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  الصفحة                                                       الموضوع   

 9   نيآعجاز القرالقران وعالقتھ باإل تعدد المعنى في ألفاظالتوسع الداللي و -
  عنابة - جامعة باجي مختار -كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  – عمار قرفي. د  

  رة وأثرھا في الفرقة بین الزوجینالتأصیـــل الفقھــي لألمراض المعاصــ -
  37   دراسـة مقارنـة بقانـون األسرة الجزائري   

  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  – سمیرة عبدو. د  
  وتطبیقاتھا في السیاسة الشرعیة قاعدة كل مجتھد مصیبـ 

  67  كتاب األحكام السلطانیة للماوردي نموذجا   
  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة  – الطیب بن حرزهللا/ د

  97  مقصد حفظ العرض تحریرالمفھوم وتحقیق الرتبةـ 
  1باتنةجامعة  –كلیة العلوم اإلسالمیة  -  عبد الرحمن رداد. د –راضیة قصبایة . د

  135  علم تخریج الفروع على الفروع وأثره في فتاوى الشیخ الطاھر بن عاشورـ 
  الباحث أحسن كافي

  أدرار -یةجامعة أحمد درا -لعلوم اإلسالمیةكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وا
  165  منھج التیسیر في الفتوى عند االمام محمد الطاھر بن عاشور -

  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة  -  تیبرماسینالفاتح            
  197  زراعة الغدد واألعضاء التناسلیة في الفقھ اإلسالمي -

  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة  - صالح بوبشیش. د.أ – صدیق مروج
  فقھ الموازنات وأثره في النوازل الفقھیة المعاصرة ـ 
  221  وسائل التواصل االجتماعي أنموذجا  

  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة  -  صلیحة بن عاشور. د.أ – مریم عبایدیة
  247  تطور مفھوم مصطلح أصول التفسیر في المؤلفات وعالقتھ بقواعد التفسیرـ 

  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  - عمر حیدوسي. د –لزھر بولزازن 
  اإلیجارأثر الظروف الطارئة على التزامات عقد ـ 

      271  في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني الجزائري   
  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  – شھر الدین قالة. د
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  301  دراسة فقھیة –عمل المرأة وأثر اشتراطھ في عقد النكاح  -
    1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  -  عبد الحفیظ ھالل. د – الھادي حواس

  331  مزید النفع بما تعارض فیھ الوقف مع الرفع -
  الجزائر -جامعة بن یوسف بن خدة  - براھیم عزوز

  العالمة عبد الرحمن المباركفوري جوانب من النقد الحدیثي عندـ 
  349  »أبكار المنن«من كتابھ            

  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  - عبد الرحیم سعیداني
  379  ابن العربي في كتابھ المسالك من تفسیر الموطأ لإلمام البونياستفادات  -

  عبد المجید مباركیة. د – فتیحة بوھراوه
  الوادي -جامعة الشھید حمھ لخضر –معھد العلوم اإلسالمیة  -  قسم أصول الدین

  413  تحقیق المنقول في مسألة التعلیل بالحكمة عن علماء األصول -
  1جامعة باتنة –اإلسالمیة  كلیة العلوم - عدالن رزقي

  435  ماھیتھ، ومزایاه: عقد البوت -
  قسنطینة - جامعة األمیر عبد القادر  –كلیة الشریعة واالقتصاد  -  محمد دمان ذبیح. د

  455  في الوقف اإلسالمي" الَحكر"لتفعیل صیغة " BOT"اإلفادة من نظام الـ -
  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  - عمار فالح. د - رشیدة بركات

  475  التمویل اإلسالمي بین االلتزام بالضوابط وتحقیق اإلیراداتـ 
  جامعة أدرار –وعلوم التسییر  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة -  عبد الرحمان عبد القادر/ د     
  2وھرانجامعة  –وعلوم التسییر  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة - حساني بن عودة/ د/ د     

لبیئیة وتحقیق األھداف اإلستراتیجیة للتمویل اإلسالمي في مواجھة التحدیات اـ 
  501  التنمیة المستدامة

   جامعة خنشلة - كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر -  عبدهللا بلعیدي. د
  529  المسلمةضوابط اعتبار عموم البلوى في فقھ األقلیات ـ 

  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  - صلیحة بن عاشور. د.أ – سارة رمضاني
  565  ودالالتھ للنھوض الحضاري" التمكین"فقھ ـ 

  قسنطینة -جامعة األمیر عبد القادر -كلیة أصول الدین – مریم فیاللي
  605  قراءة في مالمح التفسیر النحوي عند قدماء العربـ 

   جامعة  محمد خیضر ـ بسكرة - كلیة اآلداب واللغات -  كعواشعزیز . د
  623  أسلوبیة االنزیاح في المجاز اللغوي دراسة بالغیة في القرآن الكریمـ 

  جیجل –جامعة محمد الصدیق بن یحیى  - بولخصایم طارق .د
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  القرآن الكریمتعلیمیة القواعد النحویة بین التجرید واإلبداع في ضوء ـ 
  651  - مقاربات تعلیمیة -              
  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  – عمر عروي. د

  677          المقاربة االجتماعیة للتربیة عند ابن بادیس، وأبعادھا التجدیدیةـ 
  1جامعة باتنة – كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة – المیة عالق

  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  – عبد الرحمن رداد. د
  707  موقع النموذج في عملیة التغییر الحضاري عند الطیب برغوثـ 

  1جامعة باتنة –العلوم اإلسالمیة كلیة  - محمد بوقرة
  739  )فلسفة الكندي أنموذجا( منزلة الفلسفة اإلسالمیة وعالقتھا باآلخرـ 

   1الجزائرجامعة  – اإلسالمیةكلیة العلوم  - سامیة جبارة
  جمالیة المخطوط المغربي بعض المقومات من خالل مخطوط دالئل الخیرات من ـ 

  761  )م 1861-ـھ 1278ت( نسخة ألبي القاسم القندوسي       
  1جامعة باتنة – العید سمایرمحمد 

  783  ل ترسیخ الحوار والتعایش المشتركالمواطنة والتجاوز من أجـ 
  مختار بروال. د –عز الدین بشقة . د

  1ةجامعة باتن –نسانیة واالجتماعیة كلیة العلوم اإل
  799  التجدید الدیني في فكر علي شریعتيـ 

  شرشال –األكادیمیة العسكریة  – ترایكیة یامنة. د
  جامعة سطیف -كلیة العلوم االجتماعیة  واإلنسانیة  – یعلى فاروق. د

  829  "المرحلة االبتدائیة أنموذجا"الجزائر إصالح منھج تعلیم اللغة العربیة في ـ 
  األغواط - جامعة عمار ثلیجي  - كلیة اآلداب واللغات - خیرة غریبي

  851  لدى الّسلطات اإلداریة المستقلة التحكیم وعالقتھ بالتنظیمـ 
  –دراسة تحلیلیة مقارنة  -                 

  تلمسان –بلقاید جامعة أبي بكر  - مراد بدران. د.أ – سامیة قلوشة
  873  ستثمار السیاحي في تنمیة اإلقتصاد الجزائريدور االـ 

  جامعة الشلف –كلیة العلوم االقتصادیة   - زیدان محمد – ھني حیزیة
  1جامعة باتنة – عامر عیساني

  االقتصادیة الفرنسیة في الجزائر المشاریع االستعماریةـ 
  895  1854و 1852الجزائریین عدد من خالل مجلة حولیات استیطان      

  وھران -جامعة  أحمد بن بلة  - غازي الشمري.د.أ -  بختة وابل
  911  "اإلفرازات المواقف، االطراف،" 1962الجزائر عشیة االستقالل وأزمة صیف ـ 

  بریكة -المركز الجامعي سي الحواس     - جمال بلفردي. د
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  937  )1962-1956(والفیدرالیة العالمیة للنقابات االتحاد العام للعمال الجزائریین ـ 
  عیسى لیتیم – آسیا بزالة

  1جامعة باتنة –واالجتماعیة كلیة العلوم اإلنسانیة 
  961  دراسة فارقیة -السلوك الغذائي لدى األزواج متأخري اإلنجاب ـ 

  عزالدین بشقھ. د - م ذیابأحال
  1باتنةجامعة  –واالجتماعیة كلیة العلوم اإلنسانیة 

  واقع التمكین اإلداري من خالل بعض الخصائص الشخصیة والتنظیمیةـ 
  999  یةدراسة میدان" اسمدال عنابة"في المؤسسة العمومیة الجزائریة       

  عمر بوقصة. د.أ – سمیر عباسي
  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

  1015  التعلمصعوبات اللغة الشفھیة لدى ذوي صعوبات ـ 
  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  - سمیة فلوسي. د

  االمتحانات لدى الطلبة الجامعیینأسالیب الغش في ـ 
  1031  وأھم الحلول الردعیة والعالجیة المقترحة           

  خدیجة بن فلیس. د.أ – نسیمة بن مبارك
  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

Revisionist Discourse and the Portrayal of Islamic Mysticism 
in Turkish Literature, The Case of Elif Shafak’s Forty Rules 
of Love 1059 

Dr. Farida LEBBAL 
Department of English Language and Literature, Batna2 University 

Prisoners of War in International Conventions Versus 
Islamic Law 1071 
 Tahar ABBOU  - University Ahmed Draia, Adrar 
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?@	  :ا�
��F در;= ظ�ھ
ة ا�"�Bز @� ?
ا<)� ا� 
'� و���= اھ�#�م ا��ار;�8 م8 �:�8�9 وم���8�# 

ز 'Gا �#�
89، إ% أن @�B"L� �M#Mز ?
!" K�J ا�I��B ا��:�ي وھ� ا��Rء وم�MF@و

 ��M�� ل�F#ا ا�Uو$�ء ھ ،V�! آن
Fا� �@ �"Gوا �
آن، وھFز ا��%�� @� ا��B"ا� I��B'
 J�" �"��9 �"� Xإ Y��#? آ���
F9#�، @���%�� ا��F�9 ا��ا�I��B ا�Uي أ\R] @� ا��را;�ت ا��:

�M?%�Bم J�Xآن $#�_ م)�^� ا�[��ة و
Fا� I"���9 J�^ V�@ _;�
آ�� وا��Fا� J( #�9 ا��#?.  

�F9 م KBا?�� @
�9ة `' = aآ��� و
Fا��%�� ا� [! Jآن إ�
Fا� UR(9 أن �M(ض م
وا�:

V�`��� �M"�cd� ر�e ا�.   
 ����!%�ت ا�	Bآن: ا�
Fآ��، ا�
Fز ا��B"آ���، ا��%��، ا�
F�9 ،ا��%�� ا��  .ا��را;�ت ا��:

 
Abstract: 

The phenomenon of I'djaz has been studied in our Arab heritage 
and has aroused the interest of linguists، philosophers، jurists and 
exegetes، but their apprehension of this phenomenon has concentrated 
on the linguistic side، as it constitutes the Dominant character 
throughout the Qur'an. In this paper we have focused on the semantic 
side of ijaz in the Qur'an، which has been discarded in ancient 
linguistic studies، since the Qur'anic meaning includes radiation that 
helps extend this meaning and 'Widen so that the Qur'an encompasses 
all areas of life and all its sectors. 

The Qur'anic meaning was uniquely crafted، so that the Qur'an 
could be perennial during all eras and subject to its authority and 
domination. 
Key words: linguistic studies - Quran - i'djaz Koranic - meaning - 
Koranic meaning. 
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�# :��ا�

�;�_ ا�# )J وإ"�دة �' �� 9

آن ا��
�9 '�"�~�ره ��e رو^�� و?|Fا� ��اھ
  .إ���ج ا� ~�رة '~
ا"� @)�� @���F و'[Uق وھ)�;� و?e#�� إ"�Bزي


آ�� �M9فFا�)� ا� [#X يUا� �'��;Gاء ا
إ�J إ�B9د  و!�ن ھUا ا�$

آن و'�8 	#� ا����ج ا�# 
@� وا� �#� واGد'� وا�#�دي Fف '�8 م ��� ا��ا��

  .وا���F@� ا�Uي ;�~�"V ا����ن @� م
ا^] ?`�ره @� دورة ا�[�cرة

 ا�Kم8 ���$V ا�[�cرات، و��F9 ا����ن ~" VF9

آن وھ� 9|� طFإن ا�

 �:�e�� J`"و$] أ K" هللا V� رھ���dا ��ا� ��F��'�:��' ��#�9 أھ
  .ا�� ~�
 ��(Rا� �;Gا V�@ 
@�و!�ن V��X @� ذ��X Yن اGدب ا�[� ا�Uي ?�
وا�B#���� ا�#�<
ة ا��� ?��I ا�)�R و?|~ ��F��' �M وا�#�Rھ�� وا���Gر ا��� أراد 

���F"و ��Rط�" �Mإ�� 
  .هللا أن �9;��M @� ا�[��ة و9)��ق ا�~|
I`	 ����ل ا�F9 :»�]دب ا�Gا ���ed 8م  J�" رة�Fأن 9#)[)� ا�

 Vإ�� �( @
9��`�_ أن 9 V�G ،���*ا� ��
ا%�R �ل 'V، و�� !�ن أ;#J م8 م|�"
 �(�e9و ،Y�U! �(?��^ �@ ،ة
a�][�� ا��ا� ��	م8  �($
و�� �[��ت، وأن 9*
 Jإ� ��c9اث ا�#[�ودة، و�^Gدة وا
R#[��ت ا��ري وراء ا���')~_ ا�[��ة، ا�

��� م8 ا�[��ة آم�ا وآ@�	� أ!~
 وأو;_ م8 ^��ة أ"#�ر�� وإ�J أر��?)� ا�*

اد @� $�] م8 ا�Kم8@G1»ا.  


آ�� "�J ا�*���e اGد'�� وار?�M' _R إ�J در$� F#� ا�)� ا��ا" �Fو�
 V�@ �#�? ،�!

آن "��#� م�[Fي @� ا�
� ا�# KB ا�Uي B9 ] ا� ��� ا�~|#�ا�

� @� !] آن م8 م|�ھ� و�#�ذج '|
�9 ?[#] ط�'_ ا���
ار، و��R ا��#9�م
�"�B? Iرب ��ed ،�Ba~�، ^��، وم ��� "#��F ;�م��، «ا�Kم8 ��9 V�G

��^�  .2»و? ���� م�$�M م
 V$��ب ا�~���� ا�
ا�_ V�G !��ب م�;Gا اUآن ھ
F#� ا��ا" �F�Jن؛  إ���ا��

 �@ �;
أي أ�V $ ] ا����ن م
!K اھ�#�مV، وم[�ر ?�$�V?�M، @�راد أن 9
�رة ا��� �M' [ R(9 !] $�] أذھ��)� ��رة ذ�Y اe��' ����#ذج ا����ن ا�)#��

م8 أ$��ل ا�~|
�9 ا��� ;��?� مG ،� ' 8ن ا����ن @� أ��V و$�ھ
ه �#9] 

ا'V وا���Mره، و��^V و@��دهdوازدھ�ره ودم�ره و Vا�
� ا� ��� و"##�.  
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 ��e9و ،
�د م8 ھUا ا����ن ا�#���� ا�Uي 9~)� و9 #$�� ا�d وإن Vوإ�
�ر?V ا�#����� ا�)#�ذ$�� ;�~JF @� و%� V��@ ��� ا ا�UM� ك�Mد وا���R�9 ا�
9 

�دة$�
آن ^�� مFا�.  
 Jآن إ�
Fا� J ; [#�ذج م��#� J	ن @� أر���9 ��رة ا���F? [$وم8 أ
�رة @� eه ا�Uھ [ B9 م� I���;Gوا I�!ا
اd���ر ا�R�Gظ وا� ~�رات وا��

�ر ا�)#�ذج ا�Uي % �c9ھJ و% 9|e ي ا�Uن ا����'V، و'��R ] إن �#�ذج ا��
�اه ا������ ا�#��#] @� !] ا�[�cرات ا��� ��
آن، �� e9] إ�J مFا� Vم�	

9�م)� ھUا Jر�9 إ���ت @� ا�
Mظ.  
 �(�eل ا�[��� ا��F9"��إن م8 9#= دون أن J(R9 ھ� ��^I «": %و?

�9�'Gآن«؛ 3»ا�[��ة ا
Fن @� ا���  . 4»وھ�Uا ��رة ا��

آن و ھ� ا����ن ا�Uي إن ��رة ا�Fا� �@ URذج ا����ن ا���م]، و ا�)#�

 ��\�
آن ��B9ده و' �V @� ھUه ا�[��ة ?�B�J @� <)��9 اI���;G ا�~Fء ا��$
�MRظ��
آن @� ?Fق ا��R? ��ا� �"�  .ا�#�)

  ،I�]@ �F��#ا� J�" ��R(ا� 

آن ��� ا���<�Fا� �@ �\�إن مM#�  ا�~
�M(ف م�Mن م8 أ$] ?~��8 : وإ�#� ا���
آن و^�#�V @� ا���رج '���Fا� ���Fم

 I�`�9 [# ا ا�Uء وم8 ا�#�!� أن ھ�X [! �@ در$�ت ا��#�ل Jإ� V' ء�F?ا%ر

Y9 أدوات ا��:� و أ$�M?KM وإم�����?�M ا�~�\�� ���#�د @� @�cء ا�[��ة ]?

��ن�L� �^��#ف  ا����
 ا�#|�M ا�#��(" [�� �;��  .و?�Fم "
و�a م[
�ي م� دام ا'
��M(9 ا����' �M�@ �$���ن ھ� إ���ن ا�[�cرة ا��� 9��


�9 وا���F@��، و'��M���X ا�#�د�9 ا�#*���F@ ،�R اd��ر �Rا� �M�~�!
وا�# 
@�، و'�

آن ا���R ا�#)�;I و ا� ~�رات ا��ا@�� !� 9�? [�' [e�Y ا�[�cرات و Fا�

' �?

آن وھ� أن 9Fھ�ف ا� �F]9 �#' �MM$�9 �> �M��" 8#�M9 �#	 Jن إ������
�M?�$در J�"أ V' [e9 J�^ ��Fا� ��; �@ V' رج��ا��#�ل و9.  

�ك ��
آن $#�_ أ�#�ط ا�Fا� �M��d 8ر;� م  ��ظ ا��R�G#�ت و ا�وإن ا��
 �M�! ذة�dم� _#�B#ن ا���
د وا��Rن ا����	� و ا�
و^� @� إط�ر ')�ء ا��dGا


Mان، و أظ
Fا� �M' لK� ��ا� ��'
���M إ"�Bزه، @)[8   م8 ا��:� ا� d 8م
")�م� ��[�ث "8 م�ا��Rت ا��:� ا� 
'�� @� ا��
اث @��)� @� ا�[�F�F ��[�ث 
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��ت @��M ھUه B? ��:� ا��ه ا�Uھ ���ed 8آن ا�*���ة وم
Fة ا�KB 8 م"

آن ر;��� Fم� $ ] ا� �ا�# KBة ����d ?�@� ا�# )! �@ J��M?�# وأ��Rظ�M، وھ

�رe ل وا���$Gا [! Jإ� [e?  �9ت����^� أم�م ا� F] ا�~|
ي و !] م�Rم
  .ا�[�cرة

 ��'
وم8 أ$] ھUا أ'
زت ھUه ا������X، وھ� م� م�ى اھ�#�م "�#�ء ا� 

ان؟Fز ا��B"8 م~�^� إ#a �M$ه ا�*����، وإدراUM' آ���
Fوا��را;�ت ا�  


آن وھ� ا�
;��� ا����M،  :ا�#"آن ا�1Sف ا�	�Sي واQ 	�ب ا�<��3' )' -1Fا�
إ�J ا����ن، 9)`�� أ;�;� م8 ?�;�� 	)�"�ت 9)`�� م)�M  إ�9��M[#] م|
و"� 

�ن 	��9 @� ا�)�R ا�~|
�9 % '� أن �? J�^ ت�"�(Fا� Y�?رة، و�c]ء ا��(' �@
��9 م�<
ة، و? ~�
 أ;��'� $Uاب و;�^
، وم8 أ$] :� �\��� [�X �@ م�F?

�F9

آن طFر ا���dا اUرة  ھ�� �@ �9�	 �R�Gا J�" ه

ه، ����ن ?�<��~ ?

�9 أد'�� م�^��؛ Gن ا�:
ض م8 ا� #] اGد'�  X» 
9�e�وا� 
ھ� ا�� ~�

[���  .5»وا��
�"� م8 ا��;��] ا�#�<
ة و ا�R ��� م8 أ$] #Bآن م
F*�م ا��ا; �Fو�

G ،�'دGا 
ن ?���] م���Fه و \�V?�9 إ�J ا����ن، وأ'
ز ?�Y ا��;��] ا�� ~�

ه @� ��R ا����ن ;
9_ و@ �ل و'����>�?.  

I`	 ����ل ا�F9" :��� #8 ا�" 
اGو�J ا�`
�F9 : ھ)�ك ط
F9��ن ��� ~�
 �M��
دة م8 ظBم �Mإ�� [e?و �"�
�9�9 إذ ا�# ��� ?*�طI ا�Uھ8 وا�B�ا�
9
�9 وھ� ا��� 9 ~
 @��M "8 ا�# ��� �e�ا� �F9
ا�B#���، أم� ا������ @�M ا�`

�رة م[e' إذ V�(�" ك أم�م
]�9 �9
X �M��!رئ و�F�� و�~? �e*|م �;��
9*�طI ا�[� وا��$�ان، و?e] إ�J ا�)�R، م8 م)�@X U�J، م8 ا�[�اس 
'���*�] وم8 ا�[� "8 ط
�9 ا�[�اس، وم8 ا��$�ان ا�#)��G�' [ Rاء و 

�اءaG6"ا.  

F]? �
آن "�J اI���;G اGد'�� ا�
ا	�� ا�:
ض م)�M ھF#�د ا��و!�ن ا" ��

آن، و��� ?)�eع Fھ� زاد ا� ���9 ا�
ا�)�Bح @� ا���\]  داd] ا�)�R ا�~|

آن % '� أن ?)�Fد Fت ا��M�$�? Jاه إ�

 وإ!e	 ا"�� دون�ا�)�R ا�~|
�9 ط
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�"�?V، وإ"�Bز a���#� إ�U" Jو'� أ;��'V، و;[
 '���V، و;#� م��وھ� م
V�\�'.  


م~�!
�ة @)�� أ"�� ��� ? ~
 إ�V !�#� "�� ا���Mم، ?`�I 	«: 	�ل آ'
 J#;أ 

'� إذا !~
ت و;#=، @� '� ��M م8 م�Fرة "�J ا��:��B�ن ا�G ،V("


  .7»وأ!~
�ة ا��^� و"�#� ا�#M#�، و<F] اGم��� أي أم��� 	 V~�`? آن وم�
Fا ا�Uوھ�

 �M�! )�س�َْرِض �هللا �Gَْواِت َوا�#َ َّ�َواBِ�ْ~َ�ِل @َ�َ'8َ�َْ أَْن إِ�َّ� َ"َ
aْ)َ� اGََْم��َ�َ َ"�Jَ ا�
�لً ُM$َ ًم����ُن إVَّ�ُِ َ!�َن ظَ�َُ�ْ َ#�Mََ� اْ�ِ َ̂  . )72: اK^Gابْ#ِ]َْ9� )�Mَ(َ� َوأ8َFَْRXَْ ِمْ)Mَ� َو

��ن، و إدراك د%%?�M ا�
و^��، و ا�^�ط� ?[#] ھ�@� و اGم����L� �9�\

 ^�ود م ����M و  ا��:� ھ� أم ا��;��]'�] أ' �دھ� %'� �V م8 و;���، وe~��

$]، و��� ھ)�ك و;��� م
اد هللا "K و م
ام��M، وم 
@� أ' �د ا������، وإدراك

ى ?�دي وظ��R ا���MR و ا�����] أ	�ر م8 ا��:�، و�Y�U !��= ا��:� اGداة dأ


آFا� �MR� ھ�Gن واV�9ه و ?�و
��R?.  
»�
'� ا�c*#�، ا��� ? � ا��B�ه ا�Uھ [F(? �:� 8ء، و% '� م� #$ ����

 J�" �� (�@ ن��
?�M، و!UM� �' % Y�Uه ا��:� أن ?#�Y ا��`@ �@ �M م �R�?و
 V!��;–�
ي @� !���V ا�~|
ي، ���Ud م[��M @� م[��اھ�  -@ � و"#�و?

  .8»ا�[�cري، و?*��� "8 ا��:� ا� �د�9

آن F= إ��)� "�#� ر;��� ا��ا ا��ور، إذ ^#UM' ��'
و	� 	�م= ا��:� ا� 

[F>و  �@ 

ون ا�#���a، و�F�= إ��)� @)��ت ا�� ~�Fا� �@ �����?�Bر'�M ا��

آن ا��� '�:= ^� ا�"�Bز، وا;�`�"= أن ?�دي ھUه ا�#�Mم '�] أم��� Fا�

  .وا	��ار
�ب �;Gارھ� ا
F�;ن وا��
آن ���~�= ا�[�R� �@ �F�F ا��Fر ا���dا �F�


آن م KBا Fو!�ن ا� ،�R(ا� �@ 
� ا�R)� ا�[� ا�#�<#�م8 ھUه ا�)�^��، إم��ز '
 �����
دا?V و!�#�?V، و!#�ل ? ���#V ا��Rو?)�ھ� م ،V'�م ���V، و$#�ل أ;�

�F�# ا�.  
و!��
ا م� ?��
 @�)� ھUه ا�B#����ت ا�R)�� ا�#�^�� وا�#�<
ة ا��ھ|� 
 �'�B�;%ه اUھ J�" 
�رG ،�9ن ا����ن @`Rا� ��"�وا�#�R$�ة وا%;��B'� ا�`
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�ل ?[= ا���<�
ات ا�� ~�
�9 ا�
ا	�� ا��� ?)|®�M دdل وا���وا@_ ا�"�Bب وا�Uھ

آن Fر م_ آ�9ت ا��Me�%ا !�ن اUMة، و�
ا��� ?:`��M م�[�ت أد'�� و'����� ;�^
 _#��
آن أو ا�#Fرئ ا��Fوق ا�U�9 �9 ")�م��R" رة�e' 9[�ث V وا%?[�د م

  ."Uو'� ا��eR^�، و;�;� ا�# )J و'�\� ا� ~�رة
�د إ�J وإن @�Fان  9 
e ا ا�U�9 @� ھ

آن "�J ا�)�R ا�~|Fا� 
�>�?

�(Rد'� وا�Gوق اUع ا���a�9، و�  .a � ا�#��� ا��:
 �F�# اره ا�

آن و@�M أ;Fر�� م_ ا��Meا، @�ن أرد�� أن � �� ا�Uوم8 أ$] ھ
 ،V' م�F� أن IB9 ��(�" �~$م8، @�ن ھ)�ك واK~�"�ة @� ا��ا�# V��� وإدراك م

�
آن �:� @`
�9، وھ� ا��� ا'� ��� ")�M ا���م، أن �B ] �:: وھFا� �
و%;� �د?�M % '� م�9�B? 8 @� أذوا	)� و@M#)�، و?)#�� ذو	)� ا��:�ي؛ Gن 

آن روح ;�ر! V���! �@ �9�V، وو$V م8 و$�ه Fا� �:�� �(Rوا� �	ا
�ى ا���ا�#


آن و'�8 	#� ا�[�cرFر'� '�8 ا��F#ث ا��]? J�^ V�9ه و?�و
��R?و V#M@ ة
  .ا������� ا��� ?e] إ���M @� !] م
^�� م8 م
ا^] ?`�رھ�


آن م8 ")� هللا  :ا�!� � ا��-�' و�/ �W و��ه ا�2
�ز -2Fل ا�K� �F�
 ،J�� ?و V��]~; هللا �
د '���^�ا���، إ�J ا� ��� ا�#� �د، @��#���� وا^� وھR�#ا�


ق وم|�=، إ�V ا����ن ا�Uي ط~ V "�م R�د وم� �م Iوا�#*�ط J�" ار
F�;%ا
 J�" ث��ھ
ه ا��F�I وا��[�ل و"�م ا�#�$ [' ،
c]�وا^�ة م8 ا� ���^

  وa �� وا^�ة، @��� 9#�8 ��*`�ب ا��ا^� أن 9���� م_ ا�#� ّ�د؟
   V$�@� ا�[�F�F ")�م� ���م] @� ھUه ا�#���� ��رك أن ا�*`�ب ا���M م

[F ��'ر، و�9��`�_ ا����ن  إ�J ا� F] @� ا����ن، وھ� م[�ر ا�[�cرة وا��`
 �@ J( #��@ رة�c]ر ا��أن 9 �� ?|��] ا�# )J @� م
^�� م8 م
ا^] ?`
�م م~)� "�J ا���$�V أو ا��|
9_ أو اGم
 وا�)9 �M���Fه ا����ن MR#! آن
Fا�
�م '��;�_ ا�# )J أو ?VF��c ��[�ث ا���ؤم F�@ ،�M@��dا J�" �(زمGا �@ V�F '

�ح "��R#ري ا��c]ى ا�����ل "~� ا��Fدر "`�م_ ا�#F9 ،J( #ا� �M@ J :
» �9�Fم ا��
آن -و!�ن % '� أن K(9ل ھUا ا��Fا�-  V�	
R? Jإ� V�9�^م8 أ


�  �F9�J هللا "��V و;��و?�eR�V، @��ن @
	��� ?)Kل "�J ;���� م[#� `'
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ة 8�#9 ��~|
 أن 9 �#�ا م
ام�V و9��'
وا و9[�و��ا ا� 
وج @�V إ�J م� �Xء �م�
  .�M«9 م8 !#�ل ا�# �رج وا�# �رفهللا ��] م)

 J�" ا�)�س _�#$ J�" 

آن و'�\�V و �:�V ا�"�Bز�9 ?�<Fإن '��ن ا�
 ،�M���a V�@ ون�B�@ 
�R#ف وا� ��� وا�����Rؤه ا�
F9 ،���F ا� �M!ف م�ار��dا

  .و9|~ �ن ��M#M و 9
وون a#�ھ�
�' K�#�9 V�G اء��
آن V#MR9 ا� ��� واGم� "�J ا�Fب ا����ط� @�;�~�

�ح وا�	)�ع، وا��~I @� ذ�Y د"�?V ا� F] إ�J ا���م] @� ا���ن وم� a�وا�
  .V' ��]9 م8 م��ھ
 ا�`~� ��

 
e](? % آن
F�9²ت ا� �MRى ا����إن ا�� �د و ا���رج ا%ر?���F @� م

ات زم)�� �@ Jإ� ��#? [' [��F' ة وم� ' �ھ��
ة زم)�� وا^�ة ھ� @�
ة ا�)~�@ �@

�"�و م�~�"�ة، @� إط�ر ��� م 
@� ذي ��^�� م)R�" �]��F^%  [! J وم�)
 _�
آن ?#�� "~
 اGزم)� ��Fا� ��^�
 @��M، و�M�? ��رات ا��c]زم)� وا�Gا
��ق �G�9 @� !] ا
���M، واGط
 ا�)�F" [#|? م�ارك ا�)�س $#� � و

��@

آن م�<
ا إ�J ھUا ا�[�، و$ ] !�مU@�� Vا  .ا�# Fب ا��`d [ $ يUوا� �@
V�\�' ��ف ظ
و@�M و'�®��M و أ^�ا��M ھ�dا J�" �9
�ل '��F;� . ا�)�R ا�~|F9

أد�J م
ا?I ا�~��ن أن �MR9 ا�#���� ا���م_، وأ"�J م
?~� ھ� أن �9<
 : "':�ادي

آن Fا م[�ود، أم� ا�
�>�? JF~9 8، و�����ا�~ 
@�V و 9~�� م)V م
اده و 	� �9<


ه \�
 م[�ود و�UMا !�ن '����>��@V��F' J�� ? هللا VRق !] '��ن، و��@ V :� اUَ ھَٰ
 َ8�ِFَّ�#ُ�ِْ� ٌ��َ"ِ�  .10")138: أل "#
ان( �'َ�َ�ٌن �ِ�)َّ�ِس َوھًُ�ى َوَمْ


ان ��� Fا� 

آن '#�Kة أ;�;�� @� ا���<�
، وھ� أن ?�<�Fد ا�
Rا� �Fو�

دات و^�ھ�، و�� 8	��" �#�J ا���#�[�ت و R##�ت وا��ر ا�����dا J�" �#��	
 µ�� �#� ،ه

ان $#��V و 	�ة ?�<�Fب ا���;G =`"أ ��وھ� ا� ،�c9ا�9[�ءات أ
�دھ�  �*' �c	 م� �")�M م8 م ��� إ�a@��، ?~�9)�ت '�8 م ��� ا���#�ت وھ

 وا���م] @� @�cءات ا���#� ��R�ا� �^��و��^���M @� اGزم�ن وو;_ م


 م8 ا���'
 ا�#� �دة ا�# )J، '[�� "8 ا�*�9�R ا��� e9] إ���M ا� ��! � ' [F

آن '|�] $��  .وا%d���رFة @� ا�
و��F ذ!
 ا�Kر!|� أن ھUه ا�#�Kة ظ�ھ
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89 و$�M أو أ!�
 أو أ	]، و % 9�$� ذ��F@" : Yل|" Jف إ�
e(? �#�ا�� =��!

�م ا�~|! �@"11.  

 V���Xدت أ� ? ���" �@ �(�G �#�أھ#�� ? �د م ��� ا�� �"�c�?

ات ا��� ^�<= @� ا�Kم�ن وا�#��ن، و���d ' � و?)�"= و?`�رت ' � ا��:�

وھ� اGم
 ا�Uي  ،? �F ا�[��ة ا����;�� و ا%$�#�"�� وا%	��eد�9 وا�"�م��
 B9� � �(��F أن ? �د م ��� ا���#� م
?~� ' �� هللا ا�#��~� '� �F ا�[��ة و ? �د 

�M���Xأ.  
�ل  إنF9 ،آن
Fا� �M' د
R? ���d ا^� � �ة م �ن�ا^��اء ا���R ا�

رب م )� % 9��`�_ ا����ن أن 9 ~
 ")V إ% '~c_ !�#�ت أو $#]، : "ا�~�ط�


ان ? ~�
ا $#�� '��#� وا^�ة % أ!�Fا� �M(" 
~ 9"12.  

�c9ل أ�F9و" : �M' Iأن 9*�ط ��e9 ��]' �\�eآن م
Fإن م ��� ا�
dا J�" �M�! وم_ ا�)�س �Mا���و' �M�(أزم �"�~? J�"و �M�@�F>و �M!ف م�ار��

�M?�@�|�!وا �Mم��ر "�`?"13، J�� ? V��F' Yذ� J�" ل��َْرَض 'َْ َ� �: وا;Gَْوا
�ھَ� َ̂ �Yَِ َد    .)30: ا�)�ز"�ت( �َذٰ

 �M@ ��MR9 م )�ھ� ا����ن ا�~��� ا�Uي 9
اه وھ� ا%م��اد وا%�~��ط و ھ

أھ� "��� ا�R��MR�@ Y م)�M �[�� ?�ل "��V ا���#� F9 �> ،I9
Fي ا��'# )�ھ� ا��:


9�
ان و? �د ا�# )J  14م )J ا%;��ارة وا���Fم[#� دراز '��ن ا� 
Mأظ �Fو�
J�� ? V��F' V��" �M|�;ل ا��#' V?�#�! 8ا^�ة م�
ُزُق َم8ْ �: @� ا���#� ا�َْ9 ُ َوهللاَّ

��بٍ َ ِ̂  

ة( �9ََ|�ُء 'َِ:ْ�ِF~212: ا�( .  
�ل ا�)�س، <� أ��
!� : "@�Fل F" �@ اUم� أ'�8 م8 ھ�ا��
 ھ] ?
ى !

9
زق م8 9|�ء : @� ھUه ا���#� م8 م
و�� V��]~; Vم )�ھ� ا� �@ =�	 �� Y��@
 J�" ر�F' ء و%�M� زق

 م[�;9 I[�;~V، و % ;��] 9���V �#�ذا '�� ا��:'

   ھ�%ء؟
 V�R(� �~;�]و% م 
��F? 
9
زق ':� Vا� =�	 �")� ا���Rق أ�~=، و�

 V�#" J�" V� �|	�(م �?~� وم 
�:' V	ز
9 Vأ� =�	 ��ف ا�)�Rد أ�~=، و�d
��ب أ�~=^ =]? [d�9 % ا
9
ز	V رز	� !�� Vأ� =�	 �  ."15أ�~=، و�
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آ�� Fر ا��e���' �`~?

آن مFظ @� ا��R�Gا ا�#��ل ��رك أن اUل ھ�d 8وم

آن Fظ @� ا��R�G�@ ،و��K ظ م�R�Gح ا
X 8ي و��� م�
?�F م8 م�����M ا��:?

إ�J !�#�ت رمe? % �9K~� ا� )��
 ا�#���� ����F^ �M م�#�;�، '�Fر م� ?��ن 
  .م ��� ?�B��M�@ J ا� �	� ا���م�� '�8 هللا و ا����ن


	= @� اGزم�ن، @|#�= !]   R? V��� ن مG ،���	

آن @Fا� �#; �F�
 Yذ� �@ V�( 9 ن م���ا�Kم8 ا�Uي V�@ ·� 9، ا�[�cرات، @�	�~� م)�M ا��

�ك ���� 
وا��#� @��M ا���F ا��� K9ن '�M ا��XGء، و9�U* م)�M م��9�F وم ��9
[a�Rا� ��Bا�.  


?V ا��� %   ~dو V�#�^هللا و ��" ��م هللا وھ! �
آن ا�Uي ھFإن ا�
 V�"��Xو J( #آن '���@� ا�
Fز ا���ام Y�Uزم�ن، و�Gزم8 م8 ا �M(" �(:��9

 �^��ا�[��ة @� $#�_ $�ا�~�M @� !] زم8، و^�J �9دي ر;���^ V�J 9:`� م

ج ا����ن ا�)#�ذج ا�Uي �#9] *���@ ،��~9UM�ا� V�Rو9#�رس وظ� ،��M�$�ا��

����  .ا��#�ل ا��
   V(! ز�9، دون أن ?�رك�B"ا� V�9
]�' Y'UB9 آن
F��@ �(وم8 ھ


ي @� !] "~�رة م8 "~�را?V و@� !] �م )J م8 ا�"�Bز @�G ،Vن ا�"�Bز 9
�MB�� 9 �����ع 9`
^V، أو مa��ر . م ���V، و@� !] مc^ آ��
Fب ا��`*��@

 �c� آ��� ھ�
Fا� �\��e��@ ،م��$#���، وم
$ �� �URت @� ا��$�ان ا�;
��ب ���d�V اGد'��، ^ J�" %] إ�[�أو 9 Y�R�9 أد'� ��رم، % 9#�8 أن


آن و'�F'�8 ا� ��وا�*`�'�� ا� ��'��;Gا ����B#دب وا�Gا �@ ��'
8 ا�G#�ط ا� 
�	" V�J ا��Fرة ا�'�ا"�� R? �M��d 8آن م
F�9 أ<~= ا��:� ����Bھ� م ،
وا�| 
ا�~|
�9 و�KB" Y�U أ�[�ب ا���8 وا��eR^� وا�~�\� "�J ا%;��B'� ���[�ي 
 ��M9�
آ�� ��#�c @� ا�:��9ت ا��)Fز ا��B"L� 8�;ا دا@ � �~ ¸ ا��ارUو!�ن ھ


آن دون وا%;� 
ا��a ا�Fا;� ا��F� م��" �#��F�J أ^��م إ"���� \�9��M ا%;�
�9
و% K9ال ھUا ا�| �ر 9�^^ �(F�J ا²ن، @U?16 . 8]� �Mوق $#����V ا�� ~�

 V���ر�� '�;�F�V و;�`�9�V ا�)��e و! X ل�d 8آن م
Fز�9 ا��B"8 إ" 
~ �
R? �(��" ت��M اGداء ا�#
$_ اGول @� د9))� ا�[)��؛ و��8 ھUا ا�| �ر @
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 �#M�$آن م8 أ
Fي $#_ '�8 م`#[�8 ا<)�8 أو ھ�@�8 ا<)�8 $�ء ا�Uآ�� ا�
Fا�
  .17إ�M#� ا��Mا�9 وا�"�Bز

   � #Bان ا��$�
آ��� م8 أھ� 	�ى ?)|®� ا�Fرة ا��eوم8 ھ)� !��= ا�
�R9 % �9�� 9 #� إ���M اG$��ل '*�ا��M ا�^���� '
? �(a�^ �M�G ،م��ا�;

�ر ا�#*��ل ا�B# � وا�9[����، اGم�' �@�F>م�ار ذھ)� و ��d J�" [#" يUا� 

�ن ا���م م8 #��ا�;�م� و�#� إ�J ^� رؤاه وا;�V?�'�B، و��� م� V|� 9 ا�#
��M ا�
و^� وا�Uھ)� ��B? J�" �وا	_ ^�cري و?)#�ي م�#�<]، إ% د��

  .18ا�#�#�س
اG^�د�9  م8 ا�#��ا?
 م8 :+�_�] ا�%^[ إ�( \] اQز��ن �#Z� إ2
�زي -3

: و�� ^�%ت ا��^� ")�م� 9�K(ل "���F@ ،Vل ��J هللا "��V و;��أن ا�)~� 
)�ً��َ� ْ̂ 
ِس، َ�ْ�eَ�َ�ِ  ِمْ�]َ  9َ�ْ?ِ�)ِ� أََBَا�  َ�هُ  َوھُ ُّ�Xَََ�َّ  أ�19)َ".  

��9 وم�<
ة   	 �9K:� \�~�� رم�ه '�F��9 ن�! �^�وھUا د��] "�J أن ا�
"��V، و")��R 	~] أن �F(9ح ا��MR @� $�ا، و�Y�U !��= ^�%ت ا��^� �9�Xة 

V�F".  
")�م� K(9ل "��V ا��^�، :9��  ��J هللا "��V و;��@��ن ر;�ل هللا   

 �MBة م� !�ن ��9'�ه م8 ا��X 8ق م
و9���ن، و9�:�
 و$VM و9�I~e م)V ا� 
  .20وھ� 9��JF !�#�ت هللا

�مV ا�#�^� 'V إ�J �~�)� م[#� ! J�� ? و�� هللا �	و��هللا " J�� V
��V و;��F': � �ً�ِFَ> %ً�َْ	 Yَ�َْ�"َ �ِF�ُْ(;َ �َّ�ِإ� )[مK#5: ا�(.  

 J�� ? ل�	 �#! ،
!U�� 
�� م�M@ ،��F> ��� آن، @� م~)�ه
Fا� �: ھUا ھ
�

 @Mََْ] ِم8ْ ُم�َِّ!ِ!ْ ِّU�ِ� آَن
ُْF�ْا �َ�
َّْ�َ9 �َْFََو�� )
#Fم )�ه،  ،)17: ا� �@ [�F> V(و��

 �"��'V @� ا��
، وم)e ا� Yذ� �	ط� I�]' 
e" [! �����? [#]9 V�G

آن م KBا ')Ve !�� !�ن 9*�
ق F8�9 ا� �� �وا�دراك �[�F�F ا������� و�

�ى ا�Uي ?��_ �V م�ار!�M؟��  ا�Kم�ن وUR(9 إ�J !] ا�)�س '��#

آن <#]9 �#' [�F�V م8 ا�[���F اG'��9 ا��� F��@ �#(9ل أ�F ا� �M~"���?

� @�¸ م8 ا�)�ر و ا�# 
@� 9[��ج إ�J أ;��ب م#�K، و���\� M@ ،و$�ت
�ر وا�[�cرات دون أن �X �F(9ء e ل '�8 ا��F��%ا _�`��9 J�^ ،دة
R�م
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 �M�@ ودون أن 9[�ث ،�Mا� ��#�8 إ�� �م8 أ@��ره وم��V ا� ��� ا��� $�ء �9"
�م� وواa[� ��ى اd�Kال أو ? �9] أو إ�:�ء، و�Y�U ظ�= MRآن م
Fم�8 ا��cم


e"Gا�)�س @� $#�_ ا [!.  
 �M #; �
آن '�:= در$� م8 ا�"�Bز �Fا� �M' لKأ� ��:� ا��إن ا�

J�� ? ل هللا�	 �F�@ ،ھ�

آَن َ"�Jَٰ َ$~ٍَ] �: ا�B#�د %;��Bب ���<�ُْF�ْا اUَ � أKَ�َْ�)َ� ھََْٰ�
 8ْ ً"� مِّ ِّ�eََ� 
أ9َْ�Xِ�dَ ُVًَ � مََُّّ� �ُْMَّ� ََ� َّ�ِس(�ِ� �َMُ'
ِcَْ� َْم�َ�ُلGْا Yَ�ِْ?َو ِ dَْ|�َِ� هللاَّ


ونَ َُّ�َRَ�َ9� )
  .)21: ا�[|

آن ا�[F> V� ،��F�F] و;�`�ن وأ<
 مK�Kل، �� أ�Kل Fرة ا��ھUه ھ� �
 J�" ن��
، Gن ^F�F�V م KB، وھ�Uا �� ?��Fه ا��F��"�G [~$ Jر$� و�� 9

V�F�F^.  
�9�ن @��M ا����ن ا������ م�R�� �]���X �Fء م8  وا��[��ت ا���«


آن، M9��M�@ K اھ�Kازا، و9
?�B ار?�B@�، وV�@ _F9 م8 ا��:�
ات Fا� �F�F^
 ،�Xم أو أ��$G�' ء�'
Mا�#�دة @ ] ا�#:)`�� وا�� ���" �@ V��#9 ت م�%�وا��[


آن @� !���9 ،�M�Uو	�ن ھUه ا�[U? �F�FوFم8 م� ا� �®�X ا��	� % وا�89U أ^

آ��Fا ا�)� ا�Uإ% ھ V(" 
~ 9«21.  

 �@ V' ت
Mظ ��ا� �\��ى م8 ا��eR^� وا�~��وا��:� ا� 
'�� 'UMا ا�#

آ�� م� ھ� إ% ?
$#� ���Y ا�# ��� ا���F�� ا��� % ?[#��M ا�R�Gظ Fا� 
ا�� ~�
ا� �د�9 @� �:� ا%;� #�ل وا���ا�] ا%$�#�"�، '] % '� أن ?��ن ھUه ا�R�Gظ 

] م���� أد'�� را	��، ^�J ?�دي ?�Y ا�# ��� @� �X] $#��� م�<
، و'������ ?[�
�����
ة ا��`Rا� �@ �(Rا� I��Bھ� ا�
  .�[�ث ا%;��B'� ا�Uو	�� ا��� ��9

 ،�c9أ J( #:� و^�ھ�، '] ا��ا� �
آن ��� ھFا� �@ KB #ا� I��Bوا�
�
آن م|
وع 9�c#8 م[���9ت وم�cم�8 ���[� ��] زم8 م_ مF��@ ��^


آن، و'�8 Fا� J( ا@� '�8 م��@� '��)�، @UMا ا��`�'� وا���dزم)� اGف ا��dا

آن @� م )�ه 	~] Fز�9 ا��B"إ J�" ]���� �M!وإدرا �M�"#� و	رات @� �cا�[

آ�� Fا� J( #ر'� '�8 ا��F#اءم� وا��م~)�ه، وم� ا�#~)F�F^ �@ J�V إ% �^�اث ا�#

��  .���وا��ا	_ ا�[�cري @� ا�[��ة ا��
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» V~�� �@ _#�$ا �F@)آن
Fم�ى ) أي ا� ���Fز ا��B"غ ا�#~�8، وا��ا�~
ا��ھ
، وم� ذاك إ% V�G !��ب �� K(9ل ��Mا�9 ا� 
ب ���d، وإ�#� �Kل ��Mا�9 
�م ا���"�  @��V إذا ار?�ب 	�م F? أن Jل و' �ه إ��;

 ا�e" �@ �M�! �9
ا�~|


�� ��J هللا "��V و;��@� ��ق ا�)~� e" �@  �~(��' 8 أ89 ��ت#@ ،
a�]ا�
��  V�J هللا "��V و;��R� آن
Fا !�ن ا�UM� ؟V	�� J�" ة ?�لKB #' ه�~��`��


ا e" ���'���� وم KBة @� آن وا^�ة، و�� ?�8 م�دة إ"�Bزه ذات و$V، وا^� ?
�"� م8 اG$��ل ' �)�M، '] !��= م�اد إ"�Bزه م�)�"� و!�م)� #Bوا^�ا، أو م

 �M� �|إ% ا�� ��ون @� ا� �^�Bون ا�
و$V م8 @� أط�ا�V، و!�#� ?�Fم ا�#)�
 ،
e" [! 8م �R��#ا²%ف ا� Vي إ���M9ھ�، و
R! ت%�a _#F9 زه�B"ه إ�و$

  .22»وھ� م� �|�Mه ا²ن، و	~] ا²ن، وم� ;�|�Mه اG$��ل ' � ا²ن
�ل ;
إ�J ھUا ا�# )J @� ا�[��9 ا�Uي  ��J هللا "��V و;��و	� أ�Xر ا�


$V ا�~*�ري @�Fلdِ�َ�ِء �َ~ِ�ٌّ إِ%َّ (: أ~�َْGَم� ِم8َ ا ،
َ� َم� ِمْ��Vُ آَم"َ 8َ�Vِ�َْ ا�~ََ|ُ ِ̀  أُْ"
، @َ�َْرُ$� أَْن أَُ!�َن أَْ!�ََ
ھُْ� ?َ�'ًِ � 9َْ�َم  ُ إِ�َ�َّ �هُ هللاَّ َ̂ �ً� أَْو ْ̂ َوإِ�ََّ#� َ!�َن ا�Uَِّي أُو?ِ�ُ= َو

  .23)ا�Fِ�َ�َم�ِ 
وم )J ا�[��9 أن ھ�%ء ا�G~��ء أو?�ا م KBات ^��� م�د�9 ?
ى 


آن @�M '�� �8، وا�Fة ا�KB ھ�، أم� م
c^ 8و�� 9|�ھ�ھ� إ% م ،�M��M���' =M�
 ��'��= م�د�9 ?
ى '�� �8، وإ�#� ھ� م KBة "F��� أد'�� أ;��� �M�G ،�R��*م
و'�\�� �9ر!�M ا����ن ' F�V و'Uو	V و'�^��;B��' V#�ل وا�8R، وإذا !��= 


آFة ا�KB ر، @�ن م�e'Gا �M?ھ��X �	 �F'��
ة ا�# KBات ا��e~ا� �M?ھ��X �	 ن

اض F��' Jو�Gات اKB #ا� =a
Fا� Y�Uم�ن وا�#��ن، و�Kدة "8 ا�
ّB#ا�


ضF(? % ل�F ا� 
��e' نG ة
#��
آن مFة ا�KB م =�F'و ،�M9م|�ھ�.  
�ى د"�?V م� �� ]R� ب

آن '�ن ط
F9�V @� إذ"�ن ا� Fأ'�ن ا� �Fو�

e@ أدرك �Fو� ،V�\�' �[�ؤھ� و'�:�ؤھ� '#�ى إذ"��V���~� �M، و;#
�;�M؛ Gن '���V م KB،  و^�#�ؤھ�،R� J�" ه
�'�M، و	�ة ?�<��	 J�" V��`�;

�M��" V�(#وھ� V?��ع ?[= ;`	��ا أ?~�"�M ' �م ;#�"d V|�� ا�]e(@.  
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و	� !|� هللا ? ��J !��ھ� وھ� 9[�و��ن إ' �د أ?~�"�M "8 ;#�ع 

آن م8 ا�)~� م[#� أو أ^� أ?~�"�F@ VلFا� :� ْ�َ? %َ ِV�ِ@ ا�
آِن َواْ�َ:ُْْF�ْا اUَ َٰMِ� ا� ُ#َ

�نَ ُ~ِ�:َْ? �ْ�َُّ� ََ�� )=�e@ :26(.  

آن ��� 	�eراه أن �9�ن F8 '�ن ا��
 ا� 
ب ذوو ا��eR^� وا�� X �F�
�ا @
�دة اGد'��، '] "Bا� �@ _~�أ;��'� م#��زا، و�� �X V��X 8�9ن ا�# ��Fت ا�

 ،
وم� إذ"�ن ا� 
ب �89K$�" V، أو أن اGم
 9� �ى ذ�Y و9��Bوزه '���
 ��9�Fق ")�ھ� م�R? ��زه ا��B"إ �#�" J�" [ر89 إ% د����م* V� دھ���Fا�

�'�� ا�#� �ر@� ")�ھ� آ�Uاك�;Gا� �دات ا.  
 Y�? ،آن
F�� �"Gا �#�
آ�� ھ� ا�Fز ا��B"د'� @� ا�Gا I��Bإن ا�

�
آن @� $#�ل أ;��'� % �c9ھJ و$Fا� �M' K�#? ��ا� �#�ل م#�K، ا�
 J( #أداء ا� �M�Rوظ� =��! ،V��#' 8 ا�?��ن" KB ��' ري�Rاف ا�
و'�%"�
 �M�"#� و	رة @� �c]ا� �M� _�
آ�� @� ا�#��^�ت ا�|�; � ا��� ?�Fا�
��9ت و"� ���I م^ �'�وإدرا!�M، @[e] ا�# )J ' #� ا�# 
@� ا�#`�



آن '�[c� ،VF�F#�ن ;�Fا� [R�? م� �ه و'V��F ا�| �ب "~
 اGزم�ن، ھ
�ب اGد'� �;Gآن ا
Fا� U*?�@ ،�9 @� !] م��ن وزم�ن
و��^G V$��ل ا�~|
�ى ��#��' 

آن ��] $�] م8 ا�~|F8 م*�ط~� ا�#c? �9�ا�
@�_ و;��� ��@Uة و	

J�� ? ل هللا�	 Y�Uو� ،V��" ي ھ�Uا�: � ٍ

 @Mََْ] ِم8ْ ُم�َِّ!ِ!ْ ِّU�ِ� آَن
ُْF�ْا �َ�
َّْ�َ9 �َْFََو�� 
)
#F17 :ا�(. 

 �M@ �#وإ� ،

آن % 9*� $�� وا^�ا م8 ا�~|Fا� �M@ J�� ? هللا 
����@
�ل Rآن م�
Fا� �M@ 8م V~�eن أ9)#� و$� إ% و���
آن م��ح ��] اG$��ل، @���Fا�


 َوإِ�َّ� �V�: � ُVَ، و��M ? �#! Y�U هللا '[V�R ")�م� 	�لَ!ْ ِّUا� �َ(�ْ َّKَ� 8ُ]َْ� �َّ�ِإ

ا�( ��ََ[�@ِ�ُ�نَ B] :9(، ل�F@ V#M@ [�M�<ُ�َّ إِنَّ َ"�َْ�)َ� � :? �M أ' �c9�V(��~ و?

 ُVَ��َ�َ'� )م���F19: ا�(،  [! �@ ��#M@ اءة

أ 	F9 أن IB9 آن
Fا 9 )� أن ا�Uوھ

آن 	
ئ و@�M م)U ا�Kم8 اGول، ودور�� �[8 Fون أن ا��F� 9 89Uزم8، وا�
 �@ V#M@ آن، و')�ء
Fا� J( |�ف م�دون ا�#|�ر!� @� ا! �F@ [F(ا� J�" 
e�F9
 �M@ ،رات�c]ر وا��e ا� V�c�F? م� I�9
ھ� ^�إط�ر ?�;�� ا�# 
@� و?`


آن و9~�و أ��M م��Bھ��ن ���%%ت ا��� ?[#��M ھ�?�ن م*`®Fا� �M@ �@ ن�



2�ر 0")'/ د  
  

  

 ��2020ان  -25: ا��دد                                                                                 22

J�� ? V���م @� 	�َر'َّ)َ� � :ا9²��ن ا���'F��ن، @�R د"�ة إ'
اھ�� ا�*��] "��V ا�
� َ"�Mِ�َْْ� آYَِ?�َ9 َو َُ9�M#ُُُِّ� اْ�ِ��َ�َب َواْ�ِ[ْ�َ#�َ ُ��َْ9 �ُْM(ْ 
ة( �َواْ'َ ْ� @Mِ�ِْ� َرُ;�ً% مِّF~ا� :

129(،  �?�!�� �UMه ا�[J( #@ ،�F�F ا�[�#� ا��� @� ا�M@ �9² ا����ب ا�Uي ھ

آن، وهللا ? ��J ا;��Bب ��"�ة إ'
اھ�� وأ!�ھ� @�FلFي 'ََ َ� @ِ� � :ا�Uَِّا� �ھَُ

�Mِْ� َو َُ9�M#ُُُِّ� اْ��ِ  ِّ!Kَُ9َو Vِِ?�َ9آ �ْMِ�َْ�"َ �ُ��َْ9 �ُْM(ْ �8َ�ِّ َرُ;�ً% مِّ �َ�َب َواْ�ِ[ْ�َ#�َ َوإِن اGُْمِّ
 ٍ8�ِ~ �ٍل مَُّaَ �ِRَ� [ُ~َْ	 8ا ِم�ُ��!َ� )� #B2: ا�(. 


أه وھ� V#M@ �eF9 وا� #] 'V، وإ% م� F9 [�$ [�� ل�Rآن م�
Fا� �M@و

اءة \�
 ا�MR#��، ا��� % ?)�M~^�� _R و% ?��Rه @� �Xء، Fة م8 ا����Rا�


آنF�� �9
��R? ن !] م[�و���إذا !��= ?��F(��' �R] وا���
ار  و'������ ?�
  ."�9#� ا��Bوى

 ���
ة، #]9�" �(�J ا%"��Fد '�ن "#��
آن م KBة مFن ا��' �(#���إن ?
�"�?V ا��� a��ا�� م" �@ [' ،I�]@ V'�
 @� "~�ر?V وأ;�e](? % V	��

V�R� آن
Fل ا��	 �#! ،�R(ا�`~� � وا� �@ �MB��"و �Mق إ��

Mِ9ْ� آ9َ�?ِ)َ � :?`ُِ(;َ �
�َ9 Jَّٰ�Mَ� 8ََّ�َ~َُْ� أVَّ�َُ اْ�َ[�ُّ  َ̂  �ْMِ�ُِR�َا²ْ@َ�ِق َو@ِ� أ �ِ@� )=�e@ :53(.  


آن ر;��� و^�ت '�8 ا����] وا�"�Bز Gول م
ة @� ?�ر�9 F��@
9�م  [! �|�? ����
 ا���Rا� �	ر ا�[��ة، ور�ا�
;�%ت، و% K9ال ا� �� و?`


آن Fا ا�UM' [�ي�اب ا��
 إ% أ'�ا'� م8 أ'e"Gم8 ا 
e" 
#9 �ا� ���، @

آن م8 م��ھ
 ا�"�Bز ا�R)� وا� �#� م� �� 8�9 م 
و@� @� Fا� �@ 
M�9و

 ا�~|
ي و?�Fم ا� ��م �Rم ا��F? _م ��|#? ،
e ا� Yذ� =F~; ��ا� 
e"Gا

آن F��' 8�(ت ا�#�م�B; Jإ� ��c9 ا�[��ة J�" 
وا�# �رف، و!] 9�م #9

Je]? % 24أ"�ادا.  
4- W���5�!�5 وا��`Zا� "Z2 '( ز�
   :أ �ب 2�م ا�@�ض )' ���bع ا�2


 م8 زم8 ا� ~�;��8 و�� 9� 
ض أ^� : أو-`Xة و�
 ا�)~e" Jcم �F�
 �~�M? ،آن
Fا� 
��R? �@ ا�إ�J درا;� ا�"�Bز، وإ�#� @ ��ا ذ�Y م�] م� @ �

�ع @� ا�*`� وا�[
ج، @�دى '�M ھUا ا��[�ط وا��[
ج إ�	�J و?*�@� م8 ا�

ا @� �eF? آن، أو
Fا إھ#�% �|�ن ا�Uآن، و��� ھ
Fل @� ا��Fم "8 ا��B^ا�
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 �a
^VF، وإ�#� !�ن إ"��م� Gم
ه، و?�F#� �~�MمV، و���� �V م8 أن �9�ن \
  .�25½ھ�اء وا²راء، وم��ا�� ���Bل وا�*�ف


 م8 ا�e[�'� وا���� م8# !���ا "�#�ء '���:�، «��! I�M? �(وم8 ھ

أي، @�MFء @� ا��9��' V�@ ل�Fوا� [�Kف ا��d V�@ ل�Fا ا��!

آن، و?Fا� 
��R? 8

 �وا����� "�J هللا @� ا��|� "8 م
اده م8 !�مV ا�Uي % 9 �� ?�و9�V إ% ھ
J�� ?26»?~�رك و.  

��3�d : ل�;

آن م KBة ا�Fا ا�Uن ?#�م� أن ھ��ا �9ر!��! �Mهللا أ� J��
� م�Bل ��~[� @�"G ،�M��V و;��@ Y�Uل ، و��	 �#! �M����ن ا�~[� @� م
�ط�؛ ��
«ا��`dو ��	27»د.  
�e��d:  �@ ه ا�*���� '�رزةU8، و!��= ھ��ا أھ] ا��eR^� وا����! �Mأ�

 ،�M�@ _~ط V��" ~�ل	دب ا� ��� وا�Gوق اU? ھ�، و!�ن
 Xو �M'ھ� وآدا
d�Rم
 �'

?�M ا����#�، وذو	�M ا� `R' ا�و;�B��M ا��� ?#�Kوا '�M، و�Y�U أدر!

آن وإ"�Bزه، @�;�:)�ا 'Y�U "8 ا�#��ء�� "8 م ���V، و"8 Fا� �\�' ��]eا�

  .ا���م @�V و@� إ"�Bزه
�غ @� «~(�� J�"Gون ا�#�] ا

ب !��= ?Kدھ��M ا� ~�رة ا�~��:�،و9 ��@

 ،�M9�� م�	��eة $��ة، أو !�#� ^��#�، و!��= ا�# ��Fت ا��~_، و�)�"� ا��
�اع ا�8R وا�'�اع وا�e)�"� ا��� ?)��MB اGم�، ?�cرع @� زم��)� ھUا أر	J أ�

89

أ م8 و��"G�' �Mدب م� !! و?�M� ��F ا�# �رض، و?�"�ا ��M ا�Kا�F�� Yوإ�
IB ا� 

آن وھ� "�J ا�e �� اGد'� وا�R)� وا�~���� .. .!! ��9Fو�#� $�ءھ� ا�

 ،�M�$�^و �M���a ب
�ب، و$� @�V ا� �;Gوا 
�ا أ"�J 	#� @� ا�� ~�~���@
�M#M� _~|9 �M(ھ�، وم�#a وي
  ."«28��V ا��~�'�، و$ ��ا م)V م�eرا 9

�ل أ'� "~��ةF9 :»ا�
آن '���ن "
'� م~�8، وم�eاق : 	��Fل ا�Kإ�#� أ�

آنFآ�9 م8 ا� Yى. 29»ذ�
dِن � :و@� آ�9 أ���ٍل إِ%َّ 'ِ�َِ;ُ َوَم� أَْرَ;ْ�)َ� ِم8 رَّ

 ِVِم� .)4: إ'
اھ��( �	َْ
 ��J هللا "��V و;��@�� 9*��� ا����، و% ا�89U أدر!�ا و^�V إ�J ا�)~� 

�ه $��ا "8 م ���V، و"#� @�V م#� @� !�م ا� 
ب م��V "8 ا����أن 9
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آن م�] م� @� ا���م ا� 
'� م8 و$�ه ا�"
اب وم8 F*��، و@� ا���وا�
  .30»ا�:
I9 وا�# ���

  :دوا)� ا�<`g )' ��ھ�� ا�2
�ز و�#�_�ه -5
  : +<�ل أ��ال ا��"ب اQد��5 وا�	�S:� وظ^�ر ا�W�h )' ا�#"آن: أو-

��F !��= أ^�ال ا� 
ب @� ا��:� م8 ^�� ا��eR^� وا�~��ن ;��#�،   
�F'�; =]aزه !#� أو�B"إ V$آن، وو
Fم @� ا���ا @� \)J "8 ا����! Y�Uو� :

» �Bدھ�، و��@� ومJc اGم
 "�J ذ�^ Y�J ?~��= أ^�ال ا� 
ب، و%�= $�

آن Fل @� ا��Fا� 
مB�#_ ا�#��#�8 أھ] ا��|��Y، و$�ھ
وا '���9K، و!�

  .31»وY�U' [a مa 8]، وھ�Y م8 ھ�Y... وإ"�Bزه
   Jأو إ� VM$و Jھ� % إ�

آن @� أول أمFز ا��B"درا;� إ =MB?ا Y�Uو�

 I9م8 أ!�ذ V�@ ن�
آن و��R م� أ<�ره ا�`�")Fا��@�ع "8 ا� Jإ� =MB?ا [' ،VM(!
  .وأ'�ط�]

وا «  �R9 J�^ آن
Fز @� ا��B#درا;� ا� J#�ء إ��د ا� �M$ =MB?�@

 V~|9 �#�@ ؤ%ت ا�)�س��
آن، وأ<�رت ?Fا� �M' لK� ��ا� ��(Rھ�ت ا��B?%ا
�9 @� ' ¸ ��ره ا�� ~�
�9، و������ا م8 

آن ا��Fب ا��ا%"�
اض "�J أ;�


آن و@^�e�V، وأ�V �� 9*��� ;)8 ا� 
ب Fا� ��'
" J�" Yل ذ��d ا��
@� ط

  .32»ا�� ~�

 V'��! م��F~� @� م��	ا'8  Y'�8 ذ� �	آن(و
Fل) ?�و9] م|�] ا��	م� �(" :

وا، وا?~ �ا «Bأو ھ V�@ ا�َم� �و	� ا"�
ض !��ب هللا '��` 8 م�[�ون، و�:

 ِVِ�9َِ:�َء ?َ�ِْو�َواْ' �َِ(�ِْR�َِْ:�َء ا�اْ' ُV(ِْم َVَ'�|ََ?� )ان
 .)7: آل "#
�ا ا���م "8 م�ا�M@�' ،V aم !����  @
�ل، @[dم� 
وأ'�eر "����، و��

�ا "��V '���)�	¸ وا%;�[��� وا��[8 و@��د ا�)�� c	 �> V�~; 8" ه�و"��
 ،
�ف، أد��ا @� ذ�Y ' �]، ر'#� أم��= ا�c �� ا�:#
، وا�[��9 ا�:�d%وا
�ب، و	�^= '��|��ك @� ا��eور، @�^~~= أن �Fا� �@ V~|��' =a
وا"�

 8" �cاھ�8 ا�~�)�، أ�
!��ب هللا، وأرم� م8 ورا�µB]��' V ا�)�
ة، وا�~
�ن، @��R= ھUا ا����ب�  .33»وأ!|� ��)�س م� 9�~
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�V م)�@[� "8 !��ب هللا، وم�ا@ � ")V أم�م م`�"8   R� Ie� �~��	 8'�@

آن '�	�ال واھ�� 9
اد م)�M إ<�رة Fل @� ا��F�ا� J�" �M?أ
أ�[�ب ا��[�د و$


آن و!��V $�ء "�J ;)8 ا� 
ب وط
F9��M @� ا���م ا��|��Y @� إ"�Bز Fا�
ا�~���، و!��= ھUه ا�#
^�� ?F��c ا%!��Rء 'UMه ا�[
!� ا��@�"�� دون ا�� #�� 

�_، وا� ��م �� ?��#]�? �� �@
  .@� ا�#�Rھ��، Gن ا�# 

آن �X V��Xن @)�ن Fأن ا� ،��^
��� ا�
ؤ�9 ا��@�"�� @� ھUه ا�#dو

�ل ا�#�<�ر "8 Fوأن ا� �'��;Gي وا�ا� 
ب، م8 ^�� ا?��ع ط
ق اGداء ا��:

آن م�eره ا�MB] '�:� ا� 
بFا� J�" ن�  .م� 	V' Jc ا�`�")


ى ?~[� @� أو$V وط
ق   dأ �!
�ر ^M�� �!
و	� م�Mت ھUه ا�[
 J�^ ت�F�]ا� ��e�ت م�!

آن، وظ�= ھUه ا�[Fي وا�~���� @� ا��اGداء ا��:

�د ا��� '�M�U ا�MB��' =$�? �> ���d ��K� #ن ا���\�9�ن وا�~� �#�ء ا��:
 [Fز و��B"ا� ��cF� 89
�ا أ!�
 ا�#����! ��K� #ة @�#� ' �، إ% أن ا�
"�XGا

�M��
ي 	 XG8 ا�
آن و��#V م KB، م[�ل و	�"�M(" :» V أ'� ا�[Fا� ����?
  .34»م)�M، !�;�[��� إ^��ء ا�#�?J م)�M، وإ�V "�� ر;�ل هللا


ة أ�c9، و� ~�ا و!#� اھ�� ا�# �  "�XGا V' ��ز، اھ�B"ا� ��cF' ��K

ي، 9
ى  XG8 ا�أن أ	] م� V(��~? �@» KB 9 وإV^�c9 دورا !~�
ا، @�'� ا�[


ة !��= أو ط�9�� أو م� !�ن '�Fرھ�، @�ذا !��= �e	 رة��
آن ا�Fم8 ا� V("
KB م Y�U@ ،
>�  .35»ا�F' �9²ر ^
وف ;�رة، وإن !��= ;�رة ا��


ة '�\�� @� ا�:��I أو م�Bز�9، و!��= ? ��  "�XGوا ��K� #ت ا��
�ل ا��!��ر م)�
 ;�`�نF9 ،��\�' �9�
?�M إ�J ا�"�Bز !��= ��
ة �:�(@ :

» J�^ �\��دھ� @� ا�~M$م�� و�و;�رت ا�)�
�9 @� اط
اد '�M أ<�رھ� ا��
�د ا�#~Uو�� ;�ى إ�c9ح �`
�F9 ^�ول MBه ا�U�9، و�� ?�8 ھ
�روا ا�)��'

Gا V�@ ار
;G زه�B"أو إ ،KB م Vوأ� �B^ آن
Fأن ا� ��ه، ھ�"�اء أن 9`#
  .36»"��9ة
��3�d :�*�زQت _�ق ا�#"آن و_��1!/ )' \] ا�>dإ  

   8�#9 % Y�Uة ?�ر9*�� م[�دة و�
�R� زم)�� $�ء �'�`d آن
F9[#] ا� %

 ' �)���d ،V إذا !�ن e" �@�F> �� 9 �^وا V$و J�" زه�B"إ 
e](9 أن
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آن وم8 <� �[� ا��89 ا�;�م� Fا� �]� J�" وا����] �Bا�[ �ا�"�Bز ھ
V�!.  

   V�9
F~ � �F~ط ،�	�
ف إ���M م�اھ~V ا�*e9 �9ا�وإذا !�ن ��] I X ھ
 V��" �(��9 ،ت��a�9
�ن ا� #�رة وا�(R' #�م�اھ �M� ن�! �
ا")� م�R��@ ،V$اKوم

�ر ا�B#�ل  م� '�F '�8 أ9�9)� م8 آ<�رھ� ا� ��#�، وا�����نe' 8م�
�ا م:��!
 8@ V"�'م� أ J�")�9 ) @���9س
F~" V' م� $�ءت J�" �#�]و'¿�9ت ا�#)`� وا�


اط(F;.(  
�را '����� % � �M(ا م��](@ ،�M�:� �@ �M�9ا�@�ن "
ب ا��Bھ��� !��= ھ

 V�](9 ن�! �#" %�#$ [F?)ل ) @���9سK� 8�^ ب
@� ا�#
م
، @�F !�ن ا� 

آن "~�ة ا�~��ن Fا� �M(*� م�;# )� م8 ا; �	و<�ن وGا "~�ة ا���	~] أن �9

�M���' �*�;م8 ا �M(م �	 _#�  .37'�و<���M، و�� �
   8(R�ا� J�" درون�Fآن وھ� أھ] ا�~��ن، ا�
Fاھ� ا��]? V$�وم8 ھUا ا�

�ل، و	� أو?�ا 	�را "���� مU? 8وق ا�~��ن، وم8 ھUا ا��$V أKB" �c9وا Fا� �@
89
Fا، م�'
`aوا وا

آن، أو ا�?��ن و��  و?[�Fا ا�Uھ �aھ� "8 م �رKB '

�رة م8 م��V، ور'#� !�ن ھUا ھ� ا��~R� �@ I= أذھ�ن ا��:�8�9 ا��Fم�ء �'
  .وا�#���#�8 وا� �#�ء إ�J ا��
!�" K�J ھUا ا�I��B م8 ا�"�Bز

�ن ا���م '�ن "�� ا�"�Bز ?�#8 @� ا�~��ن وا� ~�رة   ���Fا� ،�F�F]و@� ا�
�ب، % #9�;G89 واUا� �M�وم� ،�MF~; 8ال م�
ھ�، وإ�#� ھ� �F�� أ	e" ن���


آن '#� و$�وا @�V م8 م�ا@�Fت �)�
�9ت "�#�� أو ا!�|�@�ت Fز ا��B"وا إ
�@

آن �9�VR| !] زم8 '#� 9 �� Fز @� ا��B"ا� V$و �F�F]ط~�� ^���9، و@� ا�

@

�9 زم��)� ھUا ?
;#�M ا��BRر ا� �� وا�# F~"و ،V$اKوم V�9
F~" ،
�Rوا� �
�"� م8 اG@��ر وا�#UاھI وا����رات #Bم8 م ���
 م��e ر ا��� ��]'
 �#]Rآن م
Fز ا��B"إ 
M�9 أن IB9 �(ن وھ�����R ?�ط
 ^��ة ا���R�9 وا�
�Rا�
 � aو ،�M~اھUد م���ل، م~�)� @cوى أھ] ا�~�ط] وا��"�� �c^89، م���� #��

�	�، و^��ل ��$ �، وم� آرا��M، ووھ#]9 �#' �MBB^ 8��M� V م8 م ��� مR�
ذ�Y إ% Gن �V�R م[�� '��# ��� ا� #��F، وم )�ه 	� ا?�_ �B#�_ ا�#�ارك 

��9ت ا�[�cرة���ف م�d�' �9
  .ا�~|
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   �'

ي ��~��ن !#� !�ن �9ر!V ا� `Rوق ا�Uم �9رك ا��� ا�#��� ا��@
 
e ا� �@ ���
آن و% ^�J ا�Uوق ا� �#� ا�Uي أدر!V ا�#Fول ا�K� =	و


 �:� و'�\� وأدب، وa � ا�#��� ا�e" ��� 
e ا ا�Uن ھG ؛�;�~ 
 Jإ� � cا ا�Uھ V @د �	ظ و�ا�# ��
 @� ھUا ا�I��B ا�~���� م8 ا��:� م�[

ى م8 ا�"�Bز @�;���غ ا�[��9 "8 ا%!�|�@�ت ا� �#��، dه أ�ا�~[� "8 و$

آن، و9
ى أ�[�ب ھUا ا�
أي أنFم8 آ�9ت ا� �M ا@� م��9 �#' �M`'ور 
 �]? V�@ ،ا�*��� ا�[��� ا�#~�ع Jة إ��
آن ��[���F ا������ @� ا��"F#�ل ا� �ا;
 V`*9 %و �'��! ��� F] ا�~|
ي، '�^�Fق ا�[� "�J �9 ر;�ل أم� م� !�ن 9��

V(�#�'38.  
وم�ام
ات ا� ��� "�J ا�;�م، و�#�ده �Xم*� أم�م ا�#�ام
ات، '] «  

�ب أ"�� د��] "�J ا�Fا� J�" V��`�; ع��
آ�� إ�J ا?Fز ا��B"ع م�ى ا���?
 ��]e?و ،�^�eRوا� �\�$��I إ	)�ع ا�~��ن، و?�Bوز ھUا ا�"�Bز �`�ق ا�~
ا�)�
�9ت ا� �#��، وا��)~� '��#��F~] إ�J �`�ق ا����;� وا%$�#�ع وا� ��م 

�M�! ��~9
B�39»ا�.  

آ�� @�¸ �9رك و% eR9]، ھ� روح ;�ر�9 Fز ا��B"ا� �F�F]و@� ا�

 
M�? ،V�@ ،V�@�F>و V(9��ى ?����ن 9�Uو	V ا� F] ا�~|
ي '#�' 
e" [! �@

 "�J ا����ن `���ر �Xم] 9 X V' ر�
آ�� روح م� �دة وا�| Fز ا��B"��@
�ب �	 Jة إ��	 �@ [����V ��در م8 ;�`� "���9، وھ� ا�| �ر ا�Uي !�ن 9�!

�م�M وأX �رھ� @� �B9ون @��M ھUه ا�
وح! Jدون إ��  .ا� 
ب، @� 
GوV��' آن
Fا� J�� ? ا و�� هللاUء، وھ�ى، : $] ھ��aر، و�روح، و�


اء?V و?
?��V و?�و?� V��9�B ا�| �ر '��Y ا�
وح F' V' 8�(ا�#�م Jوأو�
 J�" ا��@�� ���d، @�و$~eس ا� #�� @� ا���ا��a��R، و	� ?B�J ھUا ا�^

���dم��، و�9 �M' ن�
آن 9��KمFا'� م8 ا�K^اءات وأ
��M أورادا و	Rت  أ��	أو
�لF9 J�� ? ن هللاG ،
]�ُ] � :ا���] وا� مِّ َّK#ُ�ْا �َMُّ9َ1﴿9َ� أ﴾  � ﴾2﴿	ُِ� ا��َّْ�َ] إِ%َّ 	َ�ِ�ً

 �ً�ِ�َ	 ُV(ِْم �ُْFأَِو ا� ُVَReِّْ�﴿3﴾  �ً�ِ?

آَن ?َُْْF�َْوَر?ِِّ] ا Vِ�َْ�"َ م]( �﴾4﴿أَْو ِزْدK#1: ا�-

4(.  
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آن أ<)�ء F��' ھ�
�ن وم8 ا�#�!� أن ?�<(R' 

اء?V، ��� ��' � م8 ا���<	
ا�~�\� وا�~��ن، إذ ��� @��M م� 9#= إ�J ا� ~�دة وا���اب '|�ء، @�M و;��] 

 �dص "�J 	�ر��V م��#� م8 رو^V ا� �م� �>�? V� آن
F��@ ،�9ت�\ =�و��

ي @� !] ;�ره وآV?�9، و��� م8 ا�~�\� و@)���M، و��� ھ)�ك !��ب �ا��� ?


آن، وم� !�ن @�ق ھUه اGرض 9Fى ا��; V�� #�
أو�V أو 9F9 ا�)�س ")�م� ��~
'��ؤھ� م8 '
ا"� ا��|~�V أو ا%;� �رة، أو ا��)��9، وإ�#� ?�<
ا '�"�Bزه ا�Uي 
�ة، Fا��ر$� م8 ا� �R(' V� 8����ب ا��
آن @� 	�Fا� �F' Y�Uآن، و�
Fروح ا� �ھ

�ر اe أم @� ا� ��و ; V��" هللا J�� ل�;

 ا�e" �@ اء�;������.  
�e��d :�*�زQر و ا�Zا�� j	!@� '( '*�  :0�رة ا��-�� ا�#"آ��3 2	( +%��] ا�


آ�� وa = ا�# �$� ا��� ?|�] Fم8 أھ#�� د%%ت ا�)� ا� �	�ا�`
G�9 د%%ت ا�#]� ���e^ ه�$�م8 و. ��Rظ و '��ن م
اد ا� 
ب م)�Mم8 ' ¸ ا�

�(� [�|? �M@ ى
dGه ا�$�أ@�	�M ء ا��:� ا�|�;_ وم ��� ?~��c@ 8 ' ¸ ا�
�M�9��'� ا��:� و ^�ed J�" �  .ا�##��ة، وأو"�� '��ن ��# ���، و د��

 _$

دة أو ���R وا^�ة �)�رك إ�J ا�# �$� وو�R�9 أن �Rم Ud��
ا��cRء ا��~�
، وا�#�ى ا��ا;_ ا�Uي 9��� �)� 	�را أ!~
 م8 ا%;� #�ل، 


آ�� ھ� @�cءاتF�9 @� ا�)� ا���^� أم�م ا� F] ا�~|
ي   وا��%%ت ا��:�Rم
 �M�(? % آ��
F�9 @� ا�)� ا����9 م)[`�، '] أن ا��%�� ا��::� 
'�Fم =�و��

آ��� Fة ا�KB #�� �
ت ����ن م[��dأ �Fرض، و�Gا J�" ء ا�[��ة�M���' %إ
��9ت م8 ا��Fرة "�J ا�� ~�
 "8 ا��`�ر ��
?�F إ�J م? �M� $ ا م�Uا�*���ة، وھ


 "�J '�� و$�]، ا�[�cري �� ?~�e�F? �� ةKB م [#]? �M��
ى، @�dأ �:� V:
 Jإ� �F?

ة، ?#��
دة "8 ^�ود ا�Kم�ن وا�#��ن ���d �M�Gة ومBھ� م ['


 و!] إ���ن و !] ^�cرةe" [!  ى���
آ���  ،مFرة ا��%�� ا��	ا 9 )� Uوھ
 �9�M� J�^ رة�c]زات ا��Bم وا�# �رف وا��"�J ا;�� �ب ^
!� ا�[��ة وا� �

  .ا�[��ة "�J اGرض
 �Mا�� �^��� 
�dG9] اK(�م� ھ� �:� ا��" �Re' ��'
وإن ا��:� ا� 
�رت $#�_ اG'[�ث وا��را;�ت ]#? Y�U�9 $# �ء، و�
ا�Uي 9*�طI ا�~|
�ام�� ا��� Fت وا�� #B#ا� ��" ���dآن، و
Fل ا��^ �\�ا��:��9 م8 �[� و'
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Gد%%ت ا =`~a�9، و�:� ���e^ �F�F]ا� �@ =��X د�M ظ، و^�دت م�R�

آ�� ا�Uي Fم] م_ ا�)� ا�� �ا� �@ �BM(م Yب @� ا�*`�ب، ��|�] ذ�
ا� 

ح ا�# ���، Xم، و��^G)~�ط ا�ظ %;�R�Gأ;�;� م8 ?[��9 د%%ت ا ��9)`

�M?%¿م وم��^Gآ��� وم)�ط ا
Fوا�[�� ا� ���F#اج ا�
  .وا;�*

آ�� ���= أ;�ارا أو F�9 @� ا�)� ا���ا�I $�م�ة، @�ن @���%�� ا��:	


آن @� ا�[��ة، '] ھ� ام��اد �:�ي 9[#] م ��� م� �دة، Fا� ���Fا % 9*�م مUھ

آن وأ^��مG Vن F9 �ت ا�
�"I إ'�ا"�ت ا����ن م_ ?|���� �"�وم�Rھ�� م�)

آ�� @� !] ^�8 Fرة، وأن ا%ر?~�ط '��)� ا��c]وا� �@�Fر ا���
آن ھ� م[Fا�


آن 9�`�I @� !] ^�8 ��~�غ ا�[��ة '��#|
و"�� ا�Fم8 ا� �`~(���9)�� ا�#
  .ا�)�
 @� م���%ت ا�)� �# 
@� أ^��مV وم���Fه


آن '#� Fظ ا��Rھ#��، و ھ� أن د%%ت أ�G�9 م8 ا�\ J�" ��c	 �(وھ

;��� ا� ��#�� ا�*���ة، ?F��c م)`��F أن ?��ن "�J 	�ر م8 ��' �`~?
أ��M م

�ر، e ا� 
Gن د%%ت ا�R�Gظ ھ� ���ن ھUه ا%?��ع ��] ا�[�cرات "~
�ال، و"8 !] @ ] ^G8 !] ا" 
ا�
;��� ا�*���ة وأدا?�M، وو;����M @� ا�� ~�

  .ا��....<�F@� أو �)�"� أو ?�Bري أو ;��;� أو أد'�
 8" 
وم)`� ا��XGء ھ)� F9��c أن ?��ن د%%ت ا�R�Gظ م�ھ�� ��� ~�

�ن "�J ام��اد م_ ھUه ا�
;���  أ' �د ھUه ا�
;��� و أھ�ا@�M وم���Fھ�، وأن�?
 �#� �Mر إ����d% ��دھ� و�UMا !��= ا��:� ا� 
'�� م[�*� �F�F]? زم�نGا �@
?#���V م8 	�رة "�J ا���;_ وا��#�د وا%^��اء ��] م� ?)�VB ا�[�cرات ? ~�
ا 

� وا;�� �'�Fو�.  
،V#M@ ن�@ Y�Uا�*`�ب، و� �'

آن "��#� ا�
;���، وان !�ن "Fإن ا� 
 �@
�ل م 
@� ھUه ا��:�، وم d 8[�د م�ه إ�#� 9���Fو?~��8 م ،V��� وإدراك م
د%%ت أ��Rظ�M @� ھUا ا�*`�ب ا���M ا�Uي و��)� !#� �Kل '���RظV وأ;��'V و 
 
e�F9 �� �(إ�� V���ا��V وأ��ا?V وم*�ر$V، وان م�Kة ھUا ا�)� أن و�@

�اء "�J ا�|�] ا���ھ
ي ��:�، '] ?#�K و���V إ��)� ; �M' �M@ ��ا� �F9
`��'
�ل إدراك d 8[�د م�9 V#M@ نG ،$�ءت ' �ه ��زم)� ا�Gة أم ا�@� زم8 ا�)~
 Y�? نG ،�9ر��ي �� @� ا�G 
@��د ا� 
ب @� ا�*`�ب، وھUه م�Kة �� ?�MBم
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 8" ='
�ص دو�= '�:�ت ?`�رت ^�J \�درت أ����M اGو�J، و ا\�e(ا�
�د م
$ ��ت �
^�� ا���R و ?`�ر د%��V "�م و إ�Jأ���M اGم ا�Uي أدى $

  .ا���ر9*��
ن و ار+<�ط^� ��5"���� ا�	�S:� - :*%' 2*^� آد-�� ا�Q%�ظ )' ا�#" -1
�د ا� 
ب @� ا�*`�ب($�د ا�#
$ �� @� ا��:� ا� 
'�� إن و :ا�2
�زM م (

ا��� ?[�د د%%ت ا�R�Gظ، و?|�] ا�# ��ر ا�Uي 9[��� إ��V ")� ا��)�	¸ @� 
��9�وھ� 9|�  ا�#�Rھ��، 9[�ل إ�J ^� ' �� دون ?[
�9 ا�# )J @� ر^��V ا�`

�ر، وe رات وا��c]8 ا��' VF9

آ�e 9) ا��( ا��9)� طFم8 ) ن وا�[��9ا�
  .ا���[�B����R ا��� ? 
�M� =a ا���رات وا��[
�R9ت اا���و9�ت و

 و")� ^�وث ^
!� ا���و9] @� ا���F@� ا�;�م��، وھ� ?�و9�ت @�
 J( #اج ا�
dھ~�� أو ;��;�� ^�و�= إUا$�� أو مKم �M~�\أ V aو �F`(م8 م

�د ا� 
ب @� ا�*`�ب �ده، ر$_ ا� �#�ء إ�J ا�#
$ �� وم��^� ?#وM ھ� م

 إ^�ى ا�
!��K اG;�س �[�R ا�~� ? �� $
)� ا���M و ^9�#�V و� ] ھUه ا�#

�ص ا��9)�� م8 ا��:��
 وe(��' �]� �#م V�9�#^�9، و

ى ا���'�Fا��[dGا.  

ان '�:��M ھ� ا�Uي 9[�د Fل ا�K� 89Uب @� ا�*`�ب ا�
�د ا� M #@

ھUه  إنو: "د%%ت ا�R�Gظ، وc9~� ا;� #���M، و9[�ل دون ا� ~� '��#�Rھ��
 �#���
 وإ�F9ف ا��:� وإ�#� ? )� ا�#)`��Fت ا�B]�9 % ? )� ا��ا�#
$ �� ا��:


ط��� ا�Uي �9دي إ�J م:�درة وا�UBور ا�##��ة ا��� ?[�ل دون ا�)#� ا��
V~]e��  .40"ا�G] و% 9

�V ا;�*�م د%%ت ووR� آن
Fت $��9ة، وا��]�`eظ م�R�G ر م �ن�ط

�ه و9�~ �ا م)VBM @� ھUا ة، و@�� ا�~�ب أم�م أو�J ا�)�
 و!��]� �B(�� �]~ا�


"�� إ�a@�� أو X ب م �ن
ا�#��ر، وھ� أ�V ^#] أ��Rظ� !��
ة م8 �:� ا� 

 ��'®� "8 م�ا�M a ا��� ? �"
@�� م�\ ،�M���' ��e� ،ب
ر" =a���M ا� 


ا م� �! �@ �B�I ا� �� ا�|
"� ا���!�� "�J و��! ��م ا��:�ي ���R ھMR#أن ا�
�!Uا وMR#ا، وا�U! �ا�#�Bز ا�
ا'� '�)M#� ھ� أم� م ا�|
"� أو ا%�`�^� ھ


آن إ�a@� م
�� !��M م �ن إ�a@�� $��9ة أ�M@�a اأو ا������ أو ا%X��Fق وF�
V(" [eR(? دون أن ?:�دره أو _a�  .^�@�= "�J أ���M @� ا�
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ة م_ "#��إن أ��Rظ ا��:� 9#�8 أن ?[�#] م �ن !��
ة و ?��ن ^��?�M م
 J�" د�
9`� أن % ? X ،�M�� $
ا�[�Rظ "��Me��ed J ا��%د�9، أو م

  .41"د%%?�M ا�G��� �F(��' أو ا��:�ء

 �"

آن وا�[��9(إن ا�)� ا�|Fل ) ا��	ا 
�إ�#� d [�|9`�'� "�م� م�
J�� ? :� ٍ

 @Mََْ] ِم8ْ ُم�َِّ!ِ!ْ ِّU�ِ� آَن
ُْF�ْا �َ�
َّْ�َ9 �َْFََو�� )
#F17: ا�(. 

وھUا ا�*`�ب 9|�] رؤ�c^ �9ر�9، و(9��F> µ@�، و�9;� @� ا�[��ة 
�رات ا� ��م وا�#`? [�� �(a�^ �d�(ھ��، و9|�] م�Rم J�|' �"�
@� وا� 

�ن م)�M اG^��م `~(��� d`�ب م�$� V�89U �9ر!�ن د%%?V و9M@ ،V���Xأ
�د ا� 
ب @� ا�*`�ب م
$ �� أ��ل ا�R�Gظ، 9 �د إ��V ا�)�س ")� M م JF~9و

�ف وا��|�= @� ا²راء واG@��ر�d%ا.  

 م �8 � �#�ء �d =��! آن
Fظ @� ا��R�Gد%%ت ا J�" #�د�وان ا%"


�ر ا�|Mم وم� ظ��^Gا ���Fل و م� @G|�ف م¿%ت ا�89 @� ا!�M�B#�9 � و�
"�� م���F ا�|
9 � إ% د��] "�J اGھ#�� ا�~��:� � �� د%�� ا���R، إ�J در$� أن 
�ر ا"�~
ا أن X�" 8'ا�م�م ا�|�ط~� و ا�م�م ا �M;رأ J�" و ��ا ا� Uھ � aوا


ة ا�)�
 @� د%�� أ��Rظ ا��:#> �
آنھUا ا� �� ھFا� �M' �(~ط�d ��ا� �.  
J�� ? ل هللا�َل إMْ�َ�ِِْ� � :إن 	 ِّKُ� )َّ�ِس َم��8َِّ�َ �ِ~ُ�ِ� 
َ!ْ ِّUا� Yَ�َْ�ِإ �َ(�ْKَ�ََْوأ 
ُِ' ُّKَ�ِت َوا�(ِّ�َ~�ْ�ِ'

ونَ َُّ�َRَ�َ9 �ُْMَّ� ََوإ)44: ا�)[]( �َو� ،V���ِل إِ%َّ اْ�~ََ�ُغ �: ن 	;ُ َّ
 �اْ�ُ#~8�ُِ َوَم� َ"�Jَ ا�

  . )18: ا� )�~�ت(
@� !] اGزم�ن، F���cن �:� مF��رة "�J ا��~��8 وا�'�غ ��] ا�)�س و9

م#�Kا?�M، وم8 أ'
ز مF��رة '�] م����?�M و�Me��ed ووھUه ا��:� ?��ن 

آFا� �M' لK� ��:� ا��ه ا�Uات ھK�#وم ،�M?%%م8 ن ; � د 
���� �Mظ�Rأ� ����#X

ا�'�غ ��)�س $#� �، ?[#] ��M أ@��ر :� ھ� م[] ا�'��� وGن ھUه ا�� ا�# ���،
 J�" درة�	، أي ��ه ا�|�!Uھ J�" ن�
آن و	�#� و ���مV، و�Y�U و$I أن ?�Fا�

���? ،8�#�� �� ���;
� ] م�cم�8 ھUه ا�F? 8ا�'��� و� I$غ إ% م '�داء وا�ا�~
��� م���R م8 ا�# ���#]' 
dK? �Mظ�Rإذا !��= أ�d ھ� Y�?:� ، و�ا� ����


ا �Y�U اd��رھ� هللا ��)Kل '! �M��V' ا�# KB، و!��= ا� 
'�� وM:� م��ه ا�Uھ

ة و ���dة @�ن ذ�Y م)`9 ��F�`�UM� Iه ا�# KBة، و#��
آن مFة ا�KB إذ !��= م
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ة و ���dة @�ن ذ�Y م)`9 ��F�`�I أن ?��ن #��
آن مFة ا�KB م V�:� ن�أن ?�

ا�:#�;%�' �e�? �c9ة أKB م V�ر و �M?ر�	م�ى  �@ Yذ� J�B�9د، و�ا�*�


آنFا� ���;
' JF��9 ري�c^ J` 8 !] م" 
  ."�J ا�� ~�

وج د%%?�M ا��:��9 وd أو ��'
% 9 )� ذ�Y و	�ع ?:�
 @� ا��:� ا� 

�د ا� 
ب @� ا���مM #� �M?وم:�در ،�M a8 أ�] و".  

آFا� �\�
 '8 	��~� أن 'Mأظ �Fن و�[�#Bزي ا��B"%ا V'�و'���V  أ;�


ج !*? �� URب @� ا�*`�ب، وا�
�� V��M "8 ط
�F9 ا� 	 �أورد �Y�U م�� ھ
J�� ? :� َGُْء َوا�#ََّ� . )59: ا���dن( �ْرُض َوَم� َ!��ُ�ا ُمْ)�َِ
"َ =ْ�ََ' �#ََ@ َ89�Mِ�َُْ� ا�

�ل ا� 
ب إذا أرادت ? ��� مM�Y "��� :" 	�ل ? ��" �F�J ھUه ا�9²  F?
 
#Fا� ��
 ا���c_، أظ�#= ا�|#� �V، و!��! ،_R(ا�|�ن، ر@�_ ا�#��ن، "�م ا�
��FRه، و'�= ا�
�9، وا�~
ق وا��#�ء واGرض، 9
�9ون ا�#~��:� @� و�� 

  .42"ا�#V' �~�e وإ�X �M#�= و"#=

�  :ا�@�+
 8#�9 �F�F]أو @� ا� ،J( #و; � ا� �R�د ا��e�	آن @� ا
Fز ا��B"إ


 @� ا��:� ذا?�M م#� ?�
ات ا�#� �دة، ??�
 ا"��eر ا��%�� '[�� ا��dآ J( #'
 �MR��� ��'�	 ��(رو^� '�ط V� نG V?ا�)� ذا �@ 
?�
، و?��R�د ا�� �� ��'�	 �M� $

8 @� !] أ^�ال ا�[�cرة، @*? �@ �M�� B9 �9�$ ] ��M @� !] م
^�� م
  .م
ا^] ا�[�cرة م )J $��9ا


آن Fي 9:`� ا�Uي ا��و��F !�ن ?
!�K ا��Fم�ء "�J درا;� ا�:�ف ا��:
 I��Bا� J�" ھ�K�!
!�V '�"�~�ر أن ا��:� !��= ?#�] 	#� ا���F@� ا� 
'��، و��8 ?
ا��:�ي أ�d ' �ا '�\�� و �[��9 أ!�
 م8 ا���\] @� م)�^� ا��%�� و �9�Rdھ�، 


آن '���)�ع وا�� �د �#�ا!~�V !] ا�[�cرات @� إذ ?#��ز ا��%F�9 @� ا���� ا��:
�R��*#ر ا��e ا�.  


آن F)~�ط م ��� ا��ا��%�� وا; �M@ J�" �M�;وا @� دراK!89 رUوا�

ض ا�~[� "8 م�اط8 ا�"�Bز @� :' % Yا ذ��م)�M ھ� ا�#�و��ن، و	� @ �


ان، و��8 ':
ض ا%;��%ل "�J �[� مUاھ~�M وم8 ھ)Fا ا�Uت ھ
� أ<
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�ع م8 أ$] إ"`�ء أو���9 وأھ#�� �UMا ا�~[� أ% وھ� '[� ا��%�� a�ا�#

آ��Fز ا��B"ا� �@ �M 	�  .وم

  �Mإ�� [��وا��� ?#�] ر!��K  ،و;�"
ض ا²ن ' ¸ ا�)���µ ا�#�
�9

آن ا��Fز @� ا��B"ة   ،ا�
و إن \�M(" [R ا��ار;�ن و ا�~�^��ن @� ظ�ھ


آ��Fز ا��B"ا ،ا� J�^و�Mروا إ���X89 أU�، م]��ھ� '��~[� وا��e*9 ��،  �#وإ�

آنFب ا��'�)#�  ،?)�و��ھ� @� إط�ر ر�� ا���اھ
 ا��:��9 ا��� 9#��ز '�M أ;�


آ��Fز ا��B"ا� 

اھ� �[8 م8 ا�d وأدق ")���.  
1- I9

ان '���B9ز ا�:Fز �:� ا���#�ت "8 أ@��ر  ،?#�م8 ا�� [��F��' 
إذ ? ~


ة��!، ���و�c9ف إ�J ا%d��eر  ،I e9 ا�� ~�
 ")�M @� ا� �دة إ% 'B#] م`

�د '�;��ب أ�dذ وم KB ،@� ا�� ~�eF#ا� J( #زا ا�
 ،ا��
!�K ا�|��9 @� ا'


آنFا� �M@ J�" �F��? �R��*#�9ت ا����!�ن !] "~�رة @�B9،  V ] $#�_ ا�#
[! ���F" I;�(9 �#' ��eR? ��eRا�  م �@ V�$در I�]9 �M(وم ���@
 .ا�# 

�ءا� �#�ء و $#�� وا^�ة ?��F إ�J أن -2MBم8 ا�)�س وا� ���وا�  ،�	��، ا�

اھ� !] وا^� م)�M م�Fرة "�J م��Fس  ،ا� �م�وا�#��ك وا�
"�� وا�*��� و�@

V�F"، V�$�^ �@و J�"�9 ،و

آن ا��Fإ% @� ا� V#?أ J�" ه�B? %م� Y�U@،  �M@
� أو9
اه ا�~�:�ء  ،	
أن وا^�! �@
�م ،م '�`��� ا�� ~�! 8� ،و9
اه ا� �م� أ^

�M��F" Jإ� V'
 .و أ	

آ�� وا;�)~�ط  -3Fا�)� ا� �MR� [ام�
 ا��%�� م8 أھ� اG;� و ا� ~� ?

Vي ،أ^��م�
آ�� '#� ا�d V`�ب �:Fح ،@��*`�ب ا���R�%ا �Re' K�#�9 �M@، 
� وا^�ا ،%^�#��V أ!�
 م8 و$V د%���$ I9*�ط % V�G، ى وا^�ا��� ،أو م

، و9[�� '�] م
ا^] ا�[�cرة @� ?`�رھ� ،'] ھ� d`�ب 9|#] !] اGزم)�
����8 و�G89 وا
�R#م� $ ] ا� ��ن "8 ا%$��MدوھR	��9 % 89
�R#ا�، 


Fم ��� ا� [��]? �@ _;�وھUه م�9K  ،ن '#� % 9*
ج "8 دوا�
 م���Fهآوا��

آ��Fا�*`�ب ا� �M' د
R?، 

 م8 م��ھMزه وھ� م��B"إ.  

   

  :ا�"ا��ا��Zدر و
1- ��F]? ،آن
Fز ا��B"إ ،���
 م[#� '8 ا�`�I ا�~�	�' �
، دار : أ'Feأ^#� ا� ���ا�

�� .ا�# �رف، ا�`~ � ا�*�م
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2- ��F]? ،آن
Fز ا��Bم ،J(�#8 ا�' 
م[#� @�اد ;
!�8، م�;�� ا�
;���، : أ'� "~��ة م #

وت�'. 


ي، م�F%ت  -3 XG8 ا�م[#� م[� ا��89 "~� ا�[#��، ا�#`~ � / ا�;�م����F]? ،8أ'� ا�[
�9، '�
وت، 
e 1990ا�. 


، دار ا��
اث ا� 
'�، ا��Fھ
ة،  -4F� �#^أ ���
آن، ?[��F ا�F~�، ?�و9] م|�] ا���	ا'8 
 .ا�`~ � ا������

5- �9�M(ا�~�ا�9 و ا� ،
 .1991م��~� ا�# �رف، '�
وت، �~)�ن، . ا'8 ا����

 أ^#� ;��  -6�R�9، دار ا��Fا� �'

آ�� وأ<
ھ� @� ا�)�F ا� Fز ا��B"�9 ا�
م[#� "#�ر، ��

 ،Jو�Gر�9، ا�`~ � ا�; ،
�Rن، ودار ا��(~� ،
 .1998ا�# ��

وت -7�' �@

ان دار ا�# Fم ا�� .'�ر ا��89 ا�Kر!|� ا�~
ھ�ن @� "�

آ��� -8Fة ا�KB #ادي ا��:' �;�F��' . ��"�#Bت ا��"� 1992ا�KBا�
�9 د9�ان ا�#`~
9- ��F]? ،دبG:� وا�ا� �@ 
�ط�، ا�#Kھ���ل ا��89 ا�$ : [cRوي، وأ'� ا��B�~ا� J��ا�#

�9، '�
وت، �~)�ن
e اھ��، ا�#`~ � ا�
 .إ'
ز!� �I�B م[#�د، @���R و@8، م`~ � �B)� ا������ وا��
$#� وا�)|
، ا��Fھ
ة،  -10

1963. 

آ�� م�F: ;��#�ن "|
ا?� -11Fم ��، ا�*`�ب ا��Bت ا��"�ر'� ?�����R د9�ان ا�#`~

 ،
 .1998ا�KBا�

وت)أ���V وم)VBM(;�� 	`I، ا�)�F اGد'�  -12�' ،��'
 .، دار ا���I ا� 
�م� -13�
 ا�#" : ،���
آن، ?Fا� �@ �(Rز ا��B"1980ا�. 

آن، دار ا���I ا� �#��، '�
وت، �~)�ن، ا�`~ � اGو�J: "~� ا��Fدر "`� -14Fا� �#�". 

آن، دار ا�|�م ���
اث -15Fم ا�� ."~� ا� ��� ا�Kر	���، م)�ھ] ا� 
@�ن @� "�
16- �(�^ ��~" 
��ن ا�)~�ة ا�*�?#�. "#� ��'
 .ا� 

، ا��Fھ
ة -17�Rر، دار ا��~Bا� �~" �a�Fآن @� آ<�ر ا�
Fا� �\�' ،8�X% ح��Rا� �~". 
18- �#$

آ���، ?Fة ا�
�ر : م��Y '8 �~�، ا���ھ~eا� �~" ،

 ا�# ���Rھ�8، دار ا��X


، دم|�، ;�ر�9، ط�Rوت، �~)�ن، دار ا�
�'4 ،1987. 

ان -19Fط� م8 روا�_ ا��
ا'� دم|� . م[#� ; �� رم�cن ا�~R~� ا��1977م�. 

  –م[#� "~� هللا دراز  -20eدة م� � .1960ا�)~� ا� ��� م`~ � ا�
�"� @� ;#�^� ا�;�م، ا -21;��ن، ا�#$
�د�9 ��)|
 م[#� ا��eدق " ���ار ا�

 .، ا�#B�� اGول1984وا���ز9_، ا�`~ � ا������، 
22- 

آن، دار ا�|�Mب ��`~�"� وا�)|
، '�?)�، ا�KBا�Fات @� ا�
 .م[#� ا�:Kا��، ��
23-  Jو�G~� وھ~�، ا�`~ � ا�م� ،�\� .ا��Fھ
ة 1984م[#� م[#� أ'� م�;J، ا�"�Bز ا�~

آن '� -24Fز ا��B"ن، إ�`�; 

ة، م)|�ة ا�# �رف ا�;�)�ر�9م)�"�XGوا ��K� #8 ا�. 



2��5
�ز ا�#"آ3' ا��*( )' أ�%�ظ ا�#"ان و012!/ ا�!� � ا��-�' و+��د                              
  

  

35                                                                                  ��� ا�
	�ء 

m�ا�^�ا:  
                                                           


وت، ص )أ���V وم)VBM(	`I، ا�)�F اGد'�  ;�� -1�' ،��'
 .28، دار ا���I ا� 
�م� -2�
 ا�#" : ،���
آن، ?Fا� �@ �(Rز ا��B"15، ص 1980ا�. 
، 1963ز!� �I�B م[#�د، @���R و@8، م`~ � �B)� ا������ وا��
$#� وا�)|
، ا��Fھ
ة،  -3

 .219ص 
 .16ا�"�Bز ا�R)�، ص  -4
5- �
م�، 	!
'Ä;%�#$

، : ا"� ا�)�F اGد'�، ?eض م[#�، ا�`~ � ا������، م�م[#� "

 .46، ص 1954

ان -6Fا� �@ �(Rا� 
9�e�ا� ، I`	 ��; . 195ص. 
 . ��;49	I` ،ا�#
$_ ا���'�، ص  -7
 .16ا�"�Bز ا�R)�، ص  -8

آن، دار ا���I ا� �#��، '�
وت، �~)�ن، ا�`~ � اGو�J، ص: "~� ا��Fدر "`� -9Fا� �#�" 

37. 

آ��� -10Fة ا�KB #ادي ا��:' �;�F��' . �9
ص  1992د9�ان ا�#`~�"�ت ا�B#�"�� ا�KBا�

272. 

وت -11�' �@

ان دار ا�# Fم ا�� 102ص.'�ر ا��89 ا�Kر!|� ا�~
ھ�ن @� "�

ان  -12Fط� م8 روا�_ ا��
ا'� دم|� . م[#� ; �� رم�cن ا�~R~� ا��176ص  1977م�. 
13-  V�R� _$
 .285ص  –ا�#
�V ص  -14R� _$
 .285ا�#

  –م[#� "~� هللا دراز  -15eدة م� � .112ص  1960ا�)~� ا� ��� م`~ � ا�
16- 

آ�� : ا��!��ر ;��#�ن "|
ا?�: ا��Fد (ا�*`�ب ا�
�م�Fر'� ?���B� ��R#����ت ا�

 .10- 9-8، ص 1998د9�ان ا�#`~�"�ت ا��Bم ��، ا�KBا�
، ) ا�"�Bزي
17- 

آن، دار ا�|�م ���
اث، ص "~� ا� ��� ا�Kر	���، :ا��Fم ا�� .24م)�ھ] ا� 
@�ن @� "�
18- 

آ��، ص : ;��#�ن "|
ا?�/ د: ا��F11ا�*`�ب ا�. 
م[#� زھ�
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  ملخــــص 
انتشرت في وقتنا المعاصر أمراض كثیرة لم تكن معروفة لدى الفقھاء القدامى ، 

قة وكثیرا ما تسبب ھذه األمراض حرجا في العال... منھا المعدیة والمزمنة والوراثیة، 
وإذا رجعنا إلى الكتب الفقھیة نجد أنھا تناولت ما لھ عالقة بھذا الموضوع . الزوجیة

وھذا البحث ھو دراسة تأصیلیة لھذه . في باب العیوب المثبتة للخیار في الزواج
األمراض من أجل بیان مدى توافقھا مع ما ذكره الفقھاء في التفریق للعیب، ثم بیان 

  .ئري تجاه ھذه األمراض، وأثرھا في التفریق بین الزوجینموقف قانون األسرة الجزا
  : الكلمات المفتاحیة 

  تأصیل ؛ العیوب واألمراض؛  الخیار؛ التفریق؛ قانون األسرة الجزائري 
Summary 

Many diseases that were not known to the old jurists, including 
infectious, chronic and hereditary, have spread in our time. These 
diseases often cause embarrassment in the marital relationship. If we 
go back to the jurisprudential books we find that it dealt with what is 
related to this subject in the section of proven defects of choice in 
marriage. This research is a detailed study of these diseases in order to 
indicate the extent of compatibility with what the scholars in 
differentiating the defect, and then the position of the Algerian family 
law towards these diseases, and their impact on the differentiation 
between the spouses. 
key words  : Rooting; defects and diseases; option; differentiation; 
Algerian family law 
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  : تعریف األمراض المعاصرة : أوال 
من مرض،  كفرح، مرضا ومرضا فھو مرض : تعریف المرض لغة  - 1

  ) 3(.ومریض ومارض، ج مراض ومرضى، أو المرض
  .نقیض الصحةوالمرض السقم 
المیم والراء والضاد أصل صحیح یدل على ما یخرج بھ : "قال ابن فارس 

  )4( ".اإلنسان عن حد الصحة في أي شيء كان 
الشيء الذي یطرأ على الجسم فیخرجھ عن حالة : تعریف المرض اصطالحا  - 2

 االعتدال التي تعني قیام أعضاء البدن بوظائفھا المعتادة مما یعوق اإلنسان عن
  ) 5(.ممارستھ أنشطتھ الجسدیة والعقلیة والنفسیة بصورة طبیعیة

" عاصر فالنا: "من عاصر یعاصر معاصرة، یقال  :تعریف المعاصرة لغة  - 3
  ) 6(.بمعنى لجأ إلیھ والذ بھ، وعاش معھ في عصر واحد، والعصر، الدھر

مأخوذة من العصر وھو الزمن المنسوب  :تعریف المعاصرة اصطالحا - 4
كعصر النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو المنسوب لدولة كعصر  لشخص

األمویین، أو المنسوب لتطورات طبیعیة واجتماعیة، كعصر الذرة وعصر 
  )7(.الكمبیوتر، أو المنسوب إلى الوقت الحاضر، كالعصر الحدیث

ھي العلل واألسقام  لألمراض المعاصرةمن التعریفات السابقة نستنتج تعریفا 
إلنسان فتعیقھ عن ممارسة أنشطتھ المعتادة بصورة طبیعیة، التي تصیب ا

  .والمنتشرة في الزمن الحاضر مما لم یكن معروفا في العصور السابقة
  التأصیل الفقھي لألمراض المعاصرة  : ثانیا

استجد في العالم من األمراض ما لم یكن معروفا في القرون السابقة، 
ولكن یمكن تكییفھا بوجود نظائر لھا في وأقربھا إلینا عصر األئمة الفقھاء ، 

كتبھم ، ما یطلق علیھ العیوب الموجبة لخیار فسخ عقد الزواج ، وھي بمثابة 
األمراض التي ال یعرف عالجھا في زمانھم، ویقابلھا األمراض المزمنة 

  .والمستعصیة في زمننا ھذا
وبیان ذلك  وقد اختلف الفقھاء في تحدید ھذه العیوب زیادة ونقصا إلى مذھبین

  : كما یلي 
أن العیوب التي یفسخ بھا عقد النكاح محصورة في عدد معین  :المذھب األول 

  ) 8(. من العیوب، وإلى ھذا ذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة
  : واختلفوا في تحدید ھذه العیوب، كما یلي

حصروا العیوب التي یحق للزوجة أن تطلب فسخ عقد النكاح  :الحنفیة ♦ 
  : بسببھا في
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فإذا وجدت المرأة زوجھا . )12()) 11( ، والخصاء )10(،  والجب)9(العنة (
عنینا أو مجبوبا، یثبت لھا خیار الفسخ، أما إذا وجدت بھ عیب الجنون أو الجذام 

ر إذا اشترط أحدھما على كما ال یثبت لھا الخیا. أو البرص فلیس لھا أن ترده
  )13(...صاحبھ السالمة من العمى والشلل فوجده بخالف ذلك، 

وأما خلو الزوج عما سوى ھذه العیوب لیس بشرط، وال : "قال الكاساني
  :وقد استدلوا لقولھم ھذا بما یلي )14("یفسخ النكاح بھ

حق أن حق الفسخ بھذه العیوب تثبت للزوجة لدفع ضرر فوات حقھا المست - 1
  )15(. بالعقد وھو الوطء مرة واحدة، وھذا الحق ال یفوت بغیر ھذه العیوب

ونوقش بعدم التسلیم بأن العیوب المانعة من الوطء محصورة بھذه العیوب، بل 
ھناك عیوب أخرى تنفر من الوطء فتمنع منھ فیجب الفسخ بھ إذا أراد الطرف 

عیبا في منافعھ، فكذلك ھذه  المتضرر منھا، كما أن زمانة العبد المستأجر تعتبر
  )16(.العیوب المنفرة تعتبر عیبا في منافع النكاح

أن األصل ھو عدم ثبوت الخیار ألي من الزوجین في فسخ النكاح؛ وذلك  -2 
ألن األصل أن إزالة قید النكاح إنما یكون بالطالق ال بالفسخ، والطالق حق من 

نما ثبت حق الفسخ للزوجة في حقوق الزوج، والفسخ فیھ إبطال لحق الزوج، وإ
الجب والعنة ألنھما یخالن بمقصود النكاح وھو الوطء، وأما غیرھا من العیوب 

  )17(.ال تؤثر في الوطء، فال یفسخ بھا النكاح
ونوقش ھذا االستدالل بعدم التسلیم بانحصار مقاصد النكاح في الوطء 

والرحمة، وھي ال فقط، بل ھناك مقاصد أخرى للنكاح، مثل السكینة والمودة 
تحصل مع وجود تلك العیوب المنفرة، وبعدم التسلیم بأن مقصد الوطء 

  )18(.واالستمتاع یحصل بھ مع وجود ھذه العیوب
أن وجود غیر ھذه العیوب مثل البرص، والجذام، والجنون، ال یؤثر في  -3 

من الوطء، وال یفوت على الزوج االستمتاع بشكل كلي، وإنما تقلل من الرغبة و
كمال االستمتاع، كما لو كان الزوج سيء الخلق أو زمنا، فال یثبت بسببھ حق 

  )19(.الفسخ
ونوقش بأن ھناك فرقا بین سوء الخلق والزمانة وھذه العیوب، ألن 
مثلھما ال یمنعان من الوطء، وال یوجد فیھ ضرر متعد، وأما وجود الجنون 

بان، ویخشى أن یتعدى إلى والجذام والبرص فیوجب النفرة التي تمنع من القر
  )20( .الزوج السلیم

مما سبق یتبین أن الحنفیة أجازوا للزوجة طلب التفریق لعیوب جنسیة 
محددة تجدھا في الزوج، ولم یجوزوا لھا طلب التفریق بغیرھا من العیوب وإن 



  سمیرة عبدو. د
 

  

 2020جوان  – 25: العدد                                40

كما أنھم أعطوا ھذا الحق للزوجة . اشترطت ذلك في العقد ووجدت خالف ذلك
  .  ن الزوج بیده الطالقدون الزوج، أل

حصروا العیوب في ثالثة عشر عیبا إن لم یشترط في العقد السالمة  :المالكیة♦ 
  :من غیرھا، وھي

، ) 23(، والعذیطة )22(، والبرص)21(الجب، العنة، الخصاء، الجنون، والجذام(
،  )28(، واإلفضاء )27(، والعفل) 26(،  والقرن )25(، والرتق )24(واالعتراض

   )30())29(خروالب
أن ھذه العیوب تعافھا النفوس وتوجب النفرة، وینقص بھا : وقالوا

االستمتاع المقصود من النكاح، وبعضھا یسري إلى الولد مع شدتھ وعدم 
ومنھا ما یخفى كعیوب الفرج، . استطاعتھ الصبر علیھ، كالجذام، والجنون

 ویتضرر بھ الزوج اآلخر إذا وجد في زوجھ، فیفسخ بھا النكاح إذا لم یرض
المتضرر منھما االستمرار في النكاح معھا، وأما غیرھا من العیوب فلیس كذلك 
في التضرر، وفي عدم الظھور والخفاء، فما لم یشترط في العقد فھو مقصر في 

  )31(. عدم اإلعالم
ونوقش ھذا االستدالل بأن التضرر وتفویت مقاصد النكاح غیر منحصر 

ھو أعظم من العیوب المذكورة، وھي في ھذه العیوب، بل ھناك من العیوب ما 
تفوت من مقاصد النكاح أكثر مما تفوت ھذه العیوب، ویتضرر منھا السلیم من 
الزوجین بأكثر مما یتضرر من ھذه العیوب، وإذا كنتم تقرون بأن علة جواز 
فسخ عقد النكاح بھذه العیوب ھي التضرر وتفویت مقاصد النكاح فیجب أن ال 

ب المذكورة، بل یجب أن یقال بالفسخ بما ھو أعظم یقتصر على ھذه العیو
  .)32(ضررا من ھذه العیوب

یثبت الخیار عند المالكیة بھذه العیوب إذا كان العیب موجودا حین العقد، فإن 
حدث بعده فال خیار إال أن یبتلى الزوج بعد العقد بجنون أو جذام أو برص 

  )33("فیفرق بینھما للضرر الداخل على المرأة
نالحظ أن المالكیة حصروا العیوب في عدد محدد؛ منھا ما ھو مشترك        

بین الزوجین ومنھا ما یختص بأحدھما دون اآلخر، ولم یجوزوا طلب التفریق 
وھذه العیوب منھا الجنسیة ومنھا . بغیرھا إن لم یشترط أحدھما ذلك في العقد

سخ إلى تفویت مقاصد العقلیة ومنھا ما یخشى تعدیھ إلى النسل، وردوا علة الف
كما أنھم لم یجوزوا طلب التفریق بھذه .. النكاح، ولحوق الضرر بالطرف السلیم

العیوب إذا أصیب بھا أحد الزوجین بعد العقد، باستثناء الجنون والجذام 
  .  والبرص لدخول الضرر على المرأة
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حصروا العیوب التي یفسخ بھا عقد النكاح في بعض ما ذكره  :الشافعیة♦ 
  :المالكیة، وھي سبعة عیوب

الجنون، والجذام، والبرص، والعنة، والجب، والرتق، والقرن، وأما غیرھا فال 
 )34(.یفسخ بھا عقد النكاح عندھم، سواء كانت في المرأة أو في الرجل

واستدل الشافعیة لقولھم ھذا؛ بأن بعض ھذه العیوب التي تختص بالفرج 
لوطء، وإذا وجدت في أحد الزوجین فیحق تفوت أحد أعظم مقاصد النكاح وھو ا

لھ طلب الفسخ لتفویتھ ھذا المقصد العظیم من مقاصد النكاح، وأما الجنون 
والجذام والبرص فیوجب النفرة من اقتراب أحد الزوجین باآلخر، فیفوت 
مقاصد النكاح، كما یوجب سریان بعض ھذه األمراض إلى السلیم من الزوجین، 

ص والجذام، ویخشى منھ تعدي المعیب من الزوجین على كما ھو الحال في البر
  . السلیم منھما كما ھو الحال في الجنون، فیفسخ عقد النكاح بھا لدفع الضرر

وأما العیوب األخرى غیر ھذه العیوب، فال توجب النفرة، وال تمنع من 
  )35(.الوطء، وال تسبب العدوى، فال یفسخ بھا عقد النكاح لعدم وجود العلة

ش ھذا االستدالل بأن تفویت مقاصد النكاح، وتضرر السلیم من ونوق
الزوجین لیس منحصرا في العیوب واألمراض المذكورة بل ھناك من العیوب 
واألمراض ما ھو أعظم ضررا من ذلك، فیجب أن یقال بالفسخ بسببھا 

  )36(.كذلك

جین، منھا نالحظ أن الشافعیة حددوا العیوب التي تجیز التفریق بین الزو        
ماھو مشترك بینھما، ومنھا ما یختص بأحدھما دون اآلخر، وھذه العیوب منھا 
الجنسیة والعقلیة والمعدیة، وردوا علة الفسخ  إلى تفویت مقاصد النكاح، 

  .والضرر الذي قد یصیب الطرف السلیم
الجنون، : حددوا العیوب الموجبة لفسخ عقد النكاح بتسعة وھي :الحنابلة♦ 

  . ، والبرص، والجب، والعنة، والفتق، والقرن، والرتق، والعفلوالجذام
إنما اختص بھذه العیوب؛ ألنھا : "واستدل ابن قدامة لھذا المذھب بقولھ

تمنع االستمتاع المقصود بالنكاح، فإن الجذام والبرص یثیران النفرة في النفس 
والجنون یثیر تمنع قربانھ، ویخشی تعدیھ إلى النفس والنسل فیمنع االستمتاع، 

نفرة ویخشی ضرره، والجب والرتق یتعذر معھ الوطء، والفتق یمنع لذة الوطء 
  . وفائدتھ، وكذلك العفل على قول من فسره بالرغوة

ألن الفسخ إنما یثبت بنص أو إجماع أو قیاس وال نص في غیر : " وقال
  )37(.ھذا وال إجماع وال یصح قیاسھا على ھذه العیوب لما بینھا من الفرق

  . وقد نوقش قولھم بما ورد في مناقشة مذھب الشافعیة والمالكیة
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وقد ذھب الشافعیة والحنابلة إلى جواز التفریق بالعیب الحادث بعد 
الزواج كالعیب القائم قبلھ؛ لحصول الضرر بھ کالعیب المقارن للعقد، وألنھ ال 

  )38(.خالص للمرأة إال أن تطلب التفریق بخالف الرجل

حظ أن الحنابلة قد وافقوا المالكیة والشافعیة في تحدید العیوب المجیزة نال       
للتفریق دون عددھا، منھا العیوب الجنسیة ومنھا العقلیة ومنھا ما یخشى تعدیھ 

وردوا علة التفریق كذلك إلى تفویت مقاصد النكاح ولحوق الضرر . إلى النسل
ا التفریق بالعیب الحاصل بعد إال أنھم خالفوا المالكیة وجوزو. بالطرف السلیم

  .الزواج كالحاصل قبلھ
عدم حصر العیوب الموجبة لفسخ عقد النكاح بعدد معین، بل إن  :القول الثاني

كل عیب یحصل بھ ضرر فاحش، أو یكون منفرا، یمنع المقاصد المشروعة من 
  .النكاح یفسخ بھ عقد النكاح إذا طالب المتضرر من الزوجین بذلك

الزھري، والقاضي شریح، وأبو ثور، وشیخ اإلسالم ابن تیمیة،  وإلى ھذا ذھب
  ) 39(.وھو قول بعض الحنابلة - رحمھم هللا تعالى -وابن القیم 

فأدخل ھؤالء العلماء كل عیب ضار ومنفر ولم یجوزوا االقتصار على 
بعض العیوب دون بعض، بل كل ما دخل تحت الضابط الذي ذكروه فھو مما 
یجوز الفسخ بھ، وإذا سمیت بعض العیوب فمن باب التمثیل فقط ال من باب 

  . التحدید للعیوب
معیبا على من حدد العیوب، معرضا عن  - رحمھ هللا -یقول ابن القیم 

أما : "عیوب أخرى مساویة للعیوب التي نص علیھا أو زائدة بالضرر عنھا
االقتصار على عیبین أو ستة أو سبعة أو ثمانیة دون ما ھو أولى منھا أو مساو 

ن أو الرجلین لھا فال وجھ لھ، فالعمى والخرس والطرش، وكونھا مقطوعة الیدی
أو أحدھما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنھ من أقبح 
التدلیس والغش، وھو مناف للدین، واإلطالق إنما ینصرف إلى السالمة فھو 

 )40("كالمشروط عرفا
وقد عزا ابن القیم القول بالتوسع بالعیوب التي یجوز فسخ النكاح بھا إلى 

  )41("یرد النكاح من كل داء عضال : " أنھ قال ابن شھاب الزھري، وذكر 
وعزاه كذلك إلى القاضي شریح، فقد ذكر أن رجال خاصم إلى شریح 

إنا نزوجك بأحسن الناس، فجاؤوني بامرأة عمشاء، فقل : إن ھؤالء قالوا: فقال
  ) إن كان دلس لك بعیب لم یجز: شریح

  ).  42(للزوج الرد بھ وھذا یقتضي أن كل عیب دلست بھ المرأة ف: وقال معلقا
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ویفھم كذلك من قولھ، ضرورة االفصاح عن العیب قبل الزواج، ومن حق 
  .المدلس علیھ بالعیب رد النكاح 

  :استدل القائلون بھذا القول بما یلي
عموم األدلة الدالة على جواز رد العقد بالعیب كما سبق ذكرھا، فإن تلك  - 1

اح بالعیب ، وما ذكر فیھا من العیوب األدلة عامة تدل على جواز رد عقد النك
إنما جاء ذلك على سبیل التمثیل ال على سبیل الحصر، ویدل على ذلك عمل 

فإنھم قالوا برد عقد النكاح بغیر ما ذكر من العیوب  –الصحابة رضى هللا عنھم 
  :، مما یدل على أن تلك العیوب لم تأت على سبیل الحصر، ومن ذلك 

رجال على بعض السعایة فتزوج امرأة وكان أن عمر بن الخطاب بعث  -
فانطلق فأعلمھا : ال ، قال: أعلمتھا أنك عقیم ؟ قال: "عقیما فقال لھ عمر

 )43(".ثم خیرھا 
أن عمر أمره بتخییر زوجتھ بعیب العقم، والعقم لیس من العیوب : وجھ الداللة 

تة لحق رد التي ذكرھا المخالفون، وھذا یدل على أنھ ال حصر في العیوب المثب
  .النكاح

قیاس عقد النكاح على عقد البیع، وذلك ألن كال منھما عقد یجب أن یوفى  - 2
بالشروط التي تشترط فیھ، ولما كان عقد البیع یثبت فیھ الفسخ بأي عیب جرى 
العرف للسالمة منھ، فكذلك عقد النكاح یثبت فیھ الفسخ إذا وجد في أحد 

ألن المعروف عرفا كالشروط شرطا،  الزوجین عیب جرى العرف السالمة منھ
بل إن عقد النكاح أولى بذلك من عقد البیع لما ورد من التأكید على الوفاء 

    )44(.بشرطھ
إن : "لما روي عن عقبة بن عامر أن الرسول صلى هللا علیھ وسلم قال 

  )45(. "أحق الشروط أن توفوا بھ ما استحللتم بھ الفروج
بیع إلجماع المسلمین على أنھ ال یرد النكاح بكل لیس شبیھا بال: ـ أجیب علیھ

  )46(.عیب یرد بھ البیع
أن  ثبوت الفسخ ببقیة العیوب المذكورة المتفق علیھا إنما جاء لدفع الضرر  - 3

عن الطرف الخالي منھا من الزوجین، وھذا أمر متفق علیھ بین العلماء جمیعا، 
التي قالوا بالفسخ بھا، وإذا كما ظھر ذلك من خالل تعلیالتھم للفسخ بالعیوب 

كان األمر كذلك، فھناك من العیوب ما ھو أشد ضررا على الزوج السلیم وعلى 
  )47(.النسل منھما، من العیوب المذكورة ، ألن بعضھا قد یكون عیوبا معدیة 
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  : الترجیح 
من خالل عرض آراء الفقھاء وأدلتھم في مسألة رد الزواج بسبب 

جح لنا قول الذین أجازوا لكل واحد من الزوجین الرد العیوب ومناقشتھا، یتر
بكل عیب  ضار أو منفر ویخشى تعدیھ إلى النفس أو النسل، ویفوت مقاصد 

  : وھذا الترجیح مبني على ما یلي. النكاح
قوة أدلة ھذا القول وسالمتھا من المناقشة، حیث إن معظم ھذه األدلة  - 1

منھا اآلثار الثابتة عن صحابھ  .عامة تفید عدم حصر العیوب في عیوب محددة
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقد بین الشیخ ناصر األلباني صحتھا في كتابة 

  )48(.إرواء الغلیل
ھناك تعارض بین حصر العیوب ومقصد الشارع من تشریع النكاح  - 2

على أساس المودة والمحبة والسكینة ورجاء النسل، والتعلیل بھذه العلل یقتضي 
ر في عیوب معینة ، بل یجب أن یقال أن كل عیب یخل بذلك یثبت عدم الحص

معھ رد عقد النكاح ، ألنھ لو ألزم أحد الزوجین على البقاء مع ما تنفر نفسھ منھ 
أوال یتحقق معھ المقصود من الزواج من تناسل وانسجام وألفة أللحقنا بھ 

ولدینا قاعدة الضرر، والشریعة اإلسالمیة من مقاصدھا رفع الضرر عن الناس 
 ).الضرر یزال(

والعقد الصحیح بالنظر إلى : " وفي ذلك یقول الشیخ الطاھر بن عاشور 
مقاصده ھو الذي استوفى مقاصد الشریعة منھ فكان موافقا للمقصود في ذاتھ، 
أما العقد الفاسد ھو الذي اختل منھ بعض مقاصد الشریعة، ومن مقاصد الشریعة 

ضرار ویدخل تحتھ ما ھو في المعنى من إضرار اإلسالمیة أن ال ضرر وال 
  )49("وضرار 

كما ال یخفى أن ذلك یتالءم مع سماحة اإلسالم في الیسر ورفع الحرج والضیق 
  . عن المكلفین

إن كثیرا من األمراض التي أثبت الفقھاء الرد بھا لم یأت نص یدل على  - 3
المعاني وھو كونھا جواز الفسخ بھا، وإنما حكموا بفسخ النكاح بھا لمعنى من 

 .منفرة وضارة وھذا یستدعي القول بعدم الحصر
اتفق الفقھاء على اعتبار العیوب المثبتة لخیار الفسخ كونھا تفوت  - 4

مقاصد النكاح ، تسبب الضرر للزوج السلیم بنقل المرض إلیھ وتنفر كل واحد 
 من الزوجین من اآلخر، ووضع ھذه القاعدة على ھذا النحو یبرز لنا مناط

الحكم، فإذا وجدنا عیبا من العیوب یتحقق فیھ مناط الحكم فإنھ یجوز الفسخ 
      )  50(.بھ
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استیعاب ھذا الرأي كل ما یستجد من العیوب واألمراض المفوتة   - 5
لمقصود النكاح، والتي لم تكن في زمن أسالفنا، ومنھا ماھو أشد ضررا وتأثیرا 

 ) 51(. مما أو جبوا الخیار بھ
  یثبت خیار الرد بالعیب لمن : ثالثا

اختلف الفقھاء في من یثبت لھ حق رد عقد الزواج بسبب وجود العیب على 
  : مذھبین 

إلى ثبوت ) المالكیة والشافعیة والحنابلة(ذھب جمھور الفقھاء  :المذھب األول
  )52(.ذلك لكل واحد من الزوجین لعیب یجده في صاحبھ

ن النبي صلى هللا علیھ وسلم تزوج واستدلوا لقولھم بما رواه اإلمام أحمد أ
دلّستم (: امرأة من بني غفار، فلما خال  بھا وجد في كشحھا بیاضا فردھا وقال

  )53()علي

وما ثبت من آثار الصحابة رضي هللا عنھم، ومن ذلك قول عمر رضي 
فیما یرویھ سلیمان بن یسار أنھ رفع إلیھ خصي تزوج امرأة ولم  –هللا عنھ 

  ) 54(.ھمایعلمھا ففرق بین
فر من المجذوم (: ولحدیث أبي ھریرة أن الرسول صلى هللا علیھ وسلم قال

  )55()فرارك من األسد
لم تفرق بین الزوج والزوجة في ثبوت خیار الرد  –وغیرھا  –فھذه  األدلة 

  .بالعیب
ـ كما استدلوا بقیاس ثبوت حق الفسخ بالعیب للرجل، على ثبوت ذلك للمرأة 

ن كل واحد منھما تضرر بعیب الزوج اآلخر فیجب أن یثبت بجامع التضرر، فإ
  )56(.خیار الفسخ للجمیع

وقد نوقش ھذا االستدالل، بأن الرجل یستطیع أن یزیل الضرر عن نفسھ بما 
  )57(.یملكھ من حق الطالق فال حاجة إلى الفسخ

ذھب الحنفیة إلى حق فسخ عقد النكاح بالعیب خاص بالزوجة  :المذھب الثاني 
یكفي الزوج ما . دون الزوج ، ولكنھ بالخیار إن شاء أمسكھا وإن شاء طلقھا

  )58(.یملكھ من حق الطالق
وأما في جانب المرأة فخلوھا عن العیب لیس بشرط : "قال الكاساني

خ بشيء من العیوب للزوم عقد النكاح بال خالف بین أصحابنا، حتى ال یفس
  )59(.الموجودة فیھا
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أیما امرأة : "واستدلوا لقولھم، بما روي عن علي رضي هللا عنھ أنھ قال
نكحت وبھا برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجھا بالخیار ما لم یمسھا، إن 

  )60(.شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسھا فلھا المھر بما استحل من فرجھا
یملك حق الطالق، فلو أراد أن یزیل عن نفسھ الضرر أن الرجل : وقالوا

الذي لحقھ بسبب العیوب الموجودة في زوجتھ فیمكنھ إزالتھ بطالقھا، فال حاجة 
  )61(.إلى الفسخ

ونوقش ھنا االستدالل بأن الفسخ والطالق طریقان مستقالن للفرقة بین 
ره، ومن الزوجین، ویترتب على كل واحد منھما من اآلثار ما یختلف عن غی

  )62(.ذلك التبعات المالیة، فال یصح حرمان الزوج من ھذا الحق
ولعل القول الراجح في ھذه المسألة ھو القول بثبوت حق الرد بالعیب 

. للزوجین، ألن الفسخ والطالق یختلفان من حیث اآلثار خاصة المادیة منھا
  .فوجب أن یكون لكل واحد منھما من الحقوق ما للطرف اآلخر

  : حكم الرد بالعیب وشروطھ:  رابعا
  )63( :حكم الرد بالعیب  - 1

اختلف الفقھاء في الفرقة التي یوقعھا القاضي بسبب العیب ھل ھي فسخ         
  أم طالق ؟ 

ذھب المالكیة والحنفیة إلى أنھا طالقھ بائن ، ألن فعل القاضي یضاف 
وذھب الشافعیة  .إلى الزوج فكأنھ طلقھا بنفسھ، وألنھا فرقة بعد زواج صحیح

  .والحنابلة إلى أنھا فسخ ال ینقض بھا عدد الطالق
وفرقة الخیار فسخ ال ینقص بھا عدد الطالق، نص علیھ : "قال ابن قدامة 

  " .أحمد وال أعلم فیھ خالفا
  ".لم ال یكون طالقا ؟ قال ألن الطالق ما تكلم بھ الرجل : "وقد قیل ألحمد 

قة بسبب العیب فسخ ولیست بطالق؛  ألن وأمیل إلى رأي القائلین أن الفر
القول بالفسخ فیھ رعایة لمصالح الزوجین، فقد یبرأ المریض منھما وتعود 
الحیاة الزوجیة مرة ثانیة، أو یفكر الزوجان في الرجعة مع العیب لسبب أو 
آلخر فال تحتسب ضمن عدد الطلقات، فتعود الزوجیة بما  كان یملكھ الرجل 

  .قبلھا
قق المصلحة المبتغاة من الطالق البائن، كإزالة الضرر وال كما أنھ یح

  )64(.یمكنھ كذلك المراجعة إال بموافقة الزوجة وبعقد ومھر جدیدین
أما عن اآلثار المترتبة على الرد بالعیب بالنسبة للمھر، فلقد اتفق الفقھاء 

أما  أنھ ال شيء على الزوج من المھر إذا علم بالعیب قبل الدخول وفسخ العقد،
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یرجع الزوج على ولیھا بالصداق إن كان عالما : إن علم بعد الدخول، قال مالك
بالعیب، ألنھ غرر بھ، وإن لم یكن عالما بالعیب رجع على المرأة بالصداق كلھ 

  .    إال ربع دینار، وإن كان العیب بالزوج استحقت المھر كلھ ألنھ غار بكتم العیب
لمھر بالدخول ألن المھر یجب بالعقد لھا ا: وقال الشافعیة والحنابلة

ال یرجع بالمھر علیھا : " ویستقر بالدخول فال یسقط بحادث بعده، قال الشافعي 
أیما امرأة نكحت بغیر إذن ( وال على ولیھا، لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم

، فإذا )65()ولیھا فنكاحھا باطل، فإن أصابھا فلھا للصداق بما استحل من فرجھا
سول هللا صلى هللا علیھ وسلم الصداق للمرأة بالمسیس في النكاح الفاسد جعل ر

بكل حال ولم یرده بھ علیھا، كان الصحیح الذي للزوج فیھ الخیار أولى أن 
  .)   66(.یكون للمرأة

إال إذا وجد غش، فذھب الحنابلة إلى أنھ یستوجب الضمان، ویرجع الزوج 
  .بالمھر على من غّره

  )67(:لعیب شروط الرد با - 2
  : اشترط الفقھاء للرد بالعیب شروطا وھي

عدم العلم بوجود العیب عند العقد؛ أي أن ال یكون أحد الزوجین عنده علم  - 1
بعیب المعیب قبل العقد، وأما إن كان عالما بالعیب فال یثبت حق الفسخ، ألن 
 إقدامھ على التعاقد مع علمھ یدل على رضاه بالعقد على ما في صاحبھ من

  )68(.العیب، فأشبھ بمن علم بعیب في سلعة ثم اشتراھا
واستثنى بعض العلماء العنة، وقالوا إن العنین إذا تزوج امرأة وھي 
عالمھ بحالھ وقت العقد أو قبلھ، فلھا الخیار بعده، ویؤجل سنة لعالج نفسھ، 

  )69(.وربما وافقھ العالج في فصل من فصول السنة
عدم وجود ما یدل على الرضا بالعیب بعد علمھ بوجوده ، فإذا وجد رضا  - 2

من الطرف السلیم من العیب بعد علمھ بھ، أو ما یدل على الرضا بھ كأن یعلم 
ثم یطأھا ویستمتع بھا، أو یكون العیب في الزوج فتمكنھ . بالعیب في الزوجة

ألن الرضا منھ  )70(لة الزوجة من نفسھا، فال یثبت لھ حق الفسخ في ھذه الحا
بالعیب یعتبر إسقاطا منھ الخیار، كمن اشترى سلعة معیبة ورضي بالعیب فیھا، 

  )71( .فال یحق لھ الفسخ
أن ال یكون العیب مما یرجي زوالھ، وأما إذا كان مما یرجى زوالھ، فال  - 3

     ) 72( .یثبت حق الفسخ بل یضرب لھ األجل لیعرف زوالھ من عدمھ
نتج من خالل الشروط التي وضعھا الفقھاء للرد بالعیب، أن كل عیب نست       

علم بھ الطرف السلیم، أو رضي بھ بعد العلم بھ یمنع ثبوت الحق في طلب 
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مع مراعاة إمكانیة زوال العیب بالعالج وأخذه بعین االعتبار في ثبوت . التفریق
  .   الحق من عدمھ

 لعالقة الزوجیةاألمراض المعاصرة وتأثیرھا على ا: خامسا

من خالل عرض اآلراء الفقھیة المختلفة في العیوب التي تجیز التفریق بین    
الزوجین، تبین أنھم اتفقوا على أن  العلة تكمن في االخالل بمقصود النكاح 

ظھرت في الوقت الحاضر  وقد. وإلحاق الضرر بالطرف السلیم أو بنسلھ
منھا  . جھزة الجسم المختلفةأمراض متعددة وكثیرة یصعب حصرھا، تصیب أ

األمراض المعدیة، واألمراض الوراثیة، واألمراض العقلیة والنفسیة، ومنھا 
   )73(.أمراض أخرى متعددة العوامل

وبما أن الغرض من ھذه الدراسة ھو بیان األمراض المعاصرة التي تجیز   
في علة التفریق بین الزوجین، فینبغي الوقوف على أھم األمراض التي تشترك 

وقد قمت . الرد التي ذكرھا الفقھاء، وبیان مدى تأثیرھا على العالقة الزوجیة 
  :بتصنیفھا إلى أربعة أقسام كما یلي

. أمراض معدیة، وھي التي ینتقل فیھا المرض من مریض إلى آخر سلیم- 1
وتنتقل العدوى بواسطة طرق متعددة، أبرزھا التنفس، المالمسة، الدم، 

، )75(، الزھري)74(الجذام، السلّ (ومن ھذه األمراض؛ . الجنسیةالمعاشرة 
   )79(...))78(، ومرض اإلیدز)77()ب(، مرض التھاب الكبد الوبائي )76(السیالن

أمراض مستعصیة غیر معدیة متعددة العوامل، وتنتج عن تعرض مزمن - 2
لفترة طویلة إلى العوامل المسببة لھذه األمراض، وقد یرجع السبب إلى عوامل 

  وراثیة، یؤدي إلى انتقال ھذه األمراض من األب أو األم أو أفراد 
راض مثل أمراض القلب، ومرض السكري، وأم. العائلة الواحدة إلى األبناء

    )80(...السرطان
أمراض وراثیة، وھي األمراض التي تنتج كلیا أو جزئیا بسبب غیاب بعض - 3

وتنتقل إلى الطفل عن طریق األب أو األم . الجینات، أو بسبب جینات ال تعمل
الناتجة  )81(ومن ھذه األمراض؛ متالزمة داون. أثناء تكوین البیضة المخصبة

 )83(، ومرض فقر الدم المنجلي)82(سیمیاعن اعتالل الصبغیات، ومرض الثال
  ... )84(الناتجة عن خلل في الجینات 

أمراض عقلیة ونفسیة، وھي عبارة عن اضطراب شدید، أو اضطراب - 4
وظیفي في الشخصیة، یجعل الفرد غیر قادر على التكیف والعیش في مجتمعھ 

، )85(بكالجنون، واالكتئا. وغیر قادر على ضبط سلوكھ والتحكم بتصرفاتھ
  )88(...))87(، ومرض الصرع)86(والعتھ
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وھذه األمراض في مجملھا تخّل بمقاصد الزواج من سكینة وراحة نفسیة،    
وتسبب الحرج والضیق في الحیاة الزوجیة، إال أنھا تتفاوت في درجة الضرر 
الذي یؤثر على العالقة الزوجیة؛ من حیث طبیعة المرض وحدتھ وإمكانیة 

  :براز ذلك كما یليویمكن إ. عالجھ
بالنسبة لألمراض المعدیة، فإنھا تخّل بالمعنى المقصود من النكاح؛ من - 1

إعفاف النفس وابتغاء الولد، كما یخشى تعدیھا إلى النفس وإلى الولد،  وربما 
انتشار العدوى في المجتمع، وقد أمر الرسول صلى هللا علیھ وسلم أن یحترز 

الیوردن ممرض عل ( :نتشر األمراض؛ فقالالمسلم من نقل العدوى لكي ال ت
: وقال أیضا. وفیھ إرشاد لتجنب التعرض مما یحصل عنده الضرر. )89()مصح

ال عدوى وال طیرة وال ھامة وال صفر وفّر من المجذوم فرارك من (
وھنا  ینفي العدوى بطبعھا، ولكنھ لم ینف حصول الضرر بوجود . )90()األسد

ال یقع إال بفعل هللا وقدرتھ، فأرشد باجتناب ما  سببھ، تنبیھا إلى أن الضرر
فّر من المجذوم فرارك : (یحصل الضرر عنده في العادة بفعل هللا وقدرتھ، فقال

وال یخفى ما تحملھ ھذه األحادیث من المعاني التي تقود إلى . )91()من األسد
ضرورة المحافظة على النفس باجتناب ما یحصل منھ الضرر، ومن ذلك 

  .المصاب بمرض معد مخالطة
ومن أشد األمراض المعدیة خطرا وأعظمھا ضررا مرض اإلیدز لعدم توصل 
العلم إلى عالجھ بعد، إال أنھ یشترك مع بقیة األمراض المعدیة في وجود 

  .الضرر والنفور وتحقق العدوى
بالنسبة لألمراض المستعصیة غیر المعدیة، فإن العالقة الزوجیة تتأثر - 2

ر المرض فإنھ بجانب صعوبة إیجاد عالج شاف سریع، فإن خاصة إذا انتش
والتي تتعدى إلى نفسیة  )92(العالج تصاحبھ آثارا سلبیة على جسم المریض

وحیاة الطرف اآلخر، إال إن اكتشاف المرض مبكرا فإن التخفیف من أعراضھ 
     )93(.یكون سھال، ومن ثم ال تتأثر العالقة الزوجیة

ومن مقاصد الزواج إیجاد  راثیة، فإنھا تضّر بالنسل،بالنسبة لألمراض الو- 3
ویعد . النسل السلیم، وقد شرع لھ اإلسالم من األحكام ما یناسبھ وقایة وحفظا

والمرض الوراثي . حفظ النسل من الكلیات الخمس التي أمر الشرع بحفظھا
ة ینتقل إلى الولد، وال یخفى ما في ذلك من األضرار المتحققة سواء من الناحی

المالیة أو المعنویة؛ فمن الناحیة المالیة ألن العنایة الصحیة تسبب عبئا مالیا 
على األسرة والمجتمع لما یحتاجھ ھذا النوع من األمراض من إمكانیات مادیة 
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ومن الناحیة المعنویة لما یسببھ من ألم نفسي سواء . ربما ال یمكن تحمل أعبائھا
  )94(. للمریض أو لألسرة

النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى وجود التوارث بین اآلباء واألبناء؛ وقد أشار 
وحرص على توجیھ . بانتقال الصفات الجیدة والصفات السیئة عل حد سواء

الزوجین للوقایة من األمراض الوراثیة قبل حدوثھا، فأمر بالتزوج من األكفاء 
اختیار الزوجة من و. )95()تخیروا لنطفكم وانكحوا األكفاء وأنكحوا إلیھم(:فقال

تزوجوا الودود (: عائلة تعرف بناتھا باإلنجاب، فقال صلى هللا علیھ وسلم
   )96()الولود، فإني مكاثر بكم

وقد أثبت الطب الحدیث وجود األمراض الوراثیة التي تنتقل إلى الذریة إذا كان 
لطبي كما أثبت إمكانیة تجنبھا والوقایة منھا بالفحص ا. أحد األبوین مصابا بھا

لراغبي الزواج قبل زواجھما، لیكون كل منھما على علم بحال اآلخر، 
ووضعھما أمام الحالة المتوقعة بكل تفاصیلھا، ومن ثم إبراز الحلول الممكنة 
والمتاحة، والتي تتحدد غالبا إما في االستمرار في الزواج وتقبل الوضع النفسي 

لعائلة بمرض وراثي أو والمادي الصعب الذي یفرضھ واقع إصابة طفل في ا
أو التغاضي عنھا ألنھا ال تشكل . إعاقة ما، وإما التراجع عن قرار الزواج

وھذا ال  .)97(. خطرا جسیما ویمكن إیجاد الحلول المناسبة حسب كل حالة
یتعارض مع مقاصد الشریعة االسالمیة التي تدعو إلى اختیار األصلح واألحسن 

  . فظة على النسللتحقیق مقصود الزواج، وھو المحا
إن إجراء التحلیل : (یقول عارف علي عارف في بحثھ حول األمراض الوراثیة

الجیني قبل الزواج قد یحقق مصالح شرعیة راجحة، ویدرأ مفسدة متوقعة، 
ولیس في ھذا مضادة لقضاء هللا وقدره، بل ھو من قضاء هللا وقدره، وینفع 

تاریخ وراثي لبعض األمراض،  التحلیل الجیني خاصة في العائالت التي لھا
ویتوقع اإلصابة بھا یقیناً أو غالباً، والمتوقع كالواقع، والشرع یحتاط لما یكثر 

ولھذا یكون التنبیھ المسبق لطریقة . )98() وقوعھ احتیاطھ لما تحقق وقوعھ
توارث ھذا النوع من األمراض، من الوسائل الوقائیة في ظل صعوبة العالج أو 

  )99(.انعدامھ
بالنسبة لألمراض العقلیة، فإن المصاب بمرض عقلي غیر متصل بالحیاة - 4

الواقعیة، مما یمنعھ من تأدیة  الحقوق الزوجیة، وال یستطیع تحقیق المقصد 
كما أنھ ال . الشرعي من الزواج من سكن ومودة ورحمة في الحیاة الزوجیة

تكون لھ والیة یستطیع تحمل المسؤولیة؛ فال تكون لھ والیة على نفسھ فكیف 
كما أن الطرف السلیم ال یستطیع التعایش مع الطرف المریض ألنھ .  على غیره
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غیر مدرك لما یفعل، وغیر مدرك لما یحیط بھ، وربما وقع في المحظور أو 
  .  )100(وفي ذلك من الضرر ماال یكاد یخفى . أقدم على ارتكاب الجرائم

مدى تأثیر األمراض المعاصرة على  من خالل ھذا العرض الذي بینّا فیھ        
الحیاة الزوجیة، یتضح أنھا تتفاوت في درجة الضرر وتفویت مقاصد النكاح، 

والذي .  والشك أن ذلك ینعكس على أثرھا في جواز التفریق بین الزوجین
  ".أثر األمراض المعاصرة في التفریق بین الزوجین"سنبینھ في 

   فریق بین الزوجینأثر األمراض المعاصرة في الت: سادسا
إن تعلیل الفقھاء التفریق بالعیب بالضرر المستحكم وتحقق العدوى 
واإلخالل بمقاصد النكاح من إعفاف النفس وابتغاء الولد، یقتضي القول بحق 
طلب التفریق لكال الزوجین من كل مرض یلحق  الضرر بالزوج اآلخر وینفره 

علة بجامع ال -بناء على القول الراجح  –وال یحصل بھ مقصود النكاح 
بال  –فإن ھذه العلة . المشتركة، وإقرارا لقاعدة  دوران الحكم  مع دوران العلة

نقف علیھا في معظم األمراض التي ذكرتھا، بل إن بعضھا أعظم ضررا  –شك 
وأشد خطرا من تلك العیوب التي نص الفقھاء على جواز الفسخ بھا،  ألن كثیرا 

 - إن لم تكن كلھا - خ بھا من األمراض التي نص الفقھاء على جواز الفس
: " فال بد أن یتغیر حكمھا تطبیقا لقاعدة. أصبحت الیوم أمراضا یمكن عالجھا

بینما بعض األمراض المعاصرة لم " ال ینكر تغیر األحكام بتغیر الزمان 
یكتشف العلم عالجا لھا لحد اآلن،  فال بد من إعطاء الحق للسلیم في طلب 

   .)101(الفرقة من المصاب بھا 
فاألمراض المعدیة تشكل خطرا على النفس والنسل، ولكنھا تختلف من 
مرض إلى آخر، وأخطر ھذه األمراض في ھذا العصر، مرض اإلیدز، وھو 
بكل المقاییس الفقھیة والطبیة ال یرقى إلى خطورتھ أي من العیوب التي ذكرھا 

جیز التفریق الفقھاء، لذلك اعتبره أغلب العلماء المعاصرین من العیوب التي ت
وقد سئل الشیخ یوسف القرضاوي عن مرض اإلیدز وھل یعتبر . بین الزوجین

ھي من : "من الموانع الشرعیة المبیحة لفسخ عقد الزواج إذا ما تم العقد، فأجاب
ألنھ أشد ... الموانع وتعتبر عیبا من العیوب التي تجیز الفرقة بین الزوجین،

تفریق بین الزوجین، وھو مرض ال خطورة من العیوب الجنسیة التي تجیز
   )102(...، ومن األمراض الخطیرةقاتل

كما أن الھیئات العلمیة والمجامع الفقھیة أفتت بحق السلیم من الزوجین في طلب 
حیث جاء  قرار مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق من .الفرقة بسبب مرض اإلیدز؛

ة طلب الفرقة من للزوج: المؤتمر اإلسالمي بأبو ظبي في الفصل الخامس
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مرض معد ) اإلیدز(الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب 
كما قرر المشاركون في . )103(  )تنتقل عدواه بصورة رئیسیة باالتصال الجنسي

ندوة رؤیة إسالمیة للمشكالت االجتماعیة لمرض اإلیدز في توصیاتھم أنھ 
الزوج المصاب بعدوى االیدز،  یجوز لكل واحد من الزوجین طلب الفرقة من

باعتبار أن االیدز مرض معٍد تنتقل عدواه بصورة رئیسیة باالتصال الجنسي 
  . )104() ویستوي في ذلك أن یكون موجودا قبل العقد أم وجد بعده

وھناك من یرى أن من حق ولي األمر منع مولیتھ من الزواج بالمصاب 
سلھا، بناء على قاعدة درء بمرض معد خشیة تعدي الضرر إلیھا أو إلى ن

التصرف على الرعیة منوط "المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقاعدة 
كما أن الخلو من العیوب . )105(، وال مصلحة لھا في ھذا النكاح"بالمصلحة

من خصال الكفاءة عند الجمھور، لذلك  -كما بینھا الفقھاء -المثبتة لخیار الرد 
تھ من التزوج بالمصاب بإحدى ھذه العیوب یعطون للولي الحق في منع مولی

  .ویقاس علیھ المرض المعدي بجامع العلة. لعدم الكفاءة
مما سبق نستنتج أن مرض اإلیدز یھدد الصحة البدنیة، وتتحقق بھ 

وتقاس علیھ . العدوى وعواقبھ وخیمة مما یرجح القول بجواز التفریق بھ
 –كما سبق بیانھ  -ن وذریتھما األمراض المعدیة التي ثبت تأثیرھا على الزوجی

  .لتحقق الضرر
فإذا كان المرض من األمراض التي یوجد لھا عالج فقد یؤجل إتمام الزواج 
حتى البرء منھ، أما إذا كان ال عالج لھ ورغب الطرفان  في إتمام الزواج 
فالواجب اتباع النصائح الطبیة، واتخاذ ما یلزم من تدابیر للوقایة من انتقال 

غیر أن طبیعة عقد الزواج لكونھ یقتضي المخالطة الطویلة على نحو  المرض،
قد ال تراعى فیھ التدابیر الوقائیة، قد یجعل من النادر اتقاء انتقال العدوى في 

لذلك أرى منع ھذا الزواج، أو إصدار القوانین . )106(مرض كمرض االیدز مثال
  .     المناسبة بشأنھ

فریق بین الزوجین بسبب المرض الوراثي لم یتحدث الفقھاء عن حكم الت
ألنھ لم یكن معروفا في زمنھم، وإذا رجعنا إلى اآلراء الفقھیة، نجد أن جمھور 

ال خیار بین الزوجین بالمرض  ء حصروا العیوب، وعلى ھذا األساسالفقھا
بینما رأى فریق آخر أن العیوب غیر محصورة ویترتب على ذلك . الوراثي

  .زوجین بالمرض الوراثي بجامع العلةثبوت الخیار بین ال
أما العلماء المعاصرون فقد اعتبروا المرض الوراثي من العیوب 
المجیزة للتفریق؛ إال أن ھناك من یقول بالجواز في المرض الوراثي السائد دون 
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وھناك من . لوجود علة التفریق التي ذكرھا الفقھاء، وھي العدوى )107(المتنحي 
إال أن كال الفریقین قید الحكم . یق بین المتنحي أو السائدأجاز ذلك دون التفر

وقد عللوا جواز التفریق بالمرض الوراثي لعدة . بعدم العلم بالمرض وقت العقد
مسوغات، أھمھا التكییف الفقھي لھذا المرض الذي یتوافق مع اعتبار الفقھاء 

 والنسل.  )108(لللتفریق بالعیوب المخلّة بمقاصد النكاح، أھمھا االضرار بالنس
وقد ثبت أن المرض الوراثي  .حفظھا یتوجب الذي الخمس الضروریات أحد ھو

یھدد الذریة بأمراض خطیرة ناتحة عن الوراثة، والكثیر منھا وقف العلم عاجزا 
كما عللوا جواز التفریق بالموازنة بین المصالح والمفاسد؛ حیث . عن عالجھا

 بالمجتمع، عامة تلحق مفسدة ھي الزواج راراستم على المترتبة نجد أن المفسدة
 المصلحة المتحققة تعارض قویة المفسدة وھذه بالزوجین، تلحق خاصة وكذلك

ولما كان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة جاز فسخ الزواج  بالزواج،
  )  109(.بالمرض الوراثي

وقد تبنت ھذا الرأي الموسوعة المیسرة في القضایا المعاصرة،  
فجاء . واشترطت عدم العلم بالمرض، والتأكد من عدم مناسبة كل منھما لآلخر

یجوز إمكان فسخ النكاح بالمرض الوراثي؛ حیث یعتبر : (النص كما یلي
؛ المرض الوراثي عیبا یجوز بھ فسخ النكاح قیاسا على عیوب النكاح األخرى

كونھا مانعة من الوطء أو مخلة : فإن عیوب النكاح ال تخرج بالجملة عن أمور
ومن األمراض الوراثیة ما . باالستمتاع أو كمالھ، أو یخشى تعدیھ إلى النفس

ولكن إذا أقدم الزوج على العقد عالما بالعیب فلیس لھ أن یفسخ .یمكن تعدیھ 
وراثي أمر محتمل، فإذا كانت النكاح بالعیب، كما أن االصابة بھذا المرض ال

  ) 110() زوجتھ مناسبة لھ، وھو مناسب لھا، فخیار الفسخ ال یالئم حالتھما

وقد . وال یمكن معرفة مناسبة بعضھما لبعض إال بالفحص الطبي قبل الزواج
سنت أكثر الدول العربیة في قوانینھا إجراء الفحوصات الطبیة للمقبلین على 

ة الطبیة التي تسعى لتقدیمھا من أجل سالمتھم الزواج، من باب االستشار
  . وسالمة أبنائھم

أما بالنسبة لألمراض العقلیة، فیمكن قیاسھا على مرض الجنون بجامع  
واألذى والنفرة وعدم استقامة الحیاة الزوجیة بوجودھا، وعدم التمكن الضرر

كان سواء  لذلك یحق للطرف السلیم طلب التفریق،. من تحقیق مقاصد النكاح
. المرض حادثا قبل العقد أو بعده؛ ألن العلة في ھذه األمراض ثابتة ال تتغیر

وھذا القول أقرب . ویتأكد ھذا الحق إذا كان العالج غیر متوفر للحالة المرضیة
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للصواب وذلك لما جاء في النصوص والقواعد الشرعیة التي تأمر برفع 
  .  )111(الضرر قدر اإلمكان

؛ فإن المریض نفسیا أقل خطرا على الحیاة الزوجیة أما األمراض النفسیة
ویمكن عالج بعض  .)112(من المریض عقلیا، ویخّل ببعض مقاصد الزواج

وربما استغرق . األمراض النفسیة إذا التزم المریض بالعالج والتحلي بالصبر
ومن الممكن تقلیل المعاناة . العالج وقتا طویال أو قصیرا حسب درجة المرض

  .من مرضھ
وعلى كل حال یرجع إلى أھل االختصاص؛ فإذا أثبت الطبیب المختص 
قدرة المریض على استمرار الحیاة الزوجیة فإن العالقة تستمر، فإذا أثبت 

  )113(.العكس فھنا التفریق یكون جائزا

أما إذا كان أحد الزوجین عالما بمرض اآلخر قبل العقد ورضي بھ،    
  .  اء على ما تقدم في شروط الرد بالعیبفال حق لھ  في طلب التفریق، بن

أما بالنسبة لألمراض المستعصیة التي سبق التمثیل لھا بأمراض القلب، 
فإن ھذه األمراض ال تتحقق فیھا العلة . ومرض السكر، وأمراض السرطان

التي تحدث الفقھاء بشأنھا في كونھا مجیزة للفسخ؛ فال عدوى وال أذى أو نفرة 
والقول بحق طلب التفریق . االشمئزاز من الزوج المصاب أو أي أثر یعمل عل

یزال الضرر األشد : "والقاعدة تقول. بسبب ھذه األمراض ھو من الضرر
ألن األصل اإلقامة مع الزوج السلیم، واالعتناء بھ؛ فالمرض " بالضرر األخف

     )114(.ھنا یجمع وال یفرق
الطرف المتضرر  ومن مقتضیات اإلیمان الصبر واالحتساب، ومساندة 

بالكلمة الطیبة والفأل الحسن فلھما أثر إیجابي في نفس المریض وفي التنفیس 
  .  عنھ، وتساعده على التغلب على المرض بإذن هللا

إال إن عدم االفصاح بھذه األمراض، وعدم إخبار الطرف اآلخر بھا 
: یھ وسلمفیكون بمثابة التدلیس بالعیب والغش المنھي عنھ، لقولھ صلى هللا عل

ویؤثر ذلك سلباً على حیاة الزوجین، ویزداد .  )115()من غشنا فلیس منا(
. الشقاق بینھما ألن الطرف اآلخر لم یكن صادقاً في إیضاح أمره قبل الزواج

وقد نھى الشرع الحنیف عن اإلضرار بالنفس وبالغیر، قال صلى هللا علیھ 
، فوجب على الطرف المصاب إخبار الطرف  )116() الَ َضَرر َوالَ ِضَرارَ :(وسلم

السلیم بذلك قبل عقد النكاح حتى ینظر الطرف السلیم فیما یتعین علیھ فعلھ، فإما 
أن یختار االستمرار في اإلقدام على الزواج، أو یفضل االبتعاد حفظاً لنفسھ من 

 وقد بیّن النبي صلى هللا علیھ وسلم في توجیھھ ألحد الصحابة عندما. الضرر
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ال، : قَالَ ) أَنَظَْرَت إِلَْیَھا؟:(جاءه یخبره بزواجھ من امرأة من األنصار، فقال لھ
وھذا التوجیھ في .)117()فَاْذَھْب فَاْنظُْر إِلَْیَھا فَإِنَّ فِي أَْعیُِن األَْنَصاِر َشْیئًا:(قَالَ 

شيء ربما ال یھتم بھ أحد ولكن الرسول صلى هللا علیھ وسلم أراد التنبیھ إلى 
رورة التأكد ممن یرید االرتباط بھا حتى ال یفاجأ بشيء بعد الزواج یكون ض

فكیف إذا كان المرض الذي یحملھ أي من الخاطب أو . أثره سلبیاً في حیاتھما
المخطوبة مرضاً  تكون نتیجتھ حصول األذى للطرف السلیم وللذریة التي تأتي 

    )118(.منھما
لتي تجیز التفریق بین  وخالصة القول في األمراض المعاصرة ا

الزوجین؛ أن الطب الحدیث اكتشف أمراضا تشترك في علة التفریق التي أثبتھا 
الفقھاء وعللوا بھا جواز رد النكاح، وھذه األمراض منھا ما یلحق الضرر 
بالنفس، ومنھا ما یلحق الضرر بالنفس والنسل، وقد ذھب أغلب العلماء 

ازوا التفریق بكل مرض أثبت الطب المعاصرین إلى إلحاق ھذه بتلك، وأج
الحدیث ضرره بالزوج اآلخر وبنسلھ، وال یحصل بھ مقصود النكاح من 

لكن إذا وجد عالج لھذا المرض، وكان . إحصان النفس وتحقیق الراحة النفسة
  . یسیرا فالمطلوب السعي للعالج   وال داعي للفرقة

مام العقد، تجنبا وفي كل األحوال یجب اإلفصاح عن ھذه األمراض قبل إت
  .     لآلثار السلبیة المتوقعة، ووقایة من إیقاع الفرقة بعد الزواج

  موقف قانون األسرة الجزائري من التفریق باألمراض المعاصرة : سابعا

یتضح موقف قانون األسرة الجزائري من التفریق  باألمراض المعاصرة       
ألسباب التي تجیز للزوجة أن ج، التي تنص على ا.أ.من ق 53من خالل المادة 

ویمكن . تطلب التطلیق، ومنھا العیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من الزواج
  :بیان موقف قانون األسرة الجزائري من التفریق بالعیب كما یلي

أقر قانون األسرة الجزائري التطلیق بوجود العیب، وأعطى ھذا الحق  - 1
یجوز (ج  .أ.ق 53ثانیة من المادة للزوجة دون الزوج، وذلك في الفقرة ال

للزوجة أن تطلب التطلیق بسبب العیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من 
  )119()الزواج

ففي حالة تبین وجود عیب في الزوج، كان للزوجة الحق في أن ترفع أمرھا 
وقد أعطى ھذا الحق للزوجة . للقاضي لتطلب التطلیق في حالة عدم رضاھا

حقھ في الطالق، متفقا مع مذھب الحنفیة في إعطاء حق  دون الزوج، مقابل
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الفسخ للزوجة دون الزوج في العیوب التي أجازوا لھا طلب التفریق بوجودھا 
  .في الزوج

لم یحدد المشرع الجزائري العیوب التي یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق  - 2
 بسببھا على سبیل الحصر، بل استعمل عبارة فضفاضة تشمل كل عیب من

مشترطا فقط تأثیرھا على حیاة . شأنھ أن یحول دون تحقیق الھدف من الزواج
فذھب بذلك مذھب . الزوجین تأثیرا بالغا، وال تتحقق معھا مقاصد الزواج

  . الموسعین الذین أجازوا التفریق بكل عیب یحول دون تحقیق الھدف من الزواج
أنھ حسنا فعل، وفي رأینا : " وقد علق عبد العزیز سعد على ذلك بقولھ

وذلك ألن العیوب أو العلل أو األمراض التي تحول دون تحقیق الھدف من 
الزواج كثیرة ومتنوعة ، ومن الصعب جدا حصرھا أو تحدیدھا، فیبقى من حق 
الزوجة أن تطلب من القضاء أن یحكم بالتطلیق بینھا وبین زوجھا ألي عیب من 

اج من إنجاب األوالد، وتكوین العیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من الزو
  ) .  120(.أسرة أساسھا المودة والرحمة

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد وسع من : "ویقول بن شویخ رشید
دائرة العیوب التي یجوز فسخ عقد الزواج بوجودھا في الزوج وتؤثر على 
الحیاة الزوجیة فشملت كل األمراض المعدیة أو المنفرة كالجذام والبرص 

لجنون والصرع والسّل، ویضاف إلیھا في الوقت الحاضر مرض االیدز أو وا
فقدان المناعة المكتسبة، أما العیوب التي ال تحول دون تحقیق الھدف من 

  ) 121(.الزواج فال یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق بسببھا

وقد بینت ھذه الدراسة أھم األمراض المعاصرة التي تؤثر على العالقة 
الزوجیة وتحول دون تحقیق الھدف من الزواج، وأجاز العلماء المعاصرون 

  .  وجاء المشرع الجزائري موافقا لھم فیما ذھبوا إلیھ. التفریق بھا
طلیق قانون األسرة الجزائري قد أعطى للزوجة الحق في طلب الت إذا كان - 3

بكل عیب یحول دون تحقیق الھدف من الزواج فإنھ ترك أمر تحدید العیب 
للسلطة التقدیریة للقاضي على أساس موضوعي یتمثل في إمكانیة تحقیق الھدف 

وقد یرى استعمال العالج إذا تبین لھ . من الزواج من عدمھ في وجود ھذا العیب
وال یقضي بالطالق إال إذا لم . أن العیب یمكن الشفاء منھ  فیأمر بإجراء العالج 

  .یغیر العالج في األمر شیئا
ال یملك القاضي حق التفریق بین الزوجین بما : "وفي ذلك یقول بلحاج العربي

لھ من والیة رفع الظلم في حالة العلل والعیوب أو األمراض إال بعد إثبات 
الخبرة العیب أو المرض من طرف الزوجة ، ویمكن للمحكمة أن تستعین بأھل 
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من األطباء المختصین في معرفة العیب بأن یكون مستحكما وال یمكن الشفاء 
منھ، أو یمكن ولكن بعد زمن طویل وال یمكن المقام معھ إال بضرر عام یشمل 

  )122( ..."ضررھا وضرر نسلھا 
ومن التطبیقات القضائیة التي یمكن االستدالل بھا على ذلك، ما جاء في 

متى كان من : " ، ونصھ 34784ملف رقم  19/11/1984القرار المؤرخ في 
المقرر في الفقھ اإلسالمي وعلى ما جرى بھ القضاء إنھ إذا كان الزوج عاجزا 
عن مباشرة زوجتھ یضرب لھ أجل سنة كاملة من أجل العالج، وأن االجتھاد 
القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلھا وبعد 

، فإن لم تتحسن حالة مرضھ حكم للزوجة بالتطلیق ، فإن القضاء بما انتھائھا
  )123(.یخالف أحكام ھذه المبادئ یعد خرقا لقواعد الشریعة اإلسالمیة

ومن العیوب التي استند فیھا القاضي إلى نتائج الخبرة الطبیة عقم الزوج، 
 ولما أسس(... 87301ملف  22/12/1992حیث جاء في القرار المؤرخ في 

قضاة الموضوع قرارھم القاضي بالتطلیق على عدم امكانیة إنجاب األوالد، 
استنادا لنتائج الخبرة الطبیة التي خلصت إلى عقم الزوج فإنھم قد وفروا 

  )124(...)لقضائھم األسباب الشرعیة الكافیة 
ویمكن أن . وقد قضى الحنفیة بتأجیل التفریق بغرض العالج، بالنسبة للعنین

  .كل مرض لھ عالج یقاس علیھ
حرص المشرع الجزائري على ضرورة اطالع كل واحد من الزوجین على  - 4

ما یحملھ اآلخر من أمراض قد تكون سببا في طلب الطالق بعد الزواج، فسّن 
إجراء الفحوصات الطبیة للمقبلین على الزواج، وألزم بضرورة إعالم كل واحد 

أمراض قد تشكل خطرا على من الزوجین بما تسفر عنھ نتائج الفحص من 
 4المؤرخ في ) 09 – 05(مكرر قانون ) 7(الحیاة الزوجیة، فنّص في المادة 

یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة ال یزید : (م ، على أنھ 2005ماي 
تاریخھا عن ثالثة أشھر تثبت خلوھا من أي مرض أو أي عامل یشكل خطرا 

  .یتعارض مع الزواج
الموثق أو ضابط الحالة المدنیة أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج  ـ یتعین على

من خضوع الطرفین للفحوصات الطبیة، ومن علمھما بما قد تكشف عنھ من 
أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا یتعارض مع الزواج، ویؤشر بذلك في عقد 

  .الزواج
   )125().ـ تحدد شروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم
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 – 06وقد جاء بیان كیفیة تطبیق ھذه المادة في المرسوم التنفیذي رقم 
  )126(. 2006ماي  11لـ  1427ربیع الثاني عام  13المؤرخ في  154

ویتضمن الكشف الطبي كما جاء في ھذا المرسوم، على فحص عیادي 
شامل، وتحلیل فصیلة الدم، كما ینص على إمكانیة  أن ینصب على السوابق 

ة والعائلیة قصد الكشف عن بعض العیوب أو القابلیة لإلصابة ببعض الوراثی
ویمكن أن یقترح الطبیب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن . األمراض

بعض األمراض التي یمكن أن تشكل خطر االنتفال إلى الزوج أو الذریة، وذلك 
  .بعد إعالمھ بمخاطر العدوى

قبل الزواج بالنسبة وبالرغم من سّن ضرورة التشخیص الطبي  
للزوجین، وضرورة إعالم كل منھما بنتائج الفحوصات الطبیة التي خضع لھا 
كل منھما، وباألمراض التي قد تشكل خطرا یتعارض مع الزواج، فإنھ ال یجوز 
لضابط الحالة المدنیة رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طبیة خالفا إلرادة 

  ) 127(.المعنیین

ائري قد أحسن في سّن الفحص الطبي قبل الزواج، نرى أن المشرع الجز
ویدرأ مفاسد . لما فیھ من تحقیق مصالح مشروعة لألبناء ولألسرة والمجتمع

على المستوى االجتماعي واالقتصادي، كما أنّھ یقلل من الخصومات التي 
تعرض على القضاء بسبب الرغبة في التطلیق  بسبب العیب أو المرض الذي 

الطبیة، ألن الزوجین قد اطلعا علیھ قبل العقد؛ ومن شروط  تثبتھ الفحوصات
  . قبول الدعوى عدم االطالع على العیب قبل الزواج

فلو تزوجتھ وھي تعلم بحالھ لیس لھا الحق في : " یقول بلحاج العربي
طلب التفریق ألن زواجھا منھ حینئذ یعتبر رضا منھا بالعیب، كما أنھ لو وجد 

لة بعدم العلم بالعیب ورضیت بالبقاء معھ، لم یكن لھا منھا رضا صراحة أو دال
  .وقد جاء موافقا لمذاھب الفقھاء في ھذه المسألة)  128(.الحق في طلب التطلیق

ولكننا نرى أنھ قد حاد عن الصواب بتعمیم ھذا الحكم على كل 
األمراض، لما یشكل بعضھا خطرا جسیما من حیث نقل العدوى وسریانھا ، 

وقد رتب الفقھاء . ررھا على الفرد فقط بل یتعدى إلى المجتمعوال یقتصر ض
الضرر یزال (، و)الضرر یزال(قاعدة : على ذلك قواعد وقائیة وعالجیة، منھا

تصرف (وقاعدة ).درء المفاسد أولى من جلب المصالح(، وأن )بقدر اإلمكان
 ومن األنسب االستفادة من ھذه). ولي األمر على الرعیة منوط بالمصلحة

القواعد الفقھیة وسن القوانین التي تحمي الفرد والمجتمع من األمراض التي 
  .   ثبت أنھا تشكل خطرا على الزوجین وعلى المجتمع
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كما یؤخذ على ھذا القانون أنھ لم یحدد بوضوح األمراض التي ینصب 
علیھا الكشف، وأوردھا بصیغة العموم التي یكتنفھا الغموض، كان األولى تعیین 

راض التي تشكل خطرا على النفس والنسل، وینص صراحة على ضرورة األم
  .   الكشف عنھا

لم یورد قانون األسرة الجزائري أي نص صریح یتعلق بحكم التفریق  - 5
ج نصت على أن كل مراجعة بعد الحكم . أ. من    ق 50للعیب، إال أن  المادة 

      )129(.تتطلب عقدا جدیدا، وھو ما یعني أن الطالق بائن

من راجع زوجتھ أثناء محاولة الصلح ال یحتاج إلى عقد جدید، ومن : (ونصھا
وقد وافق مذھب ) . راجعھا بعد صدور الحكم بالطالق یحتاج إلى عقد جدید

  . الحنفیة والمالكیة في أن التفریق بالعیب طالق بائن
لیق لم ینص قانون األسرة الجزائري على استحقاق الزوجة للصداق بعد التط - 6

بسبب العیب، ولكنھ نص على استحقاقھا الصداق كامال بالدخول، ونصفھ قبل 
" ج .أ.من ق 16الدخول، دون تحدید من تسبب في الطالق، وذلك بنص المادة 

تستحق الزوجة الصداق كامال بالدخول أو بوفاة الزوج ، وتستحق نصفھ عند 
  ".الطالق قبل الدخول 

األسرة الجزائري طالق بائن، فإن الزوجة  وبما أن التفریق للعیب في قانون
تستحق الصداق كامال بالدخول، ونصفھ قبل الدخول، وھذا خالف ما ذھب إلیھ 
الفقھاء من عدم استحقاق المرأة المھر قبل الدخول في حالة فسخ العقد بسبب 

  .العیب
  : الخاتمة 

  : من خالل الدراسة توصلت إلى أھم النتائج والتوصیات، وھي      
  النتائج
من  شرع الزواج لتحقیق مقاصد ومصالح مشتركة بین الزوجین؛ - 1

وتحقیق المودة والرحمة، ومن حق   فاف النفس وابتغاء الولدعإ
  .الزوجین الحرص على تحصیلھا

العیوب واألمراض المبیحة للتفریق بین الزوجین غیر محصورة، وإنما  - 2
فویت مقاصد الضرر والنفور وتحقق العدوى وت: تدور مع العلة وھي

وھذا ما نستشفھ من مقاصد . النكاح؛ فمتى وجدت العلة وجد الحكم
 .  الشریعة االسالمیة، واستیعابھا للقضایا والنوازل المستجدة
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ضرورة اإلفصاح عن العیوب واألمراض التي تؤثر على الحیاة  - 3
ومن حق . الزوجیة قبل الزواج؛ ألن كتم العیب  من الغش المنھي عنھ

 .م المطالبة بالتفریقالطرف السلی
أجاز العلماء المعاصرون التفریق بین الزوجین بسبب األمراض  - 4

المعاصرة التي تثبت بھا العدوى، ویتحقق سریانھا إلى الذریة، وتلحق 
الضرر بالطرف السلیم، وال یوجد لھا عالج، سواء قبل الدخول أو 

مالم یكن . قیاسا على العیوب المثبتة للخیار التي ذكرھا الفقھاء. بعده
 .الطرف السلیم عالما بالمرض أو علم ورضي بھ

إذا أصیب أحد الزوجین بأحد األمراض التي ال تنقل العدوى وال تسبب  - 5
األذى أو النفور، كمرض السكر وأمراض القلب والسرطان، ونحو 

بل یجب علیھ مواساة  فال یحق للطرف السلیم المطالبة بالتفریق. ذلك
التغلب على و یستطیع، ویساعده على العالجالطرف المریض بقدر ما 

  . ومعاشرتھ بالمعروف.المرض 
 التوصیات  
توعیة المقبلین على الزواج بشأن األمراض التي تؤثر على العالقة  - 1

الزوجیة، وضرورة معالجتھا، وقایة من إیقاع الفرقة بین الزوجین من 
  .  جھة، وللحد من انتشارھا في المجتمع من جھة أخرى

لما لھ من سلطة  سّن القوانین بما یحفظ على الناس حیاتھم؛ مرلولي األ - 2
ومن ذلك االلزام بإجراء . التصرف على الرعیة بما فیھ مصلحة

الفحوصات الطبیة قبل الزواج، وتشمل األمراض التي تتأثر بھا 
العالقات الزوجیة، وأجاز العلماء التفریق بھا؛ كمرض االیدز، ومرض 

، ومرض )ب(الزھري، والسیالن، ومرض التھاب الكبد الوبائي 
رعایة للمصالح ودرء . وفقر الدم المنجلي، ونحو ذلك الثالسیمیا،

للمفاسد المحتملة، ویفضل إجراء ھذه الفحوصات في مراكز معتمدة 
   .  ذات مصداقیة، تفادیا للغش واالحتیال

  والحمد � رب العالمین
  : الھوامش
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بیروت،  –الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین األلباني، المكتب االسالمي 
  .324 -6/322م، 1985 -ھـ 1405، 2ط

  .198: ھـ ، ص 1366،  1، ط)د،ن(مقاصد الشریعة اإلسالمیة ، محمد الطاھر بن عاشور  -49
  .1/53دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، عمر سلیمان األشقر ،  -50
مة ، القاھرة ، دار الكل. أثر االستدالل بالمقاصد الجزئیة ، عبد الناصر حمدان بیومي إبراھیم -51
  .2/1075م ،  2015ھـ ،  1436،  1ط

الحاوي الكبیر،  7/579ابن قدامة المقدسي  –، المغنى  2/80بدایة المجتھد، ابن رشد،  -52
  .2/277حاشیة الدسوقي ، محمد عرفة، . 9/338الماوردي، 

ل فیھ ، قا 7/214، والبیھقي في سننھ ، باب العیوب ، 3/493أخرجھ أحمد في مسنده ،  -53
  ).6/326أنظر إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل (األلباني، ضعیف جدا 

  .4/74مصنف ابن أبي شبیھ ، كتاب النكاح باب قالوا في المرأة یتزوجھا الخصي ،  -54
  .4/21، 5707أخرجھ البخاري في كتاب المرضى والطب، باب الجذام ، رقم  -55
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 1982 -ھـ  1402/اإلقناع ، البھوتي، دار الفكر للطباع والنشر، طكشاف القناع على متن  -56
  .5/106م ، 
  .2/484بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني ،  -57
  .5/95المبسوط، السرخسي ،  -58
  .2/484بدائع الصنائع، الكاساني،  -59
  .5/95أنظر المبسوط، السرخسي ،  -60
  .2/484بدائع الصنائع، الكاساني ،  -61
یختلف الفسخ عن الطالق من حیث األسباب ، فالطالق ال یكون إال في عقد صحیح ، وأما  -62

الفسخ فسببھ إما حاالت طارئة على العقد تمنع استمراره ، أو وجود حاالت تتصل بإنشاء العقد، 
وجین ومن حیث اآلثار، فال ینقص الفسخ عدد الطلقات التي یملكھا الزوج ، وال توارث بین الز

  .مطلقا، وإذا وقع الفسخ قبل الدخول ال شيء للزوجة من المھر
وبدایة . 9/345والحاوي الكبیر، الماوردي، . 172القوانین الفقھیة، ابن جزي ، ص  -63

  7/586والمغني، ابن قدامة المقدسي، . 2/50المجتھد، ابن رشد، 
  .2/1081ي إبراھیم أثر االستدالل بالمقاصد الجزئیة، عبد الناصر حمدان بیوم -64
وأبو داود في كتاب . 1/634، 2083أخرجھ الترمذي في كتاب النكاح باب الولي رقم  -65

  .3/407،  1102النكاح ، باب ال نكاح إلى بولي رقم 
  .6/124م،  1993 -ھـ  1413، 1كتاب األم ، الشافعي ، دار الكتب العلمیة ، ط -66
ھـ، 1317،  2طبعة الكبرى األمیریة، مصر، طأنظر شرح مختصر خلیل، الخرشي، الم – 67

  .9/348الحاوي الكبیر، الماوردي ، . 7/586والمغنى، ابن القدامة المقدسي . 3/235
  .7/586المغنى، ابن قدامة المقدسي،  -68
  .5/103أنظر، المبسوط ، السرخسي،  -69
  .2/281 وحاشیة الدسوقي ، محمد عرفة ،. 2/481بدائع الصنائع ، الكاساني ،  -70
  .7/586والمغني ، ابن قدامة المقدمي، . 2/481بدائع الصنائع ، الكاساني ،  -71
  .7/586والمغني ، .  2/481بدائع الصنائع ،  -72
مركز التمیز البحثي  –قسم الفقھ الطبي  –الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة  - -73

. 572-571:ھـ، ص1،1436د االسالمیة، طفي فقھ القضایا المعاصرة، جامعة  محمد بن سعو
وأثر . 26-24واآلثار المترتبة على اإلصابة باألمراض المعدیة یوسف صالح الدین، ص

األمراض المزمنة على الحیاة الزوجیة في الفقھ االسالمي، عائشة محمد صدقي موسى، 
 –نابلس  –نیة ، جامعة النجاح الوط-كلیة الدراسات العلیا  –ماجستیر في الفقھ والتشریع 

ومستجدات العلوم الطبیة وأثرھا في االختالفات . وما بعدھا 119:م، ص2014:فلسطین، سنة
م 2016 -ھـ 1437،  1، ط-صنعاء –الفقھیة، محمد نعمان محمد علي البعداني، دار الكتب 

  932:ص
مرض معد یصیب الرئتین عادة وینتج عن اإلصابة بمیكروب عضوي یصل إلى : الّسل -74

  .جسم عن طریق معایشة شخص مریضال
مرض تناسلي معد ینتقل من شخص إلى آخر، كما ینتقل من المرأة الحامل إلى : الزھري -75

ینحل میكروب الزھري في الدم، ثم ینتشر إلى كل أجزاء الجسم، ویصبح . طفلھا في الرحم
لى إصابة الرجل ویمكن أن یؤدي إ. مرضا مزمنا، یستمر مع المریض سنین طویلة إذا لم یعالج

  .بالعقم
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خمج جرثومي یصیب منطقة األعضاء التناسلیة ومنطقة الشرج، وھو مرض معد : السیالن -76
ینتقل بالمعاشرة الزوجیة، ومن الممكن االنتقال عن طریق المالبس المستخدمة من شخص 

عولج مبكرا،  مریض إلى السلیم، وربما ینتقل إلى الجنین إذا كانت األم حامال، وعالجھ یسیر إذا
  . أما إذا انتشر فعالجھ یأخذ مدة طویلة، وقد یؤدي إلى اإلصابة بالعقم

ویصیب ھذا المرض الكبد ویسببھ فیروس معین، یرمز لھ : مرض التھاب الكبد الوبائي -77
وھو أكثر ھذه األنواع التي تنتشر بین ) ب(وأشھرھا االلتھاب الكبدي a-b-c-d-e:بأحد األحرف
أكثر طرق انتقال الفیروس  .أن یتتسبب في أمراض حادة ومزمنة على حد سواءالناس؛ یمكن 

شیوعاً تكون من األم إلى الطفل أثناء الوالدة والوضع، فضالً عن انتقالھ من خالل مالمسة دم 
  .الشخص المصاب أو سوائل جسمھ األخرى

بة، وسببھ ھو مرض االیدز، ویطلق علیھ علمیا بمتالزمة القصور في المناعة المكتس -78
ویصبح بعد ذلك جسم االنسان عرضة . فیروس یدخل في جھاز المناعة في الجسم ویعطلھ

وطرق العدوى االتصال الجنسي الذي یكون أحد طرفیھ . لألمراض القاتلة واألمراض السرطانیة
ي مصابا بالعدوى أو عن طریق انتقال الفیروس من األم المصابة إلى جنینھا أثناء فترة الحمل ف

  .أشھره األخیرة، أو من خالل نقل الدم، أو عن طریق االبر الملوثة بھذا المرض
ما بعدھا،  22:یوسف صالح الدین، ص.اآلثار المترتبة على اإلصابة باألمراض المعدیة،  -79

  .571:والموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة، ص
  .وما بعدھا 148:في الفقھ االسالمي، ص انظر، أثر األمراض المزمنة على الحیاة الزوجیة -80
متالزمة داون، عبارة عن زیادة في عدد المورثات الصبغیة عند الشخص المصاب  -81

 ).الطفل المنغولي( 46بدل  47بمتالزمة داون؛ بحیث یصبح إجمالي الصبغیات لدى الشخص 
الحیاة، ویسبب لدى  ویُحِدث إعاقة ذھنیة وتأخرا في النمو لدى المولود المصاب یستمران مدى

  .بعض المصابین مشاكل صحیة
وھو مرض وراثي یؤثر في صنع الدم فتكون مادة الھیموغلوبین في : مرض التالسیمیا -82

ینتقل إلى . كریات الدم الحمراء غیر قادرة على القیام بوظیفتھا مما یسبب فقر دم وراثي مزمن
ویسمى مرض فقر دم . ألب واآلخر من األماألطفال نتیجة تلقیھم مورثین معتلین، أحدھما من ا

  .البحر األبیض المتوسط النتشاره في بلدان البحر األبیض المتوسط
مرض فقر الدم المنجلي، وھو مرض وراثي ینتج عن تشوه في جین من الجینات المسؤولة  -83

ر ثابتة عن إنتاج بروتین الھیموغلوبین، فیتغیر شكل الخلیة من دائریة إلى منجلیة الشكل وغی
وبالتالي تعیق الدورة الدمویة، وتؤدي إلى قلة تجھیز األنسجة باألكسجین، . نظرا لتشوه شكلھا

ویشعر المصاب باآلالم في األطراف والصدر والظھر مصحوب بالحمى، وبول قاتم اللون، 
وت نتیجة وجود الھیموغلوبین في البول، والذي یدعى بأزمة الخلیة المنجلیة، مما یؤدي إلى الم

  .المبكر
 –وأثر األمراض الوراثیة على الحیاة الزوجیة . 580-579:انظر الموسوعة المیسرة ص -84

، منال محمد رمضان ھاشم العشي، ماجستیر في الفقھ المقارن، كلیة -دراسة فقھیة مقارنة 
  .52-51:م، ص2008 -ھـ1429/السنة –غزة  –الجامعة االسالمیة  –الشریعة والقانون 

فقدان االحساس بقیمة األشیاء، والنظرة إلى الحیاة بتشاؤم، وقد یؤدي الحال : ئاب االكت -85
  .بالشخص إلى اعتزال الحیاة العادیة أو إلى فكرة التخلص من الحیاة ألنھ ال یستحق الحیاة

حالة مرضیة عقلیة تؤدي إلى عدم القدرة على سیطرة المریض على انفعاالتھ وعلى : العتھ -86
  .وتضعف قدرتھ اللغویة أو اللفظیةحركاتھ، 
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ھو اضطراب وظیفي مؤقت في وظائف المخ یمیل إلى التكرار، قد یحدث على : الصرع -87
  .شكل نوبة واحدة أو عدة نوبات، ومن أعراضھ تیبس في العضالت وجمود وفقدان المرونة

  .وما بعدھا 79:انظر، أثر األمراض المزمنة على الحیاة الزوجیة، ص -88
  7/138، 5770: البخاري في صحیحھ كتاب الطب، باب ال ھامة، رقم -89
  9:سبق تخریجھ ص  -90
والموسوعة . 930: انظر، مستجدات العلوم  الطبیة وأثرھا في االختالفات الفقھیة، ص -91

  .وما بعدھا 576: المیسرة، ص
أثر األمراض ( انظر، تأثیر األمراض المزمنة من خالل إجابة األطباء على أسئلة المرضى -92

  ).102:المزمنة،  ص
  .وما بعدھا 133: أثر األمراض المزمنة على الحیاة الزوجیة، ص -93
  . 532-530مستجدات العلوم الطبیة وأثرھا في االختالفات الفقھیة، ص  -94
  . حدیث حسن: قال األلباني . 1/633، 1968:ابن ماجة، كتاب النكاح، باب األكفاء، رقم -95
  2/220، 2050:د، باب في تزویج من لم یلد من النساء، رقمأبو داو -96
دراسة  -الفحوصات الطبیة للزوجین قبل إبرام عقد الزواج أسانیدھا ومقاصدھا انظر،  -97

 .141:م ص2011 -ھـ 1432، 1ط –األردن  –دار النفائس . فاتن البوعیشي الكیالني. -مقارنة 
عبد هللا بن محمد بن أحمد الطیار، موقع منار جین، وأثر األمراض المعدیة في الفرقة بین الزو

  12: ص  .www.m.islam.netاالسالم،
  2/784دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، عمر سلیمان األشقر،  -98
، )المنجليمرض الثالسیمیا، ومرض فقر الدم (انظر، أخطار بعض األمراض الوراثیة  -99

فاتن . -دراسة مقارنة  -الفحوصات الطبیة للزوجین قبل إبرام عقد الزواج أسانیدھا ومقاصدھا 
  .142- 141:ص. البوعیشي الكیالني

وأثر األمراض المزمنة .  83: مستجدات العلوم الطبیة وأثرھا في االختالفات الطبیة ص -100
  .وما بعدھا 86:على الحیاة الزوجیة ص

محمود . خالف الفقھي في القواعد المختلف فیھا ومدى تطبیقھا في الفروع المعاصرةأثر ال -101
  593ص. م2009 -ھـ 1430، 2ط –مصر –دار السالم . اسماعیل محمد مشعل

  132:أثر األمراض المزمنة على الحیاة الزوجیة،ص -102
ألحكام المتعلقة مجمع الفقھ االسالمي الدولي، قرار بشأن مرض نقص المناعة المكتسب وا -103

  )9/7(90بھ، رقم 
  .96:عبد هللا بن محمد بن أحمد الطیار صأثر األمراض المعدیة في الفرقة بین الزوجین،  -104
االصابة باألمراض المعدیة في المنظور الشرعي والطبي ، اآلثار المترتبة على  . انظر -105

  130: یوسف صالح الدین، ص
. بل إبرام عقد الزواج أسانیدھا ومقاصدھا دراسة مقارنةالفحوصات الطبیة للزوجین ق -106

  111:ص. فاتن البوعیشي الكیالني
وسببھ وجود جین مریض سواء أكان من األب أو من األم : لمرض الوراثي السائدا -107

  ویورثھ الشخص المصاب بھ إل نصف 
ھر المرض في حالة فیظ. أما المتنحي فال ینتقل إال بوجود زوج من الجینات المریضة.  ذریتھ

  . توارث الجین المعتل من كال األبوین
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وأثر األمراض الوراثیة على . 532-531: انظر لزیادة التوضیح؛ مستجدات العلوم الطبیة ص(
  ).46:الحیاة الزوجیة، ص

مستجدات العلوم . انظر، اختالف العلماء في ھذه المسألة، واألدلة التي استدل بھا كل فریق -108
  . وما بعدھا 530:الطبیة  ص

  .92-89:وأثر األمراض الوراثیة على الحیاة الزوجیة، ص
  92-91: أثر األمراض الوراثیة على الحیاة الزوجیة، ص انظر، -109
   583 -532:الموسوعة المیسرة ص -110
العیوب المبیحة لفسخ عقد النكاح، دراسة فقھیة في ضوء المستجدات الطبیة، رأفت  -111

 –الفتاح عیایده، كلیة الدراسات العلیا، برنامج القضاء الشرعي، جامعة الخلیل عاطف عبد 
  .183:م، ص2016 -ھـ1437عام  –فلسطین 

  90:انظر، أثر األمراض المزمنة وأثرھا على الحیاة الزوجیة ص -112
  116:المرجع نفسھ ص-113
  . 211:رأفت عاطف عیایده، ص. انظر، األمراض المبیحة لفسخ عقد النكاح -114
  147: ص 1315:الترمذي، كتاب البیوع، باب ماجاء في كراھیة الغش في البیوع، رقم -115
  .2: سبق تخریجھ، ص -116
   214/1040، 1424: مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجھ المرأة وكفھا، رقم -117
  31: بن أحمد الطیار ص عبد هللا بن محمدفي الفرقة بین الزوجین، أثر األمراض المعدیة  -118
  .13قانون األسرة الجزائري ، حسب آخر تعدیل لھ ، مولود دیدان ، ص  -119
قسنطینة،  -الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري، عبد العزیز سعد، دار البعث  -120

  .260: ، ص 1989، 2ط
ات العربیة ، بن شرح قانون األسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریع -121

، ودلیل المتقاضي  194: ص. م 2008 -ھـ 1429، 1دار الخلدونیة ، الجزائر ، ط. شویخ رشید
، 2008، 2یوسف دالندة، دار ھومة الجزائر ، ط). الزواج والطالق(في مادة شؤون األسرة 

  .53: ص
  .1/286الوجیز في شرح قانون األسرة الجزائري ، بلحاج العربي  -122
ون األسرة الجزائري، یوسف دالندة ، منقح بالتعدیالت التي أدخلت علیھ ومدعم بأحدث قان -123

مبادئ واجتھادات المحكمة العلیا في مادتي األحوال الشخصیة والمواریث، دار ھومة، الجزائر، 
  .70: ، ص2005/ط

 –لتوزیع الدلیل القانوني لألسرة، لعور أحمد ونبیل صقر، دار الھدى للطباعة والنشر وا -124
  .61: ، ص) ط.د(الجزائر ، 

: قانون األسرة ، حسب آخر تعدیل لھ ، مولود دیدان، دار النجاح للكتاب ، الجزائر، ص  -125
5.  

  .104-103: نظر دلیل المتقاضي في شؤون األسرة ، یوسف دالندة ، ص ا -126
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   :الملخص
یندرج ھذا المقال في إطار اإلسھام في تجدید منھجیة البحث في علم 
السیاسة الشرعیة وربطھ بأصولھ الفقھیة؛ حیث ینطلق الباحث من مسألة اإلصابة 
والخطأ في االجتھاد وھي مسألة لھا دون شك تأثیرات وتداعیات على مستوى 

  . الفروع الفقھیة، ومن ھذه الفروع مباحث اإلمامة
یحاول الباحث إزالة الغموض وااللتباس الذي میز الخالف األصولي 
فیھا، وتقریر ما یراه صوابا ثم ینتقل بعد ذلك إلى مباحث السیاسة الشرعیة ومن 

التي  تبناھا في الشق - خالل كتاب األحكام السلطانیة للماوردي یطبق القاعدة 
ین ما تقرر في الشق إجماال وتفصیال، وھنا یكتشف انسجاما تاما ب -األصولي

األصولي وما أفرزه تحلیل آراء فقھاء السیاسة في بعض مسائل اإلمامة، وفي 
أثناء ذلك تبین للباحث أھمیة اختالف الفقھاء في مسائل السیاسة الدستوریة بالنسبة  
لولي األمر، وكذلك تمكن الباحث من تحدید أھم الضوابط التي یعتمد علیھا ولي 

  .   ھ الفقھیة عند تعدد اآلراء وتشابكھا وتعدد المصالح وتعارضھااألمر في اختیارات
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؛ تعیین المناط ؛ تحقیق المناط؛ السیاسة  االجتھاد؛ المقاصد: الكلمات المفتاحیة
  .  الشرعیة الدستوریة

Abstract:  
This article is part of contributing to the renewal of the 

research methodology in the science of Islamic politics and linking it 
with its jurisprudential principles. Where the researcher starts from the 
issue of injury and error in ijtihad, which is an issue that undoubtedly 
has implications and repercussions at the level of jurisprudence 
branches, and from these branches the Imamate’s investigations. 
The researcher tries to remove the ambiguity and confusion that 
characterized the fundamentalist disagreement in it, and to determine 
what he deems right and then moves on to the research of legal policy 
and through the Book of Royal Rulings of Mawardi applies the rule 
that he adopted in the fundamentalist part in general and in detail, and 
here he discovers a perfect harmony between what was decided in the 
fundamentalist part and what It resulted in an analysis of the opinions 
of political jurists on some issues of the Imamate, and in the meantime 
the researcher showed the importance of the difference of jurists in 
matters of constitutional policy for the guardian, as well as the 
researcher was able to determine the most important controls that the 
guardian relies on in his juristic choices when there are multiple 
opinions, entanglement, multiple interests and opposing them. 
key words: Alaijtihad; purposes; Determination and scertaining the 
effective cause; Constitutional legal policy. 

  : مقّدمة
ال یخف��ى عل��ى الب��احثین ف��ي العل��وم اإلس��المیة ارتب��اط الف��روع الفقھی��ة 
بقواع���دھا األص���ولیة، وك���ل بح���ث أو اجتھ���اد ال تن���درج جزئیات���ھ تح���ت أص���ول 

الھ�وى وذریع��ة للفوض�ى، وھ�ذه األص��ول  إلتب�اعمحكم�ة تض�بطھا فھ�و عرض��ة 
م��رورا بعص��ر  ص��لى هللا علی��ھ وس��لمالت��ي ب��دأ التأس��یس لھ��ا من��ذ عص��ر النب��ي 

 –وانتھ��اء ب��زمن األئم��ة المجتھ��دین  -رض��وان هللا عل��یھم–الص��حابة والت��ابعین 
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بقی����ت نبراس����ا یستض����اء ب����ھ ف����ي طری����ق ح����ل المش����كالت  -رحم����ة هللا عل����یھم
. والمعضالت الت�ي تواج�ھ األم�ة واالس�تجابة لمتطلب�ات حی�اة المجتم�ع اإلس�المي

لت�ي تھ�تم بمواكب�ة التط�ورات ویمثل علم السیاس�ة الش�رعیة أھ�م الف�روع الفقھی�ة ا
واألحداث التي یمر بھا المجتمع اإلس�المي، ویحت�اج إل�ى منھجی�ة أص�یلة تربط�ھ 
بأصولھ االشرعیة، وفعال�ة تس�تجیب لس�رعة دوران عجل�ة ال�زمن، وأم�ام ض�غط 
الواقع ومتطلباتھ وحوادثھ الجدیدة دعت الحاج�ة بع�ض العلم�اء المعاص�رین إل�ى 

سالمیة المتمثلة في علم أص�ول الفق�ھ، وذل�ك ب�التركیز محاولة تجدید المنھجیة اإل
على مقاصد الشریعة التي بدت وكأنھا المفت�اح لم�ا أغل�ق م�ن مش�كالت العص�ر، 
وذل��ك ألن النص��وص منتھی��ة والوق��ائع غی��ر منتھی��ة، فكی��ف یمك��ن أن نواج��ھ م��ا 

  . یتناھى بما ال یتناھى؟ إن لم یكن عن طریق النظر في مقاصد الشریعة
إل���ى تأس���یس نظری���ة للمقاص���د ) ھ���ـ 790ت (م���ام الش���اطبيوس���بق اإل 

عن�د -الشرعیة؛ حیث عمل على نقلھا من مجرد إشارة في باب القیاس األصولي 
ت (إلى نظری�ة متكامل�ة، ث�م ج�اء الش�یخ  محم�د الط�اھر ب�ن عاش�ور -تقسیم العلة

وأكد ضرورة ھذا التحول  عندما اعتبر معظم مس�ائل أص�ول الفق�ھ ال ) ھـ 1393
ع إلى خدمة مقاصد الشریعة، وجزم بأن المقاصد لھا أھمیة كبرى في إغاث�ة ترج

المسلمین بتشریع مصالحھم متى طرأت الح�وادث واش�تبكت الن�وازل، ب�ل یمك�ن 
أن تقض��ي حت�ى عل��ى الخ�الف الفقھ��ي ال�ذي تخ��بط ف�ي أوحال��ھ  -بنظ�ره-للمقاص�د

  .   الفقھ اإلسالمي
عل���ى اعتب���ار النظ���ر یق���وم   -عن���د أنص���ارھا –وأس���اس ھ���ذه النظری���ة 

المص��لحي أص��ال لنظری��ة المقاص��د، وف��ي مقاب��ل ھ��ذا یُس��تبعد النظ��ر الظ��اھري 
والقیاسي أمام النظر المصلحي عند تعارض األدلة في المسألة الواحدة، وبالتالي 

  . فھي تتبنى قول المخطئة في أن المصیب واحد في الفروع الفقھیة
الت��ي م��ن -ش��رعیة والباح��ث م��ن خ��الل تخصص��ھ ف��ي مج��ال السیاس��ة ال

الح��ظ  عن��د  -خصائص��ھا التغی��ر المس��تمر ألحكامھ��ا، ودورانھ��ا م��ع المص��الح
دراس��تھ ل��بعض العین��ات  ف��ي كت��ب الت��راث السیاس��ي اإلس��المي ض��من مباح��ث 
السیاسة الشرعیة بمختل�ف فروعھ�ا أن�ھ رغ�م تع�ارض آراء الفقھ�اء  ف�ي المس�ألة 

عیة س�واء ظھ�رت  ف�ي الواحدة فإن كل رأي منھ�ا یحم�ل ف�ي طیات�ھ مص�الح ش�ر
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استدالل المجتھد كما ھو الحال في النظر المصلحي، أم خفیت كما ھو الشأن ف�ي 
النظر الظ�اھري والنظ�ر القیاس�ي؛ حی�ث ی�دلنا التأم�ل فیھم�ا عل�ى وج�ود مص�الح 

ف��إذا ك��ان حض��ور المص��لحة ف��ي النظ��ر واالجتھ��اد ھ��و المعی��ار . ش��رعیة كامن��ة
ب أص��حاب النظ��ر المص��لحي الظ��اھر الس��تیفاء المقاص��د الش��رعیة  فكی��ف نص��و

ونخطئ اآلخرین أصحاب النظر القیاسي أو الظاھري بناء على رأي  المخطئة، 
  وآراؤھم بالمصالح مشبعة؟ 

ھذا اإلشكال الذي طفا على مستوى فروع السیاسة باإلضافة إلى وجود  
التي م�ا كان�ت   صلى هللا علیھ وسلمبعض المسلمات الشرعیة كبعثة النبي محمد 

إال رحم�ة للع�المین، وھ��ذه الرحم�ة قطع��ا تتن�اول دائ�رة التكلی��ف وتش�مل األحك��ام 
ص�لى هللا علی�ھ الشرعیة، وكون العلماء ورثة لألنبی�اء، فكی�ف تك�ون بعث�ة النب�ي 

 ص�لى هللا علی�ھ وس�لمرحمة ویكون العلماء المجتھ�دون الكم�ل ورث�ة للنب�ي  وسلم
ف�ي -اب إال أح�دھم أو بعض�ھم في بیان األحك�ام الش�رعیة ث�م ال یوف�ق إل�ى الص�و

مسألة خالفی�ة " المصیب واحد"ویخطئ اآلخرون ؟ ثم إن القول بأن  -ھذا البیان
اختل���ف فیھ���ا النق���ل ع���ن األئم���ة المجتھ���دین رغ���م انتم���اء جمھ���ور العلم���اء إل���ى 

  :    كل ھذا دفعني إلى إعادة النظر في ھذا الموضوع والتساؤل عن. المخطئة
اعتبارھم كل مجتھد مصیب في الفروع الفقھیة  حقیقة مذھب المصوبة في -

  الظنیة أو مذھب المخطئة في اعتبارھم أن المصیب واحد؟  
على مستوى مباحث السیاسة  - عند الفصل في ھذه المسألة-اآلثار المترتبة  -

  الشرعیة الدستوریة ؟   
أھمیة ھذا البحث تكمن في تحدیده للضوابط التي یمك�ن ل�ولي األم�ر م�ن 

اعتب���ار مص���لحة بعینھ���ا وترجیحھ���ا عل���ى غیرھ���ا م���ن المص���الح، إذا  خاللھ���ا
تعارض��ت األدل��ة وتش��ابكت المص��الح، وذل��ك ع��ن طری��ق وض��ع مع��الم واض��حة 
للتمیی���ز ب���ین المقاص���د والوس���ائل الش���رعیة انطالق���ا م���ن رب���ط مس���ائل السیاس���ة 

  .الشرعیة الدستوریة بأصولھا الشرعیة
ذه الكیفی��ة الت��ي وحس��ب علم��ي ف��إن الموض��وع ل��م یط��رق م��ن قب��ل بھ��

أتناولھ��ا، عب��ر رب��ط األص��ول ب��الفروع، وتس��جیل أثرھ��ا اإلیج��ابي ف��ي مس��ائل 
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األحك����ام الس����لطانیة "السیاس����ة الش����رعیة الدس����توریة، اعتم����ادا عل����ى كت����اب 
  ". للماوردي

  :واألھداف المرجوة من ھذه الدراسة عدیدة لعل أھمھا
  :على المستوى األصولي

مس��ألة الخالفی��ة الت��ي كث��ر الخ��الف فیھ��ا، إزاح��ة الغم��وض ال��ذي یل��ف ھ��ذه ال -
واختل�ف النق�ل فیھ�ا ع��ن األئم�ة المجتھ�دین، وتض��اربت األدل�ة الظنی�ة بش��أنھا 

  . وتشابكت
الوص��ول إل��ى تحقی��ق االنس��جام المطل��وب ب��ین األص��ول وم��ا ینبن��ي علیھ��ا م��ن  -

  .فروع في مختلف مسائل الفقھ السیاسي اإلسالمي
  :السیاسة الشرعیةعلى المستوى الفروعي وفي  إطار 

اإلسھام في تجدید منھجیة البحث في السیاس�ة الشرعیة والدفع بالبح�ث العلم�ي  -
  .إلى األمام وفق المعطیات  الجدیدة لھذا العصر

إلغ���اء النظ���رة الس���لبیة الت���ي یحملھ���ا بع���ض الب���احثین تج���اه الت���راث السیاس���ي  -
  .اإلسالمي أو تجاه فقھاء السیاسة الشرعیة

: وبناء على ما سبق قسمت ھذه الدراسة إلى مطلب�ین، تناول�ت ف�ي األول  
ص��حة م��ا ذھ��ب إلی��ھ المص��وبة، والت��ي تس��مح لن��ا بتقری��ر  تؤی��دأھ��م األدل��ة الت��ي 

ف��ي ف��رع أول وف��ي الف��رع الث��اني ذك��رت بع��ض " ك��ل مجتھ��د مص��یب: "قاع��دة
 وف��ي المطل��ب الث��اني عرض��ت لآلث��ار المترتب��ة عل��ى. اس��تثناءات ھ��ذه القاع��دة

اخ��تالف فقھ��اء السیاس��ة الش��رعیة ف��ي بع��ض مس��ائل اإلمام��ة م��ن خ��الل كت��اب 
رك�زت ف�ي المطل�ب : ، وبدوره انقسم إلى مطلبین"األحكام السلطانیة للماوردي"

تعیین المن�اط، وتحقیق�ھ، : األول على بیان أھمیة تقسیم اجتھاد الفقھاء إلى نوعین
حی�ث خرج�ت بع�ض مس�ائل وفي المطل�ب الث�اني انتقل�ت إل�ى الجان�ب التطبیق�ي؛ 
  ". كل مجتھد مصیب"اإلمامة الواردة في الكتاب السابق الذكر على قاعدة 
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  قاعدة كل مجتھد مصیب: المطلب األول
   صحة القاعدة مؤیدات: الفرع األول

  ارتباط مسألة اإلصابة والخطأ في االجتھاد بمقاصد الشریعة  -أوالً 
ص�ابة الشرعیة واضحة جلیة؛ فاإل عالقة ھذه المسألة الخالفیة بالمقاصد  

؛ ذل�ك أن الحك�م بإص�ابة 1"إنما ھي بموافق�ة قص�د الش�ارع وإن الخط�أ بمخالفت�ھ"
ك�ل مجتھ��د للح�ق تعن��ي أن الجمی��ع أص�اب مقص��د الش��ارع الحك�یم مباش��رة وھ��ذا 

أدوات إل��ى توظی��ف  وأإل��ى اس��تقراء ف��روع الش��ریعة مع��ھ حت��اج نحك��م مس��بق ال 
  .حكم على مقاصدیة االجتھادنالنظر المقاصدي المعروفة حتى 

ھذا الرأي على غرابتھ یجد كثیرا من األدلة والمؤی�دات، ل�یس فق�ط عن�د 
ف�ي إط�ار ھ�ذا -بطریق غیر مباشر –مؤیدیھ، بل إن كالم معارضیھ أیضاً یصب 

  .االتجاه
المس��ألة  التع��دد الم��ذھبي، ال��ذي یتمی��ز ب��اختالف اآلراء الفقھی��ة ف��ي إن

الواح��دة، ك��ان وال ی��زال یعتب��ر مس��ألة مؤرق��ة ل��بعض العلم��اء ال��ذین تبن��وا ال��رأي 
القائل بأن المصیب واحد ال بعینھ، وی�دفعھم إل�ى التس�اؤل ع�ن الحكم�ة م�ن وراء 

المس���ألة مش���كلة "ھ���ذا االخ���تالف، فالشھرس���تاني عل���ى س���بیل المث���ال ی���رى أن 
               .2"والقضیة معضلة

ص�لى ؛ إذ أن هللا عز وج�ل أرس�ل نبی�ھ محم�دا منطقي معقولذا نظر وھ
رحم�ة للع�المین ووع�د بحف�ظ الش�ریعة المحمدی�ة الت�ي ھ�ي خاتم�ة  هللا علیھ وسلم

الشرائع، وكان ھذا الحفظ من خالل مصدریھا القرآن والسنة، ثم من خالل الفقھ 
ث هللا م�ن وبع�: "المستنبط من ھذین المصدرین، یقول الشاطبي مبیناً ھذا المعنى

فاس��تنبطوا  ص��لى هللا علی��ھ وس��لمھ��ؤالء س��ادة فھم��وا ع��ن هللا وع��ن رس��ول هللا 
أحكاماً فھموا معانیھا م�ن أغ�راض الش�ریعة ف�ي الكت�اب والس�نة؛ ت�ارة م�ن نف�س 
القول وتارة من معناه، وتارة من عل�ة الحك�م، حت�ى نزل�وا الوق�ائع الت�ي ل�م ت�ذكر 

ق ذل�ك، وھك�ذا ج�رى األم�ر ف�ي ك�ل على ما ذكر، وسھلوا لمن جاء بع�دھم طری�
علم توقف فھم الشریعة علیھ أو احتیج في إیضاحھا إلیھ، وھو عین الحف�ظ ال�ذي 

، فكیف تك�ون ك�ل ھ�ذه العل�وم المدون�ة م�ن عل�وم الق�رآن 3"تضمنتھ األدلة العقلیة
إل�خ وس�ائل یتوق�ف فھ�م الش�ریعة علیھ�ا ث�م بع�د ...والسنة والعقیدة واللغ�ة والنح�و
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ف�ي ش�كل الفق�ھ -ثمار ھذا الفھم في صورتھ العملی�ة القابل�ة للتكلی�ف ذلك ال تصل 
إال إلى بعض المكلفین دون غیرھم؟ ك�أن یص�یب الح�ق أتب�اع م�ذھب  -اإلسالمي

واحد فقط في جمیع الفروع أو یصیب كل مذھب بعض الحق في بع�ض الف�روع 
  دون غیرھا؟

ھ��م خط��اب ھ��ذا م��ا یتن��افى وطبیع��ة التكلی��ف الت��ي تس��تلزم الق��درة عل��ى ف
التكلیف من جمیع المجتھ�دین باعتب�ارھم ورث�ة األنبی�اء ف�ي تبلی�غ الرس�الة، یق�ول 

وم��ن نظ��ر ف��ي المس��ائل الفقھی��ة، الت��ي ال ن��ص فیھ��ا، عل��م :"أب��و حام��د الغزال��ي
وإذا انتفى الدلیل فتكلیف اإلصابة م�ن غی�ر دلی�ل . انتفاء دلیل قاطع فیھا ضرورة

  . 4"ف انتفى الخطأقاطع تكلیف محال، فإذا انتفى التكلی
ورغم الحیرة التي یبدیھا بعض المخطئة عند وقوع اختالف بین العلماء 
ورث��ة األنبی��اء ف��ي المس��ائل الفقھی��ة، ف��إن ال��بعض اآلخ��ر كالش��یخ ش��لتوت م��ثال 

ألنھ�ا ال یمكن أن یقال إن الكل دین یج�ب اتباع�ھ، "یتجاھل ھذا األمر ویجزم أنھ 
مع��ین منھ��ا، ألن��ھ ال أولوی��ة لبعض��ھا عل��ى ، وال أن ال��دین واح��د آراء متناقض��ة

، 5"بعض، وال أن الدین واح�د منھ�ا ال بعین�ھ، ألن�ھ ش�ائع ال یع�رف عل�ى التحدی�د
آراء وأفھ��ام للح��اكم أن یخت�ار ف��ي العم��ل أیھ��ا "وی�رى أن ھ��ذه اآلراء م��ا ھ�ي إال 

ویص�طدم ھ�ذا ال�رأي الوجی�ھ بوق�وع الخ�الف . 6"شاء تبعاً لما یراه من المصلحة
ع العب�ادات، وكثی�ر م�ن ف�روع األح�وال الشخص�یة الت�ي ال دخ�ل للح�اكم في فرو

فیھا وال تتعلق بالمصلحة وبمسائل السیاسة الشرعیة، فھنا ال نملك تعلیالً مقب�وال 
لالختالف، وھذا ما یدفع إلى إعادة النظر في المقدمات الثالث الت�ي انطل�ق منھ�ا 

  .الشیخ شلتوت
نفس�ھا منھ�ا م�ا یتجاذب�ھ ع�دة أدل�ة  ثم إن بعض مسائل السیاس�ة الش�رعیة

بعض��ھا ینتم��ي إل��ى المص��لحة الظ��اھرة وبعض��ھا یك��ون قیاس��ا، وبعض��ھا اآلخ��ر 
یكون ظاھر حدیث أو آیة، وقد دل االس�تقراء لف�روع السیاس�ة الش�رعیة عل�ى أن 
كل ھذه األدلة في النھایة تتضمن مصالح شرعیة قد تك�ون ظ�اھرة كم�ا یب�دو ف�ي 

ون مص��الح كامن��ة كم��ا یظھ��ر ف��ي القی��اس والنظ��ر المص��الح المرس��لة وق��د تك��
وھذا االستدالل یك�ون بحس�ب المدرس�ة أو النزع�ة الت�ي ینتم�ي إلیھ�ا  ،7الظاھري

المجتھد؛ فعندنا المدرسة الظاھریة، والمدرسة التعلیلیة وداخل المدرسة التعلیلیة 
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نجد أیضا فروقا في درجة اعتبار المصالح، فكی�ف یص�ح ل�ولي األم�ر أن یخت�ار 
رأي واح��د م��ن ب��ین اآلراء المختلف��ة ف��ي المس��ألة الواح��دة م��ن مس��ائل السیاس��ة 

ل�ھ، ویھم�ل اآلراء األخ�رى م�ع ظھ�رت الشرعیة بناء على م�ا ی�راه م�ن مص�لحة 
ف��ي ال��دلیل الغی��ر  كامن�ةأنھ�ا كلھ��ا تتض��من مقاص�د ش��رعیة أو ب��األحرى مص��الح 

نمل�ك تعل��یالً وف��ي ھ�ذه الحال�ة أیض�ا ال   ؟ )ظ�اھر ن�ص أو قی�اس م�ثال(مص�لحي 
مقبوال لالخ�تالف، م�ا دام�ت اآلراء المختلف�ة ف�ي مس�ائل السیاس�ة الش�رعیة كلھ�ا 
تستند إلى المصالح  سواء أكانت ظاھرة أم باطنة، وھذا ما یدفع أیضا إلى إع�ادة 

  .النظر في المقدمات الثالث التي انطلق منھا الشیخ شلتوت
ال�رأي ف�ي المقدم�ة -ل�ھوالفری�ق ال�ذي یمث-وإذا كنا نواف�ق الش�یخ ش�لتوت 

، "وال أن ال��دین واح��د مع��ین منھ��ا، ألن��ھ ال أولوی��ة لبعض��ھا عل��ى بع��ض"الثانی��ة 
وال أن "باعتب�ار الك�ل ی��دور ف�ي فل�ك الظ��ن، وك�ذلك نوافق�ھ عل��ى المقدم�ة الثالث��ة 

، ألن ع�دم التحدی�د "الدین واحد منھا ال بعینھ، ألنھ شائع ال یع�رف عل�ى التحدی�د
ال : "ولك�ن نخالف�ھ ف�ي المقدم�ة األول�ى. نف ھ�ذا ال�رأيیكرس الغموض الذي یكت

وھ�ي ف�ي نظ�ري ". یمكن أن یقال إن الكل دین یجب اتباعھ، ألنھا آراء متناقضة
  .خاطئة وتحتاج إلى مزید من البحث والتمحیص

  تصویر المسألة وتحریر محل النزاع    -ثانیاً 
دم��ة وص��حة إن أول م��ا یمك��ن أن ننطل��ق من��ھ نح��و إثب��ات خط��أ ھ��ذه المق -1

أي أن الك��ل دی��ن یج��ب إتباع��ھ وأن ھ��ذه اآلراء ال تعتب��ر متناقض��ة ب��ل  -خالفھ��ا
ھ�و عب�ارة ع�ن مث�ال محس�وس أورده الش�یخ أب�و زھ�رة  -مكملة لبعضھا ال�بعض

إن الح��ق ل��م یص��بھ الن��اس ف��ي ك��ل وجوھ��ھ وال : "ونس��بھ ألفالط��ون یق��ول فی��ھ
في كل وجوھھ، بل أصاب كل إنس�ان جھ�ة، ومث�ال ذل�ك عمی�ان انطلق�وا  هأوأخط

إلى فیل، وأخذ كل منھم جارحة منھ فجسھا بیده، ومثلھ�ا ف�ي نفس�ھ، ف�أخبر ال�ذي 
مس الرجل أن خلقة الفی�ل طویل�ة مس�تدیرة ش�بیھة بأص�ل الش�جرة، وأخب�ر ال�ذي 

وأخب�ر ال�ذي م�س مس الظھر أن خلقتھ تشبھ الھضبة العالیة، والرابیة المرتفعة، 
فك�ل واح�د م�نھم ق�د أدى بع�ض م�ا أدرك، . أذنھ أنھ منبسط دقیق یطوی�ھ وینش�ره

وك��ل یك��ذب ص��احبھ وی��دعي علی��ھ الخط��أ والجھ��ل فیم��ا یص��فھ م��ن خل��ق الفی��ل، 
ف�انظر إل��ى الص�دق كی��ف جمعھ�م وانظ��ر إل�ى الك��ذب والخط�أ كی��ف دخ�ل عل��یھم 
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ؤالء العمی�ان باعتب�ار أن ، فكذلك أھل االجتھاد یمكن اعتب�ارھم كھ�8"حتى فرقھم
المولى عز وجل اقتضت حكمتھ أن یعرف كل مجتھد طرف�اً م�ن الحقیق�ة یناس�ب 

على أن یكون مجموع ما یعرفھ المجتھ�دون م�ن أم�ة س�یدنا  بعض المكلفینحال 
لتناس�ب ح�ال ھو عین الشریعة المحمدیة التي ج�اءت  صلى هللا علیھ وسلممحمد 

  . جمیع المكلفین
ھ�و ذل�ك التن�اقض العقل�ي ال�ذي یظھ�ر لمخطئة إلى رأیھم ھ�ذا الذي دفع او -2

وأكث�ر الفقھ�اء إل�ى أن : "عند محاولة تصویب جمیع المجتھدین، یق�ول الش�وكاني
الحق في أحد األقوال، ول�م یتع�ین لن�ا، وھ�و عن�د هللا متع�ین؛ الس�تحالة أن یك�ون 

ھ��ذا . 9"الش�يء الواح��د ف��ي الزم�ان الواح��د ف��ي الش��خص الواح�د، ح��الال وحرام��اً 
التناقض یرجع بدوره إلى اختالف العلماء في مسألة أخرى لھا صلة بالموضوع 

ھ���ل � تع��الى حك���م ف���ي ك��ل حادث���ة أم ال؟ فال���ذي ذھ��ب إلی���ھ محقق���و : أال وھ��ي
المصوبة أنھ ل�یس ف�ي الواقع�ة الت�ي ال ن�ص فیھ�ا حك�م مع�ین یطل�ب ب�الظن، م�ن 

هللا تع��الى عل��ى ك��ل  ج��واز وحظ��ر وح��الل وح��رام ب��ل الحك��م یتب��ع الظ��ن، وحك��م
وذھ�ب ق�وم م�ن المخطئ�ة إل�ى أن � تع�الى ف�ي ك�ل . 10مجتھد ما غلب على ظن�ھ

قبل االجتھاد من جواز وحظر، بل وف�ي ك�ل حرك�ة یتح�رك  11حادثة حكما بعینھ
بھ��ا اإلنس��ان حك��م تكلی��ف م��ن تحلی��ل وتح��ریم، وإنم��ا یرت��اده المجتھ��د بالطل��ب 

واالجتھ�اد یج�ب أن یك�ون م�ن ش�يء واالجتھاد، إذ الطلب ال ب�د ل�ھ م�ن مطل�وب 
، ویلزم من ھ�ذا الم�ذھب أن المص�یب واح�د 12إلى شيء فالطلب المرسل ال یعقل
  .من المجتھدین في الحكم المطلوب

  نتیجة  -ثالثا
وعند النظر والتحقیق في كالم المصوبة یجد المرء أن المصوبة ال   

المخطئة یرجع إلى كون تناقض عندھم في المسألة؛ ذلك أن منشأ التناقض عند 
الحق متعینا عند هللا قبل اجتھاد المجتھد، وما دامت اآلراء متناقضة فال شك أن 

لكن الذي فات بعض المخطئة أن عدم التعیین عند المصوبة ال . المصیب أحدھا
یعني إطالقاً أن یكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد، 

لتعیین یعني عندھم أن الشارع راعى اختالف األحوال حالال وحراماً؛ بل عدم ا
عند األشخاص فما یصلح لزید قد یضر عمرٍو، وھكذا؛ أي أن ھذا الشيء قد 
یكون حالال في حق شخص حراماً في حق شخص آخر الختالف أحوال 
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األشخاص قوة وضعفاً في الدین بحسب انقسام الشریعة إلى مراتب أو مقامات 
، وكذلك قوة وضعفا ة وھي اإلسالم ثم اإلیمان ثم اإلحسانثالثة متدرجة معروف

، وبناًء على فكرة مراعاة اختالف األحوال 13تتناسب وأحوال المكلفینفي البدن 
یصبح مذھب المصوبة أكثر دقة من مذھب المخطئة، وعدم التعیین عند 
المصوبة یصبح عین التعیین، وتعین الحق عند المخطئة یصبح بال تعیین، ألن 

ألشخاص المكلفین یختلفون في األحوال فال یصح تعمیم الحكم علیھم من خالل ا
القول بصواب رأي مجتھد واحد ثم تعمیمھ على مجموعة من األشخاص غیر 
المتكافئین في األحوال، أما رأي المصوبة  فیذھب إلى دراسة كل شخص أو 

أقوال  حالة بحسب قوتھا وضعفھا في الدین والبدن ثم بعد ذلك النظر في
المجتھدین المختلفة تشدیداً وتخفیفاً وإسقاط كل قول أو حكم على الحالة التي 

وعلیھ ففكرة عدم التعیین عند . تناسبھا تشدیداً وتخفیفاً، وھذه قمة التعیین
المصوبة في حقیقة األمر تتجاوز التناقض الظاھري في اآلراء وتھدف إلى 

  .تحقیق مناط الحكم الشرعي
ألح���وال مع���روف عن���د علم���اء الش���ریعة ب���دلیل أن وأص���ل اخ���تالف ا

المصلحة المرسلة والسیاسة الشرعیة كالھما یرج�ع إل�ى ھ�ذا األص�ل، وق�د ذك�ر 
عن�د حدیث�ھ ع�ن ج�واز التوس�عة عل�ى الحك�ام ف�ي –كالم�ا " الذخیرة"القرافي في 

یدل عل�ى أن اعتب�ار اخ�تالف األح�وال ف�ي الش�رع مؤص�ل  -أحكام والیة المظالم
الش�رع ش�دد ف�ي الش�ھادة أكث�ر م�ن الروای�ة لت�وھم : "یق�ول القراف�يفي الشریعة، 

الع�داوة، فاش�ترط الع�دد والحری��ة، ووس�ع ف�ي الس��لم والق�راض والمس�اقاة وس��ائر 
العقود المستثناة لمزید الضرورة، ول�م یقب�ل ف�ي الزن�ا إال أربع�ة، وقب�ل ف�ي القت�ل 

كثی�رة ف�ي الش�رع  وھ�ذه المباین�ات...اثنین والدماء أعظم، لك�ن المقص�ود الس�تر
فكذلك ینبغي أن یراعي اختالف األحوال في األزمان، فتكون  ،الختالف األحوال

المناسبة الواقعة ف�ي ھ�ذه الق�وانین مم�ا ش�ھدت القواع�د لھ�ا باالعتب�ار، ف�ال تك�ون 
  .14"مرسلة، بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد األصلیة

مراعى من الشارع فما یمنع بعد ھذا أن یكون اختالف المذاھب الفقھیة 
الختالف أحوال المكلفین، خاصة إذا علمنا أن الشارع أقر ھذا االختالف بین 
المجتھدین؛ بل أوجب على كل مجتھد العمل بموجب اجتھاده وكذا كل من قلده، 
وھو ما یدفع في اتجاه قصد الشارع إلى مراعاة اختالف أحوال المكلفین من 
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بق بوقوع الخالف الفقھي، وكذلك الواقع خالل تشریع االجتھاد مع العلم المس
        .العملي یفرض نفسھ

  
  

  استثناءات القاعدة : الفرع الثاني
                                  أنواع المسائل الظنیة -أوال

التمیی��ز ب��ین المس��ائل الظنی��ة وتص��نیفھا إل��ى ن��وعین م��ن بدای��ة ال ب��د م��ن 
، 15فیھا متعین عند هللا تعالى غی�ر متع�ددالمسائل؛ نوع من المسائل الظنیة الحق 

وفیھا نص قطعي ولكن یقع الخالف فیھا عند تحقیق المناط ف�ي بع�ض المس�ائل، 
وھ��ذا م��ا یجعلن��ا نلحقھ��ا بالمس��ائل الظنی��ة، وق��د ذك��ر الغزال��ي أمثل��ة لھ��ا كتحدی��د 
مقادیر النفقة الواجبة مثالً، ومسألة تحدید اتجاه القبلة، ومسائل القضاء، ومس�ائل 

تتعل�ق بظ�روف الواق�ع المتج�دد،  أروش الجنایات، وھي عب�ارة ع�ن مس�ائل فنی�ة
وال تنضبط تفاصیلھا بالنصوص، ومادام الح�ق فیھ�ا متعین�ا فھ�و واح�د؛ وبالت�الي 

الخط��أ [وھ��ذا ینق��دح : "یثب��ت فیھ��ا الخط��أ عن��د بع��ض المجتھ��دین، یق��ول الغزال��ي
ك��ل اجتھ��اد یتعل��ق ، وف��ي ]كالقبل��ة م��ثال[= ف��ي ك��ل مس��ألة فیھ��ا ن��ص ]والص��واب

بتحقی��ق من��اط الحك��م، ك��أروش الجنای��ات وق��در كفای��ة األق��ارب، ف��إن فیھ��ا حقیق��ة 
ھذه المسائل الخطأ فیھ�ا . 16..."متعینة عند هللا تعالى وإن لم یكلف المجتھد طلبھا

ك�ل "مجازي ولیس خطأ حقیقیا، ووجود الخطأ المجازي ال یخرجھ�ا ع�ن قاع�دة 
غتف�ر وم�أجور علی�ھ، ذل�ك أن الخط�أ ف�ي مث�ل ویبدو أنھ خط�أ م، "مجتھد مصیب

ھ��ذه المس��ائل ال یتعل��ق بتقص��یر ف��ي تحص��یل ش��روط االجتھ��اد وال بتقص��یر ف��ي 
اإلحاط�ة بال��دلیل القطع��ي الواض��ح؛ إنم��ا یتعل�ق بتحقی��ق المن��اط ف��ي مس��ائل ظنی��ة 

  . الحق فیھا واحد متعین عند هللا تعالى
ح�ق المجتھ�د؛ لك�ن والمقصود بالخطأ المجازي؛ أن الخطأ ق�د یثب�ت ف�ي 

وھ�و الح�ق المتع�ین عن�د هللا -على سبیل اإلضافة إلى عدم وص�ولھ إل�ى مطلوب�ھ 
ال إل��ى م��ا  -تع��الى وھ��و أم��ر خف��ي یتج��اوز أدوات النظ��ر االجتھ��ادي المعروف��ة

وجب علیھ وھو اتباع ما غلب على ظن�ھ وعمل�ھ ك�ل م�ا ف�ي وس�عھ م�ن اكتش�اف 
  .ع في حق كل مجتھدواتباع لألمارات الظاھرة التي نصبھا الشار
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ك�ل مجتھ�د مص�یب "وإذا كان ھذا النوع من المسائل ال یشذ ع�ن قاع�دة 
؛ باعتبار أن الخط�أ مج�ازي یتعل�ق بمطل�وب المجتھ�د ال بم�ا وج�ب "في الظنیات

لتع�ین الح�ق وثب�وت  قاعدة اخ�تالف األح�والعلیھ؛ فإنھ بالمقابل ال ینضبط تحت 
   .مخالفة بعض المجتھدین لھ

ن المس��ائل یظھ��ر كم�ا قل��ت س��ابقاً أن��ھ ال یتعل��ق باالجتھ��اد وھ�ذا الن��وع م��
  ؛النظ��ري التقعی��دي األص��ولي المقاص��دي الفقھ��ي ال��ذي یت��واله علم��اء الش��ریعة

وإنم��ا یتعل��ق بتحقی��ق من��اط النص��وص أو القواع��د الش��رعیة وھ��ي جوان��ب فنی��ة 
علمیة تقدیری�ة تتعل�ق بخب�رات علم�اء متخصص�ین ف�ي مختل�ف المی�ادین كالط�ب 

وإذا فھم األمر عل�ى ھ�ذا األس�اس ف�إن  .17اء واالقتصاد والسیاسة وغیرھاوالقض
  . قاعدة اختالف األحوال مطردة في المجال الذي نحن بصدد البرھنة علیھ

ونوع آخر من المسائل الظنیة ال ن�ص قطع�ي فیھ�ا، وبالت�الي الح�ق فیھ�ا 
الخط�أ الحقیق�ي ، وھنا ال خطأ فیھ�ا عن�د االجتھ�اد؛ أي ینتف�ي )متعدد(غیر متعین 

  .18وكذلك المجازي
  

تأویل اختالف فقھاء السیاسة الشرعیة في مباحث اإلمامة من : المطلب الثاني
  "األحكام السلطانیة للماوردي"خالل كتاب 

أھمی�ة تقس�یم اجتھ�اد ول�ي األم�ر إل�ى تعی�ین المن�اط وتحقیق�ھ ف�ي  :الفرع األول
   مسائل السیاسة الشرعیة الدستوریة  

ولي األمر في مسائل السیاسة علیھ أن یحس�م األم�ر ویخت�ار، ال شك أن 
وال شك أن تص�رفھ عل�ى الرعی�ة من�وط بالمص�لحة كم�ا ذك�ر العلم�اء ولك�ن ھ�ذا 
االختی�ار ال یعن��ي أن اآلراء األخ��رى الت��ي تركھ��ا لیس��ت ص��وابا أو أنھ��ا أخط��أت 

عل�ى مقصد الشارع الحكیم؛ بل كلھا تدور في فلك المقاصد الشرعیة، ولكن ھ�ذا 
عل��ى مس��توى تعی��ین من��اط الحك��م الش��رعي؛ أم��ا عل��ى  يأ ؛المس��توى النظ��ري

مستوى تحقیق مناط الحكم الشرعي وھو أمر یتعلق بالتطبیق عل�ى أرض الواق�ع 
وھن��ا یك���ون ول��ي األم���ر معرض���ا للخط��أ والص���واب عن���د تحقی��ق من���اط الحك���م 

حینم��ا الش��رعي كم��ا س��بق تقری��ره ف��ي المطل��ب األول، ویمك��ن الق��ول إن اإلم��ام 
یختار رأیا واح�دا م�ن ھ�ذه اآلراء بن�اء عل�ى دلی�ل ش�رعي مع�ین ف�إن ھ�ذا ال�رأي 
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بدلیل�ھ متض��من ف��ي حقیق��ة األم��ر اجتھ��ادین اثن��ین ف��ي نف��س الوق��ت؛ األول تعی��ین 
الحكم الشرعي للواقعة المدروسة ونحكم بص�واب اجتھ�اده مھم�ا ) المقصد(مناط 

ھ، واالجتھاد الثاني تحقیق مناط تخیر من اآلراء التي قررھا علماء مجتھدون قبل
الحك��م الش�رعي، وھ��ذا االجتھ��اد الث��اني ی��رتبط ) اختی�ار وس��یلة تحقی��ق المقص��د( 

وھ��ذا االجتھ��اد ھ��و ال��ذي یك��ون  س��بق ذك��ره،ب��الواقع وھ��و عم��ل تقن��ي فن��ي كم��ا 
ص��واباً إذا اس��تند فی��ھ ول��ي األم��ر إل��ى المص��لحة الظ��اھرة، وھ��و ال��ذي ق��ال فی��ھ 

والف�رق ب�ین ال��رأي . 19"عل��ى الرعی�ة من�وط بالمص��لحة تص�رف اإلم�ام"العلم�اء 
الصواب تعیینا وتحقیقا للمناط وغیره م�ن اآلراء األخ�رى الت�ي وافق�ت الص�واب 
في تعیین المناط وجانبتھ ف�ي تحقی�ق المن�اط ھ�و فك�رة أو دلی�ل اخ�تالف األح�وال 

 اھم�الذي أشرت إلیھ في المطلب األول استنادا إلى كالم الغزالي والقراف�ي وغیر
من العلماء المحققین؛ وولي األمر إذا أصاب تحقیق مناط الحكم الشرعي فمعن�اه 

أن ین��زل من��اط الحك��م  -م��ن موقع�ھ ك��ولي لألم��ر-أن�ھ اس��تطاع بنظ��ره المص��لحي 
الشرعي على النازلة التي یعالجھا، أي أن الحكم الشرعي الذي تبن�اه ول�ي األم�ر 

ع في تل�ك الحادث�ة؛ أي وافق�ھ وھو حكم یتضمن وسائل شرعیة وافق حال المجتم
مراع�اة مرات�ب الش�ریعة ال�ثالث اإلس�الم ، (من حیث القوة والض�عف ف�ي ال�دین 

، )إمكانی�ات المجتم�ع اإلس�المي(والقوة والضعف في الجس�م ) اإلیمان واإلحسان
بالوس��ائل ) من��اط الحك��م(فیك��ون الحك��م الش��رعي محقق��ا للمقاص��د المرج��وة من��ھ 

أخط��أ تحقی��ق من��اط الحك��م الش��رعي فمعن��اه أن الوس��ائل بینم��ا إذا . المتض��منة فی��ھ
التي اختارھا ولي األمر والمتضمنة في الحكم الشرعي ال�ذي رجح�ھ ل�م تتناس�ب 
وأحوال المجتمع ف�ي النازل�ة المدروس�ة م�ن حی�ث كم�ا قل�ت الق�وة والض�عف ف�ي 

خط�أ مج�ازي؛ أي أن الخط�أ ق�د یثب�ت  سبق ذكرهالدین والجسم، والخطأ ھنا كما 
المجتھد؛ لكن عل�ى س�بیل اإلض�افة إل�ى ع�دم وص�ولھ إل�ى مطلوب�ھ وھ�و  في حق

الح��ق المتع��ین عن��د هللا تع��الى وھ��و أم��ر خف��ي یتج��اوز أدوات النظ��ر االجتھ��ادي 
المعروف���ة، وإنم���ا یتعل���ق بتحقی���ق من���اط النص���وص أو القواع���د الش���رعیة وھ���ي 
جوان��ب فنی��ة علمی��ة تقدیری��ة تتعل��ق بخب��رات علم��اء متخصص��ین ف��ي مختل��ف 

می��ادین كالط��ب والقض��اء واالقتص��اد والسیاس��ة وغیرھ��ا كلھ��ا تتب��ع مھ��ام ول��ي ال
  .األمر
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وربما یتساءل البعض ما جدوى كل ھذا الكالم وتقسیم الرأي الواحد في   
األول تعی��ین للمن��اط  یص��یبھ جمی��ع المجتھ��دین والث��اني  -المس��ألة إل��ى اجتھ��ادین

م��ا دام��ت النتیج��ة ف��ي النھای��ة واح��دة وھ��ي ك��ون ول��ي  -تحقی��ق ل��ھ یص��یبھ أح��دھم
التي ) الوسیلة(األمر في كلتا الحالتین سیختار الرأي الراجح بناء على المصلحة 

  :یراھا محققة للمقصد الشرعي من الحكم ؟ والجواب
إن الغرض من ذلك أوال بیان وإثبات الحق في الفروع الفقھیة والسیاسیة كما  - 1

  ".كل مجتھد مصیب"صحة قاعدة ذكرنا مؤیدات دما ثبت في األصول عن
إن في الذھاب إلى تخطئة العلماء المجتھدین في قضایا تعیین المناط أي  - 2

خاصة في المسائل السیاسیة التي  ،التي تتعلق باالجتھاد في الشرعیات ظلم لھم
 یتحامل الناس فیھا على العلماء وھذا عند الفتن فیُتھموا في دینھم وعدالتھم

بتأویل ما وقعوا فیھ من أخطاء بأنھم یحرفون الكلم عن موضعھ وبالتالي 
یُصنفون بأنھم علماء السلطان، وھذا بخالف ما إذا حملنا أخطاءھم على الخطأ 
في تحقیق المناط وھو أمر تختلف فیھ األنظار وال یسلم منھ النظار، واختالف 

  صلى اهللا عليه وسلموفاة النبي  في شؤون السیاسة بعد - رضوان هللا علیھم -الصحابة 
 . من ھذا النوع

كذلك تحامل بعض الباحثین المعاصرین المتأثرین بالنظریة الغربیة في  - 3
السیاسة على العلماء القدامى، وربما السخریة من آرائھم غیر ممیزین بین 
اجتھادھم في الشرعیات عند تعیین مناط األحكام الشرعیة وھذا یستند إلى 

لتشریع اإلسالمي وھذا ال یمكن أن یخطئ فیھ أھل االجتھاد بناء على مصادر ا
، واجتھادھم في تحقیق المناط وھذا یستند إلى "كل مجتھد مصیب"قاعدة 

تخص أزمانھم وأماكنھم التي عاشوا فیھا، وكذلك ظروف ) وسائل(مصالح 
ن وأحوال مجتمعاتھم من حیث القوة والضعف في الدین والجسم، وھذا متوقع أ

یخطئوا فیھ في أزمنتھم فضال عن األزمنة الالحقة، وال یخفى على اللبیب أن 
، "العلماء ورثة األنبیاء"مثل ھذا التحامل بغیر وجھ حق یزعزع ثقة الناس في 

" وربما تعدى ذلك إلى مصادر تشریعھم، فماذا ننتظر إذا وصلنا إلى مرحلة 
إذا في إطار إحسان الظن  وھذا الجھد یأتي" !! آخر ھذه األمة یلعن أولھا

 .   بالعلماء المجتھدین، واالرتقاء بالبحث العلمي الشرعي إلى خلق اإلحسان



   في السیاسة الشرعیة الدستوریةوتطبیقاتھا " كل مجتھد مصیب"قاعدة                        
  

  

 81                                                                                   مجلة اإلحیاء

على عكس الفریق من الباحثین الذي ذكرناه في النقطة الثالثة ھناك فریق  - 4
آخر ینتمي إلى مدرسة تقدیس التراث السیاسي اإلسالمي، وھذا الفریق یكاد 

في السیاسة ال یزال صالحا إلى یوم الناس ھذا، فربما  یعتبر كل ما أنتجھ السلف
اختلطت عندھم المقاصد بالوسائل والثوابت بالتاریخ؛ ویظھر الدین والمنظومة 
التشریعیة  بمظھر القصور عن مواكبة مقتضیات العصر، وھذا إن حدث یرجع 

الشرعیة تعیین المناط المرتبط بتعیین المقاصد : إلى عدم التمییز بین االجتھادین
 .  الثابتة وتحقیق المناط المتغیر المرتبط بتنزیل ھذه المقاصد على أرض الواقع

إن تقسیم اجتھاد العالم في المسألة الواحدة إلى اجتھادین في نفس الوقت  - 5
ھما تعیین المناط وتحقیقھ یساھم بدرجة كبیرة في ضبط المصلحة المطلوب من 

ن ھذه المصلحة یصبح لھا إحداثیات تتعین ولي األمر أن یستقصیھا ویتبناھا؛ أل
بھا من زمان ومكان وأحوال تختلف قوة وضعفا في الدین والجسم فتكون 

الراجحة عند ولي األمر تتناسب شدتھا وضعفھا بحسب ھذه ) المصلحة(الوسیلة 
 .األحوال شدة وضعفا، اتساعا وضیقا

ت مختلف العلوم ھذا التقسیم یتناسب والزمن الذي نعیش فیھ؛ حیث تفتق - 6
عن معلومات ومعارف ال یكاد یحصیھا العد، ولم یعد بإمكان العالم في الشریعة 
اإلحاطة بھا، وبالتالي لم یعد بإمكانھ االستقالل بتحقیق مناط الحكم الشرعي، أي 
لم یعد لھ الحق في االنفراد بسلطة التشریع فضال عن سلطة التنفیذ، وھذا یناسب 

ي في ھذا الزمن حیث تفاقم االستبداد وعمَّ، واحتیج فیھ حال المجتمع اإلسالم
من  -كما یسمیھ مناوئیھ-إلى الفصل بین السلطات، وبذلك یتخلص رجل الدین 

مسؤولیة وتبعات األحكام التي تصدر عنھ في الجزء المتعلق بتحقیق مناط كثیر 
 .         من القضایا المعاصرة

ھ�ذا المطل��ب ع��رض بع��ض  م�ن أج��ل ھ��ذه األس�باب یح��اول الباح��ث ف��ي
مس��ائل السیاس��ة الش��رعیة الدس��توریة المتعلق��ة بمبح��ث اإلمام��ة م��ن خ��الل كت��اب 

ك���ل مجتھ���د "، وبی���ان ص���حة واط���راد قاع���دة "األحك���ام الس���لطانیة للم���اوردي"
في فروع السیاسة الدستوریة، وفي أثناء ذلك الوقوف على بعض ثم�ار " مصیب

ث المقاص��د الش��رعیة والمص��الح اخ��تالف فقھ��اء السیاس��ة ف��ي مس��ائلھا، م��ن حی��
  .المحققة لھا) الوسائل(
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ال��واردة ف���ي كت��اب األحك���ام  20تخ���ریج بع��ض مس���ائل اإلمام��ة: الف��رع الث��اني 
   "  كل مجتھد مصیب"السلطانیة للماوردي على قاعدة 

  :یحاول الباحث في ھذا الفرع
  .األحكام السلطانیة للماوردي"ذكر أقوال الفقھاء اعتمادا على كتاب  -
وسنرى أنھ واحد غیر مختلف فیھ عند جمیع الفقھاء في أي  تعیین المناط، -

  . مسألة سنذكرھا
  . مع بیان المصیب من المخطئ وتحقیق المناط -
واإلصابة تكون بتبني الفقیھ للنظر المصلحي عند استداللھ على المسألة في  -

إذا كانت  )قوة= الحالة العادیة للمجتمع(إطار ما یجب أن یكون في زمنھ 
  .المسألة بطبیعتھا قابلة للتغیر

والخطأ یكون بتبني الفقیھ للنظر الظاھري أو القیاسي عند استداللھ على  -
المسألة في إطار ما یجب أن یكون في زمنھ إذا كانت المسألة بطبیعتھا قابلة 

  .للتغیر
 ثم نذكر الحالة التي یمكن أن یصبح فیھا الخطأ صوابا؛ أي نبین الثمرة -

المرجوة من اختالف الفقھاء في الرأي، ألن خطأ الفقیھ في تحقیق مناط مسألة 
في إطار ما یجب أن ) واقعھ(معینة یعني أنھ فشل في تنزیلھا على زمنھ 

