  -
لمحاصيل الزراعية كالقمح والدرمون وبني ملكم  واالستيالء علي ا

 ...والشعير
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لذي جزء ملكية األراضي ا 1683إصدار فرنسا لقانون سيناتوس كونسيلت  -
وجعلها 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 جرد  -
وإحصاء األراضي والعقار واألمالك في منطقة احمر خدو ويعتبر مصدر 

 .منطقة االوراس في أواخر القرن التاسع عشر  من مصادر تاريخ

ارتفاع أسعار الحبوب وندرتها في بعض المناطق بسبب سيطرة بعض القياد  -
 .علي سوق الحبوب والمواشي مما اثر سلبا علي سكان الجبال والصحراء

حرق وتدمير قالع جبال احمر خدو وغسيرة وبني بوسليمان وهي قالع  -
ن القري مؤنهم مما أدي إلي تدمير المورد للذخيرة يخزن فيها سكا

 .االقتصادي لسكان قبائل االوراس

تغيير البنية العرقية والقبلية للمجتمع الريفي الجبلي بأحمر خدو بدخول قبائل  -
أخري تمازجت مع بعضها وحوصرت جغرافيا في مناطق معينة مثل قرية 

بائل واعراش مشونش  وقرية غوفي التي أصبحت منطقة مختلطة من عدة ق
. 

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 أسماء  -
من أسماء محلية امازيغية شاوية إلي أسماء ...ة المناطق والقرى واألودي

فرنسية أو عربية جديدة مثل  تحويل اسم هيمسونين الي مشونش واسم قرية 
مما ساهم في .... فلوس إلي غوفي واسم تابرمست الي سيدي مصمودي 

 .القضاء علي طبونومية واصل وتاريخ أسماء المناطق باالوراس
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 1863ش غسيرة سنة يمثل خريطة عر: 1الملحق رام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وثيقة ومثل مشاركة عرش غسيرة في مقاومة الصادق بالحاج : 2ملحق رام 
1869 
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ومثل سجن بعض زعماء مقاومة الصادق بالحاج من أبناء  16وثيقة  رام 
 ةعرش غسير
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الحيناوية لعرش ومثل جدو ل إحصاء لسكا   ووسبة الثروة :  16وثيقة رام 
 . 1863غسيرة سنة 
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 :اإلحاالت
                                                           

وهي جبال تقع في الجنوب الشرقي من االوراس يقطنها عدة أعراش : جبل احمر خدو  -1
 ،ففي الجهة اليمنى عرش بني بوسليمان، الغواسير ،اليمنى واليسرىعلى ضفتي الجبل 

وبني علوي ببانيان وبني احمد بمشونش ووفي الجهة القبلي الشرقي عرش أوالد عبد 
أوالد سي  ،أوالد ملكم، اوالد أيوب،الرحمن االكباش، أوالد زرارة، أوالد بن عمران

لرحل علي اسم جبال احمر خدو اطلق العرب ا ،علي أو عيسي والسراحنة والشرفة 
 .بسبب احمرار تربة صخورها وسميت ب الشاوية بسامر 

بندقية من جبل احمر خدو ذكريات ومواقف من حياة  ،بصوفي علي ولمباركية نوار -2
  .25-23  ص ،باتنة ،مطبعة عمار قرفي ،-المخلص–المجاهد بصوفي علي المدعو 

3 -  Colonl de la larligue ; Monographie de laures , Constontine, 1904, 

p 04. 
جسور  ،1757-1723العقيد سي الحواس مسيرة قائد الوالية السادسة  ،لخميسي فريح -4

 . 37-13 ص ،الجزائر ،المحمدية ،للنشر والتوزيع
 .24ص  ،مصدر سابق ،بصوفي علي ولمباركية نوار - 5
 .27ص  ،المرجع السابق ،لخميسي فريح - 6
تعتبر قرية غوفي  التي تشتهر بواحات النخيل وبساتين األشجار المثمرة  :غوفي واحات  - 7

التي يخترها الوادي األبيض بمثابة متحف من اآلثار الريفية والمعالم التاريخية إذ تحتوي 
منازل ذات طابع معماري بربري، قالع بربرية، مساجد ذات طابع معماري : على

معاصر : م، منشآت اقتصادية مثل17خها إلى القرن الـإسالمي، زوايا ومدارس يعود تاري
م، مجاري وقنوات مائية يعود تاريخها 16و مطاحن الزيتون يعود تاريخها إلى القرن الـ

 . م 16إلى القرن الـ
، االوراس، حالة مركز واد عبدي ،وليد مدور، التحوالت الحضرية في منطقة جبلية -8

 ،الجزائر، جامعة قسنطينة، هيئة العمرانيةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في الت
      .    17 ص ،2777/2717

يتكون من عدة روافد تنبع من جبال احمر خدو المحاذية لمنطقة كيمل متجهتا : واد قشطان -9
من الشمال نحو الجنوب عابرتا أراضي السراحنة نحو الصحراء ويلتقي واد قشطان بواد 

 .مياهها في الشطوط الصحراوية العرب في زريبة الوادي ثم تنتهي
تاريخ االوراس ونظام التركيبة االجتماعية واإلدارية في أثناء فترة االحتالل الفرنسي  -10

 ص ،د ت ط ،باتنة ،مطبعة عمار قرفي ،إنتاج جمعية أول نوفمبر. 1630/1754من
20- 26 . 

  .86 ص ،المرجع نفسه -11
 . 85 -84ص  ،المرجع نفسه -12
ب  ،الجزائر ،مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر ،ومضات من دروب الحياة ،دمحم مهري -13
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 . 66 ص ،2710، 12عدد  ،عصور ماقبل التاريخ علم اإلنسان والتاريخ

سيدي )م بالقصر موطن عرش أوالد أيوب 1071ولد سنة : الشيخ الصادق بلحاج -33
وقد أطلقت السلطات الفرنسية على  ،(مصمودي بلدية مزيرعة من والية بسكرة حاليا

نشأ في بيئة جبلية قاسية  ،يبرماسين نسبة إلى قرية ثامرماستأبناء و أحفاد الشيخ لقب ت
ثم ارتحل إلى  ،وفي أحضان أسرة متدينة حيث حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه

لتلقي علوم الدين و االستزادة في المعرفة  (طولقة)الزاوية الرحمانية ببرج بن عزوز 
أسس أول زاوية في األوراس وهي وبعد رجوعه إلى بلدته ... على الشيخ دمحم بن عزوز

التي قصدها المريدون من التل و بقاع الصحراء واألوراس، و قد لعبت هذه الزاوية دورا 
فهي زاوية  ،بارزا في إلهاب الحماس إلشعال فتيل الثورة ضد االستعمار الفرنسي

 ،همو كان الشيخ سي الصادق يرفض االتصال بالفرنسيين أو التعامل مع ،رافضة لتواجده
كما كان .. كما أن والده سي إبراهيم قد ساعده على الدعاية لصالح أفكاره و مبادئه

للزاوية دورها الثقافي المتميّز في نشر المعرفة و الوعي في أوساط الجماهير مع تأمين 
 .المأوى واإلطعام لكل الوافدين عليها بغية الحصول على العلم مجانا

 1644مارس  74ه المحتل بعد احتالل مدينة بسكرة في وقد برزت البذور األولى لمقاومت
ولشعوره بخطر احتالل كل المنطقة فيما بعد أرسل ولده سي إبراهيم  ،بقيادة الدوق دومال

على رأس المقاومين للمشاركة في المعركة بقيادة الشيخ دمحم الصغير بن عبد الرحمان 
واجهة العدّو في مدينة مشونش يوم وتمت م ،خليفة األمير عبد القادر على منطقة الزيبان

كما كان للشيخ  ،حتى أرغم على التقهقر والرجوع إلى مركز بسكرة 1644مارس  15
دورا حاسما في رد قوات االحتالل في محاولة السيطرة على منطقة جبال أحمر خذّو من 

شيخ وعند اندالع ثورة الزعاطشة بقيادة الشيخ بوزيان كان لل ،1645جوان سنة  6إلى  4
سي الصادق اتصاالت به لتنظيم الصفوف و تنسيق الجهود قصد العمل على تحرير 

في  1647سبتمبر  10بسكرة وواحة الزعاطشة كما كان ألتباعه دورهم المشهود يوم 
معركة سريانة قرب سيدي عقبة أين تم القضاء على القائد العسكري الفرنسي الرائد سان 

 .جرمان

عجيل بانفجار ثورة سي الصادق إلى اكتشاف استعداداته للثورة إن السبب الرئيسي في الت
و التفاف  ،والجهاد بعد شعوره بتسرب المعلومات إلى المحتل من طرف القايد ابن شنوف

وذلك النشغال  ،الشعب حوله مع استعداد المحيطين به للجهاد وإصرارهم على المقاومة
سبقتها عملية الكّر والفر لمدة شهور  والتي ،1650فرنسا بالحرب في بالد القبائل سنة 

بمشاركة الشيخ سي الصادق نفسه مع  1657جانفي سنة  13وقد بدأت المعركة يوم 
بعض من أوالده بجانب المقاومين و لعدم تكافؤ القوتين في العتاد و السالح الناري 

لفرنسية غير أن القوات ا ،واالتجاه إلى تونس ،المتقدم فضل االنسحاب من المعركة ليال
شخصا يوم  66تابعته و ألقت القبض عليه وعلى أفراد عائلته وأتباعه الذين بلغ عددهم 

باإلضافة إلى تدمير قرية القصر وتهديم مقر الزاوية  و قدّم  ،1657جانفي سنة  27
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وبعد المحاكمة نقلوا عن  ،1657أوت  28الجميع أمام المحكمة العسكرية بقسنطينة يوم 
ونفي ابنه سي  ،وسجنوا بالحراش ،يناء سكيكدة إلى الجزائر العاصمةطريق البحر من م

 .إبراهيم إلى كورسيكا
كما نفي ابنه الغزالي إلى  ،أما ابنه سي الطاهر فقد نقل إلى سجن معسكر ومنه إلى المغرب

 . هـ 1246مدينة شرشال وبها توفي سنة 
م ونقل 1687حاج في سنة سي الصادق بن ال وبسبب مرض ألم به داخل السجن توفي الشيخ

  .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. 

 . 132 ص ،المرجع السابق, عبد الحميد زوزو  -37
38  - AOM : boite n°2h 15 Sidi Sadok ibid opcit  

وهو قانون اقتصادي أصدرته فرنسا لالستيالء علي : 1683قانون سيناتوس كونسلت  -39
أراضي االعراش بنقل الملكية من العرش إلي العائالت بهدف  ضرب الوحدة القبلية 

علي األراضي بعد مصادرتها من أصحابها المالكين يحتوي علي عدة  ءواالستيالللسكان 
كيفية العمل في تحديد أرض كل عرش ثانيا كيفية العمل في تقسيم أرض  :فصول أهمها

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 

وأشخاصها على حسب حقوقهم المتقدمة ونظرا إلى  في تقرير ملكية األقسام ألهل الدواير
  .وكيفية إصدار رسوم لهم من دواوين الدولة األرضعوائد 

إن المطالب المخزنية وأنواع اللوازم التي يجب دفعها على األعراش : الفصل الرابع
يصدر بخالف ذلك .. …تزال الدولة تقبضها كما تقدم  المستفيدين في تلك األراضي ال

 .ي صورة قوانين من طرف مشورة الدولةأوامر ف
ال  .… إن حقوق الدولة في أمالك البايلك وحقوق كل من كان مستقال بملكك: الفصل الخامس

تغير في حال األمالك التي تسمى الدومين العامى وقد ذكرت أنواعها في الفصل الثاني 
ألمالك الخاصة حال ا كما ال تغير في 1651جوان سنة  12من القانون الشرعي المؤرخ 

 . .... سيما فيها يتعلق بغابات األشجار الكبيرة والصغيرة كما هو مقرربالدولة وال
، أطروحة دكتوراه 1637/1737السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر  ،صالح حيمر -40

 . 250 ص ،2713/2714 ،في التاريخ الحديث والمعاصر  جامعة باتنة
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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to defend national identity 
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 1جامعة باتنة  –كلیة العلوم اإلسالمیة 
  مخبر العلوم اإلسالمیة في الجزائر

  
  30/07/2019: تاریخ القبول   04/05/2019 تاریخ اإلرسال:

  
  الملخص

یستحق موضوع الھویة دراسة علمیة جادة ومعمقة، لما لھ من أھمیة 
كبرى في تحصین األمة واستمراریتھا، ولعل أول ما ینبغي القیام بھ، معرفة 
الظاھرة الھویاتیة في بعدھا التاریخي، وكذا ما قّدمھ أصحابھا في الدفاع عنھا؛ 

لى جھود جمعیة العلماء المسلمین لذا جاءت ھذه الورقة لتسلط الضوء ع
الجزائریین في الدفاع عن الھویة الوطنیة، وكذا استعراض أبرز مالمح الوعي 
الھویاتي الذي بثّتھ في أوساط الشعب الجزائري، لتصل إلى بیان عناصر الھویة 

  الوطنیة وأبرز مقوماتھا. 

 ؛اللغة ؛اإلسالم ؛جمعیة العلماء المسلمین ؛الھویة ؛الجزائر الكلمات المفتاحیة:
  التاریخ.
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  أحمد بروال د/  - یوسف مقارمة
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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

التي ما فتئت تستنزف جھد كثیر من  اإلشكالیاتالھویة من  إشكالیةتعد 
الباحثین، خاصة وأنھا أصبحت مؤشر القلق العام لدى كثیر من الشعوب، 
خصوصا المتأخرة عن ركب الحضارة منھا، والتي أصبحت مھددة باالنجراف 
تحت تیار الحداثة الغربیة أكثر من أي وقت مضى، ھذه الشعوب أصبحت الیوم 

ع وازدحام متواصل تحاول من خاللھ إثبات ھویتھا وانتمائھا في خضم في صرا
التطورات العالمیة، ولعل الجزائر على سبیل المثال تعاني الیوم أكثر من أي 

قد أفرزت لنا  اإلشكالیةوقت مضى من إشكالیة الھویة الوطنیة، خاصة وأن ھذه 
لتي یستند علیھا في تیارین متضاربین، لكل واحد منھما مستنداتھ ومرجعیاتھ ا

توجھھ، والذي أفرز لنا في األخیر صراعا قومیا بین الطرفین، الزالت  إثبات
  الجزائر تدفع ضریبتھ إلى الیوم.

إن المفتش في دفاتر الماضي یجد أن جدل الھویة في الجزائر ظھر منذ 
 -"لإلفریقیین إفریقیاخاصة بعدما رفع القائد األمازیغي ماسینیسا "شعار  - القدم 

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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ھویاتي بین عناصر السكان، سواء عن طریق إلغاء عنصر في مقابل عنصر 
ة غربیة آخر، أو عن طریق عملیة تھجین للشعب الجزائري إلبرازه في حلّ 

  مسیحیة، معتمدا على منھجیة تعلیمیة دینیة وفق مناھج غربیة استعماریة.

ن ضد ھذه الحملة موقف المتفرج، بل حاولوا الدفاع ولم یقف الجزائری
عن ھویتھم من خالل العدید من الثورات العسكریة والفكریة والثقافیة، لعل 

الجزائریین، التي حملت على أبرزھا ما قامت بھ جمعیة العلماء المسلمین 
عاتقھا مھمة الدفاع عن الھویة الوطنیة الجزائریة، رافعة شعار اإلسالم دیننا، 

  العربیة لغتنا، والجزائر وطننا.

فما مفھوم الھویة عند رواد الحركة الوطنیة؟ وكیف تشكلت الھویة 
  الوطنیة تاریخیا؟ 

وكیف تعاملت ھي أبرز مقومات الھویة الوطنیة عند الجمعیة؟  وما
  الجمعیة مع الحركة البربریة؟

  مفھوم الھویة /أوال

یعتبر مفھوم الھویة من أعقد المفاھیم التي طفت إلى السطح خاصة في 
خضم ھذا الكم اللغوي واالصطالحي العالمي، فطبیعة المفھوم الفضفاض تمكنھ 
من االرتحال بیسر ومرونة من سجل إلى آخر، لذلك فھي كما یقول جوتلوب 
فریجھ مفھوم ال یقبل التعریف،  لذا وجب علینا أوال 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، 

ھا متصلة بحالة أو إثني وعرقي، أو إقلیمي وجھوي، وبالتالي نروم دراست
االستعمار الفرنسي للجزائر، مبرزین ردة فعل الجزائریین وشعورھم تجاه 

  الرھانات التي تواجھ ھویتھم.

بمعنى أنھا جوھر الشيء، ” ھَُو.. ھُوَ “مأخوذة من :اللغةفھي من حیث 
  تأتي بعدة معاني ھي:   وحقیقتھ، أي أنھا تشكل خاصیة أساس لكینونة الموجود و

  .1بمعنى البئر البعیدة المھواة، أي بعیدة القعر""الھَّویة 
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  الھُویة: إحساس الفرد بنفسھ وفردیتھ.

  ھُویة اإلنسان: حقیقتھ المطلقة وصفاتھ الجوھریة.

  الھُویة الوطنیة: معالمھا وخصائصھا الممیزة وأصالتھا.

بطاقة الھُویة: البطاقة الشخصیة تحمل اسم الشخص وتاریخ میالده 
  2وعملھ وجنسیتھ.

بأنھا الحقیقة المطلقة “ : التعریفات”وقد عّرفھا الجرجاني في كتابھ
  .3المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب

في الفرنسیة،  Identitéویقابل كلمة الھویة في اللغة العربیة، كلمة 
 Indeniqueفي اإلنجلیزیة، وھي بدورھا مشتقة من األصل الالتیني  Identityو

  .4وتعني التشابھ والتماثل

أما داللتھا في اللغة العربیة، فنجدھا كلمة مركبة من ضمیر الغائب ھو 
مضاف إلیھا یاء النسبة، التي تتعلق بوجود الشيء المعني كما ھو في الواقع 

  .5بخصائصھ وممیزاتھ التي یعرف بھا

وعلیھ من العرض السابق یتضح لنا، أن الھویة تحمل عدة معان، لكن 
تعبیرھا عن الصفات الجوھریة للشخص/األمة یكاد یكون التوصیف المتفق 

  .6علیھ من طرف الباحثین

فقد تعددت اآلراء حول مفھوم الھویة نتیجة تعدد  االصطالحأما من حیث 
أبعاد ھذا المفھوم اجتماعیا وثقافیا ونفسیا، إضافة إلى التوظیف السیاسي 

، مما جعل محاولة ضبط وتحدید مفھوم واإلیدیولوجي لھا في الفترة المعاصرة
الھویة من الصعوبة بمكان، فالتعاریف الحدیثة لھا ھي امتداد لالختالف الكبیر 
الذي حدث بین الفالسفة القدماء والمفكرین على مر التاریخ، كما أن االھتمام 
المتزاید والمتسارع بھا في مطلع القرن الجدید، یجعل مھمة الوصول إلى 

جامع یحظى بالقبول بین الباحثین صعبا، خاصة في ظل ھذا تعریف شامل/
  الزخم االصطالحي العالمي.



  جھود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الحفاظ على الھویة الوطنیة                    
  

  

 711                                                                                  اإلحیاء مجلة

فمن الباحثین من اعتبر الھویة أنھا "منظومة من المعطیات المادیة، 
، 7والمعنویة واالجتماعیة التي تنطوي على نسق من عملیات التكامل المعرفیة"

ختلف الحقول السیاسیة والفكریة أي أن مفھوم الھویة ال یكتمل إال إذا ربطناه بم
واالجتماعیة لإلنسان، ألنھا عامل حاسم في تشكل شخصیة الفرد وتحقق 

  فردانیتھ.

وقد ذھب باحث آخر إلى اعتبار أن الھویة الفردیة ال تتحقق إال في ظل 
الھویة الجماعیة للمجتمع، على اعتبار أن خصوصیة الفرد جزء من خصوصیة 

وبالتالي تكون الثقافة العامة السائدة في مجتمع ما ھي  المجتمع الذي یعیش فیھ،
أن نعرف الفرد، لذلك نجده یقول أن  الشفرة التي یجب التعویل علیھا إذا أردنا

الھویة ھي  "السمة الجوھریة العامة لثقافة مجتمع من المجتمعات، وھي لیست 
ستقبل، أي أقنوما ثابتا جاھزا نھائیا، وإنما ھي مشروع مفتوح متطور في الم

  .8متشابك متفاعل مع الواقع والتاریخ"

فإننا نالحظ  الباحثین الجزائریین، وعند الرجوع إلى مفھوم الھویة عند
أنھم بدورھم اختلفوا في تحدید مفھومھا بناء على االختالفات السابقة الورود، 

یوضح محمد العربي ولد خلیفة أن التباس المفھوم واستعصاء  اإلطاروفي ھذا 
دید مجالھ راجع إلى "أن الھویة في حد ذاتھا تعریف وال جدوى من تعریف تح

  .9التعریف"

فالمفكر الجزائري مالك بن نبي مثال؛ یذھب إلى القول أن الثقافة ھي 
حیث أن الثقافة ھي الجانب السلوكي  للفرد، وھي ال تقتصر على  عینھا الھویة،

ا الفرد ومنھا یستلھم سلوكھ وإنما ھي البیئة التي یعیش فیھ المدرسة فحسب،
بناء على ما تم تلقینھ في مراحل نموه، وھي ال تؤخذ بالتعلم ولكن  وتصرفاتھ،

تؤخذ بالتنفس، فالثقافة في األخیر ھي ذلك الشيء الذي یبقى حین یزول كل 
  .10شيء، ویبقى االنتماء والدین واللغة ھو من یحدد معیار انتماء الفرد

ینظر للھویة بعین عالم اجتماع، من خالل ربط  لقد أراد مالك بن نبي أن
الحالة االجتماعیة للفرد بالحالة االجتماعیة لألمة التي یعیش ضمنھا، فیكون 

  للفرد ھو عینھ الناتج الحضاري لألمة. بذلك الناتج الحضاري
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أما مولود قاسم فإنھ یعبر عن الھویة باإلنیة وھي حسبھ التعبیر الدقیق 
االنتماء الجزائري ووحدتھ العرقیة، فاإلنیة عنده ھي  الذي یعبر عن أصالة

مجموعة المقومات التي تتحدد من خاللھا الشخصیة الجزائریة وھي: الدین 
  واللغة والتاریخ.

محفوظ نحناح یعرفھا أنھا "تلك العوامل التي  في مقابل ذلك نجد أن
الممیزة وھي أثّرت بشكل فاعل وحاسم في تكوین كیان الشعب ورسم مالمحھ 

بشكل عام: الدین، اللغة، الموقع الجغرافي، االنتماء العرقي... أو بعبارة أوضح 
الھویة بمكوناتھا وعناصرھا المختلفة أي تلك القیم واألفكار والمبادئ الكبرى 

، 11التي شكلت الحس المشترك وتبلور في إطارھا الضمیر الجماعي للشعب"
ال في ظل مقوماتھا التي تنتمي إلیھا، فالدین أي أننا ال یمكن أن نعرف الھویة إ

، وھي اإلنسانھي عوامل حسم في تطور تكوین  واللغة والموقع الجغرافي...
  بذلك معّرفا بھا، وتابعا لھا. اإلنسانالتي تسمھ، فیصیر 

على ھذه التعاریف ندرك أن مفھوم الھویة  وعلیھ من خالل التعریج
مھا السمات والممیزات التي تمیز الفرد أو تترنح معانیھ بین عّدة مدلوالت أھ

  الجماعة أو األمة عن غیرھا.

 السیاق التاریخي إلشكالیة الھویة في الجزائر/ ثانیا

إن مسألة االنتماء إلى ھویة أخذت أبعادا جدیدة دفعت في بعض األحیان  
إلى اللجوء إلى العنف الدامي مثل ما حدث في كوسوفو وصربیا... فھذه 
النزاعات قد قامت حول مفھوم الھویة وتأكیدھا واالستماتة من أجل بقائھا 

شكل كبیر، ظھور مسألة الھویة ب 20وإبرازھا ماثلة ومؤثرة، وقد عرف القرن 
فھي حمایة لإلنسان ضد عملیات التنمیط الزاحفة، وضد العولمة التي كانت 
توجد بشكل جنیني في بدایة القرن، وأصبحت اآلن مسیطرة ومھیمنة... فالھویة 

 أالشكال المقاومة شرط أفي الواقع كما یقول المسیري "شكل أساسي من 
  . 12تتحول إلى غیتو یدخل فیھ اإلنسان ویتخندق"

وتعود مسألة جدل الھویة في المغارب إلى الفتح اإلسالمي وما تبعھ من 
تغیرات جذریة على مستوى الساكنة، خاصة بعد استوطان العرب الفاتحین 
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للمدن ما أدى إلى امتزاج العرب باألمازیغ وما نتج عنھ من  وإنشائھمبإفریقیا 
السكان انتشارا عظیما بین  اإلسالمانصھار للقومیات وتالقح لألفكار، فقد انتشر 

السیما وأن الدین الجدید قد وافق بساطة البربر... "أما من جھة اللغة فقد 
سایرت اللغة العربیة الدین الجدید أینما حل وسار إذ البد للمسلم من أن یتلو 
القرآن، وأن یؤدي الصلوات الخمس بالعربیة، وھذا ھو الدافع األساسي لتعلمھا، 

التاریخ من أن المغلوب مضطر إلى أن یقلد الغالب إن  یضاف إلیھا ما ھو في
عاجال أو عاجال، وال ننسى كذلك أن الخلیفة عبد الملك بن مروان قد عّرب 
دواوین الحكومة یومئذ، مما اضطر الموظفین حینئذ إلى أن تكون مكتباتھم 

  . 13ومعامالتھم مع الجماھیر باللغة العربیة"

م وبعدھم بنو سلیم األثر 11قیا في القرن ثم ما كان للغزو الھاللي إلفری
الكبیر في التغییر الجذري الذي عرفتھ بالد البربر ألن ذلك أدى إلى تعریب 
القسم األكبر منھا وصاروا یضطلعون بدور حاسم على األصعدة الثقافیة 

  واالجتماعیة واالقتصادیة.  

، والتي تبنت لكن الشرخ الحقیقي ابتدأ مع قیام الدولة األمویة في المغرب
أفرزت في النھایة مجموعة من النتائج كانت  اإلسالمسیاسة بعیدة عن تعالیم 

وخیمة على الوجود األموي، كما مھّدت لظھور الدویالت المستقلة في المغرب، 
خاصة وأن ھؤالء الوالة قد مالوا نحو تغلیب مصالح العنصر العربي على 

لمثال:  ما روى ابن عذارى عن مصالح السكان األصلیین ونذكر على سبیل ا
یزید بن أبي مسلم مولى الحجاج، الذي كان من أشد الوالة 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 

 ،14اسم حرسي في أیدیھم كما صنع ملوك الروم" قائال: "إني رأیت أن أرسم
السیاسة العنصریة، بل ألح  إتباعوكذا عبید بن عبد الرحمن الذي لم یعدل على 

فیھا، وھذا ما یفسر دخول البربر في صف الخوارج نصرة ألفكار العدل 
والمساواة وكذا الثورات الكثیرة التي قامت في المغرب، وظھور الدویالت 

  المستقلة. 
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لم یقف األمر عند ھذا الحد بل وضعت الكثیر من األحادیث التي تحد و
  من قیمة العنصر البربري نذكر منھا: 

قال: "قّسم  صلى هللا علیھ وسلمما روي عن عثمان بن عفان أن رسول هللا  -
هللا الخبث على سبعین جزء، فجعل في البربر تسعة وستین جزء والثقلین 

  .15جزء واحدا"

أنھ قال: "ما تحت أدیم السماء وال  صلى هللا علیھ وسلم النبيما روى عن  -
على األرض خلق أشر من البربر، ولئن أتصدق بعالقة سوطي في سبیل هللا 

  .16أحب إلّي أن أعتق رقبة رجل بربري"

إّن مثل ھذه األحادیث وتلك السیاسة ھي من جعلت الشرخ یتسع بین 
علمنا أن من تداعیاتھا أن تنكر الكثیر من السكان  إذاالبربر والعرب خاصة 

ألصولھم 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

  .17منھم أحدثت ھذا الطعام شكرا �"

ه) أنھ خرج 333(ت بن العربي إبراھیمعن العابد أبو أیضا وما روي 
سأل عن نسبھ بھا، فأخبر بأنھ  -ومنھا أصلھ - قاصدا الحج ولما وصل إلى برقة 

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 هللا تعالى 

  .18إلیكم، الذي لم یجعلني من البربر"

وھنا نالحظ أن االنتساب إلى العجم صار أرفع وأشرف منزلة من 
  االنتساب إلى البربر.   

أما في العصر الحدیث فقد زاد الشرخ بین القومیتین خاصة مع االحتالل 
الفرنسي وسیاستھ القائمة على سیاسة فرق تسد، وھو ما تجلى في قول الجنرال 

نسا في الجزائر قائم على "إن مستقبل فرم 1872الفرنسي لویس رین سنة 
التفرقة بین العرب والبربر والمالكیة واالباضیة ومراقبة الطرق الصوفیة 
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وتوجیھھا"، وقد كان لھذه السیاسة األثر البلیغ على ھویة المجتمع الجزائري 
ألن االستعمار نجح بالفعل في خلق شرخ كبیر بین الجزائریین عن طریق 

ر بحیث ظھر الوعي البربري، وأصبح یطالب توجیھ الصراع اإلثني في الجزائ
بالحق في االختالف 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 
االستقالل خاصة مع تبني الحكومة الفكري بین الجانبین، لیحتدم الصراع بعد 

اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة في  - م1963الجزائریة سیاسة التعریب (دستور 
التأكید على  - م1986، میثاق -والتعلیم اإلدارةتعریب  - م1968، قانون - البالد

)، وكرد فعل لذلك تأسست لجنة التروتسكیین الجزائریین في -عروبة الجزائر
وزو، التي عارضت قضیة التعریب خاصة في مجال التعلیم، وقد  جامعة تیزي

دّعم الجیل المتفرنس وفرنسا نفسھا ھذا التیار وعلیھ دخل التیار العروبي 
  .19في صراع مع التیار الفرنكفوني البربري اإلسالمي

التي كان ظاھرھا أنھا اندلعت بأسباب م 1988لتندلع بعدھا أحداث أكتوبر 
واالستئصالیین  اإلسالمییناقتصادیة لكنھا حملت في ثنایاھا صراع ھویاتي بین 

(الحداثیین)، لتدخل الجزائر بعدھا في دوامة صراع دموي استمر لعشریة كاملة 
  الزالت تعاني من تبعاتھ إلى الیوم. باھظادفعت على إثرھا الجزائر ثمنا 

  شاریع الفرنسیة لمسخ الھویة الوطنیةثالثا/ الم

  یمكن تلخیص ھذه المشاریع في :

 .واإلدماجمشاریع اإللحاق  - 1

 قانون التجنیس بشرط التخلي عن األحوال الشخصیة اإلسالمیة. - 2

الذي أقّر أن الجزائر جزء ال یتجزأ من األرض الفرنسیة م 1888دستور  - 3
 (تحول الجزائریین إلى رعایا).

 تغذیة الروح الصلیبیة عن طریق تشویھ المعالم والرموز والمقدسات الدینیة. - 4
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سیاسة التجھیل (الحرب على اللغة العربیة واقتصار تعلیمھا في حفظ  - 5
 القرآن).

بناء المدارس الفرنسیة التي كانت أھم سبب في انشطار وانقسام المجتمع  - 6
ذ عن طریق نشر لغة وثقافة الجزائري بسبب نوعیة التعلیم الموجھ للتالمی

 وفكر الغزاة الجدد.

الذي اعتبر اللغة العربیة لغة أجنبیة وأي محاولة م 1938قانون شوتان  - 7
 لتعلیمھا ھي محاولة عدائیة تستوجب العقاب.

اعتبار اللھجات البربریة في الجزائر لغات وطنیة على قدم المساواة مع  - 8
  اللغة العربیة. 

  إلحیاء الھویة الوطنیة رابعا/ خطة الجمعیة

) ردا على االحتفال م1931ماي  5كما ھو معلوم أن الجمعیة تأسست (
المئوي الفرنسي على احتالل الجزائر، فكان میالدھا فجرا جدیدا في مسیرة 
الكفاح الجزائري، كیف ال وقد حملت على عاتقھا منذ الیوم األول مھمة الدفاع 

سواء المستدمر الفرنسي أو أبناء الجزائر  عن ھویة لطالما عبث بھا العابثون،
  الفرانكوفیلیین الذین ولّوا وجوھھم شطر الحضارة الغربیة.

كانت األوضاع االجتماعیة في الجزائر غداة التأسیس ال تنبئ بخیر على 
خاصة وأن األمیة ضربت أطنابھا وسط السكان، إضافة إلى الفقر الذي  اإلطالق

جعل جل اھتمامھم نحو توفیر سبل العیش  یعیشھ أغلب الجزائریین، مما
  والبقاء.

لقد جاء في البیان التأسیسي للجمعیة أنھا تھدف للم شمل األمة الجزائریة، 
وإحیاء روح القومیة بین أبناء الشعب الجزائري، وترغیبھم في العلم النافع 
 والعمل المفید، حتى ینھضوا كأمة لھا حق الحیاة واالنتفاع في العلم وعلیھا

یقول: "إن جمعیتكم ھذه  اإلبراھیميواجب الخدمة والنفع لإلنسانیة، لذلك نجد 
أسست لغایتین شریفتین، لھما في قلب كل عربي مسلم بھذا الوطن مكانة ال 

، 20تساویھا مكانة، وھما إحیاء مجد الدین اإلسالمي وإحیاء مجد اللغة العربیة"
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(من خطبة الیوم الثاني لالجتماع العام لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین یوم 
  ).م1931ماي  06

وألجل تحقیق ھذا الھدف وضعت الجمعیة برنامجا عملیا وعلمیا تثقیفیا 
شامال لكل شرائح المجتمع، یقتضي باستغالل جمیع المراكز المتاحة من مساجد 

عیة بإنشاء مدارس في كل أنحاء الوطن ومعاھد، ونوادي ومدارس(قامت الجم
من أجل االستمرار في الفكر النھضوي، وتكوین طلبة یستطیعون العمل على 
المستوى البعید لتحقیق الھدف المنشود)،بھدف احتواء كل الفئات االجتماعیة 
للشعب الجزائري، "فالمسجد كان للوعظ واإلرشاد، وبطریقة العلماء الجدیدة 

الجدید،  النشءره في الحیاة، والمدرسة كانت لتربیة وتعلیم في فھم الدین ودو
وتخریج إطارات الثقافة العربیة اإلسالمیة، والنادي كان للتوعیة والتوجیھ 
الوطني، بالخطب والمحاضرات والمسامرات، والمسرحیات واألشعار 
واألناشید، والصحافة كانت لنشر المبادئ واألھداف، والدعوة إلى الیقظة، 

فاع عن الجمعیة ضد خصومھا، سواء كانوا من اإلدارة الفرنسیة، أو من والد
  .21قطاعات المجتمع األھلي"

لقد حاولت الجمعیة أن تعید قسمات األمة الجزائریة الغائبة في عالم 
الشھود الحضاري، وما كان لیتأتى لھا ذلك لوال وضوح معالمھا وقسماتھا 

ا الطریق لم یكن مفروشا بالورود، وبصماتھا الحضاریة الممیزة لھا، لكن ھذ
فمنذ الیوم األول إلعالن میالد الجمعیة واجھتھا السلطات االستعماریة بالعرقلة 
والردع خاصة لما كشف مؤسسوھا وروادھا عن ھدفھم المنشود حین أصدروا 
بیانا أوضحوا فیھ أن "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین جمعیة إسالمیة في 

ا، جزائریة في مدارھا وأوضاعھا، عملیة في مبدئھا وغایتھا، سیرھا وأعمالھ
أّسست لغرض شریف تستدعیھ ضرورة ھذا الوطن وطبیعة أھلھ، ویستلزمھ 
تاریخھم الممتد في القدم إلى قرون وأجیال، وھذا الغرض ھو تعلیم الدین ولغة 

  .22العرب التي ھي لسانھ"

أنھا ركّزت منذ الیوم األول إن المتأمل في الخطابات السابقة للجمعیة یجد 
على التربیة والتعلیم من أجل مواجھة خطط المستعمر الفرنسي، معتمدة على 
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األنفس لالنصھار في الحركة السیاسیة،  ھیئاإلصالح الدیني واالجتماعي الذي 
كما أنھا ربطت الجزائر بمحیطھا العربي واإلسالمي لضمان الوحدة الوطنیة 

  واإلسالمیة.

"إن االستعمار جاء إلى ھذا الوطن بثالثة أشیاء  :اإلبراھیميیقول البشیر 
لیمحوا بھا ثالثة أشیاء: جاء بالالتینیة لیغمر بھا العروبة، وجاء باللغة الفرنسیة 
لیقضي بھا على اللغة العربیة، وجاء بالمسیحیة لینسخ بھا اإلسالم، وما عملھ 

األول، وما ضغطھ على التعلیم العربي إال  المبدأفي إحیاء البربریة إال مثال من 
مثال من القاعدة الثانیة، وما تشجیعھ للضالالت والبدع، وتلكؤه في فصل 

 المبدأاإلسالم عن الحكومة، ومشروع اإلسالم الجزائري إال أمثلة من 
  .23الثالث"

لذلك نجد أن الجمعیة أعدت خطة تعلیمیة موازیة تتحقق معھا شروط 
ائریة، بحیث ترتكز ھذه النھضة على أربعة دعائم أساسیة نھضة األمة الجز

  ھي:

دین الفطرة واألنسب لسماحة الدین وبقائھ، صالح  اإلبراھیمي: یعتبره الدین - 1
فھو الذي یجمع األرواح ویؤلفھا، وعلى الجزائریین أن  لكل زمان ومكان،

  یلتمسوا الوحدة في الدین والقرآن ألنھ أوسع أفقا.

تدعو الجمعیة جمیع أطیاف الشعب الجزائري على ضرورة طلب : العلم - 2
العلم، كما أنھا تدعو إلى البحث في كل أنواع العلوم التي تصلح لنھضتنا 

  سواء الشرعیة أو التقنیة.

: مستمدة من القرآن ومن تراث العرب الذي خلّفوه لنا، فاألعراف األخالق - 3
المعامالت وتطبیقھا على  والعادات والبیئة لھا مدخل في تكییف أحكام

  الحوادث الجاریة.

: من أھم الدعائم التي یقوم علیھا نھوض األمم وسقوطھا، فسوق االقتصاد - 4
المال الیوم ھو معترك لألبطال.. فالعلم والمال سالحین ال یطمع طامع في 

  .24الحیاة بدونھما
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  خامسا/ عناصر الھویة الوطنیة عند جمعیة العلماء المسلمین

إن المتأمل لخطاب جمعیة العلماء ونظرتھا للھویة یجد أنھا حصرت 
مقومات الھویة الوطنیة في ثالثة أقانیم، فرضتھا األحداث التاریخیة المختلفة 

"إن ھذه  :في قولھ اإلبراھیميالتي مرت بھا الجزائر، حیث یلخصھا البشیر 
ذات مقویات من األمة كانت قبل االستعمار ذات مقومات من دینھا ولسانھا، و

  وھي: 25ماضیھا وحاضرھا"

من میثاق التأسیس أن "األمة الجزائریة  66في المادة جاء  اإلسالم: - 1
، فاإلسالم ھو دینھا الذي تفاخر بھ ومیراثھا إسالمھاأمة إسالمیة عریقة في 

الخالد، والعربیة لغة كتابھا ومستودع آدابھا وحكمتھا". وبالتالي فھو المقّوم 
األول لعناصر الھویة الوطنیة عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین باعتباره 

ذي دین ودولة ونظام اجتماعي كامل، صالح لكل زمان ومكان، فھو الناظم ال
تنتظم حولھ جمیع فئات المجتمع الجزائري ألنھ "یحمل في طیاتھ الكمال 

 أحكامھاإلنساني، فتجده في عقائده غذاء العقل، وفي عباداتھ تزكیة النفس وفي 
  .26رعایة المصلحة، وفي آدابھ خیر المجتمع"

وقد تبنى ابن بادیس شعار االنتماء لألمة اإلسالمیة منذ الیوم األول لتولیھ 
. وھو .سة الجمعیة حیث قال: "اإلسالم ھو دین هللا الذي وضعھ لھدایة عباده.رئا

دین البشریة التي ال تسعد إال بھ، ألنھ یحمل في داخلھ معاني األخوة، الكرامة 
البشریة، العدل والمساواة، وھذه المعاني كفیلة بتحقیق الوحدة والمساواة 

  .27االجتماعیة"

دیمقراطي سمح، ولیس نظام اكلیریكي فالجمعیة ترى أن اإلسالم دین 
متسلط كبقیة األدیان، لذلك أقبل البربر على اعتناقھ والدفاع عنھ، وقد دعت 
الجمعیة منذ تأسیسھا إلى فصل اإلسالم عن الحكومة الفرنسیة، ففي رسالة إلى 

 إلى اإلسراع في تطبیق مادة فصل الدین اإلبراھیميالرئیس الفرنسي دعا 
(الیھودیة  حكومة كغیره من األدیان األخرى في الجزائر(اإلسالم) عن ال

والمسیحیة) لتترك أمره في ید أھلھ وشیوخھ یحكمون بقوانینھ وتعالیمھ "فالدین 
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اإلسالمي مملوك للحكومة الجزائریة، تحتكر التصرف في مساجده ورجالھ 
وأوقافھ وقضائھ، وقضیة فصل الدین عن الحكومة معلقة بین السماء واألرض، 
وواقفة بین حكومة فرنسا وحكومة الجزائر موقف التنافس، تلك تحكم بالفصل 

، وھي لیست دعوة لجعل الجزائر دولة 28قوال، وھذه تحكم بالوصل عمال"
الئكیة وإنما ھي دعوة لترفع فرنسا یدھا عن المساجد في الجزائر وتتركھا تحت 

دة االعتبار تصرف الشعب یسیرھا وفق ما تعارف علیھ عرفھ وبالتالي إعا
  للتعلیم الدیني الذي كانت تمارسھ المساجد.

فاإلدارة الفرنسیة جعلت الدین اإلسالمي آلة لخدمة السیاسة ولذلك تتمسك 
ھذا التمسك بمساجده وأسبابھ لتجعل منھ وسیلة لمحو الجنسیة العربیة 
واإلسالمیة وبالتالي ینسى نفسھ وتاریخھ، فالجمعیة ترى أن سبب تخلف 

ھو فقدانھا القیادة الدینیة "فاألمة الجزائریة كغیرھا من األمم اإلسالمیة  الجزائر
ما سقطت في ھذه الھوة السحیقة من االنحطاط إال حین فقدت القیادة الرشیدة في 
الدین، تلك القیادة التي ھي قبس من شعلة الوحي، وشعبة من قوة النبوة، والتي 

الفساد والنخر في أصول تنبثق عنھا جماعات المسلمین حینما یضرب 
  .29مجتمعھم"

وأّن أي محاولة إلصالح األمة بغیر دینھا اإلسالمي ھي تھدیم لعرشھا 
  بنیة تشییده، تفتیت لوحدتھا وتعریضھا لالنحالل والتالشي.

علماء اللسانیات أقدم تجلیات الھویات لدى الجماعات یعتبرھا  اللغة: - 2
تعبیرا عن تفرد وخصوصیة  البشریة ومرآة فكرھا، وھي أصدق العناصر

الھویة الفردیة والجماعیة لألمة، وھي العنصر األھم في تحدید الھویة الوطنیة 
"إن اللغة ھي المقوم األكبر من مقومات  :اإلبراھیميالجزائریة، یقول البشیر 

االجتماع البشري، وما من أمة أضاعت لغتھا إال وأضاعت وجودھا، واستتبع 
، لذلك أولتھا الجمعیة حیزا كبیرا من 30ومات األخرى"ضیاع اللغة ضیاع المق

فھي عند ابن بادیس "لغة الدین، لغة الجنس، لغة القومیة، لغة  اھتماماتھا،
الوطنیة المغروسة، وھي الرابطة بیننا وبین ماضینا، وھي وحدھا المقیاس الذي 

ان نقیس بھ أرواحھم بأرواحنا وھي وحدھا اللسان الذي نعتز بھ وھي الترجم
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عما في القلب من عقائد، وما في العقل من أفكار، وما في النفس من آالم 
  .31وآمال"

  وعند المجيء لتحلیل ھذه المقولة نجد أن:

التاریخ عند ابن بادیس یبدأ من الفتح اإلسالمي ألنھ یرى في اإلسالم عزا  -
  ونصرة لألمة الجزائریة. 