یكون، ولكن اجتھاده ھذا یمكن أن یكون صوابا عند تنزیلھ على زمن آخر ألن 
إلى الصواب بدایة،  رأیھ في ھذه الحالة یكون استثناء من الرأي الذي ُوفق

وھذا االستثناء یناسب أزمنة وأحوال للمجتمع ربما تتكرر في المستقبل بحسب 
  .   طبیعة المسألة، وفي ھذا إثراء للفقھ السیاسي الشرعي

  مسألة أقل عدد تنعقد بھ اإلمامة من جماعة أھل الحل والعقد -أوال
ام��ة وع��دد ذك��ر الم��اوردي اخ��تالف العلم��اء ف��ي ع��دد م��ن تنعق��د ب��ھ اإلم

  : 21آراءھم وأدلتھم كاآلتي 
قال��ت طائف��ة ال تنعق��د إال بجمھ��ور أھ��ل العق��د والح��ل ف��ي ك��ل بل��د لیك��ون  -1

وعل��ق الم��اوردي ب��أن ھ��ذا الم��ذھب  .الرض�اء ب��ھ عام��ا والتس��لیم إلمامت��ھ إجماع�ا
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عل��ى الخالف��ة باختی��ار م��ن حض��رھا ول��م  رض��ي هللا عن��ھم�دفوع ببیع��ة أب��ي بك��ر 
  .ینتظر ببیعتھ قدوم غائب عنھا

وقالت طائفة أخرى أقل من تعقد بھ اإلمامة خمسة یجتمع�ون عل�ى عق�دھا  -2
األول بیع�ة الص�دیق انعق�دت : أو یعقدھا أح�دھم برض�ا األربع�ة اس�تدالال ب�أمرین

الشورى في س�تة جعل  عمر : بخمسة اجتمعوا علیھا ثم تابعھم الناس، والثاني
  .لیُعقد ألحدھم برضى الخمسة، وھو قول أكثر الفقھاء والمتكلمین من البصرة

وذھب آخرون من فقھ�اء الكوف�ة إل�ى انعقادھ�ا بثالث�ة یتوالھ�ا أح�دھم برض�ى  -3
  .االثنین لیكونوا حاكما وشاھدین كما یصح عقد النكاح بولي وشاھدین

 -رضوان هللا علیھم�ا–اس قال لعلي وقالت طائفة أخرى تنعقد بواحد ألن العب -4
ب�ایع اب�ن عم�ھ  صلى هللا علی�ھ وس�لمامدد یدك أبایعك فیقول الناس عم رسول هللا 

  .  فال یختلف علیك اثنان، وألنھ حكم، وحكم الواحد نافذ
إن المن��اط : ویمك��ن الق��ول بع��د ع��رض مختل��ف آراء الفقھ��اء ف��ي المس��ألة

حصیل رضا األم�ة م�ن خ�الل جماع�ة أھمیة تواحد وكل اآلراء تحوم حولھ وھو 
وانتظ��ام األم��ة تح��ت س��لطة  أھ��ل الح��ل والعق��د ألج��ل اس��تقرار منص��ب اإلمام��ة،

شرعیة تنظم شؤونھا وتحرس بیض�تھا، ولك�ن اختل�ف الفقھ�اء ف�ي وس�یلة تحقی�ق 
ھذا المناط تبع�اً الخ�تالفھم ف�ي تق�دیر ظ�روف وأح�وال المجتم�ع ال�ذي ھ�م بص�دد 

  :التنظیر لھ
فالرأي األول یرى أصحابھ أن تحقیق االستقرار ال یكون إال برضا األم�ة  -1

والرضا ال یحصل إال بموافقة جمھور أھل الحل والعقد في كل بل�د، وھ�ذا یعتب�ر 
تحقیقا للمناط ویمكن القول إنھ تحقیق یوصف بالصواب؛ ألنھ استُعِمل فیھ النظر 

ف�ي إط�ار م�ا یج�ب أن یك�ون ف�ي  المصلحي؛ والفقھ�اء ف�ي ھ�ذه المس�ألة یُنظِّ�رون
وفي ظل ھذه الظروف . لحالة العادیة أي مجتمع راشد وظروف وأحوال عادیةال

فإن مصلحة األمة واستقرارھا یقتضي توسیع دائرة التشاور والرضا بین ممثل�ي 
األمة ألجل تحقیق إجماع حول اإلمام المرشح خاصة في ھذا الزمن الذي یسمح 

  .   ة في وقت وجیزبھذا النوع من االستشار
بینم��ا ال��رأي الث��اني ال��ذي ی��رى أن أق��ل ع��دد تنعق��د ب��ھ اإلمام��ة خمس��ة؛  - 2

؛ حی�ث ق�اس -في نظر الباح�ث–فتحقیقھ للمناط اعتمد فیھ على القیاس وھو خطأ 
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، وی�رى أص�حاب ھما جرى في زمن الص�حابة عل�ى م�ا یج�ب أن یك�ون ف�ي زمن�
ام��ة یمك��ن تحقیق��ھ بخمس��ة ھ��ذا ال��رأي أن من��اط الرض��ا واس��تقرار منص��ب اإلم

أش��خاص یعق��دون اإلمام��ة نیاب��ة ع��ن األم��ة طبع��ا ب��دلیل ح��دوث ذل��ك عن��د بیع��ة 
الصدیق، وكذلك لما اختار عمر س�تة للش�ورى یعق�دونھا ألح�دھم، وھ�ذا ص�حیح 
فقد حصل الرضا واستقرار منصب اإلمامة بھذا العدد في زمن الصحابة؛ ولك�ن 

م�ان نس�تقبلھ؛ ب�ل ھن�اك ظ�روف معین�ة كما قلت ھذا األمر لیس مطردا في ك�ل ز
حصلت في زمن الصحابة جعلت اختیار الخلیفة یكون بھذه الطریقة وھذا العدد، 
والمھ��م أن المقص��د الش��رعي تحق��ق ف��ي زم��ن الص��حابة بالوس��یلة الت��ي اختارھ��ا 
الص��حابة ف��ي ذل��ك الوق��ت، ولك��ن ھ��ذه الظ��روف یس��تعبد أن تتك��رر ف��ي ال��زمن 

ائل السیاسة كما ھ�و مع�روف متغی�رة بطبیعتھ�ا، وال المستقبل؛ ألن كثیرا من مس
یمكن أن نستوعبھا بالقی�اس  فھ�و یجع�ل المس�ائل تمی�ل إل�ى الثب�ات عك�س النظ�ر 
المص��لحي، وإن ح��دث وتك��ررت نف��س الظ��روف ف��ي ال��زمن المس��تقبل وتطابق��ت 
أحوالھ مع أحوال زمن الصحابة ففي ھذه الحالة یكون ھذا ال�رأي أص�اب تحقی�ق 

  .  المناط
یتوالھ�ا "كذلك الرأي الثالث الذي یرى أن أقل عدد تنعقد بھ اإلمامة ثالثة  -3

، اعتم��د ف��ي تحقیق��ھ للمن��اط عل��ى القی��اس؛ حی��ث ق��اس "أح��دھم برض��ى االثن��ین
اإلمامة على عقد النكاح، ویرى أص�حاب ھ�ذا ال�رأي أن من�اط الرض�ا واس�تقرار 

نیاب��ة ع�ن األم��ة  منص�ب اإلمام�ة یمك��ن تحقیق�ھ بثالث��ة أش�خاص یعق��دون اإلمام�ة
ح�اكم وش�اھدي : وھذا یستند إلى عقد النكاح؛ حی�ث یش�رف علی�ھ ثالث�ة أش�خاص

عدل للداللة على وجود الرضا بین طرفي العقد الزوج والزوجة، والحق أن ھذا 
قیاس مع الفارق؛ ألن عقد الزواج  یتعلق بأفراد واإلمامة تتعلق بأم�ة، والزوج�ة 

خالل��ھ رض��اھا، فكی��ف نتب��ین رض��ا أم��ة تع��د لھ��ا ول��ي واح��د یمثلھ��ا ونتب��ین م��ن 
ب��المالیین م��ن خ��الل ثالث��ة أش��خاص، فم��ن یك��ون ھ��ؤالء األش��خاص وم��ا ھ��ي 
مواص�فاتھم حت��ى ترض�ى األم��ة بتمث�یلھم ؟ ص��حیح ح�دث ذل��ك ف�ي الماض��ي ف��ي 
زم�ن الص��حابة المب��ارك، ویمك��ن أن یح��دث ف�ي المس��تقبل وھ��ذا بحس��ب ظ��روف 

ول�یس ف�ي إط�ار م�ا یج�ب أن یك�ون  22ءوأحوال المجتم�ع اإلس�المي، لك�ن اس�تثنا
ولیس في ظل ظروف وأحوال عادیة، وھذا ھو السبب في خط�أ ھ�ذا الفری�ق ف�ي 
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تحقی��ق المن��اط؛ إذ اعتم��د عل��ى القی��اس والقی��اس ف��ي مث��ل ھ��ذا الن��وع م��ن مس��ائل 
  .        السیاسة یعطي نتائج ثابتة ال تتناسب مع تغیرات المجتمع وأحوالھ التي یمر بھا

الراب��ع یش��بھ ال�رأي الث��اني والثال��ث ف��ي اعتم�اده عل��ى القی��اس ف��ي  وال�رأي -4
تحقیق مناط رضا األمة، إال أنھ اكتفى في عقد اإلمامة بشخص واحد ین�وب ع�ن 
األمة بدلیل حصول ذلك في زمن علي رضي هللا عنھ، ومن الفقھاء من یرى أن 

ف��ي  عن�ھ، وم�ا قی�ل   بیع�ة الص�دیق أیض�ا إنم�ا ص�حت ببیع�ة واح��د ھ�و عم�ر 
  .في ھذا الموضعیقال الرأي الثاني 

  مسألة حسم جماعة الحل والعقد للنزاع الواقع بین مرشحین لإلمامة -ثانیا
عل�ى واح�د م�ن اثن�ین ] اإلم�ام[= ف�إن وق�ف االختی�ار: " یقول الماوردي  

وال�ذي . فتنازعاھا فقد قال بعض الفقھاء یكون قدحا لمنعھما ویع�دل إل�ى غیرھم�ا
ول�یس طل�ب . العلماء والفقھاء أن التنازع فیھ�ا ال یك�ون ق�دحا مانع�اعلیھ جمھور 

اإلمامة مكروھا، فقد تنازع فیھا أھل الشورى فم�ا رد عنھ�ا طال�ب وال من�ع منھ�ا 
  .23"راغب

لم یذكر الماوردي دلیل الفری�ق ال�ذي اعتب�ر التن�ازع مانع�ا م�ن اإلمام�ة،   
بعض أص�حابھ    علیھ وسلمصلى هللاولكن ربما استند ھذا الفریق إلى نھي النبي 

، وذك��ر دلی��ل الفری��ق الث��اني ال��ذي ذھ��ب إل��ى أن طل��ب اإلمام��ة 24طل��ب اإلم��ارة
ودلیلھم القیاس فكما أن أھل الش�ورى  .والتنازع حولھا ال یعتبر مانعا من اإلمامة

. عل�ى أن یك��ون اإلم��ام واح��دا م�ن بی��نھم تن��ازعوا اإلمام��ة ال�ذین عی��نھم عم��ر 
ف��ي ھ��ذه المس��ألة یتعل��ق بك��ون منص��ب  الحك��م الش��رعي إن من��اط: ف��یمكن الق��ول

اإلمامة مسؤولیة عظیمة تتطلب  الحذر وعدم اإلقدام علیھا رغ�م ت�وفر الش�روط  
الظاھرة في المرشح التي أقرھا الش�ارع، وجمی�ع الفقھ�اء م�دركون لھ�ذا المن�اط، 
واجتھادھم على ھذا المستوى صحیح نظرا الختیار كل فریق منھم�ا رأی�ا یس�عى 

ن خالل�ھ لتحقی�ق ھ�ذا المن�اط؛ ف�الفریق األول وعل�ى ف�رض أن دلیل�ھ م�ا ذكرت�ھ م
فإن��ھ فھ��م م��ن النھ��ي ال��وارد ف��ي األحادی��ث الش��ریفة أن طل��ب الخالف��ة  والتن��ازع 
علیھ��ا أم��ارة عل��ى الح��رص م��ع أنھ��ا مس��ؤولیة ثقیل��ة تن��وء بحملھ��ا الجب��ال، وال 

ذا یرج�ع لض��عفھ یح�رص علیھ�ا إال م�ن ك�ان غی�ر مق��در لم�ا ینتظ�ره وتس�رعھ ھ�
وھ��ذا م��ؤثر فیھ��ا؛  ل��ذلك التزم��وا  ال��نص ال��وارد ف��ي الح��دیث الش��ریف، وھ��ذا 
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التحقیق في حقیقة األمر یناسب حال بعض األفراد أو األزمنة التي تض�عف فیھ�ا 
األمة وتبتلى بوجود تكالب على السلطة واعتبارھا مغنما ال مغرما كح�ال زمانن�ا 

من�اط النھ�ي ع�ن طل�ب اإلم�ارة، ویعتب�ر ھ�ذا أما الفری�ق الث�اني فھ�و یع�رف . ھذا
النھي في حق الضعفاء بدلیل ما حدث مع أھ�ل الش�ورى بم�رأى ومس�مع جماع�ة 

) اإلمكانی��ات(أھ��ل الح��ل والعق��د ف��ي ذل��ك الوق��ت؛ ألن الق��وي ف��ي ال��دین والجس��م 
ال یخشى علیھ من طلب اإلمارة بل طلبھ�ا ف�ي  -رضي هللا عنھما-كعلي وعثمان 

إذا شعر أن�ھ أق�در وأكف�أ م�ن أي ش�خص آخ�ر، وھ�ذا م�ا س�عى حقھ ربما واجب، 
وھنا یمكن أن نصف االجتھاد األول  بالص�واب؛ ألن�ھ . الفریق الثاني إلى تقریره

یناس��ب األم��ة ف��ي ح��ال الض��عف دین��ا وجس��ما؛ حی��ث تص��بح المس��ؤولیة تش��ریفا 
م�ن ولیس تكلیفا ومغنما ال مغرما وھذا الحال ھو الغالب على األم�ة من�ذ نھای�ة ز
أم��ا . الخالف��ة الراش��دة إل��ى یومن��ا ھ��ذا، فیك��ون النھ��ي م��ن ب��اب التح��ذیر والوعی��د

تحقی�ق من�اط الفری�ق الث�اني فھ�و خط�أ؛ ألن��ھ یناس�ب األم�ة ف�ي ح�ال ق�وة أفرادھ��ا 
المتص��درین للمس��ؤولیة إذا أحس��وا أنھ��م أق��در م��ن غی��رھم عل��ى تس��ییر ش��ؤون 

الصحابة، وقد یتكرر في الدولة، وھو على ما یبدو حال استثنائي حدث في زمن 
  .                    المستقبل

  مسألة قطع التنازع بین مرشحین لإلمامة مع تكافؤ أحوالھما -ثالثا
واختل��ف الفقھ��اء فیم��ا یقط��ع ب��ھ تنازعھم��ا م��ع تك��افؤ : "یق��ول الم��اوردي  

ب�ل : وق�ال آخ�رون. یق�رع بینھم�ا ویق�دم م�ن ق�رع منھم�ا: أحوالھما، فقال�ت طائف�ة
  .25"االختیار بالخیار في بیعة أیھما شاءوا من غیرة قرعةیكون أھل 

عرض الماوردي لمسألة قطع التنازع ب�ین مرش�حین لإلمام�ة م�ع تك�افؤ   
أحوالھما، فذھب الفریق األول إلى إجراء القرع�ة بینھم�ا، وھ�ذا قیاس�ا عل�ى رأي 

فق�د ق�ال ف�ي مس�جد فی�ھ رج�الن ت�داعیا  ،اإلمام أحمد في األذان عن�د التن�ازع فی�ھ
، والفریق الثاني ذھب إل�ى إعط�اء  26واحتج بقول سعد" یقرع بینھما"األذان فیھ 

الحریة ألھل الحل والعقد في اختیار أیھما شاؤوا،، ول�م ی�ذكر الم�اوردي دل�یلھم، 
والظن أنھ نظر مصلحي، ومناط ھذه المسألة واحد وھو وجوب البت ف�ي نص�ب 

تكافؤ المرشحین حفاظا على مقاصد الشرع، والقرعة كوسیلة لتحقیق اإلمام عند 
یصعب تحقیقھا في كل األزمنة ألن   -عند تكافؤ المرشحین -مناط اختیار اإلمام 
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التكافؤ الحقیقي بین مرشحي اإلمام�ة غی�ر ممك�ن، لك�ن ھن�اك جان�ب إیج�ابي ف�ي 
إلزامھ���ا ھ���ذا ال���رأي یتعل���ق بالتض���ییق م���ن ص���الحیات جماع���ة الح���ل والعق���د و

بالقرعة، وھذا ما نحتاج�ھ ف�ي ح�االت ض�عف ھ�ذه الجماع�ة وع�دم ج�ود انس�جام 
وھ�ذا التحقی�ق للمن�اط ھ�و . بین أفرادھا فیك�ون الحس�م ع�ن طری�ق القرع�ة أنس�ب

خط��أ م��ن حی��ث أن��ھ یناس��ب حال��ة عرض��یة تتمث��ل ف��ي تك��افؤ المرش��حین وك��ذلك 
  . ضعف جماعة الحل والعقد

عن��د –قی��ق من��اط وج��وب اختی��ار اإلم��ام أم��ا الفری��ق الث��اني فی��رى أن تح  
یك��ون بإعط��اء الحری��ة لجماع��ة الح��ل والعق��د والتوس��یع م��ن ص��الحیاتھا  -التك�افؤ

حت��ى تخت��ار اإلم��ام بن��اء عل��ى ت��وازن الق��وى داخ��ل المجتم��ع، وھ��ذا ال��رأي ھ��و 
األنسب في حال كانت ھذه الجماعة قویة، و ھناك تنسیق وتف�اھم ب�ین أعض�ائھا، 

  .                       ن، ولذلك یوصف ھذا التحقیق للمناط بالصوابوھذا ما یجب أن یكو
  مسألة عقد البیعة للمفضول مع وجود األفضل بغیر عذر -رابعاً 

ف ف��ي انعق��اد بیعت��ھ لِ��وإن بوی��ع لغی��ر ع��ذر فق��د اختُ : "یق��ول الم��اوردي  
 وصحة إمامتھ، فذھبت طائفة م�نھم الج�احظ إل�ى أن بیعت�ھ ال تنعق�د ألن االختی�ار

إذا دع��ي إل��ى أول��ى األم��رین ل��م یج��ز الع��دول عن��ھ إل��ى غی��ره مم��ا ل��یس ب��أولى 
وق��ال األكث��ر م��ن الفقھ��اء والمتكلم��ین تج��وز . كاالجتھ��اد ف��ي األحك��ام الش��رعیة

إمامتھ وصحت بیعتھ، وال یكون وجود األفضل مانعا من إمامة المفض�ول إذا ل�م 
تقلی�د المفض�ول م�ع  یكن مقصرا عن شروط اإلمامة كما یجوز في والیة القضاء

وجود األفضل، ألن زیادة الفضل مبالغة في االختیار ولیست معتبرة في ش�روط 
  .27"االستحقاق

ھ��ذه الواقع��ة تتعل��ق بوج��ود مرش��حین فاض��ل ومفض��ول وانتف��اء ع���ذر 
م��ن ك��ون األول غائب��ا أو مریض��ا أو ك��ون "ش��رعي ی��دعو إل��ى تق��دیم المفض��ول 

، والمقص��ود باألفض��ل ھن��ا 28"المفض��ول أط��وع ف��ي الن��اس وأق��رب ف��ي القل��وب
التفاض��ل ف��ي ال��دین والعل��م، ومن��اط ھ��ذه المس��ألة واح��د وھ��و یتعل��ق بص��الحیات 
جماعة الحل والعقد في اختیار اإلم�ام، ول�ذلك نج�د طائف�ة م�ن الفقھ�اء س�عت إل�ى 
تحقیق ھذا المناط بمنع بیعة المفضول مع وجود األفضل بغیر عذر، وھ�ي ب�ذلك 

حل والعقد وضیقت علیھ�ا، واس�تدلت عل�ى تق�دیم قلصت من صالحیات جماعة ال
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 .اإلمام الفاضل على المفضول بالقیاس على تقدیم الرأي ال�راجح عل�ى المرج�وح
أما الجمھور فاخت�ار التوس�عة عل�ى جماع�ة الح�ل والعق�د وإعطاءھ�ا مج�اال أكب�ر 
للتح��رك ف��ي اختی��ار اإلم��ام، وأج��از تق��دیم المفض��ول عل��ى الفاض��ل لغی��ر ع��ذر 

  . مستدال بقیاس ذلك على جواز تقدیم المفضول على الفاضل في القضاء
ألن زی�ادة : "وزاد دلیال آخر ونظ�را مص�لحیا عن�دما عل�ل الج�واز بقول�ھ

، وھك��ذا "الفض��ل مبالغ��ة ف��ي االختی��ار ولیس��ت معتب��رة ف��ي ش��روط االس��تحقاق
صبح لدینا نظر قیاسي في مقابل نظ�ر مص�لحي، وبھ�ذا یمك�ن أن نحك�م بإص�ابة ی

الجمھور للصواب حینما وسعوا من صالحیات جماعة الحل والعقد لتتخذ القرار 
تمث�ل األم�ة  -ف�ي إط�ار م�ا یج�ب أن یك�ون -المناسب حتى من غی�ر ع�ذر؛ ألنھ�ا 

فالس��لطة لألم��ة،  وم��ا تخت��اره یك��ون نیاب��ة ع��ن األم��ة، وإن كان��ت الس��یادة للش��رع
وھذا یناسب الحالة العادیة حینما تك�ون ھ�ذه الجماع�ة قوی�ة ب�دینھا وبرض�ا األم�ة 
عنھ��ا وباالنس��جام ب��ین أعض��ائھا؛ بینم��ا نحك��م بتخطئ��ة أص��حاب النظ��ر القیاس��ي، 
الذي ضیقوا من صالحیات ھذه الجماعة وألزموھا بعق�د اإلمام�ة للفاض�ل، وھ�ذا 

ر ف�ي إط�ار م�ا یج�ب أن یك�ون، ویناس�ب بع�ض التحقیق للمن�اط ال یناس�ب التنظی�
الحاالت ربما االس�تثنائیة حینم�ا تك�ون ھ�ذه الجماع�ة ض�عیفة غی�ر منس�جمة فیم�ا 
بینھا، فیكون األفض�ل س�د ذریع�ة الخ�الف، وھ�و أم�ر یمك�ن أن یح�دث رغ�م أن�ھ 

، بل ربم�ا ھ�و الغال�ب عل�ى األم�ة )ما یجب أن یكون(استثناء من الحالة األصلیة 
  . والعصورفي األزمنة 

والمس��ألة مظنون��ة فق��د یك��ون العك��س ھ��و الص��حیح؛ ألنن��ا بص��دد مس��ائل 
الفری�ق ال�ذي من�ع م�ن  إنشرعیة دستوریة تدور م�ع النظ�ر المص�لحي، ص�حیح 

عق��د بیع��ة المفض��ول اس��تدل بالقی��اس، ولك��ن یمك��ن أن نض��یف النظ��ر المص��لحي 
درج ف��ي الس��تداللھ؛ ألن تق��دیم الفاض��ل عل��ى المفض��ول ف��ي حقیق��ة األم��ر ھ��و ت��

االستصالح فكلنا یعلم مراتب مقاصد الشریعة الثالث وھ�ي قائم�ة عل�ى تحص�یل 
الض�روري ث�م الح�اجي ث��م التحس�یني، فیك�ون تق�دیم الفاض��ل عل�ى المفض�ول ف��ي 
ال��دین والعل��م م��ن ب��اب التحس��یني ال��ذي ھ��و مطل��وب م��ن جھ��ة الش��رع، وعن��دھا 

یج��ب أن یك��ون، یص��بح ھ��ذا ال��رأي ھ��و األلی��ق واألنس��ب للتنظی��ر ف��ي إط��ار م��ا 
ویك��ون ال��رأي اآلخ��ر اس��تثناء یلج��أ إلی��ھ عن��د وج��ود ع��ذر یمن��ع م��ن ذل��ك یتعل��ق 
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بجماع��ة الح��ل والعق��د وال یتعل��ق باإلم��ام الفاض��ل ألن المس��ألة مقی��دة من��ذ البدای��ة 
  .                            بعدم وجود عذر یخص اإلمام الفاضل

     : مةمسألة انفراد شخص واحد بشروط اإلما -خامساً 
ذكر الم�اوردي اخ�تالف الفقھ�اء ف�ي ثب�وت إمام�ة ش�خص واح�د وانعق�اد 

  :   29والیتھ إذا تفرد بشروط اإلمامة إلى قولین
ذھ��ب بع��ض فقھ��اء الع��راق إل��ى ثب��وت والیت��ھ وانعق��اد إمامت��ھ وحم��ل : "األول

األم��ة عل��ى طاعت��ھ وإن ل��م یعق��دھا أھ��ل االختی��ار، ألن مقص��ود االختی��ار تمیی��ز 
  ".تمیز ھذا بصفتھ المولى وقد
وذھ���ب جمھ���ور الفقھ���اء والمتكلم���ین إل���ى أن إمامت���ھ ال تنعق���د إال : "الث���اني

بالرضى واالختیار لكن یلزم أھل االختیار عقد اإلمامة لھ ف�إن توقف�وا أثم�وا ألن 
اإلمام��ة عق��د ال ی��تم إال بعاق��د، وكالقض��اء إذا ل��م یك��ن م��ن یص��لح ل��ھ إال واح��د ل��م 

  ". یصر قاضیا حتى یواله
انقس��م أص��حاب الق��ول األول ف��ي ردھ��م عل��ى أص��حاب الق��ول الث��اني إل��ى و

ھذا الب�اب، وق�ال یص�یر ] األول [ فركب بعض من قال بذلك المذھب : " فریقین
وق�ال بعض�ھم ال یص�یر . قاضیا إذا تفرد بصفتھ كما یصیر المنفرد بصفتھ إمام�ا 

اء نیاب�ة خاص�ة المنفرد قاضیا وإن صار المنف�رد إمام�ا، وف�رق بینھم�ا ب�أن القض�
یجوز صرفھ عنھ م�ع بقائ�ھ عل�ى ص�فتھ فل�م تنعق�د والیت�ھ إال بتقلی�د مس�تنیب ل�ھ، 
واإلمام��ة م��ن الحق��وق المش��تركة ب��ین ح��ق هللا تع��الى وحق��وق اآلدمی��ین ال یج��وز 
صرف من استقرت فیھ إذا كان على ص�فة، فل�م یفتق�ر تقلی�د مس�تحقھا م�ع تمی�زه 

  .      30"إلى عقد مستثبت لھ
ھذه المسألة یدور ح�ول اتف�اق الفقھ�اء عل�ى أھمی�ة وج�ود جماع�ة ومناط   

للحل والعق�د تن�وب ع�ن األم�ة ف�ي اختی�ار اإلم�ام وعق�د البیع�ة ل�ھ، وأن�ھ إذا تف�رد 
بش��روط اإلمام��ة ش��خص واح��د تعین��ت فی��ھ اإلمام��ة، ول��م یج��ز الع��دول عن��ھ إل��ى 

  :غیره؛ لكنھم اختلفوا في تحقیق ھذا المناط
ق��اد إمامت��ھ وحم��ل األم��ة عل��ى طاعت��ھ وإن ل��م فم��نھم م��ن ذھ��ب إل��ى انع  

یعق��دھا أھ��ل الح��ل والعق��د، واس��تدلوا ب��النظر المص��لحي؛ حی��ث أن الغ��رض م��ن 
اختی�ار أھ��ل الح��ل والعق��د لإلم��ام تمیی��ز الم�ولى، وھ��و ق��د تمی��ز ب��انفراده بش��روط 
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اإلمام�ة؛ إال أن الغ�رض م�ن اختی�ار جماع�ة الح�ل والعق�د لإلم�ام ال یقتص�ر فق�ط 
في مرحلة أولى بیع�ة خاص�ة قب�ل البیع�ة  -لمولى وإنما على مبایعتھ على تمییز ا

نیاب��ة ع��ن األم��ة، وھ��ذا م��ا ل��م ی��ذكره الفری��ق األول؛ ول��ذلك ال یمك��ن أن  -العام��ة
نصف تحقیقھم للمناط بالصواب؛ ألن استدالالھم المصلحي ل�م یكتم�ل، لك�ن ھ�ذا 

م�ر بھ�ا األم�ة، عن�د التحقیق یصلح في بعض الحاالت االستثنائیة التي یمكن أن ت
ضعف جماعة الحل والعقد في دینھا ولم یعد لھا أي تمثیل لألمة، أو تضعف ف�ي 
جسمھا وال ت�تمكن م�ن الق�درة الفعلی�ة عل�ى الح�ل والعق�د وھ�ذا یتص�ور ف�ي حال�ة 
التغلب واالستیالء على السلطة، ففي ھذه الحال�ة إن ظھ�ر ش�خص تف�رد بش�روط 

الحال��ة یمك��ن أن یس��تولي عل��ى الس��لطة بن��اء ، فف��ي ھ��ذه 31اإلمام��ة وزك��اه العلم��اء
على أصل األمر بالمعروف والنھي عن المنكر دون حاجة إلى عقد اإلمام�ة م�ن 
طرف ھذه الجماعة؛ لكن مع مالحظة أیضا أن ھذا الرأي فیھ جانب سلبي كون�ھ 
یف�تح الذریع��ة للمتغلب��ین الم�دعین مم��ن ال تت��وفر ف�یھم ش��روط اإلمام��ة لالس��تیالء 

  .على السلطة
ومنھم من ذھب إلى أن إمام�ة المتف�رد ال تنعق�د إال بالرض�ى واالختی�ار،   

لك��ن یل��زم أھ��ل الح��ل والعق��د عق��د اإلمام��ة ل��ھ، واس��تدلوا ب��النظر القیاس��ي، ك��ون 
اإلمامة عقد كغیرھا من العقود ال تتم إال بعاقد، وكذلك قیاسا على القض�اء إذا ل�م 

ی��واله، والنظ��ر القیاس��ي ف��ي یك��ن م��ن یص��لح ل��ھ إال واح��د ل��م یص��ر قاض��یا حت��ى 
تحقیق المناط وافق النظر المصلحي في جزء من ھذه المسألة في إطار ما یج�ب 
أن یكون؛ لذلك فھو صواب، ولكنھ أخطأ في الحاالت االستثنائیة ألن قیاس تفرد 
اإلم��ام بص��فتھ عل��ى تف��رد القاض��ي بص��فتھ  ف��ي ع��دم تولی��ھ المنص��ب إال بتولی��ة، 

قاض��ي المتف��رد بص��فتھ یخض��ع لس��لطة أعل��ى من��ھ وھ��و قی��اس م��ع الف��ارق؛ ألن ال
الخلیفة المسؤول عن تعیین القضاة؛ بینم�ا اإلم�ام المتف�رد بص�فتھ ال توج�د س�لطة 

أعل��ى م��ن المنص��ب المرش��ح لتولی��ھ، ص��حیح یمك��ن أن یغط��ي النظ��ر القیاس��ي  
ف�ي إط�ار م�ا یج�ب أن یك�ون وتق�وم ) قوة الجماعة دین�ا وجس�ما(الحاالت العادیة 

لح��ل والعق��د  بتعی��ین اإلم��ام نیاب��ة ع��ن األم��ة، ولك��ن النظ��ر القیاس��ي ال جماع��ة ا
یغط��ي الحال��ة االس��تثنائیة الت��ي تض��عف فیھ��ا ھ��ذه الجماع��ة، بحی��ث ی��زول عنھ��ا 
تمثیل األمة عن�د ض�عفھا دین�ا، وك�ذلك ق�د تعج�ز ع�ن وظیفتھ�ا ف�ي خل�ع إم�ام فق�د 



   في السیاسة الشرعیة الدستوریةوتطبیقاتھا " كل مجتھد مصیب"قاعدة                        
  

  

 91                                                                                   مجلة اإلحیاء

وھ�ذه الحال�ة تعتب�ر اس�تثناء . واستبدالھ بھذا المتفرد )مستبد قوي( شروط اإلمامة
م��ن االس��تثناء؛ أي تنتم��ي إل��ى التنظی��ر ف��ي إط��ار م��ا یج��ب أن یك��ون؛ ألن��ھ عن��د 
القدرة یجب تغییر المنكر وخلع اإلمام المستبد الظالم المتسلط واستبدالھ بش�خص 

ف�ي ول�ذلك نص�فھ بأن�ھ أخط�أ . تفرد بشروط اإلمامة والخروج من حال�ة الض�عف
  .ھذا الجزء الثاني من تحقیق ھذه المسألة في إطار ما یجب أن یكون

ونخرج من ھذه المسألة بنتیج�ة وھ�ي أن ال�رأي األول یش�دد عل�ى األم�ة   
من خالل التضییق على  جماعة الحل والعقد في ممارس�ة ص�الحیاتھا ف�ي تولی�ة 

ذل��ك، وال��رأي اإلم��ام إذا ل��م تع��د األم��ة تمل��ك الق��درة بمؤسس��اتھا الدس��توریة عل��ى 
الثاني فیھ تخفیف على األم�ة م�ن خ�الل توس�یع ص�الحیات جماع�ة الح�ل والعق�د 

  .      في تولیة اإلمام إذا كانت تملك القدرة على ذلك
  خاتمة       

    : في نھایة ھذه الدراسة یمكن أن أسجل بعض النتائج المھمة في النقاط التالیة
لصواب في االجتھاد والقول بأن یمكن تقریر قاعدة في مسألة الخطأ وا - 1

؛ ألن مجال االجتھاد یكون في كل مجتھد مصیب في الفروع الفقھیة الظنیة
الظنیات؛ حیث ال نص قطعي في المسألة، وبالتالي ال یوجد حكم متعین من هللا 
تعالى فیھا، وما یسمیھ البعض أدلة إنما ھو مجرد أمارات نصبھا الشارع الحكیم 

وما یظھر من تعارض بین آراء المجتھدین في . تھدینلموافقة طباع المج
المسألة الواحدة ال یعد تناقضا بقدر ما ھو مراعاة من الشارع الختالف أحوال 

  .المكلفین
تحقیق ھذه القاعدة لھا بعض المستثنیات، وھي المسائل التي ترجع إلى  - 2

أن  ، فیكون الخطأ فیھا مجازیا؛ بمعنىمناط النصوص والقواعد الشرعیة
الخطأ یثبت في حق المجتھد لكن على سبیل اإلضافة إلى عدم وصولھ إلى 
مطلوبھ؛ ال إلى ما وجب علیھ وھو اتباع ما غلب على ظنھ، ألن الحق في ھذا 
النوع من المسائل واحد متعین عند هللا، وھي مسائل ال تتعلق باالجتھاد النظري 

االجتھاد التطبیقي وھي جوانب الذي ینفرد بممارستھ علماء الشریعة، بل تتعلق ب
فنیة علمیة تقدیریة تسند إلى خبراء وعلماء متخصصین في میادین مختلفة 

  .             وعلیھ فالقاعدة مطردة في مجالھا. كالقضاء والطب واالقتصاد وغیرھا
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عند تطبیق ھذه القاعدة بقیودھا ومستثنیاتھا على بعض مسائل السیاسة  - 3
كتاب األحكام السلطانیة للماوردي، ظھر للباحث انسجام  الشرعیة الواردة في

صواب جمیع اآلراء الواردة تام بین القاعدة وھذه الفروع التابعة لھا؛ حیث تبین 
أما على . في كل مسألة من المسائل المدروسة على مستوى تعیین المناط

 یا،صواب الرأي الذي تبنى أصحابھ نظرا مصلحمستوى تحقیق المناط فقد تبین 
ومع ذلك فیمكن أن . وخطأ اآلراء التي تبنى أصحابھا نظراً ظاھریا أو قیاسیا

أیضا ألن خطأھا  باإلصابة على مستوى تحقیق المناطنصف اآلراء األخرى 
یتعلق بإطار ما یجب أن یكون، وصوابھا یخص حاالت استثنائیة للمجتمع 

  . اإلسالمي في الزمان والمكان
یمكن لولي األمر أن یتبنى من اآلراء الفقھیة المختلفة التي تصدر عن  - 4

مجلس الشورى في المسألة النازلة ما یكون مستندا إلى المصلحة، وھذه 
الذي یتفق علیھ -المصلحة تبین أنھا وسیلة شرعیة لكي تحقق المقصد الشرعي 

ف المجتمع ینبغي أن تتناسب مع قوة وضع -عادة جمیع الفقھاء المجتھدین
  .اإلسالمي دینا وجسما في الزمان والمكان المحددین

  
  قائمة المصادر والمراجع  
عبیدة مشھوربن  أبو: الموافقات، تحقیق ):ھـ790ت(إبراھیم بن موسى الشاطبي -1

المملكة العربیة السعودیة،  :حسن آل سلمان، دار عثمان ابن عفان للنشر والتوزیع
 .  م1997-ھـ  1417، 1ط

أحمد عبد الشافي، دار : االعتصام، تحقیق ):ھـ790ت(إبراھیم بن موسى الشاطبي -2
 .  الجزائر: اشریفة

محمد عبد : سنن البیھقي الكبرى، تحقیق): ھـ458ت(أحمد بن الحسین البیھقي -3
  .          م1994-ھـ 1414مكة المكرمة، : القادر عطا، مكتبة دار الباز

مجموع فتاوي ابن تیمیة، مجمع الملك ): ھـ728ت( أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة  -4
  .  م1995المدینة المنورة، : فھد

محمد حجي، : الذخیرة، تحقیق): ھـ684(شھاب الدین أحمد بن أبي العالء القرافي -5
 . م 1994بیروت، : دار الغرب اإلسالمي

: ن الكبرى، مكتبة الثقافة الدینیةالمیزا): ھـ973ت (عبد الوھاب الشعراني  -6
  . م2004، 1القاھرة، ط
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، نھایة السول شرح منھاج الوصول، )ھـ772ت (عبد الرحیم بن الحسن األسنوي-7
 . الریاض: عالم الكتب

الملل والنحل، دار ): ھـ 548ت(عبد الكریم بن أبي بكر أحمد الشھرستاني -8
  . م1993، 3حسن قاعود، طأمیر علي مھنا، علي : بیروت، تحقیق: المعرفة

عبد الرحمن : األحكام السلطانیة، تحقیق): ھـ450ت (علي بن محمد الماوردي  -9
 .القاھرة: عمیرة، دار االعتصام
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  :الملخص
وھو آدم، بني مقاصد خطابا بمعقول المعنى الذي ھو مشترك بین التمثل 

 ،وتنقیح مقوالتھا،مفاھیمھاتحریر القول في المبادرة إلى دوما ستدعى یما 
وإن  ،حتى یبقى لھذا العلم قیمتھ العلمیة المسلمةوتحقیق النظر في مضامینھا، 

نحو االختالف القائم بین العلماء في مقصد حفظ  النظر یوجھھذا المقال 
العرض، ومدى استقاللھ مقصدا ضروریا، فقد اشتھر عند علماء األصول أن 

ظل ھذا فقد ذلك  ومعالضروریات المعتبرة في كل ملة تتمثل في خمس؛ 
أن حفظ العرض یعتبر من من المسلمات ، ووسجال الموضوع محل نقاش

؛ من حیث داللتھ یس علیھ أدنى تحفظوھذا اإلقرار لالمسائل المقررة شرعا، 
 ھذاھل یقتضي على أھمیة العرض، ووجوب المحافظة علیھ وحمایتھ؛ لكن 

المقاصد الضروریة، أم یبقى في  ةسادسا یرقى إلى مرتبمقصدا  أن یعدالتسلیم 
؟ وقد تمت معالجة الحاجیة و المقاصدأالمكملة للضروري  حدود مرتبة المقاصد

أولھما یتعلق بتحریر القول في مفھوم حفظ : إلشكالیة من خالل مستویینھذه ا
العرض، وثانیھما یتعلق بتحقیق النظر في رتبة وترتیب مصلحة حفظ العرض 

  .  بین مصالح الشریعة
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الضروریة، معاییر المقاصد الضروریة، الكلیات  المقاصد :الكلمات المفتاحیة
  .الخمس، مقصد حفظ العرض

Abstract:  
Through this article we direct the compass of the research towards the 
difference between scholars in the purpose of preserving the show, 
and the extent of its independence as a necessary sixth destination or 
not. The topic is under discussion, and the document is that 
memorizing the offer is considered one of the issues prescribed by 
Sharia, and this acknowledgment has no objection to it Destination 
destinations. 
Key words: Necessary interests- criteria of necessary interests - the 
five greatest interest   - The purpose of the protection of honor. 

 
  : مقّدمة

أمانة  وحملھ، ، وأعلى منزلتھ وفضلھخلق هللا عز وجل اإلنسان وكرمھ
بید أن ھذه الخالفة ال  ،استخلفھأناط بھ عمارة األرض ووالتكلیف وشرفھ، 

معنى تحقیق  تندرج في تإال إذا كان أداءھا على الوجھ األكملیمكن لإلنسان 
على وجھ یحقق المقصد  تكلیفال التزاماألمر و طاعةوالتي تعني  ،�العبودیة 

عبثا أو اعناتا وإنما  والتكالیف ھذه األحكام عز وجل لم یشرع إن هللا، فمنھ
  .وحكم جلیلة، علمھا من علمھا وجھلھا من جھلھامقاصد و شرعھا لغایات
أن تكالیف الشریعة في الفھوم وصار من حقائق العلوم  استقروقد 

 على ثالث إلى حفظ مقاصدھا في الخلق، وھذه المقاصد في عمومھاترجع 
من  أعالھا المقاصد الضروریة ضروریة وحاجیة وتحسینیة، وأن ؛مراتب

أي خلل یقع فیھا یؤدي ال محالة إلى خلل في أداء مھمة الخالفة  حیث أن
، لما لھا من اإلنسانيقوام الوجود ھي فالمقاصد الضروریة ، وعمارة األرض

بكل تأكید تمثل البشري، فھي  العمران عظیم في حفظ أھمیة كبرى ودور
  .واستمرار النوعاألمم  واستقامةعمارة األرض، الشروط الضروریة األولى ل

عند علماء األصول أن الضروریات المعتبرة  ستقر لفترة طویلةوقد ا
أشار إلى أنھا  بعضھم بعد ذلكخمس؛ بید أن الكلیات الفي كل ملة تتمثل في 
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وال شك أنھ من تتمثل في ستة، وذلك بجعل حفظ العرض مقصدا سادسا؛ 
سواء في نفسھ أو من  كرامتھ وحفظ ة عرضھصیانشرعا على اإلنسان الواجب 

تي یختل أن یعد في المصالح الضروریة ال ذلكولكن ھل یرقى  .یلزمھ أمره
  ؟بفقدھا نظام العالم

المقال ھذا  جاءفقد  وتحقیق القول فیھان ھذه المسألة وإلزالة اللبس ع
، والذي "الرتبة تحریر المفھوم وتحقیق: حفظ العرضمقصد : "الموسوم بـ

نروم من خاللھ تسلیط الضوء على التأصیل المفھومي والشرعي للمقاصد 
الضروریة، ومقصد حفظ العرض، وبیان المعاییر الضابطة للمقاصد 

العلماء في اعتبار حفظ العرض مصلحة أقوال  الوقوف علىكذا الضروریة، و
  .، ومناقشتھا، وبیان الرأي الراجح فیھاضروریة

ما مدى اختالف : "من ھنا تتجلى إشكالیة ھذا المقال والمتمثلة في اآلتي
مقصد ل مھوما مدى اعتبار الضروریات؟العلماء قدیما وحدیثا في مسألة حصر 

  ".؟ةضروریرجا في المقاصد المندحفظ العرض مقصدا مستقال 
  :ولإلجابة عن ھذه اإلشكالیة الجوھریة تم طرح األسئلة الفرعیة اآلتیة

  ما المراد بالمقاصد الضروریة؟ وما ھي معاییرھا العلمیة؟ -
  علیھ؟دالة الحفظ العرض؟ وما ھي النصوص الشرعیة بما المراد  -
مقصد حفظ العرض ما مدى اختالف العلماء قدیما وحدیثا في اعتبار  -

الضروریة أم یبقى في حدود  صالحمقصدا مستقال؟ وھل یرقى إلى مرتبة الم
  ؟والمكملة الحاجیة صالحمرتبة الم

  :تم تقسیم البحث إلى ثالثة مطالب وھي كاآلتي ه اإلشكالیةولمعالجة ھذ
  .التأصیل المفھومي والشرعي للمقاصد الضروریة: المطلب األول

  .حفظ العرض فھوممتحریر القول في : الثانيالمطلب         
  .مقصد حفظ العرضرتبة آراء وأقوال الفقھاء في : لثالمطلب الثا

  .مناقشة والترجیحال: رابعالمطلب ال
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  :المطلب األول
  التأصیل المفھومي والشرعي للمقاصد الضروریة ومقصد حفظ العرض

  التأصیل المفھومي والشرعي للضروریات: الفرع األول
یقتضي تحقیق النظر في دعوى اندراج حفظ العرض في المقاصد 

بیان موجز لماھیة المقاصد الضروریة ومعاییرھا، حتى  الضروریة، تقدیم
  .ھا وبین غیرھایتسنى لنا التبصر والتدقیق والتفریق بین

  لمقاصد الضروریةامفھوم :  أوال
؛ )رضر: (اللغةجاء في معجم مقاییس : تعریف الضروریات في اللغة - 1

اجتماع الشيء،  :خالف النفع، والثاني :األول: الضاء والراء ثالثة أصول
القوة؛ وعلى األول اسم الضرة، ألنھا تضر األخرى كما تضرھا تلك،  :والثالث

، ورجل ذو ضرورة؛ أي ذو حاجة، )1(واالضطرار من الضرورة وھي الحاجة
  .)3(الضرر، والضرورة مشتقة من )2(االضطراروالضرورة اسم لمصدر 

المشقة والحاجة الشدیدة، : وعلیھ فالضرورة على لسان أھل اللغة بمعنى
  .وافتقارأي؛ حاجة اضطرار 

على الرغم من تنوع وتعدد : تعریف المقاصد الضروریة اصطالحا - 2
في بیان مدلول المقاصد  القدامى والمحدثین المفاھیم التي ذكرھا العلماء

وھي ترجع  المعنى،ومتشابھة في األلفاظ الضروریة؛ فإنھا في الجملة متقاربة 
  :بطریقتین المقاصد الضروریة في عمومھا إلى تحدید مفھوم

أصول  من خالل التأكید على أن المقاصد الضروریة ھي: األولى
ھم یستقیم نظام، بحیث ال بشرالتي تتوقف علیھا حیاة ال الكلیة لحاالمص

حال األمة إلى حال األفراد إلى فوات وباختاللھا، فإذا اختلت تؤول  وعمرانھم
ما البد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث  ": معناھاحدد الشاطبي ف.فساد

إذا فُقدت لم تجِر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج وفوت حیاة، 
  .)4("والنعیم، والرجوع بالخسران المبین وفي األخرى فوت النجاة

من أنواع  المقاصد الضروریة مفھوم ما یندرج في سردوذلك ب: والثانیة
المصالح تنحصر في  ھامن خالل التأكید على أن ؛على سبیل الحصروأقسام 
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حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ " :المعروفة الخمس
   ."المال

:" مفھوم المصلحةالغزالي وھو بصدد الحدیث عن  اإلمامفقد عرفھا 
نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق 

فكل ما یتضمن . وھو أن یحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، ونسلھم، ومالھم: خمسة
حفظ ھذه األصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت ھذه األصول فھو 

وھذه األصول الخمسة حفظھا واقع في رتبة ...لحةمفسدة، ودفعھا مص
موضع  وكذلك فعل الشاطبي .)5("الضرورات، فھي أقوى المراتب في المصالح
حفظ الدین، والنفس، والنسل، : "آخر؛ ومجموع الضروریات خمسة وھي

  .)6("، وقد قالوا أنھا مراعاة في كل ملة والمال، والعقل
عن المعنى الذي دندن حولھ القدامى؛ فقد تعریفات المعاصرین لم تخرج و

المصالح الضروریة ھي التي تكون األمة بمجموعھا :" بقولھ بن عاشورا ھاعرف
وآحادھا في ضرورة إلى تحصیلھا، بحیث ال یستقیم النظام باختاللھا، فإذا 

واختار في موضع آخر  .)7("انخرمت تؤول حال األمة إلى فساد وتالشي
المصالح التي تتوقف علیھا : " بأنھا  معا في نفس النصتعریفھا بالطریقتین 

وساد  الحیاة،حیاة الناس وقیام المجتمع واستقراره بحیث إذا فاتت اختل نظام 
الناس ھرج ومرج، وعمت أمورھم الفوضى واالضطراب، ولحقھم الشقاء في 

الدین، والنفس، والعقل، : الدنیا والعذاب في اآلخرة، وھذه الضروریات ھي
الزحیلي  ستعیدیو .)8("لنسل، والمال، وھذه المصالح راعتھا الشرائع جمیعاوا

المصالح الضروریة ھي التي تتوقف علیھا حیاة الناس : "نفس المعنى بقولھ
الدینیة والدنیویة، بحیث إذا فقدت اختلت الحیاة في الدنیا، وشاع الفساد، وضاع 

الدین، : الضروریات خمس وھيالنعیم األبدي، وحل العقاب في اآلخرة؛ وھذه 
  .)9("والنفس، والعقل، والنسل، والمال وھي أقوى مراتب المصالح

معنى الضروریات عند القدامى لالموجز  عرضالھذا ونخلص من 
 بناءوم رت ،ھي تعریفات تمییزیة أن أغلب ھذه التعریفات إلى، حدثینوالم

سلفا، ومع ذلك یجب أن  وتحریره المفھوم في سیاق حجاجي لما سبق تقریره
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الثانیة لم یخل من  مأاألولى  ةأن تعریف الضروریات سواء بالطریق نسجل
نسبة للطریقة األولى نسجل استدراك ابن بالف واختالف؛ ومراجعةاستدراك 

على أن الضروریات لیس من شرطھا أن یترتب على من قبلھ  عاشور على
وإنما یكفي حصول فساد عریض، وھو ما عبر  اإلنساني زوال الوجودفقدھا 

ولست أعني باختالل نظام األمة؛ ھالكھا واضمحاللھا، ألن ھذا قد " :عنھ بقولھ
سلمت منھ أعرق األمم في الوثنیة والھمجیة، ولكن أعني بھ أن تصیر حال 

وبالنسبة للطریقة الثانیة فاالختالف فیھا أكثر . )10("األمة شبیھة بحال األنعام
ن استقر القول وإخمس، ال الكلیات الضروریات في ا ووضوحا؛ فحصرظھور

كان یعاني  -كما أكدت على ذلك عدة دراسات معاصرة - بھ لعدة قرون، إال أنھ 
، )12(ترتیبھاكذا و )11(قلقا مصطلحیا واضحا في ضبط أسماء ھذه الكلیات

استقر وعلى الرغم من الجھد المبذول على مدى قرون لتنقیح ھذا الحصر حتى 
فقد ظھر  كثر تداوال اآلن،األالمعروف وفق الترتیب  الخماسي على التصنیف

 رأى أن ھذا الحصر غیر مسلم ودعا إلى إضافة القدامى والمحدثین منمن 
الحال ومن ذلك بطبیعة  صراحة أو ضمنا، أخرى مقاصد ضروریة زیادةو

  .ھذا المقالفي الذي سیكون موضع مناقشة والقول بزیادة مقصد حفظ العرض 
من أجل استكمال بناء مفھوم : الفرق بین الضروري والحاجي - 3

مفھوم كان غالبا ما یتم في إطار ھذا الأن تحدید  نذكریجب أن الضروري، 
وغالب االستدراكات المتعلقة بحصر ، يالتمییز بینھ وبین مفھوم الحاج

أن اللغة  سجلنا رتبة الحاجة، وإذا كنا قدراجعة إلى  -كما سیأتي –الضروریات 
نھما غالبا ما یستعمالن وأ الحاجة،معنى الضرورة ومعنى ال تفرق بین 

 والتقعید الفقھي االصطالحفي  فإن التمییز بین المفھومین كمترادفین،
بنفس الدرجة من الدقة والعمق دائما حتى ولو لم یكن  ،واألصولي قائم وثابت

مفاھیم على الرغم من الحدیث الطویل والعریض عن نھ حیث أ؛وقوة التمایز
اشتغاال فإننا ال نجد  ،في كتب الفقھ ومصنفات األصولوالحاجة الضرورة 

یصلح للتمییز بینھما بكل  لھما ء معیارٍ دقیقا في تحدید مفاھیمھما أو بنامعرفیا 
وغالب اإلشكاالت التي تطرح الیوم في سیاق تجدید النظر في  ،یسر وسھولة

 تصنیف المقاصد ھي من دون شك نتیجة لغیاب المعایرة للمفھومین،



  تحریر المفھوم وتحقیق الرتبة: مقصد حفظ العرض      
  

  

 103                                                                                  مجلة اإلحیاء

ومن  .)13("ما تصل الحاجة إلیھ حد الضرورة"ھي المحلي عند  يفالضرور
ال یستقیم لما فیھ من دور، ونفس المالحظة  عریف تالفن ھذا التأالواضح 

ضروري ما كانت مصلحتھ في محل ال" تنطبق على تعریف ابن النجار
الخوف "بأنھا  الضرورة یعرففمن المالكیة  جزيابن أما  .)14("الضرورة

، وھذا التعریف على وجاھتھ وشمولھ )15("على النفس من الھالك علما أو ظنا
لحاالت الضرورة المحیطة بالنفس فإنھ یسكت عن حاالت الضرورة األخرى 

" الزرقا تعریف تعریفھ وقریب من. التي ال تعلق لھا بالنفسكحاالت الضرورة 
ما یترتب على عصیانھا خطر كما في اإلكراه الملجئ، وخشیة الھالك 

الى الضرورة بوضوح عبارة خشیة الھالك جوعا تشیر  توإذا كان. )16("جوعا
 أقرب إلىو ضوحاو أقلفإن عبارة االكراه الملجئ  المتعلقة بحفظ النفس،

نما یقصد الخارجي وإكراه اإل باإلكراه، أنھ ال یقصد واألقرب للفھمغموض، ال
كراه الداخلي الذي مصدره الضرورات الطبیعیة ولكن التعبیر یقصر عن اإل

الدكتور یوسف قاسم تبعا  ھاوعرف. بیان طبیعة ھذه الضرورات ومصدرھا
. )17("خوف الھالك على النفس أو المال" محمد أبو زھرة بأنھاالجلیل للشیخ 

بالنفس والمال، غیر أنھ یبقى وھو تعریف جامع لحاالت الضرورة المتعلقة 
من الواضح أن ھذا التحدید الفقھي واألصولي  .ال یحصر كل حاالتھا أیضا

لمفھوم الضرورة بعید عن األفق الذي ارتاده علماء المقاصد في تحریر ھذا 
إن  -ذاتھ الیوم محل سجال ونقد ودعاوى نقض مفھومولو أن ھذا ال -المفھوم 

اعتباره األساس  یمكنتحدید علماء المقاصد لمفھوم الضروریات ھو الذي 
والضروري، فالضرورة ھي كل ما یفوت  الضرورة للربط بین مفھومي

تبعا لعلماء  ، وبناء علیھ یمكنةضروریمصلحة واقعة في رتبة المصالح ال
فوات المصالح الخمس  یترتب علیھ ما كل" نھا بأ ن نعرف الضرورةأ المقاصد

كل ما یھدد ھذه المصالح یعتبر حالة ضرورة ف."رأسا أو إخالل جسیم بھا
  .بشروطھا المعتبرة

 ھمابین ھذا عن مفھوم الضرورة ماذا عن مفھوم الحاجة وھل یوجد تمییز
حد الباحثین المعاصرین أن لفظ أحقق  لقد في االصطالح الفقھي واألصولي؟
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، كما أن )18(الشرعیةالحاجة في كتب الفقھ غالبا ما یراد بھ معنى الضرورة 
لفظ الضرورة عند بعض علماء األصول یطلق على معنى الحاجة، وأبرز دلیل 

عند  الذياالستحسان الذي یسمیھ األحناف استحسان الضرورة ودلیل على ذلك 
 ،والنظر في األمثلة والشواھد التي یسوقونھا ،التحقیق في مقصودھم بالضرورة

كما ھو االستحسان ف، معنى الحاجةعندھم یتبین أن معنى الضرورة ال یعدو 
راجع إلى أصل رفع الحرج، ورفع الحرج مندرج في المصالح معلوم 
  . )19(الحاجیة

صطالح التمییز بین مفھوم الضرورة ومفھوم الحاجة في اال إنومن ثم ف
 لكنھاألصولي والفقھي واالصطالح  واضح فيیظھر بشكل قد ال الشرعي 

علماء المقاصد، وعلى ھذا األساس فإن الفرق بین  عند یظھر بشكل واضح
الضرورة والحاجة أن حالة الضرورة ھي تلك األوضاع التي تفضي إلى فوات 

حالة الحاجة ھي األوضاع التي یترتب  رأسا، بینماالمصالح الكلیة الخمس 
، فالحاجة ھي الحالة التي تفضي إلى )20(عسر وضیق ومشقةحرج وا علیھ

كما في  ،مشقة بالغة ولكنھا ال یصل ضررھا إلى فوات المصلحة الكلیة رأسا
یحتاجھ  ام«: بأنھاویخلص الدكتور أحمد كافي لتعریف الحاجة . حالة الضرورة

األفراد، أو ما تحتاجھ األمة، للتوسعة ورفع الضیق، على جھة التأقیت أو 
الحرج والمشقة، وقد  –على الجملة  –التأبید، فإذا لم تراع دخل على المكلفین 

ومن القواعد الفقھیة التي اشتھرت .)21("تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضرورة
  .)22(خاصةنزلة الضرورة عامة كانت أو لسنة الفقھاء، أن الحاجة تنزل مأعلى 
  ة الضروریالمقاصد معیار : ثانیا

ھو لماذا فقط  ھذا التحلیلن یثار بعد أالذي یمكن المنطقي السؤال إن 
ال یعتبر فوات  اذالم ؟فوات ھذه المصالح الخمس ھو الذي یعتبر حالة ضرورة

على  المعاییر التي ھي یضا حالة ضرورة، بعبارة أخرى ماأسائر المصالح ھو 
ھي المعاییر التي  ما أو ضروریة عن الحاجیة؟أساسھا یمكن تمییز المصالح ال

ھذه  إنمن خاللھا نستطیع القول بحیث  المقاصد الضروریة،مفھوم ضبط ت
فالواجب المعرفي  ؟المقاصد ضروریة؛ وتلك المقاصد غیر ضروریة
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الباحث في مقاصد الشریعة أن  من: "كما قال بن عاشور واألخالقي یقتضي
أن ذلك ومن الواضح ، )23("یطیل التأمل ویجید التثبت في إثبات مقصد شرعي

، فالمعایرة تمثل أحد أھم یتوقف على وجود معاییر علمیة لضبط القول في ذلك
  .الطرق لبناء المفاھیم وضبطھا

إزالة اللبس ورفع الغموض الواقع لقد حاولت بعض الدراسات المعاصرة 
أن  إلى -التتبع واالستقراءوانتھت من خالل أو المتوقع عن المقاصد الضروریة 

 العشرة  األوصاف المقاصد الضروریة المعتبرة شرعا ھي التي تكتسب
-، دائمة -،عامة -،مطلقة - ، كلیة - ، قطعیة -، ضروریة -:أن تكون:اآلتیة
ومتى فقدت ھذه القیود العشرة أو بعضھا لم .مطردة -منضبطة - ،ظاھرة -،ثابتة

  .)24(تعتبر من المقاصد الضروریة
الدین، والنفس، والنسل، : "خمسحفظ المصالح الب تتعلقأي : ضروریةال

  .)25(من الفوات "والمال والعقل
  ؛)26(الحصرال بدلیل واحد بل بأدلة خارجة عن  تثبتأن : قطعیةلا

الناس، ال بعضھم دون بعض، أو في حالة أن تعم فائدتھا جمیع : كلیةال
  .)27(مخصوصة دون حالة

  .غیر مقیدة بزمان وال مكان وال بأشخاص وال بظروف أي: االطالق
  .المكلفین ولیست خاصة ببعضھمجمیع في یعني عامة : العموم
  .)28(أنھا مستمرة باقیة ال تزول: الدوام
أن تكون تلك المعاني مجزما بتحققھا أو مظنونا ظنا قریبا من : الثبات

  .منذ وجودھا إلى نھایتھاحقیقتھا الجزم، وأنھا ال تتغیر وال تتبدل 
  .في تشخیصھا العقالءأنھا واضحة بینة بحیث ال یختلف : الظھور

أن یكون للمعنى حد معتبر ال یتجاوزه وال یقتصر عنھ؛ بمعنى : االنضباط
  .زید وال تنقص عن عدد معین مضبوطأنھا ال ت

  .)29(...راواألعصأنھا ال تختلف باختالف أحوال األقطار : االطراد
أن كل ما كان من المقاصد الشرعیة بحیث "إلى عبد النور بزا خلص یو

ال یمكن االستغناء عنھ بحكم حتمیتھ النابعة من أوصافھ الذاتیة، وثبوتھ العلمي 
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الیقیني الراجع إلى أدلتھ القطعیة من االستقراءات الشرعیة المتواترة، والمدارك 
، وكل الواقعیة المألوفة، فھو من المقاصد الضروریة توالعاداالعقلیة الراجحة، 

ما لم یكن كذلك من حیث أوصافھ وأدلتھ فھو من المقاصد الحاجیة أو 
  .)30(التحسینیة
ال بتحدیدھا غلم یكن من الممكن االشتھذه المعاییر  إنیجب القول و

مسألة حول الذي ال ینتھي  والسجالالذي ال یفتر وضبطھا لوال ھذا النقاش 
األوصاف وولكن ھل فعال تحل ھذه الضوابط وترتیبھا،  حصر الضروریات

، العملإن النظر النقدي الفاحص یكشف لنا عن بعض القصور في ھذا ؟لةأسـالم
  :ونلخص ذلك في العناصر التالیة

یفترض أن المعایرة تتعلق بتحدید مفھوم الضروري من خالل  - 1
 اعتبار المقصدومن ثم فإن المعاییر أو العناصر التي تشكل المفھوم، 

الضروري ھو المقصد الذي من أوصافھ أنھ ضروري، معیب بعیب الدور وھو 
  .من قبیل تفسیر الماء بالماء

فیھا تكرار  ،أن بعض ھذه األوصاف بحسب التفسیر المعطى لھا - 2
ووصف الثبات یعاني ، ، فوصف اإلطالق شامل لوصف العموم والدواموتداخل

ول مع وصف القطعیة ویتداخل في قلقا في تحدید مدلولھ ویتداخل في شطره األ
معیار الكلیة تم تفسیره بنفس مدلول صفة وشطره الثاني مع وصف االطراد، 

  .العموم فھو معیب بعیب التكرار
كان فیھ الباحث ، حیث غیر صحیح أن التفسیر المعطى لصفة الكلیة - 3

ذلك، فإن ك ولیسمطابقا لصفة العموم، تفسیره مما جعلھ أسیرا للشوكاني، 
راجعة إلى العقل الذي یجرد الجزئي الحقیقي عن عوارضھ صفة "الكلیة 

فالكلي ھو المفھوم الذي ال یمنع نفس ، )31("المشخصة، وینتزع منھا معنى كلیا
كالحیوان  جزئیاتھ، على ویصدق اطالقھ تصوره وقوع شركة كثیرین فیھ،

وینقسم الكلي إلى كلي حقیقي وكلي ...یندرج في مفھومھ االنسان والحصان
ووصف المقصد بالكلیة یعني أنھ تندرج في مفھومھ مصالح  .)32(إضافي 

  . شریعتیھ ومبثوثة في جمیع أبواب الجزئیة كثیرة راجعة إل
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كلھا  ، قد تتحققأن ھذه األوصاف العشرة إذا استثنینا الوصف األول - 4
آدم، ومع ذلك ال یمكن بحال  بنيمقصد من المقاصد المشتركة بین في  أو جلھا

وھو ما یعني أن كاألخوة والعدل والحریة من األحوال عده مقصدا ضروریا، 
الضروري وغیر المقصد للتمییز بین  ضابطا ھذه األوصاف ال تصلح معیارا

صالحة كخصائص ثابتة دوما  -بعد تنقیحھا –الضروري، ولكنھا مع ذلك تبقى 
 ویمكن االستئناس بھا في تحقیق القول فيبمجموعھا للمقاصد الضروریة، 

وعلیھ فالمعیار للتمییز بین المقصد . اإلضافات التي تنسب للضروریات
الضروري وغیر الضروري یبقى في تحدید العناصر المشكلة حصریا لمفھوم 

  .الضرورة
ھ لما كانت ضرورة الوجود ھي الضرورة األولى التي أن نافي رأی - 5

ضرورة قیام  كانتعد أصال لكل ضرورة بعدھا، تسبق كل الضرورات، وت
 الضروریة،الكلیة اإلنساني ھي األساس في تحدید مفھوم المصالح الوجود 

األولیة ھو وصف لمفھوم الضرورة  ریاحص معیار الضابطالوعلى ذلك ف
على یترتب  ھأن حیث؛بابتداء وبقاء الوجود اإلنساني یتوقف علیھا ونعني بھ أنھ

و اختاللھ اختالال أضرر عظیم یصل درجة زوال الوجود اإلنساني  واتھاف
 انعدامھا یترتب على بحیث ؛فوات وجود :الفوات على قسمینف منھو ،جسیما
بحیث داء أوفوات  .على المستوى الفردي والجماعي اإلنساني وجودالانعدام 

وھذا الوصف  .بشكل جسیم الوجود اإلنساني اختاللھا اختاللعلى یترتب 
أما البرھان على ذلك فنعرض لھ في  باألوصاف السابقة، متحقق في الخمس

  .الفرع الموالي
  التأصیل الشرعي للمقاصد الضروریة: الفرع الثاني

من الطبیعي أن یراود األذھان السؤال عن الدلیل والبرھان المؤسس لھذا 
الفقھاء قدیما وحدیثا بأن الضروریات من قال قال من على أي أساس الحصر، ف

ي الكلیات الخمس دون سواھا؟ لقد اشتغلت بعض الدراسات المعاصرة فتتمثل 
، خاصة بعد تعمق السجال حول مسألة )33(على جمع وبناء األدلة المؤسسة لذلك

الضروریات في الكلیات الخمس المعروفة، وال یعنینا ھنا كثیرا فحص  حصر
وال حتى مدى وجاھة االعتراضات  ھذه األدلة،انة ومتمدى سالمة وتتبع 
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 ،التأسیس لمفھوم الضرورة ذاتھبقدر ما یعنینا الموجھة لھذه األدلة،  واالنتقادات
فحص مدى انطباق مفھوم الضروري على حفظ العرض؛ ألنھ كخطوة ل

  .   غرضنا في ھذا المقال
 المشتغلین بالمقاصدیمثل االستقراء أھم دلیل یتردد بین : االستقراء - 1

صورتھ كما وذاتھ االستقراء بھو ، واالستقراء المقصود ھنا لیس قدیما وحدیثا
نوع شبیھ بھ یختص بھ علماء المقاصد  ھو المنطق بلعلم درس في ی

وقد استند كثیر من علماء یمكن تسمیتھ باالستقراء المعنوي؛ واألصول؛ 
إلى ھذا النوع من االستقراء في تأسیس القول بحصر الضروریات في  األصول

حصر ال تكاد تحصى وھي ھذا الاألدلة على من حیث أن الكلیات الخمس؛ 
ما یجعلھا تفید القطع بمجموعھا  وھو. نصوص وأحكام وتصرفاتمتنوعة من 

كثرت وتنوعت واتفقت كلھا على حكم واحد  إذااألدلة آحاد  إنف ،وتضافرھا
بخالف الدلیل  ،علمنا قطعیتھ، وھو ما یسمى عند المحّدثین بالتواتر المعنوي

قد اتفقت : (قال الشاطبي.الواحد فقد یتسّرب إلیھ الظن فیضعف االستدالل بھ
األّمة بل سائر األمم على أّن أحكام الشریعة وضعت للمحافظة على 

وعلمھا عند . لالّدین والنفس والنسل والعقل والما: الضروریات الخمس وھي
األّمة كالضروري ولم یثبت لنا ذلك بدلیل معین بل علمت مالءمتھا للشریعة 

وعلم ھذه : (أیضا وقال. )34()بمجموع أدلة ال تنحصر في باب واحد
الضروریات صار مقطوعاً بھ، ولم یثبت ذلك بدلیل معّین بل علمت مالءمتھا 

ال یتعیّن في التواتر  فكما. للشریعة بمجموع أدلة ال تنحصر في باب واحد
المعنوي أن یكون المفید للعلم خبراً واحداً من األخبار دون سائر األخبار كذلك 

ویقول ابن  .)35()انفرادھاال یتعیّن ھنا؛ الستواء جمیع األدلّة في إفادة الظن على 
المقاصد في ھذه ثابت بالنظر إلى الواقع، وعادات الملل  وحصر "أمیر الحاج

  .)36("والشرائع، باالستقراء
وقد تعقبت بعض الدراسات المعاصرة ھذا االستدالل على أساس أن 

لیس ھو االستقراء التام بل ھو في أحسن األحوال من ھنا االستقراء المحتج بھ 
من  تھ، كما تعقب)37(یفید القطعقبیل االستقراء الناقص، واالستقراء الناقص ال 

في كثیر من موضوعات المقاصد لیس إال دعاوى  االستقراءجھة أخرى بأن 
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مثل دعاوى االجماع، حیث ال یعلم من قام بھذا االستقراء ولم یثبت مثلھا 
  .)38(حصولھ وال نقلھ

التقوى على مثل ھذه االعتراضات أن دراسات أخرى ترى أن غیر 
، فأغلب االستقراءات التي حكاھا علماء الشریعة )39(دلیلالنیل من حجیة ھذا ال

 أنھا: ھي استقراءات تتوفر فیھا شروط االستدالل االستقرائي الصحیح، األول
وقد  صادرة عن جھات علمائیة مختصة أفنت أعمارھا في معرفة الشریعة،

 تواطأ وتتابع على القول بھا كثیرون في مختلف العصور من غیر نقض،
األحكام الجزئیة وھي مھما و األدلةموضوعھا أن ھذه االستقراءات : والثاني

فاالستقراء التام فیھا ممكن وحتى في حال تعذره  كثرت فھي تبقى محصورة،
فاالستقراءات في علوم ھ؛ فیما أفادتفإن االستقراء الناقص یصلح سندا للقطع 

حتى یثبت  العلميالطبیعة استقراءات ناقصة ومع ذلك فھي تؤسس للیقین 
ومن  ،یمكن التحقق منھا واختبار صدقیتھاوالثالث أن ھذه االستقراءات  .العكس

التدلیل والتأسیس لقولھ؛ أما التدلیل فمن خالل تتبع مختلف  إالفما علیھ  قدح فیھا
ما التأسیس أو. نقض القاعدة وتھدم البناءت یراھا األحكام الجزئیة التياألدلة و

الكلیة، خاصة ویقدح في فإلثبات أن خروج مثل ھذه الجزئیات یخرم القاعدة 
وأن من مبادئ علماء األصول أن خروج بعض الجزئیات عن الكلي ال یخرم 

  .)40(الوضع الكلي
في االستدالل أھم الطرق التي یمثل ھذا الطریق : الحصر العقلي - 2

وربما  ،بھ حتفىامن  جدا لحصر الضروریات ومع ذلك فقلیل یمكن أن تؤسس
الخلط بینھ وبین االستقراء فیظنھما البعض شیئا واحدا ولیسا  إلىیرجع ذلك 

یقصد بھ إما أن یقال أن الدین  أن ھذا الدلیل ، ومضمون)41(صورة ومادة كذلك
فدل على أن المقصود بالدین صالح ال یقصد، والثاني باطل،  أوصالح العالم 

إما أن یتوقف على صالح اإلنسان او ال یتوقف، صالح العالم العالم، ثم یقال أن 
 :ي ھياإلنسانالوجود یتوقف علیھا  التي األموروالثاني باطل فدل على أن 

  اْألَْرِض َخلِیفَةً َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكةِ إِنِّي َجاِعٌل فِي  ،نسان والدینالعالم و اإل
نسان ھو المستخلف، والدین االستخالف، واإل جال، فالعالم ھو م)30: البقرة(



  عبد الرحمن رداد. د – راضیة قصبایة. د
 

  

 2020جوان  – 25: العدد                                110

إلى وضع إلھي سائق لذوي العقول باختیارھم من حیث ھو  ؛ستخالفاال نظام
 إلىفالمصالح كلھا راجعة ابتداء وضرورة ما فیھ صالحھم وصالح العالم، 

حفظ النفس و ضرورة وھو یتضمن وحفظ العالم،  اإلنسانحفظ و حفظ الدین
حفظ العقل، وحفظ العالم وذلك یتضمن استمراره بالنسل والتوالد واستمراره 

حفظ الوجود علیھ  ما یتوقفأن بالحصر العقلي ومنھ یتبین .بالمال والمعاش
المصالح الكلیة الخمسة وقد عبر  و ھذهوھ، ھو الضروري، ابتداء اإلنساني

أن مصالح الدین والدنیا مبنیة على :"بقولھ الحصرا ذالشاطبي عن ھ اإلمام
أعني - حتى إذا انخرمت لم یبق للدنیا وجود  ...المحافظة على األمور الخمسة 

 ؛وكذلك األمور األخرویة ال قیام لھا إال بذلك - ما ھو خاص بالمكلفین والتكلیف
 ،مكلف لعدم من یتدینولو عدم ال ،فلو عدم الدین عدم ترتب الجزاء المرتجى

ولو عدم  ،ولو عدم النسل لم یكن في العادة بقاء ،ولو عدم العقل الرتفع التدین
فلو ارتفع ذلك لم یكن بقاء وھذا كلھ معلوم ال یرتاب فیھ  ..،المال لم یبق عیش

بن ا وھو ما كرره. )42("  من عرف ترتیب أحوال الدنیا وأنھا زاد لآلخرة
الدین والدنیا مبنیة على المحافظة علیھا، بحیث لو  ن مصالحإ: "بقولھ األزرق

المكلف، وال لآلخرة من حیث ما  اإلنسانلم یبق للدنیا وجود من حیث  مترخان
ولو عدم اإلنسان لعدم من . فلو عدم الدین عدم ترتب الجزاء المرتجى.. وعد بھا

ولو . ء عادةولو عدم النسل لم یمكن البقا. ولو عدم العقل الرتفع التدبیر. یتدین
  .)43("عدم المال لم یبق عیش

یستدل على حصر الضروریات بنصوص  أنحاول البعض : النص - 3
، خاصة بالنسبة لمن ال یقتنعون إال باالستدالالت عامة من الكتاب والسنة

األنعام [ الوصایا العشر في سورة اتستدالل بآیالافاختار بعضھم  النصیة،
، كما استدل لحفظ الضروریاتفي الجملة الوصایا راجعة ھذه ف]. 153- 151

َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ    :اإلسراءالبعض اآلخر باآلیات الواردة في سورة 
ْمَع   ...قولھ إلى.. إِْحَسانًاإِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن  َوَال تَْقُف َما لَیَْس لََك بِھِ ِعلٌْم إِنَّ السَّ

یظھر حیث  .)36-23: اإلسراء(  َمْسئُوًال َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعنْھُ 
بیعة خرون بآیة آواستدل  .الضروریةالعنایة بالمقاصد  اتمن ھذه اآلیات الكریم

وھي آیات تتعلق بشكل شبھ حصري  ]12: الممتحنة[في سورة  النساء
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اْجتَنِبُوا السَّْبَع «: صلى هللا علیھ وسلمقولھ  :السنةومن  بالمقاصد الضروریة،
؟ قَالَ : قَالُوا» الُموبِقَاتِ  ِ، َوَما ھُنَّ ْحُر، َوقَتُْل «: یَا َرُسوَل هللاَّ ِ، َوالسِّ ْرُك بِا�َّ الشِّ

ُ إِالَّ  َم هللاَّ بَا، َوأَْكُل َماِل الیَتِیِم، َوالتََّولِّي یَْوَم النَّْفِس الَّتِي َحرَّ ، َوأَْكُل الرِّ بِالَحقِّ
ْحِف، َوقَْذُف الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت الَغافَِالتِ  صلى هللا  قولھ وكذلك .)44(»الزَّ

تَْسِرقُوا، تُبَایُِعونِي َعلَى أَْن َال تُْشِرُكوا بِا�ِ َشْیًئا، َوَال تَْزنُوا، َوَال «: علیھ وسلم
َم هللاُ إِالَّ ِباْلَحقِّ  فھذه النصوص القرآنیة  .)45(»َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

 أنھا في مجموعھا تتعلق بأحكام تندرج إالوالحدیثیة وإن كانت نصوصا عامة 
دلیل على أھمیتھا وضرورة المحافظة ذلك  فيحفظ المقاصد الضروریة؛ و في

  .وعدماعلیھا وجودا 
القول بأن كل ھذه النصوص لیست نصوصا صریحة  اإلنصافومن 

فضال عن أن تكون قاطعة في الداللة على الحصر، وما یستفاد منھا إنما ھو 
وللمخالف أن ضرب من التأویل واالستنباط الذي ال یخلو من النظر العقلي، 

ینا ھو أر المسألة في إثباتلذلك فالمعول علیھ أكثر في ینازع في التآویل، 
  .الحصر االستقرائي والحصر العقلي 

  
  حفظ العرضتحریر القول في مفھوم  :الثاني مطلبال

  ضحفظ العر مفھوم: الفرع األول
  تعریف العرض لغة - أوال

اطالقات  أما العرض بالكسر فلھ ،العرض بفتح العین خالف الطول
  :منھا بعضمراجعة المعاجم اللغویة للوقوف على یمكن بمختلفة 

، یقال أكرمت عنھ عرضي؛ أي )46(فقیل عرض اإلنسان نفسھ: النفس - 1
  .)47(صنت عنھ نفسي

الِعرض بالكسر؛ الجسد وجمعھ األعراض، واألعراض : الجسد - 2
  .)48(األجساد

فالن كریم : راض الناس أحسابھم، یقالععرض الرجل حسبھ؛ وأ: الحسب - 3
والمرء قد  .)49(أي كریم الحسب؛ وفالن ذو عرض إذا كان حسیبا ؛العرض
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بین الناس، وقد  والمكرمات یكون حسیبا بنفسھ إذا كان من أھل المروءة
  .إذا كان ینتسب آلباء كرامونسبھ یكون حسیبا بأصلھ 

العرض موضع المدح "قال ابن األثیر؛ : موضع المدح والذم من اإلنسان - 4
ھو : وقیل والذم من اإلنسان سواء كان في نفسھ أو َسلفھ، أو من یلزمھ أمره،

جانبھ الذي یَصونھ من نفسھ وحسبھ ویُحامي عنھ أن یُْنتَقََص 
  .)51(")50(ویُْثلَبَ 

من اإلنسان ھو نفسھ الحسب، ولیس  وقد یقال أن موضع المدح والذم
اإلنسان، فذلك یعني أنھ صان عرضھ عن أن یدنس، ال یذم األمر كذلك، فأن 

أكثر من ذلك؛ أن یعرف  يولكن ذلك ال یعني أنھ صار حسیبا، فالحسب یقتض
  . ینتشر أمره ویشتھر بین الناس بفعل المكرمات ویستمر على ذلك حتىالمرء 

شرف؛ الحسب ووالوعلیھ فالعرض في اللغة مداره على النفس والجسد 
، ویبدو أن نتقاصاالذى واألعن وصیانتھ ذم ال ھ عنمن صونوما یقتضیھ ذلك 

أنھا مما یختص بھ المرء، فال یصح أن تسمیة ھذه األمور بالعرض ترجع إلى 
  .یعرض لھا الغیر بالذم واالنتقاص

  تعریف العرض اصطالحا -ثانیا
مصطلح مستعمل ورائج عند العلماء قدیما " العرض"إن مصطلح 

فقد تحدثوا عنھ في ثنایا كتبھم المتنوعة ومصادرھم المتعددة، غیر أن  وحدیثا،
في  - على حد علمنا -المالحظ ھاھنا ھو غیاب مفھوم العرض في االصطالح 

كتب األصولیین القدامى، واستنادا إلى غیاب ھذا التعریف عند القدماء فقد أولى 
مقاصد الشریعة العلماء المعاصرون الذین كتبوا في األصول عامة أو في 

حیث كانت مرجعیتھم في ذلك  خاصة العنایة بھذا المصطلح وضبط مدلولھ،
ما یمدح بھ اإلنسان : " بأنھ العرض محمد الزحیليعرف  الداللة اللغویة؛ فقد

فیھ نظر؛ ذلك أن محل  "بالمرأة"تحدید محلھ و .)52("ویذم ومحلھ المرأة
نسان في نفسھ ابتداء وفیمن ة فحسب، بل یشمل اإلأالعرض ال یختص بالمر

  .صغیراكان ذكرا أم أنثى؛ كبیرا أم أیلزمھ أمرھم سواء 
وھي ..النفس المعنویة للشخص:"بأنھ عبد الرحمان عبد الخالقوعرفھ 

یستقیم لما فیھ من  ومن الواضح أن التعریف ال .)53("سمعتھ وكرامتھ وعرضھ
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الجانب المعنوي  ي تحدید العرض علىأن االقتصار ف كما یرى البعض. دور
 - مثال -؛ إذ للعرض جانب مادي كذلك؛ ففي حالة السب والشتم أیضا فیھ نظر

یعتبر تعدٍّ على عرض اإلنسان معنویا، أما في حالة التحرش أو االغتصاب 
  .)54(یعتبر تعدٍّ على عرض اإلنسان مادیا

عبد هللا  وعرفھ .)55("ھو الكرامة والسمعة: "بأنھ القرضاويوعرفھ 
: فقد جمع بین كل ذلك فقال نور الدین الخادميأما .)56("الشرفب: "قادري

وعرفھ جمال الدین  .)57"(صیانة الكرامة والعفة والشرف: حفظ العرض معناه"
جانب اإلنسان الذي یصونھ من نفسھ وحسبھ، أن ینتقص سواء كان في :"عطیة

و اختار معجم المصطلحات المقاصدیة  .)58("نفسھ أو سلفھ أو من یلزمھ أمره
حفظ كرامة اإلنسان وسمعتھ وما یتصل بحیاتھ ب "تحدیدهتبعا لذلك 

  . )59("الخاصة
 والشرفالكرامة "معاني تحوم حول  ریفاتھذه التع أنمن الواضح 

وسع داللة من أن بعضھا أوھي أمور مترابطة ولو  "والعفة السمعةوالحسب و
بتقدیر  تمسجوانب التي ال عن كل شخصال تنزیھبعلق تی فلفظ الكرامة .بعض

للشخص  التقدیر والتوقیر العاليفھو الشرف أما  ،واحترامھا واعتبارھاالذات 
فیتعلق  أما لفظ السمعة وقریب منھ لفظ الحسب، ،المعروف باألفعال المحمودة

بینما لفظ العفة فینصرف الشبھات ومواطن التھمة،   من ببعد الشخص أو قربھ
إلى صون الذات عن الشھوات؛ ما یتعلق على وجھ الخصوص  عادة معناه

  .بالجسد والجانب الجنسي وكذا جانب المال
استثمارا لما سبق من طرح وسرد لجھود العلماء في بیان مفھوم العرض 

ن لفظ العرض ال أیتبین لنا  في شقیھ اللغوي واالصطالحي على حد سواء،
وأن ذلك ال تشھد  -كما یظن البعض - لشخصمن ا الجنسي یقتصر على الجانب

في مدلولھ یشمل كل الجوانب االعتباریة في االصطالح؛ فالعرض لغة وال بھ ال
كرامة الشخص صون والتي لھا أثرھا في  ،الشخص التي یتعلق بھا المدح والذم

وبناء وتقدیر الذات، سواء أكانت ھذه الجوانب تتعلق بالجوانب الجنسیة أم ال، 
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جانب اإلنسان االعتباري الذي یصونھ ": لعرضا أن نخلص إلى أنیمكن  علیھ
  ".أو من یلزمھ أمره سواء في نفسھ أو حسبھمن الذم واألذى واالنتقاص 

  التأصیل الشرعي لمقصد حفظ العرض: الفرع الثاني
أدلة من مقاصد الشریعة فقد تضافرت مقصد حفظ العرض  خالف أن ال
  .على تقریر ھذا المقصد والسنةالكتاب 

  من الكتاب :أوال
لألعراض فقد شرع یمثل تشریع حد القذف أقوى صور صیانة ال - 1

الَِّذیَن  :تعالى قولھ :ھاحّد القذف وذكره عدة آیات قرآنیة من شرع هللا عزوجل
ثََمانِیَن َجْلَدةً َوَال تَْقبَلُوا یَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم یَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشھََداَء فَاْجلُِدوھُْم 

ئَِك ھُُم اْلفَاِسقُونَ  ر في تفسیر ذكر بن عاشووقد ، )4: النور( لَھُْم َشھَاَدةً أَبًَدا ۚ َوأُولَٰ
بعضا  ھذه اآلیة الكریمة أنھ كان فاشیا في الجاھلیة رمي بعضھم

وھذه اآلیة أصل في حد الفِریة والقذف، ...والطعن في األنساب بھتانا...بالزنا
الذي كان أول ظھوره في رمي المحصنات بالزنا، فكل رمي بما فیھ معرة 

  . )60(باإلجماعموجب للحد 
إِنَّ الَِّذیَن یَْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغافِالِت اْلُمْؤِمناِت  :قولھ تعالىومنھا  - 2

ْنیا َواْآلِخَرِة َولَھُْم َعذاٌب َعِظیٌم یَْوَم تَْشھَُد َعلَْیِھْم أَْلِسَنتُھُْم َوأَْیِدیِھْم  لُِعنُوا فِي الدُّ
، ذكر القرطبي في معرض )24-23: النور( َوأَْرُجلُھُْم بِما كانُوا یَْعَملُونَ 

تفسیره لھذه اآلیة الكریمة أنھ قیل ھي في رماة عائشة رضوان هللا علیھا 
عائشة رضوان هللا علیھا وسائر أزواج النبي رماة خاصة، وقال قوم ھي في 

، وال تنفع التوبة؛ ومن قذف غیرھن من المحصنات فقد صلى هللا علیھ وسلم
  .)61(لمن أصرَّ على القذف ولم یتبفھذا الوعید  ...جعل هللا لھ توبة

  من السنة :ثانیا
حمایتھا دینیا كما بین القرآن الكریم مدى أھمیة األعراض وضرورة  

قولھ : إقامة الحد للمحافظة علیھا، فكذلك بینتھ السنة الشریفة من ذلكوجنائیا ب
َوأَْعَراَضُكْم َعلَْیُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمةِ فَإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم «: صلى هللا علیھ وسلم

صلى هللا علیھ قولھ ومنھا  .)62(»یَْوِمُكْم ھََذا، فِي بَلَِدُكْم ھََذا، فِي َشْھِرُكْم ھََذا
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فھذه األدلة  .)63(»ُكلُّ اْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم َحَراٌم، َدُمھُ، َوَمالُھُ، َوِعْرُضھُ «: وسلم
ة، ولھذا شرع یعتبین أن العرض مقصٌد مھم من مقاصد الشر وغیرھاالشرعیة 

  .العقوبات المختلفة أصلیة وتكمیلیةللمحافظة علیھ 
وإذا تبین لنا المراد من مدلول المقاصد الضروریة ومعاییرھا وكذا 

صار لزاما الوقوف على أقوال الفقھاء  العرض؛المراد من مدلول مقصد حفظ 
  ، وموازنتھا؟حفظ العرض من المقاصد الضروریة مدى اعتبارفي 

 
  حفظ العرضمقصد مرتبة آراء الفقھاء في : لثالمطلب الثا

مقصدا كلیا سادسا من یراه اختلف الفقھاء في مقصد حفظ العرض بین 
، وذلك باعتباره داخال ضمن أحد لھا یراه مكمال، وبین الضروریةمقاصد المن 

ھذه المقاصد الضروریة الخمسة؛ وللتفصیل في ھذه األقوال والوقوف على 
  .اآلتیةآراء الفقھاء المؤیدین منھم والمعارضین؛ نستھل الفروع 

  آراء الفقھاء المؤیدین كون العرض مقصدا مستقال: الفرع األول
ذھب فریق من الفقھاء القدامى والمعاصرین إلى القول أن العرض من 
الضروریات، وأنھ یستقل مقصدا سادسا من المقاصد الكلیة، وللوقوف على ذلك 

  .آرائھمصار لزاما بیان 
  آراء الفقھاء القدامى: أوال

القرافي، والطوفي، وابن السبكي، وأمیر : منھمینسب لعدد من الفقھاء 
القول باعتبار حفظ العرض النجار، والزركشي، والشوكاني  بادشاه، وابن

  : سادس المقاصد الضروریة
قال في معرض حدیثھ عن أقسام المناسب أن ]: ھـ684ت[القرافي  - 1

حفظ النفوس، واألدیان، واألنساب، والعقول، واألموال، : "الكلیات الخمس ھي
فالمالحظ ھاھنا أنھ اعتبر مقصد حفظ العرض من  ،)64("واألعراض: قیل

وھي مسألة سوف نحقق القول فیھا  .قبلھالضروریات غیر أنھ یحكیھا عمن 
  .قریبا

تحدث عن الضروریات في معرض حدیثھ عن ]: ھـ716ت[الطوفي  - 2
الضروري وھو ما عرف التفات الشرع إلیھ كحفظ الدین بقتل : "المصالح بقولھ
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حد السكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا المرتد، والعقل ب
  .)65("والقذف، والمال بقطع السارق

والضروري حفظ الدین، : "حیث قال]: ھـ771:ت[ابن السبكي  - 3
  .)66("فالنفس، فالعقل، فالنسب، فالمال والعرض

حفظ الدین، حفظ "المقاصد الضروریة خمسة ]: ھـ972[أمیر بادشاه  - 4
، یظھر أن "عقل، وحفظ النسب، وحفظ المال، وحفظ العرضالنفس، وحفظ ال

  .)67(ابن السبكي أكد على إضافة العرض مقصدا سادسا 
تحدث عن المناسب وبین أقسامھ، وأول قسم ]: ھـ972[ابن النجار  - 5

حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ : "ھو الضروري؛ المتمثل في
  .)68("النسل، حفظ المال، حفظ العرض

الضروري وھو المتضمن حفظ مقصود من "قال ]: ه794[الزركشي  - 6
المقاصد الخمسة؛ وأحدھا حفظ النفس، ثانیھا حفظ المال، ثالثھا حفظ النسل، 
رابعھا حفظ الدین، خامسھا حفظ العقل، وقد زاد بعض المتأخرین سادسا وھو 

  .)69("حفظ األعراض
م المناسب ذكر في معرض حدیثھ عن أقسا]: ه1250[الشوكاني  - 7

الحقیقي واالقناعي أن المناسب الحقیقي ینقسم بدوره إلى ما ھو واقع محل 
الضروري وھو المتضمن : ومحل التحسین، فاألول الضرورة، ومحل الحاجة

حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النسل، وحفظ الدین، وحفظ العقل، وحفظ "
وقد زاد بعض المتأخرین : "وأكد على حفظ العرض بقولھ.)70("األعراض

فإن عادة العقالء بذل نفوسھم وأموالھم دون سادًسا، وھو حفظ األعراض، 
أعراضھم، وما فدي بالضروري أولى أن یكون ضروریا، وقد شرع بالجنایة 
علیھ بالقذف الحد، وھو أحق بالحفظ من غیره، فإن اإلنسان قد یتجاوز من جنى 

  .عرضھسھ ومالھ، وال یكاد أحد أن یتجاوز عن الجنایة على على نف
  آراء الفقھاء المعاصرین: ثانیا

مقصد حفظ  نسب إلیھم اعتبارآراء الفقھاء القدامى الذین باإلضافة إلى 
الذین المعاصرین المحدثین وثلة من الفقھاء أیضا ھناك  ؛العرض مقصًدا سادًسا
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وب حمایة العرض والمحافظة علیھ، النھج، وأكدوا على وج نفسساروا على 
  :ومن ھؤالء نذكروعّده مقصدا من المقاصد الضروریة، 

أیّد الدكتور یوسف القرضاوي ما ذھب إلیھ : یوسف القرضاوي - 1
الفقھاء القدامى في اعتبار مقصد حفظ العرض مقصدا سادسا من المقاصد 

وقد : "قالالضروریة، ووضح ذلك في معرض حدیثھ عن المقاصد العامة حیث 
" حفظ العرض"أضاف القرافي وغیره إلى ھذه الخمسة عنصرا سادسا وھو 

والعرض بتعبیرنا ھو الكرامة والسمعة، ولھذا حرمت الشریعة القذف والغیبة 
ونحوھا، وشرعت الحد في القذف بالزنا خاصة، كما شرعت التعزیر فیما عدا 

 :الحدیث الصحیحالقذف، وھي إضافة صحیحة یجب اعتبارھا، وقد جاء في 
فقرن العرض وقدمھ  ،)71(»كل المسلم على المسلم حرام دمھ وعرضھ ومالھ «

  .)72("على المال
وقد أید القرضاوي في رأیھ جاسر عودة في كتابھ : جاسر عودة - 2

رغم أنھ ال مشاحة في االصطالح : "، إذ قال"مقاصد الشریعة عند القرضاوي"
وأن قضایا النظریات المقاصدیة كلھا صواب، وكلھا علیھا من الشرع أدلة 

، إال أنني أي طرح الشیخ القرضاوي، أقرب للفطرة البشریة التي مستقرأ
الق اإلسالمیة صیاغة تسمو فیھا مكانة العرض على المال تصوغھا األخ

  .)73("وغیره من المصالح
وبحفظ ھذا الدین الذي ھو الضرورة األولى من "قال : عبد هللا قادري - 3

ضرورات الحیاة تحفظ بقیة الضرورات تبعا لحفظھ، ألنھ یقتضي ذلك، وتلك 
  .)74("النفس، والعقل والنسل، والمال، والعرض: الضرورات ھي

فحفظ العرض ضرورة لما فیھ من صیانة شرف : "وقال في محل آخر
الفرد والمجتمع، ولما في االعتداء علیھ من طعن في الدین والعدالة والنسب، 

  .)75("ومن إشاعة الفاحشة
وللمحافظة حرم القذف وإشاعة الفاحشة بین " قال: مصطفى شلبي - 4

  .)76("الناس، وأوجب الحد على القاذف



  عبد الرحمن رداد. د – راضیة قصبایة. د
 

  

 2020جوان  – 25: العدد                                118

نستنتج أن وجھة نظر العلماء القدامى منھم والمعاصرین ال مما سبق 
غبار علیھا وال اعتراض، من ناحیة أھمیة العرض في الشریعة اإلسالمیة، 
ووجوب حمایتھ والمحافظة علیھ بما ھو أنفس وأغلى منھ، لكن االعتراض 
القائم ھاھنا یكون في عّده من المقاصد الضروریة التي البد منھا في قیام 

  .- كما أسلفنا–لح الدین والدنیا، وإذا انعدمت انعدمت جمیع متعلقاتھا مصا
من ھذا المنطلق عارضھم بعض الفقھاء القدامى منھم والمعاصرین، 
وذھبوا إلى القول أن العرض لیس مقصدا سادسا من المقاصد الضروریة، 

  .المواليومحل الحدیث عن ذلك الفرع 
  المعارضین كون العرض مقصدا مستقالآراء الفقھاء : الفرع الثاني

في مقابل الرأي األول القائل بأن حفظ العرض یعد مقصدا من المقاصد 
الضروریة، كان ھناك رأي ثاني یقول أن حفظ العرض ال یرتقي أن یكون 

اآلمدي، و الشاطبي، : مقصدا من المقاصد الضروریة؛ ومن بین ھؤالء العلماء
ومحمد الزحیلي، والكبیسي، والیوبي؛ وفیما وابن عاشور، وأحمد الریسوني، 

  :یلي بیان ألقوالھم
  آراء الفقھاء القدامى: أوال

المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعایتھا ملة من "قال؛ : اآلمدي - 1
الملل، وال شریعة من الشرائع؛ وھي حفظ الدین، والنفس، والعقل، والنسل، 

ضروریات، وھي أعلى مراتب والمال، فإن حفظ ھذه المقاصد الخمسة من ال
المناسبات، والحصر في ھذه الخمسة أنواع إنما كان نظرا إلى الوقوع والعلم 

  .)77("بانتفاء مقصد ضروري خارج عنھا في العادة
مجموع  ": قال في معرض حدیثھ عن حصر الضروریات: الشاطبي - 2

وقد  الضروریات خمسة وھي؛ حفظ الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل،
  .)78("قالوا أنھا مراعاة في كل ملة

مما سبق یتبین لنا أن اآلمدي والشاطبي حصروا المقاصد الضروریة في 
  .المقاصدخمسة، ونفوا ما دون ذلك من 
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  آراء الفقھاء المعاصرین: ثانیا
قال وأما حفظ العرض في الضروري فلیس بصحیح، : بن عاشور - 1

َحَمَل بعض العلماء مثل تاج الدین  والصواب أنھ من قبیل الحاجي، والذي
ه في الضروري ھو ما رأوه من ورود حدِّ  السبكي في جمع الجوامع على عدِّ
القذف في الشریعة، ونحن ال نلتزم المالزمة بین الضروري، وما في تفویتھ 

  .)79("حد، ولذلك لم یعده الغزالي وبن الحاجب ضروریا
من خالل كالم بن عاشور یمكننا القول بأنھ صرح وأكد على أن حفظ 
العرض ال یعد مقصدا ضروریا البتّة، وإنما یعد من قبیل الحاجي؛ ومعلوم أن 

  .مرتبتھاالحاجیات مقاصد مكملة للضروریات لكن ال ترتقي إلى 
والحقیقة : "بعد مناقشتھ لھذا الموضوع خلص إلى ما یلي: الریسوني - 2

الدین، والنفس، : ل العرض ضرورة سادسة توضع إلى جانب ضروراتأن جع
والنسل، والعقل، والمال، إنما ھو نزول بمفھوم ھذه الضرورات، وبمستوى 
ضرورتھا للحیاة البشریة، كما أنھ نزول عن المستوى الذي بلغھ اإلمام الغزالي 

ضروري في تحریره المركز والمنقح لھذه الضرورات الكبرى، فبینما جعل ال
ھو حفظ النفس، نزل بعض المتأخرین إلى التعبیر بالنسب، ثم إلى إضافة 

  .)80("، وصون األعراض إال خادمان لحفظ النسلاألنسابوھل حفظ  !العرض
تحدث عن الضروریات الخمسة وقال في الرابع منھا : محمد الزحیلي - 3

نیة، العرض فرع عن النفس اإلنسا: حفظ العرض أو النسل وحقوق األسرة"
واألمر الضروري فیھ حفظ النسل من التعطیل، ویأتي حفظ النسب أو العرض 
أمرا حاجیا، ووسیلة لھ، والعرض ما یمدح بھ اإلنسان أو یذم، وھو أحد 
الصفات األساسیة لإلنسان، التي تمیزه عن بقیة الحیوان، وھو ما حرص علیھ 

ود لذاتھ من جھة، وإن الحفاظ على النسل مقص...العرب وجاء اإلسالم فأقره
  .)81(..."ویعتمد على وسیلة حفظ العرض

بعد طرحھ لموضوع مقصد حفظ العرض، واختالف : سعید الیوبي - 4
األصولیین في اعتباره مقصدا ضروریا من عدمھ تم التوصل إلى النتیجة 

فمن خالل ھذه المعاني الكثیرة یمكن أن یقال إن الطعن في عرض : " اآلتیة
فھ؛ أو قذف أسالفھ، أو ممن یلزمھ أمره یكون المنع منھ من قذ اإلنسان بمعنى
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باب المحافظة على ضروري آخر وھو النسب أو النسل على ما سبق؛ بناء 
  .)82("علیھ تكون المحافظة على العرض ھنا تكمیلیة أو حاجیة

من خالل سرد بعض أقوال المعارضین العتبار مقصد حفظ العرض 
مقصدا سادسا، نستشف وبوضوح أنھم جمیعا متفقون على اعتباره مقصدا 
شرعیا مكمال للمقاصد الضروریة، غیر أنھ ال یرتقي إلیھا لسبب أو آلخر، 

ا، ھي ما ال بد منھا لقیام مصالح الدین والدنی -كما أسلفنا–وذلك أن الضروریات 
بحیث إذا انعدمت انعدمت جمیع متعلقاتھا، وھذا غیر ظاھر في مقصد حفظ 
العرض، كما أنھا تكتسیھا أوصاف تضبطھا ضوابط ومعاییر ال توجد في 

  .غیرھا
ویجدر بنا في ھذا المقام طرح أدلة الفریقین، ومناقشتھا، وبیان الرأي 

  .المواليالراجح في ذلك، ومحلھ المطلب 
  

  الترجیحو مناقشةال: رابعالمطلب ال
نسوق في ھذا المطلب أدلة الفریق األول؛ وھم المؤیدون بأن العرض 
یستقل مقصدا سادسا من المقاصد الضروریة، والرد علیھا من طرف الفریق 

  .الراجحالثاني المعارض، لنصل بعد ذلك إلى الرأي 
  المناقشة المجملة : الفرع األول

أما القول بأن البعض أضاف إلى الكلیات الخمس كلیة سادسة وھي 
ذلك أن علماء األصول لم یخرجوا عن  ؛دقیقغیر نحسبھ العرض،  فھو قول 

كما عبر عنھ بعضھم  ،الحصر الخماسي وإن عبر بعضھم بالعرض بدل النسل
 عددوبعضھم بلفظ الفرج، ولو جارینا ت ،وبعضھم بلفظ البضع ،بلفظ النسب

، والحق أن العلماء لم وأكثر وتنوع تعابیر الفقھاء لصارت الكلیات عشرا
وھو أول من أشار ) ھـ478ت (یتجاوزوا الحصر الخماسي، فاإلمام الجویني 

وبالجملة فالدم معصوم " إلى الموضوع عبر عن ھذه الكلیة بلفظ الفروج، فقال 
عن السراق واألموال معصومة .. والفروج معصومة بالحدود.. بالقصاص

فقد حصر الضروریات في ) ھـ505ت(وأما اإلمام الغزالي . )83("بالقطع
ثم عدل عنھ في  )84(قد عبر عن النسل أول األمر بلفظ البضع والخمس 
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 )ھـ606ت (، فلما جاء اإلمام فخر الدین الرازي )85(المستصفى إلى لفظ النسل
لنسب دون أن یخرج عبر عن البضع و النسل اللذین استعملھما الغزالي بلفظ ا

فقد نص صراحة على ) ھـ631ت (، أما اآلمدي )86(عن التصنیف الخماسي
، وكذلك فعل ابن )87(حصر الضروریات في الخمس واستعمل لفظ النسل

فمع حصره للضروریات ) ھـ685(، أما البیضاوي )88()ھـ646ت (الحاجب 
فقد ) ھـ684ت (، أما القرافي )89(في الخمس فقد استبدل لفظ النسل بلفظ النسب

حكى تردد القوم بین تعبیر النسب أو العرض، دون  ثمحصر الكلیات في خمس 
حفظ النفوس، : الكلیات الخمس وھي: " أن یقصد إضافة كلیة سادسة أو یتبناھا

، ولإلنصاف )90("واألدیان، والعقول، واألنساب، واألموال، وقیل األعراض
القرافي یضطرب في بعض عباراتھ فینسب  اإلماموالتدقیق ینبغي أن نقول أن 

لبعض األصولیین زیادة العرض على الكلیات الخمس من دون توثیق وال 
وھو االضطراب الذي سیكون لھ أثره على أصولي آخر   )91(تحقیق للمسألة 

فمع حصره للمصالح الضروریة في ) ھـ 716ت (الحق لھ ، أما اإلمام الطوفي 
عرض بدال من لفظ النسل والنسب اللذین درجا الخمس، نجده یستعمل لفظ ال

علیھما المتقدمون من علماء األصول، دون أن یقصد أیضا إضافة كلیة سادسة 
وجدناه في جمع )  771ت (إلى الكلیات الخمس، فلما جاء تاج الدین بن السبكي 

ضافة كلیة سادسة إقد اختلط علیھ األمر وظن أن األصولیین قصدوا ، الجوامع
ذكر الضروریات  الخمس حسب ترتیب الغزالي مستبدال لفظ النسل  فبعد أن

 وھو ما لم یسبق )92(بلفظ النسب، زاد إلى الخمسة سادسا وھو العرض
والحقیقة  ،)93(ودافع عنھا) ھـ 1250ت (وتابعھ على ھذه الزیادة الشوكاني إلیھ،

كما بینا كانت ) النسل والنسب والعرض والبضع والفرج (ھذه األلفاظ  كل أن
تعبر عند المتقدمین عن ضروري واحد وإن اختلفت دالالتھا من حیث صحة 

كان قصدھم  ولم یكن یقصد بھا الزیادة على الخمس، ولو. ودقة التعبیر عنھ
 ،نى واحدالزیادة على الخمس لكانت عشرا، فھذه األلفاظ تدور جمیعا حول مع

وإن كان البد من الترجیح بین . وأن العلماء لم یخرجوا عن التصنیف الخماسي
ھذه التعابیر واأللفاظ فإن ما یستحق فعال أن یكون في رتبة الضروریات كما 
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أكد ذلك عدد من المحققین ھو النسل ولیس النسب أو العرض اللذان ھما من 
  .)94(مكمالت حفظ النسل

  التفصیلیة مناقشةال: ثانيالفرع ال
ذھب الفریق األول إلى القول بأن العرض مقصٌد سادس من المقاصد 

  :)95(یليالضروریة واستدلوا على ذلك بما 
فَإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َعلَْیُكْم « :صلى هللا علیھ وسلمقولھ : أوال

  .)96(»بَلَِدُكْم ھََذا، فِي َشْھِرُكْم ھََذاَحَراٌم، َكُحْرَمِة یَْوِمُكْم ھََذا، فِي 
الدماء : تحریم ھذه الثالثة صلى هللا علیھ وسلمأكد النبي : "وجھ االستدالل

واألموال واألعراض، فكلھا محرمة، والدماء تشمل النفوس وما دونھا، 
واألموال تشمل القلیل والكثیر، واألعراض تشمل الزنا واللواط والقذف، وربما 

لغیبة والسب والشتم، فھذه األشیاء الثالثة حرام على المسلم أن ینتھكھا تشمل ا
قرن األعراض بالدماء  صلى هللا علیھ وسلموأن النبي  .)97("من أخیھ المسلم

  .)98(واألموال في الحدیث، وحفظ األموال والدماء من الضروریات 
أن داللة االقتران ضعیفة عند : )99(یليواعترض بأنھ یمكن أن یجاب بما 

األصولیین، وأنھ لیس في الحدیث إال تحریم األمور المذكورة، وال یلزم من 
  .)100(تحریم الشيء أن یكون ضروریا 

كما  –المعیار في ذلك بلأیضا بأن معیار الضرورة لیس التحریم،  ثم
أن تكون المصلحة كلیة أولیة یتوقف علیھا الوجود اإلنساني، والطعن في  - سبق

عراض لیس مما یترتب علیھ زوال الوجود اإلنساني أو اختاللھ، إذ ال یعدو األ
  .   أن یكون قذفا وسبا وشتما ولمزا وھجاء

إن عادة العقالء بذل النفوس واألموال دون األعراض، وما فدى : ثانیا
  .ضروریاأن یكون بالضروري أولى 

یفتقر خاصیة االنضباط، فقد یكون  ضالعرالعدوان على ویجاب عنھ بأن 
دفع بذل العقالء نفوسھم دون األعراض، إن أرید بھ بالفعل وقد یكون بالقول، و

، وإن أرید بھ الفرجحفظ راجع ل فذلك حق، ولكنھ ،بافعال الزناالعدوان علیھا 
القذف والسب والشتم فلیس من عادة العقالء بذل باألقوال كالعدوان علیھا دفع 
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لسب والشتم ل، كما أن أھل الجاھلیة كانوا یقتلون ھنفوسھم في ذلك، فال حجة فی
  .لیس في ذلك حجةالھجاء وو

بأن العرض في اللغة لھ معان أیضا  البعضب اأجألجل عدم االنضباط و
األول واقع في :)101(قسمانمتعددة بعضھا أقل من بعض، ومجمل القول أنھا 
والثاني لیس واقعا في .النسلرتبة الضروریات كالقذف، إال أنھ راجع إلى حفظ 

  .فیھارتبة الضروریات، وال یرقى إلیھا بحال؛ كالشتم بكلمة بسیطة ال قذف 
استدلوا بدلیل ثالث وھو أنھ شرع في الجنایة على مقصد العرض : ثالثا

  .)102(بالقذف الحّد، وھو أحق بالحفظ من غیره 
بمنع التالزم بین كون المقصد ضروریا، وبین ما في : وأجیب عن ذلك

تفویتھ حد، إذ ال یلزم من إیجاب الحد في أمر أن یكون حفظھ في مرتبة 
  .)103(الضروریات

بأن من شروط المقصد أن یكون مطردا، وقد وجدنا أن  یمكن اإلجابةكما 
الشرع أوجب الحد في القذف بالزنا، ولم یوجبھ في السب والشتم والذم والقذف 
بغیر الزنا، ولو كان حفظ العرض ضروریا ال طرد ذلك في كل مساس 

على أن المقصد بحد القذف  ذلك ذلك دلخالف بالعرض، فلما كان األمر على 
  .الفاحشةاعة إش سد ذریعة
  الترجیح: لثالفرع الثا

 بین العلماءبعد ھذا الطرح الموجز لھذا الموضوع الذي أثار جدال كبیرا 
الذي أكد على أن المقاصد الضروریة  یمكننا أن نرجح ونختار الرأي الثاني

  :محصورة في خمس وذلك لالعتبارات اآلتیة
 ثبوتھ كما رأینا، حتىقامت األدلة عند العلماء على أن ھذا الحصر : أوال

صرح بھ اآلمدي في معرض حدیثھ عن أقسام المقصود من شرع الحكم حیث 
المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعایتھا ملة من الملل وال شریعة من : "...قال

الشرائع، وھي حفظ الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فإن حفظ ھذه 
أعلى مراتب المناسبات، والحصر في  المقاصد الخمسة من الضروریات، وھي
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ھذه الخمسة أنواع إنما كان نظًرا إلى الوقوع والعلم بانتفاء مقصد ضروري 
  .)104("خارج عنھا في العادة

إلى العلماء المتقدمین نسبة فیھا نظر؛ ن نسبة إضافة مقصد سادس أ: ثانیا
الخماسي أن العلماء تتابعوا على مدى أربعة قرون على القول بالحصر ذلك 

لفاظھم ومصطلحاتھم أعن ذلك، حتى وإن تباینت  اللمقاصد الكلیة، ولم یخرجو
المعبر بھا عن ھذه المقاصد، والقول بزیادة العرض قول مجھول النسبة وظھر 

نسب القول بزیادتھ بصیغة بصیغة تمریض في نص للقرافي، ثم وھم السبكي ف
یتبنى ھذه الزیادة ویدافع  المبني للمجھول، ثم جاء في العصور المتأخرة من

  .عنھا
تأسیسا على ما ذكرناه من معاییر وضوابط تكتسي المقاصد : لثاثا

الضروریة وتضبطھا وتقیدھا، تبین لنا أن مقصد حفظ العرض غیر جامع لكل 
ھذه المعاییر واألوصاف، حتى یصنف مقصدا مستقال سادسا، وإنما ھو مقصٌد 

ذلك أن  - وبالخصوص مقصد حفظ النسل–خادٌم ومكمٌل للمقاصد الضروریة 
اعتبار المقصد الضروري األصلي ال یكون بكونھ مھما في الشریعة، أو یَُحدُّ 
من أخل بھ، أو بمجرد اإللحاح في طلبھ من المكلف أو الشارع، وإنما بكونھ 
الكلي الذي لیس فوقھ كلي یتفرع عنھ، وھذه ھي خصیصة الضروریات التي 

ییر وضوابط تقیدھا، وتمیزھا عن غیرھا من المقاصد وضع لھا العلماء معا
الشرعیة، ومتى فقدت ھذه المعاییر أو الضوابط، أو فقدت البعض منھا لم تعتبر 
من المقاصد الضروریة، وھذا ھو حال مقصد حفظ العرض، فعلى الرغم من 

تبة قیمتھ وأھمیتھ التي أكد علیھا الشرع وقطع بھا الفقھاء إال أنھ ال یرقى إلى مر
المقاصد الضروریة، وإنما یبقى في حدود  المقاصد الحاجیة الخادمة للمقاصد 

  .الضروریة والمكملة لھا 
  : الخاتمة

  :توصلنا بعد ھذه الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا
المقاصد الضروریة في نظر جّل العلماء ھي ما البد منھا في قیام  - 1

ظام الحیاة، وشاع الفساد، وضاع مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت اختل ن
  .اآلخرةالنعیم األبدي، وحل العقاب في 



  تحریر المفھوم وتحقیق الرتبة: مقصد حفظ العرض      
  

  

 125                                                                                  مجلة اإلحیاء

یجب المحافظة على المقاصد الضروریة إذ بھا ترتقي حیاة البشر   - 2
ویتحقق من خاللھا مبدأ الخالفة في األرض على الوجھ الذي یتشوف إلیھ 

  .الصحیحالشارع الحكیم، بغیة تحقیق العبودیة بمعناھا الشرعي 
ن حفظ العرض یدل على كل ما یتعلق باإلنسان وینسب إلیھ، وكل ما إ - 3

یستلزم علیھ حفظھ وحمایتھ من الذم واألذى واالنتقاص، مادیا كان أم معنویا، 
  .أمرهفي نفسھ أم من یلزمھ 

یقوم مقصد حفظ العرض على أدلة ونصوص من الكتاب والسنة،  - 4
علیھ باالتفاق، وإنما  تدل على ضرورة حمایتھ وصونھ، وھذا ال اعتراض

  .مستقالمقصدا ضروریا  جعلھاالعتراض على 
تضبطھا وتمیزھا عن غیرھا  وخصائصللمقاصد الضروریة معاییر  - 5

مقاصد ضروریة وإدراجھا  إنھاالقول بناء علیھا من المقاصد الشرعیة، یمكن 
أو بعضھا لم تعتبر من المقاصد  المعاییرفي رتبة الضروري، ومتى فقدت ھذه 

  .الضروریة
على الرغم من عدِّ بعض العلماء مقصد حفظ العرض مقصدا  - 6

لتدلیل على أنھ ال یرقى لمرتبة لضروریا إال أن االعتراضات كانت كافیة 
  .للضروریاتریات، وإنما محلھ مرتبة الحاجیات الخادمة والمكملة والضر

ذھب إلیھ الفریق الثاني الذي أكد على  إن الراجح في ھذه المسألة ما - 7
المثبتة لذلك ولضعف لألدلة أن المقاصد الضروریة محصورة في خمس، وذلك 

دعوى زیادة العرض، ولعدم توفر الخصائص والمعاییر الضابطة لمفھوم 
  .المقصد الضروري

  
  :قائمة المصادر والمراجع

 الكتب: أوال
أصول األحكام، المملكة العربیة السعودیة،  ، اإلحكام في)ه631( ، علي بن محمداآلمدي .1

  ).م2003-ه1424( 1دار الصمیعي، ط
الھیئة العامة للكتاب، بدائع السلك في طبائع الملك،  ،)ه899( ، أبو عبد هللابن األزرق .2

  .2007، 1القاھرة ط
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، جمع الجوامع في أصول الفقھ، )ه771( ، تاج الدین عبد الوھاب بن عليابن السبكي .3
  ).م2003-ه1424(2بیروت، دار الكتب العلمیة، طلبنان، 

، شرح الكوكب المنیر، )ه972( الفتوحيعلي ، محمد بن أحمد بن عبد العزیز ابن النجار .4
  ).م1993-ه1413( )د،ط(محمد الزحیلي ونزیھ حماد، الریاض، مكتبة العبیكان، : ت
الدار التونسیة، ، تفسیر التحریر والتنویر، تونس، )م1976( الطاھرمحمد ، بن عاشورا .5
  ).م1984( )د،ط(
، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، األردن، دار النفائس، )م1976( ، محمد الطاھرابن عاشور .6
  ).م2001-ه1421( 2ط
عبد السالم : ، معجم مقاییس اللغة، ت)ه395( ، أبي الحسین أحمد بن زكریابن فارسا .7

  ).د،ط،ت(، دار الفكر، )د،ب(محمد ھارون، 
، لسان العرب، بیروت، دار )ه711( الفضل جمال الدین بن مكرم ، أبيابن منظور .8

 ).د،ط،ت(صادر، 
، تیسیر التحریر، مصر، مطبعة مصطفى البابي )ه972( ، محمد أمینأمیر بادشاه .9

  ).ه1351( )د،ط(الحلبي، 
محمد زھیر بن ناصر : ، صحیح البخاري، ت)ه256( ، محمد بن إسماعیلالبخاري .10

  ).ه1422(1النجاة، ط، دار طوق )د،ب(الناصر، 
، 1، عبد النور، مصالح اإلنسان،المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، فرجینیا، طبزا .11

2008. 
، حاشیة البناني على شرح الجالل المحلى )ه1198( ، عبد الرحمن بن جاد هللالبناني .12

  .2/28، 1980على جمع الجوامع، دار الفكر، بیروت، 
كشاف اصطالحات الفنون، دار الكتب ، )ه1158(محمد علي بن علي ،التھانوي .13

 1411، 1العلمیة، بیروت، ط
، مقاصد الشریعة عند الشیخ یوسف القرضاوي، قطر، الدوحة، جاسر عودة .14

  ).ه1428)(د،ط(
، كتاب التعریفات، بیروت، مكتبة لبنان، )ه816( ، علي بن محمد الشریفالجرجاني .15

  ).م1985( )د،ط(
المقاصد الشرعیة، الریاض، مكتبة العبیكان،  ، نور الدین بن مختار، علمالخادمي .16
  ).م2001- ه1421(1ط

أحمد، نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، المعھد العالمي للفكر  ،الریسوني .17
  ).م1995- ه1415( 4اإلسالمي، فرجینیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، ط

مؤسسة الفرقان للتراث  ،، أحمد، وآخرون،معجم المصطلحات المقاصدیةالریسوني .18
 .2017، 1اإلسالمي، لندن،ط
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: ، تاج العروس من جواھر القاموس، ت)ه1205( ، محمد مرتضى الحسینيالزبیدي .19
  ).م1979- ه1399( )د،ط(عبد الكریم الغرباوي، الكویت، مطبعة الكویت، 

محمد مصطفى، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة، دمشق، دار  ،الزحیلي .20
  ).م2009- ه1430( 3الفكر، ط

محمد وآخرون، حقوق اإلنسان محور مقاصد الشریعة، كتاب األمة، قطر،  ،الزحیلي .21
  ).م2002- ه1423( 1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، ط

 1المي، سوریة، دمشق، دار الفكر، ط، أصول الفقھ اإلس)م2015( ، وھبةالزحیلي .22
  ).م1986- ه1406(

 .1998، 1المدخل الفقھي العام، دار القلم، دمشق، ط،)م1999( ، مصطفىالزرقا .23
عبد : ، البحر المحیط في أصول الفقھ، ت)ه794( ، بدر الدین محمد بن بھادرالزركشي .24

  ).م1992- ه1413( 2الستار أبو غدة، القاھرة، دار الصفوة، ط
، مؤسسة قرطبة، )د،ب(، الوجیز في أصول الفقھ، )م2014( عبد الكریم، زیدان .25

  ).د،ط،ت(
، اإلبھاج في شرح المنھاج، لبنان، دار الكتب )ه756( ، علي بن عبد الكافيالسبكي .26

  ).م1995-ه1416( )د،ط(العلمیة، 
دار الكتب العلمیة، ، الموافقات، )ه790( ، أبي إسحاق إبراھیم بن موسىالشاطبي .27

  .، دت 1، ط بیروت
، أصول الفقھ اإلسالمي، بیروت، الدار الجامعیة، )م1998( ، محمد مصطفىشلبي .28

  ) .د،ط،ت(
، 1، الحسان، نظریة النقد األصولي، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، فرجینیا، طشھید .29

2012. 
، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، )ه1255( ، محمد بن عليالشوكاني .30
  ).م2000-ه1421( 1أبي حفص سامي بن العربي األثري، الریاض، دار الفضیلة، ط: ت

عبد هللا بن عبد المحسن : ، تة، شرح مختصر الروض)ه716( ، نجم الدینالطوفي .31
  ).م1998-ه1419( 2التركي، المملكة العربیة السعودیة، ط

ت، مكتبة ، عبد الرحمان، المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة، الكویعبد الخالق .32
  ).م1985-ه1405( 1الصحوة، ط

، ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین، )ه2001( محمد بن الصالح ،العثیمین .33
  ).ه1426( )د،ط(المملكة العربیة السعودیة، مدار الوطن للنشر، 

، جبر شالل، إشكالیة التأصیل في مقاصد الشریعة، مركز نماء للبحوث عراك .34
 .2016، 1والدراسات، بیروت، ط
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، حاشیة العطار على جمع الجوامع، لبنان، دار الكتب العلمیة، )ه1250( حسن ،العطار .35
  .)د،ط،ت(

المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، دار  ،، جمال الدین،نحو تفعیل مقاصد الشریعةعطیة .36
 .2003، 1الفكر، دمشق، ط

-ه1429(1الكتب، ط، معجم اللغة العربیة المعاصرة، القاھرة، عالم عمر أحمد مختار .37
  ).م2008

محمد : ، المستصفى من علم األصول، ت)ه505( ، أبي حامد محمد بن محمدالغزالي .38
  ).م1997- ه1417(1الرسالة، ط بیروت، مؤسسةسلیمان األشقر، 

، عبد هللا بن أحمد، اإلسالم وضرورات الحیاة، جدة، دار المجتمع، قادري .39
  ).م2001- ه1422(3ط

 الوضعي، دار والقانون اإلسالمي الجنائي الفقھ نظریة الضرورة، في ،یوسف،قاسم .40
 .م1993العربیة، القاھرة،  النھضة

، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في )ه684( ، شھاب الدینالقرافي .41
  ).م2004- ه1424( )د،ط(األصول، لبنان، بیروت، دار الفكر، 

اإلسالمیة، بیروت، مؤسسة الرسالة، ، یوسف، مدخل لدراسة الشریعة القرضاوي .42
  ).م1993- ه1414(1ط

، الجامع ألحكام القرآن والمبین لما )ه671( ، محمد بن أحمد بن أبي بكرالقرطبي .43
عبد هللا بن عبد المحسن التركي، لبنان، بیروت، مؤسسة : تضمنھ السنة وآي الفرقان، ت

  ).م2006-ه1427(1الرسالة، ط
محمد فؤاد عبد الباقي، : ، صحیح مسلم، ت)ه261( ، بن الحجاج أبو الحسنمسلم .44

  ).د،ط،ت(بیروت، دار إحیاء التراث، 
، محمد سعد بن محمد بن مسعود، مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة الیوبي .45

 ).م1998- ه1418(1الشرعیة، المملكة العربیة السعودیة، دار الھجرة، ط
  المجالت العلمیة: ثانیا

مجلة (، )المقاصد الضروریة بین مبدأ الحصر ودعوى التغییر(، عبد النور ،بزا .1
- ه1426، 40إسالمیة المعرفة، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، السنة العاشرة، العدد 

  ).م2005
، )العرض مقصدا مستقال وآراء األصولیین فیھ(، صالح محمد صالح، تدریسي .2

، السنة الخامسة، العدد الثامن 5العراق، المجلدالعراق، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمیة، 
 ).م2014عشر، 
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عبد السالم محمد : معجم مقاییس اللغة، ت :بن فارس، أبي الحسین أحمد بن زكریا: ینظر -1
  .3/360، )د،ط،ت(، دار الفكر، )د،ب(ھارون، 
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  : الملخص
یُعتبُر تخریج الفروع على الفروع من أھّم المسالك التي تُتَّبع في بیان          

لھ أتباع األئمة  أحكام الوقائع المستجدة والالمتناھیة عبر األزمنة والعصور، فَعَّ
جیال بعد جیل إلى زمننا المعاصر، فجاء ھذا البحث لیُقدم أنموذجا من 

فتاویھم، ویكشف جانبا مھّما من  المعاصرین الذین سلكوا ھذا المسلك في
جوانب الشخصیة العلمیة لَعلَم من أعالم المقاصد والتفسیر؛ حیث بیَّنت ھذه 
الدراسة أھمیة ھذا المسلك االجتھادي وما لھ من أثر في فتاوى الشیخ العالّمة 
محمد الطاھر بن عاشور، األمر الذي یدّل على تضلُّع الشیخ ورسوخ قدمھ في 

مالك وإحاطتھ بأصولھ وفروعھ، وكذا قدرتھ الفائقة على استنباط مذھب اإلمام 
ا نُصَّ على أحكامھ  أحكام ما جدَّ من وقائع في عصره، إلحاقا لھا بالمناسب ممَّ

ج یحتل المرتبة الثالثة ضمن . في مذھب إمامھ كما بیَّنت الدراسة أنَّ المخرِّ
 .طبقات المجتھدین، ویجمع بین االجتھاد والتقلید

التخریج؛ التخریج الفقھي؛ تخریج الفروع على الفروع؛ : لمات المفتاحیةالك
 .الفتوى؛ ابن عاشور
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Abstract : 
The extraction branches to branches is considered as one of the most 
important courses that is followed in interpreting the endless and 
emerging events throughout the times and ages, it was done by the 
followers of the imams a generation after a generation till our 
contemporary period;this research came to introduce an example of 
coevalswho followed that course in their legal opinions, and it shows 
an  important aspect of the scientific personality  for one of the leaders 
of interpretation and reasoning sciences; this study shows the 
importance of this course and its impact on the legal opinions of 
Sheikh Ben Achour, which indicates his knowledge about the doctrine 
of imam Malek with its assets and branches. 
Keywords: The extraction؛Jurisprudential extraction؛extraction of 
branches on branches؛ Fatwa؛Ben Achour. 

  :مقدمة
  :الحمد � وكفى وأصلي وأسلم على الحبیب المصطفى وبعد     

الشیخ محمد الطاھر بن عاشور كثیرا ما شاع وذاع ارتباط اسم   
بالمقاصد في األوساط العلمیة، حتى إذا ما ُذكرت المقاصد الح ذكر ابن عاشور 
في األفق، وإذا ُذكر ابن عاشور الحت المقاصد في األفق، وربما استُحضر 

في الرتبة الموالیة، فأردت من خالل ھذا البحث الموجز أن " التحریر والتنویر"
، وھو تضلعھ في الفقھ ما من جوانب شخصیتھ العلمیةأبرز جانبا آخر مھ

المالكي وأصولھ، من خالل تتبع ما جمع لھ الدكتور محمد بن إبراھیم بوزغیبة 
فتاوى الشیخ اإلمام محمد الطاھر بن عاشور، كذا اتخاذه : من فتاوى في كتابھ

مسلك تخریج الفروع على الفروع كآلیة ناجعة من آلیات الكشف عن أحكام 
 نوازل التي كان یُْسأل عنھا باعتباره فقیھا مالكیا، وتقلُِّده رئاسة اإلفتاء بتونس،ال

ي بھا شیخ اإلسالم المالكي   . والتي ُسمِّ
ترى إلى أي مدى كان الشیخ حریصا على اتخاذه مسلك تخریج الفروع   

على الفروع كآلیة ناجعة في إصدار فتاویھ؟ وقبل اإلجابة عن ھذا التساؤل 
نُنا اإلجابةُ عنھا من اإلحاطة بھذا  الرئیسي یحسن بنا طرح تساؤالت فرعیة تَُمكِّ
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ما المقصود بتخریج الفروع على : المسلك ولو من بعض جوانبھ، فأقول
الفروع؟ ما ھو موضوعھ؟ وما ھي مصادره؟ وفیم تكمن فائدتھ؟ وما ھي مرتبة 

ج في طبقات الفقھاء؟ وھل ھو مجتھٌد أم مقلٌِّد؟   المخرِّ
  :لإلجابة عن ھذه التساؤالت وغیرھا عالجت الموضوع وفق الخطة التالیة     

المقصود بتخریج الفروع على الفروع، موضوعھ، فائدتھ : المطلب األول
                                .ومصادره

ج في طبقات الفقھاء وتحقیق القول في كونھ : المطلب الثاني مرتبة المخرِّ
  مجتھدا أم مقلِّدا

صور تخریج الفروع على الفروع في فتاوى محمد الطاھر بن : لمطلب الثالثا
  عاشور

نتُھا أھمَّ نتائج البحث   .وأخیرا خاتمة، ضمَّ
المقصود بتخریج الفروع على الفروع، موضوعھ، فائدتھ : المطلب األول

  ومصادره                              
  الفروع، موضوعھ وفائدتھالمقصود بتخریج الفروع على : لفرع األولا

تعددت تعریفات العلماء : المقصود بتخریج الفروع على الفروع: أوال  
  :لھذا الفن منھا

استخراج حكم مسألة لیس فیھا حكم منصوص من ": تعریف ابن فرحون - 1
  .1"مسألة منصوصة

استنباط األحكام الشرعیة العملیة من نص ": تعریف عثمان شوشان - 2
  .2"المجتھد

یعترض على التعریفین بأنھما قصرا التخریج على نصوص األئمة فقط،      
  .والواقع أن أفعال األئمة وتقریراتھم تُعتبر أیضا من مصادر التخریج

العلم الذي یُتوصل بھ إلى التعرف على آراء " :تعریف یعقوب الباحسین - 3
ھا بما یشبھھا األئمة في المسائل الفرعیة التي لم یرد عنھم فیھا نص، بإلحاق

في الحكم عند اتفاقھما في علة ذلك الحكم عند المخرج، أو بإدخالھا في 
عمومات نصوصھ أو مفاھیمھا، أو أخذھا من أفعالھ أو تقریراتھ، وبالطرق 

  .3"المعتد بھا عندھم، وشروط ذلك ودرجات ھذه األحكام
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واعترض على ھذا التعریف بأنھ یخالف ما اشترطھ أھل المنطق في   
لتعریفات، من حیث ضرورة اإلیجاز واالبتعاد عن التفصیالت وإدخال ما لیس ا

  .ركنا في المعرف
العلم : ولعل أنسب تعریف لتخریج الفروع على الفروع أن یقال ھو  

الذي یتوصل بھ إلى استنباط األحكام الشرعیة العملیة من نصوص المجتھد وما 
  .4یجري مجراھا، بطرق مخصوصة

من خالل تعریف ھذا  :تخریج الفروع على الفروعموضوع : ثانیا  
العلم یمكن القول بأن ھذا الفن یبحث في نصوص األئمة المجتھدین وأفعالھم 
وتقریراتھم؛ ألجل معرفة أحكام المسائل الفقھیة المستجدة، فتلحق بھا قیاسا، أو 

كما یبحث في . إدخاال لھا في عمومات نصوصھم أو مفاھیمھا أو ما شابھ ذلك
  .5فات المخرج والشروط الالزمة لھ، وصفات األقوال المخرجة ودرجاتھاص

  :من أھّم فوائده ما یلي: فائدة تخریج الفروع على الفروع: ثالثا  
وبالتالي معرفة أحكام  6معرفة أحكام القضایا الفقھیة غیر المنصوصة - 1

النوازل عبر األزمنة والعصور؛ حیث إن لكل واقعة حكما شرعیا منصوصا 
  .أو مستنبطا، وھي أھم فائدة ترجى من ھذا الفن

  .تنمیة الملكة الفقھیة لدى الفقیھ والدربة على االستنباط والتفریع والتقعید - 2
استمراریة المذھب وبقاؤه؛ حیث إنَّ من أھم الوسائل التي تضمن لھ البقاء  - 3

 واالستمرار، ما یقوم بھ أتباعھ من التخریج على أصول المذھب وفروعھ؛
بغیة التوصل إلى أحكام الوقائع عبر األزمنة والعصور، وھذا یجعلھ حاضرا 
في حیاة المسلمین، ویدفع الشبھة التي یدعي أصحابھا أن الفقھ المذھبي 

  .حلول جزئیة لعصر معین ال یفي بالعصر الحاضر فضال عن المستقبل
  :مصادر تخریج الفروع على الفروع: الفرع الثاني

الذي یبدو من كالم الفقھاء  :المجتھد وما یجري مجراهنص : أوال  
واألصولیین حینما یتكلمون عن نصوص األئمة وما یجري مجراھا، أنھم 

ما دل على كالم " والمسألة منصوصة"أو " نص علیھ" :یقصدون من تعبیرھم
معنى : "ویقصدون من تعبیرھم. المجتھد صراحة، ولفظھ صریح ناطق بالحكم
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أن المسألة ُدلَّ علیھا لكن بألفاظ " والمسألة في معنى النص": كقولھم" النص
  .7غیر صریحة؛ كأن یكون كالم المجتھد مقتضیا لشيء، أو مشیرا أو مومئا إلیھ

وبناء علیھ یمكن القول بأن المقصود بكون نصوص المذھب مصدرا      
، التي صدرت عن -من أقوال وروایات-أنھا تلك الصیغ الكالمیة: للتخریج

المجتھد، إما بألفاظ صریحة أو ظاھرة في المعنى المراد، أو ما كان في معناھا، 
ا أُِخذ بداللة االقتضاء أو اإلیماء أو اإلشارة   . 8"ممَّ

إن من نصوص اإلمام أحیانا ما یكون ثابتا  :أقیسة المجتھد: ثانیا  
بالقیاس، فھل یمكن اتخاذه مصدرا للتخریج ویَتم ھذا التخریج عن طریق 

  قیاسا على قیاس؟: القیاس، فیكون حینئذ
  :اختلف األصولیون في ھذه المسألة على قولین     

م وبعض الشافعیة وبھ قال اإلما 9وبھ قال المالكیة. الجواز: القول األول  
أحمد في روایة عنھ، بشرط أن یثبت الحكم في األصل بدلیٍل مقطوع بھ من 

من الحنفیة وھو  11، وبھذا قال أبو عبد هللا البصري10كتاب أو سنة أو إجماع
  .13، لكنھ رجع عنھ في اللمع12اختیار أبي إسحاق الشیرازي في التبصرة

كالغزالي، وظاھر وبھ قال أكثر الشافعیة . عدم الجواز: القول الثاني  
كالم اإلمام أحمد في روایة ثانیة عنھ، والكمال بن الھمام من الحنفیة، واختاره 

  .14ابن الحاجب من المالكیة ونُسب إلى الجمھور
إذا قام المجتھد بفعل ولم یُفِت بجوازه وال إیجابھ  :فعل المجتھد: ثالثا  

ون مصدرا یُخّرج نصا وال ظاھرا، فھل یُعد فعلھ ھذا مذھبا لھ ویصح أن یك
  علیھ؟

  :للعلماء في أخذ مذھب المجتھد من فعلھ رأیان  
ذھب أصحابھ إلى أن فعل المجتھد یعد مذھبا وتصح : الرأي األول  

، ومال إلیھ 15نسبتھ إلیھ، وھو أحد الوجھین عند الحنابلة واختیار ابن حامد منھم
- رحمھ هللا- كاإلمام أحمد ابن تیمیة فیمن غلب علیھ التقوى والورُع وكانت حالھ 

ونَْقُل أصحاب أحمد أفعالھ یدل : "؛ قال صاحب تحریر المقال16زھدا وورعا
. 18وھذا القول نقلھ ابن تیمیة وجھا للشافعیة. 17"على أنھم یذھبون إلى ھذا القول

وقد ذھب إلیھ الشاطبي أیضا، حین قّرر أن المفتي قائم في األمة مقام النبي 
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وأن الفتوى كما تحصل بالقول، تحصل أیضا بالفعل  ،صلى هللا علیھ وسلم
  .19واإلقرار
ذھب أصحابھ إلى أن فعل المجتھد ال یُعّد مذھبا لھ وال : الرأي الثاني  

وھذا القول ھو أحد الوجھین عند الحنابلة كما حكى ذلك ابن . تصح نسبتھ إلیھ
  .21، وھو أیضا أحد الوجھین عند الشافعیة20حامد وغیره

إذا َوقع بحضرة المجتھد  ):تقریرات المجتھد(المجتھد  سكوت: رابعا  
فعٌل أو صدرت فتوى من غیره، فسكت ولم ینِكر علیھ، فھل یُعد سكوتھ ھذا 
وعدم إنكاره دلیال على أنھ یرى جواز ھذا الفعل، وصحةَ تلك الفتوى عنده أم 

  ال؟ وبعبارة أخرى ھل تُعتبر تقریرات المجتھد مذھبا لھ أم ال؟ 
  :اختلف أھل العلم في ھذه المسألة على قولین     

ما سكت عنھ المجتھد یُعد مذھبا لھ، وھذا ما ذھب إلیھ : القول األول  
الشاطبي عندما قّرر أن الفتوى من المفتي تحصل من جھة القول والفعل 
واإلقرار كما تقرر سابقا عند الحدیث عن فعل المجتھد؛ ألن اإلقرار عنده راجع 

الكفُّ فعٌل، وكف المفتي عن اإلنكار إذا رأى فعال : "عل، معلال ذلك بقولھإلى الف
وھو ما رّجحھ ابن حامد من الحنابلة، ولكن . 22"من األفعال كتصریحھ بجوازه

في صورة ھي أخص من صورتنا؛ وھي ما إذا كان سكوت المجتھد عند 
  .23المعارضة والمباحثة

وھو ما . ه ال یُعد مذھبا لھسكوت المجتھد وعدم إنكار: القول الثاني  
، وھو مقتضى مذھب الشافعي لقولھ 24ذھب إلیھ أكثر الحنابلة كما نقلھ ابن حامد

وإلنكاره اإلجماع السكوتي المبني  25"ال ینسب لساكت قول: "- كما اشتھر عنھ–
  .26على حمل السكوت على الوفاق

ي كونھ مرتبة المخرج في طبقات الفقھاء وتحقیق القول ف: المطلب الثاني
  مجتھدا أم مقلِّدا

تنوعت مناھج العلماء  :مرتبة المخرج في طبقات الفقھاء: الفرع األول  
في بیان أقسام الفقھاء والمجتھدین من حیث عدد طبقات الفقھاء وترتیبھم وبیان 
موقع كل طبقة، وفیما یلي بیان ألشھر ما وقفت علیھ من تقسیمات، ومن ثم 

  : قسیممعرفة مرتبة المخرج في كل ت
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من أشھر التقسیمات ما ذكره ابن  :تقسیم وترتیب ابن الصالح: أوال  
ثم تابعھ على منھجھ وتقسیماتھ " أدب المفتي والمستفتي: "الصالح في كتابھ

، مع أن البعض خالفھ في ذلك مخالفة یسیرة، وقد جعل المفتین قسمین 27كثیرون
المفتي المستقل والمفتي غیر المستقل، وجعل المفتي غیر المستقل : رئیسیین ھما

  : أربع درجات، وبذلك تكون طبقاتھ خمسا نذكرھا على النحو التالي
شرعیة المفتي المستقل الذي یستقل بإدراك األحكام ال: الطبقة األولى  

وھؤالء لھم أصولھم وقواعدھم قد یوافقون . 28من غیر تقلید وتقیُّد بمذھب أحد
  .فیھا غیرھم وقد یخالفونھم

المجتھد "و  29"المجتھد المطلق: "ویُْطلق على أصحاب ھذه الطبقة  
المفتي "و  32"المجتھد في دین هللا"و 31"، والمجتھد في الشرع30"المستقل
  .34"المفتي المستقل"، و33"المطلق

من بلغ درجة االجتھاد المطلق من الكتاب والسنة ولكنھ : الطبقة الثانیة  
ینتسب إلى أحد األئمة المجتھدین، ملتزما بأصول إمامھ في االستنباط، مع 

  .35إمكان مخالفتھ في بعض الفروع الفقھیة
المفتي "و  36"المجتھد المنتسب"ویُطلق على أصحاب ھذه الطبقة      

أصحاب ھذه الطبقة عن سابقیھم أنھم ملتزمون في الجملة ویختلف . 37"المنتسب
بأصول أئمتھم وإن خالفوھم أحیانا في األدلة والفروع، بینما أصحاب الطبقة 

  .األولى مستقلون بأصولھم واجتھاداتھم
ویمثلھا من كان مجتھدا في مذھب إمامھ مقیَّدا بھ، یقرر : الطبقة الثالثة  

  .38یتجاوز في أدلتھ أصول إمامھ وقواعده ما یذھب إلیھ بالدلیل، لكنھ ال
ویتفق أصحاب ھذه الطبقة مع سابقیھم في الطبقة الثانیة، في التزامھم   

بأصول أئمتھم حین عملیة االستنباط، ولكنھم یختلفون عنھم في كون أولئك 
یجتھدون فیما اجتھد فیھ أئمتھم، وقد یخالفونھم في الحكم والدلیل، في حین ال 

إال فیما لم یرد فیھ عن أئمتھم بشأنھ حكم، -أصحاب الطبقة الثانیة- یجتھدون ھم 
  .39أما ما ورد فیھ عن أئمتھم حكم فال یسعھم إال تقلیدھم فیھ

ویُفھم من كالم ابن الصالح أن ھذه الطبقة ھي طبقة أھل التخریج؛   
أن یكون عالما بالفقھ، خبیرا بأصول الفقھ، : "حیث ذكر صفات المفتي فیھا فقال
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رفا بأدلة األحكام تفصیال، بصیرا بمسالك األقیسة والمعاني، تام االرتیاض عا
في التخریج واالستنباط، قیما بإلحاق ما لیس بمنصوص علیھ في مذھب إمامھ 

َوَال یَْعَرى عن َشْوبٍ : "، ثم تابع ابن الصالح قولھ40"بأصول مذھبھ وقواعده
أن : لمعتبرة في المستقل، مثلمن التقلید لھ، إلخاللھ ببعض العلوم واألدوات ا

ویتخذ نصوص إمامھ نصوصا ... یخل بعلم الحدیث أو بعلم اللغة العربیة 
  .41"یستنبط منھا نحو ما یفعلھ المستقل بنصوص الشارع

 43"مجتھد التخریج"و 42"مجتھد المذھب"وصاحب ھذه الطبقة یُسمى   
  .  44"لطرقأصحاب الوجوه وا"كما اشتھر إطالقھم على أصحاب ھذه المرتبة 

فقیھ النفس؛ أي أن یكون "یمثل ھذه الطبقة من كان : الطبقة الرابعة  
، بأن یكون لھ استعداد فطري یؤھلھ 45بطبعھ شدید الفھم لمقاصد الكالم

ر - لالجتھاد ، وأن یكون حافظا لمذھب إمامھ، قائما بتقریره، وبنصرتھ، یصوِّ
ر ویمھّد ویقّرر ویرّجح على قول آخر، أو یرجح  قوال إلمام المذھب 46"ویحرِّ

بین األقوال والروایات والتخریجات المختلفة في المذھب، وكل ذلك وفق 
  .47أصول إمامھ، كما أنھ ال یستنبط التي لم یرد عن إمامھ بشأنھا حكم

فھؤالء لم یبلغوا ما بلغھ سابقوھم في الطبقة الثالثة، إما لكونھم لم   
، وإما لكونھم غیر متبحرین في یرتضوا في التخریج واالستنباط كارتیاضھم

  .48أصول الفقھ ونحوه
مجتھد "و 49"مجتھد الترجیح"ویطلق على أصحاب ھذه الطبقة لقب   

  .50"الفتیا
أصحاب ھذه الطبقة ھم الذین یقومون بحفظ المذھب : الطبقة الخامسة  

ونقلھ وفھمھ في واضحات المسائل ومشكالتھا، ولكن لدیھم ضعف في تقریر 
أقیستھ، كما أنھم ال یستطیعون الترجیح بین األقوال والروایات أدلتھ وتحریر 

  .51واألوجھ والطرق الواردة فیھ
  .52"المقلدون"ویُطلق على أصحاب ھذه الطبقة   
ویتفق أصحاب ھذه الطبقة مع أصحابھم في الطبقة الرابعة، في التزام   

الفروع الواردة في المذھب ال غیر، ولكن یختلفون معھم في كون أصحاب 
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الطبقة الرابعة یتولون الترجیح داخل المذھب، أما ھؤالء فال یملكون إال االكتفاء 
  .بحفظ الفروع وفھمھا ونقلھا فحسب

تقسیم ابن : ومن بین التقسیمات :ابن حمدان تقسیم وترتیب: ثانیا  
، والمالحظ أنھ تأثر بابن "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: "حمدان في كتابھ

ج في الطبقة الثالثة ونقَل الكثیر من عباراتھ،  الصالح في تقسیمھ، وعدَّ المخرِّ
، وأضاف علیھ قسمین آخرین مبنیان على القول 53واعتمد ترتیبھ للمجتھدین

  :جزؤ االجتھاد وھمابت
فمن عرف القیاس وشروطھ، فلھ أن : "قال: المجتھد في نوع من العلم  

یفتي في مسائل منھ قیاسیة، ال تتعلق بالحدیث، ومن عرف الفرائض فلھ أن 
  .54"یفتي فیھا، وإن جھل أحادیث النكاح وغیره

ا ولیس لھ الفتوى في غیرھا، وأما فیھ: "قال: المجتھد في مسائل أو مسألة
  .55"فاألظھر جوازه، ویحتمل المنع؛ ألنھ مظنة القصور والتقصیر

شرح : "ذكر ابن عابدین في كتابھ:تقسیم وترتیب ابن كمال باشا: ثالثا  
  : 56ابن كمال باشا جعل الفقھاء سبع طبقات ھيأن" عقود رسم المفتي

  .طبقة المجتھدین في الشرع؛ أي المجتھد المطلق: الطبقة األولى
  .طبقة المجتھدین في المذھب: الثانیةالطبقة 

طبقة المجتھدین في المسائل التي ال روایة فیھا عن صاحب : الطبقة الثالثة
  .المذھب

  .طبقة أصحاب التخریج من المقلدین: الطبقة الرابعة
  .طبقة أصحاب الترجیح من المقلدین: الطبقة الخامسة

یز بین األقوى والقوي طبقة المقلدین القادرین على التمی: الطبقة السادسة
  .والضعیف وظاھر الروایة وظاھر المذھب

طبقة المقلدین الذین ال یقدرون على ما ُذكر وال یفرقون بین : الطبقة السابعة
  .بل یجمعون ما یجدون كحاطب لیل... الغث والسمین 

ویالحظ أن ابن كمال باشا قد جعل الفقھاء المجتھدین ثالث طبقات،   
أربع طبقات، تَوافَق مع ابن الصالح في الطبقة األولى  والفقھاء المقلدین

والثانیة، ولكن أصحاب الطبقة الثانیة یَُعّدھم ابن الصالح من المجتھدین اجتھادا 
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مطلقا، بینما یعدھم ابن كمال باشا من المجتھدین في المذھب، وتوافقا في الطبقة 
بقات الرابعة والخامسة الثالثة، أما الطبقة الرابعة عند ابن الصالح فتشمل الط

جین الذین ھم  والسادسة عند ابن كمال باشا، لكن ابن كمال باشا جعل المخرِّ
الطبقة الرابعة من المقلدین، أما ابن الصالح فعدھم من المجتھدین وإن كان 
بعضھم ال یخلو عن شائبة التقلید، وأما الطبقة الخامسة عند ابن صالح فتكون 

  .57ند ابن كمال باشاممثلة بالطبقة السابعة ع
ویبدو أن الطبقة الثالثة عند ابن كمال باشا ھي طبقة المخرجین؛ ألنھ   

طبقة المجتھدین في المسائل التي ال روایة فیھا عن صاحب المذھب، : سمَّاھم
ال یقدرون على مخالفة اإلمام ال في األصول وال في الفروع، "ووصفھم بأنھم 

ائل التي ال نص فیھا على حسب أصول ولكنھم یستنبطون األحكام في المس
  .وھي صفة المخرج التي تمیزه عن غیره. 58"قررھا، ومقتضى قواعد بسطھا

  .وبھذا یكون أھل التخریج في الطبقة الثالثة، وهللا أعلم بالصواب     
جعل اللقاني في كتابھ  :تقسیم وترتیب إبراھیم اللقاني المالكي: رابعا

  :المجتھدین طبقات ثالث" منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء باألقوى"
، وذكر بأنھ "الفقیھ"وسماه " المجتھد المطلق"ھي طبقة : الطبقة األولى

  .59المراد عند اإلطالق، وإذا أُرید غیره قُیّد
وجوه ؛ وھو المتمكن من تخریج ال"مجتھد المذھب"طبقة : الطبقة الثانیة

التي یبدیھا باستنباطھ على نصوص إمامھ في المسائل؛ وذلك بأن یكون محیطا 
فھ في قواعده   .60بمآخذ إمامھ ووجوه تصرُّ

وھو المتبحر في مذھب إمامھ "؛ "مجتھد الفتوى"طبقة : الطبقة الثالثة
الذي قلده فیھ، یفتي الناس بمسائلھ، المتمكن من ترجیح قول لھ على آخر إذا 

  .61"أطلقھما
وقد ذكر الشیخ عبد هللا ابن إبراھیم العلوي الشنقیطي ھذه الطبقات الثالث 

في حاشیتھ عن  62أثناء تقسیمھ للفقھاء، وأضاف طبقة رابعة أخذھا عن البناني
أن یقوم بحفظ المذھب ونقلھ وفھمھ في الواضحات : "جمع الجوامع وھي

ھ وخاصھ، مطلقھ ومقیَّده ولكن ع نده ضعف في تقریر والمشكالت ومعرفة عامِّ
  .63"أدلتھ وتحریر أقیستھ
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والذي یبدو أن اللقاني جعل طبقة المخرجین ھي الطبقة الثانیة؛ أي طبقة 
إلى " المجتھد المطلق"مجتھدي المذھب، لكن إذا ُسلّم تقسیم ابن الصالح 

؛ ألن المجتھد المطلق عنده یشمل تالمیذ "مجتھد غیر مستقل"و" مجتھد مستقل"
بلغوا درجة االجتھاد المطلق، لكنھم ملتزمون بأصول إمامھم في  األئمة الذین

االستنباط، وقد یخالفونھ في بعض الفروع الفقھیة؛ وبذلك تصیر طبقات الفقھاء 
عند اللقاني أربعا وتكون الطبقة الثالثة ھي طبقة المخرجین، فیوافق بذلك ابن 

  .الصالح في جعلھا الثالثة بدل الثانیة
مرتبة المخّرج بین طبقات الفقھاء أن التقسیمات  وخالصة القول في

تتفق على أن أھل التخریج یُعدُّون من  -عدا تقسیم ابن الكمال باشا-السابقة 
" المجتھد في المذھب"المجتھدین ال من المقلدین، وأطلقوا على المخّرج 

أما مرتبتھ فھي الطبقة ". أصحاب الوجوه والطرق"و" مجتھد التخریج"و
" المجتھد المستقل"متوسطة الطبقات الخمس؛ فھي أدنى من مرتبتي الثالثة، 

  ".حافظ المذھب"و" مجتھد الفتوى"، وأعلى من مرتبتي "المجتھد المنتسب"و
  المخّرج بین االجتھاد والتقلید: الفرع الثاني

لقد خلصنا في المسألة السابقة إلى أن المخّرج ھو المجتھد في المذھب، 
ولكن تقدم معنا في تقسیم ابن . عدوه في مراتب االجتھادوأن أغلب العلماء 

من - كما مر معنا–الصالح أنھ ال یخلو من شائبة تقلید، وعّده ابن كمال باشا 
  .المقلدین

فھل ھناك تناقض بین وصفھ باالجتھاد مرة، وبالتقلید أخرى؟ وما ھو 
  الصواب في ذلك؟

خاذه نصوص إمامھ یبدو أن من وصفھ بالتقلید قد نظر إلیھ من جھة ات
مصدرا للتخریج، ملتزما بھا، سالكا مسلكھ في االجتھاد ولم یبتكر لنفسھ طریقة 

  .یستقل بھا
وأما من وصفھ باالجتھاد فنظر إلى اطّالعھ على المآخذ، وأھلیتھ للنظر، 
واقتداره على استنباط الفروع من نوصوص وأصول إمامھ، فھو بمنزلة 

  .64المجتھد المطلق في الشرع
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فأما من وصف المخرج بالتقلید، فال یُسلّم بھ على اإلطالق، ألن التقلید 
ومن ثم فأَْخذ القول مع معرفة . 65"العمل بقول غیرك من غیر حجة: "معناه

ر في بذل الوسع في التحقیق  دلیلھ لیس بتقلید، وھو ما ثبت للمخرج؛ إذ ال یُقصِّ
  .والتحریر والترجیح واالستقراء

ج  والناظر في عملیة التخریج یدرك أنھ ال یكفي التقلید فیھا؛ ألن الُمخرِّ
یحتاج إلى جھد واجتھاد في بناء الفروع على األصول،أو بناء الفروع على 
الفروع؛ ألن تشابھ النوازل فیما بینھا في الظواھر ال یوجب تشابھ أحكامھا 

لتقلید إنما فال یمكن أن یستغني ھا ھنا بالتقلید؛ ألن ا: "ومداركھا؛ قال الشاطبي
یُتصور بعد تحقیق مناط الحكم المقلَّد فیھ، والمناطُ ھنا لم یتحقق بعُد؛ ألن كل 
صورة من صوره النازلة نازلةٌ مستأنفة في نفسھا لم یتقدم لھا نظیر، وإن تقدم 
لھا في نفس األمر فلم یتقدم لنا، فال بد من النظر فیھا باالجتھاد، وكذلك إذا 

ثلُھا، فال بد من النظر في كونھا مثلھا أو ال، وھو نظر فرضنا أنھ تقدم لنا م
  .66"اجتھاد أیضاً 

والتفریق الموجود في كتب األصول بین المجتھد والمقلّد، ھو تفریق 
أغلبي نسبي في معنى المجتھد والمقلد؛ فال یصح إطالق التقلید المحض على 

وه واألحكام مجتھد المذھب؛ ألن ما یفعلھ من تخریج المسائل واستخراج الوج
من مذھب إمامھ، یُعتبر فیھ مجتھدا، غیر أنھ یكون فیھ مقیَّدا بأصول إمامھ 

  .وقواعده
وإن جازت تسمیة مجتھد المذھب مقلِّدا، فھو من باب الجزء ولیس من 

  .باب الكل، فھو إذن مقلد بالجزء مجتھد بالكل
صة في كما أنھ لیس من شرط االجتھاد أن یبتكر المجتھد لنفسھ طریقة خا

االجتھاد ال یشاركھ فیھا غیره؛ وذلك الستیعاب المتقدمین لطرائق االستنباط 
أتباع األئمة الذین حازوا : "ولھذا قال ابن المنیّر المالكي فیما نقلھ عنھ السیوطي

شروط االجتھاد، ملتزمون أن ال یحدثوا مذھبا، أما كونھم مجتھدین؛ فألن 
زمین أن ال یحدثوا مذھبا؛ فألن إحداث األوصاف قائمة بھم، وأما كونھم ملت

لسائر قواعد المتقدمین  مذھب زائد بحیث یكون لفروعھ أصول وقواعد مباینة ٌ
  .67"متعذِّر الوجود؛ الستیعاب المتقدمین لسائر األسالیب
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وھذا التردد في وصف المخّرج بین التقلید واالجتھاد، ھو الذي جعل 
ء على ما یقوم بھ مجتھد المذھب؛ حیث الشیخ زروق المالكي یطلق لفظ االقتدا

االستناد إلى أخذ القول لدیانة صاحبھ وعلمھ، وھذه رتبة : واالقتداء: "قال
  .68"أصحاب المذاھب مع أئمتھا، فإطالق التقلید علیھا مجاز

على المخّرج إذا كان یراد بذلك نفي " المقلد"ومما سبق یتضح أن إطالق 
فھذا ال یصح؛ ألنھ خالف -ابن كمال باشا كما فعل–صفة االجتھاد عنھ مطلقا 

واقع وأحوال المخرجین، وألن ذلك یوھم استواءه مع العامي المحض، وأما 
إطالقھ علیھ باعتبار سلوكھ طریقة إمامھ في االجتھاد والتزامھ بنصوصھ 

  .فمستساغ
ج، ما َجمع بین األمرین جمیعا،  وعلیھ فأحق األوصاف الالئقة بالمخرِّ

إلى ُمستنده في التخریج واتباعھ طریقة إمامھ في ذلك من جھة، وذلك بالنظر 
والنظر إلى جھده المبذول في استنباط األحكام من جھة أخرى، ولذلك فحقیق أن 

، أو یُكتفى بتسمیتھ المخّرج 69یُوصف بالمجتھد في المذھب أو مجتھد التخریج
  .مع استحضار النظرین معا

الطاھر بن لى الفروع في فتاوى محمد صور تخریج الفروع ع: المطلب الثالث
  عاشو

للوقوف عل�أثر علم تخریج الفروع على الفروع في فتاوى العالمةابن 
عاشور اخترُت كنماذج، جملةً من المسائل اتخذ الشیخ مسلك تخریج الفروع 

  :على الفروع في تخریج أحكامھا، وبیانھا فیما یلي
الجمعة تُقام بدشرة بتونس على حكم عدم جواز صالة تخریج : الفرع األول

  عموم قول مالك بوجوب السعي إلى الجمعة بجامع المصر
ُسئل الشیخ اإلمام عن حكم صالة الجمعة تُقام بدشرة تُسمَّى  :تصویر المسألة -أ

بدشرة الدوالي بضواحي مدینة قفصة بتونس، تضمُّ نحو ثالثمائة نسمة وال 
  . تبعد عن قفصة إال بنحو میل ونصف

والجواب عنھ أنّھ لّما " :قال الشیخ مجیبا على ذلك :ملخص جواب الشیخ -ب
ال تبعد عن قفصة إال بنحو میل ونصف، فھي  -أي الدشرة - كانت ھذه؛

معتبرة ملتحقة بقفصة؛ فیجب على أھلھا السعي إلى جامع قفصة، وال یجوز 
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دا ، مستن70"لھم إقامة الجمعة بالدشرة على الصحیح من قول مالك وأصحابھ
: قال خلیل: (في بیان مشھور المذھب الى قول خلیل في مختصره؛ حیث قال

  . 72)والفرسخ ثالثة أمیال 71"وإن بقریة نائیة بفرسخ"
صالة ذھب ابن عاشور إلى القول بعدم جواز  :مسلك التخریج وأداتھ -ج

الجمعة بمسجد دشرة الدوالي الذي ال یبعد عن جامع المصر بقفصة إال بنحو 
مستندا إلى عموم قول اإلمام مالك بوجوب السعي إلى الصالة  میل ونصف

بجامع المصر؛ وإن كان المكلّف یسكن على بعد ثالثة أمیال؛ جاء في 
وقال مالك فیمن كان على ثالثة أمیال من -أي ابن القاسم- قال؛: "المدونة
وھو تخریج من ابن عاشور بطریق  .73"أرى أن یشھدوا الجمعة: المدینة

  .ص العامِّ على أفرادهتطبیق الن
تخریج حكم وجوب الجمعة في حق أھل نمط سكني منتشر : الفرع الثاني

في حق -رحمھ هللا- ببعض المناطق التونسیة بوجوب الجمعة في قول مالك
  .أھالي القرى

ُسئل الشیخ عن حكم صالة الجمعة بالنسبة ألھالي نمط : المسألة تصویر -أ
التونسیة؛ یتخذون من الجبال بیوتا  َسَكني منتشر یومھا ببعض البالد

  .74"الغیران"ینحتونھا، یُعّبر عنھا عندھم ب 
والجواب عنھ أّن الذین یسكنون : "أجاب اإلمام قائال :ملخص جواب الشیخ -ب

البیوت المنحوتة في الجبال یجري حكم مساكنھم على حكم مساكن القرى؛ 
جاء في  ؛75"فإن كثُرت واتصل بعضھا ببعض وجبت علیھم الجمعة

وقال مالك في القریة المجتمعة التي قد : " -؛ أي ابن القاسم- قال: "المدونة
. أرى أن یجمعوا الجمعة: اتصلت دورھا كان علیھا واٍل أو لم یكن، قال

: ال، إنھ قال: فھل حدَّ مالك في عظم القریة حّدا؟ قال: -؛ أي سحنون- قلت
  .76"حاء وأشباھھامثل المناھل التي بین مكة والمدینة مثل الروی

صّرح الشیخ محمد الطاھر بن عاشور بأنّھ ألحق  :مسلك التخریج وأداتھ -ج
حكم مساكن ھؤالء بحكم مساكن القرى؛ فمتى تحقق شرط وجوب إقامة 

وھذا من قبیل . الجمعة بھا تحقق كذلك بالنسبة إلیھم، ووجبت علیھم الجمعة
  . تخریج فرع على فرع بطریق القیاس
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تخریج عدم وجوب ستر وجھ المرأة وكفَّْیھا عن أنظار األجانب : الفرع الثالث
  .- رحمھ هللا- على جواز أكل المرأة مع غیر ذي محرم في قول مالك

ُسئل الشیخ عما یجب ستره من بدن المرأة عن األنظار  :المسألة تصویر -أ
  .77صونا لألخالق

بین السرة والركبة عن  أجاب اإلمام بوجوب ستر ما :ملخص جواب الشیخ -ب
غیر الزوج، وستِر ماعدا الوجھ واألطراف عن المحارم، وأنھ یجوز لھا أن 
تُظھر ألبیھا وابنھا ما ال تظھره لغیرھما من المحارم مما عدا العورة 

وال "( :ثم أتى على بیان عدم وجوب ستر وجھھا وال كفیھا فقال. المغلظة
: أحد من الناس؛ ففي الموطأ قال مالكیجب علیھا ستر وجھھا وال كفیھا عن 

ال بأس أن تأكل المرأة مع غیر ذي محرم على الوجھ الذي یُعرف للمرأة "
وھذا یقتضي إبداء وجھھا ویدیھا لألجنبي؛ فوجھ المرأة عند ،78"أن تأكل بھ

  .79)مالك وغیره من العلماء لیس بعورة
ج یتضح من جواب العالمة ابن عاش: مسلك التخریج وأداتھ -ج ور أنھ قد خرَّ

القول بعدم وجوب ستر المرأة وجھھا ویدیھا لألجنبي على ما اقتضاه قول 
الذي أفتى فیھ بجواز أكل المرأة مع األجنبي على الوجھ -رحمھ هللا- مالك

نھا من األكل وبذلك . وال شك أن ذلك یقتضي كشف یدیھا ووجھھا. الذي یمكِّ
  . ع بطریق الزم القولیكون الشیخ قد سلك مسلك تخریج فرع على فر

تخریج كراھة قراءة القرآن بطریق غلبت علیھ أو على بعضھ : الفرع الرابع
  .بكراھة القراءة في الحمام-رحمھ هللا-النجاسة على قول مالك

ورد سؤال إلى الشیخ اإلمام حول مدى جواز قراءة القرآن  :المسألة تصویر -أ
  :ب بما یليفي الطریق السیما إذا كانت بھ قاذورات فأجا

أما المرور في الطرقات التي : "أجاب الشیخ بقولھ :ملخص جواب الشیخ -ب
فیھا نجاسة، فإن كانت النجاسة مما ال تخلو الطرقات عن أمثالھا كروث 
الدواب، فھي معفو عنھا؛ إذ ال یكاد یشعر المار بھا، وال یحترز عنھا، وإن 

طریق كالبیوت المعدة تفاقمت بحیث غلبت على الطریق أو بعضھ، یصیر ال
ام، فالواجب السكوت  لألقذار فتُكره القراءة حینئٍذ على حكم القراءة في الحمَّ

وجاء في البیان والتحصیل . 80"عن القراءة إلى أن یَجتاز الموضَع النجس
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: وسئل مالك عن القراءة في حّمام فقال: (بشأن حكم القراءة في الحّمام
حمام بموضع قراءة، فإن قرأ اإلنسان القراءة بكل مكان حسنة، لیس ال"

قال محمد " اآلیات فلیس بذلك بأس، ولیس الحّمامات من بیوت الناس األَُول
كره القراءة في الحّمام؛ إذ ال ینفك عن النجاسة في أغلب :" بن رشد
  81")األحوال

یتضح مما سبق أن اإلمام محمد الطاھر بن عاشور  :مسلك التخریج وأداتھ -ج
قد خرج حكم كراھة قراءة القرآن بطریق غلبت علیھ أو على بعضھ النجاسة 

، -رحمھ هللا-على حكم كراھة القراءة في الحّمام الذي نّص علیھ اإلماُم مالك
فكان اشتراكھما في الحكم؛ الشتراكھما في علِة غلبِة النجاسة في 

  . ذا المسلك ھو من قبیل تخریج فرع على فرع بطریق القیاسالموضعین، وھ
ج من طرف العالمة ابن عاشور ھو في  إن المالحظ أن حكم الكراھة المخرَّ

وسئل مالك : "الحقیقة حكم منصوص في المذھب؛ جاء في البیان والتحصیل
فأما الذي یدیم ذلك : الشيء الیسیر، قال: عن قراءة القرآن في الطریق قال

القراءة في الحمام؛ إذ ال ینفك عن ) مالك(كره : "قال محمد بن رشد 82"فال
النجاسة في أغلب األحوال، كما كره قراءة القرآن في األسواق والطرق من 

القراءة ) علماء المذھب(وقد كرھوا : "... وجاء في مواھب الجلیل. 83"أجل ذلك
الطریق نصَّ علیھ  ، وبذلك یتبین أن حكم كراھة قراءة القرآن في84"في الطریق

اإلمام مالك نفُسھ فضال عن أعالم المذھب، وبذلك یكون تخریج الشیخ محمد 
ج أن ال  الطاھر بن عاشور فاسد االعتبار؛ ألن من شروط صحة القول المخرَّ

وھذا إذا َحَملنا . یكون منصوصا في المذھب كما یتضح من تعریف التخریج
  . كالَم الشیخ على ظاھره

ا إذا أمْ  عنَّا النظر في شخصیة الرجل العلمیة وجدناه أصولیا بامتیاز، أمَّ
حاشیة التوضیح والتصحیح لمشكالت التنقیح على شرح تنقیح : "وقد ألَّف

را في فقھ "الفصول في األصول للقرافي ، وإذا نظرنا إلى فقھھ وجدناه ُمتبحِّ
اقعة في كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الو"مذھبھ، وقد ألف كتابا سماه 

  ". الموطأ
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وعلیھ یَبُعد أن یكون عالّمةُ زمانھ ومفتي الدیار التونسیة وْقتھا جاھال 
ج، ولذلك  بحكم كراھة القراءة في الطریق أو جاھال بشرط اعتبار القول المخرَّ
أرى أن الشیخ قصد أن حكم كراھة القراءة في الطریق منصوٌص وھو جارٍ 

تنبیھا منھ على أن علة كراھة القراءة في  على حكم كراھة القراءة في الحمام؛
ام، خاصة  الطریق ھي النجاسة التي ھي علة جلیة في كراھة القراءة في الحمَّ
إذا علمنا أنھ سلك ھذا المسلك في بعض فتاویھ؛ نظیر ما ورد في مسألة 

؛ حیث بیَّن الخالَف في المسألة داخل 85"التحبیس على البنین دون البنات"
وقد جرى العمل قدیما وحدیثا بروایة علي بن زیاد لترجیح : "المذھب ثم قال

اللخمي وعیاض إیاھا، وألنھا َجاِریَة على حكم تخصیص بعض األوالد 
  .86"بالعطیة

تخریج زكاة األوراق النقدیة على زكاة الدیون حسب المذھب : الفرع الخامس
  .المالكي

أثارت مسألة زكاة األوراق النقدیة جدال في األوساط  :المسألة تصویر -أ
العلمیة مطلع القرن العشرین بین قائل بوجوبھا وبین قائل بسقوطھا، ثم 
القائلون بالوجوب اختلفوا ھل تلحق بالنقدین أم بالعروض أم بالدیون؛ فورد 

  :87لیدلي دلوه، فأجاب بما یليم 1920سؤال النازلة إلى الشیخ سنة 
خلَص اإلمام محمد الطاھر بن عاشور بعد طول  :واب الشیخملخص ج -ب

بیان وتفصیل إلى تكییف األوراق النقدیة على أنھا حجج دیون وألحق حكم 
علمت أن أوراق البانكة حجج دیون فتأخذ : "زكاتھا بحكم زكاة الدیون فقال

ثم صّرح ابن عاشور سلوكھ سبیل التخریج . 88"في الزكاة أحكام زكاة الدین
فلنرجع اآلن : "بیانھ ألقسام الدیون وأحكامھا وفق المذھب المالكي فقال بعد

، ثم 89"إلى تطبیق ھاتھ األحكام على أوراق البنوك التي تقرر أنھا دیون
حھ من  أَْلَحق أحكامھا بأحكام الدیون حسب المذھب المالكي، وحسب ما رجَّ

  أقوال المذھب فیما كان مختلفاً فیھ، 
سلك الشیخ مسلك تخریج فرع على فرع بطریق  :داتھمسلك التخریج وأ -ج

  .القیاس في كل حكم من تلك األحكام المخرجة
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تخریج جواز قرض صاحب المعصرة لمالك الزیتون شریطة : الفرع السادس
لسحنون بجواز سلف  90أن یعصروا غلَّة زیتونھم عنده على القول الشاذ

  .الدقیق والكعك المسوَّس بالسالم للحاج، إذا ُوجدت الحاجة الملحة
ُسئِل الشیخ عن معاملة تجري بتونس بین أصحاب الزیتون  :المسألةتصویر -أ

، وھي أن یُقرض صاحُب المعصرة مالك الزیتون ماالً 91وأرباب المعاصر
  . شریطة أن یعصر غلَّة زیتونھ عنده

لكن . كیَّف الشیخ المعاملة على أنھا قرض برھن :جواب الشیخملخص  -ب
تشوب ھذه المعاملة شائبة انجرار منفعة للمقرض بسبب ما یأخذه من أجرة 
عصر ذلك الزیتون في معصرتھ، إال أن الشیخ اعتبر منفعة المقترض 

لَِف المشتركة، 92بجانب منفعة المقرض ، فصارت منفعتھما من منافع السَّ
الف بین المالكیة نقلھ ابن عاشور عن ابن الحاجب وخلیل؛ فإن وفي ذلك خ

كانت منفعة المقرض مساویة لمنفعة المقترض أو أكبر فال خالف في عدم 
الجواز، أما إن كانت منفعة المقترض أكبر من منفعة المقرض فالمشھور 

وھذا ما ورد في . أیضا عدم الجواز والشاذ لسحنون وھو القول بالجواز
اج للحاجة، مسألة س لف السائس بالسالم في المسغبة والدقیق والكعك للحجَّ

، فقال 93بدقیق سالم في بلد یُعیِّنھ المقرض دون أن یقبلھ حیث یشاء المقترض
وقصدھم من المنفعة المنجرة للمقرض ھي منفعة أخذ : "مبیِّنا وجھ المنفعة

ذي یریده السالم مع كون السلف سائسا، ومنفعة قبض الطعام في البلد ال
ثم بیَّن طبیعة حاجة  94"المقرض دون أن یقبلھ حیث شاء المقترض

ونحن : "المقترضین أصحاب الزیتون والمقرضین أصحاب المعاصر فقال
إذا نظرنا إلى ما تشتمل علیھ ھذه المعاملة، نجدھا ترجع إلى اعتبار الحاجي 

ین، فكانت ھذه المعاملة منفعة عظیمة للمقترض...القریب من الضروري
، وكأن ابن عاشور یشیر 95..."ومنفعة قلیلة للمقرضین، وفیھا مصلحة عامة

 96إلى أن الحاجة إلى ھذه المعاملة أشد من حاجة الحجاج إلى الدقیق والكعك
فضال عن شرط أخذ السالم حیث یشاء المقرض شاء المقترض أم أبى، ومع 

-سحنون تخریجا على رأي- ذلك أجازه سحنون؛ فتكون إذن ھذه المعاملة
  .جائزة من باب أولى
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عمَد اإلماُم إلى إلحاق حكم جواز المعاملة الجاریة  :مسلك التخریج وأداتھ -ج
بین أرباب الزیتون وأرباب المعاصر بحكم جواز سلف الدقیق والكعك 
السائس بالسالم مّما احتاج إلیھ الحاج، بجامع أن في كلٍّ من الفرعین منفعة 

لمقرض مع وجود الحاجة الملحة في المعاملتین للمقترض أكبُر من منفعة ا
جمیعا وحاجة أرباب المعاصر والزیتون أشد؛ تخریجاً على رأي سحنون 

فیكون بذلك العالمة . القاضي بالجواز دون الرأي المشھور القاضي بالمنع
محمد الطاھر بن عاشور قد سلك مسلك تخریج فرع على فرع بطریق قیاس 

  .األولى
  :الخاتمة

  :أھم النتائج التي توصلُت إلیھا من خالل ھذا البحث المتواضعھذه 
متضلّع، إن المتصفح لمجموع فتاوى الشیخ اإلمام یدرك جلیّا أنھ فقیھ مالكي  - 1

وأصولي محنك، ذو رؤیة ثاقبة وأفٍق فكري واسع، ینّم عن معرفٍة دقیقة 
  .السمحة متكاملة وإدراك عمیق لمقاصد الشریعة

لشیخ محمد الطاھر بن عاشور على حداثتھا عموما أصیلة؛ حیث تُعّد فتاوى ا - 2
  .جرى اعتماده فیھا على أھم كتب المتقدمین والمتأخرین من المالكیة

ل علیھ الشیخ في إصدار فتاویھ فیما جدَّ من وقائع في  - 3 إّن مّما اعتمده وعوَّ
  .عصره، مسلك تخریج الفروع على الفروع السیما التخریج بطریق القیاس

ِعلُم تخریج الفروع على الفروع مسلك اجتھادي مھّم والحاجة إلیھ ماسَّة  - 4
على مرِّ العصور؛ ألّن الوقائع في الحیاة لیست متناھیة، واألدلة منحصرة 

  .متناھیة
، مستقلٌّ بذاتھ، تكمن فائدتھ  - 5 إّن ِعلْم تخریج الفروع على الفروع علم مھمٌّ

ایا المستجدة، وقد تمَّ تفعیلھ واستخدامھ من الكبرى في التوصل إلى أحكام القض
طرف الفقھاء المعاصرین في النوازل المعاصرة مثل صنیع العالَّمة ابن 

  .عاشور في فتاویھ
یُمثُِّل نصُّ المجتھد وما یجري مجراه أھمَّ مصدرٍ لتخریج الفروع على  - 6

  .الفروع
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ج ھي الطبقة الثالثة، متوسطة الطبقات ا - 7 لخمس؛ فھي أدنى من مرتبة المخرِّ
مجتھد "، وأعلى من مرتبتي "المجتھد المنتسب"و" المجتھد المستقل"مرتبتي 

  ".حافظ المذھب"و " الفتوى
ج یجمع بین االجتھاد والتقلید؛ وذلك بالنظر إلى ُمستنده في التخریج  - 8 المخرِّ

طریقة إمامھ في عملیة التخریج من جھة، والنظر إلى جھده المبذول في  وأتباعھ
استنباط األحكام من جھة أخرى، ولذلك حقیق أن یُوصف بالمجتھد في المذھب 

  .أو مجتھد التخریج، أو یُكتفى بتسمیتھ المخّرج مع استحضار النظرین معا
   :التوصیات

قطب الرحى في فتاوى  قد شكَّل إذا كان علم تخریج الفروع على الفروع
الشیخ محمد الطاھر بن عاشور، وإذا كانت الحاجة إلیھ ماسَّة في زمانھ، فإنَّ 

  .الحاجة إلیھ الیوم أمّس؛ في ظلِّ تكاثر النوازل وتنامیھا
  :وعلیھ؛ تَْسطَُع في األفق     

ضرورة مزید عنایة بعلم تخریج الفروع على الفروع، دراسة وتطبیقا، : أوال
وتوسیعا؛ لیكون ھذا الفنُّ أكثر نجاعة في المساھمة في بیان أحكام تجدیدا 
؛ لئال تتعطل مصالح المسلمین، أو تُتَّھم الشریعة بعدم صالحیتھا لكل النوازل

  .زمان ومكان
الحاجة إلى مزید اھتمام بدراسة فتاوى الشیخ أصولیا ومقاصدیا، : ثانیا

العلم والباحثون، ال سیما وأن وبیان منھجھ في الفتوى؛ لیستفید منھا طلبة 
العالمة من العلماء المعاصرین،وأبلى بالء حسنا في المقاصد والتفسیر 

  .واألصول
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  :قائمة المصادر والمراجع
عبد هللا .د: إبراھیم اللقاني، منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء باألقوى، تحقیق -1

، م2002/ه1423ملكة المغربیة، الھاللي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الم
  .ط.د
عن مصطلح ابن  ، كشف النقاب الحاجبابن فرحون  إبراھیم بن علي بن محمد، -2

عبد السالم الشریف، دار . د.حمزة أبو فارس و. د: الحاجب، دراسة وتحقیق
  .1م، ط1990المغرب اإلسالمي، 

طھ عبد الرؤوف : إعالم الموقعین عن رب العالمین، تعلیق ،ابن قیم الجوزیة -3
  .ت.ط، د.سعد، دار الكتب العلمیة، بیروت، د

أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، التبصرة في أصول الفقھ، شرح  -4
  .1م، ط1980محمد حسن ھیتو، دار الفكر، دمشق، . د: وتحقیق

ى، الموافقات في أصول الشریعة، شرحھ أبو إسحاق الشاطبي إبراھیم بن موس -5
وخّرج أحادیثھ عبد هللا دراز، وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة 

  .ط.، دت.واإلرشاد، المملكة العربیة السعودیة، د
أبو إسحاق بن علي بن یوسف الشیرازي، اللمع في أصول الفقھ، دار الكتب  -6

  .2م، ط2002/ه1424العلمیة، بیروت، 
بو العباس زروق، قواعد التصوف، صححھ ونقحھ محمد ُزھري النجار، مكتبة أ -7

  .2م، ط1976/ه1396الكلیات األزھریة، 
، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ القرطبي أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد -8

محمد حجي وآخرون، دار الغرب .د: والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق
  .2م، ط1988/ه1408لبنان، اإلسالمي، بیروت، 

، المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ القرطبيأبو الولید محمد بن أحمد بن رشد  -9
رسوم المدونة من األحكام الشرعیات والتحصیالت المحكمات ألمھات مسائلھا 

  .1م، ط1988/ه1408محمد حجي، دار المغرب اإلسالمي، .د: المشكالت، تحقیق
محمد الغزالي، المستصفى من علم األصول وبذیلھ فواتح  أبو حامد محمد بن -10

  .2ه، ط1328الرحموت بشرح مسلم الثبوت، انتشارات دار الذخائر، 
السید صبحي : أبو عبد هللا الحسن بن حامد، تھذیب األجوبة، حققھ وعلق علیھ -11

  .ط.، دت.السامورائي، عالم الكتب، مكتبة النھضة العربیة، د
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المواق، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة،  أبو عبد هللا -12
  .1م، ط1994/ه1416

أبو عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي، البحر المحیط في  -13
  .1م، ط1994/ه1414أصول الفقھ، دار الكتبي، 

ي أدب المفتأبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف بابن الصالح،  -14
 موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، عالم الكتب،. د: تحقیق والمستفتي،

  1م، ط1986/ه1407
أحمد بن تیمیة، مجموع الفتاوى، جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم  -15

  .ط.، دت.وابنھ، مطبعة مكتبة المعارف، المغرب، د
عبد الحمید، دار الكتاب محي الدین : آل تیمیة، المسودة في أصول الفقھ، تحقیق -16

  .ط.ت، د.العربي، بیروت، د
تاج الدین أبو نصر عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، رفع الحاجب  -17

الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد : عن مختصر ابن الحاجب، تحقیق
  .1م، ط1999/ه1419عبد الموجود، عالم الكتب، 

على من أخلد إلى األرض وجھل أن االجتھاد في كل  ، الردجالل الدین السیوطي -18
  ط.، دم1985/ه1405عصر فرض، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر، 

جالل الدین السیوطي، تنویر الحوالك شرح موطأ اإلمام مالك، المكتبة الثقافیة،  -19
  .ط.، دم1988/ه1408بیروت، 

، التوضیح في شرح المختصر خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي -20
أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویھ . د: الفرعي البن الحاجب، تحقیق

  .1م، ط2008/ه1429للمخطوطات وخدمة التراث، 
شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب  -21

میرات، دار عالم الرعیني، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، تحقیق زكریا ع
  .م، طبعة خاصة2003/ه1423الكتب، 

عبد الرحمن بن أحمد اإلیجي، شرح العضد على مختصر المنتھى األصولي  -22
  1م، ط2000/ه1421البن الحاجب، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

العالمة البناني على شرح  ، حاشیةعبد الرحمن بن جاد هللا البناني المغربي -23
الجالل شمس الدین ابن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع، دار الفكر، 

  ط.، دم1982/ه1402
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عبد هللا ابن إبراھیم العلوي الشنقیطي، نشر البنود على مراقي السعود، اللجنة  -24
المشتركة لنشر التراث اإلسالمي بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة دولة 

  .ط.ت، د.مارات المتحدة، داإل
دراسة -عثمان ابن محمد األخضر شوشان، تخریج الفروع على األصول  -25

  .ط.م، د1998/ه1419، دار طیبة للنشر والتوزیع، -تاریخیة ومنھجیة وتطبیقیة
الشیخ عبد : علي بن محمد اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، علق علیھ -26

  .2ه، ط1402مي، بیروت، الرزاق عفیفي، المكتب اإلسال
عیاض بن نامي السلمي، حریر المقال فیما تصح نسبتھ للمجتھد من األقوال،  -27

  .ه1415، 1مكتبة الملك فھد الوطنیة، ط
ت، .مالك بن أنس بن مالك بن عامر، المدونة الكبرى، دار الكتب العلیة، لبنان، د -28
  ط.د
  .ط.ت، د.العربي، دمحمد أبو زھرة، أصول الفقھ، دار الفكر  -29
 -دراسة تأصیلیة تطبیقیة-تخریج الفروع على الفروع محمد العربي شایشي،  -30

خالد / د.أ: إشراف قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي أنموذجا، ماجستیر،
  .2014- 2013: جامعة أدرار، الجزائر، السنة الجامعیة ،اسطنبولي

قود رسم المفتي، مركز توعیة الفقھ محمد أمین الشھیر بابن عابدین، شرح ع -31
  .2م، ط2000/ه1422اإلسالمي حیدر آباد، الھند، 

محمد أمین المعروف بأمیر باذشاه، تیسیر التحریر شرح مختصر التحریر، دار  -32
  .م1983/ه1403الكتب العلمیة، بیروت، 

مركز محمد بن إبراھیم بوزغیبة، فتاوى الشیخ اإلمام محمد الطاھر بن عاشور،  -33
  .1، طم2004/ه1،1425جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 

محمد . د: الفتوحي،شرح الكوكب المنیر، تحقیق،محمد بن أحمد بن النجار -34
م، 1987/ه1408نزیھ حماد، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي، . الزحیلي ود

  .1ط
الرابع عشر الھجري، دار  محمد بن یونس الُسَویِسي، الفتاوى التونسیة في القرن -35

  .1م، ط2009/ه 1430سحنون، تونس، دار ابن حزم، بیروت، 
بن الشلّي، نظریة التخریج في الفقھ اإلسالمي، دار البشائر اإلسالمیة،  نوار -36

  .ط.م، د2010/ ه 1431بیروت، 
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دراسة (یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین  -37
  ط.ه، د1414، مكتبة الرشد، الریاض، )نظریة تطبیقیة تأصیلیة

  :الھوامش
                                                        

كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن ، ابن فرحون إبراھیم بن علي بن محمد، -1
عبد السالم الشریف، دار المغرب . د.حمزة أبو فارس و. د: الحاجب، دراسة وتحقیق

  .104ص: 1م، ط1990اإلسالمي، 
دراسة تاریخیة -عثمان بن محمد األخضر شوشان، تخریج الفروع على األصول  -2

 .65ص: ط.م، د1998/ه1419، دار طیبة للنشر والتوزیع، -ومنھجیة وتطبیقیة
دراسة نظریة (یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین  -3

 .187ص: ط.ه، د1414، مكتبة الرشد، الریاض، )تطبیقیة تأصیلیة
-دراسة تأصیلیة تطبیقیة-تخریج الفروع على الفروعمحمد العربي شایشي، : انظر -4

خالد اسطنبولي، / د.أ: إشرافقرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي أنموذجا، ماجستیر،
  .48ص: 2014- 2013: جامعة أدرار، الجزائر، السنة الجامعیة

 .188ص: واألصولیین، المرجع نفسھالباحسین، التخریج عند الفقھاء  -5
 .188ص: الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، المرجع نفسھ -6
، نوار بن 191ص: انظر الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، المرجع نفسھ -7

/ ه 1431الشلّي، نظریة التخریج في الفقھ اإلسالمي، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، 
 .113-112ص : ط.، دم2010

 .113ص: بن الشلي، نظریة التخریج في الفقھ اإلسالمي، المرجع السابق -8
أبو الولید محمد بن رشد، المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة : انظر -9

: من األحكام الشرعیات والتحصیالت المحكمات ألمھات مسائلھا المشكالت، تحقیق
 .39-1/38: 1م، ط1988/ه1408غرب اإلسالمي، محمد حجي، دار الم.د
محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب : آل تیمیة، المسودة في أصول الفقھ، تحقیق -10

 .395ص: العربي، بیروت
أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، التبصرة في أصول الفقھ، شرح  -11

 .450ص: 1م، ط1980محمد حسن ھیتو، دار الفكر، دمشق، . د: وتحقیق
 .451ص: الشیرازي، التبصرة، المصدر السابق -12
أبو إسحاق بن علي بن یوسف الشیرازي، اللمع في أصول الفقھ، دار الكتب : انظر -13

 .104ص: 2م، ط2002/ه1424العلمیة، بیروت، 
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الشیخ عبد : علي بن محمد اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، علق علیھ: انظر -14

، أبو حامد محمد بن 3/243: 2ه، ط1402في، المكتب اإلسالمي، بیروت، الرزاق عفی
محمد الغزالي، المستصفى من علم األصول وبذیلھ فواتح الرحموت بشرح مسلم 

، محمد أمین المعروف بأمیر 2/325: 2ه، ط1328الثبوت، انتشارات دار الذخائر، 
علمیة، بیروت، باذشاه، تیسیر التحریر شرح مختصر التحریر، دار الكتب ال

: ، نظریة التخریج في الفقھ اإلسالمي، المرجع السابق3/288: م1983/ه1403
 .125ص

السید صبحي : أبو عبد هللا الحسن بن حامد، تھذیب األجوبة، حققھ وعلق علیھ: انظر -15
 .45ص: ط.، دت.السامورائي، عالم الكتب، مكتبة النھضة العربیة، د

ع الفتاوى، جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم أحمد بن تیمیة، مجمو: انظر -16
 .19/152: ط.، دت.وابنھ، مطبعة مكتبة المعارف، المغرب، د

عیاض بن نامي السلمي، تحریر المقال فیما تصح نسبتھ للمجتھد من األقوال، مكتبة  -17
، وأورد جملة من النقول یدلل بھا على ما 30ص ھـ، 1415، 1الملك فھد الوطنیة، ط

 .31-30ص: ذھب إلیھ، انظر المرجع نفسھ
 .19/153: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، المصدر السابق: انظر -18
أبو إسحاق الشاطبي إبراھیم بن موسى، الموافقات في أصول الشریعة، شرحھ : انظر -19

وخّرج أحادیثھ عبد هللا دراز، وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
 .179-4/178: ط.، دت.العربیة السعودیة، د المملكة

: ، تھذیب األجوبة، المصدر السابقالوراق بن حامد علي بن حامد بن الحسن :انظر -20
 .19/152: ، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، المصدر السابق45ص

 .19/153: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، المصدر نفسھ: انظر -21
  .4/183: السابق، المصدر الموافقات الشاطبي، -22
، عیاض السلمي، تحریر 51ص: ابن حامد، تھذیب األجوبة، مصدر سابق :انظر -23

  .108ص: المقال، المرجع السابق
  .51ص: المصدر السابقابن حامد، تھذیب األجوبة،  -24
أبو عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي، البحر المحیط في أصول 25

 .6/459: 1م، ط1994/ه1414بي، الفقھ، دار الكت
 .1/191: المستصفى، المصدر السابق الغزالي، -26
ج أحادیثھ : انظر -27 أحمد ابن حمدان الحراني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، خرَّ

ه، 1380محمد ناصر الدین األلباني، منشورات المكتب اإلسالمي، دمشق، : وعلق علیھ
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، ابن قیم الجوزیة، 549-546: المصدر السابق ، آل تیمیة، المسودة،24-16: ، ص1ط

طھ عبد الرؤوف سعد، دار الكتب العلمیة، : إعالم الموقعین عن رب العالمین، تعلیق
محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي،شرح الكوكب  ،164-4/162: ت.ط، د.بیروت، د

لبحث نزیھ حماد، جامعة أم القرى، مركز ا. محمد الزحیلي ود. د: المنیر، تحقیق
 .471-4/467 :1م، ط1987ه،1408العلمي، 

أدب المفتي أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف بابن الصالح، : انظر -28
م، 1986/ه1407 موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، عالم الكتب،. د: تحقیق والمستفتي،

، ابن القیم، إعالم 546ص: ، آل تیمیة، المسودة، المصدر السابق87ص: 1ط
 .4/162: الموقعین، المصدر السابق

، ابن حمدان، صفة 87ص: ابن الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر السابق -29
، آل تیمیة، المسودة، المصدر 16ص: الفتوى والمفتي والمستفتي، المصدر السابق

عبد هللا : ، وانظر6/205: ، الزركشي، البحر المحیط، المصدر السابق546: السابق
راھیم العلوي الشنقیطي، نشر البنود على مراقي السعود، اللجنة المشتركة لنشر ابن إب

ت، .التراث اإلسالمي بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة دولة اإلمارات المتحدة، د
-389ص: ط.ت، د.، محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، دار الفكر العربي، د2/321: ط.د

398. 
  .91ص: المصدر السابقابن الصالح،أدب المفتي والمستفتي،  -30
 .389ص: أبو زھرة، أصول الفقھ، المرجع السابق: انظر -31
جالل الدین السیوطي، الرد على من أخلد إلى األرض وجھل أن االجتھاد في كل  -32

ص : ط.، دم1985/ه1405عصر فرض، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر، 
93. 

، آل تیمیة، المسودة، 89ص: الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر السابق ابن -33
 .546ص: المصدر السابق

 .91ص: ابن الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر نفسھ: انظر -34
، ابن حمدان، 91ص: ابن الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر نفسھ: انظر -35

، آل تیمیة، المسودة، المصدر 17ص: مصدر السابقصفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ال
شرح ، الفتوحي، 4/163: ، ابن القیم، إعالم الموقعین،المصدر السابق547: السابق

، عبد هللا الشنقیطي، نشر البنود، المرجع 4/468: المصدر السابق الكوكب المنیر،
 .393ص: ، أبو زھرة، أصول الفقھ، المرجع السابق2/322: السابق

 .93ص: السیوطي، الرد على من أخلد إلى األرض، المصدر السابق: ظران -36
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، آل تیمیة، 91ص: ابن الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر السابق: انظر -37

 .547ص: المسودة، المصدر السابق
، ابن حمدان، 94ص: ابن الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر نفسھ: انظر -38

، آل تیمیة، المسودة، المصدر 18ص : المستفتي، مصدر سابقصفة الفتوى والمفتي و
 .4/163: ، ابن القیم، إعالم الموقعین،المصدر السابق547ص: السابق

، ابن حمدان، 94ص: ابن الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر نفسھ: انظر -39
مصدر ، آل تیمیة، المسودة، ال18ص: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المصدر نفسھ

شرح ، الفتوحي، 6/205: ، الزركشي، البحر المحیط، المصدر السابق547ص: نفسھ
، عبد هللا الشنقیطي، نشر البنود، المرجع 4/558: مصدر السابقالكوكب المنیر، ال

 .396ص: ، أبو زھرة، أصول الفقھ، المرجع السابق2/322: السابق
 .95-94ص: ابن الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر نفسھ -40
 .95ص: ابن الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر نفسھ -41
، حاشیة العالمة البناني على شرح الجالل عبد الرحمن بن جاد هللا البناني المغربي -42

، م1982/ه1402شمس الدین ابن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع، دار الفكر، 
 .2/385: ط.د
 .116ص: من أخلد إلى األرض، المصدر السابقالسیوطي، الرد على : انظر -43
شرح الكوكب ، الفتوحي، 4/164: ابن القیم، إعالم الموقعین،المصدر السابق: انظر -44

، تاج الدین أبو نصر عبد الوھاب بن علي بن عبد 467ص: المصدر السابق المنیر،
د الشیخ علي محم: الكافي السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقیق

 .4/602: 1م، ط1999/ه1419معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، 
عبد هللا .د: إبراھیم اللقاني، منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء باألقوى، تحقیق: انظر -45

: م2002/ه1423الھاللي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المملكة المغربیة، 
 .193ص

، ابن حمدان، صفة 98ص: المفتي والمستفتي، المصدر السابقابن الصالح، أدب  -46
 .22ص: الفتوى والمفتي والمستفتي، المصدر السابق

، ابن 100-99ص: ابن الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر نفسھ: انظر -47
، آل تیمیة، المسودة، 22ص: حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المصدر السابق

 .549ص: قالمصدر الساب
، ابن حمدان، صفة 98ص: ابن الصالح، أدب المفتي والمستفتي، المصدر نفسھ -48

 .22ص: الفتوى والمفتي والمستفتي، المصدر نفسھ
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 .397ص: أبو زھرة، أصول الفقھ، المرجع السابق -49
 .2/323: عبد هللا الشنقیطي، نشر البنود، المرجع السابق -50
، ابن حمدان، 99ص: والمستفتي، المصدر السابق ابن الصالح، أدب المفتي: انظر -51

، آل تیمیة، المسودة، المصدر 23ص: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المصدر السابق
 ، الفتوحي، م4/169: ، ابن القیم، إعالم الموقعین، المصدر السابق549ص : السابق

 .4/470: السابق صدرشرح الكوكب المنیر، الم
  .8ص: المفتي والمستفتي، المصدر نفسھابن الصالح، أدب  -52
 .23-16ص: ابن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المصدر السابق: انظر -53
 .24ص: ابن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المصدر نفسھ -54
 .24ص: ابن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المصدر نفسھ -55
ر بابن عابدین، شرح عقود رسم المفتي، مركز توعیة الفقھ محمد أمین الشھی: انظر -56

 .7- 1/6: 2م، ط2000/ه1422اإلسالمي حیدر آباد، الھند، 
 .214- 213ص: الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، المرجع السابق: انظر -57
  .1/7: ابن عابدین، شرح عقود رسم المفتي، المصدر السابق -58
 .93ص: ار أصول الفتوى، المصدر السابقاللقاني، من: انظر -59
 .199ص: اللقاني، منار أصول الفتوى، المصدر نفسھ: انظر -60
 .200ص: اللقاني، منار أصول الفتوى، المصدر نفسھ -61
حاشیة البناني، : أخذھا عن البناني ألن جل عباراتھ ھي عبارات البناني، انظر: قلت -62

 .2/386: مصدر السابقالعالمة البناني، ال
البناني، حاشیة : ، وانظر2/323: عبد هللا الشنقیطي، نشر البنود، المرجع السابق -63

 .2/386: العالمة، المصدر نفسھ
 .104ص: بن الشلي، نظریة التخریج في الفقھ اإلسالمي، المرجع السابق: انظر -64
ى عضد الملة والدین عبد الرحمن بن أحمد اإلیجي، شرح العضد على مختصر المنتھ -65

 .388ص: 1م، ط2000/ه1421األصولي البن الحاجب، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 .776-775ص: الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق -66
 .113ص: السیوطي، الرد على من أخلد إلى األرض، المصدر السابق -67
أبو العباس زروق، قواعد التصوف، صححھ ونقحھ محمد ُزھري النجار، مكتبة  -68

 .23ص: 2م، ط1976/ه1396ات األزھریة، الكلی
- 103ص: بن الشلي، نظریة التخریج في الفقھ اإلسالمي، المرجع السابق: انظر -69

104. 
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محمد بن إبراھیم بوزغیبة، فتاوى الشیخ اإلمام محمد الطاھر بن عاشور، مركز . د -70

  .209: 1، طم2004/ه1،1425جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 
عبد هللا المواق، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، أبو  -71

  .2/531: 1م، ط1994/ه1416
  .209ص: المرجع السابقفتاوى الشیخ اإلمام، بوزغیبة، .د -72
ت، .مالك بن أنس بن مالك بن عامر، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمیة، لبنان، د -73

  .1/233: ط.د
  .212ص: المرجع السابق فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .د: انظر -74
  .212ص: المرجع نفسھ فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .د -75
 .1/233: مالك بن أنس بن مالك بن عامر، المدونة الكبرى، المصدر السابق -76
-362ص : المرجع سابق فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .د: تفاصیل الفتوى: انظر -77

363.  
السیوطي، تنویر الحوالك شرح موطأ اإلمام مالك، المكتبة الثقافیة،  جالل الدین -78

 .3/117 :ط.، دم1988/ه1408بیروت، 
 .363-362ص : المرجع السابق فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .د -79
 .88-87ص: المرجع نفسھ فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .د -80
بیان والتحصیل والشرح والتوجیھ أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ال -81

محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، .د: والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق
  .18/258: 2م، ط1988/ه1408بیروت، لبنان، 

 .18/276: ابن رشد، البیان والتحصیل، المصدر السابق -82
 .18/258: ابن رشد، البیان والتحصیل، المصدر نقسھ -83
أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب  شمس الدین -84

الرعیني، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، تحقیق زكریا عمیرات، دار عالم 
 .1/396: م، طبعة خاصة2003/ه1423الكتب، 

 384ص : المرجع السابقفتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة،. د: انظر تفاصیل المسألة -85
  .وما بعدھا

 .385ص: المرجع نفسھ فتاوى الشیخ اإلمام،زغیبة، بو.د -86
  .270-262ص : المرجع نفسھ فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .، د53الفتوى : انظر -87
 .264ص  :المرجع نفسھ فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .د -88
 .267ص : المرجع نفسھ فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .د -89
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 .القول المشھوریقصد بالشاذ ھنا ما قابل  -90
، 407-403ص : المرجع نفسھ فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .، د109الفتوى : انظر -91

محمد بن یونس الُسَویِسي، الفتاوى التونسیة في القرن الرابع عشر . ، د397الفتوى 
: 1م، ط2009/ه 1430الھجري، دار سحنون، تونس، دار ابن حزم، بیروت، 

2/1008-1012. 
فكانت ھذه المعاملة منفعة عظیمة للمقترضین، ومنفعة قلیلة : "وقارن بینھما فقال -92

السویسي، الفتاوى التونسیة، . ود فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .د: ، انظر"للمقرضین
 .2/1011: ، والثاني406ص : مرجعان سابقان، األول

وضیح في شرح المختصر خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي، الت: انظر -93
أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویھ . د: الفرعي البن الحاجب، تحقیق

 .6/65: 1م، ط2008/ه1429للمخطوطات وخدمة التراث، 
 .405ص : المرجع السابق فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .د -94
  .406-405ص : المرجع نفسھ فتاوى الشیخ اإلمام،بوزغیبة، .د -95
فتاوى الشیخ اإلمام، بوزغیبة، .د: انظر: قوتھم لم ینحصر في تلك المعاملةألن  -96

  . 406ص: المرجع نفسھ
 



  196-165: ص - ،  ص 2020،  جوان 25: ،  العدد20: ،  المجلداإلحیاء مجلة
  2406-2588 :الترقیم الدولي اإللكتروني 4350-1112                                  :الترقیم الدولي
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  :الملّخص
یتناول ھذا البحث دراسة لمسألة ھامة من مسائل فقھ التیسیر ومنھجھ لدى ابن 

البحثیة تثبت لنا أھم المواضیع والمسائل التي  حیث جاءت ھذه الورقة  ،عاشور
بالتوسعة والیسر ورفع الحرج إلیجاد حلول ومخارج، وكیف  تناولھا الشیخ اإلمام

التي اعتمدھا عبر  وما ھي أھم التطبیقات ،نظرتھ إلى موضوع التیسیر وفقھھكانت 
   .وهللا الموفق للصواب ،آرائھ وفتاواه

 .محمد الطاھر ابن عاشور، الفتوى، منھجالتیسیر، : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
 This research’s aim is to study one of the important matters os 
Ibn Ashour’s facilitation jursprudence (fiqh) and its approach. This 
research paper’s aim is to settle the most important subjects and 
meters, that are dealt with by El-Sheikh El-imam Ibn Alashor, in an 
easy way and it aims to find the right solutions. While explaining his 
point of view about the facilitation and jurisprudence’s topic. And 
through his opinions, what are the most important applications that 
were used by him? May Allah guide us to the right way. 
Key words: facilitation; Fatwa; Mohammed El-Tahir Ibn Ashour; 
approach. 
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  :  مقدمة
شریعتھ على التیسیر والتخفیف، لحكمة اقتضت ذلك، وألھمیة  أقام هللا

ھذا المسلك المنھجي في التشریع، اعتمده الكثیر من علماء اإلسالم القدامى منھم 
والمحدثین، وتجلى ذلك في مذاھبھم الفقھیة، واعتمدوه في تآلیفھم، وشروحھم 

وه في التأصیل المختلفة، وتعدى مجالھ إلى اختیاراتھم وترجیحاتھم، بل وحكم
والتنزیل في قواعدھم المحكمة، ومناھجھم التشریعیة إلى أن صار منھجا متبعا 

منظریھا، ومن أبرز ھؤالء ومقصدا واضحا لدى حاملي الشریعة من فقھائھا و
الشیخ ابن عاشور الذي تطرق  إلیھ في الكثیر من فتاویھ وآرائھ المبثوثة  العلماء

  .في كتبھ
التیسیر من حیث المفھوم وتظھر أھمیة البحث في كونھ یعالج قضیة 

ویبین كیفیة توظیفھ في الفتوى، ویرسم حدوده لیقف عندھا المفتي،  ،والتأصیل
  .وال یتجاوزھا إلى دائرة الغلو أو اإلفراط

لبحث ما وقفت علیھ مبثوثا في كتب موضوع ھذا وكان سبب اختیاري ل
أردت ، ففي الفتوى في موضوع التیسیربیقات وتطتأصیالت  ابن عاشور من

  . ستفادة منھاجمعھا ودراستھا وتقریبھا لال
وفي معرض مطالعاتي لما كتبھ جالت في ذھني جملة من التساؤالت 

ند الفقھاء، وھل لكل الحاجة إلى بیان المقصود بالتیسیر في الفتوى ع: أذكر منھا
ممارستھ للفتوى، فھذه  ومنھج مكتمل الضوابط تظھر أثناء مجتھد طریقة

ما حقیقة التیسیر : األسئلة وغیرھا یمكن صیاغتھا وجمعھا في اإلشكال التالي
  في الفتوى عند ابن عاشور وما منھجھ فیھا؟ 

وحسب ما اطلعت علیھ من جملة ما ألف فإني لم أجد من أفرد موضوع 
  :وأقرب الدراسات التي وقفت علیھاالتیسیر بالدراسة، 

منھج محمد الطاھر بن عاشور " :نبیل أحمد صقر /الباحث ددراسة : أوال
ونشره  وھي عبارة عن كتاب تم إصداره ،"من خالل كتابھ التحریر والتنویر

المنھج الذي سلكھ العالمة ابن  م، أبرز فیھ2001-ـھ1422بالدار المصریة عام 
عاشور في كتابھ الموسوعي التحریر والتنویر في عملھ التفسیري بما في ذلك 
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مالھ عالقة بالروایة والدرایة، فتطرق فیھ إلى بیان مواقف وآراء للشیخ مع 
  .بعض التطبیقات

لمحمد بوزغیبة، ، "شیخ اإلمام محمد الطاھر بن عاشورفتاوى ال": ثانیا
جمع فیھ مؤلفھ معظم فتاوى الشیخ، وذكر بعض  كتابرة عن وھو عبا

اإلشارات الطفیفة في بیان بعض األسس التي اعتمدھا في فتاواه في خطوط 
  .  عریضة لم تتعدى الصفحتین جاءت كعرض سریع لمنھجھ في الفتوى 

لمحمد  ،"الفتاوى التونسیة في القرن الرابع عشر الھجري: "ثالثا
ة دكتوراه ذكر فیھا فتاوى لھ ضمن مجموعة من السویسي، وھي أطروح

وقد أبان فیھا ما لفتاوى ابن " الحنفیین والمالكیین"المفتین التونسیین البارزین 
ورغم . عاشور من میزات فاق بھا بقیة المفتین من حیث الكم والجودة، والمنھج
وأھملت كثرة الدراسات األكادیمیة عن ابن عاشور إال أن أغلبھا مرتبط بتفسیره 

الجوانب األخرى التي برز فیھا، خصوصا في الجانب الفقھي الذي ال یقل أھمیة 
عن الجانب األصولي والمقاصدي، ھذه أھم الدراسات التي وقفت علیھا، وھذا 

  .ما یفسر قلة الدراسات في ھذا المجال
اعتمدت المنھج الوصفي واالستقرائي لإلجابة على اإلشكال قد و

  : المطروح، وذلك وفق الخطة التالیة
ومبحثین، وخاتمة؛ ففي المقدمة ذكرت إشكالیة البحث، وأھمیتھ،  مقدمة 

المتعلقة بالموضوع، وأبرزت  وأسباب اختیاره، ومجمل الدراسات السابقة
  .والخطة المعتمدة المنھج المتبع

مفھوم التیسیر من حیث اللغة واالصطالح،  حث األول تناولتوفي المب
  . ومظاھره في النصوص الشرعیة

ي وظفھا اإلمام تعرضت فیھ ألھم التطبیقات التفوأما المبحث الثاني 
  .المفتي ابن عاشور

حاولت مراعاة التنسیق بین ھذه ومطلبین، إلى كل مبحث وقسمت 
خاتمة جمعت فیھا  عقدتثم  .لعلمیةعھا من حیث توزیع المادة االمطالب وفرو

  .ما توصلت إلیھ من نتائج
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في ضوء الداللة النصیة ضبط معنى التیسیر ومفاھیمھ : المبحث األول
  التأصیلیة

التیسیر منھج مقرر في الشریعة اإلسالمیة منذ القدم ومتقرر في الطبیعة 
البشریة، واھتمت بھ كثیر من الدراسات والمؤلفات ونال قبوال وسط الحقول 
المعرفیة، وأكدت كثیر من اآلراء إقراره وتوظیفھ وللحاجة الداعیة إلیھ نحاول 

واصطالحا في ضوء من خالل ھذا المبحث أن نتعرض إلى بیان مفھومھ لغة 
  . ماورد في القرآن والسنة وأقوال العلماء

  تعریف التیسیر لغة واصطالحا : المطلب األول
   تعریف التیسیر لغة: الفرع األول

أصالن یدل أحدھما على انفتاح : الیاء والسین والراء: قال ابن فارس
  .1"الیسر ضد العسر: فاألول. الشيء، وخفتھ، واآلخر على عضو من األعضاء

الیسر في اللغة مصدر یسر ومادتھ : "وھو عند ابن منظور في اللسان
  .2"والیسر ھو اللین واالنقیاد وھو ضد العسر" ر.س.ي"

سھل سمح قلیل : الدین یسر، أي: السھولة والسماحة، ومنھ"ویأتي بمعنى 
اھَا  ، وفي التنزیل3"التشدید والسماحة فالیسر ، )7: اللیل(  َونَْفٍس َوَما َسوَّ

  .تدالن على السھولة واللین والرفق والسماحة
والتیسیر عند ابن عاشور ھو ما یتفق مع التعریف األخیر الذي یرد 

  .4"السھولة وعدم الكلفة في تحصیل المطلوب " والیسیر"بمعنى السھولة بقولھ 
ومن خالل ما سبق عرضھ من أقوال یتضح أن التیسیر ال یخرج في 

السماحة والتیسیر، وھو المعنى الذي نحى إلى اختیاره  الشیخ اللغة عن معنى 
والذي نستشفھ ونفھمھ من ھذه التعریفات اتفاقھم وإجماعھم على أن  المفتي،

  . الیسر ھو السھولة في األمر المراد
  تعریفھ اصطالحا : الفرع الثاني

لكون التیسیر من المصطلحات الكثیرة التداول لشھرتھا، فإن أجمع  
عمل فیھ لین "رة النعیم حیث عرف  بأنھ ظجاء في موسوعة ن ف ماتعری

وسھولة وانقیاد، أو ھو رفع المشقة والحرج عن المكلف بأمر من األمور ال 
ھو عمل فیھ یسر وسھولة : أو بعبارة أخرىیجھد النفس وال یثقل الجسم، 
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تشریع األحكام على وجھ "، ووضحھ عمر سلیمان األشقر في قولھ 5وانقیاد
روعیت فیھ حاجة المكلف وقدرتھ على امتثال األوامر واجتناب النواھي مع 

اختصره الشیخ ابن عاشور في ؛ و6"عدم اإلخالل بالمبادئ األساسیة للتشریع
، ففي ھذه 7"انتفاء الصعوبة وانتفاء المشاق والمكروھات" عبارات جامعة بقولھ

ح الفقھاء وأنھ مرتبط التعریفات تجلیة لما یراد من مصطلح التیسیر في اصطال
یرفع عنھ الحرج، وھذا الذي  یشق علیھ إال وشرع لھ ما بالمكلف، فكلما وجد ما

  . نلحظھ في فتاوى الشیخ ابن عاشور، وفي المبحث الموالي بیان لذلك
  معنى التیسیر في النصوص الشرعیة : المطلب الثاني

  سیر النصوص الشرعیة الواردة في الحث على التی :الفرع األول
  الحرج النصوص القرآنیة الدالة على التیسیر ورفع:  أوال

ورد في القرآن الكریم العدید من اآلیات التي تدل على یسر ھذا الدین  
ِ َحقَّ ِجھَاِدِه ھَُو اْجَتَباُكْم َوَما  :قولھ تعالى وسھولتھ، من ذلك َوَجاِھُدوا فِي هللاَّ

یِن ِمْن  اُكُم اْلُمْسلِِمیَن ِمْن قَْبُل َجَعَل َعلَْیُكْم فِي الدِّ َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِیُكْم إِْبَراِھیَم ھَُو َسمَّ
َالَة  ُسوُل َشِھیًدا َعلَْیُكْم َوتَُكونُوا ُشھََداَء َعلَى النَّاِس فَأَقِیُموا الصَّ َوفِي ھََذا لِیَُكوَن الرَّ

ِ ھَُو َمْوَالُكْم فَ  َكاةَ َواْعتَِصُموا بِا�َّ   .)78: الحج(  نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصیرُ َوآتُوا الزَّ
الطبري في تفسیره معنى ھذه اآلیة ویربطھ بالسعة  یوضح اإلمام 
ما كلفكم : أي: "قال ابن كثیر ،8"جعل الدین واسًعا ولم یجعلھ ضیقا: "والیسر

  .9 "ما ال تطیقون وما ألزمكم بشيء یشق علیكم إال جعل هللا لكم فرجا ومخرجا
ولفظة الحرج الواردة في الكثیر من اآلیات حمل المفسرون معناھا على 
رفع الحرج والضیق عن المكلفین، ومن ذلك ما جاء في تفسیر التحریر 

ِ َحقَّ ِجھَاِدِه ھَُو اْجتَبَاُكْم َوَما َجَعَل َعلَْیُكْم  :قولھ تعالى"والتنویر  َوَجاِھُدوا فِي هللاَّ
یِن ِمْن َحَرجٍ  اُكُم اْلُمْسِلِمیَن ِمْن قَْبُل َوفِي ھََذا فِي الدِّ ِملَّةَ أَِبیُكْم إِْبَراِھیَم ھَُو َسمَّ

َالةَ َوآتُوا  ُسوُل َشِھیًدا َعلَْیُكْم َوتَُكونُوا ُشھََداَء َعلَى النَّاِس فَأَقِیُموا الصَّ لِیَُكوَن الرَّ
ِ ھَُو َمْوَالُكْم فَنِْعَم  َكاَة َواْعتَِصُموا بِا�َّ فھذه ، )78: الحج( اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصیرُ الزَّ

اآلیة جاءت لبیان تفضیل ھذا الدین عما سواه بنفي الحرج عنھ، األمر الذي 
  .10یسھل العمل بھ، والمداومة علیھ، فیسعد أتباعھ بسھولة امتثالھ
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یحلل اآللوسي في تفسیره معنى الحرج المنفي والمرفوع، وإتیانھ لذلك بالبیان 
دفع الضیق والشدة عن المكلفین في مجموع تكالیفھم وواجباتھم؛ بفتح : بأنھ التام

فقد رخص لھم في "  ... باب الرخص والبدائل مما فیھ من یسر وسماحة بقولھ 
المضائق، وفتح علیھم باب التوبة على مصراعیھ، وشرع لھم الكفارات في 

  .11"حقوقھ، والدیات في حقوق العباد
التیسیر یسع رفع : لھ یذھب الشیخ ابن عاشور إلى أنو إلى أبعد من ھذا ك

یَاأَیُّھَا  :الحرج بنوعیھ الحسي والمعنوي، ملتمسا ھذا المعنى من قولھ تعالى
َالِة فَاْغِسلُوا ُوُجوھَُكْم َوأَْیِدیَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا  الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْیِن َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُبًا فَاطَّھَُّروا َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو  بُِرُءوِسُكمْ 
ُموا  َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغائِِط أَْو َالَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فََتیَمَّ

ُ لِیَْجَعَل َعلَْیُكْم ِمْن َحَرجٍ َصِعیًدا طَیِّبًا فَاْمَسُحوا بِوُ  ُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكْم ِمْنھُ َما یُِریُد هللاَّ
  .)6: المائدة( َولَِكْن یُِریُد لِیُطَھَِّرُكْم َولِیُتِمَّ نِْعَمتَھُ َعلَْیُكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

: ھناوالمراد "ودل على أن المراد منھا نفي الحرجین مفصال لذلك بقولھ 
نفي الحرج الحسي، فلم یكلفوا بالوضوء واالغتسال مع المرض والسفر إذا 
فقدوا الماء في السفر وعجزوا عن استعمالھ في المرض، وكذلك نفي الحرج 
المعنوي لو منعوا من أداء الصالة في حال العجز عن استعمال الماء لضر، أو 

  .12"لفقدانھ في السفر
كل مباشر وصریح تنفي الحرج والنصوص الشرعیة كلھا جاءت بش 

والعنت والضیق في الدین، ویتضح ھذا المعنى بنص اآلیة في قول هللا عز 
ْنَساُن َضِعیفًا : وجل ُ أَْن یَُخفَِّف َعْنُكْم َوُخلَِق اْإلِ فمجموع ، )28: النساء(  یُِریُد هللاَّ

علیھم، بقدر ما  ھذه التكالیف وتطبیقاتھا لم یرد هللا بھا إعنات خلقھ وال  التشدید
یرید منھم الیسر والسعة والتخفیف إلدراكھ سبحانھ وتعالى الضعف والعجز 
الذي فطرت علیھ النفوس البشریة، یقول ابن عاشور معبرا عن استمراریة 

 :التشریع في حدود الیسر ونطاق السماحة تجاوبا لمقتضیات الفطرة والجبلة
ة ودائمة، فاقتضى ذلك أن یكون وقد أراد هللا تعالى أن تكون الشریعة عام"

، فالشدة 13"تنفیذھا بین األمة سھال، وال یكون ذلك إال إذا انتفى عنھا اإلعنات
واإلعنات تنفر منھا طبیعة البشر، وال تتقبل تنفیذ التعلیمات التي مصدرھا  



  اإلمام محمد الطاھر بن عاشور منھج التیسیر في الفتوى عند                                         
  

  

 171                                                                                  مجلة اإلحیاء

  .الشدة والعنت
  نصوص السنة النبویة وأقوال العلماء في التیسیر  :ثانیا

النبویة أحادیث كثیرة تبین یسر وسماحة الشریعة، جاء بعضھا في السنة 
یسروا "ما  رواه البخاري ومسلم في صحیحیھ صریحا في عباراتھ من ذلك ما

إنما جمع في ھذه " :قال اإلمام النووي شارحا لمعنى التیسیر ،14"وال تعسروا
سروا األلفاظ بین الشيء وضده ألنھ قد یفعلھما في وقتین، فلو اقتصر على ی

لصدق ذلك على من یسر مرة أو مرات وعسَّر في معظم الحاالت، فإذا قال وال 
تعسروا انتفى العسر في جمیع األحوال من جمیع وجوھھ وھذا ھو 

    .15"المطلوب
صلى هللا ومن ھذه النصوص النبویة الداعیة إلى الیسر ورفع الحرج قولھ

ِریَن " : علیھ وسلم ِرینَ إِنََّما بُِعْثتُْم ُمیَسِّ ومن إحدى الحقائق  16"َولَْم تُْبَعثُوا ُمَعسِّ
 یخفى، وإلى ھذا المعنى أشار النبي  المقررة أن الشریعة سمحة سھلة كما ال

 قیل یا: فیما ورد عن ابن عباس رضي هللا عنھما، قال صلى هللا علیھ وسلم
الحنیفیة " هللا تعالى إلىهللا؟ قال أحب األدیان  إلىرسول هللا أي األدیان أحب 

ورد في ھذا الحدیث مبینا یسر الدین في كل  وقد شرح ابن القیم ما، 17السمحة
جمع هللا عز وجل في ھذه : "من االعتقادات والتشریعات بقولھجاء بھ  ما

الشریعة بین كونھا حنیفیة وكونھا سمحة، فھي حنیفیة في التوحید ، سمحة في 
  . 18"العمل

التیسیر وإقراره كثیرة ومتنوعة بلغت مبلغ القطع واألدلة في حقیقة 
والیقین بأن التیسیر وانتفاء الحرج أصل قائم بدالالت النصوص ومقصد أساسي 

وأكد كل أئمة األمة وعلمائھا من مفسرین وفقھاء ، من مقاصد الشریعة
ومشرعین بأن هللا أراد لھذه األمة الیسر ولم یرد لھا العسر، قال اإلمام العز بن 

التیسیر ورفع الحرج أصل عظیم في الدین، " :عبد السالم رحمھ هللا تعالى
وركن من أركان شریعة المسلمین شرفنا هللا سبحانھ وتعالى بھ، فلم یحملنا 

وعلى ھذا التأكید وإقرار ھذا األصل سار  ،19"إصرا وال كلفنا في مشقة أمرا
األدلة على رفع  إن" :اإلمام الشاطبي وابن عاشور، یقول اإلمام الشاطبي

  . 20"الحرج في ھذه األمة بلغت مبلغ القطع
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استقراء الشریعة دل : "-رحمھ هللا تعالى  -ة ابن عاشور ویقول العالم
  . 21"على أن السماحة والیسر من مقاصد الدین 

فتبین مما سبق أن األصل في ھذا الدین كما ھو واضح في ما سیق من 
الیسر والسماحة والرفق، فال مكان : نصوص شرعیة وفي ما شرحھ العلماء ھو

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَا لَھَا َما َكَسبَْت : تعالىللتشدد فیھ؛ مصداقا لقولھ  َال یَُكلُِّف هللاَّ
َوَعلَْیھَا َما اْكتََسبَْت َربََّنا َال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسینَا أَْو أَْخطَأْنَا َربَّنَا َوَال تَْحِمْل َعلَْیَنا 
ْلنَا َما َال طَاقَةَ لَنَا بِھِ َواْعُف  إِْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبلِنَا َربَّنَا َوَال تَُحمِّ

، )286: البقرة( َعنَّا َواْغفِْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوَالنَا فَاْنُصْرَنا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
یشق على المرء، والمتكلف ھو الذي یتطلب  وھي مامعالجة الكلفة، : والتكلف

مشقة  تكلف فیھ، أي ال وما جاء بھ الدین ال" لیس لھ أو یدعي علم ماال یعلمھ ما
   .22"في تكالیفھ، وھو معنى سماحة اإلسالم

فھذه النصوص القرآنیة واآلثار التي سبق ذكرھا  منھا الصریح المنطوق 
من متكرر أدلة القرآن تكرارا ینفي احتمال یؤخذ  وفیھا الضمني المفھوم، وما

قصد المجاز والمبالغة، ففھم أن التیسیر من أصول الشریعة اإلسالمیة 
ومقاصدھا الكبرى، كما دلّت المسالك واألوصاف الكبرى للشریعة اإلسالمیة 
أن من مقاصد الشریعة التیسیر، فیؤكد ابن عاشور ھذه الحقیقة القطعیة الدالة 

إن أدلة رفع الحرج في ھذه األمة بلغت :" خفیف والتیسیر بقولھعلى مقصد الت
یرى ابن عاشور أن الشریعة یسعھا التیسیر والتخفیف، فرفع  ،23"مبلغ القطع

الحرج ھو طابع ھذه الشریعة الغراء، فلیس في الشریعة مشقة وال تعسف في 
یسیر متقرر استعمال أحكامھا وتكالیفھا حتى یأتي من یطالب بالتیسیر فیھا، فالت

عاشور بقولھ  یراه الشیخ المفتي محمد الطاھر ابن في أصولھا وأدلتھا، وھذا ما
فعموم الشریعة لسائر البشر في سائر العصور مما أجمع علیھ المسلمون، وقد "

أجمعوا على أنھا مع عمومھا صالحة للناس في كل زمان ومكان، ولم یبینوا 
: الكیفیة األولى: أن تتصور بكیفیتینكیفیة ھذه الصلوحیة؛ وھي عندي تحتمل 

أن ھذه الشریعة قابلة بأصولھا وكلیاتھا لالنطباق على مختلف األحوال بحیث 
والكیفیة ... تسایر أحكامھا مختلف األحوال دون حرج وال مشقة وال عسر 

أن یكون مختلف أحوال العصور واألمم قابال للتشكیل على نحو أحكام : الثانیة
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ج وال مشقة وال عسر كما أمكن تغییر اإلسالم لبعض أحوال اإلسالم دون حر
العرب والفرس والقبط والبربر والروم والتتار والھنود والصین والترك من 
غیر أن یجدوا حرجا وال عسرا في اإلقالع عما نزعوه من قدیم أحوالھم 

، ومظاھر الیسر ودالئلھ وتطبیقاتھ كثیرة ترد في الرخص بأنواعھا 24"الباطلة
اإلسقاطات والتخفیفات وتقدیم البدائل والحلول ورفع جمیع المشاق الغیر و

  .    المعتادة 
  موقع منھج التیسیر في فكر ابن عاشور : الفرع الثاني

  واعد التیسیر في منظومة اإلفتاء إعمالھ لق: أوال
ھذه الجزئیة من ھذا الفرع تحاول أن تقرب مفھوم وحقیقة التیسیر لدى 

وتبین أسس وأھم القواعد التي اعتمدھا في تأصیلھ وتقعیده ابن عاشور، 
وتقریره لمنھج التیسیر وفقھھ، ومن ھنا فإن موضوع التیسیر یحتل موضعا 
ھاما في المنظومة الفقھیة والفكریة البن عاشور؛ نظرا ألھمیتھ وقیمتھ في 

" لھالترجیح وتوجیھ الفتوى وصناعتھا، لیس ھذا فحسب، بل نجده یقعد لھذا بقو
، وھذا االستنتاج والتقریر بدى للشیخ بعد 25"یفارقھا التیسیر والشریعة ال

خوض غمار البحث في بعض مظاھر التیسیر لفقھ العبادات وشرح ذلك في 
كتابھ كشف المغطى، ومن ھنا ندرك قیمة منھج التیسیر في فكر صاحبھ؛ إذ 

أصل من التیسیر عنده منھج ومسلك معتمد ومقصد شرعي ومیزة وخاصیة و
أصول الشریعة، تقررت ھذه األوصاف والخصائص والمعاني كلھا في منظور 

وامتازت ھذه الشریعة بتعلیل األحكام وسد الذرائع واألمر "بقولھ  ابن عاشور
ویرى ، 26"بالفطرة االتصالبالنظر في األدلة وبرفع الحرج وبالسماحة وشدة 

الفطرة والسماحة، فیقول مفتي تونس أن التیسیر منھج ومقصد بل ھو عین 
فاإلسالم عام خالد مناسب لجمیع العصور وصالح لجمیع األمم، وال "رحمھ هللا 

یسبب ذلك إال إذا بنیت أحكامھ على أصول الفطرة اإلنسانیة لیكون صالحا 
للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصف الفطرة أن یكون اإلسالم سمحا 

  .27"ى الفطرةیسیرا ألن السماحة والیسر مبتغ
مما سبق ذكره نجد أن الشیخ ابن عاشور حاول أن یتبنى ھذا المنھج وأن 

وذلك لما تدعو إلیھ الحاجة الملحة التي  یتخذ الیسر والسماحة في جمیع األحكام
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تربط بین الواقع المعیش وحالة المستفتي أو المكلف، فحرص على إقامة ھذا 
ھ بقوة ودعا إلیھ باالستقراء وبشتى المنھج بتوظیفھ تقریرا وتقعیدا، بل طرح

الطرق والوسائل إلعمالھ مسلكا في منظومة اإلفتاء، وتتجلى معالم ھذا المنھج 
  :في جملة دعائم ومرتكزات كان أھمھا

  التیسیر منھج فطري وجبلي - 1
  الشریعة ال یفارقھا التیسیر  - 2
  .التیسیر میزة وخصیصة ھذه األمة - 3

  التیسیر وتجلیاتھ عند ابن عاشور من خالل بعض آیات األحكام : ثانیا
ھذا المنھج في الحقیقة شھدت لھ األصول والفروع والكلیات العامة مع 
القواعد الكلیة والجزئیة ومقاصد الشریعة العلیا إضافة إلى الفطرة والعرف 

والشك أن من خصائص الشریعة اإلسالمیة التیسیر والتخفیف ورفع والجبلة، 
یرى ابن عاشور أن التیسیر ورفع الحرج مقصد عظیم یسایر الحرج، لذلك 

یصور لنا حقیقة ھذا المنھج من خالل تفسیره المنظومة التشریعیة واإلفتائیة، و
لى بعض لبعض آیات األحكام الدالة على التیسیر ورفع الحرج وكذلك وقوفھ ع

  .األسرار والحكم
من بعض أحكام فقھ "ور مستشفا لمعاني وحكم التشریع یقول ابن عاش

في صورة القصاص وما یتخیل فیھ من شدة في نحو القصاص ": الجنایات
َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحیَاةٌ والحدود، فإنما ھو مراعاة تعارض الرحمة والمشقة 

ففي القصاص والحدود شدة على ، )179: البقرة( ْم تَتَّقُونَ یَا أُولِي اْألَْلَباِب لََعلَّكُ 
فتغلیب روح التسھیل والتیسیر على التشدید  ،28الجناة ورحمة ببقیة الناس

والتعسیر منھج ومقصد یسلكھ الشیخ  في آرائھ وفتاویھ تماشیا مع روح الشریعة 
األبواب السمحة، بل أكثر من ھذا حرص على تنزیلھ وتطبیقھ على جملة من 

ُ أَْن یَُخفَِّف َعْنُكْم ۚ َوُخلَِق : الفقھیة ومسائلھا، وقال سبحانھ وتعالى یُِریُد هللاَّ
ْنَساُن َضِعیفًا یرى ابن عاشور بأن تواصل عملیة التخفیف ، )28: النساء( اْإلِ

والرفق بجمیع أفراد األمة مطردة لجلب الصالح وتوطید منھج الیسر والسماحة 
فأعقب االعتذار بالتذكیر بأن هللا ال یزال "والجماعة، فیقول لمصلحة الفرد 

مراعیا رفقھ بھذه األمة وإرادتھ بھا الیسر دون العسر، إشارة إلى ھذا الدین 
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یبین حفظ المصالح ودرء المفاسد، في أیسر كیفیة وأرفقھا، فربما ألغت الشریعة 
فكان ... مصلحة،بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركھا مشقة أو تعطیل 

، ویرى رحمھ هللا أن 29"التیسیر من أصول الشریعة وعنھ تفرعت الرخص
التیسیر والتخفیف یراعي فقھ البدائل والرخص الشرعیة وھذه الرخص 
والتخفیفات من أبرز مظاھر الیسر والسماحة، فمع نسك التمتع مثال یجب على 

اقت علیھ السبل فلم یجد إلى الحاج تقدیم الھدي لتمتعھ بالعمرة إلى الحج، وإذا ض
الھدي سبیال، أسقطھ عنھ الشارع وألزمھ أن یعوضھ بالصیام بدیال عنھ، ومع 

وجعل هللا الصیام بدیال عن الھدي "ھذا البدیل المشروع، یقول ابن عاشور 
تیسیر ورفع الحرج، زیادة في الرخصة والرحمة، وأیضا من  التیسیروھذا من 

ورفع الحرج  التیسیرجعلھ للصوم متفرقا وبنى للحج أحكامھ على  التیسیر
ویناشد الحكمة والمقصد من تشریع "، 30"وللمقاصد عموما وھذا رخصة من هللا
وشرع الصوم شھرا على التخییر بین ... الصوم شھرا ھي التخفیف والتیسیر 

   .31"على المسلمین أن یفرض بعد ذلك لیال أو نھاراتخفیفا اإلطعام 

أھم الفتاوى المبنیة على منھج التیسیر وتطبیقاتھا عند ابن  :المبحث الثاني
  .عاشور
نجد للشیخ ابن عاشور جھود ألعمال متواصلة شملت نواحي عدة في  

التفسیر وعلوم الدین وتعدت إلى مجاالت أخرى مثل االجتھاد والفتوى، فقد قام 
بإصدار مجموعة فتاوى قیمة عالجت مواضیع عصره وعنیت بمواضیع 

ففتاواه العبادات والعقائد والمعامالت ووقفت على أھم القضایا المستحدثة أنذاك، 
تعددت مواضیعھا واختلفت أبعادھا وكانت مسایرة للفقھ وألھم التطورات 
الحضاریة وما فرضتھ قضایا الساعة الراھنة من أحداث اجتماعیة منھا 

  .واقتصادیة ومواكبتھا للحضارة باالنفتاح علیھا ومسایرة األحداث وتطوراتھا 
  العقائد والعبادات  تطبیقات ونماذج لفتاوى ابن عاشور في: المطلب األول

  تطبیقات في بعض المسائل العقدیة: الفرع األول
استدعت ھذه المسألة  :فتواه  بجواز قراءة القرآن على الجنائز - 1

البحث في ثنایاھا والوقوف على حكمھا الشرعي؛ باعتبارھا أحد الفتاوى التي 
حین دار حولھا النقاش بین األستاذ ابن عاشور وتلمیذه ابن بادیس؛ في 
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عورضت بقوة من طرف تلمیذه ابن بادیس، واحتكرھا المغاربة مقارنة 
بالمشارقة، وأدرجت علیھا عوائد الناس خصوصا عند المغاربة، فنالت رواجا 
كبیرا  لدیھم، فھذه الفتوى دبجتھا ید الشیخ المفتي ابن عاشور راعى فیھا منھج 

من "جواز رغم مافیھا الیسر والتخفیف فبناھا على ھذا المسلك مصدرا حكم ال
عدم التوافق بین القّراء وتسابقھم مما ینتج عنھ تقاطع األصوات وعدم توازن 
نغماتھا والتفریط في أحكام الترتیل والتالوة، حیث یسر في الكیفیة حتى ولو 
تسابق القراء مادام المعنى ال یتغیر كنقص بعض المدود وزیادتھا مما تعاب بھ 

یر خفي بین العلماء والقّرآء، وبنى تیسیره ھذا على لغات القرآءة، فھذا األخیر غ
وھذا كلھ ما لم  ،32"العرب الكثیرة في إشباع الحركات وزیادة المدود وحذفھا

، فنجده رحمھ هللا یسر یبلغ بھ حد المنكر فھنا أوجب المسؤولیة على العلماء
اظ على رغم المفسدة إال أنھ رآھا مفسدة مرجوحة في مقابل مصلحة وھي الحف

  . قراءة القرآن من الضیاع وعدم ھجرانھ
ومن أھم ھذه المسائل العقدیة التي تناولھا : عدم تكفیر تارك الصالة - 2

ابن عاشور كانت حول بیان أحكام تارك الصالة، وھذه المسألة قد عالجتھا كتب 
الفقھ اإلسالمي وأدرجتھا بین حكمین خطیرین إما التكفیر أو التفسیق؛ فاألول 
أشد جرما من الثاني، والشیخ فقھ المسألة جیدا وأخذ باألخف واألحوط للمكلف، 
وحرر كل تفاصیل المسألة سواء من الجھة الفقھیة أو العقدیة الرتباطھا من 
الجانبین، وعرض المفتي مسألة ترك الصالة واختالف علماء اإلسالم في حكم 

من قال بالتكفیر بأن قولھم  تاركھا، وانحاز إلى القول بعدم تكفیره في حین عد 
فقال بكفره جمع من الصحابة واألئمة وھو قول ضعیف المدرك؛ "... ضعیف 

إذ ال كفر بذنب عند كافة أھل السنة، وإثبات ذلك في ترك الصالة دون غیرھا 
وأما ترك الصالة عمدا حتى تجمعت علیھ صلوات  ،33"من العبادات تحكم

ر العلماء وھم الذین ال یرون ترك الصالة كثیرة، فإن مالكا رحمھ هللا وجمھو
وأما الذین یرون أن ترك الصالة "عمدا موجبا للكفر وأتى على قول المخالفین 

عمدا كفر مثل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، ومن المالكیة عبد الملك بن 
حبیب، فیقولون إن توبة تارك الصالة من تركھا رجوع إلى اإلسالم واإلقالع 

بھ منھا في رأیھم، یسقط عنھ قضاء ما أضاعھ في مدة كفره ألن  عما خرج
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اإلسالم یحب أن یقطع ما قبلھ، وھذا قول شاذ في أصول الدین ومخالف لعقیدة 
، وھو أیضا مخالف "جمھور أھل السنة ولقول أبي الحسن األشعري الذي نتقلده

من  وسلم صلى هللا علیھلما تقرر في عصر السلف الصالح من عھد رسول هللا 
كون كلمة الشھادة، وھي عالمة اإلیمان واإلسالم، وھي التي كان یدعو رسول 

إلیھا ثم یدعو إلى شرائع اإلسالم وألن ھذا القول راجع   صلى هللا علیھ وسلمهللا 
الفقھاء  یفھم من خالل ھذا العرض ألقوال .34إلى القول بالتكفیر ببعض الذنوب
لمفتي ابن عاشور تبنى تفسیق تارك الصالة التي دارت بین الحكمین إال أن ا

  . بدل تكفیره ترجیحا مبنیا على فقھ المقاصد والتیسیر
مسألة قراءة : عدم تكفیر قارئ القرآن على الجنائز أو تفسیقھ - 3

القرآن على الجنازة قضیة أدرجھا ابن عاشور ضمن مجموع القربات واألعمال 
ا المجامع والمجالس إذا نظمت التي یصل ثوابھا ویعم نفعھا وتستفید منھ

ءة والمقاصد ابرامجھا وحسن تسییرھا؛ بأن لزمت الضوابط الشرعیة للقر
الحسنة فقد ینتفع منھا القارئ والسامع، لذلك حذر أیضا كل من یتعالى ویتطاول 
ویتسرع في رمي الناس بالكفر والتضلیل والتفسیق في فتواه حول قراءة القرآن 

ھو  وال أحسب أن فیما یقرؤه المسلمون في الجنائز ما": على األموات، بقولھ
 ،35"كفر أو مفض إلى الكفر واإلقدام على نسبتھم إلى ھذا لیس باألمر الھین

ویشتد األمر ملفتا انتباه الكثیر من الناس في زماننا من ظاھرة التكفیر والغلو 
بالنظر فیھ لیست باألمر الھین كما یتصوره بعض الناس لما فیھ من الخطورة 

إلى ما یؤول إلیھ  الفعل وما ینتج عنھ من أحكام، فاھتدى من خالل حكمھ إلى 
بیان خطورة المسألة وإلزام المفتي الحیطة والحذر من التسرع في التكفیر أو 

  .التفسیق في مثل المسائل العقدیة واألخذ بالتیسیر واألحوط 
المفتي من یحكم  :تكفیر البس البرنیطة أو القلنسوةإعادة النظر في  - 4

على القصود والنوایا ویدرك واقع الحیاة وآفاق الحضارة المادیة والمعنویة، 
وحیاتھ  - المستفتي- فاالنفتاح على اآلخر یعني المعایشة وإدراك حقیقتھ وواقعھ 

الخاصة والعامة، فاعتیاد لباس خاص أو عادة معینة لھا تأثیر في نفسیة الناس، 
یاة الناس فیدخل في بعض التنظیمات والترتیبات والعرف لھ دخل متسع في ح

ویتعدى إلى األطعمة واأللبسة فیؤثر في أنماط الحیاة ویغیر معادلة الحیاة 
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وموازین التمدن والتحضر،  فلباس الحضر لیس ذاتھ لباس البدو وثقافة ھذا 
وما "... لیست مسلمة لآلخر، ویرى ابن عاشور ھذه الحقیقة بدیھیة، فیقول 

لك باختالفھم في الدین كاختالف أصقاع المسلمین بین حجازي وتركي یفضي ذ
وفارسي ومصري وتونسي كل لباس منھا یخالف لباسا آخر والكل غیر لباس 

  .36الصحابة
یرى اإلمام حل جمیع أنواع األلبسة مھما كان مصدرھا لونا أو شكال 

األصل في مادامت بعیدة عن الخیالء والسرف وعن قرائن الكفر وأھلھ، ألن 
األشیاء اإلباحة، والحكم بأن لبس مالبس المخالفین لنا في الشریعة كفر ال 
أساس لھ من الصحة، بل یرى ابن عاشور أن المسألة ارتبطت مع العرف 
والبیئة وأن شكل اللباس ولونھ ونوعھ یختلف باختالف البیئات واألعراف وال 

بسة مایتماشى وظروف دخل للدین فیھ، فیجوز لإلنسان أن یخترع من األل
 .عصره وعرفھ وتقالیده

لیس إسالم العربي في عمامتھ "تونس ھذا البیان بقولھ یوضح مفتي 
وإال لكفر إذا جعلھا عند وضوئھ، وال كفر الكافر في قبعتھ وإال لكان مسلما إذا 
كشف رأسھ للسالم، وإنا لننظر إلى أنواع الشعوب الذین اتفقوا في الدین 

فلبس  37باس اختالفا بعیدا وما یفضي ذلك باختالفھم في الدین،یختلفون في الل
فحسبھم من  "...أما اللباس" "القلنسوة لیس ردة وال كفرا"القبعة أو البرنیطة 

حیث التقلید أن الفقھاء من قالوا أن لبس أي شيء من ثیاب الكفار موجبا للرد إال 
ن صاحبھ انسلخ عن لباس الدین، حیث ینضم إلیھ قرائن تفید كثرتھ قطعا بأ

  .38الدین
یتناول المسألة بعرض عقدي تحلیلي منطقي للھندام والمظھر الخارجي 

فال یكفي الحكم على المكلفین بالظواھر فنكفر جمھور المسلمین " الظّاھري"
بمجرد لباسھم وھندامھم، فال بد للمفتي أن یفرق بین المقامات واألحوال 

للباس وصف غیر ضابط وال منضبط في والمالبسات والقرائن والدالالت، فا
بناء األحكام الشرعیة أو إصدارھا، أما اللباس الذي فیھ قرینة لممارسة الطقوس 
أو الشعائر فھذا الذي فیھ شيء من إلفات النظر وما ینضم إلیھ من قرائن قطعیة 
تدل على كفره  خاصة فیما یتعلق بأمور جد خطیرة وھي الجانب العقدي من 
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ومذھب "تفسیق والتكفیر بأن صاحبھا انسلخ عن الدین أو تعالیمھ، التضلیل وال
أھل الحق من السلف والخلف أنھ ال یكفر أحد من المسلمین بذنب أو ذنوب من 

والشك أن منھج التیسر وفقھھ اطرد مع الفتوى في جمیع بنودھا  ،39"الكبائر
 .وتفاصیلھا

  تطبیقات في أحكام فقھ العبادات: الفرع الثاني
إذا كانت المرجعیة العقدیة تقتضي التیسیر وتتبناه منھجا ومسلكا في كثیر 
من أحكامھا وذلك لخطورة مسائلھا وقضایاھا، فإن فقھ العبادات معظم أبوابھ 
قائمة على الیسر ورفع الحرج مسایرة لفلسفة التشریع ومتطلبات الحیاة، ومن 

  :    ى التیسیر، ومنھاھذا القبیل ما أورده ابن عاشور من فتاوى مبنیة عل
نجد الشیخ الطاھر  :ل بجواز تعدد الجمعة بقریة واحدةعدم القو - 1

إزاء ھذه المسألة مالكي المذھب حیث جعل صالة الجمعة تقام في مسجد واحد 
ھو من تسمح فیھ الجمعة على مستوى القریة الواحدة وباألساس أن "العتیق "

وجھة المالكیة والمشھور في المذھب تؤدى بالجامع العتیق، وھذه اإلجابة ھي 
فلم یجّوز لسكان دشرة  وإلیھ ذھب الشافعیة والحنابلة وھو الذي علیھ الفتوى؛

الدوالي إال جمعة واحدة على مستوى القریة، وعلق األمر بالقدرة والمكنة 
واالستطاعة على قدر المسافة فمن حصرتھ المسافة وھو من أھل القریة بحكم 

لزمتھ الجمعة وإال فال، ولم یخرج من المذھبیة قید أنملة ولم االتصال والقرب 
یسمح بتعدد الجمعة داخل القریة الواحدة، فھذه أشھر تلك الفتاوى والمسائل التي 

من  ،40تقلد فیھا مذھبھ حول ھذا االستفتاء الوارد من سكان دشرة الدوالي
توى تبیح ضواحي بلدة قفصة بجنوب تونس الغربي والذي یطلب فیھ صاحبھ ف

تعدد الجمعة بقریة واحدة، وھذا الموضوع مما كثر حولھ االستفتاء، فحكم 
الشیخ ببطالن الجمعة تمسكا بمذھبھ المالكي واقتصار الصالة بالجامع األول 

وال یجوز لھم إقامة الجمعة بالدشرة على الصحیح من قول مالك ''فقط، بقولھ 
ومنعھ لھذه التعددیة كان لتعظیم  معتمدا على قول مختصر خلیل ،41"وأصحابھ

صالة الجمعة وتحقیق مقصدیتھا من الحفاظ على شعار الوحدة وتحقیق ركن 
التعارف بتجسید معاني األخوة وسعیا منھ إلى جمع الكلمة وتوحید األمة، وھذه 
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الفتوى موجزة میسرة كفاھا مؤونة البحث متن خلیل الذي دخل بیوت التونسیین 
  .كي إلى أھل تونسوقرب المذھب المال

فالجاھل للقبلة ووجھتھا بعد عرض طرقھا  :الجاھل لوجھة القبلة - 2
النقلیة والعلمیة، وبیان أقوال العلماء فیھا، انحاز ابن عاشور إلى االختیار 
والترجیح مرجحا لما ما یراه یخدم التشریع وییسر التكلیف ومشاقھ؛ بأن یتوخى 

مستندا في ذلك إلى أكثر قول العلماء من المصلي أقرب جھة الستقبال الجھة 
وعمدتھ في ذلك " *أبو بكر األبھري"ومن اختیار أحد أعالمھم وھو  ،42المالكیة

  .مسلك التیسیر ورفع الحرج
فابن عاشور حاول أن یناقش مسألة القبلة وعرض آراء الفقھاء حولھا 

أقرب جھة فاختار أیسر األقوال، وھو قول من قال من العلماء یتوخى المصلي 
مابینھ وبین الكعبة بحیث لو مشى باستقامة لوصل حول الكعبة، ویعبر عن ھذا 
باستقبال الجھة أي جھة الكعبة، وھذا قول أكثر المالكیة واختاره األبھري 

  .وھو من التیسیر ورفع الحرج 43والباجي وھو قول أبي حنیفة وأحمد بن حنبل
نجد الفرد : لمشھورالفتوى والقول بصحة صالة المصلین على ا - 3

التونسي یحتار في مسألة ظاھرھا صحیح ویلتبس علیھ األمر عن حقیقتھا 
ویدفعھ الورع والوازع الدیني أن یستفتي إمامھ ابن عاشور فیأتي ھذا 

األرض وقف " :الذي ورد إلیھ في شأن األوقاف والسؤال مفاده أن 44االستفتاء
وأسست فیھا قریة، ثم أقیم بھا معین على أناس معینین استولت علیھا الدولة 

  ."جامع تقام فیھ الصالة فما حكم ھذه الصالة؟
والجواب فیھ من التیسیر والسھولة للمكلف بأن الصالة في المسجد 
الموصوف في السؤال صالة صحیحة فغایة ما في األمر أن المسجد قد بني في 

اعتداء على حق فھو "أرض مملوكة لغیر باني المسجد بعد تقریر ثبوت ذلك 
الوقف ولكنھ ال یؤثر على صالة المصلین على المشھور من المذھب، بل صالة 

   .45..."المصلین فیھ صحیحة

صالة "فتوى إرشادیة في فقھ الموازنة والترجیح بین عبادتین  - 4
تتنوع اإلجابات حسب الطلبات المقدمة فیختار المفتي  ":النافلة وقراءة الفاتحة
تأتي اإلجابة مباشرة إجابة عن نص الفتوى وأحیانا تأتي  وصفات عالجیة مرة
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إرشادا وتوجیھا، فیراعي الشیخ االستفتاء ونوعھ فیجیب كال على حدى، وفي 
ھذه الفتوى أراد صاحبھا اإلرشاد وطلب األفضلیة في تقدیم العمل بین عبادتین،  

ي التمس ورد علیھ في جریدة الزھرة الت ،46ویتجلى ھذا في فتواه عن استفتاء
أیھما "، من خاللھا صاحبھا النصیحة واإلرشاد في األفضلیة واختیار األحسن

، فھنا راعى الشیخ الجمع بین "األفضل التنفل إثر الصالة أو قراءة الفاتحة
الحسنیین بحیث لم یقدم أحدھما على اآلخر ھذا في أول األمر حتى ال یضیع 
مقصد الدین بالقراءة والتعبد فكال األمرین یعتبران عبادة، ثم لما استوعب 

الحریة في الفعل ألي منھما  المكلف المعنى اختاره حتى ال یشق علیھ، وترك
  .وذلك كلھ لمقصد التسییر ومنھج االعتدال والتوسط أدائھیقدر على 

أما في فتواه عن إخراج  :الزكاة جواز إخراج القیمة بدل العین في - 5
زكاة الزروع ودفعھا إلى الدولة بغیر عینھا أجاز دفع قیمة الزكاة بدل عینھا إذ 

مع أن األصل أن تدفع الزكاة من عین ما وجبت أجبر لھ دفعھا للدولة یدفعھا 
أنھ یجوز إخراج الثمن بدال عن "فیھ، مستدال بما رواه ابن القاسم في المدونة 
  .وفي ذلك توسعة على الناس  47"الحبوب واألنعام یرى جواز ذلك مع الكراھة

وأیضا في مسألة نقل الزكاة : جواز نقل وتحویل الزكاة من بلد آلخر - 6
لى آخر، ذكر رحمھ هللا أن األصل في الزكاة  أن توزع في البلد الذي من بلد إ

فیھ الحرث والماشیة؛ وأما زكاة النقدین فتوزع في البلد الذي فیھ المالك، وأعمل 
العرف في ضبط البلد وموضعھ، وأما نقل الزكاة إلى موضع غیر الموضع 

أھم ھذه األصلي ففیھ ضوابط وشروط جمعھا في صور ثالث، بیّن فیھا 
الضوابط والشروط التي تسھل مرور الزكاة بین البلدان، ثم ذكر حالة المزكي 

بقولھ الذي دفع زكاتھ لفقراء بلد آخر، في الصورة التي لم یؤذن فیھا نقل الزكاة 
وھذا من التیسیر  48"أجزأه مع الكراھة معتمدا على قول ابن القاسم رحمھ هللا"

  .ورفع الحرج على المكلفین
 :الفتوى بعدم إجزاء إخراج بعض الصاع النبوي في زكاة الفطر - 7

إذا عجز المسلم في زكاة : "سلة إلى الشیخ ورد في نصھاففي ھذه الفتوى المر
الفطر عن إخراج صاع، وقدر على بعض الصاع ھل یجزیھ ذلك؟ وبمعنى 
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إن من لم یستطع في زكاة الفطر أن یخرج صاعا، ھل یجزئھ إخراج : آخر
  . صاع؟بعض ال

أفتى ابن عاشور بعدم إجزاء بعض الصاع، فإن الذي لم یجد صاعا  
تجب علیھ فال یقال ھل  تجب علیھ زكاة الفطر، ویرى بأنھ إذا كانت ال كامال ال

یسمى زكاة فطر، ألن  یجزئھ بعض الصاع، فدل ھذا األمر أن مادون الصاع ال
ھا، فإذا لم تتوافر فیھ الحقائق الشرعیة إنما تتقوم باستیفاء أركانھا وشروط

واعتمد منھج الشرح والتیسیر  .49"خرجت عن تلك الحقیقة إلى حقیقة أخرى
لضبط المفاھیم حتى عند ردوده على بعض مشایخ المذھب وذلك في عدم 

واحتج  إجزاء إخراج بعض الصاع النبوي لما ذھب إلیھ القاضي سند ابن عنان
في حین   ،50"أمرتكم بھ فاتوا منھ ما استطعتم وما"صلى هللا علیھ وسلم بقولھ 

صلى هللا علیھ  رد كالمھ واستداللھ بالحدیث فیھ كما یرى ابن عاشور أن قولھ
راجع إلى أحوال المكلف وأزمانھ وإلى جزئیات المأمورات  " ما استطعتم"وسلم

وقرب المفھوم  .51الكلیة وال یرجع إلى المقدرات الشرعیة  إلى أجزاء الكل
ھیئاتھا  ل الصالة والطھارة، فالصالة قد یعذر المكلف في إسقاط بعضبمثا

، ولكنھ ال یعذر باإلتیان ببعض "كالركوع والسجود"وصفاتھا من قیام وھوي 
أجزائھا وركعاتھا دون باقیھا، وأیضا المتطھر إذا لم یقدر على غسل رأسھ في 

ویكمل  الغسل وغسل رجلیھ في الوضوء ال ببعض غسلھ وال یجزئ وضوؤه
غیر المغسول بالتیمم كذلك الذي لھ مال ینقص عن النصاب ال یخرج زكاتھ 

  .52ناقصة
وكما وجھ إلیھ سؤال من طرف  :فتوى جواز الفطر في الحرب - 8

 الوزیر األكبر الھادي األخوة في شأن صیام العساكر المسلمین في رمضان سنة
في حالة حرب ماداموا  53م، فأجاز لھم الفطر في رمضان1939 -ـھ1358

والمشاركة فیھ، وذلك دفعا للحرج ورفعا للمشقة عن المسلمین وطالبھم بالقضاء 
  . 54بعد رمضان واالنتھاء من الحرب

ومع موضوع الصیام في  :تقدیم فتوى بجواز اإلفطار ألھل األعذار 9
رمضان أجاز الشیخ المفتي ابن عاشور الفطر لكل من تلحقھ مشقة طیلة 

طر لھؤالء وألحق رخصة اإلفطار على كل أصحاب صومھ، فأفتى بالف
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األعذار، فالرخصة تعم كل من تشتد بھ مشقة الصوم في اإلفطار والفدیة، ومن 
یفطرون ویطعمون فشرع  ،55ھؤالء الشیخ الھرم والمرأة المرضع والحامل

  .الصوم شھرا على التخییر بینھ وبین اإلطعام تخفیفا على المسلمین
وھذه مسألة  :اإلحرام أثناء النزول إلى البر والوصول إلى مكة - 10

استشكلت على البعثة التي تتوجھ من مصر وشمال إفریقیا في مدى صحة 
إحرامھا في جدة وتجاوزھا للمیقات، فالشیخ رخص للحجیج من مصر وشمال 
إفریقیا عبر الطائرة أن یحرموا عند النزول بمطار جدة، أي بعد تجاوز 

وسرعة الطائرة عندما تمر ، 56ت؛ وذلك لعسر اإلحرام بالطائرة في الجوالمیقا
  . فوق المیقات ولمشقة إحرام ركاب الطائرة من النساء والرجال وھم بداخلھا

وفي الحج تبرز فتوى حول إحرام المسافر بالطائرة من جدة فأفتى 
 الحق أنھ ال"رحمھ هللا بتأخیر اإلحرام بعد النزول، واعتبر رأیھ الصواب بقولھ 

السیر ألجل اإلحرام  یحرم حتى ینزل إلى البر، ألن تكلیف النزول أثناء
ومثّل مقصد التیسیر ورفع الحرج في فتواه حول مكان إحرام ، 57..."مشقة

فراعى التیسیر والتخفیف على المكلف ولم  ،58المسافر للحج عن طریق الطائرة
الطیارة مشقة ومضرة لشدة ألن اإلحرام في  "...یوجب علیھ اإلحرام فیھا 

یوجد في ثیاب اإلحرام  برودة الجو ویحتاج إلى التدثر بالثیاب، وفي الغالب ال
   .59"ما یصلح للتدثر

الشیخ المفتي وتبنتھ آراء علماء آخرین كالشیخ وھذا القول سبق إلیھ 
   .60عبد هللا آل محمود والشیخ مصطفى الزرقا وأحمد حماني

استفتي عن حكم ترك التسمیة على : ترك التسمیة على الذبیحة - 11
الذبیحة؟ واالستفتاء ورد في سیاق حدیثھ على نازلة وقعت بتونس من طرف 
بعض الزنوج من المسلمین وتواجدھم في تونس بتركھم التسمیة على التذكیة، 

دى فھنا كذلك عرض اآلراء في المسألة الفقھیة وحكم بالمقصد والسیاق، واھت
ة بقول برأیھ أنھ الیبلغ حكم التسمیة أن یكون مفسدا لإلباحة فعلل ورجح المسأل

أنھا تؤكل ولو تعمد تركھا، مستدال بأن اآلیة "الشافعي وروایة عن مالك 
أھل لغیر هللا مع تأثیمھ لتاركھا عمدا  تجاوبت مع سیاقھا باقتضائھ تحریم ما

على الصالة في األرض المغصوبة یوجب بطالن ذكاتھ قیاسا  غیر أن تأثیمھ ال
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، ففي ھذه المسألة حّكم المقاصد وداللة السیاق وذكر آراء 61"عند غیر أحمد
المذاھب بل رجح ما اعتمد علیھ رأي اإلمام الشافعي في روایة من مذھبھ 
واستثنى مذھب اإلمام أحمد واستبعده، حیث تعرض الختالف ثالث مذاھب 

ء یرون أنھ من الواجب التسمیة عند الذبح وتسقط فقھیة في ھذه المسألة، والفقھا
  . سھوا

  المعامالت واألحوال الشخصیة : المطلب  الثاني 
أبدى الشیخ لھذا المنھج اھتماما بالغ األھمیة فأصل وأدرج لكثیر من 

منھج  أحكام المعامالت والقضایا الشائكة بتقدیم حلول لھا وإیجاد مخارج وفق
  :  الیسر والسماحة، ومن أھم ھذه المسائل مایلي

نسبة إلى إقلیم الترنسفال الموجود في جنوب  62* الفتوى الترنسفالیة - 1
فتوى صدرت من محمد عبده، والتي أجاز فیھا لمسلمي ": إفریقیا وھي

وأكل ذبائحھم ) قلنسوة النصارى(الترنسفال بجنوب إفریقیا، لبس البرنیطة 
قامة ضجة ھائلة حول ھذه المسألة فكتب الشیخ محمد الطاھر ابن وعلى إثرھا 

عاشور رسالة فقھیة مدعمة باألدلة تمثل وجھة المالكیة لتأیید مفتي الدیار 
     .63"المصریة

تعتبر ھذه الفتوى إحدى الفتاوى التي أحدثت منعطفا ھاما في تاریخ 
الفتاوى التي أدلت على الفتوى أیام الشیخ المفتي ابن عاشور؛ ولعلھا أبرز 

المفتي ابن عاشور في بدایاتھ األولى في " سفیر الدعوة بتونس"مكانة ومرتبة 
عمر المنظومة اإلفتائیة؛ فالفتوى تنازعتھا أنظار ورؤى لفریقین من العلماء بین 
مؤیدیھا ومعارضیھا واتسعت حلقة االستنباط إلى التنزیل، وأمام ھذا التضارب 

ض رجح ابن عاشور وجھة المؤیدین وإصداره حكم الجواز في الفتوى والتعار
أدلى بھ في  بناء على قواعد شرعیة واستنادا إلى فقھ الیسر والسماحة وھذا ما

أجاب بھ الشیخ محمد عبده حول ذبائح أھل الكتاب،  أید الشیخ اإلمام ما" نصھا
ى التیسیر وبنى فتواه عل: وذكر الشیخ المفتي أن إبقاءھا یكون على أربع قواعد

واعتماده في ھذه الفتوى على آراء كبار علماء المدرسة المصریة المالكیة 
أخذ الشیخ باألیسر أخذا بظاھر " واستناده على فتوى الفقیھ المالكي ابن العربي

النص دون تشدید أو تأویل بعید یفھم من خاللھا إباحة أكل اللحوم المستوردة 
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لفتوى تیسر لھذه الفئة المسلمة التي تعیش ضمن ھذا الفكر العاشوري المیسر، فا
الترنسفال بأكل ھذه اللحوم مالم یكن مصدرھا  إقلیمفي اتحاد جنوب إفریقیا من 

خنزیرا، كما أنھ یفھم من ھذه الفتوى إباحة ھذا أیضا للمسلمین المقیمین في 
  .المھجر ولألقلیات المسلمة ببلدانھم أكل اللحوم المستوردة 

ھذه إحدى المسائل الحیویة التي  :یع السھام المالیةمسألة جواز ب - 2
استفتي فیھا الشیخ في مرحلتھ التطوعیة وبرزت على ساحة اإلفتاء أیام شیخ 
اإلسالم المالكي وقل من یتجرأ على اإلجابة علیھا، فكان ابن عاشور أحد 

بمنھج فأفتى فیھا السباقین لإلفتاء بالجواز بعد أن فقھ واقع وحقیقة المعاملة، 
، حیث توسع في حقیقتھا وتعرض إلى 64"مسألة بیع السھام المالیة"التیسیر في 

أسھم السكك الحدیدیة والشركات التجاریة وأنھا عبارة عن رؤوس أموال 
مجموعة من تلك السھام،  فبیع الشریك سھمھ من تلك الشركة ال مانع فیھ مالم 

لمالیة سھام السكك الحدیدیة، وأما بیع السھام ا" تقتضي موجبات فساد البیوع؛ 
... والشركات التجاریة كشركاة الفسفاط وغیرھا، فال وجھ للتوقف في حكمھ 

ھ مالم تقتضي موجبات فساد فبیع الشریك سھمھ من تلك الشركة ال مانع فی
   .65"البیوع

كان الشیخ على درایة تامة لما یموج في  :ونتصریف أوراق الدی - 3
المجتمع من معامالت باختالف أحوالھا ومسمیاتھا ومعایشتھ ألھم التطورات 
االقتصادیة المالیة والبنتكیة، فاالقتصاد تمثلھ البنوك بعمالتھا ومعامالتھا، 
ومبادلة عملة بأخرى مھمة البنوك وشيء طبیعي بل ضروري لمواكبة الحیاة 

اسة التي تفرض سیر ھذه العملیة وتھیئة الظروف المناسبة التي وللحاجة الم
  . تیسر الكثیر على الناس وتقرب المجتمع من التمدن والحضارة 

والسؤال  66ورد في فتواه عن عملیة تصریف أوراق الدیون ھذا ماو
یعبر عن عملیة بنكیة تتمثل في بعض مھاماتھا وھي تصریف الرقاع الدینیة 

ع إسقاط بعض الحق عند وجود الضرورة  وعدمھا، فتعرض بالبنوك بمعجل م
أومن یوكلھ ) التاجر أو المالك(في جوابھ إلى أحد أطراف العملیة الزبون 

العملیة تتم بواسطة حضور الراھن أو وكیلھ عند "فتسھیال وتسییرا على الناس 
استخالص واستیفاء الدین وذلك لنصھم على جواز توكیل الراھن على بیع 
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ھون عند حلول آجال الدین ألن الناس یفعلون ذلك مختارین وھذا أخف المر
  .67"علیھم من تولي االستخالص بأنفسھم

تعددت الخدمات وصورھا في فقھ المعامالت : القرض برھن - 4
واتخذت في المجتمع التونسي نمطا حركیا ساھم في  دفع عجلة االقتصاد، بتقدیم 

تضبط بھ  حدود شرعیة وقانونیة وھذا ماخدمات مشتركة تتم بین الطرفین في 
تخرج عن أنھا معاملة مالیة تتم بین المقرض  العملیة، وحقیقة ھذه المعاملة ال

وھو صاحب المعصرة، والمقترض مالك الزیتون، على أن یقرضھ األول ماال 
  .شریطة أن یعاھده الثاني بعصر الزیتون عنده 

أن "؛ وصورة المسألة )رھنالقرض ب(وفي فتواه في المعامالت المالیة 
وذلك الحتیاجھ لھذا ) الزبون(یقرض صاحب المعصرة ماال لمالك الزیتون 

، حیث اعتبر الشیخ ھده "المال شریطة أن یتم عصر الزیتون عند المقرض
المعاملة من قبیل القرض برھن؛ وھو جائز لما فیھ من التیسیر ورفع الحرج 

   .68مستدال بآراء كبار المالكیة على الناس وأطنب في تبین حكم اإلباحة

أجاز رھنھ لدى "لدى البنوك، حیث  69وأیضا في فتواه عن رھن الزیت
ولیس "البنوك على أن ال یدفع فیھ فائضا ربویا، بل تلتزم الدولة بھذه التبعات 

على تبعتھ فیما تلتزم بھ الدولة ورفع الحرج عن المكلف إذ األصل أنھ ال یؤاخذ 
   .70"بفعل غیره

ھذه الفتوى تبرز لنا قیمة  :العفو عن الیسیر والمغتفر في المعامالت - 5
العرف ودوره في حفظ حقوق المتبایعین في مجال المعاملة المالیة التجاریة 
بالزیت وھي أحد المعامالت التي عھدھا العرف التونسي، وجاءت صیغة 

ء البائع إلى التجار یبیعون الزیت بالتفصیل وفي أثناء األخذ من إنا:" السؤال
إناء المشتري، جرت العادة وعمت البلوى باستعمال مصب یعرف بالقمع، 

–یوضع على اإلناء المنقول إلیھ، بالضرورة فتعلق كمیة قلیلة من آلة الصب 
بعد التأني واالحتیاط وھي من حقوق المشتري لكنھا ترجع إلى  - وھو القمع

زوالھا فھل لحل لھذا األخیر البائع لتعلقھا بمصبھ ووجود الكلفة في انتظار 
   .71لكونھ لم یتعمد استرجاعھا أم كیف الحل؟
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السؤال یحمل في طیاتھ عرفا اقتصادیا كان یتعاطاه المجتمع التونسي في 
إطار المعامالت االجتماعیة على شكل مصغر ومیسور یرونھ عرفا یسایر فقھ 

ق مبدأ السماحة التعامل وییسره وأدرجوه فیما بینھم عرفا منظما تعاھدوه وف
إن المقدار من "والسھولة، ویورد ابن عاشور الجواب على ھذا االستفتاء بقولھ 

الزیت الذي یتعلق بالمصب عند صبھ من إناء البائع إلى إناء المشتري أمر 
؛ ففي مسألة القمع وما 72"طفیف معفو عنھ لدخول الناس على التسامح في ذلك

من طرف إلى آخر والحكم علیھ " د التجاریةالعقو"تقوم علیھ العملیة التجاریة 
بالعفو والتسامح فیھ مما اقتضتھ الضرورة وحّكمتھ العادة، فھذا النوع من 
المعاملة انصھر مع العرف الجاري في البلدة، وھذا النزر الیسیر من المكیل 
زیتا غلب فیھ عرف التسامح بعقد التراضي، وذلك دفعا للمشقة في التعامل 

  . التسامح ومقصد التیسیر والتخفیف دأوتحقیقا لمب
إن ابن عاشور في فتواه ھذه لم یتعدى دائرة العرف وإعمالھ فقد جرت 

التي غالبا ما تعود  - القمع - العادة وانتقلت المحاسبة على ما تبقى في آلة الصب 
فلذلك لم "...إلى البائع، فالعرف مقصد من مقاصد الشریعة عند ابن عاشور 

العامة غنیة عن التطرق إلى ھذه األمور ببیان أحكامھا من وجوب یكن للشریعة 
أو ندب أوإباحة، یتعین صدورھا التي تناط أحكامھا بھا، فالنظر إلى اختالف 

  .73"تقصده شریعة عامة األمم والقبائل في األحوال من أھم ما
یرى جواز العفو عن الضرر أو  :جواز الخرص للنخیل والكروم - 6

ألشیاء مثل العقود الیسیرة، وھذا من التیسیر والمسایرة الغرر في بعض ا
ألعراف البلد والمحافظة على التقالید وعلى األصالة الفقھیة المعاصرة وإعمال 

وھذا ما أخذ بھ مالك وحملھ على "یسیر في استداللھ بجواز الخرص، الت
وبالتیسیر یتأكد ترجیح  .74"الرخصة تیسیرا على أرباب النخیل والكروم

الرخصة واختیار األیسر إذا ظھرت الحاجة لذلك، لضعف أو مرض أو 
  .ة أو لشدة مشقة أو لمصلحة معتبرةشیخوخ

من تلفظ بطالق "وحاصل المسألة : ما یلزم من تلفظ الطالق ثالثا - 7
، فابن عاشور خالف الجمھور ویرى أن طالق "الثالث في طلقة لیست ثالثة 

تعدى التطلیقة الواحدة ال یقع إال طلقة واحدة، ی الثالث مجمال في كلمة واحدة ال
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مراعاة لمقاصد الشرع في استقرار األسرة وتكاثر األمة، وتحقیقا لمقصد 
قول علي وابن مسعود وعبد الرحمان بن عوف وجماعة من " التیسیر، وھو

ویعد ھذا الرأي في نظر ابن عاشور  ،75"مالكیة األندلس وابن تیمیة من الحنابلة
من جھة النظر واألثر، وھذا االجتھاد یدل على بعد سعة اطالعھ  ھو األرجح

وتبحره في بطون الكتب األمھات وعلى المذاھب الفقھیة، واختیاره في فتواه 
ھذه وجھة الیسر والسھولة لترك الفرصة والفاصل بین ماتبقى من عدد 

  . التطلیقات 

وتكییفھا ظھارا بدل تجلى التیسیر في ترجیح المسألة  :كفارة الظھار - 8
التحریم أو العدول للطالق، وذلك مراعاة لمنھج التیسیر والتخفیف على المكلفین 
وتحقیقا لمقصد استمراریة الحیاة األسریة فاقتصر على أن ھذه الصیغة تخّرج 
على حكم الظھار، وذلك كلھ سعیا لتطبیق مقصد التخفیف والتوسعة على الناس 

اقتصار صیغھ وال تتعدى إلى ألفاظ الطالق أو وأدرجھا ضمن باب الظھار ب
فعلمنا أن مقصد الشریعة اإلسالمیة أن :" التحریم ألن هللا أراد التوسعة بقولھ

تدور أحكام الظھار على محور التخفیف والتوسعة، فعلى ھذا االعتبار یجب أن 
ط وال ینبغي أن نالحظ فیھ قاعدة األخذ باألحو یجري الفقھاء فیما یفتون، لذلك ال

   .76"قاعدة سد الذریعة، ألن هللا أراد التوسعة على الناس وعدم المؤاخذة
لقد أبان ابن عاشور عن منھجھ التیسیري من خالل تطبیقاتھ التي 
أجراھا على أحكام عقدیة وعلى فقھ العبادات والمعامالت وقد صاحبھ في 

ما یھم مشاكل منظومتھ اإلفتائیة حیث اتخذه منھجا ومقصدا ومسلكا وركز على 
، فھذا المنھج عصره ومسائلھ من شركات ومعامالت وبنوك وعقود مستحدثة

أتى فیھ  بفقھ حي مقاصدي راعى فیھ السماحة والسھولة في التكلیف واالستنباط 
  . والزمھ إلى آخر الضبط والتنزیل

  : خاتمة
تبین مما سبق ذكره في ثنایا البحث أن للشیخ ابن عاشور منھجا اعتمده 
في االستنباط والتنزیل وبنى علیھ كثیرا من الفتاوى واآلراء، وفي ختام ھذا 

  : البحث أذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا في النقاط التالیة
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یر حیث یسنجد العالمة المفتي ابن عاشور قد وقف على حقیقة مصطلح الت - 1
، فكان "تأصیال وتأسیسا وتقعیدا وتقریرا وتوظیفا"دعا إلى ضرورة تفعیلھ 

  .ویھ مبني على التیسیر ورفع الحرجالحجم الساعي لمجموع فتا
تفعیل التیسیر في حدود الوسطیة واالعتدال مطلب شرعي، من أجل تفادي  - 2

مبادئ مشكلة الغلو والتطرف وتجنب مسالك التشدید أو التساھل وإرساء 
  .  والسماحة لرفع الحرج عن المكلفینالیسر 

  .لنفي الحرج ودفعھ وإزالتھ ورفعھ إن التیسیر مقصد شرعي جاء - 3
كثرة تطبیقات الیسر ومجاالتھ وتشعبھا في فتاوى الشیخ اإلمام محمد  - 4

والمعامالت الطاھر ابن عاشور؛ إذ تشمل كل أبواب الفقھ من العبادات 
  .توالجنایات والسلوكیا

إن التیسر ورفع الحرج لیس معناه ترك تلك التكالیف الشرعیة ومخالفتھا أو  - 5
إزالتھا ونسخھا؛ وإنما حقیقتھ تكمن في إسقاط بعض التكالیف أو اإلتیان 

لتحفظ بباقي التكالیف ببعضھا تسھیال على المكلف وتوسیعا ورفقا بھ مع ا
  .وتعلیماتھا

الیسر والسماحة ورسم معالمھ الكبرى الحرص والتأكید على تجسید ثقافة  - 6
  .في االجتھاد والتجدید لصناعة الفتوى

  :ال��ادر وال��اجع
، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط )ھـ395ت ( الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء وأب -1

عبد السالم محمد ھارون رئیس قسم الدراسات النحویة بكلیة دار العلوم وعضو المجمع 
  .فكر للطباعة والنشر ، محمد الدایةاللغوي، دار ال

مادة  م،1990ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، ط، دار صادر للطباعة والنشر -2
  ". یسر"

، مجمع اللغة العربیة اإلدارة العامة للمعجمات وإحیاء "یسر"المعجم الوسیط، مادة  -3
  .  م، مكتبة الشروق الدولیة2004- ھـ1425، 4شوقي ضیف، ط/ د.التراث، إشراف أ

 سماحة األستاذ اإلمام الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، -4
  . م1984

إعداد مجموعة من المختصین بإشراف صالح بن حمید، وعبد الرحمان بن ملوح،  -5
موسوعة نظرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم، دار الوسیلة للنشر والتوزیع، 

  .م2010-ھـ1431 ،7جدة، المملكة العربیة السعودیة، ط
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تبة الفالح، م، مك1982 ،1األشقر، عمر سلیمان، خصائص الشریعة اإلسالمیة، ط -6
  .الكویت

تفسیر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي  )ه310( جعفر محمد بن جریر الطبري وبأ -7
القرآن، تحقیق عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربیة 

  .م2001- ھــ1422 ،1عبد السند حسن یمامة، ط/ واإلسالمیة، دار ھجر د
تحقیق سامي " ه،774ت"بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي،  إسماعیلالفداء  والحافظ أب -8

-ھـ1420 ،2م، ط1997- ھـ1417، 1بن محمد السالمة، دار حلیة للنشر والتوزیع، ط
  .   م، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، السویدي1990

ر القرآن الفضل شھاب الدین السید محمود اآللوسي البغدادي، روح المعاني في تفسی وأب -9
العظیم والسبع المثاني، إدارة الطاعة المنیریة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 

  .1مصر، درب األتراك، رقم 
إغاثة اللھفان في مصائد   ،)ه751ت( اإلمام العالمة شمس الدین ابن قیم الجوزیة -10

، تحقیق علي )ھـ1430ت(الشیطان، تخریج العالمة  المحدث محمد ناصر الدین األلباني 
  .بن حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبي األشري، دار ابن الجوزي

الم، دار عمر بن صالح بن عمر، مقاصد الشریعة عند اإلمام العز بن عبد الس/ د -11
  .م2003-ھـ1423 ،1، األردن، طالنفائس للنشر والتوزیع

، ومعھ )ھـ790ت(ي الشاطبي، اإلمام الشاطبي، أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخم -12
، 1تعلیقات الشیخ عبد هللا دراز، تحقیق محمد مرابي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط

مقاصد الشریعة، اإلسالمیة، تحقیق محمد (. م، دمشق بیروت، لبنان2011- ھـ1432
  .م، دار لبنان للطباعة والنشر2011- ھـ1432 ،2الطاھر المیساوي، ط

ابن عاشور محمد الطاھر، كشف المغطى من  المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأ،  -13
  . م2006-ھـ1427، 1طھ بن علي بوسریح التونسي، دار السالم، ط/ د: تحقیق

ابن عاشور، حاشیة التوضیح، العالمة الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور شیخ جامع  -14
ح لمشكالت كتاب التنقیح، طبعة أولى، الزیتونة وقاضي الجماعة، التوضیح والتصحی

  .، تونس11جزء أول، طبع بمطبعة النھضة، نھج الجزیرة، عدد
محمد الخضر حسین، موسوعة األعمال الكاملة، موسوعة األعمال الكاملة، شیخ  -15

 ،1الألزھر وعالّمة بلد المغرب، جمع وضبط علي الرضا الحسیني، دار النوادر ط
  .لبنان، الكویت م، سوریة، 2010 - ـھ1431

محمد / الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب، ابن فرحون المالكي، تحقیق وتعلیق د -16
  .األحمدي أبو النور، دار التراث، القاھرة
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، شجرة النور في )ھـ1360ت ( األستاذ الشیخ محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف -17
المجید خیالي، منشورات محمد علي  طبقات المالكیة، خرج حواشیھ وعلق علیھ عبد

  .م2002-ه1424 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط ببیضون، دار الكت
  .م 1938 -ه1357محرم ، 6، الجزء2المجلة الزیتونیة، المجلد  -18
، فتوى في إحرام 2008أكتوبر  1429شوال  33، السنة176مجلة الھدایة، العدد  -19

  . الحجیج التونسیین من جدة
، منشورات وزارة "استشارات شرعیة ومباحث فقھیة "حماني، فتاوى الشیخ  أحمد -20

  .1ط م،1993ینیة، وحدة الرغایة الجزائر، الشؤون الد
 م،2006-ھـ1427 ،2محمد بن حسین الجیزاني، فقھ النوازل دراسة تأصیلیة، ط -21

  .   المملكة العربیة السعودیة، الدمام
  . م1904أدار  3، ھـ1321ذي الحجة  16الخمیس  ،24، ج 6 ، المجلدمجلة المنار -22
  .1936دیسمبر  1355، شوال 4، ج 2المجلة الزیتونیة، م -23
  .م1937ھـ، جوان 1356، ربیع الثاني 10، ج 1المجلة الزیتونیة، م -24

  :الھوامش
                                                        

، تحقیق 6، معجم مقاییس اللغة، ج)ھـ395ت (الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء  وأب -1
وضبط عبد السالم محمد ھارون رئیس قسم الدراسات النحویة بكلیة دار العلوم وعضو 

  .155المجمع اللغوي، دار الفكر للطباعة والنشر، محمد الدایة، ص 
م، مادة 1990صادر للطباعة والنشر، ، دار 15ج ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، -2

  . 445، ص "یسر"
، مجمع اللغة العربیة اإلدارة العامة للمعجمات وإحیاء "یسر" المعجم الوسیط، مادة  -3

م، مكتبة الشروق الدولیة، 2004-ھـ1425، 4شوقي ضیف، ط/ د.التراث، إشراف أ
  .  1065ص

، الدار التونسیة للنشر، 27سماحة األستاذ اإلمام الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور، ج -4
  . 188م، ص1984تونس، 

إعداد مجموعة من المختصین بإشراف صالح بن حمید، وعبد الرحمان بن ملوح،  -5
، دار الوسیلة للنشر 4موسوعة نظرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم، ج

  .1400م، ص2010- ھـ1431، 7المملكة العربیة السعودیة، طوالتوزیع، جدة، 
م، مكتبة الفالح، 1982" 1األشقر، عمر سلیمان، خصائص الشریعة اإلسالمیة، ط -6

  .70الكویت، ص
  . 324، ص 28ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -7
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تفسیر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي " ھـ310"أبي جعفر محمد بن جریر الطبري  -8

القرآن، تحقیق عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربیة 
م، ص 2001-ه1422، 1، ط16عبد السند حسن یمامة، ج/ واإلسالمیة، دار ھجر د

644 .  
، تحقیق 5، ج"ه774ت"ن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، الحافظ أبي الفداء اسماعیل ب -9

،  2م، ط1997- ھـ1417، 1سامي بن محمد السالمة، دار حلیة للنشر والتوزیع، ط
  .   455م، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، السویدي، ص1990ھـ، 1420

  . 349، ص 17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -10
لسید محمود اآللوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن الفضل شھاب الدین ا وأب -11

، إدارة الطاعة المنیریة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 17العظیم والسبع المثاني، ج
  .  210-209 ، ص1لبنان، مصر، درب األتراك، رقم 

  . 131، ص 6ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -12
  . 208، مقاصد الشریعة، ص 243، ص 18ویر، جابن عاشور، التحریر والتن -13
، "69"یتخولھم، حدیث رقم،  أخرجھ البخاري في كتاب العلم، باب ما كان النبي  -14

ومسلم في كتاب الجھاد والسیر، باب في األمر بالتیسیر وترك التنفیر، حدیث رقم 
"1734 ."  