الشعب الجزائري وأنھا "الرابطة التي أن اللغة العربیة ھي معیار القومیة عند  -
تربط بین ماضي الجزائر المجید وحاضرھا األغر، ومستقبلھا السعید، وھي 

، وھو ما یجعلنا 32لغة الدیة والجنسیة، والقومیة ولغة الوطنیة المغروسة"
  نتساءل عن مصیر اللغة األمازیغیة عنده.

 النھضة الجزائریة. أن اللغة العربیة ھي لغة العلم وھي السبیل لتحقیق -

فھو اآلخر یرى أّن للغة العربیة فضل كبیر على  اإلبراھیميأما البشیر 
، ألن اللغة 33األمة الجزائریة فبواسطتھا "عرف البربر ما لم یكونوا یعرفون"

العربیة ھي من نقلت علوم السابقین (عن طریق الترجمة) ولوالھا ما استطاع 
ة المدنیة والعمران... التي قاربت بین الفكر أسالفنا أن یصلوا إلیھا، "فھي لغ

الفارسي المنفعل القلق وبین الفكر البربري الرصین الھادئ، وھي التي سھلت 
  .34لھذه األمم أسباب العلم والمدنیة"

  یرجع سبب انتشار اللغة العربیة إلى: اإلبراھیميوعلیھ فإن 

  .أنھا لغة القرآن والصالة -

  .لغة علم وحضارة -

   .اللسان العربي وسحره البالغيجمال  -

الذي تحلى بھ العرب الفاتحون مما جعل الشعوب تقبل على  واإلنصافالعدل  -
 .العربیة لتعلمھا

إلى ضرورة الحفاظ على اللغة العربیة ووجوب  اإلبراھیميوقد دعا 
تعلمھا "ألن لھذه اللغة على األمة الجزائریة حقّان أكیدان، كل منھما یقتضي 
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تعلمھا، حق من حیث أنھا لغة دین األمة وحق من حیث أنھا لغة جنسھا وجوب 
  .35ففي المحافظة علیھا محافظة جنسیة ودین معا"

وألجل تحقیق ھذا الھدف نجد أن الجمعیة انتھجت سیاسة تعلیمیة تقتضي 
أن یتم التعلیم باللغة العربیة سواء لألطفال الذین یدرسون بالمدارس الفرنسیة أو 

رس التي قامت الجمعیة بتأسیسھا، كما اعتمدت على مناھج معربة في المدا
، واشترطت أن یكون المدرس مسلما عارفا باللغة العربیة وقواعدھا، 100%

من میثاق التأسیس: العضو العامل ھو كل  42فصیح اللسان والبیان (المادة 
 عالم مسلم محصل لعلمھ باللغة العربیة، جزائري الموطن)، وھو ما یثبت

  التوجھ المشرقي للجمعیة، والذي لخصھ ابن بادیس في قولھ:

  وإلى الـعروبة ینتسب  شـعـب الـجـــــــــزائـر مــسلم    

  أو قال مات فقد كذب    من قال حاد عن أصلھ    

 موقف الجمعیة من اللغة األمازیغیة:

عمل االستعمار الفرنسي على خلق صراع إثني في الجزائر بین العرب 
 وذلك عن طریق العمل على ترقیة اللغة األمازیغیة في الجزائر، والبربر

واعتبارھا لغة قومیة مثلھا مثل العربیة، بعد أن فشل في جعل اللغة الفرنسیة 
لوال فطنة رجال الجمعیة  ھي اللغة الرسمیة في البالد، وكاد أن یتأتى لھ ذلك

  الذین بیّنوا أن االستعمار یرید دّس السم في العسل.

كانت خطة المستعمر الفرنسي تقتضي تجنید عدد من الجزائریین  لقد
لیقوموا بالدفاع عن ھذا الحق، ویقوم ھو بالدور الخفي في ذلك، عن طریق 
تخصیص إذاعة وطنیة تبث األخبار باللغة األمازیغیة ألن "الھدف الفرنسي من 

رب إحیاء الدعوة إلى البربریة، وتخصیص إذاعة لھا، أنھ سالح مبتكر لح
العربیة ومكیدة مدبرة للتقلیل من أھمیتھا، وحجة مصطنعة إلسكات المطالبین 
بحقھا في وطنھا، ألن من عادة االستعمار أن یحي المعاني المیتة لیقتل بھا 

  .36المعاني الحیة"
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وھو توجیھ الصراع من  اإلبراھیميفالھدف الفرنسي واضح حسب 
شق وحدة الصف الجزائري فرنسي/جزائري إلى جزائري/جزائري، وبالتالي 

لضمان البقاء واستنزاف الجھد والوقت فیصبح مطلب االستقالل من المطالب 
  الثانویة ال الرئیسیة.

ردا على ما قام بھ الموظفون في رادیو الجزائر عندما  اإلبراھیميكتب 
أذاعوا األغاني القبائلیة، وكذا إذاعة األخبار باللسان القبائلي، أن محاولة إحیاء 

للغة األمازیغیة ھي محاولة ضرب وحدة الجزائر، "وتدجیل سیاسي على ا
طائفة من ھذه األمة ومكر استعماري لطائفة أخرى، وتفرقة شنیعة بینھما، 

  . 37وسخریة عمیقة بینھا"

إن التوجھ المشرقي الذي انتھجتھ الجمعیة جعلھا تعلن الوالء التام للعربیة 
حیاء توجھ آخر غیر العروبة ھو محاولة والعروبة، واعتبرت أن كل محاولة إل

لشق عصا الطاعة والوالء لإلسالم، وھو ما اعتبره البعض تعصبا وحیادا عن 
الصواب، ما جعل الرجل الثاني في الجمعیة یبین أن الدعوة للعروبة شرف، 
فھي األمة التي حباھا هللا باإلسالم، كما أن اللغة العربیة ھي ترجمان القرآن 

یمكن قراءة القرآن إال بھا وعن طریقھا، مبینا أن "اللغة العربیة ولسانھ وال 
لیست غریبة وال دخیلة في الجزائر، بل ھي في دارھا وبین حماتھا وأنصارھا، 
وھي ممتدة الجذور مع الماضي، دخلت ھذا الوطن مع اإلسالم على ألسنة 

  .38الفاتحین ترحل برحیلھم وتقیم بإقامتھم"

األمازیغ فیعود إلى أنھا لسان العلم وآلة المصلحة،  أما سبب انتشارھا بین
فبواسطتھا عرف البربر ما لم یعرفوا من قبل، كما أن سحرھا البالغي والبیاني 
جعلھا تزاحم االمازیغیة حتى أخذت موضعھا من ألسنة البربر كل ذلك باختیار 

  ال جبر فیھ. 

ھو الطریق الوحید الذي یربط حاضر األمة  التاریخ المشترك: - 3
بماضیھا، لذلك وجب تقدیسھ كما یقول مولود قاسم، وقد حظي بعنایة خاصة 
عند الجمعیة ورجالھا، فمنذ الیوم األول لتأسیسھا دافعت الجمعیة ضد فكرة 

(حاولت فرنسا إدماج  م1935إلى غایة م 1865االدماج التي طرحتھا فرنسا منذ 
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كونسلت" سنة -قانون "سناتوسر إصدارھا لثالثة قوانین ھي: الجزائریین عب
الذي قضى بحق الجزائریین في الحصول على الوظائف المدنیة م 1865

والعسكریة، وحق الجنسیة الفرنسیة شریطة التخلي عن األحوال الشخصیة، 
الذي نصت مادتھ الثانیة على حق المواطنة الفرنسیة م 1919مرورا بقانون 

، الذي قضى بمنح م1935فیولیت" سنة -تھاء بمشروع "بلومبشروط، وان
  مثقف جزائري دون تخلیھم عن أحوالھم الدینیة). 24.000ل الجنسیة الفرنسیة 

ففي رده على فرحات عباس قال ابن بادیس "إّننا فتّشنا في صحف 
 التّاریخ وفي الحالة الحاضرة، فوجدنا األّمة الجزائریّة المسلمة متكّونة موجودة،

كما تكّونت ووجدت أمم الّدنیا كلّھا. ولھذه األّمة تاریخھا الحافل بجالئل 
األعمال، ولھا وحدتھا الدینیّة واللغویّة، ولھا ثقافتھا الخاّصة وعوائدھا 
وأخالقھا، بما فیھا من حسن وقبیح، شأن كّل أمة في الدنیا. ثّم إّن ھذه األّمة 

 یمكن أن تكون فرنسا، وال ترید أن الجزائریة اإلسالمیّة لیست ھي فرنسا، وال
  .39تصیر فرنسا، وال تستطیع أن تصیر فرنسا ولو أرادت"

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

الذي كانت فرنسا تریده مستعینة بأبناء الجزائر  اإلدماجلقد كان مشروع 
من أخطر المشاریع على الشعب  -الذین تم تجنیسھم من قبل -المثقفین 

الجزائري، خاصة وأنھ یحّول الجزائریین إلى رعایا في بالدھم أو مواطنین من 
مشروعا بدیال یقتضي أن الدرجة الثانیة، وأمام ھذه الحملة اقترح ابن بادیس 

تشرف فرنسا على نھضة الجزائر، فھي أمة ضعیفة وبحاجة إلى أمة قویة 
أفظننتم أن األمة الجزائریة ذات كنفھا وتتقوى بھا فنجده یقول: " تنھض في

التاریخ العظیم تقضي قرنا كامال في حجر فرنسا المتمدنة ثم ال تنھض بجنب 
اة لھا من الجمال والحیویة ما لكل فتاة فرنسا تحت كنفھا، یدھا في یدھا، فت

نسعى لربط  أنجبتھا أو ربتھا مثل تلك األمم، أخطأتم یا ھؤالء التقدیر... إننا
أواصل المودة بیننا وبین األمة الفرنسیة وتحسین العالئق بین األمتین 
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المرتبطتین بروابط المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة من الجانبین، تلك 
التي ظھرت دالئلھا وثمراتھا في غیر ما موطن من مواطن الحرب  الروابط
  .40والسلم"

وھكذا حفظت الجمعیة للشعب الجزائري إنیّتھ الجزائریة الصافیة التي 
"جمعیة العلماء ھي التي حققت للجزائري  :اإلبراھیميیعتز بھا، وفي ھذا یقول 

وأحیت في نفسھ نسبھ العربي الصریح، بریئا من شوائب االقراف والھجنة، 
شعور االعتزاز بنفسھ، وفي لسانھ شعور الكرامة للغتھ، وفي ضمیره شعور 
االرتباط بین المقومات الثالثة: الجنس واللغة والوطن یمدھا الشرق بسناه 

  .41ویغّذیھا اإلسالم بروحانیتھ"

یعتبر عامال من عوامل استكمال مقومات الھویة  الوطن الجزائري: - 4
الذي یوحد عواطف وأفكار ومصالح وأھداف أبناء الوطن الجزائریة، فھو 

  الواحد، وقد كان لھ نصیب وافر من اھتمام الجمعیة 

  أن األوطان ثالثة: اإلبراھیميحیث یعتبر 

: الذي تعبر عنھ الحدود الجزائریة وقد سلبتھ فرنسا منذ سنة الوطن الجغرافي -
 .م1830

العربیة، والتي یحاول االستعمار سلبھا عن : الذي تمثلھ اللغة الوطن الفكري -
طریق منع التعلیم باللغة العربیة وبناء المدارس النظامیة التي تتبنى نظام 

 التعلیم الفرنسي.

 .42: ویمثلھ اإلسالم الذي یعتبر النظام الروحي عند الجزائريالوطن الروحي -

ر قدوة ولنا في قول ابن بادیس حین سئل لمن تعیش؟ فأجاب أعیش للجزائ
  في العیش والبذل لھذا الوطن.
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  خاتمة

  لنا أن: ىمما سبق یتراء

جدل الھویة في الجزائر ھو جدل لغوي بالدرجة األولى في ظل االختالف  -
 العرقي للساكنة.

االستعمار الفرنسي لجأ إلى استعمال ورقة الھویة لتفریق الجزائریین،  -
 وبالتالي ضمان استمرار وجوده في الجزائر.

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لھا فضل كبیر في الحفاظ على الھویة  -
 الوطنیة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت تأسیسھا.

تبني الجمعیة للعروبة كمقوم ھویاتي على حساب األمازیغیة، ال یعني تنكر  -
الجمعیة ألصول الشعب الجزائري، بل یرجع ذلك إلى اعتبارات نفسیة 

عضائھا على اعتبار أن أغلبھم درس بالمشرق، كما أنھم أرادوا ربط أل
 الجزائر بمشكالت األمة اإلسالمیة.

 التغییر الذي أرادت الجمعیة أن تحدثھ في الجزائر منطلقھ دیني بحت. -
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  قائمة المصادر والمراجع
  

، دار الغرب اإلبراھیميمحمد البشیر  اإلمام، أحمد طالب، آثار اإلبراھیمي .1
  .3، ج1، ج1997، 1اإلسالمي، بیروت، ط

 بلمھدي علي، بشیر، الخطاب الدیني في الجزائر ومسألة الھویة الوطنیة .2
)، أطروحة دكتوراه، قسم التاریخ وعلم اآلثار، كلیة العلوم 1925-1956(

  .2010/2011اإلنسانیة والحضارة اإلسالمیة، جامعة وھران، الجزائر، 
بن نعمان، أحمد، الھویة الوطنیة الحقائق والمغالطات، دار األمة، الجزائر،  .3

  .1996دط، 
، 30/08/2012اإلمام ابن بادیس ومواقفھ من االندماج، الخمیس  خالد، بوھند .4

https://binbadis.net/archives/560 ،15/01/2018.  
، مولود قاسم نایت بلقاسم نضالھ السیاسي ونظرتھ للھویة إسماعیلتاحي  .5

الجزائریة، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ واآلثار، جامعة منتوري، 
 .2006/2007قسنطینة، الجزائر، 

الجرجاني، الشریف محمد علي، التعریفات، المطبعة الخیریة، مصر، دط،  .6
  .ھـ1306

، الدار -االستمراریة والتغییر -داھش محمد علي، المغرب العربي المعاصر  .7
  .2014، 1العربیة للموسوعات، بیروت، ط

زروقة عبد الرشید، جھاد ابن بادیس ضد االستعمار الفرنسي في الجزائر  .8
  .1999، 1، دار الشھاب، لبنان، ط1913/1940

نویر، دار الشروق، محمد بھي الدین، ابن بادیس فرس اإلصالح والت سالم .9
  .1999، 1مصر، ط

في المغرب، دار العالم العربي،  اإلسالمیةمحمد كمال، الدویالت  شبانة. 10
  .2008، 1القاھرة، ط

 -التباس المفاھیم عند اإلسالم السیاسي -شھید محمد، في قضیة الھویة . 11
، مجموعة اإلبداعضمن كتاب الدین والھویة بین ضیق االنتماء وسعة 

  .2016مؤلفین، تقدیم الحاج دواق، مؤمنون بال حدود، الرباط، 
  .1997، 3الطالبي عمار، آثار ابن بادیس، الشركة الجزائریة، الجزائر، ط. 12
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المستقبل، دار المستقبل  إبداعالعالم محمود أمین، من نقد الحاضر إلى  .13
  .2000، 1العربي، القاھرة، ط

 فقھاء المالكیة االجتماعي والثقافي بإفریقیة من القرنحفیظ، أثر ال كعوان. 14
م)، مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ واآلثار، جامعة الحاج 11-8ه/2-5(

  .2008/2009لخضر، باتنة، الجزائر، 
بكر، الریاض، تح: بشیر بكوش، دار الغرب اإلسالمي،  أبو المالكي. 15

  .2، ج1، ج1994، 2بیروت ط
، دار الفكر، دمشق، اإلسالمیةالمسیري عبد الوھاب، الھویة والحركة . 16

 .2013، 4ط
ولد خلیفة محمد العربي، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والھویة، دیوان . 17

  .2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، 
، 7نحناح محفوظ، الھویة، الدار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط .18

2004. 
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 أطروحة دكتوراه، قسم التاریخ وعلم اآلثار، كلیة العلوم اإلنسانیة والحضارة اإلسالمیة،

  .24، ص 2010/2011جامعة وھران، الجزائر، 
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 :ملخص

الـدراسة إلـى إبراز أهمية الـكفاءات في العملية التعليمية تهدف هذه 
لتحليل النصوص األدبية، باعتبار المناهج التعليمية والكفاءات الذهنية واللغوية 
أداة منظارية يتخذهـا المتعـلـم لتمكـنه من سبر أغـوار النص األدبي وتفجير 

ـداخـلية ـ عـلـى حد تعبير مكنوناته، باعتبار هذا األخـيـر شبكة من العالقـات ال
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 

لتركيـز عليه، ذالك أن الدراسـات اللـسـانية المعـاصرة االشتـغـال فيه وا
تـعـتـبـر النص األدبـي بنية مغلقة ومكتفية بذاتها ومنفصلة عن السيـاقـات 

على حـد ( مـوت المؤلف)حقق لنفسها مجاوزة حدود المؤلف الخارجية، وت
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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 

كـمـا تهـدف الـدراسة أيـضـا إلـى الـوقـوف على أهم األسباب .  الـمـنـطـوية فيه
والحلول الممكنة والمقترحة من أجل تطوير الملكات والكفاءات البشرية، وإلى 

تخـاذهـا إلنجـاح تـطـويـر الكفاءات الوقوف على الوسائط التـي البد من ا
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

 :فإن الدراسة تطرح اإلشكاالت اآلتية وانطالقا من هذه الديباجة    

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 

 ي المؤسسات التعليمية ؟التعليمية ف

 .تكامل معرفي ؛كفاءات ؛تعليمية؛ نص أدبي؛ منهج نقدي: الكلمات المفتاحية

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 Text; Educational;, 

Competencies;, Knowledge Integration. 

 :دتمهيـ
المعاصر بمواصفات جعلته يتسم بسرعة التحوالت وكثرة يتميز العالم 

االختراعات واالكتشافات، وهذا األمر جعل العقل البشري يعيد تفكيره في 
تطوير المهارات التي اكتسبها، من أجل مواكبة وسائط االتصال الحديثة 
والتكنولوجيا المعاصرة، وهذه المهارات المكتسبة عملية تتم داخل الفرد من 

 .النفس -ب .العقل -أ :مكونين رئيسيين هماخالل 

، ألن البيئة (البيئة)فالعقل يتفاعل مع الحواس من خالل العالم الخارجي 
 اإلنسانويقوم "تحدث مثيرات للعقل فيستجيب هذا األخير لها، ويتأثر بها 

التفكير القياسي بنوعيه االستنتاجي واالستقرائي، : بعمليات عقلية أبرزها
، والتفكير الحدسي، وغيرها من (االبتكاري)ناقد، والتفكير اإلبداعي والتفكير ال
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أنواع التفكير التي تتضمن مهارات عقلية متعددة، كالتفسير والتحليل والتركيب 
 .(1)"والتقويم

ومن هذا المنطلق فإن المهارات تتطور عن طريق التفاعل بين العقل 
وجل في الكائن البشري وبين بوصفه شيئا ماديا وأداة عجيبة أودعها هللا عز 

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 
باعتبارها والخبرات ال يمكن أن يحدث ذلك في معزل عن النفس البشرية، 

 .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 

إضافيا ليتمكن من وإن النص األدبي المعاصر يتطلب من القارئ جهدا  .عام
الصوتي : الكشف عن الدالالت المخبوءة وراء بنياته وضمن مستوياته الثالثة

والصرفي والداللي، وال يتحقق هذا الجهد اإلضافي إال عن طريق تطوير 
المهارات المكتسبة التي يتخذها القارئ وسيلة للوصول إلى عملية الفهم 

 .ر والتأويلوالتفسير، ثم إلى الوقوف على أشكال التبئي

ولم يكن النص األدبي بعيدا عن وسائل التواصل الحديثة والتكنولوجيا 
إن النص األدبي انتقل من المشافهة إلى حضارة : المعاصرة، ويمكننا القول

 اإلنترنتالكتابة، ومن الكتابة الورقية إلى حضارة الكتابة الرقمية، فأصبح عالم 
تي رافقت النصوص منذ العصور االفتراضي هو المهيمن على الحضارات ال
 .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 

لتنشيط العملية اإلبداعية، النصية الذي يمكن أن نعتبره آلية من اآلليات الموجهة 
باعتبار النص األدبي بنية كبرى تظهر في مختلف المستويات اللغوية والبنائية 

 .والفكرية واألدبية واالجتماعية
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 مفهوم الكفاءات في العملية التعليمية: أوال

 :الكفاءات البشرية واللغوية -1
تعليمية، لقد أسهمت الوسائل التكنولوجية الحديثة في رقي العملية ال

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 

تاج، فتجعله يتفاعل مع أقطاب العملية التعليمية، االستهالك إلى مرحلة اإلن
وحينها يتحقق الخروج من الركود والجمود إلى عالم التفاعل واإلنتاج 

ويصعب أن نضع تعريفا محددا للكفاءة في مفهومها العام خاصة مع .  واالبتكار
هذا االنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي، وأغلب التعاريف التي تناولت 

 :ات جعلت لها أبعادا ثالثة هيالكفاء

 .(Savoirs)المعارف  -أ

 .(Savoir-Faire)المعارف العملية  -ب

 .(Savoirs-Etre)معارف التحلي أو المعارف السلوكية  -ج

القدرة على تنفيذ مجموعة مهام محددة، وهي : "وعليه، فإن الكفاءة هي
هي استعداد لتجنيد قابلة للقياس والمالحظة في النشاط، وبشكل أوسع الكفاءة 

في ( المعارف، المعارف العلمية، معارف التحلي)وتجميع ووضع الموارد 
 .(2)"العمل، والكفاءة ال تظهر إال أثناء العمل

والكفاءة ترتبط بعدة مؤشرات ومؤهالت تتحكم فيها وتسهم في تنميتها 
ة يربط الكفاءة بالمتغيرات النفسية والمهار( Caird)وتطويرها، لذلك فإن 

والمعرفة واألداء، ومن ثم فإن هذه العوامل حينما تجتمع مع بعضها ينتج عنها 
 :(3)لها بالخطاطة اآلتية( Caird)السلوك الناجح، ويمثل 
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 الكفــــــــــــــاءة

 

 

 

 المهارة           األداء            المعرفةالمتغيرات النفسية        

 

 

 

 السلــــــوك الناجــــح/ األداءمؤشـــــرات 

 

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 

ف عن جماليات النصوص، ويغوص في أعماقها ثم للقارئ المعاصر أن يكش
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 
نص المعاصر يتجاوز مرحلة تحويل لغة النص إلى مادة للعمل اإلبداعي، ألن ال

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 

 .سون، عند حديثه عن وظائف اللغةحد تعبير رومان جاكوب
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 :المهارات اللغوية -2

وتتحقق الكفاءة اللغوية عن طريق اكتساب الطالب لمهارات تجعله 
يتواصل مع النص تواصال معرفيا، ويمكنه من توسيع ثقافته وقدرته التعبيرية، 

إلى توسيع ثقافة الطالب "ذلك أن مهارات التواصل المعرفي في النص تهدف 
رته التعبيرية، وزيادة ثروته اللفظية، ومساعدته على استخدام العبارة ورفع قد

المناسبة المؤدية للداللة الصحيحة، كما تهدف إلى تنمية مهارة التفكير، وبناء 
 .(4)"األفكار بناء منطقيا، وتنمية مهارة الحوار وعرض اآلراء

المعاصرة وبين ونجد تقاربا بين مفهوم المهارات اللغوية في الدراسات  
مفهومها في الدراسات القديمة، حيث يعبر العالمة ابن خلدون عن المهارات 

، ويربط في ذلك بين االستعدادات الفطرية والنفسية "ملكة اللسان"اللغوية بـ 
لإلنسان وبين التراكيب اللفظية التي تشكل البناء الهندسي والجمالي للنص، 

لكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اعلم أن اللغات كلها م: "حيث يقول
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  
شيء يمكن : "ن هذه األخيرة في المفهوم المعاصر هيواللغوية الحديثة، ذلك أ

تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى المتعلم، عن طريق المحاكاة والتدريب، وما 
يتعلمه يختلف باختالف نوع المادة وطبيعتها وخصائصها والهدف من 

 (6)".تعلمها

 :أقسام المهارات اللغوية -3
مهارة ، مهارة االستماع :هي تنقسم المهارات اللغوية إلى أربعة أقسام،

 .(7)مهارة الكتابة، مهارة القراءة، المحادثة

مهارة القراءة، )ويتعلق بهذه الورقة البحثية المهارتان األخيرتان 
، مهارة القراءة هي عملية عقلية تهدف إلى تفسير الرموز (ومهارة الكتابة
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بالتحليل والنقد والحروف والكلمات، والتفاعل مع ما يقرأ، فيقوم القارئ 
 .والمقارنة واالستنتاج

وعلى هذا األساس فإن قراءة النصوص المعاصرة البد أن تجتمع فيها 
، ومن ثم فإن القارئ (العميقة)والقراءة العمودية ( السطحية)القراءة األفقية 

يتخذ األداة المنهجية المناسبة للنص من أجل فك شفراته والوصول إلى دالالته 
حد تعبير البنيويين، ذلك أن النص عندهم يتصف ببنياته المترابطة الغائية على 

فيما بينها، وال يمكن فهمها إال بتفجير شبكة عالقاته الداخلية، وإن البنية التي 
يتكون منها النص تتحكم في ذاتها، والنص يتصف بالكلية والشمولية، فال 

 .الداللة الكلية والغائية تتوقف دالالته عند المفردات المعجمية بل تتعدى ذلك إلى

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 

 ديات التي أفرزتها العولمة والتقدم التكنولوجي الحديث؟العالم في ظل التح

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 

ين، لذا فإن البحث عن تطوير الكفاءات العلمية العربية أصبح أمرا ملحا والعشر
 .أكثر من وقت مضى

هذا وإن العلوم والمعارف تتكامل مع بعضها، وكل تخصص يكمل 
التخصص اآلخر، ولتحقيق التقدم والرقي في الثقافة والفكر، وفي وسائل 

في مجال الثقافة التكنولوجيا والتواصل الحديثة البد من تطوير الكفاءات 
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 
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دريس، وتشحذ الهمة بطريقة ممنهجة تتدرج في سلم االرتقاء بالفكر وطريقة الت
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

 :مل المعرفيالتكا -7

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 

، وليس من الميسور أن اليوم فقد أصبح التخصص في علم معين أمرا ضروريا
 .يستمسك العالم بأطراف علوم مختلفة

في منتصف ( C.P.Snow 1980-1905)وقد الحظ اللورد البريطاني 
القرن العشرين الفجوة بين من يتخصص في العلوم اإلنسانية، ومن يتخصص 
في العلوم التجريبية والتطبيقية، وحاول أن يؤسس لتكامل معرفي بين الثقافتين، 

«The two cultures»
(8). 

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 

إذا أصبحنا في زمن : هذا الصدد هووالسؤال المطروح في . العلمين
التخصصات العلمية وتنوع الفروع المعرفية، فكيف يتحقق التكامل المعرفي؟ 
وكيف يكون التكامل المعرفي سببا في تطوير المهارات اللغوية والكفاءات 

 .البشرية؟

قضية فكرية منهجية من حيث إنها ترتبط " إن قضية التكامل المعرفي 
ويشير  ،(9)"الممارسة البحثية، وطرق التعامل مع األفكاربالنشاط الفكري، و

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 
صية يحتاج إلى قدرات خاصة، وهذه األخيرة تستمد قوتها من الكفاءة الشخ

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

تهالكي من عملية التكامل المعرفي فإن رائد عكاشة يجعله أما البعد االس
الخطوات المنظمة في تحليله وتفكيكه، ويدخل فيه  وإتباعوسيلة لفهم النص 

طرائق التدريس ونقل المعرفة إلى المتعلمين، ومن ثم فإن هذا البعد من التكامل 
 .المعرفي له عالقة مباشرة مع قطب المتعلم في العملية التعليمية

في ( اإلنتاجي واالستهالكي)وعلى هذا األساس فإن هذين البعدين 
عملية التكامل المعرفي هما القطبان األساسيان في تحريك العملية التعليمية، 
ولتطوير الكفاءات الفردية والجمعية في المجتمعات العربية البد من إعادة 

ومن ثم فإن هذا النظر في محوري اإلنتاج واالستهالك في المعرفة اإلنسانية، 
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 
د النظر في طرائق التدريس التي تعتمد عليها المؤسسات تستوجب علينا أن نعي

التربوية والجامعات الحكومية والخاصة في العلم العربي، خاصة وأننا أمام 
زمن الحداثة األدبية والعلمية وتحديات العولمة االقتصادية والثقافية، ولتحقيق 

العلمي  صنف العمل( Ernestl. Boyerبوير)هذه الغاية التي نحن بصددها فإن 
 : من حيث اإلنتاج واالستهالك في أربعة مجاالت

االكتشاف، وهو ما يوافق الجهود المعرفية في إجراءات البحث في  :األول
 .حقول معرفية معينة

 .التطبيق، وهو التأمل في إمكانية االستعمال العملي للمعرفة المكتشفة :الثاني
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 .يل إلى الجيل الذي يليهالتعليم، وهو نقل المعرفة وتوريثها من ج:الثالث

التكامل بوصفه نشاطا يتم فيه دمج التركيب في المعنى، وهو المجال  :الرابع
الذي يعطي العمل العلمي في مجاالته الثالثة السابقة معانيه ودالالته في الواقع، 

إنه من خالل التكامل : "ويعقب على ذلك بتأكيد طبيعة التكامل وأهميته بقوله
 .(10)"جديرا بالثقة فقط يصبح البحث

 عالقة المنهج العلمي بالنص األدبي في العملية التعليمية: ثانيا

لقد تحدثنا في القسم األول من هذه الورقة البحثية عن الكفاءات البشرية 
والمهارات اللغوية، باعتبارها ركيزة أساسية في العملية التعليمية، وبها يمكن 

هي "تدور في ثالثة مجاالت رئيسية عامة  تطوير المناهج التعليمية، ذلك ألنها
 .(11)"المجال المعرفي والمجال الوجداني والمجال المهاري

وفي هذا القسم من البحث يتناول فيه الباحث المنهج العلمي ودوره في 
تفكيك النص األدبي وتحليل جزئياته، ذلك ألن النص األدبي المعاصر الذي 

بغموض معانيه وسهولة ألفاظه ومبانيه، رافق الحداثة وما بعد الحداثة يتصف 
وال يمكن البتة أن يصل القارئ إلى األنساق المضمرة التي تنطوي وراءها 

منهج علمي واتخاذ أداة نقدية  بإتباعالدالالت واإليحاءات الخفية من النص إال 
 .تمكنه من كشف ما وراء األنساق الثقافية التي يضمرها النص األدبي المعاصر

ة األدبية المعاصرة طرحت مناهج نقدية متعددة فرضت هذه إن الساح
األخيرة نفسها على الثقافة العالمية وحتى العربية قرابة قرن من الزمن، ابتداء 
بالمنهج البنيوي ثم السيميائي واألسلوبي، ثم أعقبها منهج التفكيك الذي فرض 

فلسفته التفكيكية نفسه مطلع الربع األخير من القرن العشرين، حينما طرح دريدا 
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 

 ".النقد الثقافي"منهجه النقدي ب 
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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 

ا أن العالقة منهج نقدي على غيره من المناهج باطلة، ونصل إلى نتيجة مفاده
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 

لطالب من إدراك العالقة التي تربط المنهج النصوص المعاصرة، وتمكن ا
( باعتباره الوسيلة واألداة)النقدي بالنص المعاصر، ومن ثم فإنه يختار المنهج 

أثناء القيام بعملية تحليل بنياته ( باعتباره محل االشتغال)الذي يتناسب مع النص 
ات وتفكيك شفراته، من أجل الوصول إلى الغاية وهي كشف القناع عن الجمالي

التي يحملها النص، وكذا القبحيات التي تضمرها األنساق الثقافية على حد تعبير 
 . عبد هللا الغذامي

 :المنهج العلمي والتطور المعرفي -1
عرف اإلنسان المنهج العلمي منذ أن أسس لمبادئ البحث والمعرفة،  

ألن كل عمل يبدأ من غير برمجة وال رسم منطلقات ينطلق منها، وغايات 
نتائج ينتهي إليها فإنه سينتهي حتما إلى الفشل، أو على األقل سيصل إلى نتيجة و

 .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 

لباحث في الوصول إلى نتائج بحثه، ذلك أن نظام العولمة الجديد نقل الفكر ا
، وهذا (12)"من مفهوم الدولة القومية إلى مفهوم الدولة العالمية"اإلنساني 

المفهوم الجديد نتج عن طريق التبادل الثقافي بين األمم والشعوب، فتفاعلت 
الثقافات والحضارات مع بعضها في ظل موازين وقوى تاريخية واجتماعية 

التثاقف هو تبادل ثقافي بين شعوب مختلفة، : "معينة، يقول منير بعلبكي
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كها بمجتمع أكثر وبخاصة تعديالت تطرأ على ثقافة بدائية نتيجة الحتكا
 (13)".تقدما

 :القلق المعرفي واالضطراب المنهجي -2
عرفت المعرفة العربية تقهقرا في جميع مجاالتها، فراحت تبحث عن 
إيجاد حلول تمكنها من الخروج من التيه الذي عانت منه طيلة قرون، فكان 

لراقية لزاما على الباحثين العرب أن يبحثوا في العلوم الوافدة من الحضارات ا
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

 (14).بل كي أرى الغرفة

حو المعرفة في هذه المقولة دالالت متعددة توحي كلها بالقلق العربي ن 
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 

حات، وتذبذب في االنسجام مع الخلفيات الفلسفية في الترجمة لمفاهيم المصطل
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

حاولة التي قدمها عباس الجراري في مفهوم المنهج العلمي وتعد الم 
محاولة رائدة، حيث قدم فيها تصورا عميقا وشامال لمفهوم المنهج العلمي الذي 
يتخذه المحلل للنص وسيلة للوصول إلى الغاية والهدف، ولذلك فهو يقسم المنهج 

ول في أحدهما ظاهر ومرئي، واآلخر خفي ال مرئي، يق: العلمي إلى قسمين
لقد شاع أن المنهج مجرد وسيلة للبحث عن المعرفة وفحصها، أي مجرد : "ذلك

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 
 .(15)"المنهجواحدا من المنهج أقترح تسميته بالجانب المرئي في 

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 

يا مع البرامج الدراسية في ظهرت مع الحداثة وما بعدها أحدثت تفاعال إيجاب
 .الجامعات العربية

أما الجانب الخفي من المنهج العلمي فإنه يمثل الخلفية الفلسفية 
والظروف الثقافية واالجتماعية التي أنتجته، وإن كثيرا من طالب العلم يغيب 

ولكن هناك جانب : "عنهم هذا القسم من المنهج العلمي، يقول عباس الجراري
، باعتبار المنهج أوال وقبل كل شيء وعيا ينطلق من مفاهيم آخر غير مرئي

ومقوالت وأحاسيس ذاتية، وتنتج عنه رؤية ويتولد تصور وتمثل للهدف من 
أي منهج –المعرفة، من هذين الجانبين المرئي والال مرئي يتكون المنهج 

 .(16)"من حيث هو منظومة متكاملة ومتناسقة -صحيح

أحمد الطريسي في هذا التقسيم للمنهج ويلتقي عباس الجراري مع  
في جانبيه المرئي والخفي، حيث يذهب أحمد الطريسي في  -الصحيح –العلمي 
إلى " التصور المنهجي ومستويات اإلدراك في العمل األدبي والشعري"كتابه، 

محاولة لقراءة المنهج العلمي الذي يحقق المعرفة اإلنسانية ويطور الكفاءة 
داخلية، خارجية، )ات المكتسبة بطريقة ذات أبعاد ثالثة هي البشرية والمهار

نالحظ أن المكونات الظاهرية لكل واحد منها تتماشى "، وعليه، فإننا (توفيقية
في العمق ونوعية الرؤية الخفية المؤطرة له، بحيث يستحيل الجمع مثال بين 

توظيف  المكونات الظاهرة لمنهج ما، والرؤية الال مرئية لمنهج آخر، وال
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 

 .(17)"ة لهتآمين، بشكل يسمح بتحقيق أنسب لألهداف والغايات المرسوم
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 :الحلول المقترحة لمجاوزة الفوضى وتطوير الكفاءات العلمية -3

لقد حاول الباحثون العرب أن يتجاوزوا الفوضى الحاصلة في ميدان 
البحث العلمي، فأسسوا نظريات جمعوا فيها بين علوم اشتملت على الهوية 

ية، وبين العربية وتاريخها الضارب بجذوره في أعماق تاريخ الحضارة اإلنسان
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

لى تحقيق وهذه النظريات العربية في البحث العلمي لم ترق إ
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

 :في ثالث نقاط أساسية -وهللا أعلم –ويكمن الحل في نظر الباحث 

دعم البحث العلمي في الجامعات العربية لتطوير الكفاءات البشرية  -أ
والمهارات العلمية، وذلك برصد الغالف المالي الكافي للقيام بالتجارب العلمية، 
وعقد المؤتمرات وفتح الورشات بغية الوصول إلى أفكار وثقافة جديدة، فقد 

لبحثية والمعرفية، أصبحنا في زمن كثرت فيه الفروع العلمية والتخصصات ا
ويعود السبق في االكتشافات العلمية المعاصرة إلى الجامعات األمريكية ألنها 

ولقد نشر على مستوى العالم ما "وفرت للبحث العلمي شروطه ومحفزاته، 
إلى العام  1991يربو على خمسة ماليين بحث علمي في الفترة من العام 

 .(18)"ئة منه إلى باحثين أمريكيينفي الم 00م، وهو كم بحثي هائل يعود 1001

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 

 .لثالثة، وكذا طالب الدراسات العليا في الجامعاتالمدارس ضمن األطوار ا
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لقد أصبح من الضروري تطوير التدابير الحالية المطبقة في العديد  -ب
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 

ليس ثمة : "بارو قائال.د.فيما يتعلق بالفهم األعمق للوضع البشري، كتب ج
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 

 .(19)"شيء تعني في حقيقتها الجهل بكل شيء

لعلم يكمن المقترح الثالث في بعث الروح العلمية في نفوس طالب ا -ج
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 

ا مجال السياحة البعثات العلمية من دولة إلى أخرى ال تتعدى وظيفته
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 

 .تطوير البحث العلمي ورقي األمة العربيةالجد والمثابرة واإلخالص في 

 :ةــخاتم
بعد هذا العرض الذي قدمه الباحث في هذه الورقة البحثية فإنه خلص إلى 

 :مجموعة من النتائج يحسن في الختام أن يورد أهمها فيما يأتي

لقد كان لوسائل التواصل الحديثة الفضل في إحداث التفاعل بين  -1
تفكير البشري أعاد النظر في الكفاءات والمهارات الثقافات، ومن ثم فإن ال

 .المكتسبة من أجل مواكبة التطور الحضاري المعاصر

العقل، : تشترك في تطوير الكفاءات البشرية ثالثة عوامل رئيسية هي -2
الحواس، البيئة، باإلضافة إلى تنمية المهارات عن طريق أقطاب العملية 

 .التعليمية
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إن العالقة بين الكفاءات البشرية في العملية التعليمية وبين النص  -3
األدبي المعاصر عالقة جدلية، إذ كل منهما يخدم اآلخر، فالكفاءة تمكن الطالب 
من التحكم في آليات تفكيك النص، والنص المعاصر وحدة زئبقية تجعل 

بنياته وتحليل المشتغل عليه ينمي خبراته ومهاراته أثناء التعامل مع تفكيك 
 .مستوياته

كل امرئ مخبوء تحت لسانه، ومن هذه المقولة فإن الكفاءة ال : لقد قيل-7
 .تظهر إال أثناء العمل، سواء كانت كفاءة بشرية أم مهارة معرفية

إن العلوم والمعارف تتكامل مع بعضها خاصة ونحن في زمن طغى  -5
العلوم اإلنسانية ينبغي أن تتجه فيه التخصص العلمي، لذا فإن العلوم التجريبية و

 .نحو تحقيق التكامل المعرفي لخدمة الثقافة اإلنسانية

للوصول إلى تحقيق مهارة اإلنتاج واالستهالك البد من المرور على  -0
 .أربع خطوات؛ االكتشاف والتطبيق والتعليم ثم التكامل

ة إن العالقة بين المنهج العلمي والنص األدبي المعاصر هي عالق-1
حتمية وضرورة معرفية، إذ ال يمكن تفكيك النص بعيدا عن المنهج العلمي الذي 

 .يناسبه

أحدهما ظاهر يمثل : إن المنهج العلمي يحمل في طياته وجهين -7
األدوات اإلجرائية وآليات التحليل، والثاني خفي يمثل الخلفية الفلسفية التي 

 . أنتجته

لثقافة الوافدة، فقاموا بطرح أفكار حاول الباحثون العرب أن يواكبوا ا -9
ونظريات في علوم مختلف مختلفة، لكنهم لم يصلوا إلى تحقيق االستقاللية في 
االختراع واالبتكار في مجال الثقافات الثالث، العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 .والطبيعية

: تكمن الحلول المقترحة في تطوير الكفاءات البشرية في ثالث نقاط -11
البحث العلمي ماديا ومعنويا، ودفع النظريات المكتشفة إلى تحقيق التكامل  دعم
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واالنسجام، ثم بث الروح العلمية وتكوين الشخصية الجادة مع تحقيق المتابعة 
 . اإلدارية في هذا المجال

 :قائمة المصادر والمراجع
ن للنشر فلسفة التفكير ونظريات في التعلم والتعليم، دار زهرا: فارس األشقر -1

 .1011، عمان، األردن، 1والتوزيع، ط
2-Luc Boyer, Noel Equilbey, organisation: théories et applications, 

édition d’organisation, Paris. 
3- Roland Foucher, Normand Peterson, Abdelhadi Naji, Répertoire, 

de définitions: Notions de compétences individuelle et de compétence 

collective. 

، الرياض، 5المهارات اللغوية، مكتبة الرشد، ط: صالح معيض الغامدي -7
1012. 

المقدمة، تحقيق عبد هللا دمحم الدرويش، دار يعرب، : عبد الرحمان ابن خلدون -5
 .1 ، ج1000وريا، ، دمشق، س1ط
، المجلة "برنامج مقترح لتنمية المهارات: "رحاب عبد الشافي أحمد سيد -0

، يناير، 1، ج11التربوية، كلية التربية بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، ع
1991. 

، الرياض، 1المهارات اللغوية، دار التدمرية، ط: ابتسام محفوظ أبو محفوظ -1
1011. 

8-Snow.C.P, the two culture, London: cambridgeuniversity, Press, 

1983. 

التكامل المعرفي، أثره في التعليم الجامعي وضرورته : رائد جميل عكاشة -9
، هرندن، فرجينيا، الواليات 1الحضارية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط

 .1011المتحدة األمريكية، 
10-Boyer, Ernest, Scholarshipreconsidered: priorities of professoriate, 

princeton, NJ: Carnegie Fondation for the Advencement of Teaching, 

1990. 
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المهارات اللغوية، مستوياتها، تدريسها، صعوباتها، : رشدي أحمد طعيمة -11
 .1000، القاهرة، مصر، 1دار الفكر العربي، ط

، 1ا بعد الحداثة، دار الساقي، طالنقد بين الثقافة وم: إبراهيم الحيدري -12
 .1011بيروت، لبنان، 

قاموس المورد، انجليزي، عربي، دار العلم للماليين، : منير بلعبكي -13
 .1990بيروت، لبنان، 

قلق المعرفة، إشكاالت فكرية وثقافية، المركز الثقافي : سعد البازعي -17
 .1010، الدار البيضاء، المغرب، 1العربي، ط

، مكناس، 1خطاب المنهج، منشورات السفير، ط: عباس الجراري -15
 .1990المغرب، 

، "إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث: "عبد العالي بوطيب -10
 .، الكويت1990، العددان األول والثاني، 12مجلة عالم الفكر، مج

ماعية واإلنسانيات الثقافات الثالث، العلوم الطبيعية واالجت: جيروم كيغان -11
في القرن الحادي والعشرين، ترجمة صديق دمحم جوهر، المجلس الوطني للثقافة 

 .1010والفنون واآلداب، الكويت، 

18- Barrow, J.D, Theories of Everything, oxford, England: 

clarendonPress, 1991. 