ح صحیح مسلم بن النووي، أبو زكریاء محي الدین بن شرف النووي، المنھاج شر -15
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 12الحجاج المسمى بشرح النووي على مسلم، ج

  .41ھـ، ص1392، 2ط
، عن أبي 275/ 1باب ماجاء في البول یصیب األرض : ھ الترمذي في سننھأخرج -16

  .ھریرة في قصة األعرابي الذي بال في المسجد، وأصل الحدیث في الصحیح
  . 1/117، وحسن الحافظ إسناده في الفتح، 1/15، والبخاري معلقا 1/236رواه أحمد  -17
إغاثة اللھفان في مصائد   ھـ،751ت « اإلمام العالمة شمس الدین ابن قیم الجوزیة، -18

ھـ، تحقیق 1430، تخریج العالمة  المحدث محمد ناصر الدین األلباني، ت1الشیطان، ج
  .302الحمید الحلبي األشري، دار ابن الجوزي، ص  علي بن حسن بن علي بن عبد

عمر بن صالح بن عمر، مقاصد الشریعة عند اإلمام العز بن عبد السالم، دار النفائس / د -19
  .128م، ص 2003-ھـ1423، 1للنشر والتوزیع، األردن، ط

ھـ، ومعھ 790اإلمام الشاطبي، أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي الشاطبي، ت -20
، 1، تحقیق محمد مرابي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط1قات الشیخ عبد هللا دراز جتعلی

  .314م، دمشق بیروت، لبنان، ص 2011ھـ، 1432
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محمد بوزغیبة، فتاوى الشیخ اإلمام محمد الطاھر ابن عاشور، طبعة جدیدة ومنقحة، / د.أ -32

ھـ، 1436" 2الدار المتوسطیة للنشر، برج الوزیر أریانة، الجمھوریة التونسیة، ط
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: الطبعة األولى: ونفیستان وقد تسنى لي اإلطالع علیھما وتفحصھما، وھاتین الطبعتان
ھـ،  1425التي طبعت بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وتاریخ إصدار الكتاب 

تم نشرھا بالدار المتوسطیة : یةصفحة، والطبعة الثان 495م، جاء مجموعا في  2004
بتونس برج الوزیر أریانة، برعایة مدیر النشر عماد العّزالي، وكانت طبعة الكتاب 

صفحة، والتي كان االعتماد  407م، والكتاب یحوي 2010-ه 1432األولى من عامھا 
ریخ علیھا أكثر من غیرھا، تم نشرھا بالدار المتوسطیة، بطبعة جدیدة ومنقحة، وحاملة لتا

  .صفحة 428م، ضمت  2015-ھـ 1436اإلصدار 
، بوزغیبة، فتاوى 60كشف المغطى من المعاني الواقعة في الموطأ، ص ابن عاشور،  -33

  . 142 - 141ابن عاشور، ص 
ھـ، بالبصرة، وقد تربى في  260/270أبو الحسن األشعري اختلف في مولده ما بین سنة  *

جبائي وظل األشعري على مذھب االعتزال كنف زوج أمھ شیخ المعتزلة أبي علي ال
ینافح عنھ، ثم تراجع عنھ إلى مذھب أھل السنة أو الجماعة، كان فقیھا نظارا وإماما 
حافظا، أخذ الفقھ عن أبي إسحاق المروزي، لھ خمس وخمسون مصنفا، توفي سنة 

، العالمة الشیخ محمد 1ھـ،ودفن بالبصرة    ابن عاشور، حاشیة التوضیح، ج334
طاھر ابن عاشور شیخ جامع الزیتونة وقاضي الجماعة، التوضیح والتصحیح لمشكالت ال
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 .145المرجع نفسھ، ص -41
 یق ثاقب الذھن، جمع أحد علماء القاھرة ومن جملة أجناد الحلقة المنصورة، من أھل التحق

بین العلم والعمل، شارك في فنون من العربیة والحدیث والفرائض، وتفقھ باإلمام أبي 
محمد عبد هللا المنوفي، ألف شرح جامع األمھات البن الحاجب وسماه التوضیح، وألف 
مختصرا في المذھب جمع فیھ فروعا كثیرة، ولھ شرح على المدونة إلى أواخر الزكاة، 

مة شیخھ سیدي عبد هللا المنوفي، ولھ شرح على ألفیة بن مالك، توفي رحمھ هللا ولھ ترج
، تحقیق 1ھـ، الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب، ابن فرحون المالكي،ج  749في 

  .358، 357محمد األحمدي أبو النور، دار التراث، القاھرة، ص / وتعلیق د
  .219 ، ص2ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -42 
أبو بكر األبھري محمد بن عبد هللا الفقیھ الحافظ النظار القیم برأي مالك، إلیھ انتھت  *

الرئاسة ببغداد، أخذ عن أبي الفرج وابن المنتاب وابن بكیر، حدث عنھ جماة منھم 
إبراھیم بن مخلد وابنھ إسحاق وأبو بكر الباقالني والقاضي عبد الوھاب، وخرج عنھ 

: كأبي جعفر األبھري وابن الجالب وابن خویز منداد، لھ مؤلفات منھا  جماعة من األئمة
شرح المختصر الكبیر والصغیر البن عبد الحكم، وكتاب األصول، وكتاب إجماع أھل 

ھـ األستاذ الشیخ محمد بن محمد بن عمر  395المدینة وغیر ذلك، توفي في شوال سنة 
، خرج حواشیھ 1بقات المالكیة، ج، شجرة النور في ط"ھـ1360ت " بن قاسم مخلوف 
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   .932م، ص 
، بوزغیبة، 23محمد السویسي، الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور المفتي األشھر ص -64

  . 355فتاوى ابن عاشور، ص 
، بوزغیبة، 23محمد السویسي، الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور المفتي األشھر ص -65

  . 355فتاوى ابن عاشور، ص 
  .361اإلمام محمد الطاھر ابن عاشور، ص محمد بوزغیبة، فتاوى الشیخ  -66
  .362المرجع نفسھ، ص  -67
، 1936دیسمبر  1355وما بعدھا،شوال  182، ص 4، ج 2المجلة الزیتونیة، م -68

  .368، 367بوزغیبة، فتاوى ابن عاشور، ص 
  .111، 110م، ص  1937ه  1356، شوال 3، ج2المجلة الزیتونیة، م  -69
  .175، ص 2جابن عاشور، التحریر والتنویر،  -70
  509م، ص  1937ھـ، جوان  1356، ربیع الثاني، 10، ج 1المجلة الزیتونیة، م  -71
  .509م، ص  1937ھـ، جوان  1356، ربیع الثاني، 10، ج 1المجلة الزیتونیة، م  -72
  .249، 248، ص 1، حاشیة التوضیح، ج264مقاصد الشریعة، ص  ابن عاشور، -73
  . 170،  ص 1، حاشیة التوضیح، ج28، ص 8ابن عاشور، التحریر والتنویر ج  -74
 .418، 417، ص 1نفسھ، ج  المرجع -75
  .14، ص 28بن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -76



  220-197: ص - ،  ص 2020،  جوان 25: ،  العدد20: ،  المجلدمجلة اإلحیاء
  2406-2588 :الترقیم الدولي اإللكتروني 4350-1112                                  :الترقیم الدولي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 197   

 

    

  زراعة الغدد واألعضاء التناسلیة في الفقھ اإلسالمي
  

  

  صالح بوبشیش/ د.أ :إشراف     )1(صّدیق مّروجطالب الدكتوراه 
 1كلیة العلوم اإلسالمیة جامعة باتنة 

  مخبر الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعة
boubechiche_s@yahoo.fr     Seddik_meroudj@yahoo.fr 

 
  04/06/2020: تاریخ القبول          27/01/2020: تاریخ اإلرسال

  
  :الملّخص

إّن عملیات التّحكم في اإلنجاب والتقدم الذي أحرزه األطباء في مجال زرع 
واألعضاء األعضاء فتح أبوابا واعدة في الممارسات الطبیة، ومن ذلك زرع الغدد 

ویُھدف من ھذه العملیات تعویض اإلنسان عّما یصیب ھذه األعضاء من . التناسلیة
حوادث وأمراض تؤدي بھ إلى حرمانھ من وظائفھا الحیویة وفوائدھا الجلیلة التي تعید 

 .لإلنسان كرامتھ
حقیقة الغدد واألعضاء : األول: وقد تطرقت في ھذا البحث لمحورین أساسین 

أحكام نقل وزرع  الغدد : لواقع الطبي في زراعتھا، والمحور الثانيالتناسلیة وا
واألعضاء التناسلیة  عند الفقھاء المعاصرین، أما حكم نقل وزرع الغدد ففیھ ثالثة 

المنع، وأما حكم نقل وزرع : المنع، والجواز، وجواز إحدى الغدتین؛ والراجح: أقوال
المنع ، والجواز، والجواز بضوابط؛ : لاألعضاء التناسلیة ، ففیھ كذلك ثالثة أقوا

  . الجواز بضوابط: والراجح
  .زراعة؛ األعضاء؛ الغدد؛ التناسلیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
Reproductive control and the progress doctors have made in the field 
of organ transplantation has opened up promising doors in medical 
practices, including implantation of the glands and genitals. The aim 
of these operations is to compensate the human affected in these 
organs by accidents and diseases to restore his dignity. 
     In the research, I discussed two main axes: The first: the reality of 
the glands and the reproductive organs and the medical reality in their 
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cultivation, and the second axis: the provisions for the transfer and 
transplantation of the glands and the genital organs of contem- porary 
jurists. For the ruling on the transfer and transplantation of glands 
contains three sayings: prohibition, permission, and permission on one 
of glands; and the most likely is prohibition. But  for the transfer and 
transplantation of genital organs, there are also three sayings: 
prohibition, permission, and permission with controls; and the most 
correct is the last. 

  : مقّدمة
الحمد � الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما لم یعلم، وأشھد أن ال إلھ إال هللا 

علّم أرسلھ هللا بالھدى وحده ال شریك لھ، وأشھد أّن محمدا عبده ورسولھ، خیر مُ 
ودین الحّق؛ لیبیّن للناس النّھج القویم، والّصراط المستقیم، فأقام الحّجة، 
وأوضح المحّجة، وترك النّاس على الملّة البیضاء  لیلھا كنھارھا ال یزیغ عنھا 
إال ھالك، فصلوات هللا وسالمھ علیھ وعلى آلھ وصحبھ  والتابعین لھم بإحسان 

  .إلى یوم الدین
فإّن عملیات التحّكم في اإلنجاب والتلّقیح االصطناعي، والتّقدم   أما بعد،

التقني والطبي الذي حقّقھ العلماء في مجال نقل و زراعة األعضاء فتح مجاال 
واسعا في مجال الممارسات الطبیة، ومنھا عملیات زرع الغدد واألعضاء 

أحكامھا وشروطھا، وقد التناسلیة، وقد اختلفت أنظار الفقھاء المعاصرین في 
  :ارتأیت النظر والبحث في ھذه المسألة ضمن الخطة التالیة

  وفیھا خطة البحث: مقدمة
  .األعضاءحقیقة الغدد واألعضاء التناسبیة ومفھوم زراعة : األولالمبحث 

  .حكم زراعة الغدد التناسلیة في الفقھ اإلسالمي: المبحث الثاني
  .األعضاء التناسلیة في الفقھ اإلسالميحكم زراعة : المبحث الثالث

  .وفیھا أھم النتائج:  الخاتمة
  

  :المبحث األول
  األعضاءحقیقة الغدد واألعضاء التناسلیة وأنواعھا ومفھوم نقل وزراعة 
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قبل الّشروع في أحكام نقل وزراعة األعضاء التناسلیة من الناحیة 
الشرعیة، یجدر بنا التّعریف بحقیقة الغدد واألعضاء التناسلیة،وأنواعھا، وما 

  ؟األعضاءھو مفھوم نقل وزراعة 
  :ثالثة مطالب

  
  حقیقة الغدد واألعضاء التناسلیة: المطلب األول

باعتباره مصطلحا، " التناسلیة الغدد واألعضاء"قبل البدء في تعریف 
  ".التناسلیة"، و"األعضاء" ، "الغدد:" البّد من شرح مفرداتھ، وھي

  تعریف الغدد واألعضاء التناسلیة باعتبار أفراده: الفرع األول
  .تعریف الغدد لغة واصطالحا: أوال

ف كل ُعقدة في الجسم أطا: الُغَدد جمع ُغّدة، والُغّدة لغة: تعریف الغدد لغة - 1
َسْلعة بین الجلد واللّحم تتحّرك : والُغدة. بھا شحم، وكل قطعة ُصلبة بین العًصب

  .1كالّطاعون لإلنسان: بالتّحریك، والُغدة للبعیر
ع خلوّي في جسم اإلنسان أو : الُغّدة: تعریف الغدد اصطالحا - 2 ھي تجمُّ

الھرمونات، ویُلقیھا الحیوان یقوم بإفراز مادة كیمائیة لھا وظیفة بیولوجیة تُدعى 
  .2في مجرى الدم أو داخل تجاویف الجسم أو خارجھ

  تعریف األعضاء لغة واصطالحا: ثانیا
: ، والُعْضو بالضم والكسر"عضو"األعضاء جمع : تعریف األعضاء لغة - 1

واألصل في . كل عظم وافر بلحمھ: وقیل. الواحد من أعضاء الشاة وغیرھا
  .3إذا جّزأتھا أعضاءً : عّضیُت الشاة تعضیةً : لالقطع والتّفریق، یقا: معناھا

  :تعریف األعضاء اصطالحا  - 2
الجزء الذي یستقّل بوظیفة معیّنة من " :العضو ھو: في االصطالح الفقھي -أ

  .4"البدن
أّي جزء من اإلنسان من أنسجة وخالیا : "وعّرفھ مجمع الفقھ اإلسالمي بـ

  .6"صال أم منفصال عنھالعین، سواء كان مت 5ودماء ونحوھا كقرنیة
ھو كل جزء من جسم اإلنسان یتمیّز عن غیره ": في االصطالح الطبّي -ب

  .7"من األجزاء وتكون لھ وظیفة محددة، ومثالھ القلب واللسان، واألنف، والعین



  صالح بوبشیش/ د.أ - صدیق مروج 
  

  
 2020جوان  - 25: العدد                                                                              200

الفقھي والطبي تقاربا وتوافقا بحیث نستطیع  نالحظ في كال التّعریفین
كل جزء من أجزاء الجسم، لھ وظیفة : تلخیصھما في تعریف مختصر جامع ھو

  .معینة أو أكثر، ضمن النشاط الحیوي للجسم
  تعریف التّناسل لغة واصطالحا: ثالثا
التّوالد، : نسبة إلى التناسل، والتّناسل لغة: التّناسلیة: تعریف التّناسل لغة - 1

إذا : النَسل ینُسل نسْ : یقال. أنسال: الولد؛ ألنھ ینسل من والدتھ، والجمع: والنّسل
إذا توالدوا وكثُر : إذا أنسل بعُضھم بعضا، وتناسل بنو فالن: ولد، وتناسلوا

  .8أوالدھم
العملیة الجنسیّة والالّجنسیة التي تتكاثر : "ھي: تعریف التّناسل اصطالحا - 2

  .9"بھا الكائنات الحیّة العضویة ُمنتجة غیرھا من نفس النوع
  باعتباره مركبا" التناسلیة الغدد واألعضاء"تعریف : الفرع الثاني

ھي أجزاء الجسد اإلنساني التي تُسھم بصورة من الصور في عملیة "
اإلنجاب، وھي المبایض والرحم في المرأة، والُخصیتان والقضیب في الرجل، 

  .10"منّي الرجل، وبُویضات المرأة: ویُلحق بذلك
األعضاء التي تُنتج عناصر اإلخصاب من بویضات ونطف، : "وقیل

  .11"وھي محّل الِجماع أیضا
األعضاء التي لھا دور مباشر في عملیة التوالد عند اإلنسان، وھي : فھي

  .12الخصیتان والذكر عند الرجل، والمبیضان والفرج والرحم عند المرأة

  أنواع الغدد واألعضاء التناسلیة: المطلب الثاني
  : تنقسم الغدد واألعضاء التناسلیة باعتبار نقل الصفات الوراثیة إلى نوعین

  ما لھ دور في نقل الصفات الوراثیة لإلنسان: النّوع األول
  :الخالیا التناسلیة، وھي نوعان إنتاج، ویتّم من خاللھا "الغدد التناسلیة": وھو
ج الحیوانات وھما غدتا التناسل عند الرجل، تقومان بإنتا: الخصیتان - 1

تحتوي الخصیتان على الخالیا  .المنویة وإفراز الھرمونات الجنسیة الذكریة
األولیة والتي تكون موجودة فیھما قبل والدة الجنین، وھذه الخالیا األولیة ھي 

تنتج كل خصیة خالل . التي تنتج الحیوانات المنویة الناضجة فیما بعد البلوغ
یوانات المنویة، ویحتوي السنتیمتر الواحد من حیاة الرجل أعدادا ھائلة من الح
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ملیون نطفة؛ علما أن نطفة واحدة كافیة لتلقیح  )200- 35(دفقة المنّي ما بین 
بویضة المرأة وتكوین الجنین، أما بقیة النطف فیھلك أكثرھا في الطریق، 

  .13وبعضھا اآلخر یكون غذاء للبُویضة
وھما غدتا التناسل عند المرأة ومصنعا إنتاج البویضات التي : المبیضان - 2

. تنقل الصفات الوراثیة لھ، إضافة إلى مسؤولیتھما عن إفراز ھرمونات األنوثة
تتكّون البویضات في مبیضي األنثى قبل والدتھا، حیث یصل عدد البویضات 

یصل العدد في المبایض حوالي ملیوني بُویضة عند الوالدة، وتبدأ بالتناقص ل
  . 14بویضة قابلة لإلخصاب )400(إلى أربع مائة ألف بویضة عند البلوغ، ثم إلى 

  ما لیس لھ دور في نقل الصفات الوراثیة: النوع الثاني
وھي ما سوى الغدد التناسلیة كالذكر  ،"األعضاء التناسلیة"ویُطلق علیھ 

بالنسبة  وغدة البروستات بالنسبة للرجل، وقناتي فالوب والرحم والفرج
  .15للمرأة

  .مفھوم نقل وزراعة األعضاء:  لمطلب الثالثا
  باعتبار اإلفراد" تعریف نقل وزراعة األعضاء: الفرع األول

باعتبار التركیب كمصطلح، " نقل وزراعة األعضاء"قبل أن نُعّرف 
لغة واصطالحا، أما األعضاء " زراعة"و" نقل"یجدر بنا أن نُعّرف مفرداتھ 

  .افقد سبق تعریفھ
  لغة واصطالحا" النقل"تعریف : أوال

إذا حّولھ من موضع إلى : نقل الشيء ینقلھ نقال: لغة" النقل"تعریف  - 1
: للمبالغة والتكثیر، والنقل: تحول من موضع آلخر، وتنقّل: آخر، وانتقل

  .16الشيء المنقول: ما یُتنقّل بھ، والنقیلة: الطریق المختصر، والنقل

نقل : "في االصطالح الطبي المراد بالنّقل: اصطالحا" النقل"تعریف  - 2
  . 17األعضاء الحیّة جراحیّا من جزء إلى آخر في الجسم، أو من شخص إلى آخر

  .لغة واصطالحا" زراعة"تعریف  -ثانیا
: مصدر زرع الحب یزرعھ: الزراعة أو الزرع: لغة" زراعة"تعریف  - 1

. ُزروع: الزرع، والجمع: كل شيء یُحرث،واالسم الزرع نبات: إذا بذره، وقیل
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الُمزارع، : أي أنبتھ، والزارع: زرع هللا الزرع: اإلنبات،یقال: والزرع
  .18حرفتھ: والِزراعة

ھي عملیة إنتاج : "الزراعة أو الفالحة: اصطالحا" زراعة"تعریف - 2
لع األخرى، عن طریق تربیة النظامیة  للنبات الغذاء، العلف، واأللیاف، والسِّ

  .19"والحیوان
  .مركبة''زراعة األعضاء''تعریف : المسألة الثانیة

كغرس األعضاء، نقل :عدة مترادفات"زراعة األعضاء"یُطلق على 
األعضاء، انتفاع االنسان بأعضاء اإلنسان، التبّرع باألعضاء، ترقیع األعضاء؛ 

  .20والدم بخصوصھ اشتھر بنقل الدم، والتّلقیح بالدم
زراعة األعضاء، أما : االصطالح، وقد اخترنا مصطلحوال مشاحة في 

ع إلى ُمستقٍبل  21نقل عضو سلیم أو مجموعة من األنسجة: "تعریفھ فھو من ُمتبرِّ
  .22"لیقوم مقام العضو أو النسیج التالف

ع  قد یكون والُمستقبل قد یكون أنسانا أو حیوانا، حیّا أو میّتا، والُمتبرِّ
قد یكون عضوا كامال  والعضو المزروع. ال حیّاإنسانا أو حیوانا وال یكون إ

كالّدم : كالقرنیة، أو نسیجا أو خالیا: القلب والكبد، أو جزءا من عضو: مثل
  . 23ونقّي العظام

  
  حكم زراعة الغدد التناسلیة: المبحث الثاني

وھذا أوان الشروع في الكالم عن حكم نقل وزراعة الغدد التناسلیة، وھذه 
بتصنیع النطاف والبویضات في الجسم، والتي تحمل الخریطة الغدد ھي المكلفة 

الوراثیة لكل من الذكر واألنثى إلى األجیال القادمة، فما حكم الشرع في نقلھا 
  :وزراعتھا؟ فیھ ثالثة مطالب

 .أقوال الفقھاء المعاصرین في المسألة: المطلب األول
  :24لى ثالثة أقوالاختلف الفقھاء المعاصرون في حكم نقل الغدد التناسلیة ع

  .التّحریم: القول األول
وبھ صدرت التّوصیات  25وھو قول جمھور الفقھاء المعاصرین

  :والقرارات والبیانات المجمعیة التالیة
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ما  26جاء في توصیة ندوة رؤیة إسالمیة لزراعة بعض األعضاء البشریة
حمل  انتھت الندوة إلى أّن الخصیة والمبیض بحكم أنھما یستمران في" :نّصھ

وإفراز الشفرة الوراثیة للمنقول منھ، حتى بعد زرعھما في ُمتلقِّ جدید، فإن 
زرعھما محرم مطلقا؛ نظرا ألنھ یُفضي إلى اختالط األنساب، وتكون ثمرة 

  .27"اإلنجاب غیر ولیدة من الزوجین الشرعیین المرتبطة بعقد الزواج
زراعة  بشأن 57/6/8 وفي قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي رقم

بما أن الخصیة والمبیض یستمران في حمل وإفراز : "28األعضاء التناسلیة
الصفات الوراثیة للمنقول منھ حتى بعد زرعھما في متلق جدید فإن زرعھما 

  .29"محرم شرعا
ھ 30وجاء في بیان مجمع البحوث اإلسالمیة باألزھر وفي جمیع : "ما نصُّ

بل كما یجب أن یكون العضو األحوال یجب أن یكون اإلذن بالنقل دون مقا
  . 31"المنقول ال یؤدي إلى اختالط األنساب

  .32وبھ قال بعض المعاصرینالجواز : القول الثاني
  .إلحدى الخصیتین أو أحد المبیضینالجواز : القول الثالث

  . 34، وأفتت بھ مشیخة األزھر33وذھب إلیھ بعض المعاصرین
 .أدلة المذاھب مع المناقشة: المطلب الثاني

  أدلة الجمھور مع المناقشة: أوال
ِ : قولھ تعالى: الدلیل األول         . )119: النساء( َوَآلُمَرنَّھُْم فَلَیَُغیُِّرنَّ َخْلَق هللاَّ

أن في نقل الخصیتین والمبیضین من شخص ألخر من باب  :وجھ الداللة
  .35تغییر خلق هللا الذي ذّمھ هللا في اآلیة وجعلھ من أمر الشیطان

بأن المراد بتغییر خلق هللا في اآلیة ھو التغییر بالتّشویھ ولیس كل قش ونو
  .36تغییر

 :في الوصل) رضي هللا عنھ(حدیث أسماء بنت أبي بكر : الدلیل الثاني
  . 38"37لعن هللا الواصلة والُمستوصلة"

دّل الحدیث على تحریم الوصل، وفي نقل وزرع الخصتین : وجھ الداللة
  .39بجسم آخروالمبیضین وصل لھما 
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بأن العلة في النّھي عن الوصل ھي التّدلیس والغّش، ولیست  :ونوقش
  .40العلة كما تقولون تغییر خلق هللا

بأن استدخال ھذه األعضاء على النفس نوع من التّدلیس : وأجیب عنھ
  .41على الزوج أو الزوجة

 كنا نغزو مع):" رضي هللا عنھ(حدیث عبد هللا بن مسعود : الدلیل الثالث
؟ فنھانا عن 42أال نستخصي: ، لیس لنا نساء، فقلناصلى هللا علیھ وسلمرسول هللا 

 .43..."ذلك
الحدیث یدل على تحریم الخصاء، واستئصال الخصیتین أو  :وجھ الداللة

  .44المبیضین یُعّد إخصاء للشخص المتبرع وقطعا لنسلھ؛ فیكون ُمحّرما
في نقل الخصیتین أو المبیضین تشویھ لخلقة اإلنسان  :الدلیل الرابع

  .45المنقول منھ وُمثلة بھ، وھذا أمر ُمحّرم شرعا
تحریم نقل الخصیتین والمبیضین قیاسا على تحریم  :الدلیل الخامس

غرس بویضة في رحم امرأة أجنبیة وتحریم التلقیح بمنّي رجل أجنبي من باب 
  .46أولى

خصیتین والمبیضین یُؤدي إلى انتقال الصفات ألّن نقل ال :الدلیل السادس
الوراثیة من الُمتبِرع إلى المنقول إلیھ؛ مما یُؤدي إلى اختالط األنساب، فالٌغدد 
التناسلیة لیست كبقیة األعضاء یمكن نزع التالف فیھا واستبدال آخر سلیم بھ، بل 

فإنّھا تقوم بنقل  إنھا بما تحملھ من الخالیا األّولیة للبویضات والحیوانات المنویة
الصفات الوراثیة من اإلباء إلى األبناء، وأّي محاولة لنقل ھذه األعضاء بین 

  .47الرجال والنساء سیُؤدي قطعا إلى خلط األنساب
باإللزام بنقل األعضاء الُمتفق على جوازھا كالعین والُكلیة  ونوقش

للمصدر المنقول ونحوھا في أنھا تكون تابعة للمتلقي وخاصة بھ وال تكون تابعة 
  .   48منھ، فال یرد محذور اختالط األنساب؛ النقطاع صلتھ بالمصدر ُكلیةً 

بأنھ حال نقل الخصیتین والمبیضین ال تنقطع عالقة  : وأجیب عنھ
المصدر بھما؛ لما سبق بیانھ من أن الخصیتین والمبیضین یحتویان الخالیا 

ا تابعة للمصدر بخالف سائر األّولیة للتناسل، فإذا وقع النقل فالنتائج منھم
  .49األعضاء
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أن زراعة األعضاء التناسلیة المقصود منھا إما تحصیل  :الدلیل السابع
النّسل أو التجمیل أو تكمیل االستمتاع، وكلھا مقاصد تحسینیة أو حاجیة، ولیست 
من قبیل الضرورات؛ ولذا ال یستباح ما یستباح للضرورة من كشف العورات 

  .50حیاء أو األمواتوانتھاك حرمة األ
  :ونوقش من وجھین

أن تحصیل النّسل واالستمتاع أمر فطري في اإلنسان، وھي أمور : أوال
  .أساسیة في بناء األسرة وقیامھا، وفقدانھا یؤدي إلى ھدم األسرة وتقویضھا

أن التّجمیل وبعض صور االستمتاع یُعّد كذلك من الحاجیات ال من  :ثانیا
تنّزل منزلة الضرورات، والحاجي ھو ما یكون اإلنسان التّحسینات، والحاجات 

بافتقاده في ضیق وحرج، وأي حرج أكبر من أن یفقد اإلنسان عضوا من 
  . 51أعضائھ الجنسیة التي بھا شخصیتھ وكمالھ

  .أدلة القول الثاني مع المناقشة: ثانیا 
 أن الشخص الثاني المنقولة إلیھ الخصیة أو المبیض أصبح: الدلیل األول

مالكا لھا كسائر األعضاء، سواء أّدى ذلك إلى انتقال الصفات الوراثیة أم ال، 
بل ) أي المتبرع(فاألحكام الشرعیة المتعلقة بالعضو المنقول ال تلزم المصدر 

مثال ھو الذي یغسلھا في وضوئھ أو " للید"تلزم المتلقي، فمن ذلك أن المتلقي 
، "للرحم"حاضت المرأة المتلقیة غسلھ من الجنابة، ولیس المصدر، وكذا لو 

فإنھا ھي التي یحرم علیھا الصالة والصیام وقراءة القرآن حتى تغتسل ولیس 
  .52المصدر

بأن ملكیة الشخص الثاني للخصیة أو المبیض مشروط فیھا إذن :وُردّ 
الشارع حتى یصّح القول بانتقال الملكیة، وبما أّن اإلذن الشرعي مفقود ھنا، 

  .53ّحة الملكیةفانتفى القول بص
أن النطف والبویضات خارجة في األصل من الشخص : الدلیل الثاني

المنقولة إلیھ الخصیة أو المبیض، وھما مجرد آلة تنظیم للنطف أو البُویضات، 
  . 54فال وجھ للشبھة في نقلھما

بعدم التسلیم بذلك، فقد ثبت علمیا أن الخصیتین والمبیضین : ونوقش
یقومان  بدور المصنع الذي ینتج الحیوانات المنویة  والبویضات الحاملة 
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للصفات الوراثیة لصاحبھا، فإذا تم نقل الخصیتین أو المبیضین فكأنما تم نقل 
  .55شخص آخر المصنع بآالتھ ومعداتھ األولیة والمواد األولیة التي یحتویھا إلى

أنھ ال تأثیر للجینات الوراثیة وال خوف من تطابقھا بدلیل : الدلیل الثالث
أن األخوین ینجب أحدھما الذكر واألخر األنثى وكال األخوین من أصل واحد 
انتقلت إلیھما صفات وراثیة واحدة، ومع ذلك لم یحرم زواج ابن أحدھما بابنة 

  .56لصفات الوراثیةاآلخر، فدل ھذا على عدم تأثیر تطابق ا
  :ونوقش من وجھین

عدم التّسلیم بصحة القیاس؛ وذلك أن األصل لم یحكم فیھ بتأثیر اتّحاد : أوال
 .الصفات؛ ألن انتقالھا لم یكن ناشئا عن عامل واحد وخصیة أو مبیض واحد

أن ھذا القیاس مبني على إلغاء تأثیر التشابھ في الصفة، وھذا لیس : ثانیا
  .57محل النزاع في شرعیة المصدر الموجب التحاد الصفاتمحل نزاع، بل 

  .أدلة القول الثالث مع المناقشة: ثالثا
أن نقل الخصیتین أو المبیضین یؤدي إلى قطع نسل  :الدلیل األول

  .58المتبرع بھما بخالف نقل أحداھما وترك اآلخر
بأّن أدلة التحریم باقیة حتى في نقل إحدى الخصیتین أو أحد  :ونوقش

  .59مبیضینال
یجوز نقل أحد المبیضین أو الخصیتین وترك اآلخر قیاسا  :الدلیل الثاني

  .60على نقل أحد األعضاء الزوجیة كالكلیتین أو الرئتین بجامع الحاجة في كل
بأنھ قیاس مع الفارق، فاألصل المقیس علیھ ال ُشبھة فیھ بخالف الفرع؛ :وّرد

  .61فانتفى اإللحاق
  ودلیلھ التّرجیح: المطلب الثالث

  :وذلك لما یلي المذھب األول؛بعد النظر في أدلة المذاھب الثالثة یتبیّن رجحان 
  .قوة أدلتھم وسالمتھا من النقض: أوال

لما ثبت طبّیا كون الخصیتین والمبیضین أنھا مصانع تكوین : ثانیا 
النطاف والبویضات الحاملة للشفرة الوراثیة للذكر واألنثى، وقد أمرنا الشارع 

فاسألوا أھل الذكر إن كنتم : لرجوع إلى أھل الخبرة في كل أمر، قال تعالىبا
 :، وأھل الذكر ھنا ھم أھل الخبرة الطبیة، جاء في]7:األنبیاء[ ال تعلمون
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اتفق فقھاء المذاھب على جواز القضاء بقول أھل : "الموسوعة الفقھیة الكویتیة
  . 62"مھرةالخبرة فیما یختصون بمعرفتھ إذا كانوا حذاقا 

سدا لذریعة اختالط األنساب وانتھاك المحارم؛ فحفظ األنساب من : ثالثا
الضرورات الخمس التي احتاط لھا الشرع غایة االحتیاطات وأوجب لھا أشد 

  .العقوبات
أن األصل یقتضي عدم : "وقد لّخص محمد الشنقیطي ُمبرّرات التحریم

اإلذن  الشرعي لذلك؛ وعلیھ جواز تغییر الخلقة ونقل األعضاء إال بعد وجود 
فإن األصل في ھذا النوع من النقل أنھ محّرم، والحاجة الداعیة إلى النقل 
مدفوعة بالشبھة المؤثرة وبما أشار إلیھ بعض األطباء المختصین من وجود 
البدیل الذي یمكن بواسطتھ عالج المصابین بتلف الخصیة الذي یمنھ من 

  .63"إنجابھم
فیمن أجاز ذلك ففي النفس منھ شك من صّحتھ؛ ألن وأما ما نقل : رابعا

االعتماد على جریدة في نسبة أقوال فقھیة موضع استبعاد، وإذا صح النقل عنھم 
  .64فمن المحتمل أنھم اعتمدوا على أخبار طبیة غیر موثوقة

أن في المسالة إجماعا أو شبھ إجماع في تحریم نقل وزرع ولذا نرى 
األحیاء من الناس أم بین األحیاء واألموات، بل ھنالك الغدد التناسلیة سواء بین 

  .65على ذلك اإلجماعمن نقل 
  

  حكم نقل وزرع األعضاء التناسلیة: الثالثالمبحث 
تختلف األعضاء التناسلیة عن الغدد التناسلیة أنھا ال تحمل الصفات 
 الوراثیة وال تنقلھا إلى األجیال القادمة، وھي نوعان أعضاء داخلیة كالرحم
والبروستاتا، وأعضاء خارجیة تعتبر من العورة المغلظة، فما حكم الشارع في 

  :نقلھا وزراعتھا؟ ثالثة مطالب
  أقوال الفقھاء المعاصرین في المسألة: المطلب األول

  : 66اختلف الفقھاء المعاصرون في ذلك على ثالثة أقوال
  .67وبھ قال بعض الفقھاء المعاصرین: عدم الجواز: القول األول
  .68وإلیھ ذھب البعض اآلخر من الفقھاء المعاصرین: الجواز: القول الثاني
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فیجوز نقل األعضاء التي ال تنقل الصفات الوراثیة : التفصیل: القول الثالث
  .عدا العورات المغلظة

 71مجمع الفقھ اإلسالمي 70، وعلیھ قرار69وھو قول بعض المعاصرین
دوة رؤیة إسالمیة لزراعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وبھ صدرت توصیة ن

  .72بعض األعضاء البشریة
بشأن زراعة األعضاء التناسلیة لمجمع الفقھ  57/8/6حیث جاء في قرار

اإلسالمي الدولي في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربیة السعودیة 
بالتعاون مع م 1989اكتوبر 20-14: الموافق ھـ1410 شعبان 23 - 17المنعقد في 

  :المنظمة  اإلسالمیة للعلوم الطبیة ما یلي
زرع بعض أعضاء الجھاز : "زرع أعضاء الجھاز التناسلي: ثانیا"

جائز  - ما عدا العورات المغلظة -التناسلي التي ال تنقل الصفات الوراثیة 
 لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعاییر الشرعیة المبینة في القرار رقم

  .73"لھذا المجمع 26/1/4
  :وفي توصیة الندوة الفقھیة الطبیة السادسة للمنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة 

رأت الندوة : األعضاء التناسلیة غیر الناقلة للصفات الوراثیة: ثانیا" 
باألكثریة أن زرع بعض أعضاء الجھاز التناسلي ماعدا العورات المغلظة التي 

مشروعة، وفق الشروط ال تنقل الصفات الوراثیة جائز استجابة لضرورة 
من قرارات ) 1(والضوابط والمعاییر الشرعیة التي جاءت في القرار رقم 

  .     74"الندوة الرابعة لمجمع الفقھ اإلسالمي المشار إلیھ سابقا
  أدلة المذاھب مع المناقشة: المطلب الثاني

  أدلة المانعین: أوال
في حال نقل الذكر أو الفرج یكون الوطء الّالحق من قبیل  :الدلیل األول

الوطء المحرم؛ ففي حالة زرع الفرج للمرأة یكون الرجل قد وطء فرجا ال یحل 
لھ لكونھ فرج غیر امرأتھ، وفي حالة زرع الذكر للرجل تكون المرأة قد ُوطئت 

تلقي بذكر غیر زوجھا، وحتى لو قلنا بأن العضو المزروع منسوب شرعا للم
دون المصدر، فإن مجرد اإلحساس  بنسبتھ إلى مصدر مغایر قد یولد نفورا أو 

  .75إحساسا بالذنب، مما یتولّد عنھ أمراض نفسیة أو خالفات زوجیة
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بأّن في حالة النقل یكون العضو المزروع تابعا للمتلقي ومختصا ونوقش 
ب األعراف، بھ وتنقطع صلتھ بالمصدر، أما العوارض النفسیة فإنھا تنشا بس

فإذا  صدرت الفتوى بالجواز وأیّدتھا القوانین وجرى بھا العمل بین النّاس، فإّن 
  .  76تلك العوارض والھواجس تزول بزوال أسبابھا

أّن نقل ھذه األعضاء قد یؤدي إلى العقم باختیاره وإرادتھ، : الدلیل الثاني
    .77وھو محرم شرعا

بأن الفقھاء وضعوا لذلك شروطا وضوابط لنقل ھذه األعضاء  :ونوقش
سواء من األحیاء أم من األموات، ومن أھمھا عدم تعّرض المتبرع ألي ضرر 

  .78النسل واإلنجاب: یودي بحیاتھ أو تعطیل أي وظیفة أساسیة في حیاتھ، ومنھا
ثیة أن نقل األعضاء التناسلیة غیر الناقلة للصفات الورا: الدلیل الثالث

  .79لیس من باب الضرورات وال الحاجیات، بل ھو من باب التحسینات
بعدم التسلیم بذلك، فبعض صور زراعة األعضاء التناسلیة  :ونوقش

یدخل في الضرورات، والبعض اآلخر یدخل في باب الحاجیات، والحاجیات 
  .80تُنّزل منزلة الضرورات خاصة أو عامة

امرأة إلى أخرى یكون ذلك شبیھا  في حال نقل الرحم من :الدلیل الرابع
الذي أنكره العلماء، بل نقل رحم أجدر بالتحریم؛ ألن فیھ  81بالرحم المؤجر

جمیع محاذیر إجارة الرحم، مع زیادة استمتاع الرجل بغیر رحم امرأتھ والقذف 
  .82فیھ

بعدم التسلیم؛لمخالفة نقل الرحم لتأجیر الرحم ما دمنا قد اجزنا : ونوقش
وزراعتھا بین اآلدمیین بالضوابط المعلومة، وأن العضو المنقول  نقل األعضاء

ھو عضو المتلقي حقیقة، وأنھ ال صلة لھ بالمصدر بوجھ من الوجوه، والمصدر 
  .83قد یكون میتا، والمیت ال یقع منھ جماع أو إحبال أو استمتاع

في حالة نقل العورات المغلظة امتھان ظاھر وسافر : الدلیل الخامس
  .84والمتلقي، ولتعارضھ مع النظام واآلداب العامة للمتبرع

بعدم ظھور ھذا االمتھان، فھو كنقل سائر األعضاء، فكما ال ونوقش 
  .85یوجد امتھان في نقلھا، فكذلك في نقل العورات المغلظة إذا ُرعیت الشروط
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أن عملیات نقل األعضاء التناسلیة قد ھُجرت من الناحیة : الدلیل السادس
  .      86عدم نجاحھا في الجملة، ولوجود البدیل الطبي لھذه األعضاء الطبیة بسبب

بأن طب زراعة األعضاء في تطّور مستمر، وما لم یحققھ یمكن مناقشتھ 
حاضرا، یدركھ مستقبال، والدعوى بأن البدیل الطبي لھذه األعضاء یغني عن 

زراعتھا دعوى غیر واقعیة؛ فاألعضاء االصطناعیة قد تغني في بعض 
  .لحاالت، وال تغني في حاالت أخرىا

  أدلة المجیزین: ثانیا
أن نقل ھذه األعضاء التناسلیة یدخل في باب الضرورات : الدلیل األول

  .87أو الحاجیات، والحاجیات تُنّزل منزلة الضرورات؛ ولذلك فھو جائز
أن زرع ھذه األعضاء التناسلیة ال یؤدي إلى خلط  :الدلیل الثاني

سیلة لإلخصاب وإیجاد النسل؛ وذلك مما دعا إلیھ الشرع ، بل ھو واألنساب
  . 88وحّث علیھ

  أدلة القائلین بالتفصیل: ثالثا
  :وأما أدلة استثناء العورات المغلظة، فھي

أنھ في حالة نقل الفرج یكون الوطء من قبیل الوطء : الدلیل األول
  .89الُمحّرم

للُمتلقّي ال بأنھ في حالة النقل یكون العضو المزروع تابعا ونوقش 
  .90للمصدر

أن العورة المغلظة ال یجوز لغیر صاحبھا لمسھا أو النظر : الدلیل الثاني
  .91إلیھا ولو كان بعد الموت

أن نفس إجراء عملیات نقل بعض األجھزة التناسلیة غیر  :ونوقش 
العورة المغلظة یتطلّب كشف العورة ولمسھا والنظر الیھا، والضرورات تبیح 

  .92المحظورات
  .93أن األصل في الفروج الحرمة :الدلیل الثالث

  .94بأن األصل في الفروج الحرمة في األنكحة، ال مطلقا وُردّ 
  . الترجیح ودلیلھ: المطلب الثالث
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ولكن  الراجح ھو قول المجیزینبعد النظر في األدلة والمناقشة یظھر أن 
  :ما یلي ودلیل الترجیحبضوابط، 

  .قتھم لمذھب الجمھور في جواز زرع األعضاءقوة أدلة المجیزین ومواف: أوال
  .سالمة أدلتھم من النقض: ثانیا
  .ضعف دلیل استثناء العورات المغلظة: ثالثا

  .الضرورة أو الحاجة في نقل ھذه األعضاء خاصة من األموات: رابعا
عدم إغناء الوسائل االصطناعیة عن زراعة األعضاء التناسلیة، على : خامسا

  .لراھناألقل في الوقت ا
  :نقل األعضاء التناسلیة فھي كالتالي ضوابطأما 
  :بالنسبة لألحیاء: أوال

التي ال مثیل لھا، وإن كان باألعضاء الفردیة األصل أنھ ال یجوز التبرع 
فقده ال یفضي إلى الموت، سواء كان وحیدا بأصل الخلقة كاللسان والقضیب، أم 

بقیت األخرى، غیر أنھ صار وحیدا بسبب تلف أحدھما، كمن فقد عینا و 
یُتصّور في بعض األعضاء الفردیة التي ال تتوقف علیھا الحیاة أن تفقد وظیفتھا 
األساسیة بالنسبة لصاحبھ، ویبقى صالحا في ذاتھ بحیث لو نقل إلى آخر الستعاد 
وظیفتھ، ففي ھذه الحالة یجوز مالم یترتب عنھ  ضرر بصاحبھ، فالضرر ال 

  .95یُزال بمثلھ
ال یجوز التبّرع بھ ألنھ من األعضاء الفردیة، وفقدھا یؤدي  حمفالر  - 1

إلى اإلعقام، وأما إذا كان النقل ال یؤدي إلى ذلك، وھي أن تكون المتبرعة امرأة 
تلفت مبایضھا وال فائدة ترجى لھا من رحمھا، فتتبرع بھ المرأة تلف رحمھا 

أو بویضة ولھا مبایض سلیمة، بشرط براءة الرحم من أي حیوان منوي 
  .96قدیمة

ألنھا من  - القضیب والفرج -وكذلك الحكم لنقل العورات المغلظة  -2 
األعضاء الفردیة حتى في حالة عقم صاحبھ؛ ألن لھا وظائف أخرى أساسیة 
ككونھا مجارى للبول، ونزعھا من صاحبھا جّب وتشویھ قد نھى الشارع 

  .97عنھ
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و كغدة البروستات أأما األعضاء الفردیة الثانویة غیر األساسیة  -3 
فیجوز إذا تعطلت وظیفتھا عند صاحبھا وأمكن االنتفاع بھ عند بوقي الرحم 

  .98غیره؛ ما لم یترتّب عنھ ضرر بالمتبرع
  

  من األموات: ثانیا
وأما النقل من المیت في ھذا النوع من األعضاء التناسلیة حتى العورات 

؛ لعدم صحة استثناء العورات المغلظة، فھو جائز كنقل بقیة األعضاءالمغلظة 
ع لھ تُعّد عضوا من أعضائھ وتأخذ أحكامھا   . 99فھي بعد نقلھا للُمتبرَّ

  الخـــاتـمة 
نھ وتعالى على سابغ نعمھ وفي نھایة ھذا البحث، فإنّي أحمد هللا سبحا

وبالغ كرمھ على توفیقھ وتسدیده حمدا یُوافي نعمھ ویكافئ مزیده، وألي وأسلم 
  :على رسولھ المصطفى األمین، أما بعد

  :فإنھ یطیب لي في ختام ھذا البحث أن أسّجل أھم النتائج      
  .المعاصرة ضرورة فھم الواقع الطبي، وأھّمیة الكتابة في فقھ النّوازل الطبّیة - 1
الغدد واألعضاء التناسلیة ھي أجزاء الجسم اإلنساني التي تُسھم بصورة من  - 2

الصور في عملیة اإلنجاب، وھي المبایض والرحم عند المرأة، والخصیتان 
  .منّي الرجل وبُویضات المرأة: والذكر عند الرجل، ویُلحق بھا

ده القرن العشرون إّن موضوع نقل وزراعة األعضاء لیس أمرا طارئا یشھ - 3
  .بل أمر قدیم عرفتھ البشریة، ولكن تطّور وازدھر في ھذا العصر

ھو نقل عضو سلیم أو مجموعة من األنسجة من : نقل و زراعة األعضاء - 4
  .ُمتبِرع إلى ُمستقبل لیقوم مقام العضو أو النسیج التالف

والنقل غیر النقل الذاتي : تنقسم عملیات نقل وزراعة األعضاء إلى نوعین - 5
  .النقل من األحیاء، والنقل من األموات: الذاتي، وغیر الذاتي ینقسم إلى قسمین

اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم نقل وزرع الغدد التناسلیة إلي ثالثة  - 6
، لكونھا والراجح ھو المنع المنع، الجواز، وجواز إحدى الغدتین؛: أقوال

ى اختالط األنساب، وھناك من نقل ناقالت للصفات الوراثیة مّما یؤدي إل
  .علیھاإلجماع 
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واختلف الفقھاء المعاصرون في نقل وزراعة األعضاء التناسلیة غیر الناقلة  - 7
والجواز بضوابط؛  المنع، الجواز،: للصفات الوراثیة إلى ثالثة  أقوال

  .؛ النتفاء علة اختالط األنسابوالراجح الجواز بضوابط
  

  قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكریم -1
، 5محمد نعیم یاسین، األردن، دار النفائس، ط. أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة، د -2

  .م2013/ھـ 1434
، 1محمد سلیمان األشقر، األردن، دار النفائس، ط. أبحاث اجتھادیة في الفقھ الطبي، د -3

  .م2006/ھـ 1426
محمد المختار الشنقیطي، جدة، مكتبة . علیھا، دأحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة  -4

  .م1994/ھـ1415 2الصحابة، ط
، 1عبد اإللھ بن مزروع المزروع، الریاض، كنوز إشبیلیا، ط. أحكام الخالیا الجذعیة، د -5

  .م2011/ ھـ1432
أحكام نقل الخصیتین والمبیضین وأحكام نقل الجنین الناقص ِخلقة في الشریعة اإلسالمیة،   -6

  .3، ج6خالد الجمیلي، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، ع .د
جھاد حمد حمد، . األحكام الشرعیة في ضوء المستجدات الطبیة والبیولوجیة العصریة، د -7

  .م2010/ھـ1431، 1بیروت، دار المعرفة، ط
محمود احمد طھ، المنصورة، دار الفكر والقانون، ط . األسالیب الطبیة المعاصرة، د -8

  .م2015
منیر ریاض حنا، اإلسكندریة، . األخطاء الطبیة في الجراحات العامة والتخصصیة،  د -9

  م،2013، 1دار الفكر الجامعي، ط
طلعت أحمد القصبي، مجلة مجمع الفقھ . إمكانیة نقل األعضاء التناسلیة في المرأة، د -10

  .3، ج6اإلسالمي،ع
عیل مرحبا، السعودیة، دار ابن إسما. البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة، د-11

  .م2008/ھـ1429، 1الجوزي، ط
موفق العمري، دمشق، . د: ھاني عرموش، مراجعة. دلیل االسرة الطبي المصور، د -12

  .م2010/ھـ1431، 4دار النفائس، ط
محمد علي البار، مجلة مجمع الفقھ . زرع الغدد التناسلیة واألعضاء التناسلیة، د -13

  .3، ج5ع، 1990اإلسالمي، 
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یاسر حسین بھنس، مصر، مركز . زراعة األعضاء البشریة بین التجریم واالباحة، د -14
  .م2016/ھـ1437، 1الدراسات العربیة،ط

. صدیقة العوضي ود. زراعة األعضاء التناسلیة والغدد التناسلیة للمرأة والرجل، د -15
  .1، ج6محمد كمال نجیب، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، ع

  
جمال الدین عنان، بحث مقدم للملتقى الدولي . راعة الرحم في الشریعة اإلسالمیة، دز -16

المستجدات الفقھیة في أحكام األسرة، مخبر الدراسات الفقھیة والقضائیة، جامعة : الثاني
، المنشور في الموقع 1918اكتوبر25-1440/24صفر 16- 15الوادي، المنعقد في

  .www.univ-eloued.dz:اإللكتروني
حمداتي ماء . زراعة الغدد التناسلیة أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى، د -17

  .3، ج6العینین شبیھنا، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، ع
أحمد عبد الغفور عطار، بیروت، دار : الصحاح، إسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق -18

  .م1979/ھـ1399، 2العلم للمالیین، ط
: محمد الدین الخطیب، ترقیم: ، محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیقصحیح البخاري -19

، 1قصي محي الدین الخطیب، القاھرة، المطبعة السلفیة،ط: فؤاد عبد الباقي، مراجعة
  .ھـ1400

أبو قتیبة الفاریابي، الریاض، دار : صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، بعنایة -20
  .م2006/ھـ1427، 1طیبة، ط

محمد علي البار، دمشق، دار القلم، . زھیر أحمد السباعي ود. لطبیب أدبھ وفقھھ، دا -21
  .م2011/ھـ1432، 5ط

الطب في ضوء االیمان، الشیخ محمد المختار السالمي،  بیروت، دار الغرب  -22
  .م2001، 1اإلسالمي، ط

عبد الحمید  .ضوابط نقل وزراعة األعضاء البشریة في الشریعة والتشریعات العربیة، د -23
  .م2000/ھـ1،1420إسماعیل االنصاري، القاھرة، دارالفكر العربي، ط

وفاء غنیمي محمد غنیمي، . الضوابط الشرعیة للممارسات الطبیة المتعلقة بالمرأة، د -24
  .م2009/ھـ1430، 1السعودیة، دارالصمیعي، ط

  .252م، ع1979وفمبرصبیحة الدباغ، مجلة العربي، ن. العقم لم یعد مشكلة بال حل، د -25
عملیات نقل وتأجیر األعضاء البشریة، المستشار جھاد محمود عبد المبدئ، الریاض،  -26

  .م2014/ھـ1435، 1مكتبة القانون واالقتصاد، ط
یوسف القرضاوي، بیروت، المكتب اإلسالمي، . فتاوى معاصرة، د -27

  .م2000/ھـ1،1421ط
 www.alazhar.org:اللكترونيفتاوى دار اإلفتاء المصریة، الموقع ا -28
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فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر العسقالني، دمشق، دار الفیحاء، الجزائر،  -29
  .م2009/ھـ1430، 1دار ابن بادیس، ط

وفیق محمد . الفقھ االفتراضي وأثره في مستجدات العصر في الفقھ اإلسالمي، د -30
  .م2015/ھـ1436، 1حجازي، بیروت، مؤسسة الضحى، ط

علي یوسف . علي محي الدین القره داغي ود. فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، د -31
  .م2008/ھـ1429، 3المحمدي، بیروت، دار البشائر اإلسالمیة، ط

، 1بكربن عبد هللا أبو زید، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط. فقھ النوازل، د -32
  .م1996/ھـ1416

مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، : ین الفیروزبادي، تحقیقالقاموس المحیط، مجد الد -33
  م2005/ھـ1426، 8محمد نعیم العرقوس، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط: إشراف

عارف علي عارف، مالیزیا، منشورات . قضایا فقھیة في نقل األعضاء البشریة، د -34
  .م2011، 1جامعة مالیزیا العالمیة، ط

محمد بن عبد الجواد النتشة، . في ضوء الشریعة اإلسالمیة، دالمسائل الطبیة المستجدة  -35
  .م2001/ھـ1422، 1بریطانیا، سلسلة إصدارات مجلة الحكمة، ط

أحمد زكي أبو زید، األردن، دار النفائس، . المستجدات الطبیة المتعلقة بالرحم، د -36
  .م2015/ ھـ1،1436ط

  .م2003ر، مجمع اللغة العربیة، طمعجم المصطلحات الطبیة، نخبة من الباحثین، مص -37
عبد السالم ھارون، بیروت، دار : معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین بن فارس، تحقیق -38

  .م1979/ھـ1399الفكر، ط 
، 1محمد رواس قلعجي، بیروت، دار النفائس، ط.معجم لغة الفقھاء، د -39

  .م1996/ھـ1416
، 4مكتبة الشروق الدولیة،ط المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مصر،  -40

  .م2004/ھـ1425
موفق مرعى، : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا یحي النواوي، تحقیق -41

  .م2010/ھـ1431، 1دمشق، دار الفیحاء، الجزائر، دار ابن بادیس، ط
 محمد علي البار، دمشق، دار. الموقف الفقھي واألخالقي من قضیة زرع األعضاء، د -42

  .م1994/ھـ1414، 1القلم، بیروت، الدار الشامیة، ط
الموسوعة العربیة العالمیة، إعداد مجموعة من المتخصصین، الریاض، مؤسسة أعمال -43

  .ھـ1419، 2الموسوعة، ط
، 2محمد رواس قلعجي، بیروت، دار النفائس، ط. الموسوعة الفقھیة المیسرة، د -44

  .م2005/ھـ1426
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علي بن حسن : لحدیث واالثر، مجد الدین ابن األثیر، إشراف وتقدیمالنھایة في غریب ا -45
  .ھـ1421، 1الحلبي، السعودیة، دار ابن الجوزي، ط

  .105، ع7فریدة زوزو، مجلة المسلم المعاصر، السنة. وسائل اإلنجاب االصطناعیة، د -46
  
  
  

  :الھوامش
                                                        

؛ 304:؛ الفیروزبادي، القاموس المحیط، ص36/3215 ابن منظور، لسان العرب،: انظر -1
 ).غدد( مادة

 .17/66العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة، الموسوعة العربیة : انظر -2
 ).عضا( ، مادة1312: ؛ القاموس المحیط، ص34/2993اللسان، : انظر -3
 .2/1402رواس قلعجي، الموسوعة الفقھیة المیسرة،  -4
ھاني عرموش، دلیل األسرة الطبي : انظر. ھي الجزء الشفاف الخارجي من العین: القرنیة -5

 .356:المصور، ص
لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في دورة مؤتمره ) 4/1(26جاء ھذا التعریف في قرار -6

جمادى اآلخرة  23-18الرابع المنعقد بجدة في المملكة العربیة السعودیة في الفترة 
 .م1999فبرایر  11-6/ ھـ1408

 .711:أحمد كنعان، الموسوعة الطبیة الفقھیة، ص -7
 ).نسل:(، مادة5/420؛ ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، 49/4413اللسان، : انظر -8
 .6/176؛ الموسوعة العربیة العالمیة، 252:ھاني عرموش، المرجع السابق، ص: انظر  -9

 .174:محمد نعیم یاسین، أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة، ص -10
 .87:أحمد كنعان، المرجع السابق، ص -11
 .489:ثباتھ، صسفیان بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إ: انظر -12
؛ محمد النتشة، المسائل الطبیة المستجدة في 87:أحمد كنعان، المرجع السابق، ص: انظر -13

 .2/203:ضوء الشریعة اإلسالمیة، ص
؛ إسماعیل مرحبا، المرجع السابق، 87:أحمد كنعان، المرجع السابق، ص: انظر -14

 .99 - 98:ص
حمد النتشة، المرجع السابق، ؛ م131:محمد األشقر، المرجع السابق، ص:  انظر -15

2/204  . 
، 949: ؛ المعجم الوسیط، ص238:؛ المصباح المنیر، ص5/1833الصحاح، : انظر -16

 ).نقل( مادة
محمد النتشة، المرجع : نقلھ  1/39لیلى سراج أبو العال، نقل الدم وزرع األعضاء،  -17

 .2/58السابق، 
 ).      زرع(مادة، 20/1826؛ لسان العرب، 3/224الصحاح، :انظر -18
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؛ الموسوعة الحرة 176: إسماعیل خلیل إبراھیم، القاموس الزراعي، ص: انظر -19

 ).ویكیبیدیا(
؛ محمد النتشة، المرجع السابق، 2/48بكر بن عبد هللا أبو زید، المرجع السابق، : انظر -20

2/57-59. 
تعمل معا ألداء وظیفة مجموعة من الخالیا المتشابھة التي : جمع نسیج، وھو: األنسجة -21

 .3/251الموسوعة العربیة العالمیة، : انظر. ُمعینة في الكائن الحيّ 
 .89:محمد علي البار، الموقف الفقھي واألخالقي من قضیة زرع األعضاء، ص -22
 . 205-204: زھیر السباعي  ومحمد البار، الطبیب أدبھ و فقھھ، ص: انظر -23
؛  سفیان بورقعة، المرجع السابق، 99:السابق، صمرحبا إسماعیل، المرجع : انظر -24

 .2/209؛  محمد النتشة، المرجع السابق، 500:ص
غراسة األعضاء، : الشیخ محمد المختار السالمي، الطب في ضوء اإلیمان، فصل: منھم -25

یوسف القرضاوي، . د. 175:محمد نعیم یاسین، المرجع السابق، ص. د. 117:ص
. د. 145 - 144: محمد سلیمان األشقر، المرجع السابق، ص. د. 2/594فتاوى معاصرة، 

. د. 370:محمد المختار الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا، ص
 .70:عارف علي عارف القره داغي، قضایا فقھیة في نقل أعضاء بشریة، ص

ربیع األول  26 -23 ا بینالندوة الفقھیة الطبیة السادسة المنعقدة في الكویت في الفترة م -26
 م1989أكتوبر 26 -23 - ھـ1410

 .649:ثبت أعمال ندوة رؤیة إسالمیة لزراعة بعض األعضاء البشریة، ص: انظر -27
شعبان  23 -17:في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربیة السعودیة المنعقد في -28
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  : الملخص
الدراسة دور فقھ الموازنات في الحكم على مسائل النوازل الفقھیة تتناول ھذه 

المعاصرة؛ حیث یكشف البحث بعض المرتكزات العامة التي یجدر بالفقیھ اعتمادھا 
في عملیة الموازنة، حتى یكون تطبیقھ لألحكام تطبیقا مقاصدیًّا محققا لمصالح العباد 

ُل علیھ الحكم الشرعي والموازنة في العاجل واآلجل، من خالل فھم الواقع الذي  یُنَزَّ
بین المصالح والمفاسد، وكذا التحقق من انطباق علة الحكم في النازلة المعروضة، مع 

االستثناءات، ومن حاالت وما یعترضھا من الضرورات واعتبار خصوصیة بعض ال
م ھذا المنطلق تناولت الورقة البحثیة أھمیة فقھ الموازنات في ضبط وتحدید الحك

الشرعي المناسب الستخدام وسائل التواصل االجتماعي باعتبارھا من النوازل 
وأخیرا ینتـھي البحـــــث إلـــــى أن عملیة الموازنـــة . المستجدة في عصرنا الراھن

ضرب من ضروب االجتـــــھاد في شقھ التطبیقي، تحتاج لضوابط وآلیات لتحدید 
  .الحكم المناسب تطبیقھ على النازلة

 .الموازنة؛ التواصل االجتماعي  ؛النوازل الفقھیة: الكلمات المفتاحیة
 

                                                        
  .المؤلف المرسل -1
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Abstract:  

This study focused on the role of the jurisprudence of the 
coordination in the judgment of subjects concerning contemporary 
calamities jurisprudences .By the way, this research reveals some 
general pillars that the jurist should adopt in the coordination process 
so that its intentional application of the provisions is realizing 
eventually the interests of servants, by understanding the reality 
enduring the legal ruling with the balance between interests and 
spoilers. In addition, the verification of the concordance between the 
judgment reason of the exposed calamity taking into account the 
privacy of some cases and what obstructs it from necessity and 
exceptional cases, was been made. Finally, the research concludes that 
the coordination process is a form, which need controls and 
mechanisms to determine the first ruling applied to the clamity. 
Key words: Calamities jurisprudence, coordination, social media. 

 

  : مقّدمة
 الحدیث في العصر سمة أصبح والتّكنولوجي الذي العلمي التطور أسھم

ركیزة بالجانبین  استحداث مشكالت ووقائع مستجدة، لھا صلة وثیقة، وعالقة
 بین مترددة والنوازل القضایا ھذه وأن السیما واحد، آن في الدیني والدنیوي

 تدقیق یلزم مما بھا، وتلبُسھا بالمفسدة فیھا المصلحة واشتباه والضرر، النفع
 التكلیفیة األحوال إلصالح المجتھدین قبل من الواعي والتشخیص النظر

 االجتھاد أصبح سبق ما على وبناءً  .واآلجل العاجل في العباد مصالح وتحقیق
 مستجدات مجابھة نستطیع حتى العصر، ھذا في ملحة ضرورة التنزیلي

في الواقع المعیشي، ویعتبر فقھ الموازنات أحد  المطروحة والنوازل الظروف
مسالك االجتھاد في شقھ التطبیقي الذي یتمتع بالقدرة على الفصل بین المصالح 
والمفاسد المتشابكة التي تتضمنھا النازلة المعروضة، وفق آلیاتھ وضوابطھ 

  .ومن ثم التطبیق المالئم لمقاصد الشارع الحكیم
 الفقھیّة النوازل بین من االجتماعي التّواصل مواقع تعتبر :اإلشكالیة

 الُمستخدمة أھم الوسائل من تعدُّ  حیث الحكم؛ إبراز إلى تحتاج التي المعروضة
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 إشكالیة البحث تناول ھذا على وبناءً  المختلفة، العمریة الفئات جمیع قبل من
نازلة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في ضوء فقھ " في تتمحور مھمة

 : مفاده ُملًحا سؤاال نطرح أن ھذا على ویترتب، "الموازنات
للنوازل؛ كنازلة  فقھیَّة وأحكام حلول إیجاد الموازنات القدرة على ھل لفقھ

 یُحقق الذي األولى واألصلح الحكم فیُقدم استخدام مواقع التواصل االجتماعي،
 .الحكیم؟ لشارعا مقاصد

ما ھي : یتفرع على ھذا السؤال المحوري التساؤالت الفرعیة التالیة
الضوابط المرعیَّة في عملیة الموازنة؟ ما مدى مالءمتھا لمقاصد الشریعة 
اإلسالمیة؟ وھل ھي كفیلة بجعل ھذا المسلك االجتھادي یُحقق مقاصد الخـالق 

استعمال مواقع التواصل االجتماعي ویجلـــب المصــالـح للخلــق؟، ھل یتضمن 
مصالح ومفاسد متعارضة؟، كیف لفقھ الموازنات القدرة على فصل ھذا 

  .التعارض والتشابك بینھما؟
  :أھمیة الدراسة

  .تكمن أھمیة ھذه الدراسة في تفعیل فقھ الموازنات على الواقع - 1
وتصح  ضبط مرحلة الموازنات حتى یَصح سلم أولویات األحكام اإلسالمیة - 2

  .الفتاوى
إثبات صالحیة الشریعة لكل زمان ومكان، من خالل اعتبارھا لكل الظروف  - 3

والمستجدات حتى تظھر للعالم أجمع حقیقة الدین وأنھ المناسب للبشریة 
  .جمعاء

على  - في حدود اطالعنا -من خالل البحث لم نقف : الدراسات السابقة
استخدام نازلة مواقع التواصل حكم دراسة مستقلة تناولت بالبحث موضوع 

وإضافة الدراسة ھي محاولة في ربط  االجتماعي في ضوء فقھ الموازنات
العالقة بطریقة مباشرة بین فقھ الموازنات والنوازل الفقھیة، والتي تقوم على 
قوة تأثیر ھذا المنھج الرشید في إیجاد الحكم األولى تطبیقھ، بعد عرض موازنة 

نازلة المعروضة سواء كان التعارض بین المصالح مع بین مصالح ومفاسد ال
بعضھا أو المفاسد فیما بینھا أو بین المصالح والمفاسد، وفي األخیر تناول 
البحث مسألة حكم استخدام وسائل التواصل االجتماعي باعتبارھا من النوازل 
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من الشائعة في المجتمعات اإلسالمیة والتي لھا مساس بالجانب الدیني لألفراد، 
خالل عرض مصالح ومفاسد المسألة ثم تحكیم ضوابط ھذا الفقھ للخروج 

  .  بالحكم المناسب
كما تجدر اإلشارة إلى بعض الدراسات التي عنیت بالموضوع من 

  : جوانب أخرى ومنھا
الضوابط الشرعیة في التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي  مقال بعنوان - 1

ھم الضوابط الشرعیَّة العاصمة من الوقوع بیَّن فیھ الكاتب أ :لعمر صوصي
 .في السقط والزلل عند التردد على ھذه المواقع

االستخدام األخالقي لشبكات التواصل االجتماعي لخشة  مقال بعنوان - 2
یتمحور ھذا المقال حول ضوابط استخدام شبكات التواصل  :أحسن

االجتماعي، باعتماد معاني الحكم، كمعیار الضبط والتوجیھ ضمن رؤیة 
  .قیمیة المسألة األخالقیة التي تربط الممارسة بالتربیة الروحیة

أثر شبكات التواصل االجتماعي الحدیثة على العالقات األسریة وأحكامھا  - 3
تطرق فیھا آلثار استخدام مواقع  ر معتوق وعبد القادر مھاواتالفقھیة لزبی

التواصل على األسرة بالخصوص، ثم بیَّن األحكام الفقھیَّة مما لھ عالقة بھا 
  .-األسرة -

  : أھداف البحث
بیان دور الفقھ الرشید والمنھج السلیم الذي یُعالج المشكالت المطروحة في  - 1

  .الساحة اإلسالمیة
على أھم الضوابط التي تحكم عملیة الموازنة عند تعارض األحكام الوقوف  - 2

  .أثناء تنزیلھا على الواقع
عند  اعتبار الظروف الخاصة والمالبسات التي تحیط بالواقعةبیان أھمیة  - 3

وبالتالي التقدیر الجید للمصالح والمفاسد ومن ثم الخروج بالراجح   ،الموازنة
  :كاآلتيوعلیھ قُسِّم البحث  .بینھم

  ].الموازنات/ الفقھ/ النوازل[تحدید مفاھیم الدراسة : المطلب األول
 في الحكم علىوازنات ــفقھ المالمرتـكــزات التي ینبــني علیھا : المطلب الثاني

  .النوازل الفقھیة المعاصرة
  . استخدام وسائل التواصل االجتماعي في ضوء فقھ الموازنات: المطلب الثالث
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  ]الموازنات/ الفقھ/ النوازل [تحدید مفاھیم الدراسة : األولالمطلب 

  النوازل  تعریف - أوال
ن ز (ــازالت، وجذرھا نوازل ونــــ: جمع نازلة، ویقال في الجمع: لغة -أ

المصیبة والشدة من شدائد : ، والنازلة)1(ھـلى ھبوط الشيء ووقوعیدل ع) ل
  .)2(الدھر تنزل بالناس

الوقائع والمسائل : یراد بالنوازل: "بكر أبو زیدعّرفھا : اصطالحا -ب
، )3("النظریــات والظواھر: المستجدة والحادثة، المشھورة بلسان العصر باسم

النوازل أو الواقعات أو العملیـات ھي المسائل أو : "كـما عّرفھا وھبة الزحیلي
عامالت، المستجدات الطارئة على المجتمع؛ بسبب توسُّع األعمال، وتََعقُّد الم

. )4("والتي ال یوجد نص تشریعي مباشر أو اجتھاد فقھي سابق سیطبق علیھا
بالعلم الذي یبحث في األحكام الشرعیة للوقائع المستجدة ویمكن تعریف النوزال 

  .والمسائل الحادثة، مما لم یرد بخصوصھا نص ولم یسبق فیھا اجتھاد
  تعریف الفقھ -ثانیا
اللَّھُمَّ فَّقھْھُ « :جاء في الحدیث. )7(والفطنة )6(الفھم ،)5(العلممن معانیھ : لغة -أ

  .الفھم والعلم في الدینأي أرزقھ  )8(»في الّدین
العلم باألحكام الشرعیة العملیة : "التعریف المشھور للفقھ ھو :اصطالحا -ب

؛ یعني إدراك الجزئیات عن دلیل وھو تعریف )9("المكتسَب من أدلتھا التفصیلیة
  . أخص

  تعریف الموازنات -ثالثا
اُء َوالنُّونُ :" من الوزن، وأصل مادتھ: لغة -أ ِبنَاٌء یَُدلُّ َعلَى تَْعِدیٍل : اْلَواُو َوالزَّ

أي بمعنى المقابلة والمعادلة والمحاذاة، وتأتي أیضا بمعنى ، )10("َواْسِتقَاَمةٍ 
] 19 :الحجر[ َشْيٍء َمْوُزونٍ َوأَْنبَْتنَا فِیھَا ِمْن ُكلِّ  :التقدیر كما في قولھ تعالى

  .)11(أي مقدور بقدر
یمكن استخراج تعریف الموازنات من خالل كالم بعض : اصطالحا -ب

األئمة كالعز بن عبد السالم حیث ذكر قاعدة في الموازنة بین المصالح 
تُبیِّن أن الموازنات إنما ھي الترجیح بین المصالـح أو بین المفاسد، أو  والمفاسد،
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ترجیح خیر :" ویقول ابن تیمیة عن الموازنة. )12(المصالح والمفاسدبین 
  .)13("الخیرین بتفویت أدناھما ودفع شر الشرین وإن حصل أدناھما

كذلك یمكن استخراج معنى الموازنات من كتاب الموافقات للشاطبي 
المصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنیا، إنما تُفھم على مقتضى ما " :حیث یقول

فإذا كان الغالب جھة المصلحة فھي المصلحة المفھومة عرفا، وإذا غلبت غلب، 
الجھة األخرى فھي المفسدة المفھومة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو الوجھین 

وھذا وجھ النظر في المصلحة الدنیویة والمفسدة ... منسوبا إلى الجھة الراجحة
وبالتالي یظھر لنا من  .)14("الدنیویة من حیث مواقع الوجود في األعمال العادیة

كالم الشاطبي أن مفھوم الموازنات ھو الترجیح بین المصالح والمفاسد بناء 
  . على الغلبة

فُوا ھذا الفقھ بتعریفات مختلفة یقول عبد المجید  أما المعاصرین فقد عرَّ
مجموعة المعاییر واألسس التي یرجح بھا بــیـن ما تنازع :" محمد السوسوة أنھا

لھ، وأیھما ـح أو المفاسـد، ویعرف بھ أي المتعارضین ینبغي فعمن المصـال
  .)15("ینبغي تركھ

المتعارضـة  المفاضلة بین المصالح والمفاسد" :وقیل أیضا ھي
  .)16("والمتزاحمــة لتقدیم أو تــأخیر األولى بالتقــــدیم أو التأخیر

ویتضح مما سبق من التعاریف أن فقھ الموازنات یُقدم مجموعة من 
المعاییر واألسس التي تضبط عملیة الموازنة عند وقوع التعارض من خالل 
الترجیح بین المصالح المتزاحمة، أو المفاسد المتشابكة أو بین المصالح 

م إحداھما على األخرى إذا تبین غلبتھا؛ حیث یُقدم  والمفاسد المتعارضة، فیُقدِّ
درء المفاسد إذا تبین أن المفسدة غالبة أو جلب المصـالح؛ إذا تبین أن المفسدة 

وعلیھ فإن النوازل الفقھیة تكون بمعنى الحوادث . مغتفرة مقابل المصلحة
والوقائع الشرعیة المستجدة التي لم یرد بخصوصھا نص ولم یسبق فیھا اجتھاد، 

لى النـــــــوازل لمیّة منھـجیّــة للحـــكم علذا البد من وضـع ضوابط وقواعـد ع
ة المعاصرة، ومنھج الموازنات أحد مسالك االجتھاد التي یصل بھا الفقھیّ

المجتھد إلى الحكم المناسب لمثل ھذه الوقائع، وفق مجموعة المعاییر واألسس 
التي تضبط عملیة الموازنة عند تزاحم المصالح أو المفاسد أو المصالح 
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فیما بینھا، وذلك وفق ضوابط دقیقة ومھمة یجب مراعاتھا وعدم  والمفاسد
 .إغفالھا وھو ما سنتعرض لھ في المطلب اآلتي

في الحكم وازنات ــفقھ المني علیھا ــزات التي ینبــكـالمرت: لب الثانيــالمط
 النوازل الفقھیة المعاصرة على

لھا من جملة  إن عملیة الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعارضة ال بد
ضوابط، حتى یُتمكن من وضعھا في ُرتَبَِھا الصحیحة، بعیدا عن اإلفراط 
والتفریط بحسب ما یُوافق روح الشریعة اإلسالمیة وال ینحرف عن مقصودھا، 
وبإھمال ھذه الضوابط قد یحصل منزلق خطیر في عملیة تحدید الحكم األولى 

  :ا یليفي النازلة المطروحة، ومن أھم ھذه الضوابط م
  : مراعاة تغیّر الحال والمكان والزمان عند االجتھاد في النازلة - أوال

من شروط إعمال أولویات المصالح والمفاسد األخذ بعین االعتبار  -أ
الختالف المكلفین واختالف أحوالھم، فقدراتھم تختلف من مكلف  حال الشخص

م لیس كالمسافر آلخر، فالمرأة لیست كالرجل، والفقیر لیس كالغني، والمقی
والصحیح لیس كالسقیم، والشاب لیس كالشیخ، ومن ھذا الوجھ أوجبت الشریعة 
مراعاة أحوال األشخاص التي تختلف من واحد آلخر ومن بیئة إلى أخرى بل 

وبالتالي ال بد . )17(حال الشخص نفسھ یختلف حسب الظروف والزمان والمكان
صیة للمستفتي من ذلك ظروفھ على المفتي أن یراعي في فتواه الظروف الشخ

النفسیة واالجتماعیة وواقع العصر الذي یعیش فیھ، ألن إغفال ذلك یُوقع في 
  .الحرج والمشقة

ألن العباد ال یعیشون في نمط حیاة : مراعاة تغیر المكان والزمان -ب
واحد فإمكانیات الحیاة تختلف من مكان آلخر؛ ألنھا في تطور مستمر، فقد 

ألن األزمنة تكون مصالح أھل زمان مفاسد في حق غیرھم والعكس صحیح 
واألمكنة لیست متساویة، لما تحملھ من عوائد وأعراف وأحداث تفرض نفسھا 

ل لھذا بما فعلھ عمر حین اشتكى إلیھ خالد بن ، ویستد)18(عند تنزیل األحكام
الولید رضي هللا عنھ أن الناس انھمكوا بالخمر وتحاقروا العقوبة، فرأى أن من 
المناسب للناس في ذلك الزمان والمكان وما یغلب لھم من حفظ عقولھم وأموالھم 
وأعرافھم ویدرأ عنھم مفاسد إضاعة األموال والعقول زیادة عقوبة شارب 

  .)19(مرالخ
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  تحقیق المناط الخاص  -ثانیا
وحقیقة ھذا القسم راجع إلى األشخاص ال األنواع، فینظر المجتھد إلى 

، وإلى ما یصلح بكل مكلف في نفسھ بحسب وقت دون )20(الواقعة المعیّنة نفسھا
وقت، وحال دون حال وشخص دون شخص، إِذ النفوس لیست في قبول 

، فرب عمل صالح یدخل بسببھ على رجل )21(األعمال الخاصة على وازن واحد
نقول أن على المجتھد إذا  وعلیھ. )22(ضرر وال یكون كذلك بالنسبة إلى آخر

ُعرضت علیھ واقعة، أْن یطبق الحكم الشرعي الوارد فیھا عن الشارع مع 
؛ بحیث ال یَْحُكم حكًما )23(مالحظة القیود والمالبسات الخاصة بھذه الواقعة

 .ظروف واألحوالواحًدا في جمیع ال
ینبغي للقائم بالعمل التنزیلي أن  :مراعاة المقاصد الشرعیة -ثالثا

یتحقق من انتھاض األحكام الشرعیة بتحقیقھا ثمرة التكلیف المبتغاة لھا من 
طرف الشارع، من خالل مراعاة االقتضاء األصلي لألفعال والحوادث المكونة 
للوقائع والقضایا المطروحة بین یدیھ، إضافة إلى أن یمضي بنظره االجتھادي 

للمحال الظرفیة والقوالب  - على نحوھا التبعي- ر االقتضائیة إلى رعي كل الصو
الزمانیة التي تالبس األشخاص والظروف المكتنفة لھم، من خالل بحث آثارھا 

، للوصول إلى )24(الحالیة ورصد مآالتھا التبعیة على الحكم الشرعي المنتقى
فإذا انتھى مدى فاعلیتھ في تحقیق المقاصد الشرعیة المرعیة من وجود الحكم، 

المجتھد بعد ذلك كلھ كان علیھ بعدھا الموازنة بین النفع الحاصل من ذلك 
المقصد وضرر الفعل الواقع والمتوقع، ولذلك یكون میزان العمل التنزیلي على 

المصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنیا إنما تُفھم على مقتضى ما "الغالب؛ ألن 
ظور الشرع من حیث الشروط واألسباب وإن ابتناء األفعال من من. )25("غلب

غیر كاف إلثبات تحقق مقصود الشرع منھا، ما لم یشفع ذلك بموافقة باعث 
المكلف لقصد الشارع من الفعل ذاتھ؛ ألن المخالفة بینھما تعني تعطل المناط 
المبني علیھ الحكم وبالتالي قصد المكلف مھم في عملیة االجتھاد في تحدید 

  .األحكام الشرعیة
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  قصد الفاعل - رابعا
تراعي الشریعة اإلسالمیة في مقاصدھا عموًما وفي جلب المصالح  

ودرء المفاسد خصوًصا، قصد الفاعل مثل ما تراعي أفعالھ، إْذ ال بد أن یكون 
لذا وجب على المجتھد أن ینظر إلى ھذا قصده موافقًا لمقصود الشارع، 

 .)26(یحتاج للتیسیر كل حسب نیتھالجانب، فھناك من یحتاج للتغلیظ وھناك من 
 )27(لذلك كان على المجتھد أن یدرك مقاصد المكلفین، ویتفطن لھا بقرائن

األحوال واألمارات، عند ترتیب أولویات األحكام الخاصة بكل مكلف حسب ما 
فالمتأمل في تصرفات الشریعة یجد أن الشارع قد اعتبر ھذه  )28(تقضیھ واقعتھ

  .)29(رتیب األحكامالقرائن واألحوال عند ت
ومجمل القول،أن الشریعة اإلسالمیة تراعي األفعال والنوایا عند إطالق 
أحكامھا، إْذ ال بد أن یكون مقصود المكلف موافقا لمقصود الشارع، فإن خالفھ 
فال عبرة لقصد المكلف، كما ال بد على المجتھد أن یراعي ھذا عند ترتیب 

  .یستقیم سلم أولویات األحكام وینتظمأولویات المصالح والمفاسد حتى 
  مآالت األفعال -خامسا

وھو ما یعرف عند األصولیین بأصل اعتبار المآل في االجتھاد 
والفتوى، فلیس المھم أن نحقق بالفعل مصلحة أو ندرأ مفسدة، فھناك مصالح 

فیجب أن ال یكتفي المجتھد بالنظر آلت إلى مفاسد، و مفاسد آلت لمصالح 
الواقعة، بل ال بد لھ أن یكون بعید النظر، باعتبار مآل الحكم، فقد السطحي في 

یكون أصل الشيء مشروعا ولكن یُنھى عنھ لما یؤول إلیھ من مفسدة، وقد یكون 
  . )30(ممنوًعا ولكن یُترك النھي عنھ لما في ذلك من مصلحة

لوال أن «  :لعائشة صلى هللا علیھ وسلمویستدل على ما سبق، بما قالھ   
قومك حدیث عھد بجاھلیة ألمرت بالبیت، فھدم، فأدخلت فیھ ما أخرج منھ، 
وألزقتھ باألرض، وجعلت لھ بابین، بابا شرقیا، وبابا غربیا، فبلغت بھ أساس 

  .)31( »إبراھیم
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فالنبي ترك تغییر بناء الكعبة على أساس إبراھیم؛ بسبب ما یؤول إلیھ 
  . الم لحداثتھم بالكفرھذا العمل من ردة القوم أو نفورھم عن اإلس

فإذا ما استجمع الفقیھ حلقات ھذه المراحل، واستحكمت لھ شروطھا فإن 
اجتھاده یتفصد ال محالة عن نتائج وعواقب مرغوبة، وال یتأتى ذلك إال لمن كان 
اتھا في حمل  صاحب تمكن ورسوخ في معرفة النفوس ومرامیھا واختالف قوَّ

  . )32(ل الشاطبيالتكالیف والنھوض بأعبائھا كما قا
المناط الخاص یمكن القول أن على المجتھد أن یحقق  ومن ما مضى

حسب  فیرتب األحكاملیصل لمقصد الشارع، إطالق األحكام قبل  ویفقھ المآالت
 .ویُحدد الحكم المناسب للنازلةأولویاتھا 

حكم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في ضوء فقھ : المطلب الثالث
  الموازنات 

مما قررتھ الشریعة ودعت إلى مراعاتھ حفظ المقاصد؛ إْذ جاء التشریع 
كلھ یدعو إلى صْونھا واعتبارھا، وإن مما یمس بھذه المقاصد السامیة، مواقع 
التواصل االجتماعي الذي ظھر في زماننا فأضحى في اآلونة األخیرة من 

لحیاة المجاالت التي تكتسب أھمیة قصوى، نظًرا الكتساحھ كل مظاھر ا
اإلنسانیة خصوصا وأن السواد األعظم من سكان المعمورة ال تجده إال ولھ 
نصیب فیھا، ومن بین مواقع التواصل االجتماعي الفایسبوك والتویتر 
ا  واالنستجرام والواتساب وغیرھا، من البرامج التي ربطت العالم ببعضھ، ولمَّ

الحدیثة من منظور عّمت البلوى بھا اقتضى وجوب النظر إلى ھذه الوسائل 
الشارع المقاصدي الذي نظر إلى المصالح وحث على تحصیلھا، كما نظر إلى 
المفاسد وحث على دفعھا وتركھا، وقد صار من الواجب الوقوف على مصالح 
ومفاسد ھذه النازلة حتى یكون المسلم على علم كاف بحاللھا وحرامھا خاصة 

یلي سنعرض أھم المصالح والمفاسد  وفیما. وقد أخذت حیًِّزا كبیرا من أوقاتنا
  .الخاصة بھا

  مصالح التواصل االجتماعي  - أوال
جسد اإلسالم الحنیف التواصل في أرقى صوره؛ فھو في المنظور  - 1

اإلسالمي یشیر إلى التفاعل اإلیجابي النابع من رغبة صادقة في خلق التفاھم مع 
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: اآلخر، وھو السبیل للوصول إلى الحق باستعمال حواس التواصل یقول تعالى
 َّیَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَاِئَل لِتََعاَرفُوا إِن

َ َعلِیٌم َخبِ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ ، جاء في تفسیر ھذه ]13: الحجرات[ یرٌ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ
اآلیة أن المراد من جعل الناس شعوبا وقبائل ھو التعارف،  یقول األلوسي في 

جعلناكم كذلك لیعرف بعضكم بعًضا، فتصلوا : لتعارفوا علة للجعل، أي" :ذلك
، إن )33("األرحام وتبینوا األنساب والتوارث ال لتفاخروا باآلباء والقبائل

في عمومھ یشیر إلى العالقة التي تحدث بین الناس داخل نسق التواصل 
، )34(اجتماعي معین وقد یتم بشكل مباشر من خالل اللقاء الشخصي بین األفراد

والتواصل عبر ھذه المواقع یتجسد بالكتابة أو الصوت أو حتى الصورة، 
حكمة وبالتالي یُعد سبیال لتعارف الناس من مختلف أقطار العالم، وبذلك یحقق 

  .القبائل والشعوب للتعارفهللا من خلق 
وردت أحادیث  تحثُّ على طلب العلم ونشره لینتفع بھ : نشر العلم - 2
، فخیر األعمال علم یُنتفع بھ ویُنشر في حیاة اإلنسان ویبقى أثره )35(اآلخرون

ونحن وإن لم نكن علماء نخلف . بعد مماتھ، وخیر مثال ما تركھ السلف الصالح
ینتفع بھ، ولكن بأیدینا ترك أعمال ال تنقطع، كنشر العلم الشرعي وما ینتفع علما 

بھ الناس، حتى لو كانت أحادیث ونصائح ورسائل قصیرة مفیدة فما أسرع 
انتشارھا عبر ھذه الوسائل، ولكن مع الحرص على نشر ما ھو متأكد من 

؛ فالمسلم )37(، مع عقد النیة على ذلك، فكل عمل مرتھن بنیة صاحبھ)36(صحتھ
الذي یستخدم وسائل التواصل الحدیثة بأنواعھا حري بھ أن یقصد بعملھ طلب 
الخیر منھا والدعوة � بھا لینال على قصده األجر والثواب، فاألعمال الخارجة 
عن العبادة ال تفید الثواب إال إذا نوى بھا القربة كاألكل إذا نوى بھ القوة على 

  .)38(الطاعة
الخیر وابتغى وجھ ربھ في تصفحھ لھذه المواقع ولم یُوفق،  وعلیھ فإن من نوى

، كذلك من نوى بمنشوره نفع )39(فقد وقع أجره على هللا، وإن لم یصب ما نوى
ولھ من  )40(الناس وتعلیمھم الخیر ثم منعھ من ذلك مانع فقد وقع أجره على هللا

  .)41(الثواب عند هللا على ما نواه حتى وإن لم یصبھ
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فھذه تعتبر من الطاعات الواجبة والتي حثنا الشارع : صلة الرحم - 3
، وقطیعتھا معصیة من عظائم الذنوب، ولكن قد یصعب أداء ھذا )42(القیام بھا

الواجب أحیانا لضیق الوقت أو لبعد المسافة أو كثرة االنشغاالت واالرتباطات 
والھم وتوطید العالقة وبھذه الوسائل یَسھل علینا ذلك؛ بالسؤال عنھم ومعرفة أح

لنا واجبًا وكسبنا أجًرا   .بھم، وبذلك نكون قد حصَّ
فللمسلم أن یصل أرحامھ عبر وسائل التواصل االجتماعي ما نوى ذلك 
وقصد خصوصا إذا كان ممن ال یقدر على صلتھم بالذھاب لھم؛ كالمغتربین 

دَّه الناس خارج بلدانھم وقد یرجع ھذا إلى ما تحكمھ العوائد واألعراف فما ع
صلة فھو صلة، وما عدوه قطیعة فھو كذلك، وبھذا تختلف األحوال؛ فقد یكون 
البعض منھم في حال فقر فھنا ال بد من صلتھم بالمال، وقد یكون البعض اآلخر 
مریض ویحتاج إلى عیادة، وقد یكون الناس في رخاء وصحة فال یحتاج إلى 

  .)43(ناس وظروفھم وأحوالھممثل ھذا، المھم أن صلة الرحم مناطة بعرف ال
یحسب لھذه الشبكات أنھا تتعامل مع : تغطیة األحداث وسرعة نشرھا - 4

المعلومة والحدث لحظة وقوعھما؛ حیث توفر للمتلقي إمكانیة الحصول على 
خدمات إخباریة فوریة مما جعلھا تتفوق على الكثیر من القنوات اإلخباریة 

  .المتخصصة
غیر مقتصرة على األفراد والمؤسسات  فھي: شمولیة االستخدام - 5

بأشكالھا المختلفة فقط، وإنما أصبحت الكثیر من الجامعات والمعاھد العلمیة 
تتواصل مع طالبھا عبر ھذه الشبكات االجتماعیة، مما یُسھل أیضا تواصل 

ونتیجة للخدمات التي تقدمھا زاد إقبال الناس علیھا . الطالب مع أساتذتھم
مما حقق ارتفاعا خیالیا في أرباح  ﴾44﴿سوق اإللكترونيفأصبحت وسیلة للت

  .بعض المؤسسات
یعد مجال وسائل التواصل االجتماعي، مجاال بحثیا جدیدا ومتجددا 
بظواھره وقضایاه المختلفة، من ھنا یلعب البحث العلمي دوًرا مھًما في متابعة 

ت لتطویر الظواھر المتعلقة بھذا المجال ومساعدة المجتمع أفراًدا ومؤسسا
ال ینبغي التركیز فقط على  استخدام ھذه الوسائل من أجل حیاة أفضل، 

التأثیرات السلبیة، بل یجب النظر أیضا إلى توظیف البحث العلمي الستثمار 
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الفرص التي تتیحھا ھذه الوسائل في مجاالت الحیاة المختلفة كالتعلیم، 
  .المجاالت واالبتكار، واألعمال، والخدمات، والصحة، وغیرھا من

مواقع التواصل االجتماعي عبارةٌ عن أدواٍت ووسائَل تستعمل في الخیر، 
ومن المعلوم شرعاً أن  و الشر على حد سواء، وھو الغالُب للمطلع على واقعھا،

للوسائل أحكام : "قال اإلمام العز بن عبد السالم للوسائل أحكام المقاصد،
أفضل الوسائل، والوسیلة إلى أرذل المقاصد، فالوسیلة إلى أفضل المقاصد ھي 

، ﴾45﴿"المقاصد ھي أرذل الوسائل ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد 
الذریعة  كما أن الذریعة كما یجب سدھا یجب فتحھا وتكره وتندب وتباح؛ فإن

ھي الوسیلة فكما أن وسیلة المحرم محرمة فوسیلة الواجب واجبة كالسعي 
للجمعة والحج، وموارد األحكام على قسمین مقاصد وھي المتضمنة للمصالح 
والمفاسد في أنفسھا ووسائل وھي الطرق المفضیة إلیھا وحكمھا حكم ما أفضت 

اصد في حكمھا والوسیلة إلیھ من تحریم وتحلیل غیر أنھا أخفض رتبة من المق
إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما 

، وبالتالي متى ما تبیَّن أّن لھذه المواقع مصالح حقیقیة ال ﴾46﴿یتوسط متوسطة
وھمیة فإنھا تأخذ حكم الوسیلة المباحة شرعا؛ ألنھا تُفضي إلى تحقیق مقاصد 

  .منعھا وسدُّھا ومصالح حقیقیة ال یمكن
  المفاسد المترتبة على االستخدام السيء لوسائل التواصل االجتماعي -ثانیا

واألدعیة المبتدعة على لسانھ  )47(وذلك بنشر األحادیث المكذوبة :نشر البدع - 1
، فحتى لو كان ذلك فیھ نیة طیبة یبقى مرفوض شرعا؛ صلى هللا علیھ وسلم

ضاللة وكل ضاللة في النار، وبالتالي ال ألن ھذا ابتداع في الدین وكل بدعة 
عبرة بصالح النیة إذا كان العمل مما ال أصل لھ، فالنیة الصالحة ما تجردت 

  .� وكانت وفق مراده ومراد نبیھ
ونسبة بعض الفتاوى لھم مما لم یقولوه  التقول على العلماء ورجال الدین - 2

قطعا، والكذب على العلماء لیس كالكذب على عامة الناس؛ ألن ھؤالء یُؤخذ 
عنھم العلم الشرعي الصحیح وھم مخبرون عن هللا تعالى ما یؤدي إلى 
الطعن فیھم، كل ھذا االستھتار في النقل یؤدي إلى التشكیك في القیم 

في مبادئ ورموز اإلسالم والشخصیات التي والثوابت الدینیة، والطعن 
  .جاھدت ألجلھ
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عبر نشر الشائعات  یتخذ البعض ھذه المواقع مطیة للسخریة والتشھیر - 3
وترویج األخبار المزورة والطعن في عباد هللا، متجاھالً عقوبة من یتتبع 

یا َمْعَشَر َمن آمن «: صلى هللا علیھ وسلمعورات المسلمین وقد قال نبینا 
ھ ولم یَْدُخِل اإلیماُن قلبَھ، ال تغتابوا المسلمیَن، وال تَتَّبُِعوا َعْوَراتِِھم، فإنھ بلسانِ 

َمن تَتَبََّع َعْوَرةَ أَِخیھ المسلِم، تَتَبََّع هللاُ َعْوَرتَھ، وَمن تَتَبََّع هللاُ َعْوَرتَھ، یَْفَضْحھُ 
ا أكثر كذلك نسبة بعض العادات السیئة لھم وم ،﴾48﴿»ولو في جوِف بیتِھ

انتشارھا، مما یؤدي إلى خلق العداوة والبغضاء بینھم فھي مرض خبیث، 
وقد ُزیِّن ھذا الفعل القبیح للبعض باسم المزاح  ،)49(وكبیرة من كبائر الذنوب

 .)50(ودفع السأم والملل، وما شعر ُمقترفھ أن ذاك من الغیبة المحرمة

الفوضى  لخلق: الباطلةللدعوة إلى ترویج األكاذیب استخدام ھذه الوسائل  - 4
في المجتمعات مما یؤدي إلى تفریق صفوف المسلمین وشقاقھم، وھذا فیھ 
خرم لمقاصد التشریع الواجب أخذھا بعین االعتبار، وھي وحدة الكلمة 

 .)51(ووحدة الصف وتآلف القلوب

فإن كانت المحادثات لغیر  :تزاید الفساد األخالقي والعالقات غیر المشروعة - 5
ل والدراسة أو ألي منفعة لیس فیھا ضرر فاألساس التحریم؛ دواعي العم

ألنھا وسیلة مفضیَّة إلى الحرام وكل ما كان ذریعة ألمر ممنوع شرعا وجب 
سدُّه؛ ألن ھذه المحادثات أحیانا تجر ألشیاء أخرى تمس بالمقاصد 

بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا "الضروریة التي وجب علینا حفظھا؛ 
  .)52("قامة، بل على فساد وتھارج وفوت حیاةعلى است

وإدمان الشباب علیھا مما تسبب في انخفاض المستوى  :إضاعة األوقات - 6
الدراسي وإصابة المراھقین باالكتئاب وضعف مھارات التواصل وإضاعة 

 . المواھب

المالَحظ أن أغلب المفاسد التي تشوب المسألة یُمكن تفادیھا؛ ألنھا تقع نتیجة 
سوء تصرفات بعض مرتكبیھا ولیست ھي مفاسد راجعة ألصل نشأة ھذه 

، فمتى ما ُدرءت ھذه مناط الحكمالوسائل، وھذا دلیل على أنَّ الحكم راجع إلى 
المفاسد واجتنبت فإن استعمالھا یكون مباح شرعا، والقول بالمنع فیھ مجافة 
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للواقع ألن ھذه الوسائل أصبحت جزًءا من الواقع ال یمكن إنكاره، بل وجب 
  . تصحیح مساره والتقیّد بضوابط استخدامھ

 أثر فقھ الموازنات في الحكم على المسألة  -ثالثا
ا بعًضا من مصالح ومفاسد التواصل االجتماعي، نلحظُ وبعد أن عرضن

بداھة وجود تزاحم بینھما فبرغم مما تحملھ ھذه الشبكات من منافع ال یمكن أن 
ینكرھا أحد، إال أنھا تحمل بین ثنایاھا مفاسد عدة َصعٌب أن یُغضَّ الطرف 
ا عنھا، ولو نظرنا إلى قاعدة درء المفاسد ُمقدم على جلب المصالح لرفضن

استخدام التواصل االجتماعي، ولكن ھذا لیس من اإلنصاف؛ إذ ال یمكن تطبیق 
حكم یبقى نفاذ أمره، وتبقى لھ حرمة في قلوب الناس ما لم یقابَل بالقبول النفسي 
والرضا عنھ، وإال كان قانونا جافا یبحث معھ اإلنسان عن إیجاد الحیل 

ولیس "رج في تشریع األحكام، واألسالیب التي تبطلھ وھذا ما یُقره منھج التد
كل ذریعة یجب سدھا، بل الذریعة كما یجب سدھا یجب فتحھا وتكره وتندب 
وتباح بل قد تكون وسیلة المحرم غیر محرمة إذا أفضت إلى مصلحة 

، وإنھ لمن التحجر أن نحاول إقصاءه في زمن یُطل علینا بتھافت ﴾53﴿"راجحة
االجتماعي، وكذا من العجز أن نقف اإلصدارات المختلفة لمواقع التواصل 

  .مكتوفي األیدي أمام المخاطر والتھدیدات التي تنسحب على حیاتنا عامة
إنَّ حكم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في أصلھ وعلیھ نقول 

اإلباحة اعتباًرا لقاعدة األصل في األشیاء اإلباحة، حتى إذا طرأت علیھ 
بالتالي فالحكم مناط إلى ما یقضیھ تحقیق و. عوارض نقلت حكمھ إلى التحریم

المناط الخاص، فالذي ال یستطیع أن یتحكم بنفسھ وسط ھذا العالم الواسع، أو ال 
تُؤمن علیھ الفتنة خاصة األطفال الصغار والشباب والشابات، أو من یُخشى 
علیھ تضییع واجباتھ كمن ینشغل بھا ویترك صالتھ، أو من یسھر علیھا بشكل 

ر في عملھ، مفرط حت من استخدام ھذه  فاألولى منعھمى یظھر علیھ التعب فیُقَصِّ
الوسائل حفاظا وتحصینا ألنفسھم من الشرور والفتن التي تلحق بھم فیقع في ما 
ال یرضى هللا، أما من ال یُخشى علیھ الوقوع في مثل ھذه األضرار والفتن فلھ 

رامج، حتى تعود بالنفع والفائدة أن یستعملھا مع الترشید الدائم لمستخدمي ھذه الب
والمحافظة على مجتمعاتنا وطالبنا وأبنائنا فاإلسالم حث على كل ما یجلب 
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الخیر والصالح لألمة وأمر بحفظ الضروریات الخمسة لنقي أنفسنا من 
  .االنحراف والزیغ

وأخیًرا یمكن القول بأن الحكم یخضع إلى الظروف والمالبسات المناطة 
بھ، فإذا ثبت أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي سیُفضي إلى مفاسد 
وأضرار فإن القول بالمنع مقدم، وأما إذا ثبت أن استخدامھا سیؤدي إلى 

با على ما وترتی. فإن القول بالجواز ھو المقدمحقیقیة، تحصیل منافع وخیرات 
  :تقدم نخلص إلى بعض التوصیات

ینبغي علینا تعلیم قواعد استخدامھا وآلیاتھا بشكل أفضل ألبنائنا في المدارس  - 1
وإذا كانت ھي . والجامعات وتطویر مھاراتھم من أجل استخدام أفضل لھا

الحاضر والواقع الیوم، فإنھا ستكون المستقبل أیضا؛ ألن المتوقع أن ھذه 
شحة للزیادة والتوالد مستقبال، كما أنھا ستكون أكثر قدرة وقوة الوسائل مر

   .على التغلغل والنفاذ إلى جوانب حیاتنا المختلفة
یجب على أھل العلم وسائر العقالء أن یقفوا بمثابة سد منیع، لحمایة الشباب  - 2

ومحاربة األفكار الملوثة والصفحات المشبوھة منھا التي تخطف الشباب 
  .  والتحزب الذي شرذَّم األمة وفرقھا

على الشباب أن یعلموا أن األمة لن تنھض إال بسواعدھم فال یُضیّعوا أوقاتھم  - 3
  .مرضاة هللا وال یكونوا من الذین إذا خلو بالمحرمات انتھكوھافي غیر 

التقیّد بمجموعة الضوابط األخالقیة واالجتماعیة والثقافیة التي یجب أن  - 4
یراعیھا مستخدمو التواصل؛ كالتأكید على حمایة الحقوق الفكریة وتحري 

  .الصدق واألمانة في طلب المعلومات وتداولھا
  :خاتمة

  :ج البحثمن أھم نتائ 
من الضروري مراعاة حركة الحیاة في ظل التغیرات المستمرة من خالل  - 1

  .تحقیق مناطات األحكام
یتسم الحكم التكلیفي بالتجرید والعموم، إذا تعلق بأفعال المكلفین بإطالق؛  - 2

ولكن إذا احتفت بالواقعة ... بحیث ال یختص بزمن معین أو بیئة خاصة
دالئل تكلیفیة أخرى فیُحكم علیھا بما تستدعیھ  ظروف ومالبسات نشأت منھا

  .تلك الدالئل الخاصة
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یجب على المجتھد االحتكام لضوابط وآلیات عند إجرائھ لعملیة التقدیم  - 3
والتأخیر بین األحكام الشرعیة عند تعارض األحكام األصلیة مع مقاصدھا 
أثناء تنزیل الحكم على الواقعة التي تحفُھا ظروف خاصة غیر الظروف 

  . المعتادة التي ُوصفت لھا األحكام األصلیة
حسب الھوى أو استحسان الناس، بل لوجود سبب یدعو ال تتغیر الفتوى ب - 4

المجتھد إلى إعادة النظر في إدارك األحكام وعللھا الداعیة للتغیر،  بھدف 
  .الوصول إلى تحقیق المصلحة المعتبرة شرعا

مصالح استخدام مواقع التواصل االجتماعي، ھي حقیقیَّة ال وھمیة ال یمكن  - 5
  .عدیدة ال یمكن غضُّ الطرف عنھاإھمالھا، كما أن المفاسد أیضا 

حكم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في أصلھ اإلباحة اعتباًرا لقاعدة  - 6
  . األصل في األشیاء اإلباحة

الحكم في مسألة استخدام مواقع التواصل االجتماعي یخضع إلى الظروف  - 7
ماعي، والمالبسات المناطة بھ فإذا ثبت أن استخدام مواقع التواصل االجت

ستُفضي إلى مفاسد وأضرار فإن القول بالمنع مقدم وأما إذا ثبت أن 
استخدامھا سیؤدي إلى تحصیل منافع وخیرات حقیقیة فالقول بالجواز ھو 

  .المقدم
  : التوصیات

أن تتجھ جھود الباحثین في الفقھ اإلسالمي نحو االجتھاد التطبیقي بكل  - 1
ضوابطھ، فما زال الموضوع مكوناتھ، للكشف عن قواعده والتنقیب عن 

 .یلتمس مزیًدا من الدراسات والربط بالواقع
توعیة الشباب حول النشر االلكتروني وكیفیة استغالل الشبكة بطریقة  - 2

 .إیجابیة ومفیدة وبعیدة عن التطرف والتحیز وتبني األفكار الھدامة
ب محاولة إنشاء شبكة إسالمیة خاصة بالجامعات اإلسالمیة تثري فكر الطال -3

 .المسلم

  :قائمة المصادر والمراجع
یروت، ـقطب الریسوني، أبحاث اجتھادیة في نوازل عصریة، دار ابن حزم ب .1

 .م2011-ھـ 1/1432لبنان، ط
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فقھ الواقع والتوقع، مجلة المسلم المـعاصر، : بن بیَّة، االجتھاد بتحقیق المناط  .2
 .2011- 142-141مصر، ع

، )ھـ790:ت( محمد اللخمي الغرناطيإبراھیم بن موسى بن : الشـــاطـــبي .3
د (، )د ط(التــجــاریة الكبــرى، القاھـــرة، مصر، االعـــتــصــام، الــمكـــتبة 

 ).ت
، إعالم الموقعین )ھـ 751: ت( أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب: ابن القیم .4

بیروت، محمد عبد السالم إبراھیم، دار الكتب العلمیة : عن رب العالمین، تح
 .م1991-ھـ1411 1لبنان، ط

، البحر الرائق شرح كنز )ھـ970: ت( زین الدین بن إبراھیم بن محمد: ابن نجیم .5
، 1أحمد عزو عنـایة الدمشــقي، دار إحیاء التراث العربي، ط: الدقائق، تح

 ).م2002-ھـ1422(
، فتحي الدریني، بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، مؤسسة الرسالة، دمشق سوریة .6

 .م2008-ھـ1429، 2ط
 .ھـ1432، )د ط(عیسى بن سلیمان الفیفي، برامج التواصل االجتماعي،  .7
 1عـــبـــد هللا الكــــمـــالي، تأصــــیل فقـــھ المـــوازنات، دار ابن حــزم،ط .8

 .م2000/ھـ1421
، تبصرة )ھـ799: ت(إبراھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون : ابن فرحون .9

، 1قضیة ومناھج األحكام، مكتبة الكلیات األزھریة، مصر طالحكام في أصول األ
 .م1986 -ھـ1406

، تحفة المحتاج في أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي :  بن حجر الھیثمي  .10
عبد هللا محمود عمر محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، : شرح المنھاج، تح

 ).د ت) (د ط(لبنان، 
، )ھـ816: ت(علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني : الجرجاني .11

دار الكتب العلمیة ، جماعة من العلماء بإشراف الناشر: تحالتعریفات، كتاب 
 .م1983-ھـ 1403 1لبنان طـ–بیروت 

 بو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عیسى بن محمد المري، اإللبیري: أبو الزمنیین .12
أبو عبد المعین بن عكاشة، محمد بن : ، تحلعزیزا ، تفسیر القرآن)ھـ399: ت(

 .م2002-ھـ1423، 1مصطفى الكنز، الفاروق الحدیثة، القاھرة، مصر، ط
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أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري : شمس الدین القرطبي .13
تفسیر = ، الجامع ألحكام القرآن، )ھـ671: ت( الخزرجي شمس الدین القرطبي

 –أحمد البردونـي وإبراھــــیم أطـــفیش، دار الكتـــب المصـریة : تحالقرطبي، 
 .م 1964 -ھـ 1384، 2القــاھــرة، ط

، روح )ھـ1270: ت(شھاب الدین محمود بن عبد هللا الحسیني األلوسي : األلوسي .14
علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة : المعاني في تفسیر القرآن العظیم، تح

 .ھـ1415، 1ان، طبیروت، لبن
، )ھـ328: ت(محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري : األنباري .15

حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، : الزاھر في معاني كلمات الناس، تح
 .م1992-ھـ1412، 1بیروت، لبنان ط

بي، وھبة الزحیلي، سبل االستفادة من النوازل والفتاوي والعمل الفقھي، دار المكت .16
 .2001 -ھـ  1421، 1دمشق، ط 

: تح ،سنن ابن ماجھ، )ھـ273: ت(أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني ھ ابن ماج  .17
فیصل عیسى البابي الحلبي،  -دار إحیاء الكتب العربیة ، محمد فؤاد عبد الباقي

 .سوریة
محمد محیي : تح ،سنن أبو داوود، )ھـ275: ت( أبو داود سلیمان بن األشعث  .18

  .بیروت، لبنان –المكـــتبة العصـــریــــة، صیدا ، الدین عبد الحمید
محمد : تححیح البخاري، ص ،محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي .19

 .ھـ1422، 1طــــوق النجـــاة، طزھیر بن ناصر الناصر، دار 
والترھیب، ، صحیح الترغیب )ھـ1420: ت(محمد ناصر الدین األلباني : األلباني .20

 ).د ت(، 5ط ، الریاض –مكتبة المعارف 
 ،صحیح مسـلم، )ھـ261: ت( مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  .21

د ( دار إحیاء التراث العــربي، بـیروت، لبناني، محـــمد فؤاد عبد الـــباق: تـح
 ).د ت(، )ط

: ت(قیم الجوزیة  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن: ابن قیم .22
 ).د ت(، )د ط(مكتبة دار البیان،  الحكمیة،، الطرق )ھـ751

القرضاوي، عوامل السنة والمرونة  في الشریعة اإلسالمیة، سلسلة تھیئة یوسف  .23
 ).د ت(، )د ط(األجواء، مكتبة اإلسكندریة، مصر، 
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، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: ابن الحجر العسقالني .24
عبد العزیز بن : محب الدین الخطیب، تع: فتح الباري شرح صحیح البخاري، تح

 .م1379، )د ط(باز، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 
د (، 4وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي و أدلتھ، دار الفكر، سوریة، دمشق، ط  .25

 ).ت
: یمعبد المجید محمد السوسوة،  فقھ الموازنات في الشریعة اإلسالمیة، تقد .26

-ه1425، 1مصطفى الزحیلي، دار القلم، اإلمارات العربیة المتحدة، دبي، ط
 .م2004

 .ھـ1423، 1بیروت، ط  بكر أبو زید، فقھ النوازل، مؤسسة الرسالة،  .27
بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین ) أو غنیم(أحمد بن غانم : بن سالم النفراوي  .28

رضا فرحات، مكتبة الثقافة : ، الفواكھ الدواني، تح)ھـ1126: ت( النفراوي
 ).د ت(، )د ط(الـــدینیة، 

: ت(مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى  : فیروز آبادي .29
محمد نعیم : مكتب تحقیق التراث، بإشراف: ، القاموس المحیط، تح)ھـ817

 .م 2005 -ھـ  1426، 8العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
: ت(أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم  :السالمالعز بن عبد   .30

طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة : ، قواعد األحكام في مصالح األنام، تع)ھـ660
- ھـ1414الكلیات األزھریة، القاھرة، مصر، ط جدیدة مضبوطة ومنقحة، 

 .م1991
البخاري عبد العزیز بن أحمد بن محمد، عالء الدین : عبد العــزیز البخـــاري .31

د (، دار الكتــاب اإلســالمي، شرح أصول البزدوي  ، كشف األسرار)ھـ730ت(
 ).د ت(، ) ط

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور : ابن منظور .32
، 3دار صادر،  بیروت، لبنان، طلسان العرب،  ،)ھـ711: ت(األنصاري 

 .ھـ1414
، لقاء الباب المفتوح، لقاءات محمد بن صالح بن محمد العثیمین : ابن عثیمین .33

ھـ وانتھت في 1412بدأت في أواخر شوال . كان یعقدھا الشیخ بمنزلھ كل خمیس
ھـ، دروس صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة 1421صفر، عام  14الخمیس 

 .eb.nethttp://www.islamwاإلسالمیة 
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، المجالس )ھـ956ت(شمس الدین محمد بن عمر بن أحمد السفیري  :السفیري .34
أحمد فتحي عبد الرحمان، دار الكتب : الوعظیة في شرح أحادیث خیر البریة، تح

 .م1392-ھـ1425، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، مجمل )ھـ395ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي : ابن فارس .35

، 2زھیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان ط: تحاللغة، 
 .م1986 -ھـ 1406

، )ھـ728: ت( تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة :ابن تیمیة .36
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك، المدینة النبویة :تحمجموع الفتاوى، 

 .م1995/ھـ1416، المملكة العربیة السعودیة
 زین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي: الرازي .37

الدار -یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة: ، مختار الصحاح، تح)ھـ666: ت(
 .م1999-ھـ1420، 5بیروت صیدا، ط -النموذجیة

-ھـ1425 2، طمصطفى الزرقا، المدخل الفقھي العام، دار العلم، دمشق، سوریة .38
 .م2004

أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدویھ بن  :الحاكم النیسابوري .39
مصطفى عبد القادر عطا، : ، المستدرك على الصحیحین، تح)ھـ405: ت( نُعیم

 .م1990-ھـ1411، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، المستصفى ، )ھـ505: ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  :الغزالي .40

 .م1993 -ه1413، 1محمد عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، ط: تح
، المصباح المنیر في غریب )ھـ770: ت(أحمد بن محمد بن علي الفیومــي .41

مصطفى إبراھیم ، )د ت(،)د ط(بیروت،  –الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة 
 ).د ت(، )د ط(وآخرون، المعجم الوسیط، دار الدعوة، 

: ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین : ابن فارس .42
عبد السالم محـمد ھارون، دار الفــكر، : ، معجم مقاییس اللغة، تح)ھـ395

 .م1979/ ھـ 1399
د (االجتماعي، صــل رضوان بن أحــمد العـوضي، المغني في فقھ وسائل التــوا .43

 .ھـ1438، )ط
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: ت(محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور : الطاھر بن عاشور .44
محمد الحـبیب ابـن الخوجة وزارة : ، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، تح)ھـ1393

 .م2004 -ھـ1425، )د ط(األوقـــاف والشــؤون اإلسـالمیـة، قطــر،  
، )ھـ790ت( محمد اللخمي الغرناطي إبراھیم بن موسى بن: الشاطبي .45

، 1أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلــمان، دار ابن عفان ط: الموافقات، تح
 .م1997-ـھ1417

دار السالسل، الكویتیة، الفقھیة الموسوعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة،  .46
  .)ھـ 1427 -  1404من ( ،2طالكویت، 

 :الھوامش
                                                        

، معجم مقاییس اللغة، )ھـ395: ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي ینظر،   -1
  .417ص 5م، ج1979/ ھـ 1399عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، : تح

، المصباح المنیر في غریب )ھـ770نحو : ت(ینظر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي -2
جمال الدین ابن . 601، ص2ج) د ت) (د ط(بیروت، ، الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة

، 3دار صادر، بیروت، لبنان، ط، لسان العرب ) ھـ711: ت( منظور األنصاري
  .113، ص14جھـ، 1414

  .9، ص1ھـ، ج 1423، 1بكر أبو زید، فقھ النوازل، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  -3
والعــمــل الفقھي، دار وھبة الزحیلي، سبل االستفادة مــن النـــوازل والفتاوى محمد  -4

  .9م ص 2001 -ھـ  1421، 1المــكــتبــي، دمــشــق، ط 
زھیر عبد : ، مجمل اللغة،  تح)ھـ395: ت(بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أحمد  -5

 1م، ج1986 - ھـ1406، 2المحسن سلطان، مؤســـسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
  .703ص

  .522، ص13مصدر السابق، جابن منظور، لسان العرب، ال -6
مكتب : ، القاموس المحــیط، تــح)ھـ817ت(فیـروز آبادي  محمد بن یعقوب یُنـظـر، -7

محــمد نعــیم العرقُسوسـي مؤسسة الرسالة، بیروت، لبـنان، : تحقـــیق الــتـراث، بإشــراف
معاني ، الزاھر في )ھـ328ت(األنباري أبو بكر . 1614م، ص 2005 - ھـ  1426، 8ط

-ه1412، 1حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: كلمات الناس، تح
  .109، ص1م، ج1992

، )143رقم(وضع الماء عند الخالء، : كتاب الوضوء، باب، أخرجھ البخاري في صحیحھ -8
وأخرجھ . 41، ص1ج ھـ،1422، 1طوق النجاة، طمحمد زھیر بن ناصر الناصر دار : تح

فضائل عبد هللا بن عباس، : ، كتاب فضائل الصحابة باب)ھـ261ت( حیحھمسلم في ص
) د ط(دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبناني، محمد فؤاد عبد الباق: ، تح)2477رقم(
  .واللفظ للبخاري. 1927، ص4ج) د ت(
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الدقائق،  كنز شرح ، البحر الرائق)ھـ970ت( زین الدین بن إبراھیم بن محمد: ابن نجیم -9

، 1، ج)م2002- ھـ1422( 1أحمد عزو عنایة الدمشقي، دار إحیاء التراث العربي، ط: تح
رضا فرحات، مكتبة : ، الفواكھ الدواني، تح)ھـ1126: ت(شھاب الدین النفراوي. 11ص

وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي و أدلتھ، دار . 160ص 1، ج)د ت(، )د ط(الثقافة الدینیة، 
  . 14، ص1، ج) د ت(، 4دمشق، طالفكر، سوریة، 

  .107، ص6ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، المصدر السابق، ج -10
، )ھـ666: ت( زین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: ینظر، الرازي -11

 بیروت،، النموذجیة الدار، العصریة المكتبة محمد، الشیخ یوسف: مختار الصحاح، تح
، القاموس المحیط، المصدر فیروز آبادي .337، ص1م، ج1999-ھـ 1420 ،5ط صیدا،
أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عیسى بن محمد : أبو الزمنیین. 1238، ص1، جالسابق

أبو عبد المعین بن عكاشة، محمد بن مصطفى : ، تفسیر القرآن، تح)ھـ399: ت(المري 
  .382، ص2م، ج2002-ھـ1423 ،1الكنز، الفاروق الحدیثة، القاھرة، مصر، ط

، )ھـ660: ت(أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم : ینظر، العز بن عبد السالم -12
 األزھریة الكلیات مكتبة سعد، الرؤوف عبد طھ: األنام، تع مصالح في قواعد األحكام

  .60، ص1م، ج1991-ھـ 1414ومنقحة،  مضبوطة جدیدة ط مصر، القاھرة
مجموع ، )ھـ728: ت( تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة: تیمیةابن  -13

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك، المدینة النبویة، المملكة العربیة :تحالفتاوى، 
  .193، ص30م، ج1995/ھـ1416، السعودیة

أبو : ،الموافقات، تح)ھـ790ت(إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  : الشاطبي -14
-45، ص2م ج1997-ھـ1417، 1عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

46.  
مصطفى : عبد المجید محمد السوسوة، فقھ الموازنات في الشریعة اإلسالمیة، تقدیم -15

  .13م، ص2004-ھـ1425، 1الزحیلي، دار القلم، اإلمارات العربیة المتحدة، دبي، ط
  .49م، ص2000/ھـ1421، 1د هللا الكمالي، تأصیل فقھ الموازنات، دار ابن حزم، طعب -16
القرضاوي، عوامل السنة والمرونة  في الشریعة اإلسالمیة، سلسلة تھیئة یوسف  -17

  .86، 85ص) د ت(، )د ط(األجواء، مكتبة اإلسكندریة، مصر، 
  .489، ص2ینظر، الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ج -18
وأما : ، كتاب الحدود، باب)ـھ405ت( أخرجھ الحاكم في مستدركھ ینظر نص الحدیث، -19

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : ، تح)8121رقم(حدیث شرحبیل بن أوس 
  . 417، ص4م،ج1990-ه1411، 1بیروت، لبنان، ط

والحكم الشرعي فالتشریع للواقع المعاش بظروفھ ومالبساتھ وعوارضھ المتغیرة، "  -20
النظري أو القاعدة العامة النظریة المجردة، یجب أن تنزل من تجریدھا الذھني إلى الواقع، 

فتحي الدریني، بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، مؤسسة الرسالة، دمشق ." لتحكمھ
  .128، ص1م، ج2008-ھـ1429، 2سوریة، ط

لھ ذرعھ، للتفاوت في المدارك،  إذ األصل أن كل مكلف یحمل على ما یلیق بھ، ویتسع"  -21
قطب " والقوى، وحظوط النفس، وھذا مقصود شرعي مرعيٍّ في تلقي التكالیف وإجرائھا
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، 1الریسوني، أبحاث اجتھادیة في نوازل عصریة، دار ابن حزم بیروت، لبنان، ط

  .229م، ص2011-ه1432
  .25، 5ینظر، الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ج -22
اجتھد بعض العلماء المعاصرین للبحث في فقھ یُعرف بمراعاة الواقع؛ حیث  وھو ما -23

الواقع وأّصلوا لھ تأصیال شرعیا وذلك لحاجة األمة إلیھ، فتطور الحیاة یستدعي إیجاد 
وال " :قواعد ومناھج لتنزیل األحكام على الوقائع والحوادث المستجدة، یقول ابن القیم

أحدھما فھم الواقع : لفتوى، والحكم بالحق إال بنوعین من الفھمیتمكن المفتي وال الحاكم من ا
. العالمات حتى یحیط بھ علماً یقة ما وقع بالقرائن واألمارات ووالفقھ فیھ واستنباط علم حق

والثاني فھم الواجب في الواقع، وھو فھم حكم هللا الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان 
ن یَتَوصل بمعرفة الواقع والتفقھ فیھ إلى معرفة حكم هللا فالعالم م... رسولھ في ھذا الواقع

 أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة: ابن القیم ".ورسولھ
محمد عبد السالم إبراھیم، دار الكتب : تح، إعالم الموقعین عن رب العالمین، )ھـ751ت (

  .69، ص1جم، 1991- ھـ1411 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  .180-177، ص3ینظر، الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ج -24
  .45، ص2المصدر نفسھ، ج -25
ولذلك منعت الشریعة الحیل التي یكون فیھا قلب لمقاصد الشارع من التشریع إلى أحكام  -26

  .107ص 3ینظر، المصدر نفسھ، ج. ىأخر
مصطفى الزرقا، ." كل أمارة ظاھرة تقارن شیئا خفیا فتدل علیھ:" المقصود بالقرائن -27

  .918ص 2م، ج2004- ھـ1425 2المدخل الفقھي العام، دار العلم  دمشق،سوریة، ط
استقرأ الشرع الشارع لم یلغ القرائن واألمارات ودالئل األحوال؛ بل من :" قال ابن القیم   -28

أبو عبد : ابن القیم ".في مصادره وموارده وجده شاھدا لھا باالعتبار مرتبا علیھا األحكام
مكتبة دار ، الطرق الحكمیة، هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة 

  .12، ص)د ت(، )د ط(البیان، 
المیة، وقد نص علیھا القرآن قرائن األحوال من األصول المعتبرة في الشریعة اإلس -29

ینظر، ابن . الكریم والسنة النبویة، كما ُعمل بھا في مسائل فقھیة كثیرة من قبل العلماء
، )ھـ799ت(إبراھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري : فرحون

، 1طتبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام، مكتبة الكلیات األزھریة، مصر، 
  .119، 117، ص2م، ج1986 - ھـ1406

مررت أنا وبعُض أصحابي في : یقول" :یقول ابن القیم سمعت شیخ اِإلسالم ابن تیمیة -30
: زمن التَّتَار بقوم منھم یشربون الخمر فأنكر علیھم َمْن كان معي، فأنكرُت علیھ، وقلت لھ

إنما حرم هللاَّ الخمر ألنھا تصدُّ عن ذكر هللاَّ وعن الصالة وھؤالء یصدھم الخمر عن قتل 
إعالم الموقعین عن رب العالمین،  ابن القیم، "الذریة وأخذ األموال فََدْعھمالنفوس وَسبي 

  .340، ص4المصدر السابق، ج
، 2، ج)1586رقم(فضل مكة وبنیانھا، : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب -31

نقض الكعبة وبنائھا، : وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب. 147ص
  .969، ص2، ج)1333رقم(



  فقھ الموازنات وأثره في النوازل الفقھیة المعاصرة                
  

  

 245                                                                                 مجلة اإلحیاء

                                                                                                                                  
  .233، ص5سابق، جینظر، الشاطبي، الموافقات، المصدر ال -32

، روح )ھـ1270: ت( شھاب الدین محمود بن عبد هللا الحسیني األلوسي: األلوسي -33
علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة بیروت، : المعاني في تفسیر القرآن العظیم، تح

أبو عبد هللا محمد بن : ینظر، شمس الدین القرطبي. 313، ص13ھـ، ج1415 1لبنان، ط
، )ھـ671: ت ( أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبيأحمد بن 

أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، : الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، تفسیر القرطبي، تح
  . 342، ص16م، ج 1964 - ھـ 1384، 2القاھرة، ط –دار الكتب المصریة 

  .6ھـ، ص1432، )د ط(ماعي، ینظر، عیسى بن سلیمان الفیفي، برامج التواصل االجت -34
إِنَّ ِممَّا یَْلَحُق اْلُمْؤِمَن ِمْن «: صلى هللا علیھ وسلمعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، قال  -35

أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، افتتاح الكتاب في » ..َعَملِِھ َوَحَسنَاتِِھ بَْعَد َمْوتِِھ ِعْلًما َعلََّمھُ َونََشَرهُ 
محمد : ، تح)242رقم(ثواب معلم الناس الخیر، ، : لعلم، باباإلیمان وفضائل الصحابة وا

 1سوریة، ج فیصل عیسى البابي الحلبي،، فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة
في العلم : قال األلباني حسن، ینظر، صحیح الترغیب والترھیب، كتاب العلم، باب. 88ص

  . 18، ص1، ج)دت(، 5الریاض،ط  –، مكتبة المعارف )77رقم(وطلبھ وتعلمھ وتعلیمھ 
  .10ینظر، عیسى بن سلیمان الفیفي، برامج التواصل االجتماعي، المرجع السابق، ص -36
ینظر، أخرجھ البخاري في . »فإنما األعمال بالنیات« : لیھ وسلمصلى هللا عقال  -37

  .6، ص1، ج)1رقم(بدء الوحي : صحیحھ، مقدمة، باب
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  : ملخص

ھذا البحث مصطلح أصول التفسیر من حیث نشأتھ و مراحل تطوره، یتناول 
ویبین مدى حضوره بالمفھوم في المؤلفات التي تناولت علوم القرآن بالجمع 

" قواعد التفسیر"و " علم التفسیر"والدراسة بتسمیات متنوعة من أبرزھا 
، ویوضح التباین الحاصل في تعریفھ االصطالحي عند " قانون التأویل"و
لمؤلفین في مرحلة نضجھ واستوائھ على سوقھ، و یرصد عالقتھ بمصطلح ا

قواعد التفسیر بصفة خاصة، بغیة الوصول إلى التفریق بین المصطلحین، 
وبالتالي یتضح التطور الحاصل في مفھومھ، و بروزه بصفتھ علما مستقال من 

 .النشأة إلى التأصیل و التحریر
التألیف في  -أصول التفسیر -قواعد التفسیر -علم التفسیر :الكلمات المفتاحیة

  .أصول التفسیر
 
 
Abstact: 

                                                        
 .المؤلف المرسل – 1
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 This research deals with interpretation origins term in terms 
of its origin and stages development. And it shows the 
extent of its presence with the concept in the literature that 
dealt with the Quranic sciences by combining and the study 
with various labels notably "The science of interpretation" 
and "rules of interpretation" and "law of interpretation". 
And illustrates authers variation terminological definition in 
its stage of maturity. Monitoring in its relationship to the 
interpretation rules term in order to reach the difference 
between the two terms . Thus clarify the evolution happened 
in its concept and its emergence as an independent science 
from origin to rooting and liberation. 
Keywords : Science of interpretation- rules of 
interpretation- fundamentals of interpretation- authorship in 
interpretation. 

  
 : مقدمة

 :الحمد � وكفى والصالة والسالم على النبي المصطفى وبعد
فإن القرآن الكریم كتاب هللا عز وجل، جعلھ مصدر ھدایة وتشریع، یستقي  

بھ من  العلماء من معینھ كل ما یضمن سعادة الدارین، فكثر ألجل ذلك االشتغال
فمنھم من خدمھ من جھة رسمھ وتاریخھ، وما تعلق بذلك من  نواحیھ جمیعھا،

و أفرد  أخرون  ومنھم من اشتغل ببیان معاني مفرداتھ وإعرابھ، قراءات،
بتفسیره، وأفنى  ، وأوالھم بحیازة قصب السبق من اشتغل...قصصھ بالتألیف

  .عمره في بیان أسراره وحكمھ، وقربھا و یسر فھمھا
و لكل علم قواعد وأسس تضبطھ، یلتزم بھا المشتغل بھ في أداء عملھ،  

  .ویضعھا نصب عینیھ، ویجعلھا أمارات ودالئل تعینھ على الوصول إلى مبتغاه
وحي، والتفسیر كغیره من العلوم بدأ تأسیس أصولھ و قواعده مع نزول ال

للحاجة إلى فھم التنزیل، وظھر ذلك في أحادیث بین فیھا رسول هللا صلى هللا 
علیھ و سلم معاني آیات صعب فھمھا على الصحابة رضي هللا عنھم، ثم بما 
استنبطھ الصحابة بعده صلى هللا علیھ و سلم، وبعدھم التابعون وتابعوھم 
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والقواعد الضابطة بإحسان، ففي ھذه المراحل تأسست العدید من األصول 
للعملیة التفسیریة، و التي جمعت بعد تدوین العلوم في مصنفات اعتبرت من أھم 
مصادر استمداد العلم، ومعظم ھذه األصول و القواعد اقتصر استخدامھا على 
الممارسة العملیة للتفسیر، ولم تحظ بالعنایة و التدوین المستقل كغیرھا من 

ف فیھا من حیثیات عدیدة، من أبرزھا التباین في العلوم، مما فتح بابا لالختال
  .ضبط المفھوم، وإطالق المصطلح الخاص بالعلم 

ولما كثرت التفاسیر و تنوعت مناھجھا، وظھر فیھا الغث و السمین، صارت 
الحاجة ماسة إلى إبراز میزان یضبط العملیة التفسیریة، فكان موئل العلماء إلى 

فاسیرھم، و ما وجد وه مبثوثا في ثنایاھا، وما ما دونھ المفسرون في مقدمات ت
أفرد بالتألیف استقالال تحت مسمى أصول التفسیر، وغیره من المصطلحات، 

  .  اجتھادا منھم لجمع مادتھ، وتقریبھا للمشتغلین بالتفسیر
و أدى ھذا االجتھاد إلى بروز اختالف في ضبط مواضیعھ و مسائلھ، ومنھا 

بعضھم علیھ مصطلح قواعد التفسیر، و  وضع اصطالح خاص بھ، فأطلق
خصھ آخرون بمصطلح أصول التفسیر، واكتفى البعض باعتباره جزء من 

  . مبحث علم التفسیر المندرج تحت مباحث علوم القرآن
أصول "و بالبدء في تأصیل العلوم المختلفة تنازع ھذا العلم مصطلحا 

ما ألسباب عدیدة، وقد ، ولم یمكن التمییز بینھ"قواعد التفسیر"و " التفسیر
اتضح بالتامل في ما جد من مفاھیم وإعمال لھما أن األمر في حاجة إلى دراسة 

مفھوم مصطلح أصول  التطور الحاصل في"و تمحیص نقف من خاللھا على 
إلى مرحلة تحریره، وضبط  - تحت مسمیات عدیدة  -منذ نشأتھ " التفسیر

ى وفق موضوعات العلم، و مفھومھ، ومسماه، و وضع تعریف جامع مانع عل
  .استمداده و مصادره، وبیان صلتھ بقواعد التفسیر

وتظھر أھمیة البحث في ضبط مصطلح أصول التفسیر، و تمییزه عن 
المصطلحات ذات الصلة، وخاصة قواعد التفسیر، و تحریر مفھومھ 

و ضبط مسائلھ، كما ھو الحال في  االصطالحي، وإكمال تقعید شقھ النظري، 
  . لعلوم األخرىبقیة ا

وكان سبب اختیاري للموضوع، اطالعي على مجموعة من المؤلفات  
أربعة أنواع  متباینة العناوین، مشتركة  الخادمة لعلم أصول التفسیر، فألفیتھا

  :المضامین 
مع " علم قواعد التفسیر"أطلق على مادتھ العلمیة مصطلح : األول منھا 

حل إشكال وضع قواعد وتأسیس أصول تصریح مؤلفھ بمقصده الذي أراد، وھو 
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، و غیره، و  تبعھ على ما )ھـ638( للتفسیر، نجد ھذا عند المتقدمین  كالحرالي
  .ذھب إلیھ ثلة من المعاصرین من أبرزھم الدكتور خالد السبت

، إال أن صلة "أصول التفسیر"أطلقوا على كتبھم مصطلح : النوع الثاني
في ) ھـ1176( بغیرھا، كما ھو الحال عند الدھلويموضوعاتھا بھ قلیلة مقارنة 

  .و على ھذا الكثیر من المعاصرین" الفوز العظیم في أصول التفسیر"كتابھ 
كتب جمعت بین المصطلحین، األصول والقواعد ومنھا كتاب : النوع الثالث

  .للشیخ خالد العك دون تمییز بینھما"أصول التفسیر وقواعده "
كتب نزع مؤلفوھا إلى ضبط مسائل علم أصول التفسیر ومحاولة : األخیر منھاو

تحریرھا من حیث المصطلحات، والمسائل العلمیة و من أبرزھا أبحاث الدكتور 
  . الطیار وغیره

أمام ھذه العناوین المختلفة لمسمى یفترض أن یكون لھ مصطلح جامع مانع، 
العلم، ولم یكن لھ ضوابط تتضح من  المصنفة في زمن لم تتحدد فیھ بعد معالم

خاللھا مباحثھ، الشتغال المفسرین بالجانب التطبیقي، و ألسباب عدیدة لیس ھذا 
مبحثا من مباحث " قواعد التفسیر" و باعتبار العدید من الباحثین. مجال ذكرھا

، و نظرا للتفریق بین المصطلحین في علوم كثیرة، كما "علم أصول التفسیر"
و  -ي علم الفقھ والنحو، وكونھا افردت بالدراسة استقالال، ارتأیت ھو الحال ف

تطور مفھوم مصطلح "ضرورة إجراء دراسة ترصد  - الحال كما وصف 
، وما یرادفھ من مصطلحات عبر بھا المؤلفون "أصول التفسیر في المؤلفات

عنھ، وبیان عالقتھ بقواعدالتفسیر، وذلك باستقصاء مجمل لبعض ما ظھر من 
فات في عصور مختلفة، أفردت أو جمعت بین المصطلحین في تسمیة ما مؤل

  .جمعت من مباحث
  : ولھذه االعتبارات انقدحت في ذھني جملة من التساؤالت من أھمھا 

ھل یمكن القول أن مفھوم مصطلح أصول التفسیر تطور من حیث المفھوم  
لتطور الفكري؟، واإلطالق باعتبار ما طرأ على العلوم من عوامل مؤثرة تبعا ل

وأن التداخل الحاصل بینھ وبین مصطلح قواعد التفسیر وغیرھما أمرا حاصال 
  في كل العلوم ذات الصلة في مراحل تراكمھا ؟

وھل أصبح من الضروري الفصل بینھ وبین مصطلح قواعد التفسیر ، تمییزا  
  .وضبطا لمفاھیمھما  إلعمال كل منھما في مجالھ؟

توجد دراسة أفردت الموضوع بالبحث، وما وقفت علیھ وحسب اطالعي فإنھ ال 
منھا كان اھتمام الدارسین فیھا منصبا على بیان جھود العلماء في أصول 
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التفسیر من ناحیة جمع مباحثھ وموضوعاتھ  من مظانھا  في مختلف العصور، 
  .وإبراز أھمیة العلم، ومكانتھ والتعریف بھ

طلح أصول التفسیر في بعض وتھدف ھذه الدراسة إلى بیان مفھوم مص
المؤلفات المتاحة في القدیم والحدیث ، وتمییزه عن بعض المصطلحات ذات 
الصلة بھ التي أطلقت علیھ، وإبراز ما بذل من مجھودات تؤصل إلستقاللھ عن 

  . باقي العلوم
و قداعتمدت لإلجابة على ھذا اإلشكال المنھج الوصفي والتحلیلي لمناسبتھما 

  :   سة واستعنت بالمنھج التاریخي، وذلك وفق الخطة التالیةلطبیعة  للدرا
  .بدأت بمقدمة ذكرت فیھا عناصر البحث األساسیة -
  :وأما صلب الموضع فكانت ھیكلتھ في العناصر التالیة  
عالجت مصطلح أصول التفسیر ومایرادفھ في معناه  في المؤلفات في  - 

ت مسمى علم التفسیر، وقانون مختلف مراحل نضجھ، و أبرزت التألیف فیھ تح
  . التأویل، وقواعد التفسیر وغیرھا من المصطلحات في العصور المختلفة

أوضحت تباین تعریفات أصول التفسیر في المؤلفات بدایة من التأسیس  -
لمفھوم أصول التفسیر في االصطالح، إلى التأصیل والضبط والتحریر 

  .لمفھومھ
  لتفسیر و قواعده مبرزا الفرق بینھما،ثم تناولت العالقة بین أصول ا -

  .  وختمت ذلك بخاتمة جامعة لما توصلت إلیھ من نتائج 
 

 . مصطلح أصول التفسیر وما في معناه في المؤلفات: المبحث األول
انكب العلماء على جمع و تدوین علم یضبط العملیة التفسیریة، ویحمي 

أویل، فكانت ثمرة عملھم المفسر من الزیغ في التفسیر، واالنحراف في الت
مصنفات متنوعة العناوین، ومختلفة المضامین، ومتحدة الغایة، وھكذا شأن كل 
علم في بدایة تأسیسھ، اختالف في الموضوعات والمباحث بل في تسمیتھ، و 
مفھومھ، فبعد أن كانت مسائل أصول التفسیر و قواعده مبثوثة في ثنایا أحادیث 

سلم، ومحفوظة في عبارات مفسري السلف رسول هللا صلى هللا علیھ و
بسبب ما راج في الساحة  -والتابعین وأتباعھم بإحسان، ولمسیس الحاجة 

إلى جمع ھذه القواعد  -العلمیة من قراءات مختلفة بل ومتناقضة للنص القرآني
و األصول، وجعلھا رھن إشارة المفسر، ظھرت مصنفات عدیدة تحمل في 

باحث حاول فیھا مؤلفوھا وضع اللبنات األولى للعلم، طیاتھا ما یمكن اعتباره م
إال أن الناظر في ما دون في القدیم والحدیث، یلحظ عدم الدقة في إطالق 
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، وفي ھذا ...العناوین، واختالف في المباحث من حیث اعتبارھا من ماھیة العلم
المبحث عرض ألھم ما صنف فیھ من مؤلفات تحت مسمیات مختلفة، وذلك 

بع تطور مصطلح أصول التفسیر من حیث التسمیة تبعا لتطور لغرض تت
  .  مباحثھ

  .التألیف تحت مسمى علم التفسیر وقانون التأویل: المطلب األول
الرسالة "أول مؤلف یمكن أن نرصد فیھ بعض مسائل أصول التفسیر كتاب  

ل ، حیث عده المتتبعون لتاریخ التشریع اإلسالمي أو)ھـ204( لإلمام الشافعي "
ویعتبر « :من وضع القواعد الضابطة لفھم النصوص، یقول الشیخ خالد العك

اإلمام الشافعي رحمھ هللا أول واضع ألصول التفسیر في كتابھ الرسالة، وإن 
كان قصد بھا التقعید ألصول الفقھ لكنھ تعرض في مباحث كثیرة للمطلق و 

ة في أصول التفسیر وغیر ذلك من المباحث المھم...المقید والناسخ والمنسوخ 
، ثم اكتفى المفسرون بوضع )1(»فاعتبرھا العلماء باكورة ما كتب في ھذا الشأن

مقدمات جردوا فیھا ما اعتبروه ضروریا من قواعد وأصول تفسیریة عامة 
بقي جھدھم منصبا على معالجة المعنى على مستوى « دون تأصیل وتقعید، و

قواعد یستنطق بھا النص فكانت التطبیق، والمؤكد أنھم التزموا أصوال و
، و أما المؤلفات التي أفردت )2(»تفاسیرھم أھم مصدر من مصادر علم التفسیر

" اإلكسیر في علم التفسیر"للعلم باسم مصطلح علم التفسیر فمن أوائلھا كتاب 
الذي كشف في مقدمتھ عن السبب الذي دعاه ) ھـ 716ت (لنجم الدین الطوفي 

... إنھ لم یزل یتلجلج في صدري إشكال علم التفسیر ف« :إلى تألیفھ، فقال
فتقاضتني النفس الطالبة للتحقیق الناكبة عن جمر الطریق لوضع قانون یعول 

  .)3(»علیھ ویصار إلیھ في ھذا الفن 
ومن المؤلفات التي بقیت تحت ھذا المصطلح في مرحلة بدأ فیھا جمع مسائل  

ذكر في " التحبیر في علم التفسیر" العلم تحت مسمیات أخرى كتاب السیوطي
أن مما أھمل المتقدمون تدوینھ حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن « مقدمتھ 

خ اإلسالم جالل حتى جاء شی... الذي ھو كمصطلح الحدیث" علم التفسیر"زینة 
فنقحھ " مواقع النجوم في مواقع العلوم"فعمل كتابھ ) ھـ824ت(الدین البلقیني

وھذبھ وقسم أنواعھ ورتبھ ولم یسبق إلى ھذه الرتبة فإنھ جعلھ نیفا وخمسین 
، فھذه الكتب جل مباحثھا في علوم القرآن إال النزر الیسیر من  )4( »...نوعا

تفسیر، وأیا ما كان األمر فإنھا من المصنفات المباحث التي لھا صلة بعلم ال
  . الرائدة في التأسیس لعلم أصول التفسیر تحت مسمى علم التفسیر
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التي أسست قواعد وأصول لبیان  )5(ومما یمكن اعتباره من المصنفات
ضمنھ ) ھـ 505ت (للغزالي " قانون التأویل" صحیح التأویل من مردوده كتاب 

في ھذا النمط، وقد تطرق إلى تفاصیلھ في كتبھ األصولیة قانونا كلیا ینتفع بھ « 
واضعا قواعد من شأنھا أن تضبط " فیصل التفرقة"والكالمیة ال سیما كتابھ 

، وتبعھ على ذلك )6(»منھجا لفھم اآلیات القرآنیة التي یبدو ظاھرھا مخالفا للعقل
كر في فصنف كتابھ الذي یحمل االسم نفسھ، ذ) ھـ543ت(تلمیذه ابن العربي

استمرت علیھ عزیمتھ في  تحریر مجموع في علوم القرآن یكون « :مقدمتھ أنھ 
وإن كان  - قانون التأویل - وھو« : ، یقول الدكتور الركیتي)7( »مفتاحا للبیان

موضوعھ عاما وغیر مختص بتفسیر القرآن الكریم، فإن فیھ إشارات إلى األخذ 
نھا المعاني المستفادة من نصوص بالقانون لالھتداء إلى المعاني الصحیحة وم

، وبازدیاد الحاجة إلى ضبط العلوم بدأ التألیف بما یشیر إلى التمییز  )8(»الكتاب
  .     بین مسائل العلم فظھر مصطلح قواعد التفسیر

  .التألیف تحت مسمى قواعد التفسیر: المطلب الثاني
معروف بابن أول مصنف ظھر بھذا المصطلح ، ألفھ محمد بن أبي القاسم ال

وھذا الكتاب لم یوقف علیھ " قواعد التفسیر"سماه )  ھـ 621ت(تیمیة الحراني 
بھذا العنوان في معرض ترجمتھ " كشف الظنون " بعد، و إنما ذكره صاحب 

  .)9( لبعض من ألف في قواعد التفسیر
واستمر التألیف تحت مسمى مصطلح قواعد التفسیر، فظھرت مؤلفات  

 )10"(المنھج القویم في قواعد تتعلق بالقرآن الكریم" عدیدة من أبرزھا كتاب 
كذلك " كشف الظنون"، ولم یورد صاحب )ھـ777ت (البن الصائغ الحنفي 

لة رسا) ھـ 840ت (، والبن الوزیر الیماني )11(شیئا من المعلومات عنھ 
عبارة عن « ذكر الدكتور خالد السبت أنھا " قواعد التفسیر"مخطوطة بعنوان 
للمؤلف مطبوع وھو الفصل الواقع " إیثار الحق على الخلق"فصل من كتاب 

في اإلرشاد إلى طریق المعرفة لصحیح : فصل: بعنوان)  168-157ص (بین 
ومن  ،)12(  »واعھالتفسیر، وقد تحدث فیھ المؤلف عن طرق التفسیر ومراتبھ وأن

التیسیر في قواعد "الكتب التي أصلت لقواعد العلم على وفق مفھوم عصرھا 
، إال أن مباحث كتابھ جلھا مرتبط بعلوم )ھـ879ت(للكافیجي " علم التفسیر

  .  القرآن التي ال صلة لھا بعلم التفسیر فضال عن قواعده
بن تیمیة الحراني وقبل ھذه الرسائل المذكورة بقلیل، ألف شیخ اإلسالم ا

بمقدمة في أصول "رسالتھ المشھورة التي وسمت فیما بعد ) ھـ728ت (
فقد  «:، وھي عبارة عن جواب سؤال ورد إلیھ كما جاء في بدایتھا "التفسیر
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سألني بعض اإلخوة أن أكتب لھ مقدمة تتضمن قواعد كلیة تعین على فھم القرآن 
ي كما ھو واضح من كالم مؤلفھا ، و ھ )13(  »... ومعرفة تفسیره و معانیھ

أي تحوي مباحث مھمة في أصول وقواعد التفسیر، ..." مقدمة تتضمن قواعد "
ولیست " مقدمة في أصول التفسیر"و ھو ما حدا بمفتي الحنابلة إلى أن أسماھا 

ذكر الدكتور عدنان زرزور في مقدمتھ لتحقیق كتاب ابن « التسمیة للمؤلف كما 
تبر رسالة ابن تیمیة ھي األصل الذي بنى علیھ أغلب من كتب وتع ، )14( »تیمیة 

في أصول التفسیر بعده من الباحثین و المؤلفین، فغالب المؤلفات تناولت مسائل 
العلم على وفق موضوعاتھا األساسیة التي بنى علیھا رسالتھ، جاء في كتاب 

: ل ما تقدم والنتیجة التي نخلص إلیھا بعد ك« ": أصول التفسیر في المؤلفات"
أن مقدمة ابن تیمیة كانت األساس الذي تأثرت بھ أغلب المؤلفات في نسبتھا تلك 

حیث أن أغلب المؤلفات قد درجت في بناء ... الموضوعات إلى أصول التفسیر 
، والمالحظ على مؤلفات ھذه )15(»نسقھا العام على وزان ما تحدث فیھ ابن تیمیة

تفسیر بدل علم التفسیر، وھو ما یشعر بوجود المرحلة اعتماد مصطلح  قواعد ال
تطور ونقلة معتبرة في تصور مسائل العلم، والعمل على تأصیلھا و تقعید 

  .   مصطلحاتھا
  .التألیف تحت مسمى علوم القرآن و أصول التفسیر: المطلب الثالث

في ھذه المرحلة تم جمع كل ما تعلق بالقرآن الكریم من علوم مختلفة، وتدوین 
في مباحث دون تمییز بینھا من حیثیاتھا العدیدة، و كان من جملتھا كل ما ذلك 

 لھ عالقة بعلم التفسیر من قواعد و أصول، كما ھو الحال عند كل من الزركشي
، وابن عقیلة ) ھـ 911ت(، والسیوطي)ھـ 824ت( ، والبلقیني)ھـ794ت(

  . وغیرھم) ھـ1150ت (المكي
كتبا معدودة حاول  - افة إلى ما سبق ذكره إض - و في مقابل ھؤالء، فقد رصدت 

فیھا مؤلفوھا تناول ما یتعلق بالتفسیر من أصول وقواعد بالتأصیل، ومن جملتھا 
مصطلح أصول التفسیر، إال أن موضوعاتھا في الغالب لم تخرج عما كان علیھ 
من سبقھم من جھة مسائلھا، وعدم التمییز بین المصطلحات من حیث المفھوم، 

ألحمد بن عبد الرحیم ولي " الفوز الكبیر في أصول التفسیر" كتاب:ا من أبرزھ
، وھو أول مؤلف خص بمصطلح أصول التفسیر، )ھـ1176ت (هللا الدھلوي 

اإلكسیر "غیر أن موضوعاتھ قلیلة الصلة بمباحث علم أصول التفسیر، وكتاب 
فتح "، وكتاب )ھـ1307ت(لمحمد صدیق حسن خان " في أصول التفسیر

، یقول )ھـ1176ت(و ھو أیضا لولي هللا الدھلوي " ر في أصول التفسیرالخبی
وعند « :الدكتور محمد غالم الرحمن مبینا ما تحویھ ھذه الكتب من مادة علمیة 
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التأمل في ھذه الكتب وغیرھا نجد أن مسائل أصول التفسیر ذكرت ضمن 
للسیوطي  "أصول التفسیر"، وكتاب)16(»حدیثھم عن مسائل علوم القرآن عموما

، وھي رسالة في علوم )ھـ1332ت (بشرح القاسمي )17( مجردا من النقایة
  .القرآن كما ھو ظاھر من خالل تصفح مباحثھا

وما میز ھذه المرحلة ھو ظھور مصنفات باسم مصطلح أصول التفسیر 
بمفھومھ االصطالحي لكنھا قلیلة، تبع ذلك غموض في الموضوعات 

وجل ما ورد فیھا إما فوائد تعین على تدبر  قة،المطروحة، و المباحث المطرو
القرآن الكریم، أو مباحث في علوم القرآن غالبھا ال عالقة لھا بأصول و قواعد 

  .التفسیر، إال أنھا مھدت للتأصیل للمصطلح في المراحل التالیة
  .التألیف في العصر الحدیث: المطلب الرابع

المصطلحات، وتتحرر واستمر األمر على ما وصف، حیث لم تتمیز 
المباحث و الموضوعات، إلى عصرنا ھذا الذي یعد بحق عصر تبلور مسائل 
أصول التفسیر، وذلك بالنظر إلى الكم الھائل من المؤلفات المطبوعة، و 
األبحاث المنشورة التي تناولت مسائل العلم بالتحدید والتأصیل، فمن أوائل ما 

، وھو كتاب لم )ھـ1349ت (للفراھي" كتاب التكمیل في أصول التأویل"صنف 
وھذا الكتاب فیھ نقص كثیر، ویبدو أنھ « :یكملھ مؤلفھ، كما قال الدكتور الطیار

مسودة لم یكملھ المعلم عبد الحمید، لكن ھناك أفكار واضحة طرحھا في 
 ، وبالجملة یمكن تقسیم كتابات المعاصرین باعتبار عناوینھا إلى )18(»الكتاب

  : ثالثة أقسام 
تناول فیھا مؤلفوھا ما ظھر لھم أنھ من مباحث ومسائل أصول : األول منھا  

، إال أن المتأمل فیما جمعوه ودونوه  "أصول التفسیر"التفسیر تحت عنوان 
یلحظ أن ھناك عدم تمییز بین ما ھو من مسائل علم أصول التفسیر، وغیره من 

دراسات في "ي كتابھ العلوم، نجد ذلك مثال عند الدكتور محسن عبد الحمید ف
إذ أن  جل ما دونھ  عبارة عن تطبیقات لقواعد أصول الفقھ " أصول التفسیر

جعلھا من مسائل أصول التفسیر، واألمر نفسھ نجده عند الشیخ خالد العك حیث 
اشتمل كتابھ على مسائل في أصول التفسیر، و مناھج المفسرین، ومجموعة من 

على  - رحمھ هللا  - وقد سار ابن عثیمین  علوم القرآن، ومسائل أصول الفقھ،
الوتیرة نفسھا، فلم یفرق بین مسائل أصول التفسیر وعلوم القرآن، یقول الدكتور 

والذي  «: الطیار في معرض تصنیفھ لمؤلفات المعاصرین في أصول التفسیر
یظھر أن من سار على ھذا األسلوب لم تتضح لھ مسائل خاصة بأصول 

، كل )19( »مھ إال مسائل أصول الفقھ، واألمر لیس كذلكالتفسیر، ولم یكن أما
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ھذا یبین مدى التداخل الحاصل بین مسائل أصول التفسیر، والعلوم المرتبطة بھ 
.                                                   من جوانب عدیدة، أبرزھا جانب المصطلح، ومفھومھ الذي ھو بصدد الدراسة

"  قواعد التفسیر"تب تناولت مسائل أصول التفسیر تحت مسمى ك :القسم الثاني
للشیخ عبد " القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن"ومن أبرز ھذه الكتب 

أصول و قواعد في تفسیر القرآن   «:الرحمن  السعدي حیث اعتبر ما دونھ
م هللا الكریم، جلیلة المقدار، عظیمة النفع، تعین قارئھا ومتأملھا على فھم كال

فیھ إحدى و سبعین قاعدة، بعضھا قواعد في التفسیر حقیقیة، و « ، أورد )20(»
بعضھا قواعد قرآنیة عامة ، ومنھا فوائد و لطائف، ومنھا قواعد فقھیة مستنبطة 

، وكما ھو واضح من مقدمتھ، فإن مؤلفھ لم یفصل بین )21( »من القرآن
موضوعاتھا، وھذا حال أغلب المصطلحات، فجاء عنوان رسالتھ مباینا لبعض 

  . مصنفات ھذه المرحلة، لكون علم أصول التفسیر لم تتحرر بعد مسائلھ
قواعد التفسیر "وممن لم یفصل بین المصطلحین الدكتور خالد السبت  في كتابھ 

و « :، حیث أكد  الدكتور موالي عمر بن حماد  ذلك بقولھ " جمعا و دراسة
خالد بن عثمان السبت، " قواعد التفسیر" ممن یستعمل أصول التفسیر بمعنى

وھو و إن لم یتحدث عن أصول التفسیر ولكنھ قدم قواعد التفسیر باعتبارھا 
وھو یتحدث عنھا كفن مستقل، أما " علم قواعد التفسیر" علما وسماھا 

قواعد "المضمون فال یختلف كثیرا عن غیره، فقد تحدث ضمن ما سماه 
، وھذه الثالث )22(» وعن آداب المفسر  وشروطھعن مصادر التفسیر " التفسیر

قواعد التفسیر عند "من صمیم  مسائل علم أصول التفسیر، ومنھا  كتاب 
للدكتور مسعود الركیتي،  تناول مسائل أصول "  مفسري الغرب اإلسالمي

التفسیر تحت مسمى قواعد التفسیر،  وفي معرض كالمھ عن المصطلحین یقول 
الذي بین أیدینا " أصول"من اإلشارة إلیھ، أن مصطلح ولكن الذي ال بد « :

یتداخل مع مصطلحات أخرى تؤدي نفس المضمون أحیانا كثیرة، ولذلك نجد 
، والبعض "قواعد"أو" أصول:"الذین كتبوا في ھذا العلم بعضھم یعبر بكلمة 

، أما قولھ  تؤدي المضمون نفسھ إن )23( .»أسس"أو"ضوابط:"اآلخر یعبر بكلمة
لمقصود المعنى اللغوي فھو كما قال، بخالف المعنى االصطالحي فإن كان ا

عدم تحریره أدى إلى الخلط بین مسائل العلم كما ھو علیھ الحال في ھذه 
  .المؤلفات المذكورة وغیرھا

مؤلفات اعتنى فیھا مؤلفوھا بضبط موضوعات العلم، وتحریر  :القسم الثالث
ار، وموالي عمر حماد، وھشام مسائلھ، نجد ذلك عند كل من مساعد الطی

" قواعد التفسیر"مومني، وغیرھم ممن سلك سبیلھم، حیث اعتبروا في أبحاثھم 
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من مباحث أصول التفسیر، و حاولوا وضع حد لطرق التألیف التي تجمع بین 
علوم القرآن، و أصول التفسیر، و قواعد التفسیر، وذلك بوضع تعریف جامع 

یر، وكان عملھم ھذا بدایة لالنطالق في  تناول  مانع لمفردات علم أصول التفس
  .مسائلھ المختلفة بالدراسة و التألیف

ثم تطور التألیف في علم أصول التفسیر، وأفردت مسائلھ بالدراسة ودون 
العدید منھا في تألیف مستقل، منھا اختالف المفسرین و أسبابھ، و قواعد 

، وكان ھذا التطور سببا لفتح الترجیح، و مصادر التفسیر، وغیرھا من المسائل
باب إعادة النظر في تناولھم لمواضیع العلم من حیث تأصیل مسائلھ، ومنھا 

  .المصطلحات المتعلقة بھ
  

  .تباین تعریفات مصطلح أصول التفسیر: المبحث الثاني
المتأمل في جملة من التعریفات االصطالحیة التي وضعت لعلم أصول 

ظمھا خاصة في بدایات ظھور المصطلح، ومع التفسیر، یلحظ عدم ضبط في مع
الجھود المبذولة لبلورة مباحثھ، طرأ على التعریف تطور من حیثیات عدیدة 
تبعا لفصل موضوعاتھ عن بقیة العلوم المرتبطة بھ، ومع ما یمكن اعتباره 
اجتھادا لتأصیل مفھومھ، فإن بعض المؤلفین لم یفرقوا في تعریفاتھم بین مفھوم 

التفسیر و بین قواعده، و في بعض المؤلفات بین مصطلحات  مصطلح أصول
  .أخرى كما سیتبین في ثنایا ھذا المبحث

  .التأسیس لتعریف أصول التفسیر في االصطالح: المطلب األول
لتعریف علم أصول التفسیر، ما ورد عن  )24( إن الذي یمكن اعتباره تأسیسا

ي حاجة إلى علم شامل لمبادئ بعض العلماء من عبارات تشیر إلى أن التفسیر ف
نظریة یلتزم بھا المفسرون، تكون میزانا بھ یعرف صحیح التفسیر من غیره، 
ففي حدود القرن الثامن الھجري حاول الطوفي توضیح صورة العلم المطلوب 

فتقاضتني النفس الطالبة للتحقیق الناكبة عن جمر الطریق « :تأسیسھ بقولھ 
، فقد اعتبر أن التفسیر )25( »إلى ھذا الفن إلیھ لوضع قانون یعول علیھ ویصار

في حاجة إلى علم لھ قوانین یعول علیھا المفسر ویصار إلیھ عند االختالف، 
  .فعبارتھ ھذه یمكن اعتبارھا بدایة و إرھاصا لوضع تعریف لعلم أصول التفسیر

 فقد سألني بعض« :واألمر نفسھ في مقدمة أصول التفسیر البن تیمیة حیث یقول
اإلخوة أن أكتب لھ مقدمة تتضمن قواعد كلیة تعین على فھم القرآن، و معرفة 
تفسیره ومعانیھ والتمییز في منقول ذلك ومعقولھ بین الحق، وأنواع األباطیل، 

، وفي  عباراتھ ھذه إشارة  )26( »والتنبیھ على الدلیل الفاصل بین األقاویل 
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لوضع تعریف اصطالحي لھ  صریحة أو ضمنیة إلى ما یمكن اعتباره بدایات
  .حدوده التي تمیزه عن بقیة العلوم الوثیقة الصلة بھ

  .التأصیل لمفھوم علم أصول التفسیر: المطلب الثاني
ثم تبلورت تعریفات یمكن اعتبارھا بدایات لتأصیل تعریف جامع مانع لعلم 
أصول التفسیر، لكنھا لم تخل من الشمول و العموم، یمكن تصنیفھا في 
مجموعات باعتبار بدایات ظھورھا، لیتضح التطور الحاصل في صیاغتھا، 

  وذلك ببیان ما لھا  من ممیزات، وما علیھا من تعقیبات ومالحظات
  . تعریفات كل من الدكتور الصباغ والدكتورالرومي: أوال 

تعتبر تعریفاتھم من أوائل ما ظھر صریحا في بیان حد العلم، وبتأملھا ندرك 
ھو العلم « :أصیل للتعریف، فالدكتور الصباغ عرفھ في البدایة بقولھمحاولة الت

الذي یحكم خطة المفسر فیحول بینھ و بین الخطأ في الفھم واالستنباط، ویعینھ 
ھو « :و في تعریفھ الثاني ضبطھ بقولھ » على أداء مھمتھ على الوجھ األفضل

مة السیر في علم یقوم على ضبط التفسیر، ووضع قواعد مھمة ضروریة لسال
، وأما الدكتور فھد الرومي فكان تعریفھ األول شبیھا )27( »...طریق العلم 

ھو العلم الذي یتوصل بھ إلى الفھم « :بتعریف سابقھ، حیث عرفھ  بقولھ
» ... الصحیح للقرآن الكریم، و یكشف الطرق المنحرفة أو الضالة في تفسیره

س یقوم علیھا علم التفسیر، و تشمل قواعد وأس... «وفي تعریفھ الثاني اعتبره 
ما یتعلق بالمفسر من شروط وآداب، وما یتعلق بالتفسیر من قواعد و طرق و 

، بمالحظتنا  لھذه التعریفات ندرك الجدة في الطرح، )28( »مناھج و ما إلى ذلك
والتطور في الصیاغة ، ومحاولة إبراز مفھوم لعلم لھ خصائصھ، ومبررات 

جھة، ومن جھة أخرى بالنظر إلى ما تقوم بھ التعریفات وما  التنظیر لھ ھذا من
وضع لھا من شروط من أھمھا جمعھا لمفرداتھا ومنعھا لغیرھا، فإنھا اعتبرت 
تعریفات إجرائیة، كونھا خلطت بین مفھوم مناھج المفسرین وأصول التفسیر، 

ھذا تعریف إجرائي ولیس « :یقول الدكتور محمد مغربي عن تعریف الرومي
اصطالحیا، لما داخلھ من مفھوم مناھج المفسرین، وذلك حین الكشف عن 
محاذیر التفسیر ومعایبھ، فلیس القدر الحاصل من أصول التفسیر بحث موارد 

،وھكذا الشأن في بدایة التأسیس )29( »المؤاخذات بقدر ما ھو بناء لعملیة التفسیر
  .للمفاھیم في جل العلوم

وما قاربھما في الزمان لھما من السبق والجدة في ولئن كانا ھذان التعریفان  
التأسیس ما یخرجھما عن دائرة المؤاخذة بعدم تحریر وضبط مفھوم مصطلح 
أصول التفسیر، فإن كثیرا ممن عرف علم أصول التفسیر من بعدھم لم یأت بما 
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« یمكن اعتباره دراسة تمحیصیة تنبئ عن جدة في الطرح تزیل الغموض ألن 
 »عریفات أن ترفع الغموض عن المعرفات وتزیدھا بیانا و استقرارا من شأن الت

  . ، وھذا الذي لم یراع في تعریفات العدید من المؤلفات عدا القلیل منھا)30(
  .تعریفات الشیخ خالد العك: ثانیا

للشیخ خالد العك تعریفات متنوعة  ألصول التفسیر مزج فیھا بین المناھج و 
بأنھا المناھج التي « تعریفھ األول عرف أصول التفسیرالقواعد و األصول ففي 

، وفي »تحدد و تبین الطریق الذي یلتزم بھ المفسر في تفسیره لآلیة الكریمة
مجموعة من القواعد و األصول التي تبین للمفسر طرق « تعریفھ الثاني ذكر أنھ

علوم ، وم )31( »...استخراج أسرار ھذا الكتاب الحكیم بحسب الطاقة البشریة
التباین الواضح بین المصطلحات المدرجة ضمن ھذین التعریفین مع ما یربط 
بینھا، حیث حاول في تعریفھ الثاني الفصل بین المناھج واألصول والقواعد، 
وللدكتور موالي عمر بن حماد مزید توضیح لرأي الشیخ العك لمفھوم مصطلح 

صول التفسیر طرحھ في وللشیخ خالد العك تصور آخر أل« :التفسیر حیث، قال 
، وفیھ یعقد المؤلف بحثا لقواعد التفسیر و أصولھ و "الفرقان و القرآن"كتابھ 

ولئن كان المضمون ... مرة أخرى یدمج دمجا واضحا بین األصول و القواعد 
مأخوذا من مقدمة أصول التفسیر البن تیمیة إال أن التصنیف یدل على الخلط 

، فكانت ھذه )32( »اضطراب مفھومھما معا البین بین األصل و القاعدة و
التعریفات  مع ما ذكر عنھا من انتقادات لبنات أولى للتأسیس الذي یعقبھ الضبط 

  .والتحریر
  .ضبط تعریف علم أصول التفسیر: المطلب الثالث

ثم طرأ على التعریف تطور من حیث التأصیل، والدقة في استعمال 
لى جل التعریفات التركیز على مجموعة المصطلحات، إال أن السمة الغالبة ع

من المحددات، وعدم تحریرھا وجعلھا من صمیم التعریف، مع االفتقار إلى 
الدقة و التمحیص، فال یخلو تعریف من إیراد مصطلح القواعد واألسس و 
المناھج واألصول والضوابط، وھي مصطلحات مشتركة بین علوم كثیرة 

یر إلى إعطائھا صبغتھا التي تتمیز بھا، جاء یحتاج توظیفھا في علم أصول التفس
« : في الدراسة التي خصت بھا مؤلفات أصول التفسیر بالوصف والموازنة

وحظي التعبیر عن األصول بالقواعد بحضور كبیر في التعریفات على اختالف 
فمنھم من أطلقھا بغیر قید، و منھم من أتبعھا أو عطف : بین المؤلفین في ذلك

ربھا فیتحصل لنا من خالل ھذا ثالث صور في ورود كلمة قواعد علیھا ما یقا
  : في التعریفات وھي كالتالي
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ھو القواعد التي : من أطلقھا بغیر قید وھذا كقول بعضھم: الصورة األولى
  إلخ...یتوصل من خاللھا

من قیدھا بوصف، وقد تنوعت ھذه األوصاف من حیث التعبیر :الصورة الثانیة 
كلیة، أو القواعد العامة أو القواعد األساسیة أو القواعد عنھا بالقواعد ال

  .الصحیحة 
من عطف علیھا ما یقاربھا، وھذا كثیر في التعریفات مثل : الصورة الثالثة

 »األسس، والمقدمات، و المناھج، و الطرق، واألصول، واألدلة، و الضوابط
ات أصول التفسیر الخالف الواقع في محدد« ، ففي ھذه التعریفات ما یؤكد  )33(

  .)34(» كمصطلح علمي قائم بمسائلھ و موضوعاتھ
ومن أجود التعریفات التي عرف بھا علم أصول التفسیر تعریف كل من 
الدكتور الطیار، والدكتور موالي عمر بن حماد فقد میزا بین األصول والقواعد 
وغیرھا من مباحث العلم، ویعتبر صنیعھما دفعة قویة، وتطور في تأصیل 
مسائل العلم، أما الدكتور موالي عمر حماد، فإن تعریفھ ألصول التفسیر مبني 
على استقرائھ لجملة من القضایا التي بتوضیحھا یمكن صیاغة تعریف یقید 
حدود العلم، حیث أبان عن إطالقات كثیرة اعتبرت مفاھیم ألصول التفسیر، 

المعینة على الفھم،  وخص بالذكر مصادر التفسیر، و قواعد التفسیر، و الفوائد
ثم فندھا كلھا، وأكد أن فیھا اضطرابا وخلطا في المفھوم والمصطلح ، وأن لكل 
مصطلح مفھومھ، ثم في ختام مناقشتھ لما ذھب إلیھ كل من الدكتور عبد الحمید 
محسن، والشیخ خالد العك، والدكتور السبت، والدكتور محمد بن لطفي 

جمع بین مصادر التفسیر و قواعد التفسیر الصباغ، اختار أن یكون تعریفھ  ی
وغیرھما، كما ینطلق من ضرورة االستقالل العلمي للموضوع، بأن یكون علما 

علم یحدد « :، فكانت صیاغتھ للتعریف كالتالي)  35( قائما بذاتھ مثل باقي العلوم
مصادر التفسیر لكتاب هللا تعالى ویضع قواعده ویحدد شروط المفسر لبیان 

  .)36( »المثلى في التفسیر وفق مقاصد المفسر الطریقة
وأما الدكتور الطیار فقد عرف أصول التفسیر بتعریفین في الثاني منھما من 

ھي «:الضبط و التحریر ما لیس في األول، فالتعریف األول صاغھ بقولھ
األسس والمقدمات العلمیة التي تعین في فھم التفسیر، وما یقع فیھ من 

، وفي تعریفھ الثاني الذي اتسم بالدقة في  )37( »التعامل معھ االختالف، وكیفیة
ھي األسس العلمیة التي یرجع إلیھا المفسر حال بیانھ « :اختیار مفرداتھ یقول

، فقد أضفى على تعریفیھ الجدة في )38( »للقرآن، وتحریره لالختالف في التفسیر
مسائل العلم ، الطرح من حیث الضبط و الصیاغة، فاستخدم مفردات جامعة ل
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موظفا ما تراكم من أراء واجتھادات وتحریرات حول تعریف أصول التفسیر، 
فجاء تعریفھ الثاني أحسن من سابقھ  من حیث إمكان اإلتیان على جمیع مفردات 

  .الحد المقارب لمحدوده 

 : ویمكن إجمال أسباب و مظاھر الجدة في التعریفین في النقاط التالیة 
العالقة بین التعریف الموضوع ألصول التفسیر، والتفسیر ألنھ الدقة في  -

المعني باألصول التي یبنى علیھا، فبقدر وضوحھ ، تتضح أصولھ ، و تتمیز 
  .مسائلھ

ولما كانت التفاسیر ال تخلوا من الغث و السمین من األقوال، بسبب  -
االختالف، و االختالف في األفھام، كان لزاما على المفسر اإلطالع على أسباب 

  .أنواعھ، و كیفیة التعامل معھ
ولكل علم مصادر یستمد منھا، بحصرھا و معرفتھا یستطیع الباحث أن  -

  .یتصور ماھیة العلم المراد تعریفھ
وبھذا التصور لموضوعات العلم بشكلھا المتكامل في نظره أمكن صیاغة  

لعلوم المرتبطة تعریف یجمع إلى حد ما مفرداتھ، وأمكن تمییزه عن غیره من ا
  .بھ

وھناك تعریفات أخرى لبعض المعاصرین إال أنھا لم تخرج عن المسار الذي 
نحاه من سبقھم ممن عرف أصول التفسیر، باستثناء تعریفي الدكتور الطیار 

من التأصیل والتحریر ما یمكن  - بسبب ذلك  - وموالي حمادي فلم یكن فیھا
یز بین مصطلح أصول التفسیر و اعتباره جدیدا، بل من الباحثین من لم یم

قواعده في معرض تعریفھ لعلم أصول التفسیر، ومنھم الدكتور محمد مغربي 
حیث نقل تعریف الدكتور خالد السبت لقواعد التفسیر مستدركا علیھ في جملة ما 

، واألمر نفسھ نجده عند الدكتور )39( استدرك علیھ من تعریفات أصول التفسیر
األسس و القواعد التي یعرف بھا تفسیر كتاب « :بقولھمحمد حقي، حیث عرفھ 

، وھو تعریف تنطبق مفرداتھ على )40(»هللا، ویرجع إلیھا عند االختالف فیھ
ماھیة قواعد "قواعد التفسیر و قواعد الترجیح، ألن الشطر األول منھ ھو 

  ".معنى قواعد الترجیح"، والثاني ینطبق على "التفسیر
ھما یتبین الغموض الذي ما زال یكتنف مفھوم وبھذین المثالین وغیر 

المصطلحین عند الكثیر من الباحثین العتبارات یمكن القول أنھا زالت، أو في 
طریقھا إلى ذلك، لما ظھر من ضبط وتحریر أزاح الكثیر من الخلط بینھما، 

  .واتضح من خاللھ تطور مفھوم المصطلح
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تعریفات غیر محررة، ولم تقم وفي ختام ھذا المبحث یمكن القول أن معظم ال 
على رؤیة واضحة بارزة المعالم ، باستثناء البعض منھا التي ظھر من خالل 
مفرداتھا اإللمام بموضوعات العلم، والتمییز بین مصطلح أصول التفسیر و 
غیره مما ھو وثیق الصلة بھ، كمصطلح قواعد التفسیر، وفي المبحث الموالي 

تفسیر الذي بإیراده تتضح العالقة بین بیان لمفھوم مصطلح قواعد ال
المصطلحین، ویظھر مدى التطور الحاصل في ضبط مفھوم مصطلح أصول 

  .التفسیر
العالقة بین قواعد التفسیر وأصول التفسیر وبیان الفرق :المبحث الثالث

  .بینھما
مصطلح قواعد التفسیر ورد ذكره في ثنایا مؤلفات عدیدة في القدیم و 

مؤلفات تحت مسمى قواعد التفسیر كما سبق بیانھ في  الحدیث، بل صنفت
المبحث األول، إال أن المقصود والغرض الذي من أجلھ تناولھ الباحثون لم یرق 
إلى درجة التأصیل، بل بقي محصورا ومرتبطا ببقیة علوم القرآن و خاصة 
أصول التفسیر على شكل مباحث عامة اعتبرت قوانین تعین المفسر على بیان 

ي كتاب هللا عز وجل، وغلب علیھ جانب التطبیق مما أنتج غموضا في معان
مفھومھ، وموقعھ من علوم القرآن بصفة عامة، وعلم التفسیر وأصولھ بصفة 
خاصة، وإن ظھرت أبحاث حاولت ضبطھ، وتمییزه عن غیره من العلوم 

وفي ھذا المبحث دراسة للعالقة بین  أصول التفسیر وقواعده، . المرتبطة بھ
  .غرض الوصول إلى بیان الفرق بین المصطلحینل

  .العالقة بین قواعدوأصول التفسیر: المطلب األول
إذا كان عدم نضج مسائل العلم و قلة تراكم مادتھ من أسباب تمازج وعدم تمایز 
المصطلحین عند المتقدمین كما ظھر في المؤلفات المصنفة الواردة عن علماء 

في العصر الذي نشطت فیھ الحركة العلمیة في الفن ، فإن ذلك لم یعد قائما 
مختلف المجاالت التي ساعدت على تحریر الكثیر من المفاھیم، وبیان حدود 
مصطلحاتھا، والتمییز بین مسائل العلوم المختلفة، وھو ما أثمر مجموعة من 
التعریفات االصطالحیة أضفت على المصطلح شیئا من االستقاللیة والوضوح 

عند قواعد باقي العلوم، ومن ھذه التعریفات التي أوضحت معنى كما ھو الحال 
  :        قواعد التفسیر االصطالحیة الجدیرة بالذكر ما  یلي

ھي األحكام الكلیة التي « :تعریف الدكتور خالد السبت حیث عرفھا بقولھ
یتوصل بھا إلى استنباط معاني القرآن العظیم ومعرفة كیفیة االستفادة 

وھذا التعریف على الرغم من أن مؤلفھ صرح  بتعریف قواعد ، )41(»منھا
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التفسیر، إال أن من الباحثین من یرى أنھ اعتمد مصطلح قواعد التفسیر بمعنى 
أصول التفسیر، وعلل ذلك باعتباره قواعد التفسیر علما، وتحدث عنھا كفن 

ل ، وتبعھ الباحث محمد مغربي، فأورد تعریفھ ضمن تعریفات أصو)42( مستقل
، وھو ما یؤكد أن فكرة عدم التمییز )43(التفسیر التي استدرك علیھا في بحثھ 

بین المصطلحین ھي السائدة، وأن الخالف ال زال قائما حول مفھوم 
المصطلحین، على الرغم من اتضاح الرؤیة لدى الكثیر من الباحثین، وأصبحت 

 :مساعد الطیارعندھم قواعد التفسیر جزء من أصول التفسیر، یقول الدكتور 
جعل جماعة من المعاصرین قواعد التفسیر جزء من أصول التفسیر، وقد یقع «

لكن ھذا التقارب بین المعنیین ال یعني ...اشتباه بینھما لتقارب معنییھما في اللغة 
ترادفھما من كل وجھ، وأیاما كان األمر، فقد سار بعض المعاصرین على أن 

،  ومما یؤكد ھذا )44( »فسیر وھو الصوابقواعد التفسیر جزء من أصول الت
الرأي إفراد مصنفات خاصة لقواعد التفسیر، خادمة للجانب التطبیقي للتفسیر، 
منظرة لھ كما ھو الشأن في العلوم األخرى ، فكثرت الدراسات عنھا من زوایا 

  .   عدیدة تمییزا لھا عن باقي مباحث أصول التفسیر ألھمیتھا
ائلین بجعل قواعد التفسیر جزء من أصول التفسیر وبعد ترجیحھ لرأي الق

ھي األمور الكلیة المنضبطة التي یستخدمھا المفسر في تفسیره، «: عرفھا بقولھ
، و ممن )45( »إما ابتداء ویبني علیھا فائدة في التفسیر، أو ترجیحا بین األقوال
ام ھي األحك«: عرفھا ممیزا لھا عن األصول الدكتور ھشام مومني حیث قال

الكلیة التي یتوصل بھا إلى بیان معاني القرآن، و ترجیح بعضھا على بعض 
، فمن ھذه التعریفات وغیرھا مما ھو بصدد بحثھ یتضح أن )46( »عند االقتضاء

لقواعد التفسیر مجال إعمال تطبیقي خاص بھا، بخالف األصول فإنھا تمثل 
البیان یظھر التطور  اإلطار العام الشامل للجانب النظري والتطبیقي، وبھذا

والتأصیل الحاصل لمصطلح أصول التفسیر وأنھ باإلمكان التفریق بین 
المصطلحین من حیث إفراد كل منھما بتعریف اصطالحي جامع لمفھومھما، 

  .وتحدید مجال إعمال كل منھما ، و سیزداد ذلك اتضاحا في المطلب الموالي
  .د التفسیرالفرق بین أصول التفسیر وقواع: المطلب الثاني

بعد أن تبین التداخل الحاصل بین المصطلحین لدرجة إطالق أحدھما على   
اآلخر، أمكن بناء على ما سبق استخالص الفرق بین قواعد التفسیر وأصولھ، 

  : وذلك في ما یلي
ظھر من خالل البحث و االستقصاء أن الباحثین نحوا في ذلك منحیین 

عدم التفریق بین المصطلحین وھو  الذي سار علیھ المتقدمون، وتبعھم : أحدھما 
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الكثیر من المعاصرین، وأما من جھة ضبط المسائل وتحریرھا، فإن 
من مزید عنایة بعرض ما یرونھ  - غیرالمفرقین بین المصطلحین -للمعاصرین 

أو یختص بما  سواء ما كان منھا لھ عالقة ببیان معاني القرآن، قواعد التفسیر،
ینبغي أن یكون علیھ المفسر من صفات، یظھر ذلك في مقدمات كتبھم، أو في 

  .   تعریفاتھم االصطالحیة لقواعد التفسیر
عدھا جزء من علم أصول التفسیر، وأبان عن ذلك في تعریفاتھ ألصول : الثاني 

فسیر، واعتبره علم لھ أسس ومقدمات علمیة، لھ مصادره، وقواعده المندرجة الت
  . تحت أصولھ

والحال  -وإذا كانت القواعد في بقیة العلوم متعلقھا الجانب التطبیقي، فإنھ یمكن  
تقسیم علم أصول التفسیر إلى مباحث و أصول كلیة، وإدراج  -كما وصف

حتھ، وھذا الذي سار علیھ المفسرون في القواعد التفسیریة المتعلقة بكل أصل ت
ممارستھم للتفسیر، یقول الدكتور ھشام مومني في معرض ذكره للفرق بین 

ھو جملة من األبحاث العامة " أصول التفسیر"أن  «أصول التفسیر وقواعده 
التي لھا صلة بتفسیر القرآن، وتعلق بمعانیھ، وإسھام في تعیین ما یصح منھ وما 

فھي " قواعد التفسیر"وأما ... كان من المنقول أو من المعقولال یصح، سواء أ
أن یكون تحت كل : األول: جزء تتضمنھ تلك األبحاث على وجھین فیما أرى
قواعد التفسیریة التي تنتمي مبحث من مباحث أصول التفسیر فصل یقعد ال

  ...  إلیھ
یما، أن یخصص مبحث بعینھ لھذه القواعد ،جمعا وإحصاء ، وتقس: الثاني

 »وتصنیفا، ودراسة، تراعى فیھ الضوابط العلمیة والمنھجیة والفنیة الممیزة لھا
، وھذا الذي ذكره الدكتور مومني یتوافق مع تقسیم كل من العالمة  )47(

الزركشي و السیوطي، ومع ما قرره العلماء من مصادر ضروریة للناظر في 
أصول كبرى، أسموھا التفسیر، حیث ورد عنھما تقسیم أصول التفسیر إلى 

وقال الزركشي في البرھان  «:نقلھا السیوطي قائال" أمھات مآخذ التفسیر"
النقل عن : األول:للناظر في القرآن لطالب التفسیر مآخذ كثیرة أمھاتھا أربعة

األخذ : األخذ بقول الصحابي، والثالث: رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، والثاني
تفسیر بالمقتضى من معنى الكالم و المقتضب من قوة ال: بمطلق اللغة، والرابع

وھي   ، وأضاف إلیھا ابن تیمیة و غیره تفسیر القرآن بالقرآن؛ )48( »الشرع 
عنده من أحسن الطرق المستعملة في التفسیر، وأطلق كل من صنف في أصول 

وأفردھا البعض " مصادر التفسیر"التفسیر على ھذه المآخذ والطرق مصطلح 
: یمكن إجمالھا في أصول كلیة أربعة، وھي ،أوال «ف، وھذه المصادربالتصنی
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األصل : األصل اللغوي، رابعا: األصل النقلي، ثالثا: األصل القرآني ، ثانیا
، ولكل أصل من ھذه األصول الكلیة قواعد تندرج تحتھ، وال )49( »العقلي 

علم أصول یتوقف األمر عند ھذه األصول الكلیة، فإن باقي مباحث ومسائل 
التفسیر یمكن أن یرتبط بھا ما یصنف ضمن قواعد التفسیر، وبھذا التوضیح 

  .     تظھر العالقة بین أصول التفسیر وقواعده
  

  : خاتمة
تبین بما سبق ذكره في ثنایا البحث أن العلماء بذلوا جھودا مضنیة إلرساء 

ن وانتحال وتحمیھ من تأویل الجاھلی قواعد و أصول وأسس تضبط فھم القرآن،
وتحریف الغالین، ونتج عن ذلك العمل الكثیر من المصنفات التي  المبطلین،

تخدم الغرض، ولكنھا اتسمت بالشمولیة في الطرح، وغاب جانب التقعید 
والتأصیل من حیث المصطلحات و مفاھیمھا لدى الكثیر منھم ألغراض 

  :تالیةمختلفة، ویمكن إجمال ما توصلت إلیھ من نتائج في النقاط ال
   
اتضح أن التأسیس لمفھوم مصطلح التفسیر بدأ على یدي اإلمام الشافعي، ثم   - 1

ما لبث عملھ ذلك أن استأثر بھ جانب التشریع، وبقیت الجوانب األخرى عریة 
  .من السیاج النظري الضابط للعملیة التفسیریة

أدى عدم تعمیم وتقعید الجانب النظري للعمل التفسیري إلى خضوعھ  - 2
الجتھادات المفسرین ومیوالتھم العلمیة التي انتجت في بعض األحیان تفاسیر 

  .لیس لھا منھ إال اإلسم
مع كثرة الممارسة التطبیقیة للتفسیر یالحظ عدم مواكبتھا بتقعید نظري  - 3

  .واضح المعالم، باستثناء ما دون في مقدمات بعض التفاسیر
لفوھا ضرورة وضع قواعد تم رصد العدید من المؤلفات ذكر فیھا مؤ - 4

وأصول تكون میزانا لقبول أو رد العمل التفسیري بعناوین متباینة 
  .المصطلحات، ومتداخلة من حیث المفھوم

أغلب القواعد واألصول التفسیریة المبثوثة في كتب التفسیر وكتب علوم  - 5
القرآن بقیت دون جمع وتمییز من حیث المصطلحات، مما حدى بالباحثین إلى 
العمل على التمییز بینھا، وضرورة الفصل بین مصطلحاتھا المختلفة، وتقریبھا 

  .للمفسرین
إن ما راج من قراءات حداثیة للنصوص القرآنیة، زاد من الحاجة إلى  - 6

اإلھتمام  بكل ما لھ عالقة بأصول التفسیر وقواعده من مسائل، محاولة من 
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مسھ في الجھود المبذولة خاصة في الباحثین لبناء علم أصول التفسیر، وھو ما نل
ما لھ عالقة بالمصطلحات ذات الصلة، إال أنھا في حاجة إلى المزید من 

  .الدراسة والضبط والتحریر
ظھر من خالل الدراسة أن ھناك تداخل كبیر بین المصطلحات، ففي الوقت  - 7

 الذي وضعت فیھ قواعد لعلوم كثیرة، وفرغ من ضبطھا وتأصیلھا، مازال األمر
  .لم یحسم بعد في بیان مفھوم أصول التفسیر وقواعده وبیان الفرق بینھما

الكثیر من األبحاث التي خصت المصطلح بالدراسة، وعملت على جعلھ  -8 
علما لعلم أصول التفسیر، توصل غالبھا إلى ما یؤكد على ضرورة توضیح  

اصة مفھوم أصول التفسیر، وتمییزه عن باقي المصطلحات ذات الصلة، وخ
مما یستدعي العمل على توحید الجھود العاملة في . مصطلح قواعد التفسیر

  .مجال تحریر علم أصول التفسیر وضبط مصطلحاتھ
على الرغم من كثرة الدراسات الجادة التي قطعت شوطا كبیرا في ارساء  - 9

قواعدلعلم أصول التفسیر، واثبتت أنھ ال بد لھذه األصول من قواعد شأنھا شأن 
العلوم ذات الصلة، إال أن البعض من منھا لم یتعاطى معھا و یأخذھا بعین  بقیة

  .االعتبار
في بعض الدراسات المعاصرة والمصنفات الحدیثة ما ینبئ عن نتائج  - 10

أفضت إلى  تقعید وضبط المصطلحین، وبیان مجال إعمال كل منھا، وذلك 
ث، وترتیبھا بضبط مباحث علم أصول التفسیر، واستنباط قواعد كل مبح

  .وتقریبھا لتكون في متناول المتأھل لممارسة العملیة التفسیریة
    

  قائمة المصادر والمراجع 
 
، مقدمة في أصول )ھـ732( أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة  .1

  .ھـ1392، 2عدنان زرزور، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط :التفسیر،  ت
، قانون )ھـ543ت( المعافري األندلسيأبوبكر محمد بن عبد هللا العربي  .2

، 1ثقافة،  جدة، السعودیة، طمحمد السلیماني، دار القبلة لل: التأویل، ت
 .م1986

فتحي عبد : ، التحبیر في علم التفسیر، ت)ھـ911( جالل الدین السیوطي .3
 .م 1982،  1القادر فرید، دار العلوم، الریاض، السعودیة، ط

: ، اإلتقان في علم القرآن، اعتنى بھ)ھـ911ت(جالل الدین السیوطي  .4
 ،1رسالة ناشرون، بیروت،  ط مصطفى شیخ مصطفى، مؤسسة ال

  .م2011
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، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، دار )ھـ1097(حاجي خلیفة  .5
  .ھـ1413، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

حامد بن یعقوب الفریح، جھود األمة في أصول تفسیر القرآن الكریم ،   .6
لومھ، فاس، المغرب، أفریل،  المؤتمر األول للباحثین في القرآن و ع

  . م2011
خالد بن عبد الرحمن العك، أصول التفسیر وقواعده، دارالنفائس، بیروت،   .7

  .م 1986، 2ط
دراسة، دار ابن عفان، خالد بن عثمان السبت، قواعد التفسیر جمعا و  .8

  .ھـ 1421،   1مصر، ط
خلیل الكبیسي، علم أصول التفسیر و قواعده، مكتبة الصحابة ، الشارقة ،  .9

  .م 2007، 1ط
الطاھر براھیمي، علم أصول التفسیر، المفھوم النشأة والتطور    .10

،  2، العدد9دراسات، المجلد والمؤلفات، مجلة الواحات للبحوث وال
 .م2016

من حللي، قواعد التفسیر النشأة والتطور والصلة بالعلوم عبد الرح  .11
  .م 2014،  45األخرى، مجلة التفاھم، عدد 

فھد بن عبد الرحمن الرومي، بحوث في أصول التفسیر ومناھجھ، مكتبة   .12
  .ھـ 1419،   4التوبة، الریاض ط 

محمد بن سلیمان الطیار، التحریر في أصول التفسیر، مركز الدراسات   .13
  .ھـ1435، 1مات القرآنیة بمعھد اإلمام الشاطبي، جدة، السعودیة طوالمعلو

محمد بن سلیمان الطیار، بحوث محكمة في علوم القرآن و أصول التفسیر    .14
  .م 2015، 2، مركز تفسیر للدراسات القرآنیة، الریاض ط

محمد بن سلیمان الطیار، فصول في أصول التفسیر ، دار ابن الجوزي،   .15
  .م 1993، 1ة طالدمام، السعودی

محمد بن صالح العثیمین، شرح القواعد الحسان  في تفسیر القرآن، دار   .16
  . م 2006، 1ابن الجوزي، القاھرة ط

محمد بن صالح العثیمین، شرح مقدمة في أصول التفسیر البن تیمیة ، دار   .17
  . م 2005، 1ابن الجوزي، القاھرة ط

في المؤلفات ، مركز محمد صالح محمد سلمان وزمالؤه، أصول التفسیر   .18
  .م 2015، 1تفسیر للدراسات القرآنیة، الریاض، ط

محمد صفاء شیخ إبراھیم حقي، علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسیر،   .19
  .م 2004، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

محمد غالم الرحمن، جھود علماء الھند في أصول التفسیر المؤتمر الثالث   .20
 .م 2015، فاس ، المغرب ، أفریل ، للباحثین في القرآن وعلومھ
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محمد بن لطفي الصباغ، بحوث في أصول التفسیر، المكتب اإلسالمي،   .21
  . ھـ1408، 1بیروت ط

دراسة في المصطلح ومناھج البحث : محمد مغربي، علم أصول التفسیر  .22
فیھ المؤتمر العالمي الثالث للباحثین في القرآن الكریم وعلومھ، فاس، 

  .م 2015المغرب، أفریل، 
مسعود الركیتي، قواعد التفسیر عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل القرن  .23

، 1السادس الھجري، منشورات وزارة األوقاف ، المملكة المغربیة ط
  .م 2012

موالي عمر بن حماد،ٍ علم أصول التفسیر محاولة في البناء، دار السالم،  .24
  .م 2010،  1القاھرة، ط

، اإلكسیر في علم )ھـ731ت ( وي الطوفينجم الدین سلیمان بن عبد الق .25
  .ھـ1397، 1عبد القادر حسین، مكتبة اآلداب، القاھرة، ط: التفسیر، ت

ھشام مومني، مفھوم قواعد التفسیر وعالقتھا بعلوم القرآن، المؤتمر العالمي  .26
 .  م 2015الثالث للباحثین في القرآن الكریم وعلومھ ، فاس، المغرب، 

  
  :الھوامش

م،  1986، 2خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسیر و قواعده، دار النفائس، بیروت، ط -)1( 
  .35ص 

طاھر براھیمي ، علم أصول التفسیر المفھوم والنشأة والتطور والمؤلفات، مجلة الواحات  -)2( 
  .962م، ص 2016، 9، المجلد 2للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، العدد 

عبد : ، ت)ھـ731( لتفسیر،  نجم الدین سلیمان بن عبد القوي الطوفي اإلكسیر في علم ا -)3( 
  .27ھـ، ص 1397، 1القادر حسین، مكتبة اآلداب القاھرة، ط

فتحي عبد القادر فرید، دار : ، التحبیر في علم التفسیر، ت)ھـ911( جالل الدین السیوطي -)4( 
  . 28م،  ص 1982،  1العلوم، الریاض، السعودیة، ط

عتبرت ھذه المؤلفات مما صنف في علم أصول التفسیر لكونھا تحوي قواعد ضابطة للفھم ا -)5( 
  .، بغض النظر عن الغرض من وضعھا

عبد الرحمن حلیلي، قواعد التفسیر النشأة والتطور والصلة بالعلوم األخرى، مجلة التفاھم،  -)6( 
  .92م،  ص  45،2014العدد 

محمد : ، قانون التأویل، ت)ھـ543ت( ربي المعافري االندلسيأبوبكر محمد بن عبد هللا الع  -)7( 
  . 411م، ص  1986، 1السلیماني، دار القبلة للثقافة،  جدة، السعودیة، ط

مسعود الركیتي، قواعد التفسیر عند مفسري الغرب اإلسالمي خالل القرن السادس عشر،  -)8( 
  . 6، ص  م 2012، 1منشورات وزارة األوقاف، المملكة المغربیة، ط

  .أن ھذا المؤلف مفقود 1/43ذكر الدكتور السبت في كتابھ قواعد التفسیر  -)9( 
اختلف في عنوان الكتاب منھم من أورده في مصنفات ابن الصائغ دون ذكر مصطلح  -)10( 

  .القواعد، والغرض من تعداده بیان ورود ذكره
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، كشف الظنون عن أسماء الكتب و الفنون، دار الكتب العلمیة، )ھـ1097ت (حاجي خلیفة  -)11( 
  .    1888، ص 2ھـ، ج 1413، 1بیروت، ط

، 1قواعد التفسیر جمعا و دراسة، دار عثمان بن عفان، مصر، طخالد بن عثمان السبت،  -   )12( 
  .   44، ص 1ه، ج1421

دمة في أصول التفسیر البن تیمیة، دار ابن الجوزي، محمد بن صالح العثیمین، شرح مق -)13( 
  . 6م ، ص  2005، 1القاھرة، ط

عدنان : أبو العباس ، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، مقدمة في أصول التفسیر، ت  –)14( 
  .24ھـ، ص1392، 2زرزور،  مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

المؤلفات دراسة وصفیة موازنة بین  محمد صالح سلیمان وزمالؤه، أصول التفسیر في   -)15( 
م،  2015، 1، مركز تفسیر للدراسات القرآنیة، الریاض ط"أصول التفسیر"المؤلفات المسماة ب

  .167ص 
محمد غالم الرحمن، جھود علماء الھند في أصول التفسیر، المؤتمر الثالث للباحثین في  - )16( 

  .9- 8م، ص  2015القرآن الكریم وعلومھ، فاس، المغرب، أفریل، 
ذكرت في جملة مؤلفات ھذه المرحلة بالنظر إلى عنوانھا، وكون العالمة القاسمي قام  ) 17( 

  .بشرحھا وأطلق علیھا مصطلح أصول التفسیر
بحوث محكمة في علوم القرآن وأصول التفسیر، مركز تفسیر مساعد بن سلیمان الطیار،  -)18( 

  .99-98، ص م  2015، 2للدراسات القرآنیة، الریاض، ط 
، )ن. م(مساعد بن سلیمان الطیار، بحوث محكمة في علوم القرآن و أصول التفسیر،  –)19( 

  .  102ص
محمد بن صالح العثیمین، شرح القواعد الحسان في تفسیر القرآن، دار ابن الجوزي،  –)20( 

    . 17م، ص 2006،  1القاھرة، ط
أصول تفسیر  القرآن الكریم، المؤتمر العالمي حامد بن یعقوب الفریح، جھود األمة في  -)21( 

  .794م، ص 2011األول للباحثین في القرآن الكریم وعلومھ، فاس، المغرب، 
، 1علم أصول التفسیر محاولة في البناء، دار السالم، القاھرة، ط  موالي عمر بن حماد، - )22( 

الغرب اإلسالمي خالل مسعود الركیتي، قواعد التفسیر عند مفسري   -)23( 51م، ص 2010
  . 20-19، ص) س.م(القرن السادس الھجري،

لم یحظ كل من علم أصول التفسیر وقواعده بتعریفات اصطالحیة عند المتقدمین ألن غالب  -)24( 
ما ألف فیھا إنما ھو تحت مسمى علوم القرآن، وقد ضمت ھذه الكتب فصوال في قواعد التفسیر 

  .لم یرق إلى درجة التأصیل وما ألف فیھا استقالال .وأصولھ،
  .29، ص)س.م( ، اإلكسیر في علم التفسیر،)ھـ731ت( سلیمان بن عبد القوي الطوفي - )25(
 -6، ص )س.م(محمد بن صالح العثیمین، شرح مقدمة في أصول التفسیر البن تیمیة، ،   -)26( 

8.  
، 1ي، بیروت، طمحمد بن لطفي الصباغ، بحوث في أصول التفسیر، المكتب اإلسالم -)27( 

  . 16ھـ، ص 1408
فھد بن عبد الرحمن الرومي، بحوث في أصول التفسیر ومناھجھ، مكتبة التوبة،   –)28( 

  .11ھـ، ص1419، 4الریاض،ط
محمد مغربي، علم أصول التفسیر دراسة في المصطلح و مناھج البحث فیھ، المؤتمر  -)29( 

 . 61م، ص 2015مھ، فاس، المغرب، العالمي الثالث للباحثین في القرآن الكریم وعلو
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  .112، ص)س. م(محمد صالح سلمان وزمالؤه، أصول التفسیر في المؤلفات، ،  –)30( 
  . 30، ص)س.م(خالد بن عبد الرحمن العك، أصول التفسیر وقواعده، -)31( 
 .50،  ص )س.م(موالي عمر بن حماد، علم أصول التفسیر محاولة في البناء، - )32(
 -109، ص  )س.م(صالح محمد سلیمان وزمالؤه، أصول التفسیر في المؤلفات، محمد –)33( 

110 . 
، )س.م(دراسة في المصطلح ومناھج البحث فیھ،: محمد مغربي، علم أصول التفسیر  -)34( 

 . 59ص
 . 54 - 53، ص )س.م( موالي عمر بن حماد، علم أصول التفسیر محاولة في البناء، –)35( 
 . 54، ص )ن. م( ن حماد، علم أصول التفسیر محاولة في البناء، موالي عمر ب -)36( 
مساعد بن سلیمان الطیار، فصول في أصول التفسیر، دار ابن الجوزي، الدمام،  - )37( 

  .11م، ص 1993، 1السعودیة، ط
مساعد بن سلیمان الطیار، التحریر في أصول التفسیر، مركز الدراسات والمعلومات  –)38( 

  .18م، ص 2017، 2عھد اإلمام الشاطبي، جدة، السعودیة، طالقرآنیة بم
،  )س.م( دراسة في المصطلح و مناھج البحث فیھ، : علم أصول التفسیر محمد مغربي، -)39( 

  .62ص
محمد صفاء شیخ إبراھیم حقي، علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسیر، مؤسسة الرسالة،  -)40( 

  .  54م، ص 2004، 1بیروت، ط
  . 14، ص )س.م( خالد بن عثمان السبت،  قواعد التفسیر جمعا و دراسة،  –)41( 
  . 54، ص )س.م(انظر موالي عمر بن حماد، أصول التفسیر محاولة في البناء،  -)42( 
 دراسة في المصطلح ومناھج البحث فیھ،: انظر، محمد مغربي، علم أصول التفسیر –)43( 
  .  61، ص)س.م(
، )س.م(ن الطیار، بحوث محكمة في علوم القرآن وأصول التفسیر، مساعد بن سلیما -)44( 

  .   111ص
  .   87، ص)س.م( مساعد بن سلیمان الطیار، فصول في أصول التفسیر، –)45( 
ھشام مومني، مفھوم قواعد التفسیر وعالقتھا بعلوم القرآن، المؤتمر العالمي الثالث  -)46( 

  .182م، ص 2015فاس، المغرب، أفریل، للباحثین في القرآن الكریم وعلومھ، 
 . 197-196، ص)ن.م(ھشام مومني، مفھوم قواعد التفسیر وعالقتھا بعلوم القرآن،   -)47( 
مصطفى شیخ : ، اإلتقان في علوم القرآن، اعتنى بھ)ھـ 911ت( جالل الدین السیوطي -)48( 

  . 768- 767م،  ص   2011، 1مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، ط
خلیل الكبیسي، علم أصول التفسیر و قواعده ، مكتبة الصحابة، الشارقة، االمارات العربیة  -)49(

 .83م،  ص 2007، 1المتحدة، ط
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 :الملخص

إب��راز موق��ف الفق��ھ والق��انون الم��دني الجزائ��ري م��ن یھ��دف البح��ث إل��ى 
وض��ع عق��د اإلیج��ار ف��ي الظ��روف االس��تثنائیة الطارئ��ة، وبی��ان األع��ذار المبیح��ة 
لفسخ العقد، أو تخفی�ف بع�ض مس�تلزماتھ مق�ارنین ف�ي ذل�ك ب�ین الفق�ھ اإلس�المي 
والقانون المدني الجزائري، ومبرزین عالقة عقد اإلجارة في الظ�روف الطارئ�ة 

      .ریة القوة القاھرة بالقانون ومبدإ وضع الجوائح في الفقھ اإلسالميبنظ
عقد اإلیجار، الظروف الطارئة، القانون المدني الجزائري،  :الكلمات المفتاحیة

 .الفقھ اإلسالمي
  

Abstract:  
This research seeks to show the stance of the jurisprudence and the 
civil law from putting tenancy agreement in exceptional emergency 
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conditions and demonstrating the permissible excuses for the 
annulment of the contract or alleviating some of its necessities. In it, 
we compare between Islamic jurisprudence and the Algerian civil law 
by accentuating the relationship between tenancy contract in 
emergency situations to the concept of "The Majeure Force" and the 
concept of "pandemics" in the Islamic jurisprudence. 

Keywords: tenancy contract, emergency situations, Algerian civil 
law, Islamic jurisprudence. 