 :الهوامش
                                                           

فلسفة التفكير ونظرياات فاي الاتعلم والتعلايم، دار زهاران للنشار والتوزياع، : فارس األشقر (1)
 .12، ص1011، عمان، األردن، 1ط

(2) 
Luc Boyer, Noel Equilbey, organisation: théories et applications, 

édition d’organisation, Paris, 2003, p246. 
(3) 

Roland Foucher, Normand Peterson, Abdelhadi Naji, Répertoire, de 

définitions: Notions de compétences individuelle et de compétence 

collective. 
 .05، ص1012، الرياض، 5المهارات اللغوية، مكتبة الرشد، ط: صالح معيض الغامدي (4)
، دمشق، 1المقدمة، تحقيق عبد هللا دمحم الدرويش، دار يعرب، ط: عبد الرحمان ابن خلدون (5)

 .212، ص1، ج1000سوريا، 
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وياة، كلياة ، المجلاة الترب"برناامج مقتارح لتنمياة المهاارات: "رحاب عبد الشافي أحمد سايد (6)

 .112، ص1991، يناير، 1، ج11التربية بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، ع
، 1011، الرياااض، 1المهااارات اللغويااة، دار التدمريااة، ط: ابتسااام محفااوظ أبااو محفااوظ (7)

 .11ص
(8) 

Snow.C.P, the two culture, London: cambridgeuniversity, Press, 

1983. 
التكامال المعرفاي، أثاره فاي التعلايم الجاامعي وضارورته الحضاارية، : رائد جميل عكاشاة (9)

، هرناادن، فرجينيااا، الواليااات المتحاادة األمريكيااة، 1المعهااد العااالمي للفكاار اإلسااالمي، ط
 .11، ص1011

(10) 
Boyer, Ernest, Scholarshipreconsidered: priorities of professoriate, 

princeton, NJ: Carnegie Fondation for the Advencement of 

Teaching, 1990. 
المهااارات اللغويااة، مسااتوياتها، تدريسااها، صااعوباتها، دار الفكاار : رشاادي أحمااد طعيمااة (11)

 .05، ص1000، القاهرة، مصر، 1العربي، ط
ت، لبناان، ، بيارو1النقاد باين الثقافاة وماا بعاد الحداثاة، دار السااقي، ط: إبراهيم الحيادري (12)

 .292، ص1011
قاااموس المااورد، انجلياازي، عربااي، دار العلاام للماليااين، بيااروت، لبنااان، : منياار بلعبكااي (13)

 .10، ص1990
، الادار 1قلق المعرفة، إشكاالت فكرية وثقافية، المركز الثقافي العربي، ط: سعد البازعي (14)

 .129، ص1010البيضاء، المغرب، 
، 1990، مكناااس، المغاارب، 1خطاااب الماانهج، منشااورات الساافير، ط: عباااس الجااراري (15)

 .01-00ص
 .01-00خطاب المنهج، ص: عباس الجراري (16)
، مجلاة عاالم "إشكالية المانهج فاي الخطااب النقادي العرباي الحاديث: "عبد العالي بوطيب (17)

 .052، الكويت، ص1990، العددان األول والثاني، 12الفكر، مج
الثقافااات الااثالث، العلااوم الطبيعيااة واالجتماعيااة واإلنسااانيات فااي القاارن : جيااروم كيغااان (18)

الحادي والعشرين، ترجمة صديق دمحم جوهر، المجلس الاوطني للثقافاة والفناون واآلداب، 
 . 12، ص1010الكويت، 

(19) 
Barrow, J.D, Theories of Everything, oxford, England: 

clarendonPress, 1991, p210. 
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  :الملخص

تحديد و  لدى األحداثلخطورة اإلجرامية لة ااحالتعريف ب إلىالمقال  هدف هذا ي
مشرع العربية وال للدول وفق ما ورد في القوانين الوضعية خطرالحدث المعرض لل مفهوم

 جنوح األحداثالمفسرة ل واالجتماعيةالنظريات النفسية تفسير هذه الظاهرة وفق و الجزائري
مبادئ الأهم و المقال أهم الخصائص النفسية لدى األحداث المعرضين للجنوحهذا  ناقشكما ي

 .لتكفل باألحداث ذوي الخطورة اإلجراميةل المقترحة الفلسفية

المبادئ  ؛جنوحالحدث المعرض لل ؛األحداثجنوح  ؛اإلجرامية الخطورة: الكلمات المفتاحية
 .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. 
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 :مقدمة

لم يعــد االهتمام لدى التشريعات القانونية الخاصة باألحداث والمؤسسات 
االجتماعية وكذلك األجهزة القـــانونية يقتصر على معالجة قضايـا األحداث 

قضايا األحداث المعرضين لخطر الجانحين، بــل شمل ذلك االهتمام بمتابعة 
للجنوح وذلك بهدف وقاية من توافرت لديهم الخطورة اإلجرامية من خطر 
اإلجرام الفعلي خاصة بعد ارتفاع نسبة جرائم األحداث في المجتمع العربي 

وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن أهم  .والجزائري على وجه الخصوص
دى األحداث حسب ما نصت عليه مؤشرات وجود حالة الخطورة اإلجرامية ل

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 

خالل التعرض ألهم النظريات المفسرة لجنوح معرفة األسباب والعوامل من 
 .األحداث

 :التاليةواعتمادا على ما سبق نتطرق في هذا المقال إلى العناصر 

 تعريف الخطورة اإلجرامية،.1

 تعريف الحدث المعرض للجنوح،.2

 عرض النظريات المفسرة لجنوح األحداث،.3

 .مؤشرات الخطورة اإلجرامية لدى األحداث. 4

 األحداث المعرضين للجنوحخصائص .5

 .المبادئ الفلسفية للتكفل باألحداث الجانحين و المعرضين للجنوح.6

 :مفهوم الخطورة اإلجرامية -9

إن الخطورة اإلجرامية هي أساس ومعيار لفرض التدابير االحترازية، 
ومن ثم كان توافر الخطورة اإلجرامية هو الشرط األساسي لتطبيق التدبير وهذا 

، فالذين يشترطون الجريمة السابقة لتطبيق  وجوده  يوجد خالف حولالشرط ال
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التدبير االحترازي يتطلبون إضافة إلى الجريمة السابقة توافر خطورة إجرامية 
أما أولئك الذين يرفضون اشتراط الجريمة السابقة فإنهم يكتفون . في الفرد نفسه

حترازية إذا ما توافرت بالخطورة اإلجرامية كشرط وحيد لتطبيق التدابير اال
 .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 

لتركيز على المجرم، لتحديد خطورته اإلجرامية ومحاولة استئصالها، بدال من ا
الجريمة كـفكرة مجردة لذلك يرجع الفضل إلى رجال المدرسة الوضعية في 

 ".الخطورة اإلجرامية" إرساء أسس نظرية 

الخطورة اإلجرامية تعددت " جارو فالو"ومنذ أن عرف الـفـقيه اإليطالي 
تعريفات الفقهاء لها، وإن كان أكثرها شيوعا هو التعريف الذي يستند على فكرة 
االحتمال كمعيار لتحديد الخطورة اإلجرامية، وعلى هذا النحو يعرف الفقه 

 ".احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية" الخطورة اإلجرامية بأنها 

وهذا التعريف كما هو واضح يحدد الخطورة اإلجرامية بالنسبة لشخص 
سبق له ارتكاب جريمة، أما الفقهاء الذين ينظرون إلى فكرة الخطورة 

جرامية بأنها احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل دون شرط توفر الجريمة اإل
حالة نفسية يحتمل من صاحبها أن يكون مصدرا : "السـابقة فيعرفونها كما يلي

  .(1)"لجريمة مستقبلية

وأيا كان تعريف الخطورة اإلجرامية، فإن هذا التعريف يشير إلى أنها 
المستقبل وهذا هو الحد األدنى المتفق  مجرد احتمال أي توقع حدوث أمر ما في

 .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 

التسول، التشرد، إدمان الخمور، حيازة : مثل هو مخالف للقانون ارتكاب ما
كحاالت شخصية ومادية للخطورة اإلجـرامية، ويستند . إلخ...األسلحة البيضاء
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على الخطورة اإلجرامية في حالة ضرورة تطبيق التدابير االحترازية وذلك 
بظروف عينية  وفقا للسمات الشخصية لمرتكب الجريمة وأيضا فيما يتعلق

 .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 

في إحداث نتيجة لم تتحقق بعد، أو هو التنبؤ بنتيجة مستقبلية  الممكن تحديدها،
 .من خالل عوامل معروفة وثابتة

وفي مجال تعريف الخطورة اإلجرامية، يتحدد معنى االحتمال على 
أن هناك عوامل معينة تدفع بالفرد إلى الجريمة، هذه العوامل قد : النحو التالي

ي تكوينه البدني أو العقلي أو النفسي، تكون داخلية تتعلق بالفرد نفسه سواء ف
 .وقد تكون خارجية تتعلق بالبيئة االجتماعية التي يحيا فيها الفرد

فإذا درسنا هذه العوامل بالنسبة لشخص معين ارتكب جريمة، 
تدفعه إلى ارتكاب جريمة في المستقبل، فإن  وتساءلنا إذا كان من شأنها أن

لعوامل اإلجرامية وهي عوامل معروفة، هذا التساؤل معناه تحديد مدى قوة ا
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 

ارتكاب جريمة ممن سبق له ارتكاب جريمة، بجريمة، كان هناك احتمال 
ويعني ذلك أن هذا الشخص تتوافر فيه خطورة إجرامية، تبرر توقيع تدبير 

 . احترازي لمنعه من ارتكاب الجريمة الجديدة واإلضرار بالمجتمع

االحتمال الذي تقوم به الخطورة اإلجرامية على توقع إقدام  كما ينصب
ة، حيث يهدف التدبير االحترازي الذي يطبق المجرم على ارتكاب جريمة تالي

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 
 .(2)ك اإلجراميأخطار السلو

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، 

لعالج خطورة في  ويفرض هذا االعتبار على القاضي أن يتخير التدبير المالئم
 . 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 
بتوافر الخطورة اإلجرامية وما يترتب عليها من  األحوال يلتزم القاضي بالحكم

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 

خدمات تافهة، ممارسة جمع بقايا السجائر،  الت التسول، عرض سلع أوكحا
 .القيام بأعمال تتصل بالدعـارة أو فساد األخالق، إذا لم يكن لديه محل إقامة

أن  1996لسنة  12ولقد ورد في التشريع الفرنسي في قانون الطفل رقم  
 :ةاألطفال المعرضين لالنحراف هم المتواجدين في المواقف التالي

 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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النسبة للقانون الجزائري فقد وردت تسمية األطفال في حالة خطر أما ب
 .المتعلق بقانون حماية الطفولة 22-22معنوي وفق األمر 

لحقوق الطفل في  2221ولقد ورد في اتفاقية األمم المتحدة لسنة  
 :المادتين

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية، اإلدارية : 91المادة 
والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر  واالجتماعية

أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو المعاملة المنوطة على إهمال وإساءة 
 .االستغالل بما في ذلك اإلساءة الجنسية وهو في رعاية الوالدين أو األوصياء أو

مة من بيئته العائلية أو للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائ: 21المادة 
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 
وف ارتكاب المتهم للجريمة ودوافعه والبحث في مدى مساهمة العوامل في ظر

ارتكاب الجريمة وبالتالي المقارنة بين العوامل المؤدية لإلجرام أو الناهية عنه 
 .وترجيح إحداها لتحديد مدى توافر الخطورة اإلجرامية لدى الشخص

جويلية سنة  15المؤرخ في  12-15ولقد ورد في القانون الجزائري رقم 
تعريف للطفل في حالة الخطر وفق المواد  المتعلق  بحماية الطــفل 2215

 :يلي المذكورة في الجريدة الرسمية كما

 .حماية الطفل آلياتيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد و: المــادة األولى

 :يقصد في هذا القانون بما يأتي: المــادة الثانية

 .نفس المعنى حـدثالطفل هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة ويفيد مصطلح 

الطفل الذي تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه في  :الطفل في خطر
خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن 
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مته يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سال
 .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. 
  التحكم في تصرفاته التي من عجز األبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن

 .شأنها أن تؤثر على سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية
 التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية. 
  على سالمته البدنية  واالعتداءسوء معاملة الطفل السيما بتعريضه للتعذيب

إي عمل ينطوي على القساوة من  إتيان أوأو احتجازه أو منع الطعام عنه 
 .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

 ما في االستغالل الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، من خالل استغالله السي
 .المواد اإلباحية وفي البغاء و إشراكه في عروض جنسية

 للطفل، السيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من  االقتصادي االستغالل
 .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 الذي يرتكب فعال مجرما و الذي ال يقل عمره عن  :الطفل الجانح
 .عشر سنوات
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يتمتع كل طفل، دون تمييز يرجع إلى اللون أو الجنس أو : 17المادة 
اللغة أو الرأي أو العجز أو غيرها من أشكال التمييز، بجميع الحقوق التي تنص 

الدولية ذات الصلة المصدق  االتفاقياتا من عليها اتفاقية حقوق  الطفل وغيره
عليها، وتلك المنصوص عليها في التشريع الوطني السيما الحق في الحياة، 
وفي االسم وفي الجنسية وفي األسرة الرعاية الصحية والمساواة والتربية 

 .(3)والتعليم والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة

للجنوح في التشريعات العربية واالتفاقيات مفهوم الحدث المعرض  -2
 :الدولية

لقد بذلت محاوالت للتمييز بين جنوح األحداث وإجرام الراشدين، فمثال 
أثناء انعقاد حلقة دراسات الشرق األوسط لمكافحة الجريمة المنعقدة في القاهرة 

والتي تضمنت ممثلين من مختلف الدول العربية بدعوة  1953بتاريخ ديسمبر 
ن األمم المتحدة وجمهورية مصر العربية وقد نتج عن هذه الحلقة الدراسية م

 :بأن جنوح األحداث يتخذ إحدى الصورتين

 .الحاالت التي يرتكب فيها الحدث فعال يعاقب عليه القانون -1
الحاالت التي يكون فيها الحدث محروما من العناية الكافية أو محتاجا إلى  -2

 .الحماية والتقويم

إهمال الوالدين أو األمناء عليه، سوء التربية : هذه الحاالت ومن أمثلة
والتشرد، مزاولة مهنة أو عمل مخل باآلداب، العجز الجسماني أو العقلي 

 .والحرمان من العون األدبي

ورغم إصدار التشريعات الخاصة باألحداث إال أن بعض التشريعات 
إذ . معرض للجنوحالعربية لم تميز بين مصطلح الحدث الجانح والحدث ال

بدال من عبارة ، الحدث المعرض لالنحراف –استعملت تلك التشريعات عبارة 
 وذلك أن الجنوح هو إحدى صور االنحراف و ال -الحدث المعرض للجنوح 

يصح إطالق اسم الكل على الجزء، باإلضافة إلى ذلك أن بعض التشريعات 
أي  –ية وبين حاالت التشرد العربية لم تكن تميز بين حاالت االنحراف اإلجرام

اعتبار  فجمع بينها في قانون األحداث المشردين ونص على -التعرض للجنوح
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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، 

الجرائم، باإلضافة إلى حاالت التشرد أي  وكل هذه األفعال تدخل في عداد
حاالت التعرض للجنوح والخطورة االجتماعية كالمروق من سلطة الوالد أو 

 .(4)المبيت في الطرقات

ومع تبلور مفهوم الحدث الجانح وظهور التيار العالمي الذي ميز بين 
-Juvenile at social risk –الحدث الجانح و الحدث المعرض للجنوح 

واتجاه التشريعات المتطورة إلى العناية بالحدث المعرض للجنوح، إال أنه توجد 
بعض الفروقات بين مفهوم الحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح  ومن هذه 

 :يلي الفروقات نذكر ما

  أن الحدث الجانح قد أظهر نشاطه اإلجرامي بينما الحدث المعرض للجنوح
في طريقها إلى الظهور للتورط في يخفي األعمال اإلجرامية وتكون 

 .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 

تعرض له إال في إطار إجراءات معينة لمالحقته، وبالتالي فإنه ال يتم ال
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 

شرعية اإلجرامية والقاضي بأنه ال جزاء ماس بالحرية إال بمسوغات ال
قانونية وفقا لألوضاع القانونية المقررة وانطالقا من نفس األسس التي يستند 
إليها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات القاضي بأنه ال جريمة وال عقوبة إال 

 .قانوني بنص

 ه هو الحدث الذي لم يرتكب يعرف أحد الباحثين الحدث المعرض للجنوح بأن
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 

 غير مالئم يخشى عليهم من االستمرار ينشئون في بيئة أو مناخ اجتماعي

 .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 
ن اتخاذها في تعرض الحدث للجنوح وإثبات سن الحدث و التدابير التي يمك

مواجهة الحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح، فقد عرفت المادة األولى 
الحدث المعرض للجنوح  1926لسنة  9من قانون األحداث االتحادي رقم 

في نفس متنها عندما عرفت الحدث الجانح والتي تقتضي أنه يعد حدثا في 
عشر من عمره وقت تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يتجاوز سن الثامنة 

ارتكاب الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حاالت التشرد والتعرض 
 .(5)للجنوح أو ما يعرف بالخطورة االجتماعية

ويالحظ كذلك أن التشريعات العربية جاءت مشابهة إلى حد كبير في 
تعريف الحدث الجانح والمعرض للجنوح  بالنظر إلى سن الحداثة و التدابير 

نص  1926لسنة  12بهما فقانون دولة البحرين على سبيل المثال رقم  الخاصة
بأنه يقصد  :في المادة األولى في تعريف الحدث الجانح و المعرض للجنوح

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 

في المادة األولى أن هذا القانون يطبق على كل من  1993قانون اللبناني لسنة ال
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

ني على نهج بقية التشريعات العربية األخرى في ولقد سار القانون اللبنا
للجنوح وتطبق في هذا الشأن كـافة  تعريف الحدث الجـانح والحدث المعرض

 .األحـكـام والقواعد الخـاصة بكلتا الفئتين
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 :نظريات المفسرة لجنوح األحداثال -3

من الصعب االعتقاد أن مصدر الجريمة هو في تركيب جسم اإلنسان  إن
ولكن عدد من علماء اإلجرام لديهم هذه القناعة، وفي أواخر القرن التاسع نفسه 

عشر، علم اإلجرام المبني على الحدس كان موضوع دراسة علمية معتمدا على 
 .عدد من الفـرضـيات

 :الفسيولوجية النظريات -7-9

فرضية المجرم بالميالد أو اإلجـرام التناسلي  :نظرية لمبروزو -7-9-9
أو الوراثي استغلت كثيرا من قبل عدد كبير من الروائيين حيث كانت موضوعـا 

ورواية مصاص الدماء أدبيا خصبا مثل روايات الحيوان اإلنساني إلميل زوال 
وغيرها،وعلمـاء اإلجرام من جـانبهم لم يهملوا ذلك فقد اهتموا بهذه الفكرة 

ولوا أن يجدوا لهـا أسـاسا من العلم، وهكذا فإن تيارا فكريا وفقهيا ظهر وحا
كنتيجة ألبحـاث لمبروزو حين عرض فرضيته حول االستعداد اإلجـرامي 

 .الخلقي

انطلق لمبروزو من فـكرة مؤداها أن الجريمة ليست ظـاهرة خـاصة 
فهناك نباتات تقتل و باإلنسان وحده و إنما هي منتشرة لدى النبات و الحـيوان، 

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 

 .(6)الحيوان

 الجثث وأجسـام المجرمينبإجراء دراسات علمية عن ولقد قام لمبروزو 

: 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 

ذه الصفات أو بعضها في اإلنسان يجعله إنسانا متوحشا وينبئ بكونه اجتماع ه
 .مجرما
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اإلنسان  -وخالصة القول هي أن اإلنسان المجرم حسب نظرية لمبروزو 
وكل  هي أنه إنسان نـاقص أخفق في التطور كباق األفراد، -المجرم بالميالد

يضعف عن جـرائمه هي أصال نتيجة لهذا الشذوذ الخـلقي والذي يمكن أن 
طريق التربية والوسط والخوف من العقاب ولكنه مع ذلك يظهر بسرعة تحت 

 .واإلدمان تأثير بعض العـوامل والظروف كالمرض

نظرية لمبروزو فتحت دون شك آفاقا جديدة ومهمة في عـلم اإلجـٍرام 
والدراسات الالحقة للمبروزو أخذت بعدا جديدا ألنها كانت أكثر  ولكن األبحاث

ية، وقد أثبتت الدراسات التحليلية أن المجرمين هم أفراد عـاديون ال عــلم
يتميزون عن غيرهم بالشذوذ الخلقي أو األطراف الطويلة، ولكن قد تكون هذه 
السمات التي لخصها لمبروزو لها عالقة بسمات شخصية تكوينية وراثية تؤدي 

نتاجاته على ورثها المجرمون الذين قام بدراستهم وبنى است إلى اإلجرام
 .المالحظة والمقارنة

أن الخلية  1959نعـلم أنه منذ سنة  :نظرية شذوذ الصبغيات -3-1-2
صبغية تظهر في نواة  46اإلنسانية الناتجة عن البويضة المـلقـحة تحتوي على 

الخلية، وكـل صبغية تحتوي على مورثة، وهذه الصبغيات مـكونة من عدد 
زوجي مستقر وهذه األزواج تتكون من صبغيات األم وصبغيات األب،اثنتان 

الرجـال، و لكن الزوج ومتشابهة لدى النساء وعشرون زوجا صبغية تكون 
 الثالث والعشرين والـذي يحدد جنس الجنين مكون لدى المرأة من الصبغيان

XX    ولدى الرجلXY . 

ولكن في بعض الحـاالت يحـدث نــوع من الشذوذ في هذا الزوج الثــالث 
تنتقل  اضطراب في لحظة التلقيح حيث أن جميع أزواج خلية األم واألب نتيجة

إلى البويضة دون حدوث االنقسام ألزواج الصبغيات وهكذا تحمل الخلية 
 . XXYإلى X Yصبغيات فــائضة وبذلك قد يرتفع عدد 

من  % 36ووفقا لبعض الدراسات التي أجريت في هذا المجـال، وجد أن 
األشخـاص موضوع الدراسة والذين لديهم هذا الشذوذ قد ارتكبوا جرائم 

 .جنسية الشاذة، واالغتصابكالتصرفات ال
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فقد تبين من خالل الدراسة  YXYY أمـا فيما يتعلق بحالة الزيادة في عدد
لبعض الحاالت أن هؤالء األشخاص هم أشخاص مرضى من وجهة نظر طبية؛ 
فهم ال يستطيعون التحكم في غرائزهم، و يميلون للعنف و اإلجـرام  خـاصة 

من   %2جرائم السرقة في سن مبكـرة لكن هذا الشذوذ يوجد بنسبة ضئيلة أي 
 .(7)مجموع المجرمين

ض، وحتى مع تسليمنا بأن للسلوك اإلجرامي خلفيات وفي كل الفرو 
يمكن أن  والظروف فال االجتماعية وراثية، فإجـرام الفـرد يتوقف على التنشئة

 .نهمل هذه العوامل عند دراستنا للظـاهرة اإلجرامية

 :النظريات النفسية  -7-2

للجريمة هنـاك العديد من االتجاهات في علم النفس التي فسرت االستعداد 
التحليل النفسي، علم النفس المعرفي، علم النفس السلوكي وفي هذا : ومن أهمها

السلوكي في  الفصل تم التركيز على كل من اتجاه التحليل النفسي وعلم النفس
 .عرض أهم العوامل النفسية التي تكون االستعداد النفسي لإلجرام

ية أفـاد علم وهو يفسر الشخصية اإلنسان :التحليل النفسي 7-2-9
اإلجـرام من حيث أنه سـاهم في تبسيط دراسة تطور الشخصية اإلنسانية في 

الطفولة والمراهقة والرشد وقدم نموذجا لمكونات الشخصية : مراحلها الثالث
يحمله الفرد  والذي يحتوى على كل مـا -مركز الالشعور -الهو  :اإلنسانية وهي

و في الواقع مركز النزاعـات النفسية في منذ الـوالدة من الغـرائز، األنـا وه
الفـرد والتي تحـاول التوفيق بين متطلبات الهو والضوابط االجتماعية، األنـا 
األعلى وهو الجزء الذي يمثل التكوين الناتج عن بلورة الضوابط االجتماعية 

 .بواسطة التربية -األنـا األعلى -هو مسموح وممنوع كل هذا يكون  وكل ما

 إلجـرام الذين اعتمدوا التحليل النفسي في تفسير الجريمة أرجعواعلماء ا

واإلجرام إلى خلل في نمو الشخصية اإلنسانية في المراحل األولى  االنحراف
( المرحلة الفمية، المرحلة الشرجية، والمرحلة التناسلية)المبكرة من العمر وهي 

في إدارة ( للشخصيةالمكون الرئيسي )مما يؤدي في المستقبل إلى فشل األنا 
 .(8)الصراع بين الهو واألنا األعلى
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تعتبر النظرية السلوكية من النظريات التي : السلوكي االتجاه 7-2-2
االتجاهات  اهتمت بالسلوك البشري بما في ذلك السلوك اإلجـرامي مع اختالف

في هذه النظرية فقد اتفقت كلها على معظم سلوكات الكائنات الحية واإلنسان 
سلوكات متعلمة عن طريق المثير واالستجابة في المحيط الذي يعيش فيه  هي

: الفرد ومن أهم االتجاهات التي أعطت تفسيرات هامة للسلوك اإلجرامي
والتعلم االجتماعي أللبرت  Watson اإلشراط اإلجرائي الكالسيكي لواطسون

Albert Bandura باندورا
 (9). 

أن معظم  Watson يرى واطسون: اإلشراط اإلجرائي الكالسيكي -
السلوكيات 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

االغتصاب هو الحصول على الرتكاب الجريمة فمثال الحافز الرتكاب جريمة 
اإلشباع الجنسي والحافز الرتكاب جريمة القتل هو إزالة شخصا بغيضا بالنسبة 

 .للجاني

أن  Albert Bandura  (1922)يؤكد آلبرت باندورا :االجتماعي التعلم -
معظم سلوكات اإلنسان هي سلوكات متعلمة ليس عن طريق التعلم المباشر كما 
يشير اإلشراط اإلجرائي الكالسيكي وإنما بالتعلم عن طريق عملية النمذجة 

modeling  األفراد يتعلمون السلوكات عن طريق المالحظة ،كما أكد على أن
 .(10)والمحاكاة

ات عن طريف النماذج التي حسب باندورا يتعلم الفرد معظم السلوك
تزوده بالمعلومات وتقود مسار سلوكه وأفعاله وأن هناك أربعة عناصر أساسية 

الفرد يعيش حول النموذج في ذاكرته، وذلك من خالل : لعملية النمذجة، األول
الفرد يحتفظ : ، الثاني(مالحظة الفرد بالقرب من النموذج ويصغي إليه

لومات بصورة رمزية بين الطرفين يتم عن بمعلومات للنموذج وتبادل المع
الرموز المعرفية يجب أن تحول إلى أفعال من : الحوار أو المشاهدة، ثالثا طريق



 الخطورة اإلجرامية لدى األحداث                                                                 
 

 

 125                                                                                  مجلة اإلحياء

تعتبر نتيجة سلوك النماذج عوامل محفزة بالنسبة : طرف الفرد،رابعا وأخيرا
 .لألفراد

 :النظريات االجتماعية -7-7
اإلجرامية إلى أسباب بيولوجية علمـاء اإلجرام الذين أرجعـوا الظـاهرة 

تلميذ لمبروز،   Ferryلم ينكروا تأثير الوسط االجتماعي سلبا على الفرد، فيري
كيف أن الوسط االجتماعي يعطي للمجرم بالميالد كـان أحد الذين أوضحوا 

الظـروف المالئمة الرتكاب جريمته، وعلى النقيض من ذلك بعض علمـاء 
العوامل البيولوجية وأصروا على أن العـوامل االجتماع رفضوا فكرة تأثر 

 .ارتكاب الجريمة االجتماعية والثقافية هي العوامل المؤدية إلى

 المدرسة األمريكية بصفة خـاصة تؤكد دائما على الطبيعة االجتماعية

وهي ظـاهرة )لالنحراف، فقد اهتموا كثيرا بمـا يسمى بعلم اإلجرام التفاعلي 
، وعلم (ث يكون تصرف كل واحد منهم مؤثرا في اآلخرتكتل بين األفراد بحي

هي إال ثمرة لردود األفعـال  اإلجرام المضاد والذي يرى أن الجريمة مـا
المجرمة من قبل الطبقة التي بيدهـا القوة تجاه األقلية، بمعنى أن رد الفـعل 

 .(11)االجتماعي هو الذي يخلق المجرم حيث يدفعه بدوره إلى هذا التصرف

لدراسة تأثير العوامل االجتماعية في الجريمة البد من دراسة األوساط و
 .الرئيسية وعالقتها بإجرام الفرد االجتماعية

تعطى للوسط األسري أهمية خـاصة لـما له من  :الوسط األسري -7-7-9
تأثير على تكوين شخصية الفرد ألن الفرد يتعلم داخل الوسط األسري بالذات، 

لمـاء االجتماع إلى نتيجة مفادها أن نسبة الجرائم تزيد في ولذلك فقد توصل ع
األوساط األسرية غير العـادية، وكذلك فإن المستوى االقتصادي الضعيف 

 .والسلوك األسري الفـاسد من العوامل الرئيسية لالنحراف والتربية الخـاطئة

إن الوسط الطبيعي يلعب أيضا دورا مهما في : الوسط الطبيعي -7-7-2
ظـاهرة اإلجرامية حيث أثبتت الدراسات أن جرائم المدن تختلف كثيرا عن ال

جـرائم األرياف كمـا وكيفا، فجرائم المدن تفوق عددا جرائم الريف، وهذا نتيجة 
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ظروف المعيشة وكثرة السكـان والفقر والتشرد المتفشية في المدن، مما يكون 
غتراب وبالتالي اللجوء خـاصة الشعور بالظلم واال واألطـفاللدى األفراد 

 .للجريمة كنتيجة لهذا الشعور وحل لهذه الظروف السيئة

االقتصادي له تأثير كبير في حدوث  الوسط :الوسط االقتصادي -7-7-7
البطالة والخلل في لة االقتصادية السيئة أو الجوع والجريمة من حيث أن الحـا

والرفاهية التي تقتصر على أقلية توزيع الثروة الذي يخلق الطبقية في المجتمع 
في المجتمع في مقابل الفقر الذي يسيطر على األغلبية كلها تعتبر من عوامل 

 .(12)اإلجرام الرئيسية

ملخص هذه النظرية   :9177 نظرية  االرتباط  الفارقي لسذرالند سنة
 . هي أن السلوك اإلجرامي مكتسب و ليس وراثي

امي وهو على اتصال بأشخاص آخرين الفرد يتعلم ويطور السلوك اإلجر
 .وخاصة بنماذج إجرامية

النظرية إلى أن السلوك اإلجرامي راجع إلى أخطاء في كما تشير هذه 
التنشئة االجتماعية وأن الفرد يصبح مجرما عندما تتغلب التفسيرات غير 

 .المالئمة الحترام القانون على التفسيرات المالئمة له

تعتمد هذه النظرية : 9151لجيفري سنة   عياالجتمانظرية االستيالب 
الشخص، المجتمع، ومفهوم  :في تفسيرها للسلوك اإلجرامي على مفهوم

االستيالب االجتماعي، وترى أن المنحرف يتصف بفقدان الشخصية 
 .االجتماعية

لقد كان تكوين أناه واألنا األعلى مختال نتيجة تقمصه الناقص لصور "
في المجتمع غير كــامل كما فهو لم يتمكن من أخذ  الوالدين كما أن اندماجه

الموقع الذي يريده ولم يستدمج قيم الثقافة االجتماعية إال جزئيا مما يضعه في 
 .حالة تهميش بالنسبة إلى مجتمعه
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 :مؤشرات  الخطورة اإلجرامية لدى األحداث. 7

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

  القائم على  استخدام الحدث التسول من طرف أحد األبوين أو الشخص
 .رعايته

   أعمال مخالفة للقانون كالسرقة والدعارة أو استخدام الحدث أو تشغيله في
 .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. 

  األشخاصعنيفة مثل االعتداء على  لحدث لسلوكاتممارسة ا. 

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 

ث من طرف المصالح المعنية بحماية الطفولة بهدف وقاية الحدث من بالحد
 .ارتكاب الفعل اإلجـــرامي

 :خصائص األحداث ذوي الخطورة اإلجـــراميــة -5

حيث تشيع لدى هذه الفئة من األحداث  :مفهـــوم الذات المتدني -5-9
شونة فيما يتجاوز درع الخ)روح االنهزامية والعجز وفقدان الثقة بالنفس 

تسير عليهم مشاعر الفشـل واإلخفـــاق وعدم القـــدرة عـــلى ( الظــاهرية
 .(13)تحقيـــق أي انجــاز حيث أنهم تمثلوا ظـاهرة العجز المتعلم
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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

 الكتساب المهارات لذلك ال بد للمعالجين لهذه الفئة من إعادة ويخفض الدافعية

 تدريب واكتساب المـهـــارات علىوال إطالق الطاقات النمائية في الدراسة
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

 :تدني الذكـــاء العــاطفي -5-2
وهي من الخصائص التي يتصف بها األحداث المعرضون لخطر 

توافقهم مع أنفسهم ومع اآلخرين ومن مؤشرات  االنحراف مما يشكل عائقا إزاء
 :تدني الذكاء الوجداني لديهم ما يلي

 (أنا أشعر بالفرح)ال يستطيعون التحدث عن مشاعرهم بجمل ثالثية مثل  -

 .لقون اللوم على اآلخرين بشكل مستمرال يتحملون مسؤولية مشاعرهم، بل ي -

 بمشاعرهم وإنما ينجرفون وراءها دون استيعابها أو ال يستطيعون التبصر -

 .(14)عقلتنها

 :الغربة عن عالم الدراســة والعـمل والمجتمع -5-7
يعاني الحدث الجانح كما المعرض للجنوح من الشعور بالغربة عن 

األولى إلى أنه نشأ في أسرة ال تكترث وهذا يعود بالدرجة ، مجتمع الدراسة
 .للتعليم بما فيه من قيمة ذاتية مستقبلية واجتماعية

 واإلهـــمــال والتسيب، كما أن الحدث قد يتعرض على األغلب للقسوة
وليس للحدث نموذج يحتذى بــه وهكذا يفقد الحدث المرجعية ذات القيمة 

م فرص اإلعداد الجيد للدراسة لدى والجـــدارة وتعليميا واجتماعيا، وبهذا تنعد
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

وهو مصدر كـــل أبعـــاد االضطراب : مع األســـرةالصـــراع  -5-7
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 

واختالل في رعايته  ســرة لدى الوالدين وقيمته وداللته،مكانة الحدث ضمن األ
وحمايته وتوفير حــــاجـــاته العـــاطفيــة والحياتية والتوجيهية وتكون النتيجة 
صراع مع األب القاسي النابذ ولذلك فإن الصراع مع األسرة لدى فئة األحداث 

 .المعرضين للجنوح

المـهـــارات على اختالفها ودفعهم والتدريب واكتساب  في الدراسة
حياتهم ونقل الحدث من النظرة  لخوض تجارب جديدة ناجحة وبناءة في

المتشائمة إلى نظرة متطلعة مشرقة إزاء مستقبل يصنعونه بأيديهم وبعملهم 
 .واجتهادهم ومهارتهم ال مستقبل يحكم به مجتمع ظالم

 :رضين للجنوحفــــلسفــــة رعاية األحداث الجانحين والمع -2
فلسفة الرعاية هـي الرؤيـة المـــوجهـــة للنظرة إلى قضيــة جنوح 

 األحداث وكيفيــة التعـــامل معها على مستوى التشريع واألطر التنظيمية

على أسس ومبادئ  والممارسة العملية، تقوم هذه الفلسفة في الدول العربية
ـع في ل والحــدث هـي المــرجالشريعة اإلســـالميـــة التي تجعل مصالح الطف

ه وأمـنه ونموه بمصالح ل مــا يتعلقـوني أو تنظيمي وكانأي تشريع أو إجـراء ق
 . (15)واندماجه االجتماعي، ويندرج عنها أيضا اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها

 :يلي ومن أهم مبادئ فلسفة رعاية األحداث الجانحين والمعرضين ما
السعي إلى غرس القيم األخالقية اإلسالمية في نفوس األحداث  -1

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

ـدث الجانح أو المـعــرض لخطر االنحراف عن إبعاد التعامل مع الحـ -2
نطـاق القــانون الجــزائي وتغيير النظرة من الخطيئة والعقوبة والتـــوبــة إلى 
التأهيـــل والتمكين وصوال إلى صالح النفس والجمـــاعــــة وبالتـــالي يتعيــن 

 . إلى التأهيلأن تــكون التدابير على اختالفها    خالية من معنى اإليالم وصوال

العـــمل بالمبدأ الذي يقول بأن الرعــاية في البيئة الطبيعية أسريا  -3
واجتماعيا هــو األساس في تقرير اإلجراءات وتنفيذها إال إذا تعذر فيحال إلى 
الرعاية في المؤسسة األفضل لصالح الحدث ونموه وتأهيـــلــــه، ويندرج عن 

ـا يكفل أفضل فرص النمـو وتمكين الحدث من ذلك المرونــة في اإلجراءات بم
كمــا يتطلب االنفتاح . القيـــام بالمسؤولية الذاتية على إدارة حياته وبناء مستقبله

 .األقصى على األسرة والمجتمع أساسا من أسس الرعايــــة

من أهم المبادئ أيضا العــمل على عالج االنحرافات السلوكية غير  -4
يف أهم األساليب العالجية النفسية إال أن األساس هـو المتكيفة وذلك بتوظ

االجتماعي والوصول إلى بناء األهلية االجتماعية  العــمل على إعــادة االندماج
 .شخصيا وأسريا ومهنيا

مبدأ تخطيط الرعاية وإجراءاتها انطالقا من الخصائص النمائية لكل  -5
واالعتزاز بكرامته  ه لذاتـــهحدث بهدف التوصل إلى بناء ثقته بنفسه واحترامـ

 .بالمسؤولية عن ذاته وأهلــه وجمــاعتـــه الشخصية وبالتالي تنمية حسه

توجيه الجهود في البرامج إلى اكتشاف الطاقات واإلمكانيات والدوافع  -6
اإليجــابية والبنــاء عليها والعمـل على تنميتهـــا إلى حدودها الفضلى، ذلك ألن 

نماء هو أضمن السبل لحــــل المشكالت وصالح إطالق طاقات ال
السلـــوك،ويعني ذلك تبني النظرة اإليجابية في التعامل مع الحدث ذلك ألن 

واالندماج . للنماء هو إال نتيجة التقصير في رعاية الدافع الطبيعي انحرافه ما
 .االجتماعي
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مبدأ اعتبار مؤسسة الرعاية بيئة عالجيـة،وينبغي استشعــار  -2
. 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 

على التواصل  العاملين وفق معايير النضج النفسي والتوازن الشخصي والقدرة
 .االجتماعي

مبدأ ضرورة تدريب هـؤالء العاملين لتنمية مهاراتهم في التعامل مع  -9
األحداث، كما يتطلب تمهين العمل الرعائي من حيث التوظيف والتدريب 

المستدامة وتحقيق الرضي الوظيفي لدى هذه الفئة من الموظفين  والتنمية المهنية
إلى سيادة روح العمل الجماعي الذي يوفر بيئة  والروح المعنوية العالية وصوال

 .أمنة وبناءة لألحداث

بناء منـــاخ إنساني إيجابي في المؤسسة القائمة على الرعاية  مبدأ -9
يؤدي إلى قيام عالقات التنسيق والتـــعــــاون بين العاملين وشيوع العالقات 

ـــوب الرفــق قوال اإلنسانية الطيبة بين المجموعة والفريق وااللتزام بأسل
ومنهجــا، والهدف هو الوصول إلى مناخ عالجي تأهيلي يخلص الحدث من 

 .(16)ويطلق لديه طاقات إنمائه مشكالته وصراعاته

 :الخاتمة
من خالل هذا المقال نستنتج أن الخطورة اإلجرامية لدى األحداث هي 

للجريمة في الحالة النفسية واالجتماعية التي تنبئ باحتمال ارتكاب الحدث 
 .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

ق إن كل حدث معرض للخطر المعنوي أو معرض لخطر الجنوح له ح
الرعاية النفسية واالجتماعية من طرف المصالح المعنية بحماية الطفولة على 
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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
 .مدور في تهذيب سلوكياته

     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
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 جة المعرفية لالنفعاالت والتكتم المعال

 لدى المصابين باضطراب األعراض الجسمية 

Cognitive treatment of emotion and discretion 

in people with physical symptoms disorder 
*************** 

 (Chorfa1772@hotmail.fr) (1)سامية شرفة. أ  نور الدين جبالي/ د .أ

 1جامعة باتنة  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 

 21/12/2119: تاريخ القبول       11/10/2112  :تاريخ اإلرسال
 :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين المعالجة المعرفية 
لالنفعاالت والتي حددت في التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم  لدى المصابين 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس  ،األعراض الجسدية باضطراب
 .(CERQ)إضافة لمقياس التنظيم المعرفي لالنفعاالت  (tas20)توتنتو للتكتم 

 ،مريضا تم اختيارهم بالطريقة القصدية 06تكونت عينة الدراسة من 
القولون  ،الروماتيزم ،القرحة المعدية، الضغط الدموي: شملت  عدة أمراض

 .واستخدم المنهج الوصفي االرتباطي. العصبي

 :أظهرت الدراسة أن

 . مستوى التكتم متوسط قريب من المنخفض لدى عينة الدراسة ككل -

                                                           

 .سلاالمؤلف المر – 1
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البعد السائد للتنظيم المعرفي لالنفعاالت هو التنظيم المعرفي التكيفي   -
في مقابل التنظيم المعرفي ( التقييم االيجابي وإعادة التخطيط ،التقبل)

 .(لوم اآلخرين ،الكارثية ،لوم الذات) غير التكيفي 

موجبة بين التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم  باطيهارتوجود عالقة  -
 .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). 
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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          
وأن المفهوم أحادي األسباب في تفسير  ،القوى البيولوجية والنفسية واالجتماعية

المرض قد تجاوزه الزمن تاركا  المكان أمام اإلدراك المتعدد األسباب 
فحسب هذا النموذج حتى األمراض االلتهابية ال يرجع تفسير أسبابها  ،والعوامل

إن الصراع  والجدل القائم بين النموذج الجزئي العضوي . إلى سبب خطي واحد
micro organique   والكلي العضويmacro organique  هو من يحدد ظهور

المرض وتطوره حيث تلعب قوى العضوية والقدرات الدفاعية دورا مهما 
وبذلك  ،باإلضافة  لدور العوامل النفسية التي تعدل من شدة االستجابة ،للمواجهة

ي تتحدد العالقة بين العوامل الجسدية والنفسية واالجتماعية وحتى الثقافية ف
 .  تفسير المرض

تعد المقاربة في االضطرابات السيكوسوماتية من أهم المقاربات 
النظرية التي حاولت تفسير األمراض من  مجمل السيرورات التفاعلية بين 

أن مفهوم "  Grinkerالنظم الجسدية والنفسية واالجتماعية والثقافية حيث يقول 
االضطرابات الفسيولوجية أو  السيكوسوماتيك ال يرجع إلى علم النفس أو إلى

بل يعود  ،المرضية الفسيولوجية وال إلى الفسيولوجيا أو علم النفس المرضي
واستخداماته ( الكائن الحي) هذا المفهوم إلى السيرورات في  النظام الحي 