  
  : مقّدمة

للظروف الطارئة تطبیقات واسعة في الفقھ اإلسالمي في مجال العقود، 
من العقود التي یتم  - كما ھو معلوم فقھا وقانونا –خاصة عقد اإلیجار، لكونھ 

د المستمرة، وقد یحدث اختالل في التوازن تنفیذھا بتراخ، فھو من العقو
االقتصادي في مرحلة تنفیذ عقد اإلیجار بین المؤجر والمستأجر بسبب قیام 
حوادث استثنائیة عامة وغیر متوقعة؛ كما حدث في العالم بسبب جائحة فیروس 
كورونا المستجد، فقد ترتب على قرارات الحظر الكلي أو الجزئي إغالق كثیر 

والمحال التجاریة، وتعطل كثیر من المھن والحرف والصناعات من الشركات 
والتجارة، وتأثر كثیر ممن یستأجر المساكن أو المحال التجاریة، وعجز 

  .غالبیتھم عن دفع إیجار الشقق والمحال التجاریة لتعطل الحركة التجاریة
فما الحكم الشرعي في عقود اإلجارة في ھذه الحالة، وھل یحكم بسقوطھا 

أم یصار إلى تخفیضھا بنسبة؟ وھل یصار في ھذا الوضع إلى العمل  ،كلیةبال
بقانون القوة القاھرة، أم بنظریة الظروف الطارئة؟ وھل في الفقھ اإلسالمي ما 

 ؟ر في عقد اإلیجار، وإسقاط الجائحةعذكمسألة ال ؛یمكن أن تحل بھ ھذه المشكلة
  ؟وما عالقة الموضوعین بنظریة الظروف الطارئة

جابة عن ھذه التساؤالت سوف أستعرض تعریف اإلجارة، وطبیعة لإل
العقد فیھا، ثم أبین مفھوم الظروف الطارئة، وما صلتھا بالجوائح، ثم نذكر 
اآلثار المترتبة عن الظروف الطارئة والجوائح في عقد اإلیجار في الفقھ 

  .اإلسالمي والقانون المدني الجزائري
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  .ةمفھوم اإلجار: المطلب األول
  .تعریف اإلجارة: الفرع األول

  :اإلجارة لغة: أوال
اإلجارة مأخوذة من أجر یأجر، وھو ما أعطیت من أجر في عمل، واألجر 

استأجرتھ، وأجرتھ، فأجرني؛ أي صار أجیري، : الجزاء على العمل؛ فیقال
أكریتھا، واألجرة، واإلجارة، : واالسم منھ اإلجارة، الكراء، وآجرتھ الدار

  .)1(ما أعطیت من أجر: واألجارة
واألجرة في الكلفة مأخوذة من األجر وھو الجزاء والثواب على العمل، والجمع 

  .)2(أجور، ومنھ آجره هللا أجرا؛ أي أثابھ
  .اإلجارة اصطالحا: ثانیا

وردت عدة تعاریف لكلمة األجرة، واختلفت تلك التعاریف تبعا للوجھة التي 
  :ن تلك التعاریفینظر منھا إلى العقد، وم

 .)3(ھي بیع منافع معلومة: اإلجارة -
 .)4("بیع المنفعة": كما عرفت بأنھا -
عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل ": بأنھا -أیضا–وعرفت  -

 .)5("واإلباحة بعوض معلوم
 .)6("عقد معاوضة عل تملیك منفعة بعوض": وعرفت اإلجارة بأنھا -
 .)7("معلومة زمنا معلوما بعوض معلومتملیك منفعة " :كما عرفت بأنھا -
بیع منفعة ما أمكن نقلھ غیر سفینة وال ": وعرفھا ابن عرفة المالكي بأنھا -

 .)8("حیوان ال یعقل بعوض ناشئ عنھا بعضھ یتبعض بتبعیضھا

بین اإلجارة والكراء؛ حیث إن  - في تعریفھ –یالحظ أن ابن عرفة یفرق 
والمنقوالت غیر السفن والحیوان، بینما اإلجارة تختص بالتعاقد على المنافع 

  .)9(یختص الكراء بالتعاقد على منفعة ما ال ینقل؛ كالعقار والسفن والحیوانات
من القانون المدني  467: وعرف المشرع الجزائري عقد اإلیجار في المادة -

عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من االنتفاع بشيء لمدة محددة " :بأنھ
 .)10("إیجار معلوممقابل بدل 

   :ةأھمیة اإلجار: الفرع الثاني
یعتبر عقد اإلیجار من أكثر العقود أھمیة من نواح عدة؛ اجتماعیة، 

  .واقتصادیة وقانونیة
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  :الناحیة االجتماعیة: أوال
یقیم رابطة قیمة بین طائفتین، لكل منھما وزنھا وثقلھا في  اإلیجار

رین، واألخرى ھي طائفة غیر المالك المجتمع؛ األولى ھي طائفة المالك المؤج
من حاجة إلى تلك الرابطة في ما الناس على المستأجرین، ولیس یخفى 

المجتمع، على اعتبار أنھ لیس لكل الناس إمكانیة امتالك كثیر من األشیاء، وال 
یلزم أصحاب الممتلكات منحھم منافع تلك األشیاء، فكان البد إلقامة توازن 

المالكین وغیر المالكین من اإلجارة، ثم البد إلقامة التوازن بین اجتماعي بین 
مصلحة المؤجر والمستأجر على أسس راسخة من قواعد العدالة 

  .)11(االجتماعیة
  .الناحیة االقتصادیة: ثانیا

فھي بالنسبة للمستأجر  ؛الحاجات المتعددة عتسھم اإلجارة في إشبا
كان في حاجة إلیھا، وال یمكنھ امتالكھا، جعل منفعة األعیان في متناول یده إذا ت

 ةأو ال یرغب في ذلك الستثمار رأس مالھ في طرق أخرى تعود علیھ بفائد
أكبر، وھي بالنسبة للمؤجر تعتبر من المجاالت االستثماریة لألعیان المملوكة 
لھ مع احتفاظھ بملكیة تلك األعیان، وقد زادت أھمیة اإلجارة في اآلونة األخیرة 

الثروات واستثمارھا في عالم المال واالقتصاد؛ إذ أقبل  ارھا وسیلة لتداولباعتب
المستثمرون على شراء المعدات الصناعیة واألجھزة المتنوعة، وتأجیرھا 

لقاء أجر مناسب، مما جعلھا من أحدث الوسائل االستثماریة وأكثرھا  لغیرھم
تحتاجھ من أجھزة  ستأجر المستشفیات مات ربحا؛ فأصبح من المألوف الیوم أن

طبیة، وأن تستأجر مشاریع اإلنتاج الزراعي والحیواني ما یلزمھا من معدات 
  .فالحیة

وھكذا شاع في مجال االقتصاد والمال بین األفراد والمؤسسات  
استئجار ما بھ یقوم نشاطھم االقتصادي ویزدھر، وفیھ دلیل على كون اإلجارة 

  .)12(عصب الحیاة االقتصادیة
  .الناحیة القانونیة من: ثالثا

فإن المشرع في العصر الحدیث في جمیع دول العالم یواجھ كما كبیرا 
ن یمكن أن تؤدي إلى اإلخالل یمن قضایا المنازعات بین المؤجرین والمستأجیر

باألمن وباستقرار التعامل بین الناس، فكان لزاما على المشرع أن یكون على 
وذلك بدراسة قضایا  ؛مواجھة ھذا الواقعبالمسؤولیة في عور قدر كبیر من الش

المنازعات المتعلقة باإلیجار دراسة دقیقة تراعي مقاصد تشریع اإلجارة، 
وقواعد األخالق التي تحكم التعامل بین الناس، كما یستلزم ھذا الواقع تخصیص 
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دوائر في المحاكم للنظر في المنازعات المتعلقة باإلیجار، وتنظیم أحكامھ 
ا شامال یراعى فیھ مصلحة المستأجر دون إغفال مصلحة تنظیما دقیق

  .)13(المؤجر
  .ةأسس مشروعیة اإلجار: الفرع الثالث

  .ثبت مشروعیة اإلیجار بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول
  :من الكتاب: أوال

اْلَقِويُّ  قَالَْت إِْحَداھَُما یَا أََبِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْیَر َمِن اْستَأَْجْرتَ ( :قولھ تعالى - 1
اْألَِمیُن قَاَل إِنِّي أُِریُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى اْبنَتَيَّ ھَاتَْیِن َعلَٰى أَن تَأُْجَرنِي ثََماِنَي 

 ).27، 26:   القصص) (ِعنِدكَ  ِحَججٍ فَإِْن أَْتَمْمَت َعْشًرا فَِمنْ 

ین، فاآلیتان دلتا على مشروعیة قیام اإلجارة بین موسى علیھ السالم وصالح مد
ولم یرد ناسخ، كما دلتا على أن اإلجارة بینھم مشروعة معلومة، كانت قائمة في 

  .)14(كل ملة، وھي من ضرورات الحیاة ومصلحة الخلطة بین الناس
) فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ َوْأتَِمُروا بَْینَُكم بَِمْعُروفٍ ( :قولھ تعالى - 2

 ).6:  الطالق(

أن اإلرضاع بال عقد تبرع ال یوجب أجرة، وإنما یوجبھا ظاھر : الداللةووجھ 
  .)15(العقد فتعین

  .السنة: ثانیا
وردت في مشروعیة اإلجارة أحادیث كثیرة بعضھا یتعلق باإلجارة على العمل، 

  :وبعضھا اآلخر یتعلق باألجرة على األشیاء، منھا
هللا علیھ وسلم أن رسول هللا صلى ": روى مسلم عن ثابت بن الضحاك - 1

 .)16("ال بأس بھا: نھى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال
سألت رافع بن خدیج عن ": عن حنظلة بن قیس قال - أیضا–وروى مسلم  - 2

 .)17("ال بأس بھا: كراء األرض بالذھب والفضة، فقال
باع النبي صلى هللا علیھ وسلم ": أن جابر عبد هللا: وروى البخاري ومسلم - 3

جاز  ، وما جاز استیفاؤه بالشرط)18("وشرط ظھره إلى المدینةبعیرا، 
 .)19(استیفاؤه باألجر

روى مالك في الموطأ أنھ بلغھ أن عبد الرحمان بن عوف تكارى أرضا،  - 4
 .)20(فلم تزل في یدیھ بكراء حتى مات
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وفي البخاري ومسلم عن نافع أن ابن عمر رضي هللا عنھما كان یكري  - 5
هللا علیھ وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان  مزارعھ على عھد النبي صلى

 .)21(وصدرا من إمارة معاویة

  .اإلجماع: ثالثا
فقد حصل اإلجماع بین علماء األمة في كل العصور على مشروعیة 

ال یجوز : اإلجارة وجوازھا، إال ما یحكى عن عبد الرحمان بن األصم أنھ قال
  .)22(ذلك؛ ألنھ غرر

  .المعقول: رابعا
استداللھم على مشروعیة اإلجارة بالمعقول ما ورد یسوق الفقھاء في 

أھمیة اإلجارة من الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة؛ حیث إن  ناذكره حین بحث
حاجة بعض الناس إلى استثمار مالھ عن طریق تأجیر األعیان التي یملكھا مع 
احتفاظھ بملكیة تلك األعیان، وحاجة بعضھم اآلخر إلى الحصول على بعض ما 

تاج إلیھ في حیاتھ؛ كمسكن یؤویھ، أو سیارة تقلھ، مع عدم قدرتھ على یح
شرائھا، أو حاجتھ إلى ثمنھا لغرض آخر مما یسّوغ االلتجاء إلى عقد اإلجارة 

  .)23(حتى ال یقع الناس في الحرج والمشقة
  .طبیعة عقد اإلیجار وخصائصھ: الفرع الرابع

  :مجملھا طبیعتھ منھایتصف عقد اإلیجار بجملة من الخصائص تحدد في 
  :)24( عقد اإلیجار من العقود المسماة: أوال

وذلك لكونھ شائعا في المعامالت بین الناس من قدیم الزمان، واتجھت 
التشریعات الحدیثة إلى تنظیم أحكامھ تیسیرا على المتعاملین بھ، ویترتب على 

ع بشأنھ، ذلك أن القاضي ینبغي أن یتعرف على طبیعة العقد الذي یثور النزا
عقد إیجار، وذلك بالرجوع إلى النصوص : والذي أطلق علیھ أطراف العالقة

الخاصة بعقد اإلیجار في قانون المعامالت المدنیة، وبعد ذلك یتعین علیھ تطبیق 
  .)25(أحكام اإلیجار قبل الرجوع إلى أحكام النظریة العامة للعقد

  .)26(عقد اإلیجار من العقود الرضائیة: ثانیا
عقد اإلیجار من أقدم العقود الرضائیة في التنظیمات القانونیة حیث یعد 

یكفي النعقاده مجرد تطابق إرادتي المؤجر والمستأجر، أو من ینوب عنھما، 
دون حاجة إلى إفراغھ في شكل معین، ومعلوم أن العقد یظل رضائیا، حتى لو 

ال یتعلق بانعقاد  كالكتابة مثال؛ ألن ھذا الشكل: استلزم القانون شكال إلثباتھ
اإلیجار، وإنما  ھو مجرد وسیلة إلثباتھ، إال أن یتفق الطرفان على أن اإلیجار 

  .ال ینعقد إال إذا تم بالشكل الرسمي
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  .)27(عقد اإلیجار من العقود الملزمة للجانبین: ثالثا
فبمجرد انعقاده ینشئ على المؤجر التزامات بتسلیم العین المؤجرة 

كما ینشئ على المستأجر التزامات بدفع األجرة ورعایة وصیانتھا وضمانھا، 
  .العین المؤجرة، وردھا عند انتھاء اإلیجار

  .)28(عقد اإلیجار من عقود المعاوضة: رابعا
المؤجر للمستأجر منفعة العین المؤجرة  -بمقتضاه –حیث یعطي 

  .ویعطي المستأجر للمؤجر أجرا مقابل حصولھ على تلك المنفعة
  .یجار ینشئ التزامات شخصیةعقد اإل: خامسا

حیث إن المتأمل لتعریف المشرع الجزائري لعقد اإلیجار في المادة 
عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من ": من القانون المدني بقولھ 467

یلحظ بوضوح أن عقد  )29("االنتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم
اإلیجار ینشئ التزامات شخصیة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر حیث إن 
المؤجر یلتزم بتسلیم العین المؤجرة وصیانتھا وضمانھا، والمستأجر یلتزم بدفع 

  .األجرة، ورعایة العین المؤجرة، وردھا عند انتھاء اإلیجار
ق الشخصیة بأنھ یتصل اتصاال یتمیز عن غیره من الحقو -ھنا–وحق المستأجر 

وثیقا بالعین المؤجرة؛ بمعنى أن ھذه العین لو انتقلت من ملك المؤجر إلى ملك 
غیره فإنھا تنتقل مثقلة بحق المستأجر الذي یخلص لھ حق دون سائر 

  .)30(الغرماء
  .عقد اإلیجار ینشئ التزامات إیجابیة: سادسا

ؤجر ال یلتزم إزاء یفترق عقد اإلیجار عن عقد البیع في كون الم
المستأجر التزاما سلبیا؛ بحیث یكون ملزما فقط بتملیكھ المنفعة، ثم یدعھ ینتفع 

بأن یجعل المستأجر ینتفع بالعین  -أیضا–بھا حسب استطاعتھ، بل ھو ملزم 
  .)31(المؤجرة؛ كأن یقوم بإصالح ما یحدث فیھا من خلل

  .)32(عقد اإلیجار من عقود المدة: سابعا
دة فیھ ھي المقیاس الذي یقدر بھ محل التزام المؤجر بتمكین حیث إن الم

المستأجر من العین المؤجرة، ومحل التزام المستأجر بدفع األجرة، ویقاس ھذا 
المحل بوحدة زمنیة محددة؛ بحیث تكون مدة اإلجارة معلومة، وبالتالي تعد المدة 

  .)33(في عقد اإلیجار عنصرا أساسیا وأصیال
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  .مفھوم الظروف الطارئة: الثانيالمطلب 
  .تعریف الظروف الطارئة: الفرع األول

الظروف والطارئة، وكل واحدة : ھذا المصطلح متكون من كلمتین :لغة: أوال
  :منھما لھا داللتھا وأصلھا في اللغة

جمع ظرف؛ ویعني البراعة وذكاء القلب، وحسن العبارة والھیئة، : الظروف - 1
الشيء وعاؤه، ومنھ ظروف األزمنة واألمكنة، والحذق بالشيء، وظرف 

 .)34(فالظرف وعاء كل شيء
حدث وخرج فجأة، وطرأ على  وأصلھا االشتقاق في طرأ؛ وھو ما: الطارئة - 2

القوم أتاھم من مكان بعید فجأة، ویقال للغرباء الطراء، والطارئة مؤنث 
 .)35(طارئ

  .اصطالحا: ثانیا
ادث عام الحق على تكوین كل ح": یعرفھا فقھاء القانون على أنھا

العقد، وغیر متوقع الحصول أثناء التعاقد، ینجم عنھ اختالل بین المنافع المتولدة 
عن عقد یتراخى تنفیذه إلى أجل أو آجال، بحیث یصبح تنفیذ المدین اللتزامھ 
كما أوجبھ العقد یرھقھ إرھاقا شدیدا، ویتھدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد 

  .)36("التجار المألوف في خسائر
والمالحظ أن فقھاء القانون لما عّرفوا الظروف الطارئة اعتمدوا على 
الوصف العام المنطلق من الواقع، لكون الواقعة ال تكون عندھم ظرفا طارئا إال 
في ضوء ما یحیط بھا من ظروف، وبناء علیھ فإنھ ال یمكن حصر وقائع 

في ظل تطور أحداث الحیاة  الظروف الطارئة، بل إن مجالھا لیتسع بشكل كبیر
العلمیة والعملیة لیشمل أنواعا من الظروف الطارئة التي تم تعھد من قبل؛ 
كحاالت األوبئة العامة والخطیرة؛ كجائحة فیروس كورونا المستجد، وحاالت 
تلوث البیئة، وانتشار الغازات السامة واإلشعاعات وغیرھا من الحاالت التي 

  .)37(ل أو بآخر على تنفیذ االلتزام العقديتعد ظروفا طارئة تؤثر بشك
  .صلة الظروف الطارئة بالمصطلحات ذات الصلة: الفرع الثاني

  .صلة الظروف الطارئة بنظریة القوة القاھرة: أوال
ھناك صلة وتشابھ قوي بین نظرتي الظروف الطارئة والقوة القاھرة ما 

ي نصوصھما المعمول جعل بعض فقھاء القانون یذھب إلى عدم التمییز بینھما ف
بھا؛ حیث تلتقي النظریتان في ظرف یقع بعد إبرام العقد المتراضي، ال یمكن 

 .)38(توقعھ یؤدي إلى إحداث ضرر بأحد المتعاقدین
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كل فعل ال شأن إلرادة المدین ": وقد عرفت نظریة القوة القاھرة بأنھا
  .)39("تحیالفیھ، وال یمكنھ توقعھ، وال منعھ، ویصبح بھ تنفیذ االلتزام مس

بوقوع حادث ال یمكن توقعھ وال  -إذن–اھرة تتحقق قفنظریة القوة ال
عدم قدرة  - ھنا–دفعھ یجعل من تنفیذ االلتزام مستحیال، وتعني االستحالة 

األطراف دفع سبب ھذا الحادث القاھر وال التغلب علیھ، ویشترط لتحقق القوة 
  :)40(القاھرة شروطا، أھمھا

 .اماستحالة تنفیذ االلتز - 1
 .ه التزاما أساسیا، ولیس تبعیایذي استحال تنفالذأن یكون االلتزام  - 2
 .وأن تكون االستحالة كاملة غیر جزئیة، تحتوي كامل العقد - 3
 .وأن تنشأ االستحالة في تاریخ الحق لاللتزام - 4

والحقیقة أنھ وإن تقاطعت نظریة الظروف الطارئة مع نظریة القوة 
  :)41(جوھریة، ھيالقاھرة، إال أن بینھما فروقا 

یشترط أكثر فقھاء القانون العموم في اعتبار الظرف الطارئ خالفا للقوة   - أ
 .القاھرة، فإنھم ال یشترطون لتطبیقھا صفة العموم

ال یمنع الظرف الطارئ من إمضاء العقد لكن یجعلھ عسیرا مرھقا، خالفا   - ب
 .للقوة القاھرة فإنھا تجعل إمضاء العقد واستیفاء متعلقاتھ مستحیال

القوة القاھرة تستلزم انتھاء االلتزام الذي ترتب على العقد فال یتحمل   - ت
المدین تبعة عدم التنفیذ، أما الظروف الطارئة فال ینقضي معھا االلتزام، 

رفع األثر المرھق الذي سببھ الظرف ببل یرده إلى الحد المعقول؛ وذلك 
 .الطارئ

في نظریة الظروف الطارئة ال یجوز للطرفین المتعاقدین االتفاق على أن    - ث
یتحمل المدین تبعة الظروف الطارئة، بینما یجوز ذلك في نظریة القوة 

 .القاھرة

  .صلة الظروف الطارئة بالجوائح: ثانیا
 .تعریف الجائحة - 1
من الجوح واالجتیاح؛ وتعني الھالك واالستئصال، وجاحتھم  :لغة  - أ

، )42(وحا وجیاحة إذا استأصلت أموالھم، وسنة جائحة؛ أي جدبةالسنة ج
یستأصلھ، ویأتي علیھ : ، أي)43("إن أبي یجتاح مالي" :وفي الحدیث

 .أخذا وإنفاقا
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  .ھي السبب المتلف للمال أو النفس أو غیرھما -إذن–فالجائحة في اللغة 
 :اصطالحا  - ب

  :عرفت بتعاریف كثیرة، منھا
ما أتلف من معجوز عن دفعھ عادة قدرا " :بأنھاعرفھا ابن عرفة المالكي  -

 .)44("من ثمر أو نبات بعد بیعھ
كل ما أصاب الثمرة بأي وجھ كان فھو " :وعرفھا ابن القاسم المالكي بأنھا -

 .)45("جائحة سارقا كان أو غیره
اسم لكل ما یجیح اإلنسان وینقصھ، إال أن ھذا لھ ": كما عرفھا الباجي بأنھا -

لغة، فإذا أطلق فھم منھ فساد الثمرة وھو الذي وضع عرف في الشرع وال
 .)46("عمر المبتاع قدره من الثمن

والذي یسجل من مالحظة تعریف المالكیة للجائحة ھو توسعھم في 
مجال تعریفھا، حیث یدخل ضمنھا اآلفات السماویة واألفعال اآلدمیة التي ال 

یكن من فعل المشتري، شرط أال  مواللص ما ل جیشیمكن التحرز منھا، كال
في محل  -أیضا–یكون ھذا الفعل مما ال یمكن رده وال دفعھ، كما أنھم توسعوا 

  .الجائحة
االشتراك في األساس القانوني والتأصیل الفقھي بین نظریة الظروف  - 2

 .)47(الطارئة والجوائح
 .أساس نظریة الظروف الطارئة في القانون  - أ

نظریة الظروف الطارئة إلى مبادئ یرد بعض فقھاء القانون أساس 
العدالة وروح اإلنصاف، وذھب آخرون إلى اعتبار التعسف في استعمال الحق 
ذا صلة بأساس نظریة الظروف الطارئة على اعتبار أن الدائن الذي یصّر على 
وجوب القیام المدین بتنفیذ التزامھ رغم ما یھدده من إرھاق وخسارة فادحة وجھ 

ي استعمال الحق، وھناك اتجاه آخر یذھب فیھ أصحابھ إلى من أوجھ التعسف ف
یة في العقد، كما أن ثمة بالطارئة على فكرة السبالظروف التأسیس لنظریة 

اتجاھا معاصرا یذھب فیھ أصحابھ إلى التأسیس لھذه النظریة بناء على فكرة 
  .)48(التعادل الموضوعي بین المتعاقدین

لقانون ھو اعتبار العدالة أساس بناء إال أن التوجھ العام لدى فقھاء ا
نظریة الظروف الطارئة، ذلك ألننا لو اعتبرنا من العدالة أن نلزم المدین بتنفیذ 
ما اتفق علیھ وقت إبرام العقد، لكان من العسر أن یلتزم المدین بأضعاف ما 
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اتفق علیھ ألسباب قاھرة، وأحكام العدالة تقتضي تدخل المشرع لحمایة مصلحة 
ن، وذلك بإعطاء القاضي سلطة تعدیل العقد برد االلتزام المرھق إلى الحد المدی

  .)49(المعقول
 .التأصیل الفقھي للجوائح  - ب

 يأساس إتشریع الجوائح في الفقھ اإلسالمي یرجع في أساسھ إلى مبد
تقوم علیھ الشریعة اإلسالمیة، وھو رفع الحرج، وإزالة الضیق وحرمة أكل 

أدلة  إأموال الناس بالباطل، وھذا یرجع إلى أصل عام؛ وھو العدالة، ولھذا المبد
  :؛ منھا)50(یرجع إلیھا

 .)78:الحج( )جرَ ن حَ مِ  ینِ ي الدِّ م فِ یكُ لَ عَ  لَ عَ ا جَ مَ ( :قولھ تعالى -
 .)185: البقرة ( )رسْ م العُ كُ بَ  یدُ رِ  یُ َال ر وَ سْ م الیُ كُ بِ  هللاُ  یدُ رِ یُ ( :وقولھ سبحانھ -
 .)286: البقرة ( )اھَ عَ سْ وُ  الَّ ا إِ سً فْ نَ  هللاُ  فُ لّْ كَ یُ  الَ ( :وقولھ تعالى -

وھذه اآلیات تدل على أن الشریعة تقصد إلى رفع الحرج وإزالة 
وحیث إن إلزام المدین بتنفیذ التزامھ الذي فیھ إرھاق من  ،الضرر عن الناس

وضرر، وتكلیف لھ بما لیس في وسعھ،  ةمشق ھجراء الظروف الطارئة فی
والشریعة تنھى عنھ، وھذا األمر واضح في تسریع وضع الجوائح؛ حیث یكون 
الضرر واقعا على المشتري جراء ما أحدثتھ الجائحة من تلف لسلعتھ التي 

بسبب ھذا اإلرھاق والضرر الواقع علیھ، خفف عنھ، وعوض لھ عن  اشتراھا
  .)51(النقص الواقع على سلعتھ باشتراك البائع في التعویض

كما أن في السنة النبویة أدلة كثیرة تدل على رفع الحرج عن المشتري 
في الظروف الطارئة، وتعویضھ عن نقص أتلف سلعتھ الحاصل بسبب 

أن النبي صلى هللا علیھ ": بن عبد هللا رضي هللا عنھ حدیث جابرا؛ الجائحة، منھ
إن بعت من أخیك ثمرا فأصابتھ ": ، وفي لفظ)52("وسلم أمر بوضع الجوائح

 .)53("جائحة، فال یحل لك أن تأخذ منھ شیئا، بم تأخذ مال أخیك یغیر حق
وفي داللة واضحة على وضع الجائحة ورفع الضرر عن المشتري 

فقد دل الكثیر منھا على ما یفید دفع الضرر ورفع الحرج  وأما القواعد الفقھیة
المشقة تجلب " قاعدة: عن المتضرر، والتخفیف عنھ، ومن تلك القواعد

الضرر یدفع بقدر "، وقاعدة )55("إذا ضاق األمر اتسع": ، وقاعدة)54("التیسیر
، وغیرھا من )57("درء المفاسد أولى من جلب المصالح" :، وقاعدة)56("اإلمكان

ومنھ  –القواعد التي تدل بمجموعھا على أن الضرر الذي یلحق بالمتضرر 
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بسبب الظروف الطارئة یبیح لھ فعل المحظور الذي ھو عدم تنفیذ   -المدین
  .)58(االلتزام المرھق

 .االشتراك في الشروط - 3

تشترك الظروف الطارئة والجوائح في الشروط الواجب توافرھا من 
ادث حتى یعتبر ظرفا طارئا أو جائحة وتطبق علیھا األحكام الواقعة أو الح

الخاصة بھما، وھذه الشروط أوردھا الفقھاء ونص علیھا المشرع الجزائري في 
  :)59(من القانون المدني الجزائري وھي 107/3المادة 

أن یكون العقد الذي تثار النظریة بشأنھ عقدا متراضیا، سواء أكان العقد من   - أ
قد اإلیجار، أم من العقود المستمرة، أو العقود الفوریة ذات عقود المدة؛ كع

التنفیذ المؤجل، أما العقود التي یتم تنفیذھا فور انعقادھا، فال یتصور وجود 
ھذه النظریة، بل یؤخذ فیھا بنظریة االستغالل، كما أنھ ال یؤخذ بھذه النظریة 

إلى الكسب الكبیر أو في العقود االحتمالیة التي تعد طبیعتھا تعریض المتعاقد 
یتعلق بالجوائح، وھو مستفاد من   - أیضا–الخسارة الجسیمة وھذا الشرط 

طبیعة نطاق أحكام الجوائح؛ وھي حاالت بیع الثمار على رؤوس الشجر قبل 
 .)60(نضجھا لحین نضجھا، وھي من قبیل عقود المدة، وھي متراخیة التنفیذ

 .ما ومفاجئا غیر متوقعأن یكون الظرف الطارئ حادثا استثنائیا عا  - ب

بالنسبة لكونھ ظرفا استثنائیا فإنھ یؤخذ في الفقھ اإلسالمي من األحادیث التي 
أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھا بوضع الجوائح؛ وقد عرفھا الفقھاء بأنھا ما 

 .)61(ال یستطاع دفعھ في العادة؛ كمطر وریح ونحوه
لقانون المدني الجزائري رقم أما في القانون فقد نص علیھ المشّرع في ا

107/3.  
وأما كونھ ظرفا طارئا عاما فإن المراد أن یشمل الظرف عددا كبیرا   - ت

 .)62(من الناس كأھل بلد أو إقلیم، ولیس المراد أن یعم البالد كلھا

وبناء على ھذا الشرط فإن كل الظروف الخاصة بالمدین؛ كإفالسھ أو 
من إعمال نظریة الظروف یخرج المدین  ....موتھ، أو حرق متجره 

  .)63(الطارئة
خاص بالقانون المدني دون الفقھ  -شرط العموم –وھذا الشرط 

اإلسالمي؛ حیث إنھ ال یشترطھ في الجائحة حیث إن النصوص الشرعیة 
وفي عدم اشتراط العموم في الجائحة في  )64(الواردة في الجائحة جاءت مطلقة
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بیل تخفیف الضرر عن المصاب الفقھ اإلسالمي معالجة أعدل وأوسع في س
  .بالجائحة

أما كونھ غیر متوقع، فإنھ یتفرع عنھ أن الحادث ال یمكن دفعھ أو 
تحاشیھ، أما إذا كان في وسع المدین أن یدرأه، أو أن یتغلب علیھ، فإنھ ال عبرة 
لكونھ متوقعا أو غیر متوقع، ویكون تقاعس المدین عن دفعھ مع قدرتھ علیھ 

  .)65(خطأ یتحمل وزره
وشرط عدم التوقع متأكد في الجوائح في الفقھ اإلسالمي كما ھو 

في الفقھ اإلسالمي یرى أن بعض  امشروط في القانون المدني، غیر أن ثمة رأی
الجوائح یمكن توقعھا؛ كالدودة والعطش، وما شابھھا، فإن كان من المستطاع 

  .دفعھا وتوقعھا لم توضع الجائحة
 .)66(االشتراك في اآلثار - 4

تتقارب اآلثار المترتبة على نظریة الظروف الطارئة في القانون 
المدني مع اآلثار المترتبة على وضع الجوائح في الفقھ اإلسالمي؛ حیث إن 
نتائج أثر الحادث الطارئ توزع على كل من المتعاقدین في التشریعین بما 

ضي یحقق العدل والمساواة وعدم ظلم أحدھما، وذلك بناء على تقدیر القا
  .واجتھاده

 -خالفا للقانون المدني –إال أن الفقھ اإلسالمي في بعض مذاھبھ أجاز 
 )68(، فقد ذھب المالكیة)67(اللقاضي أن یفسخ العقد إن وجد للفسخ مبرر

إلى أن ما أھلكتھ الجوائح فأتلفت محصولھ  )70(، والشافعي في القدیم)69(والحنابلة
ري ثمن ما أھلكتھ الجائحة من أو بعضھ فھو ضمان البائع، یوضع على المشت

ذلك، ویحط أو یسقط عن المشتري ما دفع من المال، على اختالف في اعتبار 
  .)71(ذلك فسخا للعقد، أو تیسیرا على المشتري جراء الضرر الذي لحقھ

وإلى ھذا الرأي ذھب المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم 
ذو الحجة الموافق لـ  21لخامسة بتاریخ في الدورة ا 7اإلسالمي في قراره رقم 

  .)72(بشأن الظروف الطارئة وتأثیرھا في الحقوق 2010نوفمبر  27
وقریب مما ذھب إلیھ الفقھ اإلسالمي نص القانون المدني الجزائري في 

جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن " :107/3مادتھ 
  .)73("المعقول، ویقع باطال كل اتفاق على خالفھیرد االلتزام المرھق إلى الحد 

لھ السلطة التقدیریة في أن یعطي المدین من الخسارة  -إذن–فالقاضي  
الفادحة، ویبقي على الخسارة المعتادة، ولھ أن یوزع الخسارة بین الطرفین، بأن 

مع  -أیضا –یزید في االلتزام المقابل، أو ینقض من االلتزام المرھق، كما أن لھ 
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یفا مؤقتا حتى تزول آثار الظرف توفر شروط معینة، أن یوقف تنفیذ االلتزام توق
  .الطارئ

ولكن في كل األحوال ال یجوز للقاضي أن یفسخ العقد، إذ لیس ذلك من سلطتھ، 
  .)74(بل سلطتھ تنتھي عند حد رد االلتزام المرھق إلى الحد المعقول

  .رعذفسخ عقد اإلجارة بسبب ال: المطلب الثالث
ر في الفقھ عذال نبحث في ھذا المطلب حكم فسخ عقد اإلجارة بسبب

  .اإلسالمي، وفي القانون المدني الجزائري
    .ر في الفقھ اإلسالميعذفسخ عقد اإلجارة بسبب ال: الفرع األول

  .رعذتعریف ال: أوال
 :ر في اللغة معان كثیرة، ترجع إلىعذلل :لغة - 1

العسر والضیق؛ فیقال تعذر علیھ األمر إذا صعب وتعسر، وضاق علیھ   - أ
 .)75(األمر

 .)76(التي یعتذر بھا؛ فیقال تعذر اعتذر واحتّج لنفسھالحجة   - ب
 .)77(تعذر علیھ األمر؛ أي لم یستقم لھ: عدم االستقامة؛ فیقال   - ت

عّرف العذر في الفقھ اإلسالمي بتعریفات مختلفة، وذلك حسب  :اصطالحا - 2
دالئلھ الفقھیة الواردة في استعمال الفقھاء في المجاالت المختلفة ذات الصلة، 

  :ومنھا
ظرف قد یطرأ على العقد بعد إبرامھ، : "ّرف فقھاء الحنفیة العذر بأنھع   - أ

وال یمكن معھ استبطاء المعقود علیھ إال بضرر یلحق المتعاقد في نفسھ أو 
 .)78("مالھ یثبت لھ حق الفسخ

الوصف الطارئ على المكلف : "وعّرفھ ابن حجر العسقالني بأنھ   - ب
 .)79("المناسب للتسھیل علیھ

ما یتعذر علیھ المعنى على : "ني في تعریفاتھ بأنھوعرفھ الجرجا   - ت
 .)80( "موجب الشرع إال بتحمل ضرر زائد

لو حدث : "أما مجلة األحكام العدلیة، فقد ورد فیھا بخصوص العذر  - ث
 .)81("عذر مانع إلجراء موجب العقد تنفسخ اإلجارة

فالمراد بالعذر من خالل التعاریف السابقة ھو ذلك الظرف الذي یطرأ 
المتعاقدین یحول دون االستمرار والمضي في تنفیذ موجبات العقد على ما على 

  .حصل االتفاق علیھ، إال بتحمل مشقة وضرر كبیر لم یكن متوقعا حین العقد
  :)82(تنقسم األعذار بحسب اعتبارات مختلفة؛ وھي: أنواع األعذار: ثانیا
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  :وتنقسم األعذار بھذا االعتبار إلى: باعتبار مصدر العذر - 1
وھي أعذار ال ید  للمتعاقدین، وال لغیرھما من الناس في  :أعذار سماویة  - أ

حصولھا، وإنما تحصل بال إرادة الناس وال قبل لھم بھا، وتمثل في اآلفات 
فتؤثر على أحد ... السماویة أو الكوارث الطبیعیة كالزالزل والفیضانات

أن یتحمل المتعاقدین فیعجز عن الوفاء بالتزامات عقد اإلیجار، إال ب
خسارة فادحة خارجة عن المألوف، وال شك أن لمثل ھذه اآلفات السماویة 
 أثر في عقد اإلجارة، مع االختالف الحاصل في طبیعة ھذا األثر وحدوده

)83(. 
، وھي أعذار یكون البشر سببا في حصولھا بغض النظر عن أعذار بشریة  - ب

ل الحاالت فإن كون المتسبب أحد المتعاقدین أو من غیرھما، ولكن في ك
حصول ھذه األعذار یلحق بأحد المتعاقدین خسارة فادحة إن استمر في 
تنفیذ العقد وفق ما اتفقا علیھ، ولھذا النوع من األعذار تطبیقات كثیرة، 
مثل الفقھاء لھا بأمثلة؛ كمن استأجر دابة لیسافر بھا، ثم بدا لھ أال یسافر 

ى تحمل الضرر الذي ربما بسبب تھدیدات في الطریق، فإنھ ال یجبر عل
 .)84(ینتج عن ھذا السفر

 .أعذار باعتبار محل العقد - 2

الذي  ذرویعد ھذا التقسیم مما اختص بھ فقھاء الحنفیة؛ حیث إنھم قسموا الع
 :یفسخ بھ العقد في اإلجارة إلى ثالثة أنواع

وذلك بأن یطرأ على المستأجر طارئ یمنعھ من : عذر من جانب المستأجر  - أ
بالعین المستأجرة؛ كأن یفلس فیتعذر علیھ مزاولة حرفتھ في محل االنتفاع 

  .)85(اإلیجار، فإذا أبقینا العقد من غیر استیفاء المنفعة لحق بھ ضرر
وذلك بأن یطرأ على المؤجر ما یجعل استمرار  :عذر من جانب المؤجر  - ب

عقد اإلیجار غیر ممكن، أو مرھقا للمؤجر إرھاقا شدیدا؛ كأن یلحقھ دین 
 .)86( ال یقدر على قضائھ إال بثمن المستأجر فھنا یحق لھ فسخ اإلجارةفادح 

ھناك حاالت معینة وأوصاف خاصة یذكرھا  :عذر متعلق بالعین المؤجرة  - ت
جاز معھا طلب فسخ عقد  السادة الحنفیة إذا تلبست بھا العین المؤجرة طروا

في مدة اإلیجار؛ كاإلیجار الذي یتواله ولي الصبي عنھ، فإذا بلغ الصبي 
 .)87(اإلجارة كان ذلك عذرا یمكنھ من فسخ العقد

، وتنقسم األعذار بھذا )العموم و الخصوص( أعذار باعتبار المجال - 3
 : االعتبار إلى
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وھي تلك الظروف الطارئة التي تعم البالد كلھا أو بعضھا، أو : أعذار عامة  - أ
الذي  تصیب أكثر الناس، كما لو عمت فتنة جمیع الناس فامتنع سكن المكان

 .)88(فیھ العین المؤجرة

المستجد في جمیع البالد، فكان سببا في  19أو انتشار داء عام كداء كوفید      
  .الحجر العام، وأغلقت المحالت التي ھي محل عقد اإلیجار

وھي الحاالت الطارئة التي تصیب فئة قلیلة من الناس، أو : أعذار خاصة  - ب
دھا الحنفیة أعذارا مجیزة لفسخ تمس أحد المتعاقدین دون اآلخر، وقد عّ 

؛ منھا أن یعزم المستأجر على :العقد رفعا للضرر، ومثل لھا الحنفیة بأمثلة
 .)89(السفر وترك البلد محل سكنى اإلیجار، فلھ أن ینقض اإلیجار

  .آراء الفقھاء في فسخ عقد اإلیجار بسبب العذر: ثالثا
عند األئمة األربعة، وھذا األصل في عقد اإلیجار أنھ ملزم للجانبین، وھذا 

اللزوم یقتضي تملیك المؤجر األجرة، وتملیك المستأجر المنافع، ولكن الفقھاء 
  .اختلفوا في فسخ عقد اإلیجار بسبب األعذار بین موسع ومضیق

 :مذھب الحنفیة - 1

یذھب الحنفیة إلى التوسعة في حاالت األعذار الموجبة لفسخ عقد اإلیجار، 
یؤدي في أغلب األحیان إلى فسخ العقد لما یترتب  ویرون أن العذر الطارئ

على عدم الفسخ من حرج وعسر شدیدین في حق أحد المتعاقدین، واستدلوا بما 
  :یلي

﴿َوَما : ، ودفع الضرر؛ كقولھ سبحانھ وتعالىاآلیات الدالة على رفع الحرج  - أ
یِن ِمْن َحَرجٍ﴾ ُ بُِكُم : ، وقولھ تعالى)78: الحج(َجَعَل َعلَْیُكْم فِي الدِّ ﴿یُِریُد هللاَّ

﴿فََمِن اْضطُرَّ : ، وقولھ سبحانھ)185: البقرة( اْلیُْسَر َوَال یُِریُد بُِكُم اْلُعْسَر﴾
  ).173: البقرة( َغْیَر بَاغٍ َوَال َعاٍد فََال إِْثَم َعلَْیِھ﴾

وقالوا إن رفع الحرج عن الناس والرفق بھم من مقاصد الشریعة، وفي 
على عقد اإلیجار فإن الضرورة والحاجة التي تنزل  حاالت ورود األعذار

 .منزلتھا یدعوان إلى فسخھ
األصل أنھ متى تحقق عجز العاقد في المضي في موجب العقد " :القاعدة  - ب

إال بضرر یلحقھ، وھو لم یرض بھ یكون عذرا تفسخ بھ اإلجارة دفعا 
 .)90("للضرر
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اإلیجار أو أحدھما وھو غیر والقاعدة تدل على أن الضرر الالحق لطرفي عقد 
 .)91(راض عنھ یجعل فسخ العقد مبررا دفعا للضرر

بالنظر إلى مآالت األفعال؛ حیث إن إمضاء عقد اإلیجار  -أیضا–استدلوا   - ت
مع وجود األعذار المرھقة یؤول إلى الضرر الشدید سواء أكان مالیا أو 

فإذا آل أمره  بدنیا أو نفسیا، واألصل في العقد أنھ شرع لتحقیق المصلحة،
إلى المفسدة والضرر وقعت مخالفة أصل الجواز واللزوم فیھ، وثبت حق 

  .)92( الفسخ على وجھ االستثناء منھ
قالوا أن المنافع في عقد اإلجارة غیر مقبوضة، فصار العذر فیھا كالعیب   - ث

قبل القبض في المبیع، فیفسخ بھ؛ الشتراكھما في علة عجز العاقد عن 
  .)93(ال بتحمل ضرر زائد لم یستحق بالعقدالمضي في موجبھ إ

إلى أن عقد ) 94(یذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة : مذھب الجمھور - 2
اإلجارة عقد الزم من الطرفین لیس ألحدھما فسخھ، لكونھ عقد 

 .معاوضة شأنھ شأن عقد البیع

فعقد اإلجارة عندھم ال ینفسخ إال بما تنفسخ بھ العقود الالزمة من  
 .یب، أو ذھاب محل استیفاء المنفعةوجود الع

ومع ذلك فھم یستثنون من ھذا الحكم من األعذار ما یذھب المنفعة كلیة، أو یمنع 
استیفاءھا شرعا، أو ینقصھا نقصا یؤدي إلى ضرر بین، فتكون سببا للخیار في 

  .)95(فسخ عقد اإلیجار
  :واستدل الجمھور على ما ذھبوا إلیھ بما یلي

 ).1: المائدة( ﴿یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد﴾ : قولھ تعالى  - أ

وقد دلت اآلیة بمنطوقھا على األمر بالوفاء بالعقود، واألمر للوجوب،  
فوجب الوفاء بمطلق العقود، وعقد اإلجارة من جملتھا، فیكون داخال في عموم 

 .)96(األمر الوارد في اآلیة، ما لم یرد عقد یخصصھ
 .)97( "یلزم مراعاة العقد والشرط قدر اإلمكان: "عدةالقا  - ب

وعقد اإلیجار من العقود الالزمة، والفسخ في حالة العذر لیس من 
الوفاء بالعقود في شيء، إذ الواجب فیھ تنفیذ االلتزامات المتقابلة من الطرفین 
والوفاء بھا، وعدمھ یؤثر في االستقرار بین الناس، ویؤدي إلى زعزعة التعامل 

  .)98(بھا
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 .األعذار الموجبة للفسخ عند الجمھور - 3

من  ءستثناافسخ عقد اإلجارة إال  ونكما سبقت اإلشارة إلى كون الجمھور ال یر
األصل، وفي الحاالت التي تكون األعذار فیھا مانعة للمنفعة بالكلیة، أو مانعة 

ء الستیفائھا شرعا، أو منقصة لھا على شكل یضر بالمتعاقدین، إال أن فقھا
المذاھب الثالثة التي تشكل الجمھور، اختلفوا بعد ذلك في تحدید تلك األعذار 

  .في فسخ العقد -بذلك التوصیف–التي تعد معتبرة 
  .األعذار الموجبة للفسخ عند المالكیة  - أ

  :)99(یقسم المالكیة األعذار المبیحة لفسخ عقد اإلجارة إلى ثالثة أقسام؛ ھي
أو  -مثال–كھالك محل العقد؛ كموت األجیر ما یفوت المنفعة بالكلیة؛ وذلك  -

  .انھدام السكن محل اإلجارة
وذلك كمن یستأجر محال لمعالجة داء معین، : ما یمنع استیفاء المنفعة شرعا -

 .ثم یزول ذلك الداء
 .ما ینقص المنفعة نقصا یتضرر بھ المستأجر -
 .األعذار المبیحة للفسخ عند الشافعیة  - ب

المذھب المالكي بخصوص األعذار  یكاد المذھب الشافعي یتفق مع
المبیحة لفسخ عقد اإلجارة إال في بعض الجزئیات الفرعیة المتعلقة بوجود خلل 

  :، ویمكن تفصیلھا فیما یلي)100(في المعقود علیھ
وذلك بھالك محلھا واستحالة تحقیقھ، كانھدام : ما یفوت المنفعة بالكلیة -

 .وقع عقب العقدالمسكن محل العقد، وھذا یوجب فسخ اإلجارة إن 
ما یفوت المنفعة شرعا؛ وذلك كفواتھا حسا في اقتضاء االنفساخ لتعذر  -

 .االستیفاء، كما لو زال المرض المستأجر لعالجھ
إذا ظھر في المعقود علیھ ما ینقص المنفعة من أنواع : ما ینقص المنفعة -

یمثل العیوب مما یعد نقصا تتفاوت بھ األجرة؛ أكان ذلك عذرا مثبتا للفسخ؛ و
الشافعیة لذلك بانقطاع ماء البئر، وتغیره؛ بحیث یمنع الشرب، وسواء أكان 

 .العیب سابقا للعقد أو القبض، أم حادثا في ید المستأجر
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 .األعذار المبیحة للفسخ عند الحنابلة  - ت

یذھب الحنابلة إلى أن عقد اإلجارة ال ینفسخ إال إذا وجد عیب في 
العقد، أو تنقص بھ المنفعة أو تتعذر شرعا،  المعقود علیھ یختل بموجبھ مقتضى

 :)101(وذلك على التفصیل اآلتي
وذلك كأن یحصل عیب في المسكن محل اإلجارة، أو  :ھالك العین المؤجرة -

بحیث ال  -مثال–حصول عیب وطروء مرض على األجیر؛ كأن یفقد بصره 
 -عند الحنابلة–یمكنھ أداء وظیفتھ التي استأجر للقیام بھا، فإن حصل التلف 

قبل مضي شيء من المدة فال أجرة علیھ؛ ألنھ لم یقبض شیئا من المعقود 
لتلف بعد مضي شيء منھا فعلیھ األجر بقدر ما علیھ، وإن حصل ا

 .)102(استوفى
؛ أن یطرأ على العین المؤجرة ما یمنع االنتفاع بھا وفق مقتضیات العقد -

ویمثل فقھاء الحنابلة لذلك بأن تغرق األرض المستأجرة، أو یذھب مائھا، 
 وھو ما یوجب فسخ عقد اإلجارة ألن المنفعة التي وقع العقد علیھا فاتت، ولم

 .یتم تحصیلھا

العین المؤجرة؛ ففي ھذه الحالة للمستأجر حق  كما مثلوا بأن تغصب
  .الفسخ
  .أثر العذر في فسخ عقد اإلجارة: رابعا

حین تحقق األعذار في عقد اإلجارة ضمن ما ذھب إلیھ فقھاء المذاھب 
فإن الفسخ یقع بین المتعاقدین، ولكن یبقى التساؤل، ھل توجب تلك األعذار 

  اخ بنفسھا أم أنھا تحتاج إلى فسخ؟االنفس
الدارس للفقھ اإلسالمي یجد أن فقھاء الحنفیة ھم من وسع القول في ھذه 

  :)103( المسألة، وذكروا لھا في مذھبھم أقواال ثالثة، یمكن إجمالھا فیما یلي
القول بأن فسخ عقد اإلجارة البد لھ من حكم القاضي وال یعتد بإرادة  - 1

لحق بالرد بالعیب بعد القبض في البیع باعتبار أخ، والمتعاقدین إلمضاء الفس
 .أن الخیار فیھ ثابت بعد إبرام العقد

القول بأن الفسخ ال یتوقف على حكم القاضي، بل للمتعاقدین فسخ العقد،  - 2
وذلك ألن المنافع في اإلجارة ال تملك جملة واحدة، بل شیئا فشیئا، فكان 

في المبیع، والعیب الحادث في ورود العذر بمنزلة عیب حدث قبل القبض 
البیع قبل القبض یوجب للعاقد حق الفسخ دون توقف على حكم 

 .)104(القاضي
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وفیھ تفصیل؛ حیث إنھم قالوا إذا كان العذر الموجب للفسخ : القول الثالث  - 3
ظاھرا فالعقد ینفسخ دون حاجة لحكم القاضي، أما إذا كان العذر خفیا 
وتضمن ضررا لم یوجبھ العقد، فإن عقد اإلجارة ال ینفسخ إال بحكم القضاء 

 .)105(لیظھر العذر ویزول االشتباه

  .یجار بالعذر في القانون المدني الجزائريفسخ عقد اإل: الفرع الثاني
  .طبیعة العذر في القانون المدني الجزائري: أوال

األصل في عقد اإلیجار أنھ من العقود المستمرة والتي ال تنتھي قبل  
انقضاء مدتھا القانونیة، لكن قد تطرأ علیھ أسباب تؤدي إلى انقضائھ، وھذه 

  :)106( األسباب قسمان
لقواعد العامة المنصوص علیھا في نظریة العقد، ال أسباب ترجع إلى ا - 1

یختلف فیھا عقد اإلیجار عن غیره من العقود، فقد یبطل عقد اإلیجار بسبب 
خاص یعود إلى أحد المتعاقدین كنقص األھلیة، أو عیب في اإلرادة، وقد 

بین  ینتھي بأي سبب آخر من أسباب انقضاء العقود؛ كاالتفاق المسبق
 .ایل والفسخ واالنفساخالطرفین، والتق

أسباب خاصة ترجع إلى الظروف التي تطرأ على العقد بعد إبرامھ، وھي  - 2
أسباب ال یمكن توقعھا، ویكون تأثیرھا على العقد في مرحلة تنفیذه، ومن 

 107تلك األسباب ما نص علیھ المشرع الجزائري كنظریة عامة في المادة 
تطبیقھا، إذا ما توفرت شروطھا من القانون المدني الجزائري، والتي یمكن 

على كافة العقود المدنیة ومنھا ما تضمنھ القانون المدني الجزائري في 
 :بعض المواد المنظمة لعقد اإلیجار؛ منھا

، والتي 1مكرر 469انتھاء عقد اإلیجار لسبب عائلي أو مھني في المادة    - أ
ون حاجة إلى ینتھي اإلیجار بانقضاء المدة المتفق علیھا د: "تنص على أنھ

تنبیھ إخالء، غیر أنھ یجوز للمستأجر إنھاء عقد اإلیجار قبل ذلك لسبب 
عائلي أو مھني، ویجب علیھ إخطار المؤجر بموجب محرر غیر قضائي 

 ".یتضمن إشعارا لمدة شھرین
 469انتھاء عقد اإلیجار بموت أحد طرفیھ، ونصت علیھ المادة   - ب

لى الورثة، غیر أنھ في حالة وفاة ال ینتقل اإلیجار إ: "، وورد فیھا2مكرر
المستأجر ما لم یوجد اتفاق على خالف ذلك، یستمر العقد إلى انتھاء مدتھ، 

أشھر  6وفي ھذه الحالة یجوز للورثة الذین كانوا یعیشون عادة معھ منذ 
إنھاء العقد إذا أصبحت تكالیفھ باھظة بالنسبة إلى مواردھم، وأصبح اإلیجار 

 ".یزید عن حاجتھم
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  .)107(أثر العذر في فسخ اإلیجار في القانون المدني الجزائري: انیاث
على أن األصل  1مكرر 469ینص القانون المدني الجزائري في مادتھ 

في انقضاء عقد اإلیجار ھو انتھاء المدة المتفق علیھا دون حاجة إلى تنبیھ أو 
طرفین، وھو ما إخالء كما أنھ قد ینتھي ألسباب إرادیة عامة؛ كاتفاق مسبق بین 

، أو باتفاق الحق بین الطرفین، ومن صوره الظاھرة )108(یعرف بالفسخ االتفاقي
التقابل، وینتھي أیضا بسبب الفسخ أو البطالن، أو بھالك العین المؤجرة التي 

 121نص علیھا المشرع بموجب األحكام العامة المنصوص علیھا في المادة 
بانفساخ عقد اإلیجار تلقائیا، إذا كان  481من القانون المدني، وكذا في المادة 

الھالك كلیا أو جزئیا، وجواز أن یطلب المستأجر فسخ العقد إذا كان الھالك 
جزئیا ولم یقم المؤجر في الوقت المناسب برد العین المؤجرة إلى الحالة التي 

  .كانت علیھا، وھذا من قبیل األعذار المبیحة للفسخ
ار ألسباب خاصة یمكن اعتبارھا بمثابة كما أنھ قد ینتھي عقد اإلیج

األعذار المجیزة لفسخ العقد؛ إذ أجاز المشرع انتھاء عقد اإلیجار ألسباب عائلیة 
  .ومھنیة

وقد أورد المشرع لفظي عائلي، ومھني بالعموم دون تفصیل، أو تحدید 
سبب لعینھ، وبناء علیھ فإن كل سبب من األسباب التي ترجع إلى ما ھو عائلي 

ھني یمكن أن یكون محل اعتبار، بشرط أن یثبت قیام ھذا السبب، ویبرز أو م
  .)109(أثره المباشر على عقد اإلیجار

كما أن عقد اإلیجار ینتھي بموت أحد طرفیھ، وھو ما نص علیھ 
، حیث نصت على أنھ ال ینتقل اإلیجار إلى 2مكرر 469المشرع في المادة 

العامة من انصراف العقد إلى الخلف الورثة، وذلك خالفا لما تقتضیھ القواعد 
  .)110(العام

كما خالف المشرع القاعدة العامة المقررة لنصوص عقد اإلجارة 
من القانون المدني الملغاة بموجب القانون رقم  510بمقتضى نص المادة

والتي مفادھا عدم انتھاء عقد اإلیجار بموت المؤجر وال بموت  07/05
  .المستأجر

 469ھذا التعدیل، وبموجب المادة المضافة  وعلیھ فالقاعدة وفق
تقتضي عدم انتقال اإلیجار إلى الورثة، وإنما ورد االستثناء باستمرار  2مكرر

سریان عقد اإلیجار إلى انتھاء مدتھ في حالة وفاة المستأجر، كما أجاز المشرع 
 أشھر إنھاء عقد اإلیجار في 6للورثة الذین كانوا یعیشون مع مورثھم عادة منذ 

  :حالتین
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  .إذا أصبحت تكالیف اإلیجار باھظة بالنسبة إلى مواردھم -
  .أو أصبح اإلیجار یزید عن حاجتھم -

  :الخاتمة
  :نخلص من خالل ما سبق إلى النتائج التالیة

األصل في عقد اإلیجار أنھ من العقود الالزمة وال یجوز فسخھ وال إبطالھ  - 1
 .إال ألسباب طارئة

وضع الجوائح في أساس  إمع مبدتتفق نظریة الظروف الطارئة  - 2
 .تشریعھما، وھو العدل ورفع الحرج، ویفترقان في بعض الجوانب

یتفق الفقھ اإلسالمي في بعض مذاھبھ في فسخ عقد اإلیجار في بعض  - 3
حاالت الجائحة، وھو ما ذھب إلیھ القانون ضمن القوة القاھرة، أو الظرف 

 .الطارئ
ذ عقد اإلیجار، أو یؤدي تنفیذه إلى یعد العذر الذي یؤدي إلى استحالة تنفی - 4

ضرر زائد سببا للفسخ في القانون المدني، كما في بعض مذاھب الفقھ 
 .اإلسالمي

یتفق الفقھ اإلسالمي في بعض مذاھبھ وأقوالھ مع القانون المدني الجزائري  - 5
في كون العذر الظاھر ینفسخ دون حاجة إلى حكم قضائي وفي كون العذر 

  .ررا مما یستلزم حكما قضائیا لفسخھالخفي الذي یتضمن ض
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  في عقد النكاحعمل المرأة وأثر اشتراطھ 
  -دراسة فقھیة  -

The work of women and the effect of its condition 
In the marriage contract - Jurisprudence study -  

  

  عبد الحفیظ ھالل. د          )1(حواس الھاديطالب الدكتوراه 
  1باتنة - كلیة العلوم اإلسالمیة

houaselhadi@gmail.com                 Hellal05@hotmail.com                     
  

  ر الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعةمخب
  

  16/06/2020 :تاریخ القبول 17/02/2020 :اإلرسالتاریخ 
  

   :الملخص
". -دراسة فقھیة  -عمل المرأة وأثر اشتراطھ في عقد النكاح " :ـھذا البحث الموسوم ب

. كان الباعث إلیھ جملة من األمور والحوادث الواقعیة التي تعترض لنا في حیاتنا
وحرص الناس الفطري في أن یضمنوا لمستقبلھم عیشا ھنیئا  ،فنظرا لتغیر األعراف

ن النوازل المعاصرة في ھذه فكان م ،حفظ من خاللھ األَُسرْ وتُ  ،لبى فیھ الحاجاتتُ 
یحرص فیھ كل من  ،السنوات األخیرة شروطا تشترط في عقد النكاح أو قبلھ

اشتراط المرأة على من تقدم : ومن أبرزھا وأظھرھا. المتعاقدین على حفظ حقوقھما
فجاء ھذا البحث لیسلط الضوء . إلیھا بنكاح أن ال یحرمھا حقھا في ممارسة العمل

  . وأثر اشتراطھ في عقد النكاح ،ھیة المتعلقة بعمل المرأةعلى األحكام الفق
  .عمل المرأة؛ النكاح؛ الشروط؛ اآلثار الفقھیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
- This research is deals with: "Women’s work and the effect of its 

condition on marriage - a jurisprudential study." The emitter was a set 
of realistic matters and things that confront us in our lives. In view of 
the changing norms، and the innate people's care to ensure for their 
comfortable living future in which they find all needs، and families are 

                                                        
  .المؤلف المرسل - 1
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kept through it، it was one of the contemporary events in these recent 
years، conditions that stipulate the marriage contract or before it، in 
which each of the contractors cares to preserve their rights. Among the 
most prominent and visible: the demands of woman for anyone who 
asked her for marriage not to depriveher right to work. So this 
research came to shed light on the jurisprudential provisions related to 
the work of women، and the effect of its condition on marriage 
Key words: women’s work، marriage، conditions، jurisprudence. 

  
  : مقّدمة

وفرق بحكمتھ بین الفاسد  ،الحمد � الذي جعل دینھ جماع المصالح
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخَلقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ إَِذا أَْنتُْم بََشٌر  :القائل سبحانھ وتعالى ،والصالح

َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إَِلْیھَا َوَجَعَل  )20(تَْنتَِشُروَن 
 ].21: الروم[ بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

فمن رغب عن سنتي  ،وأتزوج النساء : (...وصلى هللا على محمد القائل
اعتنى بھ الشارع الحكیم غایة  ؛آیة وسنة فلما كان الزواج. )1( )فلیس مني

وأوجب  ،ونظَّمھ في سلك من النُظُم البدیعة؛ بیَّن أركانھ وشروطھ ،االعتناء
فعن عقبة بن عامر ـــ رضي هللا عنھ ـــ  أن رسول هللا  ،الحقوق ووضحھا

 )شروط أن توفوا بھ ما استحللتم من الفروجأحق ال( :قال صلى هللا علیھ وسلم
نظرا الختالف الزمان والمكان  ؛بَْیَد أنھ ترك جانبا منھ للناس یتصرفون فیھ. )2(

وكانت طریقة . فھذا الجانب ھو ما یسمى بالشروط الجعلیة ،والعادة والعرف
تصلح مقیاسا ومعیارا لكل  ،الشرع في ھذه التصرفات أن یضبطھا بقواعد عامة

بل قیده بمصالح  ،فلم یترك الشارع الحكیم األمر على عواھنھ ،زمان ومكان
وقواعد كلیة عامة تبین مدى مشروعیة ھذه الشروط التي ھي من تصرفات 

  .الناس
ولذلك جاء ھذا البحث المتواضع لیسلط الضوء على تصرفات فصیل من 

وقد اخترت  ،وھذه التصرفات شروط جعلیة تشترط قبل العقد أو فیھ ، ،المجتمع
سندرسھا بالتفصیل في ھذا  مجتمعاتنامن ھذه الشروط نازلة معاصرة تفشت في 

اشتراط المرأة على من تقدم للزواج بھا؛ حقھا في ممارسة :" أال وھي ،البحث
  ". العمل
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اإلشكالیة من خالل ھذا العرض الذي سبق تُطرح : إشكالیة البحث
ملي كل واحد منھما شروطا وفق ھل من حق الزوجین أن یُ  :التالیةالرئیسیة 

رغباتھ الخاصة وما تملیھ لھ نفسھ؛ دون األخذ بعین االعتبار للقیم التي یُْبنَى 
أو دون مراعاة ألمر الشارع الذي رتب أحكاما شرعیة على  ،علیھا عقد النكاح

  .ھذه الشروط
في عقد  المرأة للعملاشتراط ھل  :اإلشكالیة ما یليویتفرع على ھذه 

حق الخیار بعد الزواج في حالة عدم التزام الزوج بالشرط  لھا تُ ثبِ النكاح یُ 
 المذكورةالجعلیة وھل إذا وافق الزوج على شرط من الشروط . المذكور أم ال؟
م أن یعتبر قد أقر بھذا الشرط بجمیع ما فیھ من فروع وصور؟ أ في عقد النكاح

. ما مدى اعتبار ھذا الشرط من حیث المشروعیة؟ .ھناك استثناءات وتحفظات؟
كل . ؟یة المقاصدیة للشریعة اإلسالمیةوھل یتوافق ھذا الشرط مع القواعد الكل

  .ذلك سیجیب عنھ البحث في ھذه الدراسة الوصفیة التحلیلیة
  :الدراسات السابقة

بحث محكم قدم  ،عبد السالم الشویعر ،في النفقة الزوجیة أثر عمل المرأة - 1
لحلقة البحث التي أقامھا مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة بعنوان 

بجامعة  ،ھـ1432 :المقام في سنة ،)نفقة الزوجة في ضوء متغیرات العصر(
  .اإلمام محمد بن سعود

وما مدى أثر عمل  ،وقد اقتصرت ھذه الدراسة على مسألة النفقة فقط -
  .ولم تتعرض الدراسة لبقیة اآلثار المترتبة على ذلك .المرأة علیھا

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي  -شرط عمل المرأة في عقد النكاح  - 2
كلیة . فریدة نایلي: من إعداد الطالبة ،مذكرة ماجستیر - والقانون الجزائري 

   .ھـ2015/ھـ2014سنة  -جامعة الجزائر  –العلوم اإلسالمیة 
وكانت  ،جاءت ھذه الدراسة جامعة شاملة ألغلب عناصر الموضوع -

إال أن في . وقد انتظمت في ثالثة فصول ،دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون
 ،وجمع شتات المسألة وصورھا ،الدراسة ضعفا كبیرا من ناحیة التخریج الفقھي

 . وتحقیق المناط قبل ذكر حكم كل صورة من الصور
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من إعداد . إشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما یترتب علیھ من أحكام - 3
بحث . والدكتورة ردینا إبراھیم الرفاعي ،الدكتورة جمیلة عبد القادر الرفاعي

 ،)ملحق( ،36المجلد  ،منشور في مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون
  . -الجامعة األردنیة  - م الفقھ وأصولھ بكلیة الشریعة قس ،م2009

وقد تكلمت ھذه الدراسة على مسألة إذن الزوج وما مدى تأثیره على عمل  -
الجعلیة المذكورة في عقد كون عمل المرأة شرطا من الشروط وأما . المرأة

 . ولم تبسط القول فیھ ،النكاح فقد اكتفت الدراسة باإلشارة إلیھ فقط
  : عن غیرھا من الدراسات  السابقة في مایليدراستنا ھذه وتختلف  -

على صور اشتراط المرأة حقھا في كان التركیز في ُجلِّ ھذه الدراسة  *
. مع مراعاة المناسبات والمالبسات التي یقع فیھا ھذا الشرط ،ممارسة العمل

ل مع ذكر األثر المترتب على ك ،ومحاولة بیان حكم كل صورة من الصور
وفي حال . وذلك ببیان لزوم ھذا الشرط من عدمھ. وكل حالة ،صورة

. أو فسخ؟ أو خلع؟ التنازع بسبب ھذا الشرط  كیف یتم الفصل ھل بطالق؟
لھ أو یرجع بھ أحدھما على اآلخر في  ،وھل ألحد الزوجین حق مالي یدفع

  .حال التنازع وعدم االلتزام بھذا الشرط أم ال؟
الدراسة ھو تخریج ھذه النازلة على مذھب السادة ومما تتمیز بھ ھذه * 

ثم إن اقتضى األمر أن نتوسع بذكر . والتركیز على ذلك أوال ،المالكیة
 . المذاھب األخرى فإننا نشیر إلیھ إشارة خفیفة بدون توسع

 :  أھداف البحث
وما  ،بیان األحكام الفقھیة المتعلقة باشتراط المرأة للعمل في عقد النكاح *

 ،اإلباحة: وأحكام تكلیفیة تتعلق بالمسألة من حیث ،یترتب على ذلك من آثار
ومن حیث إعطاء كل ذي حق حقھ . والحرمة ،والكراھة ،والندب ،والوجوب

  . حین التنازع
بدراسة المسألة على طریقة المتقدمین بإلحاق النظیر  –یھدف البحث  *

إلى بیان قیمة  –على الفروع وفق المذھب المالكي  وتخریج الفروع ،بالنظیر
وقدرة ھذا األخیر على إغناء الناس من جھة النوازل  ،التراث الفقھي وثرائھ

  . التي تحدث لھم
  :الخطة التالیة نالدراسة ھذا الموضوع رسم: خطة العمل
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 ،والھدف منھ ،وبیان أھمیتھ ،الموضوعبم التعریف ضوھي ت :المقدمة
  . وأھداف البحث ،والدراسات السابقة ،وطرح إشكالیتھ
وفیھ تمییز وتفسیر لمصطلحات البحث التي من خاللھا سیتم : المطلب األول

  :وفیھ فرعان. تحدید نطاق البحث ومناط الحكم
  .تعریف الشروط وبیان حقیقتھا: الفرع األول   
  .النكاح لغة واصطالحا: الفرع الثاني   

سیتم فیھ بیان األحكام الفقھیة المتعلقة بمسألتي الشروط في : المطلب الثاني
  :وفیھ فرعان. وعمل المرأة ،النكاح

دراسة قواعد وتفصیالت فقھیة متعلقة بالشروط الخاصة بعقد : الفرع األول   
  . النكاح

   .بیان األحكام الفقھیة المتعلقة بعمل المرأة: الفرع الثاني   
اشتراط المرأة على زوجھا حقھا :" تطبیقیة لمسألةوفیھ دراسة : المطلب الثالث

وفیھ  .والتي تعتبر من الشروط الجعلیة". وآثارھا الفقھیة في ممارسة العمل
  :أربعة فروع

أن تزاول عملھا خارج المنزل زوجھا أن تشترط المرأة على  :الفرع األول   
  .فیقبل ذلك الزوج ھذا الشرط ،بشكل طبیعي

  . أو یمین أو غیر ذلك یعلق ھذا الشرط بطالقأن  :الفرع الثاني   
  .أن یكون ھذا الشرط بعوض مالي :الفرع الثالث   
  .ى الزوجالشرط في مقابل إسقاط النفقة علأن یكون ھذا  :الفرع الرابع   

 .ومفھوم النكاح ،بیان حقیقة الشروط: المطلب األول
 :تعریف الشروط وبیان حقیقتھا - 1

وقد َشَرطَ . والجمع شروط وشرائط ،العالمة: اللغةالشرط في : لغة - أ 
معروف في البیع،  الشَّْرطُ : قال اللیث. علیھ كذا یَْشِرطُ ویَْشُرطُ، واْشَتَرطَ علیھ

قَاَل : قال أبو عبید .َشاَرطَھُ فََشَرطَ لھ على كذا وكذا، َوھَُو یَْشِرطُ : والفعل
ِذي یَشتِرط الناُس بعُضھم على ومنھ االشتراط الَّ : األصمعّي ھي عالماتھا، قَالَ 

یَت الشَُّرط، ألنَّھم جعلُوا : بعض، إِنما ھَِي َعَالَمات یَْجعلونھا َبینھم، قَالَ  َولِھََذا ُسمِّ
  . )3("ألنفسھم َعالَمةً یُعرفون بھَا
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ما یلزم من عدمھ العدم، " :عرفھ علماء األصول بقولھم :اصطالحا -ب
  . )4("لذاتھ وال یلزم من وجوده وجود وال عدم

ما یتوقف علیھ وجود الشيء، ویكون خارًجا عن :"وقد عرفھ الجرجاني بقولھ
  . )5("ماھیتھ، وال یكون مؤثًرا في وجوده

ومن ھنا نستنتج أن الشرط لفظ یطلق للداللة على معان مختلفة؛ كمعنى 
وھذا  ،وقد یستعملھ الفقھاء للداللة على أركان العقد وشروط صحتھ ،االلتزام

ولیس في  ،فنحن نبحث في الشروط في النكاح ،كلھ ال یعنینا في بحثنا ھذا
فالذي یظھر أن الشروط الجعلیة متعلقة بالتزام یلتزمھ أحد . شروط النكاح

فلو  ،فالشروط في النكاح أمر زائد على أصل العقد. الطرفین لآلخر بعد النكاح
ألن ھذا الشرط جاء بعد  ،حتھأن ھذا الشرط لم یذكر في العقد لما أثر على ص

  .تمام النكاح وتوافر أركانھ وشروطھ
 :مفھوم النكاح - 2

تكاد تطبق كتب المعاجم على أن النكاح في أصل اللغة دائر بین : لغة -أ
. النون َوالكاف والحاء أصل واحد، وھو البضاع:"قال ابن فارس. الوطء والعقد

والنكاح یكون العقد . وامرأة ناكح في بني فالن، أي ذات زوج منھم ،َونََكَح یَْنِكحُ 
  .)6("وأنكحت غیري. تزوجت: یُقَاُل نََكْحتُ . دون الوطء

ونََكَحھا . نََكَح فالن امرأة ینكحھا نكاحا إذا تزوجھا:" وجاء في لسان العرب قولھ
 نََكَح بمعنىباضعھا أیضا، وكذلك دحمھا وخجأھا؛ وقال األعشى فِي : ینكحھا
جَ    .)7("تََزوَّ

 ،ویطلق كذلك على العقد ،فالمالحظ أن النكاح في اللغة یطلق على الوطء
: فقال بعضھم ،وقد اختلفت أنظار أھل اللغة وأھل الفقھ بالتبع في ھذه اإلطالق

وھو حقیقة في : وقال آخرون بالعكس ،النكاح حقیقةٌ في العقد مجاز في الوطء
وسط بأنھ حقیقة فیھما وبھ قال : وقول ثالث ،الوطء مجاز في العقد

  .)8(الفیروزآبادى
فقد ورد في كتاب هللا تعالى إطالقھ  ،وھذا القول ھو الذي تمیل إلیھ النفس

  : على المعنین
َوَال تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكْم ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّھُ َكاَن : وقال تعالى

  . ھنا العقدوالمقصود بھ  .]22: النساء[ فَاِحَشةً َوَمْقتًا َوَساَء َسبِیًال 
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 ...فَإِْن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْیَرهُ :وقال تعالى
 .  والمقصود بھ ھنا الوطء ،]230: البقرة[

للنكاح وإن كانت تصب اختلفت ألفاظ الفقھاء في حدھم : اصطالحا -ب
  . )9("ھو عند الفقھاء عقد یفید ملك المتعة:" قالت الحنفیة ،جمیعھا في معنى واحد

ِذ بِآَدِمیٍَّة َغْیِر " :وقال ابن عرفة المالكي ِد ُمْتَعِة التَّلَذُّ النَِّكاُح َعْقٌد َعلَى ُمَجرَّ
َمھَا اْلِكتَاُب َعلَى ُموِجٍب قِیَمتُھَا بِبَیِّنٍَة قَْبلَھُ َغْیَر َعالٍِم َعاقِ  ُدھَا ُحْرَمتَھَا إْن َحرَّ

ْجَماُع َعلَى اْآلَخرِ    . )10("اْلَمْشھُوِر أَْو اْإلِ
عقد یفید (الناظر في ھذا التعریف یلحظ أن قول الفقھاء  :تحلیل ومناقشة

لمفھوم  لیس حصرا منھم) عقد على مجرد متعة التلذذ(أو قولھم ) ملك المتعة
وإنما أرادوا أن ھذا العقد یفید شرعیة . النكاح على مجرد التمتع واللذة فقط

ومن جھة أخرى؛  ،فھذا من جھة. التمتع باألبضاع التي ھي محرمة في األصل
وھذا  ،أنھ ال شك في خطأ من قصد حصر النكاح الشرعي في ھذا المفھوم فقط

ي كتابھ مقاصد الشریعة حین الطاھر بن عاشور فالذي أراد إبطالھ العالمة 
  . )11(ذكره لمقاصد العائلة

أن ھذا العقد ھو عقد یفید في مضمونھ حل : ومفاد ما ذكره الفقھاء ھو
فیقتضي حینئذ جواز استمتاع الزوجین  ،استمتاع كال من العاقدین باآلخر

وفیھ كذلك إشارة إلى . وھو الغرض من الزواج في عرف الناس ،ببعضھما
 ،د الشریعة الكبرى وھي حفظ النوع اإلنساني وحفظ النسلمقصد من مقاص

 -ولعل أجمع تعریف یلحظ ھذا كلھ تعریف الشیخ أبو زھرة . وإیجاد السكینة
 ،إنھ عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة وتعاونھما:" حیث قال - رحمھ هللا 

   ".)12(ویحدد ما لكلیھما من حقوق وما علیھ من واجبات
وعمل  ،األحكام الفقھیة المتعلقة بمسألتي الشروط في النكاح: الثانيالمطلب 

 .المرأة
وإلیضاح ھذه المسألة عند  :أحكام الشروط الواقعة في عقد النكاح - 1

ولكن ذلك  ،أیمة اإلسالم حسن أن نوضح كل مذھب لوحده على التفصیل
لكونھ المذھب السائد في ھذا  ،فلذلك اقتصرت فقط على مذھب المالكیة ،یطول
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وال یمنع ھذا أن أذكر بقیة المذاھب عند . ولكون الفتوى علیھ كذلك ،القطر
  : فأقول مستعینا با�. الحاجة إلیھا ولو إجماال

إن مجمل ما ذھب إلیھ المالكیة في تقسیمھم وتفصیلھم لمسألة الشروط 
  : وھي كالتالي ،ھو على أنواع ثالثة ،الجعلیة

أو  ،كاشتراطھا أن ینفق علیھا ،ما یقتضیھ العقد ولو لم یذكر :وع األولالن -أ
فھذا . وأن یحسن عشرتھا ،یبیت معھا وأن ال یضر بھا في نفقة وال كسوة
فال یؤثر في العقد وال یخل  ،الشرط الذي من ھذا النوع وجوده وعدمھ سواء

 .)13(بھ إن تُرك
أن تشترط أال یضر " :-رحمھ هللا -قال اللخمي . والشرط في ھذه الحالة جائز

بھا في نفسھا وال في نفقة، وال كسوة، وال عشرة، فكل ذلك جائز وداخل في 
فَإِْمَساٌك  :، وقولھ]19 :النساء[ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ  :قولھ  عز وجل

 .)14("]229: البقرة[ بَِمْعُروفٍ 
عكس األول وھو أن یكون ھذا الشرط مناقضا لمقتضى  :النوع الثاني -ب

 ،وھو شرط باطل فاسد ،كشرطھ أن ال یبیت معھا أو أن ال ینفق علیھا ،العقد
. وإن اشترط أدى ذلك للقدح في صحة النكاح وفسخ العقد قبل الدخول

 :واختلف في ھذا النوع في الفسخ بعد الدخول على ثالثة أقوال
  . قیل یفسخ عقد النكاح ولو بعد الدخول: األول

وإن تمسك  ،قالوا إن أسقط صاحب الشرط شرطھ صح النكاح: والثاني
  . بشرطھ فسد النكاح

ویسقط  ،أنھ یثبت النكاح بعد الدخول ،وھو مشھور المذھب: والثالث
  . )15(الشرط

إن تزوجت على أال میراث لھا، أو ال " :وقال علي بن زیاد عن مالك
قیل  - الولد، أو على أن أمرھا بیدھا، فعلم بذلك قبل الدخول أو بعده  یعطیھا
فإن اختارت فراقھ كان ذلك لھا، وإن لم تختر فال  ،أمرك بیدك اآلن: للمرأة

  .)16(اھـ"شيء لھا، ویقیمان على نكاحھما
كأن یشترط أن ال  ،ما ال تعلق لھ بالعقد فال یقتضیھ وال ینفیھ: النوع الثالث -ج

وھذا النوع مكروه عند  ،أو من بلدھا ،أو ال یخرجھا من بیتھا ،یتزوج علیھا
وقد جاء في . وال یقتضي فسخ النكاح قبل النكاح وال بعده. )17(المالكیة
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وكره مالك عقد النكاح على شيء من الشروط، " :النوادر والزیادات ما نصھ
الناس عن ذلك، وأن ال یُزَوَج الرجل لقد أشرت على القاضي أن ینھ : وقال

وكل شرط وإن : قال. وكره ما یؤخذ من األیمان فیھا. إال على دینھ وأمانتھ
أال : وكره كل شرط فیھ. كان في العقد فال یلزم إال ما كان فیھ تملیك أو یمین

یمنعھا من كذا أو ال یخرجھا، وكل ما یمنع من الوطء في األمة في البیع 
وإن شرط في العقد أال . نھى عنھیع وال یفسخ بھ النكاح، ویُ ویفسخ بھ الب

  .)18(اھـ"یخرجھا وشبھھ، فینبغي لھ أن یفي لھا بذلك، وال أراه بالواجب
ووجھ الكراھة عند مالك ـــ رحمھ هللا ـــ على حسب ما یفھم من النقل 

أال وھو مراعاة الدین  ،مراعاتھ ألصل عظیم من أصول النكاح: السابق ھو
 ،وأن یكون ھذا األخیر ھو المعیار الذي یشترط في النكاح ،والخلق في النكاح

 .وقد أشار على القاضي أن ینھ الناس عن ذلك
  : ثم إن ھذا النوع من الشروط على قسمین

  . شيء من ذلكأو  أو یمین إما أن یعلقھ بطالق :القسم األول -أ
أو  ،إن تزوجت علیك فأنت طالق" :الزوج لزوجتھفھذا القسم صورتھ أن یقول 

ففي ھذه الحالة إن فعل شیئا من ذلك لزمھ ". أو بید أبیھا ،فأمرك بیدك
  : وقد اختلف في جواز ھذا الشرط ابتداء على ثالثة أقوال. الشرط

فإن وقع  ،ذھب مالك ـــ رحمھ هللا ـــ إلى عدم جواز الشرط ابتداء :األول
  . شرطجاز النكاح ولزم ال

كمن :"قال في النوادر ،القول بالكراھة وھو قول ابن القاسم :الثاني
أو غاب عنھا فأمرھا بیدھا، فذا یكره العقد  إن أضر بھا أو شرب خمرا: شرط

  ".)19(علیھ فإن دخل كان جائزا
ج غالمھ  ،وھو مروي عن سحنون ،القول بالجواز ابتداء :الثالث وقد زوَّ

نقلھ عنھ اللخمي من . فإن فعل فأمر امرأتھ بیده ،أمتَھ على أال یسرق زیتونة
 .   )20(وأنكر بعضھم وجود ھذا القول في العتبیة ،العتبیة

  . أن ال یعلقھ بطالق أو یمین أو شيء من ذلك :القسم الثاني - ب 
أن  :"قال اللخمي. فالشرط حینئذ مكروه وال یلزم الوفاء بھ لكن یستحب

أن ال یخرجھا من بلدھا، وال : تشترط أن یسقط ما تقتضیھ لھ حقوق الزوجیة
ى، وال یذكر في ذلك عتقًا وال طالقًا  فھذا مكروه؛ ألن  - یتزوج علیھا، وال یَتََسرَّ
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واختلف في الوفاء . جاز النكاح -فیھ ضربًا من التحجیر علیھ، فإن نزل ذلك 
. أن یخرجھا، ویتزوج ویتسرى علیھا الشرط باطل؛ ولھ: بالشرط؛ فقال مالك

وقال ابن شھاب في كتاب محمد ذلك . ویستحب أن یفي بذلك من غیر شرط
 . )21("واجب، وإن لم یكن فیھ عھد

وأشار ابن رشد الحفید إلى الخالف  ،فھذا ھو خالصة مذھب المالكیة
في  وإنما اختلف العلماء:" العالي الموجود في ھذا النوع من ھذه المسألة فقال

إال أن  ،إن اشترط ذلك لم یلزمھ: فقال مالك... لزوم الشروط التي بھذه الصفة
وكذلك قال الشافعي، ... یكون في ذلك یمین بعتق أو طالق، فإن ذلك یلزمھ 

وقال ابن . لھا شرطھا وعلیھ الوفاء: وقال األوزاعي وابن شبرمة. وأبو حنیفة
وقول الجماعة مروي عن . كان من أدركت من العلماء یقضون بھا: شھاب

 ".)22(علي، وقول األوزاعي مروي عن عمر
األصل في عمل المرأة وسائر التصرفات الحل  :حكم عمل المرأة - 2
إال ما دل الدلیل على نقلھ  ،وھي قاعدة مجمع علیھا بین فقھاء اإلسالم ،واإلباحة

  .من اإلباحة إلى الكراھة أو الحرمة
ومقاصدیا أن الوظیفة األسمى للمرأة تكون وال شك أن المتقرر فقھیا 

فا� سبحانھ وتعالى خلق الخلق وجعل لكل واحد من الناس وظیفة . داخل بیتھا
ْجَن  :فخاطب المرأة وأمرھا بقولھ تعالى. مناطة بھ َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال َتبَرَّ

َالةَ  َج اْلَجاِھلِیَِّة اْألُولَى َوأَقِْمَن الصَّ َ َوَرُسولَھُ إِنََّما یُِریُد َتبَرُّ َكاةَ َوأَِطْعَن هللاَّ َوآتِیَن الزَّ
ْجَس أَْھَل اْلبَْیِت َویُطَھَِّرُكْم تَْطِھیًرا ُ لِیُْذِھَب َعْنُكُم الرِّ   . ]33: األحزاب[ هللاَّ

فمن أبرزھا تحقیق . وفي ذلك حكمة بالغة لمن تمعنھا وأدام النظر فیھا
وما ذلك إال لتكون المرأة  ،ن زخم الحیاة في الخارجاالستقرار النفسي بعیدا ع

. لتؤدي وظیفتھا التي أنیطت بھا في الشریعة اإلسالمیة ابتداء ،على أحسن حال
صلى هللا علیھ قال رسول هللا . )23(وھي رعایة حقوق الزوج وتربیة األبناء

اإلمام راع، ومسؤول عن رعیتھ،  كلكم راع ومسؤول عن رعیتھ{ :وسلم
والرجل راع في أھلھ، وھو مسؤول عن رعیتھ، والمرأة راعیة في بیت 
زوجھا، ومسؤولة عن رعیتھا، والخادم راع في مال سیده، ومسؤول عن 

والرجل راع في مال أبیھ، ومسؤول عن  :وحسبت أن قد قال: قال  رعیتھ،
ما من عبد { :وقال أیضا. )24(}رعیتھ، وكلكم راع ومسؤول عن رعیتھ
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یسترعیھ هللا رعیة، یموت یوم یموت وھو غاش لرعیتھ، إال حرم هللا علیھ 
  . )25(}الجنة

والواقع والتجربة یثبتان أن المرأة قد تستغرق جمیع وقتھا إذا أدت ھذه 
وخاصة في العصر الحاضر الذي كثرت فیھ  ،الوظائف على أكمل وجھ
فتقرر بھذا أن المكان األكمل والمناسب للمرأة ھو . المصالح والمشاغل الدنیویة

 ،وقد شھد على ذلك أھل الغرب. لتمارس وظیفتھا األصلیة ،قرارھا في بیتھا
إن التجارب أثبتت ضرورة لزوم األم لبیتھا وإشرافھا " :الدكتورة إیدالینتقول 
فإن الفارق الكبیر بین المستوى الخلقي لھذا الجیل  ،تربیة أوالدھاعلى 

 ،والمستوى الخلقي للجیل الماضي إنما مرجعھ إلى أن األم ھجرت بیتھا
  . )26("وأھملت طفلھا وتركتھ إلى من ال یحسن تربیتھ

بید أنھ ال یفھم من ھذا كلھ أن خروج المرأة للعمل خارج منزلھا محرم 
كمبل إن . وال یجوز وعلیھ . إطالق ھذا القول بدون قید أو ضابط فیھ نوع تحَّ

حسن ذكر بعض الضوابط العامة الشرعیة التي تسمح للمرأة مزاولة وظیفتھا 
  :وھذه الضوابط تحت قسمین. والعمل خارج منزلھا
كالتولید . أن تكون أعماال تمس إلیھا الحاجة للمرأة :القسم األول

 ،فھذا القسم من فروض الكفایات. اء وغیر ذلكوالتطبیب للنساء وكتعلیم النس
إذ  ،فینبغي لألمة أن توفر القدر الكافي من النساء لسد حاجة المسلمین في ذلك

أنَّ ذلك من الضروریات ومن الحاجیات التي توقع الناس عند فقدھا إلى حرج 
  .)27(شدید

كالزراعة . أن تكون أعماال ال تمس إلیھا الحاجة للنساء :القسم الثاني
لكن بشروط  ،فھذه للمرأة أن تزاول فیھا أعماال ووظائف ،والصناعة والتجارة

  :ومنھا. وضوابط
ویكون مالئما لطبیعة التركیبة  ،أن ال یؤثر ھذا العمل على أنوثتھا وفطرتھا -أ

  . األنثویة
والعمل  ،ألنھا واجبة وفرض ،ة في بیتھاأن ال یؤثر على وظیفتھا األساسی -ب

والوظیفة بالنسبة للمرأة في أغلب صوره الحاضرة لیس فیھا ما ھو واجب 
وھو محصور فیما إذا عدمت النفقة ولم یوجد من . إال النادر الیسیر منھا
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 ،لألھلیة اأو كان فاقد ،ولم یكن ھناك زوج ،وال على أوالدھا ،ینفق علیھا
  . )28(والضرورة تقدر بقدرھا ،فیكون التكسب في حقھا واجبا

وتوخي الستر الكامل وعدم االختالط  ،التزامھا بضوابط الحجاب الشرعي -ج
سواء كان للعمل أو  ،وھذا شرط عام في خروج المرأة من بیتھا. مع الرجال

 ،لغیره فإن اإلخالل بھذا الشرط فیھ مفاسد كبیرة جاءت الشریعة بدفعھ
  .وتحریم وقوعھ

 .اشتراط المرأة على زوجھا حقھا في ممارسة العمل: المطلب الثالث
وھذه المسألة لھا صور عدیدة : حكم اشتراط المرأة للعمل في عقد النكاح

  .من أبرزھا أربع صور
أن تشترط المرأة على زوجھا أو یشترط ولیھا علیھ أن : الصورة األولى

فیقبل  ،اول عملھا خارج المنزل بشكل طبیعيتمارس مھنتھا أو وظیفتھا وأن تز
  . ذلك الزوج ھذا الشرط

ج ھذه المسألة على ما تقرر سابقا عند فقھائنا على النحو التالي   : فَتُخرَّ
وال یلزم الزوج  ،وھي أن ھذا الشرط ابتداء مكروه عند اإلمام مالك

وقد جاء  ،إذ أن ھذا الشرط ال یقتضیھ العقد وال ینفیھ ،بل یستحب فقط ،الوفاء بھ
أرأیت إن تزوج امرأة على أن ال یتزوج علیھا وال : قلت:"في المدونة ما نصھ

أیفسخ ھذا النكاح وفیھ ھذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك؟  ،یتسرر
لنكاح وفیھ لم أجاز مالك ھذا ا: قلت. النكاح جائز والشرط باطل: قال مالك: قال

قد أجازه سعید بن المسیب وغیر واحد من أھل : قال مالك: قال. ھذا الشرط؟
  .)29("ولیس ھذا من الشروط التي یفسد بھا النكاح ،العلم

 وھو قول جماھیر السلف )31(والشافعي )30(وعموما ھو قول أبي حنیفة
ولیس ھذا من الشروط  ،وقال المرأة مع زوجھا رجال من أھل العلم" :قال مالك

ما بال أناس { :صلى هللا علیھ وسلملعموم قولھ  .)32("التي یفسد بھا النكاح
یشترطون شروطا لیس في كتاب هللا، من اشترط شرطا لیس في كتاب هللا فھو 

  . )33(}شرط هللا أحق وأوثق ،باطل، وإن اشترط مائة شرط
في الشروط الجعلیة فصححوا ھذا الشرط وألزموا  )34(وتوسع الحنابلة

والصحیحة على . صحیحة وفاسدة: إذ الشروط عندھم على القسمین ،الوفاء بھ
لیس من مقتضى العقد وفیھ مصلحة : والثاني. ما یقتضیھ العقد: األول: نوعین

لحدیث عقبة  ،فلزم الشرط ،ومسألتنا ھذه من النوع الثاني عند الحنابلة. للشارط
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إن أحق { :قال صلى هللا علیھ وسلمأن النبي  -رضي هللا عنھ  - ن عامر ب
  .)35(}الشروط أن توفوا بھ؛ ما استحللتم بھ الفروج

فعن عبد الرحمن بن غنم  -رضي هللا عنھ  - وبھ قضى عمر بن الخطاب 
أتي في امرأة جعل لھا زوجھا  - رضي هللا عنھ  -شھدت عمر بن الخطاب : قال

إنما مقاطع " :إذا یطلقننا، فقال عمر: لھا شرطھا، فقال رجل: دارھا، فقال عمر
  .)36("الحقوق عند الشروط

 المرأة العمل في النكاح ال یخلو والذي یظھر من ھذا العرض أن اشتراط
  : من حالین

 ،أن یكون ھذا الشرط مسقطا أو مخال بوظیفتھا األساسیة :األولىالحالة 
فحینئذ للزوج أن ال یفي . فیمس بحقوق الزوج من رعایة شؤونھ وشؤون أوالده

. لمساسھ بأمور اقتضاھا العقد أصالة. وال یلزمھ ھذا الشرط. بالشرط المذكور
و من اشترط شرطا لیس في كتاب هللا فھ{ صلى هللا علیھ وسلملعموم قولھ 

  . )37(}باطل، وإن اشترط مائة شرط
ففحوى الخطاب في ھذا الحدیث دل على أن الشرط الباطل ھو الشرط 

فكیف إذا كان ھذا الشرط مصادما لما اقتضاه  ،الذي لیس لھ وجود في كتاب هللا
  .فھو من باب أولى أن یكون في البطالن أشد ،عقد النكاح أصالة

أو یمس  ،مسقطا لوظیفتھا األساسیة أن ال یكون مخال أو :الحالة الثانیة
  : فھذا ینظر فیھ إلى أمرین ،بما اقتضاه العقد من حقوق الزوج واألبناء الواجبة

فإن كان  ،أن یكون خروجھا إلى العمل بضوابط الشرع المذكورة آنفا -أ
جرى في ھذا الشرط خالف العلماء الذي ذكر أول المسألة؛ من أنھ ال  ،كذلك

ویستحب الوفاء بھ على قول مالك ولكن  ،یلزم الوفاء بالشرط عند الجمھور
  .)38(وصح عند الحنابلة ولزم الشرط .یكره النكاح عنده على ھذا الشرط ابتداء

ولم یكن عملھا موافقا لضوابط الشرع بطل  ،فإن لم یكن خروجھا كذلك -ب
بل قد یجب عدم الوفاء  ،وفي ھذه الحالة ال یلزم الشرط ،الشرط وجاز النكاح

. لما قد طرأ على ھذا الشرط من أمور تنقلھ من أصل اإلباحة إلى الحرمة ،بھ
. )39(}كلكم راع ومسؤول عن رعیتھ{ صلى هللا علیھ وسلموذلك لعموم قولھ 

ومما ال  ،شرط یعود على أصل قوامة الرجل على المرأة فیضعفھوألن ھذا ال
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شك فیھ أن القوامة على حفظ دین الزوجة أولى باالھتمام من القوامة على حفظ 
  . بدنھا من النفقة علیھا وغیر ذلك
  : الحالتین ما یلي ھاتینویترب من اآلثار الفقھیة على 

مسقطا أو مخال بوظیفتھا  الشرط ھذا  فیھایكون التي   ؛أن الحالة األولى - 1
؛ التي یكون فیھا خروج المرأة للعمل من الحالة الثانیة - ب  -قطة والن ،األساسیة

لیس للقاضي فیھا سلطة فسخ النكاح بمجرد دعوى  .بغیر ضوابط شرعیة
 ،ألنھ شرط باطل باإلجماع ؛م یلتزم لھا شرطا دون رضى الزوجأنھ ل :المرأة

وللزوج الحق في الطالق إن تمسكت المرأة بشرطھا  ،لما یحیط بھ من مالبسات
  . وللزوجة كذلك الحق في الخلع إن لم یلتزم لھا شرطھا ،التعسفي

فإن للقاضي الحق بالتدخل بفسخ النكاح : من الحالة الثانیة -أ  - أما النقطة  - 2
. رط لزم عندھمألن الش ،تخریجا على قول الحنابلة ،ولوم لم یرض الزوج

فتعین الخلع إن  ،وعلى قول الجمھور ال یفسخ النكاح إن لم یرض الزوج
  . )40(تمسكت المرأة بشرطھا وأبى الزوج تطلیقھا

بطالق أو أن " عمل المرأة"أن یعلق ھذا الشرط وھو  :الصورة الثانیة
إلى أن ھذا الشرط غیر  -رحمھ هللا  - ففي ھذه الحالة ذھب مالك  ،أمرھا بیدھا

ال ینبغي ألحد أن یشھد :" قال مالك في روایة ابن القاسم عنھ ،مشروع ابتداء
  . )41("كتابا فیھ شرط طالق أو حریة أو مشي إلى مكة

غیر أنھ إن وقع ھذا الشرط معلقا على طالق أو یمین فإنھ یلزم عند مالك 
وكل شرط " :قال مالك. ویقع بھ الطالق أو التملیك إن أخل بھ الزوج. وغیره

   .)42("وإن كان في العقد فال یلزم إال ما كان فیھ تملیك
فال  ،وكل ما شرط لھا بغیر یمین" :وقال ابن عبد الحكم عن مالك قال

أنھ إن كان عن یمین : ومفھومھ. )43("ینبغي لھ أن یفي بھ وال یقضي علیھ
 ،ویقع الطالق أو التملیك إن لم یلتزم الزوج بھذا الشرط ،فینبغي الوفاء بھ

  .وللقاضي الحق في الفسخ في ھذه الحالة
وھذه الصورة في  ،أن یكون ھذا الشرط بعوض مالي :الصورة الثالثة

إال أن . الحكم كالصورتین السابقتین من حیث الحكم ولزوم الشرط من عدمھ
فھل  ،االختالف بینھا وبین ما سبقھا في العوض المالي إذا أخل الزوج بالشرط
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. أم ال؟ ،للمرأة الحق أن ترجع علیھ بحقھا وتطالبھ بالعوض إذا أخل بالشرط
  :الصورة لھا حالتان فنقول إن ھذه

:" كأن تقول لھ ،أن یكون ھذا العوض شیئا من صداقھا :الحالة األولى
أو تخفف عنھ شیئا من ". أتزوجك على نصف المھر على أن تتركني أعمل

وقد تكلم العلماء عن . وھذه وإن كانت نادرة إال أنھا واقعة في مجتمعنا ،صداقھا
  : ومجمل الكالم كاآلتي ،ھذه المسألة قدیما

وذلك كمن كان صداقھا ألفا فوضعت منھ  ،معینا من صداقھاأن تضع شیئا  - 1
فإنھا  ،شیئا كمائة أو مائتین أو قالت أضع عنك الربع أو النصف أو الثلث

 :-رحمھ هللا  -قال مالك  ،)44(ترجع علیھ بما لھا إن خالف ولم یلتزم شرطھا
أرأیت إن كانت إنما حطت عنھ بعد عقدة النكاح على أن شرطت علیھ ھذه "

فإن أتى شیئا مما شرطت : یلزمھ ذلك ویكون لھ المال، قال: الشروط؟ قال
مثل ما یشترط أن ال یخرجھا من مصرھا وال  ،علیھ رجعت في المال فأخذتھ

  . )45("یتسرر علیھا وال یتزوج
إما أن تعین المقدار : فھذا على قسمین ،أن تخفف عنھ من صداقھا قبل العقد - 2

  . المسقط والمخفف أو ال
فالمشھور في ھذه الحال  ،أن تضع شیئا معینا من صداقھا :القسم األول -أ

: ومقابل المشھور ما رواه أشھب عن مالك ،أنھا ال ترجع علیھ بشيء من مالھا
  . )46(وصوبھ ابن یونس ،أنھا ترجع علیھ بما وضعت عنھ

بأن قالت لھ  ،أن تضع شیئا غیر معین من صداقھا :القسم الثاني -ب
فاختلف في ھذه الحال على  ،ف وھو یعلم أن صداق مثلھا ألفینأتزوجك بأل
  :ثالثة أقوال
 ،أنھ یحق لھا أن ترجع علیھ بمالھا ،وھو المشھور من مذھب مالك: القول األول

  .وبھ أخذ أصبغ وجماعة
  .لیس لھا أن ترجع علیھ وھي ظاھر روایة المدونة: القول الثاني
دون أن  ،یكون ما وضعتھ من صداق المثلأنھا ترجع بشرط أن : القول الثالث

  . )47(وھي روایة علي بن زیاد ،یكون من الزائد عن صداق المثل
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وذلك بأن  ،أن یكون ھذا العوض المالي من غیر الصداق: الحالة الثانیة
وكذلك ما إذا اتفقت معھ  ،تعطیھ من حر مالھا على أن یلتزم شرطھا في العمل

فھذا العوض ابتداء . على أن لھ نصف المرتب أو ثلثیھ في أن یتركھا تعمل
 :قال الحطاب المالكي ،ولھا أن ترجع علیھ بمالھا إذا لم یلتزم شرطھا ،جائز

كما جاز أن تعطي المرأة زوجھا ماالً على أال یتزوج علیھا، وإن كان ذلك "
فمتى  ،ا أنفسھما من االنتفاع بالنكاح النتفاعھما بالمالحالالً لھما إال أنھما منع

  . )48("رجع علیھما بما أخذا ،رجعا عن ذلك
ھو اختالفھم في تكییف ھذه  ،وسبب اختالف الفقھاء في جمیع ما سبق

  :على قولین - من حیث وصف العوض الذي بھ تم الشرط  -الحالة الثانیة 
فمتى ما التُِزَم  ،رأى بأن ھذا العوض ھو في مقابل الشرط :القول األول -أ

وعلى ھذا ینبني القول بتجزئة العوض إذا التزم الزوج  ،الشرط استحق العوض
ألتزم شرطك " :وصورتھ أن یقول الزوج ،بالشرط مدة معینة فقط كسنة ونحوھا

ففي ھذه . فالتزم بشرطھ سنة ،"في العمل على أن یكون لي نصف المرتب
ولیس لھ . لحال یكون لھ ذلك العوض بقیمة الوقت الذي سمح فیھ لھا بالعملا

. العوض في الوقت الذي أعلن فیھ عدم االلتزام بالشرط ولو بقیت في عصمتھ
  . ألن العوض إنما استحقھ بمقابل التزامھ بالشرط

أن یكون الفعل المعلق علیھ إعطاء : الوجھ األول:" الحطاباإلمام قال 
 ،إن أعطیتني عبدك، أو دارك:لھ للملتزم أو لغیره شیئاً وتملیكھ إیاه نحو الملتزم 

أو فلك عندي كذا الشيء  ،أو فلك على كذا ،فقد التزمت لك بكذا ،أو فرسك
فھذا من باب ھبة الثواب  ..... قد أسقطت عنك الدین الذي لي علیكیسمیھ، أو ف

لم یحك في ذلك خالفاً، وأنھا وقد صرحوا بأنھ إذا سمى فیھا الثواب أنھا جائزة و
حینئذ بیع من البیوع فیشترط في كل من الملتزم بھ والملتزم علیھ ما یشترط في 

   .)49("الثمن والمثمون من انتفاء الجھل والغرر
 -قرب ذلك أو بعد  - وعلیھ فإن للمرأة أن ترجع علیھ بما أعطتھ من مالھا 

أنھ فرق في ذلك بین القریب ونقل عن ابن عبد السالم  .)50(تحقیقا للعوضیة
فإن كان التزامھ للشرط مدة طویلة حتى بَُعَد النكاح لم یكن لھا الرجوع  ،والبعید

وإن كان التزامھ للشرط مدة قریبة من  ،واستحق العوض على ذلك ،علیھ بمالھا
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ولھا في ھذه الحال أن ترجع علیھ  ،عقد النكاح لم یستحق العوض على ذلك
  . - وهللا أعلم  -ول لھ حظ كبیر من النظر وھو ق.  )51(بمالھا

وذھب بعض الباحثین المعاصریین إلى تفصیل یحسن ذكره في ھذا 
  :المقام وھو كالتالي

كأن یقوم بتوصیل الزوجة  ،إن كان ھذا العوض في مقابل عمل الزوج: قالوا -
فإنھ في ھذه الحالة یستحق العوض على  ،أو بمرافقتھا فیھ ونحو ذلك ،لعملھا

  .ھذا العمل
 ،وأما إن كان ھذا العوض في مقابل إذنھا لھا بالعمل فقط دون جھد وتعب -

ھل الحقوق "بناء على اختالفھم في مسألة  ،فإنھم اختلفوا في ذلك على قولین
االحتباس "وحق الزوج في مسألتنا ھذه ھو ". تقبل المعاوضة أم ال؟

فھل یصح للزوج المعاوضة على إسقاط حقھ مقابل المال أم  ،"والتمكین
  . ؟)52(ال

 ،وھو قول الجمھور ،فمن قال إن جنس ھذه الحقوق ال یصح المعاوضة علیھا -
وسائر الحقوق الزوجیة في  ،فیبنى على ھذا أنھ ال یحق للزوج أن یسقط حقھ

وعلیھ فال یحق للزوج  ،إذ ال تصح المعاوضة في ھذه الحال ،مقابل المال
إال أن یكون ذلك  ،اشتراط جزء من المرتب في مقابل أن یأذن لھا بالعمل

ألن العشرة الزوجیة مبناھا على  ،عن طیب نفس من الزوجة فیجوز
  . )53(ال على المكایسة والمشاحة ،المكارمة واإلحسان

نسبھ و ،ومن قال إن الحقوق یصح المعاوضة علیھا وھو قول عند المالكیة -
. )54(بعض الباحثین إلى الخرشي في شرحھ على خلیل ولم أقف علیھ فیھ

ج القول بصحة أن یسقط الزوج حقھ في  االحتباس والتمكین "وعلى ھذا یخرَّ
  . وكذا سائر الحقوق الزوجیة المعنویة في مقابل عوض مالي" التام

ذا الحق من بید أنَّ ھذا القول قد یفتح باب تعسف كبیر حین یستعمل الزوج ھ -
وفي القول بھ . )55(فََمْنُعھُ سدا للذریعة أولى ،أجل مساومة المرأة على مالھا

والتوسع فیھ عود على أصل ومقصد كبیر من مقاصد الشریعة في النكاح 
التي مبناھا المكارمة  ،بالھدم أو اإلضعاف؛ أال وھو حسن العشرة بالمعروف

  . والبذل واإلحسان
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وعلى ذلك فالمجعول علیھ ھو  ،أن ذلك من باب الجعالة :القول الثاني -ب
وعلیھ فإن الجعل ال  ،فمتى منعھا منھ لم یستحق الجعل ،عدم منعھا من العمل
 ،فإن أذن لھا بالعمل سنة مثال لم یستحق الجعالة على ذلك ،یتجزأ في ھذه الحال

  . )56(أن ترجع علیھ بمالھاولھا في ھذ الحال 
ویجدر التنبیھ ھنا أنھ في كال الحالتین سواء كان العوض المالي  :تنبیھ

كأن یكون نصف مرتبھا أو شیئا من  ،شیئا من صداقھا أو شیئا من ُحرِّ مالھا
على أنھ متى  ،بأن اشترطت العمل في مقابل عوض ،فإنھ إن علق بطالق ،ذلك

یلتزم الزوج فإن لم  ،ففي ھذه الحال لزم الشرط ،لم یلتزم بالشرط فھي طالق
ألنھا أخذت العوض وھو  ،ولیس للمرأة أن ترجع بمالھا ،بالشرط وقع الطالق

فإن كانت أعطتھ المال : قلت:" وھذا تخریج على قول مالك حین قال. الطالق
فإن فعل وقع : على أن ال یتزوج علیھا، فإن تزوج علیھا فھي طالق ثالثا؟ قال

   .)57("ت طالقھا بما وضعت عنھولم یرجع في المال؛ ألنھا اشتر ،الطالق
وأن . أن یكون ھذا الشرط في مقابل إسقاط النفقة علیھ :الصورة الرابعة

  ".ألتزم شرطك بالنسبة للعمل على أن تسقط عني نفقتك:" یقول لھا مثال
البد  ،وقبل الشروع في تفصیل ھذه الصورة وبیان مایتعلق بھا من أحكام

لیتحدد بھما  ؛وموجب ھذه النفقة زوجتھ، التعرف على حكم نفقة الزوج علىمن 
  .  نطاق البحث

والمقصود بالنفقة في عرف الشرع : زوجتھعلى  الزوجحكم نفقة  - 1
. )58(وعند الفقھاء ھي ما یبذلھ اإلنسان على عیالھ من الطعام والكسوة والمسكن

وذلك على قدر مالھ وحالھ، وذلك یختلف باختالف األزمنة " :قال الرجراجي
واألمكنة، ولیس في ذلك قدر معلوم وال شرع محتوم، وإنما ذلك على قدر 

  . )59("اجتھاد الحاكم
وقد أجمع العلماء على وجوب النفقات للزوجات على األزواج إال الناشز 

واتفقوا أن الحر الذي یقدر على :" قال ابن حزم. )60(أو التي امتنعت من زوجھا
زوجتھ التي تزوجھا زواجا  نفقةالمال البالغ العاقل غیر المحجور علیھ فعلیھ 

صحیحا إذا دخل بھا وھي ممن توطأ وھي غیر ناشز وسواء كان لھا مال أو لم 
ِدَر لِیُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِھِ َوَمْن قُ  :ومستند ھذا اإلجماع قولھ تعالى". )61(یكن
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ُ بَعْ  ُ نَْفًسا إِالَّ َما آتَاھَا َسیَْجَعُل هللاَّ ُ َال یَُكلُِّف هللاَّ ا آتَاهُ هللاَّ َد ُعْسرٍ َعلَْیِھ ِرْزقُھُ فَْلیُْنفِْق ِممَّ
  .]7: الطالق[ یُْسًرا

  .)62(}ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف{ :صلى هللا علیھ وسلموقولھ 
ما یلزم عند :" والمقصود بموجب النفقة ھو :بیان موجب النفقھ - 2

تحققھ إیجاب النفقة على الزوج فإذا انتفى الموجب كان ذلك علة إسقاط 
  : في موجب النفقة إلى قولین -رحمھم هللا  -وقد اختلف العلماء ".  )63(النفقة

. یرى أن النفقة إنما وجبت على الرجل بمجرد العقد فقط: القول األول
. )64(ل العلم في روایات غیر مشھورة في المذاھب األربعةوبھ قال بعض أھ

وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ یعقد " :قال ابن حزم ،وعلیھ مذھب الظاھریة
وما زاد على  ،وعللوا ذلك بأن العقد ھو سبب وجوب النفقة. )65("النكاح ونفقتھا

  . )66(ذلك إنما ھو أثر من آثار ھذا العقد
وھذا ھو  ،النفقة واجبة للمرأة في مقابل أمر زائد على العقد :القول الثاني

واختلفوا في تحدید ھذا األمر الزائد على ثالثة . )67(قول الجمھور من أھل العلم
ومنھم من قال التمكین . )68(وھم األحناف ،فمنھم من قال ھو االحتباس: أقوال

 ،ل ھو التمكین التامومنھم من قا. )70(والشافعیة )69(وھو قول عند المالكیة ،فقط
  .)72(وروایة عند الحنابلة )71(وھو قول عند الشافعیة. أي االحتباس والتمكین معا

وبعد ھذه المقدمة وھذا العرض لحكم النفقة وموجبھا نأتي إلى مسألتنا ھذه؛  -
  . فأقول وبا� التوفیق ،التي ستخرج على ما سبق بیانھ وعرضھ

  : باعتبار إذن الزوج إلى قسمین" عمل المرأة"إن القسمة العقلیة تقتضي تقسیم  -
وھذا القسم  ،أن ال یأذن الزوج بالعمل فتعصیھ وتخرج :القسم األول -أ

 ،ألن المرأة حینھا تعد ناشزا. وقد حكي على ذلك اإلجماع ،مسقط للنفقة
جماع على ذلك في كالم وقد تقدم ذكر اإل ،والنشوز مسقط للنفقة بإجماع العلماء

ھل سقوط : وإن كان قد وقع خالف في ھذا القسم في مسألة .)73(ابن القطان
  . أو جزءا منھ فقط؟ ،النفقة یكون سقوطا كلیا

ولكن وجب التنبیھ في ھذا القسم على أن اإلجماع محكي فیما إذا كفاھا 
باذال للنفقة أما إن أنقص نفقتھا ولم یكن . الزوج النفقة كلھا وسد حاجتھا

فإن المرأة  ،الضروریة أو الحاجیة التي توقع المرأة بفواتھا في حرج عظیم
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قال . ولھا النفقة كلھا في القضاء الشرعي إن طلبت ذلك ،حینھا ال تعد ناشزا
ألنھ لما تعذر علیھا اكتساب النفقة من الزوج جاز لھا أن تكتسبھا " :الماوردي

اكتساب النفقة في منزلھا بغزل أو خیاطة فلو قدرت على  ،بعمل من غیر زوج
ألنھ ال یستحق  ،فأرادت الخروج للتكسب بعمل في غیر منزلھا كان ذلك لھا

فأما اللیل فعلیھا أن ترجع فیھ  ،ھذا في النھار. الحجر علیھا في أنواع الكسب
فإن امتنعت علیھ  ...ألنھ زمان اإلیواء دون العمل واالكتساب ،إلى منزل الزوج

نھار لم یجر علیھا حكم النشوز، وكانت على حقھا من استحقاق النفقة، وإن في ال
   .)74("امتنعت علیھ في اللیل صارت ناشزا وال نفقة لھا

ھو نطاق بحثنا ومحل وھذا . أن یأذن الزوج بالعمل :القسم الثاني -ب
فلم یتطرقوا إلیھا إال النادر  ،ھذه المسألة عزیزة عند الفقھاء القدامىو. النظر فیھ

وأشبھ ما وقفت علیھ من كالم الفقھاء المتقدمین بمسألتنا ھذه للقیاس  ،الیسیر
ج مسألتنا ھذه ،علیھا ھو مسألتان   . وعلیھما ستَُخرَّ

ما ذكره المالكیة في مسألة ما إذا أسقطت المرأة عن زوجھا : المسألة األولى -
  . )75(نفقة المستقبل

یلزمھا ألن  ھل ،عن زوجھاوكالمرأة إذا أسقطت نفقة المستقبل " :قال خلیل -
ألنھا لم تجب بعد؟ قوالن حكاھما ابن  ،سبب وجوبھا قد وجد؟ أو ال یلزمھا

  . )76(راشد
أي أن ". ألن سبب وجوبھا قد وجد" :ووجھ الشاھد من كالم خلیل قولھ

  . النفقة مستحقة إذا وجد موجبھا
بعض فقھاء الشافعیة والحنابلة في المرأة التي تخرج  ما ذكره: المسألة الثانیة -

النفقة : ففیھا القوالن عندھم ،من البیت مسافرة ألجل قضاء حاجة نفسھا
  . وعدمھا

ولو خرجت في  ،ولو خرجت في حاجتھ بإذنھ فال" :قال أبو حامد الغزالي
إن قلنا تستحق بالعقد وتسقط بالنشوز فلھا : حاجة نفسھا بإذنھ ففي نفقتھا قوالن

  . )77("وإن قلنا بالتمكین فال. النفقة
...  حاجة نفسھاأن تخرج بإذن الزوج في :" وقال أبو المعالي الجویني

تِھا، أنھ یسقط حقھا من القَْسم ونفق: فإذا كان ذلك، فالمنصوص علیھ في الجدید
   .)78("لھا القسم والنفقة؛ ألنھا خرجت باإلذن والرضا: وقال في القدیم
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ولو لنزھة أو  ،وإن سافرت الزوجة في حاجة نفسھا" :وقال البھوتي
فال  ،ولو بإذنھ ،أو حج تطوع أو عمرة تطوع ،تجارة أو زیارة رحم أو غیره

الشافعیة والحنابلة فنالحظ أن . )79("ألنھا فوتت التمكین ألجل نفسھا ،نفقة لھا
  : في ذلك أمرین اكذلك راعو

الصفة والحال التي : والثاني. موجب النفقة من التمكین التام وغیره: األول
  : وعلیھ فمسألتنا حكمھا كالتالي". قضاء حاجة نفسھا:"خرجت بھا المرأة وھي

  : من حالین إن خروج المرأة للعمل بإذن الزوج ال یخلو -
ویكون الزوج  ،تخرج المرأة للعمل بإذن زوجھاأن : الحالة األولى

أو تساعده في  ،بأن تھبھ من مالھا إن كان معسرا ،مستفیدا من عمل زوجتھ
فھذه ال تُسقِطُ للمرأة  ،النفقة الواجبة من كسوة أو كراء منزل أو شراء طعام

ویكاد یكون ھذا الحكم  ،ألن خروجھا أصبح خروجا لحاجتھ ھو ،حقھا في النفقة
  . شبھ اتفاق بین الفقھاء
ویكون الزوج غیر  ،أن تخرج المرأة للعمل بإذن زوجھا: الحالة الثانیة

فیتحقق . بأن كان موسرا في جمیع أوقاتھ وأحوالھ ،مستحق لمالھا ولعملھا
فیجري في ھذه . وصف الفقھاء لھذه الحالة بأن المرأة ھنا خرجت لحاجة نفسھا

  . لقوالن عند أھل العلمالحالة ا
إن قلنا أن المرأة تستحق النفقة بالعقد فقط وھو قول  :القول األول

ولیس للرجل  ،كان للمرأة الحق في النفقة ،إذ ھو الموجب للنفقة ،الظاھریة
حینھا التعسف والجشع في مساومة المرأة على حقھا وإسقاطھ بھذا الشرط 

  . المشروط في العقد
إذ لم تكن ناشزا في ھذه  ،باإلذن فال تسقط نفقتھاوألنھا إنما خرجت 

فمطلق اإلذن  ،وعلمنا فیما سبق أن النشوز وحده ھو المسقط للنفقة ،الحالة
وقد قال ابن قدامة فیمن سافرت في حاجة . یكفیھا الستحقاق النفقة ألنھا لم تنشز

ھا ویحتمل أن ال تسقط نفقتھا، وإن لم یكن معھا؛ ألن" :نفسھا بإذن زوجھا
  . )81(وھذا الذي علیھ الشافعیة في القدیم. )80("مسافرة بإذنھ

 ،إن قلنا بأن المرأة تستحق النفقة بموجب آخر غیر العقد :القول الثاني
فعلى ھذا ال نفقة . وھو إما االحتباس أو التمكین أو االحتباس والتمكین معا

فیسقط حقھا . ألن موجب النفقة لم یتحقق ھنا ،للمرأة على زوجھا في ھذه الحالة
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فكیف إذا اشترطھ فیكون من باب  ،في النفقة ولو لم یشترطھ الزوج في العقد
فاإلذن لھا بالعمل ال  ،وعلى ھذا قول الجمھور كما بیناه سابقا. أولى وأحرى

  . )82(یفیدھا شیئا إال سقوط اإلثم عنھا فقط
  : الخاتمة
  :النتائج

وال یصح أن ننظر إلیھ على أنھ  ،ھو عقد مكارمة بین الزوجینعقد الزواج  - 1
عقد استثماري یمكن فیھ للزوج أو الزوجة جلب المال واكتناز الثروة بعیدا 

  .عن المحافظة على رابط العصمة الزوجیة
أن الشروط الجعلیة في النكاح المعاصر قد َشابھُ كثیر من التعسف وعدم  - 2

لھذا فإن نصوص الشرع التي أباحت الشروط في عقد النكاح  ،المشروعیة
المسلمون عند " صلى هللا علیھ وسلملیست على إطالقھا ومنھا قولھ 

  .)83(" أو أحل حراما ،إال شرطا حرم حالال شروطھم
أن عمل المرأة في العصر الحاضر وإن كان حقا مشروعا في األصل  - 3

إال أن اشتراطھ في النكاح لیكون وسیلة ضغط على  ،الشرعي وكذا القانوني
  . الرجل أمر غیر مشروع

في عقد النكاح ال موافقة الزوج على شرط من الشروط الجعلیة المذكورة  - 4
أو أنھ موافق على  ،یعني ذلك أنھ موافق على كل ما ترتب علیھ من آثار

في األخذ  -رحمھم هللا -ولذلك نقول إن توسط المالكیة . جمیع صوره
بالشروط الجعلیة نراه نظرا سدیدا وقوال صوابا؛ حیث أنھم قبلوا من 

وما تصح بھ المعاشرة  ،الشروط ما كان منھا موافقا لمقتضى العصمة
وقولھم بكراھة الشروط الجعلیة ابتداء ھو من باب قطع الطریق . الزوجیة

أحد الزوجین  وسد الذریعة أمام شھوات النفس ومطامعھا التي إن تمادى فیھا
فإنھ یُخرج العقد من كونھ عقد مكارمة إلى عقد معاوضة یبحث كل من 

دون النظر إلى المعاني . الطرفین عن مصلحتھ الشخصیة فقط ال غیر
  . الشرعیة والقواعد المقاصدیة للنكاح الشرعي اإلسالمي

  :التوصیات
ي عقد التي أصبحت تشترط فمثل ھذه الشروط الجعلیة ضرورة البحث في  - 1

أو . ؛ كاشتراط المرأة على زوجھا سكنا انفرادیا بعیدا عن أھلھالنكاح
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أو أن تشترط علیھ عدم السفر معھ  ،اشتراطھا أن تكمل مسارھا الدراسي
إذ أن  ،وتبیین آثارھا الفقھیة والقانونیة .لبالد أو مدینة معینة لالستقرار ھناك

  . تحتاج إلى إعادة نظر الشروطكثیرا من ھذه 
ففرق بین القدیم والحدیث في  ،ضرورة االھتمام باألعراف المعاصرة - 2

بسبب اختالف األعراف من قطر إلى قطر ومن  ،دراسة مثل ھذه المسائل
ومن عرف صعوبة  ،ففرق حینئذ بین التنظیر والتنزیل. زمان إلى زمان

  .  األول تورع عن الثاني
 :قائمة المصادر والمراجع

 ،عالم الكتب ،م.ط؛ ال.ال( ،التنبیة في الفقھ الشافعي ،)ھـ476(إبراھیم الشیرازي ت  .1
  ).ت.د

دار الكتب  ،م.ط؛ ال.ال( ،المھذب في فقة اإلمام الشافعي ،)ھـ476(إبراھیم الشیرازي ت  .2
  ).ت.د ،العلمیة

أبو عبیدة مشھور بن حسن : تحق ،الموافقات ،)ھـ790(ت  ،إبراھیم بن موسى الشاطبي .3
 ).ه1417 ،دار ابن عفان ،م.؛ ال1ط(آل سلمان 

  ).ت.د ،دار الفكر ،ط؛ بیروت،ال( ،المحلى باآلثار ،)ھـ456(ابن حزم األندلسي ت   .4
مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت  ،)ھـ456(بن حزم األندلسي ت ا  .5

  ).ت.د ،دار الكتب العلمیة ،ط؛ بیروت.ال( ،واالعتقادات
. أ: تحق ،عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة ،)ھـ616(بن شاس المالكي ت ا  .6

  ).ه1423 ،دار الغرب اإلسالمي ،؛ بیروت1ط( ،حمید بن محمد لحمر. د
دار  ،؛ بیروت2ط( ،حاشیة رد المحتار على الدر المختار ،)ھـ1252(ابن عابدین ت  .7

  ). ه1412 ،الفكر
دار الكتب  ،م.؛ ال1ط( ،مدالكافي في فقھ اإلمام أح ،)ھـ620(ابن قدامة المقدسي ت   .8

  ).ه1414 ،العلمیة
 ،مكتبة القاھرة ،م.ط؛ ال.ال( ،المغني البن قدامة ،)ھـ620(ابن قدامة المقدسي ت   .9

  ).ه1388
دار  ،م.ط؛ ال.ال( ،الشرح الكبیر على متن المقنع ،)ھـ682(ابن قدامة المقدسي ت   .10

  ).ت.د ،الكتاب العربي
 ).ه1414 ،دار صادر ،؛ بیروت3ط( ،لسان العرب ،)ھـ711(ابن منظور ت  .11
 ،؛ قطر1ط( ،الدكتور أحمد عبد الكریم نجیب: تحق ،التبصرة ،أبو الحسن اللخمي .12

  ).ه1432 ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة
؛ 3ط( ،محمد عبد القادر عطا: تحق ،)ھـ458(السنن الكبرى ت  ،أبو بكر البیھقي .13

  ).ه1424 ،دار الكتب العلمیة ،بیروت
؛ 1ط( ،إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ،)ھـ1310(بكر الدمیاطي ت أبو  .14

  ).ه1418 ،دار الفكر ،بیروت
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حسین علي الیدري : تحق ،المحصول في أصول الفقھ ،)ھـ543(أبو بكر بن العربي ت  .15
  ).ه1420 ،دار البیارق ،؛ عمان1ط(سعید فودة  -

مجموعة باحثین : تحق ،الجامع لمسائل المدونة ،)ھـ451(أبو بكر بن یونس الصقلي ت  .16
  ).ھـ 1434 ،دار الفكر ،م.؛ ال1ط. (في رسائل دكتوراه

محمد  ،أحمد محمود إبراھیم : تحق ،الوسیط في المذھب ،)ھـ505(أبو حامد الغزالي ت  .17
  ).ه1417 ،دار السالم ،؛ القاھرة1ط( ،محمد تامر

عبد العظیم / د. أ: تحق ،في درایة المذھبنھایة المطلب  ،)ھـ505(أبو حامد الغزالي ت  .18
  ).ه1428 ،دار المنھاج ،م.؛ ال1ط( ،محمود الّدیب

 4یوم الثالثاء  ، www.saaid.net :على الرابط  ،ضوابط عمل المرأة ،أبو زید  .19
  . 11:20على الساعة  ،2018سبتمبر 

؛ 1ط( ،محمد عوض مرعب: تحق ،تھذیب اللغة ،)ھـ370(أبو منصور الھروي ت  .20
  ).م2001 ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت

. عبد السالم محمد ھارون: تحق ،معجم مقاییس اللغة ،)ھـ395(أحمد بن فارس ت  .21
 ).ه1399 ،دار الفكر ،م.ط؛ ال،ال(

: تحق ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،)ھـ393(إسماعیل بن حماد الجوھري ت  .22
  ).ه1407 ،دار العلم للمالیین ،؛ بیروت4ط( ،مد عبد الغفور عطارأح

مكتبة أوالد  ،م.ط؛ ال.ال( ،عمل المرأة في میزان الشریعة اإلسالمیة ،أم حبیبة البریكى .23
  ).ت.د ،الشیخ للتراث

د سید عبد : تحق ،تشنیف المسامع بجمع الجوامع ،)ھـ794(ت  بدر الدین الرزكشي  .24
 ،مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث ،م.؛ ال4ط(د عبد هللا ربیع،  -العزیز 
  ). ه1418

 ،دار الكتب العلمیة ،؛ بیروت1ط( ،البنایة شرح الھدایة ،)ھـ855(بدر الدین العینى ت   .25
  ).ه1420

عبد السالم : تحق ،تحریر الكالم في مسائل االلتزام ،)ھـ954(الحطاب الرعیني ت   .26
  ).ه1404 ،دار الغرب اإلسالمي ،؛ بیروت1ط( ،محمد الشریف

التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن  ،)ھـ776(خلیل بن إسحاق الجندي ت   .27
مركز نجیبویھ للمخطوطات  ،م.؛ ال1ط( ،أحمد بن عبد الكریم نجیب. د: تحق ،الحاجب

  ).ھـ1429 ،وخدمة التراث
حبیب : تحق  ،سنن سعید بن منصور ،)ھـ227(ساني ت سعید بن منصور الخرا  .28

  ).ه1403 ،الدار السلفیة ،؛ الھند1ط( ،الرحمن األعظمي
عبد : تحق ،اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل ،)ھـ968(شرف الدین الحجاوي ت   .29

  ).ت.د ،دار المعرفة ،ط؛ بیروت.ال( ،اللطیف محمد موسى السبكي
 ،طھ عبد الرؤوف سعد: تحق ،شرح تنقیح الفصول ،)ھـ684(شھاب الدین القرافي ت   .30

  ).ه1393 ،شركة الطباعة الفنیة المتحدة ،م.؛ ال1ط(
مجدي : تحق ،، الھدایة إلى أوھام الكفایة)ھـ772(عبد الرحیم اإلسنوي الشافعّي ت  .31

  ).م2009 ،دار الكتب العلمي ،م.ط؛ ال.ال( ،محمد سرور باسلوم
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بحث محكم قدم لحلقة البحث  ،في النفقة الزوجیة أثر عمل المرأة ،عبد السالم الشویعر .32
نفقة الزوجة في (التي أقامھا مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة بعنوان 

جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،؛ السعودیة1،ط) (ضوء متغیرات العصر
  ).ه 1432،اإلسالمیة

النوادر والزیادات على ما في المدونة من  ،)ـھ386(ابن أبي زید القیرواني ت عبد هللا  .33
  ).م1999 ،دار الغرب اإلسالمي ،؛ بیروت1ط( ،غیرھا من األمھات

. أحكام األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة ،)ھـ1375(عبد الوھاب خالف ت  .34
  ).ه1357 ،مطبعة دار الكتب المصریة ،؛ القاھرة2ط(

دار  ،م.؛ ال2ط( ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،)ھـ587(عالء الدین الكاساني ت  .35
  ).ه1406 ،الكتب العلمیة

؛ 2ط( ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،)ھـ885(عالء الدین المرداوي ت  .36
  ).ت.د ،دار إحیاء التراث ،م.ال

  ).ه1403 ،دار الكتب العلمیة ،؛ بیروت1ط( ،التعریفات ،)ھـ816(علي الجرجاني ت  .37
الشیخ : أبو الحسن علي الماوردي تحق ،الحاوي الكبیر ،)ھـ450(دي ت علي الماور .38

دار الكتب  ،؛ بیروت1،ط(الشیخ عادل أحمد عبد الموجود  -علي محمد معوض 
  ).ھـ 1419 ،العلمیة

 ،طالل یوسف: تحق ،، الھدایة في شرح بدایة المبتدي)ھـ593(علي المرغیناني ت  .39
  ).ت.د ،بيدار إحیاء التراث العر ،ط؛ بیروت.ال(

 ،حسن فوزي الصعیدي: تحق ،اإلقناع في مسائل اإلجماع ،)ھـ628(علي بن القطان ت  .40
  ).ه1424 ،الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر ،م.؛ ال1ط(

مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في  ،)ھـ633(علي بن سعید الرجراجي ت   .41
 ،م.؛ ال1ط( ،أحمد بن علي - أبو الفضل الّدمیَاطي : تحق. شرح المدونة وحل مشكالتھا

  ).ه1428 ،دار ابن حزم
دار  ،؛ األردن1،ط( ،السیاسة الشرعیة في األحوال الشخصیة ،عمرو عبد الفتاح .42

 ).ه 1418،النفائس
  ).ھـ1415 ،دار الكتب العلمیة ،؛ بیروت1ط( ،المدونة ،)ھـ179(بن أنس ت  مالك  .43
مكتب تحقیق التراث في : تحق ،القاموس المحیط ،)ھـ817(مجد الدین الفیروزآبادي ت   .44

  ). ه1426 ،مؤسسة الرسالة ،؛ بیروت8ط( ،مؤسسة الرسالة
 ،ط؛ القاھرة.ال( ،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،)ھـ595(محمد ابن رشد الحفید ت   .45

  ).ھـ1425 ،ار الحدیثد
 ).ه1369 ،دار الفكر العربي ،؛ القاھرة2ط( ،األحوال الشخصیة ،محمد أبو زھرة  .46
المكتبة  ،م.؛ ال1ط( ،شرح حدود ابن عرفة ،)ھـ894(محمد الرصاع التونسي ت  .47

  ).ه1350 ،العلمیة
 ،محمد الحبیب بن خوجة: تحق ،مقاصد الشریعة اإلسالمیة ،محمد الطاھر بن عاشور .48

 ).ه1425 ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ،قطر؛ ط:ال(
: تحق ،الجامع المسند الصحیح المختصر ،)ھـ256(محمد بن إسماعیل البخاري ت   .49

  ). ه1422 ،دار طوق النجاة ،م.؛ ال1ط( ،محمد زھیر بن ناصر الناصر
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: تحق ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،)ھـ1158(محمد بن علي التھانوي ت  .50
  ).ه1996 ،مكتبة لبنان ناشرون ،؛ بیروت1ط( ،علي دحروج.د

دار  ،ط؛ بیروت،ال( ،، منح الجلیل شرح مختصر خلیل)ھـ1299(محمد بن علیش ت  .51
  ).ه1409 ،الفكر

محمد فؤاد : تحق ،المسند الصحیح المختصر ،)ھـ261(مسلم بن الحجاج النیسابوري ت  .52
  ). ت.د ،دار إحیاء التراث ،ط؛ بیروت.ال( ،عبد الباقي

عالم  ،م.؛ ال1ط( ،دقائق أولي النھى لشرح المنتھى ،)ھـ1051(منصور البھوتي ت  .53
  ).ه1414 ،الكتب

دار الكتب  ،م.؛ ال1ط( ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،)ھـ1051(منصور البھوتي ت  .54
  ).ه1428 ،العلمیة

 ،دار الفكر ،م.ط؛ ال.ال( ،المجموع شرح المھذب ،)ھـ676(یحیى بن شرف النووي ت  .55
  ).ت.د

 ،عبد الغني الدقر: تحق ،تحریر ألفاظ التنبیھ ،)ھـ676(یحیى بن شرف النووي ت  .56
  ). ه1408 ،دار القلم ،؛ دمشق1ط(

محمد : تحق. 2/556 ،الكافي في فقھ أھل المدینة ،)ھـ463(یوسف بن عبد البر ت  .57
 ).ه1400 ،مكتبة الریاض الحدیثة ،؛ الریاض2ط( ،محمد أحید ولد مادیك الموریتاني

 :الھوامش
                                                        

دار  ،م.؛ ال1ط( ،محمد زھیر بن ناصر الناصر: تحق ،الجامع الصحیح ،البخاري: ینظر -)1(
المسند  ،ومسلم. 5063برقم  7/2. الزواجباب الترغیب في ). ه1422 ،طوق النجاة

باب ). ت.د ،دار إحیاء التراث ،ط؛ بیروت.ال( ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحق ،الصحیح
  . 1401برقم . 2/1020 ،استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ

 ،ومسلم. 5151برقم  7/20. باب الشروط في النكاح ،الجامع الصحیح ،البخاري: ینظر -)2(
  . 1418برقم . 2/1035 ،باب الوفاء بالشروط في النكاح ،حالمسند الصحی

 ،؛ بیروت1ط( ،محمد عوض مرعب: تحق ،تھذیب اللغة ،أبو منصور الھروي: ینظر -)3(
الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،الجوھري. 11/211). م2001 ،دار إحیاء التراث العربي

). ه1407 ،دار العلم للمالیین ،؛ بیروت4ط( ،أحمد عبد الغفور عطار: تحق ،العربیة
3/1136. 
د عبد هللا ربیع،  - د سید عبد العزیز : تحق ،تشنیف المسامع بجمع الجوامع ،الرزكشي -)4(
شرح  ،القرافي. 2/760). ه1418 ،مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث ،م.؛ ال4ط(

 ،باعة الفنیة المتحدةشركة الط ،م.؛ ال1ط( ،طھ عبد الرؤوف سعد: تحق ،تنقیح الفصول
  .82ص). ه1393

  .125ص). ه1403 ،دار الكتب العلمیة ،؛ بیروت1ط( ،التعریفات ،الجرجاني -)5(
دار  ،م.ط؛ ال،ال. (عبد السالم محمد ھارون: تحق ،معجم مقاییس اللغة ،ابن فارس -)6(

  .5/475). ه1399 ،الفكر
 .2/625). ه1414 ،دار صادر ،؛ بیروت3ط( ،لسان العرب ،ابن منظور -)7(
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 ،مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة: تحق ،القاموس المحیط ،الفیروزآبادي: ینظر -)8(
: تحق ،تحریر ألفاظ التنبیھ ،والنووي. 1/246). ه1426 ،مؤسسة الرسالة ،؛ بیروت8ط(

موسوعة  ،محمد التھانوي. 1/250) ه1408 ،دار القلم ،؛ دمشق1ط( ،عبد الغني الدقر
مكتبة لبنان  ،؛ بیروت1ط( ،علي دحروج.د: تحق ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم

  .2/1727).  ه1996 ،ناشرون
  .3/3). ه1412 ،دار الفكر ،؛ بیروت2ط( ،حاشیة رد المحتار ،ابن عابدین -)9(
 .1/52). ه1350 ،المكتبة العلمیة ،م.؛ ال1ط( ،شرح حدود ابن عرفة ،الرصاع -)10(
محمد الحبیب بن : تحق ،مقاصد الشریعة اإلسالمیة ،محمد الطاھر بن عاشور: ینظر -)11(

 .343- 342-2/341).  ه1425 ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ،قطر؛ ط:ال( ،خوجة
  .17ص). ه1369 ،دار الفكر العربي ،؛ القاھرة2ط( ،األحوال الشخصیة ،أبو زھرة -  )12(
؛ 1ط( ،حمید بن محمد لحمر. د. أ: تحق ،عقد الجواھر الثمینة ،ابن شاس: ینظر -)13(

تحریر الكالم في مسائل  ،الحطاب. 2/474). ه1423 ،دار الغرب اإلسالمي ،بیروت
). ه1404 ،دار الغرب اإلسالمي ،؛ بیروت1ط( ،عبد السالم محمد الشریف: تحق ،االلتزام

  .327ص 
وزارة األوقاف  ،؛ قطر1ط( ،بد الكریم نجیبالدكتور أحمد ع: تحق ،التبصرة ،اللخمي -)14(

 .4/1868). ه1432 ،والشؤون اإلسالمیة
تحریر الكالم في مسائل  ،الحطاب. 2/474 ،عقد الجواھر الثمینة ،ابن شاس: ینظر -)15(

 .327 ،االلتزام
 .4/1871  ،التبصرة ،اللخمي -)16(
  .4/1868  ،التبصرة ،اللخمي: ینظر -)17(
 ،على ما في المدونة من غیرھا من األمھات ،النوادر والزیادات ،القیروانيابن أبي زید  -)18(
 .5/179). م1999 ،دار الغرب اإلسالمي ،؛ بیروت1ط(
  .5/181 ،المصدر نفسھ -)19(
ص  ،تحریر الكالم في مسائل االلتزام ،الحطاب. 4/1869  ،التبصرة ،اللخمي: ینظر -)20(

333.  
 .4/1868  ،التبصرة ،اللخمي: ینظر -)21(
 3/81). ھـ1425 ،دار الحدیث ،ط؛ القاھرة.ال( ،بدایة المجتھد ،ابن رشد الحفید: ینظر -)22(
- 82. 
مكتبة  ،م.ط؛ ال.ال( ،عمل المرأة في میزان الشریعة اإلسالمیة ،أم حبیبة البریكى: ـ ینظر)23(

  ).ت.د ،أوالد الشیخ للتراث
  .87ص 
. العبد راع في مال سیده، وال یعمل إال بإذنھ: باب ،الجامع الصحیح ،البخاري: ینظر -)24(

باب فضیلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث  ،المسند الصحیح ،ومسلم. 893برقم  2/5
  . 1829برقم . 3/1459 ،على الرفق بالرعیة، والنھي عن إدخال المشقة علیھم

برقم . 1/125 ،لرعیتھ النارباب استحقاق الوالي الغاش  ،المسند الصحیح ،مسلم: ینظر -)25(
142. 
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  . 130ص ،عمل المرأة في میزان الشریعة اإلسالمیة ،أم حبیبة البریكى -)26(
 4یوم الثالثاء  ، www.saaid.net :ضوابط عمل المرأة أبو زید على الرابط : ینظر -)27(

عمل المرأة في میزان الشریعة  ،وأم حبیبة البریكى. 11:20على الساعة  ،2018سبتمبر 
  .116ص ،اإلسالمیة

 .113ص ،عمل المرأة في میزان الشریعة اإلسالمیة ،أم حبیبة البریكى -)28(
  .2/131). ھـ1415 ،دار الكتب العلمیة ،؛ بیروت1ط( ،المدونة ،بن أنس مالك -)29(
 ،دار الكتب العلمیة ،م.؛ ال2ط( ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،الكاساني: ینظر -)30(

 ،دار الكتب العلمیة ،؛ بیروت1ط( ،البنایة شرح الھدایة ،بدر الدین العیني. 2/328). ه1406
 .5/166). ه1420

. 16/250). ت.د ،دار الفكر ،م.ط؛ ال.ال( ،المجموع شرح المھذب ،النووي: ینظر -)31(
 ،الشیرازي . 1/161). ت.د ،عالم الكتب ،م.ط؛ ال.ال( ،التنبیة في الفقھ الشافعي ،الشیرازي

عبد الرحیم  . 2/447). ت.د ،دار الكتب العلمیة ،م.ط؛ ال.ال( ،المھذب في فقة اإلمام الشافعي
دار  ،م.ط؛ ال.ال( ،مجدي محمد سرور باسلوم: تحق ،الھدایة إلى أوھام الكفایة ،اإلسنوي

 .20/480). م2009 ،الكتب العلمي
  .2/131 ،المدونة ،اإلمام مالك -)32(
  .2155برقم  3/71. باب البیع والشراء مع النساء ،الجامع الصحیح ،البخاري: ینظر -)33(
 ،المرداوي. 7/93). ه1388 ،مكتبة القاھرة ،م.ط؛ ال.ال( ،المغني ،ابن قدامة :ینظر -)34(

-8/154). ت.د ،دار إحیاء التراث ،م.؛ ال2ط( ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف
عبد اللطیف محمد موسى : تحق ،اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل ،الحجاوي. 155

الشرح  ،ابن قدامة المقدسي. 191- 3/190). ت.د ،دار المعرفة ،ط؛ بیروت.ال( ،السبكي
 . 7/526). ت.د ،دار الكتاب العربي ،م.ط؛ ال.ال( ،الكبیر على متن المقنع

  .2في الصفحة رقم  ،سبق تخریجھ -)35(
 ،الدار السلفیة ،؛ الھند1ط( ،حبیب الرحمن األعظمي: تحق ،السنن ،سعید بن منصور -)36(

 ،السنن الكبرى ،البیھقي. 662رقم  ،1/211 ،باب ما جاء في الشرط في النكاح). ه1403
رقم  ،7/407). ه1424 ،دار الكتب العلمیة ،؛ بیروت3ط( ،محمد عبد القادر عطا: تحق

  .1892رقم  ،6/303 ،إرواء الغلیل: ینظر ،وصححھ األلباني. 14438
 .8في الصفحة رقم  ،سبق تخریجھ -  )37(
  . 191- 3/190 ،اإلقناع ،الحجاوي. 155 -8/154 ،اإلنصاف ،المرداوي :ینظر -  )38(
 .7في الصفحة رقم  ،سبق تخریجھ -)39(
؛ 2ط( ،عبد الوھاب خالف ،أحكام األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة: ینظر -)40(

في الفرق بین . 174 - 173 - 172ص). ه1357 ،مطبعة دار الكتب المصریة ،القاھرة
  .الفسخ والخلع والطالق

 .5/179 ،النوادر والزیادات ،ابن أبي زید القیرواني -)41(
  .5/179 ،المصدر نفسھ -)42(
  .5/179 ،المصدر نفسھ -)43(
  .3/455 ،المختصر الفقھي ،ابن عرفة: ینظر -)44(
  .2/132 ،المدونة ،اإلمام مالك -)45(
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. مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه: تحق ،الجامع لمسائل المدونة ،ابن یونس: ینظر -)46(
 .9/132). ھـ 1434 ،دار الفكر ،م.؛ ال1ط(
محمد محمد أحید ولد مادیك : تحق ،الكافي في فقھ أھل المدینة ،ابن عبد البر: ینظر -)47(

التوضیح  ،وخلیل. 2/556). ه1400 ،مكتبة الریاض الحدیثة ،؛ الریاض2ط( ،الموریتاني
 ،م.؛ ال1ط( ،أحمد بن عبد الكریم نجیب. د: تحق ،في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب

تحریر الكالم  ،والحطاب. 4/184). ـھ1429 ،مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث
  .  337. 336. 335 ،في مسائل االلتزام

  .111ص ،تحریر الكالم في مسائل االلتزام ،الحطاب -)48(
  . 200ص ،المصدر نفسھ -)49(
  .  335ص ،المصدر نفسھ -)50(
  .4/185 ،التوضیح ،خلیل: ینظر -)51(
   . 47ص ،أثر عمل المرأة في النفقة الزوجیة ،عبد السالم الشویعر: ینظر -)52(
سعید فودة  -حسین علي الیدري : تحق ،المحصول في أصول الفقھ ،ابن العربي: ینظر -)53(
أبو عبیدة مشھور بن : تحق ،الموافقات ،الشاطبي. 142 ).ه1420 ،دار البیارق ،؛ عمان1ط(

  .3/480 ).ه1417 ،دار ابن عفان ،م.؛ ال1ط(حسن آل سلمان 
 .48 ص ،أثر عمل المرأة في النفقة الزوجیة ،عبد السالم الشویعر: ینظر -)54(
  .48 ص ،المصدر نفسھ -)55(
 .  336ص  ،تحریر الكالم في مسائل االلتزام ،الحطاب -)56(
 .2/132 ،المدونة ،اإلمام مالك -)57(
دار  ،األردن؛ 1،ط( ،السیاسة الشرعیة في األحوال الشخصیة ،عمرو عبد الفتاح: ینظر -)58(

 .86ص ).ه 1418 ،النفائس
. ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكالتھا مناھج التحصیل ،الرجراجي -)59(

 .3/513 ).ه1428 ،دار ابن حزم ،م.؛ ال1ط( ،أحمد بن علي - أبو الفضل الّدمَیاطي : تحق
؛ 1ط( ،حسن فوزي الصعیدي: تحق ،اإلقناع في مسائل اإلجماع ،ابن القطان: ینظر -)60(

  .2/55). ه1424 ،الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر ،م.ال
دار  ،ط؛ بیروت.ال( ،مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات ،ابن حزم -)61(

 .79ص). ت.د ،الكتب العلمیة
  . 1218برقم . 2/886 ،باب حجة النبي صلى هللا علیھ وسلم ،المسند الصحیح ،مسلم -)62(
  .12ص ،أثر عمل المرأة في النفقة الزوجیة ،عبد السالم الشویعر: ینظر -)63(
  .9/534 ،الحاوي الكبیر ،الماوردي: ینظر -)64(
  .9/112 ،المحلى ،ابن حزم -)65(
  .12ص ،أثر عمل المرأة في النفقة الزوجیة ،عبد السالم الشویعر: ینظر -)66(
. 2/429 ،مناھج التحصیل ،الرجراجي. 2/330 ،بدائع الصنائع ،الكاساني: ینظر -)67(

  .3/227 ،الكافي في فقھ اإلمام أحمد ،ابن قدامة. 9/534 ،الحاوي الكبیر ،الماوردي
  .1/210 ،في شرح بدایة المبتدي الھدایة ،المرغیناني: ینظر -)68(
  .  2/595 ،عقد الجواھر الثمینة ،ابن شاس: ینظر -)69(
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  .9/534 ،الحاوي الكبیر ،الماوردي: ینظر -)70(
دار  ،؛ بیروت1ط( ،إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ،أبو بكر الدمیاطي -)71(

 .4/70). ه1418 ،الفكر
  .3/22 ،شرح منھى اإلرادات ،منصور البھوتي -)72(
  .2/55 ،اإلقناع في مسائل اإلجماع ،ابن القطان: ینظر - )73( 
 .11/460 ،الحاوي الكبیر ،الماوردي: ینظر -)74(
 ،والحطاب.  3/466). ه1409 ،دار الفكر ،ط؛ بیروت،ال( ،منح الجلیل ،علیش: ینظر -)75(

 .306ص ،تحریر الكالم في مسائل االلتزام
  .201 -  4/200 ،التوضیح ،خلیل: ینظر -)76(
 ،محمد محمد تامر ،أحمد محمود إبراھیم : تحق ،الوسیط في المذھب ،أبو حامد الغزالي -)77(
 .6/215). ه1417 ،دار السالم ،؛ القاھرة1ط(
عبد العظیم / د. أ: تحق ،نھایة المطلب في درایة المذھب ،أبو المعالي الجویني: ینظر -)78(

  .13/253). ه1428 ،دار المنھاج ،م.؛ ال1ط( ،محمود الّدیب
 ،دار الكتب العلمیة ،م.؛ ال1ط( ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور البھوتي -)79(

  .5/474). ه1428
 .8/231 ،المغني ،ابن قدامة -)80(
  .13/253 ،نھایة المطلب ،أبو المعالي الجویني: ینظر -)81(
  .13/253 ،المصدر نفسھ -)82(
 .3/92. باب أجرة السمسرة ،الجامع الصحیح ،البخاري -)83(
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  مزید النفع بما تعارض فیھ الوقف مع الرفع
  

  

  براھیم عزوزالباحث 
  

  الجزائر -جامعة بن یوسف بن خدة 
brm.azzouz@gmail.com 

 

  15/06/2020: تاریخ القبول   17/05/2018  :تاریخ اإلرسال
  

  : الملخص
مسألة تعارض الرفع مع الوقف مسألة تتجاذبھا أنواع حدیثیة مختلفة، ولھذا إن 

الحدیث المعلل، والحدیث المضطرب، : یدرجھا علماء الحدیث في عدة أبواب منھا
وزیادة الثقة، ومن جھة أخرى تنوعت مذاھب علماء الحدیث في الحكم حال تعارض 

الحكم للوقف، : ، وقال بعضھمالحكم للرفع مطلقا: الوقف مع الرفع؛ فقال بعضھم
العبرة باألحفظ، كما اختلفت نسبة ھذه : العبرة باألكثر، وآخرون قالوا:وبعضھم قال

 المتأخرین، األقوال للمحققین من المحدثین، أو لألكثرین منھم، أو للمتقدمین منھم دون
األنواع  فكان ھذا البحث محاولة جادة لبیان حیثیات العالقة المشار إلیھا مع...وھكذا

ھذا، وكان . الحدیثیة األخرى، كنا حاول البحث التدقیق في نسبة األقوال إلى أصحابھا
من نتائجھ بیان التفصیل في حكم التعارض بین ظھور الترجیح وعدمھ، وبیان 
األنسب من المذاھب بمیدان العلل، وكل خطوات البحث كانت مبینة بالشواھد وكالم 

  .التكالن وعلیھ د، وهللا المستعان،أھل العلم قدر ما وسعھ الجھ
  .وقف؛ رفع؛ تعارض؛ نفع؛ مزید :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Le problème de la contradiction entre l'élévation [d'un hadith au 

rang du prophète -paix et bénédiction d'Allah sur lui] et l'arrêt [de la 
chaîne de transmission au compagnon] est un problème qui est relié à 
plusieurs types de hadiths différents, et pour cette raison, les savants 
du hadith le classent dans plusieurs catégories dont : le hadith ayant un 
défaut, le hadith troublé, l'excès de confiance [envers le compagnon 
rapporteur]. D'autre part, les savants du hadith ont également divergé 
quant au jugement de l'état la contradiction entre l'élévation et l'arrêt 
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[du hadith]; certains d'entre eux ont dit : le jugement de l'élévation du 
hadith de manière absolue, et certain sont dit : le jugement de l'arrêt au 
compagnon, d'autre sont dit : selon le plus grand nombre [de 
rapporteurs], et d'autres encore ont dit : selon celui [le rapporteur] qui 
mémorise le mieux . 

De même, il y a une divergence dans l'attribution de ces avis aux 
plus versés dans la science parmi savants du hadith, ou à la majorité 
d'entre eux, ou les plus anciens par mieux, etc. 

Cette recherche est donc un essai approfondi pour mettre en 
évidence la relation du problème avec les différents types de hadiths, 
de même qu'il a été effectué une recherche précise pour attribuer les 
avis et paroles à leurs auteurs. Et parmi les résultats de cette essai, 
l'exposition en détails de l'existence ou non d'un avis prépondérant -
concernant le problème de la contradiction-, et la catégorie la plus 
adéquate dans laquelle rentre le problème dans le domaine de la 
science des défauts du hadith. De plus, chaque étape de la recherche a 
été étayée par des preuves et paroles des gens de science, autant qu'il a 
été possible de faire dans cette recherche . 

C'est en Allah qu'on implore le secours, en Lui qu'on place notre 
confiance, la louange est à Allah, au début et à la fin. 
Key words: contradiction;  l'élévation d'un hadith ;l'arrêt d'un hadith 

 
  : مقدمة

والّسالُم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، الحمُد � والصالةُ 
ا بعدُ   :أمَّ

، وإنما ھو فیما لبتةَ ا حقیقیاال یكوُن لنبویة رَض في األحادیث االتعافإنَّ 
بعضاً؛  بعضھال یناقُض  صلى هللا علیھ وسلمالنبي كالم  إنّ ، إْذ للمجتھدیظھُر 

إِْن ھَُو إِالَّ َوْحٌي یُوَحى  )3( ِن اْلھََوىَوَما یَْنِطُق عَ : وحٌي من ربِّ العالمیننھ أل
)4( )ثین في التّعارض باعتبار المتن، ، )4- 3: النجم ویندرُج ھذا عند المحدِّ

ویقابلُھ عنَدھم التّعارُض باعتباِر اإلسناد، وھو كثیُر الوقوع في األحادیث، كأن 
یُروى الحدیُث متَّصَل اإلسناِد، ویُروى مرسالً من طریٍق آخَر، أو یُروى 

الوقِف في الحدیِث، مرفوعاً من طریق، ویكوُن موقوفاً من طریقٍ آخَر، وثبوُت 
ومعارضتُھ بالّرفع ھي المسألةُ الّتي تُعرف عند أھِل الحدیِث بتعارض الّرفع مع 
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الوقِف، وفي ھذا المقاِل دراسةٌ لھذه المسألة من عدَّة جوانب، وجمٌع لكالِم أھِل 
فعِ ": العلِم فیھا، ووسمتُھُ ب   ."مزیُد النّفعِ بما تعارَض فیھ الوقُف مَع الرَّ

  :اإلشكالیة
: مسألةُ تعارِض الّرفعِ مع الوقف تتجاذبُھا أنواٌع حدیثیّةٌ مختلفةٌ، منھا

زیادة الثّقة، والحدیث المعلول، والحدیث المضطرب، فما ھي حقیقةُ المسألِة؟ 
  .وما ھو الجامُع بینھا، وبیَن األنواعِ األُخرى؟

  :أسباُب اختیارِ الموضوع
ھادفعني إلى اختیار ھذا الموضوع أ   :سباٌب، أھمُّ

كتوراه، والموسومةُ ب - 1 تعارُض الّرفِع : "ـصلةُ الموضوعِ الوثیقةُ برسالتي للدُّ
  ".والوقف وأثُرهُ في الفروعِ الفقھیَّةِ 

كثرةُ كالِم العلماء عن المسألة في كتب المصطلح، وتَكرارھا في مختلف  - 2
  .وحیثیَّاتِھا األبواب، وھذا َعسََّر على عموم الطُّالِب فھَم حقیقتِھا

  :خطة البحث
ارتأیُت أن أجعَل ھذا البحَث في مقدِّمٍة وأربعة مباحث؛ ففي المقدمة 
مھّدُت للموضوع، وذكرت اإلشكالیة، واألسباب التي دفعتني الختیاره، وأما 

  :المباحث فرتّبتُھا كاآلتي
فعِ مَع الَوْقفِ : المبحث األول   .تعریُف تعارِض الرَّ
فعِ مَع الَوْقفِ شرو: المبحث الثاني   .طُ تعارِض الرَّ
  .مذاھُب العلماِء في الحكِم عنَد تعارِض الّرفعِ مَع الوقف :المبحث الثالث
  .عالقةُ تعارِض الّرفعِ والوقف باألنواع األخرى :المبحث الرابع

ِل إلیھا   .وأّما الخاتمة فعرضُت فیھا أھمَّ النّتائجِ المتوصَّ
وأخیراً، أسأُل هللاَ أن ینفَع بھذا البحِث قارئیھ، وأن یوفِّقنا لمزید البحث 

، وأن یُلِھَمنا الّسداَد والّرشاَد، وصلّى هللا وسلّم على نبیِّنا محّمٍد وعلى واالجتھاد
  . آلھ وصحبھ أجمعین
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فعِ مَع الَوْقفِ : المبحُث األّول   تعریُف تعارِض الرَّ
قبل الخوض في مسألة تعارض الرفع مع الوقف ال بد من إعطاء تعریف 

ُج على التعریف  فیھا،للمسـألة على ضوء كالم علماء الحدیث  وقبل ذلك نعرِّ
  :المسألة لغویّاً  بمفردات

  : التعریف اللغوي -أ
اْلَعْیُن : َعَرضَ ": "مقاییس اللُّغة"قال ابُن فارٍس في  :التّعارض لغة

اُء  اُد ِبنَاٌء تَْكثُُر فُُروُعھُ، َوِھَي َمَع َكْثَرتِھَا تَْرِجُع إِلَى أَْصٍل َواِحٍد، َوھَُو َوالرَّ َوالضَّ
ةَ َما قُْلنَاهُ، َوقَْد  اْلَعْرُض الَِّذي یَُخالُِف الطُّوَل، َوَمْن َحقََّق النَّظََر َوَدقَّقَھُ َعلَِم ِصحَّ

ولكثرة فروع ھذا البناء اخترُت ما ھو قریٌب من  ،1"َشَرْحنَا َذلَِك َشْرًحا َشافِیًا
َكاْلَخَشبَِة ) َعاِرًضا(الشَّْيُء َصاَر ) اْعتََرضَ (: المعنى المراد؛ تقوُل العربُ 

الشَّْيُء ُدوَن الشَّْيِء أَْي َحاَل ُدونَھُ، ) اْعَتَرضَ : (فِي النَّْھِر، وُیقَالُ ) اْلُمْعتَِرَضةِ (
... َجانَبَھُ َوَعَدَل َعْنھُ : نًا أَْي َوقََع ِفیھِ، َوَعاَرَضھُ أَيْ فَُالٌن فَُال ) اْعتََرضَ (وَ 
َساَر ِحَیالَھُ، َوَعاَرَضھُ بِِمْثِل َما َصنََع أَْي أَتَى إَِلْیِھ : فِي اْلَمِسیِر، أَيْ ( َعاَرَضھُ (وَ 

  .2)قَابَلَھُ : اْلِكتَاَب بِاْلِكَتاِب أَيْ ) َعاَرضَ (بِِمْثِل َما أَتَى، وَ 
... ھو ضدُّ الوضعِ : الّرْفع": "الكلیات"قال أبو البقاء في  :لغة الّرفع

ْفع والخفض مستعمالن ِعْند اْلَعَرب فِي اْلَمَكان والمكانة والعز واإلھانة،  َوالرَّ
َورفع اْألَْجَسام اْلَمْوُضوَعة إعالُؤھا، َواْلبناُء تطویلھ، َوالذِّكر تنویھھ، والمنزلةُ 

 .3"تشریفھا
اْلَواُو : "في مادة وقف ،4"مقاییس اللغة"قال ابن فارس في  :الوقف لغة

: اْلَوْقف: "وقال أبو البقاء". أَْصٌل َواِحٌد یَُدلُّ َعلَى تََمكٍُّث فِي َشْيءٍ : َواْلقَاُف َواْلفَاءُ 
فَھَُو ُمتََعدٍّ ومصدره اْلَوْقف، ) منع(و) حبس(وقف یتعّدى ویلزم، َوإِذا َكاَن بَِمْعنى 

  .5"ِزم فمصدره اْلُوقُوفَوأما الالَّ 
كتُب المصطلحِ إذا ذكرْت مسألةَ تعارِض : التعریف االصطالحي -ب

فعِ مع الوقف تختصُر القوَل بأنّھا ما إذا رفع بعض الثقات حدیثاً إلى النّبي : الرَّ
؛ یقولصلى هللا علیھ وسلم  ، وخالفَھُم ثقاٌت آخروَن فرَوْوهُ موقوفاً على الصحابيِّ

وھو : أشاَر بِھ إلى مسألِة تعارِض الّرفعِ والوقفِ " ":شرح األلفیة"العراقيُّ في 
  .6"ما إذا رفَع بعُض الثّقاِت حدیثاً، ووقفَھُ بعُض الثقاتِ 
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فعِ مَع الَوْقفِ شرو: المبحُث الثّانِي   طُ تعارِض الرَّ
اُدھا األحادیُث المقصودةُ في مسألِة تعارِض الّرفعِ مع الوقِف ما كاَن إسن

واحداً من حیُث المخرُج؛ كأن یُروى الحدیُث مرفوعاً عن األعمشِ عن أبي 
صالحٍ عن أبي ھریرة، ویرویھ بعُضھُم عن األعمش عن أبي صالح عن أبي 
ھریرة موقوفاً؛ ألنّھ إذا كاَن كلٌّ منھما إسناداً برأسھ یضُعُف تعلیُل أحِدھما 

ھَیِن مختلفَیِن، وال تعارَض حینئٍذ، باآلخر؛ الحتمال ِكونِھما عن األعمشِ من وج
في تعارِض رفع الّشرط األّول وكوُن اإلسناِد واحداً من حیُث المخرُج ھو 

وھذا : "7"النُّكت"كما نقل الحافظ في -یقول الحافظ العالئيُّ الحدیث مع وقفھ؛ 
ا إذا  كلُّھ إذا كان اإلسناُد واحداً من حیُث المخرج غیُر مختلٍف في الحاالت، أمَّ
اختلف في الوصل واإلرسال كأن یروي بعُضھم عن الّزھريِّ عن سعید بن 

حدیثاً مرفوعاً، فیرویھ بعُضھم عن  - رضي هللا عنھ  - المسیِّب عن أبي ھریرة 
ھريِّ عن أبي سلمة   صلى هللا علیھ وسلمعن الّنبّي  - ھ رضي هللا عن - الزُّ

رضي  - مرسالً، أو یرویھ بعُضھم عن األعمِش عن أبي صالحٍ عن أبي ھریرة 
حدیثاً مرفوعاً، فیرویھ بعُضھُم عن األعمِش عن أبي صالح عن أبي  -هللا عنھ 

موقوفاً، ففي مثِل ھذِه الّصیغِة یضُعُف تعلیُل أحِدھما  –رضي هللا عنھ  - سعید 
لكون كلٍّ منھما إسناداً برأسھ، ولقّوِة احتمال  كونھما إسنادین عند  باآلخر؛

ھري أو عند األعمش كلُّ واحٍد منھما على وجھٍ  ، وقال ابُن حجٍر في "الزُّ
حا بشرط التّعارض" النّكت" واعلْم أّن ھذا كلَّھ إذا كان للمتن سنٌد : "مصرِّ

 -ابُن حجرٍ  -، ثّم مثَّل 8"الخالفُ واحٌد، أّما إذا كان لھ سندان، فال یجري فیھ ھذا 
من طریق ابِن ُجریج عن موسى بِن ُعقبة عن " صحیحھ"بما روى البخارّي في 

إذا ": قال صلى هللا علیھ وسلمعن النّبّي  -  رضي هللا عنھما - نافع عن ابِن عمَر 
جریج الحدیث، وعن ابن  9.."اختلَطُوا قیاماً فإنّما ھو التّكبیُر واإلشارةُ بالّرأسِ 
فلم یتعارض الوقُف والّرفُع : "عن ابن كثیر عن مجاھٍد موقوفاً، قال ابُن حجرٍ 

  ".- وهللا أعلم  -ھنا، الختالِف اإلسناَدْیِن 
في التعارض فھو التّساوي في العدد أو الحفظ، وأشاَر  الّشرط الثانيوأما 

ا یقوى ھذا إذا أتى وإنّم: "إلیھ ابُن حجرٍ بعد سیاقھ لكالِم العالئيِّ السَّابِق فقال
بھما الّراوي جمیعاً في وقٍت واحٍد، وحینئٍذ ینتفي التّعلیُل، وشرطُ ھذا كلِّھ 
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التّساوي في الحفظ أو العدد، فأّما إذا كان راوي الوصِل أو الّرفع مرجوحاً فال، 
والمقصود من ھذا الشرط أن یتكافأ  ،10"-وهللا أعلم  -كما تقّرر غیر مّرٍة 

  .والواقفون إّما من جھة األحفظیِّة، وإّما من جھة العددِ الرافعون 
اتحاُد المخرج، : فتحّصل لنا من النُّقول السَّابقة أن َشْرطَْي التّعارضِ 

  .والتّساوي في الحفِظ أوالعددِ 
  :مذاھُب العلماِء في الحكِم عنَد تعارِض الّرفعِ مَع الوقف: المبحُث الثّالث

إّما أال یظھَر : الّرفع والوقف نظٌر من جھتینللعلماِء في مسألِة تعارِض 
لھم التّرجیُح وإما أن یظھر لھم؛ فإن ظھَر لھم التّرجیُح فإنھم ال یحُكُموَن بحكٍم 
ُمطَِّرٍد بل عملُھُم دائٌر مع القرائِن المتعلِّقة بكلِّ حدیٍث، وھذا صنیُع األئّمِة 

وھذا العمُل ": "النّكت"ٍر في المتقدِّمین كما حكاه العالئيُّ عنھم، یقول ابُن حج
  .11"إنما ھو فیما یظھُر لھم فیھ التّرجیحُ  -العالئيُّ : أي - الّذي حكاهُ عنھم 

وأّما إن لم یظھر لھم التّرجیُح فاختلفت أنظاُرھُم إلى المذاھِب اآلتي 
یَقَُع َوَكثَُر ِمْن أَْھِل اْلَحِدیِث َحَسَب َما ": "فتح المغیث"ذكُرھا، یقول السخاويُّ في 

َالحِ  - فِي ُكتُِب اْلِعلَِل َوَغْیِرَھا التَّْعلِیلُ  ْعَالُل  -َكَما َعبََّر بِِھ اْبُن الصَّ َكَما - أَِو اْإلِ
ْرَساُل َوَكَذا  - لَِغْیِرهِ  ْفِع، إِْن یَْقَو اْإلِ ْرَساِل الظَّاِھِر لِْلَوْصِل، َوِباْلَوْقِف لِلرَّ للحدیِث بِاْإلِ

َمَع َكْونِِھ  - یِھ أَْضبَطَ أَْو أَْكثََر َعَدًدا َعلَى اتَِّصاٍل َوَرْفعٍ، َوَذلَِك اْلَوْقُف بَِكْوِن َراوِ 
ْمنَاهُ فِ  ي ُمَؤیًِّدا؛ ِألَنَّ اْلقَْوَل بِتَْقِدیِم اْلَوْصِل إِنََّما ھَُو فِیَما لَْم یَْظَھْر فِیِھ تَْرِجیٌح، َكَما قَدَّ

  .ُمنَاٍف لِتَْعِریِف اْلِعلَّةِ  - بَابِِھ 
َولَِكنَّ الظَّاِھَر أَنَّ قَْصَدھُْم َجْمُع ُمْطلَقِ اْلِعلَّةِ َخفِیَّةً َكانَْت أَْو ظَاِھَرةً، َال ِسیََّما 

اِجحِ ِمْن َغْیِرِه بَِجْمعِ الطُُّرِق  ْرَشاَد ِلَبیَاِن الرَّ َویَْحتَِمُل أَنَّ التَّْعلِیَل ... َوھَُو یُفِیُد اْإلِ
ْرَساِل ِمَن اْلَخفِ  َحِة لَھُ َغالِبًابِاْإلِ ویُستفاُد من كالِم ، 12"يِّ لَِخفَاِء اْلقََرائِِن اْلُمَرجِّ

السخاوّي أّن تقدیَم الوقِف أو الّرفع بكوِن راویھ أضبطَ أو أكثَر عدداً لیس من 
باِب العلِّة االصطالحیة الّتي ِمن شرِطھَا الخفاُء، وإنما إلحاقُھ بالعلل من باِب 

عفاءِ  التوّسع، كما ھو صنیعُ    .األئّمِة في إعالِل األحادیِث بالضُّ
  : وبناًء علیھ یمِكُن تقسیُم ھذا المبحث إلى مطلبین

  . مذاھبُھُم عند عدم ظھور التّرجیح: األّولُ 
  .مذھبُھُم عند ظھوِر التّرجیحِ وھو میداُن العلِّة الخفیَّةِ : والثاني



فعِ                                                                        مزیُد النّفعِ بما تعارَض فیھ الوقُف مَع الرَّ
  

  

 337                                                                                  اإلحیاءمجلة 

  : عدُم ظھوِر الترجیح: المطلب األول
لتي فّصلت كتُب المصطلحِ حكَمھا، ونقلت مذاھَب األئّمِة ھذه الحالةُ ھي ا

  : فیھا، وتواطأت على ذكِرھا وفَق التّفصیِل التّالي
  : الحكُم للّرفعِ مطلقاً : المذھب األّول

َوْجھُھ أنّھم ألحقوه بزیادة الثّقة؛ فما دام أّن الذي رفَع الحدیَث ثقةٌ فیُقبل 
فإنّھ یُقبل منھ ما دام ثقةً، وھذا القوُل ھو حدیثُھ، كما لو تفّرد بروایِة حدیٍث 

الّراجُح عنَد أھِل الحدیث بل نُِسَب إلى المحقِّقیَن منھم، وھو القوُل الّذي صّحَحھُ 
صلى هللا علیھ وھكذا إذا رفَع بعُضھم الحدیَث إلى النّبي  "...: ابُن الّصالحِ فقال

، أو رفَعھُ واوسلم حٌد في وقٍت، ووقفَھُ ھو أیضا ، ووقفَھُ بعُضھُم على الصحابيِّ
في وقٍت آخَر، فالحكُم على األصحِّ في كلِّ ذلك لما زاَدهُ الثّقةُ من الوصِل 

َوِمْنھُْم : "فقال" الكفایة"، وھذا القوُل ھو الذي صّحَحھُ الخطیُب في 13"والّرفعِ 
َوایَِة، فَیَِجُب قَبُوُل َخبَِرِه، الحكُم للمسنِِد إَذا َكاَن ثَابَِت اْلَعَدالَِة َضابِطًا لِلرِّ : َمْن قَالَ 

َویَْلَزُم اْلَعَمُل بِِھ َوإِْن َخالَفَھُ َغْیُرهُ، َوَسَواٌء َكاَن اْلُمَخالُِف لَھُ َواِحًدا أَْو َجَماَعةً، 
ِحیُح ِعْندنا َوایَتَْیِن : "، وقاَل في موضع آخرَ 14"َوھََذا اْلقَْوُل ھَُو الصَّ اْختَِالُف الرِّ

ْفعِ  َحابِيُّ یُْسنُِد  فِي الرَّ َواْلَوْقِف َال یَُؤثُِّر فِي الَْحِدیِث َضْعفًا؛ لَِجَواِز أَْن یَُكوَن الصَّ
ةً َویَْرفَُعھُ إِلَى النَّبِيِّ  ةً أُْخَرى َعلَى  صلى هللا علیھ وسلماْلَحِدیَث َمرَّ َویَْذُكُرهُ َمرَّ

ُث َعْنھُ َعلَى اْلَوْجھَْیِن َجِمیًعا، َوقَْد َكاَن َسبِیِل اْلفَْتَوى َوَال یَْرفَُعھُ، فَیُحفَظُ اْلَحِدی
ُسْفیَاُن ْبُن ُعیَْینَةَ یَْفَعُل ھََذا َكثِیًرا فِي َحِدیثِِھ؛ فَیَْرِویِھ تَاَرةً ُمْسنًَدا َمْرفُوًعا، َوَیقِفُھُ 

ةً أُْخَرى قَْصًدا َواْعتَِماًدا، َوإِنََّما لَْم یَُكْن ھََذا ُمَؤثًِّرا فِي الْ  َحِدیِث َضْعًفا َمَع َما َمرَّ
بَةً لِْألُْخَرى َواْألَْخُذ بِاْلَمْرفُوعِ أَْولَى؛ ِألَنَّھُ  َوایَتَْیِن لَْیَسْت ُمَكذِّ بَیَّنَّاهُ؛ ِألَنَّ إِْحَدى الرِّ
أَْزیَُد َكَما َذَكْرنَا فِي اْلَحِدیِث الَِّذي یُْرَوى َمْوُصوًال َوَمْقطُوًعا، َوَكَما قُْلنَا فِي 

إِنَّ َذلَِك : ِدیِث الَِّذي یَْنفَِرُد َراِویِھ بِِزیَاَدِة لَْفٍظ یُوِجُب ُحْكًما َال یَْذُكُرهُ َغْیُرهُ اْلحَ 
ُ أَْعلَمُ  وعدَّ الحافظُ العراقيُّ  ھذا القوَل األرجَح ، 15"َمْقبُوٌل َواْلَعَمُل بِِھ َالِزٌم، َوهللاَّ

ھو الذي  -ابن الصالح: يأ-وما صّححھ المصنّف : "عنَد أھِل الحدیِث، فقال
أَْھُل : أَيْ  -َوَرأَْوا : "واختاَر ھذا القوَل السخاويُّ فقال ،16"رّجحھ أھل الحدیث

ْفعِ، بِأَْن یَْرِوَي اْلَحِدیَث بَْعُض الثِّقَاِت َمْرفُوًعا،  -اْلَحِدیثِ  فِي تََعاُرِض اْلَوْقِف َوالرَّ
َالحِ اْلُحْكُم  - الثَّانِیَةُ َوِھَي اْلَمْسأَلَةُ  - َوبَْعُضھُْم َمْوقُوفًا أَنَّ اْألََصحَّ َكَما قَاَل اْبُن الصَّ
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ٌم َعلَْیِھ؛ ِألَنَّھُ  ْفعِ؛ ِألَنَّ َراِویَھُ ُمْثبٌِت َوَغْیَرهُ َساِكٌت، َولَْو َكاَن نَاِفًیا فَاْلُمْثبُِت ُمقَدَّ لِلرَّ
  .17"َعلَِم َما َخفَِي َعلَْیھِ 

ثین فقالونسَب اإلماُم النّوويُّ ھذا  وأّما : "القوَل إلى المحّققیَن من المحدِّ
ابطین متصالً وبعُضھم مرسالً، أو بعُضھم موقوفاً  إذا رواه بعُض الثّقاِت الضَّ
وبعُضھم مرفوعاً، أو وصلَھُ ھو أو رفَعھُ في وقٍت، وأرسلَھُ أو وقفَھُ في وقٍت، 

ثین، وقالھ ا لفقھاُء وأصحاُب األصوِل، فالّصحیُح الّذي قالھ المحقِّقوَن من المحدِّ
حھُ الخطیُب البغداديُّ أّن الحكَم لمن وصلَھُ أو رفعھ سواٌء كاَن المخالُِف لھ  وصحَّ

، ولم یتفّرد النوويُّ بھذه 18"مثلَھ أو أكثَر أو أحفظَ؛ ألنّھ زیادةُ ثِقٍَة، َوِھَي مقبولةٌ 
ثین بل تابَعھُ زكریَّا األن شرح ألفیة "صاريُّ في النّسبِة إلى المحقّقین من المحدِّ

اجعِل الُحْكَم فِْیَما یَْختَلُِف فِیِھ الثِّقاُت ِمَن الحدیِث، : واحُكم أي: "فقال" العراقي
بأْن یَْرِویَھ بعُضھم َموصوالً، وبعُضھم ُمْرَسالً لَِوْصِل ثِقٍَة، وإْن َكاَن المرِسُل 

ِل الَحِدیِث؛ ألنَّ َمَعھُ ِزیادةَ أكثَر أَْو أْحفَظَ في األْظھَِر ِعْنَد المحقِّقیَن ِمن أھ
وھذا القوُل ھو اختیاُر عبُد الحقِّ اإلشبیلّي ووافقھ علیھ ابُن القطّان  ،19"ِعْلمٍ 

، فقال في  فَإِنَّ الَحِدیث اْلَواِحد، إِذا َرَواهُ ": "بیان الوھم واإلیھام"الفاسيُّ
َحابِيُّ َمْرفُوعا، َوُرِوَي َعنھُ من قَْولھ، لم یبعُ  ْد أَن یكوَن قد ذھب إِلَْیِھ، وتقلّد الصَّ

َر فِي حفظھ، أَو شّك فِي َرفعھ، فأسقط  ُمْقتََضاهُ، ھََذا إِذا لم نُقدِّر أَن الَِّذي َوقفھ قصَّ
َحابِّي َمْرفُوعا، ثمَّ  َحابِّي، َوَكَذلَِك إِذا روى الَحِدیث الصَّ الشَّك، َواْقتصر على الصَّ

... َعلَْیِھ َكمثل َما اّتفق فِي الَحِدیث اْلُمتَقَّدم الّذكر  روى َعن َصَحابِّي آخر َمْوقُوفا
َحاِبّي الَحِدیث َمْرفُوعا، ثمَّ َوَجْدنَاهُ َعن التَّابِِعّي الَِّذي َرَواهُ  َوَكَذلَِك َما إِذا روى الصَّ

َرِة فِي َذلِك، َوقد تترّكبُ  وِر المتَصوَّ ِمْنھَا  َعنھُ َمْوقُوفا َعلَیْھِ، َوھَِذه أُصوُل الصُّ
افعوَن جَماَعةً والواقفون جَماَعة، َوأَن  صوٌر َكثِیَرةٌ َكَذلِك فََال نبالي أَن یكوَن الرَّ
یكون الواقفون جَماَعة والّرافُع َواِحًدا، أَو أَن یكون الرافع َواِحًدا والواقف 

َماَعة والواقف َواِحًدا، َذلِك ُكلُّھ َسَواء فِي أَنّھ َمْقبُول، َكَما لَو َكاَن الرافعون ج
افُع َواِحًدا والواقفون جَماَعة، َوالّشرط ثِقَةُ الّرافعِ،  َواِحًدا، وأضَعفُھا أَن یكون الرَّ

  .20"فََال نبالي بعد َذلِك من ُمَخالفَة من َخالفھ، فَاْعلَم َذلِك
ھذا، ومن القَُدماِء الّذیَن نُِسب إلیھم ھذا القوُل اإلماُم أبو بكٍر البّزاُر كما  

، "فتح المغیث"كما في  -أیضاً - َل ابُن القطّاِن الفاسيُّ عنھ، ونقلھ السخاويُّ نق
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َدقَةُ لَِغنِيٍّ إِالَّ «: ففي حدیثَعطَاِء ْبِن یََساٍر َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرفََعھُ  َال تَِحلُّ الصَّ
فَأَْسنََدهُ، َكاَن ِعْنِدي ھَُو إَِذا َحدََّث بِاْلَحِدیِث ثِقَةٌ : "... قال البّزارُ ، 21»لَِخْمَسةٍ 

َوابَ   .22"الصَّ
  :حّجةُ ھذا القولِ 

قال ابُن الّصالحِ معلِّالً سبَب اختیاِر ھذا القول بأّن الّذي رفَع مثبٌِت وغیره 
ساكٌت، ولو كان نافیاً فالمثبِت مقدَّم علیھ؛ ألنّھ َعلَِم ما خفي علیھ، والحتمال أن 

فَاْلُحكُم على اْألََصحِّ فِي كلِّ ذلك لَِما ": "المقدمة"یكوَن سمَع الوجھین، فقال في 
ْفعِ؛ ِألَنَّھُ ُمْثبٌِت َوَغْیُرهُ َساِكٌت، ولو كان نافیا فاْلُمْثبُِت  زاده الثِّقةُ من اْلوصل والرَّ

ٌم َعلَْیِھ؛ ِألَنَّھُ َعلَِم َما َخفَِي َعلَْیھِ  ن َوم" :ونقل الّزركشّي علّةً أخَرى فقال، 23"ُمقَدَّ
قّدم اْلُمتَِّصل یَقُول إِنََّما قّدم اْلجْرَح؛ ِألَّن اْلَجاِرح َمَعھ ِزیَاَدةُ علٍم َوِھي ھُنَا َمَع 

 .24"اْلُمتَِّصل
فعِ، : أنَّ األَصحَّ : "وعلَّل زكرّیا األنصارّي الحكَم للّرفعِ بقولھ الُحْكُم لِلرَّ

ٌم َعلَى النَّافِي ، فََعلى الساكِت أْولَى؛ ألنَّ َمَعھُ ِزیَادةَ ألنَّ راویھ ُمْثبٌِت، َوھَُو ُمقَدَّ
 .25"ِعْلمٍ 

  :الحكُم للوقفِ : المذھب الثاني
ثین، قال الخطیُب البغدادي في سیاق  ھذا القوُل منقوٌل عن أكثِر المحدِّ

إِنَّ اْلُحْكَم : قال أكثُر أصحاِب الحدیثِ : "26"الَ نكاح إال بولي: "كالمھ عن حدیث
وممن نُسب إلیھ ھذا القول من القدماء ، 27"َكاَن بَِسبِیلِِھ لِْلُمْرَسلِ  فِي ھََذا أَْو فِیَما

وقد عرفَت عادةَ ابِن سیرین " 28"العلل"محّمد بن سیرین؛ قال الدارقطني في 
 ،وھذا القوُل منسوٌب إلى اإلمام مالك ،"أنَّھُ ُربّما تََوقَّف َعن َرفعِ الَحِدیِث تََوقًِّیا

وا فِي الَحِدیث ارتفعوا، َوَمالك إِذا شّك : "عيِّ وعلیھ یُحمل قوُل الّشاف النَّاُس إِذا شكُّ
یَْعنِي إِذا حصل ِعْنده أدنى شّك فِي الّرْفع أَو فِي : "، قال الزركشي"فِیِھ انخفض

ي ْسنَاد أَو اْلَوْصل وقَف َوأْرسَل َوقطَع أخذاً بِالتََّحرِّ بل ھَذا القَْول ھَُو  ،"اْإلِ
؛ فَإِنَّھُ قّل َما ذكر َحِدیثا من "اْلِعلَل اْلَكبِیر"الدَّاَرقُْطنِّي فِي  الظَّاِھر من تصّرفِ 

 .29طَِریقین ُمْسنٍد ومرسٍل أَو َمْرفُوع َوَمْوقُوٍف إِالَّ َورّجَح األنقصَ 
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  :حّجة ھذا القول
أعطى القائلوَن بھذا القوِل علالً مختلفةً في توجیِھ ھذا القول، منھا ما 

َوعّلل اْلُمحّب الطَّبَِرّي ھََذا : "فیما نقَل الزركشيُّ عنھ، قال ذكره المحب الطبري
ْرَسال جرٌح َواْلجْرح مقّدٌم على التَّْعِدیل ولكن تعقّبھ في ذلك  ،30"القَْول ِبأَن اْإلِ

ن َوإِنََّما ِعلّة َذلِك الشَّك فِي َرفعھ فأخذنا بِاْألَقَلِّ اْلُمتَیَقَّ  !َوفِي ھَِذه اْلعلَّة نظر: "بقولھ
ألّن عدولَھ عن : "وقال السخاوي في بیاِن علِّة الحكِم للوقف، 31"وألغینا َغیَره

ُن إعماَل تقدیِم الجرح فإنھما جرٌح في  الجاّدة ُمشِعٌر بتثبُّتِھ، وأیضاً فیتضمَّ
؛ فإّن سلوَك الجاّدِة في روایة ، 32"الخبر وھذا توجیھ دقیٌق من اإلماِم السخاويِّ

، وخالفھا وقف الحدیث على صلى هللا علیھ وسلمالنّبيِّ  الحدیث ھو رفُعھُ إلى
ا على من  الصحابي، وهللا أعلم، وھو التّعلیُل الّذي أشار ابن حجر إلیھ راّدً

ثمَّ إنَّھُ یُقابَُل : "جّوَزأن یكون الواقُف قد قّصر في حفِظھ أو شكَّ في رفِعھ بقولھ
ُح الوقُف بتجویز أن یكوَن الّرا   .33"فُع تَبَِع العادةَ وسلَك الجاّدةَ بمثلِِھ فیترجَّ

  :الحكُم لألكثر: المذھب الثّالث
والمعنى أّن الّرواة الّذین رفعوا الحدیَث إن كانوا أكثر عدداً مّمن وقفوه، 
فالقوُل قولھم، ویُقضى للحدیث بالّرفعِ، والعكُس كذلَك حاَل كوِن من وقفوه أكثَر 

ةُ : "الحاكِم، ونسبَھُ ألئّمِة الحدیِث، فقالعدداً، وھذا القوُل ھو اختیاُر  ا أَئِمَّ فَأَمَّ
اْلَحِدیِث فَإِنَّ اْلقَْوَل ِفیھَا ِعْنَدھُْم قَْوُل اْلُجْمھُوِر الَِّذي أَْرَسلُوهُ لَِما یُْخَشى ِمَن اْلَوْھِم 

 .34"َعلَى ھََذا اْلَواِحدِ 
: ى هللا علیھ وسلمصلاستدلَّ لھ الحاكُم بحدیِث النّبيِّ  :حّجةُ ھذا القول

  .35"الشَّْیطَاُن َمَع اْلَواِحِد َوھَُو ِمَن االثنین أبعد"
  الحكُم لألحفظِ : المذھب الرابع

ْن رفعھُ فالحكُم لَِمْن وقَفَھُ، وبالعكس إن كان  فإذا كاَن َمْن وقفھ أحفظُ ممَّ
  .من رفعھ أحفظُ مّمن وقفھ فالحكُم للّرافعِ 

وھذا القوُل منسوٌب إلى اإلمام أحمد؛ قال ابن رجب بعد أن فّصَل القوَل 
یادِة بین اإلسناد والمتن، كما ذكرنا في حدیث : "في زیادِة المتن وال فرَق في الزِّ

، وقد تكّرَر في ھذا الكتاِب ذكُر االختالِف في الوصِل "النِّكاح بال وليٍّ "
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حمَد وغیِره من الحفّاِظ یدوُر على اعتباِر واإلرسال، والوقِف والّرفعِ، وكالُم أ
  .36"ألوثِق في ذلك، واألحفِظ ـ أیضاً قوِل ا

   حاَل ظھوِر التّرجیح: طلب الثانيالم
وھذا القیُد ھو الّذي ذكره ابُن حجٍر عند نقلھ لعمل المتقدِّمین من أئّمةِ 

 - الّصالحابن  :أي -  وھذا العمُل الذي حكاه: "فقال الحدیث في ھذه المسألة،
عنھم إنما ھو فیما یظھر لھم فیھ الترجیح، وأّما ما ال یظھر فیھ الترجیح 
فالظّاھُر أنّھ المفروُض في أصِل المسألِة، وعلى ھذا فیكون في كالم ابِن 

  .37"الّصالحِ إطالٌق في موضع التَّقیید
 والمعنى أّن ابَن الصالح ینبغي أن یُقیِّد بحثَھ بعدم ظھور الترجیح لعدمِ 

وِمن : "وجوِد القرینة، وھذا ما أّكده السخاوي في شرحھ لتقریب النووي، فقال
ھنا كان المختاُر عدُم اطّراِد حكٍم في المسألة بل ھو دائٌر مع القرینة، ویكوُن 

وتفصیل ھذا الحكم ھو كالتالي،  ،38"محلُّ الخالِف المشاِر إلیھ حینئٍذ عند عدمھا
  :سبقوھو المذھب الخامس بالنسبة لما 

  الحكُم بالقَرائِن: المذھب الخامس
ومعناه عدُم إعطاء حكٍم ألّول وھلٍة، وإنما یدیرون ذلك مع القرائِن 
ِمیَن، ولیس ھو  وایة، وھذا القوُل نسبھ ابُن حجٍر للمتقدِّ والظّروِف المحیطِة بالرِّ

ثین ال : "لجمیعھم بل لطائفٍة منھم، قال الّصنعاني ھذا لبعِض حّذاِق المحدِّ
وما اختاره ابُن سیِّد النَّاِس سبقھ إلى " :40"النُّكت"وقال ابن حجر في ، 39"لُِكلِّھم

من حكى عن أھل : "ذلك شیُخھ ابن دقیقٍ العید فقال في مقدِّمة شرح اإللمام
الحدیث أو أكثرھم أنّھ إذا تعارض روایةُ مرسٍل ومسنٍد أو رافع وواقٍف أو 

لم یصب في ھذا اإلطالق، فإّن ذلك لیس قانوناً ناقٍص وزائٍد أّن الحكَم للّزائِد ف
وبھذا جزَم "... مطَِّرداً، وبمراجعِة أحكاِمھم الجزئیَِّة یُعرُف صواُب ما نقولُ 

مین في ھذا الفنِّ كعبد الرحمن بن : "الحافظُ العالئيُّ فقال كالُم األئّمِة المتقدِّ
الھم یقتضي أنھم مھدي ویحیى بن سعید القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمث

ال یحُكُموَن في ھذه المسألِة بحكٍم ُكلِّيٍّ بل عملُھم في ذلك دائٌر مع الترجیح 
: قال ابُن حجٍر رحمھ هللا معلِّقاً  ،"بالنِّسبة إلى ما یقوى عنَد أحِدھم في كلِّ حدیثٍ 

وھذا العمُل الذي حكاه عنھم إنما ھو فیما یظھر لھم فیھ التّرجیح، وأّما ما ال "
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، وبالتَّالي فإّن "ھر فیھ التّرجیح فالظاھر أنّھ المفروض في أصل المسألةیظ
األقواَل األربعةَ السَّابقةَ، والمذكورةَ في كتب المصطلح محمولةٌ على مالم یظھْر 

  .فیھ التَّرجیح، وهللا أعلم
  عالقةُ تعارِض الّرفعِ والوقف باألنواع األخرى: المبحُث الّرابع

المصطلح یجد مسألة تعارض الرفع والوقف مندرجةً تحت المتتبُّع لكتب 
مبحث زیادة الثقة، وقد یدرجونھا في المعلّل، أو یدرجونھا في المضطرب، 

الحِ فذكرھا في تفریعاِت المعضلِ    .وأغرَب ابُن الصَّ
قون بین مسألتي تعارض  ومن جھةٍ أخَرى، فإنَّ علماَء الحدیِث ال یفرِّ

ارض الوصل واإلرسال، على أساس أنَّ الوصَل الرفع مع الوقف ومسألة تع
زیادةٌ على اإلرسال، كما أنَّ الّرفَع زیادة على الوقف، ویعتبرون اإلرسال علّةً 
للموصول،   كما أّن الوقَف علّةٌ للمرفوع، وفي ھذا المبحث تفصیل في حیثیات 

  . عالقة المسألة باألنواعِ الحدیثیة األخرى
  عارض الوصل واإلرسالعالقتُھا بت: الفرع األول

قون بین مسألتي تعارض الرفع مع الوقف وتعارض  عاّمةُ العلماء ال یفرِّ
فع والوقف  اإلرسال مع الوصل، فال تكاُد تجُد ذكراً لإلرسال والوصل إالَّ والرَّ
َمْلكانِي فیما نقَل ابُن حجٍر  مذكوران معھما، ومّمن فّرَق بیَن المسألتیِن ابُن الزَّ

الوصَل زیادةً بالنِّسبة لإلرسال بخالِف الّرفعِ فلیس زیادةً للوقِف، بل  عنھ؛ فَعدَّ 
بخالف الموقوِف  صلى هللا علیھ وسلمھو مناٍف لھ؛ ألنَّ المرفوَع من كالم النّبّي 

ونقَل الحافظُ العالئيُّ عن شیخھ " :قال ابُن حجرٍ فإنّھ كالُم غیِرِه فصاَر منافیاً؛ 
َمْلكاني أنّھ ف ّرق بین مسألتي تعارض الوصل واإلرسال والرفع والوقف ابِن الزَّ

بأنَّ الوصل في السند زیادة من الثقة فتُقبل، ولیس الرفع زیادةً في المتن فتكون 
أّن المتَن إنما ھو قوُل النّبي فإذا كان من قول صحابيٍّ فلیس : علّةً، وتقریُر ذلك

حابيِّ مناٍف لكونھ من كالِم بمرفوع فصاَر منافیاً لھ؛ ألنَّ كونَھ من قوِل الصّ 
، وأّما الموصوُل والمرسُل فكلٌّ منھما موافٌق لآلخِر صلى هللا علیھ وسلمالنّبّي 

وھذه التّفرقة قد : "، قال العالئيصلى هللا علیھ وسلمفي كونِھ من كالِم النّبّي 
تقوى في بعض الّصور أكثَر من بعض، فأّما إذا كان الخالف في الوقف والرفع 

الصحابيِّ بأن یرویھ عنھ تابعي مرفوعاً، ویوقفھ علیھ تابعيٌّ آخر لم یتَِّجھ  على
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ھذا البحُث؛ الحتماِل أن یكوَن حین وقَفَھُ أفتى بذلك الحكِم، وحین رفَعھُ رواه إالّ 
ا سمعاه منھ في مجلٍس واحٍد فیُفَزع حینئٍذ إلى الّترجیح، وهللا  أن یتبیّن أنھما ممَّ

  .41"أعلم
  عالقتُھا بزیادة الثّقة: الثانيالفرع 

الّرفع زیادةٌ على الوقف،  كما أنَّ الوصَل زیادةٌ على اإلرسال، ولھذا 
فعِ  الّسبِب یُدِرُج علماُء الحدیِث المسألتین في مبحث زیادة الثِّقة؛ فیحُكُموَن بالرَّ
إذا عارضھ الوقُف، ویحكمون بالوصل إذا عارضھ اإلرساُل، ما دام الرافُع 

َق والو ثین، ومن فرَّ اصُل ثقةً، كما ھو الحاُل في قبوِل زیادة الثِّقة عند أكثر المحدِّ
: في الحكم فقد وقع في التّناقِض؛ ألنَّ المعنى في جمیعھا واحٌد، قال ابُن حجرٍ 

الحِ عن الخطیب فیما إذا تعارَض الوصُل واإلرساُل أنَّ األكثَر " حكى ابُن الصَّ
نَّ الحكَم لمن أرسَل، وحكى عنھ ھنا أنَّ الجمھوَر من من أھل الحدیِث یَرْوَن أ

یادة إذا كان ثقةً  ِة الفقِھ والحدیث یرون أنَّ الحكَم لمن أتى بالزِّ  .42أئمَّ
وھذا ظاھُره التَّعارُض، ومن أبدى فرقاً بین المسألتین فال یخلو من تكلٍُّف 

وإذا أسنَد الحدیَث : "فقال وقد جزَم ابُن الحاجِب أنَّ الكلَّ بمعنًى واحٍد، وتعسٍُّف،
یادةِ  على ، 43"وأرسلوه أو رفعھ ووقفوه أو وصلھ وقطعوه، فحكُمھ حكُم الزِّ

 .44"التّفصیِل الّسابقِ 
 45عالقتُھا بالمعلَّلِ : الفرع الثالث

میداُن العلّة ھو أحادیُث الثِّقاِت، ألّن العلّةَ تقع بسبب أوھام الثقات، 
": النّكت"مّمن ھو أوثُق، یقوُل ابُن حجٍر في  ویُتفطَُّن لھا بوقوعِ المخالفةِ 

 -كما نقلھ المصنُِّف عن الخطیب -فالّسبیُل إلى معرفِة سالمِة الحدیِث من العلَِّة "
أن یَجمع طُرقَھ، فإن اتّفقت رّواتُھُ واستووا ظھرت سالَمتُھُ، وإن اختلفوا أمكَن 

 .46"ِن االختالفِ ظھوُر العلَِّة، فمداُر التّعلیِل في الحقیقة على بیا
ھذا، والوقوُف على دقائِق علِم الِعلَِل یحُصُل من معرفة مراتب الّرواة 

شرح "ابُن رجٍب في  الثِّقاِت، وترجیحِ بعِضھم على بعضٍ عنَد االختالِف، یقولُ 
  :اعلم أّن معرفةَ صّحِة الحدیث وسقمھ تحُصُل من وجھین" ":علل التّرمذي
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وضعفھم، ومعرفة ھذا ھیّن؛ ألّن الثقات  معرفةُ رجالھ وثقتھم: أحُدھما
والضعفاء قد ُدّونوا في كثیر من التصانیف، وقد اشتھرت بشرح أحوالھم 

  .التوالیف
معرفةُ مراتِب الثّقاِت، وترجیُح بعِضِھم على بعٍض عند : والوجھُ الثاني

االختالف، إّما في اإلسناد وإّما في الوصل واإلرسال، وإّما في الوقف والرفع 
نحو ذلك، وھذا ھو الّذي یحُصُل من معرفتِھ وإتقانِھ وكثرِة ممارستِِھ الوقوُف و

وألجل ھذا ذكَر الحافظُ أبو عبد هللا الحاكم ، 47"على دقائِق علِل الحدیثِ 
أَبِي االختالَف في رفعِ الحدیِث ووقفِھ جنساً من أجناسِ العلل، ومثََّل لھ بحدیث 

ٍد  ثَنَا أَبِي َعْن أَِبیِھ َعِن اْألَْعَمِش َعْن أَبِي ُسْفیَاَن َعْن َجابٍِر فَْرَوةَ یَِزیَد ْبِن ُمَحمَّ
َالةَ، َوَال یُِعیُد اْلُوُضوءَ «: َمْرفُوًعا َوِعلَّةُ ھذا ، 48»َمْن َضِحَك فِي َصَالتِِھ یُِعیُد الصَّ

 ُسِئَل َجاِبٌر، فََذَكَرهُ، :الحدیِث عنَده َما أَْسنََد َوِكیٌع َعِن اْألَْعَمِش َعْن أَبِي ُسْفیَاَن قَالَ 
أَْن یُْرَوى اْلَحِدیُث : اْلَعاِشرُ : "قال الّسیوطيُّ في شرحھ لمعرفة علوم الحدیث

 .49"َمْرفُوًعا ِمْن َوْجٍھ، َوَمْوقُوفًا ِمْن َوْجھٍ 
فعِ مع  ثین حاَل تعارِض الرَّ وبناًء على ما مضى معنا من اتّجاھاِت المحدِّ

ثین یُعِملون القرائَن في حالِة ظھوِر التَّرجیحِ عندھم، الوقِف، فإّن حذَّاَق  المحدِّ
وھذا ھو األنسُب لمیداِن العلِل؛ ألّن العلَّةَ حالتئٍِذ تكوُن خفیَّةً بخالف ما إذا لم 
یظھْر لھم التّرجیُح، فیكوُن من قبیِل العلِل الظّاھرِة، والّتي تُلحق بعلل الحدیث 

زاً، كما في إعاللھم األح عفاء، یقوُل الّسخاويُّ في َمعِرض حدیثِھ تجوُّ ادیَث بالضُّ
َوَكثَُر ِمْن أَْھِل اْلَحِدیِث َحَسَب َما یَقَُع فِي : "عن كثرِة اإلعالِل باإلرسال وبالوقفِ 

َالحِ  -ُكتُِب اْلِعلَِل َوَغْیِرھَا التَّْعلِیُل  ْعَالُل   - َكَما َعبََّر بِِھ اْبُن الصَّ  -ْیِرهِ َكَما لِغَ  - أَِو اْإلِ
ْرَساُل َوَكَذا اْلَوْقُف بَِكْوِن  ْفعِ، إِْن یَْقَو اْإلِ ْرَساِل الظَّاِھِر لِْلَوْصِل َوِباْلَوْقِف لِلرَّ بِاْإلِ
َراِویِھ أَْضبَطَ أَْو أَْكَثَر َعَدًدا َعلَى اتَِّصاٍل َوَرْفعٍ، َوَذلَِك َمَع َكْونِِھ ُمَؤیًِّدا؛ ِألَنَّ اْلقَْوَل 

ْمنَاهُ فِي بَابِِھ  - َوْصِل إِنََّما ھَُو فِیَما لَْم یَْظھَْر فِیِھ تَْرِجیحٌ بِتَْقِدیِم الْ  ُمنَاٍف  - َكَما قَدَّ
ِلتَْعِریِف اْلِعلَِّة، َولَِكنَّ الظَّاِھَر أَنَّ قَْصَدھُْم َجْمُع ُمْطلَِق اْلِعلَّةِ َخفِیَّةً َكانَْت أَْو ظَاِھَرةً، 

اِجحِ ِمْن َغْیِرِه بَِجْمعِ الطُُّرقِ َال ِسیََّما َوھَُو یُِفیُد اْإلِ    ".ْرَشاَد لِبَیَاِن الرَّ
 50عالقتُھا بالمضطربِ : الفرع الرابع
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الواسطةُ الجامعةُ بین المعلَِّل والمضطرِب ھو التّرجیُح وعدُمھُ؛ ألنَّ 
المعلََّل شرطُھ ترجیُح جانِب العلِّة، أّما المضطرُب فلم یظھْر فیھ ترجیٌح، یقوُل 

لتعریِف  -وِمن بعِده العراقيُّ  - السخاويُّ مبیِّناً مناسبةَ إیراِد ابِن الّصالح
ا اْنتََھى ِمَن اْلُمَعلِّ الَِّذي َشْرطُھُ تَْرِجیُح َجاِنِب : "المضطرِب بعَد الحدیِث المعلِّ  لَمَّ

 .51"َحِدیثِ ُمْضَطِرُب الْ : اْلِعلَِّة، نَاَسَب إِْرَدافَھُ بَِما لَْم یَْظھَْر فیھ تَرِجیحٌ 
فعِ مع الوقِف، ورأینا أّن  ثین حاَل تعارِض الرَّ وقد مرَّ معنا اتّجاھاُت المحدِّ
الحذَّاَق  یُعِملون القرائَن في حالِة ظھوِر التَّرجیحِ عندھم، وھذا ھو األنسُب 
لمیداِن العلِل؛ وأّما المذاھُب األربعةُ األخرى فیُرَجُع إلیھا في حالِة عدِم ظھور 

توضیح "حِ، وھذا ھو الموافُق لتعریف المضطرب، یقوُل الصنعانّي في التّرجی
ثاً عن مسألة الوصل واإلرسال" األفكار وقد استُِدلَّ للمانع في ھذه : "متحدِّ

الّصورِة بأّن المتحقََّق اإلرساُل، والوصُل زیادةٌ، وحذفُھا قد َشكََّك في ثبوتِھا، 
لِط والنِّسیاِن والغفلِة ونحو ذلك مّما لیَس وإن لم یشكَّْك في العدالةِ؛ لجواِز الغ

، فذلك علّةٌ كاالضطراِب في  یبة في المرويِّ بریبٍة في الّراوي، وھو موجٌب للرِّ
؛ ألنَّھُ ناقَض نفَسھ فیھ   .52"اإلسناِد بل أشرُّ

  :نتائج البحث
من خالل البحث في مسألة تعارض الرفع مع الوقف یمكن أن أرصد 

  :النتائج التالیة
یُق في حكم تعارض الرفع مع الوقف بین ما ظھر فیھ الترجیح وبین ما لتفرا - 1

ا في فھم مذاھب علماء الحدیث في ھذه مھم لم یظھر فیھ الترجیح  جّدً
  .المسألة

في الحدیث المرفوع، بخالف الرفع في الحدیث الموقوف فإنھ علة الوقُف  - 2
  .من قبیل الزیادة

إعالل األحادیث بالوقف؛ ألنَّ المقصود عادةً سلوُك الجاّدِة سبب من أسباب  - 3
فإذا جاء من ، صلى هللا علیھ وسلم النبيمن روایة األحادیث ھو إسناُدھا إلى 

على  مخالفتھ دلتوأوقَف الحدیَث على الصحابي، وكان ثقة حافظا  یخالفُ 
  .تثبتھمزیِد 

  .وصحبھ أجمعین وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ
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Aspects ofhadithcriticism at Alallama Abd al-Rahman 

al-Mubarkfouri taken from his book "Abkar al-Minan" 
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 16/06/2020: تاريخ القبول 05/07/2019 تاريخ اإلرسال:
 

 : الملخص
وفة يتطلب تحقق الشروط المعر صلى هللا عليه وسلمعن النبي  الحديث ثبوت
 يتطلب رد بعض األحاديث، وهذا مايختلفون في قبول وومع ذلك نجدهم عند المحدثين، 

 ث، لمعرفة الضوابط التي يعتمدها فيالوقوف على المنهج النقدي عند كل محد  
ة يهدف إلى الكشف عن معالم المنهج الحديثي لدى العالمالموضوع. وهذا البحث 

 .داالمباركفوري، ومعرفة الطريقة التي يسلكها في نقده لألحاديث قبوال أو ر
 .منهج، المباركفوري ؛الحديث؛ النقد :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Authentication of the hadith of the Prophet (peace and blessings of 

Allaah be upon him) requires fulfilling the conditions known to the 

scholars of hadith, yet we find them differ in accepting and rejecting 

some hadiths, and this requires examining the methodology that each 

muhadith adopted in order to ascertain the principles which he 

adhered to when grading hadith. 

This concise research aims to revealing the features of the hadith 

method adobted by Alaama Abu Alolaa al-Mubarkfouri, and know the 

method by which he accepted and rejected the Hadiths taken from his 

book "Abkar al Minan" 

Key words: criticism; hadith; methodology; Mubarkfouri. 
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 مقّدمة: 
له آالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى 

 وصحبه أجمعين. أما بعد: 
اديزث حمزن األ المزردود والمقبزول  : تمييز   دراية   فالغاية من علم الحديث

م ألحكزاَرة لاألدلة الحديثية المعتبزفإن ؛من األهمية بمكانه الغاية وهذ، والروايات
 . صلى هللا عليه وسلمعن النبي  الثابتةحاديث األ إنما هي الشرعية
 هزززي: وثاقزززة رواتزززه،ومقبزززول، الحزززديث الشزززروط قزززد بزززين المحزززدثون و

فزا فزي بينهم اختال نجدكثيرا ما لكن و.من الشذوذ والعلل تهسالمو، هواتصال سند
 اتحقزق بهزي تتزر اليداقزمالفزي  همفاخزتالإلزى راجزع ذلزك و، التصحيح والتضزعيف

 تارة أخرى. حديث تن يلها على ال اختالفهم فيإلى و تارة، بعض الشروط
هززـ( 1353)ت:(1)المبززاركفوري الززرحمنالشززيع عبززد  عالمززةولمززا كززان لل

ن كان مز ،-«تحفة األحوذي»ككتابه  -، ومؤلفات مشهورة علم الحديثإسهام في 
عززدد مززن وذلززك مززن خززالل ، منهجززه فززي النقززد الحززديثيالضززو  علززى إلقززا  المهززم 

يتحقزق  التساؤالت، منها: كيف يحكم المباركفوري بوثاقة الزرواة  مزا القزدر الزذي
لتشزدد هزل يميزل إلزى ابه اتصال السند عنده  متى يحك م بشذوذ الحديث وإعالله  

 إلى التساهل يميل في قبول الحديث أو 
ر أبكزا»وقع االختيار علزى كتزاب ، وغيرهاهذه التساؤالت  نلإلجابة عو

وهزززو مناقشزززات حديثيزززة وفقهيزززة كثيزززرة مزززن ، «فزززي تنقيزززد آثزززار السزززنن المزززنن
 «آثززار السززنن»هززـ( فززي كتابززه 1325)ت: (2)النيمززويظهيززر المبززاركفوري للشززيع 

 .الذي جمع فيه أحاديث األحكام في أبواب الطهارة والصالة
ظزام المتاحة في الكتزاب انت ة العلميةمادالاقتضت طبيعة الموضوع وقد و

 ثالثة مباحث، وخاتمة: بحث علىال
 : تحقيق عدالة الراوة وضبطهم.ولالمبحث األ

 .المطلب األول: توثيق الراوي الموصوف بالجهالة
 .المطلب الثاني: تعارض الجرح و التعديل في الرواي

 .المطلب الثالث: التعامل مع الراوي الصدوق الذي له أوهام
 .باالختالطالمطلب الرابع: التعامل مع الراوي الموصوف 
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 العنعنة: تحقيق االتصال والموقف من ثانيالمبحث ال
 .ة بين الروايين المتعاصريننالعنع: المطلب األول

 . عنعنة التابعي عن رجل مبهم من الصحابة: المطلب الثاني
 .المطلب الثالث: عنعنة المدلس

 المبحث الثالث: تحقيق السالمة من الشذوذ والعلل القادحة.
 الشذوذ.ضابط المطلب األول: 
 صله أو وقفه. وف في حكم السند المختلَ : المطلب الثاني

 .االضطرابضابط المطلب الثالث: 
 المطلب الرابع: العلل الخفية.

 وتوصياته. تضمنت أهم نتائج البحث  خاتمة:ال
 فإلى بيان ذلك: 

 
 : تحقيق عدالة الراوة وضبطهمولالمبحث األ

د عدالة الراوي لئال يتعم : ثبوت  نالحديث عند المحدثي صحةن شروط م
غلزط قزع منزه الضزبطه لزئال ي ، وثبزوت  صلى هللا عليه وسلمالكذب على رسول هللا 
 دمتعلقزة بتوثيزق الزرواة وجزرحهم عنزال سزائلبعزض الموهزذه في روايزة الحزديث. 

 :المباركفوري
 المطلب األول: توثيق الراوي الموصوف بالجهالة

ي ليست بجرح عند المحدثين حتى يعارض بها التوثيق؛ وإنما هالجهالة 
هززـ(:مومن المهززم 852توقززف فززي حززال الززراوي، وإليززه يززومر قززول ابززن حجززر)ت:

ريحززا معرفززة طبقززات الززرواة ومواليززدهم ووفيززاتهم وبلززدانهم وأجززوالهم تعززديال وتج
ال ي عززد تجهيززل ناقززد لززراو  ى هززذا؛ فجعززل الجهالززة غيززر الجززرح. وعلزز(3)وجهالززةم
لززراو  (أو ضززمنياكززان صززريحا معتبززرا )إذا وجززدنا توثيقززا ولمززن وثقززه،ا معارضزز

لزة صزف بالجهامن و  المبزاركفورييوثقو: اعتمزدنا هزذا التوثيزق. موصوف بالجهالة
 منها:، بأمور

ينطبززق ومززن الززرواة الززذين  ورود توثيقق مققن ممققاف عققارف بالحققديث: -1
: نززافع بززن محمززود المقدسززي؛ فقززد قززال النيمززوي وريعلززيهم هززذا عنززد المبززاركف

بجهالته، ونقل عن الطحزاوي وجماعزة أنزه ال يعزرف، وعزن ابزن حجزر أنزه قزال: 
 مستور. 
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 وتعقبزززه المبزززاركفوري بأنزززه وثقزززه ابزززن حبزززان، والزززدارقطني والبيهقزززي،
 عزن حديثزه،سزكتا داود والمنزذري  بأن أبزاو .والذهبي في مالكاشفم والخ رجي

ين الراوي صزالح عنزدهما. ثزم قزال: مفقزول هزؤال  المزوثقأن وسكوتهما يدل على 
يقزدم  فإن قزول العزارفين: إنه مجهول، أو قال: إنه مسزتور.مقدم على قول من قال
 .(4)معلى قول من لم يعرف

من فزززيهزززـ( 354ابزززن حبزززان )ت: المبزززاركفوري توثيزززقَ  ويالحزززع اعتمزززاد  
ي فزعلزى النيمزوي  ، وقزد ردهداده بمزا قيزل عزن تسزاهلوعزدم  اعتزصف بالجهالة و  

ن يعزد فاده أن ابن حبان معدود في المتعنتين فزي الجزرح فكيزف يمكزن أذلك بما م  
فززع ، وبززأن المحززدثين قززد اعتززدوا بثقزات ابززن حبززان، وصززرحوا بأنززه يرت!متسزاهال 

حجزر  الجهالة عمن قيل إنهم مجهولم بذكره في الثقات، ومثل لذلك بالحافع ابزن
 .(5)الذي الت م في تهذيب التهذيب ذكر من وثقه ابن حبان في الثقات

ح : إذا صزركزون قويزابينما يرى بعض العلما  أن توثيق ابن حبان إنما ي
بززه، أو كززان الرجززل مززن شززيوخه الززذين خبززرهم، أو كززان مززن المعززروفين بكثززرة 

ا مز. وأما أنه عرف ذاك الرجل معرفة جيدة هالحديث، أوإذا ظهر من سياق كالم
 .(6)دون ذلك فال يؤمن فيه الخلل

: الزرواة الزذين وثقهزم المبزاركفوري اعتمزادا علزى توثيزق ابزن حبزانومن 
لزى :موأما تضعيف ابزن القطزان فمبنزي عال المباركفوريق.مسلم بن سالم الحنفي

 مجهززول الحززال، ولززيس -أحززد رواتززه-أن مسززلم بززن سززالم الحنفززي أبززا عبززد الملززك 
سزلم بن حبان في مالخالصةم، وقزال الحزافع فزي مالتقريزبم: )مكذلك؛ فقد وثقه ا

 .(7)بن سالم الحنفي أبو عبد الملك: مقبول من الرابعة(.انتهىم
أن المبززاركفوري يززرى يسززتفاد منززه فائززدة أخززرى، وهززي قززد النقززل وهززذا 

 تبع.، والمسألة تحتاج إلى تعند ابن حجر من مراتب القَبول «المقبول»مرتبة 
ال يشززترط المبززاركفوري فززي التوثيززق أن يكززون التوثيققق النققمني:  -2

لسزند التوثيق الضزمني بتصزحيح الناقزد لعنده ، بل يكفي عليه من الناقد اوصنصم
 عنه إذا  ع لم أن في سكوته تقوية للحديث. هأو تحسينه أو سكوت

مززززن تصززززحيح اإلمززززامين أحمززززد بززززن حنبززززل المبززززاركفوري خززززذ وقززززد أَ 
؛ هراويزلتوثيقزا  بئزر بضزاعة هزـ( لحزديث233معزين )ت: هـ( ويحيى بزن241)ت:
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قال:مذكره ابن حبان في الثقات كذا في هامش مالخالصةم وصحح حديثزه أحمزد 
. و يقزدم قزول مزن رويحيى بن معين وغيرهما، فال عبرة بقول من قال: إنه مستو

 .(8)عرفه على من لم يعرفهم
ة فيمزا يرفزع الجهالززيختلزف النقزاد  روايقة عقدلين كقركثر عقن الققراوي: -3

عززن الززراوي، فبعضززهم ينظززر إلززى الززراوي ومززن روى عنززه، ومززدى شززهرته أو 
كزن لزه جهالته، والبعض اآلخر ينظر في حديث الراوي؛ فقد يجهله األول إذا لم ي

ديثززه إال راو واحززد أو حززديث واحززد ومززا شززابه ذلززك، وقززد يوثقززه الثززاني إذا رأى ح
هززززـ( وابززززن الصززززالح 463ادي )ت:وقززززد اختززززار الخطيززززب البغززززد .(9)مسززززتقيما

فززع هزـ( أن روايززة ثقتزين مززن أهززل العلزم ترفززع جهالززة العزين فقززط، وال تر643)ت:
 .(10)جهالة حاله

أنزه يزذهب مزذهب الحزافع ابزن عبزد البزر  يظهزر لزيف ،وأما المباركفوري
 :(11)هـ( في إثبات العدالة برواية ثقتين فأكثر463)ت:

ن د الرحمن بن رافع بن خزديج عزففي الكالم على حديث عبيد هللا بن عب
ئزر ب: أنتوضزأ مزن صزلى هللا عليزه وسزلمأبي سزعيد الخزدري: أنزه قيزل لرسزول هللا 

   فقزال رسزول هللا-وهي بئزر يطزرح فيهزا الحزيض ولحزم الكزالب والنزتن-بضاعة 
المبززاركفوري ، نقززل (12)«المززا  طهززور ال ينجسززه شززي »: صززلى هللا عليززه وسززلم

حمن الحديث من أوجه، ومنها: أن عبيد هللا بن عبزد الزردفاع اللكنوي عن صحة 
بن رافع:مغير مجهول، ألنزه قزد روى عنزه محمزد بزن كعزب، وسزليط بزن أيزوب، 
ومحمززد بززن كعززب وغيززرهم. ومززن روى عنززه اثنززان أو ثالثززة فلززيس بمجهول.كمززا 

 ابزن عبزد البزر فزي قاعدتزه هزذه ولزم يتعقزب.(13)ذكره ابن عبد البر في االستذكارم
 . ، وهللا أعلمرواإلقرا سكوته الموافقة صلفيفاألبشي ، 

 و التعديل كي الروايالمطلب الثاني: تعارض الجرح 
ل تقززديم الجززرح علززى التعززديل؛ ألن المعززد :عنززد جمهززور العلمززا القاعززدة 

مذا أمقا و.يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن بزاطن خفزي علزى المعزدل
ال أئمقة ذققذا الشقرن  كقال يقبققل الجقرح كيققه مكقان الجقرح كققي راو عدلقه ممقاف مققن 

 . (14)هـ( وغيره852، نص على هذا المعنى ابن حجر )ت:مفسرا
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يهم القاعزدة: توثيزق بعزض الزرواة المزتكلم فزالشق الثاني مزن وينبني على 
 مفسر.من قِبَل بعض النقاد، وعدم االلتفات إلى ما قيل فيهم من الجرح غير ال

م محمد بن بركزة بزن الحكزالراوي : توثيق عند المباركفوري آثارهاومن 
 هزـ(:م...كان مزن علمزا  هزذا748الحلبي المعروف ببزرادغس؛ قزال الزذهبي )ت: 

 الحفزع. الشأن؛ قال ابن ماكوال: كان حافظ ا. وقال أبو أحمد الحزافع: رأيتزه حسزن
 وقد روى السهمي عن الدارقطني أنه ضعيفم.انتهى. وعلق عليه المبزاركفوري

كزان من كالم الذهبي هذا أن برادغس كان من علما  هذا الشزأن، و بقوله:م ظهر
 حافظا حسن الحفع، فال ينز ل حديثزه عزن درجزة الحسزن. وأمزا قزول الزدارقطني:

 .(15)إنه ضعيف ؛ فهو جرح مبهم فال يقبلم
يقه ومن موارد العمل بالقاعدة عند المباركفوري: الراوي الذي يقتكلم ك

في المتعنتإن ؛ ف(16)-جماعةهـ( و277حاتم )ت: كأبي -الناقد الموصوف بالتعنت
 .(17)ر: فإن جرحه غير معتب، ولم يوافقه أحدجرحالة في إذا لم يبين الحج نظره

: كامززل أبززو العززال  فززي دفاعززه عززن بعززض الززرواة، ومززنهم ذلززكويظهززر 
لكززوفي، الكزوفي؛ فقززد قزال النيمززوي فزي التعليززق: )فيزه كامززل أبزو العززال  التميمزي ا

يس بزه لزن، وتكلم فيه غيره، قال النسائي: ليس بزالقوي، وقزال مزرة: وثقه ابن معي
 بزأ،، وقززال ابززن حبززان: كززان ممززن يقلززب األسززانيد ويرفززع المراسززيل مززن حيززث ال

رح يدري(.وتعقبززه المبززاركفوري بقولززه: كامززل أبززو العززال  ثقززة، وثقززه إمززام الجزز
المزا. ين فيزه كوالتعديل يحيى بن معين. وقال ابن عدي فزي كاملزه: لزم أر للمتقزدم

قزول  وفي بعض رواياته أشيا  أنكرتها، ومع هزذا أرجزو أنزه ال بزأ، بزه.... وأمزا
م هززو معززارض بقولززه: ملززيس بززه النسززائي: ملززيس بززالقويم فهززو جززرح مززبهم، ثزز

 فإنزه متعنزت ومسزرف بزالجرح ؛فغيزر قزادح :وأما قول ابن حبزان المزذكوربأ،م.
 .(18)...م ين ل عن درجة الحسنبي العال  الكما تقدم، فالحق أن حديث كامل أ

 المطلب الثالث: الحكم على حديث الراوي الصدوق الذي له أوذاف
البزن حجزر، م التهزذيب تقريزبم هذه المرتبة وما في معناهزا مزن مراتزب

ا لززم ؛ بززين قائزل بأنهززا مزن مرتبزة الحسززن مزعنززد المشزتغلين بالحزديث ف فيهزالَزمخت
الزززراوي، وقائزززل بأنهزززا مزززن مراتزززب أن الحزززديث مزززن أوهزززام نزززاظرعنزززد اليثبزززت 

 .(19)االستشهاد
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 .ذذه مرتبته منعلى االحتجاج بحديث  وقد جرى المباركفوري

م، عزن أبزي طزالوت عبزد السزال ،ما رواه أبو بدر شجاع بزن الوليزد: مثاله
رأيززت عليززا يمسززك شززماله بيمينززه علززى : »عززن ابززن جريززر الضززبي، عززن أبيززه قززال

 . (20)«الرسغ فوق السرة
 تفزرد بهزا أبزو. غيزر محفوظزة« فزوق السزرة»فقد قال النيموي بأن زيزادة 

ر وثقزه غيزوقزد بدر شجاع بن الوليد،عن أبي طالوت عبد السالم بزن أبزي حزازم، 
سزلم بزن مورواه م. له أوهام: موقال الحافع في التقريب... واحد، ولينه أبو حاتم،

عزن  لسالم بزن أبزي حزازمإبراهيم أحد شيوخ البخاري دون هذه ال يادة عن عبد ا
 . غ وان بن جرير الضبي

ال وقز. وتعقبه المباركفوري بأن شجاع بن الوليزد ثقزة حزافع تقبزل زيادتزه
افع ابزن وأمزا قزول الحز:مودفع قول أبي حزاتم بتليينزه  بعد ما نقل توثيق جماعة له

ي فزم صدوق له أوهزامم، وقوله مصدوق:م، فإنما قاله بعد قولهمله أوهام: محجر
ن أبزي كحمزاد بز ،ال ينافي كونه ثقة، فكزم مزن ثقزة قزال الحزافع فيزه هزذا اللفزعراو 

 .(21)مسليمان شيع اإلمام أبي حنيفة وغيره

لزم ينز ل  فزإن الزراوي:نظقر محقلمرتبتقه من ذذه ملتفرد اومطالق قبول 
ن شزيوخ عزنقاد اضبطوا عليه أوهاما فزي رواياتزه: إمزا الإلى هذه المرتبة إال ألن 

ع دون في أماكن معينة، وإما في أحوال معينة )كالتحديث من الحفزمعينين، وإما 
إذا  ، وخاصززةهمززاو محززِل البحززث روايززةِ تفرده باليكززونمززانع أن ال ف؛(مززثال الكتززاب

 .-كما هو الحال في ال يادة المذكورة في األثر - خالفه من هو أولى منه
زيققادة يتعققين  التفصققيل  كققي أحاديققث ذققذا الصققنف مققن الققرواة، وولززذلك 

ر ؛ فزاألم(22)لتحقيق شرط السالمة مزن العلزل المزؤثرة، كيما ينفردون بهالتحري 
 .(23):موقد ي عَد مفرد الصدوق منكرامهـ(748)ت: الذهبيالحافع كما قال 

 المطلب الرابع: الحكم على حديث الراوي الموصوف باالختالط
يفزززرق علمزززا  الحزززديث مزززن الناحيزززة العمليزززة بزززين الزززرواي الزززذي فحزززش 
اختالطه والزراوي الزذي أصزابه اخزتالط يسزير أو تغيزر؛ وقزد ضزبط ذلزك الحزافع 

كل تغير يوجد في مزرض المزوت، فلزيس بقزادح فزي م :بقوله( هـ748:ت)الذهبي 
الثقززة، فززإن غالززب النززا، يعتززريهم فززي المززرض الحززاد نحززو ذلززك، ويززتم لهززم وقززت 
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السياق وقبله أشد من ذلك، وإنمزا المحزذور أن يقزع االخزتالط بالثقزة، فيحزدث فزي 
 .(24)محال اختالطه بما يضطرب في إسناده، أو متنه، فيخالف فيه

وجززه عززدم االحتجززاج م:قززال حيززث كفوري أيضززا، المبززار هقززررهززو مززا و
 م.طهبحديث المختلط إنما هو احتمال ظهور األحاديث المنكرة منه بعد االختال

جزب عزن بتصزحيح األئمزة للمخزتلط اذا ح   ةاسزتدل أيضزا لهزذه القاعزدقد و
؛ رحجزاج بزن محمزد األعزووالتحديث في حزال اختالطزه، مثزل جريزر بزن حزازم، 

 .(25)خرج لهما في الصحيحفهذان الراويان قد 
صززف مززن الززرواة بززاالختالطو أبززو : احتج  المبززاركفوري بحديثززهوممززن و 

 النعمان محمد بن الفضل المعروف بعزارم؛ فقزد روى حزديثا عزن حمزاد بزن زيزد،
بزي أعن أيوب السختياني، عن عطا  بن أبي رباح، عن عبد هللا بن ال بير، عزن 

صززلى هللا عليززه خلززف رسززول هللا  صززليت:موفيززه  ،بكززر الصززديق رضززي هللا عنززه
و كزززان يرفزززع يديزززه إذا افتزززتح الصزززالة، وإذا ركزززع، وإذا رفزززع رأسزززه مزززن  وسزززلم
 .(26)مالركوع

واه رثقزة تغيزر بزأخره، موأعله النيموي بأن أبا النعمان محمد بن الفضل 
ي عنه أبو إسماعيل السلمي وهو ليس من قدما  أصحابه، ولم يخزرج الشزيخان فز

 حزديثا مزن جهزة أبزي إسزماعيل السزلميم سزننهمم، وال األربعة فزي مصحيحيهمام
 . (27)معن عارم

ذكزززر وظزززاهر هزززذا أن اختالطزززه مزززن قبيزززل االخزززتالط الفزززاحش، ولكزززن 
ن مززلزو سزلم أنزه لزيس :م..قزالالمبزاركفوري مزا يفيزد أن اختالطزه يسزير ال يضززر، 
كزن لفإنزه وإن تغيزر بزهخره  ،أصحابه القدما  فال بأ،؛ فإن اختالطه ليس بمضزر

هزر لزه تغير بزهخره، ومزا ظ: قال الدارقطنيم: مقدمة فتح الباريمقال الحافع في 
 .(28)مانتهى. بعد اختالطه حديث منكر

 موافٌق لمززا عليززه أئمززة النقززد مززن إنصززافمززن المبززاركفوريموقززف الوهززذا 
 للراوي، وعدم إهدار مروياته دون موِجب صحيح.

 عنعنةاالتصال والموقف من ال : تحقيقثانيالمبحث ال
الحديث عند المحدثين اتصال سزنده، ومعنزاه أن يكزون  صحةمن شروط 

كززل واحززد مززن رواة الحززديث قززد تلقززاه ممززن فوقززه مززن الززرواة وهكززذا إلززى أن يبلززغ 
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مزا ذكزر فيزه : وأقزوى الصزيغ الدالزة علزى االتصزال عنزد المحزدثين.(29)التلقي قائله
وأما ما ذكر فيزه الزراوي . (30)محدثنيم، ومسمعتمالرواي صيغة صريحة نحو 

 .، فهززو السزند المعززنعنمقزالم، ومأنموم عززنمصزيغة محتملززة للسزماع وعدمززه كزـ
 :عند المباركفوري، يمكن بيانها كاآلتي أحوالوما يجري مجراها  وللعنعنة

 العنعة بين الروايين المتعاصرين: المطلب األول
إذا ثبززت للززراوي السززماع مززن شززيخه فززي الجملززة ولززم يكززن مدلسززا، فهززذا 

وأمزا السزند .متصل عند جمهزور المحزدثين، وادعزى بعضزهم اإلجمزاع علزى ذلزك 
ن مزن ن الذي ثبتزت فيزه المعاصزرة بزين الزراويين وأمكزن لقاؤهمزا مزع األمزالمعنعَ 

مزن  عزةفزذهب جما: التدليس، ولم يرد ما يدل على السزماع، فهزذا موضزع خزالف
. خزاريإلزى أنزه يشزترط ثبزوت اللقزا  ولزو مزرة، وبزه قزال ابزن المزديني والب األئمة

لتزدليس، إلى االكتفزا  بإمكزان اللقزا  مزع أمزن امسلم بزن الحجاجزاإلمام بينما ذهب 
 .(31)وانتصر لهذا المذهب في مقدمة صحيحه

 اعلزم أن المزراد بالمعاصزرة:موقد قرر المباركفوري مذهب مسزلم، فقزال
لززك ذن مززن لززم يشززترط شززيئا مززن المعزنعِ  يالمحززدثين إمكززان اللقززا  بززين الززراوعنزد 

ونقل أقوال بعض الحفزاظ فزي . (32)مواكتفى بإمكان اللقا ، وعبر عنه بالمعاصرة
ر والصحيح الزذي عليزه العمزل وقالزه الجمزاهي(:م هـ676:ت)كقول النووي  ،ذلك

ن أن اليكزون المعزنعإنــــه متصل بشزرط : من أصحاب الحديث والفقه واألصول
 .(33)ممدلسا، وبشرط إمكان اللقا  بعضهم بعضا

: مزا رواه سزويد بزن قزيس معنزىال اهزذ ضمنالمباركفوري صححه ما وم
ى صزل صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا » عن معاوية بن حديج رضي هللا عنه:

الة من الصز يوما، فسلم، وقد بقيت من الصالة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسيتَ 
ركعزززة، فرجزززع فزززدخل المسزززجد، وأمزززر بزززالال، فأقزززام الصزززالة، فصزززلى للنزززا، 

 . (34)«ركعة...
 سزويد بزن قزيس مزن معاويزة فهذا الحديث رده النيموي بعدم ثبوت سزماع

فززاده وتعقبززه المبززاركفوري ب، بزن حززديج أن سززط التززابعين، واأن سززويدا مززن أومززا م 
ظهززر أن يبهزذا وفزي التزابعين، صزحابي صزغير حتزى إنزه ذكزر بزن حزديج معاويزة 
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علزى السزماع، فإنزه لزم  ةكون عنعنته محمولزت:مفالمباركفوري سماعه ممكن، قال
 . (35)يكن مدلسام

والنظززر هززل روى ينبغققي زيققادة التحققري كققي مثققل ذققذا الموضققع، لكققن 
 فززإن الثقززة إذا كززانبززن حززديج أحاديززث أخززرى بواسززطة أو ال، معاويززة سززويد عززن 

 ؛اسزطةوثم يدخل أحيانا بينزه وبينزه  ،ولم يثبت لقيه له يروي عمن عاصره أحيانا
ابزن لحزافع امثللها وقد . االنقطاععلى النقد أئمة  ايستدل بهائن التي قرمن اله فهذ

 .(36)من األمثلة بعدد  هـ(795)ت: رجب
ألئمقة من اممام   لم ينف السماع  مذا بما قوله  المباركفوريقد قيد ا، وذذ

 .امنقطع هالسند عندكان نفي ذذا المثل ؛ كإذا ورد ينمطلعال
عبزا، وقع في زم م فمات، فزأمر ابزن  الذي ال نجيته: حديث ومن أمثل

 . (37)الحديثفأخرج، وأمر بها أن تن ح...
نزه فقد قال النيموي: رواه الدارقطني وإسناده صحيح...وما زعمزوا مزن أ

ألن محمد بن سيرين كان حين وفزاة ابزن عبزا، شزابا ابزن  ؛مرسل فليس بصحيح
 خمس وثالثين سنة، فما المانع له من أن يسمع منه !. 

فزوه، وتعقبه المباركفوري بقوله: مقد غفل النيموي وتفزوه فزي غفلتزه مزا ت
ل أحمد ولم يعلم أن أكثر الحفاظ على أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عبا،... قا

بزن عبزا، معزين والبيهقزي: محمزد بزن سزيرين لزم يسزمع مزن ا وابن المزديني وابزن
ابا شز: )ألن محمد بن سيرين كان حزين وفزاة ابزن عبزا، شيئا...وأما قول النيموي

ين حزفما المنع له من أن يسمع منه !( فعجيب؛ فإن مجرد كون ابن سيرين شزابا 
 .(38)وفاة ابن عبا، ال يستل م سماعه منهم
تنصززيص مززن النقززاد المطلعززين مقززدم عنززد فهززذا  المثززال يززدل علززى أن ال

 المباركفوري على القاعدة العامة في إثبات االتصال.
 المطلب الثاني: عنعنة التابعي عن رجل مبهم من الصحابة. 
سزززماع منزززه: فهزززذا إذا روى التززابعي عزززن الصزززحابي المزززبهم مصززرحا بال

 ؛ لإلجماع على عدالة الصحابة . رمقبول عند الجمهو
كززأن يقززول: عززن رجززل مززن أصززحاب النبززي  -وأمززا إذا لززم يززذكر السززماع 

 هززـ( إلززى التوقززف فززي330)ت (39):فقززد ذهززب الصززيرفي -صززلى هللا عليززه وسززلم
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, معلززال بقولززه:مألني ال أعلزم سززمع التززابعي مززن ذلزك الرجززل إذ قززد يحززدث اتصزاله
عززن رجززل وعززن رجلززين عززن الصززحابي، وال أدري هززل أمكززن لقززا  ذلززك  يالتزابع

 ، وتابعهما النيموي.(40)هـ(806رجل أم ال م، وأقره الحافع العراقي )ت:ال
وتعقبزززه المبزززاركفوري بزززأن النقزززاد حملزززوه علزززى اإلطزززالق، وبزززأن تقييزززد 

 كزان سزالما مززن هزـ( بزأن التززابعي إذا852الصزيرفي والعراقزي رده ابزن حجززر)ت:
 .(41)أفادت عنعنته غلبة الظن بالسماع التدليس

يع مزن كون التابعي لم يدرك ذلك الش احتمال   تعليلهذا الد على يرِ لكن و
ا م يزدركوالصحابة، فإنا نعلم أن اإلرسال في التابعين كثير، كانوا يحدثون عمن ل

ومززن لززم يسززمعوا مززنهم مززن الصززحابة، ولززم يسززلم مززن ذلززك حتززى بعززض كبززار 
 ما ذكره العراقي والصيرفي وغيرهما.هو فاألحوط، (42)التابعين

 :حزديث محمزد بزن أبزي هزذه المسزألةعلزى يبنى حكمهزا التي األمثلة ومن 
 قزال: قزال رسزول هللا صزلى هللا عليزه وسزلمعائشة، عن رجل من أصزحاب النبزي 

فزال »ال:قزقزالوا: إنزا لنفعزل « لعلكم تقر ون واإلمزام يقزرأ »: صلى هللا عليه وسلم
 .(43)«تفعلوا إال أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب

قة وهو من الطب-بقوله :ممحمد بن أبى عائشة فهذا الحديث رده النيموي 
رواه عززن رجززل مززن الصززحابة  -الرابعززة التززى جززل روايززتهم عززن كبززار التززابعين

 معنعنا، ولم يصرح بالسزماع، ولزم يزذكر اسزمه حتزى ينظزر أنزه أدرك زمزان ذلزك
 .(44)نقلهبما سلف ، معلال ةصحالالمباركفوري بله بينما حكم . الرجل أم ال م
 ث: عنعنة المدلسالمطلب الثال

اختلززف المحززدثون فززي حكززم العنعنززة ومززا يجززري مجراهززا مززن الززراوي 
هـ( التوقف فيها حتى يصرح 643المدلس على أقوال، وصحح ابن الصالح )ت:

قزد مالمدلس بلفع مبين لالتصال نحو سمعت، وحدثنا..إلع. وحكى أن هذا الحكزم 
 .(45)أجراه الشافعي رضي هللا عنه فيمن عرفناه دلس مرةم

بينما لم يجر جمهور النقاد علزى اإلطزالق المزذكور، و فرقزوا بزين المقزل 
المقزل مزن التزدليس أن يكزون الغالزب ن في الراوي فإن الشأوالمكثر من التدليس. 

نبغززي أن تهززدر كززل أحاديززث المعنعنززة بسززبب أحاديززث قليلززة فززال ي؛ عليززه السززماع
مززن  -أي الشززافعي-هززـ(:مواعتبر غيززره 795قززال الحززافع ابززن رجززب )ت:. دلسززها
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أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل، وقالوا: إذا غلب عليه التدليس 
لم يقبل حديثه حتى يقزول: )ثنزا( وهزذا قزول ابزن المزديني، حكزاه يعقزوب بزن شزيبة 

 .(46)عنهم
يتفق مقع اإلسناد المباركفوري مع غالب الموصوكين بتدليس  و تعامل  

ة عنعنزمجزرد الفقد ضعف أحاديزث كثيزرة بالشاكعي؛ اإلماف اإلطالق المروي عن 
 .، بما في ذلك من ندر تدليسه (47)المدلسمن الراوي 

سزالم عزن ابزن عمزر رضزي هللا  اه ابن شهاب ال هري عنروومثاله: ما 
نزه عنهما قال:)إذا رعزف الرجزل فزي الصزالة، أو ذرعزه القزي ، أو وجزد مزذيا، فإ

 . (48)فيتم ما بقي على ما مضى لم يتكلم( ،ينصرف، فليتوضأ، ثم يرجع
. وتعقبززززه مرواه عبززززد الززززرزاق، وإسززززناده صززززحيحمقززززال النيمززززوي:فقززززد 

 وفيه ال هزري وهزو مزدلس كمزاالمباركفوري بقوله:مكيف يكون إسناده صحيحا، 
صزززرح بزززه الحزززافع ابزززن حجزززر فزززي مطبقزززات المدلسزززينم، و رواه عزززن سزززالم 

 . (49)بالعنعنة !م
 كما ضعف المباركفوري أيضا المرويات المعنعنة لبعض الحفاظ الكبزار

منزه ، اعتمزادا (50)الموصوفين بالتدليس كقتادة بن دعامة، وأبزي إسزحاق السزبيعي
- هـ( لهم في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسزين852على تصنيف ابن حجر)ت:

 بززالنظر إلززىأن تززدليس هززؤال  قليززل واقعززوال، -وهززي طبقززة مززن أكثززر مززن التززدليس
لهزذا ووكثيرا ما يكون تدليسزهم مزن قبيزل اإلرسزال الخفزي، ، اتساعهم في الرواية

 .(51)صحح النقاد أحاديث مما رووه بالعنعنة
 لقبعند بعض الرواة؛ كه المباركفوري ملى نوع التدليس انتب ذذا، وقد

مذا روى عن غير  (52)المدلس الذي تدليسه من قبيل اإلرسال الخفيمن  عنعنةال
 من تكلم كي سماعه منهم. 

ما رواه مكحزول عزن محمزود بزن الربيزع عزن عبزادة بزن الصزامت  :مثاله
، فلمزا فقزرأ، فثقلزت عليزه القزرا ة صزلى هللا عليزه وسزلمقال: صلى بنزا رسزول هللا 

ال فعلزوا إفرغ قال: متقزر ون م قلنزا: نعزم. يزا رسزول هللا. قزال: مال علزيكم أن ال ت
 .(53)بفاتحة الكتاب؛ فإنه ال صالة إال بها م
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مالظاهر أن المراد بقول الذهبي: )هو صاحب  قال المباركفوري:
 )ويدلس عن الحفاظم:تدليس( أي صاحب إرسال؛ يدل عليه قوله في متذكرة 

و هدلس أبي بن كعب وعبادة بن الصامت وعائشة والكبار(؛ فإن المراد بقوله ي
دلس يله: اإلرسال، ال التدليس،كما ال يخفى على المتأمل. ولو كان المراد بقو

فإنه  معناه الحقيقي، فعلى هذا اليضر تدليس مكحول في روايته حديث عبادة،
هو من صغــار الصحابة. وقد علم من قول رواه عن محمود بن الربيع، و

 ليهمعالذهبي أنه يدلس عن أ بَي وعبادة وعائشة وكبارالصحابة رضوان هللا 
 .(54)فتفهمم

ي؛ الراوالذي يوصف به تدليس التحديد نوع بين أذمية وذذا المثال ي
عض بعن  هقبيل اإلرسال الخفي، فال يستل م تدليس  إذ يجوز أن يكون تدليسه من 

 رد ما عنعنه عن غيرهم. -بهذا المعنى -الرواة 
 .المبحث الثالث: انتفاء الشذوذ والعلل القادحة

لسزند العدالة والضبط في الرواة مع اتصال ا توفرال يكفي عند المحدثين 
ر ما لم يغلزب علزى الظزن انتفزا  الزوهم عزن الزراوي، وهزو المعبز الحديث، صحةل

ن . قززال ابززهمعنززه بشززرط انتفززا  الشززذوذ والعلززل القادحة.وهززذا موضززع اتفززاق عنززد
هـ(: مقولهم: مهزذا حزديث صزحيح اإلسزناد، أو حسزن اإلسزنادم 643الصالح )ت:

دون قزولهم: مهززذا حزديث صززحيح أو حزديث حسززنم؛ ألنزه قززد يقزال: مهززذا حززديث 
 . (55)صحيح اإلسنادم، وال يصح، لكونه شاذا أو معلالم

 وقد قرر المباركفوري هذا أيضزا، فقزال: مقزد تقزرر أن صزحة اإلسزناد ال
 .(57). وتوقف في تصحيح أحاديث عمال بهذه القاعدة(56)تستل م صحة المتنم

 كاآلتي:ه حكامها عندويمكن بيان بعض العلل وأ
 :الشذوذضابط  المطلب األول:

ال  المززردود عنززد المحززدثين النقززاد يشززمل تفززرد الززراوي الثقززة بمززاالشززذوذ 
ط يحتمل منه، كما يشمل مخالفة الراوي المقبول لمزن هزو أرجزح منزه لم يزد ضزب

 . (58)عنه بالحديث المنكر أيضا همأو كثرة حفع أو عدد. ويعبر بعض
الحزديث -( هزـ852:ت)وفاقا للحافع ابن حجزر -وقد قصر المباركفوري 

ما يرويه الضابط أو الصدوق مخالفزا فيزه مزن هزو أحفزع منزه أو أكثزر  الشاذ على
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هو وذكر أن المراد بالمخالفة . (59)عددا بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين
 .(60)التي يل م فيها من قبول رواية رد الرواية األخرى المخالفة لها المنافاة  

 :  ويتفرع على هذا التعريف أمران
مززا مززن غيزر منافزاة ل-أن الحزديث الغريزب الززذي يتفزرد بزه الثقزة  :أحقدذما

 هزو صنوال يحكم له بالشذوذ، وقد  عند المباركفوري مقبول مطلقا -رواه الثقات
 . (61)مكون الحديث غريبا ال يستل م معلوليته وضعفهمعلى أن 

ن ولهذا صحح ما رواه محمد بن عبد هللا بن الحسن، عن أبي ال نزاد، عز
إذا سزجد أحزدكم فزال يبزرك : »عزن أبزي هريزرة رضزي هللا عنزه مرفوعزااألعرج، 

 . (62)«كما يبرك البعير، و ليضع يديه قبل ركبتيه

ث غريب ال نعرفه من حدي:مفهذا الحديث نقل النيموي فيه قول الترمذي
حسزن ال محمزد بزن عبزد هللا بزن ال: موقول البخزاري. أبي ال ناد إال من هذا الوجه

 م. ال أدري أسمع من أبي ال ناد أم ال: مهلو، وقميتابع عليه
 ال محمزد بزن عبزد هللا: مقول اإلمزام البخزاري: و رده المباركفوري بقوله

ديث ال يضر، فإن محمزد بزن عبزدهللا ثقزة، ولحديثزه هزذا شزاهد مزن حزم يتابع عليه
إن فز( الزع...ال أدري أسزمع: )وكزذا ال يضزر قولزه.... ابن عمزر رضزي هللا عنهمزا

 .(63)...موسماعه من أبي ال ناد ممكن ،عبدهللا ليس بمدلسمحمد بن 

ي لم يعل هذا الحديث لشزرطه فز( هـ256:ت)والواقع أن اإلمام البخاري 
ضزمت لقزرائن انالسند المعنعن، ولكن أعله بانفراد محمزد بزن عبزدهللا بزن الحسزن 

الم عزن علزم مزن أعزوتفزرده من عدم اشتهار محمد بالراوية أصزال،  :إلى الراوية
تعلززق بصززفة الصززالة، مززع كونززه ال يعززرف ممهززم  المدينززة بإسززناد ذهبززي ومززتن 

 .اآلنف ذكرهبالمعنى األول  وهذا يصدق على الحديث الشاذ . (64)بصحبته
أن ال يزادة : -المترتقب علقى التعريقف عنقد المبقاركفوري -واألمر اآلخر

فززي مززتن الحززديث وال  -ممززن دون الصززحابي-أحززد رواة الحززديث التززي يززذكرها 
يززززذكرها غيززززره مززززن الثقززززات ممززززن شززززاركه فززززي روايززززة الحززززديث مقبولززززة عنززززد 
المباركفوري مطلقا إذا لم تقع منافية لروايتهم. وقد نقل في ذلك قول الحزافع ابزن 

هـ(:موزيادة راويهمزا، أي: الصزحيح والحسزن، مقبولزة مزا لزم تقزع 852حجر )ت:
افية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلزك ال يزادة؛ ألن ال يزادة: إمزا أن تكزون من
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ال تنززافي بينهززا وبززين روايززة مززن لززم يززذكرها؛ فهززذه تقبززل مطلقززا، ألنهززا فززي حكززم 
الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة وال يرويه عزن شزيخه غيزره. وإمزا أن تكزون 

خرى؛ فهذه التزي يقزع التزرجيح بينهزا منافية، بحيث يل م من قبولها رد الرواية األ
 .(65)وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوحم

 «علزى صزدره»زيزادة  :المبزاركفوري ومن أمثلة ال يزادات المقبولزة عنزد
و  صزلى هللا عليزه وسزلمفي حزديث وائزل بزن حجزر قزال: مصزليت مزع رسزول هللا 

 : (66)يده اليسرى على صدرهموضع يده اليمنى على 
عاصم بن كليب، عن سفيان الثوري عن  ،رواها مؤمل بن إسماعيلفقد 

سزفيان  ذكر النيموي أن الحديث رواه عبدهللا بن الوليد، عنوعن أبيه، عن وائل.
 الثزوري، وبشزر بزن المفضزل، وعبزد هللا بززن إدريزس، وعبزد الواحزد، و زهيزر بززن

 دة.ل يامعاوية، وشعبة، كلهم عن عاصم عن أبيه عن وائل، كلهم بغير هذه ا
ل يادة اوتعقبه المباركفوري بأنها ليست منافية لرواية من لم ي دها فهذه 
 .(67)مقبولة على مذهب المحققين، وبأن ابن خ يمة قد صححها وأقره ابن حجر
يزر غوقال في موضع آخر:ملم يحكم عليها أحد من المحدثين النقاد بأنها 

 .(68)محفوظةم
، (69)مبثوثزة فزي كتزب علزوم الحزديثر َخزوفي حكم زيادة الثقة تفاصزيل أ   

وأحمزد  كابن مهدي والقطان وابن المزديني-والذي عليه المحققون وهم أئمة النقد 
ة إلزى في تصرفهم مع ال يادة قبزوال وردا: التزرجيح بالنسزب -والبخاري ونظرائهم

لة ما يقوى عند الواحد منهم من القزرائن فزي كزل حزديث، وال يحكمزون فزي المسزأ
جميزع األحاديزث. وهزو مزا صزرح بزه الحزافع ابزن حجزر نفسزه فزي  بحكم كلي يعم

. وهزذا يخزالف (70)هزـ(761كتابه مالنكتم، ونقله عن شيخه الحزافع العالئزي )ت:
 إطالقه في من هة النظرم الذي تبعه عليه المباركفوري.

  لقرائن: ؛ينازع فيه المباركفوريمما وال يادة المذكورة في المثال 
أن مؤمززل بززن إسززماعيل رواي ال يززادة عززن الثززوري عززن عاصززم:  :منهققا
كذلك الوليد فروى الحديث عن الثوري، و ، وقد خالفه عبد هللا بن(71)سي  الحفع

طبززاق إ، ويبعززد -كمزا ذكززر النيمزوي-رواه جماعزة مززن الحفزاظ عززن عاصزم دونهززا 
 ترك ال يادة مع أهميتها. هؤال  الحفاظ على 
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، فلززو صززحت (72)اليززدين تحززت السززرة أن مززذهب سززفيان وضززع :ومنهققا
 ال يادة من طريقه ما خالفها. 

مع أن حديث  ،(73)روضع اليدين على الصد كرهأن اإلمام أحمد  :ومنها
 .ال يادة يدل على أنه يعلقد فهذا  ،في مالمسندم سفيان عنده

غيقر قبقول الييقادة  ةوجدير بالقذكر أن المبقاركفوري يسقتثني مقن قاعقد
ألصقل  ما نص األئمة القائمون بالعلل على شذوذه، ولو لم يكقن مناكيقا المناكية
فعي قال:مكززل زيززادة هززذا شززأنها قبلهززا المحززدثون المتقززدمون كالشززا فقززد، الحققديث

لزى والبخاري وغيرهما وكذا قبلهزا المتزأخرون، إال إن ظهزرت لهزم قرينزة تزدل ع
خزل فزي  عنزه قزد أدأنها وهم فحينئزذ ال يقبلونهزا، أال تزرى أن البخزاري رضزي هللا

ن مصحيحهم من األحاديث مزا تفزرد بزه بعزض الزرواة ب يزادة فيزه غيزر منافيزة دو
 . (74)من هو أكثر عدد أو أضبط ممن لم يذكرها !

لتقي التسليم لهم كي معاللهقا، ومن لقم تتبقين لقه الققرائن ا هواألصل عند
اتحزة القزرا ة بالففي حزديث عبزادة فزي « فصاعدا»: زيادة: تهو من أمثل أعملوذا.

مزيززادة قولززه مفصززاعدام معلولززة. قززال  :المبززاركفوري فقززد قززال ،(75)خلززف اإلمززام
   جزالحافع في التلخيص: قال ابن حبان: تفرد بها معمزر، وأعلهزا البخزاري فزي 
أبزي  القرا ة. انتهى... وأما متابعة سفيان عن ال هزري فزي قولزه مفصزاعدام عنزد

ة هزذا الطريزق أعنزي مزن طريزق سزفيان بزن عيينزداود، ففيها أن هذا الحديث مزن 
عن ال هري أخرجها البخزاري ومسزلم والترمزذي وابزن ماجزه والزدارقطني وابزن 
أبزززي شزززيبة وأبزززو عوانزززة وغيزززرهم، لكزززن لزززيس فزززي روايزززة واحزززد مزززنهم هزززذه 

 .(76)ال يادة....

فمعمر ثقة حافع من أصحاب ال هري، وكزان علزى المبزاركفوري قبزول 
 إعاللهزاب، ألنها زيزادة ال تخزالف مزا رواه الثقزات، لكنزه قزال زيادته على ما أصله
 .تبعا لإلمام البخاري

 ركعهف كي وصله أو حكم السند المختل   المطلب الثاني:

إذا اختلف الرواة على راو معين في إسناد الحديث، فزرواه بعضزهم عنزه 
 موصوال، وأرسله آخرون، أو رواه بعضهم عنه مرفوعزا و وقفزه آخزرون، فهزذه
المسألة تندرج في حكم زيادات الثقات، وقد ذهب األصوليون إلزى قبزول الوصزل 
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وصزحح ابزن . أحفع أو أكثزر عزددا وا، ولو كان الذين خالفمطلقا والرفع من الثقة
، والززذي عليززه عمززل (77)هززذا القززول وحكززى أقززواال أخززرى( هززـ643:ت)الصززالح 

يزززدورون مزززع حزززذاق المحزززدثين أنهزززم ال يحكمزززون فيهزززا بحكزززم مطزززرد، وإنمزززا 
 .(78)القرائن

ا ل الوصزل والرفزع مطلقزقبابن الصالح، ووافق  فقد ،وأما المباركفوري
كمزال إاالخزتالف بزأن الزراوي قزد ينشزط فزي  تعليزلِ مزع إذا كانت ال يادة من ثقزة، 
 .السند تارة ويكسل أخرى

 ، ما رواه كامل أبي العزال: ضمن هذا السياق تدخلومن األحاديث التي 
أبي ثابت، عن سعيد بزن جبيزر، عزن ابزن عبزا، رضزي هللا عنهمزا عن حبيب بن 

 ارحمني،اللهم اغفر لي و: »كان يقول بين السجدتين صلى هللا عليه وسلمأن النبي
هزذا حزديث م:؛ فقد نقل النيمزوي قزول الترمزذي(79)«واجبرني، واهدني، وارزقني

بزذلك  مشزيرام. روى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العال  مرسزالغريب، و
 . إلى إعالله باالختالف في وصله وإرساله

ن الثقات الحفاظ من أصحاب كامل ك يزد بزم :وتعقبه المباركفوري بقوله
الحباب، وإسماعيل بن صزبيح رووه عنزه مسزندا، فزال يضزر روايزة بعضزهم عنزه 

 .(80)معلى أن الثقة يسند الحديث تارة ويرسله أخرى. مرسال

فيالحع أن المباركفوري قبزل الوصزل؛ ألنزه مزن روايزة ثقتزين حزافظين، 
مع تجوي  كون الراوي المختلف عليزه رواه فزي بعزض المجزالس موصزوال وفزي 

أولزى عنزده مزن التجزوي  بعضها مرسال، فحدث عنزه كزل فريزق بمزا سزمع، وهزذا 
( هززـ750:ت)وقززد نقززل أيضززا هززذا التقريززر عززن ابززن التركمززاني . تغلززيط الرافززع

 الإذا كززان المززا  قلتززين، فإنززه : »فززي الكززالم علززى حززديث( هززـ762:ت)وال يلعززي 
 .(81)«ينجس

 فزال تخلزو مزن ،وأما المواضع التي أعزل فيهزا بعزض ال يزادات اإلسزنادية
 :أحد أمرين

ممزن لزم لم يبلغ مرتبة الثقات المتقنزين  ذكر ال يادةأن يكون الذي  :األول
محمد األنمزاطي، عزن عز رة بزن ثابزت، عزن ما رواه عثمان بن : ومثاله. يذكرها

التزيمم )) :قزال صلى هللا عليه وسلمأبي ال بير، عن جابر رضي هللا عنه عن النبي
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و رواه أبو نعيم عن عز رة بزن ((. ضربة للوجه، وضربة للذرعين إلى المرفقين
 .(82)ثابت موقوفا

فززاعلم أوال أنززه لززيس بززين حززديث عثمززان بززن محمززد م :قززال المبززاركفوري
ى أن المرفوع وبين حديث أبي نعيم الموقوف بون بائن؛ فألن كال منهما يدل علز

ثمزان ثزم اعلزم أن ع .ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المزرفقين: التيمم ضربتان
 ثمان بزنعبن محمد وأبا نعيم وإن كانا ثقتين لكن أبا نعيم أوثق وأتقن وأحفع من 

هور شاذة ظاهر كظ -عثمان بن محمدأعني رواية -فكون تلك الرواية .... محمد 
حزززق، وكزززذا قزززول  مروايتزززه شزززاذةم: فظهزززر أن قزززول ابزززن دقيزززق العيزززد. الشزززمس

صواب، واعتراض النيموي عليهما مبنزي علزى م الصواب موقوف: مالدارقطني
 .(83)مالتعصب أو الجهل

قززة فززالمنفرد ب يززادة الرفززع فززي هززذا اإلسززناد عثمززان األنمززاطي وإن كززان ث
م أبزو نعزي الثبت المتقن وقد تكلم فيه، خالفا لمن خالفه في إسناده وهزوفليس بذاك 

 .الفضل بن دكين الثقة الثبت، ولهذا أعل المباركفوري ال يادة

ن أن يزنص إمزام مزن األئمزة القزائمين بالعلزل علزى وهزم مز :اآلخراألمر و
ة ما رواه أبو عوانة، عن األعمش، عن أبزي صزالح، عزن أبزي هريزر: ومثاله.زاد

بزر مزن أكثر عزذاب الق»: صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا : رضي هللا عنه قال
 . (84)«البول

، مرواه ابن ماجه وآخزرون وصزححه الزدارقطني والحزاكم:مقال النيموي
ي فزوقزال . هزو صزحيح االسزناد: قال الحزافع فزي بلزوغ المزرام: موقال في التعليق

ن ألفزي تعليلزه نظززر، : قلززت(. باطزلإن رفعزه : وأعلزه أبزو حززاتم فقزال: )التلخزيص
لشززأن لززم أبززو حززاتم إمززام هززذا ا: وتعقبززه المبززاركفوري بقولززهم. زيززادة الثقززة مقبولززة

لزى مقبولة عوأما زيادة الثقة فليست ب. يحكم ببطالن الرفع إال بعد أن تبين له علة
 .(85)ماإلطالق، ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط

 االضطراب ضابط  المطلب الثالث:
مذهب عامة المحزدثين أن االخزتالف بزين الزرواة علزى روايتزين أو أكثزر 

. أمززا إذا ترجحززت إحززداهما فززي القززوة إنمززا يكززون اضززطرابا إذا تسززاوت الروايتززان
بحيث ال تقاومها األخرى بأن يكون راويها أحفع، أو أكثر صحبة للمروي عنزه، 
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م للراجحزة، وال يطلزق عليزه أو غير ذلك من وجزوه الترجيحزات المعتمزدة، فزالحك
 . (86)حينئذ وصف المضطرب وال له حكمه

ف هذا، قال:مقد تقدم مزرارا أن مجزرد االخزتالفي المباركفوري تابعهم و
أحزدهما اسزتوا   :بل كونه مضطربا مشزروط بشزرطين ،ال يكون اضطرابا قادحا

 .(87)وجوه االختالف، والثاني: تعذر الجمعم
ابها: حزديث وائزل بزن حجزر فزي التزأمين ومن األحاديث التي نفى اضزطر

؛ فقزد ذكزر النيمزوي لفظزا للحزديث فيزه أن (88)«قزال آمزين رفزع بهزا صزوته:»بلفع 
لمززا فززرغ مززن فاتحززة الكتززاب قززال: آمززين؛ ثززالث  صززلى هللا عليززه وسززلمالنبززي »

صزلى هللا أن النبزي »مرجالزه ثقزاتم. وآخزر فيزه  ، وقال فيزه الهيثمزي:(89)«مرات
. وقززال: فيززه أحمززد بززن عبززد الجبززار (90)«قززال: رب اغفززر لززي آمززين عليززه وسززلم

العطزززززززاردي: وثقزززززززه الزززززززدارقطني، وأثنزززززززى عليزززززززه أبزززززززو كريزززززززب، وضزززززززعفه 
 جماعة...قال:مفهذه االختالفات في حديث وائل تدل على اضطرابهم.

ث قزززال:آمين؛ ثزززال»فزززاده أن الروايزززة بلفزززع: وتعقبززه المبزززاركفوري بمزززا م  
 ، ومجزرد كزون«قال آمين؛ رفزع بهزا صزوته»رواية: ال تساوي في القوة « مرات

 ال« قزال رب اغفزر لزي، آمزين»رجالها ثقزات ال يسزتل م الصزحة. وكزذلك روايزة: 
. وهزو تساوي الرواية المذكورة؛ فإن في إسنادها أحمد بن عبد الجبار العطاردي

قزال: ضعيف... ولو سلم أن وجوه االختالف متساوية فالجمع ليس بمتعذر؛ فإنه ي
 فزي بعزض األحيزان آمزين صزلى هللا عليزه وسزلموائل بن حجر سمع من النبزي  إن

مززرة، وفززي بعززض األحيززان ثززالث مززرات، وفززي بعززض األحيززان اللهززم اغفززر لززي 
 .(91)آمينم

 العلل الخفية المطلب الرابع:
وذلزك كزدخول  ،من العلل القادحة في الحديث ما ال يتفطن له إال الحزذاق

واإلدخال  ،حديث في حديث، والتصرف في الرواية بما يخل بالمعنى، واإلدراج
على الشيوخ وغيرها. وقد تقرر في علم الحديث: جاللة نقاد الحزديث المتقزدمين، 
وسعة حفظهم واطالعهم، وتبحرهم في فن العلل، و توافر معطيات النقد التي لم 

للززرواة،  صزرةمعاالحفزع، والمزن سزعة  -ين ح لمزن بعزدهم مزن الحفزاظ المتزأخرتزتَ 
. قزال الحزافع التسليم لهزم فزي النقزد األمر الذي يستوجبوهو ، -ألصولاومعاينة 
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هـ( :مفمتى وجزدنا فزي كزالم أحزد مزن المتقزدمين الحكزم بزه كزان 761العالئي )ت:
لمززا أعطززاهم هللا مززن الحفززع الغ يززر، وإن اختلززف النقززل عنهمعززدل إلززى  ؛معتمززدا

 .(92)الترجيحم
 وقد سار المباركفوري علزى هزذا؛ فاألصزل عنزده أن قزول اإلمزام الواحزد

علزى  من أئمة النقد هزو المعتمزد، وإن كزان ظزاهر السزند الصزحة، ولزم يقزم الزدليل
 وهم الراوي.

 إعالله ما رواه أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد :تهومن أمثل
كبيرة يرفع يديه إال في الت صليت خلف ابن عمر رضي هللا عنهما فلم يكن»قال: 

هززـ( :محززديث أبززي بكززر عززن 233فقززد قززال ابززن معززين )ت:«. األولززى مززن الصززالة
ى ال حصين إنما هو توهم منه ال أصل لهم، وعلق النيموي بقوله: مإنما هو دعو

 دليل عليها، فال تسمع حتى تقوم عليها الحجةم.
ح والتعززديل وتعقبززه المبززاركفوري قززال: يحيززى بززن معززين هززو إمززام الجززر 

مزام ومن القائمين بفن العلل كما صزرح بزه الحزافع فزي مشزرح النخبزةم. وقزال اإل
ي أحمد بن حنبل: كل حديث ال يعرفه يحيزى بزن معزين فلزيس بحزديث...؛ فقولزه فز

 هزرة هزذاهذا الباب هو الدليل، ال سزيما إذا وافقزه البخزاري ولزم يخالفزه أحزد مزن م
 .(93)..الع مما ال يصغى إليهمالفن، فقول النيموي: إنما هو دعوى.

حزديث عبزادة بزن الصزامت, عززن لوكزذلك إعاللزه روايزة الوليزد بزن مسززلم 
م، قلنزا: نعزز«, هززل تقزر ون فزي الصزالة معزي »قزال:  صزلى هللا عليزه وسزلمالنبزي 
:فقزد قزال النيمزوي: )مزا زعزم ابزن صزاعد (94)«فال تفعلوا إال بفاتحة الكتزاب»قال: 

أن بززظزن ال دليززل عليزه.... وتعقبززه المبزاركفوري  مزن وهززم الوليزد إنمززا هزو مجززرد
والززدارقطني مززن  .مالززدارقطني قززد أقززر مززا جزز م بززه ابززن صززاعد مززن وهززم الوليززد

 .بزةبزه الحزافع فزي شزرح النخ المعللين القائمين بمعرفزة فزن المعللزول كمزا صزرح
ا جز م مزوقد ج م البيهقي أيضا بأن الوليد قد غلط، كمزا تقزدم فزإقرار الزدارقطني 

 (95)به ابن صاعد من وهم الوليد هو الدليل عليهم.
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 معزالم التزيالوالذي كان محزوره أهزم ، ما تقدم في هذا البحثعلى ضو  
 بكززارأ»مززن خززالل كتابززه ديززث احألل هنقززدسززار عليهززا العالمززة المبززاركفوري فززي 

 : ، يمكن تسجيل النتائج التالية«المنن
 

 : تحقيق شرطي العدالة والنبط: أوال
ي عنزه وينفز ،ابن حبان للزرواة الموصزوفين بالجهالزة توثيقَ المباركفوري عتمد ي -

 التساهل مطلقا.
 يرى رفع الجهالة عمن روى عنه ثقتان فأكثر. -
 عنتمبهم أو صادر من متبأنه جرح عن بعض الرواة المتكلم فيهمالجرح فع دي -

 . في الغالب
ويززرى أن ، الززراوي الصززدوق الززذي لززه أوهززام بالتفصززيل فززي أحززوالي يعتنزز ال-

 ديثه. احقبول أالوصف المذكور ال يؤثر في 
م لززيفززرق بززين تغيززر الززراوي واختالطززه، فيقبززل األول، ويتوقززف فززي الثززاني إن  -

 .يتمي 
 : تحقيق شرط االتصال ثانيا
نصزيص توفاقا لإلمام مسلم، ويرده فزي حالزة  السند المعنعن المباركفورييقبل  -

 النقاد على نفي السماع.
 .ما عنعنه التابعي عن صحابي مبهميتساهل في  -
لثزة مزن إذا كزانوا مزن الطبقزة الثاالموصزوفين بالتزدليس مطلقزا  شدد في عنعنزةيت -

به ند وقم أو كثرته، قلة تدليسه طبقات المدلسين عند ابن حجر، وال ينظر إلى
بززه  التززدليس الزذي وصززففزي بعززض المواضزع إلززى وجزوب التززدقيق فززي نزوع 

 .بالحكم المناسبحكم على حديثهم بعض الرواة، حتى ي  
 انتفاء الشذوذ والعلل القادحة:شرط ثالثا: تحقيق 

كزون تأن زيزاداتهم المتنيزة يشزترط فزي رد تفردات الثقزات و يقبل المباركفوري  -
 .التي يعلها غيره بعض ال يادات يصححولهذا منافية لما رواه الثقات، 

 . يقبل زيادة الصدوق الذي له أوهام إذا لم تناف رواية األحفع واألتقن -
 . من الثقات ستعمل التجوي  العقلي للدفاع عن ال يادات اإلسناديةي -
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 هلفزلزم يخا فإنزه يسزلم لهمزا ؛إمام قائم بالعلل ما تقدم ما صرح بإعاللهويستثنى م -
 الفزز (حززديَث مززثالللاسززتغراب الناقززد )أمززا اإلعززالل باإلشززارة و .بعززض نظرائززه

 لتفت إليه.يَ 
 

لنقد اجوانب أهم في الكشف عن  -ولو نسبيا -فقت قد و  ولعلي بهذا القدر 
ى يوصززو . «أبكززار المززنن»القززي م الحززديثي عنززد العالمززة المبززاركفوري فززي كتابززه

علززى  العالمززة المبززاركفوري أحكززام دراسززة هززذا الكتززاب، و مراجعززةالبززاحثون ب
ا فاتزه لبيزان مز ؛ كتبزه، ودراسزتها دراسزة دقيقزةبقيزة كتابه هذا وفي في  األحاديث
لعلزم ، وابهزا العلل الضعيفة التي قزد ي عزل لدفع، والمعتبرة عند أئمة النقد من العلل

 عند هللا تعالى.
 قائمة المصادر والمراجع:

  معركققة أنقققواع علقققوف الحقققديث(:هزززـ643:ت)عثمزززان بززن عبزززد الزززرحمن  ،الصزززالحابززن ،
بيزززززروت، –سزززززوريا، دار الفكزززززر المعاصزززززر -نزززززور الزززززدين عتزززززر، دار الفكزززززر:تحقيزززززق
 م1986/هـ1406

  ،(دت)بيروت، لبنان-، دار الكتاب العربيبدائع الفوائدابن القيم، محمد بن أبي بكر 
  ،فاألوسقط كقي السقنن واإلجمقاع واالخقتالابن المنزذر النيسزابوري، محمزد بزن إبزراهيم ،

 . م1985/هـ1405، 1:الرياض، ط -تحقيق أبو حماد صغير حنيف، دار طيبة
 نور:، تحقيقنيذة النظر كي توضيح نخبة الفكر (:هـ852:ت)أحمد بن علي  ر،ابن حج 

 .م2000/هـ1421، 3:الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط
 ربيزع بزن :، تحقيزقالنكت علقى كتقاب ابقن الصقالح (:هـ852:ت)أحمد بن علي ،ابن حجر

، 1:، طالسزعودية-هادي عمير،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينزة المنزورة
 .م1984/هـ1404

 شزعيب األرنزؤوط  وجماعزة، :، تحقيزقالمسقند (:هزـ241:ت)أحمزد بزن محمزد  ،ابن حنبزل
 .م2001/هـ1421، 1:الرسالة، طمؤسسة 

 محمزد مصزطفى :، تحقيقصحيح ابن خييمة (:هـ311:ت)محمد بن إسحاق  ،ابن خ يمة
 ت.د.بيروت -األعظمي، المكتب اإلسالمي

 همزام عبزد :، تحقيزقشرح علل الترمقذي ( :هـ795:ت)بن أحمد  الرحمنعبد  ،ابن رجب
 م1987/هـ1407، 1:األردن، ط-الرحيم سعيد، مكتبة المنار

 شزعيب األرنزؤوط وجماعزة، دار :، تحقيزقالسقنن(:هزـ273:ت)محمد بن ي يزد  ،ابن ماجه
 م2009/هـ1430، 1:الرسالة العالمية، ط



 يث عند العالمة عبد الرحمن المباركفوريمعالم في تصحيح الحد 
 

 

               371                                                                                 مجلة اإلحياء

 ة ، مكتبزشقفاء العليقل برلفقاق وقواعقد الجقرح والتعقديل:أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل
 .م1991/هـ1411، 1:جدة، ط-مكتبة العلم/مصر-ابن تيمية 

 د -شعيب األرنؤوط:، تحقيقالسنن (:هـ275:ت)سليمان بن األشعث  ،أبو داود اِمل كمَحمَّ
 .م2009/هـ1430، 1:قره، دار الرسالة العالمية، ط

 ا، محمزد عبزد القزادر عطز:، تحقيزقالسقنن الكبقرى(:هـ458:ت)أحمد بن الحسين  ،البيهقي
 .م2003/هـ1424، 3:لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت

 بشار عزواد معزروف، دار:،تحقيقالجامع الكبير(:هـ279:ت)محمد بن عيسى  ،الترمذي 
 .م1998بيروت، -الغرب اإلسالمي

 مؤسسززة الريززان للطباعززة والنشززرتحريققر علققوف الحققديث :عبززد هللا بززن يوسززف ،الجززديع ، 
 .م2003/هـ1424، 1:لبنان، ط-والتوزيع، بيروت

 بقي مسقائل أ)القدرر كقي مسقائل المصقطلح واألثقر :محمد بن محمد بن عبد هللا ،الجيالني
بنان، ل-دار ابن ح م بيروت/السعودية –، دار الخراز (الحسن المصري للعالمة األلباني

 . م2001/هـ1422، 1:ط
 اإلعققالف بمققن كققي تققاريخ الهنققد مققن (: هززـ1341:ت)عبززد الحززي بززن فخززر الززدين  ،الحسززني

 .م1999 -ه 1420، 1:بيروت، لبنان، ط-دار ابن ح م. األعالف

 ذيممبقرا:تحقيققالكفاية فزي علزم الروايزة، (:هـ463:ت)أحمد بن علي  ،الخطيب البغدادي 
 .ت.د.حمدي المدني، المكتبة العلمية المدينة المنورة

 شززعيب االرنززؤوط وجماعززة، :تحقيززق السققنن،(:هززـ385:ت)علززي بززن عمززر ،الززدارقطني
 م2004/هـ 1424، 1:لبنان، ط–مؤسسة الرسالة، بيروت

 شززعيب :تحقيززق سققير أعققالف النققبالء،(:هززـ748:ت)محمززد بززن أحمززد بززن عثمززان  ،الززذهبي
 .م1985/هـ1405، 3:األرناؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة، ط

 اعتنى الموقظة كي علم مصطلح الحديث،(:هـ748:ت)محمد بن أحمد بن عثمان ،الذهبي
 .هـ1412 ،2:عبد الفتاح أبو غ د ة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية بحلب، ط:به

 النكقت علقى مقدمقة ابقن الصقالح،(:هزـ794:ت)محمزد بزن عبزد هللا بزن بهزادر ،ال ركشزي 
الريزززززززاض، –زيزززززززن العابزززززززدين بزززززززن محمزززززززد بالفزززززززريج، أضزززززززوا  السزززززززلف:تحقيزززززززق

 .م1998/هـ1،1419:ط
 م2002، 15:دار العلم للماليين، ط األعالف،(:هـ1396)خير الدين بن محمود ،ال ركلي. 
 كققتح المغيققث بشققرح ألفيققة الحققديث،(:هززـ902:ت)الززرحمنمحمززد بززن عبززد  ،السززخاوي 

 .م2003 /هـ 1424، 1:مصر، ط-علي حسين علي، مكتبة السنة:تحقيق
  ،حبيززب :، تحقيززقمصققنف عبققد الققرزاق(:هززـ211:ت)عبززد الززرزاق بززن همززام الصززنعاني

 هـ1403، 2:بيروت، ط-األعظمي، المكتب اإلسالمي الرحمن
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 توضققيح األككققار لمعققاني تنقققيح (:هززـ1182:ت)محمززد بززن إسززماعيل األميززر ،الصززنعاني
 .ت.ة دالمدينة المنور-محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية:تحقيق األنظار،

 د حمزدي بزن عبدالمجيز:تحقيزق، المعجقم الكبيقر(:هزـ360:ت)سزليمان بزن أحمزد  ،الطبراني
 .ت.د.2:القاهرة، ط-السلفي، مكتبة ابن تيمية

 2:، طاألردن -، دار النفائسدراسة األسانيد والحكم عليهامنهج :العاني، وليد بن حسن ،
 .م1420-1992

 راه ، رسزالة دكتزومنهج الحاكظ ابن عبد البر كي الجقرح والتعقديل:عبد رب النبي، محمد
 .بجامعة أم القرى، على اآللة الكاتبة

 3:سزززورية، ط-، دار الفكززر مققنهج النققققد كققي علققوف الحققديث:نززور الززدين محمززد ،عتززر ،
 .م1981/هـ1401

 التقييققد واإلينققاح شققرح مقدمققة ابققن (: هززـ806:ت)عبززد الززرحيم بززن الحسززين  ،العراقززي
، 1:عبززد الززرحمن محمززد عثمززان، المكتبززة السززلفية بالمدينززة المنززورة، ط:، تحقيززقالصققالح
 .م1969/هـ1389

 1:الريززاض، ط-، أضززوا  السزلفمققنهج المتققدمين كققي التقدليس:ناصزر بززن حمزد ،الفهزد ،
 .م2001/هـ1422

  أبكققار المققنن كققي تنقيققد نثققار السققنن(:هززـ1353:ت)المبززاركفوري محمززد عبززد الززرحمن ،
 م1990، 1:الهند، ط-أبو القاسم بن عبدالعظيم، المطبعة السلفية، بنار،:تحقيق

 التنكيققل بمققا كققي ترنيققب الكققوثري مققن (:هززـ1386:ت)بززن يحيززى  الززرحمنعبززد  ،المعلمززي
، 2:المكتززززززب اإلسززززززالمي، ط محمززززززد ناصززززززر الززززززدين األلبززززززاني،:، تحقيززززززقاألباطيققققققل

 .م1986/هـ1406
 اديقث الموازنقة بقين المتققدمين والمتقرخرين كقي تصقحيح األح:المليباري، حم ة عبزد هللا

 .م2001/هـ1422، 2:لبنان، ط-، دار ابن ح موتعليلها

 

 الهوامش:
                                                        

بززن عبززد الززرحيم المبززاركفوري، أحززد العلمززا  المشززهورين أبززو العلززى محمززد عبززد الززرحمن  -(1)
وغيزرهم.  بالهند. تلقى العلم على والده، وعبزد هللا الغزازيفوري، والمحزدث نزذير الزدهلوي،

 األحزوذي تحفزة: واشتغل بعلم الحديث تدريسا  وتأليفا ، وشرحا  وبحثزا . ومزن أشزهر مؤلفاتزه
: عبزززد الحزززي بزززن فخزززر الزززدين)ت الحسزززني : شزززرح جزززامع الترمزززذي. ينظزززر فزززي ترجمتزززه 

، 1: طبيزروت، لبنزان، -هـ(،اإلعالم بمن في تاريع الهند من األعالم. دار ابزن حز م1341
 (8/1272م. )1999-هـ 1420
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ظهيزر أحسززن بززن سزبحان علززي الحنفززي النيمزوي العظززيم آبززادي، أحزد العلمززا  الهنززود، نشززأ  -(2)

غيزره  كهنؤ عبد الحي اللكنزوي، وعلزىبقرية نيمي من أعمال عظيم آباد، قرأ على عالمة ل
 ر السزنن،من العلما . وكان كثير النظر في الحديث والرجال ونقد الحديث. من مؤلفاته آثزا

عزالم بمزن اإل: الحسزني : وأوشحة الجيد في تحقيق االجتهاد والتقليد، والحبل المتين. ينظزر
 (.1256-8/1255في تاريع الهند من األعالم)

ن هززة النظززر فززي توضززيح نخبززة  : (هززـ852: ت)ابززن حجرالعسززقالني، أحمززد بززن علززي  -(3)
م 2000/هزـ1421، 3: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط : ، تح(85: ص)الفكر

 (.135: ص)
: أبكار المنن في تنقيد آثار السنن، تزح : (هـ1353: ت)المباركفوري، محمد عبد الرحمن  -(4)

 م1990، 1: الهند، ط-عبدالعظيم، المطبعة السلفية، بنار،أبو القاسم بن 
 (.449-448: ص) 
 (.454-455: ص)المصدر نفسه : ينظر -(5)
التنكيل بما فزي تأنيزب الكزوثري  : (هـ1386: ت)المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى  : ينظر -(6)

، 2: محمزززززد ناصزززززر الزززززدين األلبزززززاني، المكتزززززب اإلسزززززالمي، ط : مزززززن األباطيزززززل، تزززززح
 (2/669. )م1986/هـ1406

 (.880: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(7)
 (.44: ص)المصدر نفسه  -(8)
منهج الحافع ابن عبد البر فزي الجزرح والتعزديل، رسزالة دكتزوراه  : عبد رب النبي، محمد -(9)

 هللاال ركشزي، محمزد بزن عبزد  : وينظزر(. 111: ص)بجامعة أم القرى، على اآللزة الكاتبزة
د زيزن العابزدين بزن محمز : النكزت علزى مقدمزة ابزن الصزالح، تزح : (هزـ794: ت)بهادربن 

ابزن رجزب، عبزد ( 3/369. )م1998/هزـ1،1419: الرياض، ط –بالفريج، أضوا  السلف
تبزة همام عبد الرحيم سعيد، مك: شرح علل الترمذي، تح : (هـ795: ت)الرحمن بن أحمد 

: ، الجززديع، عبززد هللا بززن يوسززف(379-1/377)م1987/هززـ1407، 1: األردن، ط-المنززار
، 1: لبنزان، ط-تحرير علوم الحزديث، مؤسسزة الريزان للطباعزة والنشزر والتوزيزع، بيزروت

 (315-1/302)م 2003/هـ1424
: معرفزة أنزواع علزوم الحزديث، تزح: (هزـ643: ت)ابن الصزالح،عثمان بزن عبزد الزرحمن  -(10)

 (.113: ص)بيروت  –الفكر المعاصرسوريا، دار  -نور الدين عتر، دار الفكر
مزنهج الحزافع ابزن عبزد البزر فزي : عبزد رب النبزي  : ينظر فزي الكزالم علزى ابزن عبزد البزر -(11)

 (.121-115: ص)الجرح والتعديل
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د كاِمزل  -شعيب األرنؤوط: السنن، تح : هـ(275: أبو داود، سليمان بن األشعث)ت -(12) مَحمَّ

م) كتزززاب الطهزززارة، بزززاب فزززي بئزززر 2009هزززـ/1430، 1: قزززره، دار الرسزززالة العالميزززة، ط
 (66: بضاعة، رقم 

 ( .46: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(13)
: ت)، السزخاوي، محمززد بزن عبزد الززرحمن (139: ص)ن هززة النظزر : ابزن حجزر : ينظزر -(14)

: مصزر، ط-علي حسين علي، مكتبة السنة: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تح: (هـ902
 : (هزـ1182: ت)، الصنعاني، محمزد بزن إسزماعيل األميزر (2/34)م 2003 /هـ 1424، 1

-ة السلفيةمحمد محي الدين عبد الحميد، المكتب: توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار، تح
 (.2/171.)ت.المدينة المنورة د

 (488-489: ص)، وينظرالمصدر نفسه(459: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(15)
 (502، 483، 277، 255: ص)المصدر نفسه  : ينظر -(16)
 (.766: ص)المصدر نفسه  : ينظر -(17)
، 378، 377، 374: ص)وينظززر أمثلززة أخززرى فيززه (. 769-770: ص)المصززدر نفسززه  -(18)

615 ،653 ،759 ،881.) 
عمزان -منهج دراسة األسانيد والحكم عليهزا، دار النفزائس : العاني، وليد بن حسن : ينظر -(19)

 : الجيالنززي محمززد بززن محمززد بززن عبززد هللا( . 124: ص. )م1992-1420، 2: األردن، ط–
ار ، د(مسزائل أبزي الحسزن المصزري للعالمزة األلبزاني)الدرر في مسائل المصطلح واألثزر 

(. 40: ص. )م2001/هززـ1422، 1: لبنزان، ط-دار ابززن حز م بيززروت/السزعودية –الخزراز 
تبة ابن شفا  العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، مك : أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل

 (.141: ص)م 1991/هـ1411، 1: جدة، ط-مكتبة العلم/مصر-تيمية 
 :أبزو داود، السززنن )كتززاب الصززالة، بززاب وضززع اليمنزى علززى اليسززرى فززي الصززالة، رقززم  -(20)

757) 
 (.377: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(21)
 (.2/814تحرير علوم الحديث ) : الجديع : ينظر -(22)
الموقظززة فزي علزم مصززطلح  : هزـ(748: الزذهبي، محمززد بزن أحمزد بززن عثمزان)ت : ينظزر -(23)

 .(42 : عبد الفتاح أبو غ د ة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية بحلب )ص: الحديث،اعتنى به
 شززعيب : سززير أعززالم النززبال ، تززح: (هززـ748: ت)الززذهبي محمززد بززن أحمززد بززن عثمززان -(24)

 (10/254. )م1985/هـ1405،  3: األرناؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة، ط
 (.723: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(25)



 يث عند العالمة عبد الرحمن المباركفوريمعالم في تصحيح الحد 
 

 

               375                                                                                 مجلة اإلحياء

                                                                                                                                  
محمزد عبزد القزادر عطزا،  : السزنن الكبزرى، تزح : هزـ(458: البيهقي أحمد بزن الحسزين)ت -(26)

رفززع م. )كتززاب الصززالة، بززاب 2003هززـ/1424، 3: لبنززان، ط-دار الكتززب العلميززة، بيززروت
 (2519: اليدين عند الركوع وعند رفع الرأ، منه، رقم

 (.718-719: ص)أبكار المنن -(27)
 (.718-719: ص)المصدر نفسه  -(28)
، 3: سزززورية، ط-مزززنهج النقززد فزززي علززوم الحزززديث، دار الفكززر : عتززر نززور الزززدين محمززد -(29)

 (.242: م، )ص 1981هـ/1401
 (.135: الحديث )صمعرفة أنواع علوم : ابن الصالح : ينظر -(30)
 (.61-66: ص)المصدر نفسه : ينظر -(31)
 (474: ص)أبكار المنن  : المباركفوري -(32)
 (.474: ص)المصدر نفسه  -(33)
 (.1023: السنن ) كتاب الصالة، باب إذا صلى خمسا، رقم : أبو داود -(34)
 (.861: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(35)
 (.593-2/595شرح علل الترمذي ) : ابن رجب : ينظر -(36)
شززعيب االرنززؤوط وجماعزززة،   : السززنن، تززح : هززـ(385: الززدارقطني علززي بززن عمززر)ت -(37)

إذا  م. )كتاب الطهارة، باب البئر2004هـ/ 1424، 1: لبنان، ط–مؤسسة الرسالة، بيروت
 (65 : وقع فيها حيوان، رقم

 (74-71: أبكار المنن)ص : المباركفوري -(38)
بكرمحمد بن عبد هللا البغدادي، المعروف بالصيرفي، الفقيه الشافعي، أخذ الفقزه عزن  أبو -(39)

 أبي العبا، بن سزريج، واشزتهر بالحزذق فزي النظزر والقيزا، وعلزوم األصزول، ولزه كتزب،
( ئضالفزرا)فزي أصزول الفقزه، وكتزاب ( البيان في دالئل اإلعالم على أصول اإلحكزام)منها

 : ينظززر. ن مززن شززهر ربيززع اآلخززر سززنة ثالثززين وثلثمائززةوتززوفي يززوم الخمززيس لثمززان بقززي
، 15: األعزالم، دار العلزم للماليزين، ط : : (هزـ1396: ت)ال ركلي خير الزدين بزن محمزود

 (6/224. )م 2002
التقييززد واإليضززاح شززرح مقدمززة ابززن  : (هززـ806: ت)العراقززي، عبززد الززرحيم بززن الحسززين -(40)

، 1: المكتبززة السززلفية بالمدينززة المنززورة، طعبززد الززرحمن محمززد عثمززان،  : الصززالح، تززح
 (74: ص. )م1969/هـ1389

ابززن حجزززر العسزززقالني، أحمزززد بزززن  : وينظزززر(. 478: ص)أبكزززار المزززنن : المبززاركفوري -(41)
ربيزع بزن هزادي عمير،عمزادة  : النكزت علزى كتزاب ابزن الصزالح، تزح : (هزـ852: ت)علزي

. م1984/هزـ1404، 1: السزعودية، ط-المنزورةالبحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينزة 
(2/563.) 
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 (.1/352)تحرير علوم الحديث : الجديع -(42)
شزعيب األرنزؤوط  وجماعزة،  مؤسسزة : مسزند أحمزد، تزح : هزـ(241: أحمد بن حنبزل)ت -(43)

 (18070: م )رقم 2001هـ/1421، 1: الرسالة، ط
 (.478: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(44)
فزتح المغيزث  : السزخاوي : (، وينظر75: معرفة أنواع علوم الحديث)ص : الصالحابن  -(45)

 (.1/353توضيح األفكار) : (، الصنعاني1/240)
تحريززززر علززززوم  : الجززززديع : وينظززززر(. 2/583)شززززرح علززززل الترمززززذي  : ابززززن رجززززب -(46)

 (.976-2/973)الحديث
، 671، 631، 329، 327، 311: ص)أبكزززار المزززنن : ينظزززر أمثلزززة فزززي المبزززاركفوري -(47)

696 ،782 ،791.) 
حبيزززب الزززرحمن  : مصزززنف عبزززد الززرزاق، تزززح : هزززـ(211: عبززد الزززرزاق بزززن همززام )ت -(48)

 هـ )كتاب الصالة، باب الرجل يحدث1403، 2: بيروت، ط-األعظمي، المكتب اإلسالمي
 (2609: ثم يرجع قبل أن يتكلم، رقم 

 (.883: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(49)
، 602، 318، 317، 204، 188: ص)أبكزززززززززار المزززززززززنن : المبزززززززززاركفوري : ينظزززززززززر -(50)

840،884.) 
: الريزاض، ط-منهج المتقدمين في التدليس، أضوا  السلف : الفهد ناصر بن حمد : ينظر -(51)

 (86-84، و83-74 : ص. )م1422-2001، 1
روايزة الزراوي  : مي  الحافع ابن حجر اإلرسال الخفي عن التزدليس بزأن اإلرسزال الخفزي -(52)

ي فعمن عاصره ولم يسمع منه، وأما التدليس فيشترط فيه ثبوت سماع الراوي من شيخه 
تب كوعدد من الحفاظ ممن (. 85: ص)ن هة النظر : ابن حجر العسقالني : ينظر. الجملة

ييززد التق : العراقززي : ينظزر. فزي علززوم الحزديث لززم يميز  فززي االسززم، وسزمى كززل ذلزك تدليسززا
: ص)ن هزة النظزر : ابن حجزر(. 47: ص)الموقظة  : ، الذهبي(99-98: ص) واإليضاح

85.) 
 (22671 : مسند أحمد)رقم: أخرجه أحمد -(53)
 (.437: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(54)
 (.38: ص)معرفة أنواع علوم الحديث: ابن الصالح -(55)
 (.67: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(56)
 (.843، 684، 610، 334، 312: ص)المصدر نفسه  : ينظر -(57)
 (246-247 /1فتح المغيث) : (، السخاوي42 : الموقظة)ص: الذهبي : ينظر -(58)
 (.366-367: ص)أبكار المنن : ينظر -(59)
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 (.367 : ص)المصدر نفسه  : ينظر -(60)
 (.748: ص)المصدر نفسه  -(61)
 (.840 : السنن)كتاب الصالة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ، رقم : داود أبو -(62)
 (.748: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(63)
الموازنززة بززين المتقززدمين والمتززأخرين فززي تصززحيح  : المليبززاري، حمزز ة عبززد هللا : ينظززر -(64)

 (130-129: ص. )م2001/هـ1422، 2: لبنان، ط-األحاديث وتعليلها، دار ابن ح م
 (.367: ص)أبكار المنن -(65)
محمزد مصزطفى  : صزحيح ابزن خ يمزة، تزح : هزـ(311: ابن خ يمة محمد بن إسحاق)ت -(66)

ي فزبيروت. )كتاب الصالة، باب وضع اليمين على الشمال  -األعظمي، المكتب اإلسالمي
 (479 : الصالة قبل افتتاح القرا ة، رقم

 (.360: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(67)
 (.351: ص)المصدر نفسه -(68)
إبزراهيم  : الكفايزة فزي علزم الروايزة، تزح: (هزـ463: ت)الخطيب البغدادي، أحمد بن علزي -(69)

ن ابزز : وينظززر(. 425-424: ص. )ت.د.حمززدي المززدني، المكتبززة العلميززة المدينززة المنززورة
 (694-2/693)النكت  : حجر

 ( 2/604النكت): ابن حجر -(70)
 -هـ(، تقريب التهذيب، تح محمد عوامة، دار الرشيد852: علي )تابن حجر، أحمد بن  -(71)

 (555 : م، )ص1986هـ /1،1406: سوريا، ط
ابزززن المنزززذر النيسزززابوري، محمزززد بزززن إبزززراهيم، األوسزززط فزززي السزززنن واإلجمزززاع : ينظزززر -(72)

م 1985هززـ/1405، 1: الريززاض، ط-واالخزتالف، تززح أبززو حمززاد صزغير حنيززف، دار طيبززة
(3/94.) 

بيززروت، -ابززن القززيم، محمززد بززن أبززي بكززر، بززدائع الفوائززد، دار الكتززاب العربززي : ظززرين -(73)
 (3/91لبنان)دت()

 (.364: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(74)
 (228 : السنن)كتاب الصالة، باب من ترك القرا ة في صالته، رقم : أخرجه أبو داود -(75)
 (424-425: ص)أبكار المنن : المباركفوري : ينظر -(76)
 (.71-72: ص)معرفة أنواع علوم الحديث: ابن الصالح -(77)
 (2/687( و )2/604النكت): ابن حجر -(78)
(، 850 : السزززنن)كتاب الصززالة، بزززاب الزززدعا  بززين السزززجدتين، رقزززم : أخرجززه أبزززو داود -(79)

بشزار عزواد معزروف، دار  : الجامع الكبير، تح : هـ(279: والترمذي محمد بن عيسى)ت
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 : م، )أبواب الصزالة، بزاب مزا يقزول بزين السزجدتين، رقزم1998بيروت، -الغرب اإلسالمي
284،) 

 (.770: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(80)
 (.33-34: ص)المصدر نفسه -(81)
 (691-692: كتاب الطهارة، باب التيمم، رقم)السنن : أخرجه الدارقطني -(82)
 (.230-228: ص)أبكار المنن : المباركفوري -(83)
 :هزـ(273: )ت (، و ابزن ماجزه محمزد بزن ي يزد9059: مسند أحمد )رقم  : أخرجه أحمد -(84)

م 2009هزـ/1430، 1: شزعيب األرنزؤوط وجماعزة، دار الرسزالة العالميزة، ط : السنن، تزح
 (.348 : )أبواب الطهارة وسننها، باب التشديد في البول، رقم

 (.131: ص) أبكار المنن -(85)
: ، ابزززززن حجزززززر(94: ص)معرفزززززة أنزززززواع علزززززوم الحزززززديث: ابزززززن الصزززززالح : ينظزززززر -(86)

 (.1/290)فتح المغيث: ، السخاوي(2/752)النكت
-610، و361، 236: )ص : (، وينظززر أيضززا771: أبكززار المززنن)ص : المبززاركفوري -(87)

 (.834و 831و 644و 612
 (932 : الصالة، باب التأمين ورا  اإلمام، رقم)كتاب  السنن : أبو داود -(88)
حمزدي بزن عبزد المجيزد  : المعجزم الكبيزر،تح : هزـ(360: )ت الطبراني سزليمان بزن أحمزد -(89)

 (.38 : رقم 22/22. )2: القاهرة، ط-السلفي، مكتبة ابن تيمية
 (.107 : رقم 22/42المعجم الكبير): أخرجه الطبراني  -(90)
 (.610-612: ص) المننأبكار  : ينظر -(91)
 (.1/313)فتح المغيث: السخاوي -(92)
 (.707: ص) أبكار المنن : المباركفوري -(93)
)كتززاب الصززالة، بززاب وجززوب قززرا ة أم الكتززاب فززي الصززالة وخلززف  السززنن: الززدارقطني -(94)

 (1218 : اإلمام، رقم
 (.443-442: )ص أبكار المنن : المباركفوري -(95)
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  :ملخص
یعتبر كتاب الموطأ لإلمام مالك عمدة المذھب المالكي، وقد توجھ العلماء إلى     

وضع شروح وتفاسیر علیھ، وھو من الكتب العظیمة التي حظیت بحظ وافر 
واھتمام منقطع النظیر من أھل الفن فیھ؛ وذلك من شرح لغریبھ وترجمة لرواتھ 

لفضل في ذلك اإلمام البوني ، ومن ھؤالء الكبار الذین لھم ا...وتوضیح لمعناه
، فیعتبر "تفسیر الموطأ للبوني"الذي اھتم بھ وشرحھ شرحا مختصرا موسوما بـ

ھذا ذا قیمة علمیة كبیرة شملت جمیع جوانب العلوم الشرعیة، وكانت ھذه 
الدراسة مجاال خصبا لالستفادة منھ، خاصة ممن جاء بعده، وفي مقدمة ھؤالء 

وھو من أحسن الشروح التي وضعت " المسالك"ھ اإلمام ابن العربي في كتاب
، وقد استفاد صاحبھ من نفائس كتاب البوني، وھو الذي یتناولھ "الموطأ"على 

ھذا البحث بنوع من اإلشارة والتنبیھ على أھم ما أخذه واستفاده ابن العربي من 
  . ھذا التفسیر

ABSTRACT: 
The book Al-Muwatta of Imam Malik is considered  as 

the most important author in the Maliki school, and scholars 
have put explanations and interpretation on it, and it is one of the 
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great books which have  unrivaled attention from the hadith 
scholars , through through the explanation of its meaning , 
translation of  narrators..., and from these scholars  Imam Al-
Buni, who cared for him and interprete it in a brief explanation . 
and entitled:  The interpretation of Al-Muwatta for Al-Buni, so 
this is considered as a great scientific value which covering all 
aspects of Sharia sciences.This study was a fertile field to benefit 
from it especially who thoes came after him, and  the first of 
them is Imam Ibn Al-Arabi in his book "Elmassalek" ,and it is 
one of the best explanations that were placed on  al-Muwatta, 
Imam Ibn Al-Arabi has benefited from the Al-Buni's book.  

This research deals all of this with a kind of indicating 
and cautioning on the most important thing that he took, and Ibn 
Al-Arabi benefited from this interpretation. 

  
  : مقدمة

الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله    
  :وبعد

المذھب المالكي أحد المذاھب اإلسالمیة السنیة األربع، والذي یعتبر قلب    
، ولقد قیض هللا عز -رحمھ هللا- ) ھـ179(اآلراء الفقھیة لإلمام مالك بن أنس

صلى هللا -وا سنة المصطفى وجل علماء لخدمة ھذا المذھب، فأبدعوا وحفظ
، وخدموا مذھبھم خدمة جلیلة فنجدھم كباقي العلماء یستفیدون من -علیھ وسلم

أسالفھم، وحتى من أقرانھم، والغایة واحدة ھي خدمة الشریعة اإلسالمیة؛ فمن 
كبار علماء المالكیة، نجد ابن العربي إذ یعتبر باقعة في العلم وكان تعقد علیھ 

لیھ بالبنان في الحدیث والفقھ؛ إذ وجدنا لھ كتبا عدیدة في خدمة الخناصر ویشار إ
الشریعة اإلسالمیة عامة، وخدمة المذھب المالكي خاصة، ومن ھذه الكتب كتابھ 

، فمتصفح ھذا الكتاب یجد فیھ فوائد كثیرة استفاد منھا في "المسالك"الموسوم بـ 
، فھذا العالم استفاد من ...مجاالت عدة، سواء في الفقھ أو في فھم السنة النبویة

الجزائري للموطأ، فقد نقل عنھ ) ھـ440(غیره وخاصة من شرح اإلمام البوني
فوائد كثیرة، وأغلب ھذه النقول ال یعزوھا لھ إال نادرا، وقلیال ما یذكر باالسم، 

، لكن قد -ویقصد بھ اإلمام البوني أحیانا-" قال علماؤنا: "أو یشیر إلیھ بقولھ
من الممكن أن ھذه النقول وھذه الفوائد : ذھن القارئ التساؤل التالي یتبادر إلى

التي نقلھا اإلمام ابن العربي لیس أصلھا من كتاب البوني، بل نقلھا من كتب 
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إن شرح البوني ھو سلسلة من جھود أھل : أخرى؟ ولإلجابة عن ھذا نقول
وقد نقل عنھم المغرب واألندلس في خدمة الموطأ، وقد سبقھ جملة من العلماء 

، واألصیلي عبد هللا بن )ھـ238(اإلمام البوني؛ منھم عبد هللا بن حبیب
وغیرھما، فاإلمام ابن العربي معظم الكالم الذي ینقلھ غیر ) ھـ392(إبراھیم

موجود في كالم من سبق اإلمام البوني، وإن صادف ووجد بعض منھ ینقلھ 
أنھ استغنى عن كالم من سبق ویضیف علیھ كالم اإلمام البوني في الغالب، وك

البوني واكتفى بنقل كالمھم من شرح البوني، وسنذكر أمثلة في موضعھا، حیث 
اخترت التمثیل لكل موضع بمثالین فقط إن وجدا، وسرت على ھذه المنھجیة في 

  .جمیع المواضیع
  :مشكلة البحث

في  تكمن مشكلة البحث في استفادة اإلمام ابن العربي من تفسیر البوني   
مواضع كثیرة دون أن یشیر إلیھ في أغلب النقول، فما السبب في ذلك؟ تلك 
المعلومات التي استفادھا ھل وزعھا على جمیع أبواب كتابھ؟ أم خص بھا أبوابا 
معینة دون أخرى؟ وما نوع ھذه األبواب؟ وما نوع الكالم الذي نقلھ عنھ، ھل 

  ئف أخرى؟أم عبارة عن لطا...ھو في الفقھ أم في العقیدة
  :لذلك یحاول البحث اإلجابة عما یلي   

 قال علماؤنا؟: لماذا یشیر ابن العربي لإلمام البوني أحیانا بقولھ - 1
 ھل جمیع ما نقلھ ابن العربي عن اإلمام البوني من أقوال یؤیدھا؟ - 2

  :أھداف البحث
  :یرمي البحث إلى تحقیق األھداف اآلتیة   

 .ام البوني الجزائريإبراز قیمة كتاب تفسیر الموطأ لإلم - 1
إبراز القیمة العلمیة البن العربي، وكتابھ المسالك الذي جمع فیھ فوائد  - 2

 .كثیرة
بیان مكانة علماء المغرب اإلسالمي ورسوخ قدمھم في العلم؛ فإنھم  - 3

یستفیدون من بعضھم البعض دون إنكار أو نفور فیما بینھم، مما یدل 
 .على درجة علمھم في شتى الفنون

ابن العربي لم یعد للبوني في جمیع موضوعات الموطأ، بل بیان أن  - 4
 .اختار نفائس منھا دون غیرھا؛ وھي المبثوثة في ثنایا بحثي
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  :منھج البحث
  :تم االعتماد على   

حیث تم استقراء الكتابین واستخراج : المنھج االستقرائي اإلستنتاجي - 1
 .فوائد مستفادة منھما

تم معرفة وبیان ما نقلھ اإلمام ابن بواسطتھ : المنھج الوصفي المقارن - 2
 .العربي وفي أي موضع نقلھ، ومقارنتھ بمن نقل عنھم

  :الدراسات السابقة
من مجاالت مختلفة سواء المتعلق بمنھجھ، " المسالك"تناول الباحثون كتاب    

إلخ، إذ لم أجد ...أو المتعلق بالفقھ والقواعد الفقھیة فیھ، أو من ناحیة  المقاصد
شارت إلى موضوع بحثي في حدود علمي، لكن الذي استفدت منھ في دراسة أ

محمد بن الحسین السلیماني، : موضوعي ھو التحقیق الذي قام بھ كل من
، ففي "المسالك في شرح موطأ مالك"وعائشة بنت الحسین السلیمان؛ على 

  .أغلب األحیان یشیران إلى أكثر استفادات ابن العربي من كتاب البوني
كتاب البوني فالدراسات حولھ قلیلة، ما خال مقالین لألستاذ خریف زتون أما    

بمعھد العلوم اإلسالمیة بجامعة حمھ لخضر بوالیة وادي ) أ(وھو أستاذ محاضر
سوف، في علوم الحدیث، لكنھا ال تخص موضوعي، لكن لألمانة استفدت كثیرا 

ذ أبي عمر عبد ؛ األستا"تفسیر الموطأ للبوني"من تعلیقات المحقق لكتاب 
العزیز الصغیر دخان وھو أستاذ الحدیث الشریف باإلمارات العربیة المتحدة، 

  .فھو بدوره یشیر إلى نقوالت ابن العربي من تفسیر البوني
  

  التعریف باإلمامین ومصنفاتھما: مبحث تمھیدي
  .وبمصنفاتھ -رحمھ هللا–سوف أتناول أوال التعریف باإلمام البوني    

  .تعریف اإلمام البوني ومصنفاتھ: األولالمطلب 
  :التعریف باإلمام البوني: الفرع األول

  :اسمھ وكنیتھ ونسبھ: أوال
وقیل مروان بن (ھو العالمة الشیخ الجزائري، أبو عبد الملك مروان بن علي    

  .البوني، األسدي القرطبي، القطّان، المالكي) محمد
ة قرطبة، نشأ فیھا وكانت بدایات طلبھ ھذا العالم أصلھ من األندلس من مدین   

  .للعلم فیھا
  .1یعرف بالبوني نسبة إلى مدینة بونة بالشرق الجزائري في عنابة   
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  :شیوخھ و تالمذتھ وثناء العلماء علیھ: ثانیا
كما سبق ذكره فإن بدایة طلبھ للعلم كانت من األندلس فأخذ عن علمائھا، ثم    

مساره الشرق الجزائري؛ حیث استقر في مدینة انتقل إلى القیروان، وكان آخر 
بونة حتى نسب إلیھا، وھناك بدأ التدریس والتألیف، وفي ھذا المقال سأذكر 

  .للشیخ بعضا ممن أخذ عنھم العلم، وممن أخذوا عنھ العلم
  :شیوخھ -)1
ھو عبد هللا بن إبراھیم بن محمد، نشأ  ):ھـ392(أبو محمد األصیلي -

كان من : "وتفقھ بقرطبة، قال القاضي عیاضبأصال من بالد العدوة 
قال الدارقطني حدثني أبو محمد األصیلي ولم أر ...حفاظ مذھب مالك

  .3، روى عنھ البوني بقرطبة2"مثلھ
ھو أبو جعفر أحمد بن نصر ): ھـ402(أحمد بن نصر الداودي -

الداودي، األسدي من أئمة المالكیة بالمغرب، كان فقیھا فاضال متقنا ولھ 
، حمل عنھ البوني والزمھ خمس 4من اللسان والحدیث والنظرحظ 
  .5سنین

ھو القاضي أبو  ):ھـ402(عبد الرحمن بن محمد بن عیسى بن فطیس -
المطرف، من كبار المحدثین في عصره، روى عنھ البوني في 

 .6قرطبة
وھو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعارفي،  ):ھـ403(القابسي -

لما بالحدیث، توفي بالقیروان، كان البوني من كان واسع الروایة، عا
  .7أعیانھ وأصحابھ

 -رحمھ هللا–إذا عدنا إلى كتب التراجم نجد أن تالمیذ الشیخ  :تالمیذه -)2
 :كثر سأكتفي بذكر القلیل منھم

ھو أبو الحسن، من أھل  ):ھـ463(حمزة بن سعید بن عبد الملك -
 .8غرناطة، جالس البوني وأخذ عنھ

محمد بن یحیى أبو عمر القرطبي المعروف بابن أحمد بن  -
، ورد في ترجمة اإلمام 9اإلمام المحدث الصدوق ):ھـ467(الحذاء

روى عنھ أبو عمر : "عند القاضي عیاض -رحمھ هللا–البوني 
 .10"الحذاء
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یعرف بابن  ):ھـ469(حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم التمیمي -
القاسم، وقد عني بتقیید العلم  الطرابلسي من أھل قرطبة، یكنى أبا

 .11وضبطھ، ثقة فیما یروي، جالس اإلمام البوني وأخذ عنھ
أبو الحسن، وھو ابن اإلمام البوني،   :علي بن مروان بن علي األسدي -

  .12أخذ عن أبیھ تألیفھ، وحدث بھ

  : ثناء العلماء علیھ -)3
فقد استفاد منھ مكانة علمیة طیبة،  -رحمھ هللا–لقد تبوأ اإلمام البوني     

جمع من علماء المالكیة، من خالل ما نجده من نقولھم عنھ، وكذا غیر 
  .وغیره - رحمھ هللا–المالكیة منھم ابن حجر 

  :وقد أثنى جمع من العلماء علیھ منھم   
كان صالحا عفیفا حسن اللسان «: قال )ھـ467(أبو عمر بن الحذاء -

  .13»رحمھ هللا
كان رجال فاضال حافظا، نافذا في «: قال )ھـ469(حاتم الطرابلسي -

  .14»الفقھ والحدیث
ذكره ... كان فقیھا ومحدثا...«: قال )ھـ488(محمد بن فتوح الحمیدي -

لي أبو محمد الحفصوني وذكر عنھ فضال وعلما، وھو مشھور بتلك 
 .15»البالد

كان ... وكان من الفقھاء المتقنین... «: قال )ھـ544(القاضي عیاض -
 .16»مشھورا حسنا، وألف في شرح الموطأ

وكان رجال حافظا ... وكان من الفقھاء... «: قال )ھـ799(ابن فرحون -
فذا في الفقھ والحدیث، وكان رجال صالحا، ولھ تألیف في شرح الموطأ 

  .17»...مشھور حسن
... «: قال )ھـ842(اصر الدینمحمد بن عبد هللا القیسي الشھیر بابن ن -

  .18»وكان فقیھا محدثا

بعد رحلة علمیة بدأت من األندلس أین  :مصنفات اإلمام البوني: الفرع الثاني
أبي محمد األصیلي وغیره، كانت الوجھة إلى المغرب : أخذ عن أھل بلده أمثال

الكثیر، وبالتحدید إلى القیروان، حیث التقى بأبي الحسن القابسي فأخذ عنھ العلم 
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كیف ال وھو من أعیانھ وأصحابھ، ومن المغرب إلى المشرق وكانت الوجھة 
إلى طرابلس، وھناك كان الشیخ أبو جعفر الداودي المسیلي مقیما بھا، فالزمھ 
خمس سنین فأخذ عنھ علوما كثیرة، وفي األخیر استقر بھ المقام في بونة 

نت عصارة علمھ تألیفھ ، وكا19ینشر علمھ، ویقبل علیھ طلبة العلم) عنابة(
  :لكتابین، ھكذا أوردت المصادر التي ترجمت لھ

مفقود، لكن بعضا من نصوصھ  وھو: شرح صحیح البخاري: أوال -
مبثوثة في الشروح الحدیثیة خاصة المتعلقة بالشروح على البخاري كـ 

–؛ حیث صرح ببعض أقوال اإلمام البوني »فتح الباري البن حجر«
قال أبو عبد الملك البوني وغیره إن «: لك قولھ، ومثال ذ-رحمھ هللا

 .20»...الحدیث ال یتناول الیھود البتة
أما في غیر الشروح على البخاري نجد ما نقلھ اإلمام السیوطي 

قال أبو عبد الملك البوني «: في حاشیتھ على سنن النسائي، حیث قال
لیھ في ظن أن ذلك غیر كبیر فأوحى إ - صلى هللا علیھ وسلم–یحتمل أنھ 

، ھذا مما تم التصریح بھ عنھ، وربما ما لم یصرح 21»الحال أنھ كبیر
  .بھ أكثر؛ ألن الكتاب مفقود

في حدود -ھذا الشرح لم ینسبھ لإلمام البوني غیر ابن حجر   
كتاب شرح الموطأ وكتاب شرح البخاري، كالھما «: ؛ حیث قال-بحثي

  .22»...ألبي عبد الملك مروان بن علي البوني
  

وھو محقق من طرف الدكتور أبي عمر عبد : تفسیر الموطأ: ثانیا -
العزیز الصغیر دخان المسیلي، طبعتھ وزارة األوقاف والشؤون 

 .م2011ھـ الموافقة لـ1432: اإلسالمیة، قطر سنة
، »175«: وتحتفظ خزانة القرویین بنسخة نادرة تحت رقم   

إلى صنف ، كتبت بخط أندلسي یمیل »ورقة 124«عدد أوراقھا 
  .23المسند

ھذا الكتاب نال منزلة كبیرة من القبول بین طلبة العلم حیث 
وألف في شرح ... «: أقبلوا علیھ ورووه عنھ، قال القاضي عیاض

  .24»الموطأ كتابا مشھورا حسنا، رواه عنھ الناس
ولھ «: وھو مختصر في شرح الموطأ، قال اإلمام الذھبي   

  .25»مختصر في تفسیر الموطأ
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كتاب تفسیر الموطأ ألبي عبد «: ال ابن خیر االشبیليوق   
  .26»الملك مروان بن علي البوني رحمھ هللا

عند العودة إلى ترجمة اإلمام أبي عبد الملك البوني، نجد : وفاتھ: الفرع الثالث
، أما مكان الوفاة فقد »ھـ440«اتفاقا بین المترجمین أن تاریخ وفاتھ كان قبل 

وخالفھم في ذلك إسماعیل باشا البغدادي الذي جعل وفاتھ ، »عنابة«كان ببونة 
أبو عبد الملك مروان بن علي القطان األسدي القرطبي «: بالقیروان؛ حیث قال

  .27»المالكي یعرف بالبوني توفي بقیروان في حدود أربعین وأربعمائة
  :تعریف اإلمام ابن العربي ومصنفاتھ: المطلب الثاني

من األعالم الذین مألوا الدنیا وذاع صیتھم،  - حمھ هللار–أبو بكر بن العربي    
وتجاوزت شھرتھم اآلفاق، فشھرتھ سبقت التعریف بھ، ولھذا لن أطیل في 

  .التعریف بھ وبمصنفاتھ
  :التعریف باإلمام ابن العربي: الفرع األول

ھو محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن أحمد : اسمھ ولقبھ وكنیتھ: أوال
 .28بي المعافري األندلسي، المكنى بأبي بكر، من إشبیلیاالعر
من  -رحمھ هللا–ابن العربي : شیوخھ وتالمذتھ وثناء العلماء علیھ: ثانیا

إشبیلیة، لكنھ رحل لطلب العلم، فكانت البدایة إلى المشرق فأخذ عن علمائھا، ثم 
بذكر  الحجاز، وبغداد ومصر، وبھذا كثر شیوخھ، وكذا طالبھ، لكني سأكتفي

  .القلیل منھم
  : شیوخھ -)1

، وھو إمام 29محمد بن محمد، ولد بطوس ):ھـ505(أبو حامد الغزالي  -
أبا ... ثم عاد إلى بغداد وصحب بھا«: من أئمة الدین، قال ابن خلكان

 .30»حامد الغزالي
ھو أبو بكر التركي، شیخ الشافعیة، ): ھـ507(محمد بن محمد الشاشي -

 .31ولد بمیافارقین
ثم عاد إلى بغداد وصحب بھا أبا بكر «: خلكان قال ابن

وتفقھ على أبي بكر «: ، وتفقھ عنده؛ قال ابن عساكر32»الشاشي
  .33»الشاشي

أبو بكر من فقھاء المالكیة  ):ھـ520(محمد بن الولید الطرطوشي -
دخل «: ، قال ابن خلكان34الحفاظ من أھل طرطش بشرق األندلس

 .35»الولید الطرطوشي وتفقھ عندهالشام ولقي بھا أبا بكر محمد بن 



  الموطأ لإلمام البوني استفادات ابن العربي في كتابھ المسالك من تفسیر                              
  

  

 387                                                                                  مجلة اإلحیاء

  : تالمیذه -)2
ھو أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي،  ):ھـ544(القاضي عیاض -

فمن جملة من روى عنھ من علماء «: ، قال النباھي36األندلسي، المالكي
 .37»المائة الخامسة القاضي أبو الفضل عیاض بن موسى

لملك القرطبي، وھو أبو القاسم خلف بن عبد ا ):ھـ578(ابن بشكوال -
قرأت علیھ «: ، قال ابن بشكوال38من علماء األندلس ومحدثیھا

 .39»بإشبیلیة
أبو جعفر  ):ھـ542:ھـ، وقیل540(أحمد بن علي بن أحمد بن خلف -

، قال 40الباذش، من أھل غرناطة، ھو وأبوه من مفاخر األندلس
  .41»أبو جعفر بن الباذش... فمن جملة من روى عنھ«: النباھي

إمام الناس في وقتھ؛ فقد برع  -رحمھ هللا–ابن العربي  :العلماء علیھثناء  -)3
  :في أغلب العلوم، وقد أثنى جمع كبیر من العلماء علیھ، ومن ھؤالء

ھو الحافظ المستبحر، ختام علماء «: قال )ھـ578(ابن بشكوال -
 .42»األندلس

كان ثاقب الذھن، عذب المنطق، كریم «: قال )ھـ748(اإلمام الذھبي -
 .43»نطقالم

كان متبحرا في العلم، ثابت الذھن، «: قال )ھـ911(اإلمام السیوطي -
  .44»موطأ األكناف، كریم الشمائل

 -رحمھ هللا–نشأ أبو بكر بن العربي  :مصنفات اإلمام ابن العربي: الفرع الثاني
في أسرة علم، فشب على حب العلم؛ فمن حفظ للقرآن وإتقان للقراءات، إلى 
تبحر في العربیة، ولم یكتف بعلماء األندلس بل ارتحل لطلب العلم فجاب مدنا 
من شمال إفریقیا فوصل إلى بجایة، وسوسة، والمھدیة، ثم انتقل إلى مصر فأخذ 

ووصل إلى القدس، ودمشق ، ثم إلى العراق مھد الحضارة في عن علمائھا، 
وقتھا؛ أخذ عن علمائھا، بعدھا إلى البقاع المقدسة للحج قاصدا؛ فتنقل بین 
علمائھا، فأخذ العلم الكثیر، وكغیره من العلماء مر بمحن كانت لھ جھادا إلعالء 

  .45كلمة هللا
ن؛ حیث أتقن الفقھ واألصول، كل ھذه الرحالت العلمیة أكسبتھ جملة من الفنو   

وقید الحدیث، وعرف مسائل الخالف، وتبحر في التفسیر، وبرع في األدب، 
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أحكام القرآن، القبس في شرح موطأ : وبھذا صنف كتبا في مجاالت عدة منھا
اإلمام مالك، المحصول في أصول الفقھ وغیرھا، وسأكتفي بذكر المعلومات 

  .الخاصة بالكتاب موضع الدراسة
محمد بن الحسین السلیماني : المسالك في شرح موطأ مالك، حققھ كل من   

الشیخ یوسف القرضاوي رئیس : وعائشة بنت الحسین السلیماني، وقدم لھ
االتحاد العالمي لعلماء المسلمین، عن دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، 

 .م، عدد المجلدات ثمان مجلدات2007- ھـ1428الطبعة األولى، 
بعد مسیرة علمیة حافلة، وصل أجلھ على مقربة من مدینة  :وفاتھ: ع الثالثالفر

ھـ، وقیل كان یوم األحد السابع من ربیع 543فاس في ربیع اآلخر من سنة 
  .46األول، وقیل جمادى من نفس السنة، وكان عمره آنذاك خمسا وسبعین سنة

ماعیة والعلمیة بعدما استعرضت في المبحث التمھیدي شیئا من الحیاة االجت   
للعالمین؛ البوني وابن العربي سوف انتقل إلى المبحث األول ألتناول فیھ 

  .استفادات ابن العربي من البوني
  استفادات ابن العربي في العبادات: المبحث األول

استفاد اإلمام ابن العربي من اإلمام البوني في مواضع كثیرة في موضوع     
ادات فوائد نفیسة وكثیرة منھا ما كان في الصالة، العبادات، وحملت ھذه االستف

ومنھا ما في الزكاة، ومنھا في الصیام، والحج، ومنھا كان في باقي العبادات 
األخرى، وسوف أقتصر في ھذا البحث على إیراد أھم ما ذكره من ھذه 
االستفادات، وسأكتفي بذكر مثالین فیما توفرت عندي من المادة العلمیة، وأحیل 

  .باقي األمثلة؛ وذلك الستقصائي لكل ما نقلھ عن البونيعلى 
والترتیب الذي اعتمدتھ في ھذا المبحث ھو حسب ترتیب الكتب في المسالك،    

  .وھي نفسھا في تفسیر الموطأ إال القلیل منھ
وقبل أن أذكر ھذه االستفادات، أشیر إلى أن كتاب المسالك البن العربي قسمھ    

  .الكتب أبواب تحت الكتبإلى كتب، وضمن ھذه 
  :كتاب الصالة: المطلب األول

استفادات ابن العربي في كتابھ الصالة من تفسیر البوني كثیرة جدا، فنجد    
الكثیر من أبوابھ یورد فیھا تعلیقات اإلمام البوني، سواء كان التعلیق في الفقھ، 

  .غیر ذلكأو في اللغة العربیة، وحتى استدالالتھ باآلیات القرآنیة إلى 
كغیره من العلماء  - رحمھ هللا–اإلمام البوني : استفاداتھ القرآنیة -الفرع األول

یستدل باآلیات القرآنیة؛ لتقویة شرحھ لألحادیث، ونجد ذلك كثیرا في تفسیره 
  .للموطأ

  .47واألمثلة محدودة عنده -رحمھ هللا–وفي ھذا استفاد ابن العربي    
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صلى –ة الثالثة من كتاب الصالة في شرح قولھ ذكر ابن العربي في الفائد -)1
یرید یا أھل دار قوم :"، قال»السَّالُم َعلَْیُكْم َداَر قَْوٍم ُمؤِمنِینَ «:-هللا علیھ وسلم

 .48"یرید أھل القریة﴿َوْسئَِل اْلقَْریَةَ﴾ مؤمنین كما قال عز وجل 
ھذه الفائدة مقتبسة حرفیا من تفسیر الموطأ للبوني؛ حیث ذكرھا البوني في    

  .82، وقد زاد على ذلك  ذكر اسم السورة وھي یوسف49كتاب الطھارة
رضي –استفاد كذلك من كالم اإلمام البوني حول حدیث عثمان بن عفان  -)2

بماء  - نھرضي هللا ع–فیمن توضأ وأحسن الوضوء؛ حیث دعا عثمان  -هللا عنھ
ْثتُُكُموه( :فتوضأ ثم قال َثنَُّكْم َحِدیثًا لَْوال آیَةٌ فِي ِكتَاِب هللاِ َما َحدَّ ثم ذكر )ُ َوهللاِ ألَحدِّ

، فقد 50حول الوضوء -صلى هللا علیھ وسلم–الحدیث الذي سمعھ من رسول هللا 
خشي إن ) لَْوال آیةٌ فِي ِكتاِب هللاِ (وقولھ : "حیث قال -رحمھ هللا-نقلھ ابن العربي 

﴿إِّن الّذیَن یَْكتُُموَن َمآ أْنَزْلنَا ِمَن البَیِّنَاتِ لم یحدث بھ أن یدخل في قولھ عز وجل 
لَْوال (كما فسره عروة في البخاري، على تفسیر عروة تكون الروایة َو الھَُدى﴾، 

وتأول ) لَْوال آیَةٌ (، والذي فسره مالك یحتمل الروایتین جمیعا )آیَةٌ فِي ِكتَاِب هللاِ 
یِئَات﴾، مالك  فعلى تفسیر مالك أن عثمان إنما أراد لوال ﴿إِنَّ الَحَسنَاِت یُْذِھْبَن السَّ

، كل ھذا الكالم نقلھ 51"ما جاء تصدیق ھذا الحدیث في كتاب هللا ما حدثتكموه
 .من تفسیر البوني

رفیا وحتى االحتمال الذي ذكره اإلمام البوني، نقلھ عنھ اإلمام ابن العربي ح   
وقیل یحتمل إن كان الذي أراد عثمان ھذه اآلیة : "دون أن یشیر إلیھ، حیث قال
ْثتُُكُموهُ (التي تأول مالك یرید بقولھ  أن الوضوء ) لَْوال أَنَّھُ فِي ِكتَاِب هللاِ َما َحدَّ

والصالة یكفران الذنوب لئال تتكلوا، ولكن قد نص هللا ذلك في كتابھ في قولھ 
یَِئات﴾  ﴿   .52"فلذلك أعلمتكم بھإِنَّ الَحَسنَاِت یُْذِھْبَن السَّ

ھذه الفوائد وھذا الكالم ھو عند اإلمام البوني في كتاب الطھارة، بخالف ابن    
العربي فقد ذكرھا في كتاب الصالة، وال ضیر في ذلك كما ھو معلوم في التنوع 

ا استخدمھ بعض العلماء ، وربم- صلى هللا علیھ وسلم–الداللي ألحادیث النبي 
في أبواب أخرى غیر الطھارة والصالة، فنجد من العلماء من یستدل بحدیث من 

وھو ال یناسب مقام الكتاب، ومن ذلك  -صلى هللا علیھ وسلم–أحادیث النبي 
، أورده اإلمام البخاري في كتاب بدء الوحي، »إنََّما األْعَمال بالنِّیَات«حدیث 

ة بین الكتاب والحدیث، إال أن حقیقة وعمق وفقھ اإلمام والظاھر أنھ ال مناسب
البخاري أن للحدیث مناسبة كبیرة بین الحدیث والباب، بخالف ما ال یظھر من 

  .عالقة بینھما
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العلماء ھم ورثة األنبیاء، واألنبیاء  :استفاداتھ في موضوع الفقھ: الفرع الثاني
العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن لم یَُورثوا دینارا وال درھما، وإنما ُوِرثوا 

أسباب النجاة والفوز أن یفقھ في الدین، وبھذا أخذ  العلماء، فبعد العقیدة ھموا 
فنجد أن  - رحمھما هللا–إلى الفقھ، وعلى ھذا سار اإلمامان البوني وابن العربي 

  .اغلب المسائل في كتابیھما في الفقھ
ن أقوال اإلمام البوني، واألمثلة في ذلك وفي ھذا استفاد اإلمام ابن العربي م   

  :، منھا53كثیرة
رضي هللا - في باب الوضوء من المذي، من حدیث علي بن أبي طالب  -)1

صلى –أن یسأل رسول هللا  - رضي هللا عنھ–عندما أمر مقداد بن األسود   -عنھ
 عن الرجل إذا دنا من أھلھ فخرج منھ المذي؛ ألنھ استحیى أن -هللا علیھ وسلم

إَذا َوَجَد َذلَِك أََحُدُكْم، فَْلیَْنَضْح فَْرَجھُ بِاْلَماِء، «: -صلى هللا علیھ وسلم–یسألھ فقال 
الةِ  أ ُْوُضوَءهُ لِلصَّ  .»َوْلیَتَوضَّ

فوائد لھذا الحدیث، وكانت أوالھا في الفقھ حیث  -رحمھ هللا–ذكر ابن العربي    
الوضوء من المذي، وفیھ غسل المذي وأنھ ال یجزئ فیھ : فیھ من الفقھ: "قال

» فَْلیَْنَضْح فَْرَجھُ «: االستنجاء باألحجار  كما یجزئ في البول والغائط لقولھ
 .54"یھ االستنجاء باألحجاروالوذي بمنزلة البول عند مالك یجزئ ف

فھذه الفائدة الفقھیة مقتبسة من تفسیر الموطأ لإلمام البوني، إال أن اإلمام    
والوذي بمنزلة البول، یجزئ فیھ : "البوني لم یذكر اإلمام مالك إنما قال

  .55 "االستنجاء باألحجار
لمعتاد فاألحداث الموجبة للوضوء عند المالكیة، ما خرج من السبیلین من ا   

دون النادر الخارج على وجھ المرض والسلس من غائط أو ریح، أو بول أو 
  .56مذي أو ودي، إذا كان ذلك على غیر وجھ السلس واإلستنكاح

في باب جامع الوضوء، فائدة فقھیة حول  -رحمھ هللا–ذكر ابن العربي  -)2
وھو  كان یصلي -صلى هللا علیھ وسلم–طھارة ثیاب الصبیان؛ حیث إن النبي 
حیث قال ابن  - صلى هللا علیھ وسلم–حامل أمامة بنت زینب بنت رسول 

 .57"فیھ من الفقھ طھارة ثیاب الصبیان: "العربي
ھذه الفائدة مقتبسة من تفسیر الموطأ لإلمام البوني، من كتاب قصر    

؛ ففي 59، ولم یشر ابن العربي إلى ذلك، على عكس اإلمام الحطاب58الصالة
صرح بذكر اإلمام البوني، وما قالھ حول حدیث أمامة، ) جلیلمواھب ال(كتابھ 

على أن ثیاب الصبي محمولة على النجاسة  60وقبل ذلك أورد قول ابن ناجي
وقال البوني بالعكس على ظاھر : "-الحطاب–حتى یتیقن الطھارة، ثم قال 

  .؛ أي أن ثیاب الصبیان طاھرة حتى یظھر العكس61"حدیث أمامة
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ھذا العلم الجلیل الذي فیھ التصحیح : استفاداتھ من علم الحدیث: الفرع الثالث
والتضعیف لألحادیث، بقوانین یدرى بھا أحوال المتن والسند، لم یغفل عنھا 

فقد وقفت لإلمام ابن العربي على  -رحمھما هللا–العالمان ابن العربي والبوني 
  .البوني فائدة في علم الحدیث وھي مستفادة من اإلمام

، وھي 62"وفیھ قبول خبر الواحد العدل الثقة فیما ینقل منھ: "قال ابن العربي   
 63- رضي هللا عنھ–فائدة استخرجھا اإلمام البوني من حدیث علي بن أبي طالب 

  .الذي ذكرتھ سابقا في استفاداتھ من الفقھ المثال األول، نقلھا ابن العربي عنھ
تعتبر اللغة العربیة من بین أھم : ال اللغةاستفاداتھ في مج: الفرع الرابع

األصول لفھم األحادیث النبویة، فال یستقیم لشراح الحدیث أن تغیب ھذه المادة 
  .المھمة عن اھتمامھم

فنجد العلماء یدرسونھا كما یدرسون العلوم الشرعیة؛ ألنھا جزء منھا، وھي    
  .لغة القرآن

قد درسھا ووظفھا في كتبھ ومؤلفاتھ، كان منھم، ف -رحمھ هللا–فابن العربي    
وزاد إثراء كتبھ بنقلھ بعضا من النكت اللغویة من بعض العلماء، وكالعادة 

  :64-رحمھ هللا- سأدرس ما نقلھ عن اإلمام البوني 
: ذكر ابن العربي في باب العمل فیمن غلبھ الدم من جرح أو ُرعاف، قال -)1
بالذال المنقوطة، وقوم من أھل اللغة یقرؤون ) الوذي(وأكثر الفقھاء یقرؤون "

أیضا عند أھل اللغة ) المذي(بالدال مجزومة غیر منقوطة، و) الَوْدي(صوابھ 
 .65"فانمخف: المذي والودي مشددان، وقیل: بجزم الذال، وقیل

ھو الماء الرقیق األبیض الذي یخرج " الودي" وبالعودة للقوامیس نجد أن     
  .66"الَوْدي والِوِذيُّ ھو الَمْني والَمنِيُّ : "في إثر البول، وقال ابن األعرابي

) َوْلھ َعنھ: "(وذكر أیضا في باب الوضوء من المذي، نكتة لغویة قال فیھا -)2
لھیت عن كذا : ى یلھي، ولھا یلھو، من اللھو یقاللھ: یرید أغفل عنھ، یقال منھ

  .67"فأنا ألھى عنھ إذا أغفلت ولھوت، فأنا ألھو من اللھو
ألھى بالفتح إذا سلوت عنھ : "فبالعودة إلى بعض كتب اللغة نجد أنھ یقال    

  .68"وتركت ذكره وإذا غفلت عنھ واشتغلت
یشیر إلى  - رحمھ هللا– نجد ابن العربي :استفاداتھ من اللطائف: الفرع الخامس

بعض المعلومات أو بعض الفوائد التي ال یمكن إدراجھا في النقاط السابقة، 
  :، منھا69وھي كثیرة عنده
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رضي هللا - ذكر في باب الوضوء من المذي، من حدیث علي بن أبي طالب  -)1
سابق الذكر في استفاداتھ في موضوع الفقھ، المثال األول، فوائد منھا  -عنھ
  .70"فیھ استعمال الحیاء مع األصھار": قولھ

حیث انقطع عقد لھا،  - رضي هللا عنھا–حدیث التیمم الذي روتھ عائشة  -)2
على التماسھ وأقام الناس معھ، فقد جمع  -صلى هللا علیھ وسلم–فأقام رسول هللا 

لھذا الحدیث أكثر من ثالثة عشر فائدة، أغلبھا  - رحمھ هللا–اإلمام ابن العربي 
، وقولھ "فیھ أن النساء كان لھن الحلي: "ن تفسیر الموطأ؛ ومنھ قولھنقلھا م

ما كان یعلم إال ما علمھ هللا، وال  -صلى هللا علیھ وسلم–فیھ أن النبي : "كذلك
  .71"یعلم الغیب إال هللا

أكثر األقوال التي نقلھا ابن العربي من تفسیر الموطأ لإلمام البوني كان في    
تفاد منھ كثیرا، رغم ذلك الكم من المعلومات المستفادة من كتاب الصالة، فقد اس

: وقال البوني: "تفسیر الموطأ، إال أنھ لم یشر إلیھ إال مرة واحدة حیث قال
  .72"اللھم أنزل الحق ویستنصر: یرید عند القتال یقول» وإلیك حاكمت«

؛ ألن ویقصد بھ اإلمام البوني 73"قال علماؤنا"وفي موقعین أشار إلیھ بقولھ    
  .الكالم المنقول ھو لھ

استفادات ابن العربي من تفسیر الموطأ لإلمام  :كتاب الزكاة: المطلب الثاني
البوني في ھذا الكتاب كان قلیال جدا؛ حیث وقفت لھ على استفادتین، األولى في 

  . علوم الحدیث، والثانیة في اللغة العربیة
ا قیل إنھ وھم لیحیى بن سعید حول م :استفاداتھ من علم الحدیث: الفرع األول

وھو الذي روى عنھ اإلمام مالك حدیثا في زكاة العروض؛ حیث أشار اإلمام 
بالزاي قبل الراء، " زریق"ابن العربي لھذا الوھم، وأنھ وقع في روایة یحیى 

بالراء قبل الزاي، وقال إن ھذا ھو الصواب وھذا الذي " رزیق"والصواب 
 .74سعید بن حیان الفزاري علیھ جمھور الفقھاء، واسمھ

ثم ذكر حكم المحدثین وھو القول الذي نقلھ من تفسیر الموطأ لإلمام البوني؛     
بتقدیم الراء –لیس فیھ اختالف بین المحدثین رزیق : "حیث قال ابن العربي

  .75"فیھ اختالف -بن ُحكیم -بتقدیم الزاي على الراء–وزریق  -على الزاي
وكذلك نقل ابن العربي ما قالھ اإلمام البوني من أن اإلمام البخاري أدخل كل     

أدخلھما في باب الراء،  - بالراء–ورزیق بن ُحكیم  - بالراء–من رزیق بن حیان 
رزیق بن حیان، وزریق بن : "لكن في نقلھ ھذا یتأكد التصحیف حیث قال

بتقدیم الراء، وھو صنیع  ، لكن الصواب ما قالھ اإلمام البوني كالھما"حكیم
رزیق بن : "قال) 1082(اإلمام البخاري في كتابھ التاریخ الكبیر؛ الترجمة 

، وقال أیضا في الترجمة 76..."حیان مولى بني فزارة سمع مسلم بن قرظة
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، لعل قلم النساخ انحرف عن الصواب 77..."رزیق بن حكیم األیلي): "1085(
  .وهللا أعلم

في حدیث أیوب السختیاني أن عمر  :تھ في مجال اللغةاستفادا: الفرع الثاني
بن عبد العزیز كتب في مال قبضھ بعض الوالة ظلما، یأمر برده إلى أھلھ 

أن ال یؤخذ منھ : "ویؤخذ زكاتھ، لما مضى من السنین ثم عقب بعد ذلك بكتاب
 ".إال زكاة واحدة؛ فإنھ كان ضمارا

ف الشارحون للموطأ في ھذه اختل): "ضمار(قال ابن العربي حول كلمة    
مار في كالم : وأھل العربیة: اللفظة، وھي قریبة المرام، قال األخفش أصل الضِّ

العرب الغائب، من قولھم قد أضمرت كذا؛ أي غیبتھ في قلبي، وكل ما غاب 
، ھذا القول نقلھ ابن العربي في باب 78"عن أھلھ فقد أضمرتھ البالد؛ أي غیبتھ

كتاب الزكاة، وقد اقتبسھ  من تفسیر الموطأ لإلمام البوني  الزكاة في الدْین، من
  .79الذي ذكره بدوره في كتاب الزكاة

ھذا القول أو ھذه الفائدة، قال المحقق لكتاب المسالك إن أصلھا من كتاب    
  .وكان اإلمام البوني واسطة للنقل" تفسیر غریب الحدیث البن حبیب"

، والبحث عن قول 80ث البن حبیبلكن بالعودة إلى كتاب غریب الحدی   
  .األخفش تبین لي أنھ غیر موجود، ربما یكون وھما من المحقق

  :كتاب الصیام: المطلب الثالث
  .استفادات ابن العربي من تفسیر البوني في كتاب الصیام، كانت قلیلة   

   : استفاداتھ في موضوع الفقھ: الفرع ألول
ةِ َشْھرَ « -صلى هللا علیھ وسلم–قولھ  -)1 ، »ا ِعیٍد ال یَْنقَُصاِن َرَمَضاُن َوُذو الَحجَّ

المعلم 'حیث نقل ابن العربي مذھب إسحاق في ذلك، وقول المازري في كتابھ 
وقیل ال یجتمعان : "، ونقل االحتمال الذي ذكره اإلمام البوني، فقال'بفوائد مسلم

ي نجده ، وبالعودة إلى تفسیر البون81"ناقصین في سنة واحدة في غالب األمر
ویحتمل أن یرید أنھما ال : "ذكر معنى الحدیث أوال ثم أردفھ باالحتمال حیث قال

  .82 ..."یجتمعان ناقصین
، 83ذكر ابن العربي فوائد كثیرة لحدیث طویل حول صیام الذي یصبح جنبا -)2

  .ومعظم ھذه الفوائد مقتبسة من تفسیر البوني
ألن المسلمین إنما رووا عن فیھ الشھادة على الصوت؛ : "قال ابن العربي   

  .84"من وراء حجاب -صلى هللا علیھ وسلم–أزواج النبي 
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فیھ جواز ركوب الدابة في داخل المدینة وقد كان مالك یأخذ في : "وقال أیضا   
 - صلى هللا علیھ وسلم–النبي  85خاصة نفسھ أال یركب في المدینة لما كانت ُجنة

  .86"فیھا
ھذه الفوائد عند ابن العربي في باب ما جاء في صیام الذي یصبح جنبا، في    

  .كتاب الصیام، وھي عند البوني في نفس الكتاب والباب
نقل ابن العربي في كتاب الصیام  :استفاداتھ من علم الحدیث: الفرع الثاني

وكذلك  فیھ قبول خبر المرأة: "فائدة من تفسیر البوني في علم الحدیث، حیث قال
  .87"قبول خبر الواحد

اقتبس اإلمام ابن العربي من اإلمام  :استفاداتھ من  اللطائف: الفرع الثالث
في الرجل  - رضي هللا عنھا–البوني لطائف وفوائد، خاصة من حدیث عائشة 

، وھو 88أنھ یصبح جنبا ویرید الصیام - صلى هللا علیھ وسلم–الذي سأل النبي 
ي یصبح جنبا، من كتاب الصیام، وھو كذلك عند في باب ما جاء في صیام الذ

  :، من ذلك89البوني
  ".فیھ سؤال العالم وھو واقف: "قال ابن العربي - )1   
  .90"فیھ الغضب في الموعظة: "وقال أیضا في نفس الحدیث - )2   

  : كتاب الحج: المطلب الرابع
  .بیةوقفت لإلمام ابن العربي في كتاب الحج على فائدة في اللغة العر   
وقیل الرمل الخبب في المشي، : "قال ابن العربي في باب الرمل في الطواف   

جرى الفرس شوطا إذا بلغ مجراه ثم عاد، فكل من : والشوط مأخوذ من قولھم
  .91"أتى موضعا ثم انصرف عنھ فھو شوط

  : كتاب الجنائز: المطلب الخامس
  .مام البوني مرتین باسمھعلى غیر العادة في ھذا الكتاب ذكر ابن العربي اإل   
وقال أبو عبد : "في باب النھي عن البكاء على المیت؛ حیث قال: المرة األولى   

اشتغال النفس بما یدخل على أھلھ من الوزر من » یعذب«إنما أراد بقولھ : الملك
، وھذا تأیید منھ 92"وھذا حسن أیضا: "، وعقب على القول بقولھ"سببھ أیضا

  .للقول
ودة إلى تفسیر البوني نجد أنھ لم یقرر ھذا القول إنما نقلھ عن غیره لكن بالع   

، ونقل عدة "من سببھ... وقیل إنما أراد بالعذاب اشتغال: "وأشار إلیھ بقولھ
  .، ربما یكون وھما من اإلمام ابن العربي93أقوال في ذلك

، قال »بُِجْمعٍ  َوالَمْرأَةُ تَُموتُ «: - صلى هللا علیھ وسلم–في قولھ : المرة الثانیة   
: ، ثم عقب على ھذا القول قائال"ھي التي تموت بكرا: قال البوني: "ابن العربي
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وھذا وھم ما قالھ أحد، وأما المشھور من أقوال العلماء إنما التي تموت بولد "
  .94"اجتمع َخلقھ

والحقیقة أن نسبة ھذا القول لإلمام البوني ثم الرد علیھ فیھ إجحاف وفیھ نظر؛    
: ن اإلمام البوني لم یتبن ھذا القول إنما ذكره بصیغة التمریض حیث قالأل
، وقبل ھذا ذكر الشرح الذي یراه ھو الصواب؛ "وقیل ھي التي تموت بكرا"

تموت حامال، أو تموت من : یرید» والمرأة تموت بجمع«: قولھ: "حیث قال
  .95"حملھا

  .، سأذكرھما في األمثلة"قال علماؤنا: "وأشار إلى اإلمام البوني مرتین بقولھ   
  : استفاداتھ في موضوع الفقھ: أوال
، قال اإلمام ابن 96في قمیصھ - صلى هللا علیھ وسلم–مسألة غسل النبي  - )1   

في قمیصھ ذلك خاص بھ  -صلى هللا علیھ وسلم–غسلھ : قال علماؤنا: "العربي
وإكراما لھ، وصیانة وتعظیما، أما غیره فینزع عنھ  -علیھ وسلم صلى هللا–

القمیص وتستر عورتھ، وفي الحدیث ما یدل على نزع القمیص عن المیت؛ 
  .97"وذلك أنھم أرادوا نزع القمیص كما یفعلونھ بغیره حتى سمعوا صوتا

، 98لھفي ھذا الموضع اإلمام البوني؛ ألن الكالم " قال علماؤنا: "ویقصد بقولھ   
رضي هللا –وأشار كذلك في موضع آخر، وھو حول حدیث علي بن أبي طالب 

، »قَْد یَقوم للَجنَائز ثُمَّ یَجلس بَْعدُ  -صلى هللا علیھ وسلم–أن رسول هللا « -عنھ
إنما كان ذلك منھ تعظیما للموت ثم جلس بعد : قال علماؤنا: "قال ابن العربي

یقم إلیھا، فكان آخر فعلھ ناسخا ألولھ، وھو ذلك، فكان إذا ُمرَّ علیھ بجنازة لم 
، وقد أشار 100، وھذا القول ھو لإلمام البوني99"»ثم جلس بَْعدُ «تفسیر قول علي 

  ".قال علماؤنا: "إلیھ اإلمام ابن العربي بقولھ
 - صلى هللا علیھ وسلم–، في تغسیل ابنة النبي 101حدیث أم عطیة األنصاریة -)2

  .لما توفیت
  .102"التزاور بین اآلھلین إذا مات لھم میت: فیھ من الفقھ: "يقال ابن العرب   

  :استفاداتھ في مجال اللغة: ثانیا
تعني (فلما فرغنا آذناه، فأعطانا ِحقوة : "حدیث أم عطیة األنصاریة، قالت    

  .)-صلى هللا علیھ وسلم–إزاره : بحقوه
ھ یشد على الحقوین، إنما قیل للَحْقِو حقٌو؛ ألن: قال بعضھم: "قال ابن العربي   

  .103"وھو موضع الحجزة، وھو بفتح الحاء
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، من "قال بعضھم: "وھذا الكالم نقلھ اإلمام ابن العربي حرفیا حتى قولھ   
قال : "بدأ كالمھ كذلك بقولھ - أي اإلمام البوني –تفسیر اإلمام البوني؛ ألنھ 

  .104..."إنما قیل: بعضھم
  
  

  :105استفاداتھ من اللطائف: ثالثا
ذكر ابن العربي في باب جامع الحسبة في المصیبة، بعض اللطائف، من    

  .106حدیث القاسم بن محمد، وھو حدیث طویل حول رجل ھلكت امرأة لھ
: ، وقال أیضا"فیھ العزاء والموعظة للعالم ممن ھو دونھ: "قال ابن العربي   
  .    107"ؤالفیھ مشافھة المرأة للعالم في الس: "، وقال"فیھ التلطف في الموعظة"

  
  استفادات ابن العربي في المعامالت: المبحث الثاني

استفاد اإلمام ابن العربي من اإلمام البوني في قسم المعامالت؛ حیث أضاف    
الجھاد والطالق والبیوع واألقضیة : إلى كتابھ فوائد، في كتب متعددة منھا

لعلمیة وأحیل وغیرھا، وسأقتصر على ذكر مثالین مما توفرت لي من المادة ا
على باقي األمثلة، والترتیب الذي اعتمدتھ في ھذا المبحث ھو نفسھ ترتیب 

  .تقسیم الكتب في المسالك، وھي نفسھا في تفسیر الموطأ إال القلیل منھ
  :كتاب الجھاد: المطلب األول

استفاد اإلمام ابن العربي في كتاب الجھاد من تفسیر البوني، في الفقھ واللغة    
  .دة وبعض اللطائفوالعقی

كانت استفادات ابن العربي، في  :استفادتھ في موضوع الفقھ: الفرع األول
  .108مجال الفقھ  قلیلة مقارنة بالكتب السابقة

: ، قال ابن العربي»أَال أُْخبُِرُكْم بَِخْیِر النَّاسِ «: -صلى هللا علیھ وسلم–قولھ  -)1
  .109"ض ویجتنب المحارمإنما یكون خیر الناس إذا كان ممن یقیم الفرائ"
، حیث )من الرضاعة - صلى هللا علیھ وسلم–خالة النبي ( 110حدیث أم َحَرام -)2

  .أورد ابن العربي فوائد كثیرة لھذا الحدیث، واقتبس بعضھا من تفسیر البوني
  .111"بین فیھ جواز ركوب البحر في الطاعة والغزو: "قال ابن العربي   
على قلة استفادات ابن العربي في كتاب الجھاد في مجال الفقھ، إال أنھا كانت    

قال : "فوائد رائعة، حتى أنھ في بعض منھا أشار إلى اإلمام البوني بقولھ
َمثَُل الُمَجاِھِد فِي َسبِیِل «: -صلى هللا علیھ وسلم–، ونجد ذلك في قولھ "علماؤنا

ائِِم القَائِ  ھذا مثل ضربھ النبي : قال علماؤنا: "، قال ابن العربي»مِ هللا َكَمثَِل الصَّ
  .112"وهللا اعلم... في تعظیم األجر -صلى هللا علیھ وسلم–
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الفوائد اللغویة كثیرة عند اإلمام ابن : استفاداتھ في مجال اللغة: الفرع الثاني
  .113العربي، منھا ما ھو مقتبس من تفسیر اإلمام البوني

فھو السھم الذي ال یعرف رامیھ،  114»َسْھٌم َعاِئرٌ «لھ قو: "قال ابن العربي -)1
  .115"وھو سھم غرب بفتح الراء وبإسكانھا، ویجوز على النعت وعلى اإلضافة

، حیث قال ابن »َكال«: -صلى هللا علیھ وسلم–في نفس الحدیث في قولھ  -)2
» كال«یرید زجرا عن القطع بالجنة، وقد تكون » كال«وقولھ : "العربي
  .116"'ال'بمعنى

وھي فائدة وحیدة حول قاتل المؤمن، قال : استفاداتھ العقائدیة: الفرع الثالث
أن قاتل المؤمن في مشیئة هللا ال یقطع لھ : وفي ھذا الحدیث: "ابن العربي

  .117"بالوعید
  :118ذكر عدة لطائف منھا: استفادتھ من اللطائف: الفرع الرابع

  .119"رؤیا األنبیاء وحي: "قال ابن العربي -)1
  .120"بین في ھذا الحدیث غزو النساء في البحر: "وقال أیضا -)2

في المثالین السابقین لم یشر اإلمام ابن العربي إلى اإلمام البوني رغم أن    
، یقصد بھ في "قال علماؤنا: "الكالم لھ، لكن ھناك بعض الفوائد صدرھا بقولھ

صلى هللا –هللا  ذلك المقام اإلمام البوني؛ ففي حدیث یحیى بن سعید أن رسول
إنِّي ُعوتِْبُت «: ُرئِي یمسح وجھ فرسھ بردائھ، فسئل عن ذلك فقال -علیھ وسلم

ویحتمل أن یكون ذلك وحیا : قال علماؤنا: "، قال ابن العربي»اللَّْیلَةَ فِي الَخْیلِ 
  .121"في غیر منام

  :كتاب الضحایا: المطلب الثاني
لبوني الكثیر في ھذا الكتاب، فقد وقفت لم یستفد اإلمام ابن العربي من اإلمام ا   

  .لھ على فائدتین؛ في الفقھ واللغة
  :استفادتھ في موضوع الفقھ: الفرع األول

: قال ابن العربي في باب النھي عن ذبح األضحیة قبل أن ینصرف اإلمام   
وأما من كان بموضع لیس بھ إمام فالمشھور عن مالك أنھم یتحرون صالة "

أقرب األئمة إلیھم وذبحھ، ویتحرون في ذلك مخافة مخالفة اإلمام؛ ألنھ یخاف 
قَِدُموا بَْیَن یََدِي هللاِ یَا أیَُھا الذِّین َءاَمنُوا ال تُ  ﴿أن یكون دخل في قولھ 

  .122"َوَرُسلِِھ﴾
ھذه الفقرة نقلھا ابن العربي من تفسیر البوني، وتصرف فیھا؛ ألن كالم اإلمام    

، وذكر ..."ویحتمل أن یكون: "البوني في ھذا عبارة عن احتمال ذكره حیث قال
ي أ–الكالم السابق، رغم أن اإلمام ابن العربي تصرف في بعضھ، وقال أیضا 
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وذكر اآلیة  123..."وقد قیل إن ذلك داخل في قولھ عز وجل: "- اإلمام البوني
  ).1:الحجرات(
  :استفاداتھ في مجال اللغة -)2

ذكر ابن العربي في المسألة الرابعة حول نقصان الخلقة في الضحیة، حیث    
، اإلمام 124"یحتمل أن یزید ذات الَعَوار وھو العیب كلھ» العوراء«وقیل : "قال
  .125، وھو احتمال ذكره اإلمام البوني"قیل"العربي صدر قولھ بـ  ابن

  :كتاب الصید: المطلب الثالث
  ".قال علماؤنا: "ذكر فائدة في الفقھ وصدرھا بقولھ   
قال : "قال ابن العربي في باب ذكاة ما في بطن الذبیحة، من كتاب الصید   

باب ال على وجھ ذبحھ بعدما یخرج من بطن أمھ على وجھ االستح: علماؤنا
اإلیجاب؛ ألن ذكاة أمھ قد شملتھ إذا لم یجر فیھ الروح، ولم یؤكل إذا لم یتم خلقھ 

  .126"ونبت شعره؛ ألن ذلك بمنزلة الدم المنعقد الذي فیھ
  .127ھو اإلمام البوني؛ ألن الكالم ھو لھ" قال علماؤنا: "المراد بقولھ   

  :كتاب الطالق: المطلب الرابع
  .بن العربي في كتاب الطالق على فائدة في الفقھوقفت لإلمام ا   
وقد روى یحیى بن یحیى في تفسیر قراءة ابن عمر : "قال ابن العربي   
یرید أن یطلقھا في كل : قال یحیى بن یحیى قال مالك» فطَلقُھن لِقُبُل ِعدتِھن«

  .128"طھر مرة
ابن العربي ، نقلھ 129ھذا القول ھو لإلمام البوني، ولیس عند غیره ممن سبقھ   

شیخ  -بنصھ دون أن یشیر إلى مصدره، وكذلك نقل قول أبو محمد األصیلي 
قال أبو محمد األصیلي لم یرو ھذا التفسیر عن مالك : "حیث قال - اإلمام البوني

، وھذا القول ذكره اإلمام البوني عن شیخھ األصیلي، وعلى "إال یحیى بن یحیى
، ألن اإلمام البوني یغلب على 130لبونياألرجح أن ابن العربي نقلھ من تفسیر ا

  . الظن أنھ سمعھ من شیخھ األصیلي
  :كتاب البیوع: المطلب الخامس

في ھذا الكتاب استفادات اإلمام ابن العربي كانت معتبرة مقارنة بالكتابین    
  .السابقین، من تفسیر البوني؛ فقد استفاد في الفقھ، و علم الحدیث واللغة

رضي هللا –ففي حدیث أبي سعید  :استفاداتھ في موضوع الفقھ: الفرع ألول
، نجد "نھى عن المزابنة والمحاقلة - صلى هللا علیھ وسلم–أن رسول هللا " -عنھ

أن اإلمام ابن العربي نقل أغلب ما ذكره عن اإلمام البوني حول شرحھ لھذا 
  .الحدیث
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 -ى هللا علیھ وسلمصل–في حدیث أبي سعید أن رسول هللا : "قال ابن العربي   
المزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس : نھى عن المزابنة والمحاقلة، قال مالك

  .131"النخل، والمحاقلة كراء األرض مما یخرج منھا
رحمھ –ھذا الكالم مقتبس من تفسیر البوني، وقد یقول قائل كالم اإلمام مالك    
ام ابن العربي منھا ولیس من مبثوث في كتب المالكیة ربما اقتبسھ اإلم  - هللا

: إن كالم اإلمام مالك في الموطأ في معنى المحاقلة ھو: تفسیر البوني، نقول
، فاإلمام ابن العربي نقل القول تبعا لإلمام 133"132كراء األرض بالِحْنطة"

، ولم یذكر كالم اإلمام مالك من أن معنى المحاقلة ھو كراء األرض 134البوني
  .اإلمام البوني من أن المحاقلة ھو كراء مما یخرج منھابالحنطة، إنما ذكر قول 

حول أحادیث عمرو بن شعیب عن : استفاداتھ من علم الحدیث: الفرع الثاني
ھي واھیة؛ ألنھا بیده صحف ولم : وقال قوم: "أبیھ عن جده، قال ابن العربي

، ومحقق المسالك جعل ھذا القول من قول البوني، 135"یسمع بعضھم من بعض
وقیل إن : "ن اإلمام البوني ذكره بصیغة التمریض، حیث قالرغم أ
  . 136..."أحادیث

لم یذكر عنھ : "وأحادیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده، قال ابن العربي    
اِكبَاِن َشْیطَاَناِن «مالك في الموطأ إال ھذا الحدیث وحدیث  اِكُب َشْیَطاٌن َوالرَّ الرَّ

رة كذلك مقتبسة من تفسیر البوني، نقلھا بنصھا إال ، ھذه الفق137"»والثَّالثَة نَفَرٍ 
  .138»والثالثة ركب«أنھ عند اإلمام البوني 

حدیث أبي –نفس الحدیث السابق : استفاداتھ في مجال اللغة: الفرع الثالث
  .ذكر فیھ لطائف في اللغة، وھي منقولة من تفسیر البوني -سعید

 :زابنة المدافعة، ومنھ قولھ تعالىالم: قال أھل العربیة: "قال ابن العربي - )1   
بَانِیةَ  ﴿   .139"أرادوا وهللا أعلم المالئكة الذین یدفعونھ إلى النار﴾  َسنَْدُع الزَّ

فھي مشتقة من الحقل وھو البراح من » المحاقلة« وأما: "وقال أیضا - )2   
المحاقیل، كما یقال لھا المزاریع، واختلف الناس في : األرض، یقال للفدادین

  .140"ذلك
  :كتاب األقضیة: المطلب السادس

في ھذا الكتاب كانت استفادات اإلمام ابن العربي من اإلمام البوني كثیرة،    
حتى إنھ أشار إلیھ باسمھ وذكر ما قال ثم نقده، وسأذكر ذلك في استفاداتھ من 

  .علم الحدیث
  ".قال علماؤنا: "وكذلك أشار ابن العربي لإلمام البوني عدة مرات بقولھ   
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استفاد اإلمام ابن العربي الكثیر في : وع الفقھاستفاداتھ في موض: الفرع األول
  .142- رضي هللا عنھا–، سأكتفي بحدیث عائشة 141مسائل الفقھ من تفسیر البوني

  ".فیھ من الفقھ إلحاق الولد بالفراش: "قال ابن العربي  -)1
وفیھ قبول وصیة الكافر إذا لم یكن فیھا ضرر على أھل : "وقال أیضا -)2

اش أھل الكفر، وفیھ اإلقرار بالوطء، وفیھ ما یدل أن اإلسالم، وفیھ ثبوت فر
  . 143..."الحرام یفسد الحالل

كما أشرت سابقا فاإلمام ابن العربي : استفاداتھ من علم الحدیث: الفرع الثاني
ذكر قول اإلمام البوني وأشار إلیھ باسمھ ثم نقد قولھ، وھو حول عدالة رجل 

رجل، وھذا في حدیث عمر بن واحد حضر مجلس القاضي فأخبره بعدالة ال
  .144حول القضاء في المنبوذ -رضي هللا عنھ–الخطاب 

إن عدالة رجل واحد إذا حضر : وقد وھم البوني فقال: "قال ابن العربي   
مجلس القاضي فأخبره بعدالة العدل أنھ یقبلھ، ویجزئ في ذلك بسؤال الواحد إذا 

، بعدما ذكر 145..."شاھدإذا شھد ال: وثق بھ، وكذلك روى عن أصبغ أنھ قال
والصواب ما قدمناه أنھ لیس من باب : "قول اإلمام البوني عقب علیھ بقولھ

  .146"التزكیة
نقل ابن العربي بعض الفوائد من : استفاداتھ في مجال اللغة: الفرع الثالث
  .147تفسیر البوني

یرید عند المنبر؛ ألن حروف الخفض یبدل : قال علماؤنا: "قال ابن العربي -)1
  .149، ویقصد بھ اإلمام البوني؛ ألن الكالم تابع لھ148"بعضھا من بعض

بضم –فالرمة » فَإِْن لَْم َیأِْت ِبأْربََعة ُشھََداء فَْلیُْعطَ بُِرمتِھِ « : "وقال أیضا -)2
أُقید من أحد سیق بحبل في عنقھ إلى الحبل البالي، وكان األمر إذا  -الراء
  .150"القتل

  .151على قلتھا إال أنھا قیمة :استفادتھ من اللطائف: الفرع الرابع
فسأل علي بن أبي طالب «: "، حیث قال ابن العربي152حول أثر في الموطأ -)1

  . 153"، فیھ سؤال الحاكم عما أشكل علیھ من ھو أعلم منھ»عن ذلك
وسؤالھ عما أشكل علیھ وكیفیة القضاء تدل " :وفي نفس األثر قال أیضا -)2

  .154"على فضلھ وتوقفھ فیما ال یعلم
  :كتاب الوصایا: المطلب السادس

  : وقفت لھ على فوائد في الفقھ وأخرى في اللغة    
استفاد من بعض األحادیث حیث  :استفاداتھ في موضوع الفقھ: الفرع األول

  .155نقل منھا فوائد في الفقھ
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َما َحُق «: قال -صلى هللا علیھ وسلم–حدیث عبد هللا بن عمر أن رسول هللا     
  .»اْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَھُ َشْيٌء یُوَصي فِیِھ َیِبیُت لَْیلَتَْیِن إال َوَوِصیَّتُھُ َمْكتُوبَة ِعْنَدهُ 

فیھ الندب إلى الوصیة في التطوع، وأما إن كانت علیھ : "قال ابن العربي -)1
  .156"ض علیھ الوصیة بھادیون ففر

أن الوصیة نافذة وإن كانت عند صاحبھا، : وفي ھذا الحدیث: "وقال أیضا -)2
أالَ الَ یَبِتَنَّ إال « -صلى هللا علیھ وسلم–إذا لم یجعلھا عند غیره ثم ارتجعھا لقولھ 

  .157"»َوَوِصیَّتُھُ َمْكتُوبَة
صلى هللا – قول النبي حرفیا إال 158ھذه الفائدة مقتبسة كذلك من تفسیر البوني   

فھو مستغرب، مع أنھ عند اإلمام البوني بلفظ الموطأ إال في بعض  -علیھ وسلم
، أما عند البوني 159»إال َوَوِصیَّتُھُ ِعْنَدهُ َمْكتُوبَةٌ «التقدیم والتأخیر، ففي الموطأ 

  .160»إال َوَوِصیَّتُھُ َمْكتُوبَة ِعْنَدهُ «
إلمام البوني في الفقھ لم تقتصر على واستفادات ابن العربي من أقوال ا   

أقوالھ، بل نقل أقوال بعض العلماء بواسطة اإلمام البوني، حیث نجد اإلمام ابن 
  .161"وقال أھل التفسیر: "، وفي لفظ آخر قال"قال ابن وھب: "العربي یقول

  
  

  : استفاداتھ في مجال اللغة: الفرع الثاني
: والغالم الیفاع؛ الذي قد قارب الحلم، وقیل: "وقفت لھ على فائدة؛ حیث قال   

ھو الذي ارتفع شیئا إلى ثمان سنین ونحوھا، وإنما اشتق الیفاع من األرض؛ 
  .   162"وھو ما ارتفع من األرض

ھذه الفوائد ھي عند اإلمام ابن العربي في كتاب الوصایا، على خالف اإلمام    
  .ي كتاب األقضیة، وكلٌّ لھ توجھھ في ذلكالبوني فھي ف

  :كتاب العتق: المطلب السابع
، 163استفادات ابن العربي في ھذا الكتاب كانت مقصورة على الفقھ فقط   

 -صلى هللا علیھ وسلم–وأغلبھا كان في حدیث بریرة الذي فیھ أن زوج النبي 
لھم الوالء، فقال أرادت أن تشتري بریرة، فأبى أھلھا أن یبیعوھا إال أن یكون 

  .»اْشتَِریَھا َوأْعتِقِیَھا فَإِنََّما الَوالُء لَِمْن أَْعتَقَ « - صلى هللا علیھ وسلم–رسول هللا 
ھذا الحدیث ذكر ابن العربي فیھ أكثر من أربع عشرة فائدة، معظمھا مستفادة    

وقال : "من تفسیر البوني، لكن الغریب في األمر أن ابن العربي صدرھا بقولھ
فوائد كثیرة ومسائل » في حدیث بریرة«أبو عبد هللا المازري في المعلم لھ 

  .،164..."عظیمة، أول ذلك في ھذا الحدیث مكاتبة من لیس لھ مال
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، ال نجد ھذه الفوائد، إال الفائدة 165للمازري" المعلم"لكن بالعودة إلى كتاب    
صا عند اإلمام األولى مع بعض التصرف، بالمقابل نجد تلك الفوائد موجودة ن

) ھـ536(البوني بما في ذلك الفائدة األولى، فال یستبعد أن یكون اإلمام المازري 
اقتبسھا من اإلمام البوني، وخاصة أنھ متأخر عنھ، وقد أشار الدكتور عبد 

  .166إلى ھذا التنبیھ -محقق تفسیر الموطأ- العزیز دخان 
  ".ون كتابتھفیھ جواز السؤال للمكاتب للع: "قال ابن العربي -)1
فیھ أن السؤال لیس علیھ فرض یعطي السائل إذا لم یخف : "وقال أیضا -)2

  .167"علیھ الھلكة من موت أو أسر
وفوائد ھذا الحدیث كثیرة، وكل ما ذكره اإلمام البوني في شرح ھذا الحدیث    

نقلھ ابن العربي نصا دون أن یشیر إلیھ، وھي عند ابن العربي في كتاب العتق، 
  .ند اإلمام البوني في كتاب المكاتبةأما ع

  :كتاب العقول: المطلب الثامن
وھو آخر كتاب نقل فیھ  اإلمام ابن العربي فوائد من تفسیر البوني في حدود    

  .بحثي، وكانت في الفقھ واللغة
ھذه الفوائد صدرھا اإلمام ابن : استفاداتھ في موضوع الفقھ: الفرع ألول

  .، ویقصد بھ اإلمام البوني"ناقال علماؤ: "العربي بقولھ
قصد بقولھ : قال علماؤنا: "، حیث قال ابن العربي168حدیث ابن المسیب  -)1
إنما ... ألن القاتل كان من أھل صنعاء» لَْو تََماأل َعلَْیِھ أَْھُل َصْنَعاَء لَقَتَْلتُھُْم بِھِ «

  .169..."قال ذلك؛ ألن كل واحد منھم مخرج للنفس كلھا
في باب القصاص في القتل، والحدیث من بالغات اإلمام مالك، وھو أن  -)2

مروان بن الحكم كتب إلى معاویة یذكر لھ أنھ أتى بسكران وقد قتل رجال، 
  .أن اقتلھ بھ: فكتب إلیھ معاویة

إنما وجب أن یقاد من السكران؛ ألنھ أدخل : قال علماؤنا: "قال ابن العربي   
القوُد منھ لم یشأ أحد أن یقتل أحدا إال شرب وقتل على نفسھ السكر، لو ترك 

  .170"واعتذر بالسكر
: ما الحظناه في جمیع كتبھ الواردة في ھذا البحث، التي ذكر فیھا عبارتھ   
ویقصد بھ في جمیع األمثلة اإلمام البوني، ال یعقب على كالمھ " قال علماؤنا"

  . بل یؤیده
 -صلى هللا علیھ وسلم–حدیث النبي   :استفاداتھ في مجال اللغة:الفرع الثاني

  .171في العقول
وھي التي  - بالصاد غیر منقوطة–ثم فوقھا الحاصرة : "قال ابن العربي -)1

  .172"َحَرَص القصاُر الثوب إذا شقھ: تحرص الجلد، أي تشقھ قلیال، ومنھ قیل
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ثم فوقھا السمحاق وھي التي تسلخ الجلد : "وقال أیضا في نفس الحدیث  -)2
أنھا تكشطھ عن اللحم حتى یبلغ الحجاب الذي دون العظم والفروة، وفیھا وحده ك

  .173"عند مالك حكومة
  :الخاتمة

بعد ھذا العرض الذي یخص استفادات اإلمام ابن العربي من اإلمام البوني؛    
  :نخلص إلى ما یلي
  :من النتائج ما یلي

دون  استفاد اإلمام ابن العربي من اإلمام البوني في مواضع كثیرة - 1
أن یشیر إلیھ، في حدود بحثي لم أجد السبب الذي دعاه إلى ذلك، 
لكن أعتقد أنھ من طبع القدامى أنھم یستفیدون من بعضھم البعض 

 - رحمھ هللا-دون أن یشیروا إلى ذلك؛ فقد وضع الحافظ ابن حجر
فتح "مثال بمعیة تالمیذه شرحا ممتعا على صحیح البخاري 

  .استفادة جلیلة رغم ذلك لم یذكرھم، وقد استفاد منھم "الباري
المعلومات التي استفادھا اإلمام ابن العربي من اإلمام البوني، لم  - 2

یوزعھا على جمیع كتبھ بمختلف أبوابھا، بل كان ینتقي ویستل 
  .المعلومة حسب الحاجة

النقول التي نقلھا اإلمام ابن العربي عن اإلمام البوني، كانت في  - 3
ن إلى الفقھ، إلى علم الحدیث، إلى العقیدة، مواضع معینة، من القرآ

 .واللغة ثم اللطائف
قال : "أحیان یشیر اإلمام ابن العربي إلى اإلمام البوني بقولھ  - 4

، وما لحظناه أنھ بإشارتھ ھذه ال یعقب على كالمھ؛ مما "علماؤنا
یظھر أنھ یؤیده، ولوال كذلك لما استشھد بھ، ومن صنیع العلماء إذا 

ھ قرینھ أو من تقدمھ في الزمن ولم یعقب علیھ، فیعتبر ما استدل بفق
  .إشارة منھ  بأنھ تبنى قولھ

على ما درج علیھ ابن العربي من صنیعھ مع البوني انھ ال یذكر  - 5
اسمھ عندما ینقل عنھ، ووجدناه في مواضع وھي قلیلة جدا نقل عنھ 
وذكر اسمھ رغم ذلك مرة سكت عنھ ولم یتعقبھ ومرة تعقبھ رغم 

  .ذكر اسمھانھ 
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ھناك كتب وأبواب لم یثرھا اإلمام ابن العربي بفوائد ولطائف من  - 6
  .كتاب الرجم والحدود وغیرھما: تفسیر اإلمام البوني، وأمثلة ذلك

ال یقصد بھ اإلمام " قال علماؤنا: "عندما یقول اإلمام ابن العربي - 7
  .البوني دائما، فربما یقصد بھ غیره، إنما یجب التأكد من القائل

ن أكثر الكتب وأغزرھا لفوائد اإلمام البوني، ھو كتاب الصالة، كا - 8
فقد نقل اإلمام ابن العربي فیھ فوائد كثیرة من تفسیر البوني، ثم یلیھ 
كتاب األقضیة واألحكام، ثم كتاب الجھاد، ثم كتاب الجنائز، وھي 
عماد كل الكتب الفقھیة، مما یدل على رسوخ قدم ھذا األخیر في 

باقي الكتب فھي قلیلة ومتفاوتة مقارنة بالكتب المذكورة العلم ، أما 
 .سابقا، وتختلف فوائدھا المستفادة من اإلمام البوني من كتاب آلخر

ما استفاده ابن العربي من البوني زاد من قیمة المسالك وجعلھ من  - 9
                         .أحسن الشروح وضعا على الموطأ

البحث ما استفاده اإلمام ابن العربي من لیس ھدفي من عرضي في ھذا   
اإلمام البوني اتھاما لھ، أو محاكمة لھ، بقدر ما ھو تساؤل وزعتھ في ثنایا 
البحث، لمعرفة أغراض العلماء من نقولھم عن بعضھم البعض، ولعل انتماءھم 

  .لنفس المذھب یبرر ذلك وهللا أعلم
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  .301\3األعالم، الزركلي،  -  44
. 376\1الدباج المذھب، ابن فرحون، . 198\20سیر أعالم النبالء، الذھبي، : ینظر إلى -  45

وغیرھا من كتب . 106-105:المرقبة العلیا، النباھي، ص. 856\3الصلة، ابن بشكول، 
  التراجم

  .297\4، وفیات األعیان، 857\3الصلة، . 106:المرقبة العلیا، ص: ینظر إلى -  46
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وھي في تفسیر . 31:، حول سورة النور134\2المسالك، : (إلىألمثلة أكثر ینظر  -  47

وھي في تفسیر الموطأ، . 60:، حول سورة غافر380\3المسالك،(،)121\1الموطأ، 
1\368.(  

  .98\2المسالك،  -  48
  .110\1تفسیر الموطأ،  -  49
الةَ إِال َما ِمن اْمِرٍئ یَتََوَضأُ َفیُْحِسُن ُوُضوَءهُ، :(صلى هللا علیھ وسلم–قال  - 50 ثُمَّ یَُصلِّى الصَّ

الِة األْخَرى َحتَّى یَُصلِّیََھا   ).ُغفَِر لَھُ َما بَْینَھُ َوبَْیَن الصَّ
  .111\2المسالك،  -  51
  .113\1تفسیر الموطأ، . 111\2المسالك،  -  52
فإذا كانت الزینة : فإن قال قائل: تنبیھ: "،  قولھ135\2المسالك، : (ألمثلة أكثر ینظر إلى -  53

،  تفسیر الموطأ، "وأبین في النظر" نقل ھذه الفائدة حرفیا وزاد علیھا " لفساد الزمان... لتيا
و " إال بالتدلك... لم تذكر عائشة في ھذا الحدیث: " ،  قولھ185\2المسالك، (،)، 121\1

المسالك، (، )140\1تفسیر الموطأ، . نقلھ حرفیا" وهللا اعلم... قولھا: إیضاح مشكل: " قولھ
تفسیر الموطأ، ". ولیس في الموطأ بیان أنھم كبروا... ولم یذكر البخاري: "، قولھ208\2
نقلھ مع بعض " قول ابن عمر... یدل على ما قال مالك: "، قولھ224\2المسالك، (، )145\1

وفیھ جواز الشھادة على : "، قولھ339\2المسالك، (، )150\1تفسیر الموطأ، . الزیادات
  ).180\1أ، تفسیر الموط". الصوت

  .178\2المسالك،  -  54
  .133\1تفسیر الموطأ،  -  55
التلقین في الفقھ المالكي، عبد الوھاب البغدادي المالكي، تحقیق : للتوسع أكثر ینظر إلى - 56

م، 2000-ھـ1421محمد ثالث سعید الغاني، دار الفكر، بیروت، لبنان، دط، : ودراسة
  .47:ص
  .203\3المسالك،  -  57
  304\1وطأ، تفسیر الم -  58
ھو إمام المالكیة في عصره، شمس الدین أبو عبد هللا محمد، )ھـ954(الحطاب الرعیني -  59

األعالم، الزركلي، . مواھب الجلیل، متممة األجرومیة: أصلھ من المغرب، من تصانیفھ
7\58.  

، اإلمام الفقیھ، )ھـ837(ابن ناجي أبو الفضل قاسم بن عیسى التنوخي القیرواني  -  60
  .179\5األعالم، الزركلي، . شرح المدونة: اضي، من أھل قیروان، لھ كتب منھاوالق
، 3مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، الحطاب، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط -  61

  .124\1م، 1992- ھـ1412
  . 172\2المسالك،  -  62
  .134\1تفسیر الموطأ،  -  63

... فالفرط والفارط: "ابن العربي ، قال106\2المسالك، : (ألمثلة أكثر ینظر إلى -  64
الشبھ والشبیھ : "، قال ابن العربي217\2المسالك، (، )110\1تفسیر الموطأ، ". وحمیمھ

یكون : " ، قال ابن العربي489\2المسالك، (، )148\1تفسیر الموطأ، ". فاجزم الباء... لغتان
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وفیھ نظر من : "ه حیث قال، ثم نقد229\1تفسیر الموطأ، ". وتملوا... معنى حتى بمعنى الواو
  ).طریق اإلعراب لضعفھ

  .134\1وھي مقتبسة من تفسیر الموطأ، . 170\2المسالك،  -  65
  .188\15لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت لبنان، دط، دتط،  -  66
، دون أن یشیر إلى 136\1وھي مقتبسة حرفیا من تفسیر الموطأ، . 174\2المسالك،  -  67
  . ذلك
  .246\13، )لھا(ان العرب، ابن منظور، مادة لس -  68
لكان ھذا ... أخذ مالك: "، قال ابن العربي156\2المسالك، : ( ألمثلة أكثر ینظر إلى -  69

: ، قال ابن العربي214\2المسالك، (، )130-129\1وھي في تفسیر الموطأ، ". التأویل حسنا
، )147-146\1الموطأ،  وھي في تفسیر". وحالة الناس معھ... قول عمر في الحدیث"
وھي في تفسیر الموطأ، ". فیھ الترحیب بالزائر: "، قال ابن العربي92\3المسالك، (
وھي في ". یختبر بھا عباده... الغني ینقسم: " ، قال ابن العربي441\3المسالك، (، )276\1

لثانیة، ، نقل ابن العربي الفائدة األولى، وا479\3المسالك، (، )364-363\1تفسیر الموطأ، 
، نقل ابن العربي الفائدة الرابعة، 400\3المسالك، (، )368\1والثالثة، من تفسیر الموطأ، 

  ).367\1والخامسة، من تفسیر الموطأ، 
  .134\1وھي في تفسیر الموطأ، . 172\2المسالك،  -  70
  .153-152\1وھي في تفسیر الموطأ، . 245\2المسالك،  -  71
  .366\1وطأ، تفسیر الم. 478\3المسالك،  -  72
، وفي "الدعاء... وھي كلمة جرت: وقال علماؤنا:"، قال ابن العربي219\2المسالك،  -  73

: قال علماؤنا:"، قال ابن العربي443\3والمرة الثانیة في المسالك، . 149\1تفسیر الموطأ، 
  .364\1، وفي تفسیر الموطأ، ..."أراد بھذا القول أھل اإلستغناء

  . 47\4المسالك،  -  74
وھي في باب زكاة العروض، وھي منقولة حرفیا من تفسیر الموطأ، . 47\4المسالك،  -  75

1\384.  
ھاشم الندوي وآخرون، دائرة المعارف : التاریخ الكبیر، اإلمام البخاري، تحقیق -  76

  .318\3العثمانیة، حیدر اباد، الھند، دط، دتط، 
  .318\3التاریخ الكبیر، اإلمام البخاري،  -  77
  . 45\4المسالك،  -  78
  .381\1تفسیر الموطأ،  -  79

عبد الرحمن بن سلیمان . د: تفسیر غریب الحدیث، عبد الملك بن حبیب، تحقیق - 80
م، 2001-ھـ1421، 1العثیمین، مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

1\276-277 -278.  
  .166\4المسالك،  -  81
  .417\1تفسیر الموطأ،  -  82
  .بروایة یحیى) 795(رواه مالك في الموطأ حدیث -  83
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وألمثلة أكثر یرجع إلى فوائد ھذا الحدیث، معظمھا مقتبسة من تفسیر . 180\4المسالك،  -  84

  .422\1الموطأ لإلمام، 
  .عند اإلمام البوني ُجثة، وربما ھي تصحیف من محققي المسالك -  85
  .423\1ر الموطأ، وھي منقولة حرفیا من  تفسی. 180\4المسالك،  -  86
  .422\1تفسیر الموطأ، . 179\4المسالك،  -  87
  .روایة یحیى) 793(الموطأ حدیث  -  88
وھي . ، الفائدة الخامسة، والسادسة، والتاسعة179\4المسالك، : (ألمثلة أكثر بنظر إلى -  89

  ).423-422\1في تفسیر الموطأ، 
  .420\1وھي في تفسیر الموطأ، . 176\4المسالك،  -  90
  .492\1تفسیر الموطأ، . 395\4المسالك،  -  91
  .577\3المسالك،  -  92
  .601\2تفسیر الموطأ،  -  93
  .574\3المسالك،  -  94
  602\2تفسیر الموطأ،  -  95
  .، روایة یحیى)556(الموطأ حدیث رقم  -  96
  .501\3المسالك،  -  97
  .583\2تفسیر الموطأ،  -  98
  . 563\3المسالك،  -  99

  .593\2تفسیر الموطأ،  -  100
  .، روایة یحیى)531(الموطأ، حدیث رقم  -  101
  .584\2تفسیر الموطأ، . 509\3المسالك،  -  102
  .509\3المسالك،  -  103
  .584\2تفسیر الموطأ،  -  104
، نقل ابن العربي قول أبي عبید لكن الظاھر 581\3المسالك، : ألمثلة أكثر ینظر إلى - 105

  .604\2كذلك، تفسیر الموطأ،  أنھ من تفسیر البوني، ألنھ نقل تعقب اإلمام البوني
  .، روایة یحیى)572(الموطأ، حدیث رقم  -  106
  .606\2، وھي مقتبسة من تفسیر الموطأ، 588\3المسالك،  -  107
، تفسیر "یرید التطوع... ال یفتر: "، من قولھ15\5المسالك، : (ألمثلة أكثر ینظر إلى -  108

سألة الثانیة من تفسیر الموطأ، ، نقل ابن العربي الم98\5المسالك، (، )545\2الموطأ، 
2\573.(  

  .550\2تفسیر الموطأ، . 22\5المسالك،  -  109
  .، روایة یحیى)1040(الموطأ، حدیث رقم  -  110
  .575\2تفسیر الموطأ، . 102\5المسالك،  -  111
  .545\2، تفسیر الموطأ، 14\5المسالك،  -  112
وھو مقتبس من تفسیر الموطأ، ، ذكر احتمال، 20\5المسالك، : (ألمثلة أكثر ینظر إلى -  113

، وھو -رضي هللا عنھ–، حیث ذكر شرحا لقول أبو بكر الصدیق 88\5المسالك، (، )549\2
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وقیل : "قال" ثبج البحر"، من قولھ 102\5المسالك، (، )570\2مقتبس من تفسیر الموطأ، 

  ).575\2الثبج لجتھ أو ظھره، وھو في تفسیر الموطأ، 
  .      ، روایة یحیى)1026(الموطأ حدیث رقم  -  114
  .  566\2تفسیر الموطأ، . 71\5المسالك،  -  115
  .565\2تفسیر الموطأ، . 71\5المسالك،  -  116
  .571\2تفسیر الموطأ، . 86\5المسالك،  -  117
، الفائدة األولى والثانیة والثالثة، مستفادة من 59\5المسالك، : ألمثلة أكثر ینظر إلى -  118

  .558\2تفسیر الموطأ، 
  .575\2وھي في تفسیر الموطأ، . 102\5لمسالك، ا -  119
  .575\2وھي في تفسیر الموطأ،. 104\5المسالك،  -  120
  .579\2تفسیر الموطأ، . 118\5المسالك،  -  121
  .167\5المسالك،  -  122
  .632\2تفسیر الموطأ،  -  123
  .158\5المسالك،  -  124
  .627\2تفسیر الموطأ،  -  125
  .251- 250\5المسالك،  -  126
  .644\2الموطأ، تفسیر  -  127
  .628\5المسالك،  -  128
  .717\2تفسیر الموطأ،  -  129
  .718\2تفسیر الموطأ، . 628\5المسالك،  -  130
  .91- 90\6المسالك،  -  131
لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت، (البر وھو جنس من النباتات : الحنطة -  132

  ).247\4لبنان، دط، دتط، 
  .روایة یحیى) 1362(الموطأ، حدیث رقم  -  133
  .756\2تفسیر الموطأ،  -  134
  .50\6المسالك،  -  135
  .748\2تفسیر الموطأ،  -  136
  .50\6المسالك،  -  137
  .747\2تفسیر الموطأ،  -  138
  .756\2تفسیر الموطأ، . 91\6المسالك،  -  139
  .756\2تفسیر الموطأ، . 91\6المسالك،  -  140
. عة نقل قول البوني بتصرف یسیر، الفائدة الساب222\6المسالك، : (ألمثلة ینظر إلى -  141

، نقل الفائدة الثامنة، وھي في تفسیر الموطأ، 224\6المسالك، (، )800\2تفسیر الموطأ، 
ویقصد بھ " قال علماؤنا: "، قال ابن العربي في المسألة الثانیة306\6المسالك، (، )801\2

، نقل 354-353\6الك، المس(، )804\2اإلمام البوني ألن الكالم لھ وھو في تفسیر الموطأ، 
- 809\2في المسالة األولى كالما لإلمام البوني، مع ضم بعض كالمھ معھ، تفسیر الموطأ، 
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، ذكر مجموعة من الفوائد وھي مقتبسة من تفسیر الموطأ للبوني، 364\6المسالك، (، )810

بھ ، ویقصد .."والبكر: قال علماؤنا: "، قال ابن العربي365\6المسالك، (، )810-811\2
، نقل فوائد 374\6المسالك، (، )811\2اإلمام البوني ألن الكالم لھ، وھو في تفسیر الموطأ، 

، نقل 379\6المسالك، (، )815\2من الحدیث وھي تقریبا استفادھا من تفسیر الموطأ، 
وفي ھذا : "، قال ابن العربي380\6المسالك، (، )816\2المسألة األولى من تفسیر الموطأ، 

المسالك، (، )816\2، وھو قول لإلمام البوني في تفسیر الموطأ، "قبل ذلك... الحدیث
ویقصد بھ اإلمام البوني ألن الكالم ھو لھ، ونقل " قال علماؤنا: "، قال ابن العربي383\6

كذلك مجموعة من أقوال العلماء عن طریق اإلمام البوني، ألنھ صاحبھا بتعلیقات واحتماالت 
، نقل ابن العربي أقوال العلماء 419\6المسالك، (، )817\2وطأ، البوني وھي في تفسیر الم

، نقل ابن العربي 837\6المسالك، (، )832\2مع التعلیقات من تفسیر الموطأ للبوني، 
  ).837\2المسألة األولى من تفسیر الموطأ للبوني، 

  .، روایة یحیى)1492(الموطأ، حدیث  -  142
، فقد نقل اإلمام ابن العربي كل 814-813\2، تفسیر الموطأ. 374- 373\6المسالك،  -  143

  .               ما ذكره البوني تقریبا في ھذا الحدیث حرفیا
  .روایة یحیى) 1491(الموطأ حدیث  -  144
  .813- 818\2تفسیر الموطأ، . 369\6المسالك،  -  145
  .369\6المسالك،  -  146
ھذه " بضم الحاء... فحش: "العربي، قال ابن 379\6المسالك، : (ألمثلة أكثر ینظر إلى -  147

" بھ... یُلِطُ : "، قال ابن العربي382\6المسالك، (، )815\2الفائدة مقتبسة من تفسیر الموطأ، 
قال الشارحون : "، قال ابن العربي395\6المسالك، (، )816\2مقتبسة من تفسیر الموطأ، 

م البوني استفادھا من ، واإلما820\2، وھي مقتبسة من تفسیر الموطأ، "غیره... للحدیث
  .غریب الموطأ البن حبیب، لكن ابن العربي نقل كالم اإلمام البوني

  . 306\6المسالك،  -  148
  .805\2تفسیر الموطأ،  -  149
  .811\2تفسیر الموطأ، . 365\6المسالك،  -  150
، نقل بعض اللطائف في الفائدة األولى، وھي 374\6المسالك، : (ألمثلة أكثر ینظر إلى -  151
، نقل الفائدة األولى والثانیة، من تفسیر 416\6المسالك، (، )815\2فسیر الموطأ، في ت

  ).831-830\2الموطأ، 
  .روایة یحیى) 1490(الموطأ، حدیث  -  152
  .810\2تفسیر الموطأ، . 364\6المسالك،  -  153
  .810\2تفسیر الموطأ، . 364\6المسالك،  -  154
البنة :... فیھ من الفقھ: "قال ابن العربي ،478\6المسالك، : (ألمثلة أكثر ینظر إلى -  155
، الفائدة األولى، 480\6المسالك، (، )852\2، وھي مقتبسة من تفسیر الموطأ، "عمھ
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والثانیة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، نقلھا من تفسیر الموطأ، 

2\853.(  
  .851\2تفسیر الموطأ، . 478\6المسالك،  -  156
  .478\6المسالك،  -  157
  .851\2تفسیر الموطأ،  -  158
  .روایة یحیى) 1527(الموطأ، حدیث  -  159
  .851\2تفسیر الموطأ،  -  160
  .857\2، وھي في تفسیر الموطأ، 487\6المسالك،  -  161
  .852\2، وھي في تفسیر الموطأ، 478\6المسالك،  -  162
وقد روي من غیر : "العربي، قال ابن 501-500\6المسالك، : (ألمثلة أكثر ینظر إلى -  163

  ).892-891\2لم یعتق، نقلھ ابن العربي من تفسیر الموطأ، ... طریق ابن عمر
  .521\6المسالك،  -  164
محمد الشاذلي النیفر، الدار التونسیة : ، تحقیق)ھـ536(المعلم بفوائد مسلم، المازري - 165
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 : الملخص 

حقیقة الخالف الموجود في كتب األصول  عنھذا المقال محاولة جادة للبحث 
مسألة التعلیل بالحكمة، وقد اقتضت طبیعة البحث التطرق لتعریف بخصوص 
 أبرز من نُسب إلیھم القول بجواز التعلیل بالحكمة وھم عنتحقیق القول  الحكمة، ثم

 مقاصدیة، الغزالي والرازي والبیضاوي، وفي األخیر قمُت بدراسة المسألة من وجھة
ي مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة وقد جاء ھذا كلھ في إطار عناوین رئیسیة تتمثل ف

  . فیھا استعراض ألھم النتائج

 .المقاصد؛ التعلیل؛ أصول الفقھ الحكمة؛: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This article is a serious attempt to research the truth of the 
dispute found in the principles jurisprudence books on the issue 
of reasoning with wisdom. 
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 the nature of the research required touching on the definition 
of wisdom, then achieving the saying about the most prominent 
of those who were attributed to the saying that it is permissible to 
explain the wisdom and they are: Ghazali, Al-Razi and Al-
Baidawi, and in the last I studied the issue from  objectives of 
shari’ah views 

All came under the headings are the introduction and five 
demands and the conclusion of a review of the most important 
results. 

key words: wisdom; objectives of shari’ah; reasoning; the 
principles jurisprudence.  

 
  

 : مقّدمة

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد خاتم األنبیاء 
والمرسلین، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ ھو یتولى الصالحین، 

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما  وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى هللا علیھ
  : بعد

فإن من األمور المھمة في دراسة أي مسألة ضبط المذاھب الواردة فیھا، 
وذلك بتحقیق صحة عزو األقوال إلى أصحابھا، ومن ھذا القبیل جاءت ھذه 
الدراسة لتضع األصبع على مسألة اشتھر فیھا الخالف في كتب األصول، وھي 

وقد ُوجد في حكایة الخالف فیھا إشكاالت عمیقة، حیث مسألة التعلیل بالحكمة، 
في عزو األقوال إلى بعض األعالم  - بعد التحري-یظھر الخلل جلیا 

المشھورین، ویزداد اإلشكال إذا علمنا أن ھذا الخطأ في العزو قد تلقاه كثیر من 
األصولیین من بعد القرن السابع إلى یومنا ھذا من غیر مراجعة وال تقویم، 

ا ما دعاني للوقوف مع ھذه النقول وقفاٍت متأنّیة لتصحیح الخطأ والبحث وھذ
  .عن أسبابھ ودواعیھ

 :وعلى ضوء ما مضى یمكن صیاغة إشكالیة البحث على النحو اآلتي
  ما مدى ثبوت القول بالتعلیل بالحكمة عند بعض األصولیین المشھورین؟
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  :فرعیة أسوقھا فیما یليویتبع ھذه اإلشكالیة الرئیسة جملة من التساؤالت ال
  من ھم األعالم الذین نُسب إلیھم القول بالتعلیل بالحكمة؟ -   
  ما ھي أسباب وقوع الوھم في عزو ھذه األقوال إلیھم؟ -   
  كیف یمكن للمقاصد أن تساھم في رفع الخالف في ھذه المسألة؟ -   

التحلیلي في معظم لإلجابة على ھذه اإلشكالیات وغیرھا فقد اتبعت المنھج      
فقرات البحث مخدوما بالمنھج االستقرائي من خالل استقراء ما ورد في كتب 

  .األصول التي تیسر الوقوف علیھا

  :أھمیة الدراسة
تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا ترمي لضبط األقوال في مسألة حّساسة 
في الدرس األصولي، وذلك بتصحیح عرض األصولیین للخالف في ھذه 

مسألة وبیان عدم دقتھ، وھذا یفیدنا في غلق الباب على كثیر من المعاصرین ال
الذین أرادوا تمریر نظریات تسّوغ تحریف النصوص وتطویعھا لضغوط 
الواقع، كما ھو الشأن مثال عند جاسر عودة الذي ارتكز على ھذه المسألة وعلى 

م على مقصده ما فھمھ من اجتھادات بعض الصحابة لتقریر مسألة دوران الحك
عوضا من علتھ وجودا وعدما، وھي نظریة فیھا زعزعة لصرح الشریعة، 

 .ومساس بخاصیة الثبات والتوازن فیھا

  :الدراسات السابقة
كثیرة ھي األبحاث التي عنیت بمسألة التعلیل بالحكمة، لكن قلیلة ھي تلك         

المقال، والذي  التي اھتمت بتحریر الخالف في ھذه المسألة كما ھو شأن ھذا
  : وقفت علیھ من النوع الثاني بحثان ھما

علي : حقیقة الخالف في التعلیل بالحكمة وأثره في الفقھ اإلسالمي، تألیف1 - 
بن عباس حكمي، وھو بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى، العدد التاسع، 

  .ھـ1414سنة 
الخالف؛ إال ھذا البحث في الحقیقة وإن توافق مع فكرة بحثي في تحقیق 

أنھ مختلف تماما في طریقة المعالجة والتحلیل والنظر، وبالتالي اختلفت النتائج 
تماما، فالباحث على الحكمي یخلص إلى أن المذاھب المذكورة في كتب 
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األصول إنما ھي ألتباع األئمة المجتھدین، ولیست مذاھب لألئمة أنفسھم وال 
زعمھ، أما إنكار التعلیل بھا فھو قول ألصحابھم الذین یعللون بالحكمة على حد 

  .األصولیین المتأخرین
والذي یظھر أن الباحث لم یفّرق بین باب التعلیل المجرد عن التعدیة وبین 
باب التعلیل في مبحث القیاس، فاألئمة في كل العصور یلتمسون الحكمة من 

تعدیة تشریع األحكام ویدندنون حولھا، أما في باب القیاس عند النظر في ال
واإللحاق فھذا شيء آخر، وھو المقصود عند األصولیین من إیراد ھذه المسألة، 
وبھذا فدعوى اختالف منھج األصولیین عن األئمة السابقین منتفیة في نظري 
وهللا أعلم، فما وجد من البناء علیھا في القیاس عند األوائل فھو في حالة ظھور 

 .شى علیھ كثیر من األصولیینالحكمة وانضباطھا، وھذا ال یخالف ما م

رائد نصري : منھج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع اإلسالمي، تألیف2 - 
جمیل أبو مؤنس، صدرت الطبعة األولى منھ من طرف المعھد العالمي للفكر 

  .م2007: ھـ، الموافق ل1427اإلسالمي بأمریكا، سنة 
نسبة القول بالتعلیل بالحكمة إلى كل  تفنید كان موفقا في في الحقیقة الباحث     

لكنھ سلك مسلكا غیر مقنع في ذلك كما ستأتي اإلشارة  والبیضاوي، من الرازي
أما كالمھ عن البیضاوي فقد جاء  ،بالنسبة للرازي المطلب الثالث آخر إلیھ في

فیھا بأنھ یقول بعدم اشتراط االنضباط في الوصف وناقش  أقرّ في أسطر قلیلة 
طھ للظھور فیھا، وخلص إلى أن البیضاوي لیس من القائلین بالتعلیل في اشترا

  .وھو خالف ما انطلقت منھ وانتھیت إلیھ بعض الشروط،مطلقا بل ب
 

 :أھداف البحث
  :یھدف ھذا البحث إلى ما یلي       

تحریر األقوال في مسألة التعلیل بالحكمة بالرجوع إلى المصادر األصلیة  - 1
  .في ھذا الباب

مناقشة عزو األصولیین للمذاھب في ھذه المسألة والبحث عن أسباب الخطأ  -  2
  .أو الوھم في ھذا العزو

النظر إلى المسألة من منظور مقاصدي للتأكید على النتائج التي توصل  - 3
  .إلیھا ھذا البحث
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وبعد ھذه التقدمة بین یدي البحث فقد آن أوان الشروع في المقصود، فأقول     
  :لتوفیقوبا� ا

 مدلول الحكمة: المطلب التمھیدي 

في ھذا المطلب سنقف مع المعنى اللغوي واالصطالحي للحكمة، وذلك      
  .حتى تتضح حدود ھذه اللفظة التي علیھا مدار ھذا المقال

مشتقة من الحكم، ومرد ھذه الكلمة في اللغة  "الحكمة": معنى الحكمة لغة - أوال
 ألنھا تمنعھاوھو ما یحیط بحنكیھا، سمیت بذلك بة إلى المنع، ومنھ حَكمة الدا

تجري على ھذا المعنى لكونھا تمنع صاحبھا  "الِحكمة"، وھكذا من العدو الشدید
معرفة أفضل األشیاء بأفضل "، وقد وردت الحكمة في اللغة بمعنى 1من الجھل

 .2"العلوم، ویقال لمن یحسن دقائق الصنعات ویتقنھا حكیم

أما في االصطالح فیمكن حصر تعریفات  :الحكمة في االصطالحمعنى  -ثانیا
 :األصولیین على تفاوتھا في اتجاھین رئیسین

ما ذھب إلیھ طائفة من األصولیین من إطالق الحكمة على ما یترتب على  - 1
التشریع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وقد اختلفت عبارات أصحاب ھذا 

، أو 3ابق، فمنھم من أطلق علیھا بأنھا الباعثةاالتجاه التي تصب في المعنى الس
أو  5"الغایة والغرض من الحكم"، أو ھي 4تحصیل المصلحة ودفع المفسدة

 .6"غایة الحكم المطلوبة بشرعھ"
ما ذھب إلیھ بعض األصولیین من أنھا األمر المناسب نفسھ، أي أن   - 2

 .7المصلحة أو المفسدة أنفسھما یطلق علیھما اسم الحكمة
ولنضرب مثاال یتضح بھ المقال، فإذا قلنا بأن قصر الصالة في السفر شرعت 
لدفع المشقة عن المسافر، فعلى الرأي األول تكون الحكمة ھي دفع المشقة، 

 .وعلى الرأي الثاني تكون الحكمة ھي المشقة نفسھا
ة وإذا قلنا إن الزنا ُحّرم لمنع اختالط األنساب، فعلى الرأي األول تكون الحكم

ھي منع اختالط األنساب، وعلى الرأي الثاني تكون الحكمة ھي اختالط 
 .8األنساب

  .والذي یظھر أن الخالف في ھذه اإلطالق لفظي ال تنبني علیھ فروع فقھیة     
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ھذا وقد فّرق الشیخ محمد بخیت المطیعي بین مراد األصولیین من إطالقھم      
علة، حیث یذكرون أن من شروطھا لفظ الحكمة ھنا وعند كالمھم عن شروط ال

أن تكون وصفا ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر مثال ال نفس الحكمة 
كالمشقة؛ وبین إطالقھم اآلخر في ثنایا كالمھم عن شرط آخر لإللحاق بالعلة، 
وھو أن تكون العلة مشتملة على حكمة تبعث المكلف على االمتثال، وتصلح 

، وذلك مثل حفظ النفس أو حفظ الدین ونحو ذلك، شاھدا إلناطة الحكم بالعلة
 .فالمعنى ھنا أن في ترتیب الحكم على العلة تحصیال لھذه الحكمة

إذا تقرر ھذا فالخالف الذي یحكیھ األصولیون في التعلیل بالحكمة إنما ھو 
متعلق باإلطالق األول، أي الوصف المناسب لشرع الحكم كالمشقة في المثال 

ھ المطیعي إلى أن ھذا األمر اشتبھ على كثیر من األصولیین فلم السابق، وقد نبّ
 .9یلحظوا الفرق بین اإلطالقین

  
 مذاھب العلماء في التعلیل بالحكمة كما وردت في كتب األصول: المطلب األول

ال بد من تحریر محل النزاع في مسألة التعلیل بالحكمة، فالمقصود بالتعلیل 
باب القیاس ھو بیان األوصاف التي یصح تعلیق الذي یبحثھ األصولیون في 

الحكم بھا للتعدیة إلى غیرھا واإللحاق بھا، ولیس المقصود ما یذكره 
المقاصدیون من تلّمس الِحَكم التي ھي بمعنى المقاصد الجزئیة، فھذا شيء ال 

  .خالف فیھ إال ما ورد عن أھل الظاھر شذوذا، وھذا ال یُلتفت إلیھ
اع في ھذه المسألة مما یدفع عنا اإلشكاالت التي ترد إن تحریر محل النز

على بعض الباحثین المعتنین بالمقاصد وھم یتناولون مسألة تعلیل األحكام التي 
فیتكلمون على ورود األحكام وفق الحكمة،  ھي أصل المقاصد وعلیھا مدارھا،

بأن  سفتلك مسألة ثابتة بأدلتھا، وما نحن فیھ مسألة أخرى تتعلق بباب القیا
، فإذا تقرر ھذا یُعدى الحكم إلى غیره بجامع الحكمة الخفیة غیر المنضبطة

  :أمكن الولوج إلى حكایة الخالف فأقول

تتابعت كتب األصول بعد اآلمدي على إیراد ثالثة مذاھب في مسألة التعلیل      
 : بالحكمة على النحو اآلتي
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كانت الحكمة ظاھرة جواز التعلیل بالحكمة مطلقا سواء  :المذھب األول
منسوب في األبحاث األصولیة  منضبطة بنفسھا أم لم تكن كذلك، وھو

كما صرح بھ في كتابھ مذھب الرازي وھو  ،10المعاصرة إلى الغزالي
ا بعده كالزركشي والشوكاني و، وعزاه إلیھ جملة ممن جاؤ11المحصول
 ازعولم ین ،13في المنھاجالذي صرح بھ ، وھو مذھب البیضاوي 12وغیرھما
 ،14بل أقروھا وذكر بعضھم تبعیتھ للرازي في ذلك ھذه النسبةفي شراحھ 

وكالم ابن الحاجب یقتضي " :فقالونسبھ اإلسنوي إلى ابن الحاجب 
 .15"رجحانھ

كما ذكر  منع التعلیل بالحكمة مطلقا، وھو مذھب أكثر العلماء :المذھب الثاني
 .16اآلمدي وغیره

المذھب الثالث: التفریق بین الحكمة الظاھرة المنضبطة بنفسھا وبین الحكمة 
ربة، فیجوز التعلیل باألولى دون الثانیة، وھو اختیار اآلمدي طالخفیة المض

.17وغیرھم وابن الحاجب والصفي الھندي  
إذا تقرر ھذا فإن لنا في المطالب الموالیة وقفات مع من نسب إلیھم الرأي      

لبیضاوي، أما ابن الحاجب فلم أخصص األول وھم كل من الغزالي والرازي وا
ولم یُتابع  ،لھ مطلبا لكوني لم أقف على من نسب ھذا القول إلیھ سوى اإلسنوي

، ولھذا یغلب على 18علیھ، وكالم ابن الحاجب صریح في موافقتھ للرأي األخیر
  .   الظن أن ھذا مجرد وھم من اإلسنوي رحمھ هللا

لمقاصدیة المعاصرة یجد نسبة القول ھذا؛ وإن الناظر في بعض البحوث ا     
ي دم تعرض الكتب األصولیة لھذا الرأبالتعلیل بالحكمة إلى الشاطبي، ونظرا لع

فلن أتكلف عناء  -المفھوم من عنوان المطلب أي أنھ غیر داخل في شرطي-
الدكتور السفیاني في ھذه  حققھتفنید ھذه النسبة وأكتفي باإلحالة إلى ما 

 .فنّد ھذه النسبة وبیّن عدم ثبوتھا، حیث 19الجزئیة

 تحقیق المنقول عن أبي حامد الغزالي: المطلب الثاني

الناظر في كثیر من البحوث األصولیة المعاصرة یجد فیھا نسبة القول      
بالتعلیل بالحكمة إلى الغزالي، في حین أن الكتب القدیمة لم أقف فیھا على من 

من نسب ذلك إلى الغزالي من المعاصرین  فعل ذلك، وقد لفت انتباھي أن أغلب
إنما كان اعتماده على كتاب الدكتور عبد الحكیم السعدي الذي یعد مرجعا مھما 
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وھو " عند األصولیین  مباحث العلة في القیاس: "في ھذا الباب، والموسوم بـ
في أصلھ رسالة دكتوراه تقدم بھا الباحث إلى جامعة األزھر قبل أزید من ثالثة 

على كتاب شفاء الغلیل للغزالي،  20، وقد أحال السعدي في ھذا الموضععقود
وإذا رجعنا إلى ھذا الموطن قد یظھر ألول وھلة أن الغزالي ممن یعلل 

 البادرة صحیحة؟ هبالحكمة، فھل ھذ
لقد عالج الغزالي قضیة التعلیل بالحكمة تحت مسألة إجراء القیاس في      

كقیاس اللواط على الزنا في إیجاب الحد وما أشبھھ من المسائل، فھو  21األسباب
لم یتطرق لمسألة التعلیل بالحكمة منفردة، بل لم یتصور األمر إال بوجودھا مع 
وصف ضابط وھو السبب، ومن ثم أجاز التعلیل بھا لیصل إلى جواز التعلیل 

وتعلیل السبب، فبیّن  صّرح الغزالي بالتفریق بین تعلیل الحكمفي األسباب، وقد 
أن تعلیل الحكم ھو تعدیة الحكم عن محلھ وتقریره في محلھ، أما تعلیل السبب 

أما من أتى بعد الغزالي فقد ، 22فال بد من تغییر مناط الحكم وتعلیقھ بمعنى أعم
عالجوا القضیة بطریقة أخرى، حیث فصلوا بینھما وتكلموا عن مسألة دخول 

ا، وعن مسألة التعلیل بالحكمة المجردة لوحدھا، القیاس في األسباب بمفردھ
ومن ثم ذھب بعضھم إلى عدم جواز التعلیل بھا، ففي حقیقة األمر اختیار 

  .الغزالي ال یصح إیراده في حكایة األقوال الختالف موطن النزاع
ثم إن الناظر في كتاب شفاء الغلیل قد یجد ما یُفھم منھ أن الغزالي یرى      

اشتراط االنضباط للحكمة حتى ال تنتقض بتخلف الحكم  مع وجود الحكمة في 
إنما لم یجز التعلیل : فإن قال قائل: "حیث قال في ھذا الصددبعض الصور، 

، …م حواشیھا وجوانبھابحكمة الزجر ألنھا تنتقض وال تنضبط أطرافھا، وتنثل
حاصل الكالم راجع إلى أن العلة المنقوضة ال یصلح االعتماد علیھا، وھذا : قلنا

مسلم، فلیبطل الحكم بالنقض ال بكونھ حكمة، ولیسلم أن الحكمة إذا عقلت ولم 
تنتقض جاز التعلیل لألسباب بھا حتى یرتفع الخالف المتعلق بالنظر 

قل أن الغزالي یشترط للتعلیل بالحكمة أال تنتقض ، فیُفھم من ھذا الن23"األصولي
وھذا فیھ اقتراب إلى اشتراط االنضباط، ومما یقوي القول بنسبة ذلك للغزالي 

شرطٌ الزم في العلل  -وھو انتفاء الحكم النتفاء علتھ-أنھ یرى أن العكس 
 .24الشرعیة حتى یصح اعتبارھا

ثم : "لفي شفاء الغلیلغزالي ھذا عن شرط االنضباط أما شرط الظھور فقد قال ا
للشرع في ھذا الجنس نوع تصرف فال ینبغي أن نغفل عنھ، وھو إدارة الحكم 
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فیدار الحكم مرة على عین … على أمارة المصلحة من غیر تتبع وجھ المصلحة
المصلحة وأخرى على أمارة المصلحة، وكل ذلك من نظر الشرع، وفي اتباع 

عسر الوقوف على عین الحاجة، كما أدیرت : األمارة أیضا نوع مناسبة، وھو
الرخص عل السفر ال على عین المشقة، وأدیرت الوالیة على القرابة ال على 

، ففي ھذا النقل ما یفید أنھ ال یرى التعلیل 25"الشفقة فإنھا ال یوقف علیھا
بالوصف الخفي أو غیر الظاھر، وھما خاصیتان من خواص الحكمة، وإنما 

الة على ھذه الحكمة، وبھذا یتفق كالمھ مع القول بعدم جواز یعلل باألمارة الد
 .، وهللا أعلمالتعلیل بالحكمة

  

 تحقیق المنقول عن الفخر الرازي: المطلب الثالث

لقد بحث الفخر الرازي مسألة التعلیل بالحكمة منفردة عن تعلیل األسباب،      
ولعلھ أول من قام بھذا الفصل، وعلى كل فقد صّرح بجواز التعلیل بالحكمة 

صا ألربعة كتب 26مطلقا ، لكن ال یخفى أن الرازي في كتابھ المحصول كان ملخِّ
عمد للقاضي عبد الجبار، ال: سابقة ھي أھم ما ألّفھ األصولیون قبلھ، وھي

والمعتمد ألبي الحسین البصري، والبرھان للجویني، والمستصفى للغزالي، 
 27ولھذا فال یبعد أن یكون أخذ ھذا القول عن الغزالي وحصل لھ نوع اضطراب

 .فیھلى المحل الذي تناولھا الغزالي فدرس المسألة منفردة عوض أن یقصرھا ع
ا بحث المسألة مرة أخرى بعیدا عن التقید بكتٍب ن الرازي لمإویمكن القول      

یلخصھا قرر خالف ما قرره في المحصول، وبھذا قد یصح القول أن الرازي 
تراجع أو انتبھ لحقیقة القضیة في آخر أمره، وبیان ذلك أن الرازي في كتابھ 

التعلیل بالمصلحة : "المعالم رّجح عدم جواز التعلیل بالحكمة حیث قال: اآلخر
أنھ لو صح : لنا: "، ثم بیّن دلیل ترجیحھ قائال28"مفسدة ال یجوز خالفا لقوموال

التعلیل بالمصلحة المتنع بالوصف المشتمل على المصلحة، وباإلجماع ھذا 
أن التعلیل بالوصف إنما جاز الشتمالھ على : جائز فذاك باطل، بیان المالزمة

الفرع، ومتى كان  الحكمة، فالحكمة ھي األصل في ھذه العلیة والوصف ھو
التعلیل باألصل ممكنا كان نفس ذلك التعلیل بالفرع تطویال من غیر فائدة، 
فوجب أال یجوز، فثبت أن التعلیل بالمصلحة لو جاز لما جاز التعلیل بالوصف، 

 .29"ولّما جاز ھذا وجب أال یجوز ذلك
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فھ في متأخر في التصنیف عن المحصول الذي ألّ والظاھر أن كتاب المعالم      
 30ھـ576عنفوان شبابھ حیث فرغ منھ كما في بعض مخطوطات الكتاب سنة 

للمسائل  محّررافي كتاب المعالم الرازي  یظھر ولھذاأي قبل موتھ بثالثین سنة، 
متأخرا أنھ  المعالم ومما یؤید كون ،31ولھذا فھو موضع اختیاراتھ وترجیحاتھ

كتاب المعالم  رى تؤید كونأخإلى المحصول، وھذه قرینة  32وردت اإلحالة فیھ
  .متأخرا في التصنیف

مسلكا مخالفا لما سلكتھ في تقریر عدم ھذا وقد سلك الباحث رائد أبو مؤنس    
صحة ھذه النسبة إلیھ، فقد استثمر في االضطراب الذي وقع فیھ الرازي وفي 
 اإلشكاالت التي أوردھا ولم یوفق في اإلجابة علیھا، لیخلص إلى عدم قولھ بھذا
القول، وھي في الحقیقة أشیاء غیر صریحة وقرائن غیر قویة، خاصة إذا علمنا 
أن ھذا دأب الرازي في تحریره لكثیر من المسائل، وقد نقم العلماء علیھ على 
كتبھ من قدیم أنھ یورد شبھ الخصوم في غایة ما تكون من القوة، ثم یورد أجوبة 

 .33وإذا جاء إلى الرد اكتفى باإلشارةمتھاویة علیھا، فیقرر مذاھبھم بأتم عبارة، 

  
  

 تحقیق المنقول عن البیضاوي: المطلب الرابع

، لكن 34ذھب البیضاوي في كتابھ منھاج الوصول إلى جواز التعلیل بالحكمة     
یبدو أنھ رجع عن ھذا القول، حیث صرح باشتراط االنضباط والظھور في 

: كالمھ عن شروط العلة، حیث قال في سیاق كتابھ اآلخر مرصاد األفھام
أن تكون وصفا ضابطا للحكمة كالسفر للقصر، ال حكمة مجردة ال : الثاني"

ضبط لھا، كالمشقة؛ لخفائھا وعدم انضباطھا، فإن أمكن اعتبارھا لظھورھا 
عن كتاب المنھاج في التصنیف ، وھو متأخر 35"وضبطھا جاز على األصح

محصول لتاج الدین األرموي الذي ھو عبارة عن تلخیص لكتاب الحاصل من ال
ختصار لكتاب ألن كتابھ مجرد ا 36الذي تابع الرازي ھو كذلك )ھـ653: ت(

إن الذي في المنھاج ھو حكایة كالم الرازي، : ، وعلیھ فیمكن أن یقالالمحصول
بخالف كتاب المرصاد الذي یمثل المواقف األصولیة الحقیقیة للبیضاوي، ذلك 

قیقا ونضجا، وقد ساق محققھ أدلة كثیرة على تأخر أنھ كان فیھ أكثر توسعا وتد
 :37دھا مختصرة فیما یأتيورِ كتاب المرصاد عن المنھاج أُ 
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اقتصر في ) منتھى المنى(و) أنوار التنزیل(أن البیضاوي في أواخر كتبھ كـ – 1
بخالف بعض الكتب القدیمة التي ) المنھاج(دون ) المرصاد(اإلحالة على كتاب 
منھاج مع وجود عین المسألة التي عزا إلیھا مستوفاة في أحال فیھا على ال

 ).المرصاد(
، وال یقال بأن العكس كذلك لم )المرصاد(على ) المنھاج(لم یُحل في كتاب  – 2

 .فھو كتاب كبیر) المرصاد(كتاب مختصر بخالف ) المنھاج(یحصل، ألن 
ن یقوم لألرموي، والغالب أ) الحاصل(ھو تلخیص لكتاب ) المنھاج(أن  – 3

بعض العلماء في أول حیاتھم باختصار الكتب للتمكن منھا، ثم إذا استوى على 
 .سوقھ كتب شیئا موسعا، وھذا ما وقع لكل من الجویني والغزالي قبلھ

) المرصاد(كثیرا ما یُتابع وال یحرر، بخالف ) المنھاج(البیضاوي في  – 4
كل ویجیب، مما یفید الذي یحاكم فیھ اآلراء ویناقش األدلة ویعترض ویستش

اكتمال مكنتھ العلمیة، وقد وجدت مسائل خالف فیھا الرازي مصرحا باسمھ 
 .على تقریر رأي الرازي) المنھاج(وموردا لدلیلھ ثم نقضھ، في حین لم یزد في 

وأضبط ) المنھاج(أدق في تحریر األقوال من ) المرصاد(البیضاوي في  – 5
 .في عرض المذاھب، ولھذا أمثلة

یكاد یعرض االستدالالت كما ھي في الحاصل أو ) المنھاج(البیضاوي في  – 6
یستوفي االستدالالت ) المرصاد(المحصول وأحیانا یختصرھا، بینما ھو في 

  .ویتفنن في عرض األدلة وحكایتھا بطریقة أوضح وأدق

فھذه القرائن وغیرھا مما یدعم القول بأن مذھب البیضاوي الذي استقر علیھ      
ي ھذه المسألة ھو اشتراط الظھور واالنضباط للحكمة حتى یمكن التعلیل ف

    .واإللحاق بھا
 

 بالحكمة في مسألة التعلیلوقفة مقاصدیة : الخامسالمطلب 

إن القول بمنع التعلیل بالحكمة ھو األجرى مع مقاصد الشریعة، وبیان ذلك      
أن الحكمة لما كان یغلب علیھا الخفاء واالضطراب منع العلماء من التعلیل بھا، 

، 38منضبطةوقد اشترطوا حتى یعدى الحكم بھا وینتفي بفقدھا أن تكون ظاھرة 
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، وبیان ذلك أن 39قوادح العلة بعض األصولیین عدم االنضباط من ومن ھنا عدّ 
الحكمة قد تتخلف ویبقى الحكم كقصر الصالة والفطر للصائم في السفر، فالحكم 
في ھذا المثال ال یصح إناطتھ بالحكمة التي ھي المشقة لعدم انضباطھا، ذلك أنھ 
قد ترتفع المشقة ویبقى الحكم كما في سفر الملك المرفھ، أو في من قطع مسافة 

قصیر، وفي المقابل قد توجد الحكمة ویتخلف الحكم كأصحاب سفر في وقت 
الصنعات الشاقة في الحضر، فقد تكون الحكمة التي ھي المشقة فیھم أظھر ومع 
ذلك ال یشرع لھم قصر الصالة وال الفطر في رمضان، فلما كان األمر كذلك 

لھا وجدنا الشرع لم یعلق الحكم بالحكمة وإنما أقام السبب الذي یكون مظنة 
: ، یقول الشاطبي40مكانھا لیكون الحكم منوطا بھ وذلك لوجود االنضباط فیھ

إن األحكام المشروعة للمصالح ال یشترط وجود المصلحة في كل فرد من "
 .41"أفراد محالھا، وإنما یعتبر أن یكون مظنة لھا خاصة

محكم، إن تقریر علمائنا لھذه القیود والتأصیالت لیس نابعا عن تحّكم بال       
من مقاصد  جلیلص بال مقوم، بل قرروا ذلك استحضارا منھم لمقصد رّ أو تخ

فإننا نعلم باالستقراء من : "الشرع الثابت باالستقراء، یقول تاج الدین السبكي
واألشخاص  محاسن الشریعة ردَّ الناس فیما یضطرب ویختلف باختالف الصور

شف غیبھا ویجلي غیھبھا، واألزمان واألحوال إلى المظان الواضحة التي یك
 . 42"ردا لما یدع العامة تخبط عشواء، ونفیا للحرج والضراء

نعم ھذا ھو المقصد الجلیل، رفع الحرج والتیسیر على المكلفین، وال یخفى       
ما في إغفال ھذا المقصد من المشقة واالضطراب الذي تُنزه عن مثلھ الشریعة 

وألجل ھذا نجدھم في تعلیل القیاس : "اإلسالمیة السمحة، یقول ابن عاشور
ة، مع أنھم یوجھون أنظارھم إلى التعلیل باألوصاف الظاھرة المنضبط

یصرحون بأن تلك األوصاف یحصل من وجودھا معنى ھو المسمى بالحكمة أو 
المصلحة أو درء المفسدة، ولقد تنزھت الشریعة عن أن ال تكون أحكامھا 

: منوطة باالنضباط، فإن من صفات حكم الجاھلیة الذي حذر هللا منھ بقولھ تعالى
 .43"النضباطعدَم ا] 231: البقرة[} أفحكم الجاھلیة یبغون{
 

 :خاتمة

في ختام ھذه الدراسة یمكن أن أسجل أھم النتائج المستخلصة من أبرز 
  :محطات البحث كاآلتي
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  ال بد من تحریر محل النزاع في مسألة التعلیل بالحكمة، وأن المقصود
بالتعلیل الذي یبحثھ األصولیون في باب القیاس من بیان األوصاف التي 

یة واإللحاق، ولیس المقصود ما یذكره یصح تعلیق الحكم بھا للتعد
المقاصدیون من تلمس الحكم التي ھي بمعنى المقاصد الجزئیة، فھذا شيء ال 

 .خالف فیھ إال شذوذا من أھل الظاھر ال یُلتفت إلیھ
  إدراج ابن الحاجب والشاطبي في الئحة القائلین بجواز التعلیل بالحكمة غیر

  .الباب صحیح لمخالفتھ لصریح كالمھما في ھذا
  نسبة الجواز إلى الغزالي غیر دقیقة، ألن الغزالي ناقش مسألة التعلیل

بالحكمة في األسباب، وأجازھا ھناك، أما التعلیل بالحكمة مجردة فشيء آخر 
  .لم یتعرض لھ، وإنما بحثھ األصولیون الذین جاؤوا بعده

  وقعت من الرازي في ھذه المسألة أن الطفرة الفرضیة التي وصلت إلیھا
ى تابعھ علالذي استل المسألة عن سیاقھا الذي أورده من خاللھ الغزالي، ثم 

 .البیضاوي ذلك
  یُعد الرازي أقدم من وقفت علیھ ممن صرح بجواز التعلیل بالحكمة، لكن بعد

الدراسة تبین أن القول األخیر الذي استقر علیھ بعد نضجھ العلمي ھو القول 
  .بالمنع

 من صرح بجواز التعلیل بالحكمة في المنھاج متابعا لقول البیضاوي م
الرازي في المحصول، لكنھ بعد اكتمال آلتھ العلمیة ورسوخھ في العلم 
انتصر للقول باشتراط الظھور واالنضباط حتى یصح التعلیل بھا، ومذھب 

  .العالم ھو ما استقر علیھ آخرا كما ال یخفى
 اشتراط الظھور واالنضباط للتعلیل إن النظر المقاصدي مما یؤید القول ب

بالحكمة، أما الحكمة الخالیة من ذلك فال یتمشى التعلیل بھا مع القواعد 
 .المقاصدیة

  
  :التوصیات

  : من التوصیات التي أوصي بھا الباحثین في مجال األصول والمقاصد      

  تحقیق الخالف والتأكد من صحة العزو في المسائل األصولیة األخرى-
وعدم  - التي تكتسي أھمیة بالغة في الدرس األصولي أو المقاصديخاصة 

  .التسلیم بما ھو موجود في الكتب
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  الرجوع إلى الكتب األصولیة األولى واالعتناء بھا لفھم المسائل على وجھھا
السلیم، وھذا أولى من الرجوع إلى المختصرات التي ُوضعت علیھا أو 

  .شروح ھذه المختصرات
 اصد عند الترجیح أو التحقیق في المسائل األصولیةاالستعانة بالمق. 
  

 :قائمة المصادر والمراجع

، الذیل على )ـھ665(أبو شامة المقدسي عبد الرحمن بن إسماعیل  .1
، 1إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الروضتین، ت

 .ـھ1422
منتھى ، )ھـ664(ابن الحاجب جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمرو  .2

الوصول واألمل في علمي األصول والجدل، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
  .ـھ1405، 1ط

: ، شرح الكوكب المنیر، ت)ھـ972(ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي  .3
 .ھـ1430، 2ط محمد الزحیلي ونزیھ حماد، مكتبة العبیكان، الریاض،

تیسر الوصول إلى ، )ه874(ابن إمام الكاملیة كمال الدین محمد بن محمد  .4
عبد الفتاح الدخمیسي، دار : منھاج األصول من المنقول والمعقول، ت

 .ھـ1423، 1الفاروق الحدیثة، القاھرة، ط
عبد : ، لسان المیزان، ت)ـھ852(ابن حجر العسقالني أحمد بن علي  .5

  .ـھ1423، 1الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، ط
: ت، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، )ـھ1393(ابن عاشور محمد الطاھر  .6

قطر،  .اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة، 1ط الخوجة، بن الحبیب محمد
 .ـھ1425

، فواتح الرحموت بشرح )ھـ1119(ابن عبد الشكور محب هللا البھاري  .7
عبد هللا محموج محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت، : مسلم الثبوت، ت

 .ھـ1423، 1ط
: ، معجم مقاییس اللغة، ت)ھـ395(زكریاء  بن فارس بن أحمد فارسابن  .8

 . ھـ1399عبد السالم ھارون، دار الفكر، دمشق، دط، 
لسان العرب، دار صادر،  ،)ھـ711(اإلفریقي  مكرم بن محمدابن منظور  .9

  .ھـ1414، 3بیروت، ط
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، الفوائد شرح )ـھ802(األبناسي برھان الدین إبراھیم بن موسى  .10
 .ھـ1432، 1عبد العزیز العوید، دار التدمریة، الریاض، ط: ت الزوائد،

، الحاصل من المحصول )ه653(األرموي تاج الدین محمد بن الحسین  .11
عبد السالم أبو ناجي، منشورات جامعة قازیونس، : في أصول الفقھ، ت

  م1994بنغازي، دط، 
في ، نھایة السول )ھـ772(اإلسنوي جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن .12

عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمیة، : شرح منھاج األصول، ت
  .ھـ1420، 1بیروت، ط

، بیان )ھـ749(األصفھاني شمس الدین محمود بن عبد الرحمن  .13
محمد مظھر بقا، دار المدني، : المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ت

 .ھـ1406، 1جدة، ط
، شرح المنھاج )ـھ749(األصفھاني شمس الدین محمود عبد الرحمن  .14

عبد الكریم النملة، مكتبة الرشد الریاض، : للیضاوي في علم األصول، ت
 .ھـ1420، 1ط

أحمد الذروي، دار الفضیلة، : آل تیمیة، المسودة في أصول الفقھ، ت .15
 .ـھ1422، 1الریاض، ط

، اإلحكام في أصول )ھـ631(اآلمدي سیف الدین علي بن محمد  .16
 ،1عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، طعبد الرزاق : األحكام، تعلیق

  .ھـ1424
، تیسیر التحریر على كتاب التحریر، )ـھ972(أمیر بادشاه محمد أمین  .17

 .ھـ1351دط، ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر
، شرح مختصر )ـھ756(اإلیجي عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد  .18

علي بن عبد : منتھى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل، ت
 .ھـ1437، 1الرحمان بسام، دار عباد الرحمان، القاھرة، ط

، منھاج العقول مناھج العقول )ھـ922(البدخشي محمد بن الحسن  .19
، 1شرح منھاج الوصول، مطبعة محمد على صبیح وأوالده، القاھرة، ط

  .دت
، مرصاد األفھام إلى )ـھ685(البیضاوي ناصر الدین عبد هللا بن عمر  .20

 ،حسن بن عبد الرحمن الحسین، دار الضیاء، الكویت: األحكام، تمبادئ 
 .ـھ1436، 1ط
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، منھاج الوصول إلى )ـھ685(البیضاوي ناصر الدین عبد هللا بن عمر  .21
 ،1شعبان محمد إسماعیل، دار ابن حزم، بیروت، ط: علم األصول، ت

 .ھـ1429
، المحصول في أصول )ھـ606(الرازي فخر الدین محمد بن عمر  .22

، 3طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: قھ، تالف
 .ھـ1418

، المعالم في علم أصول )ھـ606(الرازي فخر الدین محمد بن عمر  .23
عادل أحمد وعلي محمد معوض، دار عالم المعرفة، القاھرة، : الفقھ، ت

 .ھـ1414 ،1ط
تحفة المسؤول في  ،)ـھ773(الرھوني أبو زكریا یحیى بن موسى  .24

الھادي شبیلي ویوسف األخضر القیم، : مختصر منتھى السول، ت شرح
  .ـھ1422، 1دار البحوث، اإلمارات العربیة المتحدة، ط

البحر المحیط في ، )ھـ794(الزركشي بدر الدین محمد بن بھادر  .25
، 2عمر سلیمان األشقر، دار الصفوة، الكویت، ط: أصول الفقھ، ت

  .ھـ1413
، تشنیف المسامع بجمع )ھـ794(بھادر الزركشي بدر الدین محمد بن  .26

عبد هللا ربیع وسید عبد العزیز، مؤسسة قرطبة، مصر، : الجوامع، ت
أبي عمرو الحسیني، دار الكتب العلمیة، : ت :طبعة أخرى /ھـ1419 ،3ط

  .ھـ1420، 1بیروت، ط
، رفع الحاجب عن )ھـ771(السبكي تاج الدین عبد الوھاب بن علي  .27

علي معوض وعادل أحمد، دار عالم الكتب، : مختصر ابن الحاجب، ت
  .ھـ1419، 1بیروت، ط

وولده تاج الدین عبد ) ـھ756(السبكي تقي الدین علي بن عبد الكافي  .28
دار الكتب العلمیة،  ، اإلبھاج في شرح المنھاج،)ـھ771(الوھاب بن علي 

 .ھـ1404، 1بیروت، ط
: الموافقات، ت، )ـھ790(الشاطبي أبو إسحاق إبراھیم بن موسى  .29

مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربیة السعودیة، 
  .ھـ1417، 1ط

، مفتاح الوصول إلى بناء )ـھ771(الشریف التلمساني محمد بن أحمد  .30
محمد علي فركوس، دار العواصم، الجزائر، : الفروع على األصول، ت

  .ھـ1434، 3ط
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سعود : ت ب البحث والمناظرة،، آدا)ـھ1393(الشنقیطي محمد األمین  .31
 .ھـ1433، 3ط ،العریفي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة

، نثر الورود شرح مراقي السعود، )ـھ1393(الشنقیطي محمد األمین  .32
  .ھـ1433، 3ط العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، يعل: ت

 ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق)ھـ1250(الشوكاني محمد بن علي  .33
، 4محمد صبحي حالق، دار ابن كثیر، بیروت، ط: من علم األصول، ت

 .ھـ1432
، اإلكسیر في علم )ـھ716(سلیمان بن عبد القوي نجم الدین الطوفي  .34

 .عبد القادر حسین، مكتبة اآلداب القاھرة، دط، دت: التفسیر، ت
، شرح مختصر )ھـ716(الطوفي نجم الدین سلیمان بن عبد القوي  .35

 .ھـ1408، 1بد هللا التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طع: الروضة، ت
عابد السفیاني، الثبات والشمول في الشریعة اإلسالمیة، مكتبة المنارة،  .36

 .ھـ1408، 1مكة، ط
، اآلیات البینات على شرح جمع )ھـ994(العبادي أحمد بن قاسم  .37

  .ھـ1433، 2زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الجوامع، ت
عبد الحكیم السعدي، مباحث العلة عند األصولیین، دار البشائر  .38

 .ھـ1430، 3اإلسالمیة، بیروت، ط
المستصفى من ، )ھـ505(الطوسي  محمد بن محمد حامد أبو الغزالي .39

، 1محمد سلیمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: علم األصول، ت
  .ھـ1417

ء الغلیل في شفا، )ھـ505(الطوسي  محمد بن محمد حامد أبو الغزالي، .40
حمد الكبیسي، مطبعة اإلرشاد، : ل ومسالك التعلیل، تخیبیان الَشبھ والمُ 

 .616-603ھـ، ص1390، 1بغداد، ط
، شرح تنقیح الفصول )ھـ684(القرافي شھاب الدین أحمد بن إدریس  .41

في اختصار المحصول في األصول، دار الفكر، بیروت، ط جدیدة، 
 . ھـ1424

، التحبیر شرح التحریر، )ه885(الدین علي بن سلیمان المرداوي عالء  .42
عبد الرحمن الجبرین وعوض القرني وأحمد السراح، مكتبة الرشد، : ت

 .ھـ1،1421الریاض، ط
، سلم الوصول لشرح نھایة السول، )ھـ1354(المطیعي محمد بخیت  .43

 .عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاھرة، دط، دت
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  :الھوامش
                                                        

عبد : ، معجم مقاییس اللغة، ت)ھـ395(زكریاء  بن فارس بن أحمد ابن فارس: انظر 1
 .91، ص2ھـ، ج1399السالم ھارون، دار الفكر، دمشق، 

، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط ،)ھـ711(اإلفریقي  مكرم بن محمدابن منظور  2
 .140، ص12ھـ، ج1414

: ، اآلیات البینات على شرح جمع الجوامع، ت)ھـ994(العبادي أحمد بن قاسم : انظر 3
 .60، ص4ھـ، ج1433، 2زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

طھ : محصول في أصول الفقھ، ت، ال)ھـ606(الرازي فخر الدین محمد بن عمر : انظر 4
 .287، ص5ھـ، ج1418، مؤسسة الرسالة، بیروت، 3جابر فیاض العلواني، ط

، بیان المختصر شرح مختصر )ھـ749(األصفھاني شمس الدین محمود بن عبد الرحمن  5
 .27، ص3ھـ، ج1406، 1محمد مظھر بقا، دار المدني، جدة، ط: ابن الحاجب، ت

عبد هللا : ، شرح مختصر الروضة، ت)ھـ716(الطوفي نجم الدین سلیمان بن عبد القوي  6
 .386، ص3ھـ، ج1408، 1التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

المستصفى من علم األصول، ، )ھـ505(الطوسي  محمد بن محمد حامد أبو الغزالي: انظر 7
القرافي / 349، ص2ھـ، ج1417، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1محمد سلیمان األشقر، ط: ت

، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في )ھـ684(شھاب الدین أحمد بن إدریس 
 . 316ھـ، ص1424األصول، دار الفكر، بیروت، ط جدیدة، 

عند األصولیین، دار البشائر  في القیاسعبد الحكیم السعدي، مباحث العلة : انظر 8
 .105ھـ، ص1430، 3اإلسالمیة، بیروت، ط

، سلم الوصول لشرح نھایة السول، عالم الكتب )ھـ1354(المطیعي محمد بخیت : انظر 9
 .262-260، ص4للنشر والتوزیع، القاھرة، دط، دت، ج

 .117-107، ص)مرجع سابق(السعدي، مباحث العلة : انظر 10
 .287، ص5ج، )مرجع سابق(الرازي، المحصول،  :انظر 11
أبي : ، تشنیف المسامع بجمع الجوامع، ت)ھـ794(ھادر الزركشي بدر الدین محمد بن ب 12

الشوكاني محمد / 53، ص2ھـ، ج1420، 1عمرو الحسیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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محمد صبحي : ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ت)ھـ1250(بن علي 

 .688-687ھـ، ص1432، 4حالق، دار ابن كثیر، بیروت، ط
، منھاج الوصول إلى علم )ـھ685(البیضاوي ناصر الدین عبد هللا بن عمر  :انظر 13

 .217ھـ، ص1429، 1بیروت، ط شعبان محمد إسماعیل، دار ابن حزم،: األصول، ت
، شرح المنھاج للیضاوي في )ھـ749(األصفھاني شمس الدین محمود عبد الرحمن  :انظر 14

/ 731، ص2ھـ، ج1420، 1د الریاض، طعبد الكریم النملة، مكتبة الرش: علم األصول، ت
وولده تاج الدین عبد الوھاب بن علي ) ـھ756(السبكي تقي الدین علي بن عبد الكافي 

، 3ھـ، ج1404، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، اإلبھاج في شرح المنھاج، )ـھ771(
، نھایة السول شرح منھاج الوصول في )ھـ772(جمال الدین عبد الرحیم  اإلسنوي/ 140ص

ھـ، 1420، 1عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: علم األصول، ت
، تیسر الوصول إلى منھاج )ه874(ابن إمام الكاملیة كمال الدین محمد بن محمد / 349ص

ح الدخمیسي، دار الفاروق الحدیثة، القاھرة، عبد الفتا: األصول من المنقول والمعقول، ت
، منھاج العقول مناھج )ھـ922(البدخشي محمد بن الحسن / 33، ص6ھـ، ج1423، 1ط

، 3، دت، ج1العقول شرح منھاج الوصول، مطبعة محمد على صبیح وأوالده، القاھرة، ط
  .105ص

  .349ص ،)مرجع سابق( ،نھایة السول اإلسنوي 15
: ، اإلحكام في أصول األحكام، تعلیق)ھـ631(الدین علي بن محمد آلمدي سیف ا: نظرا 16

ابن النجار  /255، ص3ھـ، ج1424، 1عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، ط
محمد الزحیلي ونزیھ حماد، : ، شرح الكوكب المنیر، ت)ھـ972(محمد بن أحمد الفتوحي 
 47، ص4، جھـ1430، 2طمكتبة العبیكان، الریاض، 

األصفھاني، بیان المختصر، / 255، ص3، ج)مرجع سابق(اآلمدي، اإلحكام، : ظران 17
، رفع )ھـ771(السبكي تاج الدین عبد الوھاب بن علي / 27، ص3، ج)مرجع سابق(

علي معوض وعادل أحمد، دار عالم الكتب، بیروت، : الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ت
، فواتح )ھـ1119( البھاري ابن عبد الشكور محب هللا/ 178، ص4ھـ، ج1419، 1ط

محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت،  دعبد هللا محمو: الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ت
 324، ص2ھـ، ج1423، 1ط
، منتھى الوصول )ھـ664(ابن الحاجب جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمرو : انظر 18

 169صھـ، 1405، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، طواألمل في علمي األصول والجدل، 
 ،1مكتبة المنارة، مكة، ط ،الثبات والشمول في الشریعة اإلسالمیة عابد السفیاني،: انظر 19

 .403-397ھـ، ص1408
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  .112، ص)مرجع سابق(السعدي، مباحث العلة : انظر 20
 بن محمد حامد أبو الغزالي،/ 348، ص2، ج)مرجع سابق(الغزالي، المستصفى، : انظر 21

حمد : ل ومسالك التعلیل، تخیء الغلیل في بیان الَشبھ والمُ شفا، )ھـ505(الطوسي  محمد
 .616-603ھـ، ص1390، 1الكبیسي، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ط

 .352، ص2، ج)مرجع سابق(الغزالي، المستصفى، : انظر 22
 )بتصرف یسیر. (616-615، ص)مرجع سابق(الغزالي، شفاء الغلیل،  23
 .367، ص2، ج)مرجع سابق(الغزالي، المستصفى، : انظر 24
 .168، ص)مرجع سابق( الغزالي، شفاء الغلیل، 25
 .287، ص5ج، )مرجع سابق(الرازي، المحصول، : انظر 26
لرازي أنھ بعد عرضھ لمسألة التعلیل بالحكمة أردفھا لعل مما یؤید وقوع االضطراب ل 27

وھو -بمسألة تكلم فیھا عن اعتراض ُوجھ للمعللین بالحكمة مفاده أن الحكمة مجھولة القدر 
فنقل جوابا عنھ ثم ضّعفھ وقّرر ما یفھم منھ نقیض ما حرره في المسألة  -اعتراض قوي

العلة أتى إلى قادح النقض في باب قوادح السابقة، وكذلك من األمور التي وقعت لھ أنھ لما 
الرازي، المحصول، : انظر ،اعتبره قادحا مطلقا، وطْرُد ظاھر مذھبھ یقتضي عدم قدحھ

 .294وص 237، ص5، ج)المرجع نفسھ(
عادل أحمد : ، المعالم في علم أصول الفقھ، ت)ه606(الرازي فخر الدین محمد بن عمر  28

 .169ھـ، ص1414، 1ة، القاھرة، طوعلي محمد معوض، دار عالم المعرف
 .170، ص)المرجع نفسھ(الرازي، المعالم،  29
 .48، ص1، ج)مرجع سابق(الرازي، المحصول، : انظر مقدمة المحقق لكتاب 30
أحد المحكمین لھذا المقال جزاه هللا خیرا بنقل عن الزركشي یؤید ھذا الكالم، فقد أفادني  31

قال الزركشي في سیاق تقریره إلحدى مسائل التخصیص بعد أن ذكر اختیاره في المحصول 
 عٌ وموض الكتاب وھذا نصرتھ، في وأطنب المنع، المعالم في اختار لكنھ":  ما نصھ

بدر الزركشي " األدلة وتحریر المذاھب لنقل موضوع إنھف المحصول، بخالف الختیاراتھ،
عمر سلیمان األشقر، : البحر المحیط في أصول الفقھ، ت ،)ھـ794(الدین محمد بن بھادر 

  .370، ص3ھـ، ج1413، 2دار الصفوة، الكویت، ط
 . 136، ص)ابقمرجع س(الرازي، المعالم، : انظر 32
: ، الذیل على الروضتین، ت)ـھ665(إسماعیل أبو شامة المقدسي عبد الرحمن بن : انظر 33

الطوفي سلیمان / 105، صـھ1422، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط إبراھیم شمس الدین،
عبد القادر حسین، مكتبة اآلداب : ، اإلكسیر في علم التفسیر، ت)ـھ716(بن عبد القوي 
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: لسان المیزان، ت ،)ـھ852(ابن حجر العسقالني أحمد بن علي / 55القاھرة، دط، دت، ص

  ا319، ص6، جـھ1423، 1عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، ط
 .217، ص)مرجع سابق(، منھاج الوصول ،البیضاوي: انظر 34
: ، مرصاد األفھام إلى مبادئ األحكام، ت)ه685(البیضاوي ناصر الدین عبد هللا بن عمر  35

، 1158، ص3ھـ، ج1436، 1یاء، الكویت، طحسن بن عبد الرحمن الحسین، دار الض
  1286ص، 3ج :انظرو

الحاصل من المحصول في أصول  ،)ه653(تاج الدین محمد بن الحسین  األرموي: انظر 36
، 2م، ج1994عبد السالم أبو ناجي، منشورات جامعة قازیونس، بنغازي، دط، : تالفقھ، 

 .930ص
 173-168، ص1ج ،)مرجع سابق(البیضاوي، مرصاد األفھام، : انظر 37
اإلیجي عضد الدین عبد الرحمن / 254، ص3، ج)مرجع سابق(اآلمدي، اإلحكام، : انظر 38

: ، شرح مختصر منتھى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل، ت)ـھ756(بن أحمد 
/ 756، ص2ھـ، ج1437، دار عباد الرحمان، القاھرة، 1علي بن عبد الرحمان بسام، ط

، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول، )ـھ771(مد بن أحمد الشریف التلمساني مح
الرھوني أبو /  744ھـ، ص1434، 3محمد علي فركوس، دار العواصم، الجزائر، ط: ت

: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتھى السول، ت ،)ـھ773(زكریا یحیى بن موسى 
، 1العربیة المتحدة، ط الھادي شبیلي ویوسف األخضر القیم، دار البحوث، اإلمارات

، التحبیر شرح )ـھ885(المرداوي عالء الدین علي بن سلیمان / 28، ص4ج ـ،ھ1422
عبد الرحمن الجبرین وعوض القرني وأحمد السراح، مكتبة الرشد، الریاض، : التحریر، ت

 .3194، ص7ھـ، ج1421، 1ط
، )ھـ794( الدینالزركشي بدر / 107، ص4، ج)مرجع سابق(اآلمدي، اإلحكام، : انظر 39

، عبد هللا ربیع وسید عبد العزیز، مؤسسة قرطبة، مصر: تشنیف المسامع بجمع الجوامع، ت
، 4، ج)مرجع سابق(ابن النجار، شرح الكوكب المنیر، / 365، ص3ھـ، ج1419، 3ط

، تیسیر التحریر على كتاب التحریر، )ـھ972(أمیر بادشاه محمد أمین /281-280ص
الشوكاني، / 137، ص4ھـ، ج1351الحلبي وأوالده، مصر، دط، مطبعة مصطفى البابي 

 .761-760، ص)مرجع سابق( إرشاد الفحول،
تكلم األصولیون عن ھذه القضیة في موطنین، فبعضھم یذكر ذلك عند كالمھ عن التعلیل  40

، 3، ج)مرجع سابق(اآلمدي، اإلحكام، : بالحكمة وبعضھم یذكرھا عند ذكر قادح الكسر انظر
عبد : ، الفوائد شرح الزوائد، ت)ـھ802(األبناسي برھان الدین إبراھیم بن موسى / 288ص

أمیر بادشاه، / 1010-1009، ص2ھـ، ج1432، 1العزیز العوید، دار التدمریة، الریاض، ط
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، نثر )ـھ1393(الشنقیطي محمد األمین / 21، ص4، ج)مرجع سابق(تیسیر التحریر، 

، 3العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، طعلي : الورود شرح مراقي السعود، ت
 ، آداب البحث والمناظرة،)ـھ1393(الشنقیطي محمد األمین / 435-434، ص2ھـ، ج1433

/ 309-306ھـ، ص1433، 3سعود العریفي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: ت
 .592، وص111السعدي، مباحث العلة، ص

مشھور بن حسن آل : ، الموافقات، ت)ـھ790(الشاطبي أبو إسحاق إبراھیم بن موسى  41
، 485، وص399، ص1ھـ، ج1417، 1سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربیة السعودیة، ط

، 1أحمد الذروي، دار الفضیلة، الریاض، ط: آل تیمیة، المسودة في أصول الفقھ، ت: وانظر
 .789، ص2، جـھ1422

مرجع (اآلمدي، اإلحكام، : وانظر .141، ص3ج، )مرجع سابق(، اإلبھاج  ،يالسبك 42
 .255، ص3ج ،)سابق

 بن الحبیب محمد: ت، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، )ـھ1393(ابن عاشور محمد الطاھر  43
 .344ھـ، ص1425 ،1ط قطر، .اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة، 1ط الخوجة،
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  ومزایاه ماھیتھ: عقد البوت
  

The Bot Contract : his concept and its advantages. 
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  :الملخص
یعد عقد البوت من أھم األسالیب االستثماریة التي تعمل على إنعاش 

میة االقتصادیة في المجتمع، وذلك من خالل إنشاء نودفع عجلة الت االقتصاد،
یؤثر ذلك على المیزانیة العامة وإدارة مشاریع البنیة التحتیة، من دون أن 

  .للدولة
فعقود البوت إذا تعتبر فاعال أساسیا في مجال إقامة وتسییر المشاریع 

لما تتمیز بھ من خصائص عدة تجعل منھا آلیة مناسبة ووسیلة مثلى  الضخمة،
في تحقیق ھذا الغرض الھام، لذلك فقد تم اعتماده في اآلونة األخیرة بشكل كبیر 

  .ول النامیة أو الدول المتقدمةسواء في الد
ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه المقالة لتعریف بعقد البوت،وما یتعلق بھ 

مع بیان أھمیتھ كصورة أساسیة من صور  من خصائص ومجاالت وأشكال،
الشراكة بین القطاعین العام والخاص،ھذا إلى جانب إبراز أھم المزایا المترتبة 

  .عن تطبیق ھذا النوع من العقود
  .مزایا التنمیة، ،، البنیة التحتیةمشاریع البوت،: الكلمات المفتاحیة

Summary 
     The Bot Contract is one of the most important investment methods 
that revitalize the economy and advance economic development in 
society, through the establishment and management of infrastructure 
projects, without affecting the general budget of the state. 
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    The Bot Contracts, if they are considered an essential player in the 
field of establishing and managing large projects, because of its many  
characteristics that make it an appropriate mechanism and an ideal 
means for  achieving this important purpose, therefore it has been 
adopted recently in a large extent, whether in developing or developed 
countries.  
   From this standpoint, this article came to define the Bot Contract, 
and its related properties, areas and forms, with an indication of its 
importance as a basic form of partnership between the publicand 
private sectors,in addition to highlighting the most important 
advantagesresulting from the application of this type of contract.  
Key words: Bot, projects, infrastructure, development, advantages 

 
  المقدمة

تحظى عقود االمتیاز بشكل عام، وعقود البوت بشكل خاص باھتمام بالغ من 
مختلف دول العالم،وذلك ألھمیتھا القصوى في إنشاء واستغالل المرافق 
العامة،ھذا إلى جانب كونھا أداة مھمة في استقطاب وجذب االستثمارات في 

قد یعد نافذة مجاالت المشروعات الحیویة الكبرى في المجتمع،لذا فإن ھذا الع
مھمة لتحقیق التنمیة المستدامة بكل أبعادھا ومتطلباتھا المختلفة،سواء على 

 .المستوى المحلي أو على المستوى الدولي
  أھمیة الدراسة

  :تتجلى أھمیة ھذه الدراسة في
أنھا تتناول التعریف بعقد البوت كصورة من صور عقود االمتیاز،وكنموذج  -

  .القطاع العام والقطاع الخاص ھام من نماذج الشراكة بین
أنھا تعمل على بیان المزایا واآلثار المترتبة عن عقد البوت في مجال إنشاء  -

  .وإدارة البنیة التحتیة
أنھا تسھم في إبراز الدور الھام الذي یلعبھ القطاع الخاص في تحقیق التنمیة  -

  .االقتصادیة خاصة في الدول النامیة
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نظام البوت من األنظمة التي تلعب دورا كبیرا  یعتبر: إشكالیة الدراسة
في تمویل مشاریع البنیة التحتیة، وھذا بسبب ما تتمتع بھ ھذه العقود من مزایا 
مختلفة تنعكس إیجابا على الحركیة االقتصادیة في المجتمع، ولذا فھناك إقبال 

ة كبیر على ھذا النوع من العقود من طرف الحكومات بغیة إنشاء مرافق جدید
بتمویل من القطاع الخاص، وعلیھ فإن ھذه المقالة المتواضعة ستحاول اإلجابة 

  :عن السؤال التالي
  ھي أھم المزایا المترتبة عن ھذه العقود؟ ما المقصود بعقود البوت، وما

  :تتمثل أھداف الدراسة فیما یلي: أھداف الدراسة  
  .ت وأشكال ومزایاوما یتعلق بھا من خصائص ومجاال التعریف بعقود البوت، -
بیان أھمیة الشراكة بین القطاعین العام والخاص في تنمیة مشروعات البنیة  -

  .التحتیة
بأھمیة عقود البوت في إنشاء وتحسین  -دولة ومؤسسات -توعیة المجتمع -

 .مشروعات البنیة التحتیة
على تقدیم اقتراحات أو توصیات عملیة من شأنھا في حالة األخذ بھا أن تعمل  -

  .تفعیل عقود البوت بالشكل الذي یتماشى ومتطلبات التنمیة االقتصادیة
  :الشك أن طبیعة الدراسة تقتصي اعتماد المناھج التالیة: منھج الدراسة

وذلك من خالل وصف وبیان ماھیة عقود البوت، وما  :المنھج الوصفي -أ
 .یندرج تحت ذلك من خصائص ومجاالت وأشكال

وذلك ألجل تحلیل المزایا واآلثار المترتبة عن عقود : المنھج التحلیلي - ب 
  .البوت في مجال تمویل مشاریع البنیة التحتیة

والذي تم االعتماد علیھ للقیام بعدة مقارنات بین بعض : المنھج المقارن -ج
  .المجاالت والتخصصات التي لھا عالقة بنظام البوت
ة الموضوع وعنوانھ لذا وسعیا لتحقیق التوفیق واالنسجام بین إشكالی

  :وأھدافھ تم تقسیم ھذه المقالة إلى المحاور التالیة
  .مفھومھ، وخصائصھ: عقد البوت :المحور األول
  .مجاالتھ ، وأشكالھ: عقد البوت :المحور الثاني
 .مزایا تطبیق عقد البوت :المحور الثالث
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  مفھومھ، وخصائصھ: عقد البوت: المحور األول
مع بیان  أھم الخصائص التي یتمیز بھا،  البوت،بدایة سنتعرف على عقد 

  :وذلك كما یلي
  مفھوم عقد البوت :أوال
  وفي الفقھ، وفي القانون ،وفي االقتصاد ،وسیتم تحدید ذلك في اللغة    

، ھو اختصار Botإن اصطالح البوت : مفھوم عقد البوت في اللغة - 1
 :لثالث مصطلحات إنجلیزیة تعني على التوالي

BUILD :B -یقابلھا باللغة الفرنسیة ،: CONSTRUIRE و تعني بناء و إقامة ،
  .المشروع 

OPERATE :O - یقابلھا باللغة الفرنسیة ، :EXPLOITER وتعني تشغیل ،
  .المشروع) استغالل(

TRANSFER :T-یقابلھا باللغة الفرنسیة ، :TRANSFERER وتعني نقل و ،
  .1طلبت إنشاء ھذا المرفقتسلیم ملكیة المشروع إلى اإلدارة التي 

عرفھ مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي : مفھوم عقد البوت في الفقھ - 2
اتفاق مالك، أو من یمثلھ، ": بأنھ الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي

، على إقامة منشأة وإدارتھا، وقبض العائد منھا، ) شركة المشروع(مع ممول 
فترة متفق علیھا، بقصد استرداد رأس المال كامالً أو حسب االتفاق، خالل 

المستثمر، مع تحقیق عائد معقول، ثم تسلیم المنشأة صالحة لألداء المرجو 
 .2"منھا

عّرفتھ لجنة األمم المتحدة للقانون : مفھوم عقد البوت في القانون - 3
شكل من أشكال تمویل المشروعات تمنح "بأنھ  uncitralالتجاري الدولي 

مة ما لفترة محددة من الزمن أحد االتحادات المالیة الخاصة بمقتضاه حكو
ویدعى شركة المشروع امتیازاً لتنفیذ مشروع معین، وتقوم شركة المشروع 
ببنائھ وتشغیلھ واستغاللھ تجاریاً،وفي نھایة مدة االمتیاز تنقل ملكیة المشروع 

  .3"إلى الحكومة
یعرف عقد البوت في االقتصاد بأنھ : مفھوم عقد البوت قي االقتصاد - 4

ذلك النظام الذي یتم بموجبھ تمویل المشروعات االستثماریة سواء كانت عامة "
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وإنشائھا وإدارتھا وصیانتھا من قبل القطاع الخاص، الذي قد یكون  أو خاصة،
شركة خاصة واحدة أو عدة شركات خاصة محلیة أو عالمیة تعمل من خالل 

عھد بإنشاء وتنفیذ وإدارة وصیانة المشروع لفترة زمنیة شركة المشروع التي تت
معینة ھي فترة االمتیاز الممنوح من قبل الدولة المضیفة،وتمكن ھذه الفترة 
شركة المشروع من استرداد ما تكبدتھ من تكالیف في المشروع باإلضافة إلى 
تحقیق نسبة مرضیة من الربح بعدھا تقوم شركة المشروع بنقل ملكیة أصول 

 .4"المشروع للدولة المضیفة وھي في حالة جیدة دون قید أو شرط
  :علیھ نالحظ أن ھذا التعریف یرتكز على عدة نقاط منھاو   
في المشروعات العامة أو الخاصة على حد  BoTاستخدام نظام   إمكانیة -

 .سواء
 .قصر عملیة اإلنشاء و التشغیل و اإلدارة و الصیانة على شكل المشروع -
اختالف أشكال الشركة المنفذة للمشروع فقد تكون شركة خاصة واحدة او  -

عدة شركات خاصة ، و تكون شركة محلیة أو شركة عالمیة و ساعتھا یعد 
أحد نماذج إدارة األعمال الدولیة و یدخل ضمن نشاط   BOTنظام 

االستثمار األجنبي المباشر أو أحد نماذج االستثمار الدولي و الذي تعرف 
شروعاتھ ب أنھا تلك المشروعات المملوكة لألجانب سواء كانت الملكیة م

عامة أم كانت باالشتراك بنسبة مع رأس المال الوطني ، بما یكفل لھا 
 –أفراد  - حكومات(لمشروع أو ھي األموال األجنبیة السیطرة على إدارة ا

لكھا التي تنساب إلى داخل الدولة المضیفة بقصد إقامة مشاریع تم) شركات
الجھة األجنبیة و تأخذ عوائدھا بعد دفع نسبة من ھذه العوائد ، و ضمن 

 .شروط یتفق علیھا مع الدولة المضیفة
ھي أیضا ممارسة المال األجنبي لنشاط في بلد آخر سواء كان ذلك في و

االستثمار  مجال الصناعة االستراتیجیة أو التحویلیة، بحیث یرافق ھذا النوع من
الخبرات التقنیة إلى البلد اآلخر، من خالل ممارسة لوجیة وانتقال التكنو

، مع مالحظة أنھ لیس بالضرورة اإلشراف المباشر على المشروعالسیطرة و
أجنبیا في كل حالتھ، و لكن قد یكون نظام استثمار  محلي   BOTأن یكون نظام 

  .في حالة قیام شركات داخلیة بتطبیقھ
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المضیفة من خالل استخدام حق االمتیاز تعمل شركة المشروع داخل الدولة  -
الممنوح لھا، ولمدة تسمح باستیراد الشركة لكافة تكالیف االستثمار مع 

 .تحقیق عائد مجزي لھا
عند انتھاء فترة االمتیاز یتعین على شركة المشروع نقل ملكیتھ إلى الدولة  -

 على أن تكون الحالة التشغیلیة للمشروع 
الجودة و السالمة و التشغیل و الصیانة  جیدة و ینطبق علیھا معاییر

  .5المحددة مسبقا من قیل األطراف المعنیة بالمشروع 
أن تعھد الدولة «إذا وتأسیسا على ما سبق یمكن القول أن عقد البوت ھو 

إلنشاء مشروع على نفقتھ الخاصة،مع  - وطنیا كان أم أجنبیا -إلى مستثمر ما 
تفق علیھا ویحصل خالل ھذه الفترة على إدارة ھذا المشروع طیلة الفترة الم

أرباح تغطي تكالیف المشروع،ھذا فضال عن تحقیقھ لنسبة أخرى من 
األرباح،ھذا وفي األخیر یلتزم المستثمر بنقل ملكیة أو حیازة المشروع إلى 

 ."الدولة في نھایة مدة العقد
راً في ومن الجدیر بالذكر ھنا أن نظام البوت ال یمكن اعتباره نظاماً مبتك

كلیّتھ، حیث ترجع جذوره إلى ما یعرف بعقود االمتیاز التي كانت منتشرة في 
أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین في فرنسا وغیرھا من 
الدول، حیث استخدمت فرنسا ھذه العقود لتنفیذ مشروعات السكك الحدیدیة 

وسوریا عرفتا ھذا  ومحطات الكھرباء والتزوید بمیاه الشرب، كما أّن مصر
النظام في األربعینات حیث تّم تزوید ضاحیة مصر الجدیدة بالكھرباء والماء 

كما تُعتبر قناة السویس من األمثلة الشھیرة  وخطوط الترام وفق ھذا النظام،
  .لعقود االمتیاز في نھایات القرن التاسع عشر

وخاصة بالنسبة وقد اختفى ھذا األسلوب تقریباً منذ ثالثینات ھذا القرن 
لمشروعات البنیة األساسیة، واقتصر تطبیقھ في مجال التنقیب عن الثروات 

بالتحدید  1984الطبیعیة وخاصة البترول، وفي منتصف الثمانینات وفي عام 
ففي ھذه السنة تّم توقیع  حصل تطوران مھمان على صعید تطبیق ھذا النظام،

الذي یربط بین فرنسا  (The Channel Tunnel) اتفاقیة تنفیذ نفق المانش
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وبریطانیا، وذلك بین كٍل من الحكومتین البریطانیة والفرنسیة من جھة وبین 
  .من جھة أخرى (Eurotunnel) شركة یوروتانال

 أوزال وینسب اصطالح البوت إلى رئیس الوزراء التركي تورجوت
(Turgat Ozal) انینیات ،غداة ، فكان  أول من أطلق  ھذا التعبیر في أوائل  الثم

اجتماعھ برجال األعمال والمستثمرین وأصحاب شركات المقاوالت من القطاع 
میة واإلصالح االقتصادي ،وذلك بإسناد نفي الت إستراتیجیةحیث شرح  الخاص،

فأصبح نھجا  ،Bot مشاریع البنیة التحتیة إلى القطاع الخاص على أساس عقد
 .6اقتصادیا جدیدا في تركیا

  عقد البوت خصائص :ثانیا
  :یتمیز عقد البوت بعدة خصائص تمیزه عن غیره من العقود نذكر منھا مایلي

عقد البوت عقد یبرم بین أشخاص القانون العام وأشخاص القانون  - 1
نظام البوت كأحد وسائل تمویل المشاریع العامة یكون أحد أطرافھ : الخاص

ي توافق على منح الدولة أو إحدى الجھات اإلداریة كطرف رئیسي فیھ ،فھ
االمتیاز إلحدى الشركات أو المستثمرین ،وھي وإن خولت المستثمر حق 
االنتفاع من المشروع إال أنھ لھا الدور األساسي في متابعة عمل الطرف الثاني 

  .7من حیث التزامھ بالتنفیذ حسب المواعید المتفق علیھا
عامة إنشاء مرفق عام وتقدیم خدمة  B.O.T الغایة من عقد - 2
یرى أن المجال الرئیسي الذي طبقت  B.O.T إن المدقق في عقود: للجمھور

فیھ ھذه العقود ھو إنشاء مرافق عامة اقتصادیة ھامة وتقدیم خدمات عامة تتسم 
باألھمیة یحتاجھا الجمھور كمرافق الطرق والمواصالت والمطارات والموانئ 

  .لكوالكھرباء والغاز ومیاه الشرب واالتصاالت وغیر ذ
وإن جمیع ھذه المرافق كانت حتى األمس القریب تنشأ وتدار من قبل 
 الدولة حصراً، إلى أن بدأ اللجوء إلى القطاع الخاص في منتصف عقد

الثمانینات من القرن الماضي إلقامة مشروعات البنیة األساسیة وإنشاء المرافق 
  . العامة وتقدیم الخدمات العامة للجمھور

أت وانتشرت بصفتھا إحدى وسائل إدارة المرافق قد نش  B.O.Tفعقود
العامة وھي الوسیلة التي یأمل منھا أن تحقق التوازن المنشود بین نقل مخاطر 
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ومسؤولیات إنشاء وإدارة المشروع االقتصادي الخدمي إلى القطاع الخاص من 
 .جھة وتوفیر الخدمة للجمھور بالسعر المناسب

  أھم العناصر في نظام عقود التمویل الخاص للمشروع ھو أحد - 3
B.O.T :یشكل التمویل العنصر المھم في عقود B.O.T  فھو السبب الرئیسي

، حیث یقوم ھذا النظام أصالً  B.O.Tوالدافع في لجوء الدولة إلى التعاقد بنظام
على استخدام التمویل من القطاع الخاص إلنشاء المشروعات الكبرى 

یحقق میزة كبرى  B.O.T وبذلك فإن نظامومشروعات البنیة األساسیة ، 
تتلخص في عدم تحمل میزانیة الدولة ألیة تكالیف لتمویل المشروع ولسداد 

  . القروض
، ذلك عن الطرق التقلیدیة في التمویل B.O.T ویختلف نظام تمویل عقود

الدولة أو أن ھذه األخیرة تستند في ضمان سداد أصل الدین وفوائده إلى كفالة 
في حین أن المیزة الرئیسیة لعملیة تمویل أحد  ة مؤسسات خاصة،إلى كفال

ھي ارتكاز ھذه العملیة على المردود الناتج عن تشغیل  B.O.T مشروعات
واستثمار ھذا المشروع من أجل استرداد الدیون والحصول على الربح 

  .المأمول
یعتمد على التمویل بضمان   B.O.Tوعلى ذلك فإن نظام تمویل عقود 

حیث یتم استرداد ما تم إنفاقھ على  Project Finance اد من عائد المشروعالسد
المشروع من الدخل الذي یحققھ ھذا المشروع ولیس أمام الجھات المقرضة إال 

واإلیرادات الناشئة عن استغالل   Cash Flowاالعتماد على التدفقات النقدیة
 .المشروع

علیھ التمویل بصورة وإن أھم الموجودات ، وھو األصل الذي یبنى 
، ھو عادة حق شركة المشروع التعاقدي في تدفق  B.O.T رئیسیة في عقود

موارد اعتبرت كافیة لتسدید التمویل، لذلك فإنھ ینبغي أن یكون المقرضون 
مقتنعین بأن تدفق موارد المشروع سیكون كبیراً بشكل یضمن تسدید الدین في 

 .الوقت المناسب
في ضمان سداد القروض على حسن أداء لذلك فإن األمر معقود 

المشروع من النواحي الفنیة واالقتصادیة باعتبار أنھ في حالة عدم كفایة 
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ال یكون  Sponsors التدفقات النقدیة الناتجة عن تشغیل المشروع فإن المساھمین
  .8علیھم التزام قانوناً بسداد القرض وفوائده

ال یجوز القول بتملك شركة : للمرفقملكیة الجھة اإلداریة المتعاقدة  - 4
المشروع للمرفق،سواء كانت الملكیة دائمة أو مؤقتة،ذلك ألن تخلي الدولة أو 
الجھة اإلداریة المتعاقدة یكون من حیث إدارة واستثمار المشروع فقط، على 

غیر أن ذلك ال یمنع من  اعتبار أن ذلك من صالحیات وحقوق شركة المشروع،
وھو ما یخول  المنجز وفق ھذه العقود یتصف بالعمومیة، كون المرفق العام

لإلدارة طیلة مدة االمتیاز االحتفاظ بحق الملكیة والتنظیم،فضال عن حق الرقابة 
على التنفیذ واالستغالل تطبیقا لمبادئ دوام سیر المرفق العام بانتظام ومساواة 

  .9المنتفعین من خدماتھ
: لرقابة واإلشراف طیلة مدة العقدلإلدارة المتعاقدة حق ثابت في ا - 5

تتولى الدولة مھمة الرقابة واإلشراف على تنفیذ العقد، وھي تعد من الحقوق 
األساسیة التي تتمتع بھا اإلدارة في العقود اإلداریة، إذ تضمن من خاللھا حسن 
سیر المرفق العام و تحقیق الغایة التي تسعى إلیھا اإلدارة من إبرامھا للعقد، و 

ألشراف و الرقابة یعني التحقق من إن المتعاقد قام بتنفیذ العقد تنفیذا حق ا
صحیحا متفقا مع شروط العقد سواء من الجوانب الفنیة أو اإلداریة أو المالیة، و 
في عقود البوت فإن أھمیتھا و طول مدتھا یستدعي أن یكون للدولة حق 

د تنفیذا صحیحا متفقا مع األشراف و الرقابة و التحقق من أن المتعاقد نفذ العق
  .10شروط العقد و بما یضمن سالمة المرفق و حسن سیره و تحقیق الغایة منھ

  ، وأشكالھمجاالتھ: عقد البوت: محور الثانيال
 تختلف عقود البوت من مجال إلى آخر، كما أنھا لیست على شكل واحد،

  :وھو ما سیتضح من خالل مایلي وإنما تتعدد صورھا وتتباین،
  مجاالت تطبیق عقد البوت: أوال

یستخدم نظام البوت في تمویل المشروعات الكبرى التي تتمیز بعوائدھا 
المرتفعة والمستمرة الجاذبة للقطاع الخاص، وأھم المجاالت التي تقوم الحكومة 

  :باستخدام عقود البوت فیھا مایلي



  بیحمحمد دمان ذ/ د
  

  

 2020جوان  -25: العدد                                                                            444

قة ویقصد بھا تلك المشروعات المتعل: مشروعات البنیة األساسیة - 1
بالمرافق العامة األساسیة التي تحقق عائدا اقتصادیا والتي یتعین علیھا 
االضطالع بھا، ولكن نظرا لعدم قدرة الحكومة على تمویل تلك المشروعات 
من إیراداتھا العامة فإنھا تعھد بھا إلى القطاع الخاص، نظیر تحقیق عائد 

ت القوى معقول، ومن أمثلة ذلك مشروعات الطرق، المطارات، محطا
  . الكھربائیة، السكك الحدیدیة وشبكات االتصاالت

وتعھد الحكومة إلى القطاع الخاص بتمویل : المجمعات الصناعیة - 2
وإنشاء وإدارة ھذه المجمعات عن طریق عقد امتیاز یحصل القطاع الخاص 
بموجبھ على عائد المشروع خالل فترة زمنیة معینة، وتنتقل بعدھا ملكیة ھذه 

إلى الحكومة بدون مقابل،إال أن ھذا النوع من المشروعات قلیال ما  المجمعات
تلجأ إلیھ الحومات في الوقت الراھن،ربما لقدرة الحكومة على إنشاء ھذا النوع 
من المشروعات، ورغبتھا في توجیھ القطاع الخاص نحو مشروعات البنیة 
األساسیة بشكل خاص، ومن أمثلة ذلك مصانع الكیماویات والورق 

 .11واأللمنیوم
الدومین ( تنمیة واستغالل األراضي المملوكة للدولة ملكیة خاصة - 3
كإقامة  بحیث یشبع إنشاء ھذه المشروعات حاجة عامة المواطنین: )الخاص

مشروعات التنمیة العمرانیة أو استصالح األراضي الزراعیة أو إقامة 
مشروعات ري، على أنھ یالحظ أن المجال الرئیس الذي طبقت فیھ عقود البناء 

الھیكلة ھو إنشاء المرافق العامة االقتصادیة مثل إنشاء  وإعادةوالتشغیل 
  .المطارات أو محطات الكھرباء أو محطات المیاه

ا كان نظام البوت وأشكالھ قد ارتبط ظھوره بھذه الكثافة مع االتجاه وإذ 
الذي سلكتھ اقتصادیات دول العالم المختلفة ومنھا مصر إلى االقتصاد الحر إال 

ھو نظام قدیم تعود نشأتھ في فرنسا على  وإنماان ھذا النظام لیس جدیدا تماما ، 
كان مشروع قانون السویس،  وفي مصر) بیریھ إخوان(شكل عقود امتیاز المیاه 

  .12وھو یعد أول مشروع بوت في مصر
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  أشكال عقد البوت: ثانیا
ھناك العدید من أنواع صیغ مشروعات عقود البوت ،فعالوة على 
الصورة الرئیسة التي تعني البناء والتشغیل ونقل الملكیة ، فإن الواقع العملي 

بخصائصھا حتى یمكن اختیار أفرز صورا جدیدة یتعین التعرف علیھا واإللمام 
 :13النوع المناسب للتطبیق،ومن بین ھذه األنواع مایلي

 &B.O.O.TOperateالبناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة - 1
TransferBuild,Own, : وفي إطار ھذا العقد فإن شركة المشروع تقوم ببناء

المرفق وتملكھ وإدارتھ وتشغیلھ طوال مدة العقد ، وتختلف ھذه الصورة عن 
من أنھا تتیح لشركة المشروع ملكیتھ مدة العقد، ثم ینقل  B.O.Tصورة الـ 

یة تكون الملكیة للجھة اإلدار B.O.Tالملكیة في نھایة ھذه المدة ، بینما في الـ 
  .ذلك ان المشروع یبنى لحسابھا

وھذا : ,B.O.O OperatBuild,Own ـ البناء والتملك والتشغیل 2
، روع ذاتیا بانتھاء فترة االمتیازالنوع تكون الملكیة فیھ دائمة حیث ینتھي المش

التي تكون فیھ الملكیة دائمة أي انتقال البوتوھذا النوع الوحید من أنواع 
القطاع الخاص بعد بنائھ وتشییده وتملكھ لتكون المرحلة المشروع كامال إلى 

األخیرة انتقالھ إلیھ لتشغیلھ بمفرده وال یعود مرة أخرى إلى الدولة مثل باقي 
األنواع األخرى لذلك یعد ھذا النوع أحد أسالیب الخصخصة الكاملة للمرافق 

 .العامة 
 Build, Own البناء والتملك والتأجیر التمویأتي وتحویل الملكیةـ  3

Lease& Transfer B.O.L.T : حیث یتم بناء المشروع وامتالكھ مرحلیا
، لى الدولة في نھایة مدة االمتیازوتأجیره تأجیرا تمویلیاً للغیر وتحویل الملكیة إ

 وھو من أھم صور مشروعات البنیة األساسیة الممولة من القطاع الخاص،
آالت ومعدات رأسمالیة لتشغیلھا إلقامة المشروعات التي تحتاج إلى  وتصلح

 .وحسن إدارتھا
وھذا : B.R.T,Rent& TransferBuildـ البناء واإلیجار والتحویل  4

النوع لھ طبیعة خاصة تستمد خصوصیتھا من خصوصیة المنفعة التي تحققھا 
لألفراد وھي خصوصیة ترتبط بالمكان،وترتبط أیضا بالعائد المتولد عنھا ، 
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لى قابلیتھ للتأجیر سواء كان إیجارا سنویا قابال للتجدید أو حیث یقوم المشروع ع
  .طوال فترة االمتیاز ، مثل إقامة طریق حیوي سریع

 ,M.O.O.T Modernsتحدیث وتملك وتشغیل وتحویل الملكیة ـ 5
Own, Operate & Transfer : وھذا النوع من المشروعات یكون قائما بالفعل

صالحیتھ أو بسبب التطور التكنولوجي ویجعلھ یحتاج لكنھ ال یعمل بكفاءة لعدم 
إلى عملیة التحدیث یتم من خاللھا تزوید المشروع بأحدث المعدات 

، ومراحلھ تبدأ بالتحدیث ثم التملك وبنظم إدارة وتشغیل حدیثة ولوجیة،التكن
 .وتشغیلھ وتحویل الملكیة إلى الدولة في نھایة عقد االمتیاز

: B.T.O  Transfer&Operate Build التشغیلـ البناء والتحویل و 6
یقصد بھذا النوع تعاقد الحكومة مع المستثمر الخاص على بناء المشروع أو 
المرفق العام ثم التخلي عن ملكیتھ للحكومة التي تبرم عقد آخر إلدارة وتشغیل 
المشروع خالل فترة االمتیاز وذلك مقابل الحصول على إیرادات 

االمتیاز كما  الحكومة مالكة ابتداء ولیس في نھایة فترةالتشغیل،وبذلك تصبح 
فتكون للجھة اإلداریة الملكیة حیث أن المشروع ینشأ   B.O.Tفي عقد الـ

  .لحسابھا ویصلح ھذا النوع من العقود في مجال الفنادق
 D.B.F. Ofinance, Operate التصمیم والبناء والتمویل والتشغیل - 7
Design, Build, :كومة مع المستثمر على إقامة مشروعات البنیة تتفق الح

األساسیة أو المرفق العام وفقا لشروط وتصمیمات تحددھا الحكومة ، ویتولى 
المستثمر اإلنفاق على إقامة المشروع وتأسیسھ وإمداده باآلالت والمعدات 
واألجھزة ، ویتولى البحث عن تمویل من أحد البنوك ویقوم بتشغیل المشروع 

بط تضعھا الحكومة ، وال تنتقل ملكیة المشروع إلى الحكومة بعد وفقا لضوا
فترة االمتیاز حیث أن الحكومة تحصل مقابل منح االمتیاز،ویحق للحكومة 
تجدید االمتیاز أو منح االمتیاز لمستثمر أفضل مع دفع التعویض المناسب 

 .للمستثمر الخاص المالك للمشروع
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  عقد البوتمزایا تطبیق  :المحور الثالث 
إن لعقود البوت الكثیر من اإلیجابیات والمزایا خاصة في الدول النامیة 

وفیما یلي عرض ألھم  التي تفتقر إلى القدرة على تمویل مشاریعھا المختلفة،
 :ھذه المزایا

بموجب ھذه العقود یتم إقامة : إقامة مشروعات ومرافق جدیدة - 1
ا الدولة لتحقیق التنمیة االقتصادیة المشروعات والمرافق الجدیدة التي تحتاجھ

السكك الحدیدیة،  الطرق، المطارات، في مجاالت الكھرباء، المیاه،
إلخ، مما یؤدي إلى ضخ أموال جدیدة إلى ....والمرافق الصحیة المستشفیات،

فضال عن كونھا تؤدي إلى خلق قاعدة  السوق،مما یقلل من نسبة التضخم،
أو  أو المیاه، أو محطات الكھرباء، إنشاء الطرق،صناعیة وخدمیة جدیدة مثل 

  .14أو غیر ذلك من المشروعات التي تتم عبر ھذه العقود األنفاق،
في ظل ھذه العقود : تخفیف العبء عن الموارد الحكومیة المحددة - 2

یتحمل القطاع الخاص تمویل إنشاء وتشغیل ھذه المرافق وتحمل مخاطر 
تتفرغ الدولة للمشروعات والمرافق العامة األكثر التمویل بھا مما یؤدي إلى أن 

مما  مستثمرا أجنبیا أھمیة،وتزید أھمیة ھذه العقود إذا كانت شركة المشروع
یعني إدخال استثمارات جدیدة بتمویل خارجي األمر الذي یؤدي إلى تحسین 
میزان المدفوعات وخفض العجز في الموازنة العامة وتعزیز حصیلتھا من النقد 

  .15األجنبي
توفر عقود  :المساھمة في نقل التكنولوجیا و تدریب العاملین علیھا - 3

البوت فرصا مناسبة لنقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة، ألنھ من مصلحة 
القطاع الخاص الذي یكلف بإنشاء المرافق العامة وتشغیلھا أن یستخدم 

، خبرتھ وسمعتھ على التكنولوجیا الحدیثة في ھذه العملیات توسیعا لنشاطھ
الصعید الدولي توصال إلى زیادة انتشاره، تفعیل خبرتھ وتطویرھا واكتساب 
نجاحات متواصلة و متتابعة على الصعید الدولي والسیما في الدول النامیة التي 
تحتاج إلى المزید من التخصص، الخبرة والتكنولوجیا في تنفیذ مشاریعھا، حیث 

موجب ھذا العقد نقل التكنولوجیا و تدریب العاملین تلتزم الشركات المتعاقدة ب
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علیھا لكي تستطیع الدولة متابعة إدارة المرفق العام و تشغیلھ بعد انتقال ملكیتھ 
 .16إلیھا عند انتھاء مدة عقد البوت

ما یشوبھا من فساد الحصول و  التقلیديتفادي سلبیات اإلقراض  - 4
ذلك أن الشركات المتعاقد معھا : على القروض و تھریب األموال نحو الخارج

تبقى ھي المسؤولة عن عملیات التمویل و االنجاز و  BOTبموجب عقود 
التشغیل، وبالتالي تكون من مصلحتھا إتمام ھذه العملیات بأفضل الطرق ، من 

 .17أجل الحصول على أكبر قدر من اإلیرادات والفوائد
الجتذاب  تسعى الدول المضیفة: القضاء على مشكلة البطالة - 5

أمال في تحقیق عوائد كثیرة منھا الحد من مشكلة  BOTاالستثمار بنظام 
البطالة،فقامت بفتح الباب أمام ھذه االستثمارات من خالل ما انتھجتھ من قوانین  
و سیاسات مشجعة لھ على أمل خلف فرص جدیدة للعمل، باإلضافة إلى كل ما 
یرتبط بھذه الفرص من مكاسب، وجدیر بالذكر أن الدولة المضیفة قد وضعت 

 :على العمالة الوطنیة منھا BOTاعتبارھا عددا من آثار في 
بكونھ استثمارا مباشرا حقیقیا یؤدي إلى  BOTإن وجود االستثمار بنظام  -أ

خلق عالقات تكاملیة بین أوجھ النشاط االقتصادي في الدولة من خالل تشجیع 
المواطنین على إنشاء مشاریع لتقدیم الخدمات المساعدة والالزمة لشركة 

وتنشیط  المشروع مما یؤدي إلى زیادة عدد المشاریع الوطنیة الجدیدة،
  .صناعات أمامیة و خلفیة ینشأ عنھا خلق فرص جدیدة للعمل

إن أداء شركة المشروع للضرائب المستحقة على أرباح الشركة یؤدي إلى  -ب
زیادة عوائد الدولة و التي تؤدي بدورھا إلى زیادة تمكن الدولة من  التوسع 

 .ي إنشاء مشاریع استثماریة مختلفة و بالتالي خلق فرص عمل جدیدةف
في الدولة یؤدي إلى خلق  BOTاالنتشار الجغرافي الستثمارات إن التوسع و -ج

 .18فرص عمل جدیدة في المناطق التي ینزح إلیھا
یمكن اعتبار عقد البوت من اآللیات : جذب االستثمارات األجنبیة - 6

استقطاب االستثمارات األجنبیة ، فتعلق ھذا العقد بالمشاریع القانونیة المھمة في 
الضخمة ذات اإلیراد الكبیر من جھة و طول مدة العقد من جھة أخرى تعتبر 

  .ب المستثمرین المحلیین واألجانبحافزا و مشجعا لجذ



  ومزایاه ماھیتھ :عقد البوت                                                                                                 
  

  

         449                                                                                  مجلة اإلحیاء

األجنبیة المعروفة على قیق شراكة بین الشركات المحلیة وتح - 7
ة حجم المشاریع التي عن طریق العقد موضوع نظرا لضخام: الصعید الدولي

البحث فقد تكون عدة شركات اتحادا فیما بینھا إلنجاز المشاریع، وقد تكون من 
  .19بینھا أحد الشركات المحلیة مما تكسبھا خبرة كبیرة في ھذه المجاالت 

عملیة تمویل مشروعات : الحد من التضخم و توفیر العملة الصعبة - 8
التشغیل و نقل الملكیة العام و الخاص وفق نظام البناء والشراكة بین القطاعین 

 ، شریطة أن یكون ذلك من خالل تمویلل بالعملة الصعبةتسمح بضخ األموا
، ما یسمح بكبح جموح معدالت التضخمھذا الجزء األكبر بالعملة الصعبة، و

لالقتصاد المحلي للدولة المضیفة في  ةوتظھر أھمیة توفیر العملة الصعب
  .20الحاالت التي تواجھ فیھا أزمة السیولة

 نظام البوت للقطاع یحقق: تحقیق أرباح مرتفعة للقطاع الخاص - 9
ھو أحد األسباب األساسیة حا مرتفعة و مضمونة في نفس الوقت، وأربا الخاص

، وھو عبارة وبناء مشروعات البنیة األساسیة التي تدفعھ إلى التعاقد في تمویل
اإلضافة إلى ھامش معقول عن العائد النقدي الذي یسترده من تكلفة المشروع ب

ھو ما یعني أن یكون للمشروع جدوى اقتصادیة تتماشى من الربح، و
 .21ومتطلعات القطاع الخاص

 الخاتمة
 ومزایاه، ماھیتھ، :عقد البوت ببعد ھذه الدراسة المتواضعة الموسومة 

  :تم التوصل إلى النتائج والتوصیات التالیة
  النتائج: أوال
وھو من العقود البارزة في مجال  یعد عقد البوت من العقود الحدیثة نسبیا، -

تعطي الحكومة أو اإلدارة حیث   الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص،
 إلنجاز اص القانون الخاصبموجبھ امتیازا لفترة زمنیة محددة لشخص من أشخ

یتولى ھذه  وإنشاء مشروع من مشروعات البنیة التحتیة أو المرافق العامة، ثم
األخیر على نفقتھ بناء وإنجاز األشغال واستثمار المشروع طوال فترة العقد، 
فیسترد في النھایة كلفة المشروع مع تحقیق عائد معقول من العملیة 

  .إلى الحكومة في نھایة العقد االستثماریة، ثم یعید المشروع
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یتمیز عقد البوت بجملة من الخصائص التي تجعلھ یختلف عن باقي العقود   -
عقد البوت عقد یبرم بین أشخاص القانون العام وأشخاص القانون  :ومن بینھا
إنشاء مرفق عام وتقدیم خدمة عامة  B.O.T الغایة من عقد وأن الخاص،

لإلدارة المتعاقدة حق ثابت في الرقابة واإلشراف ھذا فضال على أن  للجمھور،
  .طیلة مدة العقد

مشروعات البنیة  :تتعدد مجاالت تطبیق عقود البوت بشكل عام إلى مایلي  -
األساسیة، المجمعات الصناعیة،وكذلك استغالل واستصالح األراضي المملوكة 

  .للدولة ملكیة خاصة
یة لھذا النوع من العقود وعلى ھناك العدید من الصیغ واألنواع التطبیق -
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  :الملخص
، على تسلیم )B.O.T( "الملكیةالبناء والتشغیل ونقل "تقوم فكرة عقد 

الدولة لمشاریعھا األساسیة ومشاریع البنیة التحتیة لجھة خاصة، تلتزم ھذه 
الجھة بإنشاء المشروع، وإدارتھ ثم استغاللھ، لتحقیق األرباح، كما تلتزم بإعادة 

صیغة من صیغ ) B.O.T( المشروع للدولة مع نھایة مدة العقد، ویعتبر عقد الـ
  .الرائدة في الوقت المعاصرالتمویل 

، "الَحكر"حاولت الدراسة المقارنة بین ھذه الصیغة التمویلیة وصیغة 
التي ابتكرھا الفكر االقتصادي اإلسالمي، لتمویل استثمار األوقاف التي تراجع 
ریعھا وخِرب أصلھا، والتي تقوم على تسلیم أرض الوقف أو عمرانھ لمن یقوم 

ن الزمن یعود بعد انقضائھا الملك الوقفي لجھة بعمارتھ، واستغاللھ مدة م
  .الوقف

البناء والتشغیل ونقل "وَخلَُصت الدراسة إلى إمكانیة االستفادة من عقد 
اإلسالمیة وفق ضوابط شرعیة، " الَحكر"لتطویر صیغة ) B.O.T( "الملكیة

  .من أجل عمارة األمالك الوقفیة
  .B.O.T الوقف؛ صیغة الحكر؛ نظام: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

The contract of  "build-operate-transfer" (BOT), based on 
giving  the state’s basic projects and infrastructure projects to 
spicial direction who is committed to this the establishment of 
the project, and his administration then exploited, for profits, is 
also committed to turn the project to the state with the end of the 
term of the contract, and the contract of the (BOT) formula of 
the leading financing formulas in the present time. 

This study tried to compare between these financing formula 
and the formula "HAKR", wich devised by Islamic economic 
thought, to finance investment endowments which fell proceeds 
and ruined their origin, which are based on the delivery of land 
endowment, who wanted to invertisment in period of time, this 
endowment deu to endowment direction. 

The study concluded that the possibility of benefiting from the 
"build-operate-transfer" (BOT) contract to develop the Islamic 
formula "HAKR" according to the legitimacy of controls, in 
order to Waqf   Propertie  Building.  
Key words: Endowment; Formula-HAKR- ; B.O.T. 

  
                              :مقّدمة

تعاني األمالك الوقفیة من اإلھمال، وعدم كفاءة التسییر بسبب نقص 
التمویل الكافي إلعمارھا، وقد ابتكر الفكر االقتصادي اإلسالمي صیغا لتمویل 

التي تقوم على تسلیم " الَحكر" تنمیة األوقاف العاطلة عن العمل، منھا صیغة
 - غالبا ما تكون مدة طویلة-الوقف لمن یقوم بعمارتِھ وإحیائھ لمدة معینة 
ؤسسة الوقفیة، وعرف الفكر ویحتِكر استغاللھ، ثم یؤول في النھایة إلى الم

االقتصادي الغربي المعاصر أنظمة شبیھة بذلك، إلنشاء المشاریع بدون تمویل 
من صاحب المشروع وإنما تقوم جھة معینة بإنشائھا، وتمویلھا واستثمارھا لمدة 

وتحقیق األرباح المتوخاة، ومن  معینة، ثم تُسلّمھا لصاحبھا بعد استرجاع تكلفتھا
   ) ". B.O.T(  البناء والتشغیل ونقل الملكیة" صیغة: ھذه الصیغ
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في ضوء ما تقدم فإن إشكالیة البحث تتمحور في : إشكالیة البحث
" البناء والتشغیل ونقل الملكیة"نظام  إلى أي مدى یسھم:"التساؤل التالي

)B.O.T ( إلعمار األمالك الوقفیة؟"الَحكر"في تطویر صیغة ،"  
  :حث األسئلة التالیةوتفرعت عن إشكالیة الب   
 في إعمار األعیان الوقفیة العاطلة؟  " الَحكر"ما مدى نجاعة صیغة  - 1
إلعمار ) B.O.T( "البناء والتشغیل ونقل الملكیة"ما مدى مشروعیة عقد  - 2

 األوقاف؟ 
البناء "وعقود " الَحكر"ما ھي أوجھ التشابھ و االختالف بین صیغة  - 3

 ؟)B.O.T( "والتشغیل ونقل الملكیة
في ) B.O.T( ""البناء والتشغیل ونقل الملكیة"ي أھمیة ودور نظام ما ھ - 4

 التطبیق االقتصادي المعاصر؟

  :یھدف البحث إلى تحقیق جملة من األھداف منھا : أھداف البحث  
 .إلعمار أعیان الوقف" الَحكر"التعریف بصیغة   - 1
إلعمار أعیان ) B.O.T"(البناء والتشغیل ونقل الملكیة"التعریف بصیغة  - 2

 .الوقف العاطلة عن العمل
البناء "، باالستفادة من نظام "الَحكر"محاولة اقتراح آلیات لتفعیل صیغة  - 3

إلعمار أعیان الوقف الخربة و العاطلة ) B.O.T"(والتشغیل ونقل الملكیة
 .عن العمل

اتبعت الدراسة في ھذا البحث منھجین متكاملین حسب : منھج الدراسة
الوصفي والمنھج المقارن، فبالنسبة للمنھج طبیعة الموضوع، ھما المنھج 

، وصیغة "الَحكر"الوصفي استعملتھ الدراسة لوصف وتعریف كل من صیغتي 
فقد سمح بمقابلة الصیغتین  ، أما المنھج المقارن"البناء والتشغیل ونقل الملكیة"

  .بعضھما لبعض والموازنة بینھما للكشف عما بینھما من تشابھ واختالف
  : یمكن تقسیم الدراسات المرتبطة بموضوع البحث إلى: ابقةالدراسات الس

البناء والتشغیل ونقل "دراسات قانونیة وإداریة تناولت عقد  - 1
 ).B.O.T"(الملكیة
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تضمنتھا (، و دوره في إحیاء أعیان الوقف، "الَحكر"دراسات عن صیغة  - 2
 ).  كتب الوقف اإلسالمي وكتب اإلجارة

حسب  –ظامین، فلم یقف الباحث أما الدراسات التي جمعت بین الن
  :  إال على األوراق البحثیة التالیة، التي استأنس بھا في إنجاز البحث -اطالعھ
، سامي محمد الصالحات، بحث نشر "وسائل إعمار أعیان الوقف": أوال

    .2012بالعدد الثاني والخمسین من مجلة الشریعة والقانون، اإلمارات العربیة، 
  .    2011، علي محي الدین القرة داغي، "ار أعیان الوقفوسائل إعم: "ثانیا
، "في تعمیر األوقاف) B.O.T(عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة الـ": ثالثا

عكرمة سعید صبري، بحث مقدم في الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقھ 
  .2009اإلسالمي الدولي، الشارقة، 

، ناھد علي حسن، بحث "الملكیة حقیقة نظام البناء والتشغیل ونقل" : رابعا
  .2009مقدم في الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقھ اإلسالمي، الشارقة، 

تمویل واستثمار األوقاف بین النظریة والتطبیق مع اإلشارة إلى : "خامسا
رسالة دكتوراه، جامعة یوسف بن خدة، (، مسدور فارس، "حالة الجزائر

2008.(  
كإضافة بسیطة، ھو الربط بین ما ھو تقلیدي وما حاولت الدراسة تقدیمھ   

وما ھو حدیث من الصیغ التمویلیة لألوقاف، والعمل على تفعیل الصیغ التقلیدیة 
المغیبة عن التطبیقات الواقعیة، باالستفادة من الصیغ التمویلیة المعاصرة، 

البناء "اإلسالمیة، وصیغة " الَحكر: "واقتصرت الدراسة على صیغتي
 .الغربیة) B.O.T" (قل الملكیةوالتشغیل ون

استجابة إلشكالیة الموضوع وأھدافھ، قُسمت الدراسة إلى مقدمة وثالثة       
  .مطالب مذیلة بخاتمة

  إعمار األمالك الوقفیة بصیغة الحكر: المطلب األول
حفظ األوقاف یكون إما مادیا بصیانة العین الموقوفة، وإما معنویا وذلك بأن      

  .بحفظ الوقف حصرا وتسجیال وتوثیقا" القائم على الوقف"أو " الناظر"یلتزم 
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  ماھیة إعمار أمالك الوقف: الفرع األول 
الحفظ المادي لألوقاف یُعرف باسم العمارة أو اإلعمار، فما ھو مفھوم     
  عمار في األمالك الوقفیة؟اإل

  مفھوم إعمار األوقاف: أوال
استعمل الفقھاء عدة مصطلحات شرعیة للداللة على أھمیة إعادة تأھیل "

األوقاف المعطلة أو المتھالكة، فمنھم من استخدم الِعمارة، والبعض استخدم 
النفقة، وحدیثا یتم تداول مصطلح التنمیة لغرض تفعیل الوقف و إحیائھ وحفظھ 

  .1"من الضیاع
: أعَمر الرجل مالَھ وبیتھ ِعمارة وُعمورا، 2مصطلح اإلعمار والعمارة

وجدھا : جعلھ یعُمره وأعمر األرض: لزمھ، وأعَمَرهُ المكان واستعمره فیھ
ره ِعمارة، والِعمارة  ما یعمر بھ : عامرة، وعلیھ أغناه، وعَمرت الخراب أَعمِّ

  .شيء على الرأس من عمامةكل : أجرھا، وبالفتح: المكان وبالضم
أي أن الِعمارة تأتي نقیض الخراب، والِعمارة في األوقاف ھي إصالح "

  .3"الموقوف والعنایة بھ وصیانتھ، بحیث یبقى على ما كان علیھ حین وقفھ
  حكم إعمار األعیان المتعطلة من األوقاف: ثانیا

غیر أنھم اختلفوا  اتفق الفقھاء على جواز إعمار أعیان الوقف الخربة والمعطلة،
في جواز تقدیم عمارة الوقف على صرف الریع على المستحقین أو عدم جوازه 

  :ویمكن حصر خالفھم وفق إطارین  - من باب احترام شرط الواقف -
ذا تعطل الوقف ولم یعد ھناك أمل في إصالحھ وإعادة إعماره، في ھذه إ -أ

ھة مماثلة، ومثال الحالة ذھب العلماء إلى أن ریعھ یصرف على أقرب ج
ذلك إن كان ھناك وقف على مسجد، وال أمل في إصالحھ فإن ریعھ یصرف 

  .4على مسجد مماثل
إذا تعطل الوقف وتأكد القائمون علیھ من إمكانیة معالجة ھذا الوقف أو  -ب

  :ترمیمھ، فقد اختلف الفقھاء في كیفیة المعالجة والترمیم 
والمالكیة والشافعیة إلى تقدیم العمارة على ذھب جمھور العلماء من الحنفیة " - 1

  .5"غیرھا من الجھات عن صرف ریع الوقف، أي یبدأ من غلتھ بعمارتھ
ذھب الحنابلة إلى ضرورة العمل بشرط الواقف، حتى ولو أدى ذلك إلى  - 2

  .- إن اشترط الواقف ذلك - 6تقدیم الصرف على العمارة و اندثار الوقف
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  الحكرماھیة صیغة : الفرع الثاني
أورد الفقھ اإلسالمي صیغة تمویلیة لألمالك الوقفیة التي تحتاج إلى مزید من     

االستثمارات حتى تصبح صالحة لتولید الدخل، وھي صیغة ُعرفت باسم 
  ".الَحكر في األوقاف"

  تعریف عقد الحكر: أوال
الَحكر حبس الطعام لتربص غالئھ، وصاحبھ محتِكر، : الَحكر لغة -أ
، َحكر فالن "المنع"الُحكرة ھو الجمع واإلمساك، فالتّحكیر على ھذا ھو وأصل 

  .7أي منع غیره من البناء علیھا: أرض فالن
وھو الماء المجتمع، كأنھ اُحتُكر  -بالفتح -الَحكر : و أصلھ في كالم العرب   

فھو غیر موجود بكتب اللغة، مما یفھم أن ھذا  -بالكسر -لقلّتھ، أما الِحكر
  .8ق قد اصطلح علیھ الناس بكسر الحاء وسكون الكافاإلطال

أقدم تعریف اصطالحي للَحكر ھو ما : الَحكر في االصطالح الشرعي -ب
االستحكار عقد إجارة یقصد بھ استبقاء :"حیث قال 9ذكره الرملي الحنفي

  .10"األرض المقررة للبناء والغرس أو ألحدھما
ء بعده من أھل العلم، ممن تكلم في وھذا التعریف قد نقلھ وعول علیھ من جا   

ابن عابدین في حاشیتھ، وكذلك محمد أبو زھرة في بحثھ :ھذا العقد ومن بینھم
، ولقد استعمل 11الذي نشر بمجلة القانون واالقتصاد في عددھا السادس عشر

  :الفقھاء لفظ الَحكر للداللة على ثالثة معان ھي 
لة، وھذا ما قصده الشیخ األجرة المقررة على عقار موقوف إجارة طوی - 1

 .12أي أجرة تصرف للمستحقین" أنّھ البد للوقف من َحكر "علیش في فتواه 
 13.العقار الموقوف المؤجر إجارة طویلة - 2
العقد الذي یتم بموجبھ تأجیر أراض وقفیة إجارة طویلة،  وھذا المعنى ھو  - 3

  . 14األكثر شیوعا عند إطالق لفظ الحكر أو التحكیر أو االستحكار

  شروط عقد الحكر و خصائصھ: ثانیا
یتضمن عقد الحكر مدة محددة وإن كانت طویلة، : شروط عقد الحكر -أ

ولكن جرى العرف أن تكون األحكار مستمرة لألبد، وإن ُعیّن فیھا وقت 
اإلجارة بمدة، ولكن ال یُقصد خصوص تلك المدة فمن احتكر أرضا مدة 

، إال أن الفقھاء 15الوقف إخراجھومضت، فلھ أن یبقى ولیس للمتولي على 
  :وضعوا أمرین لتقیید ذلك 
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یجوز اشتراط إخراج المحتكر بعد المدة المتفق علیھا، ألن الشروط المتفق  - 1
 16.علیھا مقدمة على العرف السائد

أن ال یترتب على بقاء المحتكر بأجرة المثل ضرر على الوقف، فإن كان   - 2
فیھ ضرر فإنھ یجوز للجھة المسؤولة أن ترفع األمر إلى القاضي  فیفسخ 

 . 17عقد الحكر
  .18خصائص عقد الحكر -ب
یعتبر عقد الحكر صیغة من بین عدة صیغ تمویلیة وقفیة، ولھ خصائص    

  :تمیزه عن باقي الصیغ 
 ).أرض، عقار: (ھو الملك الوقفي) المعقود علیھ( أن محلھ -أ

  ). بدل الحكر(یجب دفع أجرة المثل للجھة الوقفیة -ب
تتنازل جھة الوقف عن حق االنتفاع باألوقاف المحكرة، عملیا لصالح  -ج

  .المستحكر لفترة طویلة جدا
إال ) المبلغ الذي تأخذه األوقاف من المحتكر( ال یجوز صرف بدل الحكر -د

  .على مصرف یتحد مع مصرف الوقف األصلي
ق الحكر من حقوق القرار، ال ینتھي بموت المستأجر، ولكنھ یباع ویورث ح - ـھ

ویوھب وترد علیھ كافة حقوق الملكیة األخرى، وھو ما یزید من مخاطر 
  .اللجوء إلیھ

األجرة السنویة التي تأخذھا األوقاف مقابل حق الحكر، ھي أجرة رمزیة  - و
ولیس لھا مردود اقتصادي معتبر، والغایة منھا إثبات ملكیة جھة األوقاف 

  .لھذا العقار
  19مشروعیة عقد الحكر إلعمار األمالك الوقفیة: ثالثا

  :اختلف الفقھاء في حكر األوقاف على ثالثة مذاھب
ذھب جمھور الفقھاء إلى جواز إعمار األمالك الوقفیة بصیغة  :أوال

  :الحكر، ولو اشترط الواقف منع ذلك، إذا توفرت الشروط التالیة
  .أن یكون الوقف قد تخّرب وتعطل االنتفاع بھ -أ

  .أن ال یكون لدى إدارة الوقف، األموال الكافیة لعمارة الوقف -ب
  .المال، إلعادة إعمار الوقفأن ال تجد إدارة الوقف من یقرضھا  -ج

  .ذھب جمھور الحنابلة، وجمھور الشافعیة، إلى جواز ذلك مطلقا :ثانیا
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  .ذھب بعض الشافعیة إلى عدم جواز ذلك مطلقا: ثالثا
والراجح من األقوال، ھو قول الجمھور من الفقھاء، ألنھ قیّد الحكر 

تعطل، وكذلك  بمصلحة الوقف، إذ أن حكر الوقف وإعماره أولى من بیعھ إذا
  .حكر الوقف أولى من بقائھ خربا معطال  ال یدّر ریعا

  (B.O.T)" البناء والتشغیل ونقل الملكیة"ماھیة عقود : المطلب الثاني
فرض القطاع الخاص وجوده في بعض المشاریع، التي كانت في وقت 
 ما ِحكرا طبیعیا للدولة، و ذلك بتمویل إنشائھا و استغاللھا لمدة معینة، ثم

  . إعادتھا للجھة الحكومیة
" البناء والتشغیل و نقل الملكیة"نشأة وتعریف عقود : الفرع األول

)B.O.T(  
نظاما ) B.O.T" (البناء والتشغیل ونقل الملكیة"ال یمكن اعتبار نظام 

  .20"االمتیاز"مبتكرا في كلیتھ بل ترجع جذوره إلى ما یعرف بعقود 
    )(B.O.T" البناء و التشغیل و نقل الملكیة"نشأة عقود : أوال

، في (B.O.T)" الـبناء والتشغیل ونقل الملكیة"یؤرخ الكتاب نشأة نظام 
الوالیات المتحدة األمریكیة أعقاب الثورة الصناعیة، و تحول اقتصادیاتھا من 

ي دّعم النشاط التجاري إلى النشاط الصناعي، وتبنیھا لالقتصاد الحر الذ
  . مشاركة القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة و المشاریع التنمویة

و في "وانتشر بعد ذلك في بقیة دول أوربا بدءا من بریطانیا وفرنسا،     
م حصل تطوران مھمان على صعید 1984منتصف الثمانینات وبالضبط عام 

  :تطبیق ھذا النظام ھما
الذي یربط بین  "المانش"في ھذه السنة تم توقیع اتفاقیة تنفیذ نفق  :أوال

فرنسا و بریطانیا  أسفل بحر المانش، وذلك بین الحكومة الفرنسیة والحكومة 
من جھة ) Eurotunnel" (یوروتانال"البریطانیة من جھة، و شركة 

  .21"أخرى
 22"تورغوت أوزال" 1980دعوة رئیس الوزراء التركي سنة  :ثانیا

)Turgot Ozal ( الستخدام ھذا األسلوب في تنفیذ مشروعات البنیة التحتیة في
للتعبیر ) B.O.T(أول من استعمل اختصار الـ" ترغوت أوزال"تركیا، ویعتبر 

  .          23عن ھذا النوع من المشاریع
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  )B.O.T"(البوت"تعریف عقود : ثانیا
  :إنجلیزیةھي أحرف أولى لثالث مصطلحات ) B.O.T(الـ     

Build البناء، اإلنشاء أو التشیید: (یقابلھا. (  
Operate التشغیل: (یقابلھا.(  
Transfer24 )نقل، تحویل الملكیة: (یقابلھا. 