يعد هذا التعريف أكثر شمولية . Pongy, 2016, p 21) ) "االجتماعية والثقافية
ضطرابات النفسجسدية وتقرب التوجه في تعدد تفسير في تفسير وتعريف اال

 . األمراض واالضطرابات
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أجسادنا ال "في كتابها  بعنوان  Alice miller5662تقول أليس ميلر 
إن أجسادنا تتفاعل على األغلب عن طريق المرض من خالل التعطيل " تكذب

سد والنفس يتضح أن االرتباط بين الج.  والتحقير الدائم  لوظائفها الحيوية 
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 

اليوم في  كتيب النفسجسدية التي كانت تعرف بهذه التسمية سابقا نجدها 
باضطراب أعراض جسمية ( DSM-5)التشخيص واإلحصاء الخامس 

(somatic symptoms disorder ) األعراض الجسمية  اضطرابويتضمن
إال   ،(502ص ،5610دافيي، )واضطراب اعتالل القلق واضطراب التحول 

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 
كرب نفسي  بوجود مشكالت نفسية تعبر عن نفسها في شكل أعراض جسمية أو

 .بسبب األعراض الجسمية أو سمات جسمية 

فتعرف األمراض النفسجدية على أنها األمراض التي تترافق بإصابة 
حيث نجد انه من .عضوية يمكن التأكد منها من خالل سبب الحدوث أو التطور 

الواجب استدخال األحداث ذات المرجعية االنفعالية مثل الحداد واالنفصال 
 .مرضوالتي يعبر عنها  الفرد  عن طريق ال ،وغيرها... وتغيير المحيط 

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 

ل من فالعديد من الدراسات اهتمت بدور ك. عالقة تجريبية وكذلك اجتماعية
االنفعاالت االيجابية والسلبية في ظهور األمراض واالضطرابات  باإلضافة 
إلى االهتمام بالطريقة التي يتعامل بها األفراد مع الوضعيات االنفعالية وكيفية 

 . copingتنظيم هذه االنفعاالت وما يعرف باستراتجيات المواءمة
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 مفاهيم ومتغيرات الدراسة  :أوال

عندما تخوض تجربة : والمعالجة المعرفية لالنفعاالتالتنظيم  -1
فان األمر قد يبدو وكأن قوة ما قد استولت بشكل مؤقت على  ،انفعاالت قوية
فبقدرتنا أن : إال أن االنفعاالت ال تتمتع بسيطرة كاملة علينا. جسدك وعقلك

إن .ي حياتناوالسبل التي نتبعها للقيام بهذا لها تبعات قوية ف. نتحكم في انفعاالتنا
تتكون من االستراتيجيات التي  émotion régulationعملية تنظيم االنفعاالت 

ومدى قوة ,وفي توقيتها ،نلجأ إليها لنتحكم في شدة االنفعاالت التي تنتابنا
 .(522 ص ،5612، كفافي)إحساسنا بها وتعبيرنا عنها  

طلح ومن المصطلحات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا الموضوع مص
والذي يدل على محاوالت الناس في خفض االنفعاالت  copingالمواءمة 

والفرق بين المصطلحين هو أن  .السلبية في أثناء حدث ضاغط وفي أعقابه
المواءمة دائما ما تتمثل في محاولة لخفض االنفعال السلبي بينما يتضمن تنظيم 

إذا  ،أو حتى محاولة زيادة االنفعال السلبي ،االنفعاالت اإليجابية أو خفضها
ويلجأ الناس إلى مدى واسع من . كانت إستراتيجية جيدة في موقف بعينه

كما إن الفالسفة وعلماء النفس قد اهتموا منذ  ،االستراتجيات إلدارة انفعاالتهم
 .زمن بعيد بالتداعيات المتباينة لالستراتيجيات المتعددة

النفعالي على سلسلة واسعة من العمليات يشتمل مفهوم التنظيم ا
 ,Butt et All)الفسيولوجية ، السلوكية ،الشعورية وغير الشعورية المعرفية

ويشير إلى العملية التي يستخدمها األفراد ليعدلوا نوع وشدة ومدة  ،(2013
العمليات التي تحدث عندما يحاول "بأنه  5665يعرفه كروس . التعبير االنفعالي

يؤثر في نوع و كمية االنفعال الذي يخبره هو أو يخبره آخرون من الفرد أن 
ويرى كروس  ،(P 282 ,gross,2003)حوله و كيفية التعبير عن تلك االنفعاالت 

ن الفرد من استخدام مجموعة استراتيجيات يدرجها في  أن التنظيم االنفعالي يمك ِّ
-antecedent)سبق سياق نوعين يحدد النوع األول باستراتيجيات التركيز الم

focused strategies)  والتي يلجا إليها الفرد في حالة االستعداد لالستجابة قبل أن
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ويميز فيه بين أربعة أنواع يمكن . يكون متفاعال بشكل كلي مع المثير االنفعالي 
 :أن تطبق في مواقف مختلفة من عملية حدوث االنفعال وهي

وفيها يختار الفرد بين موقفين أو : (situation selection)اختيار الموقف  -1
 .أكثر ليكون في موقف واحد

وهو الموقف الذي يكون فيه لدى : (situation modification) تعديل الموقف -5
 .الفرد أكثر من مستوى مختلف من االنفعال

يشير إلى عملية تغيير  :(attention deployment)توزيع أو نشر االنتباه  -2
كأن يغلق الفرد عينيه حينما يشاهد عملية إطالق ، الموقفاالنتباه تجاه 

 .رصاص

يشير إلى عملية انتقاء معنى معرفيا  :(cognitive change)التغيير المعرفي  -2
تعني أن الفرد  (reappraisal)وإعادة التقييم المعرفي ، للحدث أو الموقف

ثه من ذلك يعيد تقييمه المعرفي للموقف الستخالص االنفعال المحتمل حدو
وهي عبارة عن توليد تفسيرات إيجابية عن المواقف . الموقف وخفض أثره

أن استراتيجية  1995ويرى كروس .الضاغطة نفسيا كطريقة لخفض التوتر
 .إعادة التقييم تنتج استجابات جسدية وانفعالية إيجابية 

ويحدد كروس النوع الثاني بإستراتيجية التركيز على االستجابة 
(strategy response-focused): وفيها يكون الفرد متفاعال مع الحالة االنفعالية، 

لهذه االستراتيجية نوع واحد يسميه كروس تعديل . واالنفعال قائم بشكل اعتيادي
 ،وتطبق بعد حدوث االستجابة االنفعاليةresponse modulation االستجابة 

عن المضي في التعبير  وفيها يكف الفرد، (suppression)ويدعى أيضا بالكبت 
وفي كثير من . عن انفعاالته في الموقف أو يخفي عالمات التعبير االنفعالي

األحيان تكون الغاية من هذه االستراتيجية المسايرة االجتماعية والخضوع 
 .(gross,2003,p9)للموقف   ألوامر الجماعة أو االنصياع

ابات يحاول وهي عبارة عن استج: Problem Solvingحل المشكالت 
ولهذه اإلستراتيجية . الفرد بواسطتها تغيير المواقف الضاغطة أو احتواء آثارها
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 aldo and hoeksema .2010)الضغوطات  آثار مفيدة لالنفعاالت لكونها تعدل

p974-975)،  فاألفراد منخفضي التوجه لحل المشكالت أو لديهم مهارات قليلة
د من المشكالت كاالكتئاب والقلق في حل المشكالت يمكن أن يتعرضوا لعد

 .واألمراض النفسجسدية

وتشير إلى أفكار يضع الفرد فيها اللوم على : Self-Blameلوم الذات 
 .نفسه إزاء ما اختبره

وتشير إلى أفكار يضع الفرد فيها اللوم : Other-Blameلوم اآلخرين 
 .حول ما اختبره على البيئة أو على شخص آخر

وتشير إلى أفكار تركز على فضاعة ما : Catastrophizingالكارثية 
 (522.،ص5612،كفافي) .اختبره الفرد

على الرغم من أن الوصف األول للتكتم كان من قبل  رويش : التكتم -2
(1948 Reuch ) ويرجع إلى حوالي نصف  القرن الماضي، إال أن سلوك الكثير

لم يحظ Alexitmia (1973 Sifneos )  من المرضى المناقش تحت تسمية التكتم 
وقد كانت بعض األعراض  .باالهتمام الحقيقي إال في العقدين الماضيين 

الجوهرية للسلوك التكتمي كضعف الخيال والقدرة الضئيلة على التعبير عن 
قد لوحظت بشكل متفرق في وقت أسبق من . المشاعر وفرط التوافق االجتماعي

إلى نمط من الناس يتصف  (Ferenzi 1944) شإذ أشار فيرينت. ذلك بكثير
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 

هذا يقود إلى تصرفات مصرفة لالنفعال آو للهياج آو .عليه دون أن تترك أثرا 
وامات على األقل لحركات تعبيرية خارجية آو داخلية بدون اإلحساس أو لله

 . التعبير حتى بآثار مثل هذه االرتكاسات

إن الداللة اللغوية لهذا المصطلح هي صعوبة التعبير عن المزاج أو عن 
( Sifneos 1972) االنفعاالت أو استحالته تماما تناول هذا المصطلح هو

لتكتم مجموعة من الخصائص المعرفية و االنفعالية ويتضمن المفهوم النفسي ل
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 

 .(560 ، ص5656، زعطوط و قريشي)العصبي  

 

 (:اعادة التقييم المرضي )التكتم والتنظيم المعرفي لالنفعاالت  -7

 :يؤكد العلماء أمثال :التكتم واالضطربات السيكوسوماتية -1
,Krystal   Sfneos, Cooper    عدم القدرة على التعبير عن االنفعاالت تزيد  إن

عالقة بين ارتفاع  Todarelloكما وجد ,من االستعداد لالضطرابات النفسجسدية 
ضغط الدم و التكتم حيث يعاني المرضى المصابون بضغط الدم من عدم القدرة 

من الحاالت وكذلك المرضى المصابون % 22على التعبير عن انفعاالتهم في 
وتؤثر االنفعاالت على وظيفة الجهاز الهضمي  بتقرح القولون المزمن،

صبي ولطبيعة أنسجته وعالقتها بالعالم خصوصا لصلته المباشرة بالجهاز الع
من المصابين باضطرابات هضمية 66 % الخارجي عن طريق الغذاء، ويعتبر

                                                                                              .يعانون من التكتم 

ى االضطرابات فيرى أن معدل انتشار التكتم لد Loas  (2010)أما
وخاصة مرضى ارتفاع  % 60إلى  30السيكوسوماتية قد يتراوح ما بين 

الضغط والتهاب المفاصل الروماتيدي والربو والتشنج التاجي والقرحة، كما 
يشير بأنها أساس االضطرابات السيكوسوماتية فهي موجودة قبل ظهور 

األولى تعتبر االضطرابات كما قد تكون ثانوية نتيجة لمرض، ففي الحالة 
أما في الحالة  كعامل خطر في ظهور بعض األمراض العضوية و العقلية،

الثانية فتعتبر كعامل إنذار للحالة النفسية، على سبيل المثال تناول األدوية أثناء  
 ،5610سي، فا) الضغط ما بعد الصدمة أو تناول أدوية خالل القرحة المعدية

 .(90ص 

عن االستقرار النسبي و المطلق Olivoier Lmminet (5612  )تحدث 
للتكتم،  وأقر بأن العديد من الدراسات أظهرت ارتباط التكتم باالضطرابات 
السيكوسوماتية واالضطرابات العقلية، لكن ال يزال الغموض في التكتم كعامل 
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فيما يخص الفرد السيكوسوماتي فإن . مفجر أو كعامل يحدث هشاشة نفسية
فتقدم فكرة ميكانيزمين . ز في االقتصاد السيكوسوماتي التكتم يظهر كعج

 Laدفاعيين ليستعملها الفرد من أجل الحماية، فنجد أوال استعمال فقدان العطف 

désaffection  أما الدفاع الثاني االنفصال أو التشتتLa 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

اإللغاء الدفاعي  أن هذا فترىLai prstiner de cortina  (5661 )أما 
 غياب ترميز إن. للمعاش االنفعالي راجع إلى غياب المعالجة الرمزية

االنفعاالت وفقدان االتصال االنفعالي يرجع إلى استشارات جديدة لعواطف 
ا والخيرات الجسدية التي تكون مرتبطة بالفقدان لم يستطع الفرد تمثيله. صدمية

وترميزها في الوقت المطلوب، وبالتالي ال يستطيع الجانب النفسي تشفيرها 
فتصبح هذه االنفعاالت  ،على شكل انفعاالت جسدية مصحوبة بتمثيالت عقلية

في حركة مفرغة وغير مرتبطة بتمثيالت ودالالت الكلمات 
Olivoier.2007.p 522) .) وبالتالي يعتبر التكتم بكل مكوناته عوامل مهدت

 .لظهور الجسدنة

هناك من المترددين على  :النفسوجسدية واإلمراضاالنفعال  -2
رغم , المصحات والعيادات َمن ال يعانون من أمراض جسمية واضحة

وهذا ما جعل المستشفيات الحديثة تفتح أقساما , أعراضها البدنية العضوية
وأصبحت العناية الصحية تشمل المريض من حيث هو  ،خاصة بالطب النفسي

إنسان ال من حيث مجرد مجموعة من األعضاء واألجهزة الجسدية، فان 
نفس جسمية "لالنفعاالت الشديدة نصيبا كبيرا فيما يصاب به الفرد من أمراض 

 .مثل قرحة المعدة والضغط الدموي وغيرها من األمراض" سيكوسوماتية
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دائما قدرا من التنفيس أو التصريف بهدف انسياب إن االنفعال يتطلب 
الطاقات الحشوية الداخلية والتغيرات الفسيولوجية الخارجية  لتؤدي الوظائف 

أما إذا تعطلت هذه الطاقات الحشوية والتغيرات  ،المنوط بها في يسر وانسجام
كأن يكف اإلنسان  ،الفسيولوجية عن عملها بسبب العوائق والسدود والحواجز

كما أن مثل هذه األسباب المثيرة , ن أذى أو ضرر أصابه من شخص آخرع
لالنفعال قد تستمر ردحا من الزمن في حالة إعاقة وكف بسبب الكبت أو القمع 

والواقع  ،مما يجعلها سببا لظهور األمراض السيكوسوماتية" مزمنة"فتصبح 
عبير الحركي والسلوك أننا إذا أغلقنا الباب في وجه انفعاالتنا ولم نسمح لها بالت

ما لم نفعل ذلك؛ فان جسدنا يقوم بمهمة التعبير , الواقي ألنفسنا وحياتنا 
ولكن بعد دفع ثمن باهظ في صورة خلل أو , المطلوب من هذه االنفعاالت 

إن هذه األمراض بمثابة المترجم عن , اضطراب، وأمراض عضوية كثيرة
 (91ص ،5612الكفافي، . )حياتنا االنفعالية الالشعورية

خاصية العالقة بين العواطف  :التكتم والتنظيم المعرفي لالنفعاالت -1
فسيولوجية وتجريبية، ولكنها أيضا معرفية اجتماعية، منذ فترة طويلة كانت 

العديد من التيارات العلمية . العاطفة تعتبرعامل يحتمل ظهور أمراض الجسم
علم : مفاهيمية مختلفة جدا تدرس هذه العالقة مع توجهات ومفاهيم وأساليب

وعلم  ،والطب النفسي وعلم النفس السريري ،وظائف األعضاء والطب الجسدي
وفي اآلونة  ،نفس الصحة، علم النفس المعرفي واالجتماعي من العواطف

يجب أال يخفي التنوع الظاهر للتبادالت , األخيرة علم النفس العصبي النفسي 
هذا المجال من الدراسة أحد أكثر إبداعات  المتداخلة لالختصاصات التي تجعل

فإن  ،حتى إذا كان هناك عمل مهم حول دور المشاعر اإليجابية ،علوم اإلنسان
باالرتباط مع التوتر  ،هذه التخصصات تهتم بشكل رئيسي بالمشاعر السلبية

فقد .  النفسي أو االضطرابات النفسية مثل االكتئاب وغيرها من االضطرابات 
راسات الوبائية الحديثة أن األشخاص الذين يعانون من االكتئاب ال أظهرت الد

بل أضف إلى ذلك صعوبة في التنظيم  يتمتعون فقط بخبرة تطمس نوعية حياتهم
 (. 23ص  ،5612 ،كفافي)المعرفي لهذه العواطف 
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قامت العديد من النتائج التجريبية على الروابط بين استخدام بعض 
لتقديم ما هو معروف حاليا عن اآلليات . عاطفي والمرضاستراتيجيات التنظيم ال

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 

 .استعراض شامل لألثر الصحي لجميع االستراتيجيات التنظيميةتقديم 

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 

ه االنفعاالت االنفعاالت ضرورة أساسية لكي يصبح من اإلمكان تنظيم فعال لهذ
فالذي يحصل من فشل على مستوى التعرف عن االنفعاالت في .فيما بعد 

التعابير الوجهية الصادرة عن اآلخرين والصعوبة  التي تكمن أيضا في عدم 
التوصل إلى التمثل الرمزي لالنفعاالت الذي يتم  عن طريق استخدام  اللغة 

جتماعي وفي المشاركة العاطفية التي تحدد كعامل أساسي في التفاعل اال
االجتماعية لالنفعاالت  يفسر من جانب الفشل في تنظيم االنفعاالت لدى األفراد 

أضف إلى ذلك  تفسيرا أخر وهو نمط التفكير العملياتي الذي يتميز .المتكتمين 
به المرضى النفسجسديين من  تقلص في  القدرة التخيلية تؤدي أيضا إلى كبح 

حو هدف معين وهذا يحد من الدخول في المجال الذاتي في األنشطة المتجهة ن
االنفعالي أو إلى المادة التي يحتويها وبالنتيجة كل ذلك يحد من إحتمالية اللجوء 

 (Moria,M ,2012,p 305-306). إلى المشاركة االجتماعية لالنفعاالت

إن العديد من الباحثين يتفقون على الدور الكبير الذي تلعبه المشاركة 
 Luminet etفيؤكد كل من ،جتماعية لالنفعاالت  في تنظيم االنفعاالتاال

Vermeulen (2008)   كبيرة والقدرة على  انفعاليةأنه أمام مواجهة وضعيات
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ترجمة هذه الوضعية في كالمات قد يسمح بإخماد أو تغيير  حدة هذه االنفعاالت 
ي القدرة على تقييم التفسير األخر  يعود إلى الفشل ف. والمعنى المرتبط بها 

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 

نتكلم هنا عن نقص النشاط المعرفي  ،درك بطريقة صحيحة ومناسبةاالنفعال الم
وتثبيط وتبطئة المعالجة األوتوماتكية واآللية للمعلومات العاطفية االنفعالية 

 .فالعبء من الناحية االنفعالية يتطلب ايجابية متكيفة وآنية

(Moria,M ,2012,p 305-306) 

في  Taylor ,Bagby,Demaret,Luminet (2006)دراسة قام بها 
البحث عن العالقة بين التكتم والفشل في تذكر المثيرات االنفعالية من الناحية 
الكمية والكيفية هذا الفشل عبارة على عن عامل إضافي إلى التنظيم المعرفي 

ينتج عن ذلك تقليص إمكانية الوصول إليه مرة أخرى ،لدى األفراد المتكتمين
ينتج عن ذلك مشكلة في مواجهة .غير سارة مهما كانت هذه الخبرات سارة أو 

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 
إستراتيجية تنظيم يملكون الوسائل المعرفية واالنفعالية الضرورية لتبني 

  .مناسبة

وانطالقا من فرضية هذه الدراسات بين كل من 
Besharat(2010),Parker,Taylor et Bagby(1998)   أن األفراد المتكتمين

مقارنة مع غيرهم يفضلون استراتيجيات تعامل غير مكيفة من نوع التصرف 
االستراتيجيات أو التجنب  أو إلحاق الضرر  في مقابل ( الغضب المفاجئ)بدافع 

التكيفية منها التمركز حول المشكل والمتمثلة في تسخير كل اإلمكانيات من أجل 
كما يصبحون أكتر ميال الستخدام ميكانيزمات دفاعية . حل وضعية اإلشكالية
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والتي تعمل  ...االحتقار اإلنكار، ،النكوص السلبي،غير ناضجة منها اإلسقاط
 ،الميكانيزمات الناضجة منها التساميعلى استمرار اإلحساس بالسوء عوض 

  (Mikolajczak, M ,2012,p30) .التوقع

   :تبعات التكتم والتنظيم المعرفي لالنفعاالت على المستوى الجسمي -7
دراسات عديدة توصلت إلى العالقة بين التكتم والعديد من األمراض الجسمية 

عقم لدى النساء ال ،الربو، األمراض الجلدية نذكر منها ارتفاع الضغط،
. وسرطان الثدي ،تناذر القولون العصبي السكري،والصداع النصفي ،والرجال

يوجد ثالث تفسيرات كبرى لهذا اإلرتباط  بين التكتم واألمراض الجسمية 
 Moria,M ,2012,p) .  (309-308:هي

هذا التوجه يرى أنه االرتباط ليسا حقيقيا  فاألشخاص :  التفسير األول
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 

فس السياق  توصلت  دراسة إلى وجود ارتباط بين التكتم في ن. جسمي 
 .Garli,Huber,Sumana,Biasib (2009)والسلوك توهم المرض للدراسة 

يرى هذا التوجه أن االرتباط يرجع إلى نشاط  : التفسير الثاني
فسيولوجي مرتفع ونشاط فسيولوجي يمتد ويطول في الوضعيات الضاغطة 

 .بة والوضعيات االنفعالية الصع

فالصعوبات التي يتلقاها األشخاص المتكتمين في التعرف على 
ومعالجة المعلومات االنفعالية تمنعهم من التنظيم الصحيح النفعاالتهم  انفعاالتهم

بينت بعض الدراسات اضطراب في النظام . وكذلك األمر بالنسبة للضغوط
في االستجابة المستقل يعني الودي لدى األفراد المتكتمين   فنالحظ زيادة 
 مهمة  انفعاليةالفسيولوجية في الحاالت  التي تسبق وضعية ضاغطة أو وضعية 

إن الكبت مسئول عن زيادة نشاط النظام الودي الذي يتم تقييمه بتكرار 
ضربات القلب والتدابير الفسيولوجية األخرى، هذه النتائج يجب أن تستكمل 

والتي تظهر أن قمع العواطف  بالمالحظات التي أبديت على مجموعات كبيرة،
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وأظهرت النتائج توقع . مرتبط بشكل خاص مع خطر القلب واألوعية الدموية
شدة تصلب الشرايين فقط في المرضى الذين يميلون إلى تثبيط تجاربهم 

وقد أظهرت العديد من الدراسات والتحليالت أن تدابير تثبيط . بالغضب
 .ا بعدد الوفياتالمشاعر السلبية يمكن التنبؤ من خالله

 Haynal  ,A :1997.255) Timary,Roy,Luminet,Fillie سجل كل من 

et Mikolajcrak (2008)   مستويات مرتفعة للكورتيزول بين األشخاص الذين
 اجتماعييظهرون نتائج مرتفعة للتكتم في الفترة التي تسبق التعرض لضغط 

التوازن المناعي  واضطراببين التكتم  ارتباطونالحظ في نفس الخط أن هناك 
المتعلق بانخفاض المناعة الخلوية مئال انخفاض الخاليا اللمفاوية وكذلك تناقص 

 .Chimiokine anti- VIH مضاد فيروس نقص المناعة   إنتاج

يرجع هذا التفسير االرتباط إلى محاولة خفض التوتر : التفسير الثالث
مثال أشكال سلوكات الخطر الصحية في محاولة لخفض الضغط والتوتر األتي 

فاألشخاص المتكتمين يتوجهون نحو . من األعراض الجسمية للتجربة االنفعالية
و االستهالك الغذائي المفرط أو تعاطي المواد النفسية الفعالة من أجل إنقاص 

تخذير التوتر العاطفي هذه المحاولة السيئة قد تأخذ شكل سلوك خطر في القيادة 
 خطرة اندفاعيةبمعنى سلوك خطر مروري كالقيادة الخطرة أو سلوكات جنسية 

خالصة  القول أن التفسيرين األخيرين يبينان أن التكتم يقلص من طول العمر 
ء عن طريق الحوادث أو والدراسات بينت أنها تضاعف من أخطار الموت سوا

 األمراض القلبية والشرايين  فكل نقطة زيادة المتحصل عليها على مقياس
TAS26  1.5يزيد الخطر بحوالي%. 

كل هذه األدبيات أن اإلشكالية ليست فقط في الميل إلى قمع  تظهر
هذا هو المراد . مشاعر المرء، ولكن أيًضا في الميل إلى تثبيط العواطف القوية

لوصف شكل من أشكال التنظيم العاطفي  Denolletالذي اقترحه  Dمن النوع 
. ر سلبي كبيريتم تمييز هذا النوع بتأثي. المؤذي للناجين من احتشاء عضلة القلب

أي الميل إلى  ،والتثبيط االجتماعي ،والتوتر المزمن ،والغضب،الشعور بالقلق
يزداد خطر . كبح التعبير عن المشاعر والضيق في التفاعالت االجتماعية
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يركز هذا البحث الحالي على . Dالموت بشكل كبير عندما يقدم الناس نوع 
مما يدل على أنه سيكون ،جية القمعالتفاعل بين قوة التجربة العاطفية وإستراتي

واإلجهاد الذي من شأنه أن يسهم في تطوير . قمع سلوكي للمشاعر القوية السلبية
 .أمراض القلب واألوعية الدموية

من  Emotion régulationعملية تنظيم االنفعاالت : اإلشكالية /ثانيا
وفي  االستراتيجيات التي نلجأ إليها لنتحكم في شدة االنفعاالت التي تنتابنا

وقد (. 522ص ،5612كافي، ) و مدى قوة إحساسنا بها والتعبير عنها توقيتها،
قدمت أسباب كثيرة لشرح العجز العاطفي المرتبط  بعدم القدرة على التعبير 

إذ يرى أن . يتعلق بتنظيم االنفعاالتاالنفعالي أو ما يعرف  بالتكتم والعجز فيما 
وسنحاول من خالل . التكتم يقوم بتوقيف عدة مراحل سابقة لتنظيم االنفعاالت 

 . هذه الدراسة اإلجابة على هذا التساؤل

إن أغلب الدراسات التي تناولت التكتم واالنفعاالت ونذكر منها دراسة 
سبيل المثال ال الحصر على ، (garnefski .at al .2001) غارنيفسكي واخرون

بينت أن االستراتيجيات المعرفية تلعب دورا هاما في العالقة بين أحداث الحياة 
وبينت وجود ارتباط سلبية بين استراتيجيتي . السلبية وأعراض االكتئاب والقلق

وارتباط  ،إعادة التقييم المعرفي وإعادة التركيز اإليجابي والقلق واالكتئاب
 . لوم الذات ،يجيتي الكوارثيةايجابي بين إسترات

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 

ل رموز االنفعاالت التي  تعرقل  وكذلك في صعوبات تمثي. جانب اآلخرين 
كما أن أسلوب . العالقات االجتماعية و المشاركة االجتماعية والتواصل  

التفكير اإلجرائي والعملياتي وقلة التخيالت المميز للمرضي السيكوسومانيين  
تؤدي إلى انخفاض و كبح   في األنشطة األكثر عمقا، وبالتالي تقل إمكانية  

من شأن هذا  أن  يساهم بشكل كبير في . عية لالنفعاالتالمشاركة االجتما
عجزهم التنظيمي العاطفي وعجز القدرة على تقييم المعلومات العاطفية والتي 
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يمكن التحقق منها بشكل ملحوظ عن طريق تقليل تنشيط المنطقة الحزامية 
 (.Moira,2012, 305) األمامية

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 

دارة الجيدة عام تترك أثارا سيئة في الوظائف العضوية، فعدم القدرة على اإل
تفسر العديد من األمراض واالضطرابات  -خاصة السلبية منها -لالنفعاالت 

عن عالقة التكتم بالسرطان  cooper   1952و  HOLMSTROM دراسة 
عن العالقة بين ارتفاع ضغط الدم  Todarelloوأمراض السلوك الغذائي، دراسة 

القدرة على التعبير  والتكتم حيث عانى المرضى المصابون بضغط الدم من عدم
من المصابين باالضطرابات  %00عن انفعاالتهم حيث أكدت الدراسات أن 

 .الهضمية متكتمون

أن المتكتم يعاني  صعوبة  farideh ameri et all  5612وبينت دراسة 
التي ال يتم ( االنفعاالت)في التنظيم الذاتي من إهمال المعلومات العاطفية 

معالجتها معرفيا وهذا يؤدي إلى االرتباك العاطفي و المعرفي للفرد و عجز 
، 5666، الزراد) يزيد من إمكانية ممارسة الفرد ألساليب الدفاع غير الناضجة 

بينت  ( garnefski .at al .2001) وآخرونرنيفسكي كذلك دراسة غا(. 02ص 
أن االستراتيجيات المعرفية تلعب دورا هاما في العالقة بين أحداث الحياة 

وبينت وجود ارتباط سلبي بين  استراتيجيتي . السلبية وأعراض االكتئاب والقلق
وارتباط ، إعادة التقييم المعرفي وإعادة التركيز اإليجابي والقلق واالكتئاب

 .لوم الذات ،ايجابي بين إستراتيجيتي الكارثية

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 

وعدم وجود مخارج لها إال عبر الجسد أو عدم القدرة على إدارتها االنفعاالت، 
 . 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 

اولت األمراض المزمنة أو األمراض النفسية، في حين الدراسات التي تن
األعراض الجسمية لم نتمكن من الحصول عليها  اضطراباتالمتغيرين في 

لذلك جاءت هذه الدراسة محاولة لتفسير المرض النفسجسدي وارتباطه الكبير 
بالتكتم واالضطراب في معالجة االنفعاالت ومحاولة لفهم العالقة بين التكتم 

كذلك محاولة . سوماتين والتنظيم المعرفي في االنفعاالت عند األشخاص السيكو
فهم كيف ينظم المرضي النفسجسديين انفعاالتهم وكيف تتبلور لديهم  السيرورة 

وأيضا ما طبيعة االرتباط . في التنظيم المعرفي لالنفعاالت خاصة وما طبيعتها 
ولإلجابة عن كل هذا تم صياغة ، بين التكتم والتنظيم المعرفي لالنفعاالت

 :  يما يليتساؤالت للدراسة جاءت ف

ما مستوى التكتم لدى  عينة الدراسة والمتمثلة في المصابين باضطراب  -
   األعراض الجسدية؟ 

  لدى عينة الدراسة؟  ما  البعد السائد في التنظيم المعرفي  لالنفعاالت -
هل توجد عالقة ارتباطيه  بين التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم  لدى  -

  ؟ ض الجسديةالمصابين باضطرابات األعرا

 :أهداف الدراسة /ثالثا

 .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 والتكتم -
 .الجسديةلدى المصابين باضطراب األعراض 

 :التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة /رابعا

عدم قدرة الفرد على تحديد ووصف األحاسيس واالنفعاالت : التكتم
ما يقاس بسلم تورنتو :  والتفكير الموجه نحو الخارج وهو يعرف إجرائيا بأنه
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صعوبة تحديد ، صعوبة وصف األحاسيس :في أبعاده Tas 20التكتم 
  .الموجه نحو الخارجالتفكير ، األحاسيس

استراتيجيات التنظيم " كروس"يعرف : التنظيم المعرفي لالنفعاالت
الفرد للتأثير على مستويات االستجابة  االنفعالي  بأنها األساليب التي يستخدمها

  .االنفعالية قد حددت في استراتيجيات

إعادة التقييم ، التقبل: يتضمن كل من:  التنظيم المعرفي التكيفية
  .التأمل، التركيز على الفعل، التركيز االيجابي، االيجابي

، لوم اآلخرين ،لوم الذات: يحتوي على التنظيم المعرفي غير التكيفي
وتحدد حسب الدرجات المتحصل عليها من مقياس ، االجترار، الكارثية

 . استراتيجيات التنظيم المعرفي لالنفعاالت

 :الدراسات السابقة /خامسا

االنفعال : بعنوان(  5662)  مصطفى علي رمضان مضلوم .دراسة د -
 وعالقته 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 

والتكتم وكذا التعرف على أمكانية التنبؤ  بين الجنسين في كل من تنظيم االنفعال
تكونت عينة الدراسة . بالتكتم لدى عينة  الدراسة ككل من خالل تنظيم االنفعال 

طالبا وطالبة، واعتمدت على المنهج الوصفي االرتباطي المقارن ( 251)من 
مقياس تنظيم االنفعال  :والمنهج االكلنيكي، وتم تطبيق األدوات السيكومترية

المقابلة الشخصية ومقابلة  :االكلينكيةاس التكتم وتم أيضا تطبيق  األدوات ومقي
  .TATالحرة و بعض لوحات اختبار تفهم الموضوع 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا 
ودرجاتهم على . على مقياس تنظيم االنفعال بين درجات عينة الدراسة ككل

م و إبعاده وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات مقياس التكت
( قمع التعبير االنفعالي)عينة الدراسة ككل على مقياس تنظيم االنفعال 
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وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود . ودرجاتهم على مقياس التكتم وأبعاده
 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

لدى مريض ( التكتم)االلكستيميا : الجزائر بعنوان( 5610) دراسة فاسي أمال -
  .السرطان كنشاط عقلي مميز

الدراسة إلى الكشف عن الفروق إن وجدت في درجات هدفت هذه 
التكتم لدى األفراد الذين يظهر لديهم االكتئاب األساسي والذين يظهر لديهم 
اكتئاب واضح، والكشف عن الفروق إن وجدت في متوسطات درجات التكتم 

 0لدى مرضى السرطان الذين لديهم فترة قصيرة من معرفة المرض تقل عن 
أشهر، واعتمدت الباحثة  0خاص الذين لديهم المرض أكثر من أشهر وبين األش

مقياس التاس   :في هذه الدراسة المنهج الوصفي  واستخدمت األدوات التالية
 .، مقياس الهادس لالكتئاب(Tas 20)للتكتم 

حالة مصابة  522وطبقت الباحثة المقياسين على عينة قدرت بحوالي 
: إلى أن مستوى التكتم العالية قدرت بــ بالسرطان، وقد توصلت نتائج الدراسة

 والتكتم المتوسط بنسبة ،%239,حالة من مجموع الدراسة بنسبة  565
 5حالة، أما التكتم المنخفض فتوصلت النتائج إلى  22وعدد األفراد  ،13.0%

 . , 3%1 حاالت بنسبة

 :فرضيات الدراسة  /سادسا

نتوقع وجود مستوى مرتفع للتكتم لدى  عينة الدراسة والمتمثلة في المصابين  -
   . باضطراب األعراض الجسدية

  .لدى عينة الدراسة نتوقع سيادة بعد التنظيم المعرفي لالنفعاالت غير متكيف -
توجد عالقة ارتباطية بين التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم لدى المصابين  -

 . راض الجسميةباضطرابات األع
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 :الدراسة الميدانية إجراءات /سابعا 

سعى هذه الدراسة إلى معرفة العالقة الكامنة بين ت :منهج الدراسة -1
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 

 06تكونت عينة الدراسة األساسية من  :األساسيةعينة الدراسة  -5
مريضا من والية باتنة، وتم تطبيق الدراسة في الفترة الممتدة بين شهري أفريل 

وتم جمع العينة من المستشفى الجامعي بباتنة وبعض  ،5615وماي سنة 
وجمعت العينة بطريقة قصدية، وتميزت العينة بالخصائص  ،العيادات الخاصة

 :التالية

يبين توزيع العينة ( 11)جدول رقم : خصائص العينة من حيث الجنس
 األساسية حسب الجنس

 النسب المئوية العدد الجنس

 ذكور
 إناث

51 
29 

%35 

%65 

 100% 06 المجموع
 

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

 النسب المئوية    العدد نوع المرض

 الروماتيزم
 الضغط الدموي
 القرحة المعدية

65 
12 
23 

%3.3         

%23.3       

%61.7        
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        11.7% 63 القولون العصبي

         100% 06 المجموع

 

 :أدوات الدراسة  وخصائصها السيكومترية -2

ُسلم تورنتو للتكتم وضع من قبل تايلور  :مقياس تورنتو للتكتم /أوال
بندا  56بندا، ثم عدل ليصبح  50في نسخته األولى مكون من  1952سنة 

. سنة 10أبعاد، يمكن استخدامه للبالغين والمراهقين األكثر من  2موزعة في 
  عبارات سلبية موزعة كالتالي 2عبارة ايجابية و  12صيغت بنوده على شكل 

  .(12,11,4,2, 17: )عبارات هي 2تتكون من  : صعوبة وصف األحاسيس -

 .(13,9,7,6,3,1, 14: )عبارات هي 3يتكون من  : صعوبة تحديد األحاسيس
 :عبارات هي 5يتكون من  : التفكير الموجه نحو الخارج -
(20,19,18,16,15,10,8,5). 

عن طريق االتساق الداخلي : tas20 حساب صدق مقياس تورنتو
 للمقياس  لمقياس وارتباط درجات العبارة بالدرجة الكلية

 tas20يبين قيم معامالت االرتباط لعبارات المقياس ( 17)الجدول رقم 
معامل  العبارة 

 االرتباط 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  العبارة  مستوى الداللة 

 غير دالة      0,305 11  0,01  **0,543 61

65 0,412* 0,05 15 0,732** 0,01 

 غير دال   246 ,0 12 0,01 **0,471 62

62 0,386* 0,05 12 0,545** 0,01 

62 0,383* 0,05 12 0,613** 0,01 

60 0,449* 0,05 10 0,384* 0,05 

 غير دال 0,098 13 0,01 **0,489 63
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65 0,686** 0,01 15 0,678** 0,01 

69 0,440*     

    

0,05 19 0,620** 0,01 

                      غير دال    0,321 56 0,01 *0,661 16

 

تشير البيانات في الجدول إلى أن جميع قيم معامالت االرتباط لعبارات 
بالدرجة الكلية للمقياس كلها  دالة إحصائيا  عند  62(tas)مقياس تورنتو للتكتم 

في حين أن البنود  6.62*ومستوى الداللة  6.61**مستوى الداللة 
 .غير دالة(  20,17,13,11)

   (tas20) حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس
 tas20يبن حساب الثبات لمقياس التكتم تورنتو ( 62)جدول رقم 

 عدد العبارت          الفا كرونباخ           مقياس  التكتم تورنتو     

 56                   0,729             الدرجة الكلية      

 

يصحح المقياس حسب التدرج الخماسي من موافق : تصحيح المقياس
التكتم بشدة إلى معارض بشدة  مع عكس التصحيح في البنود السالبة ومستويات 

المتوسط أقل  –درجة  01المستوى المرتفع أكثر من  :حسب سلم تورونتو هي
 . درجة 21المستوى المنخفض أقل من  -درجة  01من 

 the cognitive:استبيان استراتجيات التنظيم المعرفي لالنفعاالت /ثانيا

 émotion  régulation  stratégies  (CERQ.) 

الدراسة هو الصورة المختصرة لمقياس المقياس المطبق في هذه 
 Garnefski ,Kraaij et Spinhoven   5665التنظيم المعرفي لالنفعاالت لكل من

بندا موزعة على تسعة أبعاد تقيس  20يحتوي في صورته األولية على . 
استراتجيات التنظيم المعرفي لالنفعاالت، وقسمت إلى مجموعتين كبيرتين هما 

يتضمن التنظيم المعرفي التكيفي كال .التكيفية وغير التكيفية  استراتجيات التنظيم
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، التركيز على الفعل، التركيز االيجابي، إعادة التقييم االيجابي، التقبل) :من
، لوم اآلخرين، لوم الذات: )، والتنظيم المعرفي غير التكيفي يحتوي على(التأمل

 .(االجترار، الكارثية

بندا مقسمة على  15اس تحتوي على في حين الصورة المختصرة للمقي
وأبعاده  ،دائما -أحيانا  -ال : أبعاد، وتقسم فقرات المقياس وفق التدرج الثالثي 0

 :هي

 العبارات البعد العبارات البعد

 12.9.0 إعادة التخطيط 16.3.1 لوم الذات

 15.12.2 الكارثية 11.5.2 القبول 

 10.12.2 لوم اآلخرين  13.15.5 التقييم االيجابي

 

 :الخصائص السيكومترية للمقياس

 .حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس التنظيم المعرفي لالنفعاالت -

 CERQيبن حساب الثبات لمقياس ( 17)جدول رقم 
 ألفا كرونباخ عدد العبارات البعد 

 6.30 60 التنظيم المعرفي التكيفي لالنفعاالت

 6.36 60 التنظيم المعرفي غير التكيفي لالنفعاالت 

            

تم حساب صدق المقياس  عن طريق صدق االتساق الداخلي : حساب الصدق
  .عن طريق حساب معامل االرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للبعد وبنوده

 CERQيبن حساب الصدق لمقياس ( 10) جدول رقم
معامل  البند

 االرتباط

معامل  البند الداللة 
 االرتباط

 الداللة

 غير دال  6.26 62 غير دال  0.42 01

 غير دال   6.21 65 01. 0 **0.51 07
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 0.01 **44. 0 11 غير دال 0.21  10

04 0 .29* 0.05 65 **6.06 0.01 

13 0.52* 0.05 15 0.60** 0.01 

18 0.52* 0.05 13 **6.25 0.01 

03 0.44** 0.01 60 0.31*  0.05 

14 0.52** 0.01 69 **6.20 0.01 

16 0.33** 0.01 12 0.42** 0.01 

  

 : عرض وتحليل نتائج  الدراسة /سابعا
تذهب هذه الفرضية إلى توقع  :عرض وتحليل الفرضية األولى -1

وجود مستوى تكتم مرتفع وعال لدى األشخاص المصابين ببعض االضطرابات 
صحة هذه الفرضية قمنا بحساب المتوسط الحسابي السيكوسوماتية، والختبار 

  .(tas20)وانحراف المعياري للدرجات الكلية لسلم تورنتو للتكتم 

لدرجات الكلية  يبن متوسط الحسابي وانحراف المعياري( 17)الجدول رقم 
 (tas 20)لسلم تورنتو للتكتم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة

06 53,46 6,02 

 

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لسلم ( 63)يتضح من الجدول           
إذن نستطيع  .65,0بانحراف معياري   20,22بلغ   (tas20)تورنتو للتكتم 

القول إنه يوجد مستوى متوسط من التكتم لدى األفراد الذين يعانون من التكتم  
درجة، وعليه فقد تحققت  01بالمقارنة مع مؤشر مستويات التكتم أقل من 

الفرضية األولى نسبيا على اعتبار أن مستوى التكتم المتوسط ال يدل على تواجد 
 .متوسط وقريبة من المنخفض الخاصية وبدرجة مرتفعة بل تواجدها 
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العديد من الدراسات التي ذكرناها جاءت نتائجها مخالفة لدراستنا منها           
حالة من  565توصلت نتائج دراستها إلى أن (  5610)دراسة فاسي أمال  

مجموع الحاالت  التي طبقت عليها المقياس  تعاني من تكتم مرتفع بنسبة 
والتي تم إجراءها على مجتمع محلي ( 5662) أيضا دراسة زعطوط . 5,39%

 .من المرضى النفس جسديين  متكتمون  % 32أيضا وقد توصلت إلى أن 

أول ما بدأ مالحظة الخصائص التكتمية على   Sifneosيذكر
المجسدنين الذين يتميزون بوجود عجز واضح في إيجاد الكلمات  المناسبة 

ألحاسيس والتفكير الموجه نحو لوصف المشاعر، إضافة إلى  صعوبة تميز ا
وتفسر صعوبة وصف المشاعر عند الفرد التكتمي  بعجزه عن إدراك . الخارج

 . االنفعاالت و تمييزها

للتحقق من صحة : عرض وتحليل  ومناقشة نتائج  الفرضية الثانية -5
الفرضية قمنا بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير  

  .والجدول التالي يوضح النتائج، المعرفي لالنفعاالت لدى عينة الدراسةالتنظيم 

يوضح ترتيب متوسطات  أبعاد التنظيم المعرفي لالنفعاالت ( 12)جدول رقم 
 .التكيفية وغير تكيفية

القيمة  العينة  البعد
 الصغرى 

القيمة 
 الكبرى 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

بعد التنظيم غير 
التكيفي 

 لالنفعاالت 

06 25.66 90.66 30.02 9.55 

بعد التنظيم غير 
التكيفي 

 لالنفعاالت 

06 25.66 35.66 21.20 5.15 

 

أن البعد السائد واألكثر قيمة  65يتضح لنا من خالل نتائج الجدول  رقم
 ،والتقييم االيجابي ،القبول)هو البعد التكيفي للتنظيم  المعرفي لالنفعاالت 

 ،الكارثية ،لوم اآلخرين)والتنظيم غير تكيفي   ،30.02بقيمة  ( وإعادة التخطيط
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إعادة : ترتيب المتوسطات الجزئية لكل بعد جاءت.  21.20بقيمة ( اللوم الذاتي
وهي ، الكوارثية، اللوم الذاتي، التقييم االيجابي ،لوم اآلخرين ،القبول ،التخطيط

نتائج تعارض الكثير من نتائج الدراسات السابقة لكنها تتفق إلى حد بعيد مع 
 . مستوى التكتم المتوسط  الذي وجد لدى العينة

تذهب هذه : عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة -2
الفرضية إلى توقع وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين التنظيم المعرفي 

  .لتكتم لدى عينة الدراسةلالنفعاالت وا

يوضح معامل االرتباط بين درجات التنظيم المعرفي لالنفعاالت  ( 19)الجدول 
 والتكتم

حجم 
 العينة 

معامل  االنحراف    المتوسط   المقياس  
 االرتباط

 مستوى الداللة 

  CERQ 36,73 5,53    6.25 
 

 6.62دالة عند   

06 Tas 56 50 ,4   5,87    

 

بين درجات التنظيم أن معامل االرتباط ( 69)دول رقم من الج يتضح
 6.62وهو دال عند مستوى الداللة  6.25المعرفي لالنفعاالت والتكتم قد بلغ 

وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية  بين التنظيم المعرفي لالنفعاالت والتكتم، 
 علي وعلية فالفرضية الثالثة قد تحققت، وتوافق دراسة كل  مصطفى دمحم

رمضان  حول التنظيم االنفعالي، وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا 
قمع التعبير )بين درجات  عينة الدراسة ككل على مقياس تنظيم االنفعاالت 

  (5660)وتيلور  ،ودراسة لومينيت. ودرجاتهم على مقياس التكتم( االنفعالي
التذكر في المحفزات العاطفية عالقة  بين التكتم والعجز  التي توصلت  لوجود

 aldo and)وتتوافق مع دراسة الدو هويكسيما . على حد سواء
hoeksema.2010 ) حول العالقة بين ثالث استراتيجيات تنظيم انفعال معرفية

اضطراب ، االكتئاب والقلق) وأعراض ثالثة( إعادة التقييم، الكبت، االجترار)
 (. األكل
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، االجترار)ات التنظيم غير التكيفية أظهرت الدراسة أن استراتيجي
كانت أكثر ارتباطا مع االضطرابات الثالثة بالمقارنة مع  ،(والكبت

كما بينت الدراسة (. وحل المشكالت، إعادة التقييم)استراتيجيات التنظيم التكيفية 
 .أن االستراتيجيات غير التكيفية تلعب دورا مركزيا في علم النفس المرضي

ز عامال إضافيا يؤثر على التنظيم العاطفي لدى األفراد  يعتبر هذا العج
المتكتمين، إذ يقلل من قدرتهم على التفاعل مع األحداث السابقة التي ثبت أنها 

 (.Maria,2012 ,p 305)غير سارة 

وعموما فإن األفراد ذوي الحساسية العالية يفتقرون إلى األدوات  
في حين أظهرت عينة . تنظيم مناسبة المعرفية والعاطفية العتماد استراتيجيات

الدراسة مستوى متوسطا من مستويات التكتم ترافق معه استخدام استراتجيات 
، إعادة التخطيط: تنظيم معرفي لالنفعاالت أكثر تكيفية برزت في إستراتجية

 . الكارثية  لوم اآلخرين ،اللوم الذاتي:  التقييم االيجابي، في مقابل، القبول

 :العاماالستنتاج 
من خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة حول متغيرات الدراسة 
الحالية، وما تم التوصل إليه من نتائج، ومن خالل تطبيق أدوات الدراسة 

، ومن خالل التفسيرات (واستبيان التنظيم المعرفي لالنفعاالت، استبيان التكتم)
 :التاليةالتي وردت في فروض الدراسة تم التوصل إلى النتائج 

وجود مستوى متوسط قريب من المنخفض لمستوى التكتم  لدى المصابين  -
 .باضطراب األعراض الجسدية

سيادة بعد التنظيم المعرفي لالنفعاالت التكيفية  عن بعد التنظيم غير تكيفي في  -
 .عينة الدراسة

ت  وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التنظيم المعرفي لالنفعاال -
 .والتكتم 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 
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استراتجية التنظيم المعرفي لالنفعاالت السائدة كانت استراتجيات تكيفية إلى 
نة وحجمها الذي قد يؤثر على نتائج الدراسة خاصة وأن خصائص العي

خصائص العينة لم تكن متجانسة من خالل نوع المرض فتعددت بين أربعة 
ونعلم الخصائص النفسية والمعرفية  01.3أمراض أخذت القرحة المعدية بنسية 

للمصابين بالقرحة المعدية الذين يتميزون بالنمط أ من بين خصائصه زيادة 
والدينامية والعصبية يحاولون إنجاز أشياء عديدة في وقت ضيق يحبون  النشاط

 .    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 

توصلنا أن  هناك عالقة بين متغير التكتم والتنظيم المعرفي و ،تناولتها دراستنا
لالنفعاالت سواء في اتجاه االرتباط االيجابي أو السلبي، بمعنى  أن مستوى 
التكتم  يؤثر على التنظيم المعرفي لالنفعاالت باالتجاه االيجابي أو السلبي، فلو 

معرفي لالنفعاالت  كان مستوى التكتم مرتفعا سيتم استخدام استراتجيات تنظيم
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 

ولكن مع في الختام نوصي أن تقوم دراسات في نفس المتغيرات، 
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 

 .ثالت االجتماعية المرتبطة بهنتائج الدراسة من حيث إدراك المرض ىالتم
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 :قائمة المراجع

  ،األمراض النفسية الجسدية أمراض العصر، 5666، دمحم فيصل ،الزراد -1 
  .دار النفائس، لبنان ،بيروت ، 1ط

عالقة االضطراب السيكوسوماتي بمصدر ، 5663، جبالي، نورالدين -5
 ،منشورةدكتوراه دولة غير ، صعوبة وصف األحاسيس، الضبط الصحي

 . الجزائر ،جامعة باتنة

علم ، 5610، وسليط دمحم صبري ،دمحم فيصل الزراد: قرهام، ترجمة ،دافيي -2
، 1ط والعالج في علم النفس األكلينيكي، ،التقييم النفس المرضي البحث،

  .دار الفكر، األردن ،عمان

 االكتئاب وعالقته بالتكتم و قلق الموت لدى ، 2003، زعطوط، رمضان -2
  .الجزائر ،جامعة ورقلة، المجسدنين

مفهومه وعالقته .التكتم ، )5665 ،رمضان و قريشي عبد الكريم ،زعطوط -2
  .لجزائرا ،ورقلة، بالصحة والمرض

المجلة ، مخبر الجزائر، إيذاء الذات والتكتم، 5612، فارس زين العابدين، -0
  .المغاربية للدرسات التاريخية واالجتماعية

 ،لبنان ،بيروت، األمراض السيكوسوماتية، 1959، محمود  ياسينعطوف،  -3
 .منشورات يحسون الثقافية

الكتئاب األساسي وااللكستيميا لدى المرضى ا، 5610 ،فاسي، أمال -5
جامعة سطيف، ، دكتوراه غير منشورة مذكرة، السرطان كنشاط عقلي مميز

 . الجزائر

دار الفكر ، ألردن، اعمان، 1 ط، االنفعاالت، 5612، كفافي عالء الدين -9
 .ناشرون و موزعون

األمراض المزمنة في  ،5613، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية -16
  .الجزائر، جامعة ورقلة، الجزائر الواقع واآلفاق



 سامية شرفة . أ -نور الدين جبالي. د.أ
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              212

11- Haynal, A et All, 1997, Médecine psychosomatique, 

3
éme

 edition,  Paris, France : ELSEVIER MASSON. 

12- Gross. j. jand John .o.p, 2003, individual differences in 

two emotion regulation processes :implication for affect 

.relationships .and well-being. Journal of personality and 

social psychology 85.pp348-362 

13- Gross. j. j, 2001, emotion regulation in adulthood: 

timing is everthing current direction in psychological 

science ,10 p.214-219. 

14- Luminet. O, 2007, psychologie des émotions, 

confrontation et événement, 1
ère

 edition, de b, superier, 

bruxelles. 

15- Mikolajczak M et Desseilles .M, 2012, traite de 

régulation des émotion. paris bibiotheque nationale. 

 



 341 - 318: ص -،  ص 2119 سبتمبر،  22: ،  العدد19: ،  المجلدمجلة اإلحياء
 2406-2588 :الترقيم الدولي اإللكتروني 4350-1112                                  :الترقيم الدولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 803   

 

  

 معالم في طريق جيل األلفية الجديدة

 "طلبة الجامعة نموذجا"
Milestones in the path of the new millennium generation 

"University students model" 

*************** 

  عزوز بوساحة/أ           
      azzoubous17351@gmail.com  

 1جامعة باتنة -أستاذ مشارك بكلية العلوم اإلسالمية 
 

 81/10/2119:تاريخ القبول   14/10/2119 :تاريخ اإلرسال
 

 : الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم صفات وخصائص وسمات 

وفي  ،والتي تميزه عن األجيال السابقة في الكم والنوع ،جيل هذه األلفية الجديدة
لذلك سعت هذه  ،...األمزجة والطبائع واألذواق والميول واالتجاهات والمواقف

 :على التساؤل الجوهري اآلتي اإلجابةالدراسة إلى 
ما هي أهم معالم جيل األلفية الجديدة بصفة عامة، وطلبة الجامعة منه 

 ؟بصفة خاصة
 :النتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسة ما يليومن 

جيل هذه األلفية ال تستقيم حياته العادية والخاصة بدون وسائل  -
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة

خاصة إذا سلكت " المحاضرات " جيل هذه األلفية أقل ميال نحو نظام  - 
يصبح الطلبة فيها مجرد أجهزة نظامها القديم اآلخذ بالطريقة اإللقائية التي 

 . استقبال
هذا الجيل يغلب على متمدرسيه العنصر النسوي خاصة التعليم  -
مما يستوجب إجراء  ،وهذه ظاهرة كونية تتواجد في القارات الخمس ،الجامعي
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دراسات ميدانية لتحديد أثر ذلك على مستقبل الوظائف في بالدنا العربية 
  .واإلسالمية

 ،التكنولوجيا الرقمية المكون األساسي في عمل وشغل هذا الجيلتشكل  -
نظرا القتحام هذه التكنولوجيا جميع مجاالت حياتهم بما فيها الميادين التي 

 .وغيرها من النتائج..... لون فيهايعم
 .اآلفاق المستقبلية ؛طلبة الجامعة ؛ة الجديدةجيل األلفي  :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 his  -  

normal 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. 
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 :مقدمــــــة
جيل الشبكة  :تعددت أسماء ونعوت وأوصاف جيل األلفية الجديدة من

«Web- generation»   إلى جيل الرقمية«digital-generation»  إلى جيل
 facebook»إلى جيل الفايسبوك «internet-generation»االنترنت 

generation» ...وغيرها من األسماء والنعوت. 

وقد تعددت وتنوعت أسماء هذا الجيل نتيجة ما يحمله من صفات 
وخصائص مغايرة لألجيال السابقة كان لتطور التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا 

 ،أثره البارز في ظهور معالم هذا الجيل الجديد « ICT »المعلومات واالتصال 
كما  -  « Millennials »" األلفويون"أو  " جيل األلفية"الذي كثيرا ما يلقب بـ
وما صحبه من تغير جذري وعميق في جميع مجاالت  -يحلو لي أن أسميهم 

ولم تسلم من حركة التغيير هذه حتى أجيال تلك  ،الحياة المادية منها والمعنوية
إما  ،المجتمعات التي عاشت حينا من الدهر بعيدة عن التأثيرات الخارجية

أو أنها لعوامل داخلية  ،لعوامل طبيعية حالت دون وصول هذه الـتأثيرات إليها
 ! ...لها صلة بالثقافة والتربية لتلك المجتمعات

 مشكلة البحث :أوال
  :الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيس اآلتيتسعى هذه 

وجيل متعلمي هذه  ،ما هي أهم معالم جيل األلفية الجديدة بصفة عامة
األلفية بصفة خاصة وعلى األخص طلبة الجامعة كنموذج لهؤالء المتمدرسين 

  ؟في ظل هذه األلفية الجديدة 

بتفكيكه إلى حتى نتمكن من اإلجابة على هذا التساؤل الجوهري قمنا و
أسئلة فرعية تسمح لنا بإلقاء الضوء على جوانبه المختلفة وزواياه 

  :نعرضها بإيجاز كما يلي...المتعددة

 ؟«Millennial generation»" جيل األلفية"ماذا يعني مفهوم  -

وجيل المتعلمين منه و طلبة الجامعة  ؟ما هي أهم معالم هذا الجيل بصفة عامة -
 .؟بصفة  خاصة
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وكيف يمكن االرتكاز عليها لتفجير  ،هي أهم نقاط القوة في هذا الجيل ما -
 ؟وكيف يمكن عالجها وترميمها ،وما هي نقاط الضعف فيه ،مواهبه وطاقاته

  ؟وما هي أهم معالم استشراف مستقبل هذا الجيل في اآلجال القريبة والبعيدة -

 منهج البحث  :ثانيا

الوصفي باعتباره هو المناسب  لقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج
 ،وذلك لتوصيف جيل األلفية الجديدة ،لطبيعة الدراسة ومجال البحث فيها

عالوة على  ،والوقوف على الخصائص التي تجعله متميزا عن األجيال السابقة
سبر مواقفه من صيغ التعليم الجامعي السابقة والجديدة ونظرته االستشرافية  

 .الشغلالمستقبلية تجاه العمل و

 الدراسات السابقة :ثالثا

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 

 ،جل هذه  الدراسات والبحوث باللغات األجنبيةو ،وغير ذلك.. .معترك الحياة
 ،وكالعادة فإن نصيب األسد من هذه الدراسات والبحوث هي باللغة االنجليزية

لذلك سنقتصر على عرض  ،وال يمكن عرض كل هذه الدراسات والبحوث
دراستين هامتين تمثالن وجهة نظر كل من الفريقين وفيما يلي عرضهما 

  :بإيجاز

  :(2111) (Jean twenge)" توينج جين "ة النفس األمريكية دراسة عالم -1
سنة وهي تدرس جيل األلفية الجديدة منذ عام   11أمضت هذه الباحثة  
 I»و  ،(جيل أنا)  «Generation me» :جمعتها في ثالث مؤلفات هي ،م  2000

Gen»  (أي جيل)، ( وباء النرجسية)و «The narcissism epidemic » - 
بكاليفورنيا في " سان دييغو"حاليا منصب أستاذ في علم النفس بجامعة تشغل 

وتتمحور دراستها حول تتبع آثار التغير الذي  -الواليات المتحدة األمريكية 
وتوصلت  ،يحدث لشخصيات جيل األلفية الجديدة  بالمقارنة مع األجيال السابقة
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لشباب األمريكي المولود إلى مجموعة من النتائج بعد الدراسات الميدانية على ا
  :فيما يلي أهمها 9006 – 1611بين عامي 

وليس مجرد تصنيفها  ،اعتماد سنة الميالد كمحدد لتصنيف هذه األجيال -
نظرا لتباين الخبرات ( وغيرها. .zوجيل  ،yوجيل  ،xجيل ) طبقا ألجيالها 

 .1الثقافية بينها في السنة الواحدة فما بالك بعقد كامل

هذه األلفية يحمل رؤى إيجابية عن نفسه، كما أنه متفائل جدا في جيل   -
توقعاته 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. 

اته يجعل مصلحته الفردية فوق أي اعتبار ويكره هذا الجيل محب لذ -
 .االنخراط 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

ي بحوثها عن جيل هذه أنها بالغت في تفسير البيانات التي جمعتها ف
األلفية، وفي أحيان كثيرة أساءت تفسيرها، يقول في ذلك األستاذ الباحث 

، أستاذ علم النفس بجامعة »ttJeffrey Jensen Arne « "جيفري جنسن أرنت"
  " مساشوشتس"بوالية   »Worcester« "ورسستر"بمدينة " كالرك"
»Massachusetts« أعتقد أنها أساءت تفسير : "بالواليات المتحدة األمريكية

البيانات على نحو واسع أو أنها بالغت في تفسيرها، وحسب اعتقادي فإن ذلك 
تدعو إلى السخرية باقتصارها على  دراسة إنها: "ثم يضيف قائال" مدمر لها

وغيرها من  ..."فعل صور نمطية سلبيةمجموعة من الناس تقريبا هم بال
 .3االنتقــادات

 

http://jeffreyarnett.com/
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كارل "و   «Eric Greenberg»"إريك جرينبيرج"دراسة كل من  -2
 :Karl Weber»  (2113)4»" فيبر

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 

وينتمي كل من  ذهبت إليه الدراسات ذات الرؤية السوداوية عن هذا الجيل،
حر بالواليات المتحدة الباحثين إلى عالم الكتابة والتحرير والتأليف والنشر ال

جيل ) «Generation We»األمريكية، لذلك جاء عنوان دراستهما موسوما بــ  
التي حملت " جين توينج"وهو مخالف لعنوان إحدى دراسات الكاتبة ( نحن

عن سبب " إريك جرينبيرج"، ويقول (جيل أنا)  « Generation me»عنوان 
شاب  مليون 61لمتحدة  ما يقارب  يعيش في الواليات ا: "هذه التسمية ما يلي

، أما أنا "جيل األلفية "، يشار إليهم أحيانا باسم 9000و  1691ولدوا بين عامي 
                      .                                                                               5"والجحود للخير األكبر الذي يميزهم اإلنكاربسبب " جيل نحن"فأدعوهم  بـــ

 : أما هم نتائج هذه الدراسة فهي كاآلتي

 .جيل هذه األلفية جيل رائع وقوي -

 .اإلطالقجيل األلفية جيل خاص، ويحتمل أن يكون أعظم جيل على  -

 . بل هو رصين في نظرته للعالم. جيل ليس متشائما أو انتقاميا -

ابتكار طريقة إخراج  نفسه  من  انه يؤمن بالتكنولوجيا ويعرف أنه باستطاعته -
 .الفوضى التي يرثها

إنه يؤمن بروح المبادرة والعمل الجماعي وهو برفض القسوة ومتسامح، وفي  -
 . كثيرمن الحاالت نجده أكثر نضجا من األجيال السابقة

جيل يرفض الخالف والمشاحنات، ألنه جاء ما بعد الحزبية وما بعد  -
 .6وغيرها من النتائج.. .السياسياإليديولوجية وما بعد 
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 : تقييم الدراستين السابقتين
بالرغم من تعارض الدراستين واختالفهما حول أهم خصائص جيل 

حول هذا  األلفية الجديدة إال أنهما تمثالن الجدل الواسع الذي أثير ويثار
إلقاء الموضوع، وبالرغم من االنتقادات التي وجهت لهما، إال أنهما ساهمتا في 

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 

مه ومشكالته من أشكال محاولة فهم هذا الجيل والتقرب منه، واإلنصات لهمو
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

 : رضيات الدراسةف: رابعا

 : 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 

 .الرؤية المستقبلية أو
ضيات فرعية تعتبر وتندرج تحت هذه الفرضية العامة مجموعة من فر

 : كمؤشرات عن مدى صدقها أو عدم مطابقتها للواقع الميداني نوجزها كما يلي

 .9010 -1610ينحصر اإلطار الزمني لجيل األلفية الجديدة بين عامي  -1

تختلف الدراسات والبحوث والرؤى حول معالم جيل األلفية الجديدة سواء  -9
 .كانت سلبية أو إيجابية

الجيل بمؤشرات ومعالم في ميدان التعليم والتعلم خاصة الجامعي ينفرد هذا  -3
 .منه تجعله متميزا عن األجيال السابقة
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يحمل جيل األلفية الجديدة رؤى وتصورات استشرافية عن المستقبل  -4
 .معظمها تفاؤلية

 أهمية الدراسة: خامسا
 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 لجيل  -
 .األلفية الجديدة

الوقوف على أهم خصائص ومميزات هذه الفئة لمحاولة التقرب منها  -
 .واإلنصات آلمالها وآالمها

الشريحة المتعلمة منها خاصة طلبة الجامعة، الوقوف على أهم خصائص  -
 .لتمهيد الطريق إلعدادها وتكوينها وتأطيرها

محاولة قراءة الخريطة النفسية واالجتماعية لجيل األلفية الجديدة، باعتبار ذلك  -
 . وغيرها من األهميات.... أهم متطلبات حياتنا المعاصرة

 أهداف الدراسة  : سادسا
ن ومن بيدهم القرار لهذه الشريحة، التي هي مستقبل لفت أنظار المسؤولي -

 .األمة وعدة غدها الباسم

محاولة المساهمة في إزالة حواجز سوء الفهم واألحكام المسبقة وسوء قراءة  -
واقع جيل هذه األلفية بقراءة موضوعية بعيدة عن التعصب واألحكام 

 .الجاهزة والتعميمات الظالمة

هذه األجيال بضرورة االقتراب من هذه الشريحة تحسيس كل معلم ومربي ل  -
ومحاولة إقامة جسور المحبة والتواصل والحوار والفهم معها، لتمهيد وتهيئة 

 .األرضية إلعدادها وتكوينها

الوصول بالدراسة إلى عتبة حصر مجموعة خصائص ومميزات ألجيال هذه  -
 .....  األلفية، كمؤشرات وقرائن مميزة لها عن غيرها
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I- دراسة مفاهيمية لمصطلحات البحث : 

 :« mellennials » "جيل األلفية"تحديد مفهوم  -1

جماعة من "بصفة عامة بأنه  « generation »" الجيل" يعرف مفهوم 
 .7"الناس ولدت خالل فترة محددة من الزمن

فتعددت نظرا لتعدد الرؤى " جيل األلفية"أما تعريفات مفهوم 
العلمية والمدارس والمذاهب السياسية والفكرية واالتجاهات والتخصصات 

وغيرها، ورغم ذلك فقد اخترت عينة من التعريفات لما رأيت ... واأليديولوجية
فيها من بساطة العبارة ووضوح اللغة من جهة واختصار وجزالة األلفاظ من 

 .ناحية أخرى

 :وفيما يلي أهم هذه التعريفات

و « Neil Howe » "نيل هوو: "يف كل من المؤرخين األمريكيينتعر -
لقد عرف هذين المؤرخين مفهوم : « William Straus »" وليام ستراوس"
تاريخ مستقبل "المأخوذ من كتابهما الذي يحمل عنوان  -" جيل األلفية"

شريحة من ": بما يلي  -  «The history of America’s future»"أمريكا
 .8"9004 -1619 المجتمع تتألف من أفراد ولدوا بين عامي

عرفت هذه الموسوعة العالمية  ":ويكبيديا"تعريف الموسوعة الحرة  -
 .X"*9جماعة ديمغرافية جاءت بعد جيل : "كما يلي" جيل األلفية"مفهوم 

أما قاموس  :« Dictionary.com »تعريف قاموس  -
«dictionary.com»  كاآلتي" جيل األلفية"االلكتروني فعرف مصطلح :

فما فوق، نشأ  1610مصطلح اعتاد استخدامه للداللة على جيل ولد في سنة "
 .10"الجماهيرية اإلعالمعلى استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل 

عرف هذا الموقع، الذي يمكن  :« HR daily advisor »تعريف موقع  -
يعرف : "كما يلي" جيل األلفية"  "اليومي للموارد البشرية المرشد " ترجمته بــ

 .11"900-1610جيل األلفية عادة بأنه أولئك الذين ولدوا بين عامي 
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 :تقييم عام لهذه التعاريف
جيل "سجلنا على التعاريف السابق عرضها والخاصة بتحديد مفهوم 

 :الجديدة جملة مالحظات نعرضها بإيجاز كما يلي" األلفية

الزمني، الذي يبتدئ من  باإلطار" جيل األلفية"التعاريف حددت مفهوم  جل -
 .أي من بداية الثمانينات إلى غاية تاريخ اليوم 1610سنة 

هذه التعاريف متشابهة إلى حد بعيد تختلف فقط في فترة بداية تاريخ هذا  -
 .م، كما أنها يفرق بينها تراكيب الجمل واأللفاظ 1619و  1610الجيل بين 

جل هذه التعاريف تقوم بتوصيف أجيال األلفية الجديدة في العالم الغربي، وال  -
 .تقيم وزنا ألجيال األمم األخرى خاصة أبناء العالمين العربي واإلسالمي

II- أهم معالم جيل األلفية الجديدة: 
يتميز جيل هذه األلفية بمجموعة من خصائص ومميزات تعتبر معالم 

السابقة، حاول العديد من  األجيالواضحة في جبين هذا الجيل، بحيث تميزه عن 
العلماء والمفكرين والباحثين رصدها وتوصيفها وتسجيلها وشرحها 

 : وتوضيحها، نعرضها بإيجاز كما يلي

 األجيالالجيل عن غيره من  أول معلم يميز هذا: جيل الرقمية -1
 The" )جيل األلفية"األخرى هو أن هذا الجيل، الذي كثيرا ما يلقب بـ 

Millennial generation)  األلفويين"أو "(millennials) أول جيل في تاريخ ،
البشرية جمعاء تربى وترعرع وسط عالم مغمور بالتكنولوجيا الرقمية 

(digital technology)د يولد في هذا الفضاء إال ويفتح عينيه ، فما من مولو
وسط أجهزة الكترونية من تلفزة وحاسوب وهواتف نقالة بمختلف أشكالها 

وغير ذلك، لدرجة أن بعض ... وألوانها وآالت تصوير وأجهزة الفيديو رقمية
 .12"الحاسة السادسة الرقمية" التقارير وصفتهم كما لو أنهم يملكون 

هو  -حسب ما يذكره المختصون  -هذا الجيل  :جيل النفر الكثير -2
 اإلحصائياتأوسع األجيال عددا وأكثرها نفرا، فعلى المستوى العالمي تباينت 

على رقم دقيق واحد، فعلى سبيل المثال  اإلحصائياتواختلفت، ولم تتفق هذه 
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" أسبوع جيل األلفية"ة هذا الجيل، والتي تحمل عنوان ذكرت أسبوعي
« Millennial week »   حسب "ألف فرد 100مليار "أن رقمهم قد وصل إلى ،

     .13ماليير نسمة 8م من إجمالي عدد سكان العالم والبالغ 9014احصائية عام 

فيقدرون عددهم  «*PEW»  أما علماء السكان في مركز البحث التابع لــ
مليار  9.4مليار نسمة من مجموع سكان الكرة األرضية والبالغ  9بحوالي 

من النسبة العامة لمجموع سكان  %99نسمة، حيث قدروا نسبتهم بحوالي 
 .اإلحصائياتوغيرها من  ...14المعمورة

 :أما توزيعهم على أهم دول العالم فهم كما يلي

تبلغ أعدادهم  -9011حسب إحصائية عام  -في الواليات المتحدة األمريكية  -
 : مليون فرد موزعين على الفئات العمرية اآلتية 100حوالي 

 .% 9.1مليون نسمة بنسبة  91=  19 -19 -

 . %6.9مليون نسمة بنسبة  13.9=  11-94 -

 .15 % 13.9مليون نسمة بنسبة  44.1=  91-34 -

تقرير "انيا فتبلغ نسبتهم حوالي ربع سكان المملكة المتحدة حسب أما في بريط -
-inkling-report"  9011عن جيل األلفية في بريطانيا عام " 1انكلينج رقم 

no-1-uk-millennials ".   

مليون فرد مع حلول عام  19وتوقع هذا التقرير بأن أعدادهم ستصل إلى 
 .16م 9016

م قدر 9011بريطانية حرر في عام ال" الجارديان"وفي مقال لصحيفة 
 .17مليون إنسان 11.9أعدادهم في بريطانيا وحدها بحوالي 

م فقدرت أعداد األجيال المولودة 9011أما في كندا وحسب إحصاء عام 
من مجموع  %99مليون نسمة وبنسبة  9.3بحوالي  9011-1663بين عامي 

 .18السكان
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مليون فرد، ويمثلون  11حوالي أما في فرنسا فتبلغ أعداد جيل األلفية بها 
 .19ثلث مجموع سكان فرنسا النشطين

مليون نسمة، وتأتي اليونان  14.11أما ألمانيا فبلغت أعدادهم بها حوالي 
مليون  9.09في آخر ترتيب دول االتحاد األوربي حيث لم تتجاوز أعدادهم بها 

 .20إنسان

بة جيل األلفية فيه فتبلغ نس -أكبر بلدان العالم سكانا  -أما في الصين  -
، إال أن بعض الدراسات ترى بأن نسبتهم 21من مجموع السكان %99حوالي   

 Gentlemen Marketing»أعلى من ذلك، فعلى سبيل المثال يرى موقع

Agency »   والذي 1610بأن نسبة جيل الشباب في الصين المولود بعد عام ،
من مجموع السكان، وأن  % 91.4سنة تبلغ  31سنة و  11يتراوح عمره بين 

، -وهي أكبر مجموعة على وجه األرض  –مليون نسمة  311أعدادهم بلغت 
  -حسب العقد الزمني الذي ولدوا فيه  -وقسمتهم هذه الدراسة إلى صنفين 

 :  وهما

 .وهم الذين ولدوا بعد الثمانينات  " balinghou" "بالينجهو"جيل  -

 .22وهم الذين ولدوا بعد التسعينات" jiulinghou"" جيولينجهو"وجيل  -

أما في العالم العربي فاإلحصائيات شحيحة وفي أحيان كثيرة متناقضة 
وغير دقيقة، والسبب في ذلك يعود إلى ما تشهده المنطقة العربية من 

الغزو األمريكي للعراق  اضطرابات وقالقل وحروب وصراعات، خاصة بعد
بي، الذي ترتب عنه سقوط أنظمة م و تفجر ما سمي بالربيع العر9003عام 

ودموية المشهد السياسي في كل من سوريا والعراق اليمن و ليبيا وإلى حد ما 
فكل ذلك انعكس سلبا على الوضع في العالم العربي، خاصة ... مصر و السودان

وهذا ما جعل صاحب  فيما يتعلق بالفئة الشابة أو ما اصطلح علية بجيل األلفية،
   "كيف يعمل الجيل الجديد على تغيير الشرق األوسط: جددالعرب ال" كتاب 

«The New Arabs: how the  millennial generation is changing the 

middle east »      جوان كول"وهو"« Juan Cole* »   يصف هذا الشباب في
إن الشباب في البلدان الثالثة استخدم : "كل من مصر وتونس وليبيا بما يلي
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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 

لك التعذيب على يد الشرطة، وكذا ملفات التهم بالفساد على مستوى عال، وكل ذ
 .23"مصحوبا بالسخرية والكاريكاتير

رؤية تفاؤلية زائدة عن مستقبل عربي جديد مع هذه الثورة ويحمل الكتاب 
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، 

ألول التي تدار فيها حربا ضروسا بالنيابة عن أطراف خارجية هي المستفيد ا
منها ال سيما إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية الراعية الرسمية لها، عالوة 
على التيار الصفوي المتخفي تحت عباءة النظام السوري واإليراني والمؤجج 

الشيعي، الذي راهن عليه الغرب كثيرا إلعادة رسم خريطة  -للصراع السني 
 . الشرق األوسط من جديد

عن هذه الرؤية التفاؤلية في غد باسم يصنعه يقول صاحب الكتاب 
الشباب العربي، الذي ما هو في حقيقته إال شباب األلفية الجديدة في أحضان 

فئة الشباب هي المفتاح لتغير سياسي واجتماعي سريع في " :الوطن العربي
ويعلل ذلك " م9011يش حالة االضطراب منذ عام األقطار العربية، التي تع

 Arab »" العربي وأيجيل "عضاء الفاعلين في هذا التغيير هم بقوله  بأن األ

Generation Y* »  الذي يتميز بأنه أكثر ثقافة من سابقيه، وأكثر تحضرا ،
 . 24وأكثر ميال للمواطنة العالمية و أكثر ذكاء تكنولوجيا وأقل تدينا

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 

وبعبارة موجزة يريد شبابا منصهرا في الحضارة الغربية  !؟..إسالمية، بال دين
 .المعاصرة

ولكن الدراسات الميدانية في الوطن العربي أثبتت عكس ما يراه هذا 
" طابة"مسح الذي قامت به مؤسسة الكاتب، منها على سبيل المثال ال الحصر ال

باإلمارات العربية المتحدة، والذي حمل " أبو ضبي"، الموجودة بـ 9011عام 
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، و أثبت ميدانيا أن 25"علمائهولدين المسلم من ب الشبااقف جيل امو"عنوان 
الشباب العربي ال يزال متمسكا بدينه وقيمه وحضارته، فقد أجاب الشباب 

واإلمارات العربية والبحرين والسعودية وفلسطين  العربي في كل من األردن
أؤمن بدين اإلسالم ألنني مقتنع بأنه "والكويت ومصر والمغرب على السؤال 

ألنني نشأت  اإلسالمأؤمن بدين "، كما أجاب على عبارة %100: ةبنسب" حق
 (... %100)بنفس النسبة " فيه

بية الحالمة بجيل فهذه الحقائق الميدانية ترد على هذه الدراسات الغر
عربي منفصل عن أمته وحضارته، وهي كلها تدخل ضمن ما يسمى بالحرب 

 اإلسالميالنفسية الدعائية التي يستخدمها الغرب ضد العالم العربي والعالم 
 .للتأثير على الرأي العام العربي واإلسالمي  والعالمي

الخاصة بأعدادهم في الوطن العربي غير دقيقة  اإلحصائياتوتبقى 
 %40السابق ذكرها، تقول بأن نسبتهم حوالي " جوان كول"ومتباينة، فدراسة 

فيذكر أن نسبتهم " صفحة مكة "من مجموع سكان العالم العربي، بينما موقع 
26حوالي نصف العدد الكلي لسكان العالم العربي

... 

مسخ للشباب العربي واإلسالمي وإن كان يبقى التخوف من مشروع ال
واردا، وهذا ما عبر عنه الشباب العربي في هذه الدراسة، حيث أجاب على 

التوتر بين اإلغراءات في المجتمع والهوية اإلسالمية وااللتزام "سؤال حول 
، فجاءت آراء الشباب معبرة عن هذا التخوف حيث أقرت غالبية عينة "بالدين

 %(19)وفلسطين  %(10)ومصر  %(19)والكويت  %(94)الشباب من اإلمارات 
والشهوات والرذائل التي يواجهها الشباب  اإلغراءاتبأنهم يشعرون بالتوتر من 

وااللتزام  اإلسالميةفي حياتهم أثناء عزمهم ورغبتهم في المحافظة على الهوية 
 .وغيرها من النسب... بالدين

كثيرا ما يوصف  :الرقميةجيل متهم بإدمان استخدام التكنولوجيا  -8
هذا الجيل بأنه مدمن على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، خاصة 

أو البرامج  « Hardware »تكنولوجيا المعلومات واالتصال سواء منها األجهزة 
«software » ولكني وجدت أن هناك العديد من الدراسات والبحوث أثبتت ،
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ريت بالواليات المتحدة األمريكية عام عكس ذلك تماما، ففي دراسة مسحية أج
من أعضاء جيل األلفية الجديدة، والذين تتراوح  1000م على حوالي  9011

منهم بأنهم يطالعون كتبا  %96سنة أجابت نسبة  34 – 11أعمارهم ما بين 
يطالعون األخبار عن طريق المجالت والصحف الورقية، وأن  %99ورقية، و 

(Tablets)األلواح اإللكترونية منهم عن طريق  %14حوالي 
27 . 

البريطانية   «the guardian»( الغارديان)ما أكدته صحيفة  وأيضا هذا
من العينة  %91)التي ذكرت في عددها األخير بأن أغلبية جيل األلفية 

يفضلون قراءة الكتاب ( سنة 94و  11المبحوثة لشباب يتراوح عمره بين 
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 
ظهر المادي للكتاب، بل وابعد من ذلك برائحة الكتاب، حسب تعبير أحد بالم

أو بمظهر رفوف الكتب، كما  "أحب رائحة الكتاب"البمحوثين في هذه الدراسة 
 .28"أريد رؤية رفوف الكتب بكاملها"عبر آخر حين قال 

صورة لهذا الجيل  ترسم اإلعالمأغلبية وسائل  :جيل متهم بالنرجسية -4
بينما أثبتت الدراسات الميدانية  ! ...جيل كسول، نرجسي، محب لنفسهعلى أنه 

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، 
 .تعميم في حد ذاته جهد عقيموهذا ال

كما انتقد بعض العلماء أن جل الدراسات في العالم الغربي تركز على 
الشباب البيض وتتجاهل الشباب الذي يقطن في الضواحي واألطراف من 

وهذا دليل واضح على أن االثنية المركزية الغربية لم . المهاجرين واألقليات
حتى مع هذه األلفية التي سقطت فيها  تختف من الوجود بل ال تزال حية ترزق

الحدود الجغرافية والسياسية للدول واألمم والشعوب، ولكن يبدو أن التغير 
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كما قال عالم االجتماع األمريكي  -الالمادي أصعب بكثير من التغير المادي 
 ".أجبرن نيمكوف"

III- خصائص جيل األلفية في ميدان التعليم والتعلم : 
أو متمدرسي هذه األلفية الجديدة  « Learners »تعلمي شريحة م لقد لقيت

اهتماما كبيرا من مختلف الهيئات الدولية والمحلية ومن مختلف دوائر البحث 
على المستوى الوطني و العالمي واإلقليمي ومن مختلف أطياف النخب المثقفة 

م أو غير ذلك، خاصة في العال... سواء كانوا أساتذة أكاديميون أو سياسيون
الغربي، حاولت مختلف هذه الدوائر رسم معالم لجيل متعلمي هذه األلفية برصد 

 : أهم صفاته وخصائصه، والتي نذكرها بإيجاز كما يلي

اعتبر جيل األلفية الجديدة من أكثر أجيال  :جيل أكثر ثقافة وتعلما  -1
تاريخ العالم الغربي ثقافة وتعلما، وأجريت في هذا المجال دراسات وأبحاث 

بها خاصة في العالم الغربي، نذكر منها  اإللمامعديدة، يصعب على أي باحث 
 : على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

دة األمريكية إلى أن أشارت الدراسات الميدانية في الواليات المتح -
 96و  91من جيل األلفية الجديدة بها، والذي يتراوح عمره بين  %34حوالي 

درجة  -" ليسانس " درجة البكالوريوس  -:  سنة يحمل درجات عليمة عليا مثل
 .درجة الدكتوراه -الماجستير -الماستر 

أما في العالم العربي فقد عرف هو اآلخر تزايد أعداد الجامعيين 
لم يتجاوز  9003ضاعف الجامعات من عام آلخر، فقد كان عددها في عام وت

جامعة  133جامعة منها حوالي  911إلى  9001جامعة ليصل في عام  933
وبدون شك جلهم   -حكومية، أما أرقام الطلبة فتضاعف هو اآلخر  131خاصة و

 11ألف طالب وطالبة إلى  400ماليين و  4من  –من جيل األلفية الجديدة 
 100م، والجامعات ليرتفع عددها إلى أكثر من  9013مليون طالب وطالبة عام 

 .جامعة
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العنصر النسوي في هذا  :جيل يغلب عليه تفوق العنصر النسوي -2
الجيل أكثر تفوقا على الرجال في األقسام الدراسية عموما، والفتيات يتفوقن 

نويات، فمعظمهن يحصلن على البنين في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثا
مثال في الواليات المتحدة األمريكية  اإلحصائياتعلى درجات عالية، وتشير 

وأن  هن نساء ،( الليسانس" )مرحلة التدرج"من طلبة  %19إلى أن حوالي 
كل سنة، بينما ( الليسانس) ألف يحصلن على درجة البكالوريوس  190حوالي 

من  %4بين طلبة الطب، و  %10ز م كانت نسبتهن لم تتجاو 1690في عام 
طلبة القانون، أما اليوم فحوالي نصف طلبة القانون والطب من العنصر 

 .29النسوي

من بين مميزات هذه الجيل  :أبعد األجيال انخراطا في العمل السياسي -8
ابتعاده عن االنخراط في العمل السياسي أيا كان شكله، خاصة ما يتعلق منه 

ما يجعله مغايرا لألجيال السابقة، التي كانت متحمسة  بالعمل الحزبي، وهذا
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 

ى أشده بين مختلف شرائح المجتمعات السيما في البيئة األيديولوجي عل
الجامعية، التي كنت أنا أحد شواهدها، وقد تحول هذا الصراع في ذلك الوقت 
إلى ما يشبه الميليشيات الثقافية، حيث كانت ساحات الجامعة وأحياءها ميادين 

مالي لمعارك أيديولوجية بين ما كان يسمى بالتيار االشتراكي والتيار الرأس
، وصلت في أحيان كثيرة إلى عراك دموي تستخدم فيه اإلسالميوالتيار 

 .األسلحة البيضاء

من بين الخصائص التي يتصف بها هذه الجيل  :أكثر األجيال مدنية -4
أنه أكثر مدنية من األجيال السابقة، بمعنى أنه أكثر اكتسابا للسلوك المدني، 

إما أنها تعيش  1619وهذا شيء طبيعي فمعظم هذه األجيال التي ولدت بعد عام 
في المدينة أو أنها تحتك يوميا بأهل المدينة عن طريق الحراك اليومي سواء 

واالتصال خاصة  اإلعالم، أو عن طريق وسائل ...التجارة أو التعلم بقصد



 عزوز بوساحة/ أ
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              321

أو غيرها، من هنا فإن رقعة التمدن بين هذه الفئة تتسع يوما ...التلفزة واالنترنت
 بعد آخر   

كذلك من بين : المال، الشهرة: أكثر تركيزا على القيم المادية مثل -0
: تركيزا على القيم المادية مثل الخصائص التي ينعت بها هذا الجيل أنه  أكثر

 ... المال والشهرة  والربح المادي

هناك  :أقل اهتماما باالنخراط في العمل الجماعي، واالنتماء الجمعي -0
العديد من الدراسات و البحوث التي تصف هذا الجيل بأنه أبعد األجيال عن 

الذات  الخوض في العمل الجماعي و معتركه وأكثر ميال نحو الدوران حول
التي ترى بأن  "جين توينج"عالمة النفس بعيدا عن المجموع  من ذلك مثال  

انشغال الشباب بذواتهم هو أحد معالم انعكاسات تغير االتجاهات الفكرية  في 
المجتمع األمريكي، خاصة مع  صعود موجة النزعة الفردية في العقود 

أن اآلباء   -حسب رأي الكاتبة  -األخيرة، ومن القرائن والشواهد على ذلك 
والمجتمع ككل ال يعيران  أي اهتمام لواجبات الشباب حيال المجتمع الذي 

 .30يعيشون فيه بقدر ما يكون اهتمامهما منصبا حول إنجازاتهم الفردية

أما أكبر الفترات التي عرفت مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات 
م، والتي ألقت  1666 -1611بين عامي حول متعلمي هذه األلفية الجديدة فهي 

 : 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؟ -

 .وغيرها....وعائالتهم؟ما هي خصائص و مميزات أسرهم  -

IV-  31الجديدة األلفيةالراءات الخمس التي ينجذب نحوها طلبة:  

 Christy »" كريستي برايس"المهتمين بمتعلمي هذه األلفية  من العلماء

Price » : بالواليات المتحدة " دالتون"وهي أستاذة في علم النفس بجامعة
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األمريكية، حيث ركزت هذه العالمة جل اهتماماتها على متمدرسي هذه األلفية  
بين طموحات  « gap »أن هناك فجوة : الجديدة، وسجلت عدة مالحظات منها