تشیر ھذه المصطلحات الثالثة مجتمعة إلى المشروعات التي تمنحھا 
الحكومة للقطاع الخاص، بموجب عقد امتیاز لبناء وتشغیل مشروع من 

بنیة التحتیة أو مرافق عامة، تعود ملكیتھ إلى الحكومة مع نھایة مشروعات ال
  .فترة االمتیاز

ستأتي الدراسة على : )B.O.T"(البوت"تعریف المنظمات الدولیة لعقد  - 1
، وكذلك تعریف "البوت"لعقود  UNIDO(25"(الیونیدو"ذكر تعریف منظمة 

" البوت"، وذلك اعتبارا لكون عقد UNCITRAL(26"(الیونسترال"منظمة 
  .                            شكل من أشكال تمویل مشروعات البنیة األساسیة والمرافق العامة في الدول

َعّرفت منظمة : B.O.T(27"(البوت"لعقد " الیونیدو"تعریف منظمة  -أ
أشخاص اتفاق تعاقدي، بمقتضاه یتولى أحد " :بأنھ" البوت"عقد " الیونیدو"

القطاع الخاص، إنشاء أحد المرافق األساسیة في الدولة، بما في ذلك من 
عملیات التصمیم والتمویل والقیام بأعمال التشغیل والصیانة لھذا المرفق، وتقوم 
ھذه الشخصیة الخاصة بإدارة وتشغیل ھذا المرفق خالل فترة زمنیة محددة، 

عین من ھذا المرفق، وأیة رسوم یُسمح لھا فیھا بفرض رسوم مناسبة على المنتف
أخرى شرط أن ال تزید عما ھو مقترح في العطاء وما ھو منصوص علیھ في 
صلب اتفاق المشروع، لتمكین تلك الشخصیة من استرجاع األموال التي 
استثمرتھا ومصاریف التشغیل والصیانة، باإلضافة إلى عائد مناسب على 

محددة، تلتزم الشخصیة الخاصة بإعادة االستثمار، وفي نھایة المدة الزمنیة ال
 .المرفق العام إلى الحكومة أو إلى شخصیة جدیدة یتم اختیارھا من طرف الدولة

من أحدث : )B.O.T(لعقد البوت " الیونسترال"تعریف منظمة  - ب      
التعاریف الصادرة عن مؤسسات ھیئة األمم المتحدة، التعریف الصادر عام 

، ھذه األخیرة التي "لمتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة األمم ا"عن  2001
أصدرت دلیال خاصا بمشاریع البنیة التحتیة الممولة عن طریق القطاع الخاص، 
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شكل من أشكال تمویل المشروعات تَمنح : " بأنھا" البوت"وقد َعّرفت عقود 
) االتحاد المالي للمشروع(بمقتضاه الحكومة امتیاز لمجموعة من المستثمرین

لتطویر مشروع معین وتشغیلھ وإدارتھ واستغاللھ تجاریا ویقوم االتحاد المالي 
بتطویر ) صاحب االمتیاز( للمشروع أو الشركة التي تم إنشاؤھا بواسطتھ

المشروع  وإدارة االمتیاز ِطبقا لما ھو منصوص علیھ في االتفاق المبرم بین 
  .28"الحكومة وصاحب االمتیاز

ریف، أنھ قد أھمل إمكانیة أن یكون تصمیم وإنشاء مما یُالحظ على التع   
المشروع من قبل القطاع الخاص، فقد ذكر التعریف أن العقد تطویر للمشروع 
من قبل المستثمرین، كذلك لم یرد ذكر أن المشروع ستنتقل ملكیتھ للدولة بعد 

  .انتھاء مدة االمتیاز
في " لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري"ورد التعریف السابق في تقریر     

م، وبعد ذلك أوردت اللجنة، 1996دورتھ التاسعة والعشرین بنیویورك عام 
البوت ھو " :م وھو2001في دلیل خاص عام " البوت"تعریفا معدال لعقود 

تمویل وتشیید مرفق المشروع الذي تختار فیھ  السلطة المتعاقدة صاحب امتیاز ل
أو مشروع للبنیة التحتیة، وتعطي ھذا الكیان حق تشغیل المرفق على أساس 
تجاري لفترة معینة، ثم تنتقل ملكیة المرفق بعد انقضاء مدة التعاقد إلى السلطة 

  .29"المتعاقدة
اختارت : )B.O.T( تعریف علماء االقتصاد اإلسالمي لعقود البوت - 2

، ألنھ التعریف الذي احتوى الوصف الدقیق "داغيالقرة "الدراسة تعریف 
، في حین أن بقیة التعاریف قد تناولت العقد من الجانب "البوت"لصورة عقد 

القانوني أو اإلداري، وأن التعریف قد أتى على ذكر أن مالك األرض قد یكون 
  .ناظر أوقاف في حین قد أھملت التعاریف األخرى ذلك

ھو اتفاق بین صاحب أرض " : داغي تعریف علي محي الدین القرة
وممول، یقوم بإقامة مشروع متكامل علیھا وتشغیلھ وصیانتھ، واإلفادة منھ 
لفترة محددة متفق علیھا، لیعود بعدھا المشروع لصاحب األرض، وھذا العقد 
یستفید منھ المالك حیث تعمر أرضھ بمشروع یعود إلیھ بعد فترة والمستثمر 

  .30"ید من ریع المشروع خالل فترة العقدحیث یشغل أموالھ ویستف
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إلى أن أركان " البوت"في بقیة تعریفھ لعقد " علي محي الدین"وقد أشار 
، وأشار كذلك إلى أن المالك قد )العاقدین، المعقود علیھ، صیغة العقد(العقد ھي 

 .31یكون حكومة، أو ناظر وقف، أو غیرھما
  )(B.O.T أھمیة عقود البوت: الفرع الثاني 

تعتبر الحكومة أھم شخص اقتصادي في الدولة، ولتصرفاتھا االقتصادیة "     
أثر كبیر على االقتصاد، فضال عن صلة أنشطتھا بمصالح المواطنین مباشرة، 

یتصل بمشروعات المرافق العامة " البوت"من ھذا المدخل ولكون نظام 
ارد مالیة للحكومة ذات السوق المتسع، والتي یتطلب إنشاؤھا وتشغیلھا مو

، اكتسبت ھذه المشاریع أھمیة كبرى خاصة 32"كبیرة، وعمالة ذات عدد كبیر
  :على صعید االقتصاد الوطني

التمویل عن طریق القطاع الخاص عموما، یسمح بنقل المخاطر : "أوال
المالیة والصناعیة وغیرھما من الحكومة إلى القطاع الخاص، وھو ما یدفع 

من ھذه المخاطر، وحسن اختیار المشروعات القطاع الخاص إلى االحتیاط 
  .33"وتأكید مقومات نجاحھا، وبالتالي یقلل من الفاقد ویرفع من كفاءة االستثمار

تستطیع الحكومة المضیفة لالستثمار، أن تخفف من ضغوط : ثانیا
، وذلك ألن التمویل المباشر من )عدم رفع المدیونیة للمال العام( االقتراض

لن یكون ضروریا حیث أن مصادر القطاع الخاص تقوم بتوفیر المیزانیة العامة 
–التمویل الذاتي الالزم إلنشاء وتطویر البنیة األساسیة، شرط أن یسمح لھ 

باستغالل المشروع لفترة زمنیة كافیة السترداد ما أنفقھ،  - القطاع الخاص
  .34باإلضافة إلى تحقیق ربحیة مناسبة لما تحملھ من مخاطر وأعباء

أن جذب الشركات المحلیة والعالمیة، ذات الكفاءة العلمیة والعملیة " :ثالثا
، یعمل على نقل "البوت"إلنشاء مشروعات المرافق العامة وفق نظام 
االستفادة أیضا من " و ،35"التكنولوجیا المتطورة للبالد، وتدریب العمال علیھا

إعطاء خبرات القطاع الخاص المحلي في إدارة وتشغیل ھذه المشاریع، و
 .36النموذج األفضل الذي تسترشد بھ المشروعات الحكومیة الحقا

تمكین الدولة من توفیر خدمات مختلفة أساسیة ال یمكن االستغناء :  رابعا
 ،37عنھا، ولم یكن من الممكن توافرھا أو إقامتھا بالموارد الحكومیة المحدودة
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الدخل واإلنفاق واالستثمار  -والتي تمثل إضافة كبیرة لالقتصاد الوطني 
، إلى جانب تشغیل عدد كبیر من العمالة وجذب مدخرات القطاع -الوطني
  . الخاص

یقدم أسلوبا عملیا یمكن " البناء والتشغیل ونقل الملكیة"إن نظام : خامسا
عام، التي تشھدھا للحكومات أن تستخدمھ، لتحقیق عملیة خصخصة القطاع ال

، ویتفوق ھذا النظام عن األسالیب األخرى في أن الحكومة 38أغلب الدول النامیة
تحتفظ بالسیطرة اإلستراتیجیة على المشروع، من خالل وضع الشروط 
والقواعد إلنشاء وتشغیل المرفق، والرقابة علیھ، ثم أیلولة المرفق للدولة مع 

 .39نھایة عقد االمتیاز
البناء والتشغیل "ة استخدام الحكومة لنتائج وأداء مشاریع إمكانی: سادسا
لتحسین صورتھا وأدائھا الداخلي والخارجي، وتوفیر انطباع " ونقل الملكیة

معالم استثماریة تزید من الكفاءة  - ھذه النتائج- محلي وعالمي ایجابي، وجعلھا 
یلیة متكاملة، التشغیلیة لالقتصاد الوطني، والعمل من خاللھا على خلق بیئة تشغ

ترفع من القیمة المضافة وتزید االعتمادیة المتبادلة بین المشروعات بعضھا من 
  .40بعض

إن الطلب الفعال المغذى بالنقود الحاضرة، التي تنتجھا : سابعا
مشروعات البنیة التحتیة تكافح الموجات االنكماشیة وال تسمح بحدوث الركود 

اكي الشامل بكافة مجاالت وأنواع ، ومن ثم فإن الوعي اإلدر41االقتصادي
مشروعات االمتیاز مقابل حق االنتفاع، یساعد على اختیار المناسب منھا من 

  .42جانب الدولة لحل مشاكل الركود واالنكماش
  لتفعیل صیغة الحكر B.O.T االستفادة من نظام الـ: المطلب الثالث

المصلحة ركز الفقھاء في مسألة القول بتمویل األوقاف المعطلة على 
الشرعیة لألوقاف ومستحقي غلتھا، والتي تستدعي التفكیر في طرق تمویلیة 

وعموما فإن "للوقف اإلسالمي وفق ما یناسب ظروف الزمان والمكان، 
الفقھاء، كالونشریسي من المالكیة، وابن صالح والنووي من الشافعیة، وابن 

تمویلیة للوقف  تیمیة من الحنابلة، قد أفتوا بمشروعیة البحث في وسائل
  .43"اإلسالمي بما یعود علیھ بالمصلحة
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" الحكر"وصیغة ) B.O.T(أوجھ التشابھ واالختالف بین عقد  :الفرع األول
  في األوقاف

ھي أوجھ التشابھ بین العقدین، وما ھي االختالفات بینھما التي أدت إلى  ما    
  انحسار دور األول و اتساع دائرة انتشار الثاني؟

  وصیغة الحكر في األوقاف) B.O.T(أوجھ التشابھ بین عقد : أوال
، "نظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة"یعتبر بعض الباحثین المعاصرین أن      

، وذلك "صیغة الحكر"ھو استنساخ غربي لمنتج استثماري وقفي إسالمي، وھو 
ین العقدین لوجود عناصر تشابھ بین العقدین أساسیة بینھما، ومن أوجھ التشابھ ب

  :ما یلي
تكون طویلة بالنسبة للعقدین، حتى  -فترة االمتیاز –أن فترة العقد : أوال

في عقد  –، والمحتكر - في عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة - یتمكن المستثمر
واستغاللھ المدة المناسبة لتحقیق ) البناء، الغرس(من إقامة مشروعھ -الحكر

  .44ھامش الربح المرغوب فیھ
یتنازل الواقف خالل فترة االمتیاز عن حق االنتفاع مقابل أجرة المثل،  :ثانیا

الغرض منھا إثبات  -وأجرة دوریة ضئیلة یدفعھا المستحكر لجھة الوقف 
تتنازل الجھة " البناء والتشغیل ونقل الملكیة"كذلك في عقد  -الملكیة الوقفیة

 .45مانحة االمتیاز عن حق االنتفاع مقابل أجرة دوریة
، تعود في نھایة )بناء،غرس(أن األرض وما أقیم علیھا من مشاریع :ثالثا

، الجھة الحكومیة في "الحكر"األوقاف في عقد  - فترة العقدین إلى طالب التمویل
  .46-"البناء والتشغیل ونقل الملكیة"عقد 

حاجة طالب التمویل إلى السیولة، تلجأ مؤسسات األوقاف إلى عقد : رابعا
ن األموال الوقفیة قلیلة أو منعدمة، ال تكفي لبناء واستثمار أي أل" الحكر"

مشروع منتج للنھوض بھذه األوقاف، فذلك یحتاج إلى عناصر وعوامل إنتاج 
من رأس المال وعمال ومواد خام، وتعظم الحاجة إلى السیولة كلما تعاظم شكل 

ذه ، فال مناص من لجوء األوقاف إلى محتكر یمول ویغطي ھ47االستثمار
الحاجة، وفي المقابل ھناك الدولة التي تكون موازنتھا في حالة عجز، ال 
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تستطیع تمویل مشاریع أساسیة أو مشاریع بنیة تحتیة الزمة و التي تتطلب 
 " bot" سیولة ضخمة، فتلجأ إلى الخواص من المستثمرین عن طریق نظام الـ 

التسییریة، فإذا أرادت الحاجة إلى اإلدارة المتخصصة ذات الكفاءة : خامسا
جھة األوقاف تحكیر أراضیھا أو عقاراتھا لمحتكر إلنجاز مشاریع اإلصالح 
والترمیم واالستثمار إال ألنھا قد تفتقر إلى كفاءة عنصر اإلدارة واإلشراف على 
ھذه األوقاف قبل الوضع الذي آلت إلیھ، وفي المقابل حاجة الدول والحكومات 

ھا لبعض المشاریع، محاولة البحث عن إدارة  إلى ذلك من دواعي تخصیص
، ولقد "البناء والتشغیل ونقل الملكیة"مختصة لھذه المشاریع، عن طریق نظام 

في إقامة نموذج " البناء والتشغیل ونقل الملكیة"برع القائمون على أمر مشاریع 
  48.إداري متمیز یمكن لألوقاف أن تستفید منھ

  .في األوقاف" الحكر"وعقد ) B.O.T( د أوجھ االختالف بین عق: ثانیا  
البناء والتشغیل ونقل "ونظام " عقد الحكر"إن االختالف الحاصل بین     

ھو اختالف ال یمس جوھر العقدین، إنما ھو اختالف یعود إلى جمود " الملكیة
إال  –صیغة الحكر ذلك لعدم تناولھا بالدراسة من قبل الباحثین اإلسالمیین 

دم تطویرھا لغیابھا ، وع -بعض اإلشارات الخفیفة لھا ضمن أمھات كتب الفقھ
البناء والتشغیل "عن التطبیق والممارسة العملیة والواقعیة، في حین أن نظام

قد لقي من الدراسات والبحوث القدر الذي جعلھ یتطور ویواكب " ونقل الملكیة
  :التغیرات االقتصادیة العالمیة،ومن ھذه االختالفات نذكر 

غالبا ما " والتشغیل ونقل الملكیة  البناء"أن طلب إقامة المشاریع بنظام  :أوال
یكون من قبل الجھة المستثمرة، التي ھي بحاجة إلى أرض إلرساء مشاریعھا، 
وھذا األمر یجعل الجھة الطالبة لألرض تعمل على تقدیم أحسن المشاریع مع 
أدق الدراسات لجدواھا االقتصادیة رغبة منھا في الحصول على االمتیاز دون 

أن الطلب على االستثمار إلعمار أعیان الوقف یكون من منافسیھا، في حین 
إذ استنفذت طرق اإلصالح والترمیم لھذه األعیان  -ضرورة–جھة األوقاف 

  . المعطلة
بمشاریع ارتباط مشاریع المستحكر على األرض المحكرة غالبا : ثانیا

إصالح بسیطة قد ال تعود بالنفع الكبیر على الغرس أو مشاریع ترمیم و
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بمشاریع " البناء والتشغیل ونقل الملكیة"المحتكر، في حین ترتبط مشاریع نظام 
  . استثماریة كبرى و أساسیة في الدولة

أدى "البناء والتشغیل ونقل الملكیة "الممارسة الفعلیة والتطبیقیة لنظام  :ثالثا
إلى تطویر واستحداث طرق إداریة ذات كفاءة عالیة، إضافة إلى إدراج 

تعمل على ضبط التعامل  -مالئمة لكل دولة تعمل بھذا النظام -انونیة منظومة ق
بھذا النوع من العقود، وتحدد ما للمستثمر من حقوق وما علیھ من واجبات، كما 
تحدد دور الحكومة المستضیفة لھذه المشاریع، في حین أن تراجع تطبیق 

لكفاءة اإلداریة، في األوقاف اإلسالمیة لم یسمح بخلق ھذه ا" صیغة عقد الحكر"
كما أن العقد لم یحض بقوانین وتشریعات خاصة بھ تزید من كفاءة أداء ھذا 

  .العقد

" الحكر"صیغة " لتطویر) B.O.T(إمكانیة اإلفادة من نظام : الفرع الثاني
  في األوقاف

إلعمار أعیان ) B.O.T"(البناء والتشغیل ونقل الملكیة"شروط عقد : أوال   
  الوقف

نظام البناء والتشغیل "من بین الصیغ التمویلیة المقترحة لتمویل األوقاف      
ولتفعیل ھذا النظام وتطبیقھ على مستوى األوقاف ) B.O.T " (ونقل الملكیة

اإلسالمیة البد من توفر شروط لضبط ھذا العقد وما یتوافق والشریعة اإلسالمیة 
  :والطبیعة الخاصة للملك الوقفي

، من الربا ضمن العقود المنظمة لھذا النظام أي محضور شرعيأن ال تت - 1
وغیره، وھذا یتحقق عندما یتم ذلك عن طریق المؤسسات المالیة الملتزمة 

  .49بأحكام الشریعة اإلسالمیة
أن ال یكون في ھذا العقد وملحقاتھ غرر أو جھالة فاحشة في بنوده والسیما  - 2

  .50ما یتعلق بااللتزامات المالیة
أن ال یقع غبن على الوقف من حیث المدة، كیفیة البناء، واإلعادة، حتى ال  - 3

یكون ھناك إفراط أو تفریط بحق الوقف، حیث تضبط شروط البناء والتسلیم 
  .51بما یحقق مصلحة الوقف
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إلعمار  "البناء والتشغیل ونقل الملكیة"صیغ تمویلیة مقترحة في نظام: ثانیا
  األوقاف

، "البناء والتشغیل ونقل الملكیة"إسالمیة لتمویل عقودیمكن اقتراح صیغ 
  :52وھي
یمكن لشركة  :التمویل من المصارف اإلسالمیة بطرق المشاركة -أ

المشروع الحصول على جزء من التمویل، للتغطیة إجمالي التكالیف الالزمة 
لنفقة المشروع من المصارف اإلسالمیة، وتعتبر ھذه المصارف مساِھمة في 

  .شركة المشروع بقدر نسبة مساھمتھا في التمویلرأس مال 
یمكن لمتبني  :تأسیس شركة مساھمة وطرح أسھمھا لالكتتاب العام -ب

المشروع، الحصول على ترخیص من الحكومة لتأسیس شركة مساھمة یكون 
الغرض منھا تنفیذ المشروع المطلوب القیام بھ، وتكون مدة ھذه الشركة ھي 

نوحة من الحكومة، ثم یقوم المؤسسون  بطرح أسھم نفس فترة االمتیاز المم
الشركة لالكتتاب العام للجمھور، وینبغي أن یكون االكتتاب بكامل القیم االسمیة 

  .لألسھم، حتى تضمن الشركة الحصول على التمویل الالزم لتنفیذ المشروع
   الخاتمة

 اختبار صحة الفرضیات: أوال
إلعمار " الَحكر"كفیال بتفعیل صیغة یعد الفقھ اإلسالمي : الفرضیة األولى

 .األوقاف العاطلة عن العمل
 مما جعل منھا" صیغة الَحكر"لم یتوسع الفقھ اإلسالمي في :اإلجابة

  .صیغة جامدة لم تواكب التطورات والتغیرات االقتصادیة المعاصرة )الَحكر(
البناء "یمكن االستفادة من تطور الممارسات الفعلیة لنظام  :الفرضیة الثانیة

، لتنمیة وإعمار "الَحكر"، لتطویر صیغة )B.O.T" (والتشغیل ونقل الملكیة
 .األوقاف العاطلة

 "البناء والتشغیل ونقل الملكیة"أبانت الدراسة أّن تطبیق نظام  :اإلجابة
)B.O.T ( ،في مختلف الدول الغربیة والعربیة، قد أعطى ھیكال إداریا

اإلسالمیة االستئناس بھا واالستفادة منھا، ومنظومة قانونیة قویة یمكن للدول 
  .وفق ما یتناسب مع األصول الشرعیة، والمبادئ األساسیة للوقف
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  النتـائج: ثانیا
  : توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منھا

صیغة تمویلیة لألوقاف العاطلة عن العمل،  وضعھا فقھاء " الَحكر" صیغة - 1
من ضیاعھ عن طریق إعماره بصیغة اإلسالم للحفاظ على الوقف، والخوف 

 .االستبدال
في أصلھ عقد مقید بمدة محددة، إالً أًن التعامل العرفي جعلھ " الحكر"عقد  - 2

غالبا ما یكون مطلق من المدة، مما أدى إلى تراجع  التعامل بھذه الصیغة إالً 
 .للضرورة القصوى، حفاظا على حقوق مستحقي عائد الوقف

، شكل من أشكال تمویل )B.O.T" (نقل الملكیةالبناء والتشغیل و"عقد  - 3
مشروعات البنیة التحتیة والمرافق العامة للدولة، عن طریق القطاع 

 .الخاص
 "البناء والتشغیل ونقل الملكیة"في األوقاف، وعقد "الَحكر"بین عقد  - 4

)B.O.T ( تشابھ في جوھر العقدین، واختالف من حیث الممارسات
البناء والتشغیل "ھذه األخیرة إلى ممارسة عقد  والتطبیقات لكل منھما، تعود

" الَحكر"في العدید من الدول، في حین تراجع ممارسات عقد" ونقل الملكیة
 .في الدول اإلسالمیة

  التوصیـات: ثالثا
،إلعمار أعیان "الحكر" توصي الدراسة بضرورة تناول ودراسة صیغة - 1

مجال صیغ التمویل الوقفیة الوقف العاطلة من قبل الباحثین االقتصادیین في 
 .لمحاولة بعثھا من جدید، وتفعیلھا على أرض الواقع

تكثیف جھود رجال القانون، ألجل وضع منظومة قانونیة خاصة بنظام  - 2
لتھیئة أرضیة تشریعیة، مالئمة لتطبیق ھذا " البناء والتشغیل ونقل الملكیة"

قوانین التي النظام في الجزائر، ویمكن االستعانة في ذلك بمراجعة ال
الصین، تركیا، فیتنام، مالیزیا، (وضعتھا الدول الرائدة في ھذا المجال 

 ....).باكستان
كما تناشد الدراسة بضرورة تھیئة منظومة مصرفیة إسالمیة محررة من  - 3

القیود والشوائب، ترغب إقبال المحكرین على المشاریع الوقفیة، 
  ".قل الملكیةالبناء والتشغیل ون"والمستثمرین على مشاریع 
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  :الھوامش
                                                        

، 52سامي محمد الصالحات، وسائل إعمار أعیان الوقف، مجلة الشریعة والقانون، العدد -1
  .200، ص 2012اإلمارات العربیة، 

الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تحقیق أنس محمد الشامي،  مجد -2
  .1141، ص ، ص 2008زكریاء جابر أحمد، دار الحدیث، القاھرة، د ط، 

  .201مرجع سابق، ص سامي محمد الصالحات، -3
، محمد بن الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، المعرفة -4

  .534، ص 2،ج 1997، 1بیروت، ط
محمد أمین بن عمر ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار،  -5

تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب، الریاض، ط 
  .559، ص 6ج  ،2003خاصة، 

  .559ص  2محمد أمین بن عمر بن عابدین، مرجع سابق ج  -6
  .388-387مجد الدین الفیروز أبادي، مرجع سابق، ص ص   -7
صالح بن سلیمان بن حمد الحویس، أحكام عقد الحكر في الفقھ اإلسالمي مقارنة بما علیھ  -8

السعودیة،  رسالة دكتوراه، قسم الدراسات العلیا الشرعیة، أم  العمل في المملكة العربیة
  .39، ص 2007القرى،

) ھـ1071- 993( الدین بن أحمد بن نور الدین األیوبي الفاروقي الرملي،ھو الشیخ خیر  -9
  .شیخ الحنفیة في عصره

  .40المرجع السابق، ص ...صالح بن سلیمان بن حمد الحویس، أحكام عقد الحكر -10
  .41مرجع سابق، ص ...صالح بن سلیمان بن حمد الحویس، أحكام عقد الحكر -11
محمد بن أحمد بن محمد علیش، فتح العلي المالك على مذھب األمام مالك، جمع علي بن  -12

  http//docs.google.com 45نایف الشحود،  ص 
، 05، ص2011إعمار أعیان الوقف،علي محي الدین القرة داغي، وسائل  -13

http//www.quaradaghi.com  
  .05محي الدین علي القرة داغي، مرجع سابق، ص  -14
عبد هللا محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خلیل، المطبعة الكبرى األمیریة،  -15

  .79، ص 7، ج 2، ط 1899مصر، 
  .09علي محي الدین القرة داغي، مرجع سابق، ص  -16
  .596محمد أمین ابن عابدین، مرجع سابق، ص  -17
علي القرة محي الدین  .82ص  محمد علي العمري، مرجع سابق، أحمد محمد السعد، -18

  .07داغي، مرجع سابق، ص 
  .08،09محي الدین القرة داغي، مرجع سابق، ص ص  -19
جعل حق التصرف لشخص أو ھیئة معینة، لنوع من أنواع اقتصادیات البلد، أو : االمتیاز -20

منطقة معینة یمارس فیھا العمل ویكون لھ الحق في منع غیره من مشاركتھ في نفس 
  .عملھ
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إطار الستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة ) b.o.t(قود البوت حصایم سمیرة،ع -21

، ص 2011التحتیة، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، نوقشت في 
08.  

سیاسي لیبیرالي، تولى رئاسة الوزراء من ) 1993-1927(ھو الرئیس الثامن لتركیا  -22
تمیزت فترة حكمھ بتوجیھ ) 1993-1989(ثم تولى الرئاسة في فترة )1989- 1983(

: ، تاریخ دخول الموقعhttp.kwikipidia.org ،االقتصاد نحو الخصخصة
23/01/2015.  

في تعمیر األوقاف والمرافق ) b.o.t(عكرمة سعید صبري، عقد البناء والتشغیل واإلعادة -23
المؤتمر العامة، بحث مقدم للدورة التاسعة عشر لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، منظمة 

  . 2، ص 2009اإلسالمي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجیز في عقود البوت، دار الكتب القانونیة، مصر،  -24

  .09، ص 2008ط، .د
25-  "Development Organization United Nations Industrial ") منظمة األمم

  )المتحدة للتنمیة الصناعیة
26- "United Nations Commission on International Trade Law") لجنة األمم

  )المتحدة للقانون التجاري الدولي
، دار الجامعة الجدیدة، دط، )b.o.t(عصام أحمد البھجي، التحكیم في عقود البوت -27

  .19، ص 2008اإلسكندریة، 
  .20عصام أحمد البھجي، مرجع سابق، ص  -28
  .20، ص ناصر خلیل جالل، مرجع سابق -29
  .05علي محي الدین القرة داغي، مرجع سابق، ص   -30
  .03، ص علي محي الدین القرة داغي، مرجع سابق -31
محمد عبد الحلیم عمر، قضایا اقتصادیة معاصرة من منظور إسالمي، سلسلة الحلقات  -32

  .88النقاشیة، جامعة األزھر، د ت، ص 
  .518سابق، ص إبراھیم بن صالح بن ابراھیم التّنم، مرجع  -33
، ص 2001، 1محسن أحمد الخضیري، التمویل بدون نقود، مجموعة النیل العربیة، ط -34

39.  
  .59محمد عبد الحلیم عمر، مرجع سابق، ص  -35
  . 40محسن أحمد الخضیري، مرجع سابق، ص  36- 

  .517التّنم، مرجع سابق، ص  إبراھیمإبراھیم بن صالح بن  -37
  .519التّنم، مرجع سابق، ص إبراھیمإبراھیم بن صالح بن  -38
  .90محمد عبد الحلیم عمر، مرجع سابق، ص  -39
  .519إبراھیم بن صالح بن إبراھیم التّنم، مرجع سابق، ص  -40
وھو ما استطاع االقتصاد األمریكي خالل الفترة الكلینتونیة التي استطاع فیھا ھذا " -41

اإلنتاج، واالنتعاش المستمر مع استخدام الكامل لعوامل  االقتصاد تحقیق التوظیف شبھ
  "أنظمة امتیاز إقامة المرافق العامة مع حق االنتفاع 
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  .23محمد أحمد الخضیري، مرجع سابق، ص  -42
عبد القادر بن غرف، فقھ استثمار الوقف وتمویلھ في اإلسالم، أطروحة دكتوراه، قسم  -43

  .120، ص 2004-2003الشریعة، جامعة الجزائر، 
في تعمیر األوقاف والمرافق ) bot( د محي الدین، تطبیق نظام البناء والتملیكأحم -44

 العامة، بحث مقدم للدورة التاسعة عشر، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، إمارة الشارقة،
  .23، ص 2009

  .11علي محي الدین القرة داغي، مرجع سابق، ص  -45
  .11علي محي الدین القرة داغي، مرجع سابق ، ص  -46
  .21أحمد محي الدین أحمد، مرجع سابق، ص  -47
  .18عكرمة سعید صبري، مرجع سابق، ص  -48
  .12محي الدین علي قرة داغي، مرجع سابق، ص  -49
أعیان الوقف،  في إعمار)bot(صفاء ھاجر خالدي، مدى إمكانیة االنتفاع من نظام الـ -50

بحث مقدم في الملتقى الوطني الستغالل األمالك الوقفیة في الجزائر 
، ص 2015أفریل  7- 6،الحاج لخضر، باتنة، )المشكالت، آلیات، الحلول(واستثمارھا

28.  
أحمد محي الدین أحمد، مرجع سابق، ص  .19عكرمة سعید صبري، مرجع سابق، ص  -51

23-24.  
  .526راھیم التّنم، مرجع سابق، إبراھیم بن صالح بن إب -52
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  : الملخص
تھدف ھذه الدراسة الى ابراز أھم الضوابط التي تحكم التمویل االسالمي، والتي 

، دم التعامل بالفائدة أخذا وعطاءتتمثل في االلتزام بقواعد الشریعة االسالمیة وع
واالبتعاد عن كل المعامالت المالیة المحرمة؛ كالغرر والغش والتدلیس واالحتكار، 

، إضافة الى عرض وتحلیل لالیرادات المكتسبة من طرف صناعة التمویل ...وغیرھا
االسالمي، والتي تتنوع بحسب الصیغة التمویلیة المستعملة من طرف قطاعات 

العائد ربحاً، وتارة أخرى أجراً، وتارة  صناعة التمویل االسالمي، فتارة یكون ھذا
جعالً؛ إذا كان مرتبطا بنھایة العمل، وقد شھدت أصول صناعة التمویل اإلسالمي 
نمواً مستمراً خالل السنوات السابقة مدعوما بالنمو الذي تشھده عدة أسواق ودخول 

  . أسواق جدیدة
  .لبنوك اإلسالمیةالتمویل اإلسالمي؛ ضوابط؛ إیرادات؛ ا :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
        This study aims to highlight the most important controls 
governing Islamic finance, which are to abide by islamic rules and not 
to deal with interest in giving and giving, and to stay away from all 
prohibited financial transactions, such as jealousy, fraud, fraud, 
monopoly, etc. In addition to the presentation and analysis of the 
revenues gained by the Islamic finance industry, which vary according 
to the financing formula used by the sectors of the Islamic finance 
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industry, this return is profitable, and at other times wages, and 
sometimes made, if it is linked to the end of the work, has seen the 
assets of the industry Islamic finance has been growing steadily over 
the past years, supported by the growth of several markets and the 
entry of new markets. 
key words: Islamic finance; controls; revenues; Islamic banks. 

  
 : مقّدمة

یعد التمویل عصب االقتصاد والشریان النابض للمؤسسات االقتصادیة، 
فبدونھ ال یمكن لھذه االخیرة النمو والتوسع في أنشطتھا االستثماریة، وتحقیق 

االستراتیجیة، وقد وجدت عدة مؤسسات مالیة تمارس نشاط الوساطة أھدافھا 
المالیة في توفیر احتیاجات المؤسسات التمویلیة، والتي تتمثل في البنوك 

  .واألسواق المالیة
تقوم فلسفة العمل البنكي على جمع األموال من أصحاب الفوائض المالیة 

االقتصادیة أو االفراد وتوجیھھا الصحاب العجز والذي یتمثل في المؤسسات 
في شكل قروض بفائدة، لیكون االیراد المحقق بالنسبة لھذه البنوك ھو الفرق 
بین االیراد المكتسب والفائدة المدفوعة الصحاب الودائع، ونظرا لحرمة 
التعامل بالفائدة؛ فكر االقتصادیین االسالمیین في إیجاد البدیل وعدم التبعیة 

ه البنوك، فتم انشاء البنوك االسالمیة في العدید من للغرب في التعامل بمثل ھذ
الدول بما فیھا الغربیة، إضافة الى اصدار الصكوك كبدیل عن السندات 
التقلیدیة، وكذلك الصنادیق االستثماریة االسالمیة، وإنشاء مؤسسات التامین 

  .التكافلي كبدیل عن التامین التقلیدي الذي یكتنفھ غرر كبیر
التمویل االسالمي نموا جیدا خالل السنوات السابقة، لقد عرفت أصول 

، األمر الذي جعل أنظار 2008ونظرا لصمودھا ونموھا في ظل االزمة المالیة 
الخبراء االقتصادین تتجھ لدراسة ومحاولة معرفة اسباب صمود ھذه الصناعة 
في ظل انھیار وافالس عدة مؤسسات مالیة كبرى، وقد كان من بین أسباب نمو 

مود صناعة التمویل االسالمي ھو التزامھا بأحكام الشریعة االسالمیة وص
وابتعادھا عن كل المعامالت المحرمة كالتعامل بالفائدة، وببیع الدیون 

  ...والمشتقات المالیة وغیرھا
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بما أن ھذه الصناعة ال تتعامل بالفائدة بالمعامالت المالیة المحرمة في 
ثماري على الصیغ التمویلیة القائمة على االسالم، فھي تبني ھیكلھا االست

المعامالت المالیة االسالمیة، وبالتالي یكون االیراد المحقق لھذه االخیرة 
مختلف بشكل جذري عن ذلك المحقق للبنوك التقلیدیة، مما یجعلھ متنوعا 

  .بحسب الصیغة التمویلیة المطبقة
لیة الرئیسة من خالل ما سبق؛ تحاول ھذه الدراسة االجابة عن االشكا

  :التالیة
من أجل سالمي وابط الحاكمة لمؤسسات التمویل اإلفي ما تتمثل أھم الض

  تحقیق اإلیرادات ومواصلة نشاطاتھا؟ 
  :تتفرع عن ھذا التساؤل الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة

 ؛ماھیة التمویل اإلسالمي؟ -
 ؛؟لتمویل اإلسالمياضوابط ما ھي أھم  -
في ظل  المحققة لمؤسسات التمویل اإلسالميما ھي أھم اإلیرادات  -

 .االلتزام بضوابطھا؟
یھدف ھذا البحث إلى عرض عام عن التمویل اإلسالمي : أھداف البحث

وتطوره ودراسة أفاقھ، مرورا بأھم الضوابط التي تحكم ھذا النوع من التمویل 
  .وأھم اإلیرادات المحققة منھ

شكالیة الرئیسة؛ اعتمدنا في من أجل اإلجابة عن اإل :المنھج المستخدم
بحثنا ھذا على المنھج الوصفي والتحلیلي باعتباره المنھج المناسب لمثل ھذه 

  .الدراسات
  :من أجل اإلجابة عن ھذه االشكالیة، قمنا بتقسیم الدراسة الى: ھیكل الدراسة

 .ماھیة التمویل اإلسالمي: المطلب األول
  .ضوابط التمویل اإلسالمي: المطلب الثاني
  إیرادات التمویل االسالمي وااللتزام بالضوابط لتحقیقھا : المطلب الثالث
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 ماھیة التمویل اإلسالمي: المطلب األول
التمویل االسالمي بدیال عن التمویل التقلیدي القائم على التعامل  یعتبر

عة بالفائدة، لذا یستبعد ھذا التمویل البدیل التعامل بھذه االخیرة، وااللتزام بالشری
  .االسالمیة

  تعریف التمویل اإلسالمي: الفرع األول
  التعریف اللغوي: أوال

تمال، وصلت ...وملت :التمویل مشتق من المال، جاء في لسان العرب
، ویمكن القول أن التمول ھو كسب المال والتمویل 1...وتمولت كلھ، كثر مالك

  .2ھو إنفاقھ، فأمولھ تمویال أي أزوده بالمال
  التعریف االصطالحي: ثانیا

توجد عدة تعاریف للتمویل اإلسالمي سنورد البعض منھا، لنخلص في 
  .األخیر بتعریف شامل للتمویل اإلسالمي

 أموال معنوي بتقدیم أو طبیعي شخص یقوم أن: "اإلسالمي ھو التمویل .1
 مساعدات و إعانات  (التبرع سبیل على إما معنوي، أو طبیعي آخر لشخص

 الحصول بقصد استثماره أجل من الطرفین بین التعاون سبیلعلى  ، أو)مثال
 كل عمل طبیعة مسبقا وفق االتفاق علیھا یتم نسبة على بینھما تقسم أرباح على

  .3"االستثماري و اإلداري القرار اتخاذ و رأسمال في مساھمتھ مدى و منھما
للمتعامل الثقة التي یولیھا المصرف اإلسالمي : " وعرفھ آخر أیضا على أنھ .2

معھ إلتاحة مبلغ معین من المال الستخدامھ وفق صیغة شرعیة محددة في 
غرض محدد خالل فترة معینة، ویتم التعامل فیھ بشروط محددة مقابل عائد 

 .4"مادي متفق علیھ
تقدیم ثروة عینیة أو نقدیة، بقصد االسترباح : "ولقد عرفھ منذر قحف بأنھ .3

تصرف فیھا لقاء عائد تبیحھ األحكام من مالكھا إلى شخص آخر یدیرھا وی
  . 5"الشرعیة

ومن أجل الخروج بتعریف شامل للتمویل اإلسالمي نورد التعریف التالي 
إلى  نقديالتمویل اإلسالمي ھو تقدیم تمویل عیني أو : "احثینألحد الب
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المختلفة بالصیغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة،  المؤسسات
  ."فعال في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لتساھم بدور
  صیغ التمویل االسالمي: الفرع الثاني

عدة صیغ تتناسب حسب  دواألفرامي للمؤسسات التمویل االسالیوفر     
احتیاجاتھم االقتصادیة؛ فمنھا صیغ قائمة على المشاركات وصیغ اخرى مبنیة 

  .على مبدأ المداینات
  االسالمي القائمة على المشاركة في االرباح والخسائرصیغ التمویل : أوال
  :توجد اربعة صیغ تمویلیة مبنیة على المشاركات، والتي تتمثل في     

أن "تسمى عند أھل الحجاز بالقراض، ویعرفھا ابن رشد : المضاربة - 1
یعطي الرجل المال على أن یتجر بھ على جزء معلوم یأخذه العامل من ربح 

  .6"كان مما یتفقان علیھ ثلثا أو ربعا أو نصفا المال، أي جزء
وتعرف كذلك على أنھا عقد بین طرفین یقدم بموجبھ أحدھما المال للطرف      

اآلخر لیعمل فیھ بھدف الربح على أن یتم توزیع ھذا الربح بینھما بنسب متفق 
علیھا ابتداء، أما الخسارة فیتحملھا صاحب المال وحده بشرط عدم تقصیر 

  . 7الطرف أو تعدیھ
فالمضاربة ھي اتفاق بین اثنین یقدم أحدھما المال ویقدم اآلخر العمل، على      

أن یتم اقتسام األرباح بینھما حسب االتفاق، أما الخسارة فیتحملھا صاحب المال 
  .وحده في حالة عدم تعدي أو تفریط أو عدم تقصیر المضارب

إما في المال أو في العمل  ھي اشتراك شخصین أو أكثر: المشاركة - 2
أو فیھما معاً، بھدف إنجاز عملیة معینة وعلى أساس اقتسام الناتج عنھا بحسب 

  . 8حصة كل واحد سواًء في المال أو في العمل
فالمشاركة صیغة من صیغ التمویل التي تستخدمھا البنوك اإلسالمیة 

استثمار مال من خالل قیامھا بالدخول مشاركة مع طرف أو أطراف معینة في 
معین، على أن تشترك كل األطرف في األرباح إذا تحققت بحسب االتفاق 
بینھما، وتحمل الخسارة إذا وقعت بحسب نسبة مساھمة كل طرف في رأس مال 

  .الشركة
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المزارعة ھي نوع من الشركة الزراعیة الستثمار : المزارعة - 3
لى أن تكون األرض األرض یتعاقد علیھا مالك األرض والعامل أو المزارع ع

والبذر من المالك، والعمل من المزارع والمحصول بینھا بحسب النسبة التي 
  .9یتفقان علیھا، أي أنھا معاملة على األرض بحصة من نمائھا

المساقاة في الشرع ھي العقد على من مالك لیتعھده غیره : المساقاة - 4
وھي . 10یكون بین المتعاقدینبالسقي والتربیة على أن ما یرزقھ هللا منھ من ثمر 

كذلك أن یستأجر مالك غرس أو زرع شخصا إلصالح غرسھ أو زرعھ وتنقیتھ 
 .11من األعشاب أو سقیھ بأجرة معلومة بجزء مما تنتجھ األرض

  صیغ التمویل االسالمي القائمة على مبدأ المداینات: ثانیا
  :نقسم إلى، وتالصیغ على مبدأ مداینة ذمة احدى طرفي التمویلھذه تبنى 

المرابحة مفاعلة من الربح وھو النماء، ویقصد بھا كذلك : المرابحة - 1
  .الزیادة

المرابحة ھي بیع الشخص ما اشتراه بالثمن الذي اشترى بھ : اصطالحا
  .12مع زیادة ربح معلوم

ولقد اختلف الفقھاء في تعریفھا فھي عند البعض البیع برأس المال و ربح 
اآلخر ھي أن یذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى بھ معلوم، وقال البعض 

  .13السلعة ویشترط علیھ ربحا بالدینار أو الدرھم
اإلجارة بكسر الھمزة، ھي بیع المنافع، وشرعا ھي بیع نفع : اإلجارة - 2

عقد على منفعة مباحة معلومة، : "تعرف على أنھاكما . 14معلوم بعوض معلوم
  .15"و موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوممدة معلومة من عین معلومة أ

السلم أو السلف ھو عقد بیع یعجل فیھ الثمن ویؤجل فیھ المبیع : السلم - 3
عقد یقوم على مبادلة : "ویعرف أیضا على انھ. 16فھو بیع اجل بعاجل:

، 17"عوضیین، أولھما حاضر وھو الثمن والثاني مؤجل وھو الشيء المسلم فیھ
فیھ الثمن، ویتأخر فیھ المبیع، فھو عكس البیع ألجل فالسلم ھو بیع یعجل 

  .جل معلوموصوف فیھ الذمة بصفات محددة إلى أالم
اإلستصناع ھو عقد یشتري بھ في الحال شيء مما : اإلستصناع - 4

یصنع صنعا یلزم البائع بتقدیمھ مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة 
  .18وبثمن محدد
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 التمویل اإلسالميضوابط : المطلب الثاني
تحكم عمیلة التمویل اإلسالمي مجموعة من القواعد والمبادئ التي توجھھ 
نحو تحقیق مراد هللا في العملیة التمویلیة، حتى تكون ھذه األخیرة عملیھ ھادفة 

؛ والتي تتمثل -التحسینیات  الحاجیات، الضروریات، - ومحققة مقاصد الشرع
تداولھ ومنع االحتكار وتحقیق الرفاھیة الشاملة في استدامة تنمیة المال ودیمومة 

للفرد والمجتمع والحفاظ على االستقرار االجتماعي واالقتصادي، وفیما یلي 
  .سنستعرض أھم ھذه الضوابط

  الشرعیةالضوابط : الفرع األول
  :یحكم التمویل اإلسالمي عدة معاییر شرعیة من بینھا     

ة الشروط التي یتطلبھا أو یصح بھا أن تكون عقود المعامالت موفا :أوالً 
  . 19العقد من شروط العقد والمعقود علیھ وغیرھا من األمور المتعلقة بالعقود

التي  - الربا في الفقھ اإلسالمي -اجتناب التعامل بالفوائد البنكیة  :ثانیاً 
یقوم علیھا النظام المالي اللیبرالي كاإلقراض بفائدة؛ فتلك الزیادة ھي ربا ألن 

، لذا یطرح التمویل اإلسالمي بدیل عنھا والمتمثل في 20ود ال تلد نقوداً النق
األرباح من خالل استعمال عدة صیغ إسالمیة؛ منھا ما یدخل تحت مسمى 
المشاركة في األرباح والخسائر، واألخرى تدخل تحت مسمى صیغ االئتمان 

ط بأصول ألن التعامل فیھا یرتب، التجاري التي تضم مختلف البیوع واإلجارة
، كما أن قاعدة التمویل 21ومنافع، ویحقق التوازن بین الربح والمخاطرة

السلع والخدمات، فتمنع  اإلسالمي تمنع كل تمویل ال یرتبط بإنتاج أو تداول
إعادة جدولة الدیون بأي زیادات، كما تمنع خصم الدیون بإنقاص مقادیرھا 

 . 22بتقصیر األجل
، من أجل حفظھ 23مجرد مستخلف فیھ واإلنسانیعتبر المال ملك �  :ثالثاً 

ّ� ملك  :وتنمیتھ وإنفاقھ في أوجھ حددھا هللا سبحانھ وتعالى، قال تعالى
فبینت ، )120: المائدة( الّسماوات واألرض وما فیھّن وھو على كّل شيء قدیر

اآلیة الكریمة أن كل ما في السماوات واألرض ھو ملك �، وبما أن المال ملك 
فاإلنسان خلیفة هللا في األرض یتصرف في ممتلكاتھ وفقا ألوامر ونواھي  �

، وھذا الملك تختلف كمیتھ وقیمتھ من شخص إلى آخر، فتجد 24المالك األصلي
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الغني والفقیر وتجد المستكفي وغیره، وقد بینھا هللا في ھذه اآلیة الكریمة، حیث 
اْألَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت َوھَُو الَِّذي َجَعلَُكْم َخَالئَِف : قال

لذا ، )165: األنعام( لِیَْبلَُوُكْم فِي َما آَتاُكْم ۗ إِنَّ َربََّك َسِریُع اْلِعقَاِب َوإِنَّھُ لََغفُوٌر َرِحیمٌ 
أن یحسن التصرف في ھذا المال بعیدا عن اإلسراف  ى االنسانیجب عل

ؤدي إلى سوء أداء الخدمات العامة بسبب حاجة األمة والتبذیر والتقتیر، ألنھ ی
 . 25إلى األموال
االبتعاد عن االكتناز الذي یعبر عن جمع المال دون استغاللھ في  :رابعاً 

أي نشاط اقتصادي، سواء كان استثماراً أو إنفاقاً في السلع االستھالكیة، فالمسلم 
قتصادیة وال یحتفظ بھا في مطالب شرعا بتنمیة واستثمار أموالھ في األنشطة اال

  .26شكل نقود سائلة
اجتناب االحتكار والغرر في عملیة التمویل، لما لھما من أثر  :خامساً 

واالبتعاد عن كل صور الغرر والتي تتمثل في . سيء على النشاط االقتصادي
 .27النجش والتدلیس والغش والكذب وغیرھا

اد الدین ألسباب التیسیر على المقترض الذى ال یستطیع سد :سادساً 
َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفنَِظَرةٌ إِلَٰى  :، وفي ذلك یقول هللا تبارك وتعالى28قھریة

قُوا َخْیٌر لَُكْم ۖ إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ    ).280: البقرة( َمْیَسَرٍة ۚ َوأَْن تََصدَّ
مراعاة قاعدة األولویات اإلسالمیة وذلك بتقدیم الضروریات  :سابعاً 

لحاجة العامة إلیھا، ثم العمل على توفیر المشروعات التي تیسر لألفراد 
  .الحاجیات والتحسینات

أن یكون غرض أي عملیة تمویلیة ووسائلھا ومنتجاتھا حالالً، إذ  :ثامناً 
محرمة شرعا أو فیھا شبھة  یمتنع البنك اإلسالمي عن تمویل أي نشاط أو سلعة

، كما یلتزم البنك اإلسالمي التعامل بالصیغ اإلسالمیة التي بینھا الفقھاء 29الحرام
  .المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

االلتزام بمبدأ الصدق عند استثمار األموال، من خالل قول الحق  :تاسعاً 
واجتناب الكذب بغض النظر عن األثر المادي لعملیة االستثمار سوآءاً كان 

 .ربحاً أو خسارة
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أن ال یكون الھدف من التمویل إلحاق الضرر بالمجتمع، وھذا  :عاشراً 
، ومعنى 30»وال ضرارال ضرر « : صلى هللا علیھ وسلممصداقاً لقول الرسول 

ال ضرر أي ال یضر اإلنسان أخاه فینقص شیئاً من حقھ، وال ضرار أي ال 
یجازیھ على إضراره بإدخال الضرر علیھ، فالضرر فعل الواحد، والضرار 

  . 31فعل االثنین، فالضرر ھو االبتداء بالفعل، والضرار ھو الجزاء علیھ
  في التنمیة االقتصادیة خدمة البیئة المحلیة والمساھمة: الفرع الثاني

یھدف االقتصاد اإلسالمي إلى تحقیق الرخاء االقتصادي ألفراد المجتمع، 
وھو الھدف االقتصادي في االقتصاد  –من خالل عملیات االنتاج المتقدمة 

المجتمع اإلسالمي، وھو على أن یشمل ھذا الرخاء كل فرد من أفراد  -الوضعي
  .32دنى لكل فرد في المجتمع اإلسالميما یعرف بتحقیق حد الكفایة، كحد أ

إن توفیر مختلف التمویالت التي تحتاج إلیھا المؤسسات واألفراد من 
مضاربة ومشاركة وغیرھا من الصیغ اإلسالمیة، تساھم في تحقیق التشغیل 

، 33الكامل لرأس المال الذي یؤدي إلى تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
یة إعطاء األھمیة الكبیرة للبیئة المحلیة من ویجب على البنوك اإلسالم

محافظات ومدن وقرى، وذلك ألن البنك یكون على علم بالمنطقة التي تحیط بھ 
وعلى علم بكل احتیاجاتھا وعلى العمالء المتواجدین فیھا، وبذلك یقوم 

، لذا  34بالمساھمة في التكافل االجتماعي في المنطقة المحیطة بالبنك اإلسالمي
جیھ أو تخصیص التمویل اإلسالمي إلى المشاریع التي حددتھا خطط یجب تو

 ،35التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للدولة من أجل مساندة ھذه الخطط وتدعیمھا
وفق معاییر اقتصادیة واجتماعیة لتحقیق أقصى عائد ممكن في األجل القصیر 

  .والطویل
اجات كل القطاعات یضم التمویل االسالمي عدة صیغ تمویلیة تالئم احتی

االقتصادیة من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات، مما یجعلھ ذو مكانة عالیة 
مقارنة بالتمویل التقلیدي في مجال تحقیق التنمیة االقتصادیة، بفضل اجتنابھ 
التعامل بالفوائد البنكیة التي تمثل تكلفة عالیة على المقترضین لألموال، 

ي أو مشاركة بین طرفي العملیة التمویلیة، وارتكازه على التعامل بھامش ربح
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ونفس الشيء بالنسبة للخسارة فیتحملھا الطرفین، وھذا ما یحقق العدالة في 
  .توزیع نتیجة العملیة االستثماریة

إن ھدف التنمیة في اإلسالم لیس مجرد زیادة الدخل القومي أو زیادة دخل 
مرتفع لجمیع األفراد، الفرد المتوسط، بل یتعداه إلى تحقیق مستوى معیشي 

سواء كانت لھم المقدرة على تحقیق ذلك بنفسھم، أم ال، وفي ذلك یقول اإلمام 
  .ما یعرف بالزكاة ، وھذا36"ما جاع فقیر إال بما منع غني": علي رضي هللا عنھ

  الغنم بالغرم و الخراج بالضمان: الثالثالفرع 
تحكم التمویل لقد استنبط العلماء القاعدة الفقھیة العامة التي 

، والمقصود العام منھا؛ »بالضمان الغنم بالغرم والخراج«وھي  اإلسالمي
تحمیل الفرد من الواجبات واألعباء بقدر ما یأخذ من المیزات والحقوق، بحیث 
تتعادل كفتا المیزان في الواجبات والحقوق، فال تثقل كفة إحداھما على حساب 

  .األخرى
  الغنم بالغرم: أوال

التمویل اإلسالمي ال یتعامل بالفائدة، فإنھ یعمل بنظام المشاركة في إذا كان 
ویقصد بھذه القاعدة أن الحق في الحصول على العائد أو . الربح والخسارة

، ذلك أن استحقاق الربح یعتمد على تحمل 37الربح یكون بقدر تحمل الخسارة
تاجیة على المخاطرة، فإذا دخل عنصر من عناصر اإلنتاج إلى العملیة اإلن

أساس المشاركة في الربح الناتج ال على أساس األجرة؛ فعلیھ أن یتقبل 
المخاطرة، أي یضمن ما قد یحدث من نتائج سلبیة ویتحملھا مقابل استحقاقھ 
لنصیب من الربح إذا تحقق وھذا ھو معنى الغنم بالغرم، أي المشاركة في أخذ 

  .38رم أو الخسارة إذا حدثتالغنم إذا حصل البد أن یكون مقابال لتحمل الغ
كما أنھا تمثل أساساً فكریاً قویاً لكل المعامالت التي  تقوم على المشاركات 
والمعاوضات، وتتضح ھذه القاعدة عند تطبیقھا في المعامالت الشرعیة، لیتجلى 
لنا الظلم الذي یكتسي المعامالت التقلیدیة القائمة على الربا عندما یعیش 

، ونفس الشيء 39د مدخراتھم دون أن یخاطروا باستثمارھاالمدخرون على عوائ
للمقرضین الذین یحصلون على عوائد دون أن یبذلوا أي جھد أو یتحملون أي 

  . خسارة فینالون مغنما دون مغرم
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  الخراج بالضمان: ثانیا
یقصد بھا أن من ضمن أصل الشيء جاز لھ أن یحصل على ما تولد عنھ 

أي الغلة التي تحصل منھ، كثمرة (یكون الخراج من عائد، فبضمان أصل المال 
المتولد عنھ جائز االنتفاع لمن ) الشجرة ومنفعة الدار وأجرة الدابة ونسلھا

ان الخراج الذي یكون مقابل الضمان ما كان : "وجاء في شرح القواعد. ضمن
منفصال غیر متولد كالكسب واالجرة والھبة فانھ یطیب لمن كان علیھ 

* أن من یضمن شیئاً لو تلف ینتفع بھ في مقابلة الضمان، أي 40"الضمان
؛ كما لو رد المشترى حیواناً 41وتحملھ لتبعات ھالك الشيء أثناء بقائھ عنده

بخیار العیب، وكان قد استعملھ مدة ال تلزمھ أجرتھ، ألنھ لو كان قد تلف في یده 
أو حدث فیھ  قبل الرد لكان علیھ دفع قیمة الخسارة من مالھ، ولو ھلك الحیوان

عیب جدید فإنھ على حساب المشتري الذي ھو في یده، إذن ما دام أنھ یضمن 
فإذا اقترض شخص مائة فإنھ یملك منفعتھا، وما یمكن . نقصھ فیستحق خراجھ

أن تثمره من عائد، مقابل مسؤولیتھ عن ھالكھا، كما أن المقرض قد تخلى عن 
ھا، فھذه القاعدة تنطبق على غلتھا وعائدھا مقابل تخلصھ من مسؤولیة ھالك

  . 42المقرض والمقترض
 اشترى إنسانا أن فلو لخراجھ، مستحق الشيء ضامن أن تقرر القاعدة إذن

 خیار لھ فإن السیارة، بھ ترد عیبا بھا وجد ثم مدة معینة، استعملھا ثم سیارة
 تحضر ھنا منفعتھا، عني بسیارتي، وفوت انتفعت نلك :البائع لھ قال فلو الرد،

  التي انتفع المنفعة تلك مقابل وأن بالضمان، بأن الخراج البائع وتجیب القاعدة
 عنك حمل أن استفدت فقد علیھ، تلفت تلفت لو إذ عنك؛ الضمان حملھ بھا 

عینة، وھكذا فالخراج بالضمان، فما استفاد منھ المشتري  مدة  سیارتك ضمان
  .ھ، فلو تلفت لتحمل ضمانھاال یحق للبائع أن یطالب فیھ؛ ألنھا كانت في ضمان

 وااللتزام بالضوابط لتحقیقھا إیرادات التمویل االسالمي: المطلب الثالث
تتقاضى البنوك التقلیدیة عند تمویلھا لألفراد والمؤسسات على عائد یتمثل 

التمویل اإلسالمي أو إیراد في معدل الفائدة على القروض الممنوحة، أما عائد 
فال یتمثل في الفائدة، وإنما یقوم ھذا التمویل على عائد آخر یختلف حسب 
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الصیغة التمویلیة المطبقة، فتارة یكون ربحاً، وتارة إجارة مستحقة، وتارة 
   .، وكل منھا تحكمھ عدة ضوابط شرعیةجعالً أخرى 

  وضوابطھ الربح: الفرع األول
على ھامش ربحي مستحق لمانح تقوم جل صیغ التمویل اإلسالمي 

كحالة  ؛التمویل، في بعض الحاالت یكون مشاركة بین طرفي العملیة التمویلیة
المشاركة والمضاربة، وفي حاالت أخرى یكون ھامش الربح محدداً كحالة 

، وھناك من یعتقد بأن الربح مثلھ مثل الفائدة ....المرابحة لآلمر بالشراء والسلم 
ول رفع ذلك اللبس بتعریف كل منھما وإظھار الفرق المصرفیة، لذا سنحا

 .بینھما
  تعریف الربح: أوال

تعریف الربح في االصطالح االقتصادي اإلسالمي  سنحاول أن نعرض
 وفي االصطالح االقتصادي والمحاسبي

 االصطالح االقتصادي اإلسالمي - 1
في ھو الزیادة سواء كانت  .43ھو الزیادة الحاصلة في التجارة: لغة -أ

المبیعات أو أي كسب آخر حصل ثمرة للعمل، ككسب الحداد والنجار 
   .وغیرھا ....والطبیب

یطلق الربح في االصطالح الفقھي على الزیادة الحاصلة على : فقھیا -ب
، و لقد عرفھ مجمع 44رأس المال نتیجة تقلیب المال في عملیات التبادل المختلفة

المال ولیس اإلیراد أو الغلة، ویعرف  الزائد على رأس: "الفقھ اإلسالمي بأنھ
، أو التقویم للمشروع بنقد وما زاد على رأس 45ما بالتنضیضإمقدار الربح 

 .46"المال عند التنضیض أو التقویم فذلك ھو الربح
كما عرفھ أحد الباحثین على أنھ الزائد على رأس المال نتیجة تقلیبھ في 

والصناعة وغیرھا، بعد تغطیة جمیع األنشطة االستثماریة المشروعة كالتجارة 
 .47التكالیف المنفقة علیھ للحصول على تلك الزیادة

لقد عرفھ بعض الباحثین بأنھ الزیادة : الوضعي االصطالح االقتصادي - 2
في المال سواء أكان صاحب المال ھو الذي یستثمره بنفسھ أم كان یعھد بعملیة 

ن ثمن بیع السلع المنتجة وبین االستثمار لغیره، وھذه الزیادة ھي الفرق بی
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وكما أن الربح یعتبر بأنھ المبلغ المتبقي للمالك من اإلیراد  ،48تكلفتھامجموع 
الكلي للمبیعات خالل فترة زمنیة معینة بعد استبعاد مدفوعات عوامل اإلنتاج 
التي أسھمت بخدمتھا في العملیة اإلنتاجیة، باإلضافة إلى المبالغ التي یتحتم 

الضرائب أو استقطاعھا مثل أقساط استھالك المباني واآلالت  دفعھا مثل
 . 49نفسھاوالمعدات، كل الفترة الزمنیة 

الربح ھو ما یتبقى من إیرادات االنتاج بعد : االصطالح المحاسبي - 3
خصم جمیع النفقات الظاھرة، كما أن الربح عندھم یتسع لیشمل ناتج جمیع 

 .50خدمیة او غیر ذلكاألنشطة التجاریة أو الصناعیة أو ال
 شروط استحقاق األرباح في االقتصاد اإلسالمي: ثانیا

  .یستحق الربح بالمال أو العمل أو الضمان أو ھما معاً 
ثبوت االستحقاق بالمال ظاھر؛ ألن الربح : استحقاق الربح بالمال - 1

، فیكون لمالكھ، ولھذا أستحق ربح المال في المضاربة 51نماء لرأس المال
والمزارعة والمساقاة باستمرار ملكھ، فھو كمالك یستحق الربح نماءاً لمالھ، 
فاألصل في كل مالك أن یستحق الثمر لصاحب الشجر والزرع لصاحب 

 :، فیكون استحقاق الربح لصاحب المال حسب الحاالت التالیة52البذر
الك أي الحالة التي یقوم فیھا الم: حالة استمرار المباشرة بصورة فردیة -أ

بنفسھ بالعمل في رأس المال الذي یملكھ في اإلنتاج، سواء كان مالھ عیناً، 
كأدوات أو آالت إنتاجیة أو كان ماالً نقدیاً، أو القیام بأعمال تجاریة كالبیع 

  .، ففي ھذه الحالة فإن صاحب المال یستحق كامل ما ینتجھ...53والشراء
ء رأس مالھ اإلنتاجي من خالل إعطا: حالة االستثمار غیر المباشر -ب

المتمثل في النقود للغیر لیعمل فیھ كمضارب، على أن یكون الربح بینھما 
، 54مشاركة حسب االتفاق، فیستحق نصیب من األرباح نتیجة المخاطرة بمالھ

 .ألنھ یتحمل الخسارة عند وقوعھا في حالة عدم تعدي أو تقصیر المضارب
ام بتصرفات إداریة كأن یملك ویستحق الربح كذلك رب المال دون القی -ج

أرضا فیربح ما ینبت فیھا من كأل طبیعي أو یملك حیوانات فتتكاثر وتكبر، 
 .فیربح ما زاد في وزنھا وعددھا
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 من أسباب استحقاق الربح ھو العمل،: استحقاق الربح بالعمل - 2
 :ویستحق في الحاالت التالیة

والعمل، والربح ال یحصل إال تعقد ھذه الشركة على المال : شركة األموال -أ
بھما معاً، فكانا سببا في استحقاقھ، فیستحق الربح بالمال ألنھ نماء لھ، كما 

، فمن كان یعمل بشكل مستمر یستحق نصیب 55یستحق بالعمل ألنھ علة حصولھ
 .من األرباح على الجھد المبذول من طرفھ

ي شركة یعتبر العمل سبب في استحقاق األرباح ف: شركة األعمال -ب
 . األعمال

، فالعامل في المضاربة 56فإن المضارب یستحق الربح بعملھ: المضاربة -ج
والمزارعة والمساقاة یستحق الربح بعملھ، واستحقاق الربح ھذا یستند إلى أن 
النماء في المال حصل بعملھ، ألن العمل ھو الدعامة األساسیة للربح في 

تقصیر من المضارب فیكون قد المضاربة، ولكن إذا وقعت الخسارة بدون 
 .خسر جھده

لقد عرف الزحیلي الضمان بأنھ االلتزام : استحقاق الربح بالضمان - 3
بتعویض الغیر عما لحقھ من تلف المال، أو ضیاع المنافع أو عن الضرر 

 الضامن التزام ھو فالضمان. 57الجزئي أو الكلي، الحادث بالنفس اإلنسانیة
وقعت؛ أي بمعنى تحمل المسؤولیة في العقود وھي  إن والخسارة الضرر بتحمل

التي یسمیھا الفقھاء بالضمان، فیستحق الربح بالضمان نتیجة تحمل المخاطرة 
في التجارة التي ال یمكن تجنبھا، ألن ھذه األخیرة قائمة على ذلك والناس 
بحاجة إلیھا، كما یستحق الربح كذلك في حالة الشركات بمختلف أنواعھا 

  .58ما یستحق الربحملما فیھا من المخاطرة والبیوع 
  ضوابط الحصول على الربح: ثالثا

لیس كل األرباح التي یمكن الحصول علیھا جراء القیام بأي نشاط 
اقتصادي حالال، فقد تكون في بعض الحاالت حراما، كحالة التجارة في السلع 

ثل الفائدة المحرمة، فالربح الناتج عنھا یعتبر في نظر الشرع حراما مثلھ م
المصرفیة، ولذلك لكي یكون الربح حالال یجب أن یخضع لعدة ضوابط 
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، وال یمكن بأي حال من األحوال الخروج عنھا، ومن ثم یجب أن 59شرعیة
 60:تتطھر المعاملة االقتصادیة من كل محرم او مكروه في ابعادھا التالیة

 .كروھاتسالمة المدخالت العینیة والمالیة وخلوھا من المحرمات والم -
 .سالمة المخرجات وخلوھا من المحرمات والمكروھات -

 سالمة نظام العمل واالسالیب المتبعة إلنمائھ
  األجرةضوابط : الفرع الثاني

  تعریف األجرة :أوالً 
لغة ھي اسم لألجرة وھي كراء األجیر، وھي الجزاء على العمل واإلثابة 

منفعة معلومة محددة، وقد أما اصطالحا ھي مقدار معلوم في مقابل . 61علیھ
، فتكون 62تكون المنفعة فیھ محددة بمدة معینة معلومة، أو بعمل موصوف محدد

اإلجارة إذن للعمل كما تكون للشيء بأي من ھذین الشكلین، األجر قد یكون أجر 
في إجارة (، وقد یطلق علیھ الكراء أو أجر العمل )في إجارة األشیاء( المال 

  .63)األشخاص
 شروط استحقاق األجر :ثانیاً 

األجرة إذن ھي مثل الربح . یستحق األجر رب الشيء أو العمل المؤجر
، فیستحق األجر 64تستحق بالعمل أو بالملك كما یستحق الربح بأي واحد منھما

بالعمل في حالة قیام العامل بعمل محدد مقابل مقدار معلوم، ألن األجرة ھي ما 
ھد مباشر یقوم األجیر بإیجاده واستھالكھ یدفعھ المؤجر لمكافأة عمل مأجور بج

قاق األجر بالمال أما استح. 65لحساب صاحب المشروع خالل عملیة االنتاج
فتكون لحالة تأجیر اآلالت و المعدات لألشخاص مقابل أجر معین ولمدة معینة، 
فاألجرة بالنسبة لمالك العین المؤجرة ھي كسب محدد معلوم على ملكھ یستحق 

حددة للعین المملوكة، فالمالك المؤجر یملك ویتحمل المخاطرة ببیع منفعة م
  .ویبیع منافع ما یملك

كما تستحق األجرة عند قیام البنك اإلسالمي بتقدیم الخدمات المصرفیة 
لعمالئھ أو لبنك آخر، فیحصل البنك في مقابل ھذه األعمال على أجر یطلق 

علیھا المصرف عند  علیھ في العرف المصرفي عمولة، كالرسوم التي یحصل
السحب وعند االستقطاع الشھري، وھي من قبیل المصاریف المبذولة في إنجاز 
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المعاملة، فتجوز بقدر الخدمة المقدمة باعتبارھا أجراً فعلیاً، وال تجوز الزیادة 
   .66علیھا
  ضوابط الحصول على األجرة: ثالثا

تحصل من ایجار المنافع، فیجب ان یكون ھذه االخیرة  األجرة أنمادام 
مما یجوز ایجاره، فال تصح االجارة فیما ھو محرم، مثال ال یجوز ایجار دار 

منفعة  أو )سلعة(او عینا یمكن ان تكون ھذه االجرة نقودا  كمالبنك ربوي، 
 ، ویجب ان تكون ھذه االجرة معلومة، كما یجوز تحدیدھا بمبلغ للمدة)خدمة(

كلھا، او بأقساط ألجزاء المدة، كما یجوز ان تكون بمبلغ ثابت او متغیر بحسب 
 .67طریقة معلومة للطرفین أي

  وضوابطھ الجعل: الفرع الثالث
  تعریف الجعل: أوالً 

الجعالة كلمة عربیة تعني لغة العوض، وأما اصطالحاً فھي اسم لما یجعل 
تعني االلتزام بدفع مكافأة معینة لإلنسان على فعل شيء، وبعبارة أخرى الجعالة 

  .68مقابل أداء مھمة محددة
أن یجعل الرجل للرجل جعال على عمل یعملھ، إن : " عرفھا ابن رشد بأنھا

وھو كذلك ". أكمل العمل، وإن لم یكملھ لم یكن لھ شيء وذھب عناؤه باطال
  .69المال الذي یحدده الجاعل لمن یقوم بعمل ما

یام شخص ما باإلعالن عن تقدیم مبلغ معین لمن فالصورة العامة للجعالة ق
ینجز عمال معینا، بحیث إذا لم ینجزه كامال ال یستحق شیئا، كأن یقول مثال 
شخص من أتاني بناقتي فلھ كذا، فإذا قام شخص ما بتحقیق ذلك وأتى بالناقة 
فیكون لھ جعل، وھو المبلغ الذي حدده الشخص الذي فقد ناقتھ، وإذا لم یأت بھا 

  .ال یكون لھ أي شيء، والجعل جائز شرعا وھو ما ذھب إلیھ جمھور العلماءف
  الجعلضوابط : ثانیاً 

  :70ضوابطھمن أھم 
أن یكون الجعل ماال معلوما ألنھ عوض كاإلجارة، فال یرغب أي شخص  .1

  .في العمل مع جھالة العوض
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یمكن أن یكون الجعل مبلغا من النقود، أو غیر نقدي وعندئذ یجب وصفھ،  .2
وإال كان لھ أجر المثل، وقد یكون الجعل جزءاً من المال المفقود الذي یراد 

 .العثور علیھ وإحضاره
 .یجب أن یكون الجعل ماالً متقوماً منتفعا بھ مقدوراً على تسلیمھ .3

 استحقاق الجعل شروط : ثالثاً 
یستحق العامل أو المجعول لھ، الجعل بعد تحقیق الشيء الذي طلبھ منھ 

وھو الشخص أو الجھة أو المؤسسة أو الحكومة الذي یعبر عن  ،71الجاعل
التزامھ بمبلغ ما لمن یقوم بعمل ما، فھو الموجب للعقد، وھو الملتزم للجعل، 

فمثال؛ تستحق البنوك اإلسالمیة الجعل ، ویجب أن یكون الجعل محددا وواضحا
 والمالیةعند تقدیمھا بعض من الخدمات المصرفیة، كتحصیل األوراق التجاریة 

، وقیامھا بتنفیذ الكثیر من العملیات لحساب المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة
جھات أخرى على أنھ عامل في عقد الجعالة، مثل البحث عن المعادن 
واستصالح األراضي، وتحصیل بعض الدیون واالستثمارات وبناء 

 إلخ، سواء تم ذلك من طرفھا أو من طرف جھة أخرى كحالة...المرافق
، وھي ال تستحق الجعل اال بعد قیامھا بالعمل المطلوب وتحقیق 72المضاربة

  .التي طلبت منھا الخدمة الفعلیة
  :خاتمة

تمویال بدیال عن التمویل التقلیدي القائم على  اإلسالميیعتبر التمویل 
لیھ من طرف المسلمین لالبتعاد إالتعامل بالفائدة، وقد ظھر األول للحاجة الملحة 

وقد شھد ھذا النوع من التمویل انتشارا كبیرا ، لربا والتي تعتبر من الكبائرعن ا
 2017على المستوى العالم على غرار الدول الغربیة، وقد بلغت أصولھ في سنة 

، وقد 2017-2012بین  %11تریلیون دوالر بنسبة نمو سنویة تعادل  2.44حوالي 
مي ھو صالبتھ واستقراره كان سبب االنتشار الكبیر لھ على المستوى العال

زمات، والتزامھ بالضوابط الشرعیة الحاكمة للمعامالت وصموده في وجھ األ
المالیة، ومساھمتھ في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة واحیائھ لنظام الزكاة، 

، وذلك باالحتكام الى القاعدة وتحقیق التكافل والعدل بین طرفي العملیة التمویلیة
  ."بالغرم والخراج بالضمانالغنم "الفقھیة 
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سالمي بھذه الضوابط ال یعني أنھا ال تحصل فالتزام مؤسسات التمویل اإل
یرادات متنوعة حسب الصیغة التمویلیة على إ، بل تحصل على على ایرادات

ذا كانت الصیغة التمویلیة مشاركة أو إعكس السائد في التمویل التقلیدي، ف
ذا كانت إ جراً أ، وقد یكون یراد ربحاً فیكون اإل ..مرابحة أو سلممضاربة أو 

المعاملة إجارة، وقد یكون جعال في بعض الخدمات التي تقدمھا البنوك 
  .سالمیةاإل

  قائمة المصادر والمراجع
  القرءان الكریم .1
 .بدون سنة ،6، دار المعارف، بیروت، ج"لسان العرب " ابن منظور،  .2
الطبعة الثانیة،  ،، دار القلم، سوریا"الفقھیة شرح القواعد " احمد بن محمد الزرقا،  .3

1989.  
دراسة فقھیة  -القواعد والضوابط الفقھیة في نظریة الضمان " إدریس صالح الشیخ فقیھ،  .4

 .2006، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة االردنیة، "- تحلیلیة
للو للطباعة ، دار أبو"أصول المصرفیة اإلسالمیة وقضایا التشغیل " الغریب ناصر،  .5

 .1996والنشر والتوزیع ، مصر، 
مكتبة مدبولي، مصر،  ،"االستثمار في االقتصاد اإلسالمي " أمیر عبد اللطیف مشھور،  .6

1990. 
، المعھد اإلسالمي "حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد" حسن عبد هللا االمین،  .7

 .2003الطبعة الرابعة، ،  ،للبحوث والتدریب، المملكة العربیة السعودیة
بدائل معدل الفائدة في االقتصاد االسالمي ودورھا في ادارة " حسن محمد الرفاعي،  .8

، "االزمة االقتصادیة العالمیة االسس النظریة وتطبیقاتھا في المصارف االسالمیة 
األزمة االقتصادیة : " بحث مقدم إلى مؤتمر كلیة العلوم اإلداریة الدولي الرابع حول

 .2010دیسمبر 16- 15، جامعة الكویت،"العالمیة من منظور االقتصاد اإلسالمي 
صیغ تمویل المشروعات الصغیرة في اإلقتصاد اإلسالمي " حسین عبد المطلب األسرج  .9

، مركز البصیرة للبحوث و اإلستشارات و الخدمات 08، دراسات إسالمیة، العدد "
 . 2010التعلیمیة ، مارس 

، دار "مخاطر االستثمار في المصارف االسالمیة " خمد حماد، حمزة عبدالكریم م .10
 .2008الطبعة األولى،  ،النفائس للنشر والتوزیع، األردن

الفائدة والربح وادوات التمویل االسالمیة دراسة تحلیلیة "  درویش صدیق جستنیة،  .11
كة ، مركز أبحاث االقتصاد االسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، الممل"اقتصادیة 

 .1995العربیة السعودیة، 
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الطبعة  ،، دار القلم، سوریا"أصول االقتصاد اإلسالمي " رفیق یونس المصري،  .12
 .1993الثانیة، 

، دار المكتبي للطباعة "المجموع في االقتصاد اإلسالمي" رفیق یونس المصري،  .13
 .2006الطبعة األولى، ،  ،والنشر والتوزیع، سوریا

 ،، منشورات الجلبي الحقوقیة، لبنان"رف اإلسالمیة المصا" ریمون یوسف فرحات،  .14
 .2004الطبعة األولى، 

، بحث مقدم في "التكافؤ االقتصادي بین التورق والربا" سامي بن ابراھیم السویلم،  .15
 .2003اكتوبر  27-25ندوة البركة العشرین، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 

، دار المریخ "یق محاسبي معاصر الزكاة تطب" سلطان بن محمد على السلطان،  .16
  .1986للنشر، المملكة العربیة السعودیة، 

، جمعیة التراث، "تطویر صیغ التمویل قصیر األجل للبنوك اإلسالمیة"سلیمان ناصر،  .17
 .2002غردایة، الطبعة األولى، 

الربح في الفقھ االسالمي ضوابطھ وتحدیده في " شمسیة بنت محمد اسماعیل،  .18
 .2000الطبعة األولى، ،  ،، دار النفائس، األردن"المالیة المعاصرة المؤسسات 

، المعھد اإلسالمي "تحلیل فقھي واقتصادي  –الجعالة واالستصناع " شوقي أحمد دنیا،  .19
 .2003الطبعة الثالثة،  ،للبحوث والتدریب، المملكة العربیة السعودیة

دراسة  -المصارف اإلسالمیةالربح والخسارة في معامالت " عادل عبد الفیصل عید،  .20
 .2007الطبعة األولى، ،  ،، دار الفكر العربي الجامعي، مصر"مقارنة 

، المعھد "اإلدارة اإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیة " عبد الحمید عبدالفتاح المغربي،  .21
 .2004الطبعة األولى،  ،اإلسالمي للبحوث والتدریب، المملكة العربیة السعودیة

دور البنوك االسالمیة في تمویل المؤسسات الصغیرة " عبد القادر،  عبد الرحمان .22
 .2010-2009، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة وھران، "والمتوسطة

فعالیة نظام التمویل االسالمي في مواجھة اثار االزمة " عبد الرحمان عبد القادر،  .23
، اطروحة دكتوراه، "- دراسة حالة البنوك االسالمیة الخلیجیة –المالیة العالمیة 

 2016-2015جامعة بسكرة، 
، بحث مقدم "المصرفیة اإلسالمیة حقائقھا وآلیاتھا وتطویرھا " عبد الستار أبو غدة،  .24
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 ستراتیجیة للتمویل اإلسالمياال األھداف
  في مواجھة التحدیات البیئیة وتحقیق التنمیة المستدامة

The strategic objectives of Islamic finance in 
facing environmental challenges and achieving 

sustainable development 
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   :الملخص
 ضرورة وضع الرؤىستراتیجیة للتمویل اإلسالمي في تتجلى األھداف اال  

وتخصیص  الغایات واألھداف، وتحدید على ضرورة وضوح المستقبلیة، والتركیز
 المدى على القرارات اإلستراتیجیة المؤثرة واإلمكانات المتاحة، وأیضا اتخاذ الموارد

 والتمویل البیئي من أھم أنواع .اإلدارة العلیا وممارسات بتصرفات البعید، مع االھتمام
لتمویل اإلسالمي لصیغ اویمكن  .الخضراء لتحقیق التنمیة المستدامة االستثمارات

ومن ثم تحقیق تنمیة  ،ساھم في التمویل البیئيتأن التي تمتاز بالمرونة في التطبیق 
وفر وت ،والخدمات بالسلع حقیقیة ترتبط اقتصادیة نشاطات من قدمھتبما  ،مستدامة

  . األسواق في حقیقیة منافسة خالل من وافرا ربحا اإلسالمیة للمصرفیة
التمویل اإلسالمي، االقتصاد الحقیقي، االقتصاد االفتراضي، : الكلمات المفتاحیة

  .البیئة، التنمیة المستدامة

Abstract:  
The strategic objectives of Islamic finance are reflected in the need to 
develop future visions, focus on the need for clarity of goals and 
objectives, identify and allocate resources and potentials, and also take 
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strategic decisions affecting the long term, with attention to the 
behavior and practices of senior management. And environmental 
finance is one of the most important types of green investments for 
sustainable development. Islamic financing formulas that have 
flexibility in application can contribute to environmental financing, 
and thus achieve sustainable development, with what they offer of real 
economic activities linked to goods and services, and provide Islamic 
banking with ample profit through real competition in the markets. 
Keywords: Islamic finance, Real economy, Virtual economy, 
Environment, Sustainable development. 

  : مقّدمة
 یمثل التمویل عصب وشریان الحیاة االقتصادیة، فكل مشروع  
 هللا، ھبة البیئي ألن البیئة التمویل خاص تمویل وبشكل إلى یحتاج اقتصادي

لذا وجب على كل األفراد  واآلجلة،اآلنیة  اإلنسان حاجات لتلبیة خلقھا سبحانھ
 حال أي في یجوز وال الطبیعیة، مواردھا وتنمیة والمجتمعات والدول حمایتھا

 عناصر في جوھري تغییر األحوال اإلخالل بتوازنھا وإحداث أي تلویث أو من
االستثمارات الخضراء لتحقیق  والتمویل البیئي یعتبر من أھم أنواع. نظامھا

 اإلنسان بین المتبادلة بالعالقة االھتمام إلى ة، التي تھدفالتنمیة المستدام
: أساسیة جوانب ثالثة على وتعتمد. المجتمع وتنمیتھ الطبیعي وبین ومحیطھ
 االجتماعیة، والحفاظ على البیئة، مع المحافظة في العدالة االقتصادیة، الفعالیة
ببیئة  التمتع وعلى الطبیعیة الموارد من القادمة األجیال حقوق على نفسھ الوقت
ویساھم التمویل اإلسالمي بشكل فعال في التمویل البیئي من أجل تحقیق . نظیفة

 بالسلع حقیقیة ترتبط اقتصادیة ألنھ یشارك في نشاطات ،تنمیة مستدامة
الذي یدور حول ) العیني( المجال الصحیح لالقتصاد الحقیقي والخدمات،

 الزراعیة والصناعیة وكل الموارد األصول الحقیقیة أو العینیة، كالموارد
بینما یدور االقتصاد االفتراضي حول  الحاجات البشریة، تشبع التي الحقیقیة

   .األصول المالیة كاألسھم والسندات وغیرھما
حدوث  إلى والخدمات یؤدي السلع كمیة على النقود فزیادة كمیة  
والخدمات،  السلع كمیة عن النقود كمیة نقصان فإن المقابل، وفي ،التضخم
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الحالتین التضخم واالنكماش من أسباب  حدوث االنكماش، وكلتا إلى یؤدي
 - بالفوائد انھیار كثیر من األنظمة االقتصادیة، ولذا اعتبرت كل القروض

مصدر  ألنھ االقتصاد، على الحقیقي الخطر مصدر - للربا الشائعة الصورة
المنھج  اإلسالمي یأتي التمویلوالحقیقي، وھنا  المالي القطاع االنفصام بین

 دیون إلنشاء وسیلة فیھ العادل، إذ ال یوجد التوازن ھذا یحقق الذي الصحیح
 ومقصد ثمرة ھي المنفعة والخدمات، وھذه السلع تبادل عن بمعزل ربحیة
 ویتحقق الثروة تنمو المنافع ھذه خالل عموما، ومن االقتصادي والنشاط التبادل
 األسس أھم أحد وضع قد یكون التمویل اإلسالمي وبھذااالقتصادي،  الرخاء

االلتزامات والدیون  بین التوازن المالي واالقتصادي، وتحقیق االستقرار لبناء
  . أخرى جھة من الحقیقي والنشاط الثروة وبین جھة، من

العقود الفعالة التي تمتاز بالمرونة  التمویل اإلسالمي من  عقودوتعتبر   
واتساع نطاق التعامل بھا سواء في السلع الزراعیة أو الصناعیة أو في التطبیق 

تمویل التجارة ونشاط المقاوالت، وإمكانیة ممارستھا بواسطة جمیع مؤسسات 
ومصادر التمویل، ویعمل في مجال االقتصاد الحقیقي، ألن موضوعھ تسلیم 

 تالمنتجا على تسویق سلع وخدمات ولیس رد مبلغ القرض النقدي، وتعمل
وتفتح ھذه العقود . عدد من القطاعات االقتصادیة والصناعیة وتنمیة الزراعیة

اإلسالمیة لتحقیق الربح الوافر  مجاال واسعا للتمویل واالستثمار أمام المصرفیة
  .  األسواق وإضافة قیمة حقیقیة لالقتصاد في فعلیة منافسة خالل من

البحث  إشكالیة فإن ر،الذك سالفة الوضعیة من انطالقا: إشكالیة البحث  
 : تبرز من خالل التساؤالت اآلتیة

في مواجھة التحدیات البیئیة ؟  للتمویل اإلسالمي اإلستراتجیة ما ھي األھداف
  وكیف ینعكس ذلك على تحقیق التنمیة المستدامة؟ 

الفرضیات  وضع اإلشكالیة، تم ھذه عن لإلجابة :فرضیات البحث  
  : اآلتیة
 غیاب البیئة، وأن على مفتوح معلومات نظام إال ھي ما اإلستراتیجیة 

 ؛ھاتحدیات من یعمق أن شأنھ من البیئیة االستدامة سیاسات
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  الرتباط نظرا االقتصادیة، النظریة مع انسجاما أكثر اإلسالمي التمویل 
 بینھ وتاریخیا حیویا یوجد ارتباطا حیث) العیني(الحقیقي  عملیاتھ باالقتصاد

أدى ذلك إلى حدوث  بینھما االرتباط انفصل لي، وكلماالما وبین واالقتصاد
 المالیة؛ األزمات

 یساھم التمویل  یمكن أن ومتوازنة، فال منسجمة معادلة والتنمیة البیئة
    .بیئة بدون المستدامة الشاملة التنمیة اإلسالمي في تحقیق

اإلسالمي والبیئة والتنمیة  التمویل موضوع حضي :أھمیة البحث  
 كافة في تلعبھ الذي للدور الھام نظرا والبحث، واالھتمام بالدراسة المستدامة

 :إلى ما یلي الموضوع ھذا في البحث أھمیة االقتصادیات، وتبرز
 سریعة  بیئة ظل في التخطیط االستراتیجي أسالیب تأثیر مدى عن الكشف

 والتطور؛ والتغیر النمو
  ما ظل اقتصادیة واجتماعیة، فيیعمل التمویل اإلسالمي على تحقیق أھداف 

 ودون مواردھا، على والحفاظ البیئة لحمایة المستدامة التنمیة إلیھ تنادي
 القادمة؛ باحتیاجات األجیال المساس

 المستدامة والحفاظ على البیئة  والتنمیة باالقتصاد النھوض جھود ارتباط
  .فعالیة صیغ التمویل اإلسالمي بمستوى

  : یھدف البحث إلى ما یلي: أھداف البحث
  معرفة معنى اإلستراتیجیة في أدبیات االقتصاد، ومعرفة ماھیة االقتصاد

 الحقیقي وإیجاد الفرق بینھ وبین االقتصاد االفتراضي؛ 
 المستدامة، وتقییم  والتنمیة البیئة من كل بین القائمة العالقة طبیعة تحدید

 حدیات البیئیة؛وقدرة وأداء التمویل اإلسالمي في مواجھة الت
  تقدیم معلومات عن األھداف اإلستراتیجیة للتمویل اإلسالمي، لتحقیق أھداف

     .اقتصادیة واجتماعیة مع عدم اإلضرار بالنواحي البیئیة
ھذه  أھداف البحث، ولتحقیق إشكالیة على لإلجابة: منھجیة البحث  

 عند یقف ال المنھجالوصفي التحلیلي ألن ھذا  المنھج على الدراسة، تم االعتماد
 بین العالقات الظاھرة وكشف تحلیل إلى یمتد وإنما الظاھرة وصف حدود

 تحسین في تسھم استنتاجات إلى والوصول تفسیرھا أجل من المختلفة أبعادھا



  المستدامةستراتیجیة للتمویل اإلسالمي في مواجھة التحدیات البیئیة وتحقیق التنمیة اال األھداف
  

  

 505                                                                                 مجلة اإلحیاء

ھذا  وطبیعة البحثیة الذي یتالءم المناھج أنسب الواقع وتطویره، وھو من
الجوانب  ویصف دراستھا المراد الظاھرة عن الموضوع، إذ سوف یعبر

 الظاھرة، وذلك من لفھم دقیقة وضروریة معلومات توفیر خالل من لھا المختلفة
 والمجالت والدوریات، وتقاریر والكتب، المراجع على االعتماد خالل

   .البحث مجال ھذا في العالقة ذات اإلنترنت وشبكة والمؤتمرات، المنظمات
  :اآلتیة العناصر من انطالقا ھذا البحث إشكالیة معالجة ستتم: محتوى البحث

مفاھیم أساسیة حول اإلستراتیجیة، التمویل اإلسالمي، البیئة، والتنمیة  :أوال
  .المستدامة

  . العالقة بین البیئة والتنمیة المستدامة :ثانیا
  . آلیات مواجھة الفكر اإلسالمي للتحدیات البیئیة :ثالثا

انعكاسات األھداف اإلستراتیجیة للتمویل اإلسالمي في حمایتھ للبیئة على  :رابعا
  .تحقیق التنمیة المستدامة

مفاھیم أساسیة حول اإلستراتیجیة، التمویل اإلسالمي، البیئة، والتنمیة : أوال
  :المستدامة

 : مفھوم اإلستراتیجیة - 1
 كلمة منStrategy إستراتیجیة  كلمة اشتقت: تعریف اإلستراتیجیة -أ

 استخدامعلى  القدرة  تعني والتي الیونانیة، Strategos )استراتیجوس(
ثم تطور ھذا ، 1"رالنص تحقیق أجل من الحربیة المعارك إدارة في الجیوش

 الرئیسة األھداف تحدید"فأصبح یطلق على المفھوم لیشمل مختلف المیادین 
 لتنفیذ الموارد الضروریة وتوزیع العمل طریقة وتبني للمؤسسة األجل طویلة

  .2"األھداف أو ھي تلك القرارات التي تھتم بعالقة المنظم بالبیئة الخارجیة ھذه
 التي أھم العوامل من ھي اإلستراتیجیة أن على تؤكد التعاریف ومعظم

أما التخطیط اإلستراتیجي . السوق في للمؤسسة التنافسي المركز دعم في تساھم
 المؤسسة، أھداف لتحقیق عملھ یجب لما التحدید المقدم على ینطوي فھو الذي

  . 3والسیاسات الخطط ووضع استراتیجیات وبناء
 للمؤسسة، ورسم المستقبلیة الرؤیة تصور" ونعني باإلدارة اإلستراتیجیة

 المتوقعة بینھا العالقات أبعاد وتحدید البعید، المدى غایاتھا علي وتحدید رسالتھا
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القوة  ونقاط بھا، المحیطة والمخاطر الفرص بیان في یسھم بما بیئتھا وبین
 علي المؤثرة اإلستراتیجیة القرارات اتخاذ بھدف وذلك لھا، الممیزة والضعف

 .4"وتقویمھا ومراجعتھا المدى البعید
تتجلى أھم : االستراتیجي والتخطیط التقلیدي التخطیط بین الفرق -ب

 :  5اإلستراتیجي فیما یليالفروق بین التخطیط التقلیدي والتخطیط 
 ویسعى التخطیط بالمستقبل التنبؤ على العادي بمفھومھ التخطیط یعمل 

  . المستقبل تشكیل إلى االستراتیجي
 االستراتیجي التخطیط بینما الواقع العادي بمفھومھ التخطیط یجاري ما غالبا 

 . ذلك فھو على عكس
 لتحقیقھا فترة تحتاج ال محددة أھداف بلورة إلى غالبا العادي التخطیط یسعى 

تحقیق  إلى یسعى االستراتیجي نجد أن التخطیط حین طویلة، في زمنیة
 .   قصیرة زمنیة فترة في یصعب تحقیقھا وأھداف كبرى طموحات

 التخطیط  أھداف تمتد المحلیة، بینما بالبیئة العادي غالبا التخطیط یرتبط
 . الدولیة أیضا البیئة لتشمل االستراتیجي

  :6لإلستراتیجیة عدة مزایا نذكر منھا: اإلستراتیجیة مزایا -ج
 تحاول ھذه المؤسسة للمؤسسة، وصورة واضحة مستقبلیة خطط رسم 

 المستقبلیة الرؤیة إلیھا بشتى الطرق والوسائل، وأیضا توضیح الوصول
 على ضوءھا القرارات المناسبة، وتوحید اتجاھاتھا وزیادة واتخاذ للعمل
واكتشاف  والرقابة والتنسیق ھذه القرارات اتخاذ عملیات وكفاءة فاعلیة

 األھداف في تتمثل واضحة معاییر لوجود االنحرافات وتصحیح
والمستجدات  الظروف الفعال للمؤسسة مع وكذلك التعامل. اإلستراتیجیة

 المدى على البیئي مع التغیرات، وذلك بسبب التفاعل التكیف على والقدرة
 . البعید

 و الموارد لتوزیع واضح معیار التنافسي للمؤسسة، ووجود المركز تدعیم 
 والمالیة االقتصادیة النتائج المختلفة، وتحقیق البدائل بین تخصیصھا

 فعالة، وتسھیل بطریقة واإلمكانات الموارد المرضیة لھا، وتخصیص
 بین واالحتكاك التعارض المنظمة، ومنع داخل االتصال وتنسیق عملیة
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 العمل خالل من العاملین اشتراك المصالح المختلفة للمؤسسة، وتشجیع
 .للتغییر في االتجاه غیر الصحیح مقاومتھم من الجماعي مما یقلل

 المشكالت،  مع التعامل وسلیمة في ومناھج علمیة ألسس وضع اإلستراتیجیة
مختلف  على النادرة منھا واإلمكانات خاصة الموارد وأیضا تخصیص

األولویات  المؤسسة، وتحدید في الوظائفیة األعمال واألنشطة وحدات
 واألھداف السنویة األجل طویلة األھداف وضع یتم بحیث النسبیة واألھمیة

األولویات،  بھذه باالسترشاد الموارد تخصیص عملیات والسیاسات وإجراء
 قدرات تطویر في تساھم جدیدة إبداعیة تبني المؤسسة ألفكار وإمكانیة

 مستمرة تغییرات إجراء تطویر واقعھا من خالل في تولید الرغبة لیةوقاب
 من لتحسین الممارسة اإلداریة إطارا وإیجابیة، كما أن اإلستراتیجیة تمثل

 السوق على رقابتھا، والتركیز أو النشاطات على والسیطرة خالل التنسیق
 . الخارجیة والبیئة
تنبني صیغ التمویل اإلسالمي على  :مفھوم التمویل اإلسالمي - 2

المعامالت االقتصادیة المرتبطة بالقطاع الحقیقي، بمعنى یتم التزاوج في صیغ 
التمویل اإلسالمي بین كل من القطاع المالي والقطاع الحقیقي، وسوف نتطرق 
إلى طبیعة االرتباط بین االقتصاد الحقیقي واالقتصاد المالي من جھة، وإلى أھم 

 : ل اإلسالمي من جھة أخرى، وذلك على النحو اآلتيصیغ التموی
یتعلق االقتصاد  :طبیعة االرتباط بین االقتصاد الحقیقي واالقتصاد المالي -أ

العیني أو الحقیقي باألصول العینیة أو الحقیقیة، ویتناول كل الموارد الحقیقیة 
كیة أو التي تشبع الحاجات البشریة بأسلوب مباشر كاألصول والسلع االستھال

فاألصول العینیة أو االقتصاد . بأسلوب غیر مباشر كاألصول والسلع اإلنتاجیة
العیني ھو الذي یرتكز علیھ االقتصاد وھو المؤشر الحقیقي للثروة، بینما یعبر 

العیني، وال  االقتصاد من تعكسھ االقتصاد المالي عن قیمة ما ترمز إلیھ وما
تولد دخوال بذاتھا وإنما تسھل من تولید األصول العینیة للدخول، فاألصل أن 
أدوات االقتصاد المالي التي من أھمھا النقود واألسھم والسندات جاءت لتسھل 
عملیات التبادل على األصول العینیة، لذا نجد أن العالقة التي تربط بینھما ھي 

  . عالقة التابع بالمتبوع
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تسمح صیغ التمویل اإلسالمي كالبیع اآلجل  :صیغ التمویل اإلسالمي -ب
للسلع  حقیقیة تبادل عملیة والسلم بإنشاء التزامات مالیة ودیون ربحیة، ضمن

 عجلة النمو وتحقیق الرخاء وبناء تعزیز وفي تولید الثروة في والخدمات تسھم
 سالمي إنشاء دیوناإل التمویل في یمكن المالي واالقتصادي، إذ ال االستقرار

السلع والخدمات، فھو ال یشجع على االستدانة ویمنع  عن تبادل بمعزل ربحیة
التعامل بالربا بصوره المختلفة منعا قاطعا، ویمكن تقسیم صیغ التمویل 

 : اإلسالمي إلى أربعة أنواع وھي
 تحبذ الشریعة اإلسالمیة التمویل : صیغ التمویل القائمة على المشاركة

وتملیك األصول على غیره من  التداول قاعدة على بالمشاركة التي تستند
 في توزیع العدالة أنماط التمویل األخرى، ألنھا مبنیة على أساس مبدأ

في  التعادل أساس مبدأ على وااللتزامات بین المتعاقدین الحقوق
المعاوضات، حیث ینتفع الطرفان معا وال ینفرد أحدھما دون اآلخر، 

 الطرفان أیضا الخسارة في حالة حدوثھا، وھذا عكس المداینات ویتحمل
 وتضرر اآلخر، ولھذا صرح الطرفین أحد التي تحتمل  انتفاع واإلجارة

 مع ویجوز المعاوضات، في یغتفر ال ما یغتفر في المشاركات بأنھ الفقھاء
 مقابل المشاركة على التشجیع وھذا. یجوز مع االنفراد ال ما االشتراك

 .المالیة التشریعات في الیوم السائد االتجاه یسیر عكس الدین في دیدالتش
 المختلفة اإلعفاءات صور خالل من االستدانة على الضریبة تشجع فأنظمة

، 7المشاركة وعلى التملك على ضریبة تفرض بینما الفائدة والقروض، على
 في  مدرسة االقتصاد ولھذا نادى كثیر من الخبراء أمثال ویلیام بوتر أستاذ

 بضرورة سیتي بنك، مجموعة في وكبیر االقتصادیین لالقتصاد لندن
 من المشاركة والحد على التشجیع في اإلسالمي النظام من االستفادة

من الصیغ  من ھذا النوع المستمدة أسالیب التمویل وتنحصر أھم. 8المدیونیة 
في التمویل بصیغة المشاركة والتمویل بصیغة المضاربة وصیغتي 

 .  المزارعة والمساقاة 
 قائمة أیضا على  إن ھذه الصیغ: صیغ التمویل القائمة على البیوع

المخاطرة، ولكن بدرجة أقل من الصیغ القائمة على المشاركة، إذ أنھ ال 
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لم یتم قبضھ، وتستند ھذه  یمكن أخذ الربح دون ضمان، وال یتم البیع ما
بیوع المساومة وبیوع األمانة : الصیغ على قاعدة الدین، وھي على نوعین

التي منھا بیع المرابحة التي تعتمد علیھا المصارف اإلسالمیة في عملیاتھا 
عملیات  تمویل في التمویلیة، وتعد أداة تمویل على المدى القصیر، وتستخدم

 األنشطة مختلف على تطبیقھا یمكن كما ،الداخلیة والخارجیة التجارة
 أم بالمؤسسات، وتنحصر أھم باألفراد خاصا ذلك سواء كان والقطاعات

البیع  النوع إلى جانب التمویل بصیغة ھذا من المستمدة أسالیب التمویل
البیع  بالمرابحة في التمویل بصیغة البیع بالسلم، التمویل بصیغة

البیع باإلجارة، ویمكن إضافة أسلوبین وھما  باالستصناع، والتمویل بصیغة
 .التمویل بصیغة البیع بالتقسیط والتمویل بصیغة البیع بالتورید

 تقوم ھذه الصیغ على أساس : صیغ التمویل القائمة على عقود التأجیر
تملیك المنفعة في مقابل عوض أو تملیك منافع شيء مباح لمدة معلومة 

ویل بصیغة التأجیر التمویلي، التمویل بعوض، وتتمثل ھذه الصیغ في التم
بصیغة التأجیر التشغیلي، التمویل بصیغة التأجیر المنتھي بالتملیك، 

 .والتمویل بصیغة سندات اإلجارة واألعیان المؤجرة
 تقوم ھذه الصیغ على : صیغ التمویل القائمة على عقود التبرع واإلحسان

ثل في القرض أساس التنازل عن منفعة شيء مباح دون عوض، وتتم
الحسن، الوقف، والزكاة والصدقات، وھذه الصیغ یمكن أن تمول كل 
األغراض، كما یمكن أن تمول شراء األصول الثابتة، وتساھم في التنمیة 
االجتماعیة وھي األفضل لتمویل الخدمات الصحیة والتعلیمیة، وتمویل 

ما القرض االحتیاجات االستھالكیة، كما أنھا أنسب للتمویل النقدي السی
 . الحسن

تساھم صیغ التمویل اإلسالمي في توفیر : مزایا صیغ التمویل اإلسالمي -ب
رؤوس األموال وتخصیص واستغالل الموارد االقتصادیة وتدعیم القدرة 
التمویلیة لالستثمارات إلنتاج مختلف السلع وتوفیر الخدمات وتساھم أیضا في 

ة في مشروعات إنمائیة أو القیام التقلیل من حدة البطالة، عن طریق المشارك
بتمویلھا مما یؤدي إلى توسیع الطاقة اإلنتاجیة في مختلف القطاعات وھذا یؤدي 
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إلى دفع عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وتعتمد ھذه الصیغ في مجملھا 
على الموارد المحلیة في إنشاء وتوفیر فرص العمل، كما تعمل على تحقیق 

ازنة والشاملة في المجتمع، وتوفیر بدائل متعددة لالستثمار وتوزیع التنمیة المتو
األرباح مما یحقق العدالة في توزیع الثروة، كما لھا دور فعال في تمویل 
مشروعات إنمائیة جدیدة أو لتجدید وإحالل مشروعات قائمة، وتحفیز الطلب 

 .  على منتجاتھا

 باإلنسان، والذي یشتمل علىھي كل شيء یحیط  البیئة: مفھوم البیئة - 1
والكائنات الحیة والغالف الجوي وكل المنشآت التي  والھواء والتربة الماء

ویھتم علم البیئة بدراسة التفاعل بین الكائنات . حاجاتھ المختلفة أقامھا، إلشباع
وتضطرب األنظمة البیئیة إما ألسباب طبیعیة . الحیة والوسط التي تعیش فیھا

واالنجراف والجفاف وغیرھا، أو ألسباب ترجع إلى نشاط اإلنسان كالتصحر 
كاستنزاف الموارد الطبیعیة والصناعة وما نتج عنھا من تلوث الذي أصبح سمة 

وضمن ھذا العنصر سنحاول التعرف على ماھیة اقتصاد . عالمنا الحاضر
 .البیئة، ومفھوم السیاسة البیئیة وإستراتیجیاتھا

أفرزت التطورات البیئیة في العقود األخیرة إلى : یئةماھیة اقتصاد الب -أ
الوجود فرعا جدیدا من فروع العلوم االقتصادیة ھو اقتصاد البیئة، بسبب 
التخصیص األمثل للموارد الطبیعیة والحاجة الملحة للحمایة، وألن حساب النفقة 

األخضر ویقصد باالقتصاد البیئي أو االقتصاد . یتم فیھا مراعاة الجانب البیئي
 والتحلیلیة النظریة الجوانب مختلف بیئیة بمقاییس یقیس ذلك العلم الذي

 تضمن بیئیة توازنات على المحافظة إلى االقتصادیة، ویھدف والمحاسبیة للحیاة
، ولقد ازداد الضغط على الموارد البیئیة المتاحة بسبب النشاط 9مستدیما نموا

جي، فتحقق بذلك النمو االقتصادي االقتصادي وما صاحبھ من التقدم التكنولو
على حساب إلحاق ضرر كبیر بالبیئة في مقدمتھا التلوث البیئي، ویھدف 
اقتصاد البیئة إلى حمایة البیئة ووقایتھا من التلوث عن طریق إدخال عامل 

 .التكلفة وتخصیص جزء من العوائد لتحقیق ھذه األھداف
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 السیاسة من جزء البیئیة سیاسةال تمثل: السیاسة البیئیة واستراتیجیاتھا -ب
العامة ویقصد بھا التكافؤ بین المنفعة الحدیة والتكلفة الحدیة للتلوث البیئي، 

 وتقلیل البیئیة المشاكل وتعمل وفقا للمبدأ الوقایة خیر من العالج بتجنب
اإلمكان، واالھتمام بالوعي البیئي وإعداد الفنیین  قدر عنھا الناجمة األخطار
وتھدف ھذه السیاسة إلى حمایة البیئة والحد من . ومنح الحوافز البیئیةاألكفاء 

تلوثھا وعدم استغالل مواردھا بشكل مفرط وتحسین سلوك اإلنسان اتجاھھا، 
ویمكن أن نمیز بین صنفین من األدوات والوسائل البیئیة، صنف یتمثل في 

ة والتنظیمیة التشریعی سن القوانین والترتیبات خالل األدوات التنظیمیة من
 تتعلق معینة ووضع اشتراطات االنبعاث إصدار مستویات تحدد التي واللوائح
 بمستوى االرتقاء على للتراخیص، والعمل نظام ووضع اإلنتاج، بأسلوب
 أفراد المجتمع، واالعتماد على تطبیق اختبار حساسیة البیئیة بین البیئي الوعي
ستعانة باألدوات التعلیمیة والتثقیفیة معھا، كما یمكن اال التعایش إمكانیة ومدى

واستغالل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وذلك بتعریف المستھلك بمصادر التلوث 
في السلع المصنعة والمواد الغذائیة وكیفیة التعامل معھا، وتعتبر ھذه األدوات 
شرطا أولیا لتفعیل الصنف الثاني وھي األدوات االقتصادیة والتي تتمثل في 

 من الحد عملیة إلى مباشرة الموجھة الضرائب البیئیة، وتقدیم اإلعانات فرض
فوق  أن یلوث الترخیص مالك یستطیع التلوث، أو بإعطاء ترخیص بحیث ال

البیئة بحیث ال یرتقي إلى التلوث الخطر أو التلوث  في المقبول التلوث مستوى
  . المدمر

لحمایة البیئة فتتمثل في مكافحة التصحر بكافة  ةستراتیجیات المتبعأما اال
 في لزراعتھا البریة النباتات من وسالالت أنواع الوسائل المتاحة كتطویر

 زحف واجھات أمام الخضراء األحزمة والقاحلة وإقامة الجافة المناطق
الصحراء وغیرھا، ومكافحة تلوث المیاه وتلوث التربة والھواء، ومكافحة تلوث 

حضریة والمھنیة، والمحافظة على التنوع الوراثي، والحد من انبعاث البیئة ال
ثاني أكسید الكربون والغازات خاصة في المصانع وفي قطاع النقل، والحد من 
التلوث الحراري والمشع والتلوث الشخصي الذي یتعلق باإلنسان والذي یتعدى 

 .إلى تلوث المحیط الذي یعیش فیھ
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التنمیة المستدامة ھي التي تأخذ بعین  :المستدامةمفھوم التنمیة  - 2
االعتبار ضرورة دمج البعد البیئي في السیاسات التنمویة االقتصادیة 
واالجتماعیة، وعرفت التنمیة المستدامة على أنھا التنمیة التي تفي حاجات 

، 10الجیل الحالي دون اإلضرار بقدرة األجیال القادمة على الوفاء باحتیاجاتھا
 البیئیة الموارد استثمار إلى تھدف التي األعمال" :ت أیضا على أنھاوعرف
 الطبیعیة الموارد التلوث، ویصون من ویحد التنمیة، یحقق الذي بالقدر

 حق تراعي تنمیة علیھا، وھي السیطرة ومحاولة استنزافھا من بدال ویطورھا،
 أنھا كما األرض، لكوكب الحیوي الطبیعیة للمجال الثروات في القادمة األجیال

 تلبیة ھي فأولویاتھا األول، المقام في لإلنسان األساسیة االحتیاجات تضع
 والحصول والتعلیم العمل وحق والملبس الغذاء والمسكن من المرء احتیاجات

 المادیة حیاتھ نوعیة بتحسین یتصل ما وكل الصحیة الخدمات على
، 11"نعطي مما أكثر األرض من نأخذ أال تنمیة تشترط واالجتماعیة، وھي

 البعد االقتصادي، البعد :وتسعى التنمیة المستدامة إلى تحقیق ثالثة أبعاد أساسیة
 إلى المجتمع نقل البیئي وكذلك البعد التكنولوجي الذي یعني والبعد االجتماعي

للبیئة خاصة في  منظفة تكنولوجیات تستخدم التي النظیفة الصناعات عصر
كما تھدف التنمیة المستدامة إلى تحقیق استغالل عقالني المرافق الصناعیة، 

الموارد الطبیعیة والحفاظ علیھا وتلبیة الحاجات األساسیة ألفراد المجتمع، 
النمو المستدام، وربط البیئة  تحقیق نحو التنمیة وزیادة الدخل للدولة، وتوجیھ

 تعرضت التي ةالبیئ تأھیل باالقتصاد أثناء دراسة الجدوى االقتصادیة، وإعادة
 أجیال قدرات من الحد دون الحاضر بحاجات االستخدام، والوفاء وسوء لتدھور

والثروات،  المداخیل في التفاوت بحاجاتھا، وتقلیص الوفاء على المستقبل
المجتمع  ألھداف الحدیثة االجتماعي وربط التكنولوجیا العنصر على والتركیز
القائمة، والعمل على استمراریة  البیئیة بالمشكالت المجتمع وعي وتعزیز

التنمیة عن طریق توسیع استعمال الضرائب الخضراء وتطویر األداء البیئي، 
 حمایة إجراءات البیئیة، وتحسین واألطر بمبادئ تلتزم جدیدة استثمارات وجذب
الخضراء وربطھا  التكنولوجیا وتسویق البیولوجي، وتطویر والتنوع الطبیعة

 .بأھداف المجتمع
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  العالقة بین البیئة والتنمیة المستدامة: ثانیا
إن حمایة البیئة من التلوث عنصر أساسي من عناصر التنمیة   

المستدامة، وتعتبر الموارد الطبیعیة محور العالقة بین التنمیة المستدامة والبیئة، 
لذا یجب األخذ في الحسبان عند رسم السیاسات االقتصادیة كل من البیئة 

طبیعیة، فرغم أنھ ال یمكن منع التلوث نھائیا إال أنھ یجب تطبیق والموارد ال
برامج حمایة البیئة التي ال تعوق التنمیة وال تشكل إعاقة لھا، فالعالقة بین 
التنمیة المستدامة والبیئة عالقة وطیدة وایجابیة في إطار التنمیة المستدامة بیئیا، 

ة والتنمیة المستدامة من خالل والشكل اآلتي یوضح االرتباط القوي بین البیئ
التأثیر بین التلوث والنمو في الناتج المحلي اإلجمالي في بعض تجارب الدول 
الصناعیة، حیث یؤدي اعتماد تكنولوجیا أنظف وأكثر كفاءة إلى انخفاض 

 .التلوث
  العالقة بین البیئة والتنمیة المستدامة ): 01(الشكل رقم            

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 منھا، مطبعة  الحمایة ووسائل البیئة لتلوث والمالیة االقتصادیة محمد الشیخ، اآلثار: المصدر
  .100، ص 2002  ، مصر،1 الفنیة، ط اإلشعاع

   

ولقد تطورت عالقة البیئة بمفھوم التنمیة المستدامة بمرحلة تحقیق نمو   
اقتصادي باستغالل أكبر قدر ممكن من الموارد البیئیة ثم مرحلة تحقیق نمو 
اقتصادي مع حمایة البیئة ثم انتقلت إلى مرحلة تحقیق نمو اقتصادي مع إدارة 

دیة البیئیة التي تعمل على الموارد البیئیة ثم استقرت في مرحلة التنمیة االقتصا
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التكامل بین النظم االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة، إضافة إلى توأمة العنصر 
  . التكنولوجي مع حجم رأس المال الطبیعي والعیني

والمحصلة النھائیة أن البیئة ھي اإلطار العام الذي یتأثر باألنشطة   
 في وتؤثر المجتمع أفراد یاتالبیئة بسلوك تتأثر االقتصادیة ویؤثر فیھا  كما

للتنمیة  ناجح برنامج أي فإن ولذلك. المختلفة وأنشطتھم الصحیة أحوالھم
 :ھي أساسیة، عناصر بین  ثالثة واالنسجام التوافق یحقق أن لھ بد ال المستدامة
 تستھدف واحدة بوتقة في إجماال یصھرھا  والبیئة، وأن والمجتمع االقتصاد
 النمو االقتصادي، تحقیق العناصر معا، أي الجودة لتلك بمستویات االرتقاء

 الوقت في المحافظة مع البیئیة، السالمة وضمان المجتمع، أفراد متطلبات وتلبیة
 .نظیفة ببیئة التمتع وعلى الطبیعیة الموارد من القادمة حقوق األجیال على نفسھ

 بیئة، ویراعياإلنسان ضوابط حمایة ال یراعي بأن المستدامة التنمیة وتقضي
على  یحافظ بحیث استھالكیة لمعدالت یخطط وأن البیئیة، النظم صون أھمیة

 االستمراریة وقدرتھا على النظم تلك طاقة وبین احتیاجاتھ بین التوازن
  . 12والعطاء

  آلیات مواجھة الفكر اإلسالمي للتحدیات البیئیة :ثالثا
 سماویة كرسالة دینیة فحسب بل جاء عقیدة مجرد اإلسالم یكن لم  

 واالجتماعیة واالقتصادیة، فقد السیاسیة لتنظیم الحیاة فلقد جاءتخاتمة،  عالمیة
الشریعة مادیة، ف أو كانت روحیة مختلف نواحیھا في كافة البشر حیاة تناول

 في كل زمان ومكان، اإلنسانیة الحیاة كل حاجیات مع حتما اإلسالمیة متوافقة
ْلنَاهُ تَْفِصیًال  :تعالى لقول مصداقا  یجب لذا ال ،)12 :اإلسراء( َوُكلَّ َشْيٍء فَصَّ

ومنھج  ودنیا، وشریعة، دین عقیدة ھو بل فقط دین أنھ على اإلسالم إلى النظر
 البیئیة، األزمات ذلك في بما الحالیة العالمیة المشاكل حیاة لمعالجة وطریقة

إنسانیة،  وحضارة شاملة كونیة وثقافة ورؤیة ومنصف، عادل ورؤیة لمجتمع
  .    نفسھ وجد منذ أن وجد اإلسالم اإلسالم في فالفكر االقتصادي

 نظریة أي من كان اإلسالم سباقا للدعوة لحمایة البیئة فھو أسبق  
 اإلنساني الثقافي البناء من جزء علیھا المحافظةفي ھذا المجال، ألن  وضعیة

 وشاملة عمیقة نظرة البیئة إلى ینظر اإلسالمیة، فاإلسالم المجتمعات في
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 وجدان في عمقا لیزداد ھذا المنھج أن بل المؤمن، عقیدة من جزءا فیجعلھا
 اإلسالم وقد وضح .األخالق مكارم من بسیاج البشر تصرفات فیحیط المؤمن

 الحالیة، ویعزي واالجتماعیة واالقتصادیة البیئیة لألزمات الجذریة األسباب
المناخي  في التغیر البیئیة واألزمة العالمي الحراري لالحتباس الجذري السبب

الفطرة السلیمة  عن والخروج من جھة، وإلى االنحراف اإلنسان وغیاب قوامة
 الدیني الوازع یكون أن یجب إذ. التي فطر هللا الناس علیھا من جھة أخرى

  . للبیئة حمایتھ جراء من لھ الحقیقي الدافع ھو للمسلم
 تحیط التي األشیاء جملة على أنھاأشار القرآن الكریم إلى البیئة لقد   
بینھما  وما تضلھ التي السماء إلى وصعودا تقلھ التي األرض من بدأ باإلنسان

َماَواِت  :من ذلك قولھ تعالى .المختلفة والمؤشرات العوامل من لَھُ َما فِي السَّ
 اآلیة حصرت ھذه فقد، )6 :طھ( تَْحَت الثََّرىٰ َوَما فِي اْألَْرِض َوَما بَْینَھَُما َوَما 

 یستدل واألرض السموات بین كاملة، فما وشمولیة بدقة البیئة وعناصر مكونات
 والرطوبة والسحاب والریاح والحرارة الشمس تشمل التي الطبیعیة البیئة على

 باطن في الموجودة المكونات بھا یقصد ﴾تَْحَت الثََّرىٰ ﴿ :قولھ أما واإلمطار،
 طبیعیة ثروات أو خامات معدنیة أو جیولوجیة أكانت مكونات سواء األرض

َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ : وتشیر ھذه اآلیة. اقتصادیا واستثمارھا استخراجھا یمكن
 المائیة الموارد والمسطحات، إلى )30 :األنبیاء( َشْيٍء َحيٍّ أَفََال یُْؤِمنُونَ 

 ومیاه كاآلبار والبحیرات العذبة المائیة والمسطحات والبحار كالمحیطات
العذبة، وتبدو لنا جلیا أھمیة  المیاه مصادر من كمصدر الجوفیة والمیاه األمطار

َماِء  :في قولھ تعالى ھذه المسطحات والموارد المائیة ھَُو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السَّ
ْنھُ َشَراٌب َوِمْنھُ َشَجٌر فِیھِ  ْیتُوَن  ﴾10﴿تُِسیُموَن  َماًء لَُّكم مِّ ْرَع َوالزَّ یُنبُِت َلُكم بِِھ الزَّ

لَِك َآلیَةً لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  -10 :النحل( َوالنَِّخیَل َواْألَْعنَاَب َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت إِنَّ فِي َذٰ
َوأَنَزْلنَا  :الثروة المعدنیة من ذلك قولھ تعالى، كما أشار القرآن الكریم إلى )11

َوأََسْلنَا لَھُ َعْیَن : ، وقولھ تعالى)25 :الحدید( اْلَحِدیَد فِیھِ بَأٌْس َشِدیٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاسِ 
   .النحاس المذاب ھو ھنا القطر وعین ،)12 :سبأ( اْلقِْطرِ 

 وبعض والمطر كالریاح المناخ لعناصر كثیرة إشارات ھناك أن كما  
 الحیوانیة الثروة أما .البیئة عناصر من وغیرھا والرعد كالبرق الجویة الظواھر
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َواْألَْنَعاَم َخلَقَھَا لَُكْم فِیھَا ِدْفٌء : قولھ تعالى الكریم القرآن في جاء فقد ومنافعھا
 ﴾6﴿َولَُكْم فِیھَا َجَماٌل ِحیَن تُِریُحوَن َوِحیَن تَْسَرُحوَن  ﴾5﴿َوَمنَافُِع َوِمْنھَا تَأُْكلُوَن 

ِحیٌم َوتَْحِمُل أَْثَقالَُكْم إِلَٰى بَلٍَد لَّْم تَُكونُوا بَالِِغیِھ إِالَّ بِِشقِّ اْألَنفُِس إِنَّ َربَّكُ  ْم لََرُءوٌف رَّ
 - 5: النحل( َویَْخلُُق َما َال تَْعلَُمونَ   َواْلَخْیَل َواْلبَِغاَل َواْلَحِمیَر ِلَتْرَكبُوَھا َوِزینَةً  ﴾7﴿
8( .  

قولھ و ،)49 :القمر( إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدرٍ : لقد دل قولھ تعالى  
ْوُزونٍ : تعالى َوَخلََق : ، وقولھ تعالى)19 :الحجر( َوأَنبَْتَنا ِفیھَا ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّ

َرهُ تَْقِدیًرا  كانت اإلنسان فیھا عاش التي البیئة أن، )2 :الفرقان( ُكلَّ َشْيٍء فَقَدَّ
 القدرة لھا إلھیا، ألن وقدرت تقدیرا خلقت فیھا الموجودة األشیاء متوازنة وكل

 بنظامھا خلال أحدث اإلنسان البشریة، ولكن كل النشاطات استیعاب على
  . منظم وغیر عقالني غیر األیكلوجي بسبب تعاملھ مع البیئة بشكل

 وما في علیھا وما الجوي وغالفھا األرض أي فیھا نعیش التي البیئة إن  
 بعضھا یتأثر مترابطة، حلقات تشكل والتي وحیوان ونبات جماد من داخلھا

 على سلبا المخلوقات یؤثر من خلق أي بنظام اإلخالل أن بحیث األخر بالبعض
    .13ككل البیئة بتوازن یخل وبالتالي بتوازنھا ویخل البقیة

رائدا في المحافظة على  صلى هللا علیھ وسلمویعتبر الرسول محمد   
التراب والماء والھواء : البیئة وكان على صلة وثیقة بعناصر الطبیعة األربعة

بنصرة البیئة وحمایتھا، من ذلك قولھ  صلى هللا علیھ وسلموالنار، ولقد نادى 
ما من مسلم بغرس غرسا أو یزرع زرعا فیأكل منھ : "صلى هللا علیھ وسلم

  . )رواه البخاري( " كان لھ بھ صدقةطیر أو إنسان أو بھیمة إال

أن الطبیعة حسنة في ذاتھا حتى لو لم یستفد  صلى هللا علیھ وسلمویؤمن   
اإلنسان منھا، ویبین حتى عند انتفاء كل أمل لدى البشر فعلى الفرد أن یحافظ 

إذا قامت الساعة وفي ید " :صلى هللا علیھ وسلمعلى نمو الطبیعة، من ذلك قولھ 
رواه ( "لة، فاستطاع أال تقوم حتى یغرسھا، فلیغرسھا فلھ بذلك أجرأحدكم فسی

، ویعطي لألرض مكانتھا وقدسیتھا ویؤكد على أنھا طاھرة ومطھرة، )البخاري
، )رواه مسلم(" جعلت لي األرض مسجدا وطھورا" :صلى هللا علیھ وسلمإذ یقول 
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ار قطني، وصحح رواه الد(" التیمم ضربتان ضربة للوجھ وضربة للیدین": ویقول
إشارة إلى استعمال التراب في الطھارة في حالة عدم وجود الماء  ،)األئمة وقفھ

التیمم وضوء المسلم حتى لو " :صلى هللا علیھ وسلمحتى ولو لعشر سنین لقولھ 
ولكن صوب الدار قطني  ،وصححھ ابن القطان، رواه البزار( "لم یجد الماء لعشر سنین

  .)إرسالھ

على االستعمال الرشید لألرض  صلى هللا علیھ وسلم كما شجع محمد  
وعدم اإلفراط في استخدامھا أو اإلساءة في استعمالھا من ذلك حمایة المیاه 
الجوفیة من االستھالك المفرط والنفاد والحفاظ على الثروة المائیة، فقد نھى 

 هللا رضي عمر بن عبد هللا على اإلفراط في الوضوء ولو على نھر جار، فعن
أبي وقاص وھو یتوضأ  بن بسعد مر صلى هللا علیھ وسلم  هللا رسول أن عنھما

وإن كنت . نعم": سرف قال الماء في أو هللا رسول یا فقال "ال تسرف": فقال لھ
كما منع التعرض ألنواع معینة من الحیوانات، فقال . )رواه أحمد( "على نھر جار

 إال یسألھ بغیر حقھا فوقھا فما رایقتل عصفو مسلم من ما" :صلى هللا علیھ وسلم
وال  أن یذبحھا فیأكلھا،" :قیل یا رسول هللا وما حقھا، قال ،"عنھا وجل عز هللا

ومنع الرعي وقطع األشجار في المناطق . )رواه أحمد( "رأسھا، ویرمي بھا یقطع
الخاصة بالحیوانات البریة، وحث على عمارة األرض وإحیاء األرض البور، 

أخرجھ البخاري معلقاً بصیغة التضعیف ( "من أحیى أرضا میتة فلھ فیھا أجر ": فقال
بنحوه مختصراً، ) 1379(بنحوه مختصراً، وأخرجھ موصوالً الترمذي ) 2335(قبل حدیث 

  . )باختالف یسیر) 14271(، وأحمد )5757) (السنن  الكبرى(والنسائي في 

الثورة الصناعیة،  لقد تعرضت البیئة لمشكالت كثیرة خاصة بعد ظھور  
وغیرھا، ونتیجة لزیادة ھذا التلوث  الحراري، كالتلوث، والتصحر واالحتباس

وتفاقمھ بات من الضروري وجوب المحافظة على البیئة واعتبار ذلك من قیم 
 أجل الحضارة، لذا فقد انتشرت األفكار الخضراء خاصة في شقھا التمویلي، من

 وسد الذرائع أمام حیة، من كائنات وما یحتویھ األرض كوكب على الحفاظ
  .والتربة والماء الھواء من جودة كل تردي
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انعكاسات األھداف اإلستراتیجیة للتمویل اإلسالمي في حمایتھ للبیئة  :رابعا
  على تحقیق التنمیة المستدامة

كان اإلسالم سباقا للدعوة لحمایة البیئة والتعرض للتنمیة المستدامة، 
اإلسالمیة متوافقة مع متطلبات الحیاة اإلنسانیة في جمیع ذلك أن الشریعة 

في كل  اإلنسانیة الحیاة كل حاجیات مع حتما متوافقة مراحلھا وتطوراتھا وھي
ْلنَاهُ تَْفِصیًال  :تعالى لقول مصداقا زمان ومكان، ، )12 :اإلسراء( َوُكلَّ َشْيٍء فَصَّ

 أن یجب في ھذا المجال، إذ وضعیة نظریة أي من أسبق لذا نجد أن اإلسالم كان
 وتبنیھ للبیئة حمایتھ جراء من لھ الحقیقي الدافع ھو للمسلم الدیني الوازع یكون

 .المستدامة التنمیة لبرامج
أصبح االستثمار في االقتصاد األخضر نمطا ولیس استثناء، فمع لقد 

لدى شیوع مفھوم التنمیة المستدامة، وتنامي روح المسؤولیة االجتماعیة 
الشركات والمستثمرین، اتجھت الدول والمؤسسات إلدراج المعاییر البیئیة 
واألخالقیة في سیاساتھا االقتصادیة وعقودھا االستثماریة، ومساندة لھذه 
التحوالت برز التمویل اإلسالمي كشكل من أشكال االستثمار في المشاریع 

كریس مبادئ وفي خطوة لمسایرة ھذه التحوالت نحو ت. الصدیقة للبیئة
 االستثمار المستدام والمسئول في الممارسات المتعلقة باالستثمار والملكیة،

تمكنت مختبرات االبتكار المالي اإلسالمي في السنوات القلیلة الماضیة مدفوعة 
من تطویع منھج التمویل اإلسالمي، لذا  بالمبادرات البراغماتیة للدول الغربیة

على ساحة التمویل األخضر، حیث أصبحت  أصبح لھذا التمویل حضورا قویا
أمرا شائعا في خطاب وبرامج التنمیة المستدامة للعدید من الدول المتقدمة 

  . 14والنامیة
لم یعد المستثمرون یبحثون عن مجرد االستثمار من أجل العائد المادي، و

بل إن معاییر بیئیة وأخالقیة أخرى قد فرضت نفسھا في معادلة التوظیف 
والسبب في ذلك یعود إلى استحالة الفصل بین االقتصاد والمجتمع المالي، 

واألخالق والبیئة، فما یحدث من أفعال اقتصادیة وأنشطة استثماریة وقرارات 
تمویلیة لألفراد والمؤسسات في الدائرة االقتصادیة ینعكس مباشرة على البیئة، 

الم، یرتبط كذلك بدراسة اإلس في المستدامة للتنمیة البیئي البعد في البحث فعملیة
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الموارد التمویلیة إلنجاحھا، باعتبار أن الجانب التمویلي عامل مھم في نجاح أو 
فشل التنمیة المستدامة، وفي ھذا السیاق یبرز التمویل اإلسالمي كمنبع مھم 
یسھم في تمویل مشاریع التنمیة المستدامة، إذ یعمل على تحقیق االستقرار 

وینظر إلى االستثمارات . والبیئي وفقا لمقاصد الشریعة االقتصادي واالجتماعي
المسئولة اجتماعیا من قبل العدید من محللي الصناعة باعتبارھا مفتاحا 
لالستدامة، وھو ما یمثل جاذبیة للمستثمرین، وضرورة حتمیة لمحاصرة 

وللنظام المالي اإلسالمي دور  حیوي التردي الذي یعرفھ عالم المال واألعمال، 
عملیة استقرار النمو والحفاظ على البیئة في عملیة التنمیة المستدامة،  في

  . وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة
وتكمن قوة التمویل اإلسالمي في مبادئھ األخالقیة التي ھي جزء من 

لذا نجد أن التمویل  ،)رواه أحمد( "إنما بعثت ألتمم  مكارم األخالق"اإلسالم 
 على المحافظة ألن اإلسالمي یأخذ بعین االعتبار معاییر صحة اإلنسان والبیئة،

اإلسالمي، ویعتبر خیار  المجتمع في اإلنساني الثقافي البناء من جزء ھي البیئة
التمویل أحد التحدیات الذي یعیق الدول والمنظمات الدولیة عن المضي قدما في 

 المشاكل إلى أشار لتحقیق بیئة نظیفة وآمنة، لذا فإن اإلسالم سبیل بناء القدرات
 القواعد خالل من البیئة ورعایتھا على المحافظة ضرورة إلى ودعا البیئیة

  .البیئة مع بھا یتعامل التي الكیفیة تحدد التي الشرعیة، والمبادئ
 حمایة لتمویل المناسب صیغھ، البدیل بمختلف في اإلسالم ویعتبر التمویل

 عملیة في البیئیة یراعي االعتبارات یجعلھ مما األخالق على مبني البیئة، فھو
   .15التمویل

إن االھتمام المتزاید في األسواق باالستثمارات ذات األثر البیئي 
واالجتماعي یشكل فرصة ثمینة للتمویل اإلسالمي للعب دور متقدم للربط بین 

ثمرین التقلیدیین، واإلسھام بایجابیة منھج التمویل اإلسالمي واستراتیجیات المست
ومع تنامي . في تلبیة االحتیاجات العالمیة من التمویل المسئول والمستدام

المشاكل البیئیة أصبح من الضروري إحیاء صیغ التمویل اإلسالمي التي تھدف 
في مجملھا إلى خلط الترابط بین البیئة والتنمیة بما یتوافق مع الفكر اإلسالمي، 

م كان األسبق في جعل أغلب معامالتھ المالیة منھجا للعنایة بالبیئة، فاإلسال
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فالتمویل اإلسالمي من منظوره البیئي یتوافق مع فكرة حمایة البیئة وتحقیق 
التنمیة، ولم یقتصر التمویل اإلسالمي على قیم التكافل اإلنساني بل تجاوزه إلى 

ال المتعاقبة، وتمثل صیغ حمایة موارد البیئة بما یضمن مواجھة حقوق األجی
التمویل اإلسالمي في جانبھا االقتصادي صور من صور التنمیة المستدامة 
وموردا تشغیلیا یدعم المنظومة اإلنتاجیة عبر تشغیل األیدي العاملة وبالتالي 
تقلیص نسبة البطالة وزیادة اإلنتاج وفي الجانب االجتماعي یمكن قراءة مسألة 

اقتصادیة تتمثل فیھا ایجابیات تفتیت الثروة وعدالة  التمویل اإلسالمي أداة
التوزیع وسد احتیاجات أھل العوز على اختالف احتیاجاتھم المادیة 

  .16والمعنویة
یعد االھتمام باألجیال القادمة الرابط األساسي بین التمویل اإلسالمي 

مستغلة والتنمیة المستدامة، فالتمویل اإلسالمي یضمن أن تظل األصول المالیة 
فیما عینت لھ، ال تبذر وال تتلف بل تنتقل من جیل إلى جیل آخر من خالل 
استثمار أموالھا والمحافظة علیھا، ویعتبر االھتمام بحق األجیال القادمة في 
ثروات األجیال الحاضرة والمحافظة علیھا من االندثار لعیش حیاة كریمة، 

ستدامة، وتحقیق المساواة بین المضمون والجوھر التي تقوم علیھا التنمیة الم
األزمنة واإلنصاف بین األجیال ھو مبدأ ثابت في التمویل اإلسالمي كما ھو 
لصیق بالتنمیة المستدامة، وھذا ما یؤكد تجذر العالقة بین التمویل اإلسالمي 

ولقد تلقفت المالیة اإلسالمیة منتجات التمویل األخضر . والتنمیة المستدامة
ادرت إلى تنقیتھا من الشوائب والمخالفات الشرعیة، مضفیة باھتمام بالغ، فب

وتعمل على مساندة . علیھا صبغة إسالمیة لتكون متمیزة عن السندات الخضراء
  .االستثمارات الصدیقة للبیئة وتمویل مشاریع البیئة التحتیة للطاقات المتجددة

وبوصفھ نظاما مستداما ومسئوال یركز نظام التمویل واالستثمار 
 وبیئتھ لإلنسان المفیدة والخدمات المشاریع المنتجة للسلع إلسالمي على تمویلا

تتضمن ضررا  التي السلع والخدمات كل بذلك مستبعدا بھ، یحیط وما ومجتمعھ
ویستوي في ذلك نھیھ عن االستثمار في أصول  .والمجتمع والبیئة لإلنسان

ساھم في ھدر الموارد الشركات التي تنتج موادا ضارة بذاتھا أو مآالتھا وت
وتتمثل قواعده العامة في تحریم التعامل . واالعتداء على البیئة بمفھومھا الشامل
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أخذا وإعطاء، والدخول في المقامرات والمراھنات، وتجنب كافة ) الفائدة(بالربا 
المعامالت المالیة غیر العادلة ونظیرتھا من األنشطة االستثماریة القائمة على 

الطرفین من خالل الغرر والتدلیس والغش والمعامالت الوھمیة استغالل أحد 
والمخاطر غیر محسوبة العواقب، وبدال من ذلك یتعین على األطراف المعنیة 
تحمل المسؤولیة عن المخاطر التجاریة واالجتماعیة وإقامة المشاریع التي 

عن  تسھم في النمو االقتصادي الحقیقي وتقاسم المكاسب والخسائر المترتبة
  .17المعامالت

تتیح صیغ التمویل اإلسالمي للمستثمرین فرصا لجني فوائد االلتزام 
إذ أن . بتعالیم الشریعة اإلسالمیة واالستثمار المسئول اجتماعیا في آن واحد

الدمج بین االعتبارات البیئیة واالجتماعیة والحوكمة یضیف بعدا عالمیا ودورا 
خالقیة إلى إستراتیجیة االستثمار المتفق مع فاعال في ضمان االلتزام بالقیم األ

أحكام الشریعة، وبالمقابل، فإن لمبادئ الشریعة اإلسالمیة أثر إیجابي على أداء 
تسمح صیغ و .المحافظ المالیة الملتزمة بمبادئ االستثمار المسئول اجتماعیا

التمویل اإلسالمي بتلبیة حاجات طیف واسع من المستثمرین طویلي األجل من 
مكاسب مالیة مقبولة : لمسلمین وغیر المسلمین الذین یسعون لتحیق الھدف ذاتھا

معدلة بالمخاطر مع إضافة قیمة لالقتصاد الحقیقي وخدمة قضایا البیئة من 
تمكن ھذه و .خالل نھج یجمع بین مبادئ الشریعة واالستثمار المستدام والمسئول

خراط في التیار المحلي الصیغ األطراف المشاركة في سوق التمویل من االن
والعالمي لخدمة رسالة الحفاظ على البیئة مع االحتفاظ بمنھج االلتزام بمبادئ 

ویمكن للتمویل واالستثمار األخضر التقلیدي االغتراف . الشریعة في االستثمار
من رصید االستثمار اإلسالمي الذي یتمتع بحس المشاركة الفاعلة مع 

ة للشركات القویة دون الحاجة إلى فوائد أو الشركات، ویمنح فرص استثماری
یتطلع المستثمرون في و .أرباح وھمیة ال تضیف قیمة لالقتصاد الحقیقي

األجزاء األخرى من العالم إلى أسواق رأس المال كبدائل أقل تكلفة للنمو القائم 
على الوقود في قطاعات معینة، وكما فعلت السندات الخضراء من قبل، یمكن 

ویل اإلسالمي أن تعبئ األموال الضخمة المطلوبة لتمویل العدد لصیغ التم
فتشریعات رأس المال . المتزاید من مبادرات الطاقة النظیفة عبر العالم
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الصارمة، في ظل مقررات لجنة بازل األخیرة، تضع ضغوطا على البنوك 
اإلقلیمیة والبنوك الدولیة مؤدیة إلى رفع تكلفة اإلقراض المصرفي وعزوف 

مصارف عن المشاركة في اإلقراض طویل األجل وعندما ننظر إلى التمویل ال
اإلسالمي، وبتضمین المتطلبات البیئیة في الصكوك التقلیدیة یمكن أن یساعد 
ذلك على تسھیل المشاركة على أوسع نطاق في سوق الصكوك من قبل 

ضل المزایا وبف. المستثمرین المسلمین والتقلیدیین المھتمین باالستثمار المتخلق
البیئیة واألخالقیة التي تتمتع بھا ھذه الصیغ، یمكن اجتذاب أنواع جدیدة من 
المستثمرین إلى سوق الصكوك، على غرار صنادیق االستثمار في القطاع العام 

تتیح ھذه الصیغ للمستثمرین كما  .ومدیري األصول والمؤسسات المالیة
االستثمارات المسئولة اجتماعیا  المسلمین إمكانیة الوصول على نطاق أوسع إلى

  . وأخالقیا والمتوافقة مع الشریعة
وتسمح التغطیة الصحفیة بتعزیز صورة الشركة وتزویدھا بفرصة 

كما . لتسویق نفسھا كشركة مبتكرة ومستدامة تسعى للتفكیر في األجیال القادمة
خرى نجد في كثیر من الحاالت اختیار ھذه الصیغ مقابل خیارات التمویل األ

أسھل وأكثر تحفیزا بالنسبة للمصدرین والمستثمرین بسبب التحفیزات الجبائیة 
علی إصدار الصكوك وعوائدھا، وھي التحفیزات التي تطبق على معظم 
الصكوك التي تکون مؤھلة بموجب إطار صكوك االستثمار المستدام والمسئول 

ة إلى زیادة اللجوء ومع ذلك تمثل المصداقیة من بین العوامل الدافع ،اجتماعیا
إضافة إلى ذلك فإن أغلبیة مشاریع الطاقة النظیفة تعتمد على اإلنفاق على  .إلیھا

البنى التحتیة الضخمة وطویلة األمد، فإن صیغ التمویل اإلسالمي ستكون آلیة 
مثالیة لدعم التطور والتنمیة القائمة على الصناعات منخفضة الكربون وتعزز 

مكن كذلك أن تمول مشاریع كفاءة استخدام الطاقة قصیرة وی. أكثر نمو األسواق
 .  18األجل، في وقت بات فیھ من الصعب الحصول على التمویل منخفض التكلفة

وبالتمعن جیدا في ھذه المزایا نجد أن صیغ التمویل اإلسالمي في موقع 
یؤھلھا الجتذاب استثمارات األسواق الرأسمالیة في مجال تمویل مشاریع البنى 

فصیغ التمویل اإلسالمي التي ستستخدم حصیلتھا في تمویل . التحتیة المستدامة
قة النظیفة، ستروق لكل مشروع بنیة تحتیة مستدامة، كإقامة محطة لتولید الطا
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من المستثمرین المسلمین والتقلیدیین الذین یحدوھم ھدف مشترك وھو التركیز 
من  على االعتبارات البیئیة مع تحقیق عائدات معقولة معدلة حسب المخاطر

یضاف إلى ذلك أن صیغ التمویل . استثمارات تتوافق ومعتقداتھم الدینیة والقیمیة
بة الھیئات الشرعیة تتیح للمستثمرین درجة عالیة من اإلسالمي التي تخضع لرقا

الیقین بأن أموالھم ستستخدم لغرض محدد مفید للبیئة ومولد لقیمة اقتصادیة 
واجتماعیة تعود بالنفع على األجیال الحالیة والمستقبلیة على عكس أدوات 
التمویل التقلیدیة التي ھي التزامات عامة غیر مضمونة من جانب جھة 

ر، حیث ال تعطي ضمانات بأن أموالھم سوف تنفق في غرض محدد اإلصدا
  . یستوفي المعاییر البیئیة واألخالقیة

ویمكن أن تشمل المشاریع الخضراء الممولة عن طریق صیغ التمویل 
برامج الطاقة النظیفة، والنقل الجماعي، وإدارة المیاه، والغابات، : اإلسالمي

شمل مبادرات التمویل األخضر أیضا وت. والتكنولوجیات منخفضة الكربون
االستثمارات المسئولة اجتماعیا الرامیة إلى تحسین حیاة الناس والمجتمعات 

وقد تصمم تلك الصكوك أیضا لتشجیع المستثمرین على نقل رأس . المحلیة
المال إلى الشركات التي تراعي معاییر الحوكمة من أجل التنوع، والمساءلة، 

صول المؤھلة بھذه الصیغ والمحددة بشھادة معاییر وتتضمن األ. والشفافیة
الحدائق الشمسیة، ومحطات الغاز الحیوي، وطاقة الریاح، : السندات المناخیة

وكفاءة الطاقة الطموحة، والنقل والبنیة التحتیة المتجددة، والسیارات الكھربائیة 
ومسئوال  وبوصفھ نظاما مستداما. والبنیة التحتیة، والسكك الحدیدیة الخفیفة

 المشاریع المنتجة للسلع یركز نظام التمویل واالستثمار اإلسالمي على تمویل
 كل بذلك مستبعدا بھ، یحیط وما ومجتمعھ وبیئتھ لإلنسان المفیدة والخدمات

ویستوي في . والمجتمع والبیئة ضررا لإلنسان تتضمن التي السلع والخدمات
تي تنتج موارد ضارة بذاتھا أو ذلك نھیھ عن االستثمار في أصول الشركات ال

وتتمثل . مآالتھا وتساھم في ھدر الموارد واالعتداء على البیئة بمفھومھا الشامل
أخذا وإعطاء، والدخول في ) الربا(قواعده العامة في تحریم التعامل بالفائدة 

المقامرات والمراھنات، وتجنب كافة المعامالت المالیة غیر العادلة ونظیرتھا 
طة االستثماریة القائمة على استغالل أحد الطرفین من خالل الغرر من األنش
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والتدلیس والغش والمعامالت الوھمیة والمخاطرات غیر محسوبة العواقب، 
وبدال من ذلك یتعین على األطراف المعنیة تحمل المسؤولیة عن المخاطر 

الحقیقي  التجاریة واالجتماعیة وإقامة المشاریع التي تسھم في النمو االقتصادي
  . وتقاسم المكاسب والخسائر المترتبة عن المعامالت

وفي ضوء التوصیف المتقدم، تتبین من الناحیة النظریة نقاط التقاطع 
بین منھج التمویل اإلسالمي ومبادئ االستثمار المستدام والمسئول، فكل من 
الشریعة واالستثمار المسئول اجتماعیا یركزان على التنمیة االقتصادیة 

االجتماعیة المستدامة وتجنب التعامل مع شركات الكحول والتبغ والمقامرة، و
واستبعاد االستثمار والتعامل مع الشركات التي یمكن أن تتسبب في أضرار 

. ویشكل التمویل اإلسالمي األخضر أحد البدائل المطروحة. بیئیة واجتماعیة
بصكوك االستثمار ففي السنوات القلیلة الماضیة كان ھناك اھتمام متزاید 

المسئول اجتماعیا وأخالقیا أو الصكوك الخضراء، حیث أن عددا من ھذه 
    .19الصكوك تم إصداره في السوق العالمیة لتمویل المشاریع الصدیقة للبیئة

  :خاتمة
من خالل ما تناولناه في ھذا البحث خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصیات 

   :یمكن إیجازھا فیما یلي

  : أما النتائج فھي على النحو اآلتي: النتائج

  یعمل التمویل اإلسالمي البیئي على تحقیق البعد االقتصادي بتمویل
المشاریع التي تحاقظ على البیئة واستدامتھا، وكذا البعد االجتماعي عن 
طریق التمویل وإدارة التمویالت التي تراعي فیھا البعد االجتماعي، ودور 

 تلحق التي األضرارتقوم بھ من حمایة البیئة من التلوث و البعد البیئي بما
 .بھا

  منللتمویل اإلسالمي دور في تحقیق معدالت مستقرة للتنمیة المستدامة 
 البیئة، لحمایة وتوجیھھا المالیة الموارد ترشید في البیئي، بالبعد األخذ خالل

 .بالبیئة الصدیقة المشاریع وتمویل
  مبدأ لتحقیق دعم وتمویل المشاریع الخضراء،للتمویل اإلسالمي دور في 

 . ، والتي من خاللھا یتم توفیر مناصب العملالبیئة حمایة
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  للتمویل اإلسالمي أجندة تالؤم الحمایة البیئیة من أجل تحقیق متطلبات
 التنمیة المستدامة الذي یسعى من خاللھا إلى تعزیز الرفاھیة العامة للمجتمع

 .واالستنزاف التلوثمن  البیئة على والحفاظ
  توجد عالقة تالزمیة بین التمویل اإلسالمي والتنمیة المستدامة في تحقیق

تراكم رأس المال من الجانب االقتصادي والقضاء على الفقر وتوفیر حد 
الكفایة من الجانب االجتماعي وتحریم كل المعامالت التي ال تتوافق مع 

المساھمة في الحفاظ على البیئة الشریعة اإلسالمیة من الجانب األخالقي، و
األجیال القادمة  لحقوق ضمانا الموارد وعلى علیھا المحافظة بمبادئ بأخذه

 .  من الجانب البیئي
  :وبعد النتائج المتوصل إلیھا نقترح التوصیات اآلتیة: التوصیات

   على المصارف اإلسالمیة العمل على تمویل المشاریع المسئولة والصدیقة
ابتكار منتجات مالیة وللبیئة عن طریق مختلف صیغ التمویل اإلسالمي، 

 بعین إسالمیة أخرى مناسبة للبیئة، وتوفیر أرضیة مالئمة لالستثمار، تأخذ
 لتطویروا لالبتكار وتوضع االستراتیجیات البیئیة، الجوانب االعتبار

  .األخضر التمویل واالتجاه نحو
 وتشجیع التحفیز تقدیم مع التمویل اإلسالمي البیئي، أھمیة حول الوعي نشر 

 المستدامة البیئة مشاریع األموال، لدعم رؤوس فیھا ألجل تجمیع االستثمار
 . المتجددة كالطاقة البیئیة التحتیة، وكذا البرامج والبنیة

 األخضر، اإلسالمي التمویل بتطویر المتعلقة البحوث نتائج من االستفادة 
 واإلبداع، الكفاءة األزمات، وزیادة من للخروج ناجع كحل واعتمادھا

التآزر  وتعزیز مع الواقع االقتصادي المعاش، وتكییف نتائج ھذه البحوث
الخضراء، والعمل على  اإلسالمیة المالیة والصناعة الجامعیة البحوث بین

 والبرامج المشاریع لدعم إسالمیة جدیدة ومبتكرة تھدف تمویل إیجاد آلیات
 . النظیفة والمتجددة كالطاقة البیئیة

  تنظیم ندوات وملتقیات للتعریف بصیغ وأدوات التمویل اإلسالمي، والھندسة
المالیة اإلسالمیة، وكل ما یتعلق باالقتصاد اإلسالمي، من طرف الجامعات 

المیة لتحسیس وتزوید  العمالء والمتعاملین ومختلف المؤسسات المالیة اإلس
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االقتصادیین على اختالف أنشطتھم بالمعلومات الضروریة والكافیة بھذا 
النوع من التمویل مع استعراض التجارب والنماذج الدولیة الناجحة والرائدة 

  .في ھذا المجال قصد االستفادة من خبرتھا وتجربتھا في ھذا المیدان

  :مراجعقائمة المصادر وال
 االقتصاد في والتمویل االستثمار دیة، أبو حسین إیھاب الجنیدل، الرحمن عبد بن حمد -1

  .2009، 1ط ،1ج جریر، عمان، دار اإلسالمي،
 الدولیة الدار ترجمة بھاء شاھین ، المستدامة ، التنمیة مبادئ موسشیت، دوجالس -2

 .2000، 1، طمصر الثقافیة، لالستثمارات
 ،البیئة لحمایة الكویتیة الجمعیة ،المستدامة والتنمیة البیئة ،العوضي هللا عبد سعاد -3

 .الكویت
المغربى، اإلدارة اإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیة، البنك  الفتاح عبد الحمید عبد -4

المملكة العربیة السعودیة،  ،المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة - اإلسالمي للتنمیة 
2004. 

سیاسات األعمال واإلدارة اإلستراتیجیة، الدار الجامعیة للنشر  عبد السالم أبو قحف، -5
  .1999والتوزیع، القاھرة، 

تجربة ) التمویل بالصكوك(عبید محمد سامي، الدور التمویلي للمصارف اإلسالمیة  -6
 . 2017، 38، العدد 10، المجلدمالیزیا، مجلة العلوم االقتصادیة

وصفة تمویلیة لعالم ... اإلسالمیة الخضراء بلعیدي عبد هللا، الصكوكمزاھدیة رفیق و -7
دیسمبر  5 -  4المغرب، ، مستدام بیئیا، المؤتمر الدولي الخامس للمالیة الریادیة، أغادیر

2017. 
 والتنمیة، التمویل مجلة المستدامة، التنمیة إزاء االقتصادي الباحث نھج موناسینغ، موھان -8

 .04 العدد ،30 ، المجلد1993دیسمبر
االجتماعیة من المنظور  یحیاوي وفضیلة عاقلي، التنمیة المستدامة والمسؤولیةنعیمة  -9

ة ، ملتقى دولي حول سلوك المؤسسات االقتصادیة في ظل رھانات التنمیاإلسالمي
، كلیة العلوم االقتصادیة 2012 نوفمبر 21–20المستدامة والعدالة االجتماعیة، یومي 
المؤسسة والتنمیة المحلیة المستدامة، جامعة : عةوالتجاریة وعلوم التسییر، مخبر الجام

 .الجزائر، ورقلة، قاصدي مرباح
 التعلیم التقلیدیة، نظم في التغیر ودینامیكیة االستراتیجي الشربیني، التخطیط الھاللي -10

  .2006جمھوریة مصر العربیة، ، والتوزیع، المنصورة للنشر العصریة المكتبة
 للنشر وائل دار متكامل، منھجي منظور :اإلستراتیجیة اإلدارةإدریس،  محمد وائل -11

 .2007، 1ط والتوزیع، األردن،
12- Ansoff, H. I, Corporate Strategy, Mc Graw - Hill Book Company, 

NY,1995, p 225. 
السویلم، األزمات المالیة في ضوء االقتصاد اإلسالمي،  إبراھیم بن سامي -13

https://books.google.com/books/about/.html?id ،16 /07/2018. 



  المستدامةستراتیجیة للتمویل اإلسالمي في مواجھة التحدیات البیئیة وتحقیق التنمیة اال األھداف
  

  

 527                                                                                 مجلة اإلحیاء

  الصكوك الخضراء كآلیة لدمج التمویل اإلسالمي بالمشروعات الصدیقة، -14
     jazirah.com/2016/20160224/mt2.htm-http://www.al  الزیارة، تاریج :

14/10/2019.  
، ھل ینقذ صك مالیزیا األخضر العالم من تغیرات المناخ، حسام الدین عید -15

http://www.roayahnews.com/articles/2017/8/20/1839/تاریخ الزیارة ، :
26/11/2019 .  

 16- Willem Buiter "Islamic Finance Principles to Restore Policy 
Effectiveness", www.ft.com/maverecon, 15/07/2018.  

  :الھوامش
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    .48، ص1999والتوزیع، القاھرة، 

2- Ansoff, H. I, Corporate Strategy, Mc Graw - Hill Book Company, 
NY, 1995, p225.   

   .49عبد السالم أبو قحف، نفس المرجع السابق، ص -  3
المغربى، اإلدارة اإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیة، البنك  الفتاح عبد الحمید عبد -4

المملكة العربیة السعودیة،  –المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة ، اإلسالمي للتنمیة
  . 220، ص2004

 التعلیم التقلیدیة، نظم في التغیر ودینامیكیة االستراتیجي الشربیني، التخطیط الھاللي -5
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 والتنمیة، التمویل مجلة المستدامة، التنمیة إزاء االقتصادي الباحث نھج موناسینغ، موھان -9
  .16ص ،0 العدد ، 30 ، المجل1993دیسمبر

 الدولیة الدار ترجمة بھاء شاھین، المستدامة، التنمیة مبادئ موسشیت، دوجالس -10
  .17، ص2000، 1مصر، ط الثقافیة، لالستثمارات

 البیئة، لحمایة الكویتیة الجمعیة المستدامة، والتنمیة البیئة العوضي، هللا عبد سعاد -11
   .7 ص الكویت،

نعیمة یحیاوي وفضیلة عاقلي، التنمیة المستدامة والمسؤولیة االجتماعیة من المنظور  -12
اإلسالمي ، ملتقى دولي حول سلوك المؤسسات االقتصادیة في ظل رھانات التنمیة 

ادیة ، كلیة العلوم االقتص2012 نوفمبر 21–20المستدامة والعدالة االجتماعیة، یومي 
المؤسسة والتنمیة المحلیة المستدامة، جامعة : والتجاریة وعلوم التسییر، مخبر الجامعة 
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   :الملخص

تسعى ھذه الدراسة الى بیان ضوابط اعتبار عموم البلوى في فقھ األقلیات 
المسلمة، وذلك من خالل تحدید أثر عموم البلوى في إباحة بعض نوازل األقلیات التّي 
عّمت بھا البلوى و التّي لم یفترض إباحتھا، ولكن الفقھاء أجازوھا بالنظر إلى مصالح 

، رفع الحرج في الشریعة اإلسالمیّةاتھم تحقیقا لمبدأ التیسیر وھذه األقلیات واحتیاج
التركیز على  تحدید المراد بعموم البلوى، وأدلة اعتباره سببا للتیسیر ورفع مع 

ضوابط من اللمسلمة وتأصیلھ، ومن ثّم توضیح الحرج، وبیان معنى فقھ األقلیات ا
ات المسلمة في باب خالل تطبیق عموم البلوى على نماذج من نوازل األقلی

  .، مع بیان وجھ إعمالھا في ھذه النّماذج المختّارةالمعامالت
  .التیسیر؛ األقلیات المسلمة؛ فقھ؛ عموم البلوى؛ ضوابط :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This study seeks to clarify the controls of the consideration of the 
Ummom el  balwa in the jurisprudence of Muslim minorities, by 

                                                        
  .المؤلف المرسل – 1
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determining the effect of the Ummom el  balwa in the legalization of 
some minority tendencies that have been generalized by the blues and 
which were not supposed to be opened, but the jurists authorized them 
in view of the interests of these minorities and their needs in order to 
achieve the principle of facilitation. And raise the embarrassment in 
Islamic law, focusing on determining what is Ummom el  balwa, and 
the evidence of considering it as a reason for facilitation and lifting of 
embarrassment, and to clarify the meaning of the jurisprudence of 
Muslim minorities and its rooting, and then clarifying the controls by 
applying all the Ummom el  balwa to models of the muslim minorities 
in the section of transactions, with a statement of the face of realized 
in these synoun approaches. 
Key words: Conditions; Ummom el balwa; Jurisprudence; Muslim 
minorities; Facilitation. 
 

  : مقّدمة
والّسالم على المبعوث رحمة للعالمین،  العالمین والّصالةالحمد � رّب 

  :أّما بعد
بعباده أن جعل أحكام شریعتھ سھلة میّسرة،  - عّز وجلّ - رحمة هللامن 

 ِمنْ  الدِّینِ  فِي َعلَْیُكمْ  َجَعلَ  َوَما: فرفع عن أّمتھ الّضیق والحرج، قال تعالى
  . )78: الحج( َحَرجٍ 

شّرع الشرائع ألجل تحقیق سعادة النّاس في الّدنیا  - عّز وجلّ -  فا�
واآلخرة، وذلك بجلب المنافع لھم، ودرء المفاسد عنھم، فما من حكم شّرعھ هللا 

  .إالّ وفیھ مصلحة یتحقّق بموجبھا مبدأ التیسیر ورفع الحرج - عّز وجلّ  –
  التعریف بالموضوع: أّوال

وجبات التیسیر التّي تؤّكد سماحة یعّد عموم البلوى من أھّم وأبرز م
الشریعة اإلسالمیّة ومرونتھا، ومراعاتھا ألحوال النّاس وواقعھم، فھو من أكثر 
الموضوعات التّي تّمس الحیاة الواقعیّة بشكل كبیر، وخاّصة فقھ األقلّیات 
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المسلمة النابع من وجودھم في مجتمعات غیر إسالمیّة لھا خصوصیاتھا 
  .تمعات اإلسالمیّة األخرىالمتمیّزة عن المج

كثر السؤال عنھا  من نوازل األقلّیات المسلّمة التّي ولھذا انتشرت العدید
 التخفیف والتیسیر اعتبارا لعموم البلوى حتّى عّمت بھا البلوى فاقتضت

  .ح األقلّیات المسلمة واحتیاجاتھمومراعاة لمصال
الّداعیّة إلى تغیّر وبّما أّن عموم البلوى یعتبر من أبرز األسباب 

األحكام، أو إلى تعّدد الفتوى خاّصة في أوساط األقلّیات المسلمة، كان البّد من 
تحدید ضوابط اعتبار عموم البلوى سببا للتیسیر والتخفیف في نوازل األقلیات 
المسلمة عموما، وفي باب المعامالت خصوصا، حتّى ال یتساھل في اعتبار 

  .من باب سّد التالعب بأحكام الشریعة اإلسالمیّة عموم البلوى في غیر موضعھ
  .الموضوع إشكالیة: ثانیّا

الشرعیّة ضوابط الما ھي : جاء ھذا البحث لیعالج إشكاال رئیسا مفاده
ما مدى تحقّق : عتبار عموم البلوى في فقھ األقلّیات المسلمة ؟ أو بعبارة أخرىال

موما وفي باب المعامالت أثر عموم البلوى في نوازل األقلّیات المسلمة ع
  خصوصا؟

ویتفّرع عن ھذا اإلشكال تساؤالت فرعیّة یمكن إجمالھا في الّنقاط 
  :التالیّة

  ما حقیقة عموم البلوى؟ وھل یشھد لھ شاھد من القرآن والسنّة النبویّة؟ -
؟ وھل ھو فقھ جدید؟ وما ھي "فقھ األقّلیات المسلمة"ما معنى مصطلح -

  الشرعیّة التّي یقوم علیھا؟  المصادرو األصول
ھل لعموم البلوى أثر في فقھ األقلّیات المسلمة عاّمة؟ وما ھي أوجھ إعمال  -

  عموم البلوى في باب المعامالت خاّصة؟ 
  .أھمیة الّدراسة: ثالثا

  :تكمن أھمیّة دراسة ھذا الموضوع في النّقاط التالیة
تجمع بین فنون شتى، بین یعّد موضوع عموم البلوى من المواضیع التّي  -

  .الفقھ واألصول والقواعد الفقھیة



  صلیحة بن عاشور/ د.أ – سارة رمضاني
 

  

 2020جوان  -25: العدد                                                                    532

كون موضوع عموم البلوى من المواضیع المعاصرة التّي تّمس واقع  -
النّاس، خاصة ما تعلّق بواقع األقلّیات المسلمة لما لھ من خّصوصیة تمیّزه عن 

  .واقع المجتمعات اإلسالمیّة األخرى
المواضیع التّي تبرز سماحة الشریعة أّن موضوع عموم البلوى من أھم  -

  .اإلسالمیة ومرونتھا ومراعاتھا لمصالح النّاس في كّل زمان ومكان
وجود الحاجة إلى معرفة حقیقة عموم البلوى، وضوابط اعتباره سببا  -

للتخفیف والتیسیر في نوازل األقلّیات المسلمة عموما، وفي باب المعامالت 
  .خصوصا

  .أھداف الدراسة: رابعا
  :في الّنقاط التّالیةیقصد من وراء ھذا البحث تحقیق أھداف عدیدة، نجملھا 

إظھار یسر الشریعة اإلسالمیّة ومرونتھا ومراعاتھا ألحوال ووقائع النّاس  -
  .في كّل زمان ومكان

  .إیضاح حقیقة عموم البلوى وضبط معناه عند األصولیین والفقھاء -
  .القرآن الكریم والسنّة النبویّة بیان حجیّة العمل بعموم البلوى من -
  ". فقھ األقلّیات المسلمة"إبراز حقیقة مصطلح -
  .والقواعد التّي ینبني علیھا فقھ األقلّیات المسلمةتحدید األصول  -
بیان أثر عموم البلوى في مسألة عقود التأمین التّجاري، ومسألة شراء  -

  .البیوت بقرض بنكي
بعض األمور التّي لم یفترض إباحتھا، ولكنّھا بیان عموم البلوى في إباحة  -

  .شّرعت للحاّجة ومراعاة لمصالح األقلّیات المسلمة
بیان ضوابط عموم البلوى في التیسیر لسّد باب التالعب بأحكام الشریعة  -

  .اإلسالمیّة بدعوى عموم البلوى
  .خطّة البحث: خامسا

مة، وفق الخطة اقتضت الدراسة تقسیم البحث إلى مقدمة ومبحثین وخات
  :اآلتیة
أھداف  ة الّدراسة،اإلشكالیة، أھمیّالتعریف بالموضوع، : وتتضمن: مقدمة -

  .دراسة وخطة البحثال
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  .تحدید وتأصیل مصطلحات الّدراسةفي : المبحث األّول -
تحدید الضوابط الشرعیّة العتبار عموم البلوى في فقھ في : المبحث الثاني -

  .في باب المعامالت نماذج تطبیقیّةاألقلیات المسلمة و ذلك من خالل 
   .وتتضمن أبرز نتائج البحث: ةخاتم -

  .تحدید وتأصیل مصطلحات الدراسة :األول المبحث
  .تعریف الضوابط لغة واصطالحا :األول المطلب

  .لغة الضوابطتعریف : الفرع األول
الضوابط جمع ضابط، وھي في اللّغة مأخوذة من الّضبط، وھو لزوم 
الشيء وحبسھ، أو لزوم شيء ال یفارقھ في كّل شيء، وضبط الشيء حفظھ 

  .1بالحزم، والرجل ضابط أي حازم، ورجل ضابط وضبنطي قّوي شدید
  .تعریف الضوابط اصطالحا: الفرع الثاني

  :الضابط اصطالحا إلى قسمین انقسم العلماء في بیان معنى
فریق یرى بأّن الضابط یأتي بمعنى القاعدة، دون تفریق : القسم األّول

والقاعدة في : "بینھما، ومن ھؤالء الكمال بن الھمام، والفیّومي حیث قال
. 2"وھي األمر الكلي المنطبق على جمیع جزئیاتھ االصطالح بمعنى الضابط

اِبط ِعْند اْلعلَماء حكم كلي : "حیث جاء فیھ وقد أخذ بھ المعجم الوسیط أیضا، الضَّ
  .3"ینطبق على جزئیاتھ
وذھب فریق من العلماء إلى التفریق بین القواعد : القسم الثاني

والضوابط حیث أفردوا الضوابط بتعریف مستقّل عن القواعد، ومن أوائلھم تاج 
نظم صور والغالب فیما اختص بباب وقصد بھ " :الّدین الّسبكي، حیث قال

وتابعھ على ذلك الزركشي حیث نّص على . 4"متشابھة أن تسّمى ضابطا
ما ال یخص باب من " :التفریق بین الضابط والقاعدة، وبیّن أّن المراد بالقواعد

أبواب الفقھ، وھو المراد ھنا، ویسمى بالقاعدة في اصطالح الفقھاء، وأما ما 
ھذا التفریق ایضا ابن  ، ومّمن رأى5"یخص بعض األبواب فیسمى الضوابط

والفرق بین الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من : "نجیم، حیث قال
  .6"أبواب شتى، والضابط یجمعھا من باب واحد، ھذا ھو األصل
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أّما المقصود بالضوابط في ھذا البحث ھو مجموعة القیود والشروط 
م البلوى فیكون بذلك سببا التّي ینبغي توافرھا في النازلة حتّى یتحقّق فیھا عمو

  .للترخیص والحكم بالتیسیر فیھا
  

  .ى ومشروعیتھحقیقة عموم البلو :الثاني المطلب
  .اواصطالح لغة البلوى حقیقة عموم: الفرع األول

  .للّغةفي ا البلوى عموم معنى: أّوال
لذلك یلزم توضیح  ،"بلوى"و" عموم": عموم البلوى مركب من كلمتین

  .لكل كلمة على حّدة، ومن ثّم بیان معناھما معا كمركبالمعنى اللّغوي 
 على یدلُّ  صحیح واحد، أصلٌ  والمیم العین": فارس ابن یقول :لغة العموم -أ

نا" :كذلك وذكر ،7"والُعلُو والَكثرة الطُّول  إذا عموما، یعمنا األمر ھذا َعمَّ
 :عموماً  الشيء وعمَّ  : المحیط القاموس في ، كما جاء8"أجمعین القومَ  أصاب

ھُم " ، وجاء في لسان العرب9"بالَعطیَة َعمھُم : یقالُ  ، الَجماَعة َشملَ   األمرُ  وعمَّ
ھُم   . 10"َشملَھم :عُموماً  یَعمُّ

 والعلوّ  والكثرة ولالطّ  :تعني "عموم"كلمة  أن یتبین ھنا ومن
 معنى ھو مجال الدراسة، من قریبا ویكون ھذا بحثنا في یعنینا والذي والشمول،

  .والكثرة الشمول
الباء، والالم، والواو، والیاء، " :یقول ابن فارس: لغة البلوى -ب

أحدھما إخالق الشيء، والثاني  نوع من االختبار، ویحمل علیھ : أصالن
  .12والبلوى والبلوة، والبلیّة والبالء واحد، 11"اإلخبار أیضا

  :فللبلوى في اللّغة ثالثة معان، وھي
بلي یبلي فھو بال، : یطلق على إخالق الشيء، یقال :المعنى األول

ومعنى إخالق الشيء الزم  ،14، وبلي الثوب یبلي بلى وبالء13والبلى مصدره
بلي : یقال: " من المعنى الثاني الذي ھو االختبار، ولذا یقول الّراغب األصفھاني

تباري وبلوتھ اختبرتھ، كأنّي أخلقتھ من كثرة اخ... الثوب بلى وبالء، أي خلق 
  .15"لھ
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الرجل بلوا وبالء،  بلوت: االختبار، یقال یطلق على :والمعنى الثاني
 17.االختبار: ، والتبالي16وابتلیتھ اختبرتھ، وباله یبلوه بلوا إذا جّربھ واختبره

وبالنظر إلى معنى االختبار شرعا نجد أنّھ یتحقق بالتكلیف بما فیھ مشقة، یقول 
رِّ َواْلَخْیِر فِْتنَةً ۖ َوإِلَْینَا  :عالىفي تفسیر قولھ ت -الفخر الرازي  َونَْبلُوُكْم بِالشَّ

االبتالء ال یتحقق إال مع التكلیف، فاآلیة دالة على "، )35: األنبیاء( تُْرَجُعونَ 
  .18"حصول التكلیف

اإلخبار، ومنھ : الذي حّمل علیھ كما ذكر ابن فارس :والمعنى الثالث
أعلمتھ وبّینتھ فیما بیني وبینھ فال لوم علّي بعده، : أبلیت فالنا عذرا أي: قولھم

  .19ومي اللّ أخبرتھ بوجھ العذر ألزیل عنّ : والمقصود
 ،"بلوى"و" عموم"غویة لكلمتي وبناء على ما تقدم من المعاني اللّ 

رِّ  :في تفسیر قولھ تعالى وبمالحظة ما ذكره اإلمام الرازي َونَْبلُوُكْم بِالشَّ
من أن االبتالء ال یتحقق إالّ مع ، )35: األنبیاء( َواْلَخْیِر فِْتنَةً ۖ َوإِلَْینَا تُْرَجُعونَ 

شمول (كمركب لغوي ھو  " عموم البلوى"، یمكن القول بأن معنى 20التكلیف
وقد یقال شمول وقوع المشقة،  ،21)بما فیھ مشقة -الحادثة أو وقوع -التكلیف

فیھ  الذي بالتكلیف الشرع في یتحقق واالبتالء االختبار أن أساس على وذلك
  .وشّدة مشقة
  .الشرعي االصطالح في البلوى معنى عموم: ثانیا

عند النظر إلى التعریفات التي أوردھا العلماء المتقدمون والمتأخرون یمكن 
  : تقسیمھا إلى قسمین

  تعریفات األصولیّین الذین بحثوا ھذا المصطلح من جانب أصول الفقھ من
 .حیث التقعید والتنظیر

 وتعریفات الفقھاء الذین بحثوا ھذا المصطلح من حیث التنزیل على الواقع. 
مصطلح  األصولیین بعض عّرف: البلوى عند األصولیینعموم  -أ

العموم،  معاني من أن ذكرنا وقد اللّغوي، المعنى من انطالقا "البلوى عموم"
 عموم تعریف في الّصنعاني یقول اإلمام نجد علیھ وبناء والشمول، الكثرة
  .22"و أكثرھم عمال أ المكلفین لجمیع التكلیف شمول أي: " البلوى
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 تعّم بھ فیما الواحد خبر یقبل: "مسألة في قال الطّوفي حیث اإلمام وكذا
  .23"بھ التكلیف یكثر فیّما البلوى، أي

: ومثلھ تعریف أبي حامد األسفرایني الذي نقلھ عنھ الزركشي حیث قال
تعّم بھ البلوى أّن كل : ومعنى قولنا: " قال الشیخ أبو حامد األسفرایني في تعلیقھ

  .24"أحد یحتاج إلى معرفتھ
إذا ورد خبر الواحد : "وھذا ما نجده أیضا في كالم الحفناوي، حیث قال

  .25"موجبا للعمل في أمر تعّم بھ البلوى یعني یكثر وقوعھ بین النّاس
إذا وقع الخبر الواحد فیما تعّم بھ البلوى، أي فیما ": أّما األصفھاني فقال

  .26"آخر یحتاج إلیھ عموم الناس من غیر أن یكون مخصوصا بواحد دون
 عموم" تعریف لمصطلح علىلم أقف  :عموم البلوى عند الفقھاء -ب

ما ذكروه من خالل ربط ھذا المصطلح  غیر الفقھاء، من مینالمتقدّ  عند "البلوى
  .والمشقة إلى العسر أو إشارة تصریحاإّما  الفقھیة، المسائل ببعض

عّرفھا  حیث مجملھا في متقاربة جاءت فقد المعاصرین تعریفات أّما
شیوع البالء بحیث یصعب على المرء التخلص : "الدكتور وھبة الزحیلي بقولھ

  .27"أو االبتعاد عنھ
: بھ فالمراد البلوى عموم أما ": الزیباري عامر تعریف منھ وقریبا

  28".عنھ یبتعد أو یتخلص أن اإلنسان على یتعذر بحیث البالء شیوع
الحاجة إلیھ في عموم ھو ما تمس : " فھا صالح سلیمان الیوسفوعرّ 

األحوال، وینتشر وقوعھ بحیث یعسر االستغناء، ویعسر االحتراز عنھ إال 
  .29"بمشقة زائدة 

یفھم من عبارات الفقھاء أن المراد : كّما جاء في الموسوعة الفقھیة
الحالة أو الحادثة التي تشمل كثیرا من الناس، ویتعذر االحتراز : " بعموم البلوى

بعض الفقھاء بالّضرورة العامة، وبعضھم بالّضرورة الماسة، عنھا، وعبر عنھ 
  .30"أو حاجة الناس

 مع الشمول ھو الذي الشیوع على ركزت التعریفات ھذه مجمل فنجد
أكثر للدكتور  تفصیل البلوى، وفي لعموم كحدود عنھ واالبتعاد التخلص صعوبة

: البلوى، حیث قال عموموّضح فیھ المقصود من  حمید هللا عبد بن صالح
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 بحیث األحوال عموم إلى الحاجة مسیس: یظھر عموم البلوى في موضعین"
 یعسر بحیث والتلبس  عالوقو شیوع، و زائدة بمشقة إال عنھ االستغناء یعسر
 األول ففي الموضع. بمشقة زائدة إال منھ االنفكاك أو عنھ االحتراز المكلف على

  . 31"الدفع  بمشقة ابتالء الثاني وفي الحاجة، بمسیس ابتالء
 المعاني كّل ھذه الستجماع محاولة الّدوسريمسلم   تعریف ثّم جاء

 شمول ھو :فیھ فیقال الفقھاء، یعّرف عند أن یمكن البلوى عموم: "قال  حیث
 یعسر بحیث بھا، التكلیف تعلّق مع المكلّف ألحوال أو للمكّلفین، الحادثة وقوع

 التیسیر تقتضي زائدة إالّ بمشقةٍ  بھا، العمل عن االستغناء أو منھا االحتراز
  .32"والتخفیف

یتبیّن أّن معنى عموم  والفقھاء، لألصولیین تعریفات من تقّدم ومّما
  :البلوى یدور االعتبارات التالیة

كثرة التكلیف وشمولیتھ، وكثرة وقوع الحادثة وتكررھا بین النّاس 
ألمور مع كون ھذه الحادثة من ابحیث یعسر التخلص منھا أو االمتناع عنھا، 

  .العاّمة ولیست الخاّصة
شمول  عموم البلوى على أنّھاصطالحي ل تعریف استنتاج یمكنوعلیھ 
 وعسر إلیھا، الحاجة مسیس مع ،لجمیع المكّلفین أو أكثرھم وقوع الحادثة 

 العلم انتشارھا وعموم زائدة مع بمشقة إالّ  عنھا، االستغناء منھا أو االحتراز
  .بھا

 :التعریف حدود شرح
 وال افتراضیة ال فعال واقعة عاّمة، تكون أن یعني :حادثة شمول وقوع 

 .الحصول متوقعة
 تّدل على أّن العموم قد یكون أغلبیا أو أكثریا، : أو أكثرھم فینالمكلّ  لجمیع

 فیخرج بذلك غیر بلوى، عموم لما كانت بحیث تشمل أغلب المكّلفین وإالّ 
  .المكلّفین

 المبتلى الحادثة إلى والملجئة الملّحة أي الحاجة: إلیھا الحاجة مسیس مع 
 .حكمھا معرفة وبیّان إلى النّاس بھا، وحاجة

 فیھا والوقوع مجانبتھا صعوبة مع أي: منھا االحتراز وعسر. 
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 إتیانھا مفارقتھا و االنفكاك عنھا وعدم أي صعوبة :عنھا االستغناء أو. 
 وعسر فبصعوبة االنفكاك عنھا ومجانبتھاوإن أمكن : زائدة بمشقة إال 

 .یمكن تحملھما ال شدیدین
 بأمرھا نظرا  والعلم الحادثة انتشار مع أي: بھا العلم وعموم انتشارھا مع

 .عنھا، والحاجة لبیان حكمھا السؤال لكثرة
  .البلوى عموم مشروعیة: الثاني الفرع

والسنّة، ولست سأتناول في ھذا الفرع تأصیل عموم البلوى من القرآن 
بصّدد إدراج كّل األدلة الدالة على اعتبار عموم البلوى سببا للتیسیر، بل 

  .بھا المراد من ذلك سأكتفي بذكر بعض األدلة مّما یتضج
  .الكتاب من البلوى عموم مشروعیة أدلة: أوال

لم یرد في نصوص الشرع ما یّدل صراحة على اعتبار عموم البلوى 
، وإنما أشارت مجموعة من النصوص إلى و رفع الحرج سببا في التیسیر

  :عرض ألھم األدلة یلي وفیما اعتبار معنى عموم البلوى أثناء تعلیل أحكامھا،
یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا لِیَْستَأِْذْنُكُم الَِّذیَن َملََكْت أَْیَمانُُكْم  : تعالى قولھ - 1

اٍت ۚ ِمْن قَْبِل َصَالِة اْلفَْجِر َوِحیَن تََضُعوَن  َوالَِّذیَن لَْم یَْبلُُغوا اْلُحلُمَ  ِمْنُكْم ثََالَث َمرَّ
ثِیَابَُكْم ِمَن الظَِّھیَرِة َوِمْن بَْعِد َصَالِة اْلِعَشاِء ۚ ثََالُث َعْوَراٍت لَُكْم ۚ لَْیَس َعلَْیُكْم َوَال 

افُوَن َعلَْیُكْم بَْعُضكُ  ُ لَُكُم َعلَْیِھْم ُجنَاٌح بَْعَدھُنَّ ۚ طَوَّ لَِك یُبَیُِّن هللاَّ ْم َعلَٰى بَْعٍض ۚ َكَذٰ
ُ َعلِیٌم َحِكیمٌ    . )58: النور( اْآلیَاِت ۗ َوهللاَّ

افُوَن َعلَْیُكمْ  :تعالى قولھ :الداللة وجھ  طّواف جمع وھي طَوَّ
 الدوران األصل في وھو للخدمة، أھل البیت على یدور الذي وھو بالتشدید،

 في یذھبون ألنھم بالطواف الخدم ھؤالء ووصف الكعبة، حول الطواف ومنھ
  .33ویرجعون السادة خدمة

 ترك في والتابعین الخدم عن والجناح الحرج رفع تعالى فا�
 علیكم طّوافون  لعلة وذلك ، المحددة الثالثة العورات دون وذلك االستئذان

 ، أي أنھ یحصل34للخدمة أي ھنا بالطّواف والمراد "بعض على بعضكم
البلوى  االختالط الذي یتعذر معھ االحتراز، وھذا دلیل على اعتبار عموم

  .بالشيء سبباَ في التیسیر ورفع الحرج
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َوَما َجَعَل َعلَْیُكْم فِي الدِّیِن ِمْن َحَرجٍ ۚ ِملَّةَ أَبِیُكْم  :تعالى قولھ - 2
   . )78: الحج( إِْبَراِھیمَ 

 على مبنیة الشریعة أصول أن على صراحة نّصت اآلیة :الداللة وجھ
 للمشقة مظھر البلوى وعموم الحرج والمشقة على المكلّفین،  ورفع الیسر

  .المكلّفین على والتخفیف لًلیسر سببا فكان والحرج
ُ بُِكُم اْلیُْسَر َوَال یُِریُد بُِكُم اْلُعْسرَ  :تعالى قولھ - 3 : البقرة( یُِریُد هللاَّ

  .)6-5: الشرح( َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا إِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرافَإِنَّ : ، وقولھ تعالى)185
 المكلفین عن الحرج رفع في واضحة الداللة اآلیات ھذه :الداللة وجھ

 مشقة مظھر ھو " البلوى یطیقون وعموم ال بما تكلیفھم وعدم علیھم، والتیسیر
 مظنة فالمشقة البلوى، بھ عّمت فیما عنّا لتخفف الشریعة فجاءت وعسر

  .35" للرخصة
  .السنة من البلوى عموم مشروعیة أدلة: ثانیا

 والنظر التأمل فعند البلوى، عموم مشروعیة على النبویة السنّة تدلّ 
  :ذلك ومن البلوى، لعموم مراعاتھا سنلحظ السنّة نصوص في

أن أبا قتادة،  - رضي هللا عنھما - ما ورد عن كبشة بنت كعب بن مالك - 1
ة فشربت منھ، فأصغى لھا اإلناء حتى  دخل فسكبت لھ وضوًءا، فجاءت ِھرَّ

نعم، : أتعجبین یا ابنة أخي؟ فقلت: فرآني أنظر إلیھ، فقال: شربت، قالت كبشة
َسْت ِبنََجٍس، إِنَّھَا ِمَن إِنَّھَا َلیْ «: قال صلى هللا علیھ وسلمإن رسول هللا : فقال

افَاتِ  افِیَن َعلَْیُكْم َوالطَّوَّ   .36»الطَّوَّ
بعدم نجاستھا وعلّل ذلك  صلى هللا علیھ وسلمفقد حكم  :الداللة وجھ

بكونھا من الطّّوافین والطّّوافات أي بكثرة دورانھا في البیوت ودخولھا فیھا 
  .37بحیث یصعب صون األواني عنھا

 البیوت على التكرار بكثرة البلوى بھ عّمت مّما الھرة كانت فلّما
 میسًرا، شرعیًا حكًما لھا یجعل أن في سببًا ذلك كان االحتراز عنھا وبصعوبة

  .38والفأر المیتة تأكل كونھا مع
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كانت الكالب تبول ": قال - رضي هللا عنھما -ابن عمر ما ورد عن - 2
فلم یكونوا یرّشون شیئاً من وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول هللا، 

  .39"ذلك
 ھو كما المسجد في تبول كانت الكالب أنّ  من بالرغم :الداللة وجھ

 وذلك بالماء یغسلونھ أي :المسجد یرشون یكونوا لم المسلمین فان الظاھر
 الكالب فتكرار بھا، االبتالء عموم إلى یؤدي الذي األمر الكالب دخول لتكرار

 بھا البلوى لعموم خاصة ومراعاة خاًصا حكًما وألبوالھالھا  جعل المسجد، على
  .40لتكراره وذلك

صلى هللا علیھ أن رسول هللا  -رضي هللا عنھ –عن أبي ھریرة  - 3
  .41"إذا وطئ أحدكم األذى بنعلیھ فإن التراب لھما طھور": قال وسلم

 تشمل الناس في عامة حالة الخف لبس كان لّما :الداللة وجھ
 كانت عنھا، االحتراز یمكن وال حتمي بالنجاسة النّاس واصطدام معظمھم،

 الخفین تصیب التي النجاسة عن العفو فكان البلوى بھ تعم مّما الخفین نجاسة
 .بھا البلوى لعموم

  .مفھوم فقھ األقلیات المسلمة وتأصیلھ :المطلب الثالث
واسع االستعمال في الوقت " فقھ األقلیات المسلمة"أضحى مصطلح 

  :الراھن لذلك یلزم التأصیل لھ وفق الفروع اآلتیة
  .مفھوم فقھ األقلیات المسلمة: الفرع األول

، اإضافی امركبباعتباره سنعرض في ھذا الفرع تعریف ھذا المصطلح 
  .باعتباره علماتعریفھ ثّم 

  .باعتباره مركبا إضافیا" فقھ األقلیات المسلمة"تعریف : أوال
  :ال بیان جزئیاتھ وفق ما یليیتوّجب أوّ ولبیان ھذا المصطلح 

  :تعریف الفقھ لغة واصطالحا - 1
العلم بالشيء، والفھم لھ، : یعّرف الفقھ في اللّغة بأنّھ: الفقھ لغة -أ

والفطنة، وغلب على علم الدین لسیادتھ وشرفھ، وفضلھ على سائر أنواع 
قَالُوا یَا : ، ومنھ قولھ تعالى على لسان نبیّھ شعیب علیھ الصالة والسالم42العلم

ا تَقُوُل َوإِنَّا لَنََراَك ِفیَنا َضِعیًفا ۖ َولَْوَال َرْھطَُك لََرَجْمنَاَكۖ   ُشَعْیُب َما نَْفقَھُ َكِثیًرا ِممَّ
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، 43كثیرا من قولكما نفھم وال نعقل : ، أي)91: ھود( َوَما أَْنَت َعلَْینَا بَِعِزیزٍ 
من یرد هللا بھ خیرا : "وفي الحدیث. 44وما نعلم حقیقة كثیر مّما تقول وتخبرنا بھ

ومعنى  .46"أي یفھمھ: یفقھھ: "- رحمھ هللا - ، یقول ابن حجر45"یفقھھ في الّدین
الذِّھن من جھة تھیُّئھ القتباس ما یرد علیھ  ةلجود إدراك معنى الكالم: "الفَْھم ھو

  .47"من المطالب
. 48"الفقھ في اللّغة فھم غرض المتكلّم من كالمھ: "وجاء في التعریفات

-رحمھ هللا –أي الفھم الدقیق بتمحیص وإمعان النظر، وھذا ما أكّده ابن القیّم 
والفقھ أخّص من الفھم، وھو فھم مراد المتكلّم من كالمھ، وھذا قدر : "حیث قال

سب تفاوت مراتب الناس في ھذا وبحزائد على مجرد فھم وضع اللّفظ في اللّغة، 
   .49"تتفاوت مراتبھم في الفقھ والعلم

الفھم السلیم، وإدراك الشيء، : إذن یأتي الفقھ في اللّغة بعّدة معان، منھا
  .والعلم بھ، والفطنة

معرفة النفس : "عّرف اإلمام أبو حنیفة الفقھ بأنّھ :الفقھ اصطالحا -ب
یشمل جمیع فروع الشریعة اإلسالمیة، من ، وھذا التعریف 50"ما لھا وما علیھا

عقائد، وأخالق، وأعمال، وغیرھا، ثّم تمیّز علم الفقھ بعد ذلك عن العلوم 
األخرى، حیث أصبح لكل علم موضوعاتھ، فعلم األخالق یبحث في 
الوجدانیّات، وعلم الكالم في العقائد، وھكذا، وموضوع علم الفقھ ھو أفعال 

لیھا، فاختّص علم الفقھ باستنباط األحكام من األدلة المكلّفین من حیث الحكم ع
العلم باألحكام الشرعیّة العملیّة المكتسبة : "التفصیلیة حیث أصبح یُعّرف بأنّھ

  .51"من أدلتھا التفصیلیّة
  :تعریف األقلیات لغة واصطالحا - 2

وھي خالف _ بالكسر_جمع أقلیّة، من القلّة :األقلیات في اللّغة -أ
ّل خالف الكثر، ویقال نساء قالئل وقوم قلیلون وأقالء وقلل، فیكون الكثرة، والق

 واذكروا إذ كنتم قلیال فكثركم: ، كما في قولھ تعالى52ذلك في قلّة العدد
  . )86: األعراف(

من المصطلحات " األقلیات"یعّد مصطلح  :األقلیات في االصطالح -ب
مصطلح وافد من "الحدیثة التّي لم یعھد لھا استخدام في التاریخ اإلسالمي، فھو 
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المفاھیم الغربیة التّي وفدت واقعنا الثّقافي واإلجتماعي منذ االحتكاك بین 
لذلك فھو  ...حضارتنا اإلسالمیة والحضارة الغربیة في العصر الحدیث

  .53"التّي ارتبط بھا في الثقافة الغربیة ...بالمعاني والظاللمصطلح محّمل 
  :وقد وردت عّدة تعریفات لھذا المصطلح، نذكر بعضا منھا على النحو التالي

مجموعة من سكان قطر أو إقلیم أو دولة ما تخالف األغلبیة في "
اإلنتماء العرقي أو اللّغوي أو الدیني، دون أن یعني ذلك بالضرورة موقفا 

  .54"سیاسیا وطبقیا متمّیزا
أنّھا مجموعة قومیّة أو إثنیة أو دینیة أو لغویّة تختلف عن المجموعات "

  .55"األخرى الموجودة داخل دولة ذات سیادة
كل مجموعة بشریة في قطر من األقطار تتمیز عن أكثریّة أھلھ في "

تي تتمایز بھا الّدین، أو المذھب أو العرق، أو اللّغة أو نحو ذلك من األساسیات ال
  .56"المجموعات البشریة بعضھا عن بعض

من رعایا دولة من الدول تنتمي من حیث العرق أو  مجموعة أو فئات"
-عادة-وتشمل مطالب األقلیات. 57اللّغة أو الّدین إلى غیر ما تنتمي إلیھ األغلبیة

بحق المساواة مع األغلبیة في الحقوق المدنیّة و السیاسیّة، مع االعتراف لھا 
  .58"االختالف والتمیّز في مجال االعتقاد والقیّم

أساسیین  إذن یالحظ من خالل التعریفات الّسابقة أنّھا تدور حول معنیین
الذي یعیشون مخالفة للمجتمع  وممیزات القلّة العددیة، والتمیّز بخصائص: ھما
  .والعادات من حیث الّدین واللّغة والثقافةفیھ 

مجموعة من سكان دولة أو "قلیات على أنّھاوعلیھ یمكن أن تعّرف األ
إقلیم أو قطر ما یختلفون عن غالبیة سكان تلك الدولة بخاصیّة من الخصائص 
إّما في العرق أو في الثقافة أو في الّدین، ویحاولون بكّل اإلمكانات أن یحافظوا 

  . 59"على ھذه الخصائص لكي ال تذوب في خصائص األغلبیّة
باالعتماد على التعریف االصطالحي  :لمسلمةتعریف األقلیات ا - 3

تلك المجموعة من النّاس التّي : "لألقلیات یمكن تعریف األقلیات المسلمة بأنّھا
التّدین باإلسالم، وتعیش أقلیّة في عددھا ضمن مجتمع أغلبھ ال یتدیّن  يتشترك ف

  .60"بھذا الّدین
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المجموعة من الناس الذین یعیشون في مجتمع یتمیّزون فیھ عن "أو
لالسالم عقیدة وشریعة ومنھج حیاة، بغض النظر  غیرھم من األكثریّة بانتمائھم 

  .61"عن العرقیّة أو اللّغویة أو الثقافیّة
ھي كل مجموعة من المسلمین یعیشون في بلد إذن فاألقلیات المسلمة 

  .جاھدة التمسك بتعالیم دینھا والمحفاظة علیھ یدین بغیر االسالم، وتحاول
  .باعتباره علما" فقھ األقلیات المسلمة"تعریف: ثانیا

فقھ األقلیات ھو فقھ نوعي یراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف "
الجماعة، وبالمكان الّذي تعیش فیھ، فھو فقھ جماعة محصورة لھا ظروف 

  .62"خاصة یصلح لھا ما ال یصلح لغیرھا
األحكام الفقھیة المتعّلقة بالمسلم الّذي یعیش خارج "بھ مجموعة  قصدوی

ووصفوا باألقلیات ألنّھم أقلیّة بالنسبة للمجتمع الّذي یعیشون . 63"بالد اإلسالم
أّن إضافة الفقھ لألقلیات ال تعني إنشاء فقھ خارج الفقھ "فیھ من غیر المسلمین و

ھذه الفئة لھا أحكام خاصة بھا نظرا اإلسالمي وأدلتھ المعروفة، وإنّما تعني أّن 
  .64"فقھ الّسفر، أو فقھ النّساء: لظروف الضرورات والحاجیات، كما تقول

وعلیھ یمكن القول إّن فقھ األقلیّات المسلمة مصطلح یتناول بالبحث 
األحكام الشرعیّة المتعلّقة بوقائع أحوال ھذه المجموعة من المسلمین وظروف 

ر عنھم من أفعال و أقوال باعتبارھم مكلّفین بأحكام زمانھم ومكانھم وما یصد
  .الشریعة اإلسالمیّة

مّما یعني أّن ھذا الفقھ إنّما ھو جزء من الفقھ العام المعروف بقواعده 
ة، لكن ما یمیّزه ھو تعلّقھ بأفعال المكلّفین وأقوالھم وأحوالھم وضوابطھ الشرعیّ

خصوصیّة ھذه األقلیّة في ظرفھا ممن ینتمون لمجتمع األقلیّة المسلمة من حیث 
وزمانھا ومكانھا، وبالتالي في خصوصیّة المسائل المطروحة للبحث والدراسة 

  .65تحت مسمى فقھ األقلیات المسلمة
  .التأصیل لفقھ األقلیات المسلمة: الفرع الثاني

مصطلح جدید ولیس بفقھ جدید فھو -كما رأینا سابقا-فقھ األقلیات المسلمة
اإلسالمي لھ نفس معالم وأصول الفقھ اإلسالمي المتعارف علیھا جزء من الفقھ 

  .عند الفقھاء
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لیس ھذا الفقھ بمعزل عن الفقھ اإلسالمي العام، وال ھو مستمد من ف
مصادر غیر مصادره، أو قائم على أصول غیر أصولھ، وإنّما ھو فرع من 

صوصیّة فروعھ، یشاركھ المصادر واألصول ذاتھا ولكنّھ مبني على مراعاة خ
األقلیات المسلمة ومشكالتھا التّي تعاني منھا فیتجھ إلى التخّصص في معالجتھا 
في نطاق الفقھ اإلسالمي وقواعده استفادة منھ وبناء علیھ وتطویرا لھ فیما یتعلّق 
بموضوعھ، سواء كان ذلك من حیث ثمرات األحكام، أو من حیث األصول 

  .66م واستنبطت منھاوالقواعد التّي بنیّت علیھا تلك األحكا
لذلك فقھ األقلیات كسائر فروع الفقھ یرجع إلى مصدري الشریعة الكتاب 

  :67والسنّة إالّ أنّھ عند التفصیل یرجع إلى
یات الشریعة القاضیة برفع الحرج، وتنزیل أحكام الحاجات على كلّ  :أوال

 أحكام الضرورات، واعتبار عموم البلوى في العبادات والمعامالت، وتنزیل
حكم تغیّر المكان على حكم تغیّر الزمان، ودرء المفاسد، وارتكاب أخف 
الضررین وأضعف الشرین، مّما یسمیھ البعض فقھ الموازنات، والمصالح 

  .المعتبرة والمرسلة دون الملغاة
یرجع فقھ األقلیات إلى نصوص جزئیة تنطبق على قضایا  :ثانیا

  .ھم في حكمھا األكثریات المسلمةوموضوعات ماثلة في دیار األقلّیات، وتشارك
یرجع فقھ األقلیات إلى أصل خاص ببعض العلماء یعتبر حالة  :ثالثا

المسلمین في أرض غیر المسلمین سببا لسقوط بعض األحكام الشرعیّة، مّما 
  .عّرف بمسألة الّدار التّي یعبّر عنھا بحكم المكان

متفق لى األصول الإذا ففقھ األقلیات المسلمة یعتمد بالدرجة األولى ع
القیاس، كما یأخذ باألدلة التبعیّة كسّد و واإلجماععلیھا من القرآن والسنّة 

العادة، مع مراعاة فقھ الواقع مصالح المرسلة واالستحسان والعرف والذرائع وال
والنظر في المآالت، وفقھ الموازنات من خالل الموازنة بین المصالح والمفاسد، 

  . الشرعیة على واقع األقلیات المسلمةأثناء تنزیل األحكام 
عموم البلوى في فقھ األقلیات الضوابط الشرعیّة العتبار  :الثاني المبحث
  -نماذج تطبیقیّة - المسلمة
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ینبغي التّي  الشرعیّة إلى تحدید الضوابط من خالل ھذا المبحثسنتطرق 
عموم البلوى حتّى یصح اعتبارھا من قبیل األقلیات المسلمة نوازل توافرھا في 

  .فتقتضي التیسیر والتخفیف في الحكم
حقق بعد ذلك مدى تحقّق ھذه الضوابط الشرعیّة في بعض سنتو

، وذلك من خالل المعامالت التّي عّمت بھا البلوى في أوساط األقلیات المسلمة
بیان أثر عموم البلوى في إباحة بعض النوازل التّي تختّص بفئة األقلیات 

یش في الغرب، والتّي لم یفترض إباحتھا ولكن بعض الفقھاء المسلمة التّي تع
وذلك بالنظر إلى مصلحة األقلّیات المسلمة واحتیاجاتھم،  أجازوھا لھذه الفئة

تحقیقا للمقصد العام من تشریع األحكام وھو جلب المصالح ودرء المفاسد رفعا 
  .للمشقة ودفعا للحرج

  .الضوابط الشرعیّة العتبار عموم البلوى :المطلب األول
، إذ أنّھ لیس كّل ما عّمت بھ البلوى یكون سببا في التیسیر والترخیص

فال بّد أن تكون ضوابط نحتكم إلیھا، ومن خاللھا نمیّز بین الحوادث والنوازل 
التّي تعّم بھا البلوى فتكون سببا للتیسیر والتخفیف، ویمكن حصر ھذه الضوابط 

  :ليفیما ی
  .أن یكون عموم البلوى متحقّقا ال متوھما: الضابط األّول

ومعنى ھذا الضابط أن تكون النازلة مّما یعسر االحتراز منھا، أو مّما 
  .یعسر االستغناء عنھا بالفعل، فإن لم یكن كذلك فال یعتبر من قبیل عموم البلوى

لیس لعموم األفراد وویكون عسر االحتراز أو عسر االستغناء شامال 
لجمیعھم، فلو أّن أحدھم أو بعضھم لم یعسر احترازه، أو لم یعسر استغناؤه في 
حادثة یعتبر وقوعھا عاما، فإّن عموم البلوى ھنا ال یعتبر متحّققا لذلك الفرد، أو 

  .ألولئك البعض
فالصواب الوقوف مع أصل العزیمة إال فى المشقة  : "قول الشاطبيی

المخلة الفادحة فإن الصبر أولى مالم یؤد ذلك إلى دخل فى عقل اإلنسان أو دینھ 
وحقیقة ذلك ان ال یقدر على الصبر ألنھ ال یؤمر بالصبر إال من یطیقھ فأنت 

اء ترى باإلستقراء أن المشقة الفادحة ال یلحق بھا توھمھا بل حكمھا أضعف بن
على أن التوھم غیر صادق فى كثیر من األحوال فإذا لیست المشقة بحقیقیة 
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والمشقة الحقیقیة ھى العلة الموضوعة للرخصة فإذا لم توجد كان الحكم غیر 
  .68"الزم

  
  .أالّ یقصد التلبس بما تعّم بھ البلوى بقصد الترخص :الضابط الثاني

الترخص  سببتعاطي  : "وقد أشار الزركشي لمثل ذلك في قولھ
لم یقصر ، ذا سلك الطریق األبعد لغرض القصركما إ ،لقصد الترخص ال یبیح

وشماال حتى بلغت ومشى یمینا  ،، وكما لو سلك الطریق القصیرفي األصح
أوقات الكراھة لقصد  وقریب من ذلك ما لو دخل المسجد في، المرحلة مرحلتین

  .69"ال یصح، صالة التحیة
أسباب الترخص، فإذا دخل المكلّف في وعموم البلوى سبب من 

الحادثة التّي تعم بھا البلوى بقصد حصول الرخصة، لم یجز لھ أن یترخص فال 
  .یعتبر عموم البلوى ھنا سببا للتیسیر

ومن ذلك ما أشار إلیھ بعض علماء الحنابلة من أّن المرأة إذا شربت 
بالفطر  دواء مباحا لحصول الحیض، وكان قصدھا من ذلك حصول الترخص

وھذا یّدل على اعتبار العلماء لقصد  .70في رمضان مثال، فإنّھ ال یجوز لھا ذلك
  .الترخص عند التّلبس بما تعّم بھ البلوى

أن یكون األخذ بمقتضى عموم البلوى موافقا لقصد الشارع  :الضابط الثالث
  .الحكیم ال مخالفا لھ

قصده في العمل قصد الشارع من المكلف أن یكون  : "یقول الشاطبي
موافقا لقصده في التشریع، والدلیل على ذلك ظاھر من وضع الشریعة، إذ قد 

لمصالح العباد على اإلطالق والعموم، والمطلوب من  مر أنھا موضوعة
المكلّف أن یجري على ذلك في أفعالھ، وأن ال یقصد خالف ما قصد 

  .71"الشارع
على أصل فإذا كان األمر في ظاھره وباطنھ : "وقال أیضا

المشروعیة، فال إشكال، وإن كان الظاھر موافقا والمصلحة مخالفة، فالفعل غیر 
صحیح وغیر مشروع، ألن األعمال الشرعیة لیست مقصودة ألنفسھا، وإنّما 
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قصد بھا أمور أخر ھي معانیھا، وھي المصالح التي شرعت ألجلھا، فالذي 
   .72"شروعاتعمل من ذلك على غیر ھذا الوضع، فلیس على وضع الم

وعلى ذلك فال یجوز مخالفة ما ورد بھ الشرع في العقود التّي أبیحت 
  .لعموم البلوى بھا تیسیرا وتسھیال لمصالح النّاس

  .أن ال یعارض عموم البلوى نّص شرعي :الضابط الرابع
والنص إّما أن یكون قطعیا أو ظنیا، والظني إّما أن یشھد لھ أصل قطعي 

  .أو ال
  .البلوى المعارض لنّص قطعيعموم : أّوال

معارض للنّص القطعي، ال خالف بین الفقھاء في عدم اعتبار الحرج ال
  .وكذا الظّني الراجع إلى أصل قطعي، فیجب حینئذ األخذ بالنّص وترك الحرج

وحیث أّن التیسیر الحاصل بسبب عموم البلوى یدخل تحت قاعدة رفع 
  .سبق الحرج، فإنّھ ینطبق علیھ ما

  .عموم البلوى المعارض لنّص ظنّي ال یشھد لھ أصل قطعي: ثانیا
اختلف الفقھاء في حالة معارضة أصل قطعي كرفع الحرج بما فیھ 

  .عموم البلوى، بنّص ظنّي ال یشھد لھ أصل قطعي
وال وھو الظّني المعارض ألصل قطعي، : وأّما الثالث: "قال الشاطبي

  :الدلیل على ذلك أمرانیشھد لھ أصل قطعي، فمردود بال إشكال، ومن 
أنھ مخالف ألصول الشریعة، ومخالف أصولھا ال یصح، ألنّھ لیس : أحدھما

أنّھ لیس لھ ما یشھد : منھا، وما لیس من الشریعة كیف یعّد منھا؟ والثاني
  .73"بصحتھ، وما ھو كذلك ساقط االعتبار

العلماء في ھذه المسألة ھو اعتبار العمل  فإّن ما ذھب إلیھوعموما 
التیسیر اعتبارا لعموم البلوى إذا عارضھ نص ظنّي كخبر اآلحاد، إذ اعتبار ب

عموم البلوى سببا في التیسیر قد ثبت بأدلة كثیرة یحصل بمجموعھا القطع 
باعتبار عمم البلوى سببا في التیسیر ورفع الحرج، فإذا تحقّق عموم البلوى في 

، إذ إّن البلوى ھو المعتبر حادثة، وكان معارضا بنّص ظّني، فإّن العمل بعموم
  .74ذلك من قبیل التعارض بین القطعي والظّني فیقّدم القطعي
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مدى تحقّق الضوابط الشرعیّة في بعض المعامالت التّي عمت : المطلب الثاني
   .بھا البلوى عند األقلیات المسلمة

التّي انتخبت في باب المعامالت  من بین نوازل األقلیات المسلمة 
  .ري، ومسألة شراء البیوت بقرض بنّكيمسألة التأمین التّجاللدراسة 

سألة، ومن ثّم وسنعالج ھذه الموضوعات من خالل تصویر وتكییف الم
تحدید مع  عموم البلوى مع بیان وجھ إعمالھا،تخریج المسألة على قاعدة 

  .ھذه المسائلضوابط إعتبار عموم البلوى في 
  .التّجاري قود التأمینأثر عموم البلوى في ع: الفرع األّول

أضحى عقد التأمین من المعامالت المالیّة المنتشرة التّي عّمت بھا 
في أوساط األقلیات المسلمة في شتى مجاالت الحیاة، فقد ولج عالم  البلوى

النّقل، بل حتّى حیاة النّاس الخاّصة، فصار الزراعة و و التّجارة والّصناعة
سیارتھ وعلى بیتھ وعلى صحتھ، بل حتّى ما ن على حیاتھ وعلى اإلنسان یؤمّ 

  .بعد مماتھ
  .تصویر وتكییف المسألة: أّوال

عملیّة یحصل بمقتضاھا أحد األطراف، وھو "ویقصد بالتأمین التّجاري 
المؤمن لھ نظیر دفع قسط، على تعھد لصالحھ أو لصالح الغیر من الطرف 

اء معیّنا عند تحقّق خطر اآلخر وھو المؤّمن، تعھد یدفع بمقتضاه ھذا األخیر أد
معیّن، وذلك بأن یأخذ على عاتقھ مھمة مجموعة المخاطر و إجراء المقاصة 

عقد یلتزم بھ المؤّمن أن یؤدي إلى "، أو ھو75"بینھم وفقا لقوانین اإلحصاء
المؤّمن لھ، أو إلى المستفید الّذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال، أو 

عوض مالّي آخر في حالة وقوع الحادث المؤّمن ضّده، أو إیرادا مرتّبا، أو أّي 
تحقّق الخطر المبیّن في العقد، وذلك مقابل مبلغ محّدد، أو أقساط دوریّة یؤدیھا 

  .76"المؤّمن لھ للمؤّمن
لّما فیھ من غرر وجھالة فاحشة  األصل ھو عدم جواز التأمین التّجاري

ربا الفضل وربا النسیئة، وكالھما -وكما أنّھ یشتّمل على الربا بنوعیھ ،ال تغتفر
 القّمارالمیسر ولكونھ أیضا ضرب من ضروب ، ومحّرم بالنّص واإلجماع

  .لذلك قّرر جماھیر العلماء المعاصرین تحریمھو، المحرمین شرعا
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وھذا ما انتھى إلیھ مجمع الفقھ اإلسالمي بمكة في دورتھ األولى  حیث 
تحریم التأمین التّجاري  - صطفى الزرقاما عدا الشیخ م–قّرر المجلس باإلجماع 

بجمیع أنواعھ، سواء أكان على الّنفس، أم البضائع التّجاریّة، أم غیر ذلك من 
األموال، كما قّرر الموافقة على قرار ھیئة كبار العلماء من جواز التأمین 

  .77التّعاوني بدال من التأمین التّجاري المحّرم
ولكن بما أّن األقلیات المسلمة في بالد الغرب ال یجدون شركات للتأمین 
اإلسالمي في بالدھم، فإنّھ یجوز لھم التعامل مع شركات التأمین التجاري ولكن 

  : في حاالت محّددة، وھي
 .وجود قانون ملزم یفرض على أّي مواطن أو مقیم التأمین -
  .لمشقةوجود حاجة ملحة وضرورة ملجئة لدفع الحرج وا -

وھذا ما أكّده المجلس األوروبي لإلفتاء، حیث أصدر قرارا بشأن 
مع مراعاة ما وَرد في قرارات بعض  : "التأمین التّجاري نذكر نّصھ ألھمیتھ

الذي یقوم على أساس األقساط (المجامع الفقھیة من حرمة التأمین التجاري 
) التحمل لخسائرھا الثابتة دون أن یكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو

الذي یقوم على أساس التعاون المنظم بین (ومشروعیة التأمین التعاوني 
مع اقتصار دور الشركة على  - إن وجد –المستأمنین، واختصاصھم بالفائض 

، فإن ھناك حاالت وبیئات تقتضي )إدارة محفظة التأمین واستثمار موجوداتھا
یة متطلباتھا، والسیما حالة إیجاد حلول لمعالجة األوضاع الخاصة، وتلب

المسلمین في أوروبا حیث یسود التأمین التجاري، وتشتد الحاجة إلى االستفادة 
منھ لدرء األخطار التي یكثر تعرضھم لھا في حیاتھم المعاشیة بكل صورھا، 

وتعسر إیجاده في الوقت ) التأمین التكافلي(وعدم توافر البدیل اإلسالمي 
تي بجواز التأمین التجاري في الحاالت التالیة وما الحاضر، فإن المجلس یف

  : یماثلھا
حاالت اإللزام القانوني، مثل التأمین ضد الغیر على السیارات واآللیات  -

، وبعض )الضمان االجتماعي، أو التقاعد(والمعدات، والعمال والموظفین 
  . حاالت التأمین الصحي أو الدراسي ونحوھا
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مین لدفع الحرج والمشقة الشدیدة، حیث یغتفر معھا حاالت الحاّجة إلى التأ -
  .78"الغرر القائم في نظام التأمین التجاري

: وأجازه أیضا مجمع الفقھ اإلسالمي بالھند، حیث قّررت اللّجنة مایلي
التأمین الرائج مع أنّھ غیر جائز شرعا الشتمالھ على المعامالت المحّرمة مثل "

األوضاع الراھنة التّي تتعرض فیھا أرواح  الّربا والقمار والغرر، ولكن في
المسلمین وممتلكاتھم وصناعاتھم وتجاراتھم للخطر الّشدید بسبب االضطرابات 

، نظرا لھذه األوضاع و إلى قاعدة أّن الطائفیة التّي تندلع من حین آلخر
الضرورات تبیح المحظورات، وقاعدتي رفع الضرر ودفع الحرج، وأّن 

وس واألموال من الضروریات الخمس التّي تجب مراعاتھا المحافظة على النّف
   .79"شرعا، یجوز التأمین على النّفوس والممتلكات في أوضاع الھند الراھنة

  .المسألة عموم البلوى فيتبارضوابط اع :ثانیا
عقود التأمین مّما یضطر إلیھ األقلّیات المسلّمة في بالد الغرب، بحیث 

المعامالت حتّى عّمت بذلك البلوى ولو قیل فیھا یعسر استغناؤھم عن مثل ھذه 
بعدم الجواز لّما ورد من النّھي عن الّربا للحقّت بھم المّشقة وأدركھم الّضرر، 
فیقال فیھا بالجواز تیسیرا علیھم ودفعا للّضرر عنھم اعتبارا لعموم البلوى وھذا 

وفي حالة  في حالة وجود قانون ملزم یفرض على أّي مواطن أو مقیم التأمین،
  .وجود حاجة ملحة وضرورة ملجئة لدفع الحرج والمشقة

والعموم ھنا آت من شمول وقوع الحادثة لعموم المكلّفین في عموم 
أحوالھم، حیث یلزم من التكلیف ھنّا بالقول بعدم الجواز إلحاق المّشقة العاّمة  

ى بھم، فاعتبار عموم البلوى ھنا یترتب علیھ تحصیل مصلحة التیسیر عل
  .المكلّف

إالّ أّن التیسیر في مثل ھذه المعامالت مقیّد بقیود وضوابط یعتبر اإلخالل 
  :ي ھذه القضایا، وتتمثّل ھذه الشروط فيبھا معارضا العتبار عموم البلوى ف

أن یكون عموم البلوى متحقّقا في ھذه القّضیة، ال متّوھما ومعنى ھذا 
الضابط أن تكون عقود التأمین التّجاري مّما یعسر بالفعل االحتراز منھ، أو 
االستغناء عنھ، وھو یمثّل ھنا الضرورة الملجئة، فمتّى كانت الّضرورة الملجئة 

القول بعموم البلوى متّوھما، ومتّى ما انتفت الضرورة أو الحاجة الّماسة یكون 
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والدلیل على ذلك إذا وجدت البدائل الشرعیة لمثل ھذه المعاملة، فال اعتبار 
  .بعموم البلوى حتّى الیقع التساھل في ذلك

أن یكون التیسیر في حال عموم البلوى ممثال في االضطرار إلى مثل و
ر ثّم زال، وجب ھذه العقود مرتبطا بھ، ویزول بزوالھ، فإذا كان ھناك اضطرا

أن یزول التیسیر، أّما إذا تساھل النّاس بعد زوال الضرورة أو لم یكن لھم 
ضرورة في األصل في التعامل بمثل ھذه العقود بحیث أصبح عادة لھم فإّن ھذه 
العادة غیر مقبولة لمعارضتھا للنّص الخاص الوارد في تحریم الّربا وكّل صور 

   .أكل أموال النّاس بالباطل
   .شراء البیوت بقرض بنّكي أثر عموم البلوى في: الثاني فرعال

  .تصویر وتكیّیف المسألة: أّوال
من أشھر القضایا التّي كثر السؤال عنھا في أوساط األقلیات المسلمة 
حتّى عّمت بھا البلوى مسألة شراء المساكن بقرض ربوي عن طریق البنوك 

  .التّقلیدیة
إلى أحد البنوك لیقرضھ قیمة البیت وذلك بأن یتقدم طالب الشراء 

فیسّددھا، ثّم یتقاضى البنك منھ ھذا القرض أقساطا شھریّة یتقاضى عنھا فوائد 
ربویّة ، بحیث أنّھ قد یتضاعف المبلغ في نھایة المّدة إلى ثالثة أضعاف أو أكثر 

  .80بحسب مّدة القرض
 أّن بعض ومع كون ھذه المعاملة من قبیل أكل الّربا أضعافا مضاعفة إالّ 

، والشیخ 82، والشیخ مصطفى الزرقا81كالشیخ محمد رشید رضا - الفقھاء
أجازوا االقتراض بالّربا لشراء المساكن عند  83الدكتور یوسف القرضاوي

الحاّجة وتعّذر البدیل الّشرعي للمسلمین المقیمین ببالد الغرب مراعاة 
  .التھملظروفھم، ونظرا لحاجتھم الماّسة لتملك سكن یأویھم وعائ

وذلك بناء على قاعدة الضرورات تبیح المحظورات، وتنزیال للحاجة 
منزلة الضرورة في إباحة المحظورات، أو اعتمادا على ما ذھب إلیھ االمام 
أبوحنیفة وتلمیذه محمد بن الحسن الشیباني من القول بجواز التعامل بالّربا في 

  .دار الحرب



  صلیحة بن عاشور/ د.أ – سارة رمضاني
 

  

 2020جوان  -25: العدد                                                                    552

علماء الشریعة الّذي عقد في  وجاء في البیان الخّتامي لمؤتمر رابطة
  : 84الوالیات المتحّدة ما یلي

إّن الطریقة المتاحة حالیا لتملك السكن عن طریق التسھیالت البنكیّة "
بسداد الثمن إلى البائع وتقسیطھ على المشتري ھو في األصل من الّربا، وال 

د مع شركة یجوز للمسلم اإلقدام علیھ إذا وجد بدیال شرعیا یسّد حاجتھ، كالتعاق
تقّدم تمویال على أساس بیع األجل، أو المرابحة، أو المشاركة المتناقضة، أو 

  .غیرھا
إذا لم یوجد أحد البدائل المشروعة، وأراد المسلم أن یتملك بیتا بطریقة 
التسھیالت البنكیّة، فقد ذھب أكثر المشاركین إلى جواز التملك للسكن عن 

التّي تنّزل منزلة الضرورة، أي البّد أن یتوافر طریق التسھیالت البنكیّة للحاجة 
أن یكون المسلم خارج دار اإلسالم، وأن تتحقّق فیھ الحاجة لعاّمة : ھذان السببان

المقیمین في خارج البالد اإلسالمیّة، لدفع المفاسد االجتماعیّة واالقتصادیّة 
على الّدین  واألخالقیّة والدینیّة، وتحقیق المصالح التّي تقتضیھا المحافظة

والشخصیّة اإلسالمیّة على أن یقتصر على بیت للسكن الّذي یحتاج إلیھ، ولیس 
  ".للتّجارة أو االستثمار

وھذا ما أقّره المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث بعد أن حّث على 
االجتھاد في ایجاد البدائل الشرعیّة، أو مفاوضة البنوك الربویّة لتحویل ھذه 

غة مقبولة شرعا، حیث نّص في دورتھ الرابعة من قراره رقم المعاملة إلى صی
  : على مایلي) 2/4(7

یؤكد المجلس على ما أجمعت علیھ األمة من حرمة الربا، وأنھ من "
السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من هللا ورسولھ، ویؤكد ما 

یناشد  .لربا الحرامقررتھ المجامع الفقھیة اإلسالمیة من أن فوائد البنوك ھي ا
المجلس أبناء المسلمین في الغرب أن یجتھدوا في إیجاد البدائل الشرعیة، التي 

الذي تستخدمھ ) بیع المرابحة(ال شبھة فیھا، ما استطاعوا إلى ذلك سبیالً، مثل 
البنوك اإلسالمیة، ومثل تأسیس شركات إسالمیة تنشئ مثل ھذه البیوت بشروط 

   .لمسلمین، وغیر ذلكمیسرة مقدورة لجمھور ا
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كما یدعو التجمعات اإلسالمیة في أوروبا أن تفاوض البنوك األوروبیة  
) بیع التقسیط(التقلیدیة، لتحویل ھذه المعاملة إلى صیغة مقبولة شرعاً، مثل 

الذي یزاد فیھ الثمن مقابل الزیادة في األجل، فإن ھذا سیجلب لھم عدًدا كبیًرا 
على أساس ھذه الطریقة، وھو ما یجري بھ العمل من المسلمین یتعامل معھم 

في بعض األقطار األوروبیة، وقد رأینا عدًدا من البنوك الغربیة الكبرى تفتح 
فروًعا لھا في بالدنا العربیة تتعامل وفق الشریعة اإلسالمیة، كما في البحرین 

  .وغیرھا
لتعدیل  ،ویمكن للمجلس أن یساعد في ذلك بإرسال نداء إلى ھذه البنوك 

   .سلوكھا مع المسلمین
وإذا لم یكن ھذا وال ذاك میسراً في الوقت الحاضر، فإن المجلس في 
ضوء األدلة والقواعد واالعتبارات الشرعیة، ال یرى بأًسا من اللجوء إلى ھذه 
الوسیلة، وھي القرض الربوي لشراء بیت یحتاج إلیھ المسلم لسكناه ھو 

ت آخر یغنیھ، وأن یكون ھو مسكنھ األساسي، وأسرتھ، بشرط أال یكون لدیھ بی
  .85"وأال یكون عنده من فائض المال ما یمّكنھ من شرائھ بغیر ھذه الوسیلة

  .عموم البلوى في المسألة إعتبارضوابط : ثانیا
التعامل بشراء المساكن عن طریق القرض البنكي مّما یحتاج إلیھ 

بعدم جواز ذلك الشتمالھ على األقلّیات في بالد الغرب حاّجة عاّمة، ولو قیل 
الغرر والجھالة والّربا، لعسر استغناؤھم عن التعامل بھ حتّى تعّم بذلك البلوى، 
وتلحّق المشقة والضرر بالمكّلفین، فیقال بجواز التعامل حینئذ بتلك المعاملة 

  .تیسیرا علیھم ودفعا للضرر عنھم
والحاّجة الّماسة وسبب اعتبار عموم البلوى ھنا ھو الضرورة الملجئة 

لمثل ھذه المعاملة، والعموم ھنا آت من شمول وقوع الحادثة لعموم المكلّفین في 
أوساط األقلّیات المسلمة في عموم أحوالھم، بحیث یلزم من التكلیف بعدم الجواز 

  .إلحاق المّشقة العاّمة بھم
وبالرغم من كون التعامل بشراء المساكن عن طریق القرض الربّوي 

یحتاجھ المسلمون في بالد الغرب، بحیث یعسر استغناؤھم عنھ حتّى عّمت مّما 
بذلك البلوى، إالّ أّن الفقھاء وضعوا لھذا التعامل شروطا  وضوابط  تضبط ھذه 
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المعاملة بصورة عاّمة وفق مقاصد الشریعة اإلسالمیّة، وبناء علیھ یلزم عند 
إذ أّن شراء المساكن بقرض التعامل بھذه المعاملة مراعاة تحقّق ھذه الشروط، 

بنكي من طرف المسلمین المقیمین في بالد الغرب قد رّخص فیھ للحاّجة 
ومن بین ھذه الشروط كأن یكون عموم البلوى متحقّقا في ھذه القّضیة، . الّماسة

ال متّوھما، وتكون ھناك ضرورة ملحة وحاجة ماّسة تقتضي التیسیر ورفع 
جة للسكن مّما یعسر بالفعل االحتراز منھ، أو الحرج، ومعنى ذلك أن تكون الحا

االستغناء عنھ، وھو یمّثل ھنا الضرورة الملجئة، فمتّى ما انتفت الضرورة أو 
الحاجة الّماسة یكون القول بعموم البلوى متّوھما، فمتّى وجدت البدائل الشرعیة 

ى یتحقق لذلك فال عبرة لعموم البلوى في التیسیر ھنا فمثال إذا كان مقصد السكن
باالیجار فال اعتبار لعموم البلوى ھنا ألنھ ھنا یكون مختارا واالختیار نقیض 
االضطرار فال عبرة ھنا بعموم البلوى لوجود البدیل وھو االیجار فإذا وجد 
البدیل یؤخذ بھ من باب االحتیاط في الّدین، أّما إذا كان ال یتحقّق بذلك بأن یمنع 

لكثرة عیالھ أو لكثرة ضیوفھ أو لكثرة )  لھ ال یجّد من یكري( من االیجار
الحركة في البیت فھنا یصبح السكن ضرورة ملجئة تستوجب التیسیر، فتعتبر 

  .عموم البلوى ھنا
فیتحقّق باعتبار عموم البلوى في جواز شراء البیوت بقرض ربّوي 
 للمسلمین في دار الغرب، رفع الحرج والمّشقة عنھم، فیكون الحكم بذلك موافقا

  .لقصد الّشارع الحكیم
  :خاتمة

  :الدراسة على النّحو التّالي جوأعرض فیھا أھم نتائ
 مع أكثرھم، أو المكلّفین لجمیع  الحادثة وقوع شمول البلوى عمومیقصد ب 

 بمشقة إالّ  عنھا، االستغناء أو منھا االحتراز وعسر إلیھا، الحاجة مسیس
 .بھا العلم وعموم انتشارھا مع زائدة

  أدلة كثیرة من القرآن والسنّة النبویّة على اعتبار عموم البلوى سببا دلّت
 .للتیسیر ورفع الحرج

 لمتعلّقة بالمسلم الّذي مجموعة األحكام الفقھیة ا فقھ األقلّیات المسلمةقصد بی
  .غرببالد ال فيیعیش 
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  فقھ األقلیات المسلمة فرع من فروع الفقھ العام، یقوم على أصولھ و
 .عي  واقع األقلّیات والظروف التّي یعیشونھامصادره، ویرا

  العتبار عموم البلوى في فقھ األقلّیات المسلمة ضوابط ینبغي مراعاتھا، فال
 .اعتبار لعموم البلوى عند فقد ضابط من الضوابط

  یجوز لألقلّیات المسلمة إجراء عقود التأمین التّجاري للضرورة الملجئة أو
 .بھا البلوى مع الّسعي إلیجاد البدائل الشرعیّةالحاّجة الّماسة التّي تعّم 

  یجوز االقتراض بالّربا لشراء المساكن عند الحاّجة وتعّذر البدیل الّشرعي
 .للمسلمین المقیمین ببالد الغرب لعموم البلوى

  :قائمة المصادر والمراجع
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 ).م1985/ه1405(، 2ط



  صلیحة بن عاشور/ د.أ – سارة رمضاني
 

  

 2020جوان  -25: العدد                                                                    556

، 1، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیّة، ط)ه771(تاج الّدین الّسبكي .11
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، الغیث الھامع شرح جمع الجوامع، )ه826(ولّي الّدین أحمد بن عبد الرحیم العراقي .62

 ).م2004/ھـ1425(، 1محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط: تحقیق
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، 5بة الزحیلي، نظریة الضرورة الشرعیة، مؤسسة الّرسالة، بیروت، طوھ .63
 ).م1997/ه1418(

، 4یعقوب الباحسین، رفع الحرج في الشریعة اإلسالمیة، مكتبة الرشد، الریاض، ط  .64
  ).م2001/ه1422(

، 4مصر، ط/یوسف القرضاوي، في فقھ األقلیات المسلمة، دار الشروق، القاھرة .65
  .ه2013

 :الھوامش
                                                        

، "ضبط"ه، مادة1414، 3، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط)ه711(ن منظوراب -1
، 8، القاموس المحیط، مؤسسة الّرسالة، بیروت، ط)ه817(، الفیروز آبادي)7/340(
العروس من جواھر ، تاج )ه1205(، مرتضى الّزبیدي 675، ص)م2005/ه1426(

  ).10/321(، "ضبط"ه، مادة1414، 1القاموس، دار الفكر، بیروت، ط
  ).2/510(، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت، )ه770(أحمد بن محمد الفیّومي -2
  .533مجمع اللّغة العربیة بالقاھرة ، المعجم الوسیط، ، دار الدعوة، ص -3
، )م1991/ه1411(، 1شباه والنظائر، دار الكتب العلمیّة، ط، األ)ه771(تاج الّدین الّسبكي -4

)1/11.(  
: ، تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الّدین الّسبكي، تحقیق)ه794(بدر الّدین الزركشي -5

، 1سید عبد العزیز وعبد هللا ربیع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث، ط
  ).462-3/461(، )م1998/ه1418(

، األشباه والنظائرعلى مذھب أبي حنیفة النّعمان، دار الكتب، )ه970(نجیم المصّري ابن -6
  ).1/137(، )م1999/ه1419(، 1بیروت، لبنان، ط

عبد السالم محمد ھارون، دار : ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)ه395(أحمد ابن فارس -7
  ).15/ 4(، )عم(الفكر، مادة 

  ).4/18(، )عم(، مادة )ن.م(، معجم مقاییس اللغة، )ه395(أحمد ابن فارس -8
 .1141، ص )عمم(،  مادة )س.م(الفیروز آبادي، القاموس المحیط،  -9

عبد هللا علي الكبیر وآخرون ، دار المعارف، : ، لسان العرب، تحقیق)ه711(ابن منظور -10
  3112، ص )عمم(القاھرة، مادة 

  ). 292/ 1( ، )بلوى ( ، مادة )س.م(، معجم مقاییس اللغة، )ه395(أحمد ابن فارس -11
القاموس الفیروز آبادي، ، 355، ص )بال(، مادة )س.م(ابن منظور، لسان العرب،  -12

، إسماعیل الجوھري، الّصحاح في اللّغة، 1264، ص )بلى(، مادة )س.م(المحیط، 
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، )م1979/ه1399(، 2یروت، طأحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للمالیین، ب: تحقیق
  .2284، ص )بال(مادة 

  ). 292/ 1( ، )بلوى ( ، مادة )س.م(، معجم مقاییس اللغة، )ه395(أحمد ابن فارس -13
،  )ه502(الراغب األصفھاني، 1264، ص )بلى(، مادة )س.م(القاموس المحیط،  -14

  .78المفردات في غریب القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز، ص 
  .78، ص )ن.م(، المفردات في غریب القرآن، )ه502(ب األصفھانيالراغ -15
، الفیروز آبادي، القاموس 355، ص )بال(، مادة )س.م(ابن منظور، لسان العرب،  -16

، إسماعیل الجوھري، الّصحاح في اللّغة، 1264، ص )بلى(، مادة )س.م(المحیط، 
  . 2285، ص )بال(،  مادة )س.م(

  .2285، ص )بال(، مادة )ن.م(إسماعیل الجوھري، الّصحاح في اللّغة،  -17
/ 22( ، )م1981/ه1401(، 1، التفسیر الكبیر، دار الفكر، ط)ه606(فخر الّدین الّرازي -18

169.(  
 ). 294/ 1( ، )بلوى ( ، مادة )س.م(، معجم مقاییس اللغة، )ه395(أحمد ابن فارس -19
ه، 1420، 3التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث، بیروت، ط، )ه606(فخر الّدین الرازي -20

)22/143.( 
، مكتبة الرشد، الریاض، المملكة -دراسة نظریة تطبیقیة-مسلم الّدوسري، عموم البلوى  -21

  .40، ص )م2000/ه1420(، 1العربیة السعودیة، ط
حسین : تحقیقالسائل شرح بغیة اآلمل،  ، إجابة)ه1182(الّصنعاني محمد بن إسماعیل -22

،  2بن أحمد السیاغي وحسن محمد مقبولي األھدل، مؤسسة الّرسالة، بیروت، ط
 .109، ص)م1988/ه1408(

عبد هللا بن عبد : الروضة، تحقیق مختصر ، شرح)ه716(نجم الدین ابن سعید الطّوفي -23
ربیة المحسن التركي، وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة الع

 ).  2/233( ، )م1998/ه1419(، 2السعودیة، ط
، البحر المحیط في أصول الفقھ، وزارة األوقاف )ه794(محمد بن عبد هللا الزركشي -24

 ). 4/347( ، )م1988/ه1409(، 1والشؤون اإلسالمیة بالكویت، دار الصفوة، ط
الوفاء، المنصورة،  محمد ابراھیم الحفناوي، دراسات أصولیة في السنّة النّبویّة، دار -25

 .315، ص)م1991/ه1412(، 1مصر، ط
: ، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقیق)ه749(شمس الّدین األصفھاني -26

  ).1/746(، 1محمد مظھر بقا، دار المدني، الّسعودیة، ط
، 5وھبة الزحیلي، نظریة الضرورة الشرعیة، مؤسسة الّرسالة، بیروت، ط -27

 .123 ، ص)م1997/ه1418(
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التیسیر، دار ابن حزم، بیروت،  تجلب المشقة قاعدة في سعید الزیباري، التحریر عامر -28

 .82، ص )م1994/ه1415(، 1لبنان، ط
، نقال عن مسلم الّدوسري، 232صالح سلیمان الیوسف، المشقة تجلب التیسیر، ص  -29

 .59عموم البلوى، ص 
 ).31/06( والشؤون اإلسالمیة، الكویت، الكویتیة، وزارة األوقاف  الفقھیة الموسوعة -30
اإلسالمیة، مركز البیان للبحوث  الشریعة في الحرج حمید، رفع هللا عبد بن صالح -31

 .315ص  ه،1437، 1والدراسات، ط
 .61، ص)س.م(،-دراسة نظریة تطبیقیة- مسلم الّدوسري، عموم البلوى  -32
األحكام، مؤسسة مناھل العرفان، البیان تفسیر آیات  الصابوني، روائع على محمد -33

  ). 2/204(، )م1980/ه1400(، 3بیروت، ط
 الجاللین المیّسر،  ، تفسیر)ه911(الّسیوطي الّدین وجالل ،)ه864(المحلي الّدین جالل -34

  ). 357( فخر الدین قّباوة، مكتبة لبنان، بیروت، : تحقیق
ه، 1984التّونسیّة، تونس، ، التحریر والتنویر، الّدار )ه1393(الطاھر ابن عاشور -35

)2/135.( 
، كتاب الطھارة، باب سؤر الھرة، 75: ، حدیث رقم)1/56(أبو داود، : سنن أبي داود -36

، كتاب الطھارة، باب سؤر الھّر، سنن 63، حدیث رقم )1/96(النّسائي، : سنّن النّسائي
وء بسؤر ، كتاب الطھارة، باب الوض367، حدیث رقم )1/131(ابن ماجھ، : ابن ماجھ

 . الھرة والرخصة في ذلك
للتیسیر،  المتضمنة الفقھیة والضوابط اللطیف، القواعد العبد صالح الرحمن عبد -37

 .386ص  ،)م2003/ه1423(،1ط
 ). 24/102( ، )س.م(الكویتیة،  الفقھیة الموسوعة -38
: صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي یغسل بھ شعر اإلنسان، حدیث رقم -39

 . 55، ص 174
شعیب األرناؤوط و محمد زھیر : ، شرح السنّة، تحقیق)ه516(أبو محمد الحسین البغوي -40

 ).2/75(، )م1983/ه1403(، 2الشاویش، المكتبة اإلسالمیة، بیروت، ط
 ). 1/286(، 385: ، باب األذى یصیب النّعل، حدیث رقمسنن أبي داود، كتاب الطھارة -41
، الفیروز آبادي، القاموس )13/522(، "فقھ"، مادة )س.م(ابن منظور، لسان العرب،  -42

  .1250، ص)فقھ(مادة ، )س.م(المحیط، 
سامي بن : ، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق)ه774(إسماعیل ابن كثیر القرشي الّدمشقي -43

   ،)4/346(م، 1999/ه1420، 2محمد السالمة، دار طیّبة، المملكة العربیة السعودیة، ط
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، )س.م(الجاللین،  ، تفسیر)ه911(الّسیوطي الّدین وجالل ،)ه864(المحلي الّدین جالل

  . 232ص
، 1، تفسیر الطبري، مؤسسة الّرسالة، بیروت، ط)ه310(بريأبو جعفر الط -44

  ).4/305(، )م1994/ه1415(
من یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الّدین، : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب -  45

ه، 1422، 1محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: ، تحقیق)71(حدیث رقم
النّھي عن المسألة، حدیث : كتاب الزكاة، باب، ومسلم في صحیحھ، )1/25(

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : ، تحقیق)1037(رقم
)2/719.(  

أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة،  -46
  ).1/164(ه، 1379بیروت، 

وھبة .د: ، شرح الكوكب المنیر، تحقیق)ه972(محمد بن النّجار الفتوحي الحنبلي -47
  ).1/40(، )م1997/ه1418(، 2نزیھ حّماد، مكتبة العبیكان، الریاض، ط. الزحیلي، ود

، 1، التعریفات، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط)ه816(علي بن محمد الجرجاني -48
  .168، ص )م1983/ه1403(

محمد عبد السالم : ، إعالم الموقعین عن رّب العالمین، تحقیق)ه751(ابن قیّم الجوزیّة -49
  ). 1/167(، )م1991/ه1411(، 1إبراھیم، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط

، 2، المنثور في القواعد الفقھیة، وزارة األوقاف الكویتیة، ط)ه794(بدر الّدین الزركشي -50
، البحر الرائق شرح كنز )ه970(نجیم المصري ابن ،)1/68(، )م1985/ه1405(

الدقائق وبحاشیتھ منحة الخالق البن عابدین وتكملة الطوري لمحمد بن حسین بن علي 
   ).1/6(،2الطوري الحنفي القادري، دار الكتاب اإلسالمي، ط

، نھایة الّسول شرح منھاج األصول، دار الكتب )ه772(جمال الّدین عبد الرحیم اإلسنوي -51
، بدر الّدین الزركشي، تشنیف )1/11(، )م1999/ه1420(، 1علمیة، بیروت، طال

، ولّي الّدین أحمد بن عبد )1/130(، )س.م(المسامع بجمع الجوامع لتاج الّدین الّسبكي، 
محمد تامر حجازي، : ، الغیث الھامع شرح جمع الجوامع، تحقیق)ه826(الرحیم العراقي

  .26، ص )م2004/ھـ1425(، 1دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط
، الفیروز آبادي، القاموس المحیط، )30/273(، )س.م(مرتضى الزبیدي، تاج العروس،  -52

  ).11/563" (قلل"، مادة )س.م(لسان العرب،  ، ابن منظور،)1/1049(، )س.م(
والمستقبل، مكتبة الشروق الّدولیّة، ..والحاضر..الماضي-محمد عمارة، اإلسالم واألقلیات -53

  .07، ص)م2003/ه1423(، 1القاھرة، ط
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عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  -54

)1/244.(  
، 1مصر، ط/ر الّسالم، القاھرةجمال الّدین عطیّة محمد، نحو فقھ جدید لألقلیات، دا -55

  . 8-7، ص)م2003/ه1423(
، 2013، 4مصر، ط/یوسف القرضاوي، في فقھ األقلیات المسلمة، دار الشروق، القاھرة -56

  .15ص
عبد هللا بن بیّة، صناعة الفتوى وفقھ األقلّیّات المسلمة، الرابطة المحمدیّة للعلماء، الرباط،  -57

  .221، ص)م2012/ه1433(، 1المغرب، ط
، )م2001/ه1421(، 1طھ جابر العلواني، مقاصد الشریعة، دار الھادي، بیروت، ط -58

  .96ص
محمد یسري إبراھیم، فقھ النوازل لألقلیات المسلمة تأصیال وتطبیقا، دار الیسر، القاھرة،  -59

 ).1/74(، )م2012/ه1433(، 2ط
الغرب، مقال منشور على عبد المجید النّجار، نحو تأصیل فقھي لألقلیّات المسلمة في  -60

 http//www.feghweb.com/vb/t43.html: على الرابط" الشبكة الفقھیة"موقع
أمل یوسف عمر القواسمي، فقھ األقلیات المسلمة في مسائل األحوال الشخصیّة، دار  -61

  .20، ص)م2014/ه1435(، 1النّفائس، األردن،ط
  .97، ص)م2001/ه1421(، )س.م(طھ جابر العلواني، مقاصد الشریعة،  -62
  .222، ص)س.م(عبد هللا بن بیّة، صناعة الفتوى وفقھ األقلیات،  -63
  .223، ص)ن.م(عبد هللا بن بیّة، صناعة الفتوى وفقھ األقلیات،  -64
  .32، ص)س.م(یوسف القرضاوي، في فقھ األقلیات المسلمة،  -65
المجید النّجار، فقھ ، عبد 32، ص)ن.م(یوسف القرضاوي، في فقھ األقلیات المسلمة،  -66

  .185-184المواطنة للمسلمین في أوروبا، ص
  .228- 227، ص)س.م(عبد هللا بن بیّة، صناعة الفتوى وفقھ األقلیات،  -67
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، : ابراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق -68

 ).1/514(، )م1997/ه1417(، 1دار ابن عفان، ط
، 2ین الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، وزارة األوقاف الكویتیّة، طبدر الدّ  -69

 ).2/170(، )م1985/ه1405(
منصور بن یونس البھوتي، كّشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب العلمیة،  -70

)1/218.( 
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، : ابراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق -71

  ).24- 3/23(، )س.م(



  صلیحة بن عاشور/ د.أ – سارة رمضاني
 

  

 2020جوان  -25: العدد                                                                    564

                                                                                                                                  
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، : ابراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق -72

 ).121-3/120(، )ن.م(
بن حسن آل سلمان، أبو عبیدة مشھور : ابراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق -73

 ).3/186(، )س.م(
، 4یعقوب الباحسین، رفع الحرج في الشریعة اإلسالمیة، مكتبة الرشد، الریاض، ط -74

، صالح بن حمید، رفع الحرج في الشریعة اإلسالمیة، 103-102، ص)م2001/ه1422(
 .349-339ه، ص1437، 1مجلة البیان، الریاض، ط

شرح القانون المّدني، دار إحیاء التراث العربي، عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في  -75
 ).1091-7/1090(بیروت، لبنان، 

، 1سعدي أبو جیب، التأمین بین الحظر و اإلباحة، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ط -76
 .15، ص)م1983/ه1403(

قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي بمكة المكرمة، في دوراتھ : للتفصیل أكثر ینظر -77
، اإلصدار الثالث، رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، )م2010/م1977( العشرین

 .36-35ص
، 1القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، ط -78

 .69-68، ص)7/6(25، قرار رقم )م2013/ه1434(
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  ودالالتھ للنھوض الحضاري" التمكین"فقھ 
  

Jurisprudence "Empowerment "And its implications for 
the advancement of civilization 

  
   فیالليمریم دكتوراه الطالبة 
  قسنطینة -جامعة األمیر عبد القادر -كلیة أصول الدین

  المنظور الحضاري في صیاغة العقیدة في الفكر اإلسالمي :عضو بفرقة بحث
  

phdmeriem.filali2020@gmail.com  
  

  27/05/2020: تاریخ القبول  21/10/2019: تاریخ االستالم
  

  :الملخص
الجنة إلى األرض، وجعلھ وذریتھ وجل آدم علیھ السالم من  أنزل هللا عز

وأناطھ هللا مسؤولیة خالفتھ في األرض وذریتھ من بعده . خلفاء لھ في األرض
ویتحقق . وجل وتنفیذ وصایاه وعبادتھ وحده ال شریك لھ إلقامة أحكامھ عز

وألجل ذلك . االستخالف بالتكاثر وإعمار األرض بالخیر والسرور والنشاط
ء والرسل علیھم أفضل الصالة والسالم لیذكروا ذریة بعث هللا عزو جل األنبیا

َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن بَنِي آَدَم ِمن  :آدم بعھد عبادة هللا وحده المتمثل في قولھ تعالى
یَّتَھُْم َوأَْشھََدھُْم َعلَٰى أَنفُِسِھْم أَلَْسُت ِبَربُِّكْم قَالُوا بَلَٰى  َشِھْدنَا  أَن تَقُ  ولُوا ظُھُوِرِھْم ُذرِّ

َذا َغافِلِینَ    .)172: األعراف( یَْوَم اْلقِیَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن ھَٰ
ونجد القرآن الكریم یشیر لألنبیاء والصالحین بتمكینھم في األرض، ومنھ 

   :أطرح ھنا جملة من األسئلة
؟  "فقھ التمكین"و " التمكین" ؟ وما الفرق بین "التمكین" :ـما المقصود ب

لإلنسانیة عامة صالحھا وطالحھا أم ھو وعد إلھي خاص " التمكین"وھل 
ودالالتھ وبین النھضة " فقھ التمكین"ومقتصر على الصالحین؟ وما الرابط بین 

  الحضاریة؟ 
  .فقھ التمكین، النھضة، الحضارة :مفتاحیةالكلمات ال
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Summary: 
God Almighty, peace be upon him, sent Heaven to earth, and made 

him and his descendants successors on earth. And God gave him the 
responsibility of his succession in the land and his descendants after 
him to establish his judgments Almighty and the implementation of 
his commandments and worship only and has no partner. 
Underdevelopment is achieved through reproduction and 
reconstruction of land with good, pleasure and activity. And for that, 
God Almighty sent the prophets and messengers, the best of prayer 
and peace, to remind Adam's offspring of the era of God's worship 
alone represented by the Almighty saying : {And [mention] when 
your Lord took from the children of Adam - from their loins - 
their descendants and made them testify of themselves, [saying to 
them], "Am I not your Lord?" They said, "Yes, we have 
testified." [This] - lest you should say on the day of Resurrection, 
"Indeed, we were of this unaware}1. 
           We find the Noble Qur’an indicating to the prophets and the 
righteous that they are empowered in the earth. 
What is "empowerment"? What is the difference between 
"empowerment" and "jurisprudence of empowerment"? Is 
"empowering" humanity in general its good and bad, or is it a divine 
promise that is specific to the righteous? What is the link between the 
"jurisprudence of empowerment" and its implications, and the 
civilization renaissance?  
Key words: Jurisprudence  Empowerment, Renaissance, Civilization. 
 