و أهم ما توصلت . الطلبة في النجاح والتفوق والمجهود الذي يبذلونه في القسم
والتي " لراءات الخمسنظرية ا"هذا الباحثة هي نظريتها المسماة بــ  إليه

 :نعرضها بإيجاز فيما يلي

 R1: research-based)  الطرق المعتمدة على البحث الميل نحو -1

methods :)  من بين الطرق التي تستهوي طلبة هذه األلفية الجديدة ويفضلونها
  -حسب ما خبرته الباحثة ووقفت عليه  -على غيرها هو تنوع طرق التعليم 

وخاصة الطرق الفعالة، والمعتمدة على بحوث ودراسات علمية، لذلك فهم 
هم ميالون لطرق التدريس المرتكزة على األرضية العلمية والمنهجية، أما أ

 : مكونات بيئتهم التعليمية لديهم فأوجزتها الباحثة في النقاط اآلتية

 .طلبة األلفية الجديدة أقل اهتماما بنظام المحاضرات -

 .اإلعالميةهذا الجيل أكثر استخداما للوسائط  -

 .طلبة هذه األلفية أكثر ميال للتعاون مع األقران -

لقد تربى  (:R2: Relevance) الميل نحو وثاقة الصلة بالموضوع -2
وسط بيئة جعلتهم كثيري االعتماد على  « Millennials »**" األلفويون"
في أي شيء يريدون معرفته، لذلك فهم ال يقيمون المعلومة من أجل " جوجل"

غرض أو هدف معين، وعلى هذا األساس ترى الباحثة بأن دور األستاذ قد تغير 
م وتدريب الطلبة على كيفية استخدام من نشر المعلومات والمعارف إلى تعلي

المعلومة وتوظيفها، لذلك فإن أكبر تحد يواجه األساتذة هو ربط محتويات 
المحاضرة أو الدرس بالثقافة الحالية، وجعل مخرجات التعليم والنشاط الدراسي 

 في لالنخراط وإعدادهم األفراد لحاجيات المدرسة استجابة ىبمد وثيق الصلة

 .سوق العمل وفي المجتمع الحالي

على عكس جيل  (:Rationale R3) الميل نحو بسط وعرض األسباب -8
الذي تربى في ظروف أكثر تسلطا، والذي كان  « *Boomers» انفجار المواليد



 عزوز بوساحة/ أ
 

 
 2119 سبتمبر /22: العدد                                                                              322

" األلفيين أو األلفويين"فيه أكثر استعدادا لتقبل سيل من الطلبات واألوامر، فإن 
ترعرعوا في ظرف غير تسلطي، فهم أكثر استجابة على األرجح لسياقات 
معينة، إذا زودهم األساتذة ببسط وعرض أسباب ومبادئ سياسات معينة، أو 

ءات ويجنح نحو واجبات محددة، بمعنى أن هذا الجيل يكره أسلوب االمتال
 .واالقتناع اإلقناعأسلوب 

يفضل األلفويون بيئة  (: :Relaxed R4) الميل نحو حالة االسترخاء  -4
تعليمية أقل رسمية، والتي بإمكانهم فيها التفاعل مع األساتذة على نحو غير 

وفي مقابالت عديدة مع الطلبة . رسمي، وكذا التفاعل مع بعضهم البعض
(  استرخي" )على رسلك"الحظت الباحثة االستخدام المتكرر لمصطلح 

« Laid- back » نحو حالة االسترخاء ويفضل  مما يوحي بأن هذا الجيل يميل
البيئات غير الرسمية في التعليم ليتمكن من التفاعل مع مفردات البيئة التعليمية 

 . التي يتواجد فيها سواء كانوا أساتذة أم طلبة حقيقيون أو افتراضيون

جيل األلفية الجديدة عقالنيون إلى  (:R5: Rapport) الميل نحو األلفة -1
ر مركزية في حياة آبائهم من األجيال السابقة، فقد اعتادوا أبعد الحدود، فهم أكث

أن يكون الراشدون في حياتهم، لذلك فهم ميالون إلى التعامل معهم باأللفة 
والتودد، خاصة من أساتذتهم، وقد لمست الباحثة أن لديهم رغبة عارمة في 

وعلى مواصلة تحقيق النتائج الجيدة في تعليمهم إذا ما احتك بهم األساتذة 
 . مستوى شخصي

تفسير " كريستي برايس"إن هذه النظرية التي حاولت بها الباحثة 
سلوكيات متعلمي هذه األلفية الجديدة وخصائصهم المعرفية والوجدانية في 
الواليات المتحدة األمريكية هي صالحة للمجتمع الغربي بصفة عامة والمجتمع 

لية على واقعنا االجتماعي ك إسقاطهااألمريكي بصفة خاصة، لذلك ال يمكن 
والثقافي المختلف عن الواقع الغربي أو األمريكي، وإن كان هناك بعض التشابه 
بين أجيال هذه األلفية نتيجة تأثير وسائل االتصال الحديثة في هذه الشريحة، 

، ذلك ما "عقالني"وهي حقائق ال يمكن إخفاءها، فالقول مثال بأن هذا الجيل 
رب حيث األفكار لها قيمتها ووزنها في المجتمع، أما في يصدق عندهم في الغ
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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 

لى التي هي تتحكم في سلوكيات األفراد ع –مرحلة الغريزة  -"مالك بن نبي 
 ...". 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

V - أهم أصناف أجيال األلفية الجديدة : 
في ظل الغياب شبه التام للدراسات والبحوث  :في العالم العربي -أ

الخاصة بأجيال األلفية الجديدة في العالمين العربي واإلسالمي، حاولنا قدر 
رغم قلتها  -عرض بعض الدراسات التي تصدت لهذا الموضوع  اإلمكان
 :بإيجاز كما يلي -وندرتها

&) « &strategy»اإلستراتيجية ( تقرير -1
رتشارد : "قام كل من: 32

آالف شاب    3شملت  وآخرون بدراسة مسحية  (Richard Shediac)"شيدياك
أقطار عربية لقياس رؤى هؤالء الشباب حول مواضيع عديدة  1عربي في 

وحاسمة، وتم في هذه الدراسة تقسيم األجيال العربية إلى ثالثة أصناف هي كما 
 : يلي

 .سنة 11 -46وهي األجيال التي لها من العمر ما بين : جيل القومية العربية -

 .سنة 41 -31هي األجيال التي لها من العمر ما بين و: جيل اإلقليمية العربية -

سنة،  31 -11وهي األجيال التي لها من العمر ما بين : جيل الرقمية العربية -
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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القيم الثقافية، وأساليب : تقارب رؤى األجيال الثالث حول مواضيع معينة مثل -
 ...العمل، و استخدامهم للتكنولوجيا

اختالف هذه األجيال إلى حد بعيد حول رؤيتهم نحو الحكومات و الواجبات  -
وغير ....لتربوي، واالستخدام األفضل للتكنولوجياالسياسية، واإلصالح ا

 .ذلك

وحسب دراسة أخرى قام بها نفس المركز فإن نسبة األجيال الجديدة 
 إفريقيام في كل من الشرق األوسط وشمال  1669 - 1699المولودة بين عامي 

 .من مجموع سكان المنطقة %40قد بلغت حوالي 

 :رقمية العربي نعرض منها ما يليوقدمت الدراسة معلومات هامة عن جيل ال

 .من هذا الجيل يستخدم االنترنت يوميا 13% -

 .ساعات على األقل يوميا 1منهم يستعمل االنترنت لمدة  40% -

 .منهم يقضي أكثر من ساعتين يوميا في مواقع الشبكات االجتماعية 11% -

 .منهم يفضل االنترنت على التلفزة 91% -

من هذا الجيل له مستويات التعليم العالي، تتفوق فيه اإلناث على  14% -
بينما الذكور لم تتعد نسبتهم  %10الذكور، حيث تستحوذ اإلناث على نسبة 

 .33وغيرها من  النسب... 46%

: أصنافهم في الواليات المتحدة األمريكية: في العالم الغربي –ب 
األمريكية حسب الفترة الزمنية التي مرت تصنف األجيال في الواليات المتحدة 

أما  بها، واألحداث التاريخية التي كانت مساهمة في صنعها أو كانت متأثرة بها،
 :أعدادها فهي ستة أجيال نعرضها بإيجاز كما يلي

، كان مواليده 1691و  1601ولد هذا الجيل بين عامي  :« GI »جيل  -1
في الحرب العالمية فكانوا جنودا ومقاتلين، في أثناء الحرب العالمية أطفاال، أما 

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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األطفال خارج  والخطأ، ويؤمن بقدسية الزواج مدى الحياة، وال يقبل بالطالق أو
وما إلى ... له والء قوي للوظائف والمجموعات والمدارس ار الزواج،إط

 .   34ذلك

لقد أطلق المؤرخان  :«the silent generation»الجيل الصامت  -2
 the silent »"الجيل الصامت"اسم " ستراوس"و" هاو"األمريكيان 

generation »   على األجيال التي ولدت في الواليات المتحدة األمريكية خالل
فترة الكساد االقتصادي الكبير خالل الثالثينات القرن الماضي وقبل نهاية 

، وهم أكبر سنا من األجيال التي شاركت (1641-1691)الحرب العالمية الثانية 
 .35في الحرب العالمية الثانية

المولود )يتألف اليوم الجيل الصامت : "عن هذا الجيل" نيل هاو"يقول 
مليون راشد في السبعينيات والثمانينات من  90من حوالي ( 49-1691بين 

موقعهم السني في التاريخ يشطرهم بشكل محرج بين اثنين من . أعمارهم
 المولودين في وقت متأخر جدا ليكونوا أبطال الحرب: األجيال المعروفة

العالمية الثانية، والمولودين في وقت مبكر جدا ليكونوا من مثيري القالقل في 
 .36"العصر الجديد

" طفرة المواليد"من فرنسا جيل ( Bernard Cornu)ووصف العالم 
(baby-boom ) بأنه كان جيل فكاهة(fun ) وجيل استهالك وجيل انجازات

 .37اجتماعية

وهي األجيال التي ولدت : « Baby Boomers»جيل طفرة المواليد  -8
م، وكما الحظ العديد  1610و 1643في الواليات المتحدة األمريكية بين عامي 

من المفكرين والباحثين فإن شباب هذا الجيل كان في عصر التفاؤل الكبير حيث 
انتهت الحرب العالمية في عهده، وكذا بروز الواليات المتحدة األمريكية كقوة 

طفرة "لذلك سمي بجيل ، ز هذا الجيل بزيارة المواليدوتمي .38عظمى عالمية
 ".Baby Boomers"" المواليد

، 1611و  1611وهو الجيل الذي ولد بين عامي : «X» جيل إكس -4
وقبل جيل األلفية أو األلفويين، وليس هناك " طفرة المواليد"جيل وجاء بعد 
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عادة  الديموغرافيين والباحثينتاريخ دقيق حول بداية هذا الجيل ونهايته، ولكن 
ما يجعلون سنوات والدتهم تبدأ من أوائل الستينات إلى منتصفها وتنتهي 

 .39بسنوات الميالد التي تتراوح بين أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات

جيل األلفية أو جيل : « millennials »" األلفويون"جيل األلفية أو  -0
الجماعة الديمغرافية التي جاءت مباشرة بعد  أو جيل الشبكة  هو (y)" واي" 

(x)" إكس" جيل 
، أي 1610أو بمعنى آخر تلك األجيال التي ولدت بعد عام . 40

 .قبل عقدين من األلفية الجديدة

 : هذا الجيل  قائلة  (Pollak Lindsey )"بوالك ليندسي"وتصف العالمة 

مليون القوي، المعروف أيضا باسم  10هو جيل ( Y" )واي"جيل "
عاما هم الذين  31و 11، هؤالء الذين تتراوح أعمارهم بين "جيل األلفية"

يحدثون اليوم ثورة في مواقع العمل وسيقومون بتغيير وجه القيادة غدا، 
الشركات لم تعد قادرة على االنتظار لالستفادة من هذه الحوض الضخم 

  .41"اهب األمريكيةوالمتنامي من المو

والذي يتألف من  (z) جيل آخر يسمى بجيل  (y)ويتفرع عن هذا الجيل 
  .م 1664مراهقي جيل هذه األلفية المولودين بعد عام 

VI- خصائص 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

لقد درس العالم األمريكي  :Tony Bates” 42“طوني بيتس "دراسة  -1
جيل األلفية الجديدة في ميدان الشغل، فتوصل إلى تسعة " تس طوني بي" 

مميزات وخصائص ألهم األعمال التي يقوم بها هذا الجيل، نذكرها موجزة كما 
 : يلي

 .أشخاص 10غالبا ما يكون عملهم في شركات مصغرة ال يتعدى عدد عمالها  -
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الشركة في أحيان كثيرة هم أصحاب الشغل، أو أن يكون رئيس أو مدير  -
منهم، 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 عمل  -
 .آلخر بطريقة شرعية و دوريا

تفرض عليهم طبيعة عملهم التحول والتغير على مر األيام، وذلك استجابة  -
السوق والتطورات التكنولوجية، من هنا فإن القاعدة المعرفية لعمال  لطبيعة

 .هذا العصر تجنح نحو التغير بسرعة

يتصف عمال هذا العصر الرقمي بالذكاء رقميا، ذلك ألن التكنولوجيا الرقمية  -
 .غالبا ما تشكل المكون األساسي في عملهم

ة، فهم يقومون بأدوار بما أنهم غالبا ما يعملون ألنفسهم في شركات مصغر -
متسوقون، مصممون، بائعون، مديرو أشغال، محاسبون، مساعدو : متعددة
 .وغير ذلك... تقنيين

يعتمد هؤالء العمال كلية على الشبكات االجتماعية غير الرسمية لجلب  -
 .الشغل، والمحافظة على مجارات االتجاهات الحديثة في مجال عملهم

افظة على تعلمهم ليبقوا في قمة عملهم وشغلهم، هم بحاجة مستمرة إلى المح -
 .كما أنهم أيضا بحاجة إلى إدارة ذلك التعلم بأنفسهم

وفوق ذلك كله فهم بحاجة إلى أن يكونوا مرنين، حتى يتمكنوا من التكيف مع  -
 .الظروف المحيطة بهم والمتغيرة بسرعة

43(:2110) مسح دلويت -2
 The 2016 Deloitte Millennial Survey  

بالواليات المتحدة األمريكية   « Deloitte »*" ديلويت" مؤسسةقامت 
بلدا من بلدان  96شاب يمثلون  9900بسلسلة دراسات مسحية شملت حوالي 

، وكل المشاركين في هذا البحث من (في المالحق" 1"أنظر جدول (العالم 
، أي أنهم من شباب األلفية الجديدة، ومن الحاصلين 1619الذين ولدوا بعد عام 
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على الدبلومات الجامعية ومن العاملين الدائمين في مؤسسات كبيرة من القطاع 
 .الخاص

 : أما أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فنذكرها إجماال كما يلي

د عبرت هذه العينة من شباب األلفية الجديدة عن ثقتها القليلة في لق -
مستخدميهم الجدد، لذلك فالكثير منهم يفكر في التخلي عن العمل في اآلجال 

وهذا ما عكسته  ،وااللتحاق بمؤسسة أخرى أو البحث عن عمل آخر القريبة
ع العينة، من مجمو %11نسبة المتوقعين منهم بمغادرة العمل والبالغة حوالي 
، فمن كل اثنين من %99أما الذين توقعوا بقاءهم في العمل فلم تتعد نسبتهم 

 .                                                                                            م 9090ثالثة قاال بأنهما يتوقعان مغادرة العمل مع عام 

، فإن الغياب المعتبر للثقة بين صاحب وحسب تفسير الدراسة لهذه النسبة
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 

التي أجريت فيها هذه الدراسة الميدانية،  96بشباب بلد معين من البلدان  خاص
بل إن أغلبية شباب األلفية المبحوث اعتقدت أنها ستترك العمل مع حلول عام  

ثم يأتي العنصر الذكوري بنسبة  %19م، ويأتي العنصر النسوي بنسبة  9090
ربما  -حسب رأي الدراسة  -وذلك خالل الخمس السنوات القادمة، و 14%

 .                                      يكون نقص الثقة في صاحب العمل هو السبب الرئيسي

وبالرغم من ذلك فإن أغلبية المبحوثين من شباب األلفية الجديدة ال زالوا  
ال زالت تحوم حول مدى  يحملون رؤى إيجابية نحو الشغل، ولكن الشكوك

 6) %19، فقد أجابت العينة بنسبة "المادي"طموح العمل خارج الربح المالي 
بأنها تعتقد أن نجاح العمل ينبغي أن يقاس بشروط غير شروط ( أفراد 10من 

قالت العينة  %30وكوريا الجنوبية   %99األداء المالي، فقط في كل من ألمانيا 
بالمفهوم المالي على نحو  اح الشغل ينبغي أن يقاسفيهما بأنها تعتقد بأن نج

 . 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 

عمر من جهل شيئا عاداه، وقولة : عن خصائصه ومميزاته، انطالقا من المقولة
 ".إنهم خلقوا لزمان غير زماننا"المشهورة 

VII- اآلفاق 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 

جرت في العالم الغربي وفي   -إن لم نقل كلها  -حياته وأغلب هذه الدراسات  
وتركز معظم هذه الدراسات  -حيث تربض الدول المسماة بالنمور الست  -آسيا 

على عاملي الشغل والتعليم والتعلم  والسلوك اليومي لهذه الشريحة من المجتمع 
 . الدولي وآثار تكنولوجيا المعلومات واالتصال على ذلك

 أندريوومن أهم هذه الدراسات التي تستحق الذكر في هذا المجال دراسة  
 أندريورسالة من "ل عنوان والتي تحم( 9011) (Andrew Plepler) بلبالر

" بلبل أندريو"وقد حاول فيها هذا العالم Letter from Andrew Pleple) ) "بلبل
استشراف مستقبل جيل األلفية الجديدة عن العادات الخاصة بالنقود من توفير 

العينة ( 9/3)فوجد في دراسته الميدانية هذه أن حوالي ثلثي ... وإنفاق وغير ذلك
بأن مصدر معلوماتها عن مهارات وخبرات إدارة األموال المبحوثة ترى 

نرى في : "على هذه النسبة قائال" أندريو"مستقاة من آبائهم، ويعلق الباحث 
بحثنا هذا أن هؤالء الذين لقنهم آباءهم أهمية الخبرات المالية الجيدة وكذا 

في حياتهم التوفير هم أكثر استعدادا لألخذ باالختيارات الحكيمة إلدارة المال 
أنا من المشجعين على رؤية مواضيع النقود "، ثم يضيف قائال "المستقبلية

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

قد ترك  9001ذه أن الكساد االقتصادي عام كما أنه وجد  في دراسته ه
وهم يشاهدونها بأم  -آثاره الدائمة على هذا الجيل، فقد ترعرعوا وسط أسرة 
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وهي تقوم بقطع مبالغ مالية من مصروفها وتدخرها، لذلك فإن  -أعينهم 
     .44األلفويين أكثر قابلية لالدخار والتوفير لحاالت الطوارئ من أي شيء آخر

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 

جيل األلفية هو أكبر فئة عمرية (: "Jay Gilbert)" جاي جلبرت"في هذا الشأن 
ظهرت  منذ جيل طفرة المواليد، وبما أن هذه المجموعة تنمو بشكل كبير كجزء 

اب من القوى العاملة على مدى السنوات العشرين  المقبلة، فسوف يحتاج أرب
فتحفيز . العمل إلجراء تعديالت كبيرة في نماذج عقود العمل الخاصة بهم

وجذب هذه الفئة العمالية واالحتفاظ بها لن يتوقف أبدا كأولويات إدارية، ولكن 
أرباب العمل سيضطرون إلى النظر بعناية  في ما هي االستراتيجيات التي 

الجديدة ذوي القيمة  التي سوف تستخدم لتشجيع واالحتفاظ بموظفي جيل األلفية 
 .45"ال يستهان بها من اآلن وإلى المستقبل؟

رغم أهمية هذه الدراسات االستشرافية عن هذا الجيل الجديد في العالم 
إال أنها ال تتسم بالمصداقية في تعميم نتائجها على جميع األجيال  ،الغربي

وذلك  ،ومنه العالم العربي واإلسالمي ،الجديدة على األقل في العالم النامي
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 

 :القائل وبذلك تحقق منطوق فرضية الدراسة ،تختلف تماما عن األجيال السابقة
يتميز جيل األلفية الجديدة بخصائص ومميزات تميزه عن األجيال السابقة "

سواء كان ذلك في ميدان التعليم والتعلم أو في ميدان الشغل والعمل أو الرؤية                    
  :ويتجلى ذلك في المؤشرات اآلتية "المستقبلية

https://iveybusinessjournal.com/author/jgilbert/
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فهو ينفر  ،الرسمية في ميدان التعليمجيل األلفية الجديدة يميل نحو البيئات غير  -
ويتفاعل مع البيئات الحرة حيث  ،من اإلكراه والعسف واألستاذية المتسلطة

 .يسمح له ذلك بالتفاعل مع أقرانه ومع أساتذته ومحيطه الدراسي

جيل هذه األلفية ال تستقيم حياته بدون وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصال  -
لذلك ال يمكن أن يتعلم بدونها  ،له كالهواء الذي يتنفسه فهي بالنسبة ،الحديثة

 .وخارج إطارها

خاصة إذا سلكت نظامها " المحاضرات " جيل هذه األلفية أقل ميال نحو نظام  -
 . القديم اآلخذ بالطريقة اإللقائية التي يصبح الطلبة فيها مجرد أجهزة استقبال

 ،النسوي خاصة التعليم الجامعيهذا الجيل يغلب على متمدرسيه العنصر  -
مما يستوجب إجراء  ،وهذه ظاهرة كونية تتواجد في القارات الخمس

دراسات ميدانية لتحديد أثر ذلك على مستقبل الوظائف في بالدنا العربية 
  .واإلسالمية
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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 

أهم األنشطة المكونة للميزة التنافسية، وأيضا يجب على المؤسسة لمعرفة 
البحث على موارد نادرة تميزها على بقية المنافسين، وأيضا تكوين كفاءات 

 .تستطيع تسيير تلك الموارد لتحقيق الميزة التنافسية والمحافظة عليها

 :الكلمات المفتاحية

 .مقاربة الكفاءات؛ مقاربة الموارد ؛سلسلة القيمة ؛الميزة التنافسية

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
 قوة الصراع بين المؤسسات  المتنافسة من أجل الحصول ازديادفي ظل 

السوقية، فإن كل مؤسسة  على أكبر عدد من العمالء من أجل توسيع حصصهم 
تحاول إظهار خصائص منتجاتها والعناصر التي تتميز بها عن بقية المنافسين، 

 . سية كوسيلة للتفوق المؤسساتيولهذا برز مفهوم الميزة التناف

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 

على قدرة المؤسسة وإمكانية بقائها  الدخول والخروج من السوق، وإنما 
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  
 :السؤال التالياإلجابة على 

 ما هي أهم المقاربات لبناء الميزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية؟

 :لإلجابة على  هذا السؤال  وجب علينا التطرق للنقاط التالية 

 كيف يستطيع تحليل سلسلة القيمة بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؟ -1
 كيف يستطيع مدخل الموارد  بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؟ -2
 كيف يستطيع مدخل الكفاءات  بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؟ -3
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 : ومن أجل اإلجابة على تساؤل البحث وجب علينا وضع الفرضيات التالية

 يستطيع تحليل سلسلة القيمة بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؛ -1
 كيف يستطيع مدخل الموارد  بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؛ -2
 ءات  بناء الميزة التنافسية للمؤسسة؛كيف يستطيع مدخل الكفا -3

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      
جل توضيح أهم المقاربات لبناء فرضياتها يتم إتباع المنهج الوصفي، من ا

 .الميزة التنافسية

 مفهوم الميزة التنافسية للمؤسسة: أوال
 نتاج هو بالصدفة، وإنما يكن لم التنافسية الميزة مفهوم ظهور إن

العالم من خالل  عرفها التي بسبب التغيرات النسبية، الميزة مفهوم في التحول
 مفهوم المنافسة الحرة، كان في السابقفتح األسواق للمؤسسات من أجل قيام 

 الدولية ومجاالت مسار التجارة لتحديد النسبية هو السائد كأساس الميزة

السواء، ولكنه لم  حد على للمؤسسات والدول بالنسبة العمل التخصص وتقسيم
لذلك اجتهدت مؤسسات في إطار وسائل وطرق عمل في تحويل  يعد كاف 

تنافسية، من خالل استغاللها لعوامل إنتاج غير  ميزاتها النسبية إلى ميزات
.إلخ...ملموسة وعلى رأسها جودة المنتجات، المهارات البشرية، إدارة المعرفة

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 

 .تحديد التنافسية المكونة للميزة النسبية تصبح غير فاعلة وغير مهمة في

 :تعددت تعاريف الميزة التنافسية وسنبرز أهمها
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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 

 .2المنافسين اآلخرين

لمؤسسة في السوق التي تضمن نجاح ا  األداةالميزة التنافسية هي 
التنافسي على المدى الطويل وتنشأ من قدرة المؤسسة على أداء أنشطتها بكلفة 

 .3أقل وفعالية أكبر من منافسيها

المؤسسة مجموعة من الموارد  امتالكالميزة التنافسية تتمثل في 
 .4وكفاءات والخصائص النادرة التي تؤهلها للتفوق على المنافسين بشكل مستمر

العنصر الحرج الذي يقدم فرصة  على أنها تعرف الميزة التنافسية 
 .5للمؤسسة لتحقيق أعلى ربحية دائمة مقارنة بمنافسيها

الميزة التنافسية هي قدرة المؤسسة على صياغة إستراتيجية تمكنها من 
التفوق المنافسين عن طريق االستغالل األمثل لجميع إمكانياتها ومواردها 

       .6تها المعرفيةالمتاحة وخبرا

تعرف الميزة التنافسية على أنها تفوق المؤسسة على منافسيها عن 
طريق إتباعها إلستراتيجية طويلة المدى تمكنها من بناء طرقها الخاصة 

 .7ووسائلها لتحقيق أعلى حصة سوقية 

و خالصة  القول بأن مفهوم الميزة التنافسية قد أعطي له العديد من 
قمنا بذكر أهمها والتي تؤكد على أن الميزة التنافسية هي العنصر تعاريف لكننا 

الحرج الذي يمكن المؤسسة من تقديم منتجات مميزة عن المنافسين في نظر 
العمالء، وبأقل سعر وبأحسن جودة لكسب رضاهم بما يضمن ربحية المؤسسة 

 .وديمومتها

نافسية هناك عدة نظريات ومقاربة مفسرة لكيفية بناء المزايا الت
 :للمؤسسات نذكر أهمها
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 تحليل سلسلة القيمة  : ثانيا

تحليل القيمة كان في الخمسينات من القرن سلسلة إن أول ظهور لمفهوم 
الماضي بهدف التخفيض من تكاليف األنشطة العسكرية، ويمكن تعريف سلسلة 

المؤسسة القيمة على أنها أسلوب يهدف إلى تحليل مختلف األنشطة التي تؤديها 
والتي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق الميزة التنافسية، 

 .8وبالتالي تحديد عناصر القوة والضعف للمؤسسة

لقد تم تقديم نموذج سلسلة القيمة من طرف مايكل بورتر الذي عرفه 
على  أنه نموذج يستخدم لتحليل األنشطة الرئيسية في المؤسسة وذلك بهدف 

ليل مصادر الميزة التنافسية، حيث ينظر للمؤسسة على أنها سلسلة تحديد وتح
من األنشطة األساسية التي تضيف قيمة إلى المنتجات أو الخدمات للمقدمة 

 .للعمالء

هناك عالقة متينة تربط سلسلة القيمة بالميزة التنافسية للمؤسسة، وذلك 
في بناء الميزة  من خالل األدوار التي تقوم بها لتحليل العوامل المساهمة

 :9التنافسية، وذلك على النحو التالي

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

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

 تحديد درجة التكامل والتعامل الداخلي بين األنشطة؛ (ت

العالقات والروابط التي لها تأثير على أسلوب أداء األنشطة  التعرف على (ث
 المؤسسة وعلى تكلفة المنتج النهائي؛

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

ومبسطة في الشكل يتضح لنا نموذج سلسلة القيمة بصفة واضحة 
 :الموالي
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 سلسلة القيمة: 11الشكل رقم 

 

 

 

 

 
 

 

 
 تحليل مواقف واتجاهات مسيري  خليدة دمحم بلكبير،: المصدر

 

، المؤسسات الجزائرية اتجاه التمكين كأداة لتحقيق الميزة التنافسية
 .22، ص2113، 3دكتوراه في علوم التسيير، جامعة الجزائر

الشكل أعاله هو أن سلسلة القيمة تتشكل من المالحظ من خالل هذا 
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 

 :لداخلية، وفيما يلي شرح موجز ألهم هذه األنشطةأنشطتها ا

تدخل أساسا في التكوين المادي للمنتج وفي عملية : النشاطات الرئيسية (أ
تسليمـــه وتسويقه للعميل وكذلك خدمات ما بعد البيع، وعادة ما تقسم 

 :10النشاطات الرئيسية إلى خمسة أصناف وهي
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المتعلقة  بضمان حركة تدفق وهي مجموعة النشاطات  :اإلمداد الداخلي (1
استالم، تخزين، :المدخالت المؤسسة  التي تتطلبها العملية اإلنتاجية مثل

 المواد األولية واللوازم التي تحتاجها المؤسسة؛

هي األنشطة المسؤولة عن تحويل المدخالت إلى   (:العمليات)اإلنتاج (2
ت،  التجميع،  عمليات التشغيل على اآلال:وتشمل  ،مخرجات أو منتجات تامة

 إلخ؛ …التعبئة،  صيانة اآلالت،  التسهيالت،

وتشمل كافة النشاطات اللوجستيكية المتعلقة بضمان  :اإلمداد الخارجي (3
التوزيع المخرجات من سلع وخدمات في الوقت المحدد للعميل من خالل  

 إلخ؛ …نقلها تخزينها، تسليمها،

إلى دعم مبيعات المؤسسة وهي النشاطات التي تهدف : التسويق والمبيعات (4
 إلخ؛...من استراتيجيات ووظائف تسويقية وعمليات إشهار

وهي النشاطات التي تهدف إلى دعم مبيعات المؤسسات من خالل : الخدمة (5
 .خدمات ما بعد البيع: كسب ثقة ورضى العميل مثل

ال تستطيع األنشطة الرئيسية العمل وحدها على إعطاء قيمة للمنتج لدى 
لق ميزة تنافسية للمؤسسة، بل يجب على المؤسسة القيام بعملية العميل وخ

 .التنسيق والترابط بين مختلف هذه األنشطة الرئيسية وأنشطة داعمة لها

هي النشاطات التي توفر الوسائل  :النشاطات الداعمة (ب
المستهلكة والهياكل التي تسمح بإنجاز النشاطات الرئيسية، وبالتالي تتمثل 

ق بين مختلف األنشطة وتحقيق كفاءة النشاطات الرئيسية، مهمتها في تنسي
 : 11وتنقسم إلى

وتشمل العديد من األنشطة (: البنية التنظيمية)البنية األساسية للمؤسسة (1
ووظائف، مثل اإلدارة العامة، المحاسبة، الشؤون القانونية، التخطيط 

 إلخ؛...االستراتيجي، تسيير الجودة،
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ي تلك األنشطة الضرورية التي تسعى إلى وه: إدارة الموارد البشرية (2
ضمان حسن إختيار أفراد المؤسسة، وتشمل عملية التدريب،التوظيف، 

 إلخ؛...الحوافز والعالوات،

وتشمل كل األنشطة المتعلقة بتصميم منتجات المؤسسة  :تنمية التكنولوجية (3
ل وتحسين طريقة أداء مختلف األنشطة الداخلة في تكوين حلقة القيمة، وتشم

 إلخ؛...وظيفة البحث والتطوير، تحسين العمليات، المعرفة الفنية،

وتتعلق باألنشطة التي تعمل وتساعد المؤسسة للحصول على : الشراء (4
مدخالتها ضرورية إلتمام العملية اإلنتاجية، وتتمثل في ضمان التدفق 

 .إلخ...المستمر للمواد األولية والمواد واللوازم، اآلالت،

بأن سلسلة القيمة تمكننا من التعرف على أهم الوظائف نستطيع القول 
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 

 .12اتالمؤسس

تسمح سلسلة القيمة بأن تقارن المؤسسة أنشطتها مع األنشطة 
المؤسسات المنافسة لها، ومعرفة نقاط  القوة وحاالت الضعف داخل كل 

بين المنافسين  االختالفاتمؤسسة، ويؤدي فحص أنشطة المؤسسة إلى معرفة 
في القيام بمختلف نشاطاتهم، والتي تساهم في خلق قيمة المنتج في نظر العميل 

.ومن خالله خلق الميزة التنافسية للمؤسسة
13 

 مقاربة الموارد: ثالثا
 Say" " ،Ricardo "يعود أصل هـذه المقاربـة إلى أعمـال كـل مـن 

David"" وأعمـال"Shunpeter"   حيث يرى "Say " ن خالل قانون م
هي إال وسيلة  ما النقود وأنالمنتجات تستبدل بمنتجات المنافذ المشهور بأن 

في نظرية الريع  " "Ricardo David للتبادل، في حـين تتمثل أعمال وواسطة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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التي تفرض على المؤسسة امتالك مورد نادر ال يمكن لبقية المؤسسات 
14المتنافسة إمتالكه ويستطيع أن يعود عليها بعدة فوائد 

. 

ولقد ظهرت المقاربة المبنيـة على الموارد كإجابة عن الطريقة التي 
من " Edith Penrose "تمكن المؤسسة من خلق الميـزة  التنافسية ويعتبر 

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،  

علق بثالث عوامل لتسييرها فإن نمو المؤسسة يت  Edith Penrose وحسب
:وهي

15
  

 قدرة إدارة المؤسسة على معرفة طلب السوق التنافسي؛ (أ

قدرة إدارة المؤسسة على مزج الموارد المتوفرة لها مع الموارد الجديدة من  (ب
 أجل أن تصبح أكثر تنافسية؛

تقبل المؤسسة المخاطرة المصاحبة إلستعمال توليفات جديدة من الموارد  (ت
 .الميزة التنافسية التي قد ترضي العميلللوصول إلى 

فإن موارد المؤسسة تتمثل في جميع األصول،  " Barney "بالنسبة لـ 
إلخ،  التي ...القدرات، العمليات التنظيمية، الميزات المعلومات والمعارف،

تسييرها المؤسسة وتسمح لها بتخطيط وتطبيق إستراتيجياتها التنافسية للوصول 
 .16يزإلى األداء المم

أهم الفرضيات التي تقوم عليها مقاربة  :فرضيات مقاربة الموارد .1
 :17الموارد ما يلي

تفترض هذه المقاربة أن المؤسسات التابعة لنفس  :التباين النسبي للموارد (أ
قطاع الصناعة يجب أن تكون لها موارد إستراتيجية متباينة، أي بعبارة 

أخرى حتى وان كانت هذه أخرى أنا الموارد تختلف نسبيا من مؤسسة إلى 
 المؤسسات تابعة لنفس القطاع؛

ترتكز هذه المقاربة على عدم حركية مطلقة للموارد  :سببية حركة الموارد (ب
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

تعرف الموارد بأنها مجمـوع األصـول : أنواع موارد المؤسسة  .2
في فترة زمنية محددة والمرتبطة بشكل دائم ( الملموسـة وغيـر الملموسة)

18بالمؤسسة ويمكن تصنيف موارد المؤسسة على النحو التالي
: 

وتتمثل في صورة المؤسسة، شهرة المؤسسة،   :الموارد غير الملموسة (أ
 إلخ؛ ...براءات اإلختراع،

هــي المــوارد التــي لهــا كيــان مــادي ملموس، وهــي : الموارد الملموسة (ب
تشــتمل مختلــف المــوارد الماديــة والماليـة التـي تتـوفر عليهـا المؤسسة 

الت، المـواد وتضـم كـل هياكل المؤسسة من مباني، وأراضي، اآل
 .إلخ...األوليـة،

على الرغم من وجود كثير من  :تقييم موارد المؤسسة  .3
الموارد داخل المؤسسة إال أن القليل منها فقط مستغل في تحقيق الميزة 

التي تمكن من  VRIOطريقة Barney  "(1221 ) "التنافسية،  لذا وضع  
فحص الموارد ذات قيمة، نادرة وغير قابلة لإلحالل وقابلة للتنظيم، ومدى 

معايير تقييم المورد ضمن طريقة . مساهمتها في إستدامة مزايا تنافسية
VRIO: 

عندما تكون الموارد قادرة على تحقيق قيمة للمؤسسة، ويمكن أن  :القيمة (أ
 يكون مصدرا للميزة التنافسية؛

يجب ان تكون الموارد فريدة من نوعها لتقديم ميزة تنافسية : الندرة (ب
 للمؤسسة؛

الموارد المؤسسة ال يمكن الحصول عليها بسهولة من  :عدم قابلية اإلحالل (ت
 طرف المنافسين؛

الموارد نفسها ال تمنح أي ميزة للمؤسسة إذا لم يتم  :القابلية التنظيمية (ث
قيق ميزة تنافسية مستدامة تنظيمها  وإستغاللها واإلستفادة منها في تح

 :VRIOوالشكل الموالي يوضح طريقة 
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 لتقييم الموارد VRIOالطريقة : 12الشكل رقم 

 
Source: 

http://www.strategicmanagementinsight.com/topics/resourc

e-based-view.htm (2112/10/12)  

 

أهمية هناك العديد من النظريات واالتجاهات التي حاولت التأكيد على  
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 

در لجميع المؤسسات حيث معظم فعال تحقق القيمة ولكنها ليست موردا نا
المؤسسات لها مواردها المالية ولكنها لم تحقق الميزة التنافسية، مما يعني أنها 

 .19ال يمكنها أن تكون عامل نمو للميزة التنافسية المستدامة للمؤسسات

 مقاربة الكفاءات: رابعا

تندرج مقاربة الكفاءات ضمن المنظور المرتكز على الموارد، علما أن 
اك بعض الباحثين من يعتبرها نظرية قائمة بذاتها، ومنهم من ينسبها ضمن هن

مقاربة الموارد أي يعتبرها إمتدادا لها،  وقد شاع مصطلح الكفاءات بعد 
والذي  ،"Hamel.G" و" Parahalad. K.C "الكتابات التي نشرها  كل من 

ت لتوضيح  لقد جاءت هذه الكتابا استعمال فيها ألول مرة مصطلح الكفاءات،
أهمية الكفاءات كعامل مهم في خلق الميزة التنافسية للمؤسسة، في الوقت الذي  
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على أهمية مختلف أنواع الموارد  اهتمت فيه أغلب كتابات في نظرية الموارد
 .الملموسة والغير ملموسة في  بناء الميزة التنافسية

د، حيـث تمثـل جـاءت مقاربة الكفـاءات كامتـداد لمقاربـة نظرية المـوار
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 
الطــابع الخـــاص، التـــي تشـــكل أساسا جيـــدا لقدرات المهــارات ذات 

 .20المؤسسة علـــى التنـــافس وتحقيـــق الميـــزة التنافســـية

و تعرف أيضا الكفاءات على أنها موارد يصعب تبادلها ألنها تكتسب 
من خالل التعلم الفردي والجماعي والتطبيق التسييري في المؤسسة، وتتمثل 

المؤهالت التقنية، المعارف، القيم التسييرية، والخبرة : ي جميعالكفاءات ف
 .المكتسبة

الكفاءات المتميزة تعبر عن قدارت خاصة وفريدة تميز المؤسسة عن  
المنافسين، وهي بمثابة نقطة قوة تساعد المؤسسة على إنجاز وتحقيق الجودة 

كفاءات يكون وعمليات التجديد واالستجابة للعميل، والمؤسسة التي تملك ال
بإمكانها تمييز منتجاتها عن طريق تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد خفض 

 .21التكاليف، وبالتالي تستطيع خلق قيمة أكبر للعميل مقارنة بمنافسيها

نستطيع تعريف الكفاءات على أنها مجموعة من المعارف بجميع 
 .أنواعها سواءا معارف علمية أو عملية، أو معارف سلوكية

  :ع الكفاءاتأنوا  .1
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 

يدها من الكفاءات المساهمة في خلق الميزة التنافسية، ويرجع ذلك لصعوبة تقل
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العامل المحقق للتميز، حيث انه مع بداية التسعينات بدأت فكرة  المنافسين وهي
، يمكن تصنيف 22الكفاءات التنظيمية تكتسي أهمية اكبر من طرف الباحثين 

23الكفاءات وفقا لثالثة مستويات وهي
:  

هي مجموعة من المعارف النظرية والمعارف العملية  :الكفاءات الفردية (أ
 جة ممارسة الفرد  لألنشطة المختلفة؛تتطور نتي

محصلة تنشأ انطالقا من التعاون وأفضلية التجميع   :الكفاءات الجماعية (ب
الموجودة بين الكفاءات الفردية فيما بينها والتي يقصد بها تآزر الكفاءات 

Synergieالفردية 
، وترتكز أيضا على التفاعالت الداخلية القوية ما بين 24

 أعضاء الجماعة؛
تتمثل في تلك القدرات التنظيمية التي تنتج عن حاالت  :كفاءات التنظيميةال (ت

التفاعل بين التكنولوجيات وعمليات التعلم الجماعي، والسيرورات 
التنظيمية، وتسمح بخلق القيمة المضافة للعميل، وتتعلق أساسا بالعمليات 

 .الوظيفية والمهارات الجماعية والفردية ومهارات إتقان العمال
 :تعبئة الكفاءات  .2
إن الكفاءة هي نتيجة التوفيق بين الموارد، "  le boterf.G"يرى  

ومعرفة كيفية تعبئة والتنسيق بينها، مما يدفع المؤسسة بالبحث عن الفرد الذي 
 :25له هذه القدرة

فإمتالك المعارف غير كاف وحده، ولكن يجب على : معرفة كيفية التعبئة (أ
على إستغاللها بالطريقة المناسبة وفي الفرد الكفء أن يكون قادرا 

 الظروف المالئمة؛
على الفرد الكفء أن يعرف اختيار الموارد وكيفية  :معرفة كيفية التنسيق (ب

تنظيمها واستعمالها لتحقيق نشاط الملزم به وإستغاللها لحل مشكالت العمل 
 التي تواجهه؛

أو التكيف مع على أساس أن الكفاءات قابلة للتحول :معرفة كيفية التحويل (ت
 .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 

ورات التسـييرية، العالقـات االجتماعيـة الموارد، العمليـات التنظيميـة، التصـ)
، ممـا جعلهـا تظهـر كنقطة أساسية في بناء الميزة (بين أفراد المؤسسة

ذاتها  وإنما في  التنافسية، ذلك أن الميزة ال تكمن في موارد المؤسسة في حد
 .26كفاءة تلك المؤسسة علـى مـزج بين تلك الموارد لخلق القيمة المضافة للعميل

 : ةالخاتم
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

منتجات ذات نوعية  إن تنافسية المؤسسة تكمن في قدرتها على إنتاج 
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  
وتنميتها  للقيمة، والتي يجب أن تعمل المؤسسة بكل إمكاناتها من أجل تدعيمها

 ؛بهدف إرضاء العمالء، ومنه التميز عن  بقية المنافسين

موارد المؤسسة تتمثل في جميع األصول، القدرات، العمليات  
إلخ،  التي يجب تسييرها المؤسسة ...التنظيمية، الميزات المعلومات والمعارف،

 ؛المميزوتسمح لها بتخطيط وتطبيق إستراتيجياتها التنافسية للوصول إلى األداء 
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

لدى لقد أخذ مفهوم المواطنة من الناحية النظرية والقانونية حيزا كبيرا 
سواء على  ،الباحثين والمختصين في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية بصفة عامة

باعتباره  ،المستوى المحلي أو العالمي، وذلك نظرا ألهميته في المجتمعات الحديثة
 .كال شامال لمجموعة من القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها

  ،زائري مجموعة من القوانين تسعى إلرساء هذا المفهوم كقيمةولقد نظم المشرع الج
لكن من الناحية الواقعية تبقى هناك الكثير من المؤشرات التي ، وكممارسة اجتماعية

 .تهااتؤكد غياب  المواطنة كممارسة اجتماعية بكل مكون
واقع المواطنة في  على هدفت هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء، عليهوبناء 

،  (الدستور الجزائري)من حيث أهميتها كمعطى اجتماعي وقانوني ، المجتمع الجزائري
 ،والواقعية وهو االستبعاد االجتماعي إبراز نقيضها من الناحية النظريةباإلضافة إلى 

 .الذي يعتبر أحد أهم المشكالت االجتماعية التي يواجهها مجتمعنا اليوم

 :يةالكلمات المفتاح
 .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 

mailto:Bessamoueznadji198805@gmail.com
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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. 