 :مقدمة
وجعل بینھا مقاصد فأھدافا، ومن ) الكون واإلنسان( :جل خلق هللا عزو

. ذلك مقاصد التسخیر والتعمیر واالستخالف  لتحقیق ھدف العبودیة � الخالق
واستخالف اإلنسان في األرض وسعیھ خلف التحسینیات متجاوزا للضروریات 
والحاجیات، یجعلھ یعیش في أطر حیاة واحدة یحاول بأقصى إمكانھ االستغراق 

یَا  :تحسیناتھا ناسیا ومتناسیا الحیاة األخرى الخالدة مصداقا لقولھ تعالىفي 
ْنیَا َمتَاٌع َوإِنَّ اْآلِخَرةَ ِھَي َداُر اْلقََرارِ  ِذِه اْلَحیَاةُ الدُّ ، وینسى )39 :غافر( قَْوِم إِنََّما ھَٰ

وجل خالقھ ومبدعھ فیتجبر  اإلنسان الھدف من خلقھ أال وھو عبادة هللا عز
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ْنیَا نَُموُت َونَْحیَا َوَما یُْھلُِكنَا إِالَّ الدَّْھرُ  :طغى ویقولوی  َما ِھَي إِالَّ َحیَاتُنَا الدُّ
  .)24 :الجاثیة(

إن سعي اإلنسان في اإلطار الدنیوي أصاب فطرتھ بانتكاسة، فغفل عن 
ووعي المؤمن والمسلم . جوھر مقصد االستخالف والتمكین في األرض

من شأن ذلك حمایتھ من األفكار الواردة من " فقھ التمكین"المعاصر بجوھر 
الثقافة العلمانیة والملحدة، والتي تسعى لتألیھ اإلنسان وجعلھ محور الكون، 

فقھ "إذن فمن شأن ...خالق، عادل، مسیر، رازق :وإلھاءه عن اإلیمان بإلھ
دنیویة ھي معبر یتحقق عبرھا  :توعیة اإلنسان بالموازنة بین حیاتین" التمكین

وجل وعبادتھ، وأخرویة ھي حیاة الجزاء والخلود  تحقیق كالم هللا عز
التنظیم االجتماعي  :ومن نتائج ھاتھ الموازنة بین الحیاتین. واالستمراریة

فیصبح كل فرد یقوم بدوره على أكمل وجھ، فیتحقق األمن واالستقرار 
  .     لتالي الحضاريواالزدھار االقتصادي واألخالقي وبا

ذكر القرآن الكریم قصصا عن األمم السابقة، وورد  :ضبط اإلشكالیة -أ
وترافق ذكر التمكین مع صفات . في العدید من المواضع" التمكین"مصطلح 

أخالقیة حمیدة أو شخصیات صالحة مقومة ربانیا، إذن ما ھو مفھوم 
المصطلحین؟ وھل ؟ وما الفرق بین "فقھ التمكین"؟ وما ھو "التمكین"
یخص األنبیاء والصالحین فقط أم ھو میزة لإلنسان ككل؟ وما العالقة " التمكین"

  .؟"النھوض الحضاري"و" فقھ التمكین"بین 
تكمن أھمیة الدراسة في تسلیط الضوء على فقھ  :أھمیة الدراسة -ب

التمكین إلعادة التوازن للمسلم المعاصر، فإلعادة جسر التواصل بین المسلم 
والحضارة البد من إبراز أھمیة الدین، وذلك من خالل استیعابھ لماھیة التمكین، 

وفقھ . وجل لخلقھ في الحیاة الدنیا وشروط تحقق ذلك التمكین تمكین هللا عز
المسلم لحقیقة التمكین یولد لدیھ شعورا باألمان بوجود رب یرسم لھ خطا یسیر 

إذن فالمعرفة . مسار كلما زاح عنھعلیھ، ویبعث ألجلھ أنبیاء ورسل لیعیدوه لل
بمدلوالت التمكین من شأنھ تحصین المسلم من الشبھات المعاصرة، فینطلق 
المسلم ویتحرر من قیود العجز والكسل واإلحباط التي قیدتھ بھا الحضارة 
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. المادیة المعاصرة فیقبل على عالم الشھادة ویحقق االستخالف على أكمل وجھ
  .یة من شأنھا الجمع بین عالم الشھادة والغیبفیؤسس نھضة حضاریة روح

  :الدراسات السابقة -ج
وھو بحث مقدم إلى حولیة  :صفات جیل التمكین في المنظور القرآني

السعي نحو  :، وھاذ البحث یشیر في مقدمتھ إلى2دار العلوم بجامعة الفیوم
التحذیر من النموذج الغربي المھیمن وطرح النموذج اإلسالمي البدیل، 
باإلضافة إلى السعي لتبصیر المؤمن بالصفات التي یمكن من خاللھا أن یكون 
جندیا من جنود التمكین، وھذا ھو مسعى بحثي ووجھة نظري لطرح موضوع 

  .فقھ التمكین
ھذا الكتاب ھو  :ي القرآن الكریمتبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین ف

رسالة لنیل شھادة الدكتوراه تم تحویلھا لكتاب، ویتطرق ھذا الكتاب للتعریف 
وجل التي  بفقھ  التمكین مستمدا من عنصر القصص القرآني وآیات هللا عز

تشیر للتمكین وشروطھ وضوابطھ، كما یتناول من التاریخ اإلسالمي أمثلة عن 
، 3فمكن هللا لھا في األرض وسلم لھا مفاتیح الحضارة :م هللاألمم التي طبقت كال

المیزة الھامة أنني في ھاتھ الدراسة أحاول التركیز على دور فقھ التمكین 
 . لتحقیق النھضة الحضاریة

  تحدید مفاھیم الدراسة :أوال
یتمثل ھذا الجزء في تقدیم مفاھیم الدراسة، مع إزالة اللبس بین تداخل 

  ).التمكین وفقھ التمكین(مفھومي 
لتعریف فقھ التمكین یجب أن یسبق ذلك تعریف للفقھ وللتمكین  :فقھ التمكین- 1

  :كما یلي
  :مفھوم الفقھ -أ

صار عالما  :، وفقھ الرجل4ھو العلم بالشيء والفھم لھ والفطنة :الفقھ لغة
صار عالما بأصول  :فھمھ بعد جھل وأدركھ بعد تفكیر، وتفقھ :فطنا، وفقھ األمر

  .5الشریعة وأحكامھا
ھو الوقوف على المعنى الخفي الذي یتعلق بھ الحكم،  :والفقھ في العرف

فنقل اصطالحا إلى ما یخص باألحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتھا التفصیلیة، 
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فخرج اإلعتقادیات وھو الفقھ األكبر المسمى بعلم أصول الدین، والخلقیات 
 .6ق واآلدابالمسمى بعلم األخال

ھو علم أصول الشریعة وفروعھا، وھو مجموعة  :الفقھ في االصطالحو
  . 7األحكام العملیة المشروعة في اإلسالم سواء كان مصدرھا النص أو االجتھاد

ھو عبارة عن العلم باألحكام الشرعیة العملیة،  :والفقھ اصطالحا
 .8المكتسب من األدلة التفصیلیة لتلك األحكام

یدور حول الفھم والعلم والتعلم والفطنة والفھم،  :فمفھوم الفقھ لغةإذن 
فیقصد  :أما مفھوم الفقھ عرفا.  فنقول فقھ أي أدرك وفھم وتعلم شیئا كان مجھوال

أما . بھ الرؤیة الماورائیة لمقصد الحكم الشرعي ومعناھا الذي ال یظھر جلیا
ختص بدراسة النص فھو علم من علوم الشریعة ی :مفھوم الفقھ اصطالحا

الشرعي الستخالص األحكام الشرعیة العملیة من قبیل الصالة والزكاة والبیع 
 ...واالستئجار

  :مفھوم التمكین -ب
ھو زوال البشریة أي المرتبة التي یقولون لھا الفناء   :التمكین لغة

ھو أن یمھد التأثر للقرینة أو الشاعر للقافیة تمھیدا  :أھل البالغةوالفقر، وعند 
ن  :یأتي بھ القرینة أو القافیة متمكنة في مكانھا نَساَن ِمن ُسَاللٍَة مِّ َولَقَْد َخلَْقَنا اْإلِ

ُ أَْحَسُن اْلَخالِقِینَ  ...ِطینٍ  ، فإن في ھذه الفاصلة )14-12 :المؤمنون( فَتَبَاَرَك هللاَّ
  .   9المناسب لما قبلھاالتمكین التام 

ھو دراسة األسباب التي أدت إلى زوال التمكین عن  :التمكین اصطالحا
األمة اإلسالمیة، والمقومات التي بھا ترجع األمة إلى التمكین، والعوائق التي 
تعترض العمل للتمكین، ودراسة الطریق إلى التمكین وكذلك المبشرات عن ھذا 

األمة إلى ما كانت علیھ من السلطة والنفوذ الطریق، كل ذلك من أجل رجوع 
 .10والمكانة

ھو مفھوم عام یقع على األشیاء الروحیة والمعنویة،  :مفھوم التمكین لغة
فعند الصوفیة یقصد بھ مقام یصل فیھ العبد للفناء ویقصدون التجرد من الجسم 

بلھ بما أما عند أھل البالغة فالتمكین ھو فاصل الكالم المتأخر لما ق. ونوازعھ
فھو علم یدرس  :أما التمكین اصطالحا. یساعده على إتمام المعنى المراد إیصالھ
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أسباب زوال القیادة الحضاریة الدینیة لألمة اإلسالمیة، ودراسة أسباب السقوط 
  . وعوامل النھوض، من أجل إعادة األمة لدورھا الریادي

وحقل " التمكین"أي دراسة مصطلح  :میدان التمكین وتصنیفھ -ج
  .التخصص المعرفي الذي یصنف ضمنھ

أستاذ التفسیر والحدیث في ( )م1962("حاكم المطیري"یصنف الدكتور 
مباحث علم  :ضمن میدان ) التمكین(مصطلح ) كلیة الشریعة بجامعة الكویت

والمتعلقة بكیفیة قیام الدول وسقوطھا وتغیر أحوالھا  االجتماع السیاسي
  .امل الرئیس في قیام الدول واستمرارھاوضرورة العصبیة التي ھي الع

إال  .الموضوعات الفقھیة أو الشرعیةمن  التمكینوالشائع أن مصطلح 
یحدد التداول التصنیفي فیجعل اندراج التمكین مع المواضیع " حاكم. د"أن 

الفقھیة والشرعیة من جھة األحكام التي تتعلق بأفعال المكلفین حین یمارسون 
ویجعل التمكین من سنن . ھا بالحل أو الحرمة أو الوجوبالعمل السیاسي ووصف

 :هللا االجتماعیة التي ال تتبدل في تغییر المجتمعات اإلنسانیة كما في قولھ تعالى
ْرنَاھَا  َوإَِذا أََرْدنَا أَن نُّْھلَِك قَْریَةً أََمْرنَا ُمْتَرفِیھَا فَفََسقُوا فِیھَا فََحقَّ َعلَْیھَا اْلقَْوُل فََدمَّ

وكما في وعد هللا الذي ال یتخلف عن نصرة المظلوم إن  .)16 :اإلسراء( تَْدِمیًرا
َونُِریُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِي  :تصدى للظلم كما في قولھ تعالى

ةً َونَْجَعلَھُُم اْلَواِرثِینَ    .11)5 :القصص( اْألَْرِض َونَْجَعلَھُْم أَئِمَّ
میدان تصنیف مصطلح التمكین كان مشاعا أنھ مصطلح ینتمي 

فیرى أن انتماء " حاكم المطیري"للموضوعات الفقھیة والشرعیة، أما الدكتور 
، أما التصنیف األحكامللموضوعات الفقھیة فمن جھة " التمكین"مصطلح 

المضبوط فھو أن التمكین موضوع یدرس في میدان علم االجتماع السیاسي، 
مفھوم التمكین من الوجوب والحل والحرمة إلى مستوى العالقات الدولیة  فینتقل

  . العامة وقیام الحضارات والسیادة السیاسیة
كلي وجزئي ولكل منھا خصائصھ  :للتمكین نوعان :أنواع التمكین -د

صنف خاص كاألنبیاء والصالحین، صنف عام بني ( :وممیزاتھ وتصنیفاتھ
    :وتفصیل ذلك كاآلتي، )اإلنسان –البشر عموما 
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كما حصل لسیدنا داود وسلیمان علیھما السالم وسیدنا محمد  :تمكین كلي
علیھ أفضل الصالة والسالم، فكان لھم الظھور الكامل ونفوذ األمر والسلطة 

) الحركة اإلسالمیة بتركیا( :النموذج الحدیث لھاذ النوع من التمكین .12التامة
یرى أن قادة الحركة اإلسالمیة في تركیا ف "علي الصالبي"حسب وجھة نظر 

، )البرنامج –التنظیم  -اإلدارة  - التخطیط  -الفكر( :على مستوى متقدم من حیث
ویتمیز أعضاء ھاتھ الحركة بقدرات إداریة و تنظیمیة واقتصادیة ھائلة، مع 
قدرتھم على التفاھم مع اآلخرین، وربط أھدافھم الدنیویة باألخرویة سعیا خلف 

  .13العدل وإزاحة الظلم
م في سلطان عزیز كما تحقق لسیدنا یوسف علیھ السال  :تمكین جزئي

وكتمكین الیھود بفضل استعمال  .14مصر، وتبوؤه الوزارة ونفوذ أمره فیھا
أسالیبھم الخسیسة في تعاملھم مع اآلخرین من مكر وغدر واحتیال مع الغیر، 
جعلھم یتمكنون من إحكام سیطرتھم وبسط نفوذھم، وبالتالي اإلمساك بزمام 

واالجتماعیة، وتأثیرھم في توجیھ الحیاة األمور في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة 
كما ) حزب العدالة والتنمیة( :، وكتمكین15الفكریة والسیاسیة لصالحھم

فیصف ھذا الحزب بأنھ قطع مراحل متقدمة وفك بعض  "علي الصالبي"یشیر
اإلشكاالت المتعلقة بالسیاسة الشرعیة والمصالح والمفاسد التي اجتھد فیھا، 

ي بل شعاره الحفاظ على النظام العلماني، وإطار وھذا الحزب لیس إسالم
إقامة العدل ونبذ ( :التمكین لھاذ الحزب لیس األیدیولوجیا بل إستراتیجیة

  .16)الظلم
، و الفرق الجوھري بینھما یتمثل )كلي وجزئي( :تبین أن التمكین نوعان

یتحقق على أیدي األنبیاء والرسل والصالحین وأولیاء هللا  :التمكین الكليأن، 
وجل فھو تمكین في عالم الشھادة تحت شرط تطبیق شرع هللا ونیل رضاه  عز

فھو یتحقق على ید  :التمكین الجزئيأما . فمبتغى ھذا التمكین الدنیا واآلخرة
كین على ید البشریة كافة فإطاره عالم الشھادة ومبتغاه الدنیا فیتحقق ھذا التم

وھذا ھو جواب إشكالیة التمكین . اإلنسان جملة مؤمنا وكافرا وملحدا وعلمانیا
  .ھل ھو خاص باألنبیاء والصالحین أم ھو لجملة البشریة
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  : )فقھ التمكین علم قائم بذاتھ - كمركب إضافي(مفھوم فقھ التمكین  -ـھ
ھو األحكام الشرعیة التي تختص بإقامة  :"عمر لطفي الجزار"عند 

الدولة اإلسالمیة وتثبیت أركانھا، فیشمل ھذا التعریف فقھ الوصول إلى 
التمكین، شامال الدراسة والمعرفة للشروط واألسباب والمراحل واألھداف 

  .17والمعوقات، وكذلك یشمل المحافظة على التمكین بعد الوصول إلیھ
في القرآن الكریم المقصود بھ الفھم  :مكینفقھ الت :"علي الصالبي" عند

فھو الوصول إلى السلطة وإلى القوة وإلى الھیمنة  التمكینالدقیق لھذا الفقھ، أما 
نَّا لَھُ فِي  :لتحكیم شرع هللا سبحانھ وتعالى وھذا واضح في قول هللا تعالى إنَّا َمكَّ

  .18)84 :الكھف( األَْرِض وآتَْینَاهُ ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَباً 
فقـھ التمكیـن ھـو فقـھ حركـي ولیـس فقـھ سـاكن  :"عباس شریفة" عند

علـى األوراق، لذلـك كـانت ممارسـاتھ واإلحاطـة بخیـوطھ مـن الصعوبة 
بمكان فقھ المنھج الرباني في الغالب یسیراً على الفھم ولكن العسیر على الغالب 

الكثیر وتاھوا بین فقھ النصوص ضل  .ھو فقھ الحركة بھ بین النظریة والتطبیق
وفقھ الواقع مزلة إقدام ومضلة أفھام، التیار اإلسالمي یمارس صراعاً جزئیاً مع 
عدو یمارس علینا حرباً شاملة، فما یكسبھ بالسیاسة یخسره في الجھاد وما 
یكسبھ في الجھاد یخسره في السیاسة یسد ثغرة ویفتح ثغور أحادیة في التفكیر، 

مشكلتنا في فقھ التمكین الفھم . اإلستراتیجیة، یتبعھ أحادیة الممارسة یتبعھ أحادیة
االجتزائي والمناھج الجزئیة والعمل الجزئي من فھم أّن اإلسالم سیاسة فحسب 

التمكیـن دائـر بیـن الوعـد والشـرط، فاإلیمان والعمـل ...ضاع بین األوراق
ى مشكلـة تسطیح واختزال الصالـح كالھمـا شـرط الزم غیـر كـاف، ولكـن تبقـ

التمكین یكون للدین الذي ارتضاه هللا تعالى، ال . مفھوم اإلیمان والعمل الصالح
فتعریفھا یخرج من إطار التنظیر نحو فقھ الواقع . 19)بدع زیادة فیھ وال نقصان

وتجسید وتطبیق آلیات كفیلة بتفعیل فقھ التمكین وحصد نتائجھ في عالم الشھادة 
وتعریف فقھ التمكین یعید تصحیح الصورة . في نفس الوقت ونیل رضا هللا

  .الصحیحة لإلسالم بعیدا عن أغراض السیاسة والصراع
حسب ما توصلت " فقھ التمكین"و " التمكین"فیصل التفرقة بین مصطلح 

ھو االستیعاب واالستنباط واإلدراك لغایات وأسباب  "فقھ التمكین"إلیھ، أن 
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ھو نتیجة األخذ بعالم األسباب  "التمكین"بینما ، "التمكین"وشروط وآلیات 
وتحقیق النصر وتحقیق التفاعل مع العوامل الخارجیة المؤثرة، فالتمكین 
محصلة استیعاب وإدراك وتفقھ سنن هللا الربانیة لتجسیدھا على أرض الواقع، 
بعد تفقھ سنن هللا في األمم السابقة وتمییز أسباب القوة والضعف لتفعیل تلك 

  . عطیات في واقع طارئ، تحولت فیھ األمة من القوة والنصر إلى الھزیمةالم
  :مفھوم النھوض الحضاري - 2
  :النھضة/مفھوم النھوض -أ

حركة وھمة، وثبة في  :مفرد مصدر نھض، نھضة :لغة مفھوم النھوض
  .20سبیل التقدم االجتماعي والفكري وغیرھما

بأنھا حركة فكریة  :النھضة:"جاسم سلطان"یعرف الدكتور  اصطالحا
عامة، حیة منتشرة، تتقدم باستمرار في فضاء القرن، وتطرح الجدید دون 
القطیعة مع الماضي، وتشمل مجاالت العلم والدین والسیاسة واالقتصاد 
واالجتماع  وما إلى ذلك، فھذه الحیاة الجدیدة إلمكانیة الفعل التاریخي، 

سمة األساسیة لما لعصر النھضة، وإلمكانیة النظر للكون بمنظار جدید، ھي ال
وھي في الوقت نفسھ الحركة التي تقودھا ھذه النخب وتتعرض لالضطھاد 

 .21والمقاومة
أما . الحركة والھمة والعزیمة بغیة تحقیق التقدم :مفھوم النھضة لغة
فھي حركة فكریة تقوم على طرح حضاري متجھ  :مفھوم النھضة اصطالحا

فھي طرح . عناصر القوة من التاریخ والماضينحو الصعود، وذلك باستمداد 
لكن دكتور جاسم سلطان یشیر . فكري شامل لمنظومة الحیاة یشمل جل میادینھا

إلى نقطة مؤسفة  وھي أن النخبة المفكرة للقیام بالنھضة معرضة للصد 
ففي أي عصر تنویر ھناك أطراف في األمم تأبى التفكیر وتصر . واالضطھاد

  .ة تجدید ونھضةعلى مواجھة أي موج
النھضة تتجھ في الواقع لإلنسان  :اإلنسان ھو محرك عجلة النھضة -ب

أوال، وترى عنصر الفكرة والتفكیر ھما المحرك الرئیس للتنمیة والتقدم، فبوابة 
فكرة النھضة ھي عقل اإلنسان ووجدانھ، للوصول إلى التنمیة والتطور، 
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تھا، وتجدد العالقة بین العلم فالنھضة تقوم على قوة الشعور بالذات وممكنا
 .22)والتعلم، وتحدیث نظم العمران

  :مفھوم الحضارة -ج
لسان " یحمل معان متنوعة أحصاھا لنا معجممفھوم الحضارة لغة 

وكلمتھ بحضرة فالن . نقیض المغیب والغیبة :الحضور: كالتالي" العرب
إذا حضر  :والحضرة. الرجل قربھ وفناؤه :حضرة. ومحضر منھ أي مشھد منھ

حضرت  :قرب الشيء، تقول كنت بحضرة الدار، ویقال :والحضرة. بخیر
 :والحاضرخالف البدو،  :والحضر .الصالة، حضر القاضي امرأة تحضر

خالف  :اإلقامة في الحضر، والحضر والحاضرة :والحضارة .خالف البادي
صار البادیة، وھي المدن والقرى والریف، سمیت بذلك ألن أھلھا حضروا األم

ال یصلح للسفر، وھم  :حضرورجل . ومساكن الدیار التي یكون لھم بھا قرار
  .23الحي العظیم أو القوم :والحاضر. أي حاضرون :حضور

جملة مظاھر الرقي العلمي والفني واألدبي التي  :الحضارة اصطالحا
تنتقل من جیل إلى جیل في مجتمع أو مجتمعات متشابھة، وھناك حضارات 
قدیمة وأخرى حدیثة، شرقیة وأخرى غربیة، والحضارات متفاوتة فیما بینھا، 

 .24ولكل حضارة نطاقھا وطبقاتھا ولغاتھا
ر والتواجد وھالك مفھوم الحضارة لغة یحمل أكثر من معنى، كالحضو

أما . اإلنسان ونقیضھ من الصحة، وقرب الشيء، والمدینة، وهللا، والقوم
والحضارات . الحضارة اصطالحا فھي جمة مظاھر الرقي على أكثر من صعید

مشترك إنساني، إال أن حضارة كل قوم تختلف عن غیرھا من الحضارات 
  .  حسب الثقافة والقوم واللغة واألیدیولوجیا

في تعریف مصطلح : )كمركب وصفي(ھوم النھوض الحضاري مف -د
بل نجد البحوث . النھضة أو النھوض الحضاري كمركب ال نجد تعریفا معینا

ویستخدم ). الحضارة(، )النھضة( :والدراسات تعرف كل مصطلح على حدا
المركب الوصفي عموما للداللة على العوامل التي تشكل فتیل قیام الحضارة، 

على حد (فالنھضة ھي خطوة من خطوات التي یعیشھا مجتمع ما قبل الحضارة 
، نحو الوعي واالستفاقة واألخذ بعالم األسباب للوصول إلى )تعبیر مالك بن نبي
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كیر ومن اجتماع عوامل مادیة ومعنویة كفیلة بتحقق مستوى راقي من التف
  .الحضارة

 :"الطیب برغوث" الدكتور عند النھضة الحضاریة المتوازنة مفھوم
ھي محصلة الموقف الفكري والعملي الشامل والمتوازن، من القضایا المحوریة 

 :األساسیة في فقھ النھضة الحضاریة المتوازنة
. في حیاة كل فرد أو مجتمع أو أمة محوریة أولویة النھضة الحضاریة .1

تأسیس وعي األفراد : فالخطوة األولى في فقھ النھضة الحضاریة ھي
 . والمجتمع بھذه األولویة المركزیة

ومحوریة الوعي الحضاري السنني المتوازن، الذي یتطلبھ تحقیق ھذه  .2
  .األولویة األساسیة؛ وبدون وعي حضاري یستحیل تحقیق نھضة حضاریة

ومحوریة المعرفة والثقافة السننیة المتوازنة في بناء ھذا الوعي الحضاري   .3
السنني؛ فالوعي الحضاري یتحقق عندما یتحول إلى معرفة وثقافة سننیة 

  .یحملھا كل فرد في المجتمع، ویتحرك على ضوء معطیاتھا
ومحوریة المنظور السنني الكوني الكلي المتوازن، في بناء ھذه المعرفة   .4

قافة السننیة المتوازنة؛ وبدون ھذا المنظور ال یمكن للمجتمع أن یمتلك والث
  .معرفة وثقافة سننیة، ومن ثم وعیا حضاریا

ر أوضاع ومصائُر األفراد والمجتمعات،  ھاتھ المحاور األربعة بھا تتقرَّ
فمن أراد أن یبني نھضتھ الحضاریة  .في المرحلتین الدنیویة واألخرویة معا

أو یعرف ما فیھا من اختالالت ونواقص، وأن یصحح مسارھا، المتوازنة، 
ویشحذ فعالیتھا اإلنجازیة الكلیة، ویحقق أھدافھا المرجوة، فعلیھ أن یستوعب 

وأن یستجیب فھما وعمال، لمقتضیات كل محور من محاورھا  ھذه الخریطة،
األساسیة، سواء في تشخیصھ لوضع المجتمع، أو في تخطیطھ لمشروع نھضتھ 

فطرح الدكتور  دراسة  .25)حضاریة، أو في حركة إنجازه الفعلي لھذه النھضةال
تحدد المصطلح بصفة أكثر تعمقا على المصطلح وآلیاتھ إلخراجھ من عالم القوة 
إلى عالم الفعل، وتسلیط الضوء على النھضة الحضاریة الموازنة بین عالم 

ر ھاتھ الدراسة التمكین الشھادة وعالم الغیب، الدنیا واآلخرة، وھنا یكمن محو
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الكلي الذي یحقق النھضة الحضاریة الكفیلة باستحقاق المؤمن المتدین بخالفة 
  هللا عزوجل باألرض

  في القرآن ودالالتھ" التمكین" :ثانیا
   :في القرآن وتفسیرھا" التمكین"لفظة  - 1

في القرآن الكریم بعدة معان وتكرر ) مكن، یمكن، تمكینا(جاءت لفظة 
 :، أذكر بعضا من اآلیات الكریمة مع ذكر تفسیرھا كالتالي 26ذكرھا

-  ٌا َكلََّمھُ قَاَل إِنََّك اْلیَْوَم لََدْینَا َمِكیٌن أَِمین ، مكین ذو مكانة )54 :یوسف( فَلَمَّ
  .27ومنزلة

-  لَِك أُ ِمْنھَا َحْیُث یََشاءُ وَكَذٰ نَّا لِیُوُسَف فِي اْألَْرِض یََتبَوَّ ، من )56 :یوسف( َمكَّ
التمكین الظاھر في أرض مصر، وكل مكان أراد أن یتخذه منزال ومتبوأ لھ 

  .28یمنع منھ الستیالئھ على جمیعھا ودخولھا تحت ملكھ وسلطانھ
-  نَّا لَھُ فِي اْألَْرِض ، ذي القرنین )84 :الكھف( َوآتَْینَاهُ ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَبًاإِنَّا َمكَّ

  .29سخر لھ السحاب ومدت لھ األسباب وبسط لھ النور
-  ٍة ، ما جعلني فیھ مكینا )95 :الكھف( قَاَل َما َمكَّنِّي فِیھِ َربِّي َخْیٌر فَأَِعینُونِي بِقُوَّ

  .30من كثرة المال والیسار
-  ََولَقَْد َمكَّنَّاُكْم فِي اْألَْرِض َوَجَعْلنَا لَُكْم فِیھَا َمَعایِش ) ،جعلنا لكم  ،)10األعراف

  .31فیھا مكانا وقرارا أو ملكناكم فیھا وأقدرناكم على التصرف فیھا
-  نَّاھُْم كَّنَّاُكْم فِیھِ َولَقَْد َمكَّ ، ھم أحسن أثاثا ورئیا، كانوا )26: األحقاف( ِفیَما إِن مَّ

أكثر منھم وأشد قوة وآثارا، وھو أبلغ في التوبیخ وأدخل في الحث على 
  .32االعتبار

-  نَّاھُْم فِي اْألَْرِض َما لَْم نَُمكِّن لَُّكمْ أَلَْم یََرْوا َكْم أَْھلَْكنَا كَّ ن قَْرٍن مَّ  ِمن قَْبلِِھم مِّ
،  مكنتھ في األرض فأثبتھ فیھا، والمعنى لم نعط أھل مكة نحو ما )6 :األنعام(

أعطینا عادا وثمود وغیرھم من البسطة في األجسام والسعة في األموال 
أنھ ال یتعاظمھ أن یھلك قرنا وینشئ  واالستظھار بأسباب الدنیا، الداللة على

  . 33مكانھم آخرین یعمر بھم بالده
-  َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َالةَ َوآتَُوا الزَّ نَّاھُْم فِي اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّ كَّ الَِّذیَن إِن مَّ

وجل بظھر الغیب عما  ، ھو إخبار من هللا عز)41: الحج( َونَھَْوا َعِن اْلُمنَكرِ 
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ستكون علیھ سیرة المھاجرین رضي هللا عنھم إن مكنھم في األرض وبسط 
لھم الدنیا وكیف یقومون بأمر الدین وعن عثمان رضي هللا عنھ قال ھذا وهللا 

  .34ثناء قبل بالء
-  ِّن لَُّدنَّاأََولَْم نَُمكِّن لَّھُْم َحَرًما آِمنًا یُْجبَٰى إِلَیْھِ ثََمَراُت ُكلِّ َشْيٍء ر  }ْزقًا مِّ

، مكن هللا لھم في الحرم الذي آمنھ بحرمة البیت وآمن قطانھ )57: القصص(
 .35بحرمتھ، وإسناد األمن إلى أھل الحرم حقیقة وإلى الحرم مجاز

-  ْنَنَّ لَھُْم ِدینَھُُم الَِّذي اْرتََضٰى لَھُم ، وعدھم هللا أن ینصر )55: النور( َولَیَُمكِّ
الكفر ویورثھم األرض ویجعلھم خلفاء، وأن یمكن الدین الذي  اإلسالم على

وتمكینھ تثبیتھ وتوطیده وأن یؤمن سربھم ویزیل " دین اإلسالم"المرتضى 
  .36عنھم الخوف الذي كانوا علیھ

-  ِْمن قَْبُل فَأَْمَكَن ِمْنھُم َ فأمكن ، )71: األنفال( َوإِن یُِریُدوا ِخیَانَتََك فَقَْد َخانُوا هللاَّ
  .37منھم كما رأیتم یوم بدر فسیمكن منھم إن عادوا إلى الخیانة

-  ٍِكین ، في قرار مكین، نطفة القرار )13 :المؤمنون( ثُمَّ َجَعْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر مَّ
  .38بالمكانة التي ھي صفة المستقر فیھا المستقر والمراد الرحم وصفت

-  ٍِكین ، في قرار مكین، في الرحم مقدار )21 :المرسالت( فََجَعْلنَاهُ فِي قََراٍر مَّ
  .39من الوقت قد علمھ هللا وحكم بھ وھو تسعة األشھر أو ما دونھا

-  ٍٍة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكین ، عند ذي العرش مكین، لما )20 :التكویر( ِذي قُوَّ
 . 40كانت حالة المكانة على حسب حال الممكن، لیدل على عظمة منزلتھ

قمت بذكر أربعة عشر آیة وانتقیت تفسیرھا من تفسیر الزمخشري، ألنھ 
للمعنى والتلخیص الغیر من التفاسیر المعتدلة في الشرح بین اإلطناب المفقد 

و التمكین الحاصل في ھاتھ اآلیات تحقق للصالحین واألنبیاء . مؤدي للمعنى
ذي القرنین، یوسف، محمد، الصحابة ( :علیھم أفضل الصالة والسالم

وتبرز في اآلیات شروط تحقق التمكین في إتباع ). والمھاجرین منھم بخاصة
البتالء وعدم التجرؤ على تحدي هللا شرع هللا وعدم مخالفتھ والصبر حین یقع ا

والتمكین لیس فقط في الساحة السیاسیة بل بتثبیت هللا الخلق في . وجل عز
  .األرحام
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تتحدد دالالت التمكین في النص : دالالت التمكین في القرآن الكریم - 2
   :القرآني بمعاني مختلفة، أذكر منھا

ن القوة والسلطان وسعة الرزق والنفوذ،  -أ أَلَْم یََرْوا َكْم أَْھلَْكنَا ِمن قَْبلِِھم مِّ
ْدَراًرا َماَء َعلَْیِھم مِّ كَّنَّاھُْم فِي اْألَْرِض َما لَْم نَُمكِّن لَُّكْم َوأَْرَسْلنَا السَّ  قَْرٍن مَّ

  .)6 :األنعام(
نَّاُكْم فِي اْألَْرِض َوَجَعْلنَا لَُكْم فِیھَا َمَعایِشَ  والعمران،التسخیـر  -ب  َولَقَْد َمكَّ

  .)10 :األعراف(
لَِك َمكَّنَّا لِیُوُسَف فِي اْألَْرِض  علو المكانة والمركز، -ج َولِنَُعلَِّمھُ ِمن تَأِْویِل َوَكَذٰ

  .)21 :یوسف( اْألََحاِدیثِ 
  .)54 :یوسف(  }قَاَل إِنََّك اْلیَْوَم لََدْینَا َمِكیٌن أَِمینٌ  نفاذ القول و االئتمان، -د
لَِك  ،الثبات و قوة المركز -ه أُ ِمْنھَا َحْیُث َوَكَذٰ نَّا ِلیُوُسَف فِي اْألَْرِض َیَتَبوَّ َمكَّ

  .)56 :یوسف( یََشاءُ 
كَّنَّاُكْم فِیِھ َوَجَعْلنَا اإلدراك و المعرفة و المال و القوة،  - و نَّاھُْم فِیَما إِن مَّ َولَقَْد َمكَّ

  .)26 :األحقاف( لَھُْم َسْمًعا َوأَْبَصاًرا َوأَْفئَِدة
َن لَھُْم فِي اْألَْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن النصر والفوز على الطغیان،  - ز َونَُمكِّ

ا َكانُوا یَْحَذُرونَ    .41)6 :القصص( َوھَاَماَن َوُجنُوَدھَُما ِمْنھُم مَّ
نَّا لَھُ فِي اْألَْرضِ  الملك، -ح أي أعطیناه ملكا عظیما ممكنا  )84 :الكھف( إِنَّا َمكَّ

نَّاھُْم فِي . فیھ جمیع ما یعطى الملوك من التمكین والجنود كَّ الَِّذیَن إِن مَّ
  .أي ملكناھم إیاھا وجعلناھم المتسلطین  )41 :الحج( اْألَْرضِ 

َكلََّمھُ قَاَل  َوقَاَل اْلَملُِك اْئتُونِي بِِھ أَْستَْخلِْصھُ ِلنَْفِسي فَلَمَّا المنزلة عند الملك، -ط
ٍة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكینٍ ، )54 :یوسف( إِنََّك اْلیَْوَم لََدْینَا َمِكیٌن أَِمینٌ   ِذي قُوَّ

أُ ِمْنھَا َحْیُث یََشاءُ ، )20 :التكویر( نَّا لِیُوُسَف فِي اْألَْرِض یَتَبَوَّ لَِك َمكَّ  َوَكَذٰ
، ھذا التمكین یفسر على أنھ نصیب من الملك ومنزلة ذات قدر )56 :یوسف(

  .عند الملك
ن لَّھُْم َحَرًما آِمنًا یُْجبَٰى إِلَْیِھ ثََمَراُت ُكلِّ َشْيءٍ أََولَْم التھیئة،  -ي  :القصص( نَُمكِّ

ْصَر ِالْمَرأَتِِھ . أي ألم نجعل حرما ذا أمن )57 َوقَاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِمن مِّ
نَّا لِیُوُسَف فِي اْألَْرِض  لَِك َمكَّ أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسٰى أَن یَنفََعنَا أَْو َنتَِّخَذهُ َولًَدا ۚ َوَكَذٰ
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أي جعلنا ھذا مقدمة وتھیئة  )21 :یوسف( َولِنَُعلَِّمھُ ِمن تَأِْویِل اْألََحاِدیثِ 
  .ھ في األرضلتمكین

ن قَْرٍن  :التمكین في نعم الدنیا ومعایشھا -ك أَلَْم یََرْوا َكْم أَْھلَْكنَا ِمن قَْبلِِھم مِّ
َماَء  نَّاھُْم فِي اْألَْرضِ َما لَْم نَُمكِّن لَُّكْم َوأَْرَسْلنَا السَّ كَّ ْدَراًرا َوَجَعْلنَا مَّ َعلَْیِھم مِّ

 اْألَْنھَاَر تَْجِري ِمن تَْحتِِھْم فَأَْھلَْكنَاھُم بُِذنُوبِِھْم َوأَنَشأَْنا ِمن بَْعِدِھْم قَْرنًا آَخِرینَ 
، فا� مكن لألمم السابقة في الدنیا من األموال واألوالد وأمدھم )6األنعام، (

  .بالخیرات
وھو یعني القدرة على مزاولة شعائره في أمن وإظھارھا التمكین للدین،  - ل

الَِحاِت دون منازع أو مشوش،  ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ
نَنَّ لَھُْم ِدینَھُُم الَِّذي  لَیَْستَْخلِفَنَّھُْم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمن قَْبلِِھْم َولَیَُمكِّ

ن بَْعِد َخْوفِھِْم أَْمنًا ۚ یَْعبُُدونَنِي َال یُْشِرُكوَن بِي َشْیئًا َلنَّھُم مِّ  اْرتََضٰى لَھُْم َولَیُبَدِّ
  .)55 :النور(

ُ َعلِیٌم  الظفر، -م َ ِمن قَْبُل فَأَْمَكَن ِمْنھُْم ۗ َوهللاَّ َوإِن یُِریُدوا ِخیَانَتََك َفقَْد َخانُوا هللاَّ
  .)71 :األنفال( َحِكیمٌ 

ِھینٍ  الثبوت واالستقرار، -ن اٍء مَّ ن مَّ م مِّ ِكینٍ  )20( أَلَْم نَْخلُقكُّ  فََجَعْلنَاهُ فِي قََراٍر مَّ
)21( ) ،42)21-20المرسالت.  

ذكرت في ھذا المقام ثالثة   في القرآن الكریم،) دالالت التمكین(تنوعت 
فجاء . جزء كبیر منھا حول السلطة والقیادة والملك والوزارة :عشر مدلوال

الملك، المنزلة عند الملك، القوة والسلطان وسعة النفوذ، (مدلول التمكین بمعنى 
). الظفر، علو المكانة، نفاذ القول واالئتمان، التھیئة، الثبات وقوة المركز

لتمكین إلبراز العالقة التنافسیة بین الحق والباطل، والدعم وجاءت دالالت ا
النفسي في القرآن الكریم للحق لتعزیزه في النفوس، فیعد القرآن الكریم بالدعم 

فورد . والنصر والفوز، لیس ذلك فحسب بل البسط في الخیرات والرزق كذلك
والفوز على التمكین في نعم الدنیا ومعایشھا، النصر (مدلول التمكین بمعنى 

مكانة  بإبرازكما وجاء مدلول التمكین في القرآن ). الطغیان، التسخیر والعمران
كما ورد مدلول . العلم والعقل والمعرفة وقرن بین ذلك وبین القوة والمال
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التمكین بتثبیت هللا لألجنة في األرحام، فاستقرار الحمل وعدم اإلسقاط بفضلھ 
  .   وجل عز
  قصص من القرآن والتاریخ اإلسالمي لتحقق التمكین لعباد هللا الصالحین  :ثالثا

یحتل  :قصص تحقق التمكین لألنبیاء والصالحین من القرآن الكریم - 1
القصص القرآني مكانة ھامة في القرآن الكریم، ونجد في العدید من اآلیات حثا 

ا األمثال ویذكر على السیر والنظر إلى آثار األمم السابقة، ویضرب هللا لن
وجل  في الخلق ونتعظ  بمن سبقنا من  القصص لنعتبر بھا ونفھم سننھ عز

فالقصص والمصیر موحد وفق سنة التداول، فاألمم التي تجعل الظلم . األمم
مصیرھا الھزیمة والعقاب الرباني والتي تأخذ بشره هللا وتحقق العدل یمكن هللا 

ا النصر البد من الجھاد ومن الصبر، لھا بالنصر والتأیید، وحتى یتحقق ھذ
فالنصر نتیجة یسبقھ ابتالء وتمحیص هللا لعباده، واألنبیاء أكثر الخلق ابتالء 
وأكثرھم صبرا فاستحقوا التأیید الرباني، وفي القصص التالیة نموذج یستمد منھ 

   :العبر الستعادة ریادة الدین وتحقیق شرع هللا واستخالفھ
نموذج رفیع للتدلیل على أن من  :السالم علیھما قصة نوح وموسى

، وإنجاء األنبیاء علیھم السالم 43أنواع التمكین ھالك الكفار ونجاة المؤمنین
  . 44وأتباعھم المؤمنین أبرز تمكین الستئناف الحیاة من جدید

تولي أھل التوحید أعباء الحكم لدولة غیر  : قصة یوسف علیھ السالم
مؤمنة نوع من أنواع التمكین، وھذا التمكین تحقق لسیدنا یوسف علیھ السالم، 

، )55 :یوسف( َعِلیمٌ قَاَل اْجَعْلنِي َعلَٰى َخَزائِِن اْألَْرِض ۖ إِنِّي َحفِیظٌ  :قال تعالى
، فیوسف علیھ السالم طلب من 45وذلك من أجل نشر عقیدتھ وتقدیم الخیر للناس

الملك بعد أن فسر لھ رؤیاه أن یجعلھ على خزائن األرض، وكان إقدامھ على 
ھذا الطلب رغم تبینھ مخاطره ومحاذیره لمحة من لمحات الرغبة في إرشاد 

، فیقیم العدل،  46وإحسان التعامل معھا على منھاج هللالناس إلى االنتفاع بالحیاة 
ویدبر أمور الناس ویعلم معاني كتب هللا تعالى وأحكامھ فینفذھا أو تعبیر 
المنامات المبنیة على الحوادث الكائنة لیستعد لھا ویشتغل بتدبیرھا قبل أن تحل 

ي بِِھ أَْستَْخلِْصھُ لِنَْفِسي َوقَاَل اْلَملُِك اْئتُونِ : أما في قولھ تعالى.. كما فعل لسنیھ
ا َكلََّمھُ قَاَل إِنََّك اْلیَْوَم لََدْینَا َمِكیٌن أَِمینٌ  بمعنى متمكن مما أردت  ،)54 :یوسف( فَلَمَّ
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 :أما في قولھ تعالى.وعرض لك من حاجة قبلنا لرفعة مكانك ومنزلتك لدینا
 نَّا ِلیُوُسَف فِي اْألَْرِض لَِك َمكَّ أُ ِمْنھَا َحْیُث یََشاُء ۚ نُِصیُب بَِرْحَمتِنَا َمْن َوَكَذٰ َیتَبَوَّ

مكنا لیوسف علیھ :والمعنى، )56: یوسف( نََشاُء ۖ َوَال نُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِینَ 
  .47السالم في أرض مصر ینزل من بالدھا حیث یھوى إكراما وإحسانا لھ

وكانت قصة مع بني إسرائیل من أروع القصص القرآني  :قصة طالوت
في بیان سنن هللا في النھوض باألمم، وسمات وصفات القیادة للنھوض 
بالشعوب وفق منھج رباني، ووسائل عملیة وتربویة عمیقة على معاني الطاعة 

  .48والثبات والتضحیة والفداء، من أجل العقیدة الصحیحة
یبدأ العصر الذھبي لبني إسرائیل مع ظھور  :داوود علیھ السالم قصة

داود علیھ السالم في القتال عندما أكرمھ هللا بقتل جالوت وكان مجاھدا في جیش 
طالوت، لقد رفع داود علیھ السالم رایة النصر وشرع في إعادة التمكین لبني 
إسرائیل بعد قتلھ لجالوت وھو فتى، ومنذ ذلك الحین بدأ نجمھ یصعد حتى ولى 

َك ملك أخیرا، وقد استخلف هللا تعالى داود علیھ السالم فخاطبھ ال َداُوُد إِنَّا َجَعْلنَٰ یَٰ
 ِ َخلِیفَةً فِي اْألَْرِض فَاْحُكم بَْیَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َوَال تَتَّبِعِ اْلھََوٰى فَیُِضلََّك َعن َسبِیِل هللاَّ

ِ لَھُ   :ص( ْم َعَذاٌب َشِدیٌد بَِما نَُسوا یَْوَم اْلِحَسابِ إِنَّ الَِّذیَن یَِضلُّوَن َعن َسبِیِل هللاَّ
، إن اآلیة الكریمة تبین أن الحكم بین الناس مرتبة دینیة توالھا رسل هللا )38

وخواص خلقھ، وأن وظیفة القائم بھا الحكم بالحق ومجانبة الھوى والعلم 
عداد وجل صناعة األسلحة لإل ھذا وقد علمھ هللا عز  ،باألمور الشرعیة

   .49)10 :سبأ( َوأََلنَّا لَھُ اْلَحِدیدَ  :العسكري واألخذ بأسباب النصر على األعداء
تسلم قیادة الدولة القویة التي أسست على  :علیھ السالم قصة سلیمان

اإلیمان  والتوحید والتقوى، لقد أوتي سیدنا سلیمان علیھ السالم الملك الواسع 
َولَقَْد آتَْینَا َداُووَد  :والسلطان العظیم، وأعطي النبوة ومنح العلم وأوتي الحكمة

ِ الَِّذي  ْن ِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِینَ َوُسلَْیَماَن ِعْلًما ۖ َوقَاَال اْلَحْمُد ِ�َّ لَنَا َعلَٰى َكِثیٍر مِّ  * فَضَّ
َوَوِرَث ُسلَْیَماُن َداُووَد ۖ َوقَاَل یَا أَیُّھَا النَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق الطَّْیِر َوأُوِتینَا ِمن ُكلِّ 

َذا لَھَُو اْلفَْضُل اْلُمبِینُ َشْيٍء ۖ  ، ویحدثنا القرآن أنھ علیھ )16-15 :النمل( إِنَّ ھَٰ
السالم أقام مملكتھ على أسس من اإلیمان با� واإلسالم لھ، ولھذا اعتبر سلیمان 
علیھ السالم ملكھ مفخرة عن ملك بلقیس ألن ملكھ قام على العلم وأسس على 
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َوَصدَّھَا َما َكانَت تَّْعبُُد ِمن ُدوِن *  ِمن قَْبلِھَا َوُكنَّا ُمْسلِِمینَ  َوأُوِتینَا اْلِعْلمَ  :اإلیمان
ِ ۖ إِنَّھَا َكانَْت ِمن قَْوٍم َكافِِرینَ  ، كما أن دولة سلیمان علیھ )43-42: النمل( هللاَّ

مفعمة بالحیویة، وكان علیھ السالم قائما بواجب العبودیة إلى السالم كانت 
جانب القیام بمھام الملك ومسؤولیات الحكام وإعمار الدنیا بطاعة هللا، حتى 

ورثھ هللا الملك  :لسیدنا سلیمان" التمكین"دانت لھ األرض جمیعا، ومن مظاھر 
لحكمة، وسخر لھ عن أبیھ كما أعطاه النبوة، علمھ هللا منطق الطیر، وأتاه ا

الریح والجن ومردة الشیاطین، یستخرجون لھ الجواھر والآللئ، ویعملون لھ 
   50.األعمال كبناء القصور

تحقق لھ الحكم والسلطان والتمكین في األرض وإقامة : قصة ذي القرنین
العدل بین العباد، اھتم باتخاذ األسباب لبلوغ األھداف والغایات، وتتماثل معالم 

ا َمن  :لذي القرنین في دستوره العادل ومنھجھ التربوي للشعوبالتمكین  قَاَل أَمَّ
بُھُ َعَذابًا نُّْكًرا  بُھُ ثُمَّ یَُردُّ إِلَٰى َربِِّھ فَیَُعذِّ ا َمْن آَمَن َوعَ  *ظَلََم فََسْوَف نَُعذِّ ِمَل َوأَمَّ

، وذا 51)88- 87 :الكھف( َصالًِحا فَلَھُ َجَزاًء اْلُحْسنَٰى ۖ َوَسنَقُوُل لَھُ ِمْن أَْمِرنَا یُْسًرا
القرنین حینما سمع من القوم رغبتھم في بناء السد لم یكتف بالكالم بل أرشدھم 

، وقد مكن خبراتھ في 52إلى الحركة والعمل وبذل الوسع للوصول إلى حیاة آمنة
دولتھ القویة فوظف علمھ بالجغرافیا وبالعلوم المتاحة بعصره فوظف إنشاء 

َدفَْیِن قَاَل انفُُخوا ۖ َحتَّٰى  :اإلمكانیات آتُونِي ُزَبَر اْلَحِدیِد ۖ َحتَّٰى إَِذا َساَوٰى بَْیَن الصَّ
ن قَاَل ، )96 :الكھف( إَِذا َجَعلَھُ نَاًرا قَاَل آتُونِي أُْفِرْغ َعلَْیِھ قِْطًرا َذا َرْحَمةٌ مِّ ھَٰ

بِّي ، فا� أعطاه من كل شيء سببا من أوجھ التمكین لھ في )98 :الكھف( رَّ
، لقد )84 :الكھف( إِنَّا َمكَّنَّا لَھُ فِي اْألَْرِض َوآتَْیَناهُ ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَبًا :األرض

والعلم بنى ذو القرنین حضارة ربانیة معتمدة على ركائز اإلیمان والعدل 
  .53واإلصالح مستھدفة بني اإلنسان أینما حل وأقام

ثًَال أَْصَحاَب اْلقَْریَِة إِْذ  :قال تعالى :أصحاب القریة قصة َواْضِرْب لَھُم مَّ
ْزنَا بِثَاِلٍث فَقَالُوا إِنَّا إِلَْیُكم إِْذ أَْرَسْلنَا * َجاَءھَا اْلُمْرَسلُوَن  إِلَْیِھُم اْثنَْیِن فََكذَّبُوھَُما فََعزَّ

ْرَسلُونَ  ُن ِمن َشْيءٍ  * مُّ ْحَمٰ ْثلَُنا َوَما أَنَزَل الرَّ إِْن أَنتُْم إِالَّ  قَالُوا َما أَنتُْم إِالَّ بََشٌر مِّ
، فا� مكن للمرسلین لتبلیغ رسالتھ وصبروا، فاستجاب )15- 13 :یس( تَْكِذبُونَ 
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فنصر هللا المرسلین وھلك . رجل من أھل القریة لھم وأید دعوة التوحید
  . 54مكذبیھم

قصة الغالم مع الملك الكافر الذي تمسك بعبودیتھ  :أصحاب األخدود قصة
ولم یفلح في قتلھ حتى طلب الغالم أن یذكر اسم هللا . � فغضب منھ الملك وقتلھ

وجل، فطلب الملك بحفر أخادید  حتى یموت، فنشأ أتباع لھ آمنوا با� عز
ردت وإیقادھا بالنار،لكن  المؤمنین اختاروا إیمانھم، وھاتھ الحادثة التي و

إشاراتھا فالقرآن أوضح القصص في تمكین هللا تعالى للدعاة في تبلیغ رسالتھم 
  .55وأداء أماناتھم

صلى هللا علیھ كان رسول هللا  :صلى هللا علیھ وسلم قصة الرسول هللا
یعلم أن جمھرة المسلمین صابرت البأساء والضراء أمدا طویال وھي  وسلم

یقول  صلى هللا علیھ وسلممتشبثة بدینھا في وجھ عناد قریش، فكان رسول هللا 
، وكان یدعو لھم أثناء الشدة ومن ذلك ما رواه 56)إذا لقیتموھم فاصبروا( :لھم

إلى الخندق فإذا  وسلمصلى هللا علیھ خرج رسول هللا ( :أنس رضي هللا عنھ فقال
المھاجرون واألنصار یحفرون في غداة باردة، فلم یكن لھم عبید یعملون ذلك 
لھم، فلما رأى ما بھم من النصب والجوع قال اللھم إن العیش عیش اآلخرة، 

، وحدثنا أحمد بن محمد أنھ سمع عبد هللا بن 57)فاغفر اللھم لألنصار والمھاجرة
یوم  صلى هللا علیھ وسلمدعا رسول هللا ( :لأبي أوفى رضي هللا عنھ یقو

األحزاب على المشركین فقال اللھم منزل الكتاب، سریع الحساب، اللھم اھزم 
وكان علیھ أفضل الصالة والتسلیم یحثھم . 58)األحزاب، اللھم اھزمھم وزلزلھم

في الشدائد ویتواجد معھم في ساحة الوغى ویساعدھم بیدیھ الشریفتین، ویدعو 
ھرا وكان لذلك شحن ألفئدة المؤمنین وتثبیتا لھا كما غزوة الخندق، حدثنا هللا ج

صلى هللا علیھ رأیت رسول هللا ( :حفص بن عمر عن البراء رضي هللا عنھ قال
  :وھو یقول  -وقد وارى التراب بیاض بطنھ -یوم األحزاب ینقل التراب  وسلم

  لوال أنت ما اھتدینا                    وال تصدقنا وال صلینا             
  فأنزل السكینة علینا                  وثبت األقدام إن القینا             
  .59)إن األلى قد بغوا علینا                إذا أرادوا فتنة أبینا             
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اتحة عھد آخر من الجھاد فما حدث بعدھا من فوز وانتصار یعد ف
 صلى هللا علیھ وسلم، وذكرت روایات السیرة تبشیر الرسول 60العسكري

، ومن ھذا القبیل ما مكن 61أصحابھ بالنصر والتمكین وظھور اإلسالم في العالم
هللا لنبیھ دون غیره ویظھر ذلك في روایة أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن رسول 

بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، فبینا أنا ( :قال صلى هللا علیھ وسلمهللا 
قال أبو ھریرة وقد ذھب . نائم أوتیت مفاتح خزائن األرض فوضعت في یدي

  .62)وأنتم تنتثلونھا صلى هللا علیھ وسلمرسول هللا 
وكذا في غزوة األحزاب، لما رأوا المدینة محاصرة من أحزاب الكفر لم 

ا َرأَى اْلُمْؤِمنُوَن  :زدادوا إیمانا با�یحبطوا أو یرعبوا بل ثبتوا وقاتلوا وا َولَمَّ
ُ َوَرُسولُھُ ۚ َوَما َزاَدھُْم إِالَّ  ُ َوَرُسولُھُ َوَصَدَق هللاَّ َذا َما َوَعَدنَا هللاَّ اْألَْحَزاَب قَالُوا ھَٰ

، فا� وعدھم بالتمكین والنصر، وصدق وحول )22 :األحزاب( إِیَمانًا َوتَْسلِیًما
من صورتھا النظریة الوعدیة إلى صورتھا العملیة الواقعیة النصر  تلك الوعود

  .63وبسط أسباب التمكین
ذكر القصص القرآني جملة من األحداث والوقائع واألشخاص، والحظت 

شرع هللا، ومواجھة  وإتباعأن القصص القرآني یربط مفھوم التمكین بالصالح 
لك حتى یسمع الناس لكالم الباطل والصبر على نشر كالم هللا والثبات على ذ

 :هللا، وقد كان التمكین على شكلین
  أن یكون للشخص الممكن لھ بفضل هللا في دولة كافرة وتؤمن فیعم التمكین

نوح وموسى وطالوت وداود وسلیمان علیھم السالم، (كما حصل مع قصص 
وأصحب القریة، وأصحاب األخدود، ومحمد خاتم األنبیاء علیھ الصالة 

 ).والسالم
 وجل لكن التمكین  أن یكون الشخص الممكن لھ صالحا ومرسال من هللا عز

سیدنا یوسف، وذي (لھ في دولة تبقى على كفرھا واعتقاداتھا كما في قصتي 
  ).القرنین

نماذج من التاریخ اإلسالمي تحقق لھا التمكین بعد استیفاء شروط  - 2
یروي لنا التاریخ اإلسالمي العدید من األحداث والجماعات وأصحاب : التمكین

، غیر أنني أختار تاریخ )الكلي(الفكرة والتطبیق، فتجسد في مشاریعھم التمكین 
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مرحلة الشدة واالبتالء حین ( :وجیل الصحابة، ألنھ عاش في دعوتھ مرحلتین
شر اإلسالم في كانت الدعوة وأصحابھا مضطھدین، مرحلة الیسر والرخاء فانت

مشارق األرض ومغاربھا فدانت األرض وخضعت لإلسالم والمسلمین وھو 
أرقى درجات التمكین الرباني، وھاتھ المرحلة الثانیة ھي رخاء وتیسیر وتمكین 

تزعزعت األفئدة  صلى هللا علیھ وسلممن هللا وابتالء في نفس الوقت فبعد موتھ 
على العھد وواصلو نشر الدعوة،  إال أن الصحابة رضوان هللا علیھم ظلوا

باإلضافة إلى الخیرات والثروات التي طرحت بین أیدي الصحابة إال أنھم لم 
ینغمسوا في ملذات الدنیا بل كان ھدفھم اإلصالح في الدنیا والعمل لآلخرة 

  ).ومرضاة هللا عزوجل
دور وأسباب وأھداف الصحابة الذین  "مجدي ھاللي. د"ویعرض لنا       

الجیل األول تعرض في بدایة ( :فیقول). الجیل الموعود(علیھم لقب  أطلق
إال أنھ ...تكوینھ إلى ضغوط شدیدة، ومحاصرة، ومقاطعة، وتھدیدات، وحروب

استطاع أن یحقق الشروط المطلوبة لتنفیذ الوعد اإللھي، فأورثھم األرض، 
ِ َوَمْن أَْوفَ : ومكن لھم فیھا، وملكھم ممالكھا في سنوات قلیلة ى بَِعْھِدِه ِمَن هللاَّ

لقد كان  .)111 :التوبة( فَاْستَْبِشُروا ِببَْیِعُكُم الَِّذي بَایَْعتُْم بِِھ َوَذلَِك ھَُو اْلفَْوُز اْلَعِظیم
أبناء الجیل األول یعلم بوضوح ھدفھ في الدنیا، وأن هللا عز وجل قد اختارھم 
لینشروا دینھ، ویقوموا بالشھادة على الناس، ویسعوا إلخراجھم من الظلمات 
إلى النور، لذلك انتشروا في األرض یدعون الخلق إلى هللا، ویجاھدون في 

للعبادة، ألنھم علموا أن هللا عز وجل  سبیلھ لم یركنوا إلى الدنیا، ولم ینقطعوا
مع الجیل األول، الذي بدأ . یرید منھم الدعوة والجھاد وتعبید األرض لھ سبحانھ

بأفراد مطاردین مضطھدین في مكة، یقرأون القرآن، ویستمعون إلى آیات 
الوعد بالنصر والتمكین، وأقصى أمانیھم في ذلك الوقت أن یبیتوا آمنین، وأال 

ھؤالء ھم أنفسھم الذین رأوا التمكین بأم أعینھم، ... منھم ألذى یتعرض أحد
وشاھدوا عز اإلسالم ومجده، ویا للعجب أن یصبح خوفھم بعد ذلك على أنفسھم 

عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنھ أُتي بطعام  من فتنة بسط الدنیا علیھم، فعن
ن في بُردة أن قُتل مصعب بن عمیر وھو خیر مني، وُكفِّ : وكان صائما، فقال

ُغطي رأسھ بدت رجاله، وإن ُغطي رجاله بدا رأسھ، وقتل حمزة وھو خیر 
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أُعطینا من الدنیا، وقد خشینا أن : مني، ثم بسط لنا في الدنیا ما بُسط، أو قال
لت لنا، ثم جعل یبكي حتى ترك الطعام   .65)64تكون حسناتنا قد ُعجِّ

م الصورة النمطیة عن تاریخھم، وفي نماذج الخلفاء األربعة التالیة أقد     
والتي تحمل في طیاتھا العدید من الدروس، أھمھا أنھم أصحاب مبادئ وأخالق 
وعقائد لم تتزحزح نفوسھم ولم تركن للدنیا، وھذا ما ساعدھم على إقامة 

   :الحضارة اإلسالمیة التي أدھشت العالم وشكلت لھ دروس إلھام، كالتالي
صلى هللا رضي هللا عنھ أول من آمن بالرسول  أنموذج أبي بكر الصدیق، -

رضي هللا عنھا، عانى مع الرسول في " عائشة"ووالد أحب زوجاتھ  علیھ وسلم
النقسام صفوف المسلمین، فتعب  صلى هللا علیھ وسلمبدایة الدعوة وبعد وفاتھ 

لتوحید المسلمین وإعادتھم إلى مسار توحید والجھاد كما رسمھ لھم الرسول 
، وكان ممن آمنوا بالدعوة األولین والزم الرسول وأخذ جل  علیھ وسلمصلى هللا

صفاتھ، منھا الصدق الصبر والثبات والحكمة واإلخالص والتواضع والزھد 
وعدم الركون إلى الدنیا، وفي ذلك روایة ابن عباس رضي هللا عنھما عن النبي 

بكر، ولكن أخي لو كنت متخذا خلیال التخذت أبا ( :قال صلى هللا علیھ وسلم
  . 66)ولكن أخوة اإلسالم أفضل(وفي روایة ) وصاحبي

رضي هللا عنھ كان ذا شأن اجتماعي كبیر في  أنموذج عمر بن الخطاب، -
، ومع ذلك حین اقتنع باإلسالم أسلم ولم یكابر صلى هللا علیھ وسلمحیاة الرسول 

وثبت بعد وتواضع وجاھد إلعالء شأن اإلسالم حین كان في بدایتھ مضطھدا، 
انتشار اإلسالم وأصبح خلیفة والمال یتدفق تحت قدمیھ ومع ذلك فضل اآلخرة 
وقدم ألجل ذلك إنجازات من فتوحات عمت مشارق األرض ومغاربھا فدعا 
للدین اإلسالمي ال باألقوال فقط بل باألفعال كذلك، ومن ذلك ما رواه محمد بن 

بینما أنا نائم ( :قال علیھ وسلم صلى هللالصلت أبو جعفر الكوفي أن رسول هللا 
 -أو في أظفاري - حتى أنظر إلى الري یجري في ظفري  - یعني اللبن–شربت 

، وفي روایة عن أبي 67)قالوا فما أولتھ یا رسول هللا؟ قال العلم. ثم ناولت عمر
 صلى هللا علیھ وسلمسمعت رسول هللا ( :سعید الخدري رضي هللا عنھ قال

رأیت الناس عرضوا علي وعلیھم قمص، فمنھا ما یبلغ  بینا أنا نائم( :یقول
قالوا . الثدي، ومنھا ما یبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعلیھ قمیص اجتره
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 :، وكذا روایة عن المسور بن مخرمة قال)فما أولتھ یا رسول هللا؟ قال الدین
قد لما طعن عمر جعل یألم، فقال ابن عباس یا أمیر المؤمنین، ولئن كان ذاك، ل(

فأحسنت صحبتھ، ثم فارقتھ وھو عنك  صلى هللا علیھ وسلمصحبت رسول هللا 
راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبتھ، ثم فارقتھ وھو عنك راض، ثم 
صحبت صحبتھم فأحسنت صحبتھم، ولئن فارقتھم لتفارقنھم وھو عنك 

ورضاه  صلى هللا علیھ وسلمقال أما ما ذكرت من صحبة رسول هللا . راضون
نما ذاك من هللا تعالى من بھ علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإ

فإنما ذلك من هللا جل ذكره بھ علي، وأما ما ترى من جزعي فھو من أجلك 
 وهللا لو أن لي طالع األرض ذھبا الفتدیت بھ من عذاب هللا عز. وأجل أصحابك

  .    68)وجل قبل أن أراه
صلى هللا رضي هللا عنھ زوج ابنتي الرسول  أنموذج عثمان بن عفان، -

، كان من أشد الصحابة خجال لكنھ جاھد كما ینبغي لعزة ورفع علیھ وسلم
اإلسالم، لم یغیره الحكم والخالفة والمال وفتح هللا على یدیھ من الممالك الكثیر 

من ( :صلى هللا علیھ وسلم، قال النبي )ولآلخرة خیر وأبقى(وظل على عقیدتھ 
من جھز جیش العسرة فلھ ( :وقال). فحفرھا عثمان. بئر رومة فلھ الجنة یحفر

صلى هللا صعد النبي ( :وروى أنس رضي هللا عنھ قال). الجنة فجھزه عثمان
أحدا ومعھ أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف، فقال اسكن أحد فلیس  علیھ وسلم

  . 69)علیك إال نبي وصدیق وشھیدان
صلى هللا علیھ رم هللا وجھھ ابن عم الرسول ك أنموذج علي بن أبي طالب، -
صلى هللا وزوج اصغر بناتھ فاطمة رضي هللا عنھا، تربى ببیت الرسول  وسلم

فحمل العدید من صفاتھ كاإلخالص والزھد والصمت ولم یتأثر بعد  علیھ وسلم
صلى تولیھ الخالفة فبقي مخلصا المقصد والوجھة نحو هللا واآلخرة، قال النبي 

صلى توفي رسول هللا ( :، وقال عمر)أنت مني وأنا منك( :لعلي یھ وسلمهللا عل
دخل علي على ( :كما حدثنا ابن عباس قال). وھو عنھ راض هللا علیھ وسلم

فاطمة، ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم أین ابن 
وخلص  عمك؟ قالت في المسجد، فخرج إلیھ فوجد رداءه قد سقط عن ظھره

). التراب إلى ظھره، فجعل یمسح التراب عن ظھره فیقول اجلس یا أبا تراب
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 صلى هللا علیھ وسلمكان علي قد تخلف عن النبي ( :وحدثنا قتیبة عن سلمة قال
؟ صلى هللا علیھ وسلمفي خیبر وكان بھ رمد فقال أنا أتخلف عن رسول هللا 

فلما كان مساء اللیلة التي فتحھا . صلى هللا علیھ وسلمفخرج علي فلحق بالنبي 
ألعطین الرایة غدا رجال  صلى هللا علیھ وسلمهللا في صباحھا قال رسول هللا 

یفتح هللا علیھ، فإذا نحن بعلي وما  - أو قال یحب هللا ورسولھ -  یحبھ هللا ورسولھ
 الرایة ففتح هللا صلى هللا علیھ وسلمنرجوه، فقالوا ھذا علي، فأعطاه رسول هللا 

  . 70)علیھ
أستنتج مما سبق عرضھ من القصص القرآني والتاریخ اإلسالمي، أن 
التمكین لم یتحقق لألنبیاء والصالحین إال بعد االبتالء والجھاد والصبر والوالء 

وھاتھ من أبرز شروط تحقق التمكین فطریق الدعوة ابتالء واإلصالح . والثبات
ك نعمة تتمثل في تمكین هللا بإظھار وثمرات ذل. ابتالء، والصبر على ذلك ابتالء

وانتقیت من التاریخ . عباده ورزقھم القدرة ونفوذ األمر وتحقق السلطان
اإلسالمي أنموذج الصحابة رضوان هللا علیھم، ألنھم جیل تمیز بصفات 
وخصائل یمكننا أن نجعلھا قاعدة كل جیل یسعى نحو واقع أفضل وتدین صحیح 

فسیة، ومرض التخلف واالنبھار بالغرب ومجتمع سلیم من األمراض الن
والتبعیة، ودیننا اإلسالمي لو صححنا المفاھیم المغلوطة والمتداولة والشبھات 
العارضة علیھ وأحسنا النیة � وابتغینا اآلخرة لقامت لنا حضارة، فنھضتنا تقوم 
على الدین، ھذا ویحثنا الدین اإلسالمي على إعمار األرض بالبناء والزراعة 

شر الخیرات والتكاثر، كما یجعل لإلنسان مسؤولیة خالفة هللا وذلك لن یتحقق ون
إال إذا كان المكلف صاحب أخالق، كما تحقق لصحابة فأحبوا هللا وتمكن 
اإلیمان في نفوسھم فأخلصوا النیات والغایات نحو هللا، وتواضعوا بعد أن 

. وا في اللذاتصارت مشارق األرض ومغاربھا في أیدیھم ومع ذلك لم ینغمس
وعلماء  ،71"ابن خلدون ومالك بن نبي"ھذا وتقوم الحضارات كما یحدد 

االجتماع على المبادئ والغایات وتنھار الحضارات حینما یسود الترف 
، وھذا ما حصل مع الصحابة زھدوا عن الدنیا حینما ذللت لھم، 72واللھو

ضارة اإلسالم، وھذا وواصلوا الجھاد للتمكین العسكري الجیوبولیتیكي لدولة وح
ما جعلھا تستمر للعدید من القرون، وحافظ وتمسك جیل التمكین الصحابة 
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رضوان هللا علیھم بالعبادة والخوف من هللا، فإیمانھم كان وثیقا وھذا ما مكن لھم 
فأغلب الحضارات والشخصیات التاریخیة لما ارتفع شأنھا طغت وتجبرت كما 

غاب اإلیمان با� وتسلط الجبروت واالعتزاز وقع مع قارون واألمم السابقة، 
كذلك مما ساعد الصحابة ووفقھم . بالذات فأھلكم هللا، فا� یمكن لعباده الصالحین

 :وجل یوصینا بذلك للتمكین اإللھي صفة المواالة والتآخي فیما بینھم فا� عز
، والمواالة ھي محطة ھامة حتى صنفھا العلماء تحت )وكونوا عباد هللا إخوانا(

وأھم صفة حققت لجیل الصحابة التمكین . 73اسم عقیدة الوالء بین المسلمین
ففي بدایة الدعوة القوا من المشركین أشد أنواع العذاب ) الصبر والثبات(

صبروا وثبتوا   علیھ وسلمصلى هللاوالتنكیل ومع ذلك ثبتوا وكذا بعد موت النبي 
فلم یجزعوا وظلوا متمسكین بدینھم وبمبادئھم وبھدفھم وغایتھم تحقیق العبودیة 
ونشر الدین وتعمیر الدنیا وتجسید االستخالف المطلوب وكذا ثبتوا على دینھم 
ولم تصرفھم الملذات وھذا ما جعلھم یقدمون أفضل ما عندھم، فبنوا حضارة 

  .74ظلت لقرون
  دالالت فقھ التمكین التي تتالزم مع النھوض الحضاري: رابعا

دالالت فقھ التمكن التي تحول أسباب وشروط وآلیات التمكین إلى بناء 
  :ونھضة حضاریة، تتمثل في

التفقھ في أمور الدین متالزم بالتفقھ في أمور الدنیا عبر األدلة العقلیة  - 1
علوم دنیا وشواھد كونیة على  وعلوم الفلك والطبیعة والكیمیاء، وكل ذلك یعتبر

 ، 75وحدانیة هللا
  أن جیل التمكین جیل عالم، العلم في حیاتھ سبب  :"رمضان خمیس.د"یرى

أصیل في تمكینھ، وصفة أساسیة من صفاتھ، فال یتصور جیل یتمكن بغیر 
 . 76علم

  والمالحظ أن صفة العلم رافقت األنبیاء والصالحین فما أنجى سیدنا یوسف
العلم وقدرتھ على التأویل فأبدع في التخطیط وأنقذ قوم مصر من ھو صفة 

الھالك والعجاف بفضل علمھ بالتأویل وعلم في التدبیر والقیادة واإللمام 
باالقتصاد إن صح التعبیر، وكذا نموذج ذو القرنین تمثل علمھ في 
موسوعیتھ وقدرتھ على استیعاب المسائل في البناء أو السیاسة أو األمن 
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ن عامل نجاحھ إتباعھ األسباب التي أتاحھا هللا لھ، واعتمد على معطیات وكا
 .الواقع فسأل القوم عن إمكانیاتھم ومن ذلك أوصل لھم فكرة بناء السد

الھدف من التفقھ في التمكین إعادة ھیمنة األمة اإلسالمیة وبعث  - 2
أن  دورھا الحضاري في دعوة وھدایة الناس، وحتى یتحقق ھذا األمر البد

یستنفر التدین في لحظتھ الراھنة وعي المراجعة لنقد الذات اإلسالمیة ولن یتم 
 .77إال باسترداد إرادة النھوض والعزیمة، فتعي األمة معنى الصالح في سلوكھا

  وما تعیشھ المجتمعات اإلنسانیة الیوم، وخصوصا األمة اإلسالمیة من ضنك
ما یترتب عن ذلك من فرز في معیشتھا فسبب ذلك اإلعراض عن ذكر هللا و

حالة ضیق شدید وأزمة في كل مكان وتوصد األبواب والسبل في وجھ 
 .قیادات األمة

  في كالم هللا وآیاتھ ومشاریعھ تناسق وتالؤم مع الفطرة اإلنسانیة وفیھ تجسید
مھمات الوحي المتمثلة في إخراج اإلنسان من الظلمات إلى النور، واآلیات 

الھدایة والتبیین والتزكیة واإلصالح والتنزیل تحدد مالمح ومقومات 
والدعوة والذكر والنور واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر وآیات الكتاب 
تثبت بقوة أن فلسفة نزول القرآن الكریم تتجاوز حدود عالقة فردیة بین 
اإلنسان وربھ، وتتعدى إطارات عمل الفرد لتطال كافة مجاالت السلوك 

 .78یاةوالعقیدة في الح
التفقھ والوعي أساس السعي في عملیة بعث الحضارة اإلسالمیة من  - 3

جدید، فالفقھ من أقرب المفاھیم لروح التدین وجوھر الحضارة اإلسالمیة ، 
فارتبطت عملیة االجتھاد بالفقھ بوصفھا منھجیة دقیقة ومتكاملة في تكوین 

إلى أن تنفر طائفة منھم المعرفة بالشریعة اإلسالمیة، وقد دعا علماء ھذه األمة 
لیفرغوا لعملیة الفقھ الحضاري ببوصفھا جزءا جوھریا من عملیة الفقھ الدیني، 

الفقھ الحضاري منھج . ولینیروا لألمة دربھا فال یضلوا عن صراط هللا عزوجل
سدید في البحث والعلم والفھم والسلوك، ففقھ الدین ھو فقھ الحیاة ومن ثم الفقھ 

 .79الحضاري
 وتوحید جھودھم، " مصلحین"الحضاریة ال تتحقق إال تحت إرشاد  النھضة

، )الوالء واألخوة( :وھنا نقطة ذكرتھا من قبل لصفة جیل التمكین أال وھي
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عند ذوي التوجھ اإلصالحي لحثھم على " الوعي"ویرافق األخوة مبدأ 
التدافع إلى مواقعھم في خریطة األعمال الحضاریة، وتشجیعھم على 

عالیم اإلسالم الذي یشجع على إعمال العقل ولإلسالم موقف التعریف بت
 طلیعي أصیل یواكب حركة التطور في القرن العشرین

  قانون تصویب المنھج یتمثل بأن النھضة والتغییر یبدأ من الذات وتصنعھ
الذي یمنح القوة " العلم"األمة، وجوھر معركة الحضارة للنھوض ھو 

) إقرأ(الحضارة في عالم اإلسالم بدأت من آیة والقدرة على التقدم والتمدن، و
التي مثلت قانون الحضارة، فأصبح العلم فریضة والتفكیر عبادة  والعقل 

 80حجة والبرھان دلیال
اإلیمان با� واإلذعان ألنبیائھ واالبتالء في  :من أھم شروط التمكین - 4

التعالیم ومن ذلك حرص  ،الطاعة وفي الجحود وفي الدعوة لكالم وشرع هللا
 "رمضان خمیس.د"وھذا ما یؤكده اإللھیة وإلحاحھا على الدعوة إلى اإلیمان، 

العقیدة السلیمة سر النجاة وروح الحیاة، من ھنا عني القرآن الكریم ( :حین قال
بترسیخ العقیدة في الجیل األول، ذلك الجیل الذي عاش التمكین الحضاري بكل 

لنداءات األنبیاء وتقبلھ للوحي وذم الكفر دلیل وتلبیة اإلنسان . 81)صوره ومعانیھ
على تمتع اإلنسان باختیار مصیره فبعث هللا الرسل وأنزل الوحي إلرشاد 

فاإلنسان مبتلى بارادتھ في اختیاراتھ المعارضة والمتحدیة . اإلنسان وھدایتھ
 . 82للشرع، والموافقة لھ

 :الشروط النفسیة) الكلي(من شروط التمكین  - 5
 لنفسي، أھم عامل محفز نفسي ھو العبودیة وحب هللا وإخالص الشرط ا

الوجھة لدیھ فعامل اإلیمان من شأنھ تحقیق التوازن السیكولوجي لدى 
البشریة كافة فمحبة هللا واإلیمان بھ والسعي لرضاه یجعل لإلنسان ھدفا 
لوجوده وسعیا في اإلقبال علیھا في حین غیاب عنصر اإلیمان من شأنھ 

حاد في سیكولوجیتھ فیعیش اإلنسان لدنیاه ویقدم على االنتحار الھبوط ال
 .83فلیس لھ ھدف یعیش لھ لما بعد الحیاة الدنیا

 ،فالخالفة ھي النیابة، فخالفة  الشرط الكوني، المتمثل في االستخالف
اإلنسان هللا في األرض نیابتھ على متنھا، وعلى ذلك یكون اإلنسان الذي ھو 
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خلیفة هللا أكثر المخلوقین صلة وجودیة با�، ویكون قریبا لھ في الكماالت، 
فاإلنسان ، "العلم والمعرفة باألسماء"ومصدر وآلیة بلوغ ھذه الدرجة ھو 

ة الوالیة اإللھیة بالتعبد واإلخالص، بمعنى أن یتولى هللا قادر على بلوغ مرتب
 .84أموره في جمیع الحاالت وأن یتربى بالوالیة اإللھیة

  :التمكین لألنبیاء یقوم على ثنائیتین - 6
  ،یعتبر القرآن الجمع بین الخطاب النظري والمشروع التطبیقي الواقعي

تكامل اإلنسان نظریا (الم الكریم الغایة من وراء بعثة األنبیاء علیھم الس
، النموذج الذي یشكل كالمھم أقوالھم فیكونون بمثابة اإلنسان الكامل )وعملیا

للجانب النظري " تزكیة النفوس"الذي یصلح أن یكون قدوة،  یشیر مفھوم 
لدى اإلنسان وأعلى مرحلة من التكامل المعرفي والعملي لدى اإلنسان، 

، أما غایة "التعبد"لإلنسان ھي بلوغ درجة والغایة النھائیة للبعد العملي 
الجانب المعرفي لدى اإلنسان فھي العلم بالتوحید اإللھي والعلم بأسماء هللا و 

 ".لقاء هللا"
  الجمع بین الوعي لسنن هللا الكونیة والعبادة، التي ھي تطبیق لما اكتسبھ

 . 85)واعتقده اإلنسان من خالل النظر في الكون والسیر في األرض
فعودة األمة إلى ذاتھا  ،فقھ التمكین الدیني محفز لالنطالق الحضاري - 7

وتصالحھا مع ھویتھا وإعادة إعالئھا والتمسك بھ وتمثلھا والتمركز والدوران 
حولھا من جدید، وھذا ھو مفتتح طریق الصعود الحضاري حیث یمنح األمة 

  .حضاریاالطاقة النفسیة والذھنیة والروحیة الالزمة إلقالع األمة 
  تقدم البدیل الحضاري اإلسالمي للمؤسسات الدولیة لتحقیق تحولھا

الدیمقراطي واستقرارھا السیاسي، وتأخذ طریقھا نحو التنمیة والصعود 
الحضاري في شكل دول إقلیمیة متفرقة یمكن أن تساھم المؤسسات المدنیة 

ا تكون بدور كبیر في جمع شتاتھا في وحدات إقلیمیة وعالمیة خاصة عندم
قد امتلكت معاییر وصناعات دولیة في عالم األفكار والخطط والمشاریع 
والمؤسسات اإلنسانیة العالمیة بمرجعیة إسالمیة عربیة تمثل قاعدة أساسیة 
ینضم إلیھا وتبني علیھا أي دولة ترید أن تنضم لعصبة األمم اإلنسانیة 

ذي یحدد سرعتھا ھو الدورة الحضاریة جاریة وال العامیة الرشیدة الجدیدة،
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قوة فعل االستمرار والتمكین لدى كل حضارة، قوة فعل االستمرار عند 
 .86الحضارة السائدة ، وقوة فعل التمكین عند الحضارة القادمة

بین استقراء آلیات التمكین، وبناء وعي ( :آلیات النھوض الحضاري - 8
   :، تمثلت فیما یلي)حضاري

لما ینبغي أن یكون علیھ " رؤیة"یسبقھما النھوض والتجدید الحضاري  -أ
  :الواقع المنشود، وفق رؤیتین

  أولى تبغي النھوض مستلھمة الھویة الثقافیة، والتجربة الحضاریة الناجحة
وترى أن القیم الحاكمة للحضارة اإلسالمیة منھاج كامل . لعقود متطاولة

وعالقاتھا  للحیاة، بما رسخت من تشریعات فردیة ومجتمعیة، وأُسس الدولة
وعند تطبیق تلك الرؤیة، وتقویمھا ثمة مرونة لمستجدات العصر، . بالعالم

ولقد اضطلع بھذه الرؤیة األولي من األمة علمائھا العاملین الذین یفقھون 
كما . مقومات حضارتنا، وأسس شریعتنا، ومعالم شرائعنا غایاتھا ومقاصدھا

یفیة تنزیل النصوص یحیطون بظروف الناس، ومشكالتھم ومصالحھم، وك
لالستفادة من باالضافة  . 87واألحكام علیھا وفق ھذه المقاصد والغایات

معطیات الواقع واالقتباس من الحضارات المعاصرة لكن دون إغفال 
 .88أیدیولوجیات مجتمعھ

  الثانیة التفریق بین جوھر الحضارة اإلسالمیة والغربیة، فالمجال العام
المتغلغل في الحضارة اإلسالمیة ھو مجال الدین، بینما اإلطار الحاكم 

 . 89 "الدولة القومیة"للحضارة الغربیة ھو 
أحدھما یعد الضمیر الدیني لإلنسان ظاھرة أصیلة في طبیعتھ، ظاھرة معترف  -

ال أساسیا في كل حضارة، واآلخر الذي یعد الدین مجرد بھا بوصفھا عام
عارض تاریخي للثقافة اإلنسانیة، فأحدھما مادي في جوھره یرى كل شيء 

یعد المادة في ذاتھا محددة ) میتافیزیقي(متوقف على المادة، والثاني غیبي 
 .90محكومة

اختالف جوھر الحضارتین والتنوع األیدیولوجي بینھما یطرح أھمیة الوعي و -
بمناھج وتقنیات الصراع الفكري الحضاري بین اإلسالم وقوى االستكبار 
العالمي، فھذا الصراع الفكري یستعمل بكفاءة سالح الدعایة والتشویھ 
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ص، والتزییف والتشكیك، في كل ما من شأنھ أن یحرر المسلم من عقد النق
ویشعره باالعتزاز واألستاذیة في ھذا العالم، ویدفعھ المتالك زمام المبادرة 

ومن ذلك اللجوء إلى المدخل العملي للتخلص . والسبق في كل مجاالت الحیاة
من آثار السیطرة الفكریة ومواقفنا، ھو العنایة بالدراسات والبحوث التي 

فكري، وتحدید تھتم بكشف وسائل وأسالیب وطرق ومناھج الصراع ال
میادینھ وجبھاتھ وأماكن ثقلھ وأطرافھ، فعندما یعرف المسلم ذلك أو بعضھ، 
یتكاثف لدیھ اإلحساس بضرورة التوقف في كل شيء، وتحلیل كل شيء 

فینتقل إلى مرحلة التفكیر في شؤون دینھ وأمتھ . والتدقیق في كل شيء
  .91وواقعھ بواقعیة وموضوعیة وفعالیة

اد على العلوم اإلنسانیة، فحیاة اإلنسان وحركتھ ونشاطھ باالستن النھوض -ب
من أجل السیطرة أو النفع، كلھا محكومة بسنن وقوانین كونیة نفسیة وعضویة 
واجتماعیة، فمن اھتدى إلیھا وتحرك بموجبھا حقق مراده، وأدرك غایتھ، ولقد 

ھم فقھ المسلمون األوائل ھذه الحقیقة واستوعبوھا نظریا وعملیا في حیات
الخاصة، وعملھم الدعوي لتبلیغ اإلسالم في المشارق والمغارب، فخططوا 
ونظموا وتشاوروا وتطاوعوا، وأعدوا قوة معرفیة وروحیة وعسكریة ضاربة، 
سیطروا بھا على البحار، وقھروا بھا من وقف في طریق الدعوة الخالصة �، 

ات النفسیة وبنوا حضارة إنسانیة، لقد كان المسلمون روادا في الدراس
  92واالجتماعیة واألنثروبولوجیة

نھوض بتحویل األفكار إلى واقع وذلك عن طریق االنفتاح االجتماعي،  -ج
المعلومات والمعارف المتراكمة في ذھن اإلنسان تظل مجرد ثقافة نظریة ال 
سلطان لھا على الواقع، ما لم تؤثر تأثیرا عملیا محسا على عالم األفكار 

واألشخاص في المحیط االجتماعي الذي یعیش فیھ المسلم، فالممارسة واألشیاء 
المیدانیة البصیرة المتواصلة تمكن القائم بعملیة الدعوة والتجدید من بلوغ درجة 
كبیرة من التوقع أو التنبؤ بنوع االستجابة أو درجة التفاعل، وطریقة رد الفعل 

  .93على أي مثیر من المثیرات الفكریة أو االجتماعیة
دالالت فقھ التمكین التي تتالزم مع النھوض الحضاري، ھي عدد متنوع من  -

. الدروس التي یمكن استنتاجھا من ھذا الدرس الشرعي والسوسیوبولیتیكي
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فشروط التمكین التي یؤدي التزامھا إلى نھضة حضاریة تتمثل في الصبر 
وتعزیز  والتدرج في إصالح أوضاع الناس بین على مستوى إصالح األفراد

الثقة بأنفسھم وثقافتھم وأیدیولوجیتھم، ومن شأن إصالح الجانب النفسي جعل 
العملیة ذات نفع، وبإمكان العبودیة والتوجھ � إمداد الفرد بالطاقة الروحیة 
فینطلق نحو تحقیق االستخالف فیخرج اإلنسان من نطاق الفردیة إلى نطاق 

ما، فیتحرر اإلنسان من أوسع نطاق المجتمع خصوصا واإلنسانیة عمو
نوازع األنانیة والمشاعر السلبیة، وتصفا نفسھ ویصبح لھ منظور بعید ما 
ورائي فینطلق في عالم الشھادة بآمال نحو عالم الغیب، فیكون اإلصالح 

إصالحا سلیما . التربوي واالقتصادي والسیاسي واألیدیولوجي واالجتماعي
  .لشھادة والغیبمتوازنا ذو أبعاد متوازنة بین عالمي ا

  
  :خاتمة

في ختام ھذا البحث، كان موضوع البحث یدور حول التعریفات والقضایا     
  :التالیة 

من أھم المباحث المعاصرة سواء صنف ضمن الفقھ أو علم " فقھ التمكین" -
االجتماع السیاسي، وإدراك المسلم المعاصر لتمكین وتفقھھ في ھذا المجال 

الذي ھو شریعة وعقیدة ومنھج حیاة وسلوك، وفھم من شأنھ فھم اإلسالم 
اإلسالم وفھم التمكین ھو فتیل انطالق المسلم المعاصر نحو البناء الذاتي 
الحضاري، فحضارة اإلسالم ال تقوم على الدنیا والمادة بل تجمع بین المادة 

الوعي أساس (والروح، الدنیا واآلخرة، وھناك قاعدة في فلسفة الحضارة 
 .ھذا ھدفي المحوري من ھذا البحثو) السعي

التمكین ھو السعي لتحقیق . فرقت بین مصطلحي التمكین وفقھ التمكین -
وتطبیق سنن هللا في الكون وجعل اإلنسان لھ السلطة للقیادة ولتعمیر األرض، 
بینما فقھ التمكین ھو الوعي والفھم واإلدراك ألسباب وعوائق وشروط 

كین فصنفت الكلي الذي یتحقق لألنبیاء والصالحین ثم بینت أنواع التم. التمكین
أما الجزئي فھو . ووسمھ بالكلي ألنھ یجمع الدنیا واآلخرة فكالھما متالزمان

التمكین في الحیاة الدنیا والتنعم برغدائھا وھو حسب وجھة نظري الیھود أبرز 
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لدنیا الممكنین لھم لسیطرتھم على جمیع میادین الحیاة وھو جزئي ألنھم نالوا ا
 .   وخلفوا أمر هللا ففقدوا نعیم اآلخرة

مصطلح قرآني ورد في العدید من اآلیات القرآنیة، وقد جعل هللا " التمكین" -
وجل وتحقیق كالم  عزوجل ألنبیائھ ورسلھ والصالحین مسؤولیة خالفتھ عز

هللا ووصایاه فمكن لھم وبسط لھم فاألسباب لنشر حقیقة العبودیة ومفھوم العدل 
 ھو من باب الوعد فا� عز" التمكین"لخیر، ویمكنني القول أن مصطلح وا

وجل یعد عباده المؤمنین بھ أنھم إن قاموا بتطبیق شرعھ وجعلھ كلمتھ في 
األرض ھي العلیا فیوفقھم ویمكن لھم ویؤیدھم فھاتھ وعود في الدنیا وفوق 

 .  الدةذلك ھناك یخاطبھم بوعود أخرى وأدوم وھي الجزاء في الدار الخ
عرضت نماذج من القصص القرآني ألنبیاء وصالحین عرضتھا بإیجاز وھاتھ  -

النماذج تحقق على یدھا التمكین الرباني واستحقت ذلك ألن أن ھاتھ النماذج 
سعت في مسار صعب وثبتت وصبرت حتى نالت الفرج والتمكین وخیراتھ، 

ة سنة وصنع بیدیھ مثل سیدنا نوح وھو الذي ثبت یدعو لعبادة هللا تسع مائ
السفینة فنجاه هللا ومن آمن معھ وأورثھ األرض یعمرھا، موسى علیھ السالم 
وثباتھ في دعوتھ مع قوم یصعب التعامل معھم بل یكاد یكون من المستحیل 
دعوتھم لكنھ رغم ذلك دعاھم لعبادة هللا ونبذ الشرك فجعل هللا مكانة في 

 عضد نبي بابنھ وسخر لھما مظاھر األرض، داوود وابنھ سلیمان نبیان شد هللا
الطبیعة وأعطاھما الحكمة والسلطة فنشروا الخیر في األرض وأقاموا جنة 

، سیدنا ...باألرض فسیدنا سلیمان سخر لھ الجن یبنون لھ القصور والقالع
یوسف أعده هللا لیكون بمنزلة من الملك فبعد أن إبتاله بإخوة حاقدین علیھ 

سجن بعد رفض مطارحة الغرام مع زوجة العزیز، جعل رموه ثم ابتالئھ بال
هللا لھ خصلة تفسیر األحالم وتحقق تفسیره جعل الشعوب أو الممالك القریبة 
من مملكة مصر تنصاع لھ، وأصحاب القریة وغیرھا من القصص كلھا 
قصص ابتالء ومحنة وتمكین في الدنیا أو تأجیلھا لآلخرة حتى ال یجزع أي 

مكن لھم إنما تأجل لما ھو خیر وأبقى، أما سیدنا محمد علیھم دارس ویقول لم ی
أفضل الصالة والسالم، أیضا تعب وابتلي لكنھ صبر حتى یوصل الدعوة 
وینشر القیم واألخالق على قدر ما استطاع وللرسول صلى هللا علیھ أفضل 
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الصالة والسالم تمكین أخروي ال یوصف من شفاعة وحوض وتمییز أمتھ 
وفي جانب التاریخ انتقیت أنموذج .  المزایا إن صح التعبیر والعدید من

فاستوعب أسباب وشروط التمكین ) جیل التمكین(الصحابة أو ما أطلق علیھم 
ومشى في األرض ونشر اإلسالم وجاھد الشرك والكفر وجعل كلمة هللا ھي 
العلیا فمكن هللا لھذا الجیل في األرض ورزقھم من الخیرات لكنھم فضلوا 

 .خرة فتوفوا واستشھدوا وھم ال یملكون قیراطااآل
كفیل بتطبیق شرع هللا في إعمار وبناء عمراني " التمكین"تفعیل قانون  -

فاألرض وذلك كفیل بإقامة نھضة حضاریة تنسف بقیة الحضارات المعاصرة 
التي تقوم على المادة وتھمل الروح وترى الدین سبب رجعیة األمم، فالنھضة 

ذلك كفیل الناجحة ھي القائمة على الدین وإتباع قوانین هللا في األرض و
 . بالتمكین الحضاري الناجح

دالالت التمكین وشروطھ لتحقیق النھضة تقوم على العدید من الجوانب جانب  -
نفسي سیكولوجي فالنھضة ال تقوم على قوم ال یؤمنون بفاعلیة انجازھم الفعلي 
للحضارة بل على الیقین بفاعلیة مشروعھم والتأیید الرباني لھم في حضارة 

كما وقوم على جانب كوني شمولي فتحقیق . وح والمادةتقوم على الر
االستخالف والوراثة والعبودیة یكون بالسیر في األرض واستیعاب قانون 
التداول الحضاري والبحث في الكون واعتماد العلوم الحدیثة الفیزیاء 
والكیمیاء والعلوم لقیام حضارة عصریة تعتمد العلوم الحدیثة وأحدث 

 .النظریات
  

  : در والمراجعالمصا
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 قراءة في مالمح التفسیر النحوي عند قدماء العرب
Reading in the features of the grammatical 

interpretation of the ancient Arabs  
 

  عزیز كعواش. د
  واللغاتبقسم األدب العربي ـ كلیة اآلداب ) أ(أستاذ محاضر

 جامعة  محمد خیضر ـ بسكرة
aziz.kaouache@univ-beskra.dz  

    
 :الملخص
یھدف ھذا البحث إلى الكشف عن جانب من المنھج الذي اتبعھ النحاة   

األوائل في تفسیرھم للظواھر اللغویة في القرآن الكریم، حتى غدت أعمالھم 
ومدوناتھم اللغویة للنص اللغوي القرآني ككتب المعاني ومجازاتھ بذورا لموجة 

ج اللغوي والنحوي  واسعة بعد ذلك في میدان التفسیر، عرفت باالتجاه أو المنھ
اعتمد فیھا النحاة على مجموعة من اآللیات التفسیریة . في تفسیر القرآن الكریم

. اللغویة، انطالقا من فكرة االتفاق بین النصوص الفصیحة والقواعد النحویة
فتشكلت حینھا البدایات األولى للتأویل النحوي الذي شكل ظاھرة نحویة في 

وقد عرفت تلك المصنفات . أصحاب ھذا االتجاه تراث النحویین والمفسرین من
التفسیریة بمعاني القرآن وإعرابھ، والتي كان اإلعراب فیھا متداخال مع معاني 

 .                   القرآن باعتباره أداة من أدوات فھم المعنى القرآني
 

  .إعراب؛ مجاز منھج اللغوي؛ تفسیر النحوي؛ معاني؛: الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  
This research aims to reveal a part of the approach taken by the 
early grammarians in their interpretation of the linguistic 
phenomena in the Qur'an, so that their works and their linguistic 
blogs of the Qur'anic linguistic text, such as books of meanings 
and metaphors, became the seeds of a wide wave afterwards in 
the field of interpretation, known as the direction or method of 
language in the interpretation of the Qur'an. The grammarians 
relied on a set of linguistic explanatory mechanisms based on the 
idea of agreement between the eloquent texts and the 
grammatical rules. These interpretative works are known as the 
meanings of the Qur'an and its expressions, in which the 
expression was intertwined with the meanings of the Qur'an as a 
tool of understanding the Qur'anic meaning. 
Keywords: linguistic method; grammatical interpretation; 
meanings Parsing ; Metaphor. 

 
 مقدمة

كان للنحاة وال یزال لھم نوع من الرقابة على اللغة بسبب انقطاعھم لھا 
ناء وبنیة ومادة صیاغة وتألیفا، حتى صاروا بحق وتمرسھم بأسالیبھا إعرابا وب

وكان نصیب القـرآن الكریـم مـن درسھم أكبر من نصیب الشعر . أمناء سرھا
والنثر، فاھتموا بھ اھتماما كبیرا ألنھ مصدر دراساتھم وفكرھم ینھلون من 

  . معینھ الذي ال ینضب

العقیدة والدراسات القرآنیة عند النحاة واللغویین موصولة الصلة ب
اإلسالمیة، إذ جاءت نتیجة حتمیة لخدمة الكتاب، عاشت في ظلھ  وأثمرت نتائج 

 . كان لھا كبیر األثر في الثقافة اإلسالمیة حینھـا
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لقد اتجھت طائفة اللغویین خالل القرون الثالثة األولى إلى دراسة 
سعت فأخذت تعنـى بإعـراب القرآن، ثم تو. القرآن وفھم منھجھ اتجاھا نحویـا

وكان الباحثـون في . في ذلك فتناولت بالدراسة علل التألیف أو علل اإلعراب
النحو من النحاة القدماء معنیین بالقرآن، یدرسون النحو على أنھ أداة لتصحیح 
.    لغة القرآن، بمعنى أن تصحیح القـراءات عندھم غرض من أغراض النحو

ن ُعنُوا ویؤید ھذا أن أوائل الدارسین من النحاة ھم أن فسھم من القراء أو ممَّ
أبي عمرو بن العالء والخلیل ابن أبي اسحاق الحضرمي وبالدراسـة القرآنیة، ك

بن أحمد وعلي بن حمزة الكسائي ویحیى بن زیاد الفراء وغیرھم من لغویي 
  . القرون الثالثة وما بعدھا

وقد كما كانت نشأة النحو مرتبطة بالقراءات ومتصلة بھا أوثق اتصال،  
شارك النحاة بجھدھم في تیسیر قـراءة القرآن، ودفع ما كان یلتبس على بعض 
القراء من مروي القراءات من حیث الصحة والشذوذ، حتى صـار دور النحو 
ُمھّما في بیان موقع مفردات القرآن، مضاھیا بل متفوقا على دور اللغة في 

رآني كما برز ذلك جلیا  مع وقد حققا معا عالقات النظم الق. التأصیل واالشتقـاق
   .الجرجاني بعد ذلك

لقد مثلت مدونات النحاة العرب ھذه المعروفة باسم معاني القرآن 
ومجازاتھ میدانا خصبا لنشأة علم التفسیر النحوي، حیث تحولت اجتھادات 
النحویین وعلماء اللغة األوائل الذین لم یعبؤوا كثیرا بموجة التحرج من تفسیر 

 .یم من طریق الرأي بعد ذلك أساسا لعلم التفسیر اللغوي ولمصنفاتھالقرآن الكر

ولذلك كانت إشكالیة ھذه الدراسة عن مالمح التفسیر النحوي واللغوي 
ودور النحو خاصة تنحصر في أمرین؛ أحدھما أن تُبین الدراسة أن النحـو عند 
القدماء كـان وال یزال عامال ھاما في فھم النص وتوجیھ قراءتھ، وثانیھما أن 

یة بقدر ما ھو أساس یعرف القارئ أن النحو لیس صناعـة تتلقى وال ریاضة عقل
و في سبیل ھذا كلھ أشـْرُت إلى أن اللغویین . لتحلیل النص وبیان وجوه إعجازه

األولین من أھل التفسیر كانوا یستخدمون النحو لھذه الغایة، وجعلوه عمدة 
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بحـوث التفسیـر اللغوي ألنھ عندھم أكبر األدوات التي تفھم بھا النصوص 
   .وتبرز وجھ إعجازھـا

ن البحث یرنو إلى دراسة جھود اللغویین األوائل في مجال ولما كا
التفسیر اللغوي والنحوي دراسة متشبعة بأصول التفسیر اللغوي التي تبرز ما 
لھذا المنھج من خصائص وثراء، فإنھ بغیة الوصول إلى ذلك اختار الباحث أن 

 لكونھ یسیر على خطى المنھج الوصفي مع آلیة التحلیل استقراء وتتبعا وتحلیال
  . ال یكتفي بالوصف السطحي للظاھرة المدروسة

 الّنحاة والنّص القرآني - 1

لم یغال الدارسون عندما قرروا أن النحاة القدماء كانوا من أوائل   
العلماء الذین لھم شرف السبق في خدمة النّص القرآني، یقول سید أحمد خلیل  

یق الروایـة واتبع منھجا وإذا كان التفسیر القرآني سار أول أمره في طر« 
تحرجیا من المفسرین، فإن النحاة كانوا من أوائل الدارسین الذین لفتوا إلى 

كان شأن . 1 »االعتماد على اللغـة في التفسیر، ما دام القرآن نزل بھذه اللغة
  .النحاة كشأن سائر اللغویین من الداعین بھـذا إلى تفسیـر القرآن في حدود اللغة

أن اللغویین والنحاة كانوا یحرصون معا على جانب ومن الواضح 
المعنى وتوجیھ الداللة لكتاب هللا  بقدر ما كانـوا یحرصون على جانب 
الصناعة، بمعنى أن یتم تصویر داللة اآلیة في عبارة تستوفي شرائـط الصحة 

ومن ھنا كان التقاء أصحاب اللغة والدراسات القرآنیة مع . اللغویـة والنحویة
یعقل عن  -أي النحو –بمعرفتھ « ب التفسیـر، وأدرك النحاة مع ذلك أن أصحا

هللا عز وجل كتابھ، وما استوعاه من حكمـة واستودعھ من آیاتھ المبینة 
وبھ یفھم عـن النبـي . وحججھ المنیرة وقرآنھ الواضح ومواضیعھ الشافیة

، و بھ  یتسع سننھصلى هللا علیھ وسلم آثاره المؤدیة ألمره و نھیھ وشرائعھ و
  2.»المرء في منطقھ



  قراءة في مالمح التفسیر النحوي عند قدماء العرب                                            
  

  

 609                                                                                  مجلة اإلحیاء

كان للنحو ھذا الدور في ضبط داللة النص القرآني، والتعلیل لھذا   
والنحاة األولون . الضبط ومقابلتھ بما روي عن العـرب من اآلثار األدبیة

كسیبویھ والكسائي والفراء  وأبي عبیدة واألخفش وغیرھم قد شاركوا بما قدموه 
لقرآن ورفع االلتبـاس على بعض القراءات وما من جھد في تیسیر قراءة ا

توحي بھ من الدالالت من خالل تدارسھم للغة القرآن، والكشف عن العلل 
فتُقّدُم تلك التفسیرات . الكامنة وراء النظم القرآني وتفسیره بما یالءم ھذا النظم

ما اللغویة جوا نفسیا مالئما لسیاق النصوص، وبذلك یكون النحاة قـد أسھموا فی
  3.یمكن أن یوصف بأنھ تحریر للنص وتوثیق لھ بعد صحة الروایة

لكن خالل القرون التالیة لنشأة علم النحو، حدث أن انصرفت عن النحو   
طوائف مـن المحدثیـن والفقھـاء؛ و وجھوا للنحویین وأھل اللسان من الشعراء 

ا وھجاء ُمقذعا، وذلك بجنوح النحـو عندھم إل ـى كثرة العلل والكتاب نقدا ُمّرً
واألقیسة، وإلى تشعب المسائل واألصول والفروع وغیرھا، وعلى ھذا لم یبال 

یقول ابن فارس عن معاصریھ       . الُمحّدثـون والفُقھاء باللّحن والجھل بالنّحو
فیمـا یكتبونـھ ویقرؤونھ اجتنابھم بعض  4وقد كان الناس قدیما یتجنبون اللّحـن« 

د تجوزوا حتى أن الُمحّدث یُحّدث فیلحن، والفقیھ یُؤلف الذنوب، فأما اآلن فق
ما ندري ما اإلعراب، وإنما نحن محدثون وفقھاء، فھما : فیلحن فإذا نبھا قاال

  5.»یسیران بما یُساء بھ اللبیب 

دخل أبو یوسف القاضي « : وروى السیوطي في األشباه والنظائر قال  
دثھ فقال یا أمیر المؤمنین قد سعد ومحمد الحسن إلى الرشید وعنده الكسائي یح

  . بك ھذا الكوفي وشغلك
  . عني ألني أستدل بھ على القرآن والشعرالنحو یستفـز : فقال الرشید

إذا عرف فیھ إن علم النحو إذا بلغ فیھ الرجل الغایة صار معلما، والفقـھ : فقال
  . الرجل جملة أو صدرا صار قاضیا

  . ـي أحسن ما تحسن وأحسن ما ال تحسنأنا أفضل منك، ألن: فقال الكسائي
ثم التفت إلى الرشید وقال إن رأى أمیر المؤمنین أن یأذن لھ في جوابي من 

  . مسألة الفقھ
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  . أجبھ: فضحك الرشید وقال أبلغت یا كسائي إلى ھذا؟ ثم ألبي یوسف
  ما تقول لرجل قال المرأتھ أنت طالق إذا دخلت الدار؟ : فقال الكسائي

  . إذا دخلت الدار طلقت: سففقال أبو یو
فقد وجب األمر، و إذا كسرت فإنھ لم یقع " أن " خطأ، إذا فتحت : فقال الكسائي

  6.»بعد، فنظر أبو یوسف بعد ذلك في النحو

وھذه الزھادة لم تقف عند عامة النّاس من الُمحدثین والفُقھاء، بل   
طربا وھو تلمیذ فنجد ق. تعداھـم إلـى خاصـة العلمـاء والعلماء المتخصصین

سیبویھ ینحرف عن جادة النحاة، ویتجـھ اتجاھـا یخالف فیـھ أستاذه، و یخرج 
  7.برأي یشذ فیھ عن معاصریھ

إّن نظرة السخط ھذه إلى النحو واإلعراب حزت في نفوس كثیر من   
وھو النّحوي الُمبّرز   8)ھـ471(الفقھاء اللغویین مما جعل اإلمـام عبد القاھر

آلت إلیھ حالة النّحو في زمانھ، وینعي على ھذه الطائفـة في  یتحسر على ما
أما النّحو فظننتھ ضربا من التّكلف أو بابا من « بقولھ  9افتتاح دالئل اإلعجاز

التّعسف أو شیئا ال یستند إلى أصل وال یعتمد فیھ على العقل، وأن ما زاد منھ 
المبادئ فھو فضل ال على معرفة الرفع والنصب وما یتصل بذلك ممـا تجده في 

وضربوا لھ المثل بالملح إلى أشبـاه لھذه . یجدي نفعا وال تحصل منھ على فائدة
الظنون في القبیلین، وآراء لو عرفوا مغبتھا وما تقود إلیھ لتعوذوا با� منھا 
وألنفوا ألنفسھـم مـن الرضا بھا، وذلك بإیثارھم الجھل بذلك على العلم في 

  .  »هللا والمبتغي إطفاء نـور هللا تعالى  معنى الّصاد عن سبیل

موجھا إلى ھؤالء اللّوم        ویذھب الجرجاني مّرة أخرى في الّدالئل  
وأّما ُزھدھم في النّحو واحتقارھم لھ وإصغارھم أمـره وتھاونھم بھ،  فصنیعھم «

في ذلك أشنَع من صنیعھم في الذي تقدَّم وأشبھ بأن یكون صّدا عن كتاب هللا 
   10.»وعن معرفة معانیھ

ر الجرجاني علّة كل ذلك  بأنّھم لم یجُدوا بُّدا من أن یعترفوا « ثم یُبرِّ
بالحاجة إلیھ فیھ؛ و إذا كان قد علم أن األلفاظ مغلفـة على معانیھا حتى یكون ھو 
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المستخرج لھا، وأنھ المعیار الذي یتبیـن نقصان كالم ورجاحتھ حتى یعـرض 
یعرف صحیح من سقیم حتى یرجع إلیھ، وال ینكر ذلك إال  علیھ، والمقیاس الذي

وإذا كان األمر كذلك فلیت . من ینكر حسھ وإال مـن غالط في الحقائق نفسھ
شعري ما عذر من تھاون فیھ وزھد فیـھ، ولم یََر أن یستسقیـھ مـن منصبھ 
ویأخذ من معدنھ ورضي لنفسھ بالنقص والكمال لھا معرض، وآثار الغبـینة 

   11.»یجد إلى الربح سبیالوھو 

  مالمح التفسیر النحوي ونظریة النحو القرآني – 2

لم یثن النُّحاة ما رأوه من مواقف تحقّر عملھم وتجعلھ ال طائل كبیر 
والتفتُوا إلـى النّص اللّغوي المعجز بالّدراسة والتّحلیل لیُبرھنُوا ما للعامل . منھ

اختـراق تراكیب النّص القرآن اللغوي من شدید الّنفوذ والذي بھ یستطیع 
فكان أول عامل منظم لھم في . وتوجیھھا قیاسا على كالم العرب في حدیثھا

كتب المعاني " تفسیر القـرآن ما ظھر من بحوثھم مما اصطلح علـى تسمیتھ بـ 
، كمجاز القرآن ألبي عبیـدة ومعاني القرآن للفـراء ومعاني القرآن لألخفـش "

وقد شاركت ھذه المؤلفات في . ن للزجـاج وغیر ھذه كثیراألوسط ومعاني القرآ
إیجاد قواعد النحو القرآني الذي نادى  بـھ بعـض الدارسین المعاصرین تفرقة لھ 

   12.عن النحو المألـوف

للفراء من أكثر الكتب   المعانيألبي عبیدة و المجازوتعد دراسة كتابي   
مجال، ألن صاحبیھما یمثالن اھتماما من قبل الدارسین والباحثین في ھذا ال
كمـا أن الرجلیـن وصال بین . تدرج حیاة النحو العربي وانقسامھ إلـى مذاھب

النحو و بین النص القرآني على خالف بینھما في اإلكثار واإلقالل واإلیجاز 
ولھذا كان التعرض للرجلین بالنقد كبیرا نتیجة اتجاھھما النحوي في  13.والتوسع

فھم النص فھما لغویا بعیدا عن التأثر بدینیات قد ال تعطیھا « ىالتفسیر القائم عل
   14.»الداللة اللغویة

ومن خالل ھذا المسلك استطاع الرجالن أن یبدعا فیما أسماه 
أن القرآن « وھم یریدون بذلك  15".نظریة النحو القرآني " المتأخرون بـ 
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أكان معھ الكریم قامت على أساسھ قواعد، وبنیت على نھجھ أصول سواء 
شواھد أخرى تدعم ھذه القواعد أم لم تكن؟ وسواء أكانت ھذه األصول تتفق مع 
أصول النحاة أم ال تتفق؟ ذلك ألن القرآن الكریم بقراءاتھ المختلفة أغنى قواعـد 

    16.»النحو وزاد من قیمتھا وأمدھا بأمتن القواعد وأحسن األسالیب

كتابي المجاز والمعاني، انطلقت الدعوة إلى ھذه النظریـة من خالل 
ولعل الفراء أخذ الفكرة وجزئیاتھـا من كتاب . وھي عند الفراء أوضح وأكمل

ثم وسعھا و قعد لھا حتى عده الباحثون في الدراسات  مجاز القرآن،أبـي عبیدة 
كما . فقد بین أصولھا وأدلتھا وأسبابھا  17القرآنیة المبدع الحقیقـي لھـذه النظریة،

في إنشاء المدرسة القرآنیة  18ساھمة الكبیرة مع أستاذه الكسائيأنھا ثمرة الم
 ،النحویة التي ظھرت في الكوفة والتي تعتمد على عنصري اإلقراء واإلعراب

حیث عني أصحاب ھذه المدرسة وشیوخھا بإعراب القـرآن وروایة اللغة 
لتصحیح القراءات، كما حاولوا التوفیق بیـن القراءات التي كانوا یروونھا 
وقواعد اإلعـراب التي تعلموھا في مدارس البصـرة التي سبقت الكوفة فـي ھذا 

  .المیدان

منھا بعد أن تجاوز  بنى الفـراء نظریتھ على أساس علمي جدید، وجعل  
وقد رأى أن . اإلقراء واإلعراب أحد ركائز المنھج اللغوي التفسیري العام

نظریتھ ھي سیاج األمان لكتاب هللا في زمن كثرت فیـھ النحل واألھواء 
واشتدت فیھ العصبیة ضد توجیھ داللة القراءات القرآنیة، فوقف الفراء ینافح 

إن لغة القرآن أفصح األسالیب « :ھورة عن الكتاب العزیز وقال عبارتھ المش
الكتاب « وكان یردد في غیر َملَل بین اللغویین  19.»العربیة على اإلطالق

فخالف بذلك قول من یرون أن شعر .  20»أعرب وأقوى في الحجة من الشعر
العرب ونثرھم ھو النموذج الصحیـح للغـة العربیة، ویستشھدون بالشعر على 

  .القرآن الكریم
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   نماذج من صور التفسیر النحوي عند قدماء اللغویین - 3

كثیر ما یحاول أغلب النحویین والمتمرسین في التفسیر تعلیل أو تخریج 
وذلك یكشف عن . الظواھـر البلیغة المعجزة أو المخالفـة لقواعدھم في القرآن

وعلـى سبیـل المثال مجيء . وحدة طابع العمل النحوي اللغوي والعمل التفسیري
َن الُمْحِسنِــینَ ﴿: فة المؤنث مذكرة كما في قولھ تعالىص ﴾ إنَّ َرْحَمَت هللاِ قَِریٌب مِّ

إذ یلجـأ النحـاة إلى كل أسالیب التخریج والتقدیر الممكنة لكي ) 55:األعراف(
  .یبدو مجيء الصفـة علـى ھذا النحـو متسقـا مـع النمط

لفـراء أن العرب وذكر ا. ذكرت على معنى اإلحسان« یقول الجوھـري 
من " ھذا قریبتي " تفرق بین النسب والنسب والقرب من المكان فیقولون 

وقال الزجاج وھذا غلط ألن كل مـا قرب من ... من المكان" قریبي"والنسب 
وقال أبو عبیدة ... مكان ونسب فھو جاز على ما یقتضیھ من التذكیر والتأنیث

  21.»ا لتذكر المكان، أي مكانا قریب" قریب"ذكر 

لو صح لنصب         « ھذا الرأي بأنھ  22)ھـ546(ورّد ابن الشجـري
المراد بالرحمة ھنا المطر، « :  24یقول األخفـش. 23»علـى الظرف " قریب " 

وقال الزجـاج ألن الرحمة والغفران . ألنھ قد تقدم ما یقتضیھ فحمل المذكر علیھ
﴾ فحملوا الخبر  َوأَْقَرَب ُرْحًما ومنھ ﴿. بمعنى واحد، وقیل ألنھا من الرحم سواء

بِّيعلى المعنى، ویؤیده قولھ تعالى﴿  ن رَّ وقیل ). 94الكھف(﴾  قَاَل َھَذا َرْحَمةٌ مِّ
على وزن       " قریب " الرحمة مصدر والمصادر كما تجمع ال تؤنث، وقیل 

وقیل مـن حذف المضاف ... یستوي فیھا المذكر والمؤنث" فعیل " و" فعیل " 
وإن مكان " امة المضاف إلیھ مقامھ، مع االلتفات إلى المحذوف، فكأنھ قال وإق

وقیل . ثم حذف المكان وأعطى الرحمة إعرابھ و وتذكیره" رحمـة هللا قریب 
من حذف الموصـوف وإقامة الصفـة مقامھ، أي أن رحمة هللا شيء قریب      

ـھ إذا كان صالحا وقیل من باب اكتساب المضاف حكم المضـاف إلی... أو لطیف
وقیل من االستغنـاء بأحد المذكورین لكون ... للحذف واالستغنـاء عنھ بالثاني 
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إن رحمـة هللا قریبة، وھو " اآلخر تبعا لـھ ومعنى من معانیھ، واألصل ھنا 
    25.»فاستغنـي بخبـر المحذوف عن خبر الموجود" قریب مـن المحسنین 

ث والكشف عن الصورة المثالیة مثال آخر یبرز دور النحاة في البح  
قَاَل َما َمنََعَك أَالَّ  ففي قولھ تعالى ﴿. السلیمة وراء الظاھر الحائد عن قواعده

" لـ " إلى أن   26یذھب األخفش في معانیھ)  11:األعراف(﴾  تَْسُجَد إَِذ اََمْرتُكَ 
اٌم َعلَى َوَحرَ وكذلك في قولھ تعالى ﴿ " مـا منعك أن تسجد " زائدة  و أن التقدیر 

ّ لِّ  و قولھ ﴿) 94:األنبیاء(﴾ قَْریٍَة اَْھلَْكنََھا أَنَّھُْم َال یَْرِجعُوَن  أَْھُل الكِتَِب أََالّ  یَْعلَـمَ  یَالَّ
وحرام على قریة " قال الزجاج التقدیر في األولى ) 28:الحدید(﴾ یَْقِدُروَن 

أنھم ال « علي إن قولھ  وـو قال أب. زائدة"  ال" و " أھلكناھا رجوعھا إلى الدنیا 
مضمر،  " رام ـح" ر ـو خب -الذي ھو حرام –داخل في المصدر » یرجعون
أو   یرجعون موجود، أو كائن،حرام على قریة أھلكناھا بأنھم ال" والتقدیر 

   27".ىـمقض

وقد دأب النحاة على ذلك في كثیر مما صادفوه في نص القرآن من   
هُ  ﴿: ففي قولھ تعالى. النحویةد ـى القواعـصور الخروج عل یَْدُعوا لََمن ُضرُّ

" نـم"ا، وـالالم في غیر موضعھ« يـالكسائیقول ) 13:الحج(﴾ ِھ ـأَْقَرُب ِمْن نَّْفعِ 
یدعو ‘أي ’ من لضره أقرب من نفعھ" والتقدیر  " یدعو" في موضع نصب بـ 

  . 28»" ن نفعھ ـرب مـا لضره أقـإلھ

قضیة مخالفة الشكل اإلعرابي، ففي قولھ كذلك فعل النحاة ذلك في   
بُوَن والنَّصَرى ـَن آََمنُْوا َوالذْیَن ھَ ـإِنَّ الِّذی ﴿ :تعالى ) 71:المائدة(﴾ اُدوا َواْلصَّ

وھو  –" لذیـنإن ا" ألنھ رّد على موضع " الصابئین"رفع « ذھب النحاة إلى 
ة، و لیست تحدث في مبتدأ" إن"و قال ابن قتیبة معلقا . -رأي الخلیـل وسیبویـھ 

إن " ثم تقول " زیٌد قائٌم " الكالم معني كما تحدث أخواتھا، أال ترى أنك تقول 
و یدلك على ذلك قولھم ... وال یكون بین الكالمین فرق في المعنـى "  زیدا قائٌم 

...  - عبد هللا قائٌم و زیـٌد  - فكأنك قلت  -زیدا -فترفع " إن عبد هللا قائٌم وزید " 
إن عبد هللا و زید " و " إن عبد هللا و زید قائمان " الكسائـي یجیز وكان 
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وانتھى النحاة بعد مناقشات معمقة إلى تقدیر صورة مثالیة لمعنى .  29»"قائمٌ 
إن الذین آمنوا والذین ھادوا من آمن با� منھم وعمل صالحا « اآلیة، وتقدیرھا 

   30.»فلھم أجرھم، والصابئون والنصارى كذلك

ه صورة توضح مدى حرص النحـاة األوائل في احتجاجھم للغة كل ھذ
ومضى اللغویون خالل القرون األولى . القرآن إلظھارھا بمظھر مثالـي سلیـم

خاصة یُعنَون بدرس خصائص العبارات درسا لغویا، وأخذوا یتوسعون في 
المباحث اللغویة الخالصة منحازین عن مباحث البیان والبالغة، كأنھم رأوھا 

وخمد نشاط اللغویون البالغي على خالف المتكلمین . یدانا آخـر غیر میدانھمم
الذین ظل لھم نشاطھم و ظل یؤتـي ثماره، ذلك أنھم بحثوا مباحث واسعة في 

  .إعجاز القرآن من حیث بیانھ وبالغتھ

ورغم ما قدمھ نحاة العربیة من محاوالت جادة في تفسیر النص القرآني   
ا بحتا بعیدا عن الدالالت الدینیة، إال أن بعض كتابنا لم تفسیرا لغویا ونحوی

ینصف النحاة واللغویین ونّعت نشاطھم بأنھ لم ینحسر عن دراسات خصبة، 
وأنھم محافظون محافظة شدیدة لم یكن یعنیھم معھا إال أن یقسموا الكالم 

لسفي فلم یحاولوا أن یدعموا عقولھم بالتفسیر الف.  بالمقاییس العربیة الخالصة
  . على شاكلة المتكلمین بدءا من أواخر القرن الثالث ھجري

لكننا نعرف كیف نشط البحث اللغوي في القرن الرابع عند أبي علي 
الفارسي وتلمیذه ابن جني نشاطا یتصل بالكشف عن فقھ اللغة ومعرفة 

كما توج . وقد نسج على مناولھما أحمد بن فارس كتابھ الصاحبي. أسرارھا
ابع الھجري أیضا بما تركھ الجرجاني في كتابھ دالئل اإلعجاز و دور القرن الر

النحو والصیغ التركیبیة للجملة اللغویة في رسم الداللة السلیمة للنصوص 
  . اللغویة وعلى رأسھا النص القرآني المقدس

لقد كشفت العلوم اللغویة الحدیثة الیوم عن تلك القیمة اللسانیة لكل تلك 
للغویین القدماء قبل القرن الرابع الھجري ودور النحو  المدونات األولى

، جاعلة من ھذا الحقل أداة كمستوى نشط وأساس من مستویات الدراسة اللغویة



  عزیز كعواش. د 
  

  
 2020 جوان  - 25: العدد                                                                             616

ومنھجا بارزا في التفسیر اكتملت آلیاتھ بعد ذلك   حیة في تفسیر النص القرآني
والتنویر مع تفسیر الزجاج وأبي حیان وابن عطیة من القدماء وتفسیر التحریر 

  . للطاھر بن عاشور من المحدثین

  الخاتمة - 4

إن ھذا الموضوع الموسوم بقراءة في مالمح التفسیر النحوي في عمل 
قدماء النحاة والتي نادى بنتائجھا اللغویون المعاصرون الیوم بعد إعادة قراءتھا 

  : ، نصل فیھ إلى النتائج التالیة"نظریة النحو القرآني " تحت مسمى

النحـو عامال ھاما في فھم النص القرآني وتفسیره توجیھ قراءتھ عند  یعد -
وكان النحاة األوائل من خالل تفاسیرھم وخاصة في كتب . قدماء العرب

المعاني والمجاز یوجھون الحالة اإلعرابیة حسب المعنى دون االقتصار على 
شكل المعنى في اللفظ، ألن اللفظ ال یمثل إال البنیة السطحیة المنطوقة في حین ی

عملیة التفسیر النحوي اللغوي البنیة العمیقة لآلیة ولسیاقھا اللغوي والقرآني، 
  .وھذا ما انتھت إلیھ بحوث اللغویین المتأخرین كابن جني والجرجاني

یذھب التفسیر النحوي عند قدماء العرب إلى إثراء المعنى النحوي وبیانھ  -
لدقائق الصیاغة اللغویة، وقد أظھر ھؤالء أن دقیق النظم القرآني یتكشف لمن لھ 
معرفة باللغة وخبرة بأسالیبھا، ومن ثم أوضح أصحاب التفاسیر النحویة 

ل السیاقات النحویة واللغویة عامة علو شأن القرآن وعظمة دالالتھ من خال
  .         واإلعرابیة

من خالل قراءة عمل المفسرین النحویین فقد نجد أن وظیفة النحاة  -
اللغویین قد ماثلت وظیفة المفسرین في سعیھم إلى الوصول إلى الداللة السلیمة 
لآلیة القرآنیة، وقد أدرك النحاة العرب القدماء كأبي عبیدة والفراء واألخفش 

ج غیرھم ذلك، فكان عمل النحاة أن جمعوا بین آلیتین في توجیھاتھم والزجا
  .النحویة في تفسیر القرآن الكریم؛ آلیة التوجیھ النحوي وأخرى للتوجیھ الداللي
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ترك النحاة األوائل في كتبھم معاني القرآن ومجازه ومشكلھ مالمح قویة  -
السلیمة ، اتخذ  ومفاتیح مھمة على درجة كبیرة من الضبط ومنھجیة البحث 

منھا أسالفھم من اللغویین آلیات تفسیریة على كافة المستویات اللغویة الصوتیة 
والصرفیة والتركیبیة والداللیة، بحیث لم یتركوا جنبة لغویة أو نحویة إال 

  .وتحدثوا بھا وأصلوا لھا في تفاسیرھم النحویة للقرآن الكریم
  

  :قائمة المصادر والمراجع
: ط أنیـس، من أسرار اللغة، مكتبة األنجلو المصرفیـة، القاھـرة، ـ إبراھیـم 1

.                                                                                                                            م1994، 7
نظریة النحو القرآني نشأتھا تطورھا  ـ أحمد مكي األنصاري، كتاب 2

  . ھـ1405، 1: ومقوماتھا األساسیة، دار القبلة  اإلسالمیة، ط
، معانـي )ھـ  215أبو الحسن سعید بن مسعدة األخفش األوسط ( ـ األخفـش  3

القرآن تحقیق عبد األمیر محمد أمین الورد، دار الكتب، بیروت، د ط،  
  . م1985ھـ ـ 1405

،  إنبـاه )ھـ 646جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي،  (ـ القفطي  4
الـرواة على إنباه النحاة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر 

  . م1986ھـ ـ 1406. 1:العربي، مؤسسة الكتب الثقافیة، القاھرة، بیروت، ط
مكتبة ، دالئل اإلعجاز، ت محمود محمد شاكر، )عبد القاھر ( ـ الجرجاني  5

  . م 1989 - ھـ1410، 2: الخانجـي، القاھرة، ط
، معجم ) ھـ  626شھاب الدین أبو عبد هللا یاقـوت بن عبد هللا ( الحمـوي  – 6

األدبـاء إرشاد األریب إلى معرفة األدیب، تحقیق إحسان عباس، دار الغرب 
  .1993، 1اإلسالمي، بیروت، ط

وقواعده، دار النفائس، بیروت،  ـ خالد عبد الرحمـن العـك، أصول التفسیـر7
  . م1986ھـ ـ 1406، 2:ط

، إعراب القرآن )ھـ 311إبراھیم بن السري بن سھل أبو اسحاق ( ـ الزجاج  8
المنسوب تحقیق ابراھیم األبیار، المؤسسة المصریة للطباعة 

  . 1965والنشر،القاھرة، د ط، 
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القرآن، تحقیق محمد ، البرھـان في علوم )ھـ  794بدر الدین ( ـ الزركشـي  9
  .، بال سنة2:أبو الفضل ابراھیم، دار الفكر، بیروت، ط

ـ  سید أحمـد خلیل، دراسـات في القـرآن، دار النھضة العربیة للطباعة  10
  .م1969والنشر، بیروت، 

، األشبـاه والنظائـر في النحو، تحقیق )ھـ911جالل الدین، (ـ السیوطي  11
  . 1987ع اللغة العربیة ، دمشق، د ط، إبراھیم محمد عبد هللا، مجم

 542ضیاء الدین أبو السعادات ھبة هللا بن علي بن حمزة (ـ ابن الشجـري  12
  .، تحقیق محمود محمد طانجي، مكیبة الخانجي، القاھرة، د ط، بال سنة)ھـ  

ـ  عبد العـال سالـم مكـرم، القـرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة، دار  13
  .رف، مصر، د ط، بال سنةالمعا

، الصـاحبـي في فقھ )ھـ395أبوالحسن أحمد بن زكریاء، ( ـ ابن فارس،  14
اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا، تحقیق عمر فاروق الطباع، 

  .دار الفكر العربي، بیروت، د ط، بال سنة
قـرآن، تحقیق ، معانـي ال)ھـ  207أبو زكریاء یحیى بن زیاد  ( ـ الفراء  15

ھـ 1403، 3:عالم الكتب، ط. أحمد یوسف نجاتي، محمد علي النجار
  . م1983

، تأویل مشكل )ھـ  276أبومحمد عبد هللا بن مسلم الدینوري ( ـ ابن قتیبة  16
  . 2:القرآن، تحقیق أحمد صقر، دار التراث، القاھرة، ط

حاتم : ، تھـ ، مشكل إعراب القرآن 437ـ مكي بن أبي طالب القیسي  17
  . م1987 - ھـ1407، 3: صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط

، إعراب )ھـ 338أحمدبن محمد بن اسماعیل بن یونس المرادي ( ـ النحاس  18
ـ  1409، 3:القرآن، تحقیق زھیرغازي زاھر، عالم الكتب، بیروت، ط

 .م1988
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        :الھوامش

ـ  سید أحمـد خلیل، دراسـات في القـرآن، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د   1

  .70م، ص1969ط،  
، 2:ـ خالد عبد الرحمـن العـك، أصول التفسیـر وقواعده، دار النفائس، بیروت، ط  2

  .159م، ص1986ھـ ـ 1406

 .69ـ ینظر سید أحمـد خلیل، دراسـات في القرآن، ص 3 

الخطأ في اإلعراب والبناء كرفع المنصوب أو فتح المضموم، جمع : ـ اللحـن في الكـالم 4 

         .ألحان و لحون

، الصـاحبـي في فقھ اللغة العربیة )ھـ395أبوالحسن أحمد بن زكریاء، ( بن فارس، ـ ا 5 

ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا، تحقیق عمر فاروق الطباع، دار الفكر العربي، بیروت، 

 .، د سنة66دط، ص

، األشبـاه والنظائـر في النحو، تحقیق إبراھیم محمد عبد )ھـ911جالل الدین، (ـ السیوطي  6

   .535- 534ص 3، ج1987هللا، مجمع اللغة العربیة ، دمشق، دط، 

إنما أعربت العرب كالمھا ألن االسم في حال الوقف یلزمھ السكون، « :ـ یقول قطرب7 

فجعلوه في الوصل محركا حتـى ال یبطـؤوا في اإلدراج، وعاقبوا بین الحركة و السكون  

فلم . وا حركـة واحـدة ألنھم أرادوا االتساعوجعلوا لكل واحد ألیق األحوال بھ، و لم یلتزم

إبراھیـم أنیـس، من . »یضیقوا على أنفسھم وعلى المتكلم بحظر الحركات إال حركة واحدة

.                                                                   220م، ص1994،  7: أسرار اللغة، مكتبة األنجلو المصرفیـة، القاھـرة، ط

فارسي األصل، جرجاني الدار، عالم بالنحو            « ) ھـ471(ـ عبد القاھر الجرجاني  8

ابن أخت الشیخ أبي ... والبالغة، أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسین محمد  بن الحسیـن

سـي، و أكثر عنھ، و قرأ و نظر في تصانیف النحاة و األدباء، و تصـدر   علي الفار

جمال الدین أبو  (القفطي . »بجرجـان، وحطت إلیھ الرحال، و صنف التصانیـف الجلیلة 

إنبـاه الـرواة على إنباه النحاة، تحقیق محمد أبو  ،)ھـ 646الحسن علي بن یوسف القفطي، 
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ھـ ـ 1406. 1:ربي، مؤسسة الكتب الثقافیة، القاھرة، بیروت، طالفضل إبراھیم، دار الفكر الع

  .188ص 2م، ج1986

محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجـي، : ، دالئل اإلعجاز، ت)عبد القاھر ( ـ الجرجاني  9 

  . 8م، ص1989 - ھـ1410، 2: القاھرة، ط

 1ـي، جانظر تفصیل ذلك في األشباه والنظائـر للسیوط. 28ـ المرجع نفسھ، ص10  

  . 170ص

  . 170ص 1انظر األشباه والنظائـر للسیوطـي، ج. 28ـ المرجع نفسھ، ص11

ـ انظر كتاب نظریة النحو القرآني نشأتھا تطورھا ومقوماتھا األساسیة، أحمد مكي 12

   .و ما بعدھا  90ھـ، ص1405، 1: األنصاري، مط دار القبلة  اإلسالمیة، ط

   .71ـ أحمد خلیل، دراسات القرآن، ص13

   .71ـ ینظر المرجع نفسھ، ص 14

ـ ذكر الدكتور أحمد مكي األنصاري مجموعة من العلماء بعد الفراء كان لھم الفضل في  15

وابن ) ھـ444(وأبي عمرو الداني) ھـ518(ابن خالویھ: الدعوة بھذه النظریة من أمثال

ابن و) ھـ606(الرازي والفخر) ھـ518(والحریري) ھـ475(والقشیري) ھـ406(حزم

  والسیوطي) ھـ833(وابن الجزري) ھـ745(وأبي حیان) ھـ728(وابن تیمیة) ھـ633(النیر

  .44-41أحمد مكي األنصاري،نظریة النحو القرآني، ص). ھـ911(    

ـ  عبد العـال سالـم مكـرم، القـرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة، دار المعارف،  16

   .603مصر، دط، ص

  .        38ـ أحمـد مكـي األنصاري، نظریة النحو القرآني، ص17

 

ـ كان الكسائي بحق مؤسس مدرسة الكوفة النحویة، وشھد لھ أقرانھ بذلك، و عن الكسائي 18

قال لي رجل ما اختالفك إلى الكسائـي وأنت مثلھ في النحو، فأعجبتني نفسي « :قال الفراء

القفطي، إنباه . »أني كنت طائـرا یغـرف  بمنقاره من البحرفأتیتھ، فناظرتھ مناظرة األكفاء فك

و لعلي بن حمزة الكسائي تصانیف كثیرة تدل على طول باعھ، و . 264ص 2الرواة ، ج
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« و» كتاب معانـي القرآن« سعة أفقھ  وغزارة علمھ في النحو و اللغة و القراءة، وأذكر منھا 

كتاب « و» كتاب مقطوع القرآن وموصولھ« و» كتاب القراءات« و» كتاب مختصـر النحـو

   .وغیرھا كثیر» كتاب ھادات الكنایـة في القرآن» « اختالف العدد

، معانـي القـرآن، تحقیق أحمد یوسف )ھـ  207أبو زكریاء یحیى بن زیاد  ( ـ الفراء  19

   .16ص 1م، ج1983ھـ 1403، 3:عالم الكتب، ط. نجاتي، محمد علي النجار

  . ـ المرجع نفسھ20

محمد أبو الفضل :، البرھـان في علوم القرآن، تحقیق)ھـ  794بدر الدین ( ـ الزركشـي 21

   .362-360ص 3، ج2:ابراھیم، دار الفكر، بیروت، ط

ھو ھبة هللا بن علي بن محمد بن عبد هللا، أبو السعادات المعروف « : ـ ابن الشجـري 22

كان أوحد زمانـھ، و فرد أوانھ . بیت الشجـري من قبل أمھ بابن الشجري البغدادي، نسب إلـى

في علم العربیة و معرفة اللغة وأشعار العرب و أیامھـا و أحوالھا، متضلعا من األدب كامل 

. »وصنف األمالـي وھو أكبر تصانیفـھ و أمتعھا، أماله في أربعین وثمانیـن  مجلسا...الفضل

فة األدیب، شھاب الدین أبو عبد هللا یاقـوت بن عبد هللا معجم األدبـاء إرشاد األریب إلى معر

  .592ص 5، ج)ھـ  626الحمـوي 

 542أمالـي ضیاء الدین أبو السعادات ھبة هللا بن علي بن حمزة ( ـ انظر ابن الشجـري  23

   .346ص 1، تحقیق محمود محمد طانجي، مكیبة الخانجي، القاھرة، دط، ج)ھـ  

). ھـ  215أبو الحسن سعید بن مسعدة األخفش األوسط ( ن لألخفـش ـ راجع معانـي القرآ 24

 1م، ج1985ھـ ـ 1405تحقیق عبد األمیر محمد أمین الورد، دار الكتب، بیروت، دط،  

   .326ص

   .362-360ص 3ـ بدر الدین الزركشـي، البرھـان في علوم القرآن، ج 25

. یب القرآن البن قتیبـةتفسیر غر. 321ص 1ـ راجع معاني القرآن لألخفـش، ج 26

 .165ص
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). ھـ 311إبراھیم بن السري بن سھل أبو اسحاق ( ـ إعراب القرآن المنسوب للزجاج  27

-132،  ص1965القاھرة، دط، .تحقیق ابراھیم األبیار، المؤسسة المصریة للطباعة والنشر

133.   

صالح الضامن، ھـ ، مشكل إعراب القرآن، ت حاتم  437ـ مكي بن أبي طالب القیسي  28 

 . 423، ص)م1987 -ھـ1407. (3: مؤسسة الرسالة، ط

، تأویل مشكل القرآن، )ھـ  276أبومحمد عبد هللا بن مسلم الدینوري ( ـ ابن قتیبة  29

   .37، ص2:أحمد صقر، دار التراث، القاھرة، ط:تحقیق

قرآن، ، إعراب ال)ھـ 338أحمدبن محمد بن اسماعیل بن یونس المرادي ( ـ النحاس  30

 .  287، ص1م ، ج1988ـ  1409، 3:زھیرغازي زاھر، عالم الكتب، بیروت، ط:تحقیق
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  یة االنزیاح في المجاز اللغويأسلوب
  القرآن الكریمدراسة بالغیة في 

Stylistic of deviation in figurative meaning  
Rhetorical study in the Quran 

 
  بولخصایم طارق .د
  جیجل -جامعة محمد الصدیق بن یحیى  - قسم اللغة العربیة وآدابھا

tarekboul@yahoo.com 
 

  18/06/2020: تاریخ القبول          19/11/2019: تاریخ اإلرسال
  

  :الملّخص
من منظور أسلوبي  ،داللة اللفظ القرآني انزیاحأثره في المقال المجاز و یقارب

المجاز یعني االنتقال من المعنى األساسي أو المعجمي للّفظة إلى ، فإذا كان بالغي
الذي تأخذه الكلمة حینما توضع في سیاق معیّن یّحدد معنى الجملة ، المعنى الّسیاقي

 - نتیجة لذلك -الداللي یعني خروج الّدوال عن مدلوالتھا فتختفي  االنزیاحن إبأكملھا، ف
یسعى إلیھا  ،انھا دالالت جدیدة غیر مألوفةالّدالالت المألوفة لأللفاظ لتحّل مك

من المجاز  ،ویتجلى ذلك في صور البیان المعروفة في علم البالغة. المخاطب
  .واالستعارة بأنواعھا المرسل بعالقاتھ

، المجاز المرسل، الدالليأسلوبیة االنزیاح، االنزیاح  :الكلمات المفتاحیة
 .االستعارة

Summary: 
This article proposes a stylistic approach to semantic deviation. From 
this analysis, we generally define the figurative senses in the Qur'anic 
context as a change of meaning that diverts a word its own meaning. 
we distinguish different species of tropes, on the basis of the nature of 
the semantic relation which unites the proper meaning of the word 
with its figurative signification of borrowing, we have retained the 
great categories which the rhetoricians have freed from the study of 
topological figures; (the metaphor, metonymy). 
Key words: semantic deviation, figurative meaning, metonymy, 
metaphor.   
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   :تمھید

، العربیة األسمى في البالغة والبیان تعتبر لغة القرآن الكریم نموذج
لذلك ال  یمكن أن  ،التعبیر عن الدالالت والمقاصد المختلفةرادة األسلوب وـوف

، وال و متصل بكتاب هللا العزیز الحكیمنجد  بحثا في ھذه اللغة الكریمة، إال وھ
إنما ھي فھم الخطاب القرآني  ،شك أن الغایة  من كل جھد یبذل في ھذا السبیل

على أصولھا  افھما صحیحا مستقیما، وكذلك خدمة للغة العربیة وحفاظ
ال ـ، استعمم في التعبیر عن المعانيـالكری نآمما یمیز لغة القروأصالتھا، و

ال یعلى علیھ، ، وتعلو بالنص القرآني ،استعاراتأسالیب البیان من مجازات و
من أقرب طریـق وفي أبلغ صـورة  وسنجد أن ھذا ، امــإلى األفھ یصلھ ـتجعلو

، باعتباره دلیال من ان وال یزال محل اھتمام الدارسینالباب من األسالیب ك
اإلعجاز البیاني في القـرآن الكریم، حیث إن كل واحد یحاول مقاربتـھ  دالئل

وفق رؤیة  ،بمنھجــیة علمیة تسعى إلي إعادة بعث البحث في مجـاز القرآن
لیھ من خالل مدخـل  الذي نلج إ، ھذا ما نحاولـھ تحقیقھ في ھذا البحثو ،تجدیدیـة

على عنصرین أساسیین  ثم ركزنا ،شرح بالغي أسلوبي للمجــازفیھ إیضاح  و
العنصر الثاني كان حول بمختلف عالقاتھ، و ،االنزیاح في المجاز المرسـل: ھما

وإلى جانب اإلجراء البالغي حاولنا توسل ما توصلت  ،االنزیاح في االستعارة
التغیر الداللي أو و ،فیما یسمى بأسلوبیة االنزیاح ،إلیھ اللسانیات الحدیثة

  . االنزیاح الداللي
كیف یمكن استثمار أسلوبیة أسلوب المجاز؟ وما أثره في الداللة؟  و فما

  .االنزیاح في التحلیل البالغي للمجاز القرآني؟
  :مدخل

فھذا ابن  ،في ھذا المدخل ال بد من توضیح لمصطلح المجاز و مفھومھ
 ،1"نقل المعنى عن اللفظ الموضوع لھ إلى لفظ آخر غیره"األثیر یعرفھ بأنھ 

في حقیقة المجاز توصلوا إلى أن  ،للغویون ھذه الظاھرة اللغویةفحین وصف ا
محمل بظالل معنى مجازي ب للفظلمعنى الحقیقي ااستبدال األمر، ھو عملیة 
النتقال من با والمجاز یحدث ،وبذلك یكون لدینا معنیان ،وإیحاءات إضافیة
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المعنى المفھومي من "المعنى األّول إلى المعنى الّثاني، أو كما یقول جان كوھن 
عندما یتعادل المعنیان أو إذا كانا ال "، وھذا االنتقال 2"إلى المعنى االنفعالي

یختلفان من جھة العموم والخصوص، كما في حالة االنتقال من المحل إلى 
الة إلى الشيء المدلول ة الدَّ ــالحال، أو من الّسبب إلى المسّبب، أو من العالم

  :، وھو ما نجد لھ تمثیالً في قول المتنبي3"سأو العك  الخ،...ھ ــعلی
ُدھاقلَھُ أیاٍد إليَّ ساب   4 ةٌ        أعدُّ منھا وال أَُعدِّ

 ،من قصیدة للمتنبي یمدح فیھا محمدا بن عبید هللا العلوي ،فھذا البیت
الماثل في أذھان  المعجمي المعنى التي قد یفھم منھا أوال  " أیاد"فیستعمل كلمة 

بید  ،وھذا ھو المعنى الحقیقي، "نساناإل العضو المعروف  لدى"ھو و  ،القراء
نّھ ال یالئم الّسیاق، ولھذا یجري البحث إإذ  ،المقصودھذا المعنى لیس ھو  أن 

عن معنى آخر، ویعّول الّذھن في ذلك على عالقات التجاور، حیث یقوده معنى 
لتھ، واإلعطاء یقوده الجارحة إلى أقرب المعاني إلیھ وھو اإلعطاء، إذ ھي وسی

إلى معنى النّعمة، وھو المعنى المراد في ھذا البیت، واالنتقال من المعنى األّول 
یمثل انتقاال من الّداللة المعجمیة إلى " النّعمة"إلى المعنى الّثاني " الجارحة"

الّداللة الّسیاقیة، وتنبغي اإلشارة ھنا إلى أّن ھذا التحول ال یراد بھ إبدال أحد 
عنیین باآلخر بقدر ما یُراد بھ عملیة الّتفاعل بین ھذین المعنیین، ذلك بأّن الم

المعنى األساسي فیھ ال یختفي ولكنّھ یتراجع إلى خط خلفي وراء المعنى 
الّسیاقي، وھكذا تقوم بین المعنیین عالقة تفاعل وتماه، ومن خالل ھذه العالقة 

عرف بانتقال الداللة عن طریق أو ما ی ،الداللي االنزیاحھذا التفاعل یبرز و
  .المجاز اللغوي 

 الذین،الّنقاد والبالغیین القدامى من ابرزعبد القاھر الُجرجاني  ویعد
 حیثبحث في التغیر الّداللي، بال تتصل اتصاال وثیقا  عنایة كبیرة لھم كانت 

  .معنى المعنى -ب. المعنى -أ:  ضربینقسَّم المعنى إلى 
األّول، ھو القول على سبیل الحقیقة، فیعد عبد القاھر الجرجاني الضرب 

حیث یتقیّد صاحب الخطاب بالمعنى والّداللة المعجمیة، أي تفسیر ألفاظ اللّغة 
إنّھ الطّویل، وقد سّمى عبد القاھر ھذا " الشرجب"بعضھا ببعض، مثل أن یقال 

احدة ھي داللة اللّفظ، ولذلك ، وال یكون للتفسیر إالّ داللة و5تفسیراً "الضرب 
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بعینھ، أي حسب عبد القاھر " الطّویل"ھو معنى " الشرجب"یقال إّن معنى 
، مثال ذلك 6"المعنى المفھوم من ظاھر اللّفظ والذي تصل إلیھ بغیر واسطة"

المعنى  ال یخرج عن كما نرى ھناأللفاظ  ستعمال افا" عمر قام: "قولك
یُراد منھما المعنى لفظتان " القیام "و" عمرف"الموضوع لھا في أصل اللّغة، 

معنى ال یحصل و، عمرإلى صاحبھ الحقیقي  القیام الحقیقي المستفاد من إسناد 
غوي للجماعة المتكلمة م اللالمعجالمستقرة في الّداللة  إلى بإرجاعھاالجملة إالّ 
   .بھذه اللغة
و القول على سبیل المجاز،  وھوالضرب الثّاني  ،یقابل الضرب األولو

، وھي معاٍن هیخرج الكالم إلى معاٍن جدیدة غیر تلك التي یوجبھا ظاھرفیھ 
السامع من المعنى الظّاھر على سبیل االستدالل، أي حسب تعبیر  یتوصل الیھا
أن تعقل من اللّفظ معنى، ثم یفضي بك ذلك «، أي "معنى المعنى"عبد القاھر 

بعیدة مھوى القرط أي طویلة : ومثال ذلك قولھم ،7»المعنى إلى معنى آخر
واسطة إلى المعنى  - وھو بُعد المسافة بین أذنھا وكتفھا -العنق، فالمعنى الظاھر 

المجازي المقصود، وھو الّداللة على طول العنق، ویصدق على ھذا الضرب 
  :8المعادلة التالیة

  المدلول الثّاني              الّدال                       المدلول األّول       
  أو بعیدة مھوى القرط          بعد المسافة بین أذنھا وعنقھا          طویلة العنق

  اللّفظ                        المعنى                           معنى المعنى
  

یمكننا  ،لطرح عبد القاھر الجرجاني ،خالل ھذا العرض الموجزومن 
خرج عّما اصطلح الّدارسون المحدثون  في تال فكرة " معنى المعنى"  القول إنّ 

األسلوبیة على تسمیتھ باالنزیاح الّداللي، ذلك أّن معنى المعنى یقوم على 
االستدالل من المعنى األّول على المعنى الثّاني، وھذا ھو جوھر الداللة 

للمعنى الثّاني؛ حیث یتم  االیحائیة التي یمثّل فیھا المعنى األّول إشعاعاً داللیاً 
منھ،  - أو آخر -توظیف المعنى الظاھر أو المباشر من أجل تولید معنى ثانٍ 

فالُمتكلِّم قد یستخدم المفردات والتراكیب بمستواھا العرفي دون أن یقصد إلى 
رة لھا، بل لكي یستخدم ھذه المعاني أنفسھا  توصیل المعاني المباشرة أو المقرَّ

ید، وقد أشار عبد القاھر إلى أھمیة ھذا الضرب من الكالم في تولید معنى جد
ورأى فیھ فضالً ومزیةً على الضرب األول الذي سّماه " المفسِّر"وسّماه 

، وھذه المزیة تأتي من كون الّداللة في الّتفسیر داللة لفظ على معنى، "تفسیراً "
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الطِّباع، من المركوز في "وفي المفسَّر داللة معنى على معنى، ذلك بأنّھ 
والراسخ في غرائز العقول، أنّھ متى أُرید الّداللة على معنى، فَتُِرَك أن یُصّرح 
بھ ویُذكر باللّفظ الذي ھو لھ في اللّغة، وُعِمَد إلى معنى آخر فأُِشیر بھ إلیھ، 
وُجِعَل دلیالً علیھ، كان للكالم بذلك ُحْسٌن ومزیّة ال یكون إذا لم یُصنع ذلك، 

 .9"صریحاً  وُذِكَر بلفظھ
  في المجاز المرسل  االنزیاح  :أوال   

نماذج المجاز المرسل ووجوه سنقوم في ھذا العنصر األول، بتحلیل 
حدود  تجاوزكیف أّن ھذا المجاز قد وتھ في الخروج عن األصل اللغوي، اعالق

، وكیف تجاوز باالتساع اإلبداع و االفتنان باألسالیب الدائرة اللغویة إلى دائرة
إلى مناخ الغنى في المفردات والمعاني، وكیف استطاع فیھ النص القرآني أن 
ینقل الذھن العربي إلى أفق جدید یمتاز باالبتكار وبحیاة لغویة تتسم بالشمول 

  :، ولعل أشھر ھذه العالقات ھي10واإلبداع
أي أن یكون المعنى  وھي أن یُذكر السبب ویراد المسبَّب،: العالقة السببیة - 1

الموضوع لھ اللفظ المذكور سبباً في المعنى المراد فیطلق السبب على المسبَّب 
ْھِر اْلَحَراِم : ، ومثال ھذه العالقة قولھ تعالى11أو النتیجة ْھُر اْلَحَراُم بِالشَّ الشَّ

بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْیُكْم َواتَّقُوا َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فََمِن اْعتََدى َعلَْیُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْیِھ 
َ َمَع اْلُمتَِّقینَ  َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ لفظة  ، فقد استعملت اآلیة الكریمة ]194 :ةالبقر[ هللاَّ

معنى  تحمل اللفظة  في كال الحالتین و االعتداء األول والثالث استعماالً حقیقیاً، 
 "االعتداء" ،اللفظة نفسھا ھنا إنف ،الكریمةوإذ نمضي في قراءة اآلیة  ،القتال

ھو انتقال عن داللتھ األصلیة إلى داللة أخرى جدیدة فھو " فاعتدوا علیھ"الثاني 
لیس اعتداء في الحقیقة، وإنما ھو مجازاة وقصاص، أي إن استحلوا قتالكم في 
 الشھر الحرام فقاتلوھم أنتم أیضاً على سبیل القصاص، فنالحظ ھنا أن اللفظ

ینجم عن االعتداء من قد انتقلت داللتھ إلى ما " اعتدوا"الدال على السبب 
ین اقتصاص لم یكن من المسلم ،ص، فلولم یكن منھم اعتداءمجازاة وقصا

  .كمسبب، النعدام السبب
المدلول الحقیقي وھو نقف على  ،فعند تحلیلنا للمجاز في ھذه اآلیة

 ،االستدالل باللفظ الحاضر ولكنحاضر في الخطاب، ال" أو القتالاالعتداء "
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، أي أّن المدلول "الجزاء والقصاص"الغائب یستدعي المدلول المجازي 
في  ،الفكریةغائب في مادتھ الصوتي الحقیقي حاضر غائب، حاضر في شكلھ  

 ،الفكریةحاضر في مادتھ  الصوتي حین أّن المدلول المجازي غائب في شكلھ 
، :اللسانیةعمل إال بتوفّر وجھي العالمة كیان ال ی ویة،اللغ العالمات  وإذا كانت

الدال ) "الصورة الذھنیة(و، )الصورة السمعیة: (أو كما یصطلح علیھ لسانیا
دون آخر، كما  ھین وجأحد ال إلى بالنظر اللفظ  فھمیستقیم إنھ ال ف ،"والمدلول

 :البقرة[ بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْیُكمْ فََمِن اْعتََدى َعلَْیُكْم فَاْعتَُدوا َعلَیْھِ : في قولھ تعالى
  :12ھو ما یمكن توضیحھ بالترسیمة التالیةو ]194

  االعتداء               الجزاء والقصاص:                       العالمة
  Ø                   حاضر:              وسحسمالوجھ ال

  حاضر                                        Ø:                  الوجھ المعنوي
داللة بتأمل  ،یعتمد ذھنھ االستدالل ،ذا المثالال شك أن القارئ لھو

، "الجزاء والقصاص"بحثا عن العنصر الغائب " االعتداء"العنصر الحاضر 
حیث یجري حل معادالت تشتمل على  ،وھو مبدأ عام نجده في الریاضیات مثالً 

عناصر مجھولة باعتماد عناصر معروفة، وكذلك في الروایات البولیسیة حیث 
من عناصر متوفرة تقوده بعد ذلك إلى الجاني، وفي مثالنا ھذا  المحققینطلق 

غائباً، فتكون " الجزاء والقصاص"ویبقى مدلولھا " االعتداء"تحضر عالمة 
لكنھ فھم " القتال"جاه المعھود أي مدلولھا المعجمي وھو المحاولة األولى في ات

غیر مستقیم، ألنھ ال یالئم السیاق، ولھذا یجري البحث في اتجاه آخر، حیث 
مة للسیاق وھو ءیقودنا المدلول المعجمي إلى أقرب المعاني وأكثرھا مال

ولھ ذلك أّن ق ،الناجم عن االعتداء، فیستقیم ویتوقف البحث" الجزاء والقصاص"
والحرمات : "تفریع عن قولھ فََمِن اْعتََدى َعلَْیُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْیھِ : تعالى

تحلیل المجاز إذن مثل تحلیل كل خطاب ھو تفكیك لما فوتفسیر لھ، " قصاص
رّكب المتكلّم أو لما یُتصّور أنھ ركبھ، فإذا ما طابق التفكیك التركیب كان الفھم، 

  .13"وإذا ما خالفھ كان اإلغالق
ِ َمْغلُولَةٌ : ومنھ قولھ تعالى ، قال ]64 :المائدة[ َوقَالَِت اْلیَھُوُد یَُد هللاَّ

: غل الید وبسطھا مجاز عن البخل والجود، ومنھ قولھ تعالى: "الزمخشري
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 َِوَال تَْجَعْل یََدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُقَِك َوَال تَْبُسْطھَا ُكلَّ اْلبَْسط ]وال  ،]29 :اإلسراء
یقصد من یتكلّم بھ إثبات ید وال غل وال بسط، وال فرق عنده بین ھذا الكالم 

، ویُفھم 14"وبین ما وقع مجازاً عنھ ألنھما كالمان متعاقبان على حقیقة واحدة
 -شدھا بالقید إلى العنق - من كالم الزمخشري أن المدلول حقیقي لغل الید وھو

علیھ غل الید من بخل ألّن الید مصدر  لیس ھو المراد، وإنما المراد ھو ما یدل
للبذل والعطاء، فإذا كان بسطھا یدل على الكرم والجود، فإّن غلّھا إلى العنق 

أو ما " البخل"یدل على الشح والبخل، ولھذا ھنا لم یذكر التعبیر القرآني لفظة 
یدل علیھ من ألفاظ الحقیقیة إلى غل الید الّدال على شدھا إلى العنق، والذي 

عن " غل الید"ّوغ ھذا االختیار ھو العالقة السببیة بین اللفظین إذ ناب س
نیابة السبب عن النتیجة، وتكمن بالغة التعبیر القرآني ھنا في تصویر " البخل"

الحقیقة المعنویة بصورة حسیة تلزمھا غالبا، ألنھ ال شيء أثبت من الصورة 
ال یدركان بالحس ویالزمھما  الحسیة في الذھن، فلّما كان الجود والبخل معنیین

صورتان تدركان بالحس وھما بسط الید للجود وقبضھا للبخل، آثر النص 
إلى الصورة الحسیة لفائدة اإلیضاح  ،القرآني االنتقال من الصورة المعنویة

انتقال ، كوسیلة ووجھ من أوجھ 15واالنتقال من المعنویات إلى المحسوسات
  .المعنى  و انزیاح الداللة

وھي أن یُذكر المسبَّب ویراد السبب بأن یكون : العالقة المسببیة - 2
المعنى األصلي للفظ المذكور مسبَّباً عن المعنى المراد فیطلق اسم المسبَّب على 

َماِء ِرْزقًا : ، ومنھا قولھ تعالى16 السبب ُل لَُكْم ِمَن السَّ ھَُو الَِّذي یُِریُكْم آَیَاتِِھ َویُنَزِّ
إذ تتحدث ھذه اآلیات الكریمة عن دالئل  ،]13 :غافر[ ُر إِالَّ َمْن یُِنیبُ َوَما یَتََذكَّ 

قدرة الخالق عّز وجل كقدرتھ على إنزال الماء من السماء، ولھذا كان مقتضى 
ینّزل لكم من السماء قدرتھ وھو الذي یریكم آیاتھ و: "ظاھر السیاق أن یقول

للداللة " الرزق" وإنما استخدم لفظة، ولكن السیاق لم یأت على ھذا النحو، "ماءً 
 ،الواردة للرزق للفظة  ، وفي ھذا خروج عن المدلول الحقیقي"الماء"على 
وھو یمكن فھمھ من سیاق اآلیة،  ،مجازي إلى مدلول" الخیر والنعم"وھو

 .كما ھو وضحنا" ءالما"
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یَْعبر من مدلولھ الحقیقي األول إلى مدلولھ " الرزق في ھذا السیاق"فظ ف
المجازي الثاني عن طریق عالقة تجمع بینھما یبصرھا الذھن فیھتدي بھا إلى 
تحلیل الخطاب التحلیل المقبول، وھذه العالقة ھي العالقة المسببیة التي مّكنت 

ذلك " الرزق"بالمسبَّب أو النتیجة وھي " الماء"السیاق من استبدال السبب وھو 
ّبب عنھ الرزق، ولھذا ذكر الرزق أن الذي ینزل من السماء ھو الماء الذي یتس

والمقصود الماء، والمجاز ھنا ذو حركة أمامیة، بمعنى أّن حركة الذھن تبدأ 
، ولعل بالغة ھذا 17فاعلیتھا من الماء لتتجاوزھا إلى المسبَّب عنھ وھو الرزق

التعبیر تظھر في تأكیده على قوة السببیة بین الماء والرزق، وفي ذلك تنبیھ 
ّن الرزق كالماء مصدره السماء، فلیطمئن ولیمض على النھج للمؤمن إلى أ

  .وكفلھ للجمیع إنّھ منّزل من السماء -عّز وجل - القویم، فالرزق قد قّدره المولى 
ومن العالقة المسببیة التعبیر بالفعل عن إرادتھ فاإلرادة سبب والفعل 

ِ ِمَن الشَّْیطَاِن فَإَِذا قََرأَْت اْلقُْرآَ : مسبَّب عنھا، ومثالھا قولھ تعالى َن فَاْستَِعْذ بِا�َّ
ِجیمِ  ، والمعنى إذ ھممت أو أردت قراءتھ فاستعذ با�، كقولھ ]98 :النحل[ الرَّ
َالِة فَاْغِسلُوا ُوُجوھَُكمْ : تعالى إذا أكلَت : ، وكقولك]06 :المائدة[ إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

ُرتِّبت االستعاذة بالفاء على القراءة فكان ھذا فسمِّ هللا، وفي ھذه اآلیة الكریمة 
الترتیب قرینة على أّن المراد بالقراءة ھو إرادتھا والعزم علیھا، ألّن االستعاذة 

إلى إرادتھ " قرأت"تسبق القراءة، وفي ھذا خروج عن المدلول الحقیقي للفعل 
 . والعزم علیھ

التعبیر عن إرادة وقد تنبھ الزمخشري إلى ھذا األسلوب، ورأى أّن سبب 
ألن الفعل یوجد عند "الفعل بلفظ الفعل یعود إلى قوة السببیة بین اإلرادة والفعل، 

القصد واإلرادة بغیر فاصل، وعلى حسبھ، فكان منھ بسبب قوي ومالبسة 
وأُرید السبب وھو العزم " قرأت"، ولھذا أطلق المسبَّب وھو الفعل 18"ظاھرة

ن وحث لھ على أن یقرن العزم بالفعل فال یكون واإلرادة، وفي ذلك تنبیھ للمؤم
  .ھناك مجال لألماني الكاذبة والتقاعس وحیاة الكسل

یُقصد بالعالقة الكلیة تسمیة الشيء باسم كلّھ، بحیث : عالقة الكلیة - 3
یَْجَعلُوَن : ، ومثالھا قولھ تعالى19یُستعمل اللفظ الدال على الكل ویُراد جزء منھ

َواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ أََصابَِعھُْم فِي آَ  ، حیث یظھر تغیر ]19 :البقرة[ َذانِِھْم ِمَن الصَّ
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، ألّن اإلنسان ال یستطیع أن یجعل إصبعھ كلّھ في أذنھ، "األصابع"معنى لفظة 
  .كما ھو ظاھر من سیاق اآلیة ،في آذانھم: "بدلیل قولھ" أناملھم"وإنما المراد 

طریقة بلیغة في إظھار رد فعل  ،یختار التعبیر القرآني ،ففي ھذه اآلیة
كان فمثال ھنا  ،و رفضھم لدعوة األنبیاء ،في إصرارھم على كفرھم ،المشركین
، غیر أنھ لم یقل أناملھم، بل ..."یجعلون أناملھم : أن یقول سیاق المقالمقتضى 

مل، معنى ھذا للداللة على األنا" أصابعھم"اختار النص القرآني استعمال لفظة 
ق لتحل محلھا لفظة التي ُحذفت من السیا" األنامل"أّن االستبدال حدث للفظة 

المجاز ھنا یأخذ طبیعة تراجعیة حیث یتم االنتقال من الكلیة إلى ، و"األصابع"
على الجزء " األصابع"، ألّن ذكر األصابع من باب إطالق لفظ الكل 20الجزئیة

السر في  یوصلنا إلى أن ،تدبر ھذه اآلیةومن جھة أخرى فإن ، "األنامل"
یكمن  االنتقال من المدلول الحقیقي إلى المدلول المجازي في ھذه اآلیة الكریمة

إلى الحد ،شعار بمدى ما أصاب ھؤالء المنافقین من ذعر واضطراباإل في
الذي جعلھم یُدخلون أصابعھم كلّھا في آذانھم مبالغة فیما یشعرون بھ من ھول 

لھ عالقة بشدة محاولتھم إدخال أصابعھم كلھا إنما ، ووفظاعتھاالصواعق 
  .كفرھم و استكبارھم

وذلك في  ،التصویر نفسھنجد ھذا  ،في قصة سیدنا نوح علیھ السالمو
: یصف موقف قومھ من دعوتھ -علیھ السالم - قولھ تعالى على لسان نوح 

 َجَعلُوا أََصابَِعھُْم فِي آََذانِِھْم َواْستَْغَشْوا ثَِیابَھُْم َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوتُھُْم لِتَْغِفَر لَھُْم
وا َواْستَْكَبُروا اْستِْكَباًرا ، حیث عدل التعبیر القرآني عن ]07 :نوح[ َوأََصرُّ

، وھو تعبیر لھ مغزاه وھو اإلیحاء بما وصل "باألصابع"وعّوضھا " األنامل"
عن دعوة نوح، لقد  -لذي ال حد لھا - إلیھ القوم من الصدود الشدید، واإلعراض

سّدوا منافذ السمع منھم، واحكموا إغالقھا، حتى إنھم وضعوا فیھا ما ھو أكبر 
من المبالغة ما " األصابع"من سعتھا إمعاناً منھم في النفور والعناد، ففي ذكر 

، وھو من االتساعات في اللغة التي ال یكاد الحاصر "األنامل"لیس في ذكر 
، أراد الجزء الذي إلى ]38 :المائدة[ فَاْقطَُعوا أَْیِدیَھَُما: ولھ، كق21یحصرھا

  .ولیس الید كلھا كما قد یفھم من ظاھر اللفظ، الرسغ
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وھي أن یُذكر الجزء ویُراد الكل بحیث یكون المعنى  :عالقة الجزئیة - 4
، ویشترط في ھذا الجزء 22األصلي للفظ المذكور جزءاً من المعنى الكلي المراد

الذي یُراد بھ الكل أن یكون لھ مزید اختصاص بالمعنى المقصود، ومن ذلك 
تعبیر النص القرآني عن اإلنسان بأجزاء مختلفة منھ، فنراه مرة رقبة، ومرة 
عیناً، ومرة وجھاً، ومرة كفاً، ومرة قلباً، وال یصلح جزء من ھذه األجزاء مكان 

لذي یقتضي ھذا الجزء دون ذاك، انظر إلى قولھ تعالى اآلخر الختالف السیاق ا
َوالَِّذیَن یُظَاِھُروَن ِمْن نَِسائِِھْم ثُمَّ یَُعوُدوَن : في إطالق الرقبة على ذات الرقیق

فََال  :، وقولھ تعالى]03 :المجادلة[ لَِما قَالُوا فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أَْن یَتََماسَّا
، فقد عبر ]13- 11 :البلد[ فَكُّ َرقَبَةٍ  )12(َوَما أَْدَراَك َما اْلَعقَبَةُ  )11(اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ 

بالرقبة، ألن أو ما یخطر بذھن  -في اآلیتین الكریمتین -عن العبد أو األسیر 
الناظر لواحد من ھؤالء ھو رقبتھ ألنھ في الغالب یوثق من رقبتھ، ولھذا فإّن 

ال ینحصر ضمن مدلولھ االصطالحي، وإنما ینتقل من " الرقبة"استخدام لفظة 
  .مدلولھ الحقیقي إلى مدلولھ المجازي

إلى المدلول " العضو المعروف"ویالحظ أّن االنتقال من المدلول األول 
لم یتم على أساس المشابھة، وإنما على أساس المجاورة، وعالقة " العبد"الثاني 

، ولھذا كان التعبیر "العبد"جزء من اإلنسان " الرقبة"ي أّن المجاورة تكمن ف
عن الكل بذكر الجزء، وھنا البد من اإلشارة إلى أّن االرتباط بین الرقبة والعبد 

ال یشكل وضعاً مستقالً " الرقبة"ھو ارتباط داخلي، إذ أّن الحقل الداللي للفظة 
ا تظھر معاني السیادة العبد، فھي جزء منھ، وفیھ"عن الحقل الداللي للفظة 

والعبودیة أوضح ظھور، ولذلك كان استخدامھا في ھاتین اآلیتین ذا قیمة 
تأثیریة بالغة، فھو یُشعر بخطورة الوضع الذي یعیش فیھ اإلنسان الرقیق، وأنھ 
یشرف على الموت في كل لحظة، ألّن فقدانھ للحریة یعادل فقدانھ للحیاة نفسھا، 

نقھ، وتتھدد حیاتھ، وتحریره منھا لیس إال تحطیما لتلك فالعبودیة أغالل تحیط بع
ألنھا ھي األقدر على " الرقبة"األغالل، ولھذا آثر النص القرآني استخدام لفظة 

  .23نقل ھذه الدالالت إلى المتلقي
 َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ  )2(ُوُجوهٌ یَْوَمئٍِذ َخاِشَعةٌ : ومثلھ قولھ تبارك وتعالى

، حیث تصف ھذه اآلیة الكریمة وجوه الكفار بأنھا حزینة ذلیلة، ]3-2 :الغاشیة[
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وقد ُخّصت الوجوه بالذكر، ألّن الحزن والسرور یبدو أثرھما على الوجھ، 
فوجوھھم ذلیلة لما اعترى أصحابھا من الخزي والھوان، ثم تصف ھذه الوجوه 

ھو أّن  بأنھا عاملة، والواقع أنّھ ال یصح وصف الوجھ بالعمل، ولكن المراد
ھؤالء الكفار یعملون عمالً مرھقاً ألجسامھم، وھو جرھا السالسل واألغالل 

، وقد اختار النص القرآني 24وخوضھا في النار كما تخوض اإلبل في الوحل
التعبیر بالوجوه والمراد األجسام من باب التعبیر بالجزء وإرادة الكل، فالعالقة 

ن المدلول الحقیقي وھو وجھ اإلنسان ھي التي سّوغت االنتقال م - ھنا–الجزئیة 
إلى المدلول المجازي وھو جسمھ، ألن العمل والنصب من صفاتھ، وھكذا تغیر 

، وسبب ھذا "االجسام"التي صارت تعني في ھذا السیاق " وجوه"معنى لفظة 
االختیار ومسوغھ ھو أن الوجوه ھي أظھر األعضاء على المشاھدة وأجلھا 

 .قدراً 
وھي تسمیة الشيء باعتبار أصلھ، ونسبتھ إلى : ما كانعالقة اعتبار  - 5

الماضي، أي ما كان الشيء علیھ في الماضي، ویُراد ما ھو علیھ في 
َوآَتُوا اْلیَتَاَمى أَْمَوالَھُْم َوَال : ، ومثلھا في النص القرآني قولھ عّز وجل25الحاضر

لُوا اْلَخبِیَث بِالطَّیِّبِ  : ، وللزمخشري في ھذه اآلیة الكریمة رأیان]02: النساء[ تَتَبَدَّ
أّن المراد بالیتامى الصغار، والغرض من إیتائھم األموال أن ال یطمع : أولھما

فیھا األولیاء واألوصیاء ووالة السوء وقضاتھ، حتى تأتي الیتامى إذا بلغوا 
أّن المراد بھم الكبار تسمیة لھم یتامى على : سالمة غیر محذوفة، وثانیھما

بالصغر، وفي ھذا إشارة إلى أن ال یؤخر  - إذا بلغوا -قیاس، أو لقرب عھدھم ال
دفع أموالھم إلیھم عن حد البلوغ، وأن یؤتوھا قبل أن یزول عنھم اسم الیتامى 

، ومؤدى الرأیین حفظ أموال الیتامى والمسارعة في أدائھا لھم قبل 26والصغار
حتى یتمكنوا من االنطالق  ،الرشد أو عقب بلوغھم إیاه مباشرةأن یبلغوا سن 

  . في حیاتھم الخاصة و تحمل أعبائھا
األمر بدفع المال للیتیم، والواقع أّن هللا تعالى ال ھنا بظاھر اآلیة فینبىء 

أموالھم، وإنما یأمر بإعطائھا لھم بعد أن یصلوا " األطفال"یأمر بإتیان الیتامى 
، ألّن الیتیم في اللغة 27لیتیمسن الرشد وال یجوز في حكم الشرع أن یدفع المال ل

من مات أبوه وتركھ دون البلوغ، وھو ال تسلّم إلیھ أموالھ لعجزه عن التصرف 
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فیھا في ھذه السن، ولھذا أوجب اإلسالم الوصایة علیھ، وأمر وضع أموالھ تحت 
رعایة وصي یتولى أمره، ویشرف على شؤونھ، فإذا وصل إلى سن البلوغ، 

عنھ صفة الیتیم، واستتبع ذلك رفع الوصایة عنھ، وردُّ وبلغ مبلغ الرجال زالت 
لیست على " الیتامى"أموالھ إلیھ لیتصرف فیھا كما یشاء، ومعنى ھذا أّن كلمة 

حقیقتھا، وإنما انتقلت في ھذه اآلیة الكریمة عن مدلولھا الحقیقي إلى مدلولھا 
  .المجازي

أّما العالقة التي أجازت ھذا االنتقال في الداللة، أو عملیة االستبدال 
ھي حالة المقصودین في اآلیة الكریمة في " الیتامى"ھذه، فتعود إلى أّن صفة 

اعتبار ما "الماضي، أي قبل أن یصبحوا رجاالً بالغین، وھكذا استعمل الماضي 
ع أموالھم إلیھم الستحقاقھم للداللة على الحاضر، والقرینة ھي األمر بدف" كان

التصرف فیھا، ولكن األمر ینبغي أالّ یتوقف بنا عند تقریر المجاز في لفظة 
بھذا األسلوب السطحي الذي یغیب معھ تلّمس المغزى وراء اختیار " الیتامى"

النص القرآني لتلك الكلمة والتعبیر بھا دون سواھا مما ھو من قبیل الحقیقة، 
وھم بشر بكل ما في البشر من  - یكمن في أّن األوصیاء ولعل سر العدول ھنا

قد ألفُوا التصرف في أموال الیتامى حینا من الدھر، وال یخلو األمر في  - نقائص
بعض األحیان من نفع لھم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، لھذا یصبحون مظنّة 

ا یحین المراوغة في ردِّ تلك األموال،  أو مظنّة الطمع في شيء منھا، عندم
لما " الیتامى"موعد رّدھا ألصحابھا، ومن ثم آثر النص القرآني استخدام كلمة 

توحي بھ من معاني الضعف وفقدان النصیر والعائل، ولما فیھا من استثارة 
لمشاعر العطف والرحمة عند ھؤالء األوصیاء، األمر الذي یدفعھم إلى صون 

ذا المعنى قولھ عقب ذلك في اآلیة ھذه األموال، وردھا إلیھم سالمة، ومما یؤید ھ
لُوا اْلَخبِیَث بِالطَّیِِّب َوَال تَأُْكلُوا أَْمَوالَھُْم إِلَى أَْمَوالُِكْم إِنَّھُ َكاَن : نفسھا َوَال تَتَبَدَّ

  .]2 :النساء[ ُحوبًا َكبِیًرا
َجھَنََّم َال یَُموُت فِیھَا إِنَّھُ َمْن یَأِْت َربَّھُ ُمْجِرًما فَإِنَّ لَھُ : ومنھ قولھ تعالى    

ولھذا فإّن تفسیر لفظة " من یأت ربھ كافرا"، والمراد ]74 :طھ[ َوَال یَْحیَا
بمعناھا الحقیقي یتعارض مع السیاق، ألّن المرء الكافر ال یوصف " مجرما"

باإلجرام في اآلخرة إالّ باعتبار حالھ التي كان علیھا في الدنیا، معنى ھذا أّن 
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، لقدرتھا "مجرماً "المقصودة بالتعبیر  تحمل المعنى الثاني َ للفظة " كافراً "لفظة 
على نقلنا إلى الداللة المقصودة، والنص القرآني ھنا إنما یشیر إلى أّن الكافر 
یأتي یوم القیامة ومعھ دلیل إدانتھ، فما یلقاه من عقاب هللا إنما ھو ما یستحقھ 

من جرائم، كما تومئ ھذه اللفظة إلى الحال  جزاًء ِوفاقاً على ما اقترفت نفسھ
التي یكون علیھا الكافر یوم القیامة حیث تبدو علیھ صفات المجرم من ذٍل 
ومھانة وندم، وكأّن صفة اإلجرام تظل الحقة بھ في ھذا الیوم، ووراء ذلك ما 
وراءه من شدة العذاب والعقاب، وما كان لنا أن ندرك ھذه المعاني لوال ھذا 

  .في األلفاظ وداللتھا التغیر
وھي أن یُعبَّر عن الشيء باعتبار ما : عالقة اعتبار ما سیكون - 6

، ومثالھا قول الحق 28سیؤول إلیھ، أي ما سیكون علیھ الشيء في المستقبل
ْجَن فَتَیَاِن قَاَل أََحُدھَُما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا: تبارك وتعالى  َوَدَخَل َمَعھُ السِّ

ال تنسجم مع " الخمر"، حیث یالحظ أّن الداللة االصطالحیة للفظة ]36 :یوسف[
سیاق اآلیة الكریمة، وذلك ألّن الخمر ال یُعصر، وإنما العنب ھو الذي یُعصر، 

" الخمر"من اآلیة الكریمة واختار لفظة " العنب"وھكذا استبدل التعبیر لفظة 
  .لتحل محلھا

فھي " العنب"والمدلول الثاني " الخمر"أما العالقة بین المدلول األول 
للداللة على الوضع " عنباً " عالقة تحویلیة فبدل أن یستعمل النص القرآني لفظة 

على اعتبار أّن " خمراً "، استعمل لفظة "أعصر"الحالي الذي نستنتجھ مع لفظة 
العنب بعد عصره سیكون خمراً، وبذلك حلّت اللفظة الّدالة على حالة مستقبلیة، 

تحّول داخلي  -كما یبدو –ل اللفظة الدالة على الحالة الحاضرة، والتحّول ھنا مح
وخارجي، فعلى المستوى الداخلي نجد أّن التحول الفعلي للعنب یكون للخمر 
غالباً، أما على المستوى الخارجي فإّن التحول یتحّرك على أساس الحضور 

لیؤدي وظیفتھ الداللیة  "الخمر"لیحل محلّھ دال " العنب"والغیاب، غیاب دال 
، ولینبئ باإلثم الذي یرتكبھ العاصر، فھو 29معاً " العنب والخمر"المزدوجة، أي 

لعن :" ال یعصر عنباً، وإنما یعصر خمراً، ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
  ".هللا الخمر وعاصرھا ومعتصرھا
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َوقَاَل نُوٌح َربِّ َال تََذْر : ومثلھ قولھ تعالى على لسان نوح علیھ السالم
إِنََّك إِْن تََذْرھُْم یُِضلُّوا ِعبَاَدَك َوَال یَلُِدوا إِالَّ  )26(َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن َدیَّاًرا 

، فالمولود یولد على الفطرة مؤمنا نقیا سواء أكان ]27-26 :نوح[ فَاِجًرا َكفَّاًرا
 یوصف بالكفر والفجور إال بعد أن یبلغ سن أبواه مؤمنین أم كافرین، وھو ال

على ما یلده " فاجراً كفاراً "التكلیف، غیر أّن النص القرآني آثر إطالق لفظتي 
الكفرة، فوصف المولود بما سیكون علیھ في المستقبل، ولعل سر اختیار إلى 
 ھاتین اللفظتین دون سواھما من ألفاظ الحقیقة یتلخص في اإلشارة إلى أّن ھؤالء
الكافرین قد تأّصلت فیھم نزعة الشر، وال یُنتظر منھم خیر على اإلطالق في 
الحاضر أو المستقبل، فكل ما اتصل بھم أو تناسل منھم من أعقاب وذریة ال أمل 

 -علیھ السالم -في إیمانھ، فقد امتزج الكفر والفجور بلحمھ ودمھ، وسیدنا نوح 
  .من القضاء علیھم، واستئصال شأفتھمیقّدم بذلك أقوى مسّوغ لما یطلبھ من ربّھ 

تتحقق ھذه العالقـة بإطالق اسم المحل على الحال : عالقة المحلیة - 7
ألنھا تعتمد على تحــّول  ؛، ویبدو ضعف التحول الداخلــي في ھذه البنــیة30بھ

من نوع آخر، یقوم على تغییب عنصر تعبیري ینقل الصیاغة من دائرة الحقیقة 
 :یوسف[ َواْسـأَِل اْلَقْریَةَ الَِّتي ُكنَّا فِیھــَا: مثالھا قولھ تعـــالىإلى المجـــاز، و

، فالقریة مجاز، والمراد أھلھا، ألن القریة ال تُْســأل، ویظھر المجاز ھنا في ]82
  .االنتقال من القریة إلى أھلھا 

ویالحظ أّن انتقال الداللة من القریة إلى أھلھا تّم من خالل المجاورة، 
ولیس من خالل المشابھة، ألنّھ ال یوجد نقاط شبھ بین االثنین، وإنما القریة ھي 
المحل، وأھلھا ھم الحالون بھا، فالعالقة ھنا محلیة، وھي التي مكّنت لفظة 

من تجاوز مدلولھا األصلي إلى مدلولھا المجازي، ویالحظ أیضا أّن " القریة"
خارجي، إذ یشكل الحقل الداللي  ھو ارتباط" أھلھا"و " القریة"االرتباط بین 

لكلٍّ منھما وحدة قائمة بذاتھا منفصلة عن األخرى، وحقال الداللة في ھاتین 
تبقى محافظة على حقلھا الداللي " القریة"اللفظین ال یتدخالن، ألّن 

  .31االصطالحي التام مع أھلھا أو من دونھم، وأھلھا كذلك
اآلیة الكریمة إشارة إلى  وفي العدول عن الحقیقة إلى المجاز في ھذه

ذیوع أمر السرقة وانتشارھا، فھذه اآلیة جاءت على لسان أخوة یوسف عندما 
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یَا أََبانَا إِنَّ اْبنََك رجعوا إلى أبیھم لیخبروه بأّن ابنھ أُتھم بالسرقة أو أنھ سرق 
، فأمر السرقة قد ذاع وانتشر إلى درجة أنھ لو ُسئلت القریة ]81 :یوسف[ َسَرقَ 

لنطقت بھا وأجابت، وھناك قیمة أخرى لھذا التعبیر تتمثل في االختصار 
  .واالكتفاء عن ذكر أسماء أھل القریة بذكر المكان الذي یضمھم ویحتویھم

بَانِیَةَ  )17(فَْلیَْدُع نَاِدیَھُ : ومن ذلك أیضا قولھ عّز وجل  َسنَْدُع الزَّ
دعاء النادي الحقیقي، فعبّر ، فالمراد أھل النادي، الستحالة ]18- 17 :العلق[

 .للشيء باسم محلھ بالمحل وأراد ما یحل فیھ من أشخاص، تسمیة
وھي عكس العالقة السابقة، وتتحقق بإطالق اسم : العالقة الحالیة - 8

ْت : ، ومثالھا قولھ تعالى32الحال في المكان على محلھ ا الَِّذیَن اْبیَضَّ َوأَمَّ
ِ ھُْم فِیھَا َخالُِدونَ ُوُجوھُھُْم فَفِي َرْحَمِة  ، ففي رحمة هللا ]107 :آل عمران[ هللاَّ

، والثواب ھو جنة هللا، والرحمة حالة 33معناھا في نعمة هللا، وھي الثواب المخلد
وھي حالة، وأراد الجنة وھي محل، وھكذا فإن للفظة " الرحمة"فیھا، فعبّر بلفظ 

وھي تعني ھنا  اآلیةتغیرت داللتھا لتكتسب داللة جدیدة في سیاق " رحمة"
  .تسمیة للشيء باسم الحال فیھ" الجنة "

ما یضمن  فإن ،األحوالألن االنتقال الداللي یحتاج إلى ضامن في كل و
 ،القرینة الموجودة في السیاق ،االنتقال من المدلول األول إلى المدلول الثاني

: ، فالخلود إنما یكون في الجنة، لقولھ تعالى"ھم فیھا خالدون: "وھي قولھ
 َأُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة َخالِِدیَن فِیھَا َجَزاًء بَِما َكانُوا یَْعَملُون ]14 :األحقاف[، 

َمَواُت : وقولھ كذلك ا الَِّذیَن ُسِعُدوا فَفِي اْلَجنَِّة َخالِِدیَن فِیھَا َما َداَمِت السَّ َوأَمَّ
فھي " الرحمة"أّما  ،]108 :ھود[ َواْألَْرُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّك َعطَاًء َغْیَر َمْجُذوذٍ 

أمر معنوي والتعبیر بھا بدالً من الجنة یبدو أكثر فاعلیة ألنھ یعطي سورة 
مسبقة عّما یلقاه المؤمن في الجنة، فھو في رحمة ونعمة دائمة، ولھذا یسیر 

طمعاً في نیل ھذه  - عّز وجل –المؤمن على طریق الخیر التي رسمھا لھ الخالق 
  .الرحمة

 :األعراف[ یَا بَنِي آََدَم ُخُذوا ِزینَتَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ : ومنھ قولھ تعالى
یا "، أي خذوا ثیابكم أو لباسكم، ولھذا كان مقتضى ظاھر السیاق أن یكون ]31

أو ما " ثیابكم"، غیر أّن النص القرآني عدل عن لفظة ....."بني آدم خذوا ثیابكم 
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، ألّن الزینة حالة في "زینتكم"فظة یمكن أن یحل محلھا من ألفاظ الحقیقة إلى ل
الثیاب، وبادیة من خاللھا، فالعالقة حالیة، وھي عالقة سّوغت االنتقال من 
المدلول الحقیقي إلى مدلول جدید ھو أكثر اتساعاً، وأبعد أفقاً، وأعمق تأثیرا في 

في سیاق اآلیة " ثیابكم"نفس المتلقي، حیث استبدل األسلوب القرآني لفظة 
وفي ھذا تأكید على ضرورة اتخاذ الثیاب " زینتكم"لتحل محلھا لفظة  الكریمة

الجمیلة وكل ما یتزین بھ المرء عند الصالة، ألّن من السنة أن یكون اإلنسان 
إبطال ما  -أیضا -على أحسن ھیئة وأجمل صورة عند ذھابھ إلى المسجد، وفیھ 

وعند مساجد  زعمھ المشركون من لزوم التعّري في الحج في أحوال خاصة،
خذوا زینتكم عند كّل : "، ولھذا جاء قولھ34ھي المسجد الحرام ومسجد ِمنَى

دعوة إلى وجوب التستر ال في ھذین المسجدین فحسب بل في كلِّ " مسجد
ما یشیر إلى أّن ما زاد على " زینتكم"مسجد، ولعل في ھذا االختیار للفظة 

التي تحمل " ثیابكم"س لفظة الثیاب الساترة للعورة مباح مأذون فیھ، على عك
  .داللة ما یستر العورة فقط دون إشارة إلى أّي زینة تُذكر

  عن طریق االستعارة االنزیاح :ثانیا
كأن یقال  ،رفع الشيء و تحویلھ من مكان إلى آخر ،لغةاالستعارة 

نقل الشيء من أو ھي  ،أي حولتھ  من یده إلى یدي ،استعرت من فالن شیئا
لذلك قیل  ،35تصبح تلك العاریة من خصائص المعار إلیھ شخص إلى آخر حتى

ما تداولھ الناس بینھم، : مأخوذة من العاریة، والعاریةُ والعارةُ في اللسانإنھا 
اعتوروا الشيء و طلب منھ أن یعیره إیاه،: واستعاَره الشيَء واستعاَره منھ

: قولھم وعلى ھذا األساس صحّ  ،36تداولواه فیما بینھم: وتعوروه وتعاوروه
استعار فالن من فالن شیئا بمعنى أّن الشيء المستعار قد انتقل من ید المعیر إلى 

  .كما بینا من خالل ما ورد في معاجم اللغة ،ید المستعیر لالنتفاع بھ
كالجاحظ   ،فقد عرفھا كثیر من األدباء والبالغیین ،وأما اصطالحا 

في أنھا استعمال كلمة أو  وكل أقوالھم في ما یتعلق فیھا تتلخص ،والجرجاني
بھدف التوسع في الفكرة  ،معنى لغیر ما وضعت لھ لشبھ بین المعار والمعار لھ

إني أرى رؤوسا قد أینعت "حذف أحد أركانھ،  كقول الحجاج  أو ھي تشبیھ
االستعارة تسمیة الشيء " :بقولھ )ھــ255(فقد عّرفھا الجاحظ  ،37"وحان قطافھا
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تعلیق العبارة "بأنھا  )ھــ386(، وعّرفھا الرماني 38"مقامھباسم غیره إذا قام 
، أّما القاضي 39"على غیر ما وضعت لھ في أصل اللغة على جھة النقل لإلبانة

االستعارة ما اكتفى فیھا باالسم : "فیعّرف االستعارة بقولھ )ھــ392(الجرجاني 
، ویقول أبو 40"المستعار عن األصل ونُقلت العبارة فَُجِعلَْت في مكان غیرھا

نقل العبارة عن موضع استعمالھا في : االستعارة: ")ھــ395(ھالل العسكري 
، ویالحظ من خالل ھذه التعریفات أّن مفھوم 41"أصل اللغة إلى غیره لغرض

االستعارة لم یتجاوز فكرة النقل أي نقل اللفظة من استعمال لغوي إلى استعمال 
م االستعارة حتى جاء عبد القاھر آخر، وظلت فكرة النقل مسیطرة على مفھو

: وركّز على فكرة أخرى ھي فكرة المشابھة حیث قال )ھـ471(الجرجاني 
االستعارة أن ترید تشبیھ الشيء بالشيء وتظھره وتجيء إلى اسم المشبھ بھ 

، وھكذا كان عبد القاھر أكثر عمقاً من سابقیھ 42"فتعیره المشبھ وتجریھ علیھ
من المجاز القائم على التشبیھ أو ھي صورة تشبیھیة  حیث عّد االستعارة ضرباً 

ال یصلح دخول التشبیھ علیھا بعد حذف أحد طرفیھا، وقد تأثّر بھ البالغیون 
كان أكثر  )ھــ626(الذین جاءوا بعده وتابعوه في ھذا المفھوم، ولعل السكاكي 

ھ ھي أن تذكر أحد طرفي التشبی: "ھؤالء دقة في تعریف االستعارة إذ یقول
وترید بھ الطرف اآلخر، مدعیا دخول المشبھ في جنس المشبھ بھ، داالً على 

  .43"ذلك بإثباتك للمشبھ ما یخص المشبھ بھ
حیث إن االنزیاح  ، النظریة االستبدالیةتعد االستعارة عماد االنزیاح في و     
وظیفتھ ویؤدي التعبیر االستعاري ، متعلق بجوھر المادة أو الكلمةاالستعارة في 

فالنقل یعني أننا مع كل استعارة  نكون إزاء  ،الفنیة عن طریق االنزیاح الداللي
 ،وثانیھما مجازي انتقلت إلیھ الكلمة ،أحدھما أصلي و ضعت الكلمة لھ: معنیین

لیست في ھذا  ،فإن داللة الكلمة على ھذا المعنى ،سواء أكان ھذا أم ذاكو
لة الوضعیة التي تالزمھا في عرف التصور سوى تجاوز و انزیاح عن الدال

وتحصل االستعارة باستبدال المعنى المجازي بالمعنى الحقیقي،  ،44االستعمال
والواقع أّن ھذا االستبدال ھو صلب ما في االستعارة من انزیاح، وھذا ما تنبّھ 

الذي أطلق على االنزیاح " جان كوھن"إلیھ نفر من النقاد الغربیین وخاصة 
ھذا : "، ومثل لھ ببیت فالیري45"االنزیاح االستبدالي"تعارة المتعلّق باالس
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، فالسطح في سیاق القصیدة یعني "السطح الھادي الذي تمشي علیھ الحمائم
البحر، أّما الحمائم فتعني السفن، ولو أّن البیت ُكتب بالبحر والسفن لما كانت فیھ 

حر سطحاً، وُدعیت أي شاعریة، فالواقعة الشعریة إنما بدأت منذ أن ُدِعَي الب
خرقا لقانون اللغة، أي انزیاحاً لغویاً "البواخر حمائم، ویمثّل ھذا عند كوھن 

، ولئن لم یصرح كوھن 46"یمكن أن ندعوه كما تدعوه البالغة صورة بالغیة
ھاھنا باالستعارة تصریحاً واضحاً فإنھ في موضع آخر یعزو لھا كلَّ فضل 

ساسي للشعر ھو مجاز المجازات، ھو إّن المنبع األ: "للشعر، وتراه یقول
  .47"االستعارة القائمة على تجاوب الحواس أو المشابھة االنفعالیة

رة الموحیة في ،التي تبرز فیھا االنزیاحیةفمن االستعارات  المصوَّ
ُ : قولھ تعالى في شأن المنافقین ،النص القرآني فِي قُلُوبِِھْم َمَرٌض فََزاَدھُُم هللاَّ

، فالمراد بالمرض في ]10 :البقرة[ َولَھُْم َعَذاٌب أَلِیٌم بَِما َكانُوا یَْكِذبُونَ َمَرًضا 
ھذه اآلیة الكریمة معناه المجازي وھو النفاق وما نشأ عنھ من أمراض أخالقیة 

، ولكن األسلوب 48تتمثل في الخداع، والحقد، والحسد، والكذب، والكفر وغیرھا
وما یمكن أن یحل محلھ من ألفاظ الحقیقة وجاء  " النفاق"القرآني لم یختر لفظ 

الدال في حقیقتھ على العلة التي تعتري الجسد، معنى ھذا أّن " المرض"بلفظ 
بمدلولھ األصلي الذي یصل إلیھ المتلقي  -في السیاق –ال یحتفظ " المرض"لفظ 

بمجرد الوقوف عند المستوى السطحي للصیاغة، وإنما یكتسب مدلوالً جدیداً ھو 
"  المرض"الذي یُفھم من سیاق اآلیة الكریمة، وھكذا فإّن معنى  لفظة " النفاق"

  .وھو معنى معنوي" النفاق "معنى   وھو حسي قد تغیر إلى
ل ھذین المدلولین یالحظ أّن ھناك عالقة سّوغت الخروج عن  والمتأمِّ

فاق، المدلول األول الحقیقي للفظ المرض إلى المدلول الثاني المجازي وھو الن
ھذه العالقة ھي المشابھة الحاصلة بین المرض والنفاق في أّن كالً منھما یفسد 
ما یتصل بھ، فالمرض یفسد األجساد فیفضي بھا إلى الھالك، والنفاق یفسد 
القلوب ویفضي بھا إلى الھالك كذلك، والقرینة المانعة من إرادة المدلول األول 

ة مسوقة لذم المنافقین الذي أبطنوا الكفر ھي أّن اآلیة الكریم" العلة الجسمانیة"
وأظھروا اإلسالم، وال معنى لئن یكون الذم في وصفھم بالمرض الجسماني، بل 

  .المراد ذمھم بفساد قلوبھم
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ُ َمثًَال قَْریَةً َكانَْت آَِمَنةً ُمْطَمِئنَّةً یَأْتِیھَا ِرْزقُھَا : ومنھ قولھ تعالى      َوَضَرَب هللاَّ
ُ لِبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا  َرَغًدا ِمنْ  ِ فَأََذاقَھَا هللاَّ ُكلِّ َمَكاٍن فََكفََرْت بِأَْنُعِم هللاَّ
لھ مجال محدد في " اللباس"و " اإلذاقة"فكلٌّ من لفظ  ،]112 :النحل[ یَْصنَُعونَ 

إحساس اللسان بأحوال الطعام، واللباس  - كما تعلم -االستعمال، فاإلذاقة حقیقتھا 
حقیقتھ الشيء الذي یُْلبس، ولھذا فإّن المناسب لإلذاقة ھو الطعم، والمناسب 

أو كساھا أذاقھا هللا طعم الجوع : "قولللباس ھو الكسوة، ومقتضى السیاق أن ی
فأذاقھا هللا : "، غیر أّن السیاق القرآني لم یقل ھذا، وإنما قال"هللا لباس الجوع

للداللة على أثر الجوع والخوف " اللباس"، فاستعار لفظ "لباس الجوع
وضررھما الذي لحق بجمیع أھل القریة بجامع اإلحاطة والشمول في كلٍّ 

، وبھذا انتقل 49منھما، حیث شملھم الجوع والخوف كما یشمل الثوب صاحبھ
المجازي والقرینة المانعة من عن مدلولھ الحقیقي إلى ھذا المدلول " اللباس"لفظ 

إرادة المدلول الحقیقي ھي إضافة اللباس إلى الجوع والخوف، كما استعار لفظ 
للداللة على االبتالء واالختبار، وھي من مالئمات المستعار لھ، " اإلذاقة"

، معنى ھذا أّن 50فاإلذاقة بمعنى االبتالء تالئم ما أصاب القوم من جوعٍ وخوفٍ 
عن مدلولھ الحقیقي وھو اإلحساس بأحوال الطعام  -أیضاً  - خرج  "اإلذاقة "لفظ 

إلى المدلول المجازي الذي یالئم السیاق وھو إصابة القوم وابتالؤھم بآالم 
الجوع، فلماذا جاء النظم الكریم على ما ھو علیھ؟ لماذا أوثرت كلمة اإلذاقة 

" لباس"ت كلمة على كلمة الكسوة، فقال أذاقھا ولم یقل كساھا؟ ولماذا اختیر
فھذه االستعارات  .طعم الجوع؟: ، فقال لباس الجوع، ولم یقل"طعم"على كلمة 
  . تشد انتباھنا إلى دقة النظم بما یخرج عما ھو مألوف من الكالم تستوقفنا  و

قد و قفوا عند ھذه الصورة المدھشة حقا،  ،فلقد نجد علماءنا األجالء        
السر البالغي الكامن وراء إیثار لفظتي  أنوا وحاولوا استجالء أسرارھا ورأ

ھو أّن المقام اقتضى " الطعم"و" الكسوة"على لفظتي  ،"واللباس" اإلذاقة"
شدة اإلصابة، وشمولھا وإحاطتھا بھم، فھؤالء القوم : التعبیر عن أمرین، وھما

 كانوا آمنین مطمئنین یأتیھم الرزق رغداً من كلِّ مكان، فكفروا بأنعم هللا عزّ 
وجل، فاستحقوا شدة اإلصابة وشمولھا، ولھذا عبّر النظم القرآني باإلذاقة لیفید 

الذوق واللمس، والكسوة : شدة اإلصابة، ألن اإلذاقة تستلزم اإلدراك بحاستین
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تستلزم اإلدراك بحاسة اللمس فقط، فكان التعبیر باإلذاقة ھنا أدلُّ وأقوى، كما 
لشمول، فأنت تعلم أّن اإلحاطة التي في اللباس أنھ عبّر باللباس لیفید اإلحاطة وا

ال نجدھا في الطعم، فالطعم إنما یكون في جزء من أجزاء الجسم، وأّما اللباس 
فكساھا هللا لباس الجوع : فمن شأنھ اإلحاطة التامة بالجسم كلھ، ولو قیل

فأذاقھا هللا طعم : والخوف ألفاد اإلحاطة والشمول دون الشدة، وكذا لو قیل
جوع والخوف ألفاد شدة اإلصابة دون اإلحاطة والشمول، ولھذا آثر النظم ال

لفظتي " الطعم"و" الكساء"بدال من لفظتي  -وهللا أعلم بمراده -القرآني 
  .51شدة اإلصابة، وشمولھا وإحاطتھا: لیفید األمرین معاً " اللباس"و " اإلذاقة"

فَأَْحیَْینَاهُ َوَجَعْلَنا لَھُ نُوًرا یَْمِشي أََوَمْن َكاَن َمْیتًا : قولھ تبارك وتعالى أما
فاالنتقال   ،]122 :األنعام[ بِِھ فِي النَّاِس َكَمْن َمثَلُھُ فِي الظُّلَُماِت لَْیَس بَِخاِرجٍ ِمْنھَا

 ،لغرض بالغي ،األمور المعقولة المعنویة إلى األمور المحسوسةكان من   
للنفس، فإن متدبر ھذه اآلیة الكریمة زیادة في تصویر المعنى وتمثیلھ یرتبط ب

ال یُراد " میتاً "، أي أّن لفظة "أو من كان ضاالً فھدیناه: "تجد أّن حقیقة الكالم
بھا معناھا الحقیقي، وھو اإلنسان الذي فقد الحیاة بوظائفھا البیولوجیة 
المعروفة، وإنما یُراد بھا اإلنسان الضال الذي خرج عن طریق الخیر واإلیمان، 

ال بمعنى بث الحیاة في اإلنسان، بل بمعنى " أحییناه"ذلك استخدمت لفظة وك
  .ھدیناه وأرشدناه إلى طریق الحق والخیر

فكلتاھما " الظلمات"و " نوراً " لفظتياستعمال مثلھ أیضا في  ونجد
خرجت عن مدلولھا الحقیقي لتكتسب مدلوالً جدیداً یشبھھ، فالنور الذي جعلھ 

نسان ھو اإلیمان، والظلمات التي ال یخرج منھا الكافر لإل - عّز وجل –الخالق 
بلفظة " اإلیمان"، وقد عبر النظم القرآني عن معنى 52ھي الشرك والكفر

لعالقة بین المعنیین وھي أّن النور ھو الذي یكشف معالم الطریق، " النور"
في  - عّز وجل–وینجي من عثراتھ وأخطاره، وھكذا یصنع اإلیمان بالخالق 

ره بالحق ویھدیھ إلى الخیر، ویجنبھ األخطار والمھالك، نفس ال مؤمن فھو یبصِّ
والعالقة " الظلمات"بلفظة " الشرك"التعبیر عن   -أي النظم القرآني –كما آثر 

ھي أّن الظلمات یتخبّط السائر فیھا، وال یعرف كیف یتّجنب الشر واألذى، 
إلى ما فیھ خیره یتخبّط بھ المشرك، فینصرف عن السعي  -كذلك -والشرك 
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ونجاتھ، و یالحظ أّن االنتقال من ألفاظ الحقیقة إلى ألفاظ المجاز أبلغ في تأدیة 
المعنى، إلخراجھا المعقول إلى المحسوس، ذلك أّن اإلیمان والكفر أمران 
مجردان ال یدركان بالحس، فلّما استعار لھما النص القرآني النور والظلمات 

بالحواس، ونقل المعنى العقلي إلى الصورة  خرج من المجرد إلى ما یُدرك
الحسیة، فأصبحت المعنویات واألمور العقلیة شاخصة أمام العین، وھذا یؤكد 

  .المعنى ویقرره في ذھن المتلقي
تجده یستعمل   ،التھكم بالمنافقینید التعبیر القرآني  االستھزاء وحین یرو

یظھر في ھذا النوع من االستعارة على ضده ونقیضھ، واللفظ الدال على معنى 
الداللي بصورة جلیة في األلفاظ المستعارة لقصد التھكم واالستھزاء،  االنزیاح

إذ تُبنى االستعارة على تنزیل التضاد الحاصل بین الطرفین منزلة التناسب 
لقصد التھكم، وتسّمى عندئٍذ باالستعارة العنادیة التھكمیة، وقد عّرفھا السكاكي 

استعارة اسم أحد الضدین أو النقیضین لآلخر بواسطة انتزاع "بأنھا )ھــ626(
، ثم ادعاء ...شبھ التضاد، وإلحاقھ بشبھ التناسب بطریق التھكم أو التلمیح 

، ویفھم من ھذا أّن 53"أحدھما من جنس اآلخر، واإلفراد بالذكر، ونصب القرینة
ل االستخدام، إلى حقل داللي اللفظ ینتقل من حقلھ الداللي المعروف لھ في أص

آخر، بحیث یقیم مع لفظ آخر عالقة داللیة جدیدة من نوع التضاد أو التخالف 
لغایة انتقادیة، فالنص القرآني عندما یرید التھكم أو االستھزاء بقوٍم أو بشخٍص 
ما یؤثر استعمال ألفاظ المدح والبشارة في نقائصھا من الذم واإلنذار، فمثال 

ِر اْلُمنَافِقِیَن ِبأَنَّ لَھُْم َعَذابًا أَلِیًما: في عاقبة المنافقینیقول تعالى   :آل عمران[ بَشِّ
، فالمعروف أّن البشارة ھي اإلخبار بما یُْدخل السرور على النفس، ولكنھا ]21

استعملت في اآلیة الكریمة بمعنى اإلنذار وھو اإلخبار بما یسيء، وفي إنزال 
شیر واإلنذار منزلة التناسب استخفاف بعقول ھؤالء التضاد الحاصل بین التب

المنافقین وتسفیھ لھم، ألّن التبشیر واإلنذار ال یجتمعان في شيء واحد بحیث 
یكون المبشَّر بھ ھو المنَذر بھ في الوقت نفسھ، وإنما ُسّمي اإلخبار بالعذاب 

ي تأثیره تبشیرا لقصد التھكم واالستھزاء بالمنافقین، ویعتمد أسلوب التھكم ف
الفني والجمالي على التفاعل بین المتلقي والنص طرداً وعكساً، حیث تتجھ 
الداللة في البنیة الظاھریة من النص إلى المتلقي لتوحي في ذھنھ بمدلول معیّن 
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بعد تأملھ في السیاق  -، ثم ترتد الداللة مرة أخرى من المتلقي "البشارة"ھو 
إلى النص، فترشح مدلوال معاكسا في البنیة  - وفي الدوال األخرى للصیاغة

  54."اإلنذار"الباطنیة ھو 
سمیھ ال یسمیھ الزمخشري العكس في الكالم وی ،ھذا األسلوبو

إال  ،الذي تقوم علیھ االستعارة غیر واضح ھنا استعارة، ألن مبدأ المشابھة
ثلة في سیاق مخاطبة الكفار والضالین، ومن ھذه األمیكثر وروده و  ،55بتكلف 

ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق  )47(ُخُذوهُ فَاْعتِلُوهُ إِلَى َسَواِء اْلَجِحیِم : قولھ سبحانھ وتعالى
، ]49-47 :الدخان[ ُذْق إِنََّك أَْنَت اْلَعِزیُز اْلَكِریمُ  )48(َرأِْسِھ ِمْن َعَذاِب اْلَحِمیِم 

المتجبِّرین في حیث وردت ھذه اآلیات في سیاق الحدیث عن تعذیب المتكبِّرین 
الدنیا الذین تكبّروا على عبادة هللا فأذلھم وأھانھم في اآلخرة، ولھذا كان مقتضى 

، 56"ذق إنك أنت الذلیل المھان: "أن یكون -في اآلیة األخیرة -ظاھرة السیاق
الذلیل "لفظتي " بدال من"العزیز الكریم "لكن النص القرآني استخدم لفظي 

والكرامة للذلة والمھانة تھكماً واستھزاء بالكافر حیث استعار العزة " المھان
على .المتكبِّر عن عبادة هللا، وبھذا خرج السیاق عن معنى المدح إلى معنى الذم

 .سبیل التھكم و االستھزاء
 العبارةوحي بالمدح والتعظیم من خالل استخدام یاآلیة األخیرة فظاھر  

الضمیر المنفصل مع " إنّ " يتوكیدھالتي دخلت علیھا حرف و" العزیز الكریم"
، ولكن السیاق الذي تتحرك فیھ الصیاغة یخالف "أل"وتعریف الخبر بــ " أنت"

بین في النار  المدح والتعظیم تماماً، فالحدیث ھنا عن تعذیب المتكبِّرین والمكذِّ
األخرى جو الخزي والمھانة الذي  تعذیبا مؤلماً مھیناً، ولھذا جّسدت الدوال

ر من خالل التعبیر عنھ بضمیر الغائب الذي ینفي حضوره في یحیط بالمتكبِّ 
خذوه، "الصیاغة ویوحي بإھمالھ واحتقاره، باإلضافة إلى أفعال األمر المتتالیة 

التي تحولھ إلى إنسان حقیر یتم التصّرف فیھ دون أدنى " اعتلوه، صبوا، ذق
األخیرة، وینتقل بمعنى اعتبار إلرادتھ، كلُّ ذلك یفّجر الداللة التھكمیة في اآلیة 

المدح والتعظیم فیھا إلى معنى الذم والتحقیر، قصداً إلى االستخفاف بالمتكبٍّرین 
  .57اآلثمین، وإھانتھم، وتبكیتھم على ادعائھم العزة والكرامة في الدنیا
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" العزیز الكریم"یُذّكرنا استخدام لفظتي ما نجده كذلك في موضع آخر و
النص القرآني، وھو قولھ تعالى حكایة عن قوم  فيعلى ھذا النحو التھكمي 

قَالُوا یَا ُشَعْیُب أََصَالتَُك تَأُْمُرَك أَْن نَْتُرَك َما یَْعبُُد آَبَاُؤنَا أَْو أَْن نَْفَعَل فِي : شعیب
ِشیدُ  إنّك ألنت : ، وحقیقة الكالم]87 :ھود[ أَْمَوالِنَا َما نََشاُء إِنََّك َألَْنَت اْلَحلِیُم الرَّ

ألّن ؛السفیھ الغوي، وإنما استعار التعبیر القرآني الحلم والرشد للسفھ والغي
، ولذلك كانت االستعارة ھنا استعارة 58قصد قوم شعیب السخریة واالستھزاء

تھكمیة تفید معنى المدح في ظاھرة البنیة الظاھریة، ولكنھ مدح یؤول البنیة 
إلى الذم، ألن  - ق الذي یحیط بھا بعد التأّمل في دوال الصیاغة والسیا -الباطنیة 

المقصود بالحلیم الرشید ھو السفیھ الغوي، ولذلك یمكن القول إّن االستعارة 
التھكمیة تقوم على قلب الداللة أو على تولید داللة مغایرة لمعاني األلفاظ 

، بقصد االستھزاء وتحقیق داللة بلیغة مؤثرة في المتلقي ومؤلمة أشد الظاھرة
   .س المستھزأ بھاأللم في نف

  :ـةمتاخال
  :یمكن تسجیل النتائج التالیة  ،من خالل ھذا البحث 
عمدت إلى التصویر  و ،ة القرآنیة تجاوزت حدودھا المعجمیةـإن اللفظ - 1

بعث و ،یس حاضرا أو بعیدا عن المألوفـل تقریب مالـالبالغي من أج
   .ارئـال في نفس القـالشعور بالجم

حیث  ،األلفاظ من داللتھا المادیة إلى المعنویة أو العكسالكریم قرآن الینقل  - 2
وھذا ما یحدث في  ،ثر في النفسأیختار لفظة بدال من أخرى لما لھا من 

 .والذي یعد جانبا مھما في الداللة ،المجاز بأنواعھ
من مجال إلى  ادالالت اللفظ وانتقالھ انزیاحأثرا كبیر في للمجازاللغوي   - 3

ووسیلة قویة تمكن مستعمل  ،ة التعبیریة في اللغةفھو محرك للطاق ،آخر
 .اللغة من التصرف في المعاني

وتبعدھا عن   ،ةـتتجد معاني األلفاظ في أي لغوسیلة بھا  المجاز اللغوي - 4
وال یتم ھذا االنتقال الداللي إال بتوفر جملة من العالقات بین المعنى . ةـالرتاب

 .المنقول إلیھو المنقول
ولكن  ،بغیر عالقة المشابھةفي المجاز المرسل یكون االنزیاح الداللي  - 5

 .المكانیة  وغیرھابعالقات السببیة والمسببیة والحالیة و
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  .بعالقة المشابھة كما بیناانزیاح الداللة في االستعارة یكون و - 6

  
  : قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم روایة ورش عن نافع
تحوالت البنیة في البالغة العربیة، دار الحضارة للطبع والنشر : البحیري أسامة -1

 2000، 1والتوزیع، طنطا، ط
، 1فوزي عطوي، ط: البیان والتبیین، تحقیق: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر -2

  .م1968دار صعب بیروت، 
محمود شاكر، مكتبة الخانجي، : دالئل اإلعجاز، تحقیق: الجرجاني عبد القاھر -3

 .م1989، 2ھرة، طالقا
الوساطة بین المتنبي : الجرجاني الشریف القاضي علي بن محمد بن علي -4

، )دط. (ھاشم الشاذلي، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة: وخصومھ، تحقیق
 .)دت(

تحقیق رضا رجب،دار الینابیع، دمشق، : شرح دیوان المتنبي : ابن جني، الفسر  -5
 .2004،  1ط

أحمد فتحي رمضان، االستعارة في القران الكریم، أنماطھا و دالالتھا الحیاني  -6
 م2016، 1البالغیة، دار غیداء للنشر و التوزیع، ط

  حسین عبد القادر -7
 .1991، 1القرآن والصورة البیانیة، دار المنار، القاھرة، ط -
 .لقرآن؛ إعجازه وبالغتھ، المطبعة النموذجیة، دط، دتا -
الكشاف، تح عبد الرزاق عبد  :قاسم جار هللا محمود بن عمرالزمخشري، أبو ال -8

 .م2001، 2المھدي، دار إحیاء التراث، بیروت، ط
، 1دروس في البالغة العربیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: الزناد األزھر -9

 .م1992
بیروت، السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة،  -10

 م2000، 1ط
مجاز القرآن خصائصھ الفنیة وبالغتھ العربیة، دار : الصغیر محمد حسن -11

 .م1994، 1الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط
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تفسیر التحریر والتنویر، مؤسسة التاریخ، بیروت، : ابن عاشور محمد الطاھر -12
  .م2000، 1ط

مفید : ناعتین؛ الكتابة والشعر، تحالص:  العسكري أبو ھالل الحسن بن عبد هللا -13
 .م1984، 2قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 حقائقالعلوي یحیى بن حمزة، الطراز المتضمن ألسرار البالغة  وعلوم  -14
 .اإلعجاز،  تح محمد عبد السالم شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت
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  تعلیمیّة القواعد النّحویّة بین التجرید واإلبداع

  في ضوء القرآن الكریم 
  ـ مقاربات تعلیمیة ـ 

  
  عمر عروي. د

  1جامعة باتنة - كلیة العلوم اإلسالمیة 
dr.aroui17@gmail.com  

  
  : ملخصال

یھدف البحث إلى دراسة تمثالت التعلیمیة للنحو العربي في شكلھ        
القواعدي للطلبة ما قبل الجامعة وللطلبة الجامعیین، ألن موضوع علم النحو ھو 
البحث في المبادئ التي تقوم علیھا الظواھر التعبیریة من خالل مقاربة 

والفنیة والجمالیة، النصوص وفھمھا للكشف عن مضامینھا المعنویة والداللیة 
ومدى تذوقھا لدى طالبنا في ظل المناھج التعلیمیة الحدیثة، من ھنا كانت 

ھل نستطیع أن نفھم النص القرآني بمعزل عن عالقاتھ : إشكالیة الموضوع
اللفظیة والتركیبیة؟ وھل النحو فّن وذوق وإبداع أم ھو قواعد مجردة؟ وھل ھو 

لنص الداللیة والجمالیة والفنیة أم ھو غایة في طریقة أسلوبیة توصلنا إلى خبایا ا
كیف نقدم القواعد النحویة للمتعلمین في ضوء اإلبداع والفن بعیدا .. حّد ذاتھا ؟ 

  ... عن التجرید والجمود ؟ 
  القرآن الكریم –اإلبداع  –النحو  –التعلیمیة : الكلمات المفتاحیة

 
Abstract:     
       The research aims to study the didactic  representations 
of the Arab grammar in its syntactic   form for pre-
university and undergraduate students, because the topic of 
grammar science deals with the principles on which 
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expressive phenomena are based through the approach of 
texts and their understanding to reveal their moral, semantic, 
artistic and aesthetic contents as well as students' in light of 
Modern educational curricula,acceptance Thus, the  problem 
of  the topic would be : 
          Can we understand the Qur’anic text in isolation from 
its verbal and structural relationships? Is grammar an  art, 
taste and creativity or pure abstract rules? Is it a stylistic  
method that led us to the semantic, aesthetic and artistic 
texts ?  Or is it  with a specific objective ? .. How to 
introduce  the grammatical rules for learners in the light of 
creativity and art , away from abstraction and immobility ? 
    Key-words :  Didactics , grammar , creativity , The Holy   
Qur'an    

  
  :مقدمة

إنَّ أشرف العلوم، وأجلّھا تلك العلوم المتصلة بالقرآن الكریم اتصاال وثیقا،        

والتي تھدف في نتاجھا إلى معرفة ما ینضوي علیھ األسلوب القرآني البدیع من 

كنوز لغویة وعلمیة وفقھیة والسیما علم النحو، إذ یتّمیز ھذا العلم بسمّوه، وعلّو 

ار البحث فیھ یبرز وجھ االعجاز البیاني للقرآن قدره، ورفعة شأنھ، ألنَّ مد

الكریم، ویحدد المفاھیم العامة المنضویة تحت دالالتھ، ویقوم على ضبط النص 

وتحدید مجاالتھ المتعددة، وبیان معانیھ، وتوضیح دالالتھ، بل ھو یغلق النص 

  . أو یفتحھ على تأویالت عدیدة

النص وضبطھ ضبطا یلیق بمعناه ولّما كان علم النحو یھدف إلى تذوق       

العام المراد توصیلھ، ضبطا یخدم موضوعھ ویظھر معناه من خالل الغوص 

في أعماق بعیدة في معاني النص ودالالتھ التي تثبت جمال الكالم اللغوي 
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والنحوي والبیاني، من ھنا كانت األھمیة الخطیرة لقضایا النحو العربي في 

ناه جمالیات النص، وإبداعاتھ الخالقة في استجالء ما خفي من درر، واستك

التأثیر على نفسیة المتلقي، كان علینا حینما نقدمھ إلى المتعلمین نقدمھ بآلیات 

تعلیمیة حدیثة تستقطب عقولھم، وتحبّب إلیھم فنونھ وقضایاه، وتمكنھم من 

  .إدراكھ وفھمھ

دى متعلمینا في مازلنا نسمع ونرى ذلك التخوف الشدید من القواعد النحویة ل    

كل األطوار التعلیمیة، مما جعلھم یعزفون عن الدرس النحوي، وال یفقھون 

  .قواعده، فتراھم یتمثلونھ جدارا أملس ال یمكن صعوده

النحویة، وھل من ھنا كانت إشكالیة دراستي تتمحور حول تعلیمیة القواعد 

ركیبیة؟ وھل نستطیع أن نفھم النص القرآني بمعزل عن عالقاتھ اللفظیة والت

النحو فّن وذوق وإبداع أم ھو قواعد مجردة؟ وھل ھو طریقة أسلوبیة توصلنا 

كیف .. إلى خبایا النص الداللیة والجمالیة والفنیة أم ھو غایة في حّد ذاتھا ؟ 

نقدم القواعد النحویة للمتعلمین في ضوء اإلبداع والفن بعیدا عن التجرید 

  ...والجمود ؟ 

  :النحو والنص

إنجاز النَّص وإزاحتھ من دائرة التفكیر إلى دائرة المشافھة  محاولة  إنّ        

الفنّي وعلى مستوى رحلتھ التي  والكتابة ال یعنیان أبداً اكتمالھ على المستوى

قُّدر لھ، واكتمالھ على  أنشئ من أجلھا؛ أي على المستوى الوظیفي الّذي

لمستوى النحوي التركیبي، ومن المستوى الداللي، بل یحتاج إلى اكتمالھ على ا

، وھذا ال نجده صحة المستوى النحويھنا یمكن القول أن الداللة التامة تستلزم 

  .مكتمال إال في األسلوب القرآني
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وقد كانت التعلیمیة من وشائج استمراریة المعرفة، وتحقیق التواصل      

ف مستویاتھم، إذ العلمي، وتجسید الفعل التعلمي التعلیمي لدى المتعلمین باختال

تعني النظریات والقواعد واآللیات التي تحدد كیفیات تقدیم المعرفة، أو مجموعة 

الطرق واألسالیب وتقنیات التعلم فھي تحدد وضعیات التعلم وتتعامل معھا 

  .بمنھجیة معینة 

إّن النحو فّن لغوي، ینتج النص، وینضج الذوق، ویصقل العاطفة، وینمي    

لدى المتكلم والمتلقي على حد سواء، وھو لیس من العلوم المجردة  الذائقة الفنیة

التي توظف العقل، أوالقیاس المنطقي، فالطبع الغالب في النحو ھو الطابع 

الوجداني الفني العلمي، وبالتالي كانت صلتھ باألدب صلة وثیقة، فمن خاللھ 

ز المفاضلة بین ینبني النص وتنكشف جمالیاتھ، وقیمھ الفنیة واإلبداعیة، وتبر

تعبیر وتعبیر من خالل الصحة واإلدراك والسالمة التركیبیة واللغویة، وبالتالي 

علیھ أن یتجاوز حدود اللفظ أو الجملة إلى دائرة أوسع قوامھا النص، واألسلوب 

النحوي ھو بنیة لغویة داللیة مباشرة وغیر مباشرة یحمل وظائف اإلثارة 

وظیفة التوصیل واإلبالغ واإلفادة بنقل األفكار، واإلمتاع في الوقت الذي یحمل 

وھو ظاھرة تركیبیة داللیة تجمع بین الفن ... مع الصحة والتحقیق والتدقیق

واللغة والحیاة في بنیة فنیة مثیرة للعاطفة والوجدان والعقل واإلحساس بالجمال 

  . من خالل الغوص في رحاب النص المنبنیة تراكیبھ على قواعد النحو

  : التركیب القرآني في ضوء المعاییر النصیة

إن خیر ما توصف بھ الجملة في القرآن الكریم، أنھا بناء قد أحكمت لبناتھ،     

ونسقت أدق تنسیق  ال تحس فیھا بكلمة تضیق بمكانھا، أو لیست في موضعھا، 

أو ال تتعایش مع أخواتھا حتى صار من العسیر، بل من المستحیل أن تغیر كلمة 
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لمة، أو تستغني فیھا عن لفظ، أو أن تزید فیھا شیئا  وصار قصارى أمر من بك

یرید معارضة جملة في القرآن، أن یرجع بعد طول المطاف إلیھا كأنما لم یخلق 

  .هللا ألداء تلك المعاني، غیر ما اختاره القرآن لھذا األداء

ة بل كل حرف إن التعبیر القرآني تعبیر فني مقصود، كل لفظ« : قال السامرائي

فیھ وضع وضعا فنیا مقصودا، ولم تراع في ھذا الوضع اآلیة وحدھا وال 

  )1(»السورة وحدھا بل روعي في ھذا الوضع التعبیر القرآني كلھ 

وإنك لتحار إذا تأملت تركیب القرآن، « : یقول مصطفى صادق الرافعي     

ونظم كلماتھ في الوجوه المختلفة، التي یتصرف فیھا، وتقعد بك العبارة إذا أنت 

حاولت أن تمضي في وصفھ، حتى ال ترى في اللغة كلھا أدل على غرضك، 

: إلى أن یقول... ازوأجمع لما في نفسك، وأبین لھذه الحقیقة، غیر كلمة اإلعج

فترى اللفظ قارا في موضعھ، ألنھ األلیق في النظم، ثم ألنھ مع ذلك األوسع في 

المعنى  ومع ذلك األقوى في الداللة، ومع ذلك األحكام في اإلبانة، ومع ذلك 

األبدع في وجوه البالغة، ومع ذلك األكثر مناسبة لمفردات اآلیة، مما یتقدمھ أو 

  )2(. »... یترادف علیھ

والجملة القرآنیة تتبع المعنى النفسي، فتصوره بألفاظھا لتلقیھ في النفس، حتى 

إذا استكملت الجملة أركانھا، برز المعنى ظاھرا، فلیس تقدیم كلمة على أخرى 

صناعة لفظیة فحسب، ولكن المعنى ھو الذي جعل ترتیب الجملة ضرورة ال 

  .محید عنھا، وإال اختل وانھار

َوإِْذ یَْرفَُع إِْبَراِھیُم القََواِعَد ِمَن البَیِْت َوإِْسَماِعیُل َربَّنَا تَقَبَّْل : لىفمثال قولھ تعا

ِمیُع الَعلِیمُ  فإن إسماعیل معطوفا على إبراھیم في تركیب . )3( ﴾ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّ

اآلیة الكریمة، فھو كأبیھ یرفع القواعد من البیت، ولكن تأخره في الذكر یوحي 
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بأن دوره في رفع القواعد دور ثانوي، أما الدور األساس فقد قام بھ إبراھیم، 

وفي ، )4(»م یبني، وإسماعیل یناولھ الحجارةكان إبراھی: قیل«: مخشريقال الز

َالِة َوإِنََّھا لََكبِیَرةٌ إِالَّ َعلَى الَخاِشِعینَ : قولھ تعالى ْبِر َوالصَّ   )5(﴾َواْستَِعینُوا بِالصَّ

فإن المستعان علیھ في اآلیة غیر مذكور، ولكن لیوحي ھذا الحذف إلى النفس   

أن كل ما یقوم أمام المرء من مشقة، وما یعترضھ من صعوبات، یستعان على 

  .التغلب علیھ بالصبر والصالة

ولو قارنّا النظم القرآني بغیره من نظم البلغاء، وكالم الفصحاء والخطباء    

یستثمر برفق أقل ما یمكن من األلفاظ في أكثر ما یمكن من لوجدنا أن القرآن 

المعاني یستوي في ذلك مواضع إجمالھ  والتي یسمیھا الناس مقام اإلیجاز، 

ولذلك فھو إیجاز كلھ ألنھ ال یجاوز ... ومواضع تفصیلھ والتي یسمونھا اإلطناب

ولو « : ، ویقول عبد العظیم المطعني)6(سبیل القصد وال یمیل إلى اإلسراف 

ثم أدرت لسان العرب لتضع موضعھا لفظة أحسن  –أي القرآن  –نزعت منھ 

  )7(» منھا لم تجد

والقرآن الكریم لھ نظمھ العجیب، وتركیبھ الفرید الذي یأخذ باأللباب،       

فكان من إعجاز القرآن أنھ أقام أبنیة من النظم  «ویسوق إلیھ أعناق البیان 

لي ما بینھا من تناسق ھندسي، وتجاذب روحي، الكالمي غیر مستندة إال ع

أحكمھ الحكیم العلیم، وقدره اللطیف الخبیر، في القرآن الكریم صور كثیرة من 

ھذا النظم الذي یعتمد علي تجاذب الكلمات وتعانق اآلیات، فیكون ذلك رباطھا 

  .)8( » الذي یمسك بھا ویشد بعضھا إلي بعض في وثاقة وإحكام

والجدید في نظم القرآن أنھ في كل شأن « : یقول محمد عبد هللا دراز 

من شؤون القول لھ أشرف المواد، وأمسھا رحما بالمعنى المراد، وأجمعھا 
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للشوارد وأقبلھا لالمتزاج، ویضع كل مثقال ذرة في موضعھا الذي ھو أحق بھا 

وصورتھ   وھي أحق بھ، بحیث ال یجد المعنى في لفظھ إال مرآتھ الناصعة

الكاملة، وال یجد اللفظ في معناه إال وطنھ األمین وقراره المكین، ال یوما وال 

بعض یوم  بل على أن تذھب العصور وتجيء العصور، فال المكان یرید 

وال الجملة تجيء من ھذا ... بساكنھ بدال، وال الساكن یبلغ عن منزلھ حوال

  .)9(» ناألسلوب بما ھو المثل األعلى في صناعة البیا

إذن فالجملة في القرآن الكریم لیست نصوصا محدودة ومتناھیة على  

مستوى المعاني وتفرعاتھا  ودالالتھا وأغراضھا، وإن كانت نصوصا محدودة 

ومتناھیة على مستوى اللفظ، فھي تتمیز باإلطالقیة التي تجعل اإلحاطة بھا 

لكل زمان ومكان، مطلقا أمرا مستحیال في أي زمان أو مكان بل ھي صالحة 

  .بخالف الجملة البشریة فھي محدودة المعنى محدودة اللفظ

ولقد أنزل القرآن الكریم على نظام مرتل متسق، یشد بعضھ بعضا كما 

ولما كان األصل في نظم القرآن أن تعتبر « تشتد الحجرات في البنیان، 

ل أن یقع في الحروف بأصواتھا وحركاتھا ومواقعھا من الداللة المعنویة، استحا

تركیبھ ما یسوغ الحكم في كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما یجري مجرى 

الحشو واالعتراض، أو ما یقال فیھ إنھ تغوث واستراحة كما تجد من كل ذلك 

في أسالیب البلغاء، بل نزلت كلماتھ منازلھا على ما استقرت علیھ طبیعة 

ي تمكنت بھ مفردات النظام البالغة، وما قد یشبھ أن یكون من ھذا النحو الذ

الشمسي وارتبطت بھ سائر أجزاء المخلوقات صفة متقابلة بحیث لو نزعت 

كلمة منھ أو أزیلت عن وجھھا، ثم أدیر لسان العرب كلھ على أحسن منھا في 

. )10(» تألیفھا وموقعھا وسدادھا، لم یتھیأ ذلك وال اتسعت لھ اللغة بكلمة واحدة
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آن وضع لتأدیة غرض ما في ترابط وتشابك فكل حرف وكل كلمة في القر

انسجام النص وتماسكھ  عجیبین، ولیس فیھ حرف وال كلمة زائدین، وآیاتھ تحقق

والربط بأدواتھ المختلفة، وأنواع التراكیب، والعالقات بین الجمل، وكلھا أمور 

ال یتأتى تفسیرھا إال من خالل وحدة النص القرآني، واعتباره جملة واحدة، إذ 

قیل أحسن طریقة التفسیر أن « : یقول الزركشى، القرآن یفسر بعضھ بعًضا أن

یفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر، وما اختصر 

  .)11(»في مكان فإنھ قد بسط في آخر

وفي ھذا دلیل على مبدأ تماسك النص لیس فقط على مستوى السورة أو 

إِنَّا  ﴿: كلھ، یقول القرطبي في تفسیر قولھ تعالىاآلیة وإنما على مستوى القرآن 

إنا أنزلناه یعني القرآن، وإن لم یجر لھ ذكر في « : )12(﴾ أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْیلَِة اْلقَْدرِ 

  .)13(» ألن المعنى معلوم، والقرآن كلھ كالسورة الواحدة ؛ ھذه السورة

  .:اآللیات الفنیـة واإلبداعیة للنحو في إنتاج الداللة

ونقصد بھ ھنا تلك األدوات التي تضمنتھا العناصر النحویة كالقصدیة         

واالھتمام والعنایة والسیاقات المتعددة والقرائن المتنوعة التي تجتمع في تحدید 

ھـ بـ 471دالالت النص ومعانیھ، وھذا ما عبر عنھ عبد القاھر الجرجاني ت 

شعراً أم  بشتّى أجناسھ، سواء أكان ، ثم بعد ذلك تبدأ ّرحلة النص)معاني النحو(

نثراً، لتتمظھر على مستوى التفسیر والتأویل تبعا لمحددات القراءة، وفیھا 

اإلبداعیّة للعمل األدبّي ضمن النظام النحوي الذي یحكم الخطاب  تظھر القدرات

ككل، وتظھر أیضاً القدرات اإلبداعیّة للمتلقي وتظھر المستویات النحویة 

 .للخطاب

وعلیھ فإن المتلقي یتكئ على بنیة النص، أي على نسیج عالقاتھ الداخلیة، 
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والتي تحكمھا القواعد النحویة كي یخلق السیاق العام الضروري لفھم النص 

المقروء أو المكتوب، وبھذا یكون المستوى النحوي یتمظھر من خالل ترابط 

لمتكلم والقارئ وتمازج عدة عناصر منھا  الصوت والرمز واللفظ والتصور وا

  .إلنتاج الداللة، وتحدید المعنى

بھذا الشمول، إذ یضم الصوت ) اللغة الواصفة(لّما كان النحو العربي      

وال یقتصر على الناحیة الشكلیة، واالھتمام ... والصرف والتركیب والّداللة

بأواخر الكلم أو ما یعرف بظاھرة اإلعراب فقط كان لزاما على من یرید 

إلى المعنى التسلح بآلیات توجیھ داللة التركیب الذي أمامھ، واستنطاق  الوصول

كل ما من شأنھ أن یعین على فھم النص أو توجیھ داللتھ، ومن تلك اآللیات 

اتھ، وھذا ھو شأن ما یسمى بالقرائن والعناصر منھا ما ھو في التركیب ذ

ألن ھذین ) القرائن المقالیة(ویصدق علیھما اصطالح اللفظیة والمعنویة 

ومنھا ما یتعلق النوعین من القرائن یؤخذان من القول الملفوظ أو المكتوب، 

بالمحیط أو الجو العام الذي سیق فیھ التركیب ویسمى ھذا بالقرائن الحالیة أو 

  .)3(14سیاق الحال 

وتُدرس فیھ تألیف وتركیب الجمل وطُرق تكوینھا وخصائصھا الداللیة 

یبحث في بناء الجملة سواء أكانت فعلیة أو اسمیة أو شبة والجمالیة، بمعنى أنھ 

جملة، والّداللة التركیبیة وھو ما یسمى بالمعاني النحویة یرجع إلى الصعوبات 

فإن الجملة قد تصاغ بصیغة معینة «. الكامنة في تحدید الّداللة التركیبیة للجملة

االلتزام  وتحتمل عدة معان مختلفة بعضھا بطریق التضمن وبعضھا بطریق

وبعضھا بطریق الّداللة المباشرة وبعضھا بطریق اإلیحاء أو الرمز إلى 

  )15(»آخره
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ات نحویّة قمن إقامة عال) اللغة الواصفة(تُستمّد الّداللة على المستوى النحوي    

؛ ذلك أّن اللغة لیست إالّ )16(بین األلفاظ في الجمل على وفق قوانین اللغة 

) األلفاظ(سواء أكانت على مستوى المفردات  الوضعیّةمجموعة من القوانین  «

  .)17(»)الجملة( أم على مستوى التركیب 

ولكّل من ھذه المفردات وظیفة نحویّة تتحّدد بانضمامھا إلى غیرھا من    

األلفاظ في نظام تركیبّي معیّن، وقد بیّن النحوّیون القدماء ذلك في دراساتھم 

الحروف تدخل على « إّن : الوافقالتراكیب، التحلیلیّة لأللفاظ في الجمل و

ذھب، ومضى، فتخبرھما عّما سلف، فإن اتّصلت ھذه : األفعال فتنقلھا نحو قولك

، )18(» إن جئتني أكرمتك: ع، نحوقا إلى ما لم ینقلتھاألفعال بحروف الجزاء، 

ي فضالً عن اإلعراب الّذي تنبّھوا إلى أثره األساس في تحدید الوظیفة النحویّة ف

  . األصل

وقد أدرك المفّسرون قیمة الّداللة المستوفاة من المستوى النحوي فأولوھا 

اھتمامھم فاعتمدوھا أساساً في فھمھم النصوص القرآنیّة وتوجیھھا معنوّیاً، كما 

اعتمدھا األصولیّون لبیان األحكام القرآنیّة الشرعیّة؛ ذلك الرتباط علم األصول 

توجیھ الترتیب اللفظّي وبیان داللتھ الّتي تختلف من ب« بفھم المعاني النحویّة و

كالفاعلیّة، والمفعولیّة، واإلضافة، والتعّجب  واالستفھام،  )19(» تركیب إلى آخر

والنفي، وما شابھ ذلك؛ إذ إّن وظیفة األصولّي ھنا إدراك ھذه المعاني النحویّة 

جلیا في باب ، ویتمظھر ھذا المستوى )20(المختلفة بحسب اختالف التراكیب 

قَْوُمَك َوھَُو اْلَحقُّ قُل لَّْسُت َعلَْیُكم  بِھِ َوَكذََّب ﴿: التقدیم والتأخیر نحو قولھ تعالى

في  ولما كان اإلنسان ربما حصل لھ اللوم بسبب قومھ ، كان « )21(﴾بَِوِكیلٍ 

فماذا أصنع  بھم؟ فقال تعالى : ھذا المقام بمعرض أن یخاف عاقبة ذلك ویقول
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أنھ لیس علیھ بأس من تكذیبھم ﴿قُْل لَّْسُت﴾ وقدم الجار والمجرور لالھتمام معلما 

﴿علیكم بوكیل﴾ أي حفیظ ورقیب :بھ معبرا باألداة الدالة على القھر والغلبة فقال

  .)22(»ألقھركم على الرد عما أنتم فیھ

كما نجد ھذا االھتمام عند عبد القاھر الجرجاني، الذي ربَط المعنى بالنحو     

وُعني بالَعالقات التركیبیة بین الكلمات داخل الجملة والوحدة وبین الجمل في 

والمزیة عنده في المعاني فاأللفاظ ال تتفاضل مفردةً إال حینما  ،)23(النّص الواحد 

دخولھا في التألیف وقبل أن «تأتلف وتتركب في جمل، فالكلمة المفردة قبل 

تصیر إلى الصورة التي بھا یكون الكلم إخباراً وأمراً ونھیاً واستخباراً وتعجباً  

إفادتھا إال بضم كلمة إلى وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي ال سبیل إلى 

أي أنَّ لأللفاظ وظیفة معینة علیھا أن ، )24(»كلمة وبناء لفظة على لفظة

تؤدیھا، وإال فال قیمة لھا في ذاتھا، على أنَّ األلفاظ تتحّدد قیمتھا في ضوء 

الصورة المركبة، والمعنى ھو الّداللة الكلیة المستمدة من الوحدة الناشئة من 

  ).لفظ والمعنىال(كلیھما، أي من 

المتحدث أو (سواء أكان على مستوى المتكلم (إن قضیة إنتاج الداللة       

تقتضي اإللمام بجمع من )) القارئ أو السامع(أو على مستوى المتلقي ) الكاتب

العناصر التي تتضافر مجتمعة لتكوین وسائل ضروریة ال یمكن االستغناء عن  

سائل من ماھو داخلي كاللغة نفسھا أحدھا بأي حال من األحوال وھذه الو

واأللفاظ ومنھا ماھو خارجي كالمتكلم والمتلقي والسیاق وھذا كلھ یعتمد على 

تحقیق معاني النحو وقوانینھ الموضوعیة من خالل معرفة وجوه اللغة العربیة 

وأسالیبھا، وطرق المجاز ومقاصده خاصة، المتعلقة بالمنحى الداللي اإلضافي 
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حقیقي، أو أدائھ لوظائف أخرى غیر داللتھ النصیة كالتخصیص، على المعنى ال

  ...والتعمیم، فضالً عن المجاز، ومعرفة االشتقاق وفروعھ وأصولھ

  :الفّن والتّجرید

نقصد بالتجرید تلك القواعد المجردة من سیاق األمثلة النصي، أو القواعد      

المعیاریة التي تحكم طبیعة الموضوع  وتحّد من قیمھ الفنیة الجمالیة، وتجعلھ 

في قالب قسري ال ینم عن قراءة جمالیة، أما الفن فھو اإلبداع الخالق الذي یتولد 

م، واستكناه جمالیاتھ الفنیة وقیمھ اإلبداعیة عن الذوق السلیم للنص في سیاقھ العا

التي تنم عن قراءة نموذجیة للنص في ضوء النقد األدبي، ولعّل الدرس النحوي 

في تعلیمیتھ الیوم نجد كثیرا من یتناولھ في ضوء أمثلة غیر معزوة إلى سیاقھا 

لنحو الفني وعدم ربطھا بسیاقھا الحالي دونما ذوق سلیم للنص، وبالتالي یكون ا

عبارة عن قواعد جافة مجردة من كل إبداع فني رائق، وعلیھ یعزف المتعلمون 

عن دراستھ واستیعابھ، بل یستصعبون درسھ وقواعده ألننا رسخنا فیھم 

قواعدیة النحو، أما النحو فنا فھو عبارة عن حالوة وطراوة في استقراء المثال 

رسیخ فنیتھ بتقنیات القراءة النصي دون عزلھ، ودونما تقعید لفنون النحو  ثم ت

في نْسج اللّغة؛ واستكناه َزْخرفَة القول، السلیمة المتفحصة لجمالیات األسلوب 

وتَْحلِیَِة الَكالم، الذي تُجلُب إلیھ كرائُم اللّغة من مأْنوٍس صیّره االستعمال 

فصیحاً، وغریٍب یصیِّره االستعمال مأنوساً؛ وھو َمْجَلى الفصاحة والنحو في 

ھما العالي، وھو أیضاً النموذج الذي لو احتذاه المتعلمون لفَُحلَْت أسالیبُھم  نمط

  .واستحكمْت ملَكاتُھم، مع إتقان القواعد ووْفرة المحفوظ
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  :تعلیمیة فنون النحو

الطریقة الحالیة في تدریس علوم النحو تؤدي إلى اإلخفاق، في الوصول بالطلبة 

قة الحالیة تفصل علوم النحو عن دروس إلى الغایة المرجوة منھا، فالطری

األدب، وتعالجھا في حصص مستقلة بأسلوب علمي نظري، وتجعل منھا قواعد 

مجردة جافة معزولة عن سیاقھا األكبر الذي ھو النص، وفوق ما في ھذا 

الفصل من خطأ فني فإنھ یشعر الطالب بأن درس النحو شيء متكلف، فیقف منھ 

تھ الجمالیة، ولیتھم كانوا مع ذلك یتجھون في موقف الحیرة والشك في قیم

دراستھا اتجاھًا أدبًیا ذوقیًا، وماذا یكون رأي الطالب في قیمة النحو، وھو ینفق 

وقتًا ومجھوًدا لمجرد أن یستخرج فاعال أو مفعوال أو یحدد نوع المفعول في 

 التركیب، وأن ھذا استفھام خرج عن معناه األصلي إلى معنى آخر، أو یجھد

نفسھ في معرفة أي اللفظین مبتدأ وأیھما خبر في التركیب، وتبدأ رحلتھ بالحیرة 

وتنتھي غالبا باإلخفاق، وإن اھتدى إلى الصواب فغالبا ال یتذوق جمالیات ھذه 

ف على النحو في ضوء قواعد جافة معزولة عن  الظاھرة النحویة، ألنھ تعرَّ

  .النص

فیھ قواعده، وإنما یجب أن یعلم في فالواجب أال یكون للنحو درس خاص یشرح 

حصص األدب وفي ضوء نصوصھ؛ لیتبین الطلبة منزلتھ الرفیعة وأھمیتھ 

الخطیرة  في الدرس العربي، ولیسھل علینا أن نتجھ بھ دائًما اتجاھًا ذوقیا 

  .خالًصا ال تشوبھ شائبة من علم أو فلسفة

أ بالتدریب الفني والطریقة التي تالئم طبیعة النحو وعالج دراستھ أن نبد

مباشرة، بأن نوجھ نظر الطلبة إلى نواحي القوة والجمال في النص األدبي الذي 
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ندرسھ في حصة األدب، ونشترك معھم في تحلیلھ ونقده وموازنتھ بغیره، 

  ).25(متجھین في كل ھذا اتجاھًا أدبیًا ذوقیا فنیا 

  : أھداف تدریس النحو

االبتدائي (النحو العربي في مدارسنا إننا حینما ننزع إلى تدریس فنون 

  :إنما نھدف إلى) والمتوسط والثانوي وحتى الجامعي

  فھم نصوص القرآن الكریم واألحادیث الشریفة والنماذج الشعریة والنثریة -

  التحكم الجید في فنیات التعبیر -

  السالمة في إنشاء الخطاب -

  التكلم بالكالم الصحیح نحویا ولغویا -

  ، للغوص في غیاھب النص آلیات القراءة، و فنیات التأویلـ اكتساب 

فھم النص یستوجب استخدام كل اآللیات التي تمكننا من ( ـ ربط النص بروافده 

، وبالتالي فالنحو ..)استجالء معناه من نحو وصرف وبالغة و داللة ومعجم 

  .عنصر مھم من عناصر البحث عن المعنى

ب المختلفة من قصة ومقالة أو مسرحیة وذلك عن ـ زیادة استمتاعھم بألوان األد

طریق فھم خصائص كل لون من ھذه األلوان وإدراك ما فیھا من قیم فنیة رائقة 

.  

ـ تنمیة میلھم إلى القراءة الواسعة كوسیلة من أجمل وانفع الوسائل في قضاء 

  .وقت الفراغ

بطریقة تسھل  ـ تمكین التالمیذ من استعمال اللغة في نقل أفكارھم إلى غیرھم

  . علیھم إدراكھا وتمثیلھا
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ـ كسب فنیات النقد األدبي للنص بموضوعیة تحتكم إلى النص وما ینضوي علیھ 

من قیم ترتقي أحیانا وتنزل أحیانا، من خالل إدراك القواعد النحویة إدراكا 

  .یتوصل بھ إلى فھم النص

  .ـ دراسة أعمق للنص األدبي

  . ص أدبیة تتّسم بالجمال في كتاباتھم الیومیةـ تمكین التالمیذ من تولید نصو

ـ تنمیة قدرتھم على فھم األفكار التي اشتملت علیھا اآلثار األدبیة الخالدة وتذوق 

  .ما فیھا من جمال 

  .ـ نزع الخوف من التالمیذ لقراءة النص التراثي شعرا كان أو نثرا

قى ھناك أھداف ھذه بعض األھداف التي نصبوا إلیھا في تدریسنا للنحو، وتب

أخرى تتولد حین إلقاء الدرس، ولكي یكون الدرس مفعال وناجحا یجب مراعاة 

  :بعض األُسس العامة أھمھا

ـ أن النحو فطري وعمل إبداعي وفني في الكالم تلمح صوره في األحادیث 

الیومیة ولیس مقصورا في االستعمال على لغة األدب إنما یقوم مقام عتبة 

  .ذا العمل الفنيالتفسیر األولي لھ

ـ ینبغي إن تسایر فنون النحو تطور الحیاة وحاجاتھا الفنیة فال یقف بحثھا عند 

اللفظ والجملة إنما یتجاوزھا إلى الفقرة والقطعة والمقالة والخطبة والقصة 

  . والقصیدة وإلى النص كامال

  :)26(طریقة تدریس فنون النحو

یقوم تدریس النحو على أسس عامة ینبغي على مدرس النحو أن یدركھا    

  :ویؤمن بھا، ویكون حریصا على تنفیذھا  ومن أھم ھذه األسس 
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على معلم النحو في ضوء األمثلة القرآنیة إدراك أھمیة المثال وقدسیتھ، وعلیھ  -

التفاسیر، وأن أن یفقھ معناه وداللتھ، من خالل تتبع مفرداتھ عبر المعاجم وكتب 

  .ال یجرد المثال من سیاقاتھ، بل علیھ أن یدرسھ ضمن نصھ

ـ أن یكون النحو ذا صلة وثیقة بالنصوص األدبیة والنقد إذ بھذه الصلة نتجھ 

بالنحو اتجاھا ذوقیا خالصا ومن الخطأ فصل النحو عن األدب، ألن فصلھ یعني 

اعدة، وھذه طریقة غیر معاملتھ معاملة النحو في عرض األمثلة واستنباط الق

  .صالحة في تدریس فن یعتمد الذوق واإلحساس 

ـ أن یتم الوصول إلى موضوعات النحو تدریجیا لتقبلھا فنیا وذلك بعد فھم 

النصوص األدبیة فھما جیدا فالطالب ال یدرك قواعد النحو إال بعد فھم أسرار 

یة أي أن الجمال في النص وذاك بعد فھم دقیق لمعاني النص وصوره الفن

یخضع النص أوال للقراءة الجیدة، وفھم المعنى، والتحلیل وعقد الموازنات  

  .والمقارنات، ثم تذوق النص وتمثلھ

ـ أن یتمرن الطلبة تمرینا كافیا على الصور النحویة وخیر ما یتدرب علیھ 

الطلبة آیات من القرآن الكریم  واألحادیث النبویة الشریفة، ومختارات من 

عر، ومختارات من جید النثر، وللدرس النحوي طرق عدیدة منھا عیون الش

فیسوق المعلمون األمثلة ویناقشونھا ) االستقرائیة ( الطریقة االستنتاجیة 

ویستنبطون منھا مع التالمیذ القاعدة أو بالطریقة القیاسیة فیذكرون القاعدة أوال 

أن الطریقة  ثم یقیسون علیھا أمثلة تندرج تحتھا، ویذكر بعض المختصین

االستقرائیة أصلح ھذه الطرق لتدریس النحو وأكثرھا فائدة إذ تقدم النصوص 

أمام الطلبة ویدرس معناھا بصورة تفصیلیة وتوضح معانیھا ویشار إلى ما فیھا 

من نواح فنیة جيء بھا لتجسم المعنى أو لتثیر إحساسا فنیا بما لھا من جرس 
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ویستحسن أن ال تكون األمثلة المستشھد  وإیقاع ثم تصاغ القاعدة بلغة سلیمة،

بھا في دروس النحو من األمثلة الغریبة، كما تحتاج بعض اصطالحات النحو 

إلى عنایة خاصة في التوضیح لتصبح معانیھا المقصودة مفھومة، ویسعى 

المدرس إلى إظھار ما لدى المتعلمین من فھم لألسالیب وقدرة على محاكاة 

  .م األمثلة بجمل من إنشائھ

غیر أنھ من الواجب أن یكون األساس الذي یقوم علیھ تدریس النحو في ضوء 

القرآن الكریم ھو عرض اآلیة أو السورة القرآنیة واستنباط ما فیھا من أحكام 

داللیة وجمالیة، وجعلھا وسائل تعمل في تكوین الذوق الفني، وإدراك مظاھر 

حال النص من جھة القوة الجمال في الكالم البلیغ وذلك بتبصیر الطلبة ب

  . والجمال  واشتراكھم في تحلیلھ ومن خالل ذلك یلمون بالمصطلحات النحویة

: وال بد أن تُراعى في التخطیط لمناھج تعلیم فن�ون النح�و أبع�اد العملی�ة التعلیمی�ة

  . المعلم والمتعلم وطریقة التعلیم

علیھ أن یستفید من طرق تعلیم اللغات، والوسائل الحدیثة في التعل�یم؛ : المعلم )1

لتقری��ب ھ��ذه الم��ادة م��ن المتعلم��ین وتحبی��بھم فیھ��ا، بإلق��اء األساس��یات وعرض��ھا 

بأسلوب مشوق، ومن ثَّم إلقاء الغایات، واالبتعاد قدر اإلمك�ان ع�ن التنظی�ر عل�ى 

ف�ال یعل�م النح�و بمع�زل ع�ن  حساب التطبیق، وأن ینظر إلى اللغة نظرة شمولیة،

البالغة والصرف وال یعلمھ بمعزل عن الداللة والمعجم، فالنظرة التكاملی�ة للغ�ة 

 . تحقق لنا الغایة التي ننشدھا من تعلیم النحو

ال ب��د أن نمی��ز عن��د الب��دء ب��التخطیط لم��نھج النح��و ووض��ع مادت��ھ : الم��تعلم )2

من الناطقین بغیرھا، والمتخص�ص التعلیمیة بین المتعلم من أبناء اللغة، والمتعلم 

  .فیھا
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وھي الكیفیة التي تسیر وفقھا عملی�ة التعل�یم، وتم�ارس وتنف�ذ : طریقة التعلیم )3

 .في قاعة الدرس، ویمكن أن تمتد خارجھ

  :نموذج لمخطط تعلیمي في فن من فنون النحو

العرض التقدیمي، : یتضمن تعلیم فن من فنون النحو العربي عدة عروض ھي

  .علیمي، العرض التطبیقي، العرض التجسیديالعرض الت

ویتمثل في تقدیم الدرس وھو عبارة عن وضعیة انطالق : العرض التقدیمي

لجلب انتباه المتعلمین، وتشویقھم للدرس المراد تناولھ، وفنون التقدیم كثیرة 

جدا، لكل معلم طریقتھ في اختیار التقدیم الذي یناسب المتعلمین، وعلى سبیل 

الحصر حینما یرید المعلم أن یدرس درس التعجب مثال للمتعلمین في  المثال ال

  :التعلیم الثانوي یقوم بمایلي

یخرج  - یضع أدواتھ على المكتب - یلقي التحیة على المتعلمین  –یدخل المعلم    

یكتب  - یكتب التاریخ الھجري والمیالدي –یسأل عن الغیاب  –مذكرتھ وأقالمھ 

الموضوع  - استثمار موارد النص في فنون النحو: شاطلغة عربیة الن: المادة 

ما رأیكم في الجو الیوم ؟ كیف : ثم یلتفت إلى المتعلمین قائال لھم –یتركھ فارغا 

 –أو الجو مغیم وممطر الجو جمیل وھادئ : ھو ؟ یجیب التالمیذ حسب فھمم

... - ب مظھرا الدھشة والتعج –ما أجمل الیوم أو ما أروع ھدوءكم : یقول المعلم

ومن الواجب ھنا أن یكون المعلم مدركا أھمیة حواسھ وحركاتھ في العملیة 

إذن : المعلم -تعجب : كالمي؟ المتعلمونما معنى : المعلم -التعلیمیة التعلمیة 

بعدھا یدّون المعلم عنوان  –التعجب: ماھو درسنا الیوم في النحو؟ المتعلمون

  .الدرس
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انطالق في درس نحوي موضوعھ  ھذا نموذج ومثال لوضعیة: مالحظة

التعجب، ولكل معلم طریقتھ وأسئلتھ واستنتاجاتھ لموضوع الدرس، وتالحظون 

أننا استخدمنا الطریقة الحواریة التي تھدف إلى إشراك كل المتعلمین في 

استنتاج الدرس وموضوعھ، ویجب التنویھ إلى أن ھذه الوضعیة یجب أال 

ا فقط لتناول الدرس، ویجب مراعاة تسلسل دقائق باعتبارھا تمھید 10تتجاوز 

الدروس بطرح سؤال أو سؤالین حسب الحاجة عن الدرس السابق المدروس، 

 .كما أنھ یجوز كتابة موضوع الدرس من البدایة

ویجب ھنا مراعاة الشكل التام للمثال مع كتابة : تدوین األمثلة على السبورة

ان المثال من القرآن الكریم یجب الشاھد بلون مغایر أو جعل تحتھ سطر، فإذا ك

تدوینھ بوضوح مع الشكل التام، مع تدوین السورة ورقم اآلیة، أما إذا كان شعرا 

  . فنضیف إلیھ اسم الشاعر وسنة وفاتھ، والحال نفسھ مع المثال النثري

  :المثال النموذج

األمثلة ھي التراكیب التوضیحیة التي ینبغي أن تتوفر على العناصر النحوی�ة     

المستھدفة من درس فنون النحو، ھل ھ�ي متنوع�ة وھادف�ة وتوجیھی�ة ؟ ھ�ل ھ�ي 

قدیمة أم معاصرة ؟ وھل ھناك تطابق وانسجام بینھا وب�ین بیئ�ة التلمی�ذ ومس�تواه 

  .؟... اللغوي والعقلي

من الوجھ�ة الحدیث�ة، ممارس�ة واس�تعماال، یج�ب أن یت�وفر  إن تعلیم النحو        

عل�ى أمثل�ة حی��ة ونص�وص ش��یقة، یق�ود االرتی��اض علیھ�ا، ال محال��ة، إل�ى تربی��ة 

الملكة وثرائھا إذ أن ھناك أمثلة جافة ال تزی�د أس�لوب التلمی�ذ إال تحج�ًرا، وعلی�ھ 

لم بلغ�ة العص�ر فإن االھتمام بالنماذج األص�یلة، واألمثل�ة الحی�ة الت�ي ت�ربط الم�تع

والحی��اة، واإلكث��ار منھ��ا، تس��اعد الم��تعلم عل��ى تحس��ین تعبی��ره، وإث��راء رص��یده 
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اللغوي، وذلك بالتفاعل معھا، واالقتباس من تراكیبھا وأسالیبھا ومض�امینھا، م�ع 

مراعاة االستشھاد بأمثل�ة مدون�ة أو غی�ر مدون�ة م�ن ال�نص األدب�ي أو التواص�لي 

ت�دور حولھ�ا جمی�ع الوض�عیات التعلمی�ة، م�ع المدروس لجعل النص كتلة واح�دة 

الحرص على تنویع األمثلة وإثرائھا، والتح�رر م�ن قی�ود النم�اذج الت�ي تض�منتھا 

الكت��ب المق��ررة دونم��ا اإلخ��الل بمع��اني األمثل��ة والش��واھد، أم��ا المث��ال النم��وذج 

القرآني فكل القرآن الكریم نظام متسق منسجم یتضمن الجمال اللغوي، واإلب�داع 

ني، والمعنى الرفیع، وال جرم فھو كالم هللا الذي ال یأتیھ الباطل من ب�ین یدی�ھ الف

  .وال من خلفھ

بعد قراءة األمثلة حسب  )طریقة حواریة(ویقدم بطرح أسئلة : العرض التعلیمي

طبیعتھا بتناغم أصواتھا وأدائھا أداء یخدم المعنى من طرف المعلم والمتعلمین، 

القراءة الثانیة لكل مثال واستنتاج قیمھ الفنیة ثم تذوق األمثلة من خالل 

والجمالیة وما ینضوي علیھ من إبداعات، وكل ھذا من خالل الحوار مع 

المتعلمین ودفعھم إلى اكتشاف فنون الدرس التعلیمي، مع مطالبة التالمیذ 

باإلتیان بأمثلة وشواھد من عندھم لترسیخ القاعدة، وأي حكم یستنتج یدون على 

من طرف المتعلم مع مراعاة التسلسل الفني للقواعد، وبعدھا حوصلة  السبورة

عامة یطلب من التالمیذ إلقاؤھا شفویا لمعرفة تحصیلھم للدرس، وبعدھا تدوین 

  .أحكام الدرس
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  :العرض التطبیقي

بعدما تستنتج أحكام القاعدة ویتم تدوینھا على الكراس، یقوم المعلم بمناقشة     

التطبیقات المقررة أو المحضرة من طرف المعلم لخدمة الدرس مع المتعلمین، 

  .وحل بعض المشكالت الفردیة من خالل تتبع تصویبات المتعلمین

  :العرض التجسیدي

ت التعلمیة، ویقوم أساسا باستحضار وھو ذو أھمیة بالغة في ترسیخ الوضعیا   

ھذه الفنون النحویة المدروسة في كل نص یدرس وفي كل مثال مستقبلي 

یصادف المتعلمین، لتمكین وتجسید ما درس في درس النحو وتذوقھ وإخراجھ 

من قسر وجفاف األمثلة إلى ثراء النص واستخدامھ واستثماره في كتابة التعبیر 

  .الكتابي

  :ي تدریس فنون النحوأخطاء منھجیة ف

  .عدم التزام المتعلم باللغة العربیة الفصحى في أثناء الدرس - 1

  .انعدام التقدیم الالئق للدرس النحوي وانعدام عنصر التشویق لھ - 2

عدم مراعاة مستوى المتعلمین الذھني والعلمي، فیخوض في تفصیالت  - 3

  یصعب فھمھا

یفھ في كل روافد النص قصر فنون النحو في درس النحو وعدم توظ - 4

  . المقروءة

عزل النحو عن القواعد البالغیة والصرفیة والداللیة، وعدم ربطھا بفروع  - 5

  .اللغة العربیة األخرى
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  .اكتفاء المعلم باألمثلة التقلیدیة التي ال تعطي ثروة لغویة وال تذوقا أدبیا - 6

تھ لدى تجرید النحو من روحھ وجفاء قواعده وبالتالي ترسیخ صعوب - 7

  .المتعلمین

  .اتباع طریقة تلقین الفنون النحویة، وعدم محاورة المتعلم في استنتاجھا - 8

  أن یطلب المعلم من الطالب حفظ القاعدة النحویة  - 9

تعد الوسائل  عدم استخدام المعلم وسائل متنوعة في اإلیضاح والتطبیق إذ - 10

التعلیمیة جزءاً ال یتجزأ من المناھج الدراسیة، فھي كما تؤكد البحوث 

والتجارب وسائط تربویة وأدوات توضیحیة مفیدة جًدا، وبخاصة إذا أحسن 

  .)27(المربون اختیارھا وتوظیفھا

  عدم اھتمام المعلم بإعداد الدرس جیدا، وإھمال الجزء التطبیقي - 11

علمین بإنشاء نصوص للتعبیر الكتابي تحمل جمالیات عدم مطالبة المت - 12

  .األسلوب، وتحوي أھم األحكام النحویة المستنبطة

  :خاتمة

یجب أن تدرس الفنون النحویة وفق المنھج التكاملي الذي یعني توحید       

المناھج مجتمعة في العملیة التعلیمیة التعلمیة، ألن من أھم مشكالت تعلیم النحو 

أنھ ما زال یدرس بمعزل عن فروع اللغة األخرى وال نكاد نلمس لھ أثرا وظیفیا 

أو اإلمالء، أو في النصوص التي  في دروس القراءة أو المحفوظات أو التعبیر

تدرس بعد فنون النحو فال تستثمر ھاتھ الفنون في استكناه نظام وجمالیات النص 

ودالالتھ، مما یسبب مشكلة عند المتعلم،  فالتكاملیة اللغویة خیر طریق لممارسة 

النحو ویمكن أن یمارس بالتدریب على القراءة والتعبیر وتذوق النصوص، 

لتنمیة المھارات األساسیة، إضافة إلى ذلك ال بد من الطرق  وإعطاء أھمیة
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الحدیثة في عرض المحتوى النحوي لتقریبھ من المتعلم، باستخدام التقنیة 

عرض (والوسائل في التدریس، كاستخدام مثال الحاسوب وإمكاناتھ المتنوعة 

رس ، والرسومات البیانیة، وخرائط المفاھیم  والجداول لتوضیح الد)الشرائح

  .وتسھیل تفرعات الموضوع لیسھل تصورھا ذھنیا

  
  :والمراجع المصادر

  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم  -
الكشاف عن حقائق غوامض  ،)ھـ538(الزمخشري، جار هللا أبو القاسم،  -

عادل أحمد عبد الموجود وعلي : التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، تح
  1/1998العبیكان، الریاض، السعودیة، طمحمد معوض،  مكتبة 

فاضل صالح السامرائي، التعبیر القرآني، دار عمار، عمان، األردن،   -
  . 4/2006ط
مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبالغة النبویة، دار الكتاب   -

  .1990. العربي، بیروت، لبنان
، 1/1964عبد الكریم الخطیب، إعجاز القرآن، دار الفكر العربي، مصر، ط -

  . 2ج 
، النبأ العظیم، نظرات جدیدة في القرآن، دار )م1958(محمد عبد هللا دراز -

  . 1985الثقافة للنشر والتوزیع، الدوحة، قطر، 
 محمد أبو: ، البرھان في علوم القرآن، تح)ھـ794(بدر الدین محمد الزركشي -

  .   3/1984الفضل إبراھیم، دار التراث، القاھرة، مصر  ط
عبد : ، الجامع ألحكام القرآن، تح)ھـ671(القرطبي أبو عبد هللا محمد بن أحمد -

  . 1/2006هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
توراه في رسالة دك(عبد الجبار توامة، القرائن المعنویة في النحو العربي  -

  ) . 1994النحو من جامعة الجزائر 
محمد حماسة عبد اللطیف، النحو والّداللة، مدخل لدراسة المعنى النحوي  -

  .1/2000الداللي، دار الشروق، القاھرة، ط
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عبد الكریم مجاھد، الّداللة اللغویّة عند العرب، دار الضیاء، عّمان، األردن،  -
1985.  