 
 : مقّدمة

إن الالتجانس االجتماعي و التعقيد الذي يسود الحياة االجتماعية اليوم، 
لتحقيق توازنات عقالنية تضمن يقتضي بالضرورة وجود آليات و ميكانيزمات 

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 

طنة كممارسة في الحياة االجتماعية، لكن يبقى الواقع لتحقيق صفة الموا
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 

ثقافية التي تراكمت في ذهنيات األفراد، ما جعل من المواطنة  -وسيوالس
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
 .صادية أو الثقافية وغير ذلكاقت

 : وبناء على هذا، جاءت هذه الدراسة لتثير التساؤالت التالية  
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 هو واقع المواطنة كممارسة اجتماعية في المجتمع الجزائري ؟ ما -

الدستور، لتكريس  هي المواد القانونية التي نظمها المشرع الجزائري في ما -
 قيم المواطنة ؟ 

 عاد االجتماعي؟ وما مخاطره على المجتمع؟ هي مظاهر االستب ما -

تتجلى أهمية هذه الدراسة في متغيراتها،  فمتغير : أهمية الدراسة
المواطنة كممارسة اجتماعية له الكثير من االيجابيات على الفرد والمجتمع، في 
حين أن متغير االستبعاد االجتماعي مرتبط بالكثير من المشكالت االجتماعية، 

الجتها والوقاية منها حاضرا و مستقبال، خاصة في ظل الظروف التي وجب مع
 . 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 . 

  :المواطنة واالستبعاد االجتماعي: المبحث األول

 : مفهوم المواطنة: المطلب األول

لقد تناول العديد من المتخصصين في مجال علم االجتماع والعلوم 
ة، لكنها السياسية والفلسفة وغيرهم،  مفهوم المواطنة من وجهات نظر متباين

 .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
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مجموع الحقوق " عموما في االصطالح بأنهاوقد عرفت المواطنة 
والواجبات التي تمنح للفرد، ويستطيع أن يكون بموجبها مواطنا قادرا على 
العيش بسالم وتسامح مع غيره، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، وعنصرا 

 .1"فعاال ومشاركا في بناء وتنمية وطنه

بين الفرد والدولة، عالقة "وعرفتها دائرة المعارف البريطانية بأنها 
كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات 

والمواطنة تدل ضمنيا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من ...وحقوق
وعلى العموم تسبغ على المواطن حقوقا سياسية مثل حق ...مسؤوليات 

 . 2"االنتخاب وتولي المناصب العامة 

وحدة االنتماء والوالء من قبل كل المكونات "نها وتعرف أيضا بأ
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  
  .3"فيه

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 

المشترك بين كل األطياف كذلك التحفيز على قيم العيش . أفراد المجتمع
... 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 

الواقعي، خاضعة  للقوانين التي تحكم ذلك  مفهوم المواطنة في مستواها
 .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 

طة أساسا بغياب العدالة خاللها التخلص من بعض األمراض االجتماعية المرتب
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والمساواة  في الحقوق والواجبات وغيرها من أشكال التفاوت االجتماعي غير 
باإلضافة إلى كونها تساهم في تكريس روح المسؤولية االجتماعية  . الموضوعي

لدى كل األفراد  على اختالف أدوارهم  ومستوياتهم تجاه المجتمع ومؤسساته،  
لذلك نجد أن الدول األوروبية "العامة فوق كل اعتبار؛  إيمانا منهم بأن المصلحة

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 

الزمة ليلعب أدواره تصنع منه فردا واعيا ومزودا بالعلم والمعرفة والمهارات ال
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، 

ما في مجال الصحة والسالمة العامة والتضامن واحترام ويحترم القانون، السي
، فهي إذن تسعى 4البيئة، قادرا على المشاركة واتخاذ المبادرات لصالح مجتمعه

من خالل برامجها التعليمية، إلى إنشاء مجتمع يؤمن بالمواطنة كسلوك و ثقافته 
 . وممارسة يومية

 مفهم االستبعاد االجتماعي : المطلب الثاني
تناول العديد من الباحثين مفهوم االستبعاد االجتماعي، ولكن هناك لقد 

بعض التباينات في تحديد كل األبعاد والمؤشرات التي تدخل ضمن هذا المفهوم، 
 .وسنتناول في هذه الورقة البحثية بعضا منها

حرمان أفرد المجتمع من حقوق المواطنة المتساوية "فقد عرف بأنه 
المشاركة في اإلنتاج واالستهالك، والعمل السياسي، ك: على كافة المستويات

والمشاركة في الحكم واإلدارة والتفاعل االجتماعي، والفرص التي تعزز 
 .5"الوصول إلى الموارد واستخدامها
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اختصار لتسمية ما يمكن أن يحدث لألفراد أو "ويعرف كذلك بأنه 
ثر االستبعاد، المناطق التي تعاني من مجموعة من المشكالت المرتبطة بأ

وضعف المهارات، والدخل المنخفض، والسكن الرديء والعشوائي،  كالبطالة،
وفي تعريف . 6..."وسوء الحاالت الصحية والبيئية، وارتفاع معدالت الجريمة 

إقصاء متعدد األبعاد؛ ألن اإلقصاء هو منظومة "آخر أكثر دقة عرف بأنه 
ات والجماعات من الفرص المتاحة واسعة من العوامل التي تمنع األفراد والفئ

وهو يعبر كذلك عن حالة تفكك تصيب الروابط االجتماعية،  ...ألغلبية األفراد
مما يستدعي مزيدا من التركيز على التضامن وعلى طبيعة العضوية في 

فاالستبعاد االجتماعي يضع الفرد في وضع إجحاف، مقارنة بغيره من . المجتمع
اس بحقوق هذا الفرد االجتماعية واالقتصادية األفراد، فيؤدي إلى المس

والسياسية، ويضعف قدرته على الحصول على السلع والخدمات، ويعوق 
  .7"مشاركته كعنصر فعال في المجتمع

من خالل هذه التعريفات  لالستبعاد االجتماعي، يمكن القول بأنه عبارة 
عة من الظواهر عن نقيض لمفهوم المواطنة، فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بمجمو

السلبية في المجتمع، ويعكس في مضامينه مفهوم الالعدالة، في جميع 
المجاالت، سواء االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو الثقافية،  وما يترتب 

فالفقر والبطالة، والتهميش . عليها من انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع
رة عن أبعاد تدخل ضمن هذا المفهوم   وانعدام المساواة في الفرص كلها عبا

فهو مرتبط بغياب بعض الحقوق السوسيو اقتصادية، والتي تعتبر ركائز أساسية 
في أي مجتمع،  وحقوق طبيعية تساهم في تحقيق العيش الكريم الذي يسعى 

ومن هنا يتسنى لنا القول بأن غياب المواطنة . اإلنسان إلى تحقيقه منذ القدم
في المجتمع، ينتج عنه آليا االستبعاد االجتماعي الذي يشكل كممارسة حقيقة 

وسنوضح بعضا من مظاهر االستبعاد . خطرا على المجتمع واستقراره
 . االجتماعي

   .عدم تكافؤ الفرص في االلتحاق بالوظيفة العمومية -

عدم التوزيع العادل للسكنات التي تدخل ضمن برامج السياسة االجتماعية  -
 .  للدولة، مما يجعل الكثير من أفراد المجتمع في دائرة اإلقصاء



 المواطنة واالستبعاد االجتماعي في المجتمع الجزائري                                                  
 

 

 788                                                                                  مجلة اإلحياء

عدم وضع برامج وسياسات تشغيل شاملة ودائمة لكل الفئات االجتماعية،  -
تضمن األمن الوظيفي للمواطن وتقلص من شبح البطالة الذي أصبح هاجسا 

 . دى الشبابل

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  -
الخ ، لالنفالت من الجزاء عند ...كالوساطة والمحاباة والمكانة االجتماعية

ارتكاب المخالفات القانونية، وهو ما جعل بعض الفئات تعيش في أماكن 
 . لكالظل خارج دائرة القانون، في حين نجد فئة أخرى من المجتمع عكس ذ

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 

 .ىالسياسية أصبحت حكرا على  فئات معينة،  ما ساهم في إقصاء فئات أخر

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

العمومية،  وهو ما نالحظه في الكثير من األحيان في المؤسسات االستشفائية
 .  الخ...والبلديات ، وحتى في المؤسسات التعليمية 

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

 عالقة المواطنة باالستبعاد االجتماعي: المطلب الثالث

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 

ي مبدأ العدالة والمساواة بين كل المواطنين، وااللتزام بالحقوق أساسا ف
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والواجبات بدون استثناء، وذلك في إطار قانوني يضمن كل هذه العمليات 
والمعامالت، في حين أن االستبعاد االجتماعي بما يحمله من أبعاد واقعية، يعبر 

جوهرها مع  عن مجموعة من الظواهر السلبية في المجتمع، والتي تتنافى في
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 

االستبعاد االجتماعي هو نتيجة نهائية ومكتوب في كل دساتير العالم ، بينما 
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 

 . واهر سلبية ناتجة عن غياب العدالة االجتماعيةمن معطيات واقعية وظ

 مخاطر االستبعاد االجتماعي: المطلب الرابع

من خالل ما أوردناه من أشكال ومظاهر لالستبعاد االجتماعي يمكن أن 
 : نضع بعض المخاطر التي قد تنتج عنه فيما يلي

راعات سوء العالقات االجتماعية بين األفراد أو الجماعات، ما يؤدي إلى ص -
 . اجتماعية

كثرة االحتجاجات واإلضرابات، على المستويين االجتماعي والمؤسساتي،   -
عائقا  في تحقيق المصلحة  نتيجة لتذمر وعدم الرضا،  األمر الذي يشكل

 . العامة

الفقر والبطالة وما ينتج عنهما من مشكالت اجتماعية، كالمخدرات  شارتان -
 .والدعارة والسرقة، والجريمة بكل أنواعها

 .توتر العالقة بين األفراد والمرافق العامة التي تسيرها الدولة  -

غياب الشعور باالنتماء للوطن، والشعور بنوع من االغتراب االجتماعي،  -
 .يطرة الالمباالة  تجاه  المجتمع ومكوناتهالذي يقلل من قيمة الوطنية وس

كنتيجة  عدم االلتزام بالواجبات والمسؤولية االجتماعية ألفراد المجتمع، -
 .لغياب بعض حقوقهم
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انتشار بعض األمراض النفسية والعضوية لدى الفئات المحرومة في  -
 .المجتمع

انتشار ظاهرة الهجرة بنوعيها الشرعية وغير الشرعية، وكذلك هجرة  -
 .  الكفاءات واألدمغة، بحثا عن مناخ أفضل للنجاح

 . التطرف بكل أنواعه -

 المواطنة في الدستور الجزائري : المبحث الثاني

إن الحديث عن المواطنة في الدستور الجزائري، في الحقيقة يعبر عن 
العقد االجتماعي والسياسي والقانوني بين الدولة والمجتمع؛ لذلك سنتناول في 

مفهوم الدولة، وبعض القوانين التي تحمل قيم المواطنة في الدستور هذا الصدد 
 .الجزائري

 : مفهوم الدولة ووظائفها: المطلب األول

بأنها مجموعة من األفراد يقيمون بصفة دائمة إقليما "لقد عرفت الدولة 
 ،8"معينا لسلطة سياسية  تسعى إلى تمكينهم من التمتع بحقوقهم وأداء واجباتهم

في مدى توفر ثالثة عناصر، "حددها فقهاء الفقه الدستوري بأنها تنعكس ولقد 
تتفاعل فيما بينها بشكل إيجابي، هي السلطة والشعب واإلقليم، من أجل تحقيق 

 .9"الترقي في الميادين األساسية ذات الطابعين االجتماعي والمادي خاصة 

النظر عن  بغض - من خالل هاذين التعريفين، يمكن القول بأن الدولة
تعبر عن السلطة بمفهومها الواسع بمؤسساتها  -مكوناتها الجغرافية والبشرية

عكس بعض المدلوالت الشعبية أو  وهيئاتها وقوانينها وهياكلها ووسائلها،
ونالحظ . العامية التي  تحصر مفهوم الدولة في أشخاص، بل هي أوسع من ذلك

لدستوري، بأنها مرتبطة ببعض كذلك في التعريف الذي تناوله فقهاء الفقه ا
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 

وظائف الدولة في مجموعة نقاط وهي المادية والبشرية، ويلخص البعض 
هذه  وظيفة التشريع وسن القوانين، ووظيفة التنفيذ ومتابعة تطبيقات"
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؛ لذلك فهي تعبر عن 10"التشريعات، وأخيرا وظيفة القضاء والرقابة القانونية
عقد قانوني يضمن واجبات الفرد وحقوقه تجاه الدولة والمجتمع، فقد تُحجب "

على المواطنين وتصبح الدولة ممثلة بالسلطة تفرض  الحقوق وتكرس الواجبات
فخرق أحد الطرفين لشروط العقد، . الواجبات على المواطنين من دون حقوق

يمنح الطرف اآلخر الفرصة لنقضه، فتختل عالقة المواطن بالدولة     
، ومن هنا تتضح جليا صورة المواطنة كممارسة، بأنها عملية 11"والمجتمع

وفقا لمبدأ العدالة  يها الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات،تشاركيه يساهم ف
 . والمساواة واحترام الحقوق والواجبات

 : قيم المواطنة في الدستور الجزائري: المطلب الثاني

لقد تناول الدستور الجزائري مجموعة من المواد القانونية، التي تحمل قيم 
 :المواطنة في شكل حقوق و واجبات، ونذكر بعضا منها

 :  الحقوق -1

يختار ": على ما يلي 6112من التعديل الدستوري لسنة  9المادة تنص 
المحافظة على السيادة واالستقالل : الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي

الوطنيين ودعمهما، المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،حماية 
تماعي والثقافي لألمة، ترقية الحريات األساسية للمواطن، واالزدهار االج

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 

شروعة، أو التعسف أو االستحواذ أو المصادرة غير التجارة غير الم
   .12"المشروعة

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 

ة على وضع برامج تنموية عادلة لكل المناطق التي تدخل ضمن إقليم الدول
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الجزائرية، دون اعتبارات جهوية، كما أنها جرمت بعض الممارسات غير 
 .  المشروعة  التي تشكل خطرا على االقتصاد الوطني

ال " :على ما يلي 6112من التعديل الدستوري لسنة  11المادة تنص 
 : 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 

والمتمثلة أساسا في  الجهوية والمحسوبية واإلقطاعية التي تعبر عن  والمجتمع ،
إحدى أشكال االستعباد االجتماعي، كما أنها  تسعى لتكريس قيم الوطنية وقيم 

 . ثورة نوفمبر التي تتمحور حول اإلرادة الجماعية والحس والمصير المشترك

كل ": يعلى ما يل 6112من التعديل الدستوري لسنة  82المادة تنص 
و ال يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى . المواطنين سواسية أمام القانون

المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي 
 .14"أو اجتماعي

تعبر هذه المادة في مضمونها على األساس التي تقوم عليه المواطنة، 
ون، بين كل أفراد المجتمع على اختالف وهو العدالة والمساواة أمام القان

 .     ثقافية -مشاربهم وألوانهم وبيئاتهم وآرائهم، وأي اختالفات شخصية أو سوسيو

: على ما يلي 6112من التعديل الدستوري لسنة : 88المادة تنص 
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق "

ات التي تعوق تفتح شخصية اإلنسان، وتحول دون والواجبات، بإزالة العقب
مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

 .15"والثقافية
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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 

عاملين معها، باإلضافة إلى إبعاد كل العوامل التي من شأنها أن تشكل للمت
حاجزا أمام المشاركة الفعلية لجميع للمواطنين، في المجاالت السياسية 

أي أنها تسعى إلى نبذ االستبعاد  والثقافية،، واالقتصادية واالجتماعية
 .االجتماعي في جميع المجاالت

يتساوى جميع : "6112وري لسنة من التعديل الدست 88المادة تنص 
المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير 

التمتع بالجنسية الجزائية دون سواها شرط لتولي . الشروط التي حددها القانون
يحدد القانون قائمة . المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية

  .16"ولة والوظائف السياسية المذكورة أعالهالمسؤوليات العليا في الد

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 

قانون، بعيدا عن المواطنين، وفقا للشروط الموضوعية والرسمية التي يحددها ال
 . أي اعتبارات

: على ما يلي 6112من التعديل الدستوري لسنة  88المادة تنص 
تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية . الرعاية الصحية حق مضمون"

تسهر الدولة على توفير شروط العالج لألشخاص . والمعدية وبمكافحتها 
 . 17"المعوزين

لكل : "على ما يلي 6112من التعديل الدستوري لسنة  89المادة تنص 
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، . المواطنين الحق في العمل

. الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفية ممارسته ،واألمن، والنظافة
تشغيل األطفال دون سن . يضمن القانون حق العامل في الضمان االجتماعي 

تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات . نة يعاقب عليه القانونس 12
 . 18"للمساعدة على استحداث مناصب الشغل
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إحدى أهم حقوق المواطنة التي وجب على  26و 22تناولت المادتان 
الدولة الحرص على توفيرهما للجميع،  دون استثناء وهما الصحة والعمل في 

 .  ظروف مناسبة

 : الواجبات -2
ال : "على ما يلي 6112من التعديل الدستوري لسنة  88 المادةنص ت

يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين . يعذر بجهل القانون
 .19"الجمهورية 

من العوامل التي تعزز المواطنة في المجتمع هي المعرفة بالقانون 
لكل فرد في واحترامه من طرف الجميع؛ ألنه يوضح الحدود العقالنية 

المجتمع، من حيث حقوقه و واجباته، في حين أن الجهل بالقانون يؤدي آليا إلى 
 . عدم احترامه، وهو ما يتنافى مع المواطنة كممارسة اجتماعية

: على ما يلي 6112من التعديل الدستوري لسنة  85المادة  تنص
وسالمة يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقالل البالد وسيادتها "

يعاقب القانون بكل صرامة  .ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة
على الخيانة والتجسس والوالء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن 

 . 20"الدولة 

تعبر هذه المادة عن الواجبات التي يلتزم بها الفرد تجاه وطنه للحفاظ 
شعبها، هي تسعى لتكريس قيم الوطنية و على مقومات الدولة وسيادتها ووحدة 

الشعور باالنتماء لدى أفراد المجتمع الجزائري، كما أنها تجرم أي سلوك قد 
 . يهدد أمن الدولة واستقرارها

كل : "على ما يلي 6112من التعديل الدستوري لسنة  87المادة تنص 
ويجب على كل واحد أن يشارك في . المواطنين متساوون في أداء الضريبة

 .تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية

وال يجوز أن تُحدَث . ال يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إال بمقتضى القانون
 . و رسم، أو أي حق كيفما كان نوعهبأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أ
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كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين واألشخاص 
المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه 

 .21"يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس األموال. القانون

بات التي تخدم االقتصاد الوطني، توضح هذه المادة إحدى أهم الواج
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

: على ما يلي 6112من التعديل الدستوري لسنة  89المادة تنص 
بعات، يُلزم األولياء بضمان تربية أبنائهم وعلى األبناء واجب تحت طائلة المتا"

 .22"القيام باإلحسان إلى آبائهم ومساعدتهم

من خالل هذه المادة يتضح جليا  الدور الذي تلعبه األسرة في تعزيز 
ثقافة المواطنة، فاألسرة هي المسؤول األول عن تربية الطفل وتشئته، كي 

يحترم حقوق اآلخرين ويلتزم بواجباته  يصبح فردا صالحا في المجتمع،
ومسؤولياته تجاه المجتمع، فعلى الرغم من أنها جاءت بصفة العقاب إال أنها 
ميكانزيم يساهم في بناء المجتمع  وتعزيز ثقافة المواطنة عن طريق التنشئة 

 . األسرية

 :على ما يلي 6112من التعديل الدستوري لسنة  71لمادة تنص ا
اطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، يجب على كل مو"

  .23"ويحترم ملكية الغير

تعبر هذه المادة القانونية على أحد أهم األسس التي تقوم عليها المواطنة، 
وهنا يبرز . وهي الحفاظ على هياكل الدولة التي هي في األصل ملك لشعبها

الفرق بين الدولة كأشخاص كما يعتقدها البعض، والدولة كمؤسسات، كما أنها 
حدود القانونية تسعى إلى تكريس قيمة احترام أمالك الغير، فهي تضع ال

 .  للمواطن تجاه الدولة وباقي أفراد المجتمع
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إن هذه المواد القانونية التي جاء بها الدستور الجزائري من حقوق 
، فقد  في كل أشكالها وواجبات، تتمحور جميعها حول تكريس قيم المواطنة

جاءت في معظمها على شكل قواعد آمرة، ال يجوز االتفاق على مخالفتها، حيث 
نجد أنها تعبر في مضمونها عن المسؤولية المشتركة بين المجتمع والدولة 

ونالحظ أنها ذات طابع اجتماعي وثقافي . لتحقيق المواطنة كممارسة حقيقية
وتجسد كذلك قيم الدين اإلسالمي وقيم الوطنية، . وسياسي واقتصادي وتربوي

لمجتمع الجزائري؛ والتي تعكس أهم المقومات التي تميز الخصوصية الثقافية ل
لذا وجب القول بأن المشرع الجزائري وضع الكثير من القواعد القانونية 

وسنوضح . لتحقيق العقد االجتماعي والسياسي والقانوني بين الدولة والمجتمع،
في العنصر القادم بعض األشكال االجتماعية ذات األولوية واألهمية لتحقيق 

ب لواقع أي فرد في المجتمع، بغض النظر المواطنة، والتي يمكن اعتبارها اقر
 -عن أدواره ومكانته االجتماعية، و خاصة اليوم في ظل المعطيات  السوسيو

  .سياسية الراهنة التي يمر بها المجتمع الجزائري

 بعض األشكال االجتماعية للمواطنة : المبحث الثالث
ف أمر ال شك أن االختال :المعاملة الحسنة بين كل فئات المجتمع -1

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 

 .   حيث بيئاتهم المختلفةالمذهبية أو مستوياتهم المادية، وحتى من 

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 

لك حسب البيئات الريفية والعرقي واأليديولوجي والمذهبي والحزبي، وكذ
إن بعض هذه التباينات هي في الحقيقة مكسب اجتماعي وثقافي؛ لذا . والحضرية

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

الدستور وضع الكثير من المواد التي تسعى لتعزيز الموطنة صحيح أن 
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 

  .لتي شكلت روح المجتمع الجزائري منذ القدمالركائز ا

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 

ارية التي تعكس مفهوم التماسك االجتماعي الذي عرفه وممارستها الحض
 تضامن األفراد والجماعات الناجم عن االنجذاب المتبادل،"البعض بأنه 

والتكامل بين األفراد الذين يشكلون الجماعات، وذلك بتوحيد أهدافهم، 
وال ننسى أن هناك الكثير من المشتركات التي تعبر عن الثقافة . 24"وأعمالهم

يشترك فيها المجتمع الجزائري بكل مكوناته كالقيم الوطنية، والدينية، األم، و
 . واألخالقية 

تعتبر مؤسسات القضاء من أهم : المساواة أما م المنظومة القضائية -2
المؤسسات االجتماعية التي تساهم في إرساء قيم المواطنة كممارسة اجتماعية؛ 

نينة واإلحساس باالنتماء للوطن ألن المساواة أم القضاء تساهم في خلق الطمأ
 . 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 

ى هذه المؤسسات تكريس قيم العدالة وتعزيزها بين كل أفراد المجتمع، بغض عل
 .النظر عن أدوارهم ومكانتهم االجتماعية
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إن االجتماع اإلنساني يفرض على كل فرد : االلتزام بالواجبات االجتماعية -8
أو جماعة أدوارا اجتماعية، سواء كانت هذه األدوار رسمية أو غير رسمية، 

 .إدراجها تحت مفهوم الحقوق والواجباتوالتي يمكن 

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 

أي خطر يمس باألشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة وإتقان واإلبالغ عن 
العمل وواجب االنتخاب واحترام حقوق اإلنسان والمواطن، إلى غير ذلك من 
الواجبات، وال ننسى أن المجتمع الجزائري بغض النظر عن الواجبات التي 

من تفرضها آليات الضبط الرسمية والمتمثلة أساسا في القوانين ،هناك الكثير 
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 

امة التي تحكم المجتمع أن من الباب األول المتعلق بالمبادئ الع 6المادة 
وكلنا نعلم أهمية الدين اإلسالمي في إصالح المجتمع  ،25"اإلسالم دين الدولة"

 . واألمة

 -يعبر العمل عن قيمة سوسيو: المساواة في فرص العمل -8
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 

زواج والمسكن وغير ذلك، لهذا وجب على الهيئات حاجياته الطبيعية كال
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 

التي حددها القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، أو  التوظيف وفقا للشروط
عن طريق توفير  الشروط المناسبة لممارسة النشاط الحر، خاصة اليوم في ظل 
المنظومة الرأسمالية التي تشجع على االستثمار في  القطاع الخاص؛ ألن غياب 
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جتماعية العدالة في مسألة توفير العمل، سينتج عنه الكثير من المشكالت اال
إلى  ...والنفسية، كالهجرة غير الشرعية، وكسب المال بطرق غير مشروعة

 . 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 

الظواهر المرضية في المجتمع كالوساطة، والمحاباة والمحسوبية التي بعض 
أصبحت تشكل هاجسا اجتماعيا ، لدى فئة الشباب،  والتي تعتبر تناقضا مع قيم 

 . المواطنة الصحيحة، وهو ما أدى إلى التذمر، وَشكل لديهم خوفا من المستقبل

كثيرا ما نالحظ من : المساواة في  التنمية االجتماعية واالقتصادية -5
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 

طالبة بالتنمية االجتماعي واالقتصادي لتلك المنطقة، تحت شعارات الم
من أبعاد ومؤشرات   االجتماعية واالقتصادية، بكل ما يحمله هذان المفهومان

واقعية، وهو ما يشكل لديهم شعورا باالستبعاد االجتماعي؛ لهذا وجب على 
الهيئات الوصية المتمثلة في مؤسسات الدولة االلتزام بمبدأ العدالة والمساواة في 

االجتماعية؛ ألن ذلك يعزز روح االنتماء لدى مشاريع التنمية االقتصادية و
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 

 . فراد، فهي تقلل من خطر المخدرات ومن شبح الفراغ والبطالة وغير ذلكاأل

 : خاتمة
إن أزمة المواطنة في المجتمع الجزائري، مرتبطة أساسا بمجموعة       

عوامل،  أولها  غياب إرادة سياسية حقيقة  من طرف الهيئات الوصية المتمثلة 
جتماعي، باإلضافة إلى أساسا في المؤسسات، على تجسيد المواطنة كواقع ا

ثقافية، تراكمت في ذهنية الفرد الجزائري،   -مجموعة محددات نفسية وسوسيو
لنا في النهاية هوة حقيقية بين المواطنة كإطار قانوني موثق، وبين  أنتجمما 
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ممارستها في الواقع كثقافة ونمط حياة  وكسلوكات؛ لذا وجب علينا اليوم تقليص 
إستراتيجيات واضحة ومعلنة، يدركها الجميع، وذلك  هذه الهوة من خالل وضع

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

في المناهج الدراسية من الطور االبتدائي إلى  إدراج المواطنة كمقياس  -
 .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
حقيق المواطنة كثقافة وجزء من تربية تعزيز دور التنشئة األسرية في ت -

 .  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  -

المجتمع، والتي من شأنها  الخروقات التي تمس باألفراد والجماعات داخل
 . 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

                                                           
قراءة في أبعاد المواطنة وانعكاسها على البناء : رئنفيسة رزيق، المواطنة في الجزا - 1

 ،6العدد، جامعة الجلفة، مجلة البحوث السياسية واإلدارية ،رئالديمقراطي في الجزا
 . 652ص  ،6112، ، ديسمبر2 المجلد

أطروحة  ،تمثالت المواطنة للمثقف الجزائري نقال عن، دمحم خالدي، مصطفى حسن  - 2
 .11، ص 6112،جامعة تلمسان ، دكتوراه 

، قيم المواطنة في مناهج المواد االجتماعية أماني جرار ، نقال عن روية صوالحغازي  - 3
ص  ،6115، ، جامعة ورقلةرسالة ماجستير االبتدائية، للمرحلة( تاريخ –تربية مدنية )

61  . 
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la citoyenneté, Revue Des Sciences Humaines , Université Constantine 1, 

Vol 26 ,N 44 , décembre 2016 , p  111 . 
مخاطر االستبعاد االجتماعي على  ، محمود عبد العليم دمحم سلمان ، أديبهدى أحمد  -5

مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية ، جامعة  سوسيولوجي،الدولة والمجتمع تحليل 
 .55، ص 6115 رديسمب ،2، المجلد الوادي، العدد 

 . 55 ، صالمرجع نفسه -6
الفقر والبطالة )الستبعاد االجتماعي بلقاسم سالطنية، أسماء بن تركي، تشكل صور من ا -7
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 . 266ص  ، 6116، ديسمبر 11،  المجلد 1، العدد1مجلة اإلحياء، جامعة باتنة
 .25يخلف، المرجع السابق، ص عبد الوهاب بن  -10
والنشر،  تساالدولة والمجتمع، صفحات للدرارؤية في مؤسسات  الربيعي،صاحب  -11
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  الملخص

ال یختلف اثنان حول الوضع المتردي الذي تعیشھ األمة العربیة واإلسالمیة   
الثقافیة،ولما كانت النھضة مطلبا في الوقت الراھن على مختلف األصعدة بما فیھا 

فإنھ ال مناص من تبني المثقف العربي  ملحا لدى جمیع الفئات بما فیھا الطبقة المثقفة،
لنھج فكري یحدد من خاللھ عالقتھ مع ذاتھ ومع مجتمعھ،ویبنى موقفا صریحا 
وشجاعا من السلطات المتعددة المتسلطة على الفرد العربي بما فیھا السیاسیة،كما 
ویتطلب األمر أن یتبنى نھجا فكریا مستقال یأخذ في الحسبان خصوصیة البیئة الثقافیة 
واالجتماعیة للمجتمع العربي،دون تجاھل ما أنتجتھ الثقافات الغربیة من أفكار في 
سبیل التعامل مع أزماتھا،ومن ثمة اإلسھام من الموقع الثقافي في حلحلة األزمة 

مشكلة التي تعالجھا ھذه الورقة تتعلق بمدى إمكانیة وال واقتراح الحلول الممكنة،
من تجاوز التقلید الذي ألفتھ األمة العربیة  -حسب ناصیف نصار-المثقف العربي

واإلسالمیة منذ عھود طویلة،واقتراح خطط بدیلة نابعة من الروح اإلبداعیة 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 
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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 عالقتھ مع  شكل موضوع المثقف ودوره في عملیة اإلبداع،
المنتوج الفكري البشري من جھة، ومن جھة أخرى في كیفیة تعاطیھ مع 

مع حیزا غیر یسیر من اھتمامات الفكر اإلنساني عموما، عناصر أساسیة للمجت
والعربي على وجھ الخصوص لما لھ من أھمیة بالغة في الكشف عن الواقع 
االجتماعي والسیاسي والثقافي ألیة أمة من األمم ،ولما لھ من دور في اإلحاطة 

ن القوة والضعف مكمبل وإبراز محاسن ومساوئ تلك العالقة، و بھذا الواقع،
ولقد كانت ھذه المشكلة محل جدل وخالف بین دعاة الفكر الحر المستقل  فیھا،

الداعي إلى التضحیة في سبیل الكلمة وإن جلبت سخط السلطان ،فقد طفت 
قضیة سقراط على السطح في الفكر الیوناني بوصفھا قضیة تمس وتھدد حیاة 

ن دعاة وبی ،فیلسوف استعد للموت، بدل خضوعھ ألوامر السلطة الحاكمة
التماھي بین الثقافة والسیاسة وتسخیر العقل الفلسفي لخدمة السلطة بدعاوي 

وعدم الخروج على الجماعة أحیانا، والحفاظ على  متعددة كنصرة األمیر،
  .الصالح العام أحیانا أخرى
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مھمة االنتقال إلى مجتمع دیمقراطي وإحداث نقلة نوعیة على  وإذا كانت
موكلة بال شك إلى المثقف  المستویین العملي والتطبیقي في المجتمع العربي،

العربي ،فھو مطالب بفھم الواقع العربي في ظل اإلرث الحضاري، وفي 
د عالقتھ مع بقیة األمم خصوصا الغربیة منھا، باالنفتاح علیھا واتخاذ النق

العقالني والمنطقي للتعامل معھا، وھي جدلیة یقول في شأنھا المفكر العربي 
الدخول مع ثقافتھ التي تزداد عالمیة في حوار نقدي " :محمد عابد الجابري

وفھم مقوماتھا في نسبیتھا، وأیضا التعرف على  ،وذلك بقراءتھا في تاریخیتھا،
  .1"ل ثقافتنا وفكرناأسس تقدمھ والعمل على غرسھا أو ما یماثلھا داخ

یمر حتما بإعادة  واالنتقال إلى مجتمع دیمقراطي مبني على أسس سلیمة،
النظر في الدور الذي یؤدیھ المثقف العربي،خصوصا في عالقتھ بعناصر 
أساسیة لبناء المواطن العربي، كالحریة واألیدیولوجیة والتربیة، وفي كل 

في تفكیره من أجل مساھمة فعالة  األحوال یجب أن یكون المثقف العربي مستقال
الموقف االستقاللي من تاریخ الفلسفة شرط للمشاركة اإلبداعیة في " :للتغییر

 ،2"الفلسفة، والمساھمة الثوریة في تغییر حیاة اإلنسان العربي من الداخل
ویعمل على التأسیس آللیات النھضة العربیة الثانیة بفھم عوائقھا، وتحلیلھا 

تجاوزھا، وإن كان األمر لیس ھینا فإنھ لیس بالمستحیل، شریطة ومحاولة 
إعطاء الفرد حریتھ في التعبیر عن إرادتھ بھدف إصالح ذاتھ، والعمل على 
إصالح مجتمعھ، وإذا كان اإلصالح یبدأ أخالقیا وینتھي سیاسیا ،فإن ھذه 

 .3المھمة موكلة بالدرجة األولى إلى النخبة من األمة

  :مشكلة الدراسة

إن حتمیة االنتقال بالمجتمعات العربیة إلى مرحلة الدیمقراطیة تضعنا 
  : أمام جملة من التساؤالت حول المثقف العربي ومدى قدرتھ على التغییر

  ؟)ناصیف نصار(فماذا یقصد بالمثقف في اللغة وفي االصطالح وعند  - 

العربي وكیف ینظر ھذا األخیر إلى دور المثقف العربي في ظل الوضع  -
  الراھن؟
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وما ھي آلیات تفعیلھ في ظل اإلرث الحضاري السائد خصوصا في عالقتھ  -
  مع الحضارة الغربیة؟

لإلجابة عن ھذه التساؤالت تستعرض ھذه الورقة وبشيء من التفصیل ثالثة   
ومشكلة التقلید والتبعیة في الفكر العربي  مفھوم المثقف، :محاور أساسیة ھي

  .اإلبداع وشروطھ آلیاتھثم مطلب  المعاصر،

  :تھدف ھذه الدراسة إلى :أھداف الدراسة

التعرف على مفھوم المثقف لدى اللغویین وأھل االصطالح وكذا نظرة الفكر  -
  ).ناصیف نصار(العربي المعاصر إلیھ من خالل موقف 

تحدید مشكلة الفكر العربي المعاصر في تعاملھ مع الموروث الحضاري  -
  .على حد سواءالغربي والعربي 

 الذي ساد في الفكر العربي المعاصر، تقدیم نظرة تجاوزیة لموقف اإلتباع، -
  .وبیان سبل الوصول إلى نھضة عربیة مرتقبة

  :أھمیة الدراسة

تنبع أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة دور المثقف بوصفھ فاعال أساسیا في 
بل إن دوره  تصاد،ال یقل أھمیة عن دور رجل السیاسیة أو أھل االق المجتمع،

وتزداد أھمیة المثقف بقدر ما یستوعب  أعقد بكثیر مما قد یتصوره البعض،
آخذا  مشكالت مجتمعھ ویعي أسبابھا ویعمل على تصور الحلول المناسبة لھا،

وبیان طبیعة العالقة التي ینبغي  في الحسبان عالقتھ مع القوى الفاعلة األخرى،
  .لألمم األخرى خصوصا الغربیة منھا أن یبنیھا تجاه الموروث الحضاري

وإذا كانت النھضة ال تأتي من فراغ  فقد كان لزاما على المثقف العربي 
أن یتفاعل مع ما أنتجتھ الحضارة الغربیة، ویتخذ منھا موقفا استقاللیا، مع األخذ 
في الحسبان ذلك على المسار الدیمقراطي لتلك المجتمعات من جھة، ومن جھة 

قدرة على التفاعل الخالق مع ھذا الموروث الحضاري اإلنساني، أخرى مدى ال
ح فرصة االنتقال إلى نھضة عربیة مرتقبة دون المساس بالھویة یبما یت

  . الحضاریة
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  مفھوم المثقف  /أوال

واسعة النطاق  كلمة غائمة المفھوم،" ثقافة"إن كلمة  :في اللغة -1 
نظرا لتعذر الوقوف على معنى والداللة ومن الصعب أن یحویھا مفھوم واحد 

ورغم عدم ورودھا في اللغة العربیة، إذ لم ترد في نصوص  واحد ودقیق لھا،
إال أن ذلك ال یمنع من  العرب وأشعارھم وال في القرآن الكریم أو السنة النبویة،

محاوالت في القوامیس اللغویة لتقدیم تعریف لھا ومن تلك المحاوالت ما أورده 
  :في قاموسھ المحیط من أن للثقافة معنیان الفیروز أبادي

أي صادفھ وأخذه أو ظفر بھ أو  :ثقفھ" :یفید الظفر بالشيء وأخذه :األول 
ا  :، ومن ھنا جاء معنى أثقفتھ أي قیض لي، ومنھ جاء قلھ تعالى4"أدركھ فَإِمَّ

ْن َخْلفَھُْم لََعلَّھُمْ  ْد بِِھم مَّ أي  ،)57: األنفال( یَذَّكَُّرونَ  تَْثقَفَنَّھُْم فِي اْلَحْرِب فََشرِّ
  .5بحیث ال یكون لھم عھد وال میثاق ،تجدھم في حال المحاربةحینما 

صار :ثقفا وثقفا وثقافة ثقف یثقف،:"یفید الفطنة وسرعة الفھم :الثاني 
  . ، ومنھ ثقف الكالم أي حذقھ وفھمھ سرعة6"حاذقا خفیفا فطنا

كلمة ثقافة بمعنى الفطنة أما في معجم مختار الصحاح فقد وردت 
ثقف الرجل من باب " :والذكاء، وكذا تشیر إلى ما تسوى بھ الرماح

فھو ثقف مثل ضخم، ومنھ المثاقفة، وثقف كعضد،  ظرف،صار حاذقا خفیفا،
  .8"تسویتھا الرماح وتثقیفھا، ،7والثقاف ما تسوى بھ

 :الجدید في تعریفھ للثقافة حین قال ولم یضف جمیل صلیبا الشيء
 :والرجل المثقف وثقفت الشيء حذقتھ، صار حاذقا، ثقف الرجل ثقافة، :الثقافة"

والمراد أنھ ثابت المعرفة بما  وغالم ثقف أي ذو فطنة وذكاء، الحاذق الفھم،
وھذا یعني أن الثقافة صفة تطلق على الخاصة من الناس ،من  ،9"یحتاج إلیھ

وھي صفات لیست متاحة  ة،ذوي الحذق والفطنة والذكاء وسرعة الفھم والبداھ
  :إال أنھ جعل للثقافة معنیان، لجمیع الناس
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خاص ویعني تنمیة بعض الملكات العقلیة أو تسویة بعض  :األول 
الوظائف البدنیة، ومنھا تثقیف العقل ومنھا الثقافة الریاضیة، والثقافة األدبیة أو 

  .الفلسفیة

عام، أي ما یتصف بھ الرجل من ذوق وحس انتقادي، وحكم  :الثاني
        .10أو ھي التربیة التي أدت إلى إكسابھ ھذه الصفات صحیح،

یظھر أن تعریف الثقافة، ومنھا تشتق كلمة المثقف في اللغة العربیة ال 
تخرج عن نطاق الصفات الخاصة، التي یمتاز بھا الرجل وبھا یتمیز عن غیره 

  . كحدة الذكاء والفطنة وسرعة الفھممن األفراد، 

 culturaكلتور " :من culture فإن كلمة:أما في اللغة اإلنجلیزیة
وإن  ویستخدمھا البعض بمعنى الحضارة، الالتینیة، بمعنى الفالحة والتھذیب،

تترجم  cultureفكلمة  ،11"كانت الحضارة من الحضر والتحضر تفید التمدین
إلى اللغة العربیة على أنھا الثقافة والتھذیب، وأحیانا الحضارة، من حیث أن 
كلمة ثقافة في اللفظ األجنبي ھي الزراعة ومدلول الثقافة االجتماعي ھو 

وإن كان ھناك تقارب في المعنى بین اللغة العربیة واالنجلیزیة إال . الحضارة
.                                                                                                                            في اللغة االنجلیزیةأنھ یضاف لھا حراثة األرض ورعایة الزرع 

أن الحضارة ھي نتاج بشري مرتبط من المعلوم  :في االصطالح -2 
بالجھد اإلنساني والعمل الدؤوب والزمن التاریخي، وتتأسس الحضارة على 

والثاني معنوي یتجسد في  األول مادي یتمثل في التكنولوجیا،: عاملین أساسیین
وفي سیاق تعریف المثقف من الوجھة الفلسفیة فإن أول صعوبة  ،12الثقافة

فاعال اجتماعیا،ھي كون ھذه الكلمة تحیل إلى طیف  تواجھنا في تعریفھ بوصفھ
واسع من الدالالت ومن التعسف حصرھا في مصطلح واحد، ومع ذلك سنحاول 

فمثال  إدراج بعض وجھات النظر لدى بعض الفالسفة في تحدید مفھوم المثقف،
البنیة : بین نوعین من البنیة )K.marx  )1818- 1881لقد میز كارل ماركس

والبنیة التحتیة التي تمثل  تي یمثلھا المثقفون أصحاب األیدیولوجیة،الفوقیة ال
وھذا  الجانب المادي الذي یحدد وعي المثقف ومنطلقاتھ الفكریة واالجتماعیة،



  نصارالمثقف العربي بین مشكلة التقلید ومطلب اإلبداع عند ناصیف                               
  

  

 883                                                                                  مجلة اإلحیاء

یعني أن المثقف یصنعھ الواقع المادي االقتصادي االجتماعي، فھل المثقف 
  وتغییره ؟ مثقف نقدي قادر على فھم الواقع) ناصیف(العربي كما یراه 

ھو ) ناصیف(إن المثقف حسب : مفھوم المثقف عند ناصیف نصار - 3  
وال  الذي ال یكتفي بتردید وتبني ما أنتجتھ العقول السابقة، ذلك الفرد المبدع،

یقف عند حد التقید بتاریخ الفكر اإلنساني خصوصا ما أنتجتھ الحضارة األخرى 
لمتحرر فكریا من عقدة تاریخ من نظریات في مختلف المجاالت، فھو الفرد ا

 الفلسفة والذي بإمكانھ أن یفكر من منطلق االستقالل واإلبداع ال التقلید واإلتباع،
وقد وضع شروطا أساسیة لإلبداع من حیث كونھ إتیانا بالجدید،فالشرط األول 
ھو رفض االنتماء إلى أي مذھب فلسفي وذلك یتیح التحرر الفكري الذي یعد 

والشرط الثاني ھو تعیین المشكلة  ،13ع العمل التحرريمقدمة لكل أنوا
رئیسیة  األساسیة، وبیان كیفیة معالجتھا في عالقاتھا مع المشكالت األخرى،

كانت أو فرعیة حتى ال یؤدي حل مشكلة واحدة إلى خلق مشكالت متعددة، أما 
ثیر الشرط الثالث فیتمثل في التحلي بالروح النقدیة،وأن ال یقع المثقف تحت تأ

التیارات الفكریة السابقة ،مع ضرورة الوقوف موقف االستقالل من النظریات 
التي أنتجتھا الفلسفة في العصور القدیمة والحدیثة، على أن االستقالل الذي عناه 
نصار ال یعني االنغالق على الذات واالنقطاع عن الغیر، إنما المقصود ھو 

والتفاعل الدائم والمشاركة اإلیجابیة،  االستقالل السلیم الذي یقوم على االنفتاح
  .لكن انطالقا من الذات

والفیلسوف العربي مدعو للتحرر فكریا بقدر ما یستطیع عن طریق 
استیعاب مشكالت الشعوب العربیة ،في وضعھا الحضاري وفي عالقاتھا مع 

ویستطیع الفیلسوف العربي الوقوف موقف االستقالل من " :بقیة األمم األخرى
بقدر ما یستوعب عقلھ أصول المشكالت المجتمعیة التاریخیة  الفلسفة، تاریخ

التي تعیشھا الشعوب العربیة، في وضعیتھا الحضاریة المتمیزة عن سائر 
كما أنھ مدعو للمشاركة في عملیة اإلبداع، وذلك عن  ،14"الوضعیات الحضاریة

إلیھ النھضة من مقومات، من خالل الجمع بین  طریق التجاوب مع ما تحتاج
ولكن المشاركة الحقیقیة في الفلسفة  تقتضي االستقالل " :التراث والمعاصرة

  :وأن  یؤدي دوره في المجتمع من خالل، 15"واإلبداع
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المساھمة في ترقیة مستوى الفرد العربي لیبلغ مرتبة المواطنة، ألن  -
بھ شيء آخر، حیث أنھ مع تنامي الوعي  الحق الذي یحملھ الفرد شيء والوعي

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

من خالل رفض الحقائق  للعقل، أن یكون النقد من الخواص السیاسیة -
 :الجاھزة وبناء األفكار من قاعدة نقدیة، مثلما أشار إلى ذلك دیكارت حین قال

فإن نفس كوني أفكر في الشك في حقیقة األشیاء األخرى ،یستتبع استتباعا جد "
وال یعني ذلك االنعزال عن اإلبداع  ،16"واضح وجد یقیني أني كنت موجودا

سیاق الحضاري الواعي ،بمعنى أن فعل التفلسف ال یجب أن اإلنساني وال عن ال
  . یكون تكرارا لما أنتجھ الغیر بقدر ما ھو نقد وتحلیل وإعادة بناء

أن یكون العقل العربي منفتحا على ما أنتجتھ الحضارات األخرى  -
وبالتحدید الغربیة من جھة، ومن جھة أخرى االنفتاح على الالعقل أي عالم 

وارق والمعتقدات الدینیة والمحرمات والمقدسات وغیرھا، بھدف األھواء والخ
توجیھھ نحو المعقولیة والتعقل، ألن الواقع العربي بحاجة إلى عقالنیة نقدیة 

وأن المثقف  للتعامل مع التیارات الوافدة ، حیث أن الثقافة وصف یعطى للمبدع،
ولیس شرطا على إذا ثبتت تبعیتھ المطلقة وجب حذفھ من قائمة المثقفین، 

المثقف أن یؤسس إلشكالیة جدیدة، بل أن لإلبداع صور متعددة قد تنطلق من 
  .17التجدید في داخل واحدة من الفلسفات

  مشكلة اإلتباع لتاریخ الفكر الفلسفي :ثانیا

لبعض مشكالت المجتمع العربي،على  في كتاباتھ، )ناصیف(تعرض 
ذاتھ الدور الذي ینبغي للمثقف مبرزا في الوقت  المستوى الفردي والجماعي،

وما ھي آلیة  فما ھي نظرتھ إلى مشكلة التبعیة للفكر الفلسفي؟ العربي أدائھ،
  التعامل مع ھذه التبعیة؟

یعتقد دعاة التبعیة للفلسفة  :موقف اإلتباع لتاریخ الفلسفة الوسیطیة -1 
 م أن كل ما أنتجھ العقل)1959-1886(الوسیطیة وعلى رأسھم یوسف كرم 
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واألكثر من  لم یتجاوز الفلسفة الیونانیة والفلسفة الوسیطیة، الفلسفي المعاصر
ذلك یعتقد یوسف كرم أن ھذه الفلسفة انحرفت عن الطریق الملكي للفلسفة 

لذا فمن واجب الفیلسوف العربي العمل على بعث الفلسفة القدیمة  ،18الصحیحة
  . ألنھا تنطوي على نظرة عقلیة یقینیة في المعرفة والوجود

وھو  یحدد أسس مذھبھ العقالني المعتدل،" العقل والوجود" :وفي كتابھ
أو  "أفالطون"مذھب لم یستطع التحرر من الفلسفة الیونانیة سواء كانت عقالنیة 

إن أفالطون قد سبق إلى " :حیث یقول عن مذھبھ الفلسفي ،"أرسطو" ةواقعی
ولكن أرسطو ھو زعیمھ األول الذي استخلص معانیھ  بعض لمحات منھ،

وصاغ تعریفاتھا واستخرج  والمیتافیزیقیة، األساسیة، ومبادئھ المنطقیة،
فیھ  وبخاصة ابن سینا وابن رشد قد أسھموا نتائجھا، وأن الفالسفة اإلسالمیین،

ونبین تھافت الذین  (...)فنحن نعود إلى ھؤالء جمیعا  باللسان العربي المبین،
   .19"حادوا عنھا من الفالسفة المحدثین

وفي ذلك دعوة صریحة ومباشرة إلى العودة ألصول الفلسفة القدیمة 
التي تتخذ موقفا سلبیا تجاه  ،رافضا بذلك التیارات الفكریة الحدیثة والمعاصرة

وھي  ألنھا تجعل من العقل قاعدة ضروریة في نظرتھا للوجود، القدیمة،الفلسفة 
وقد أثرت ھذه الفلسفة في عقول كبار  فلسفة تتوافق مع الفطرة والدین واإلیمان،

الفالسفة المسلمین عموما والمشائین على وجھ الخصوص فأسسوا مواقف 
وكل  ة الیونانیین،ومذاھب فلسفیة ودینیة ال تقل قیمة عما أبدعتھ عقول الفالسف

محاولة لتجاوز ھذا التراث الفلسفي ستقود حتما إلى االنحراف عن النھج 
كما ھو حال الفالسفة المحدثین  الصحیح وتوقع أصحابھا في دائرة الشك،

     .والمعاصرین

ویضیف أن الفشل ھو المصیر الحتمي ألیة محاولة ال تأخذ في األساس 
وھو في ذلك یتقاطع مع تیلور حینما  الثقافة المعاصرة،أثر الفلسفة الیونانیة في 

سواء في النظر  أي مفكر یرید أن یعالج مشكلة من مشكالت اإلنسانیة،" :قال
إلى الوجود أم النفس أم األخالق أم المعرفة أم السیاسة، الشك یحس أنھ ینبغي 

قول لیلتمس المحاوالت التي ذھبت إلیھا ع أن یتتبع المشكلة منذ ظھورھا،



  الوردي حیدوسي/ د 
  

  
 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              886

أي أن االستغناء عن الفكر الفلسفي الیوناني غیر  ،20"عظیمة من غیر شك
ممكن، وأن أم المشكالت قد عالجھا عقول الفالسفة الكبار من أمثال أفالطون 

بل وأن خروج العالم العربي من حالة التخلف التي یعیشھا  ،وأرسطو وغیرھما
وتدعو  لدین وال األخالق،مرھون بإعادة بعث الفلسفة القدیمة التي ال تعارض ا

   .  إلى التوفیق بین التعقل واإلیمان وتلغي التعارض بینھما

نجد أن زكي نجیب  :موقف اإلتباع لتاریخ الفلسفة المعاصرة -2 
من الذین یتزعمون الدعوة إلى الفلسفة الوضعیة ) 1994 -1905( محمود

وال مجال  المطلوبة،والذي أشار صراحة إلى أنھا الفلسفة الحقیقیة  المنطقیة،
، ألن المنطق یجب أن 21للنظر في تاریخ الفلسفة إال من خالل قضایاھا وحلولھا

وھو  یكون واقع الحیاة الفكریة في مصر، ومنھا في كل المجتمعات العربیة،
مجتمع یندر أن تجد فیھ مكانا للتفكیر المنطقي السلیم ،خصوصا إذا علمنا أن 

الحیاة فیھ لیست مما یعین العقل على التفكیر واقع حال ھذا المجتمع وظروف 
بھذا المنطق ،ویوشك المرء أال یجد فیھ شیئا تنبني فیھ النتائج الصحیحة على 

إذ المقدمات خاطئة وما ینتج عنھ خاطئ بالضرورة وعبر  مقدمات صحیحة،
فقد اعتادت األلسنة واألقالم أن ترسل القول إرساال غیر " :عن ذلك قائال

ن أن یطوف ببال المتكلم أو الكاتب أدنى شعور بأنھ مطالب أمام مسؤول، دو
نفسھ وأمام الناس بأن یجعل لقولھ سندا من الواقع الذي تراه األبصار وتمسھ 

  .22"األیدي

یتضح من خالل ھذا النص الدعوة الصریحة من خالل الفلسفة  الوضعیة 
 التجریبیة الواقعیة،للجمع بین مقتضیات التحلیل المنطقي والفلسفة  المنطقیة ،

من أجل فھم مختلف مشكالت اإلنسان على ضوء التحلیل ال بمنطق البحث 
فنعید بذلك الفلسفة إلى الواقع المعاش لیغدو مجالھا ضیقا  الماورائي العقیم،

یتعلق بتحلیل عبارات تحلیال منطقیا، ما یسمح للفیلسوف العربي من المساھمة 
اج الكلي، وھو في دعوتھ تلك واضح اشد باالندم في صنع تاریخ البشریة،

عندي أن الجواب واحد واضح ال تردد فیھ وال غموض " :، حیث قالالوضوح
لمن أراد أن ینظر إلى األمور نظرة جادة حازمة ،وھو الجواب الذي أجابت بھ 
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تركیا صریحة جریئة مخلصة،الجواب الواحد الواضح ھو أن نندمج في الغرب 
  . 23"وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجھة نظرنا إلى الدنیااندماجا في تفكیرنا 

 ،وھذا یعني أن فھم الفلسفة یتم من خالل ربطھا باالتجاه العلمي التجریبي
واالرتقاء بھا إلى مستوى البحث العلمي الرافض لقضایا المیتافیزیقا، وتحریرھا 

یعتبره عقال  من قضایا الدین واألخالق، فھو بذلك یدافع على العقل الغربي الذي
قادرا على فھم الوجود اإلنساني فھما صحیحا بأبعاده المختلفة، خصوصا 
المعرفیة منھا، ویشیر صراحة إلى مناصرتھ للمذھب الوضعي،وذلك انطالقا 

  .     من إیمانھ بالعلم كسبیل أمثل للمعرفة الصحیحة

 ورغم اعترافھ بقدرة العقل العربي على اإلبداع ،وھو االعتراف الذي
، )المعقول والالمعقول في تراثنا الفكري(عبر عنھ في مؤلفاتھ المتأخرة ومنھا 

إال أنھ ال یتنبأ بإمكانیة قیام فلسفة عربیة معاصرة ومستقلة على األقل في الوقت 
خصوصا إذا أخذنا في  الراھن، وذلك ألسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة،

والتضییق على العقل  اة الفكریة،الحسبان التدخل الدائم للسلطة السیاسیة في الحی
الذي یرى بدوره  )ناصیف( وھو وضع یشاطره فیھ ومنع التفكیر الفلسفي الحر،

إن العقل ھو صاحب السلطة المعرفیة " :أن المعرفة من اختصاص العقل وحده
ھذا الموقف الذي اتخذه زكي نجیب محمود  ،24"في التعاطي مع الحقیقة (...)

ورفضھ الحدیث عن فلسفة عربیة إبداعیة یبرره بعدة أسباب  من العقل العربي،
  : ھي

وقراء ة  تبعیة الفكر العربي المعاصر لمنطق التفسیر القدیم،: األول 
مشكالت الحاضر بمنطق الماضي، وھذا ما یعطل الحركة الفكریة ویفسر 

فكلما واجھ الفكر مشكلة   لجة المشكالت الراھنة،ضعف القدرة على معا
فنحن أمام  مستعصیة إال وعاد إلى نصوص القدماء علھ یجد فیھا حال لھا،

سیطرة  غریبة یفرضھا الموتى على األحیاء رغم مع أنھ لم یبقى لنا مما كتبوه 
 ،25إال صفحات صامتة وقد ال تكون حلولھم مالئمة لما نحن فیھ من مشكالت

ولم یعد بوسعھ مسایرة مشكالت  عني أن التراث أصبح من الماضي،وھذا ی
الحاضر التي ھي من اختصاص أھلھا ، الذین یتوجب علیھ إدراك حقیقة مفادھا 
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أن البحث عن حلول لمشكالت عصرھم ھي من باب الھروب من الواقع وعدم 
الذي لمعالجة مظاھر التخلف  -كما یرى - القدرة على مواجھة تحدیاتھ،واألسلم 

ھو العودة إلى  ساد مختلف جوانب الحیاة العربیة سیاسیة وثقافیة ومعرفیة،
وبالنظر إلى اإلمكانیات المتاحة  الواقع والبحث عن حلول لھا من خالل تجلیاتھ،

  .  في الواقع

ضعف التمییز بین ماھیة السلطة السیاسیة من جھة وبین سلطة : الثاني 
التدخل الدائم للسلطة السیاسیة في الحیاة المعرفة من جھة أخرى،ما أدى إلى 

الفكریة واستبدادھا بحریة بالرأي والتفكیر عن طریق إصدار أحكام ووضع 
وھو ما یتنافى والمنطق السلیم في العالقة بین  أطر للتضییق والرقابة،

  .إذ ال یحق للحاكم التدخل في الحیاة المعرفیة ألنھ غیر مؤھل لذلك السلطتین،

بل  طرة النزعة اإلیمانیة لیس لدى العامة من الناس فقط،سی: الثالث 
وھذا ما أدى إلى تعطیل البحث الوضعي  وحتى لدى الخاصة منھم وھم العلماء،

وتعاظم التفكیر الخرافي على حساب التفكیر العلمي ومحاولة تفسیر الظواھر 
تجریبیا، ولیس الطبیعة المختلفة بقوى خارقة وبتفسیر الھوتي ال یقبل التحقق 

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 

لو اقتصر األمر ھذا على " :الوضعیة التي سادت الفكر العربي المعاصر بقولھ
ألمر یتجاوز ھؤالء إلى العلماء لكن ا (...)سواء العامة لما أخذنا العجب 

 ،26"وأي علماء؟ علماء الكیمیاء والفیزیاء والنبات وطبقات األرض أنفسھم،
وھو بذلك یوافق فرنسیس بیكون في نقده للعقل المیتافیزیقي،ودعوة إلى 

  . 27تخلیصھ من األوھام بھدف إحیاء العلوم الفیزیقیة

الغربیة من علوم  الشعور بالعجز تجاه ما أنتجتھ الحضارة: الرابع
 نتیجة االنبھار بتلك الحضارة والتقلید األعمى للتیارات الغربیة، ومعارف،

وعدم القدرة على اإلبداع ومسایرة حضارتھم، وإن كان زكي نجیب محمود یقر 
بالمنتوج الفلسفي العربي في مختلف المجاالت ن فإنھ یؤكد أن ھذا اإلنتاج لیس 

مباشرة للتكوین الجامعي في البلدان العربیة  وھذا یعد نتیجة، 28عربیا خالصا
وھو تكوین ال یزید عن حشو األفكار العامة المعبرة عن المذاھب  عموما،
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التي تنتشر في الجامعات دون سعي إلى تكییفھا  الفلسفیة الغربیة الكبرى،
  .والواقع العربي ومقوماتھ الحضاریة

ویعتبره السبب  وعموما فإن زكي نجیب محمود یرفض التراث اإلسالمي
المباشر في التخلف الذي أصاب العقل العربي المعاصر، وأن التعامل معھ یجب 

بینما یرى في التراث الغربي مالذا آمنا للفكر  أن یبنى على أساس التجاوز،
العربي ن وسبیال ضروریا للخروج من المشكالت التي یعاني منھا المجتمع 

  . العربي على مختلف األصعدة

رغم االختالف بین الفیلسوفین حول نظرة كل منھما  :الموقفین نقد - 3  
إلى تاریخ الفلسفة وكیفیة التعامل مع اإلنتاج الفكري اإلنساني منھ والغربي على 

من  وجھ الخصوص، فإن الذي یجمعھما ھو التبعیة لتاریخ الفلسفة من جھة،
ر المشكالت حیث أن زكي نجیب محمود متأثر في فكره بجماعة فیینا التي تبر

وأن یوسف كرم  الفلسفیة تبریرا علمیا وال صوت یعلو فوق صوت العلم،
یستطع التحرر من تاریخ الفلسفة المیتافیزیقیة وعلى األخص فلسفة أرسطو 

ومن خاللھا یرى بإمكانیة تفسیر العالم تفسیرا میتافیزیقیا  وابن سینا وابن رشد،
لثابت ھو الجوھر والمتغیر ھو من حیث أنھ یتكون من جواھر وأعراض، وأن ا

ومن  معبرا بذلك عن نظرة متعالیة مغرقة في التجرید إلى العالم، األعراض،
  .29جھة أخرى اعتبار المعرفة المشكلة األولى في البحث الفلسفي

 ومھما یكن من أمر فإن اإلبداع ال یأتي من فكر تابع لتاریخ الفلسفة،
الحظ أن موقف زكي نجیب محمود تابع سواء كانت فلسفة قدیمة أو حدیثة، إذ ی

یحاول تجاوز فلسفات القرون الوسطى وھذا  لتاریخ الفلسفة الغربیة المعاصرة،
من شأنھ أن یحدث خلال في بنیة الفكر الفلسفي، الذي ینبغي أن یتأسس على 
مقولتي التواصل والتجاوز، بینما نجد أن فكر یوسف كرم مغرق في فلسفة 

ارك لواقع الحال الذي یعاني من اإلنسان العربي العصور الوسطى غیر د
  .المعاصر

بالبعد الفلسفي في فكر الفیلسوفین من حیث كونھما  )ناصیف( ولئن أقر
 :إال أن عملیة اإلبداع تتطلب االستقالل التام عن تاریخ الفلسفة التزما فلسفیا،
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أوال في ولذلك یجوز القول أن فضلھما في الثقافة العربیة المعاصر یكمن "
وحاوال االنتقال من مستوى التأریخ للفلسفة إلى مستوى  كونھما التزما فلسفیا،

 ،30"واإلبداعاإلبداع فیھا، ولكن المشاركة الحقیقة في الفلسفة تقتضي االستقالل 
ذلك أن مشكالت العالم العربي تحتاج إلى دراسة دقیقة تأخذ في الحسبان الواقع 

دون إغفال  والجغرافي للمجتمع العربي، االجتماعي والثقافي والسیاسي
  .االستفادة من الحضارات السابقة خصوصا الغربیة منھا 

  آلیات تفعیل دور المثقف العربي :ثالثا

للمثقف العربي مجموعة من المھمات التي یجب أن ) ناصیف( جعل  
یضطلع بھا في سبیل نھضة عربیة ،ھذه النھضة التي لن تتحقق إال بإعادة 

في جوھر العالقة التي تربط المثقف العربي بجملة المفاھیم السائدة، النظر 
ممثلة في عالقاتھ التفاعلیة مع سلطان األیدیولوجیة، وفي إعادة فھم الحریة فھما 
سلیما، وكذا العمل على صیاغة منظومة تربویة تمكن من بناء المواطن 

 دم سوى أھدافا ظرفیة،بناء سلیما بعیدا عن النظرة الضیقة، التي ال تخ العربي،
وما ھي آلیات تفعیل  فكیف یتصور دور المثقف العربي في ضل ھذه الظروف؟

  دوره؟

نسق من " :تعرف األیدیولوجیة على أنھا: المثقف واألیدیولوجیة -1 
اآلراء واألفكار واالعتقادات السیاسیة والقانونیة واألخالقیة والجمالیة والدینیة 

وتكتسي صفة القداسة إلى حد قد ترقى إلى ، 31"معینتختص بمجتمع  والفلسفیة،
  .خصوصا وأنھا ترسخ مع عامل الوقت، وتنتقل عبر األجیال مستوى العقیدة،

فاألیدیولوجیة نوع من أنواع االعتقادات : "فیعرفھا بالقول )ناصیف(أما  
التي وظیفتھا ضمان التماسك بین أعضاء الجماعة، وتوفیر مبدأ عام  الجماعیة،
وإذن فھي ظاھرة طبیعیة وغیر بعیدة عن الدین واألسطورة  لتنظیمھم،
  . 32"بقدر ما تزعم والسحر،

إن ھذا التعریف یبین أن األیدیولوجیة ظاھرة معقدة ومتعددة المكونات، 
  :  من حیث أنھا
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اعتقاد جماعي یختص بمجتمع بعینھ، وال یعبر عن تصورات فردیة، بقدر ما  -
   .یجسد معتقدات جماعیة

تؤدي وظیفة التماسك بین أعضاء الجماعة الواحدة، بصرف النظر عن مدى  -
  . صحة األفكار التي تدعو إلیھا

تعد ظاھرة طبیعیة، ولیس أي مجتمع بمنأى عنھا، ألنھا امتداد للطبیعة  -
  . البشریة، وللنزوع نحو االعتقاد وتجاوز الواقع

وتستمد مشروعیتھا من  العامة، بما أنھا مرتبطة بجماعة ما فإن ھدفھا المنفعة -
 :قضایا تلك الجماعة، وھي فكرة مركبة، تدخل في إنتاجھا عوامل متعددة

فالفكرة األیدیولوجیة لیست ولیدة العقل وحده،إنھا ولیدة العقل والشعور "
 ،33"والخیال واإلرادة والنزعة الباطنة، أي باختصار ولیدة الذات بكل قواھا

األیدیولوجیة مستمدة من فلسفات ، فھذا ما یجعلھا تنطوي على وبما أن الفكرة 
  . ، ولیست كلھا أوھاما أو خرافة 34رصید من الحقیقة الموضوعیة

تظھر من  والعالقة النظریة بین العقل واألیدیولوجیة تبدو عالقة صراع،
فھي تبدو للوھلة األولى عالقة  خالل ادعاء كل منھما الكشف عن الحقیقة،

نازع بین قوتین حول الحقیقة ،لكنھا في واقع األمر تجمع بینھما وال تنافس وت
عقل علمي یھتم بالقضایا : تترك أحد الطرفین منعزال عن اآلخر، والعقل نوعان

التجریبیة، وعقل فلسفي یھتم بالقضایا الصوریة النظریة، إال أن األیدیولوجیة ال 
  .   في النزاعتمیز بین ھذه األنواع وتعتبر العقل عموما طرفا 

األول نظري یخص ادعاء امتالك : وھذا النزاع یبدو على مستویین
وھذا التنازع  المعرفة، والثاني عملي یخص السیطرة على السلوك اإلنساني،

سببھ أن األیدیولوجیة تدافع عن نفسھا ضد الھجمات التي یشنھا العقل، وتعمل 
ط العقل، وفي المقابل فإن في مقابل ذلك على أن تسیطر على حیاة الفكر ونشا

ویعمل على بسط سیادتھ  العقل كذلك یدافع عن نفسھ ضد طغیان األیدیولوجیة،
وفي سبیل بناء موقف  ،35على مجمل القوى اإلنسانیة والتنازع مفتوح ودائم

 )ناصیف( ینتقد عقالني نقدي من العالقة المفترضة بین العقل واألیدیولوجیة،
  .ماركسي من تلك العالقةكل من التصور الھیجلي وال
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معرفة إیمانیة غایتھا التقرب :حیث یمیز ھیجل بین نوعین من المعرفة   
وتتم  وأخرى معرفیة غایتھا معرفة هللا، إلى هللا وتستند في ذلك إلى ملكة الفھم،

فإن المعرفة  عن طرق العقل، وبما أن الالھوت لیس من صنف المعرفة العقلیة،
  .36لواقع فھما صحیحاالعقلیة ھي أداة فھم ا

األولى میتافیزیقیة مفادھا أن العقل یسیر :إن قوام موقف ھیجل فكرتان
والثانیة أنثروبولوجیة تفید أن العقل یستخدم األھواء لتحقیق  العالم والتاریخ،

 والرجال العظام عند ھیجل ھم مجرد أداة، ،"حیلة العقل"باستخدام  ذاتھ الكلیة،
عن طریق تجاوز وضعھم  النفي لتجلي الروح الكلي،غایتھا أن تكون مسرح 

  .إلى خلق وضعیات جدیدة تحقق مزیدا من الحریة للروح

وإذا كانت األیدیولوجیات تصورات و آراء لتحقیق أھواء الجماعات، إذن 
وإذن ال تعارض بین العقل  ستكون األیدیولوجیة مجرد أداة لتحقیق العقل الكلي،

   .وكل نمو لھا ھو باسم العقل وفي خدمتھ ،واألیدیولوجیة إال ظاھریا

لكن العقل الھیجلي مغایر تماما لعقل اإلنسان، إذ یشیر إلى المطلق 
ال ینفع في إظھار قیمة العقل  والالمتناھي وتصوره للعقل تصور میتافیزیقي،

اإلنساني في نزاعھ مع األھواء واألیدیولوجیة، وكثیرا ما یؤاخذ ھیجل بسبب 
خصوصا و أن المغاالة في تقدیس العقل ھو من باب  ،37ةصوفیتھ الغامض

التصرف االعتقادي، وقد كان لھ األثر السلبي على التفكیر الفلسفي الحقا، لدى 
وقد قال  حین لم یمیز بین الفلسفة والدین، فیورباخبعض المفكرین من أمثال 

درجة لكنھ یرید أن یصل بھ إلى  ال یرغب مطلقا في حذف الدین،" :انجلزعنھ 
لذا فالحیل التي  ،38"الكمال، بل إن الفلسفة ذاتھا یجب أن تذوب في الدین

رغم أن  تعیش فینا ھي حیل األھواء ال حیل العقل كما ادعى ھیجل،
  .األیدیولوجیة أشد الحیل تعقیدا ولطافة ومكرا

األول ھو األیدیولوجیة : أما ماركس فیقسم األیدیولوجیة إلى قسمین
 م وطابعھ تفكك النظام الھیجلي،1854- 1835شكلھا ما بین عامي األلمانیة في 

  . والثاني ھو  األیدیولوجیة بوجھ عام
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وقد اتخذ موقفا ناقدا لألیدیولوجیة األلمانیة التي یتبجح بھا الزعماء 
في حین أنھا لم تكن شیئا یذكر أمام الثورات االجتماعیة واالقتصادیة  الھیجلیین،

حسبھ فإن الفلسفة شكل جدید من أشكال األیدیولوجیة، لذا و في فرنسا وانجلترا،
فالحقل النظري السلیم في العلم ال في األیدیولوجیة، ألنھا تنتج أوھاما ووعیا 

الفلسفة شكال من أشكال األیدیولوجیة، " :مقلوبا، من حیث أن ماركس جعل
    .39"أو عبارة عن وعي زائف ویجعل األیدیولوجیة عبارة عن وعي مقلوب،

وظھور  إن ماركس یقر بعدم إمكانیة التعایش بین العلم واألیدیولوجیة،
المادیة التاریخیة یعني أن األیدیولوجیة منتھیة نظریا وفي طریقھا إلى االنتھاء 
عملیا، وأن عقلنة حركة التاریخ والمجتمع أساسھا توكید حقائق المادیة 

واألیدیولوجیة   التاریخي،التاریخیة، وعدم نسج األوھام حول التطور والواقع 
وبدیلھا ھو  ھي الفلسفة المثالیة الھیجلیة التي نسجت أوھاما حول حركة التاریخ،

العلم الذي ینطلق من الواقع ،ویتجسد من خالل المادیة التاریخیة وزعماؤھا 
الطبقة البلولیتاریة ،منتقدا جھود الفالسفة سابقا ، والتي تمحورت فھم العالم ال 

ھو أنھم فسروا  إن كل ما فعلھ الفالسفة حتى اآلن،" :قائال لتغییره، على السعي
  .  40"وقد آن األوان لتغییره العالم على أنحاء شتى،

وإذا كان ماركس یرى أن األیدیولوجیة ال تدخل في صراع مع العلم،إال 
ألم یتكون في المجتمع الرأسمالي " :بعد ظھور المادیة التاریخیة یتساءل نصار

إذا كان  تصادي وعلم  تاریخي وعلم اجتماعي بالمعنى الواسع لكلمة علم،علم اق
فكیف قامت وتطورت العالقات بین ھذا العلم واألیدیولوجیة  الجواب باإلیجاب،

   .41"البرجوازیة اللیبرالیة والمجتمع البرجوازي اللیبرالي؟

یة یرى أنھ ال یمكن لألیدیولوج )ناصیف(فإن  خالفا للموقفین السابقین،
والعقل  أن تتماھى مع العقل ألنھا من طبیعة مختلفة نابعة من االعتقاد اإلیماني،

في ماھیتھ یطلب الحقیقة، لذا ال یمكن أن یتحول إلى أیدیولوجیة دون نفي نفسھ، 
فالعقل عقل واألیدیولوجیة أیدیولوجیة، لكن یمكن عقلنة األیدیولوجیة عن طریق 

لفلسفي والعلمي لتبریر مشروعھا، ما یعني أنھا اعتماد ھذه األخیرة على العقل ا
  .تضیف إلى األسلوب التبشیري أسلوب المناظرة العلمیة
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وعقلنة األیدیولوجیة تعد انتصارا للعقل داخل األیدیولوجیة، لكنھ انتصار 
جزئي ومحدود ألن المحركات الالعقلیة داخلھا تكون غالبا أقوى من العقل، 

بل قد یكون خارجھا فیقف  اخل األیدیولوجیة،لكن تحرك العقل لیس دوما د
ضدھا ویفضح أضالیلھا، وھذا ال یبطل وجودھا بقدر ما یزیل عنھا صفة 
االمتناع عن العقل، من حیث أنھا تدعي امتالك الحقیقة ومن حیث أنھا محدودة، 
وفي ضل ھذا الصراع بینھما تنشأ أشكال مختلفة، تنجح األیدیولوجیة في أحیان 

  .لكن ال تمنعھ أبدا من الحیاة واالرتقاء تطویق العقل واالستبداد بھ،كثیرة في 

أن الشعوب العربیة  تعاني أزمات  )ناصیف(یرى : المثقف والحریة -2 
وھو  متعددة، وأن تجاوز ھذه األزمات غیر ممكن من دون رفع تحدي الحریة،

بب تلك تحد تفرضھ العولمة على كل الشعوب، ویشیر إلى أن العولمة لیست س
كما أنھا لم تطرح مسألة الحریة كقضیة جدیدة، وإنما عمقت أزمة  األزمات،

العالم العربي لتضع ھذه المجتمعات على الطریق المؤدي إلى نھایة األزمة من 
خالفا للطرح  جھة، ومن جھة أخرى أعادت طرح مشكلة الحریة بشكل جدید،

كل المشكالت التي تواجھ ویؤكد أن . الناقص الذي طرحتھ المجتمعات العربیة
الخ ،كلھا مرتبطة بمشكلة ...العالم العربي الیوم سیاسیة واقتصادیة وثقافیة 

إن تحدي الحریة تحد أساسي، بمعنى " :الحریة أساسا فتحد الحریة تحد أساسي
، (...) أنھ یتناول النظرة إلى ماھیة اإلنسان ونوع الحیاة االجتماعیة بكاملھا

لرفع التحدیات األخرى كلھا بأحسن ما یمكن من الفعالیة فاالستجابة لھ شرط 
خصوصا وأنھا مرتبطة بالوجود اإلنسان الطبیعي، من  ،42"والعدل والجدوى

فلھ الحق في التمتع بھا، كما لھ الحق في  حیث أنھا تمثل أھم حقوقھ الطبیعیة،
یولد  لما كان اإلنسان" :كما أشار إلى ذلك جون لوك حین قال، المحافظة علیھا

ولھ الحریة التامة في التمتع بجمیع حقوق السنة الطبیعیة، ومیزاتھا دون قید أو 
  .43"شرط

ویعالج مشكلة الحریة في المجتمعات العربیة ضمن إطار العولمة،من 
یعید طرح قضیة الحریة على كافة الشعوب  حیث أن التعامل الخالق معھا،

عولمة أو مقاومتھا بقدر ما تعد العربیة، وھذه اإلعادة ال تعني التحرر من ال
من خالل الدفاع عن الھویة الثقافیة العربیة ضمن ظاھرة العولمة،  تفاعال معھا،
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وعلى رأسھم محمد عابد  وھي فكرة یتقاطع فیھا مع جل المفكرین العرب،
 (...)إن حاجتنا للدفاع عن ھویتنا الثقافیة " :الجابري، الذي قال في ھذا الصدد

تنا إلى اكتساب األسس واألدوات التي ال بد منھا لدخول عصر ال تقل عن حاج
ومن جھة أخرى االنخراط الفعلي في صیرورة المنظومة اإلنسانیة  ،44"العولمة

  .  بكل أبعادھا بتطبیق شرط الحریة بكل أنواعھا وأبعادھا

لذا فإن اللیبرالیة في المجتمعات الغربیة تطورت وانتقلت من مرحلة إلى  
التطور مبني أساسا على مبدأ الحریة، وبمعنى أدق على طبیعة  أخرى، ھذا

الحریة ومجاالتھا وحدودھا في الحیاة االجتماعیة، وكان الشكل األول لھا ھو 
م ثم انتقل إلى شكل یسمح للدولة 1929وساد حتى أزمة عام  الشكل التنافسي

 اللیببرالیة المكبوحة،بدور أكبر وھو الرعایة االجتماعیة أو كما یسمیھا نصار 
ونحن نجد أن العولمة المصاحبة للثورة الصناعیة تدفع إلى شكل جدید لیس 

  . اللیبرالیة التكافلیةمحل اتفاق یعد حول تسمیتھ، یسمیھ نصار 

إلى إقامة نظم تربویة تھدف إلى ) ناصیف(دعا : المثقف والتربیة -3 
یش في واعیا بحقوقھ حتى یصیر مواطنا حرا یع تحریر اإلنسان العربي،

، في وطن حر تقوم 45لیكون عنصرا فعاال ومنفعال في نفس الوقت وواجباتھ،
وتؤدي المواثیق  فیھ الدولة بواجباتھا نحو المواطنین على مختلف األصعدة،

السیاسیة دورا ھام في تربیة المواطن وتحریره، ورغم أن دساتیر الدولة 
وصلت فنصوصھا في واد والواقع في العربیة لم تصل إلى ھذا المستوى، وإن 

  . واد آخر، فإن ذلك ال یفقد األمل في إحداث التغییر

ویلعب المثقف دورا ھاما في التأسیس لفلسفة التربیة التي تقود إلى بناء 
 :إنسان اجتماعي رغم وجود  تشابك كبیر بین السیاسة والتربیة واألیدیولوجیة

شكلة التربیة المواطنیة مثال؟ ھل یمكن فصل السیاسي عن التربوي في م"
لذا فإن علوم التربیة السائدة في لبنان وغیرھا من البلدان العربیة  ،46"بالطبع ال

ھي ضحیة نظرة أیدیولوجیة أو دینیة، ما أدى إلى خلق مجابھة بین الفلسفة 
. التي ھي ضحیة نظرة ضیقة أیدیولوجیة أو دینیة والمذاھب التربویة السائدة ،

الفیلسوف ھنا في تحریر التربیة في البلدان العربیة من سیطرة ھذه  وتكمن مھمة
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لیست التربیة المواطنیة سوى وسیلة من " :المذاھب الضیقة من خالل التربیة
وسائل تنویر المواطن وتفتیح ذھنھ ومشاعره على حقیقتھ من حیث أنھ عضو 

 ،الفرد المؤمنالتي ال یكون موضوعھا العبد أو المملوك وال  ،47"حر في الدولة
  . بل ھو اإلنسان الواعي الناقد المفتح غیر الخاضع

ویتمثل دور التربیة المواطنیة في نقل المواطن من وجود بالقوة إلى     
 "ناصیف"لذلك فقد حدد  وجود بالفعل، إذ ال یجب أن ترتبط بعقیدة واحدة،

  :شروطھا أو حصرھا في سبعة شروط ھي

ذلك أن  تتطلب الكثیر من التضحیات،أنھا عملیة تربویة نضالیة  -
وعلى المثقف  المواطنیة غیر مسلم بھا من قبل جمیع الدول خصوصا العربیة،

أن یقدم كل ما في وسعھ لكي یسھم في  التأسیس إلنسان یبلغ مرتبة المواطنة 
من جھة، ومن جھة أخرى في إقناع األطراف الفاعلة في الحكم للتسلیم 

في الدولة، فإن فعل فتلك خطوة ھامة في طریق  بالمواطن كحقیقة جوھریة
إن التسلیم الدستوري بالمواطن كحقیقة جوھریة في الدولة، " :التربیة المواطنیة

یشكل خطوة أساسیة على طریق التربیة المواطنیة، شریطة أن یكون الدستور 
  . 48"خالیا من التناقض في تحدیده لمقومات المواطن والمواطنیة

خصوصا وأن  االنتماء الوطني على أي انتماء آخر،ضرورة تغلیب  -
وإن  العدید من المجتمعات العربیة  یسودھا التعدد العرقي والذھني والدیني،

المواطنیة الحقة تتنافى وتقدیم الوالء السیاسي ألي سلطة جزئیة خالف سلطة 
  . الدولة ذاتھا

في إطار  ،أن تنظر الدولة إلى أعضائھا على أنھم كائنات عاقلة وحرة -
إذ یرتبط المجتمع المدني حتما بقیم االستقاللیة  ثقافي یراعي تلك الخصوصیة،

الفردیة والحریة الشخصیة وأن نظام الحقوق والواجبات یصنع من قبل 
ال من قبل الدولة التي ال ینبغي أن تنظر إلیھم على أنھم  المواطنین أنفسھم،

أدق أن تجعل المواطن مسؤوال  مجموعة عبید أو مملوكین أو مؤمنین، وبمعنى
مشاركا بشكل أساسي في صنع نظام الحقوق والواجبات  حاكما كان أو محكوما،

  .     المشاركة بین الدولة وأعضائھا
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النظر إلى كل أعضاء الدولة على أساس أنھم متساوون أمام القانون،  -
جاوز المساواة استنادا على المساواة في الكرامة اإلنسانیة واألخوة الوطنیة، وت

الشكلیة كشرط ضروري للتربیة المواطنیة، فالفرد منذ تكونھ خالل مراحل 
حیاتھ األولى ال بد أن تغرس فیھ قیم العدالة والمساواة، وأن یطبقھا على نفسھ 

وذلك ألجل تخفیف الفوارق غیر المبررة التي عادة ما  قبل تطبیقھا على غیره،
  .تنشأ بین المواطنین

مع احترام  لطة الدولة إلى الخیر المشترك لجمیع أفرادھا،أن توجھ س -
تعدد المذاھب واالعتقادات، بل وحمایة ھذا التعدد بوصفھ أمرا طبیعیا في 
مجتمع یعترف بالحریة الفكریة، فالتربیة المواطنیة تقتضي توجیھ سلطة الدولة 

لمشترك وحمایة تعدد وجھات النظر إلى ماھیة الخیر ا لخدمة الخیر المشترك،
وكذا قبول تغیر النظرة إلیھ مع طول الزمن، وال 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

اھتماما متوازنا بین حقوق المواطن تستلزم التربیة المواطنیة الحقة  -
ویثبت تاریخ  ومن جھة أخرى توازنا بین حقوق الدولة وواجباتھا، وواجباتھ،

المجتمعات البشریة منذ تكونھا بأشكال متعددة صراعا بین حقوق الدولة وحقوق 
ویمكن التقلیص من حدة ھذا الصراع من خالل رد سلطة الحكم إلى  المواطنین،

  :وتأدیة كل طرف لما علیھ حاكما كان أو محكوما مصدرھا األصلي،
ولكن من الواضح الیوم أن التركیز على حقوق المواطن، إذ یفید في رد سلطة "

ال یوصل إلى  الحكم إلى مصدرھا أي الشعب وكبح جماح الحكام وأطماعھم،
الغایة إال إذا التزم المواطنون بتأدیة واجبات تجاه الدولة متكافئة مع الحقوق 

  .49"لتي یرونھا ألنفسھما

وأخیرا یجب مراجعة دائمة ودوریة لمحتوى الحقوق والواجبات  -
الخاصة بالمواطن والدولة، إذ أن تشكیل المواطن لیس مجرد اعتراف الدولة 

بل ینبغي توسیع دائرة مضامین الحقوق والواجبات، وتغییر من یتطلب  بھ،
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ق وعي المواطن بوحدة حیاتھ التغییر وفقا للظروف الزمكانیة الراھنة لتعمی
ومصیره في دولتھ،ألن الدیمقراطیة بما تتضمنھ من مواطنة وحریة ومشاركة 

  .لم تعد تراثا غربیا، بقدر ما تعبر عن الحضارة اإلنسانیة قاطبة

   :خاتمة

أن ھذا األخیر طرح  ،)ناصیف(یظھر من خالل جدلیة الثقافي والسیاسي عند  
وھو مشروع یبدأ بفھم تاریخ الفكر اإلنساني  متجددة،مشروعا جدیدا لمشكلة قدیمة 

وینتقل إلى نقد الواقع العربي من خالل  عموما والسیاسي على وجھ الخصوص،
وینتھي بثورة احتمالیة على األنظمة الفاسدة،  دراستھ من جوانبھ الثقافیة والسیاسیة،

ب المثقف مع مؤكدا أن أي تغییر للمجتمع العربي نحو األفضل مرھون بمدى تجاو
ومدى حضوره وتأثیره في القرار السیاسي من جھة، ومن جھة  مشكالت مجتمعھ،

أخرى مدى استعداد السلطة السیاسیة لالستماع إلى سلطة العقل واألخذ بآراء 
   .المفكرین المھتمین بحقل السیاسة

لقد أكد بطرحھ ھذا، فكرة نادى إلیھا قبلھ رواد الفكر الغربي وعلى رأسھم 
إنھا السیاسة  ل فوكو الذي أقر أن الفلسفة الیوم كلھا سیاسة وكلھا تاریخیة،میشا

وھي التفاعل المستمر بین المفكر  ،المحایثة للتاریخ والتاریخ الضروري للسیاسة
 . والسیاسي  في سبیل مجتمع أفضل

كما لم یغفل تلك المحاوالت التي أبداھا رواد الفكر العربي المعاصر،في سبیل 
الفعل الفلسفي والنشاط الفكري، بحضور أقوى للمثقف داخل الساحة السیاسیة بعث 

نتیجة  والحظ من خالل دراساتھ النقدیة غیاب الفعل الفلسفي، والتربویة والفكریة،
 ما عطل بشكل كبیر حركة انتشار الوعي الفلسفي، تموقع غیر سلیم للمثقف العربي،

  .كریة العربیةداعیا بذلك إلى تصور جدید للمنظومة الف
لذلك فإنھ وإن دعا إلى استثمار العقل وتحریره من نظرة أیدیولوجیة أو دینیة 
في تكوین المواطن، فقد وجھ نقده للتربیة المواطنیة في لبنان ومن خاللھا إلى غیرھا 
من البلدان العربیة، ودعا إلى بناء مواطن ذو عقل بدون عش وال انتماء حتى وإن 

بل ھي  قومیا أیدیولوجیا، ذلك أن الحریة ھي الفریضة األولى للعقل،كان ذلك االنتماء 
  .وانجازاتھم االبتكاریة ماھیتھ وحقیقتھ، وأنھا كانت وراء نھضة العرب الحضاریة،
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