عند عبد القاھر الجرجاني، مجلة فصول، المجلد  نصر أبو زید، مفھوم النظم -
  .1984الخامس، العدد األّول، 

إمیل بدیع یعقوب، دار : ، شرح المفصل الزمخشري، تق)ھـ643(ابن یعیش -
  . 1/2001الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

عبد القادر السعدّي، أثر الّداللة النحویّة واللغویّة في استنباط األحكام، مطبعة  -
  .1/1986الخلود، بغداد، ط

مصطفى جمال الدین، البحث النحوّي عند األصولیّین، دار الرشید للنشر،  -
  .1980العراق، 

، نظم الدرر في تناسب اآلیات )ھـ885(برھان الدین أبو الحسن البقاعي  -
  .7، ج1984والسور، دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة  مصر، 

محمد رضوان الدایة : ، دالئل اإلعجاز، تح)ھـ471(عبد القاھر الجرجاني - 
  . 1/2007وفایز الدایة، دار الفكر  دمشق، سوریة، ط

بین النظریة و الممارسة، المرحلة . عبد الفتاح البجة، أصول تدریس العربیة -
  .2000األساسیة الدنیا، دار الفكر، عمان 

 :الھوامش
                                                        

 ص ،4/2006ط األردن، عمان، عمار، دار القرآني، التعبیر السامرائي، صالح فاضل. 1
10 .  

، إعجاز القرآن والبالغة النبویة، دار الكتاب )ھـ1356(مصطفى صادق الرافعي: ینظر. 2
 . 281/282، ص 1990. العربي، بیروت، لبنان

  127 البقرة،. 3
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون  ،)ھـ538(الزمخشري، جار هللا أبو القاسم، . 4

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،  مكتبة : األقاویل في وجوه التأویل، تح
  . 361، ص 1، ج1/1998العبیكان، الریاض، السعودیة، ط

  45 البقرة،. 5
 البالغیة، وسماتھ القرآني التعبیر خصائص المطعني، محمد إبراھیم العظیم عبد: ینظر. 6

 . 164 ص ،1ج مصر القاھرة، وھبة، مكتبة
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 . 163 ص نفسھ، المرجع. 7
 ،2 ج ،1/1964ط مصر، العربي، الفكر دار القرآن، إعجاز الخطیب، الكریم عبد. 8

  . 269ص
، النبأ العظیم، نظرات جدیدة في القرآن، دار الثقافة للنشر )م1958(محمد عبد هللا دراز. 9

 . 92، ص 1985والتوزیع، الدوحة، قطر، 
  . 224/225مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرءان والبالغة النبویة، ص . 10
 الفضل أبو محمد: تح القرآن، علوم في البرھان ،)ھـ794(الزركشي محمد الدین بدر. 11

  .   175 ص ،2ج ،3/1984ط  مصر القاھرة، التراث، دار إبراھیم،
 .  01 القدر،. 12
عبد هللا بن عبد : ، الجامع ألحكام القرآن، تح)ھـ671(القرطبي أبو عبد هللا محمد بن أحمد. 13

  . 390، ص 22، ج1/2006المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
 النحو في دكتوراه رسالة( العربي النحو في المعنویة القرائن توامة، الجبار عبد: ینظر. 14
حقیقة األمر ال یقتصر فھم المعنى واستنطاق  في. 17 ص ،)1994 الجزائر جامعة من

الداللة وتوجیھھا في تركیب ما على ھاتھ القرائن المقالیة والحالیة، بل ربما نجد ھذه اآللیات 
القارئ للتركیب أو النص ال یفھم المقصود  كلھا متوفرة في التركیب نفسھ غیر أن السامع أو

من ھذا الكالم وذلك راجع لضعف استعداداتھ التعلیمیة و النفسیة وحتى حضوره الذھني 
وتركیزه العام، فكل ھذا لھ من األھمیة الجلیلة في مساعدة على فھم المعنى وتوضیح 

یات الحال المقصود، ولعل ھذا أصال یعود على مستلزمات الخطاب اللغوي، ومقتض
ومراعاة حال المخاطب واستعداداتھ اللغویة والتعلیمیة فالمخاطب الذي ال یدرك أو ال  یعرف 
فھم القرائن أو توظیفھا أو معرفتھا ال یمكن لھ أن یصل إلى الداللة المنشودة من الخطاب، 

عاب وربما ھذا ما یتجلى لنا بوضوح في میدان األلغاز  اللغویة وما یترتب عنھا من استی
كامل لما یحیط بالعملیة اللغویة من اصطالح وتركیب وقواعد نحویة ومعجم األلفاظ الذي 

  . یتوقف علیھ في الكثیر من األحایین فھم الجملة بل فھم النص كلھ
محمد حماسة عبد اللطیف، النحو والّداللة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي، دار  .15

  .  20، ص 1/2000الشروق، القاھرة، ط
 األردن، عّمان، الضیاء، دار العرب، عند اللغویّة الّداللة مجاھد، الكریم عبد: ینظر. 16

  .  194 ص ،1985
 الخامس، المجلد فصول، مجلة الجرجاني، القاھر عبد عند النظم مفھوم زید، أبو نصر. 17

  . 14ص ،1984 األّول، العدد
 الكتب دار یعقوب، بدیع إمیل: تق الزمخشري، المفصل شرح ،)ھـ643(یعیش ابن. 18

  .  19ص ،1ج   1/2001ط لبنان، بیروت، العلمیة،
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At Ibn Badis and its innovative dimensions 

 
  عبد الرحمن رداد. د                   1المیة عالق

  كلیة العلوم اإلسالمیة                           كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة         
  مخبر الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعة     وراس مخبر الدینامیات االجتماعیة في اإل 

  الحاج لخضر 1جامعة باتنة
abderrahmane.redad@univ-batna.dz      allaglamia@gmail.com 

  
  01/04/2020: تاریخ القبول       26/02/2020 :اإلرسالتاریخ 

  
  :الملخص

تعد التربیة الیوم صناعة ثقیلة تشترك  وتتكامل عدة مؤسسات اجتماعیة 
 ال زالت أھم الوظائف التي تأنس بھا اإلنسان،والتربیة وقد كانت  ،ألدائھا

كما ،المجتمعي لحفظ االستقرارجھة وسیلة فعالة وفضال عن ذلك فھي تعتبر من 
ت لتحقیق التغییر االجتماعي، ولقد اتخذأھم المداخل  ثانیة من من جھةتعد 

التربوي من الفعل  ة بقیادة العالمة عبد الحمید بن بادیساإلصالحیالحركة 
ینجح في ل ما كانالجھد التربوي ھذا وسیلة لتحقیق التغییر االجتماعي، غیر أن 

لو لم یتخذ منحى تجدیدیا في المحتوى والمضامین  االجتماعیة یقظةتلك الق یقتح
 إنتاج إلعادةن تكون وسیلة أتجدید فیھا ال تعدو ال فالتربیة التي  والطرائق،

االنخراط في ، وتغلق على نفسھا في حلقة مفرغة سمتھا التكرار والنمط السائد
س ھي تكریس العطالة التاریخیة، فالمقاربة االجتماعیة للتربیة عند ابن بادی

مقاربة تجدیدیة، تستمد نفسھا التجدیدي من عدة مصادر منھا ما یتعلق بمصادر 
االجتماعي التكوین في شخصیة ابن بادیس، ومنھا ما یتعلق بمعطیات الواقع 

، وقد تجلت أبعاد ھذه المقاربة التجدیدیة في التربیة في عناصر الموضوعي
یتعلق بالمنھج،  بالمحتوى ومنھا ماكثیرة منھا ما یتعلق بالفلسفة ومنھا ما یتعلق 

                                                        
  .المؤلف المرسل -1
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ن الحركة التي اعتاد بعض خصومھا وصفھا بانھا مجرد أیحیث یمكن القول 
  .بأتم معنى الكلمة صالحیة ھي أیضا حركة تجدیدیةإحركة 

التربیة؛ ابن بادیس؛ التجدید؛ التغییر االجتماعي؛ المقاربة : المفتاحیة لكلماتا
  .االجتماعیة

Abstract:  
Education today is a heavy industry that participates and 

integrates several social institutions to perform it, and education is an 
effective means of preserving societal stability as it is also one of the 
most important entry points for achieving social change. The 
educational effort would not have succeeded in achieving this social 
awakening if it had not taken a renewed approach in the content and 
method, so education that does not renew in it is no longer a means to 
reproduce the prevailing pattern, and to engage in perpetuating 
historical inertia, so the social approach to education. Ibn Badis is a 
regenerative approach, which derives its regenerative depth from 
several sources, some of which relate to sources in the character of Ibn 
Badis, including those related to the facts of objective social reality. 
What is related to the method, where it can be said that the movement 
that some of its opponents used to describe as just a reform movement 
is also a renewal movement. 
Key words: Education; Ibn Badis; renewal; social change; social 
approach. 

  
  : مقّدمة

كبیرة اجتماعیة یحفل التاریخ بحركات فكریة كثیرة أحدثت تغییرات 
وتنبع ھذه الحركات عادة من  مجتمعاتھا، األثر واسعة المدى عمیقة الغور في
للخروج من تاریخیة  ضرورةاستجابة ل عمق أزمة المجتمع فیكون ظھورھا

 تعاقب على المجتمع الجزائري عبر تاریخھ الحدیث والمعاصروقد ، األزمة
دھم وجھ كرسواعدد كبیر من المفكرین والمصلحین االجتماعیین الذین 

دون شك فإن من ومن  ،وتجاوز أزمتھ التاریخیة الجزائري المجتمعبلنھوض ل
الذي یعتبر  ،)م1940ـ1889( ھؤالء اإلمام العالمة الشیخ عبد الحمید بن بادیس

أبرز المفكرین والعلماء الجزائریین الذین عملوا على صیاغة األسس من 
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النصف األول من القرن النظریة والعملیة للحركة اإلصالحیة في الجزائر في 
  . العشرین
من التربیة مدخال أساسیا لتحقیق التغییر  اإلصالحیة الحركة اتخذت لقد

ومن ثم فقد  ،كما اتخذت من اإلسالم مرجعیة حضاریة لھذا التغییر ،االجتماعي
التي قام بھا العلماء الجزائریون " - كما یقول مالك بن نبي -الحركة تلك كانت 

أقرب الحركات إلى النفوس، وأدخلھا في القلوب، إذ كان أساس منھاجھم األكمل 
َ َال یَُغیُِّر َما بِقَوْ : قولھ تعالى  ،)11:الرعد( ٍم َحتَّى یَُغیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھمْ إِنَّ هللاَّ

بن ا(في سلك اإلصالح في مدرسة  طرخفأصبحت ھذه اآلیة شعار كل من ین
فظھرت آثارھا في كل خطوة، وفي كل مقال، . وكانت أساسا لكل تفكیر) بادیس

حتى أشرب الشعب في قلبھ نزعة التغییر فأصبحت أحادیثھ تتخدھا شرعة 
فلنترك : ال بد من تبلیغ اإلسالم إلى المسلمین، وذاك یعظ: فھذا یقول ومنھاجا،

یجب : وذلك یلح ،البدع الشنیعة البالیة التي لطخت الدین، ولنترك ھذه األوثان
أن نعمل، یجب أن نتعلم، یجب أن نجدد صلتنا بالسلف الصالح، ونحیي شعائر 

  .المجتمع اإلسالمي األول
ي یرى أن تكوین الحضارة كظاھرة اجتماعیة وإنھ لتفكیر سدید؛ ذلك الذ

إنما یكون في نفس الظروف والشروط التي ولدت فیھا الحضارة األولى، كان 
ھذا صادرا عن عقیدة قویة، ولسان یستمد من سحر القرآن تأثیره، لیذكر الناس 

  .)1("الزاھرة ابحضارة اإلسالم في عصورھ
عموما كمدخل  اإلصالحیة الحركةلجھد التربوي الذي نھضت بھ ا اھذإن 

للتغییر االجتماعي، یعد مقاربة ضروریة وحتمیة تاریخیة للخروج من حالة 
وضعیة الھامشیة الحضاریة التي كان یعیشھا المجتمع والعطالة االجتماعیة 

الجزائري بصفة خاصة والعالم اإلسالمي بصفة عامة، كما أن ھذا الجھد مثل 
على حد  ھلوالقابلیة  االستعمارضعیة في حینھ مدخال ضروریا  لتجاوز و

صالحي یصنف عادة في خانة الجھد اإل على الرغم من أن ھذا الجھدو، )2(سواء
واالشتغال على ، الفردباستعادة صالح  المجتمعالذي یھدف إلى استعادة صالح 

بمختلف إال أن ھذا الجھد خط المجتمع والتربیة أكثر من خط السلطة والسیاسة، 
ینجح في شق األرض أن أبعاده الفكریة و التربویة واالجتماعیة ما كان لھ 
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بذر البذرة الطیبة لنھضة أو أن یاألثر عمیق  تركأن یالصلبة الوعرة، و
یالمس  اجتماعيومن فكر  ،لو لم ینطلق من رؤیة تجدیدیة ،المجتمع الجزائري

لم یكن لذلك الجھد على فلوال ھذا المنحى التجدیدي واقع الناس المتجدد، 
 ومستوى الخطاب والممارسة لیحقق نجاحا ذي بال في التغییر االجتماعي، 

الذین طواھم التاریخ وأضرب  ھمال كحال المصلحین من قبلھكان مآلھ اإلربما ل
، ومن ثم فإن الذین اعتادوا على وصف ھذا الجھد بأنھ جھد عن ذكرھم إال قلیال

ولكن البعض في  -لمفھوم القرآني لإلصالحوھو كذلك من حیث ا -إصالحي
في استعمال ھذا المصطلح  نال یترددومحاولة للتقلیل من شأن ھذا الجھد 

ـبحمولة مفھومیة غربیة ـ لنفي كل صبغة تجدیدیة عنھ، وھو ما یشكل في 
  .نظرنا نوعا من غمط الحق وتجنیا على الحقیقة التاریخیة

 ،لبس فیھ بن بادیس واضحا الا هلقد كان المنحى التجدیدي الذي اتخذ
 كلغیر أن  ،أو المجال االجتماعي الفكريسواء في المجال الدعوي أو المجال 

اتخذ بال شك من الفعل التربوي وسیلة فعالة ومدخال ممتازا في استعادة  قد ذلك
المجتمع حول قضایاه الوطنیة  وتعبئةالوعي الحضاري  وبثالروح االجتماعیة 

فلم تقف وظیفة التربیة بالنسبة إلیھ عند نقل التراث الثقافي المصیریة،
وظیفة ثانیة وھي تنقیة الثقافة من  إلىتجاوزت ذلك  وإنماوالمحافظة علیھ، 

الشوائب والبدع التي علقت بھا، ووظیفة ثالثة  وھي تجدید الثقافة بإضافة 
ما ھو و، )3(خبرات وعناصر جدیدة، وكل ذلك في سیاق اجتماعي تغییري

  :التالیة طرح اإلشكالیةفي ھذا المقال من خالل عنھ  إماطة اللثامنقصد 
كیف أمكن البن بادیس أن یجعل من الفعل التربوي وسیلة للتغییر 
االجتماعي، بدال من أن یكون وسیلة إلعادة إنتاج النمط السائد، أو االكتفاء 

  باسترجاع النموذج التاریخي؟
  :  وسنقارب ھذه اإلشكالیة من خالل العناصر التالیة

  .كمدخل للتغییر االجتماعيعند ابن بادیس  ربیةالت: أوال
   .عند ابن بادیس المقاربة االجتماعیة للتربیةشرطیة التجدید في : ثانیا
   .دواعي التجدیدالمقاربة االجتماعیة للتربیة و: ثالثا

  .بادیسبن اروافد التجدید في شخصیة : رابعا
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  .بن بادیساعند  المقاربة االجتماعیة للتربیةفي  األبعاد التجدیدیة: خامسا
  كمدخل للتغییر االجتماعيعند ابن بادیس التربیة  - أوال

انطالقا من دالالت الكلمة في أصل  في التداول اإلسالميتعرف التربیة 
، )4("كمالھ على التدریج ءتبلیغ الشي "وضعھا اللغوي الزیادة والنمو؛ بأنھا

  .)5("الرباني ھو العالم الراسخ في العلم الذي یربي بصغار العلم قبل كباره"و
-1845(جون دیوي  الفیلسوف وعالم التربیة أما في الفكر الغربي فقد عرف

عالم  أما .)6("التّربیة ھي الحیاة وھي عملیّة تكیّف بین الفرد وبیئتھ) "م 1905
الفرد  إعداد" : بأنھا فقد عرفھا) م 1903-1820(بنسر ھربرت ساالجتماع 

إلى المقصود الھادف االجتماعي الفعل ھي ذلك  فالتربیة. )7("حیاةً كاملةً  الیحی
 ،والملكات ، وخلق القابلیاتالمعارف والخبراتنقل من خالل تكوین اإلنسان 

أقصى كماالتھ المادیّة على التدریج ، حتى یبلغ والمھارات تالسلوكیا وإكساب
  .  الذي یعیش فیھ المجتمعوالروحیّة في إطار 

ومنھ نخلص إلى أن التربیة ھي في أساسھا عملیة اجتماعیة ثقافیة 
بین الفرد وبیئتھ التي یعیش  لأو التفاعحضاریة شاملة، ھدفھا تحقیق التكیف 

فیھا، أي عملیة تطبیع اجتماعي الكتساب خبرة اجتماعیة واكتساب القیم 
لتطبیع ھذه ا وعملیة. المجتمعاألخالقیة التي تجعل من الفرد عضوا فاعال في 

تحدث في إطار ثقافي معین یتحدد على أساسھا اتجاھھا ومفھومھا ومعناھا 
الثقافي من مجتمع آلخر، فالتربیة عملیة ضروریة  اإلطاربحسب اختالف ھذا 

  . )8(معالكل من الفرد والمجتمع 
یتم ھذا الفعل على  سوسیولوجي؛ وقدفعل  وي ھو باألساستربفعل الالإن 

كالمدرسة التي  .د یتم على مستوى مؤسسات اجتماعیة أخرىمستوى األسرة وق
یرى دوركایم أن وظیفتھا األساسیة ھي تلقین األطفال القیم األخالقیة المشتركة 

كما یجب أن نالحظ أن التربیة قد یقصد بھا في  ،)9(التي تشكل لحمة المجتمع
ھي في بینما ، تستمر مع اإلنسان مدى الحیاةمدلولھا الواسع تلك العملیة التي 

بالمرحلة العمریة األدنى أي ما  یقصد بھا أفعال التنشئة الخاصة مدلولھا الضیق
الكامل أو  عتمادباالیعرف بمرحلة الطفولة، وھي مرحلة كما ھو اسمھا تتمیز 

  .الجزئي على الغیر
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یرتبط الھدف من التربیة كفعل اجتماعي ارتباطا وثیقا بتحدید جوھر 
 :في تحدید طبیعة اإلنسان المفكرین حیث تتباین وجھات نظر الطبیعة اإلنسانیة؛

تتحكم ) م1679ـ1588، ھوبزتوماس (أن اإلنسان بطبیعتھ شریر :بین من یرى
الستحواذ الذات وسعیھ الدائم ل حبواألخص غریزة البقاء  وعلىفیھ غرائزه 

أن اإلنسان بطبیعتھ وبین من یرى  .على أكبر قدر ممكن من الخیرات لنفسھ
 ،تتحكم فیھ فطرتھ الخیرة بطبیعتھاو) م 1778ـ 1712، روسوج جاك (ر خیِّ 

جون (وبین من یرى  .وھو ال یلجأ إلى الشر لطبیعة فیھ ولكن لعوارض ملجئة
ر وال ھو شریر، أن اإلنسان بطبیعتھ محاید، ال ھو خیِّ ) م1704ـ 1632، لوك

  .)10(شریرانسانا إنسانا خیرا أو إولكن التربیة ھي التي تجعل منھ 
الطبیعة اإلنسانیة  حدیدفي توالواضح وعلى الرغم من االختالف البین 

إال أنھم جمیعا یقرون بقدرة التربیة والتنشئة االجتماعیة والثقافة عموما على 
، ولقد أدرك اإلنسان طبیعة ثانیة، فالتربیة جبلة ثانیة بتعبیر القدماء إكساب

المفكرون والمصلحون على مدار التاریخ أن التربیة مدخل مھم من مداخل 
معظم  أنكما یمكن القول . التغییر االجتماعي إن لم تكن أھمھا على اإلطالق

الحركات اإلصالحیة والتغییریة في العالم اإلسالمي قد اتخذت منذ بواكیر 
مدخال للتغییر الدیني والثقافي اإلسالم األولى من التربیة والفعل التربوي 

  . واالجتماعي
وقد أدرك ابن بادیس مبكرا بصورة عمیقة وحاسمة أھمیة الفعل   

نشاطھ اإلصالحي أبرز جوانب التربوي، حیث یعد الجھد التربوي أھم و
عاما من حیاتھ إلى جانب المھام األخرى  27عن لھ ما یزید سكرّ فقد ؛وأقواھا

وكان منجزه في  لھ، ا طبیعیاامتداد تشكلأو  لھلة مّ التي كان یرى أنھا مھام مك
ألنھا  ،فالتربیة صناعة اجتماعیة ثقیلة مدرسة، 70یقارب  ذلك عظیما؛ ما

 :من حیث أن بلوغ ؛تشتغل على صیاغة اإلنسان والبلوغ بھ كمالھ المقدر لھ
إلنساني متوقف على قوة العلم، وقوة اإلرادة، وقوة العمل، فھي أسس الكمال ا"

  .)11("الُخلق الكریم والسلوك الحمید
ى بالنسبة إل تمثل ةالتربوی اربةوھو ما یجعلنا ال نتردد في القول بأن المق

لكل تغییر  الضروري والمدخل ،لكل عمل إصالحياألول  األساس ابن بادیس
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ھي سیرورة اجتماعیة  ابن بادیسمن المؤكد أن التربیة عند   اجتماعي وثقافي،
اإلرادة والفكر والعمل أي الجوانب ب لتشكیل شخصیة الفرد في الجوانب المتعلقة

حیاة اإلنسان من بدایتھا " :ھقولب وھو ما یعبر عنھالتي تشكل شخصیة اإلنسان 
ر والعمل وھذه الثالثة اإلرادة، الفك: إلى نھایتھا مبنیة على ھذه األركان الثالثة 

متوقفة على ثالثة أخرى البد منھا فالعمل متوقف على البدن والفكر متوقف 
من العقل الصحیح،  سلیمعلى العقل واإلرادة متوقفة على الخلق، فالتفكیر ال

فلھذا كان  ،واإلرادة القویة من الخلق المتین، والعمل المفید من البدن السلیم
غیر أن  .)12("عقلھ وخلقھ، وبدنھ: ة على ھذه الثالثة اإلنسان مأمور بالمحافظ

تقف عند حدود تشكیل شخصیة الفرد، بل ھي في  التربیة عند ابن بادیس ال
 أساسھا ومنطلقاتھا مقاربة اجتماعیة ال تقف عند حدود الصالح الفردي

وتتجاوزه إلى اإلصالح االجتماعي؛ فھي في مفھومھ الحجر األساس للتغییر 
االجتماعي واستعادة الروح االجتماعیة واستئناف ممارسة مختلف األدوار التي 

 إن«ذلك قولھ  ومنوھو ما عبر عنھ بقولھ وفعلھ؛ . یقتضیھا إصالح المجتمع
فكار من عقولھا األمم ال تنھض إال على صوت علمائھا، فھو الذي یحل األ

ویزیل على األبصار غشاوتھا ویبعث الھمم من مراقدھا، ویدفع باألمم إلى 
  .)13("التقدم في جمیع نواحي الحیاة فالتعلیم إذن ھو الحیاة وھو التقدم

فالتربیة عند ابن بادیس مدخل ضروري إلى النھوض الحضاري 
یة والعھد مع رفیق للمجتمع الجزائري، وھو الموقف الذي عقد علیھ العزم والن

 1913ذات لیلة من عام ) م1965ـ1889( اإلبراھیميدربھ الشیخ محمد البشیر 
وھما بالمدینة المنورة، أن یكون عملھما إلصالح المجتمع الجزائري یرتكز 

، فإلیھ وصحبھ یرجع علیھ وتربیة الناس ،ونشر العلم ،على استعادة الھویة
 ...األولى العالمیة الحرب قبل الجزائریة التربة في األولى البذرة غرسالفضل فی

  . )14(والتعلیم التربیة حركة میدان في المتواصل عملھ ھو بجھد عاھاقد رو
إلى المقاربة  األكادیمیةالمقاربة  تالتربیة البادیسیة تجاوزإّن 

للنھوض لم یكن ھناك خیار آخر  في تلك اللحظة التاریخیة ألنھاالجتماعیة؛ 
المقاربة االجتماعیة، فالسیاق االجتماعي والتاریخي والحضاري غیر 

نجع واالستعماري الذي كانت تمر بھ الجزائر لم یكن لیسمح لھ بمقاربة أخرى أ
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نھا مقاربة لم یكن ھدفھا تكوین فالسفة وعلماء إمن ھذه المقاربة،  وأجدى
التغییر  وفقھاء بقدر ما كان ھدفھا بناء مضغة اجتماعیة قادرة على صناعة

وقیادتھ، فالتربیة في ضوء ھذه المقاربة تنطلق من حاجة المجتمع للوعي 
وللتغییر و لیس من الظمأ المعرفي لألفراد، و مما یدل بوضوح على الطبیعة 
االجتماعیة للتربیة عند ابن بادیس أنھ لم یقصر جھده على علوم الشریعة 

برا، فقد نقل عنھ بعض فحسب بل كان لمادة التاریخ والجغرافیا حیزا معت
 .)15(تالمیذه أنھ  كان یدرس مقدمة ابن خلدون في المسجد في دروس آخر اللیل

 . وھو ما ال نعلم أن أحدا من المصلحین قبلھ قد سبقھ إلیھ
  شرطیة التجدید في المقاربة االجتماعیة للتربیة عند ابن بادیس -ثانیا

 الُمثل لتحقیق الفعالة الوسیلة فھي، كرف لكل العملي الجانبتمثل التربیة 
 عالقة والتربیة كرالف بین العالقة كانت ھنا ومن، المفكر بھا یؤمن التي العلیا
معلوم فلسفتھا وقیمھا وأھدافھا فقد كانت دولة  ھو ولكل تربیة كما ،)16(تالزم

كما جسدت ذلك  ؛اسبارطة تركز في تربیتھا على قیمة القوة وكمال الجسم
بینما كانت دولة أثینا تركز في تربیتھا على قیمة  .سلسلة أفالم سبارتاكوس

ولما  ،)17(العظاماإلغریق ة فالسففي ذلك  تجلىكما  ،المعرفة وكمال العقل
كانت التربیة یمكن أن تكون وسیلة الستمرار وإعادة إنتاج الواقع االجتماعي، 
كما یمكن أن تكون وسیلة للتجدید الحضاري والتغییر االجتماعي، كان من 
الضروري على المفكر أو المصلح االجتماعي أن یحدد غایة الفعل التربوي 

في  شكمن دون أدنى رج ھدف التربیة عند ابن بادیس یند وقد كانوأھدافھ، 
  .تحقیق مطلب التغییر االجتماعي والحضاري

ولكن كیف یمكن للتربیة أن تتخلص وتنعتق من رتابة اإلنتاج النمطي  
المكرور للنماذج االجتماعیة والحضاریة؟ لتنھض بدور التنشئة االجتماعیة 

ت المنخرطة في سیرورة التغییر؟ كیف یمكن للتربیة كفعل وكمؤسسة أن تنفل
آخر  انسانإالتاریخي، لتصنع  مسارال ورواسبمن اكراھات البیئة االجتماعیة 

مقاربات  من دون شك ھناك عدة ؟ االجتماعي والحضاري یكون مضغة للتغییر
 ة لتفسیر ظاھرة التغیر االجتماعي والثقافي، وكل نظریةنظریات اجتماعیو

، لكن ما یعنینا ھنا ھو )18(تركز على مجموعة معینة من العوامل عموما
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مقاربة بكل تأكید أن أي  رأت تيبسیاق الحركة اإلصالحیة وال ةالمتعلق المقاربة
تربویة تھدف إلى تحقیق تغییر اجتماعي واسع وتحول ثقافي عمیق، شرطھا 
األول باإلضافة إلى شروط أخرى، أن تكون مقاربة تجدیدیة، تحمل فكرا 

لنشأة األخرى، فالمقاربة التربویة التي ال ومحتوى تجدیدیا، ینشئ اإلنسان ا
 إنتاجأن تكون مقاربة تدور في حلقة مفرغة؛ تعید  وال تعدتملك أفقا تجدیدیا 

ومن ھنا فقد كانت فعالیة الجھد التربوي . الواقع إن لم یكن بصورة أكثر تشوھا
في تحقیق النقلة الحضاریة والتغییر االجتماعي بالنسبة لكثیر من الحركات 

  . إلصالحیة في العالم اإلسالمي رھینة بشرط التجدید كمبدأ وكممارسةا
إن السیاق التاریخي والفكري الذي طرح فیھ مفھوم التجدید مرتبط بشكل 

اخر القرن أومنذ  سالمياإلانتھي إلیھ العالم  الذيالحضاري  وضععضوي بال
والتجدید، وتعلق الناس بالماضي، وعكف  بتكاراال، حیث توقف الھجريالثامن 

 التأخرالعلماء على التقلید، وابتعدوا عن دراسة العلوم الكونیة، ولم یشعروا بھذا 
بالحملة  ابتداءالحضارة الغربیة تصھل عند أسوار العالم اإلسالمي،  وخیلال إ

 أنضرورة  إلىنبھت المسلمین  التيم ، 1798الفرنسیة على مصر عام 
الغرب من تقدم مادى مرورا باحتالل  إلیھمن غفلتھم؛ لیروا ما وصل  یستیقظوا

  .1924انیة سنة مسقوط الخالفة العثب وانتھاء 1830الجزائر سنة 
نفسھا على الجمیع، ولكن المسألة  قضیة التجدید فرضت ومنذ ذلك الحین

بمشروعیة التجدید فحسب، فالمسألة كانت أعقد من ذلك  باإلقرارلم تكن تتعلق 
خاصة فیما یتعلق بمرجعیة ھذا التجدید وشروطھ وحدوده، حیث تباینت اآلراء 

  :في ذلك تباینا كبیرا؛ غیر أنھ یمكن ردھا عموما إلى تیارین كبیرین
 ، ویعتبره فكرااإلسالميالتراث  تجاوزتیار تحدیثي، ی: منھما ولاأل
كل شيء، وھو  فيالحدیث، وتقلیده  الغربيخذ بالفكر األ إلىدعو ، ویماضویا
صالة والھویة األ االبتعاد عنلى التبعیة الثقافیة للغرب، وإحتما  أدىاتجاه 

وقد توسل ھذا التیار في عمومھ بالسلطة السیاسیة في . سالمیة المتمیزةاإل
  .فرض رؤیتھ وأفكاره

في ، وسالمياإلتمسك بالنافع من التراث ، یصالحيإتیار : منھما الثانيو
لذا فھو یجمع بین  ،خذ بالصالح من الفكر الحدیثاألنفس الوقت ال یمانع من 
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كما أنھ فضل االبتعاد عن الخوض في المجال السیاسي . والمعاصرة األصالة
واالكتفاء بالمقاربات التربویة والدعویة في التغییر؛ ومن ھنا غلبت علیھ تسمیة 

ألن  Reformeاإلصالحي والتي تحیل على مدول المصطلح الالتیني التیار 
الذین دشنوا القول في تصنیف تیارات الفكر كانوا رھینة للكتابات 

  .، ولم یكونوا یقصدون بلفظ اإلصالح مضامینھ القرآنیة)19(االستشراقیة
لكل تیار رموزه وأعالمھ ومنابره التي ینافح من خاللھا عن  وقد كان

 ولقد،للتجدید ومقاربات تبلور عدة مفاھیمتھذا السیاق في  تأخذحیث  أفكاره،
بن بادیس للتجدید تنخرط بطبیعة الحال في التیار  دعبد الحمیكانت رؤیة الشیخ 

العالم  في اإلصالحیةبرز رواد الحركة أ فھو بال ریب یصنف كواحد من ،لثانيا
: ى السلف أدراجاً تقتضي الرجوع في اإلصالح إلكانت  فالظروف" اإلسالمي

إذ لم یكن القیام بأي عمٍل في النظام السیاسي أو االجتماعي ممكناً قبل تحریر 
وكل مذھب اإلصالح الجزائري الذي أرساه ابن بادیس كان ال بدَّ أن . الضمائر

والمبدأ األساسي  .یصدر عن ھذه الضرورة أو عن ھذه المقتضیات الخاصة
َ َال : القائل الذي كان ، )11: الرعد( یَُغیُِّر َما ِبقَْوٍم َحتَّى یَُغیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھمْ إِنَّ هللاَّ

ا  - أول خطوة في اإلصالح؛ یمكن أن یعتبر ترجمة لھذه الضرورة  -من زاویة مَّ
  . )20("في صیغة مذھبیة

ابن بادیس كغیره المقاربة االجتماعیة للتربیة عند  من دون شك لقد كانت
مقاربة تجدیدیة، ولكن مفھوم التجدید وأفقھ صالحیة المدرسة اإلمن رواد 

ال العودة إبالنسبة إلیھ لیس  یختلف عن مفھومھ بالنسبة للتیار التحدیثي، فالتجدید
األمة الصافیة التي صدرت عنھا ھذه والینابیع الثقافیة األولى إلى األصول 

ھذه األمة إال بما صلح  آخر حال یصل" قا للكلمة المأثورة اوھذه الحضارة مصد
المنحى التجدیدي عند ابن بادیس ال یقف عند المدخل التربوي  .)21("بھ أولھا

یجمع في طیَّاتھ جوانب بلغت من التنوع " العالمة مالك بن نبيفھو كما یؤكد 
أن یتطرق إلى دراستھ من زاویة  - دوماً  -والغنى مبلغاً یجعل في قدرة الباحث 

لقد كان ابن بادیس مناظراً مفحماً، . تحرر الفكر من الظروف العرضیة النسبیة
تھداً یرجع إلى أصول ومربیاً بناًَّء، ومؤمناً متحمساً، وصوفیاً والھاً، ومج



  المقاربة االجتماعیة للتربیة عند ابن بادیس وأبعادھا التجدیدیة  
  

  

 687                                                                                 مجلة اإلحیاء

اإلیمان المذھبیة، ویفكر في التوفیق بین ھذه األصول توفیقاً عزب عن األنظار، 
  .)22("إبان العصور األخیرة للتفكیر اإلسالمي

ومھما یكن وسواء تعلق األمر بالنشاط التربوي والتعلیمي أو بسائر 
كل جھد یبتغي مدركا لشرطیة التجدید لومستوعبا ابن بادیس فقد كان  ،األنشطة

كما كان مدركا أیضا أن . تحقیق التغییر االجتماعي والنھوض الحضاري
في مرجعیة أي تجدید حقیقي یجب أن تكون ھي المرجعیة الحضاریة للمجتمع، ف

" بعنوان بترتیب من أحمد توفیق المدني 1937سنة  محاضرة في نادي الترقي
 ،تام أن النھضة تكون بالقرآنبن بادیس في وضوح ایحدد  "؟ تنھض األمة ابماذ

 ،والعقیدة ،والغریزة ،الفكر :نسان یتحدد بأربع محددات وھيولما كان مفھوم اإل
فإنھ یحدد لھذه النھضة الدینیة أربع مجاالت، النھضة الفكریة والنھضة  ،والعمل

  .)23(العملیةاألخالقیة والنھضة العقدیة والنھضة 
 ةمسؤولیلى لدراستھ على عاتقھ ولقد حمل ابن بادیس منذ األیام األو

على األقل  فیما یتعلق تعلیمیة، موضوعا ومادة وطرائق  التربوي، التجدید
التجدید في نھضة  شرطیةكما  أكد في أكثر من موضع على  ،بالمعرفة الدینیة

الذي ینھض بھ  اإلسالمحیث نراه في سیاق تأكیده على نوعیة  ؛المجتمعات
المجتمع یؤكد على الحاجة الدائمة لتجدید الفكر سواء أتعلق ذلك بالعلوم 

فبالتفكر في آیات "  رحمھ هللا نسانیة والكونیة حیث یقولالشرعیة أو العلوم اإل
هللا السمعیة وآیتھ الكونیة وبناء األقوال واألعمال واألحكام على الفكر، تنھض 

اوات وما في األرض وتشید صروح المدنیة األمم فتستثمر ما في السم
  .)24("والعمران

  .عند ابن بادیس التجدید دواعيولتربیة ا – لثاثا
إن شرطیة التجدید لنجاح أي مقاربة تربویة تغییریة ھي في أساس الواقع 

  .  السنني، وھي في أساس الواقع االجتماعي، ثم ھي في أساس الواقع الفكري
تاریخ البشریة من أقدم عصورھا یدل على أنھا لم إن : الواقع السنني - 1

وقد كان األنبیاء علیھم الصالة ، سنة التجدید إثر الفناء: تفارقھا ھذه السنة
البشریة، والسالم، كما یؤكد على ذلك ابن بادیس ھم أساس كل تجدید في تاریخ 

مالزم یؤكد بن بادیس على أن التجدید ، كما )25(إلیھافي األمة التي أرسل  كلٌّ 
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لھا،  الفساد والفناءمنھا، ویجد مبرره في مالزمة  كال فكاكسنة  اإلنسانیةللحیاة 
فلما كان الفساد یعرض للدین والدنیا كان التجدید حاجة مستمرة الزمة للخالص 

العام  كان الفسادحتى لما "وھو ما عبر عنھ بقولھ ؛ أسباب الفساد وعوامل الفناء
في شؤون الدنیا بطواغیت الملك، وفي شؤون الدین بطواغیت الكھنوتیة، وفنیت 

واندثرت حقائق الدین  ،معالم الحضارة بمثل الحروب الرومانیة الفارسیة
حتى إذا كان ھذا  -وشوھت بالمجادالت المذھبیة، والرسوم واألوضاع البدعیة

رحمة للعالمین  بن عبد هللا الفساد والفناء العامان أرسل هللا تعالى محمد 
  .)26("بالتجدید العام

 ،التجدید النبوي قد ختم بختم النبوة فإن التجدید العلمائي مستمر ولئن كان
كما أكد على ذلك قولھ  ،وھو ماض إلى أن یرث هللا تعالى األرض ومن علیھا

: " َُواْنتَِحاَل  ، َعْنھُ تَْحِریَف اْلَغالِینَ ُكلِّ َخلٍَف ُعُدولُھُ یَْنفُوَن  ِمنْ   اْلِعْلمَ  ھََذا  یَْحِمل
وكذا الحدیث المروي عن أَبِي ھَُرْیَرةَ فِیَما . )27("َوتَأِْویَل اْلَجاِھلِینَ  ، اْلُمْبِطلِینَ 

ِ قَالَ أَْعلَُم َعْن َرُسوِل  ِة َعلَى َرأِْس ُكلِّ ِمائَِة َسنٍَة َمنْ :" هللاَّ َ یَْبَعُث لِھَِذِه اْألُمَّ  إِنَّ هللاَّ
ُد لَھَا ِدینَھَا نجد أن النبي ربط التجدید بمائة سنة وھي فترة كافیة  حیث.  )28("یَُجدِّ

لتغیر الواقع االجتماعي والحضاري وظھور الحاجة إلى التجدید، فربط النبي 
نظرة سننیة شاملة "شارة في غایة األھمیة، تنبئ عن التجدید بمئة سنة یحمل إ
أو العمران البشري، یمكن تلخیصھا في . والحضارةوعمیقة لفلسفة التاریخ 

الحاجة الملحة إلى الدورات التجدیدیة النوعیة الشاملة التي تستھدف تحقیق 
المراجعات الدوریة الكبرى المؤسسة للمنعطفات أو التحوالت النوعیة الضخمة 
في مسیرة المجتمعات واألمم، وقایة لھا من أسباب الوھن واالنحطاط من جھة 

  . )29("مانا لدیمومة حیویتھا واندفاعھا الحضاريوض
مقاربتھ االجتماعیة انطلق الشیخ بن بادیس في : االجتماعيواقع ال - 2

كان االستعمار كما ھو معلوم  والواقع أنذاك ؛ربط الفكر بالواقع التغییریة من
ھدفھا األول  - المزعومة  - أما االستعمار فقد كانت رسالتھ التمدنیة ؛ھوالقابلیة ل

 لخص وقد" علیھا اإلجھازسالمیة قبل إلواألخیر تجفیف منابع الثقافة العربیة وا
 ھو الحقیقي الھدف أن" لوبان ترون" االستعماریین المنظرین أحد ذلك لنا

 طرف من والموقعة االستعماریة اإلدارة التي أنجزتھا والدراسات اإلسالم،
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 عملیة ثم إن ذلك، لنا تؤكد میدانیة، راسات عند عبارة كانت والتي "كوبیالني"
 فالطفل القرآن، قبل اللغة العربیة أوال فیھا تدرس التي القرآنیة الكتاتیب غلق

 أن إذ الكتاتیب القرآنیة، في ةالعربی األبجدیة أو الحروف یتعلم كان الجزائري
 القرآن فیھا ویدرس العربیة فیھا اللغة تدرس التي القرآنیة الكتاتیب غلق عملیة
استبدال مجتمع  ...حضاریا بعدا العربیة اللغة اإلسالم وعلى على أضفت الكریم

  .)30(بآخر وحضارة بأخرى
مراض الجھل والتخلف أوأما القابلیة لالستعمار فقد تمثلت في 

واالستسالم للدروشة والخرافة والطرقیة التي كانت تجعل القدر تبریرا 
ومن ثم فقد رأى ابن بادیس أن  ،تحجیر الفكروالتي ساھمت في .  لالستعمار

سبیلھ لتجدید الفكر البدء بترسیخ الفكر النقدي ولیس صدفة أن كانت أولى 
كل رفض جرائده ھي جریدة المنتقد التي كان عنوانھا واضحا وصریحا في 

التي كانت تشیعھا الطرقیة من  واالتباعي واألسطوريالتفكیر الخرافي  أشكال
بن التربوي الومن ثم فقد قام الجھد . "اعتقد والتنتقد"لمعروف خالل شعارھا ا

بشواغل الواقع الظرفي الذي كانت تعیشھ  ھربطوالفكر تجدید بادیس على 
ومن ثم فقد كان من أكبر أھداف خطتھ التربویة والتعلیمیة مواجھة الجزائر 

  . مشروع فرنسة الجزائر، كمقدمة ضروریة للتحرر من االستعمار
عبر ابن بادیس عن محوریة التجدید الفكري في : يواقع الفكرال - 3

: في مقالتھ الشھیرة اإلسالم الذاتي واإلسالم الوراثي مقاربتھ االجتماعیة للتربیة
وما آل إلیھ  اإلسالميبن بادیس واقع الفكر یشخص اأیھما ینھض باألمم حیث 

المرء من أبوین یولد " :وھو ما عبر عنھ بقولھ ،في عصور التخلف واالنحطاط
تجري على . مسلمین فیعد مسلماً، فیشب ویكتھل ویشیخ وھو یعد من المسلمین

وتباشر أعضاؤه عبادات وأعمال إسالمیة، فراق . لسانھ وقلبھ كلمات اإلسالم
روحھ أھون علیھ من فراق اإلسالم، لو نسبتھ لغیر اإلسالم لرأي منھ لثار علیك 

شیئا من اإلسالم وال عرف شیئا من أصولھ ولكنھ لم یتعلم یوما . أو بطش بك
في العقائد واألخالق واآلداب واألعمال، ولم یتلق شیئا من معاني القرآن العظیم 

فھذا مسلم إسالما وراثیا ألنھ أخذ اإلسالم كما  وال أحادیث النبي الكریم، 
 قد أخذه بكل ما فیھ مما أدخل - بحكم الوراثة -وجده من أھلھ، وال بد أن یكون
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فذلك كلھ عنده . علیھ ولیس منھ من عقائد باطلة وأعمال ضارة وعادات قبیحة
  .ھو اإلسالم، ومن لم یوافقھ على ذلك كلھ فلیس عنده من المسلمین

ھذا اإلسالم الوراثي ھو اإلسالم التقلیدي الذي یؤخذ بدون نظر وال 
ومحبة أھلھ لإلسالم إنما ھي . وإنما یتبع فیھ األبناء ما وجدوا علیھ اآلباء ،تفكیر

ھذا اإلسالم الوراثي ھو إسالم معظم .محبة عاطفیة بحكم الشعور والوجدان
عوام األمم اإلسالمیة، ولھذا تراھا مع ما أدخلت على اإلسالم من بدع اعتقادیة 

بھ وأحكامھ، متمسكة بھ غایة وعملیة، ومع ما أھملت من أخالق اإلسالم وآدا
ال ترضى بھ بدیال ولو لحقھا ألجل تمسكھا بھ ما لحقھا من خصومھ . التمسك

  .من بالء وھوان
وخصوصا  - ھذا اإلسالم الوراثي حفظ على األمم الضعیفة المتمسكة بھ

شخصیتھا ولغتھا وشیئا كثیراً من األخالق ترجع بھ األمم  -العربیة منھا
لكن ھذا اإلسالم الوراثي ال یمكن أن ینھض . ..ت بغیرھااإلسالمیة إذا وزن

واإلسالم . ح أنظارھافتباألمم، ألن األمم ال تنھض إال بعد تنبھ أفكارھا وت
  .)31(نظرالوراثي مبني على الجمود والتقلید فال فكر فیھ وال 

لقد فضلنا سوق ھذا النص على طولھ لداللتھ الواضحة على طبیعة 
 منطلقھاأنھا مقاربة اجتماعیة في من حیث عند ابن بادیس المقاربة التربویة 

نھضة المجتمع، كما أنھا مقاربة ، صالح الفرد: اھیميالمف زوجبتأكیده على ال
 ،اإلسالم الوراثي: یميھامن خالل تأكیده على الزوج المففي أساسھا تجدیدیة 

  . اإلسالم الذاتي
  روافد التجدید في شخصیة بن بادیس - رابعا

لقد سبق العالمة عبد الحمید بن بادیس عدد من المصلحین الذین كان لھم 
مثل عبد  ؛في الجزائر اإلصالحیةاألثر البارز في بذر بذور الیقظة والنھضة 

عبد القادر المجاوي مصلحاً تقلیدیاً  كانوقد  )1914-1848(القادر المجاوي 
كذلك و.سلفیاً، لم یأت بجدید سوى مقاومة البدع، وإشعار المجتمع بساعة الخطر

نزیل المدینة المنورة ودفینھا، وھو شیخ  )1920-1856( لونیسيتلمیذه حمدان 
-1866( كما سبقھ عبد الحلیم بن سمایة ،والحجازبن بادیس في الجزائر 

 عبدهمحمد اإلمام رط بقوة في تیار اإلصالح من خالل زیارة الذي انخ) 1933
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وكذا تدریسھ  ،ومن خالل مراسالتھ معھ، 1903سنة للجزائر  )1849-1905(
  . لرسالة التوحید لمحمد عبده في المدرسة الثعالبیة

فإنھ وإن كان صنیعة كل ھؤالء وثمرتھم الحسنة، بن بادیس اأما العالمة 
التجدیدي التي تمیز بھ عنھم وتفوق بھ علیھم رغم قصر عمره فقد كان لھ نفسھ 

رائد النھضة الفكریة یوسم ب وقصر تجربتھ اإلصالحیة، حتى صار
أن ھنا و یجب في الجزائر في النصف األول من القرن العشرین،  واإلصالحیة

خاصة  روافد التي شكلت شخصیة ابن بادیس،صریحة في ال نقف وقفة نقدیة
نازع رداء ابن بادیس فیما یشبھ البحث عن الشرعیة تتدیدة وأن أطرافا ع

بشرط عدم  رما یضیالتاریخیة في سلطات الماضي، ولیس في ذلك في حد ذاتھ 
بن بادیس اإن الدارس للمسار التكویني لشخصیة  ،التجني على الحقیقة التاریخیة

 ةثالث ،تھ الخاصةاوقراءیجد أنھ قد اجتمعت في شخصیتھ  بعد األسرة واألصل 
تشكیل شخصیتھ الفكریة وتكوین كان لھا  األثر العمیق والحاسم  في  روافد

  .اتجاھھ التجدیدي
ال شك أن البیئة الثقافیة واالجتماعیة التي : ةمدرسة الزیتونرافد  - 1

احتّك بھا ابن بادیس والعالقات التي كانت لھ مع بعض العلماء أثناء دراستھ في 
قد أثّرت في تكوینھ وشخصیتھ واتجاھھ العقلي، ) 1912-1908(جامع الزیتونة 

) 1956- 1876(ومن أبرز ھؤالء بطبیعة الحال العالمة محمد الخضر حسین 
وقد ، )1954-1952( وشیخ األزھر فیما بعد التونسي المولد الجزائري األصل

كان الشیخ محمد الخضر حسین صاحب نفس تجدیدي واضح في كتاباتھ، وال 
العالمة محمد كذلك و،ابن بادیس قد نھل من مورده وغرف من تجدیدهشك أن 

شیخ الزیتونة وقاضي القضاة ومفتي الدیار ) 1973- 1879(الطاھر بن عاشور 
 كذلكمنھم و ،وھو صاحب قدم راسخة في تجدید الفكر اإلسالمي التونسیة،

ي العلم من عائلة النیفر العریقة ف) 1937- 1882( العالمة محمد الصادق النیفر
 القیرواني بالشیخ محمد النخلي األكبر فقد كان تأثره أما، نا ھذاحتى یوم

الذي یعتبر مع ابن عاشور زعیمي النھضة الفكریة والعلمیة  )1869-1924(
 بابن عاشور اقتصر ابن بادیس في جامع الزیتونة؛ وإذا كان تأثر التجدیدیةو

إن الشیخ محمد النخلي كان لھ ف ،على ما تلقاه علیھ من دروس اللغة أول أمره
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عمیقا في نھجھ الذي اختطھ لنفسھ فیما بعد في تجدید الدرس  تأثیراعلیھ 
ھذین " عزف أول األمر عن أنھ كیف بنفسھ  سابن بادی ىروقد و. التفسیري

والسمو  ،والتحقیق في النظر ،الرجلین اللذین یشار إلیھما بالرسوخ في العلم
القیرواني ) محمد النخلي(أولھما العالمة األستاذ شیخنا  ،واالتساع في التفكیر

وكانا كما یشار ) الطاھر بن عاشور(ا العالمة األستاذ شیخنا مرحمھ هللا، وثانیھ
إلیھما بالصفات التي ذكرنا یشار إلیھما بالضالل والبدعة وما ھو أكثر من ذلك؛ 

ح ویناضالن عنھا في اإلصال) محمد عبده(ألنھما كانا یحبذان آراء األستاذ 
ویبثانھا فیمن یقرأ علیھما وكان ھذا مما استطاع بھ الوسط الزیتوني أن 
یصرفني عنھما، وما تخلصت من تلك البیئة الجامدة واتصلت بھما حتى 
حصلت على شھادة العالمیة ووجدت لنفسي حریة االختیار، فاتصلت بھما 

  .)32(رعامین كاملین كان لھما في حیاتي العلمیة أعظم األث
شكلت مدرسة المنار المنھل الثاني الذي كان لھ : مدرسة المناررافد  - 2

لبن بادیس وكان نھلھ منھا بطریق غیر  المنحى التجدیدياألثر البارز في 
إذا كان  )1905-1849( محمد عبدهالشیخ إذ لم یثبت أن بن بادیس لقي  -مباشر

كما لم یثبت لقاءه  ،سنة14 زال یتجاو 1903سنھ عند زیارتھ للجزائر سنة 
ومن ثم فتأثره بالتیار اإلصالحي  - ) 1935-1865( رشید رضاالسید محمد ب

تفسیر المنار كذا والتي كانت تصل الیھ تباعا، كان عن طریق مجلة المنار 
وعلى األخص الشیخین  تونسوكذلك عن شیوخ مدرسة المنار الذین التقاھم في 

وكذا الشیخ ، )1917-1865( یر صفروالشیخ البش القیرواني، محمد النخلي
تلمیذ محمد عبده الذي التقاه في زیارتھ ) 1935-1854(محمد بخیت المطیعي 

بتراث مدرسة المنار مبثوث في  بتأثرهللحجاز ومصر، وتصریح ابن بادیس 
نسیَج َوْحِدِه في ھذا العصر،  )رشید رضا(لقد كان " :الشھاب وفي غیرھا كقولھ

فقھًا في الدین، وعلًما بأسرار التشریع، وإحاطة بعلوم الكتاب والسنة، ذا منزلة 
كاملة في معرفة أحوال الزمان وسر العمران واالجتماع، وكفى دلیالً على ذلك 

  . )33("ما أصدره من أجزاء التفسیر، وما أودعھ مجلة المنار في مجلداتھا
األثر الذي خلفھ موت عن  اإلبراھیميق دربھ الشیخ یروي رفیكما 

ال أنسى مجلسا كنا فیھ على ربوة من جبل تلمسان في زیارة من " مؤسس المنار
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/ 22(قبل أسبوع " رشید رضا"زیاراتھ لي، وكنا في حالة حزن لموت الشیخ 
من ذلك الیوم، فذكرنا تفسیر المنار، وأسفنا النقطاعھ بموت صاحبھ ) 1935/ 8

: فقلت لھ. »لیس إلكمالھ إالّ أنت«: فقال لي. »لیس إلكمالھ إالّ أنت«: فقلت لھ
فقال لي واثقا . »..حتى یكون لي علم رشید، وسعة رشید، ومكتبة رشید«

إننا لو تعاونا وتفرغنا للعمل ألخرجنا لألمة تفسیرا یغطي على «: مؤكدا
  .)34("التفاسیر من غیر احتیاج إلى ما ذكرت

وھو التأثیر الذي یرجع بصفة خاصة : مدرسة السلفیةرافد ال - 3
ومجاورتھ للحرم المدني والتقائھ بشیوخ السلفیة  1913سنة لسفریتھ للحجاز 

، لكن التأثیر )1957- 1878( ھناك كالشیخ حسین أحمد الفیض آبادي الھندي
بقي للشیخ حمدان لونیسي الذي نزل المدینة ومات بھا ودفن فیھا فقد أثر یاألكبر 

في الشیخ بن بادیس تأثیرا كبیرا علما وعمال، أما علما فیكفي أنھ عندما ذھب 
لتونس وضع في السنة الخامسة لتفوقھ وھذا التفوق یرجع الفضل فیھ للشیخ 

عند الدولة  ف یتوظالحمدان لونیسي، أما عمال فھو الذي أوصى بن بادیس أن 
الناس من علمھ ویتفرغ للدعوة إلى هللا وقد عمل بن بادیس  مال یحرحتى 

  .بوصیتھ التي خطت لھ مسار حیاتھ
نا ءفإن استقراروافد بھذه ال بادیس ناب تأثربومھما یكن فإنھ مع تسلیمنا 

وإن كان  یجعلنا نعثر على مواطن الشبھ والتأثر بالمدارس السلفیة  ھلكتابات
اإلصالحیة بالمشرق، واستفادتھ من فكرھا و تجربتھا استفادة كبیرة، غیر أنھ و

بن بادیس كان صاحب نھج خاص انتھجھ في دعوتھ أن اینبغي التأكید على 
فھو من جھة على الرغم من أنھ  ومقاربتھ االجتماعیة والتربویة، اإلصالحیة

ھرتھ تجاوزت حدود كان عنصراً بارزاً بین النخبة المثقفة العربیة، فإن ش
محیطھ، لیبادل الحوار والتأثیر مع النخبة المثقفة الفرنسیة، فلم یكن ذلك 
النموذج المنغلق الذي یجمد على النصوص، والذي یفقد إمكانیة الحوار 

منعھ من التجدید في تجھة ثانیة لم من كما أن سلفیتھ . والتواصل مع اآلخرین
لم تمنعھ من االلتزام أنھا كما ،فة عامةبص المعرفة الشرعیةالتفسیر والفكر و

  . بشرح موطأ مالك لعقدین من الزمن
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  .عند بن بادیس للتربیة یة في المقاربة االجتماعیةالتجدید األبعاد -خامسا
إن فعال تربویا یھدف إلى تحقیق تغییر سوسیولوجي عمیق، یجب أن 

مناھجھ في أھدافھ  وفي محتواه ومضمونھ وفي تجدیدیا،  منطلقھیكون 
الحدیث عن كل الجوانب -بطبیعة الحال -  وطرائقھ، ولن تسع ھذه الدراسة

 واألبعاد التجدیدیة للمقاربة التربویة عند ابن بادیس، لذا سنقصر القول على ما
یتعلق باألبعاد المتعلقة بتجدید المحتوى؛ ألنھا أكثر داللة على منزعھ التجدیدي 

 .تھ بالتغییر الجتماعيلتجدید وعالقل ھوأكثر بیانا لمفھوم
الرجوع  لیس إالور ابن بادیس ظالتجدید في منإّن : العودة لألصول - 1

آخر  حال یصل" هكان شعار بالشيء إلى الحال التي كان علیھا أول أمره، فلقد
ومن ثم فقد اتخذ الرجوع إلى الكتاب السنة  "ھذه األمة إال بما صلح بھ أولھا

التربوي والدعوي والعملي وفي أساسا بارزا ومنحى ظاھرا في جھده التجدیدي 
  .اإلصالحمقاالتھ في السیاسة واالجتماع وسائر مجاالت 

تحدید أدواء المجتمع اإلسالمي وحاجتھ الماسة إلى اإلصالح نجده  وعند
یكتفي بدواء واحد ھو القرآن، قیاساً على مجتمع الّدعوة ومرحلة الخالفة 

سلیم العقل والّضمیر "فكان  إنشاء القرآن أنشأه مجتمع من حیث ھوالّراشدة، 
ي ابن بادیس ینبغي في رأومن ثم " قوّي الجسم والخلق واإلرادة ،والوجدان

فضالً عّما یوفّره من وازع  ،الّرجوع إلى القرآن إلنقاذ المجتمع من كّل ما یعانیھ
ال نجاة لنا من ھذا التیھ : "نفسي لمقاومة أعداء اإلسالم الذین اغتصبوا أرضھ
ع الذي نذوقھ ونقاسیھ  ؛إالَّ بالرجوع إلى القرآن: الذي نحن فیھ، والعذاب المنوَّ

  .)35("وبناء العقائد واألحكام واآلداب علیھ، والتفقُّھ فیھإلى علمھ وھدیھ، 
وفي محاضرة بنادي الترقي تحت عنوان بما تنھض األمة نجده یقول 

 –إن نھضة األمة تكون اجتماعیة، وتكون سیاسیة، وتكون دینیة، وال تطمعوا "
أن تسمعوا مني كلمة في النھضة االجتماعیة أو النھضة السیاسیة،  –أیھا السادة 

ر بعواقبھا، وأنا وال أقول من سوئھ أو حسنھ، فإن األمو –فإني رجل من حظي 
حفظتھ في " :طالب قرآن"وإنما أنا رجل . .–عاقبتي ال أعرف عنھا شیئا اآلن 

أول بلوغي وأنا ال أفھمھ أنني ما سمعت یوما من أحد أن القرآن یقرأ للفھم، وال 
أكتمكم أنني أخذت شھادتي من الزیتونة في العشرین من عمري وأنا ال أعرف 



  المقاربة االجتماعیة للتربیة عند ابن بادیس وأبعادھا التجدیدیة  
  

  

 695                                                                                 مجلة اإلحیاء

ب نھضة، وكتاب مدنیة وعمران، وكتاب ھدایة للقرآن أنھ كتاب حیاة، وكتا
وإنما . للسعادتین ألنني ما سمعت ذلك من شیوخي علیھم الرحمة ولھم الكرامة

ثم یجیب عن .بدأت أسمع ھذا یوم جلست إلى العالمة األستاذ محمد النخلي
نھضة ال تكون لنا "السؤال المحاضرة وجوابنا المعجل عن ھذا السؤال ھو 

 .ثم یقدم على ذلك البرھان العملي والبرھان العلمي. )36("رآنإال بالق دینیة
إن من لوازم الرجوع إلى األصول أن : للتراث االستیعاب النقدي - 2

ومن ثم لم یقتصر جھد ابن بادیس  اإلسالميتكون لھا الحاكمیة على كل التراث 
على استیعاب التراث االستفادة منھ ولكنھ أیضا لم یتنازل عن حسھ النقدي وھو 
مدین في ذلك لشیخھ محمد النخلي أستاذه في التفسیر الذي نصحھ بأن یجعل 
ذھنھ مصفاة لیسقط الساقط ویبقى الصحیح، وعلى الرغم من أن ھذه النصیحة 

تقریبا في  النصیحةر باألساس إال أن العالمة عمل بھذه كانت متعلقة بالتفسی
  .جمیع حقول المعرفة الشرعیة

واعتبره لقد أعلى بن بادیس من شأن العلم ، االستفادة من المعرفة الحدیثة
وحده اإلمام المتبع في الحیاة في األقوال واألفعال واالعتقادات، ولم یكن  ھو

أیضا مختلف المعارف المتعلقة بالكون  العلم عنده المعرفة الشرعیة وحدھا بل
ولذا نراه في تفسیره وكتاباتھ یستثمر المعارف الحدیثة في  واإلنسانوالحیاة 

  .تعزیز دالالت النص القرآني أو الحدیثي
إن اإلسالم عقد اجتماعي عام ": العنایة بالمقصد االجتماعي للدین - 3

لحیاة لسعادتھ ورقیھ وقد دلت فیھ جمیع ما یحتاج إلیھ اإلنسان في جمیع نواحي ا
تجارب الحیاة كثیراً من علماء األمم المتمدنة على أن ال نجاة للعالم مما ھو فیھ 
إال بإصالح عام على مبادئ اإلسالم فالمسلم الفقیھ في اإلسالم غني بھ عن كل 
مذھب من مذاھب الحیاة فلیس للجمعیة إذاً من نسبة إال إلى اإلسالم، وباإلسالم 

إلى  -إن شاء هللا - تبقى سائرة في طریق سعادة الجزائر، والبلوغ بھا وحده 
  .)37("أرقى درجات الكمال

إن من یقرأ األصول العشرین للعالمة عبد الحمید بن بادیس والتي أعلنھا 
. )38(اإلصالحیةوالتي لخص فیھا أصول دعوتھ  1937بالجامع األخضر سنة 
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االجتماعیة لإلسالم باعتباره أساس الحضارة یجد فھما عمیقا لمختلف األبعاد 
  .والمدنیة
في  فھدی ابن بادیسلم یكن : العملبالواقع والنظر بربط الفكر  - 4

 یھلقد سیطرت عل تجریدیة،معرفة نظریة  مقاربتھ التربویة تحصیل ونشر
ومن ثم فقد سخر  مجتمعھ وأمتھ،شواغل الواقع االجتماعي والحال التي علیھا 

الستعادة المجتمع الجزائري عافیتھ وصالحھ باستعادة عافیة  ووقتھفكره وقلمھ 
  . واالستعماروصالح الفرد الجزائري الذي كانت ینخره مرضان الجھل 

مقاربتھ لقد ركزت جھود ابن بادیس في : تجدید العرض والمحتوى - 5
جدید یقتضي تجدیدا معرفیا  إنسانر والمحتوى فتكوین تجدید الفكالتربویة على 

وفكریا وثقافیا من حیث المحتوى ومن حیث طریقة العرض، ویشكل ذلك 
ل لھ نظریا ومارسھ بذاتھ، أصّ  التربیة قائمابالنسبة البن بادیس منھجا في فلسفة 

لن یصلح المسلمون حتَّى یصلح  :"عملیا وتطبیقیا؛ أما نظریا فقد عبر عنھ بقولھ
ة بمثابة القلب، إذا صلح صلح الجسُد كلُّھ، وإذا علماؤھم، فإنما العل ماء ِمن األمَّ

فإذا  ..فسد فسد الجسُد كلُّھ، وصالُح المسلمین إنما ھو بفقھھم اإلسالَم وعملِھم بھ
 .أَرْدنا إصالَح المسلمین فلنُْصلِْح علماَءھم

 فإذا أَرْدنا أن نُصلح العلماءَ ..ولن یصلح العلماء إالَّ إذا صلح تعلیُمھم
ولن یصلح ھذا التعلیم إالَّ إذا رَجْعنا بھ للتعلیم النبويِّ في شكلھ ...فْلنُْصلِحِ التعلیم

أما  .)39("وفي صورة تعلیمھ وموضوعھ، في مادَّتھ وصورتھ، فیما كان یعلِّم 
على أغلب وأھم العلوم الدینیة كالعقیدة والتفسیر عملیا فقد طبق منھجھ ھذا 

  .والفقھ السیاسي والفقھ الحضاريوالحدیث والفقھ وأصولھ 
مثل إصالح العقیدة قاسما مشتركا بین كثیر من الحركات : العقیدة -أ

عبر التاریخ اإلسالمي انطالقا من العقیدة ھي منطلق كل  والفكریة اإلصالحیة
ذلك مما دعا المصلحین إلى ضرورة  وكانتغییر اجتماعي حقیقي وعمیق 

المیة، وشرح المصطلحات، وحل القضایا على العودة إلى إصالح العقائد اإلس
  .منھج الكتاب والسنة الصحیحة، ال برأي المتكلمین والفالسفة

العقدي على تعلیم األفراد  اإلصالحولم یقتصر عمل بن بادیس في 
بل عمل على التجدید  ،العقیدة الصحیحة وتنقیتھا من البدع واألعمال الشركیة
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خیر طریقة في تعلیم العقیدة ھي طریقة القرآن المبنیة على وفي عرض العقیدة، 
. العقیم والفلسفيمراعاة الفطرة اإلنسانیة السلیمة، البعیدة عن الجدل الكالمي 

الذي لم یسلك فیھ مسلك " العقائد اإلسالمیة"ویظھر تجدیده جلیا في كتابھ 
، وأسالیبھ ستداللاالالقرآن في  ةالفالسفة وال منھج المتكلمین وإنما نھج طریق

في الرد والحجاج، ذلك المنھج الذي یتالءم مع الفطرة اإلنسانیة فتستجیب لھ 
  .وتطمئن إلیھ وتمیل نحوه وتركن

على تجدید عرض " اإلسالمیةالعقائد "فقد عمل بن بادیس في كتابھ  
درسا ألقاھا العالمة بن بادیس بین سنتي  35العقیدة الذي والكتاب عبارة عن 

على طلبتھ بالجامع األخضر  على مدى ثمانیة أشھر بمعدل  1934-1935
درس كل أسبوع بمدة نصف ساعة، ورغم أن الكتاب یحمل الصبغة المدرسیة 
فقد تجاوز الشیخ في عرض العقیدة كل التراث الكالمي المدرسي المعقد الذي 

كتابا كان یلقن للطلبة في الزیتونة واألزھر وسائر المراكز العلمیة وقدم لنا 
یمتاز  بثالث میزات تفتقر إلیھا كتب الكالم على اختالف مذاھبھا، وھي 
االنطالق من النصوص، البساطة والوضوح،  البعد عن الجدل فیما لیس تحتھ 

وعلى الرغم من أن البعض یبدو لھ الكتاب بسیطا جدا فإن ھذا الكتاب إذا .عمل
دیدا وھو سابق على وضع في السیاق التاریخي والفكري لصاحبھ یعتبر تج

لسید سابق ولكن األلفة والعادة ھي التي تجعلنا ننظر " العقائد اإلسالمیة"كتاب 
لھذا الكتاب بمقیاس لحظة القراءة ال بمقیاس لحظة الكتابة وھو خلل كبیر في 

  .الفھم والوعي
یشكل التفسیر والحدیث الجزء األكبر من التراث : التفسیر والحدیث -ب

االرتباط  والتالزم بین القرآن للشیخ عبد الحمید بن بادیس و فوظالفكري المح
والنھضة عند كثیر من المفكرین والمصلحین المعاصرین، فالقرآن كان وال 

باعتباره نصا مقدسا  واإلسالمیةیزال یمثل المرجعیة األولى في الثقافة العربیة 
ونصا مؤسسا ومن ثم فإنھ یعتبر تفكیرا سدید ذلك التفكیر الذي یجعل القرآن في 
أساس النھضة والحضارة، فالدارس لمختلف التفاسیر الحدیثة والمعاصرة یجد 
أن ھذا التفاسیر تجاوزت تلك الخاصیة التجریدیة كما في تفسیر بن كثیر مثال أو 

الزمخشري بل نجد ھذه التفاسیر مثقلة بشواغل الواقع اللغویة كما في تفسیر 



  عبد الرحمن رداد.د – عالق المیة
 

  

 2020جوان  -25: العدد                                                                            698

طنطاوي جوھري، رشید رضا، بن بادیس، سید قطب، (ومتطلبات النھضة 
، فقد كان الدرس التفسیري منطلقا لربط للنھضة،  وكل )محمد متولي الشعراوي

بمتطلبات ومن ثم فقد  يال یفأن الدرس التفسیري بشكلھ المأثور  أیقنھؤالء 
ھؤالء على التجدید في الدرس التفسیري والشك أن العالمة عبد عمل كل 

الحمید بن بادیس كان سباقا إلى ذلك حیث أدرك في وقت مبكر جدا ضرورة 
التجدید في الدرس  والتراث التفسیري شكال ومضمونا بل حتى وھو ما زال 

ذة طالبا على مقاعد الدراسة في جامع الزیتونة حیث كان ھناك یتلمذ على أسات
، وقد كان یدرس التفسیر على ید )1924ت ( عظام منھم العالمة محمد النخلي

شیخھ محمد النخلي  أحد شیوخ الزیتونة المعروفین بالتحرر من ربقة التقلید 
بالجھود اإلصالحیة لتیار المنار، وكان الطالب عبد الحمید بن  واإلعجاب

تأویالتھم الجدلیة بادیس یشكو إلیھ من أسالیب المفسرین في وإدخالھم ل
واصطالحاتھم المذھبیة في كالم هللا، فكان الشیخ محمد النخلي یجیب تلمیذه 

اجعل ذھنك " :المتحرج من ضیقھ بآراء الرجال و المتبرم بالتراث التفسیري
مصفاة لھذه األسالیب المعقدة وھذه األقوال المختلفة وھذه اآلراء المضطربة، 

وما فتئ ابن بادیس یردد بعد ذلك " تریحیسقط الساقط ویبقى الصحیح وتس
إذا . ")40("فوهللا لقد فتح بھذه الكلمة القلیلة عن ذھني آفاقاً واسعة ال عھد لھ بھا"

لم یكن لي في حیاتي العلمیة من الفت للقرآن إال تلك الكلمة التي سمعتھا من 
لتي الشیخ النخلي، وقد فعلت فعلھا في نفسي وأوصلتني في فھمي إلى الدرجة ا

  .)41("تحمدونھا الیوم
إن ھذا الموقف النقدي كان یتطلب أوال تجاوز تلك المقولة التي ترى بأن 
األوائل لم یتركوا لألواخر شیئا، سواء في التفسیر أو في غیر التفسیر، ومن ثم 
فقد حسم بن بادیس عالقتھ بالتراث التفسیري الذي كان یبدو في نظره مثبطا 

سؤاال محوریا وھو المواءمة فأقام صلتھ بالقرآن مباشرة باإلجابة عما اعتبره 
بین إیمان المسلم وصالح حال أمتھ، وكان یأخذ من التراث القدیم بالقدر الذي 

 الحسرة علىوعلى الرغم من أننا نعض أنامل . )42(المؤامةیساعده على ھذه 
ضیاع الجزء األكبر من ھذا التفسیر فإن الجزء الذي بین أیدینا حافل بالحدیث 

وما قلناه عن الدرس  .ة المسلمة وسبل نھضتھا من جدیدعن أسباب تدھور األم
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نیفا وعشرین سنة  أمضيالتفسیري یمكن قولھ أیضا عن الدرس الحدیثي فقد 
في شرح موطأ مالك متبعا تقریبا نفس المنھجیة التي اتبعھا في الدرس 

  .التفسیري
 ،بن بادیس لم یترك مؤلفا مستقال في الفقھاأن  كال ش: واألصولالفقھ  -ج

ولكن الناظر في تفسیره وشرحھ للموطأ یجد تحریرا لكثیر من المسائل الفقھیة 
سواء من خالل  ؛خاصة تلك المسائل التي یبدو أن الواقع كان یفرضھا علیھ

الحاجة الملحة أو من خالل األسئلة الحرجة التي یطرحھا علیھ تالمیذه وعامة 
یس في الفقھ والفتوى یمكن وعلى كل فإني أحسب أن دراسة منھج بن باد ،الناس

ألف بن بادیس رسالة صغیرة  ومن جھة أخرى فقد .أن یكون محل بحث مستقل
بھا صغار طلبة العلم حیث  وإن قصدرسالة  ، وھي)43(الفقھالحجم في أصول 

فقد امتازت بسھولة ووضوح عبارتھا  1938كان قد أمالھا على تالمیذه سنة 
وصورة من المعرفة الشرعیة جدید في تالشكال أ، وھو شكل من واختصارھا

صور التقریب والتجدید في العرض لتخلیصھا من تلك المنھجیة العتیقة القائمة 
على المتون والشروح والحواشي والتعلیقات التي ال تزید قارئھا اال نفورا لما 

  .وإغالقیشوبھا من صعوبة وتعقید 
جدا من تاریخ الفكر بن بادیس في وقت مبكر احیث نجد : الفقھ السیاسي -د

سالمي الحدیث یقدم تصورا معاصرا للنظام السیاسي في اإلسالم السیاسي اإل
نحسب أنھ مازال متقدما على كثیر من التصورات التي تطرحھا بعض 

ویكفي الرجوع إلى مقالتھ الرائعة  ،المعاصرة واإلصالحیةالحركات السلفیة 
یق رضي هللا تعالى عنھ والذي أصول الوالیة في اإلسالم من خالل خطبة الصد

، )44(استخلص فیھ ببراعة كبیرة ثالثة عشر أصال من أصول الحكم والوالیة 
موائما في ذلك بین دالالت النص وحاجات الواقع الحدیث، وممیزا في نفس 

  .الوقت بین المبادئ الثابتة والتطبیقات التاریخیة المتغیرة
 یاوشرحھ للحدیث مصدرا ثریمثل تفسیر بن بادیس : الفقھ الحضاري - و

ائھ في أسباب النھوض الحضاري وأسباب التخلف والسقوط، فقد كان رآل
 إصالح الحدیثي ھوالغرض والمقصد األول من تجدیده في الدرس التفسیري أو 

ومن ثم فكل آیة وكل حدیث یتحول عنده إلى مصدر  ،حال المجتمع وحال األمة
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المدنیة  وانتظام،ت وانھیار الحضاراتالستنباط سنن هللا في قیام المجتمعا
ففي حدیثھ عن .  العمران، مستعینا في ذلك بما جد في المعرفة الحدیثة وخراب

الوقت كعنصر من عناصر الحضارة وعامل من عوامل تقّدم األمم إن ھي 
َالةَ : وجل قولھ عزأدركت قیمتھ ودوره في الحیاة نجده عند تفسیره ل أَقِِم الصَّ

في ربط الّصالة  إنّ : "یعلّق ،)79: اإلسراء( إِلَٰى َغَسِق اللَّْیلِ  الشَّْمسِ لُِدلُوِك 
ونجعل لكّل عمل وقتھ، فللنّوم وقتھ  ،تعلیم لنا لنربط أمورنا باألوقات ،باألوقات

ولألكل وقتھ، وللراحة وقتھا، ولّكل شيء وقتھ وبذلك ینضبط لإلنسان أمر حیاتھ 
ومثل ھذا الوعي . )45(..."وتطّرد أعمالھ ویسھل علیھ القیام بالكثیر من األعمال

ینسجم عموماً مع رأیھ في ضرورة اإلعداد للنّھضات اإلصالحیة، فھي لن تقوم 
الفوضى أو االرتجال بقدر ما تحتاج إلى الفكر والتّخطیط والتّنظیم على 
  . )46(والّدقة

ُكّالً نُِمدُّ ھَُؤَالِء َوھَُؤَالِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما َكاَن وفي تفسیره لقولھ تعالى 
أن أسباب  -حسبما تقدم - وقد أفادت اآلیة ،)20: اإلسراء( َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا

الحیاة والعمران والتقدم فیھما مبذولة للخلق على السواء، وأن من تمسك بسبب 
وھذا الذي . إلى مسببھ، سواء أكان براً أو فاجراً مؤمناً أو كافراً  -بإذن هللا -بلغ

تقدموا حتى أفادتھ اآلیة الكریمة مشاھد في تاریخ المسلمین قدیماً وحدیثاً، فقد 
سادوا العالم ورفعوا علم المدنیة الحقة بالعلوم والصنائع، لما أخذوا بأسبابھا كما 

وقد تأخروا حتى كادوا یكونون دون األمم كلھا بإھمال تلك . یأمرھم دینھم
األسباب فخسروا دنیاھم وخالفوا مرضاة ربھم وعوقبوا بما ھم علیھ الیوم من 

ھم ما كان لھم إال إذا عادوا إلى امتثال أمر ربھم ، ولن یعود إلیواالنحطاطالذل 
  .في األخذ بتلك األسباب

فھذه اآلیة من أنجع الدواء لفتنة المسلم المتأخر بغیره، المتقدم لما فیھا من 
وأن . بیان أن ذلك المسلم ما تأخر بسبب إسالمھ، وأن غیره ما تقدم بعدم إسالمھ

ولو أن المسلم تمسك بھا . ترك لألسبابالسبب في التقدم والتأخر ھو التمسك وال
ومن اھتمامھ بالفقھ  .)47(األنامسید  - مثل سالف أیامھ -كما یأمره اإلسالم، لكان

لسنوات یدرس في الجامع األخضر  شرناسبق أن أكما  الحضاري أنھ ظل
في المشرق وال في المغرب  یعرف لھ مثیل ال وھو صنیع ال ،مقدمة ابن خلدون
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لقیمة الكتاب العلمیة في بث الوعي االجتماعي والسنني في  وذلك إدراكا منھ
، التي كان یأمل ویرجو أن تكون مضغة التغییر االجتماعي نفوس الناشئة

  .والحضاري
  خـــاتمة

في الجمع بین النزعة من نوعھ یمثل العالمة بن بادیس طرازا فریدا 
النزعة بین الجمع والتجدیدیة والسلفیة، كما یمثل طرازا نادرا في  اإلصالحیة

كما یمثل من جھة ثالثا نموذجا متفردا في الجمع بین الدینیة والنزعة الوطنیة، 
مما جعل من عملھ یختلف عن والمقاربة االجتماعیة للتربیة،  األكادیمیةالمقاربة 

وعلى الرغم من االنشغال الكبیر  ،كثیر من الحركات التي عرفھا المشرق
الدیني والتربوي والتعلیمي التي كانت تستوعب وقتھ  اإلصالحبقضایا وھموم 

بلغ تال  المقاربة االجتماعیة التربویةأن  اإلدراكتمام  افإن ابن بادیس كان مدرك
وفي المحتوى من دون تجدید في الفكر الموروث  احقق غایاتھت وال امداھ

ن ما فإ الرجلوعلى الرغم من ضیاع أجزاء كبیرة من تراث المعرفي والثقافي، 
في التجدیدي االجتماعي ونفسھ بقي ما بین أیدینا كافي في الداللة على منزعھ 

  .مقاربتھ التربویة والتعلیمیة
وبناء على ذلك یمكن القول أن ابن بادیس تمكن من أن یجعل من الفعل 
التربوي وسیلة للتغییر االجتماعي، بدال من أن یكون وسیلة إلعادة إنتاج النمط 

كتفاء باسترجاع النموذج التاریخي، ألنھ انتبھ مبكرا إلى أن السائد، أو اال
بالثقافة وتجدید المحتوى  الوظیفة االجتماعیة للتربیة مرتبطة ارتباطا وثیقا

عند نقل التراث الثقافي والمحافظة الثقافي من حیث أن وظیفة التربیة ال تقف 
تجاوزت ذلك الى وظیفة ثانیة وھي تنقیة الثقافة من الشوائب والبدع  وإنماعلیھ، 

التي علقت بھا، ووظیفة ثالثة  وھي تجدید الثقافة بإضافة خبرات وعناصر 
  .جدیدة، وكل ذلك في سیاق اجتماعي تغییري
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  :الملخص
شكل النموذج الحضاري خیارا استراتیجیا للنخب الفكریة والسیاسیة في 

أین نشأت على  بدایة من حملة نابلیون على مصر، المجتمعات العربیة واإلسالمیة،
وتمسك الثاني بالنموذج  منھا خیار النموذج الغربي، األولتبنى  إثرھا ثالثة توجھات،

والدراسة حاولت  في حین زاوج الثالث بینھما بمنطق المقارنة والمقاربة، الماضوي،
یفرزھا عالم ثقافي ألمة قد تم  إبداعیةیرى أن النموذج عملیة  استجالء توجھ آخر

 .تغییره وفق سنن هللا في األفاق واألنفس والھدایة والتأیید
اختارت الدراسة احد الدعاة المساھمین في بلورة فكر ھذا االتجاه وھو 

لتستجلي مفھوم التغییر الحضاري عنده وكذلك مفھوم ومكانة " الطیب برغوث"
: بآلیاتھ المنھجیةفي عملیة التغییر، وقد اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي النموذج 

وانتھت إلى أن للنموذج عالقة جدلیة في  أسئلتھاعلى  اإلجابةفي  ء،واالستقرا التحلیل
 .األداة في الوقت ذاتھ عملیة التغییر،حیث شكل فیھا المصب و

 .ةالحضار ؛التغییر؛ الطیب برغوث؛ النموذج :الكلمات المفتاحیة 
                                                                                               

ABSTRACT: 
The civilized model forms a strategic choice for the intellectual 

and the political elites in Arabic and Islamic communities. Starting 
with Napoleon's compaign to Egypt, where three directions grow up: 
the first adopts the western model choice, the second one stik To the 
previous model, while the third one combines both of them, using the 
logic of comparison and approach. 
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Hence, the study attempts to elucidate another civilized model, 
which sees that the model is produced by a cultural world for a nation, 
which has been changed in accordance with "divine laws" in 
prospects, selves, guidance, and support. 

In this study, the focus is on one of the Islamic Algerian thinkers 
and preachers named "Tayeb Berghouth", who contributes in Shaping 
the trend's thought. 

Also, the study explains the concept of civilized change, 
according to him, as well as the concept and the status of the model in 
the process of change. The study opts for the descriptive method, with 
its methodological tools: the analytical and the inductive approaches 
to answer its Questions; resulting in that the model has a dialectical 
relationship in the process of change in which it forms the 
downstream and the tool at the same time. 
Key words: model, change, civilization, Tayeb Berghouth. 
 

  :المقدمة
شكلت عملیة التغییر الحضاري محورا استقطب جمیع الجھود الدعویة         

وذلك استجابة لما منیت بھ األمة من  ،اإلسالميواإلصالحیة على امتداد العالم 
فشل "إلحاحا  األمرومما زاد  ...،سیاسیة واقتصادیة وثقافیة األبعادأزمة متعددة 

دولة ما بعد االستقالل العربي في حسم موقفھا وعالقتھا بالدین وبالھویة 
  .)1("وفشلھا من جھة ثانیة في تقدیم مشروع الدولة المدنیة الحدیثة الوطنیة،

وفي تلك االضطرابات  اإلسالميوإن المتأمل في المشھد السیاسي العربي      
یلحظ رغبة  حھ طیلة العقدین األخیرین،والفوضى االجتماعیة التي شكلت مالم

 ..وضاعھا االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیةأھذه الشعوب في تغییر 
كما یلحظ أیضا ضمن ھذا الحراك االجتماعي العام، حضور المعطى الدیني 
وبقوة، معبرا عن أصالة الدین وعراقتھ كأحد المكونات الرئیسة للھویة الوطنیة 

مر الذي یجعل بقاءه وتفعیل األ زاتھا األساسیة في عملیة التغییر،وأحد مرتك
مة دوره في المجتمع رھنا   بما تنجزه نخبھ من نماذج بدیلة تستجیب لرغبة األ

.. في التغییر على جمیع الصعد الثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة
تأتي ھذه  ر الحضاري،وضمن ھذا السیاق الجدلي لعالقة النموذج بعملیة التغیی

الدراسة لتسلط الضوء على مكانة النموذج وعالقتھ بعملیة التغییر عند الطیب 
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ما موقع النموذج في عملیة  :شكالي التالي، وذلك من خالل السؤال اإل)2(برغوث
التغییر الحضاري عند الطیب برغوث؟ ولتعمیق الوعي بھذه العالقة بین 

عما تفرع  اإلجابةي ستتولى ھذه الدراسة كذلك النموذج وعملیة التغییر الحضار
  :   من قبیل الدراسة، شكالي محورفق ھذا السؤال اإلأمن أسئلة ضمن 

وكیف استجابت النخب الفكریة في العالم العربي   ما مفھوم عملیة التغییر؟ - 1
  لتحدي التغییر؟  اإلسالمي

وما ھي أسسھا وما مفھوم عملیة التغییر الحضاري عند الطیب برغوث؟  - 2
  ومنطلقاتھا؟

وما  ما مفھوم النموذج عند الطیب برغوث؟ ما أھمیتھ في العملیة التغییریة؟ - 3
  ھي مواصفاتھ؟

نشیر إلى بعض المبررات  نّ أوقبل أن نشرع في عرض ھذه الدراسة نرى      
التي دفعتنا للبحث في الجھد الدعوي للطیب برغوث،وحول موقع النموذج في 

  . یر الحضاري بالذاتعملیة التغی
  :مبررات الدراسة

الفكري للطیب برغوث،یلحظ أن عملیة التغییر  اإلنتاجإن المتأمل في  - 1
الحضاري لدیھ شكلت وباستمرار انشغاال مركزیا في جھده الدعوي ومضغة 

، ومدى تركیزه على دعم المفاھیم النظریة )3(الدعویةاھتمامھ طیلة مسیرتھ 
في  أبعادمن خاللھا إلى إغناء الفكرة وبیان ما خفي من بنماذج تطبیقیة،ھادفا 

فإذا كان مالك بن نبي قد أرجع مشكلة  المفھوم النظري من جوانبھ العملیة،
فإن الطیب قد أرجع مشكلة  ،)4(أي شعب في جوھرھا إلى مشكلة حضارتھ
الذي یقدمھ المجتمع ألجیالھ  ،)5(الحضارة إلى مشكلة النموذج الحضاري

  وللبشریة من حولھ 
جھد الطیب في الحقل الدعوي على اإلنتاج الفكري النظري  لم یقتصر - 2

مستوى العمل،حیث ساھم وبشكل فعال في ترشید  إلىفحسب بل تعداه 
بھذا الجھد  االھتمامأن  مسیرة العمل اإلسالمي ألزید من أربعین سنة إال

یكاد یذكر في مقال ھنا أو  تشما إن لم نقل أنھ الالدعوي المعتبر ضل مح
درسا وتحلیال  ،)6(لھذا المنتوج الفكري ھناك فضال عن الدراسات الجادة
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ل الدعوة في فھذه الدراسة في جانب من جوانبھا لفت للنظر ألحد رجا ونقدا،
  .الجزائر

الرسالي كما تكمن أھمیة فكره كذلك في سعیھ إلى ربط أجیال األمة بخطھا  - 3
األصیل ،الذي جسدتھ نماذج من الشخصیة الوطنیة عموما واإلسالمیة على 

فقد تناول بعضا منھا في كتاباتھ مستفیدا من الرصید  وجھ الخصوص،
مبرزا جھودھا الدعویة  الدعوي الذي راكمھ خالل تجربتھ الدعویة،

الفذ في استنطاق النصوص  االستبصاربنوع من  ومناھجھا التغییریة
مما یجعل نظرتنا لرجال ھذه  )7(وشرعیةلسلوكات وفق منھجیة علمیة وا

كما یتیح لنا ھذا الجھد استخالص  األمة ومرجعیاتھا موضوعیة وعلمیة،
مكونات وھویة النماذج األصیلة الخاصة بالذات الوطنیة واإلسالمیة 

  ...من تلك النماذج الدخیلة المنبتة عن أصالتنا وااللتفاف حولھا وفرزھا
 وقد توسلت الدراسة لإلجابة على أسئلتھا بالمنھج الوصفي،: منھج الدراسة    

لجمع ء االستقرااستعانت بآلیة و إلبراز مواصفات النموذج وكذلك أھمیتھ،
الخصائص السننیة الخاصة بعملیة التغییر والمبثوثة في مؤلفات الطیب 

  .التغییر ثم التحلیل لمناقشة وبیان دور النموذج في عملیة  برغوث،
تناول  كما جاءت الدراسة موزعة على ثالثة محاور أساسیة وخاتمة،

أین  مفھوم عملیة التغییر الحضاري عند الطیب برغوث، فیھا، األولالمحور 
تطرق الباحث في عنصر فرعي حول مفھوم عملیة التغییر في توجھاتھا 

ناول مفھوم وبشكل مقتضب كما یقتضیھ سیاق الدراسة، ثم فرع ثان ت العامة،
التغییر الحضاري عند الطیب برغوث بشكل شامل، أي من مرحلة التأسیس إلى 
مرحلة البناء والنضج، ثم المحور الثاني والذي تناول مفھوم النموذج، أھمیتھ، 
ومواصفاتھ، یلیھ المحور الثالث واألخیر حول مكانة النموذج وعالقتھ بعملیة 

  . التغییر،ثم الخاتمة ونتائج البحث
  مفھوم عملیة التغییر الحضاري عند الطیب برغوث  - أوال

وقبل الشروع في بیان مفھوم عملیة التغییر الحضاري عند الطیب 
السیاق العام لعملیة التغییر وإلى أھم التوجھات  إلىبرغوث یجدر بنا أن نشیر 

وكیف انعكس ذلك على  ،)8(الفكریة التي سادت، بدایة من احتالل نابلیون لمصر
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والتي أسست تالیا على  ،اإلسالمیةالنخب الفكریة والسیاسیة لمجتمعاتنا العربیة 
  . ضوء ذلك لفلسفتھا في التغییر

إن مدعاة التغییر عند جمیع رواد الفكر  :مفھوم عملیة التغییر - 1
عن فطرتھ السلیمة،وما نتج عن ذلك  اإلسالميھو انحراف المجتمع  ،اإلسالمي

مات اقتصادیة،وفساد أخالقي،أقعدتھ على ھامش وأز من آفات اجتماعیة،
فظل ھذا .. وحقیرھا أمورهالتاریخ ذیال كسیحا،وتابعا أسیرا لغیره في جلیل 

الوضع الحضاري المتردي ھاجسا یؤرق النخب الفكریة والسیاسیة للمجتمعات 
السبل للخروج بھذه المجتمعات من  أفضلفي البحث عن  اإلسالمیةالعربیة 

یتأتى لھا ذلك إال  وال ..یجابیة والفعالیةحالة اإل إلىوالغثائیة  حال السلبیة
من انحراف عن نھج الفطرة السلیمة تبعا  األمةھذه  أبناءبإصالح ما في نفوس 

لَھُ ُمَعقِّبَاٌت ِمْن بَْیِن یََدْیِھ َوِمْن َخْلفِھِ : للسنة اإللھیة في التغییر لقولھ تعالى
 ِ َ َال یَُغیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى یَُغیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھْم ۗ َوإَِذا أََراَد یَْحفَظُونَھُ ِمْن أَْمِر هللاَّ  ۗ إِنَّ هللاَّ

ُ بِقَْوٍم ُسوًءا فََال َمَردَّ لَھُ ۚ َوَما لَھُْم ِمْن ُدونِِھ ِمْن َوالٍ   .)11: الرعد( هللاَّ
وإذا كانت فكرة التغییر منطبعة باللزوم والحدة ذاتھا لدى كل ھذه النخب       

فھل ھذه الرغبة التغییریة "  اإلسالميوالقیادات على امتداد العالم العربي 
والوسائل والمراحل  األھدافالمشحنة لھذا الفكر تسیر وفق منھج واضح محدد 

   .)9("ة واضحة وتكتیك معین؟؟ بعبارة معاصرة ھل ھناك استراتیجیواألسالیب
 وسؤال كھذا ال یمكن لھذه الدراسة أن تستوعبھ بشكل استقصائي دقیق،       

لضرورة السیاق التاریخي الذي ینتمي إلیھ  أوردناهإنما  ألنھ لیس موضوعھا،
موضوع البحث والذي ھو امتداد لتلك الجھود النھضویة والدعویة المناھضة 

وانطالقا مما راكمھ الدعاة والمصلحون من  ..األمةلقوى الجمود والتخلف في 
من تجارب وخبرات ضمن  واإلسالمیةنخب وقیادات المجتمعات العربیة 

ابتداء من  اجترحوه من مناھج وكیفیات للنھوض، وما ،اإلصالحیةمسیرتھم 
نشیر إلى انھ بقدر  أنكما یمكننا  ،)10(اللحظة التي تبلور فیھا سؤال النھضة

  األزمةجاءت الرؤى المجترحة للفكاك من ھذه  وتنوعھا، األزمةشمولیة 
ن ھذا التنوع أمتعددة المخارج، وبحسب القناعات الفكریة ألصحابھا كما 
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لذلك سیكون  وعا من الصعوبة في تصنیف ھذه الجھود والرؤى،یفرض ن
  . تناولنا لھا في اتجاھاتھا العامة وبشكل مقتضب بحسب حاجة البحث إلى ذلك 

لماذا أخفقت "بعنوان " احمیدة النیفر"بدایة وضمن ورقة بحثیة للباحث     
جھتھا والتي تعرض فیھا إلى طبیعة اإلشكالیة التي وا )11("النھضة العربیة
المؤسسة  األرضیةمستھال متنھا بفرضیة اعتبرھا  ،واإلسالمیةالنھضة العربیة 

لنشأتھا حیث اعتبر ان النھضة التي  ظھرت منذ قرنین في  األولوالجذر 
التقائھا مع الغرب الغازي،إنما ھو استعادة للحس النھضوي الذي تأسس مع 

ماعي عربي ھو ذو معنى مما یعني أن أي حراك سیاسي واجت الرسالة النبویة،
ضرورة التمییز بین " كما تعني الفرضیة في مستوى آخر  )12(دیني بالضرورة

الحس النھضوي وما ارتبط بھ من رؤیة للعالم ولإلنسان وبین ما یمكن أن 
نسمیھ نظریة النھضة ،وھو ما یتولد عن ذلك الحس وتلك الرؤیة،وما یتخلق 

سیاسیة واجتماعیة وأنماط تقنینیة عنھما من فكر للنھضة ومن اختیارات 
تعاني انفصاما  - الفرضیة-فالنھضة حسب ھذه الرؤیة  .)13("ومناھج تفسیریة 

أي أن التغییر  تحملھ من مبادئ وقیم والواقع الذي ینبغي أن تتحقق فیھ، بین ما
ھو تجسیر ھذه الھوة بین المثال والواقع،بین ھذه الثنائیة التي اتخذت مسمیات 

والتي حكمت ).. خراآل -نااأل(و ،)مستقبل - ماضي( ،)معاصرة -ةأصال(شتى 
وما نتج عنھا من خیارات  ،)14(اإلسالمیةالسیاق الجدلي لمسیرة النھضة العربیة 

احد الخیارات التي  -التغریب -"اآلخر"فكان  ،األمةورؤى على طریق نھضة 
لى استنبات ، وھو خیار یرمي إاإلسالمياندفعت إلیھ نخب من المجتمع العربي 

ما   " :لدفع مسیرة النھضة وھي ال تدرك أن اإلسالمیةقیم دخیلة على المجتمعات 
یحرك أمة من البشر قد ال یحرك أمة أخرى،ولكل أمة دوافعھا وأولویاتھا التي 

تجاھل دوافعھا وأولویاتھا واالندفاع نحو  الخطأومن  منھا، أساستتحرك على 
دون إدراك واع مبصر لخصوصیتھا  إلصالحوافي خطط العمل  األعمىالتقلید 

-" األنا"والخیار الثاني یمثل  ،) 15(.."من میزات وفروقات األممولما بین 
منذ قرون بعیدة ،وھو حل یلغي بعشوائیة  األمةحاولتھ "والذي  - منطلق التقلید
ومسیرتھا التاریخیة وھو  األمةالزمانیة والمكانیة لكیان  األبعادملفتة للنظر 

 ،)16(.."یمثل في عصوره المتأخرة تراجعا مستمرا أمام تحدیات المعاصرة
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 األمةالنھضة العربیة اإلسالمیة أصبح مستقبل  وأمام ھذا الموقف النخبوي إزاء
           ..معلقا بین مد التحدیث وجزر التراث

بمنھج المقاربة أو  إلى تلك الجھود التي حاولت التوفیق اإلشارةكما تجدر 
المقارنة بین القیم التراثیة وما تعطیھ الحداثة الغربیة من بدائل عبر نماذجھا  

ألنھ یدعو للتماثل والتطابق  ھذا المنطق أیضا قد باء بالفشل، أنالحضاریة، إال 
وبالتالي  بین تجربتین تختلف شروط نشأ تھما الخاصة في الزمان والمكان،

وانطالقا مما اعترى ھذه الرؤى  ..)17(الف بینھماتخفي التمایز واالخت
أو على مستوى  األزمةمن قصور سواء على مستوى تشخیص  اإلصالحیة

وعلى ضوء القراءات النقدیة لھذه الرؤى وما تم من  طریقة الخروج منھا،
مراجعات لمسیرة النھضة،یمكن استخالص بعض الخطوط العریضة التي 

والتي تعد بمثابة  ع النھضوي المرتقب،ستسھم في تشكیل مالمح المشرو
غنى ألي مشروع نھضوي عنھا، یروم  الحضاري التي ال اإلقالعأساسات 

  . من وھدتھا األمة انتشال
لما تحویھ أحداثھ  التاریخ وقراءتھ قراءة واعیة مستبصرة، إلىوبالعودة 

القوانین والسنن التي  إلىوتجارب متعددة،یمكننا االھتداء  إنسانیةمن خبرة 
وفي السیاق التاریخي  سقوطا واندثارا، تحكم الفعل الحضاري نشوءا وارتقاء أو

النموذج الذي یتوجب االستدالل بھ  األولىتعد التجربة الحضاریة  اإلسالمي
  على عوامل السقوط والنھوض حیث تمثل مرحلة التأسیس بقیادة الرسول

إن فھمنا للتجربة المحمدیة من الداخل،ھو " ،النواة والمرجع لكل عمل تغییري
 المفتاح الصحیح ال لفھم المقدمة التاریخیة فحسب،بل لفھم منھج الحدوث نفسھ،

وتضع یدنا  أي أنھا تزودنا بما یرقى على تصنیفات المنطق العلمي المعاصر،
وانطالقا من  ،)18("على المنھج الذي ضللنا خارجھ في البحث عنھ وعن ذواتنا

األسس التي قامت علیھا،واستنادا  أھمالتجربة النبویة الرائدة وبالنظر إلى ھذه 
التي ساھمت في بناء  األساسیةلما ذكره ابن خلدون حول ماھیة العناصر 

  : فإننا نجدھا قد تمثلت في األولىالتجربة 
  .             وھو الھدف الموحد) الدین( اإلیمانياالستبصار  أوالرؤیة  - 1
  .ویقصد بھا الجماعة أو الحزب أو المنفعة) العصبیة(التاریخیة  األداة - 2
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 )19(التاریخیة في فعل تاریخي واألداةاالقتران بین الرؤیة االستبصاریة  - 3
أي الربط المنھجي في صورة واقعیة بین الفكرة الدینیة والواقع ) حدث(

  . االجتماعي
الخصوص تؤطره ھذه فالتغییر االجتماعي وفي السیاق اإلسالمي على 

فالفكرة الدینیة لیست مكونا أساسیا في الثقافة العربیة  الخطوط الكبیرة،
فكل خطة للتغییر  ،اإلنسانیةفحسب بل تعد مكونا أساسیا في الھویة  اإلسالمیة

تسقط ھذا المكون اإلنساني عموما واإلسالمي على وجھ الخصوص من حسابھا 
یة فھو الواقع االجتماعي وما یعتمل فیھ من قوى التاریخ األداةأما . فمآلھا الفشل

ثم یأتي . اجتماعیة  تعتبر الحاملة لفكرة التغییر والسند الذي تتجسد من خاللھ
الكیف وھو المنھج الذي یخرج الفكرة من القوة إلى الفعل ومن النظري إلى 

 فإذا كان وسیط التحویل في التجربة النموذجیة ھو رسول هللا التجسید العملي،
،  فالمنھج المستمد من كتاب هللا وسنة رسولھ الیوم ھو وسیط التحویل.  

العام لعملیة التغییر  اإلطارتكاد تكون ھذه المقاربة، التي تشكل 
والتي جاءت بناء على سلسلة من  رؤیة حدیثة لعملیة التغییر، الحضاري،

والتغییر الحضاري في  اإلصالحالمراجعات النقدیة لما سبقھا من تجارب 
الذي یعد جھد الطیب  ممثلة في جھود ما یسمى بالتیار الحضاري، ،)20(األمة

والذي سنتعرف على مساره التاریخي وخلفیتھ  برغوث واحدا من روافده،
  . المعرفیة وسیاقھ التأسیسي ضمن مفھومھ لعملیة التغییر الحضاري

ثم تنموا  األفكارنشأ ت: مفھوم التغییر الحضاري عند الطیب برغوث - 2
وال یتسنى لنا إثراء ھذه  اإلنسانیةوتتطور لتستوي ناضجة عبر مراحل التجربة 

وال تعمیق الوعي بھا، ما لم نحط بظروف نشأتھا والمسار التاریخي  األفكار
بالمسار  وقد مرت فكرة التغییر الحضاري عند الطیب برغوث، لتطورھا،

  .مرحلة التأسیس ثم مرحلة البناء :عبر مرحلتین ،التطوري ذاتھ
لقد شرع الطیب برغوث منذ : والسیاق ...الجھد :المرحلة التأسیسیة -أ

بدایتھ الدعویة في ترسیخ مجموعة من المفاھیم كبذور في حقل الوعي 
أسس بھا لفلسفتھ في التغییر الحضاري وذلك ضمن سلسلة سماھا  ،اإلسالمي

والذي أبرز فیھ ضرورة " اإلسالمیةدوة الق"استھلھا بكتاب  مفاتیح الدعوة،
الفكریة والبشریة  أبعادهالوعي بالدور الحیوي والحاسم للنموذج في 
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الواقعیة في "ثم تاله  بكتاب ..واالجتماعیة في حركة التجدید والتغییر الحضاري
والذي تقوم فكرتھ الجوھریة على ما  للمرونة الحركیة " اإلسالمالدعوة إلى 

الدعوة "یلیھ كتاب  ..ور مھم في حركة التغییر الحضاريالمنضبطة من د
والذي ینبھ فیھ الدعاة إلى ضرورة استیعاب " والمعادلة االجتماعیة اإلسالمیة

یجب التعرف  دائم التحوالت، باعتباره كیانا معقدا، معادلة الواقع االجتماعي،
یاسیة اجتماعیة وس على مفاتیح شخصیتھ التي تشكلت عبر سیرورات ثقافیة،

خصائصھ  :اإلسالميالتغییر "ثم كتاب  ..وضمن سیاقات تاریخیة وحضاریة
دورة "الفعل التغییري عملیة كلیة مركبة لھا "والذي أبرز فیھ أن " وضوابطھ

ضمن  متكاملة یكتسب الفعل أصالتھ وفعالیتھ وقابلیتھ لالطراد،" انجازیة
ذلك من مقاالت  وما تال )21(."المطلوبة أبعادھالكل " نجازیةدورتھ اإل"استیفاء 

  .صول المنھجیة الكبرىوكتابات إنما ھو تعمیق لھذه األ
كما یعزو الطیب برغوث ھذه البدایات التأسیسیة لفلسفة التغییر 

الذي ترابطت حلقاتھ الثقافیة  اإلسالميإلى ذلك التیار الوطني  الحضاري،
ادر الجزائري في عبد الق األمیروالسیاسیة واالجتماعیة الحدیثة إلى حركة 

وحركة مالك  وحركة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، القرن التاسع عشر،
بن نبي الفكریة في القرن العشرین والتي استلھم منھا الخط الحضاري في 

تؤمن بأن التغییر الحضاري حركة "التأصیل والتي قال عنھا بأنھا كانت 
العقدیة والفكریة  األبعادي یمس وأن التغییر الثقافي الذ شمولیة متكاملة،

ھو مرتكز كل عملیة تغییر  ،اإلنسانفي  ..والروحیة والمنھجیة والسلوكیة
كما نبھ إلى ذلك القرآن  ،)22("وممتدةحضاریة شاملة  أبعادوتحول اجتماعي ذي 

یَْحفَظُونَھُ ِمْن لَھُ ُمَعقِّبَاٌت ِمْن بَْیِن یََدْیِھ َوِمْن َخْلفِِھ  : الكریم في مثل قولھ تعالى
ُ بِ  َ َال یَُغیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى یَُغیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھْم ۗ َوإَِذا أََراَد هللاَّ ِ ۗ إِنَّ هللاَّ قَْوٍم ُسوًءا أَْمِر هللاَّ

 .)11: الرعد( فََال َمَردَّ لَھُ ۚ َوَما لَھُْم ِمْن ُدونِِھ ِمْن َوالٍ 
یقسم الطیب برغوث الفعل التغییري في : مرحلة بناء الوعي السنني -ب

 مرحلة الدعوة، :وھي على التوالي إلى ثالثة مراحل،" االنجازیةدورتھ "
تتخلف في أي حركة  والتي ینبغي أن ال ومرحلة البناء ثم مرحلة المواجھة،

 تدعو إلى الخیریة وتؤسس الوعي بھا،" فھي تغییر حضاري، أواستخالف 
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عن ھذه  واالجتماعي والحضاري البدیل المعبروتبني النموذج البشري 
 ،)23(.."والتحدیات التي تعترض عملیة الدعوة والبناء األخطاروتواجھ  الخیریة،

یمكن فصل أحد  وھذا الفعل التغییري یشكل في ذاتھ وحدة واحدة متكاملة ال
وإن كانت المرحلة الدعویة ھي المھیمنة لفترة ما،بسبب  أبعاده عن األخر،

  .مالبسات خاصة دعت إلیھا ضرورة المرحلة ظروف و
ومن القراءات النقدیة للجھود  ،)24(وانطالقا من خبرتھ الدعویة الطویلة

أو  اإلسالميسواء من داخل الصف  ،اإلسالمیةالدعویة التي میزت الساحة 
یحقق بعض  أناستطاع " اإلسالمیةى لھ أن تیار الصحوة ءفقد ترا خارجھ،

لكنھ لم یوفق في كثیر من مبادراتھ في  النجاحات المھمة في مرحلة الدعوة،
وھذا الوعي  ،)25(.."اللتین تتطلبان فقھا سننیا متكامال رحلتي البناء والمواجھة،

من دعوة وبناء  السنني الذي سیحاكم إلیھ الطیب كل مراحل التغییر الحضاري،
لمرحلة المقبلة من مسیرة الفعل في ا ومواجھة سیكون شغلھ الشاغل،

 - بأنھ فقد كتب یقول عنھ وعن نتائج فقدانھ من الجھد الدعوي، ..الحضاري
بما ھو استیعاب معرفي ومنھجي وتسخیري أو وظیفي " -الوعي السنني

ظل  الفاعلة في الصیرورات الحضاریة لحركة التاریخ، اإللھیةللسنن  ..متكامل
 ..فریة والذاتیة واالستئنافیة واالستالبیة المزدوجةیعاني الجزئیة والحدیة والتنا

التكامل والمراجعة واالستدراك والتجدید إمكانیة  ولم تتح لھ بشكل واسع ودائم،
ونظرا لألھمیة  ،)26(.."الذي یبني ویعمق لدى الصفوة والمجتمع معا ...والتراكم

لوعي والذي یشكل عند الطیب منتھى النضج في ا البالغة للوعي السنني،
البشري والذي ال یحصل إال بجھد معرفي وتربوي ممتد وجھد اجتماعي 

 اإلسالمیة األجیالتؤسس علیھ ثقافة "إلى أن  وحضاري متواصل فھو یدعو
والمدرسة والجمعیات والجماعات وكل  األسرةعامة والرسالیة منھا خاصة، في 

سیة في المنظمات والمؤسسات التربویة والثقافیة واالجتماعیة والسیا
   .)27("المجتمع

وعلى ضوء ھذا المفھوم السنني المندرج في سیاق تأسیس وبناء منظومة 
علوم فلسفة التاریخ والحضارة والتي بدأت بابن خلدون قدیما ومالك بن نبي 

المحاولة "المعرفي للطیب برغوث والمتمثل في تلك  اإلسھامحدیثا، یأتي ھذا 
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أو  ،اإلسالمالتي یطرحھا " نظریة التدافع والتجدید"التأسیسیة المدخلیة عن 
لتحلیل وتفسیر  كإطار عقدي ومعرفي ومنھجي متكامل، عامة، اإلسالميالفكر 

والتي لھا  ،)28("الحضاریة لحركة التاریخ وتأطیر الصیرورة االستخالفیة أو
ا ھذه وھو قانون عالقة بأحد جوانب التغییر الحضاري الذي یھم دراستن

 وبعد تعرفنا على الخلفیة التاریخیة للمسار الدعوي للطیب برغوث، التجدید،
  .سنحاول فیما یلي التطرق إلى مفھوم التغییر الحضاري عنده 

یرى الطیب برغوث أن : لتغییر الحضاري عند الطیب برغوثمفھوم ا -ج
وھي مفھوم التجدید  ،فقھ التغییر والبناء الحضاري تؤطره ثالثة مفاھیم مركزیة

وأن من شروط  ومفھوم قانون النموذج، ،اإلسالمیةومفھوم الحركة  الحضاري،
والفعالیة والعطاء، تكامل ھذه المفاھیم فیما  األصالةبلوغ التغییر مداه في 

  .)29(بینھا
، األمةفقانون التجدید یعد مدخال أساسیا ألي عملیة تغییریة في المجتمع أو  -

التدافعات الحضاریة ومآالتھا مرتبطة بمدى طبیعة وحجم التغییر فإذا كانت 
فإن ھذا التغییر بدوره یعكس  الحاصل في العمق الداخلي للجماعة البشریة،
والذي یحدد بالتالي  ،األمة أومستوى التجدید الذي تحرزه ھذه الجماعة 

المعنى  اھذفالتجدید ب تلك، أو األمةمستوى وآفاق ھذه المداولة الحضاریة لھذه 
والتجدید كما یعتبره  .یعد شرطا جوھریا في حیویة وفعالیة حركة المدافعة

یراجع ویقیم ویقوم  جھدا تربویا منھجیا شمولیا متكامال،"الطیب برغوث 
ویطور الواقع الفكري والنفسي والروحي والسلوكي واالجتماعي 

من  األمةن لیمك بشكل مستمر، ..والجماعات والمجتمع لألفراد والحضاري،
 األساساستیعاب تحوالت الحیاة ومواجھة تحدیاتھا المتالحقة ویعتبر المرتكز 

في واقع  شيءبدونھ ال یمكن أن یحدث أي  في العملیة التغییریة برمتھا،
وبدونھ  ومصیریة في العملیة التغییریة، أساسیةفمكانة التجدید  ،)30("األمة

  . على مواكبة التحوالت المحلیة أو العالمیة  األمةتتضاءل قدرات 
التجدید " كون اإلسالمیةأما الركیزة الثانیة لعملیة التغییر،فتتمثل في الحركة  -

تضطلع بھ نخبة وسط مجتمع أو  الحضاري یرتبط دوما بفعل حركي منظم،
إلى تصور ذھني  اإلسالمیةترجمة الرسالة  والتي من مھماتھا، ،)31("أمة

وقد عرفھا الطیب  ..بالكالم یضيءبالقدوة أكثر مما  یضيءیدي وسلوك عق
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الفكریة  األمةبأنھا مجموع الجھود المبذولة من قبل فعالیات "برغوث 
 اإلسالم،التعریف بحقیقة  :والدعویة واالجتماعیة والسیاسیة والھادفة إلى

ة وتھیئة الظروف الفكریة والنفسیة واالجتماعی ،أخالقھعلى  األمةوتربیة 
فكل جھد فردي أو .. والسیاسیة المناسبة ألحداث التغییر في واقع التخلف،

اجتماعي أو  تربوي أو رسمي، فكري أو شعبي أو جماعي أو مؤسسي،
فھو یندرج ضمن نطاق  ھداف،یستھدف تحقیق ھدف من ھذه األ ..سیاسي

وما یمكن مالحظتھ عن التعریف ھو عدم استثنائھ  ،)32("سالمیةالحركة اإل
وھذا ینم عن وعي مسبق بداللة  سالم،ألي جھد ما دام یصب لمصلحة اإل

مھمال لتلك  ،)33(المصطلح  والذي ظل لزمن ما حكرا على فصیل بعینھ
   .اإلسالميالجھود المتنوعة على امتداد العالم 

، معھا أو )34(أما النموذج، فھو صورة الشيء المثلى، التي یطلب التطابق -
  .ن یرید بلوغ الكمال في ذلك الشيءاالقتراب منھا لكل م

تتعرف  أنفكیف یمكن لألمة  وانطالقا من ھذا التعریف لمفھوم النموذج،
یحیلنا  تكون غایة وجھتھا ونھایة كدحھا؟، أنوالتي یجب  على مثلھا ونماذجھا،

 مادة وروحا، اإلنسانیةالتي استوعبت الحیاة  اإلسالمالطیب برغوث إلى مثل 
 أنبیاء هللا نماذج جسدت ھذه المثل أرقى ما یكون التجسید، غیبا وشھادة وإلى

ا َصبَُروا ۖ َوَكانُوا بِآَیاتَِنا  وقد قال هللا في حقھم ةً یَْھُدوَن بِأَْمِرَنا لَمَّ َوَجَعْلنَا ِمْنھُْم أَئِمَّ
  ).24: السجدة( یُوقِنُونَ 
النموذجیة في ویعتبر الطیب أن ھذا المستوى من النماذج یمثل القیادة   

للنموذج  األخرىأصل وأساس بقیة المستویات " التفكیر والسلوك بل ھي
طریقھ إلى  ،واألمةعندما یأخذ المشروع الحضاري للمجتمع  الحضاري،

أي حینما یبدأ في التحول إلى مؤسسات  التأسیس وتتكامل أبعاده ووظائفھ،
حتیاجات المجتمع تستجیب ال فكریة وثقافیة واجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة،

وانطالقا  ،"وتحدیاتھ  ولطموحات الفكرة أو المشروع في زمان ومكان معینین
  : من ھذه الرؤیة لعملیة التغییر عند الطیب برغوث یمكننا استنتاج اآلتي

المنظمة  اإلسالمیةعلى تلك الفصائل  اإلسالمیةلم یقصر تعریفھ للحركة  -أ
 والتي ال التنظیمیة، األطروالمنغلقة داخل تلك  والمسیجة بمذھبیاتھا التغییریة،

 جماعیة، أولیدرج كل فعالیات المجتمع فردیة كانت  ترى الواقع إال من خاللھا،
وأن  األمةمكون أساسي لھویة ھذه  اإلسالمشعبیة إیمانا منھ أن  أورسمیة 
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في فإشراك جمیع فعالیات المجتمع  ،األساسیتم إال ضمن ھذا المكون  التغییر ال
وھذا  ھو نقطة البدء على خط نھضتنا الحضاریة، إقصاءعملیة التغییر دون 

وفي ھذا تكمن  حین یتحرك یحدد مجرى التاریخ نحو الھدف المنشود،"المجتمع 
الذي  :وبلغة االجتماع الذي تحركھ دفعة دینیة، اإلنسانأساسا فكرة توجیھ 

  .)35( )احالكف( ومعنى )الجماعة(یكسب من فكرتھ الدینیة معنى 
في عملیة  األساسیةتأكیده على قانون التجدید واعتباره أحد المداخل  -ب

التي ال تتجدد  فاألمة ،األممالتغییر الحضاري وعالمة من عالمات الحیاة لدى 
ونظرا لكون التجدید من المسلمات فقد تم تأصیل الوعي بھ  حتما ستتبدد وتزول،

 .على خط المدافعة والمداولة الحضاریة على انھ قانون وسنة إلھیة ال تتخلف 
یتبین لنا  ومن خالل ھذا الطرح السنني الواعي لمفھوم التغییر الحضاري

تفریق األستاذ الطیب برغوث بین التغییر االجتماعي والتغییر الحضاري؛ 
جتماعي وحسب ما نضحت بھ مدارسھ من تعریفات بلغت حد فالتغییر اال

قد یكون  د عامال واحدا كسبب  في عملیة التغییر،جلھا تعتم ،)36(الصراع بینھا
التغییر الحضاري فھو رؤیة تجمع ھذه  اأم ..قتصادیاانفسیا أو اجتماعیا أو 

التفاعل بالنسبة لھذه العناصر  فالحضارة تشكل إطار العوامل كلھا دون استثناء،
  .مجتمعة

انتھى إلیھا كما یمكننا تسجیل فارق آخر بین التغییرین وھو النتیجة التي 
 :من تتبعھ لمسیرة مصطلح الحضارة قائال "نصر محمد عارف"الباحث 

أي طبیعة ونسق حضور أیة  ھو مطلق الحضور، :الحضارة بمعناھا العام"
تجربة بشریة استطاعت أن تصوغ نموذجا بشریا للحیاة بكل أبعادھا ونواحیھا 

على أساس أنھ  لیقتدوا بھ ویسیروا وفق منظومتھ تسعى لتقدیمھ لآلخرین،
ومن ثم فإن الحضور مرحلة متقدمة في  ..باإلتباعالنموذج اإلنساني األجدر 

تجربة أي مجتمع؛ إذ أن كثیر من المجتمعات اإلنسانیة تقتصر على مجرد 
الوجود دون حضور ومن ثم ال یمكن إطالق مفھوم الحضارة علیھا مھما كان 

  .)37(.."نتاجھا الذھني والمادي
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الحضاري ھو تفاعل حضوري بین مختلف العوامل فإذن التغییر 
والتغییر االجتماعي أحدھا، وھو تفاعل ... االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

  .وجودي جزئي بین جملة عوامل اجتماعیة تساھم في التغییر الكلي
   مفھوم النموذج عند الطیب برغوث -ثانیا

بد لنا أن نعّرج على لبیان مفھوم النموذج في رؤیة الطیب برغوث، ال   
خلفیات ھذا المفھوم ومبرراتھ المعرفیة والمنھجیة، لنصل بعد ذلك إلى محدداتھ 

  .المفھومیة ومواصفاتھ الذاتیة، وموقع الداللي في أسرتھ المفھومیة
كانت ظروف المرحلة التأسیسیة كما : والمبررات ..الخلفیة :النموذج - 1

 صا یتماشى وظروف تلك المرحلة،ذلك تتطلب خطابا خا إلىسبقت اإلشارة 
وكان من بین المفاھیم األساسیة التي اعتمدھا وشید علیھا الطیب برغوث سلسلة 

والذي ركز فیھ على المسلكیة " القدوة اإلسالمیة"مفھوم " مفاتیح الدعوة"
والقدوة  االجتماعیةالفردیة باعتبارھا شرطا ضروریا لكل من القدوة 

تلك المرحلة إعادة الثقة في اإلسالم كنظام حیاة في وكان من أھداف  الحضاریة،
وذلك بتركیز  وجھ المد الغربي بشقیھ المادي اإللحادي أو الرأسمالي اللبرالي،

 الخطاب الدعوي على ترسیخ مجموعة من القیم األخالقیة لدى أفراد المجتمع،
 إلىم واستطاعت الحركة اإلسالمیة بفضل تلك الجھود المباركة أن تعید اإلسال

وأن یتحول مطلبا من مطالبھ األساسیة وذلك بإدماجھ  مركز اھتمامات المجتمع،
فكان  للمجتمع بصفة عامة، ..والسیاسیة واالجتماعیةفي الحیاة الفكریة والثقافیة 

ھذا التحول المجتمعي نحو اإلسالم تحدیا خطیرا یواجھ حملة المشروع 
لة من مراحل الفعل الدعوي ھي كون المرحلة المقب اإلسالمي والمبشرین بھ،

اإلسالم " "اإلسالم ھو الحل"كشعار  مرحلة تجسید لما رفع من شعارات،
باختصار ھي مرحلة  بناء البدائل اإلسالمیة ،وفي "..صالح لكل زمان ومكان

ستشرافیة لألفق الدعوي في خضم ھذا التحول جاءت مبادرة الطیب المبكرة واال
ألنبھ ".. :وذلك كما قال "جذمیة وإشكالیة النموالحركة اإلسال"طرحھ لموضوع 

وعدم الغفلة  قوى الصحوة والحركة إلى أخذ إشكالیة النموذج بكامل الجدیة،
وھو الذي سیحكم على  ألنھ سیشكل التحدي الحقیقي في وجھھما، عنھ،

ثم تطورت  ،)38("مشروعھما في التغییر واإلصالح والتجدید بالنجاح أو الفشل
نظریة "إلى  "القدوة اإلسالمیة"فكرتھ األولى حول النموذج ضمن مؤلفھ 



  موقع النموذج في عملیة التغییر الحضاري عند الطیب برغوث                                      
  

  

 721                                                                                  مجلة اإلحیاء

والقدوة  االجتماعیةمحاوال بذلك تعمیق الوعي بالقدوة  "التغییر بالنموذج
  . الحضاریة

لم تكن رؤیة الطیب للبدیل اإلسالمي، ردة فعل عن األوضاع الخاصة 
تعلیما  في العمل الدعوي، فھو منذ انخراطھ بالجغرافیة الوطنیة فحسب،

إلیھ األمة  ستراتیجي الذي ترنووممارسة لم یغب عن وعیھ ذلك الھدف اال
والمتمثل في  اإلسالمیة كأفق نھائي تجتمع  فیھ جمیع تلك الجھود الدعویة،

عودة اإلسالم إلى ساحة الفعل الحضاري موجھا ومؤطرا لدورة اإلنسان 
ھذا  ..میة من الثوابت البدیھیة في وعي المسلمفعالمیة الرسالة اإلسال ..الوجودیة

حیث  إال أن التحدي الحقیقي یظل قائما  على مستوى الكیف، من حیث المبدأ،
حولت الوسیلة التكنولوجیة العالم إلى قریة صغیرة انمحت فیھا الحدود التي 
كانت تشكل أسوار سیادة الدولة الوطنیة ،مما سھل عولمة  أي منتوج مادي أو 

ورغم حجم التحدي  ھ عبر وسائل اإلعالم،حي، متى تم تسویقھ أوضفكر
الحضاري الذي یفرضھ رجل الشمال على المجتمعات الجنوبیة من العالم إال أنھ 
قد حدد من جھة أخرى إضافة إلى عولمة البدیل الحضاري ،بعض المیزات 

اقي المعرفیة التي ینبغي توفرھا في أي نموذج یطرح ذاتھ بدیال منافسا لب
فقد رفع ھذا العصر من مستوى وعي اإلنسان وطموحھ "النماذج الحضاریة، 

ویقصي كل النماذج  بشكل أخذ یضع حدا للخرافة والرداءة الفكریة والسلوكیة،
الفلكلور "ألوان من  إلىویحولھا  الضعیفة والھزیلة، واالجتماعیةالفكریة 

كما  ،)39(.."ة ومستقبلھاسلطان على واقع الحیا الذي ال أثر لھ وال" البدائي
جتماعیة كل النماذج الفكریة والسلوكیة واال أسقط السقف الحضاري المعاصر،"

وفرض علیھا  ..حتى وإن كانت في زمنھا رائدة ومتفوقة المتخلفة عنھ،
 أو واالحتقارسواء بالتھمیش واإلھمال  ..والتواري واالنكماش االنعزالیة

لھذا فإن كل فكرة أو مشروع ال ترتقي عملیة  ..واإلجھاض والتفكیك حتواءباال
لن یكتب لھ  تجسیده في واقع الحیاة إلى مستوى فعالیة العصر وسقف ثقافتھ،

فالسقف الحضاري المعاصر إضافة إلى  ،)40(.."النجاح ألن أحدا لن یأبھ بھ
واإلبداع  فھو قائم على حریة النقد، رفضھ للخرافة والرداءة الفكریة والسلوكیة،

التي یطلب تثمینھا واستثمارھا  وھي من القضایا اإلیجابیة، المبادرة، وروح
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كما حدث مع بعض المجتمعات التي تمكنت من بناء  ضمن خطتنا للنھوض،
وبھذا تبدوا  ..ذاتھا الحضاریة بفھمھا لروح العصر ولروح الحضارة المعاصرة

جھد الواعي البدیل الحضاري مھمة صعبة تتطلب الجد والیقظة وال إیجادمھمة 
  . التخلف وأسوار التبعیة الحضاریة والمنظم لكسر حاجز

إلى  اإلشارةلقد سبقت : المفھوم والمواصفات :النموذج المأمول - 2
مفھوم النموذج باعتباره إحدى ركائز العملیة التغییریة وأن المستوى النموذجي 

علیھم السالم كأرقى تجسید لمثل  األنبیاءوفي  كقیم، اإلسالملھ تمثل في  األول
ل الفكریة جملة البدائ"ھذه القیم،أما باقي المستویات فالنموذج فیھا یمثل

التي تعبر بھا الحركة عن نوعیة اإلنسان الذي تقدمھ  ،واالجتماعیةوالسلوكیة 
الذي تطرحھ في  للعالم وعن طبیعة وأفق مشروعھا المجتمعي والحضاري،

والحضاریة  واالجتماعیةفعة بین المشاریع الثقافیة ساحات المنافسة والمدا
كما یتعرض الطیب برغوث إلى ذكر مستویات النموذج  ،)41("اإلنسانیة

  :الحضاري كالتالي
وھي التي تلبي حاجات المجتمع الفكریة  :نموذج الفكرة المرجعیة المؤطرة - 1

  .. والروحیة واالجتماعیة
وھو السند الذي یتمثل الفكرة حتى ال  :نموذج على مستوى السلوك الفردي - 2

  .عن الواقع تظل ھذه األخیرة مثالیة وبعیدة
وحتى ال تظل كذلك حالة فردیة استثنائیة  :االجتماعينموذج على المستوى  - 3

  .)42("نموذجي اجتماعيال یمكن تعمیمھا، لزم أن تتحول إلى واقع 
فھي التي " المیةالحركة اإلس"القیادة النموذجیة الیوم تمثلھا "ویرى أن

وتحقق طموحھا في الدعوة  في واقع األمة، تحاول تجسید مقاصد المرجعیة،
وما دامت ھذه القدوة النموذجیة  ھي الوعاء الذي تتشكل فیھ  ...والقدوة والقیادة

والتي تمثل المقصد النھائي لكل الجھود  المفاھیم النظریة للمرجعیة اإلسالمیة،
مثل لھذه القدوة لعملیة التغییر، فقد اشترط فیھا الدعویة ولضمان األداء األ

ویمكننا استنتاج ذلك من وصفھ للنموذج  وابط،ضصفات ھي بمثابة المقاییس وال
عندما تجتھد الحركة اإلسالمیة في جعلھ . ".. اإلسالمي المعاصر حیث یقول

نزاعا باستمرار إلى   التمیزو  نموذجا أصیال مرتبطا بأصولھ العقدیة والفكریة،
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 اإلستقاللیة والتجدید واقعیا غیر منفصل عن فطرة اإلنسان وفطرة الكون،
ثم تجتھد كذلك في جعلھ نموذجا فعاال على مستوى  ...وواقع المجتمع القائم

ن الجھد التغییري یجب أوعلى ضوء ذلك،فھو یرى . )43("...األداء أو اإلنجاز
 )االستقاللیة(و )االصالة(ـ ك -القیم-المواصفاتن یتجھ إلى تثبیت ھذه أ
،ألن واألمةفي العالم الثقافي للفرد والمجتمع ) السننیة(و )الفعالیة(و )الواقعیة(و
،مرتبطة بصفة جذریة واإلنسانیة لألمةنجاح عملیة التجدید الحضاري "

 انواإلنسبالتحول النوعي العمیق في المنظومة الثقافیة لإلنسان المسلم خاصة 
ولكي نقف على ما یراه قیما شارطة لنجاح عملیة التغییر فإنا  ،"المعاصر عامة 

في المشروع التغییري سنتطرق إلیھا بنوع من التوضیح، وبیان مدى أھمیتھا 
  .                                                                  للطیب برغوث
في  اإلسالمیةكثیرا لدى النخب العربیة  األصالةیتردد مصطلح : األصالة

بین " اإلسالمیةمقابل مصطلح المعاصرة كاختیار لبناء النھضة العربیة 
بوصفھ یقدم " التراث"وبین  ...النموذج الغربي في السیاسة واالقتصاد والثقافة

یغطي جمیع میادین الحیاة " أصیال"نموذجا بدیال و أو بإمكانھ أن یقدم،
فقد تم  ونظرا لموقعھا المفصلي في المشروع النھضوي، .)44("المعاصرة

بحسب قناعاتھا وخلفیاتھا كل  واإلسالمیةالتطرق إلیھا من قبل النخب العربیة  
  ...الفكریة

صالة،وما لمفھوم األ ریفاتالطیب برغوث مجموعة من التع أوردوقد 
و التربوي أو أیعطیھ من معنى سواء على المستوى اللغوي أو الفكري 

بأن فكرة التأصیل تتمحور حول "لیخلص في النھایة إلى القول  الجتماعيا
أو  السلوك، أو الموقف، أو البحث عن أصالة الفكرة،أو المشروع،أو الطرح،

بالنسبة لحیاة  أي عن مدى عراقتھ وجدارتھ وجدواه وأھمیتھ ومصداقیتھ،..العمل
یحظى  األصالةوإذا كان مفھوم  .)45("عامة واإلنسانیة واألمةالفرد والمجتمع 

بنوع من الوضوح على مستوى اللغة وما اصطلح علیھ من مفاھیم في شتى 
، في كیفیة تحقیق ھذ المطلب العزیز على اإلشكالفإن السؤال ولب  المیادین،

مستوى تلك المیادین؟ وھنا یتساءل الطیب برغوث كیف نصل إلى أصالة 
نفسھا؟كیف نعرف ماھو أصیل مما ھو  الواألعموالمواقف والسلوكات  األفكار
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 األسئلةإلى ما ھنالك من .. )46(غیر أصیل؟ما ھو معیار ذلك؟ ومن أین نستمده؟
  ...المتعلقة بمعایرة ھذا المفھوم

، یحیل الطیب صحة األصالةومن أجل معیار ثابت وأصیل،لمفھوم 
" یرى أن ،فھو اإللھیةوصدق المفھوم إلى مدى اقترابھ أو انطباقھ مع السنة 

الوجودین الكوني والبشري منظومین في كل تفاصیلھما بسنن غائیة 
مطردة،یعتبر كلیة عقدیة محوریة في المنظور السنني الكوني القرآني 
للحیاة،منھا ینطلق الفھم لحركة الوجود والحیاة وعلیھا یتأسس الوعي بكیفیة 

اقف أو السلوكات و الموأ األفكارلذلك فما جاء من ھذه  ،47.."التعامل معھما
وبالتالي فھو  مطابقا لمعطیات ھذه السنن المرجعیة،كان أصیال بحسب ذلك،"

 من الفطر والثوابت المرجعیة التي ال یمكن تجاوزھا في الحیاة البشریة، وما
بحسب  األصالةفھو غیر أصیل أو منقوص ..جاء مناقضا كلیا أو جزئیا لذلك

تحق في سفاألصالة ت ،)48(..".البشریة یعتبر من فطر وثوابت الحیاة وال ذلك،
الناظمة لحركة االستخالف  اإللھیةو ابتعادھا عن السنن أمفھومھ بقدر اقترابھا 

ولمدى انسجامھا معھا،ومن ھنا وجب الدفع بحركة التغییر  األرضالبشري في 
  ..الحضاري كي تنسجم مع سنن هللا في الخلق والتسخیر واالستخالف

صالتھا الفكریة أوحتى تتمكن نماذج الحركة التغییریة من استكمال 
والسلوكیة لزم تحدید مضغة االھتمام منذ البدایة ضمن الحركة الشاملة لفصائل 

لم تحقق نوعا من  یتأتى لھا ذلك ما على خط الدعوة، وال اإلسالميالتیار 
ھا جمیعا ھدف االستقاللیة النوعیة في جھدھا عن بقیة الفصائل والتي یجمع

كما أشار إلیھا  أبعادھاالتمكین لدین هللا،وھي القیمة الموالیة التي سنوضح 
  .    الطیب برغوث في كتاباتھ

یرجع الطیب برغوث بعض أسباب  :االستقاللیة النوعیة التكاملیة
الخلط في العالقة  إشكالیةالقصور والالفعالیة في معظم المؤسسات الدعویة إلى 

من جھة " االستقاللیة التكاملیة"من جھة و"الكلیة أو الشمولیة  النوعیة"بین 
تتحرك في الساحة الدعویة  اإلسالمیةأن بعض الفصائل  وبمعنى آخر، أخرى،

بعقلیة شمولیة اكتفائیة،معتقدة بأنھا الوحیدة التي تملك المقاربة الشرعیة 
تدخل في ل الدعویة، نافیة ذلك عن غیرھا من الجھود والمنھجیة الصحیحة،
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وھي وإن كانت  حراك اجتماعي تنافري ال یسمح بالتقارب فضال عن التكامل،
 ،)49(اإللھیةإال أنھا في واقعھا تتصرف ضد ھذه السنة  أدبیاتھاتقر بالتنوع في 

 واألمةوإلى ھذا یشیر الطیب برغوث مبینا نتائجھ الوخیمة على الفرد والمجتمع 
یتقوى ال لكي یتكامل ویتواضع،ویعرف حجمھ  ،األفقيفالخیار الشمولي : "قائال

ولكن لیستحوذ  وفعالیتھم، اآلخرینوطاقتھ وحدوده ویحس بحاجتھ إلى جھد 
یؤدي في النھایة  وھو ما ویمركز القوة بین یدیھ، ویتكاثر علیھم، ،اآلخرینعلى 

وذبول الفعالیة االجتماعیة للدعوة والمجتمع  إلى االستبداد والتنازع واالھتالك،
  .)50("واألمةالدولة و

المساھمة في تطور ھذه الذھنیة  األسبابوقد یكون من 
النرجسیة،االنغالق الذاتي للحركة داخل أطرھا التنظیمیة والخوف غیر المبرر 

في  ،األمرمن االنفتاح على المجتمع، وقد أشار عبد هللا النفیسي إلى ھذا 
التنظیم " نّ أأال تالحظ " :قائال اإلسالمیةمعرض نقده لبعض أمراض الحركة 

وأن أھم عقبة تعیق  یقوم أساسا على السیطرة ولیس على المشاورة،" اإلسالمي
ولیس تربیة اجتماعیة،بمعنى " حزبیة"ھي طریقة تربیة " اإلسالمیةالحركة "

المقدس (أن مخرجاتھا تضخ عنصرا حزبیا یقیس محیطھ على مسطرة 
ومن ھنا یتبدى لنا  ،)51("فمدنس؟ األوسعفالحزب مقدس أما المجتمع ) والمدنس

والنتائج السلبیة المترتبة على  ،اإلسالمیةالذي یحكم رؤیة الحركة  األفقضیق 
  : حرمت نفسھا من فھي بھذا قد ذلك،
الجھد النوعي للكفاءات الوطنیة المرابطة على مختلف الثغور االجتماعیة  -
  .لألمة
  .       الالزم لمثل ھكذا حراك حضاري التكامل المعرفي والمنھجي والسلوكي، -
 اإلمكانات أمامفسح المجال " :ویرى الطیب برغوث أن االستقاللیة تعني 

لتذھب أبعد ما یمكن في التعبیر عن  والطموحات والمسؤولیات الذاتیة للفرد،
والخبرة البشریة تبین أنھ لیس ھنا أفعل من  ..نفسھا وعن حقیقتھا وعن حجمھا

وفھم  في تربیة وتعزیز الشعور بالمسؤولیة وإدراك معنى الحریةاالستقاللیة 
فاالستقاللیة النوعیة التكاملیة،واحدة من  ،)52("حدودھا عند الفرد والمجتمع

في  تتأسسوالتي یجب أن  المفردات المھمة في عملیة التغییر الحضاري،
الفذة بشكل خاص،ومن النماذج  اإلسالمیةالوعي المجتمعي بشكل عام والحركة 
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التي " جمعیة العلماء المسلمین"التي جسدت ھذه القیمة السلوكیة في عملھا 
كما أن .رابطت على إحدى أھم مضغ التغییر الحضاري  وھو العمل التربوي

لم تستجب  ھذه القیم ال ترتقي إلى الفعالیة المطلوبة منھا في العملیة التغیریة ما
شكالت وإكراھات، وھو ما لم یغفل وما یعتمل فیھ من م اإلنسانيإلى الواقع 

عنھ الطیب برغوث في جھده الدعوي، وھو بعد الواقعیة في ھذا البناء 
  .والذي سنعرج نحوه بنوع من التوضیح والبیان  التغییري،

یرى الطیب برغوث أن من الصفات التي یجب تعمیق الوعي : الواقعیة
التي تمثل إحدى  ،"لواقعیةا"صفة  اإلسالمیةبھا، في المنظومة الثقافیة للصحوة 

المعبرة بصدق وبعمق عن طبیعة وخصائص  ،اإلسالمیةخصائص الرسالة 
الفطري منھ والمعیش، والتعرف على احتیاجاتھ والعمل على  اإلنسانيالواقع 

ویلخص الطیب برغوث معنى  ،)53(جعلھ یتوافق وینسجم مع سنن هللا تعالى
  : فیما یلي اإلسالمیةالواقعیة في الثقافة 

  ..معرفة الواقع اإلنساني كما ھو من غیر زیادة أو نقصان - 1
واالنطالق من ذلك الرصد أو التشخیص الموضوعي لھذا الواقع لتحدید  - 2

موقعھ من المنظومات المرجعیة لسنن األفاق واألنفس والھدایة والتأیید،المھیمنة 
  .                                                                      على الحیاة

مكافئة وأسالیب ناجعة،تأخذ بعین  ثم محاولة تغییر ھذا الواقع بوسائل - 3
سعیا وراء ..المادیة والبشریة المتوفرة  واإلمكاناتاالعتبار الظروف المحیطة 

توفیق أمثل بین مطالب الشرع ومصالح العباد الفردیة والجماعیة من غیر 
ْنَساَن فِ  :والواقعیة مكابدة لقولھ تعالى .)54(...إفراط وال تفریط ي لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ

سواء على مستوى الفرد  فھي مدافعة یومیة إلكراھات الواقع،، )4: البلد( َكبَدٍ 
وما یصطرع في نفسھ من نوازغ الخیر والشر أو على مستوى المجتمع،وما 

فالمعاناة واقعیة ومواجھة المشكالت ..یحدثھ التنافس بین طبقاتھ من اضطراب
ومتى . لى كابوس ال یطاقالیومیة الزمة وضرورة وبدونھا تستحیل الحیاة إ

فھو بذلك قد أسس لقیمة أخرى ال تقل أھمیة عن  استكمل الداعیة شرط الواقعیة،
لذلك ینبغي أن نؤصل الوعي بالطابع السنني أو " "الفعالیة"سابقاتھا وھي قیمة 

للفعالیة  األساسألن ذلك ھو الشرط الثاني  ...القانوني الكلي لمبدأ الواقعیة
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وھي الصفة الموالیة التي  ،)55(.."أو المشروعیة األصالةالحضاریة،بعد شرط 
  .سنعرض لدورھا في عملیة التغییر الحضاري

 ،)56(اإلنسانیرتبط مفھوم الفعالیة بالوسط الثقافي الذي ینشأ فیھ : الفعالیة
 واإلطار االجتماعي الوسط في تستنبت ،فھي قیمة اجتماعیة وحضاریة

فھي مرتبطة بوضعیة  التربیة والتعلیم والتدریب  عموما، لألمة الحضاري
في ..في البیت والمدرسة والجامعة والمؤسسات المختلفة ,االجتماعيوالتأھیل 
  .المجتمع

ویمكننا التمیز بین مفھومین للفعالیة عند الطیب برغوث،وھما ،الفعالیة 
مقدمة "اعیة االجتماالجتماعیة والفعالیة الحضاریة، بحیث یعتبر الفعالیة 

امتالك القدرة "وھي تعني عنده  )57("ضروریة للفعالیة الحضاریة باستمرار
في عالم  الفكریة والمنھجیة والتنفیذیة المتجددة للتأثیر اإلیجابي المطرد،

داخلیا  االجتماعیةوالعالقات  وعالم األشیاء، واألشخاص، األفكار،
 المعاصر بالتكنولوجیا، سالمياإلومن أمثلة ذلك عالقة المجتمع  ،)58("وخارجیا

إال أنھا لم تحقق النقلة المطلوبة على مستوى  المستوردة، األكداسرغم تلك 
فكر " :وال الفعالیة الحضاریة المنشودة،مما یعني أن الفعالیة ھي التحدیث،

قبل أن تكون وسائل  وتربیة وسلوك وجو ثقافي واجتماعي صحي حیوي،
أو مصممة على حدود معادالت اجتماعیة أخرى وأسالیب ومناھج فنیة مستعارة 

، وكلما تمكن المجتمع من بناء )59(.."غیر حدود معادلة المجتمع المعني بھا
فھو قد نجح في وضع القاعدة الفكریة  الشروط الموضوعیة للفعالیة االجتماعیة،

التحوالت الحضاریة الكبرى "والثقافیة واالجتماعیة النطالقتھ الحضاریة كون 
مؤسسة على  لتاریخ ھي باستمرار محصلة تحوالت اجتماعیة كبرى،في ا

 واإلمكاناتتحوالت فكریة وثقافیة وروحیة وسلوكیة عمیقة، تراكم التجارب 
والتجدید والبناء  ھا حركة التنمیةتالتسخیریة التي ستندفع بوساط

 االقتدار" :فیرى بأنھا ، أما مفھوم الفعالیة الحضاریة،)60(.."االجتماعي
بدقة  "میزانیتھ التسخیریة"الذي یمكن المجتمع من استثمار  ،تسخیري المتزایدال

 ،)61(.."والتدافع والتداول والتجدید االبتالءفي مواجھة تحدیات  وشمول وتوازن
تستثمر بالدقة والشمول المطلوبین إال إذا كانت وفق  والمیزانیة التسخیریة ال
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في  األھموالسننیة ھي القیمة  لتأیید،والھدایة وا واألنفس األفاقسنن هللا في 
  .المشروع التغییري للطیب برغوث

المعرفي الذي تخلقت فیھ جل  األفقفھو  البعد السنني، أما: السننیة
كما عده المعیار الضابط لكل محاولة  االھتمامات الفكریة للطیب برغوث،

على قدر ابتعاده  اإلخفاقفكل جھد دعوي یكتب لھ النجاح أو  تجدید أو إصالح،
والكونیة  اإلنسانیةوالتي تحكم جمیع العالقات  ،اإللھیةأو اقترابھ من ھذه السنن 

األنساق الخلقیة " :ویعرفھا الطیب برغوث بأنھا.. وحتى العالقة بعالم الغیب
سواء تعلق األمر بمفردات  ..البنیویة المنتظمة في المفردات الكونیة الھیكلیة أو

والتي یقوم كل  ..عالم التأیید أو عالم الھدایة، أو عالم األنفس،عالم األفاق أو 
وھویتھ  منھا على نسیج سنني متكامل یحكم وجوده ویحدد طبیعتھ،

فالسنن بھذا المفھوم تھیمن على كافة الفعل اإلنساني، تؤطر  ،)62(..."الذاتیة
والمادي من حولھ ،لھذا  االجتماعيحركتھ  وتضبط عالقتھ مع ربھ والمحیط 

قصور العنایة بالمنحى السنني  إلىالحضاري،  األمةیرجع الطیب تدني وضع 
بل وحتى ما یعیشھ المجتمع الغربي من أزمات نفسیة واجتماعیة إنما یرجع ذلك 

إھمال قطاع ھام من سنن الھدایة والتأیید وجزء كبیر من سنن األنفس رغم  إلى
ومتى تأسس وعي المسلم بھذا الفھم المتقدم  فاق،الھائل لسنن األ االستثمار

 إلىویمتد بالتالي  فسیتم تفعیلھ  ضمن منظومتھ الثقافیة، والشامل لمسألة السنن،
تمكنھ من التفاعل  ثقافة، إلىباقي مفاصل عملیة التغییر لتتحول السننیة 

 وباقي العناصر الكونیة الداخلة في العملیة االجتماعيالصحیح مع محیطھ 
اتسام : تعني. .". :فالثقافة السننیة كما یقول من خالل منظوره أنھا ستخالفیة،اال

مع  واالنسجامبالتناسق .. واالجتماعيالمحتوى العقدي والمعرفي والمنھجي 
وذلك ألن  ،)63(وأن ال یصادمھا السنن اإللھیة المطردة في المفردات الكونیة،

  .یمكن تسخیره إال عبره ي اللكل عالم نسقھ ونظامھ السنني الذاتي والذ
التي استجمعھا الطیب برغوث،انطالقا من  -القیم - ھذه ھي المواصفات       

ونحن ال  ...تجربتھ الدعویة والمتمثلة في الممارسة والقراءة والكتابة والنقد
والتي یرى  منھا، أیدینابل ما وقع تحت  ندعي حصر جمیع المواصفات،
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 إنتاجكثوابت حركیة في  لألمةضرورة استنباتھا في نسیج العالم الثقافي 
  . الفشل  أوالنموذج الذي سیحكم على المشروع التغییري بالنجاح 

مصطلح النموذج : األسرة المفھومیة والموقع الداللي.. .النموذج - 3
 تربطھ وشائج داللیة وثیقة بجملة مصطلحات تشاركھ نفس األسرة المفھومیة،

  .على غرار البرادیغم والنسق والنظریة
ورغم أن ھذه الدراسة اعتمدت مفھوما إجرائیا للنموذج عند الطیب   

لكن من المفید ھنا . برغوث، دون قصد االستقصاء والتتبع الداللي للمصطلح
  .موقعة مصطلح النموذج بین المفاھیم المذكرة سابقا

والذي  ،)الثورات العلمیةبنیة (وضعھ توماس كون في كتابھ " :البرادیغم
مجموعة متآلفة منسجمة من المعتقدات والقیم والنظریات والقوانین  قصد بھ

 وتمثل تقلیدا بحثیا كبیرا أو واألدوات یشترك فیھا أعضاء مجتمع علمي معین،
ومرشدا أو دلیال یقود الباحثین في حقل معرفي  طریقة في التفكیر والممارسة،

قد یكون  - البرادیغم - ن جاء بعده أن النموذج المعرفيكما اعتبر كون وم..معین
 وقد یكون عاما جدا یحیط بالمجتمع العلمي في زمان معین، فلسفیا في طبیعتھ،

فھناك نموذج معرفي للعلوم  وقد یغطي حقال معرفیا محددا أو مجموعة حقول،
  .)64("وقد یكون ھناك نموذج خاص ألحد ھذه العلوم الطبیعیة،

إذن من خالل ھذا الطرح، یبدو مفھوما كلیا أعلى یجسد النظام فالبرادیغم 
المعرفي أو ما یعرف بالرؤیة، التي تتشكل تدریجیا عبر تجلیات قیمیة ومادیة 

  .وبشریة في صورة ما یعبر عنھ الطیب برغوث بالنموذج
لیس النسق شیئا "یمثل النسق مستوى داللیا ثانیا بعد البرادیغم، و :النسق
تیب مختلف أجزاء فن أو علم، في راتوب تتآزر فیھ كلھا تآزرا آخر سوى تر

  .)65("متبادال حیث تفسر األجزاء األخیرة باألجزاء األولى
جملة عناصر مادیة  :بشكل عام"فالنسق  وللنسق شكالن؛ عام وخاص؛

 بعضھا ببعض بحیث تشكل كال عضویا، یتعلق بالتبادل، أو غیر مادیة،
مجموعة أفكار  :بنحو خاصوالنسق .. المدرسي النظام كالجھاز العصبي أو

لكن من حیث النظر إلى تماسكھا بدال من  علمیة أو فلسفیة متراصة منطقیا،
  .)66("النظر إلى حقیقتھا
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ومنھ یتبدى لنا أن النسق تمثالت تصوریة أقل كلیة من البرادیغم لكنھا أعلى 
لنموذج تشكل داللیا من النموذج، فالبرادیغم مجموعة أنساق متراصة، وا

  .تاریخي لنسق معین وفق برادیغم معین
یربط النتائج  إنشاء تنظیري للعقل،"تعّرف النظریة أنھا  :النظریة

ما یكون موضوعا  في نظام الوقائع،: وتكون في مقابل الممارسة، بالمبادئ
تولیف  :كما تكون في مقابل تفاصیل العلم، مستقلة عن تطبیقاتھ لمعرفة مجردة،

  .)67("على كاھلھ تفسیر عدد كبیر من الوقائع عام یأخذ
النمط السابق في التحلیل، تكون النظریة المستوى الثالث للبناء  وبإتباع

التصوري، بعد النسق والبرادیغم، فالنظریة تشكل تجزیئي للمعرفة على 
المستوى النظري داخل نسق محدد، ووفق برادیغم معین، ومن شأن أي نظریة 

لنموذج كما وقع ل. أن تؤثر في النموذج الواحد داخل النسق والبرادیغم الواحد
المسلم في مختلف العصور التاریخیة، فقد أثرت نظریات محدثة في تشكل 

  .مذھبیات عقدیة وفقھیة وسیاسیة داخل النسق اإلسالمي الموحد
كما تجدر اإلشارة في ھذا السیاق إلى أن المسیري یطرح مفھوما 
للنموذج بصورة نظریة مجردة، یجعلھ أقرب ما یكون على النسق أو البرادیغم، 

  .خالفا لطرح الطیب برغوث
دھا العقل بنیة تصوریة یجرّ "عبارة عن  یقول المسیري أن النظریة

فیستبعد  البشري من كم ھائل من العالقات والتفاصیل والوقائع واألحداث،
) من وجھة نظر صاحب النموذج( بعضھا ویھمش البعض اآلخر لعدم داللتھا

وینسقھا تنسیقا خاصا بحیث  ،ویستبقي البعض اآلخر ثم یرتبھا ترتیبا خاصا
مترابطة بشكل یتصور أنھ یماثل العالقات الموجودة ) من وجھة نظره(تصبح 

  .)68(بالفعل بین عناصر الواقع
  قراءة في جدل العالقة  :النموذج وعملیة التغییر -ثالثا

جلي إذن، مما تقدم معنا من مفھوم عملیة التغییر الحضاري عند الطیب        
وتتبدى ھذه المكانة في  للنموذج مكانة خاصة في فعل التغییر،أن  برغوث،

 اإلسالملقیم  األمثلتتوقف مھمتھ في التجسید  حیث ال الدور المزدوج للنموذج،
فالعالقة بینھ وبین عملیة  إنما یتعدى ذلك إلى الدعوة إلى ھذه القیم، فحسب،
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أداة ومن جھة  ري،فھو یمثل من جھة مصب الجھد التغیی.  التغییر عالقة جدلیة
  :اآلتیینفالعالقة بینھما تتجلى في المظھرین  التغییر،
یعتبر النموذج مدخال أساسیا في عملیة : النموذج معیار عملیة التغییر -أ

التغییر والتجدید واإلصالح فھو الفرد في سلوكھ والمجتمع في عالقاتھ 
 ..... ".ة من األممكما یعد نضح العالم الثقافي ألم ...والحضارة في إشعاعھا

البحث عن نوع  یحكم بھ على قیمة دعوة النبي ورسالتھ، ولھذا كان من بین ما
الرجولة التي ابتدعھا والفحص عن العالم الثقافي الذي انبعث عن روح 

كما یشكل من وجھة، الخیار المنافس لغیره من النماذج الموجودة  .)69("دعوتھ
فھو قد یستقطب الناس إلیھ رغبة  والحضاریة، االجتماعیةفي ساحة المدافعة 

تجیش بھ  ومشاریع واعدة تستجیب لطموحاتھم وتلبي ما فیما یحمل من أفكار
حول آخر یفوقھ  وااللتفافوقد یدفع بھم إلى الزھد فیھ  ..نفوسھم من أشواق

  .مكنة واقتدارا
وذج كما اعتبر األستاذ الطیب النم: النموذج قانون في عملیة التغییر -ب

 كمعیار لعملیة التغییر من جانب، فھو من جانب آخر عده قانونا سننیا مطردا،
في مستواه الفكري والبشري  فالتغییر بالنموذج،" :حیث یقول في ھذا الصدد

قانون "ـیمكن تسمیتھ ب قانون سنني تاریخي مطرد، أو الحضاري، واالجتماعي
وأحیانا على الخضوع لمنطق ذلك ألن البشر جبلوا على االستجابة، ". النموذج
فیما یحیط بھم من نماذج الفكر  أو التفوق الذي یلمسونھ في أنفسھم أو اإلعجاز

وھو ما ذھب إلیھ ابن خلدون من خالل تتبعھ ألحوال  ،)70(.."والسلوك واالنجاز
المغلوب مولع أبدا باإلقتداء بالغالب في شعاره وزیھ ونحلتھ :"األمم في أن

ا المنطق الخلدوني وبالتالي صار للنموذج بھذ ،)71("وعوائدهوسائر أحوالھ 
  .سلطان القانون

   :خاتمة
ومما مر معنا في ھذه الدراسة من أفكار ورؤى حول عملیة التغییر  

ولمفھوم النموذج عنده ولمدى عالقتھ بعملیة  الحضاري لدى الطیب برغوث،
  :التغییر یمكننا استنتاج التالي
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في عملیة التغییر فھو، "النموذج "إنھ وبالنظر إلى األدوار التي یشغلھا - 1
من جھة یمثل المصب الذي یتوجھ إلیھ الجھد التغییري والمحتوى الذي تجري 

فیتأسس بالتالي على قیم ومبادئ المرجعیة الفكریة  فیھ عملیة التخلیة والتحلیة،
قیم " النموذج"متى استجمع  ومن جھة أخرى ...كاألصالة والفعالیة والتكاملیة

 واالجتماعيومبادئ التغییر السالفة الذكر على المستوى الفكري والسلوكي 
والحضاري فسیتحول من أفعل أنواع التغییر على اإلطالق ألنھ سیكون األقدر 
على الصمود في ساحات المدافعة الحضاریة واألكثر قدرة على التأثیر فیمن 

في عملیة التغییر عند الطیب برغوث عالقة " موذجللن"وبھذا نجد أن  ...حولھ
فھو المتأثر والمنفعل بعملیة التغیر في  جدلیة یحكمھا الفعل التأثیري المتبادل،

ثم متى استجمع شروط الفعل تحول إلى فاعل ومؤثر في غیره ولھذا فھو  البدء،
  .                  في العملیة التغییریة برمتھا األھمیمثل المرتكز 

التي  إلى ما ذكرناه سابقا حول المقاربة التغییریة، اإلشارةكما تجدر  - 2
وعلى ضوء التجربة   تشكلت على ضوء التجربة النموذج بقیادة النبي

وخبرتھا الراشدة،والتي تأسست على قواعد وقوانین العمران البشري،  اإلنسانیة
ذج الحضاري أنھا  برزت بشكل واضح عند الطیب برغوث على مستوى النمو
ألیة  واألساسالمقترح والمتمثل في الفكرة النموذجیة التي تشكل المرجعیة 

انطالقة حضاریة ثم النموذج البشري الذي سیحول ھذه الفكرة إلى مشروع 
كما تم تعریفھا عند الطیب  اإلسالمیةاجتماعي وتالیا حضاري وھو الحركة 

نن هللا في التغییر عبر منھج التحویل المبني على س األخیربرغوث،ثم في 
  . عملیتي التربیة والتثقیف

كما یمكن لفت االنتباه إلى ما ینتاب الطیب برغوث من طموح في  - 3
 ترتكز علیھا عملیة التغییر الحضاري، األساساتمحاولتھ إلرساء مجموعة من 

وھو بالنسبة لنا طموح مشروع ما دام یعد امتدادا للخط الخلدوني والشاطبي 
بناء "والذي بادر في محاولتھ إلى  یمثل أحد فقھاء االستدراك الواعي،الذي 

كلیات شرعیة مقتبسة من الشریعة تضاھي تلك المقتبسة من الوجود،تستوي 
والحكومة على ما سواھا  معھا في العموم واالطراد والثبوت من غیر زوال،

والواقعیة الفعالیة (الطیب برغوث من صفات  أوردهفما  ،)72("فعل أومن قول 
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فھي تشبھ الكلیات الضابطة لحركة ...) واألصالةواالستقاللیة التكاملیة النوعیة 
  .التغییر والتي تجعل منھ یضاھي الخصائص السننیة من ثبات وشمول واطراد

إن مثل ھذه الجھد المعرفي یشكل مساھمة جادة وأصیلة في أحد أھم 
العملیات االجتماعیة وھي  الحقول المعرفیة وھو الحقل الدعوي،وفي أحد أھم

كما یتسم بالراھنیة المتجلیة في اللحظة التاریخیة التي تمر بھا  العملیة التغییریة،
أفقا مفتوحا  األفكارمما یعطي على ضوء ھذه  ،واإلسالمیةالشعوب العربیة 

الذي یتطلب منا كنخبة  األمروواعدا حول النموذج وعملیة التغییر الحضاري، 
وإثرائھا  ،األفكارمن االھتمام والبحث في تعمیق الوعي بھذه فكریة المزید 

  .    اإلنسانيكخبرة من خبرات الرشد 
  

  :المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم

   .م2014، 1ط  ،دار رؤى بیروت، التجدید الحضاري وقانون النموذج ،الطیب برغوث -1
 ،1ط القوة والقدوة في المسیرة الرسالیة للشیخ احمد سحنون، دار النعمان، أسرار -2

   .م2011
قراءة في سنن التغییر  مدخل إلى سنن الصیرورة االستخالفیة، ،الطیب برغوث -3

 ،1ط  الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزیع، ،2في الوعي السنني  أفاقسلسلة  االجتماعي،
  .م2004

في الوعي  أفاق سلسلة، الواقعیة الحضاریة في خط الفعالیة الحضاریة، ،الطیب برغوث -4
  . م2004 ،1ط الجزائر،  ع،یللنشر والتوز دار قرطبة ،3السنني

 ،5في الوعي السنني  أفاقسلسلة  الفعالیة الحضاریة والثقافة السننیة، ،الطیب برغوث -5
  .م2004 ،1ط  الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزیع،

، دار قرطبة الجزائراالجتماعیة، حركة تجدید األمة على خط الفعالیة  ،الطیب برغوث -6
  . 2004 1ط

في  أفاقسلسلة  والتأصیلیة، األصالةنحو رؤیة سننیة أشمل لمفھوم  ،الطیب برغوث -7
  . ة وال السنةعدون ذكر رقم الطب دار النعمان للطباعة والنشر، ،25 الوعي السنني

في  أفاقسلسلة  التغییر الحضاري وقانون االستقاللیة النوعیة التكاملیة، ،الطیب برغوث -8
  م،2004 ،1ط  دار قرطبة للنشر والتوزیع الجزائر، ،6الوعي السنني 

 النموذج وبناء الخطاب، إنتاج إشكالیة بین الثورة والدولة، اإلسالمیون ،بد الغني عمادع -9
  . م2013 ،1، ط مركز دراسات الوحدة العربیة لبنان

، 4، ط ندوة مالك بن نبي ، بإشرافشروط النھضة دار الفكر الجزائر ،مالك بن نبي -10
  .م1987
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دار  الفكریة ومناھج التغییر،سلسلة قضایا معاصرة، األزمة، طھ جابر فیاض العلواني -11
  . 1ط  لبنان، الھدى للطباعة والنشر،

دار قرطبة للنشر  ،اإلسالميمنھج التغییر االجتماعي في الفكر ، علي بودربالة -12
  .م2005، 1ط  الجزائر، والتوزیع،

سلسلة حوارات لقرن  لماذا أخفقت النھضة العربیة،، واحمیدة النیفر حمد وقیدي،م -13
  .م2002، 1ط  سوریا، دار الفكر، جدید،

، مركز دراسات الوحدة العربیة الفكر العربي المعاصر، ، إشكالیاتمحمد عابد الجابري -14
  . م2000، 4ط  بیروت،

المعھد العالمي  ،اإلسالمیةأزمة العقل المسلم،سلسلة المنھجیة ، سلیمان أبوعبد الحمید  -15
  .م1992 ،2ط  دار الھدى،عین ملیلة، ،اإلسالميللفكر 

 والطبیعة، واإلنسانجدلیة الغیب  الثانیة، اإلسالمیةالعالمیة  ،القاسم حاج حمد أبومحمد  -16
  .2ج ،م1996، 2ط  بیروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع،

مؤسسة  مصطفى شیخ مصطفى، اعتنى بھ، مقدمة ابن خلدون، ،عبد الرحمان بن محمد -17
  .م2005، 1ط  سوریا، الرسالة ناشرون،

، 2ط  الكویت، مكتبة أفاق، ثغرات في الطریق، اإلسالمیةالحركة  ،عبد هللا النفیسي -18
  .م2013

ط، .د، دمشق، مركز الناقد الثقافي، تجدید التفكیر الدیني في اإلسالم إقبال،محمد  -19
      .م2008

وزارة  ودورھا في البناء الحضاري، اإللھیةفقھ السنن  ،عادل بن بوزید عیساوي -20
  .م2012، الدوحة ،اإلسالمیةوالشؤون  األوقاف

تیارات  الحدیث والمعاصر، اإلسالميمقاربات وأبحاث في الفكر  ،أحمد عیساوي -21
 .م2012، 1ط  القاھرة، دار الكتاب الحدیث، وقضایا فكریة معاصرة،

محمد عارف، مفھوم النظام المعرفي والمفاھیم المتعلقة بھ، أعمال الحلقة الدراسیة التي  - 22 
نظام معرفي إسالمي، نحو : م، تحت عنوان1998ماي  11- 10عقدت في عمان، یومي 

 .م2000، 1ط المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، األردن، 
 دراسة لسیرة المصطلح وداللة المفھوم،: الثقافة، المدنیة الحضارة، نصر محمد عارف، -23

الجزء  بناء المفاھیم دراسة معرفیة ونماذج تطبیقیة، سلسلة المفاھیم والمصطلحات،: كتاب
المعھد العالمي للفكر  ،إسماعیلوسیف الدین عبد الفتاح  محمد، علي جمعة :إشراف األول،

  .م1998 ،1ط  القاھرة، اإلسالمي،
سلسلة رسائل  بین الوضعیة والمعیاریة، االجتماعيمنھج البحث  محمد محمد أمزیان، -24

 .م1992 ،2ط  الریاض، للنشر والتوزیع، الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي، جامعیة،
الوھاب المسیري، دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، مكتبة الشروق الدولیة، عبد  -25

  .م2006، 1القاھرة، مصر، ط
 منشورات عویدات، خلیل أحمد خلیل، تعریب، موسوعة الالند الفلسفیة، اندریھ الالند، -26

  .م2001 ،1ط  بیروت،
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  :الھوامش
                                                        

 النموذج وبناء الخطاب، إنتاج إشكالیة بین الثورة والدولة، اإلسالمیون عبد الغني عماد، -1
  .122ص م،2013 ،1ط  ،مركز دراسات الوحدة العربیة لبنان

اشتغل منذ سبعینییات  برأس العیون، باتنة، الجزائر 1951مولید من : الطیب برغوث -2
الدیني عمل  اإلرشادالقرن الماضي في المجال اإلعالمي والتوجیھ الثقافي وشارك في 

بقسنطینة  األمیرأستاذا لمناھج الدعوة، وفقھ السیرة ، وتاریخ الدعوة ورجالھا في جامعة 
إلسالمي، لھ أزید من أربعین كتابا بین مطبوع ساھم في تربیة وترشید العمل ا 1987منذ 

  ).، سلسلة آفاق في الوعي السننيمفاتیح الدعوة: (ومخطوط، نشرھا في سلسلتین
ومما یؤكد ھذا االھتمام ھو أن معظم مؤلفاتھ حول عملیة التغییر الحضاري ، فضال عن  -3

  .جھده الدعوي داخل الصف اإلسالمي
 ، 4، ط )ندوة مالك بن نبي بإشراف( ار الفكر الجزائرمالك بن نبي، شروط النھضة د -4

  .21م، ص1987
، 2014، 1الطیب برغوث، التجدید الحضاري وقانون النموذج، دار رؤى، بیروت، ط  -5

  .11ص
اطلعت على دراسة واحدة ، ھي رسالة الماجستیر للطلب الصالح سمصار تخصص فلسفة  -6

یة اإلسالمیة المعاصرة، الطیب برغوث المدرسة الفلسفیة الحضار: وحضارة بعنوان
  .2014/2015نموذجا، جامعة الحاج لخضر، 

الطیب ، مسیرة الرسالیة للشیخ احمد سحنونأسرار القوة والقدوة في ال"تصدیر كتاب  -7
، وھو أحد كتب الطیب حول الشیخ احمد 09ص  م،2011، 1، دار النعمان، ط برغوث

  .سحنون ومناقبھ
انظر، أحمد عیساوي، مقاربات وأبحاث في الفكر اإلسالمي الحدیث والمعاصر، تیارات  -8

  ، 114م، ص2012، 1وقضایا فكریة معاصرة، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، ط 
علي بودربالة، منھج التغییر االجتماعي في الفكر اإلسالمي، دار قرطبة للنشر والتوزیع،  -9

  .05م، ص2005 1الجزائر، ط 
اإلسالمیة،  األمةالحضاریة التي منیت بھا  األزمة، حول "شكیب أرسالن"عنوان اطلقھ  -10

  .في مقابل نھضة الغرب الحضاریة 
محمد وقیدي واحمیدة النیفر، لماذا أخفقت النھضة العربیة، سلسلة حوارات لقرن جدید،  -11

  11م، ص2002، 1دار الفكر ، سوریا، ط 
  .15ص ،المرجع نفسھ -12
  .17ص ،ع نفسھالمرج -13
الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة  إشكالیاتانظر، محمد عابد الجابري،  -14

  .م2000العربیة ، بیروت، الطبعة الرابعة، 
عبد الحمید أبو سلیمان، أزمة العقل المسلم، سلسلة المنھجیة اإلسالمیة، المعھد العالمي  -15

  .26ص ،م1992، 2 طللفكر اإلسالمي، دار الھدى، عین ملیلة، 
  .28ص  ،لمرجع نفسھا -16
  .44ص ،المرجع السابق -17
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والطبیعة،  واإلنسانالقاسم حاج حمد، العالمیة اإلسالمیة الثانیة، جدلیة الغیب  أبومحمد  - 18

  .66ص ،2م ج1996، 2ط دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
االجتماعي في الفكر اإلسالمي، دار قرطبة للنشر انظر، علي بودربالة، منھج التغییر  -19

وعبد الرحمان بن محمد، مقدمة ابن خلدون،  ،57ص ،م2005 ،1والتوزیع، الجزائر، ط 
م 2005، 1اعتنى بھ، مصطفى شیخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون سوریا، ط 

  .وكذلك مالك بن نبي في مؤلفھ،  شروط النھضة .167-160ص
  .57ص ،لمرجع السابقا -20
الطیب برغوث، مدخل إلى سنن الصیرورة االستخالفیة، قراءة في سنن التغییر  -21

دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط  2في الوعي السنني  أفاقاالجتماعي، سلسلة ، 
  .9ص ،م2004 1

  .22ص ،المرجع السابق -22
  .923ص ،المرجع السابق -23
في الوعي  أفاق، سلسلة، یة الحضاریةالفعالالطیب برغوث، الواقعیة الحضاریة في خط  -24

  .14م، ص2004، 1ع، الجزائر،  ط یللنشر والتوز ، دار قرطبة3السنني
  .9ص ،لمرجع السابقا -25
  .10ص ،المرجع السابق -26
الطیب برغوث، مدخل إلى سنن الصیرورة االستخالفیة، قراءة في سنن التغییر  -27

 1دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط  2ي في الوعي السنن أفاق، سلسلةاالجتماعي، 
  .10ص ،م2004

البعد ) 1 :المكونة لھا، والمتمثلة في أبعادھایمكننا تلخیص ھذه النظریة بالرؤیة إلى  -28
لإلنسان من منشئھ وطبیعتھ ووظیفتھ ومصیره،  اإلیمانيالعقدي المبني على الموقف 

البعد االستخالفي أو الصیرورة ) 2 ،ضالل أووالذي ینتھي بھ إما على عبودیة أو شرك 
االستخالفیة والتي تبنى من موقف المجتمع من قانون االبتالء وقانون التدافع وقانون 

إما نھضة أو تمكین أو تقھقر  - الموقف -التداول وقانون التجدید والتي من نتائجھ 
 األنفسوسنن  ألفاقاثم البعد التسخیري، المتمثل في مستوى التحكم في سنن ) 3 ،وتراجع

 األبعادوھو المستوى الذي تعایر بھ الفعالیة االستخالفیة، فھذه  التأییدوسنن الھدایة وسنن 
كتاب ، مدخل إلى سنن الصیرورة :ھذه النظریة ، ویمكن مراجعة  أساساتتمثل 

  .االستخالفیة لإلستزادة حول ھذه النظریة 
موذج، سلسلة ، افاق في الوعي السنني، الطیب برغوث، التجدید الحضاري وقانون الن -29

  .28م ص2014 1دار رؤى، بیروت، ط 
، 5الطیب برغوث، الفعالیة الحضاریة والثقافة السننیة، سلسلة افاق في الوعي السنني  -30

  .76ص.م2004 1دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط 
  .28المرجع السابق ص -31
  .44المرجع السابق ص -32
الطیب نموذجین عن حركة االخوان المسلمین التي كانت تعتبر ان الحركة وقد اورد  -33

  .38اإلسالمیة ھي حركة االخوان المسلمین فحسب المرجع السابق ص
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  .44المرجع السابق ص -34
مالك بن نبي، شروط النھضة، ترجمة، عمر كامل مسقاوي، وعبد الصبور شاھین، دار  -35

  .74م ص1987الفكر، الجزائر الطبعة الرابعة 
بین الوضعیة والمعیاریة، سلسلة رسائل  االجتماعيمحمد محمد أمزیان، منھج البحث  -36

جامعیة، الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي، للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة الثانیة، 
   .115م، ص1992

مفھوم، دراسة لسیرة المصطلح وداللة ال: نصر محمد عارف، الحضارة، الثقافة،  المدنیة -37
بناء المفاھیم دراسة معرفیة ونماذج تطبیقیة،  سلسلة المفاھیم والمصطلحات، : كتاب

، المعھد إسماعیلعلي جمعة محمد، وسیف الدین عبد الفتاح :الجزء األول، إشراف
   .287م، ص 1998، 1ط العالمي للفكر اإلسالمي، القاھرة، 

سلسلة ، آفاق في الوعي السنني،  الطیب برغوث، التجدید الحضاري وقانون النموذج، -38
  .6، ص1دار رؤى للنشر والتوزیع، لبنان، ط 

  .19الطیب برغوث، مرجع سابق ص/د -39
  .20الطیب برغوث، مرجع سابق، ص/د -40
الطیب برغوث، التجدید الحضاري وقانون النموذج، سلسلة ، آفاق في الوعي السنني،  -41

  .46، ص1دار رؤى للنشر والتوزیع، لبنان، ط 
، دار قرطبة الجزائر،  االجتماعیةالطیب برغوث حركة تجدید األمة على خط الفعالیة  -42
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  :الملخص
ودورھ�ا ف�ي إرس�اء وأھمی�ة الفلس�فة اإلس�المیة  یھدف البحث إل�ى إب�راز مكان�ة 

وأولھ�م    –جدیدة  ضمن  حلقات الفكر اإلنساني، و كیف ساھم  فالسفة اإلس�الم  أسس 
الع��رب و  إل��ىنقل��ھ  ف��ي الحف��اظ عل��ى اإلرث الیون��اني و  - )م867/ه252ت( الكن��دي
 لیس بموجب التقلید أو النقل والترجمة ب�ل باإلض�افة والتجدی�د واإلب�داع، لكن  تطویره

 -كم�ا ی�رى المستش�رقون  –كما أن األخذ م�ن اآلخ�ر ال یعن�ي التقلی�د والتبعی�ة المج�ردة 
م م�ن اآلخ�ر و ع�دم االنغ�الق والعدائی�ة والعم�ل بقدر ما یعني عند الكن�دي خاص�ة ال�تعل

، مم�ا یكس�ب وذلك ب�الرجوع إل�ى ال�وحي  على التجدید مع اإلضافة وتعلیم اآلخر أیضا
إضافة إلى كون األخذ من الفلس�فات .الفلسفة اإلسالمیة األصالة التي تمیزھا عن غیرھا

رة مارس�تھا ك�ل ض�رووأن أخ�ذ الالح�ق م�ن الس�ابق   السابقة ال یتعارض مع أص�التھا 
  .فلسفة حتى الفلسفة المعاصرة

 .اآلخر التوفیق؛ الدین؛ لفلسفة اإلسالمیة؛ا صالة؛األالكندي؛  :الكلمات المفتاحیة
 
Abstract 
This research aims to highlight the place and importance of Islamic 
philosophy and its role in laying new foundations within the episodes 
of human thought, and how philosophers of Islam - the first of them 
Canadian - contributed to preserving the Greek heritage, transferring it 
to the Arabs and developing it, but not according to tradition or 
transfer and translation but in addition to renewal and creativity. Also, 
taking from the other does not mean imitation and abstract 
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dependency - as Orientalists view - as much as it means to Al-Kindy, 
especially learning from 'the other’ and not being closed and hostile 
and working to  
renew with addition and teaching the other also by referring to 
revelation, which earns the Islamic philosophy anoriginality that 
distinguishes it from others in addition to the fact that the introduction 
of the previous philosophies is not inconsistent with their originality 
and the subsequent inheriting from the former should be practiced 
every philosophy until contemporary philosophy.  

  
  مقدمة ال

أسراره والوصول  منذ أن ُخلق  اإلنسان في ھذا الكون وھو یحاول كشف
بكل ما أتیح ل�ھ م�ن وس�ائل الفك�ر والتفكی�ر ف�ي ط�رح جمل�ة  اوالً مح  إلى أغواره

ا  عقلی�ا یتماش�ى ھا تفس�یرك�اف وش�اف لتفس�یر م�ن األس�ئلة عنھ�ا وإیج�اد ج�واب 
 اً دین��متتابع��ة ح��دث ص��دام ب��ین المعتَقَ��د بوص��فھ وفطرت��ھ، ولم��ا ج��اءت األدی��ان ال

ومن ث�مَّ  . وبین الفكر كاجتھاد بشري، مما أثر على مسیرة الفكر الفلسفي اً سماوی
حص��لت القطیع��ة ب��ین رج��ال ال��دین ورج��ال الفك��ر  ال��ذین ح��اولوا بمح��ض العق��ل 

تفس�یرا  -ال�خ..والمتعل�ق ب�الوجود والك�ون واإللھی�ات -تفسیر الظواھر من حولن�ا 
علمی��ا ب��البراھین العقلی��ة،  والفلس��فة الت��ي ج��اء بھ��ا الس��ابقون ل��م تس��لم م��ن النق��د 

میة والت��ي ب��دورھا لقی��ت ھجوم��ا داخلی��ا  والھج��وم كم��ا ح��دث م��ع الفلس��فة اإلس��ال
وخارجی���ا م���ن ط���رف " العلم���اء والفقھ���اء"ورفض���ا م���ن ط���رف رج���ال ال���دین 

المستش��رقین ال��ذین ینك��رون علیھ��ا أص��التھا  واس��تحالة أن یق��وم العق��ل العرب��ي 
  .المسلم بأي  إنتاج أو إبداع فكري مثل نظیره الغربي أو األوروبي تحدیدا 

سیما في القرن التاسع عشر ب�ین محل شك ونقد اللفلسفة اإلسالمیة كانت ا
منكرین لھا وبین ُمَسلِِّمین بھا، وكان إنكارھا من قبل المستشرقین لعدة اعتبارات 

اتُھ��م العق��ل العرب��ي ب��العقم وبأن��ھ ینتم��ي إل��ى  إذأھمھ��ا االعتب��ارات العنص��ریة، 
ل إل��ى الج��نس الس��امي ال��ذي ال ق��درة ل��ھ عل��ى اإلب��داع والتفكی��ر وال إل��ى الوص��و

فیستبعد أن یلتمس ل�دیھم . فرضیات ونظریات، وال استخالص القضایا والقوانین
ویت�زعم ھ�ذه )  1(آراء علمیة أو دروسا فلس�فیة بس�بب اإلس�الم ال�ذي ض�یق آف�اقھم
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كم�ا  ) 2(")م1823/1898( أرنست رین�ان"النظریة المستشرق المتعصب الفرنسي 
 ش��رقین آخ��رین مث��ل المستش��رقتعرض��ت الفلس��فة اإلس��المیة للنق��د م��ن قب��ل مست

اتھ��م ح��ین " رین��ان" ذو أس��تاذه ال��ذي ح��ذا ح�� ) 3(")1862/1949( لی��ون جوتیی��ھ"
وف�رق   ،الفلسفة اإلسالمیة بعدم األصالة وأنھا فلسفة منقولة عن الفلسفة الیونانیة

   ."العقلیة السامیة والعقلیة اآلریة"بین العقل السامي والعقل اآلري في كتابھ 
وجود منكرین ومتھجمین على الفلسفة اإلسالمیة من قبل  من على الرغمو

" أمث��ال المستش��رق دافعین  عنھ��ا المستش��رقین ف��إن م��ن بی��نھم منص��فین لھ��ا وُم��
ھ����ذا األخی����ر ال���ذي داف����ع ع����ن  الفلس����فة ، )4(")م1824/1894( غوس���تاف دیج����ا

كی��ف لعقلی��ة كعقلی��ة اب��ن س��ینا أال تن��تج جدی��دا وال طریف��ا، وال : ق��ائالاإلس��المیة 
كمذاھب األشاعرة والمعتزلة إال أن تكون ثمارا بدیعة  م�ن ثم�ار العق�ل  لمذاھب 
  .)5(!.؟العربي

المسألة وعلى جمیع الُصعد، وھدفنا في  اختلفت اآلراء والردود حول ھذه
ه الفلس��فة وال��ذي موق��ف ووجھ��ة نظ�ر أح��د مؤسس��ي ھ��ذ ھ�ذا البح��ث ھ��و توض��یح

  اعتم�ادا   یعود إلیھ الفضل في وض�ع اللبن�ة األول�ى للتفكی�ر العقل�ي عن�د المس�لمین
ا  عل�ى م�ن ینك�ر اإلب�داع الفلس�في عل�ى  على الفلس�فات الس�ابقة وب�ذلك یك�ون  َردٌّ

م�ن خ�الل إذ تظھ�ر مواقف�ھ ، یوسف یعق�وب ب�ن إس�حاق الِكن�دي أبو إنھ  .العرب
مم�ثال ألول حرك�ة فلس�فیة "بع�ّده  المعتص�م إلىرسالة رسالتھ في الفلسفة األولى 

" الكن�دي"ق�د ك�ان ل. ) 6("لت ع�ن الحرك�ة الكالمی�ة المعتزلی�ةباللغة العربیة انفص�
في بدایتھ معتزلیا وشارك معتزلة عصره في الرد على الثنویة والملحدین، وھ�و 

  . إلى الفلسفة الخالصة من یمثل دور االنتقال من الكالم
، ألن��ھ أول فیلس��وف عرب��ي" ن��ديالكِ " خصص��نا ھ��ذا البح��ث للفیلس��وف 

یرج��ع إلی��ھ الفض��ل ف��ي تأس��یس الفلس��فة اإلس��المیة،  وھ��و أول م��ن مھ��د الطری��ق 
ل لھا لدراسة الفلسفة ن�ال اھتم�ام المتخصص�ین أو ومع ذلك فال نالحظ أنھ . وأصَّ

ق��در ال��ذي نال��ھ الفالس��فة م��ن بع��ده م��ن أمث��ال بال اً عربی�� اً فیلس��وفین بوص��فھ الب��احث
ویبق�ى م�رد ذل�ك ربم�ا لن�درة مؤلفات�ھ الت�ي فق�دت  ،الفارابي وابن سینا وابن رش�د
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ومم��ا  ق��د یع��ین عل��ى  )7("اس��تحال إب��داء ال��رأي الكام��ل ف��ي قیمت��ھ الفلس��فیة"مم��ا 
  .  التعرف على نزعاتھ و اتجاھاتھ الفكریة

 الفلس�فة اإلس�المیةب وی�ة خاص�ةوكی�ف أس�س لتش�كیل ھمن ھ�و الكن�دي؟ ف 
الكن�دي بح��ق مفك��را  ھ��ل یع��دّ و .؟) الفلس��فة الیونانی�ة(ز ع�ن اآلخ��ر تتمی�� وجعلھ�ا 

  وفیلسوفا في عصره مما یخولھ تمثیل الفلسفة اإلسالمیة؟  
، عرب�ي المنتس�ب یوسف یعقوب بن إسحاق الكن�دي أبو: )م867/ه252ت( الكـندي

الت�ي ترج��ع أص�ولھا إل��ى جن��وب " ن��دةكِ "لُق�ب بفیلس��وف الع�رب، وھ��و م�ن قبیل��ة 
أوائ��ل الق��رن  )أواخ��ر الق��رن الث��اني للھج��رة(ُول��د فیلس��وفنا ف��ي . جزی��رة الع��رب

ولم تحدد كتب التاریخ یوم میالده وال   .التاسع المیالدي على األرجح في الكوفة
وك�ان أب�وه   وفاتھ، ولم یذھبوا إل�ى أكث�ر م�ن أن�ھ م�ن أھ�ل الق�رن الثال�ث للھج�رة،

فاض�ل دھ�ره "ن�ھ ویقول عنھ صاحب الفھرس�ت إ. أي على الكوفة)  8(علیھاأمیرا 

  .)9("فیلسوف العرب" مة بأسرھا، ویسمىوواحد عصره في معرفة العلوم القدی
ك�ان أثر بالمذھب األفالطوني الجدی�د ون الكندي قد أخذ وتإ: یقول دي بور       

ومھذبا لم�ا یترجم�ھ غی�ره كم�ا فع�ل بالكت�اب   ،مترجما لكتب الیونان إلى العربیة
وھ�و الكت�اب " سأرثولوجیا أرس�طو ط�الی" )ق م 322/384ت(  المنحول ألرسطو

كما یس�تبعد أن یك�ون ، )م205/270( سب خطأ ألرسطو بینما ھو ألفلوطینالذي ن
ك�ار وإب�داع ج�اء ك�ل ابت" دي ب�ور"وینف�ي  )10("الكندي قد قام بتھذیب ھذا الكتاب

ال�رغم م�ن وعل�ى . ) 11("نھ لم یك�ن عبقری�ا بوج�ھ م�ن الوج�وهإ" ي حیث بھ الكند
تش�كك ف�ي معرف�ة الكن�دي ولك�ن الن�اس  .كونھ واسع االطالع عل�ى جمی�ع العل�وم

للغ��ات أخ��رى  غی��ر العربی��ة، غی��ر أن ھن��اك نص��ا نقل��ھ ص��احب الفھرس��ت ع��ن 
أعل�م كتاب�ة ال "  :وھو قولھ أي الكن�دي ،)12("الكندي ربما كان حاسما لھذا النزاع

تحلیل حروفھا وتدقیقھا ما تحتم�ل الكتاب�ة العربی�ة، ویمك�ن فیھ�ا م�ن : تحتمل من 
بحك��م كون��ھ عربی��ا ویع��رف  )13("الس��رعة، م��ا ال یمك��ن ف��ي غیرھ��ا م��ن الكتاب��ات

الذائقة اللغویة العربیة بإزاء الترجمات السریانیة عن الیونانیة فالعربی�ة فق�د ك�ان 
  .مھذبا لھا
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بو ریدة على م�ا قال�ھ دي ائل الكندي المرحوم عبد الھادي ال یقبل محقق رسا
ن ما ابتك�ره الكن�دي م�ن آراء جدی�دة ومخالف�ة ألرس�طو ف�ي رس�ائلھ إ: بور، قائالً 

فم��ا أخ�ذه ع��ن أرس�طو م��ن أراء ح��ول .  )14(تش�ھد ل��ھ باالبتك�ار واإلتی��ان بالجدی�د
فالكندي  دم العالم،إال أنھ یخالفھ في مسألة ق ،الطبیعة وما وراء الطبیعة  ال ینكره

الم���ادة أزلی���ة ف���ي رأي أرس���طو حادث���ة ف���ي رأي  "یق���ول بح���دوث الع���الم و أن 
  .)15("الكندي

تعلق با� وصفاتھ فإنھ یعود فیھا إلى بعض تعالیم الوحي واإلیم�ان، ما ما أو 
أراء األق��دمین واس��تنتاج رأی��ھ م��ن ذل��ك  ب��ین ففلس��فة الكن��دي عب��ارة ع��ن م��زج

  .) 16(المزیج
إن�ھ   de subtilitate "اللط�ائف" ف�ي كتاب�ھ " جی�روم ك�اردن" وص�فھ   

عشر َعلما م�ن أع�الم الفك�ر ال�ذین ك�ان لھ�م كبی�ر األث�ر ف�ي ت�اریخ  واحد من إثنا
 ق�ام  ھد ل�ھ الت�اریخ بالس�بق وب�المجھود ال�ذيفان فیلسوفنا یش� إذن  .) 17("اإلنسانیة

إسھاما في إثراء الفكر اإلنساني وفي تاریخ اإلنسانیة لما حقق�ھ م�ن إنج�ازات   بھ
عل��ى الص��عید الفك��ري وم��ا خلف��ھ م��ن أث��ار ف��ي الفلس��فة اإلس��المیة م��ا س��اعد ف��ي 

  . تطویر الفكر اإلسالمي عموما والفلسفي خصوصا
ت ( اب���ن الن���دیم"ى أنت���ح، ت���رك مج���اال إال وكت���ب فی���ھیالكن���دي ل���م یك���د 

  )238( تبل��غ ح��والي م��ائتین وثمانی��ة وثالث��ین ر تص��نیفاتھ الت��يق��دَّ  " )م995/ه385
  . )18(كتابا ورسالة  في مختلف العلوم و قد صنفھا وأحصاھا بطریقة منظمة

وال ح���رج ف���ي االعت���راف   .اً مفق���ود إال أن معظ���م ھ���ذه المؤلف���ات م���ا زال
ألنھم كانوا  ،بفضل المستشرقین في الكشف عن بعض كتبھ وإخراجھا إلى النور

وقی��امھم   ،رائ��ھف��ي االط��الع عل��ى فلس��فة الكن��دي  وآ حظ��ا م��ن المس��لمین أكث��ر
ن ھن��اك العدی��د م��ن إ: ویق��ال بترجمتھ��ا إل��ى الالتینی��ة الت��ي ض��اع أص��لھا العرب��ي

كش�ف عنھ�ا المستش�رق  باس�طنبول " أیا ص�وفیا" رسائل الكندي متواجد بمكتبة 
یتس�م باإلنص�اف م�ن  مؤلفات�ھفي  -نديأي الك -وإنھ " H.Ritterریتر "األلماني 

نفس��ھ وم��ن خص��مھ والت��زام أقص��ى ح��دود التج��رد، وھ��و م��ن القالئ��ل ال��ذین تع��د 
  .)19("موضوعیتھم سمة مدھشة تستوقف النظر
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أعطى الكندي من خ�الل رس�التھ إل�ى    :رسالة الكندي في الفلسفة األولى
معنى للفلسفة، وبین ع�دة مس�ائل بأس�لوب م�وجز ی�دل عل�ى الدق�ة   المعتصم با�

والموض�وعیة مس��تعمال ف�ي ذل��ك أدوات��ھ الخاص�ة الت��ي تمی��ز فلس�فتھ الممت��دة م��ن 
  . الدین الذي ھو السبیل إلى كل علم وشرف

في رسالتھ من مسألة إلى أخرى موضحا موقفھ م�ن ك�ل  كان الكندي ینتقل
تحدید معنى الفلس�فة، فیق�ول میقة فتناول بدایة مسألة بإیجاز كاف وشاف وبلغة ع

ما كما یحددھا على وفق  .) 20("علم األشیاء بحقائقھا بقدر طاقة اإلنسان": إنھا
ح�ب "اسمھا فتكون ب�ذلك الفلس�فة ھ�ي  اشتقاقإما من :معان جاء بھ القدماء بعدة 

ة التش��بھ بأفع��ال هللا تع��الى بق��در طاق��، وإم��ا م��ن جھ��ة فعلھ��ا فتك��ون "الحكم��ة
والم��وت إم��ا طبیع��ي  العنای��ة ب��الموتوإم��ا م��ن جھ��ة فعلھ��ا، فتك��ون  اإلنس��ان،

باس��تعمال الب��دن أو م��وت الش��ھوات وھ��و المقص��ود والس��بیل إل��ى الفض��یلة، وإم��ا 
، الفلس�فة ص�ناعة الص�ناعات وحكم�ة الحك�مفتك�ون ب�ذلك حدھا من جھ�ة العل�ة 

، وإم�ا م�ا یح�د ب�ھ ع�ین الفلس�فة فھ�و أن معرف�ة اإلنس�ان نفس�ھوإما تع�رف بأنھ�ا 
  .) 21("الفلسفة علم األشیاء األبدیة الكلیة

ویحل�ل  ثمانی�ة   في تحدیده لمعن�ى الفلس�فة ع�ن أرس�طو ھنا الكنديیختلف 
أح��د كت��ب میتافیزیق��ا   deltaص��طلحات ال تتف��ق م��ع مص��طلحات كت��اب ال��دالم

األص���ل ( قاق وھ���ي اإلش���ت: س���تة تعریف���ات للفلس���فة األول أعط���ى إذأرس���طو، 
  . ) 22("، نشاطھا وھدفھا، وعلتھا، وبعدھا اإلنساني وجوھرھا)اللغوي

ق�ام باس�تقراء وتتب�ع لمجموع�ة  ات الكن�دي للفلس�فة، نج�دهف�عند تحلیل تعری
للق��دماء دون أن ی��ذكر أص�حابھا،  إذ یوردھ��ا مجتمع��ة دون تف��رد  م�ن التع��اریف 

منف��ردا ك��ان قاص��را، وأن ن ك��ال منھ��ا، ل��و أخ��ذ أ"  والس��بب ربم��ا یع��ود إل��ى 
باجتماعھ��ا یتب��ین المعن��ى ف��ي دق��ة، وم��ن أج��ل ذل��ك أض��اف إل��ى ك��ل معن��ى م��ن 

للفلس�فة،  یستخلص المعن�ى الحقیق�يل  )23("المعاني الجانب الذي یشیر إلیھ المعنى
الذي  قدمھ ف�ي رس�التھ للمعتص�م ب�ا� ف�ي الفلس�فة األول�ى بتعریفھا  لینتھي أخیراً 

ف���إذا ك���ان . " األش���یاء  بحقائقھ���ا بق���در طاق���ة اإلنس���انھ���ي عل���م : "ق���ائال فیھ���ا
الفیلس��وف ف��ي نظ��ر أفالط��ون ھ��و المح��ب والباح��ث للحقیق��ة الس��ائر ف��ي طری��ق 

ف��إن الكن��دي أض��اف ع��الوة عل��ى ذل��ك ف��ي عل��م األش��یاء بحقائقھ��ا، عل��م  ،الیق��ین
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الربوبیة وعلم الوحدانیة وعلم الفضیلة  وكل عل�م ن�افع وج�ب الق�رب من�ھ والبع�د 
یك��ون الكن��دي ق��د اتب��ع التقس��یم ال��ذي اعتم��ده  ھ��ذاعل��م ض��ار وتجنب��ھ، وب ع��ن ك��ل

أرسطو للفلسفة وھ�و القس�م النظ�ري وھ�و إص�ابة الح�ق وأم�ا العمل�ي فھ�و العم�ل 
 .) 24(بھ

، وأن م�ن علِ�َم الفلس�فة فق�د ن�ال ش�رفا كبی�را أنَّ  قیمة الفلس�فة و ن الكنديبیَّ 
وأشرف " تعلمھ وھي أشرف العلوم نال شرفبھذا العلم وی مُّ لِ الفیلسوف ھو من یُ 

ھ�و عل�ة  الفلسفة وأعالھا مرتبة الفلسفة األولى، أعن�ي عل�م الح�ق األول ال�ذي
  ".كل حق

یوصل صاحبھ إل�ى معرف�ة  اً علمكما یُعلي الكندي من شأن الفلسفة بوصفھا       
ویكون التوص�ل إل�ى عل�م " من علم المعلول ألن علم العلة أشرف"علل األشیاء 

  .ھ��ل، م��ا، أي، ل��م: وھ��ي أربع��ة "المطال��ب العلمی��ة"بواس��طة م��ا یس��میھ الح��ق 
وعن طریق ھذه المطالب أو األسئلة نصل إل�ى العل�م ب�الحق وإن ك�ل واح�د فیھ�ا 
یبحث عن شيء فأولھا تبحث عن الوجود وثانیھا عن الجنس وثالثھا عن الفص�ل 

أحطن�ا بعل�م نوعھ�ا،  وبیٌِّن أنَّا متى أحطنا بعلم عنص�رھا فق�د"ورابعھا عن النوع 
وف��ي عل��م الن��وع عل��م الفص��ل، ف��إذا أحطن��ا بعل��م عنص��رھا وص��ورتھا و علتھ��ا 

  .)25("التمامیة فقد أحطنا بعلم حدھا، وكل محدود فحقیقتھ في حده
یظھ�ر  إذال ینك�ر فض�ل أھ�ل العل�م م�ن األوائ�ل كان الكندي فیلسوفا عالم�ا 

ھا وتعلمھ�ا إل�ى فالس�فة س�ابیرج�ع الفض�ل ف�ي اكت  الت�يموقفھ من الفلسفة األولى 
وسنرى  .الم ینكر ھذا الفضل عن أصحابھأطلع على فلسفاتھم،  إذ  الیونان الذین

  .) فلسفة األوائل(  كیف وضح فكرة النقل أو األخذ من اآلخر
  موقف الكندي من فلسفة األوائل 

ت��ھ ب�ل أرج��ع الفض��ل ف��ي ألمَّ م ینس��ب الفیلس��وف العرب�ي، الفلس��فة ل��ھ وال ل�
وال�ذین أف�اد م�ن  ،وشرف تعلمھا إلى من كان سببا ف�ي ذل�ك م�ن األوائ�ل معرفتھا

وا ف�ي إنت�اج أو نی�ل الحقیق�ة قُ�فَّ ثمار فكرھم وقرائح عقولھم حتى وإن ك�انوا ل�م یوَ 
وم�ن أوج�ب الح�ق أال ن�ذم م�ن ك�ان أح�د أس�باب منافعن�ا الص�غار الھزلی�ة، "كلھا 

ی�ة الجدی�ة، ف�إنھم وإن قص�روا فكیف بالذین ھم أكبر أسباب منافعنا العظ�ام الحقیق
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عن بعض الحق فقد كانوا لنا أنسابا وشركاء فیما أفادون�ا  م�ن ثم�ار فك�رھم الت�ي 
  .)26("صارت لنا سبال  وآالت مؤدیة إلى علم كثیر مما قصروا عن نیل حقیقتھ

بمثاب�ة الحلق�ة ھ�ي شركاء في الفكر اإلنساني بتالقح أفكارھم التي  فیعدَّھم 
تي بعدھا حلقات من الفكر الفلس�في تبن�ى عل�ى م�ا س�بقھا لتعط�ي المستمرة التي تأ

 .شیئا جدیدا ومستمرا قد یكونوا أغفلوا عنھ أو لم ینالوه
ھ��ذه المس��ألة م��ن بع��د الكن��دي ول��م ینك��ر  )م950/ه339ت ( الف��ارابيتن��اول 

الفلس�فة الموج�ودة الی�وم عن�د الع�رب منقول�ة إل�یھم م�ن "فضل األوائل، إذ ب�یَّن أن
، عندما تكلم في كتابھ عن نقل  األسماء والمصطلحات؛ ویأخ�ذون )27("الیونانیین

ما تشابھ منھا عن�دھم م�ن حی�ث المعن�ى أو المبن�ى، وإن دل ھ�ذا عل�ى ش�يء إنم�ا 
ی�دل عل��ى أن فالس�فة اإلس��الم قب�ل أن ینقل��وا الفلس�فة الیونانی��ة اھتم�وا أوال باللغ��ة 

بمك��ان أن یس��ھل نق��ل الفلس��فة دون الت��ي كتب��ت بھ��ا تل��ك الفلس��فة وم��ن الص��عوبة 
  .التحقق والتعرف على اللغة األصلیة

ن الف��ارابي عل��ى وع��ي ت��ام بأن��ھ بص��دد أ"علی��ھ، ك��ان ال ب��د م��ن إدراك و  
إدخ��ال الفلس��فة إل��ى الع��الم اإلس��المي وإل��ى اللس��ان العرب��ي أي لس��ان األم��ة الت��ي 

  . )  28("ینتمي إلیھا وأن نقل ھذه الفلسفة لیس أمرا ھیِّنا
یق�ول بوج�وب  ال�ذي   )م1198/ه595ت ( اب�ن رش�دنفسھ جاء  في السیاق و

أن یس��تعین ف��ي ذل��ك المت��أخر بالمتق��دم، حت��ى تكم��ل و" بعل��وم األوائ��ل االس��تعانة 
سواء الیونان أو األمم (صرح بدور اآلخرین أول من فالكندي  ،)29("المعرفة بھ 

ى لبن��ات الفك��ر الس��بب ف��ي تأس��یس أول�� ویع��ّدھاوفض��لھا عل��ى الع��رب ) الس��ابقة
والسیما إذ ھ�و ب�یِّن " الخصوصاإلسالمي عموما والفلسفة اإلسالمیة على وجھ 

 –عندنا وعند المبرزین من المتفلسفین قبلنا من غیر ھلل لساننا أنھ لم ین�ل الح�ق 
أحد من الناس بجھد طلبھ، وال أحاط بھ جمیعھم، بل كل واحد  -بما یستأھل الحق

شیئا یسیرا باإلضافة إلى ما یستأھل الح�ق  ف�إذا جم�ع یس�یر منھم، إما لم ینل منھ 
  . )30("ما نال كل واحد من النائلین الحق منھم، اجتمع من ذلك شيء لھ قدر جلیل

 بق�در الطاق�ة البش�ریة، وك�ٌل  ن االجتھ�ادالكندي من خالل ھذا النص إیبین 
اءه فك�رة  ال�ذي یت�رك ور على حسب طاقتھ وقدرتھ العقلی�ة و یساھم بما ھو متاح
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لس�ابقون م�ن فك�ر ینطلق منھا من یأتي بعده، ودورنا ھو االشتغال على ما خلفھ ا
مس�لمین الفض�ل عل�ى م�ن س�یأتي م�ن  بع�دنا ك�ل ذل�ك وعلم وسیكون لنا بوص�فنا 

فینبغ��ي أن یعظ��م ش��كرنا " ض��من حلق��ات الفك��ر المتسلس��لة یخ��دم بعض��ھا بعض��ا 
لح��ق إذ أش��ركونا ف��ي ثم��ار لآلتی��ین بیس��یر الح��ق، فض��ال عم��ن أت��ى بكثی��ر م��ن ا

فك�رھم وس��ھلوا لن��ا المطال��ب الخفی��ة بم��ا أفادون��ا م��ن المق��دمات المس��ھلة لن��ا س��بل 
ویكفي أن نبدي االمتنان والشكر العظیم لما قدم�ھ األول�ون م�ن إش�راكنا  . "الحق

ر لنبن�ي علی�ھ جھ�دنا وفكرن�ا ول�ن یت�أت ذل�ك ذلك أو كثُ  لَّ في ما أنتجتھ قرائحھم قَ 
، فثمار بحث األوائل  ھي أس�اس انطالقن�ا والقاع�دة الت�ي نبن�ي الدأبالجھد وإال ب

. علیھا إبداعنا لنساھم بدورنا في الوصول إلى نتائج یستفید منھا م�ن ی�أتي بع�دنا 
فإنھم لو لم یكونوا لم یجتمع  لنا، مع شدة البح�ث ف�ي م�ددنا كلھ�ا، ھ�ذه األوائ�ل " 

لفة المتقادم�ة عص�را بع�د عص�ر الخفیة، فإن ذلك إنما اجتم�ع ف�ي األعص�ار الس�ا
ف�ال ین�تج   "إلى زماننا ھذا، مع شدة البحث ول�زوم ال�دأب وإیث�ار التع�ب ف�ي ذل�ك

  .العلم من العدم فلوال السابقون لما وصل الالحقون 
یرج�ع الفض�ل  ،ف�ي عص�ره یةسفة الیونانالفل أحد زعماء كان أرسطو وھو

عل��ى م��ا ق��دموه وك��انوا س��بب ) ویقص��د األوائ��ل(للس��ابقین عن��ھ و یش��كر اآلب��اء 
ط�الیس مب�رز  فأم�ا أرس�طو" فكیف للكن�دي أال یح�ذو ح�ذوھم  ،اتصالھم بالفلسفة

ینبغي لنا أن نشكر أباء ال�ذین أت�وا بش�یئ م�ن الح�ق، : الیونانیین في الفلسفة، فقال
إذ ھ�م س�بب لھ�م و إذ ھ�م س�بب لن�ا إل�ى نی�ل إذ كانوا سبب ك�ونھم، فض�ال ع�نھم، 

الت�ي  -فاألخذ من األوائل ونق�ل عل�ومھم  .)31("فما أحسن ما قال في ذلك –الحق 
، إلى لس�انھم ق�د أخ�ذ جھ�دا ومش�قة كبی�رة  –أوشكت على االحتضار إلى العرب 

جاء العرب فبعثوا الثقافة الھلینیة من مرقدھا، واستنقذوا السریان م�ن الفن�اء "  إذ
  . )32("الذي كانوا یسیرون إلیھ و أتاحوا لھم فرصا تاریخیة جدیدة للمجد والخلود

وھكذا ھو حال التراث الیوناني ال�ذي رك�د لق�رون فأع�اد الع�رب بعث�ھ م�ن 
وبالتالي فإن قلن�ا إن الفلس�فة الیونانی�ة . جدید وأحیوه وحفظوه من الضیاع والتلف

عن��د نش��أتھا " س��فة العربی��ة س��واءھ��ي أح��د األص��ول الثقافی��ة الت��ي اعتم��دتھا الفل
عل�ى ی�د الفیلس�وف  األولى على أیدي مفكري المعتزلة، وعند استقاللھا أول م�رة

ولی�د ھ�ذه "ھ�ذه الفلس�فة ھ�ي  أنفھ�ذا ال یعن�ي الق�ول   ،)33("العربي األول الكندي
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األصول وحدھا دون األصل األم، أي المجتمع العربي اإلسالمي  الذي من�ھ ول�د 
ومنھ��ا ول��دت فلس��فتھم، وفی��ھ عاش��ت م��ن جدی��د تل��ك األص��ول  فالس��فة الع��رب،
  .  )34(.."الیونانیة نفسھا 

إن األخذ من اآلخر واالستعانة بفكرھم وبفلسفتھم ال ینقص م�ن فكرن�ا وال 
فلسفتنا قید أنملة، فالفلسفة اإلسالمیة إذا بدأت یونانیة الفكر فإنھ�ا انتھ�ت إس�المیة 

ش��أن أي فلس��فة أخ��ذت م��ن س���ابقتھا وال  األفك��ار وھ��ذا االعت��راف ال یقل��ل م��ن
یتن��اقض م��ع الق��ول بأص��التھا، فھ��و إن دل عل��ى ش��يء إنم��ا ی��دل عل��ى أن فالس��فة 
اإلس��الم انطلق��وا حقیق��ة م��ن موق��ف یون��اني وأفك��ار یونانی��ة لیواص��لوا التفكی���ر 

رافض��ا لك��ل  األفك��ار، ل��ذلك ك��ان موق��ف الفیلس��وف الكن��دي ویط��وروا م��ن ھ��ذه
  .الفكر حر ھو عالم المتعصب دیني أو عرقي في ع

  موقف الكندي من التعصب الدیني والعرقي   
أن  التواض��ع واالنحن��اء أم��ام العل��م، وب��یَّن موق��فھ��ذا الفیلس��وف  وق��ف           

وتعل�م  م�ن اآلخ�ر،  أخ�ذٌ  فضالً عن ذل�كاألوائل، بل   عنالفلسفة لیست نقال فقط 
م��ا تعن��ي أن ن��تعلم لنبتك��ر  ونض��یف ول��یس تعلم��ا ألج��ل االنغ��الق أو العدائی��ة وإن

ف�ال  ،م بدورنا من یأتي بعدنا من خالل ما تعلمناه ممن سبقونا و أخ�ذنا ع�نھمونعلِّ 
یمكن ألحد أن یدعي الوصول إلى ك�ل الحقیق�ة وح�ده،  فك�ل واح�د یس�اھم بج�زء 
في إثراء ھذا المشترك اإلنساني ألن الحقیق�ة عمرھ�ا طوی�ل بینم�ا عم�ر اإلنس�ان 

وغیر ممكن أن یجتمع زمن الواحد، وإن اتس�عت مدت�ھ، واش�تد "ر محدود وقصی
الكن�دي ض�رب لن�ا  وھن�ا. "بحثھ، ولطف نظره، وآثر الدأب، ما اجتمع بمثل ذلك

،  ورغ�م ذل�ك یش�كر ویرج�ع الفض�ل لم�ن س�بقوه مثاال بالفیلسوف الكبیر أرس�طو
اء فھ��ذا الموق��ف یثب��ت م��دى تواض��ع العلم��. ف��ي ھ��ذا العل��م والبح��ث ع��ن الحقیق��ة

المسلمین في طلب العلم واإلفادة من اآلخر مھما كان�ت عقیدت�ھ وجنس�ھ وتوجھ�ھ 
  .إذ ذاك یعد من االنفتاح على اآلخر في سبیل تعمیم الفائدة لإلنسانیة جمعاء

  اقتناء الحق شرف لطالبھ" موقفھ من االنفتاح الفكري على اآلخر 
ومن�ھ نستش�ف قیم�ة .." .الحكم�ة ض�الة الم�ؤمن" الكندي مؤمن بمقول�ة            

وش�رف طال�ب العل��م ال�ذي ینش�د الح��ق  م�ن أي مش�رب وج��ده، وص�فة التواض��ع 
ك�ان س�بیال إل�ى  السیما إذا ،ل في طلب العلموعدم التعصب بأي شكل من األشكا
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ھ�ذا  یظھ�روضمھ إل�ى الت�راث الفك�ري عموم�ا  و  الحق، وسبیال إلى االنتفاع بھ
 عنص��ریة أو تعص��ب لج��نس وال ل��دینبعی��دا ع��ن أي " الكن��دي"م��ن خ��الل ص��فة 

ھم، یس�عون للتنك�ر اإلشارة إل�ی تسبق الذینولیس كما یقوم بھ بعض المستشرقین 
و لمح��و ك��ل جھ��د وابتك��ار لفالس��فة اإلس��الم م��ن أج��ل احتك��ار للعل��م والمعرف��ة 

: یقول .وتحقیق المركزیة على حساب جھود اآلخرین وعدم االعتراف بفضلھم 
ن استحس�ان الح�ق م�ن أی�ن أت�ى، وإن أت�ى م�ن األجن�اس ینبغي لنا أال نستحي م�"

فطل��ب العل�م ال یع��رف ح��دودا وال رس��وما وال  "القاص�یة عن��ا واألم��م المباین�ة لن��ا
جنس�ا، ف��إذا ك��ان الس��بیل إلی��ھ مش��روعا ف��ال ض�یر ف��ي األخ��ذ ب��ھ ول��و ف��ي الص��ین   

 وإن كان غیرنا قد فحص ذلك  فبیِّن أنھ یج�ب علین�ا ألن نس�تعین عل�ى م�ا نح�ن"
ش��اركا أو غی��ر بس��بیلھ بم��ا قال��ھ م��ن تق��دمنا ف��ي ذل��ك، وس��واء ك��ان ذل��ك الغی��ر م

    .)35("مشارك لنا في الملة
ب�ل كل�ھ  ،أو أت�ى ع�ن طریق�ھ ،التقلیل أبدا من شأن من أتى ب�ھ عدم یجب

فإنھ ال شيء أولى بطالب الحق من الحق، ولیس ینبغي بخس الحق، وال "شرف 
 " أح��د بخ��س ب��الحق، ب��ل ك��ل یش��رفھ الح��قتص��غیر بقائل��ھ، وال ب��اآلتي ب��ھ، وال

تتناقض مع الحیاء أو االستھتار بم�ن ) أي الفلسفة(فالتواضع وشرف طلب الحق 
یحملونھ��ا أو یكون��ون واس��طة ف��ي حملھ��ا، ل��ذلك فالكن��دي ی��دعو إل��ى أي س��بیل أو 

  .طریق لتحصیل الحق مھما كان مصدره
الِكب�ر والتنك�ر ألص�حاب  یفسد على أصحاب العلم مثلما یفسده وال شيء          

خاص���ة إذا ارت���بط األم���ر بال���دفاع ع���ن المص���الح بالفض���ل ف���ي العل���م والمعرف���ة 
  .الشخصیة من قبل من ھم ُحماة العلم والدین من العلماء والفقھاء 

ذب�ا ع�ن كراس�یھم الم�زورة الت�ي "م�ن رج�ال ال�دین المع�ادین للفلس�فة موقفھ    
   ..."نصبوھا ألنفسھم 

فھ��و معتزل��ي  ك��ان م��ن المتكلم��ین، ن الكن��ديأش��رنا م��ن قب��ل؛ إكم��ا             
المذھب وقد خصص ف�ي رس�التھ ھ�ذه آراء یوجھھ�ا لرج�ال ال�دین  موجھ�ا إل�یھم 
التھم  بحكم سیطرتھم في ذلك العص�ر ومع�اداتھم للفلس�فة والفالس�فة، ف�إن أمث�ال 

ظ�ة ھؤالء العلماء ال�ذین یب�ررون دف�اعھم ع�ن ال�دین لس�بب دون آخ�ر ھ�و المحاف
اس���تغلوا ال���دین لتحقی���ق ھ���ذه ومك���انتھم االجتماعی���ة فعل���ى مناص���بھم الدنیوی���ة 
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ذب�ا ع�ن كراس��یھم "....  :فیق�ول ، إذ وص�فھم بالمت�اجرین باس�م ال��دین،األغ�راض
، ب��ل للت��رأس )أي لیس��وا أھ��ل عل��م(الم��زورة الت��ي نص��بوھا م��ن غی��ر اس��تحقاق 

ض�د الفلس�فة  ء مواق�ف ان لھ�ؤالك� ف�إن ، .."دماء ال�دین ق�والتجارة بالدین، وھ�م 
فحسن بنا  "التي یعادونھا فاألولى أن یقدموا أدلة على نكرانھم لھا وإال فلیطلبوھا 

إذ الح�ق ف�ي ذل��ك أن نل�زم ف��ي كتابن�ا ھ��ذا  –إذا كن�ا حراص�ا عل��ى تتم�یم نوعن��ا  -
عاداتنا في جمی�ع موض�وعاتنا  م�ن إحض�ار م�ا ق�ال الق�دماء ف�ي ذل�ك ق�وال تام�ا، 

ھلھا سلوكا على أبناء ھذه الس�بیل، وتتم�یم م�ا ل�م یقول�وا فی�ھ على أقصد سبلھ وأس
فإذا لم تك�ن لھ�ؤالء حج�ة ودل�یال یع�زز م�وقفھم الع�دائي م�ن الفلس�فة  .."قوال تاما

وذلك أنھ باضطرار یجب "فاألولى لخصوم الفلسفة أن یطلبوھا وأن یعترفوا بھا 
فف��ي الح��التین  ،م الفس��واء ق��الوا بوجوبھ��ا أ "عل��ى ألس��نة المض��ادین لھ��ا اقتناؤھ��ا

 الت�ي یھاجمونھ�ا وج�ب تق�دیم البرھ�ان وال�دلیل وال�ذي یك�ون ب�العودة إل�ى الفلس�فة
وإعطاء العلة والبرھان من قنیة علم األشیاء بحقائقھ�ا، فواج�ب إذن  طل�ب ھ�ذه "

ب�البراھین م�ن الفلس�فة  ونأتی�أي  "القنیة بألسنتھم  والتمسك بھا اضطرارا عل�یھم
الب�راھین  ذاتھا حتى ولو كانوا معارضین  ورافضین لھا ألنھ�ا الس�بیل إل�ى تق�دیم

  .ھا ونریدیواألدلة على أي مسألة 
الفالس�فة ال�ذین ال�دین زم�ن الكن�دي أو عل�ى  ھا رج�الالحمالت التي شنَّ إّن 

ب��الحجج  ق��بلھم وح��اولوا جاھ��دین ال��رد علیھ��ا ج��اؤوا م��ن بع��ده لقی��ت  دفاع��ا م��ن
أن ك�ان الكن�دي، ك�ان ھن�اك اب�ن  والبراھین العقلیة التي تتماش�ى واإلس�الم، فبع�د

فل��م یك��ن اب��ن رش��د نھای��ة الفلس��فة " ال��ذي انطلق��ت بس��ببھ الفلس��فة الغربی��ة  رش��د
العربیة وخالصتھا الواضحة فحس�ب، وإنم�ا ك�ان نقط�ة انط�الق الفلس�فة الغربی�ة 

ة من الدفاع عن الفلسفة اإلسالمیة داخلیا  فلو لم یتمكن ھؤالء الفالسف، ) 36("أیضا
ن وافحام مھاجمیھم من بني جلدتھم، وإثبات محاولة منھم التوفیق بینھا وبین الدی

أم��ام المتح��املین علیھ��ا المنك��رین ألص��التھا م��ن الغ��ربیین  م��ا أص��التھا خارجی��ا 
كانت قد وص�لت فلس�فة اب�ن رش�د إل�ى أوروب�ا، ولم�ا ت�أثر بھ�ا الغ�رب وأص�بحوا 

رسونھا في جامعاتھم ویعتمدون نظریاتھا ومبادئھا ثم بعد ذلك ظھ�ر م�نھم م�ن ید
  .     جملة وتفصیال  -وتأثیرھا في  الفكر الغربي األوروبي -ینكر فضلھا 
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  سألة التوفیق بین الدین والفلسفةموقفھ من م 
مس��ألة نس��بیة ) العق��ل والنق��ل(إن مس��ألة التوفی��ق ب��ین ال��دین والفلس��فة   

فل�م یك�ن الم�راد م�ن مس�ألة التقری�ب أو التوفی�ق  ،بالنسبة لفھمھا من قبل الكثیرین
 بین الدین والفلسفة بإخضاعھما وإدماجھما مع�ا ووج�وب توافقھم�ا ف�ي ك�ل ش�يء 

 اواألخ�ذ بم�ا یتواف�ق معھ�الفلس�فة ال تتع�ارض م�ع ال�دین  بل المراد ھ�و إثب�ات أن
. ق باألمور العقدی�ة و أص�ول ال�دین وترك ما یتعارض بالضرورة خاصة ما تعل

الس�یما ن فھم ھذه المسألة فیھ اختالف كبی�ر ب�ین المفك�رین والم�ؤرخین ولذلك فإ
   )م111/ه 505ت ( الغزال��ي أب�و حام�د، إذ أق�ام حج��ة اإلس�الم رج�ال ال�دین م�نھم

وم اإلسالمیة حین بیَّن أن أسالیب المنطق الیوناني یمكن صلحاً بین المنطق والعل
وأم���ا المنطقی���ات " أن تك���ون محای���دة  ع���ن التص���ورات المیتافیزیقی���ة الیونانی���ة 

فأكثرھا على منھج الصواب، والخط�أ ن�ادر فیھ�ا وإنم�ا یخ�الفون أھ�ل الح�ق فیھ�ا 
   .) 37( .."باالصطالحات واإلیرادات  دون المعاني والمقاصد 

ھ�ي من�اط  "المستشرقون فاعتبروا مسألة التوفیق بین الدین والفلس�فة وأما 
وجعل��ھ بعض��ھم س��ببا النق��الب فالس��فة اإلس��الم  االبتك��ار ف��ي الفلس��فة اإلس��المیة

وھ��ذا التن��اقض ال��ذي وقع��وا فی��ھ؛ إذ   ،)38("مبش��رین بال��دین اإلس��المي ودع��اة ل��ھ
ة وم�ن جھ�ة أخ�رى ینكرون على الفلسفة اإلسالمیة ك�ل إب�داع أو ابتك�ار م�ن جھ�

    .في فلسفتھم  یشیرون إلى أن مسألة التوفیق ھو من قبیل االبتكار
أن دور الفلس�فة ھ�و توض�یح م�ا ج�اءت ب�ھ الرس�ل الكن�دي  یبین ومن جھتھ       

وھ��و اإلق���رار بربوبی���ة هللا ووحدانیت���ھ والس��عي إل���ى الفض���یلة وتحقی���ق الس���عادة 
عل�م الربوبی�ة، وعل�م الوحدانی�ة، وعل�م إن في علم  األش�یاء بحقائقھ�ا، ".. : فیقول

الفضیلة وجملة عل�م ك�ل ن�افع والس�بیل إلی�ھ ، والبع�د ع�ن ك�ل ض�ار واالحت�راس 
 ".منھ، واقتناء ھذه جمیعا ھو  الذي  أتت بھ الرسل الص�ادقة ع�ن هللا، ج�ل ثن�اؤه

ومعن�ى "  .وھو الفضیلة وجملة العلوم النافعة ولن نص�ل إلیھ�ا إال بطل�ب الفلس�فة
ن ال�دین ھ�و عل�م الح�ق، وبالت�الي إن الح�ق ال الفلس�فة ھ�ي عل�م الح�ق، وأ ھذا أن

فھناك إذن اتفاق بین الفلسفة والدین، أو قل أن الحق مشترك بینھم�ا . ضاد الحقیُ 
وأن ك��ل م��ن ال��دین والفلس��فة ینش��دان الخی��ر والفض��یلة وینب��ذان الش��ر ، )39("معھ��ا

لمص�لحة العق�ل " الفلس�فة والرذیلة لذلك ن�رى الكن�دي ی�دعو إل�ى الج�د ف�ي طل�ب 
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وھ�ذه ھ�ي خالص�ة رأي الكن�دي ف�ي مس�ألة العالق�ة ب��ین . والنق�ل، وال�دین وال�دنیا
   .)40("الدین والفلسفة

إنما  تأسیسھا وتأصیلھا؛ فة وإكمالالدفاع عن الفلس في محاولتھالكندي إن 
فقد ك�ان م�دفوعا ف�ي كتابات�ھ " یجعل استمدادھا من روح اإلسالم والوحي النبوي

ل�م یوف�ق  فھ�و"  .)41("افع التوفیق األساسي بین البحث الفلسفي والوحي النبويبد

فأص�الة  ،)42("بین طریق العلماء وطریق األنبیاء إال العتقاده أن الحقیق�ة واح�دة 
الفلسفة اإلسالمیة في توافقھا مع الشریعة ولیس في التوفیق بینھم�ا، ألن التواف�ق 

 یق�ول ، وبھ�ذا الص�دد تخدم الدین ولیس العك�سبین الفلسفة والدین یجعل الفلسفة 
ننظ�ر ف�ي ال�ذي ق�الوه م�ن ذل�ك وم�ا أثبت�وه أن یجب " :)م1126/ه520ت( ابن رشد

فم�ا ك�ان منھ�ا موافق�ا للح�ق قبلن�اه م�نھم وس�ررنا ب�ھ ): ویعني  الق�دماء(في كتبھم 
وش��كرناھم علی��ھ، وم��ا ك��ان منھ��ا غی��ر مواف��ق للح��ق نبھن��ا علی��ھ وح��ذرنا من��ھ 

  .)43("وعذرناھم
فلس���فة الكن���دي مش���حونة بخل���یط م���ن العناص���ر  إن: ومم���ا یج���ب أن یق���ال

المتناقض���ة والمع���اني المتباین���ة، فح���اول الت���ألیف بینھ���ا ألول م���رة ف���ي الع���الم 
اإلسالمي، وق�د ج�اء م�ن بع�ده تالمذت�ھ ال�ذین ق�اموا بتھ�ذیبھا وتع�دیلھا وتنقیحھ�ا، 

  .)44(ومن بعدھم ابن رشد الذي أعاد بنیانھا وتركیبھا
 إن الفلسفة جزء مھم من تراث المسلمین الفك�ري وحم�ل لواءھ�ا الكن�دي           

 يالف���ارابك��أول فیلس���وف عرب��ي وداف���ع عنھ���ا وج��اء م���ن بع���ده آخ��رون أمث���ال 
  )م1037/ه428ت( واب�����ن رش�����د )م1037/ه428ت ( س�����یناواب�����ن   )م1126/ه339ت(

وواجھ��وا نف��س األم��ر م��ع معارض��یھم ف��ي عص��ر ك��ل واح��د م��نھم ول��م ینت��ھ ھ��ذا 
ل�م ینك�ر أح�د م�ن ھ�ؤالء ، وذا بین رجال الدین ورجال الفك�رالسجال إلى یومنا ھ

الفالس�فة ت�أثره وإعجاب��ھ بالفالس�فة الیون��ان وت�أثیر الفلس�فة الیونانی��ة ف�ي أفك��ارھم 
 إذ  .) 45("خف�ي مالمحھ�م الخاص�ةولكن تأثر فالسفة العرب بفالسفة الیونان ال ی"

كان التباین والتفاوت في تبنیھم أو تأثرھم بالفلس�فة الیونانی�ة مختلف�ا م�ن فیلس�وف 
فنج��د الكن��دي، والف��ارابي، واب��ن س��ینا، واب��ن رش��د یقل��دون أفالط��ون " إل��ى آخ��ر
  )م1111/ه505( الغزال�ينج�د   ، ف�ي ح�ین)فھ�م م�ن المدرس�ة المش�ائیة( وأرسطو 



  منزلة الفلسفة اإلسالمیة وعالقتھا باآلخر                                                                   
  

  

 753                                                                                  مجلة اإلحیاء

یبتع����دان ك����ل البع����د ع����ن أص����ول الفلس����فة    )م1406/ه808 ت( واب����ن خل����دون
فالفرق ب�ین الفلس�فتین ھ�و م�ن ناحی�ة المقص�د والغای�ة ب�الرغم م�ن  .)46("الیونانیة

كونھما ینطلقان من أمر واحد ھو العقل والذي یمیز الفلس�فة اإلس�المیة أكث�ر ھ�و 
  .الدین 

یع�ّد ش�رحا،  لس�فة األول�ى عم�ال أص�یال والالف الموس�ومیمثل كتاب الكندي 
صا لمیتافیزیق�ا أرس�طو، ال�ذي تس�ود فی�ھ العناص�ر األفالطونی�ة یلخكما انھ لیس ت

) ال���ذات( المفھ���وم الفلس���في ع���ن، وی���رفض الكن���دي أزلی���ة الع���الم إذالحدیث���ة، 
حاول جاھدا إضافة شيء جدی�د أو تع�دیل  لم�ا ج�اء ب�ھ فالس�فة وقد  ،)47("اإللھیة

ویكف��ي أن��ھ یَُع��دُّ أول . ا یمیزھ��ا ع��نھمجع��ل للفلس��فة اإلس��المیة م�� الیون��ان حت��ى
األزلي ال�ذي ل�م یك�ن ل�یس ": الفالسفة المسلمین الذي وضح معنى األزلي ویقول

 إل��ىغی��ره، وال�ذي ال یحت��اج ف�ي قوام��ھ  إل�ىھ�و مطلق��ا ول�یس محت��اج ف�ي قوام��ھ 
ف�األزلي حس�ب الكن�دي ھ�و ال�ذي ال  ."غیره فال علة لھ، وما ال علة لھ فدائم أب�دا

وف��ي ھ��ذه الرس��الة  أیض��ا یح��دد الكن��دي  بع��ض المف��اھیم . بدای��ة ل��ھ وال نھای��ة
وف��ي تعلی��ق ، ) األزل��ي(ویوض��حھا  وھ��ذا م��ا بین��ھ م��ن خ��الل تعریف��ھ لمص��طلح 

ن الكن�دي یع�ارض إ: ع�ن ھ�ذه المس�الة یق�وللمحقق الكتاب عبد الھادي أبو ریدة 
ت أن األجس�ام ال یمك�ن أن تك�ون أزلی�ة كم�ا زع�م أرسطو حیث غرض�ھ ھ�و إثب�ا

ل���م یش���رح  ف���ي رس���التھ ھ���ذه وال ف���ي غیرھ���ا معن���ى "كم���ا أن���ھ . )48(أرس���طو

  .  )49("األبدیة
معج��م م�ن قبی��ل انجازات��ھ ھ�و وض��عھ ل دَّ ُع��م��ا وأیض�ا    الكن��دي س��اھم كم�ا

وھ��و ، "رس�الة ف��ي ح�دود األش�یاء"مص�طلحات الفلس�فة العربی�ة وھ��و م�ا اس�ماه 
یتضمن اق�ل قل�یال م�ن مائ�ة مص�طلح، بع�ض تل�ك المص�طلحات یب�دو أن " معجم

فق��د ع��الج الكن��دي ف��ي ھ��ذه . ")50("تعریفھ��ا الفلس��فيالكن��دي ھ��و ال��ذي وض��ع لھ��ا 
الرس��الة مش��كلة المص��طلح ببص��یرة نیِّ��رة وقریح��ة خالَّق��ة وكتبھ��ا بلغ��ة عربی��ة 

  ). 51(" سلیمة
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�ل للفل وبعد كل ھذا أال یمك�ن س�فة اإلس�المیة وجعلھ�ا الق�ول أن الكن�دي أصَّ
تتمیز عن غیرھا؟  ألم یكن ھو الفیلسوف الذي مثل الفلسفة اإلسالمیة حق تمثی�ل 

  .في عصره؟
إنن��ا حكمن��ا عل��ى الكن��دي بأن��ھ فیلس��وف بمج��رد اطالع��ھ : وم��ن نافل��ة الق��ول       

على الفلسفة الیونانیة لكان كل من اطلع علیھا من قبل�ھ أو ق�ام بترجمتھ�ا فیلس�وفا 
فاالطالع  وحده وبحد ذاتھ على فلسفة ما، ال ینتج فیلس�وفا ب�ل ال ب�د م�ن " كذلك 

عناصر شخصیة ل�دى المطل�ع تتك�ون م�ن م�ؤھالت ثقافی�ة واس�عة وعمیق�ة وم�ن 
  . )52(.."طاقات ذھنیة غیر عادیة قادرة على استیعاب عصرھا ومجتمعھا

إن الكندي توفرت فی�ھ ك�ل ھ�ذه الص�فات واجتمع�ت ف�ي شخص�ھ مم�ا أھل�ھ 
لتبحر والتغلغل في علوم األوائل والتخص�ص ف�ي س�ائر العل�وم وق�د تالق�ت ف�ي با

وك�ان التعبی�ر الواض�ح  ع�ن ذل�ك " فلسفتھ اتجاھ�ات متداخل�ة اجتماعی�ة وفكری�ة 
الذي  افتتح بھ  ھو عھد استقالل  الفلس�فة ) التوفیق(أو ما سموه  )الجمع(أسلوب 
اإلیمان والعقل، ب�ین المعرف�ة المس�تمدة الجمع بین الدین والفلسفة، بین ( العربیة 

  .)53(.."من الوحي اإللھي والمعرفة العقلیة والنظریة، بین أرسطو وأفالطون الخ
فاستیعاب الكندي للفكر اإلغریقي  جعلھ یناقش فكرة التوفیق ب�ین الفلس�فة  

وال��دین، وم��ا س��اعده عل��ى ذل��ك ھ��و اعتم��اده عل��ى ال��وحي وبالت��الي یك��ون التأم��ل 
العقلي مشروعا السیما إذا قام ب�ھ م�ن یتص�ف ب�اإلخالص والت�دین فیفس�ر ال�نص 

  .)54(تفسیرا سلیما ویبین المعارف الفلسفیة بشكل خالص
وخالص��ة لك��ل المواق��ف الت��ي عرض��ناھا للفیلس��وف العرب��ي م��ن خ��الل   

النزع�ات المادی�ة "ص�احب كت�اب  حس�ن م�روةرسالتھ إلى المعتصم با� یوضح 
ھو الموقف المعبر في الوق�ت "أن موقف الكندي الفلسفي " في الفلسفة اإلسالمیة

ث نظ��رة إل��ى الت��را: نفس��ھ ع��ن م��نھج فلس��في س��لیم، تجل��ى ذل��ك ف��ي نظ��رتین ل��ھ
الفلسفي الذي فھمھ الكندي بأنھ نتاج عالمي مشترك أسھمت في صنعھ في مئ�ات 

ونظرة أخ�رى إل�ى فئ�ة .. العصور، آالف العقول من مختلف القومیات والشعوب
رج���ال ال���دین ال���ذین یض���عون أنفس����ھم ف���ي موض���ع الممثل���ین لإلی����دیولوجیات 

ق�ة نج�د لھ�ا أساس�ا أما نظریتھ األولى فقد عبر عنھا بطری. المسیطرة، باسم الدین
عل��ى رؤی��ة واقعی��ة لمفھ��وم الت��راث البش��ري الفك��ري  -أوال -علمی��ا، ألنھ��ا تق��وم



  منزلة الفلسفة اإلسالمیة وعالقتھا باآلخر                                                                   
  

  

 755                                                                                  مجلة اإلحیاء

ومث��ل ھ��ذا   )55("بریئ��ة م��ن التعص��ب العرق��ي والتعص��ب ال��دیني -ثانی��ا–وألنھ��ا 
  . التفكیر یعتبر سابقة بالنسبة لفیلسوف من العصر الوسیط

   :الخاتمة
إب�راز أص�الة الفلس�فة م�ن خ�الل م�ا قدم�ھ الفیلس�وف  ھو أساس ھذا البحث       

 إذ انتھینا إلى أن الفلسفة اإلسالمیة بالنسبة لآلخر ھي ت�أثر وت�أثیر،  وقدالكندي، 
  ئیین عل�ى حرك�ة السفس�طا دَّ الیونانیة مع سقراط الذي ص�ححھا ورَ  بدأت الفلسفة 

                                         ونـ���ـطوأرش���د إل���ى طری���ق الح���ق تلمی���ذه أفال ووج���ھ الفلس���فة توجیھ���ا جدی���دا،
وض��ع فلس��فة الیونانی��ة ف��ي مس��ار ص��حیح،  وواتبع��ھ ھ��ذا األخی��ر ومن��ھ انتقل��ت ال

وبع�ده ج�اء أفل�وطین ال�ذي  ،أرسطو أسس المنطق على  مختلف میادین المعرف�ة
وم��ن ھن��ا ت��أثر فالس��فة اإلس��الم بالفلس��فة الیونانی��ة الت��ي . انتھ��ى بنظری��ة الف��یض 

ولكن الفالس�فة  المس�لمون  ،مراحل وعلى أیدي ھؤالء الفالسفةرت  بكل ھذه الم
تأثروا بما توافق مع دینھم وشریعتھم وعقیدتھم ول�م ینك�روا  فض�ل  األوائ�ل م�ن 
الیون���ان وأّص���لوا لفلس���فتھم الخاص���ة باس���تمداد مبادئھ���ا و نظریاتھ���ا م���ن ال���دین 

فة األوائ�ل وق�اموا بتص�حیح اإلسالمي وانطالقا من الوحي، بع�د أن ترجم�وا فلس�
  . وتھذیب ھذه الفلسفة معرفیا بحیث تتماشى مع عقیدة اإلسالم واللغة العربیة

 إتب���اعللفلس���فة اإلس���المیة وال���ذي أثب���ت أن  األول یع���ّد الكن���دي النم���وذج
األوائل واألخذ م�ن فك�رھم وعل�ومھم ال ی�نقص م�ن جھ�ود أح�د، وأن االس�تمرار 

ص من قیمة ما بذلھ فالسفة اإلسالم ، وبالت�الي ال من حیث انتھى السابقون ال ینق
لیست حك�را عل�ى  بوصفھا فكراً إنسانیاً مشتركاً  لفلسفةینفي عنھم األصالة، ألن ا

وال من صنع أمة من األم�م أو فالس�فة معین�ین، ب�ل ھ�ي ك�ل متكام�ل وفك�ر  ،أحد
ھای�ة إنساني مشترك ساھم في تطویرھ�ا الجمی�ع وال یمك�ن تحدی�د بدای�ة لھ�ا وال ن

  . لھا ألنھا تتطور وفق السلم الزمني ومع تطور العصور
إّن الكن��دي وم��ن ج��اء م��ن بع��ده م��ن الفالس��فة أص��لوا للفك��ر اإلس��المي 
والفلس�في خصوص��ا بم��ا أت��وا ب�ھ م��ن جدی��د وم��ن تھ�ذیب لفلس��فة األوائ��ل، فأص��ل 
الكن��دي ل��بعض المص��طلحات الفلس��فیة وعرفھ��ا تعریف��ا ی��تالءم واللغ��ة العربی��ة، 

. أرسطو في بعض أرائھ و نظریات�ھ، وجع�ل الفلس�فة تتواف�ق م�ع ال�دینوعارض 
ناھیك عن النت�ائج الت�ي توص�ل إلیھ�ا م�ن خ�الل فلس�فتھ والمتعلق�ة بح�دوث الع�الم 
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، وأم�ا م�ا یدعی�ھ اآلخ�رون العقل�ي باالس�تداللالت�ي أثبتھ�ا  ووحدانیتھ  ووجود هللا
داف��ع العنص��ریة م��ن الغ��ربیین وخاص��ة المستش��رقین فھ��و ادع��اء باط��ل أساس��ھ 

والفوقیة وحب التمركز، متناسین أن الفلسفة اإلسالمیة  تعتب�ر اط�راد واس�تمرار 
للفك��ر اإلنس��اني، ب��ل وتق��دما ل��ھ ف��ي بع��ض الن��واحي حی��ث أخ��ذت م��ا أخ��ذت ع��ن 
الفلسفات القدیمة، ثم ساھم أصحابھا في تنقیحھا وإضافة الجدی�د إلیھ�ا مم�ا جعلھ�ا 

ت أخ�رى فكان�ت دافع�ا  قوی�ا للفلس�فة المس�یحیة تصبح تمھیدا لما بعدھا من فلس�فا
فلوال ابن رشد  لما .وباعثا للنھضة األوروبیة وغذاء لرجالھا في العصر الحدیث

  .عرف الغربیون فلسفة أرسطو
  :المصادر والمراجع

، تحقیق )رسالة الكندي إلى المعتصم( في الفلسفة األولى): م252/867( الكندي .1
 .2ط مطبعة حسان، ة،وتعلیق، عبد الھادي ابو رید

، كتاب الحروف، ترجمة، محسن مھدي، دار )م339/950( أبو نصر الفارابي .2
 .المشرق، بیروت

فصل المقال فیما بین الشریعة والحكمة من اتصال، ): م595/1198( ابن رشد .3
 .1ط ،1997مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،

مطبعة  قیق، محمود بیجیو،مقاصد الفلسفة، تح): م505/1111( أبو حامد الغزالي .4
 .1420/2000، 1ط الصباح،

الفھرست، تحقیق، عبد الرحمن ): م385/995( الندیم إسحاقمحمد بن  .5
 .2016، 1ط المرعشلي، دار النفائس،

، 1ط عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، .6
 .1ج ،1984

 .1989 الكتاب العالمي، بیروت،الفلسفة العربیة، دار : جمیل صلیبا .7
دار الكتاب  كتاب التمھید لتاریخ الفلسفة اإلسالمیة، مصطفى عبد الرازق، .8

 .2011 المصري، القاھرة،
 .2ط ، دار المعارف، اإلسالمالتفكیر الفلسفي في : عبد الحلیم محمود .9

في الفلسفة اإلسالمیة، منھج وتطبیق، دار المعارف، القاھرة، : مدكور إبراھیم .10
 .3ط

النزعات المادیة في الفلسفة اإلسالمیة، دار الفارابي، بیروت، : حسین مروة .11
 .4ج ،2002، 1ط
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، 2تاریخ الفلسفة العربیة، دار الجیل، بیروت، ط: حنا الفاخوري، خلیل الجر .12
1993. 

لسفتھ، منتخبات، منشورات عویدات، بیروت، الكندي وف: عبد الرحمن مرحبا .13
 .1985، 1ط

، 4أعالم الفلسفة العربیة، مكتبة لبنان، ط:كمال الیازجي، انطوان غطاس كرم  .14
1990  . 

نورالدین السافي، فلسفة األخالق والسیاسة عند فالسفة اإلسالم، مكتبة عالء  .15
 .2017، 1الدین، صفاقس، ط

 .1،ج2007، 5عارف، القاھرة،طالمستشرقون، دار الم: نجیب العقیقي .16
تاریخ الفلسفة اإلسالمیة، ترجمة، عبد الھادي أبو ریدة، دار النھضة : دي بور .17

 .العربیة، بیروت
تاریخ الفلسفة اإلسالمیة من الینابیع حتى وفاة ابن رشد، ترجمة، : ھنري كوربان .18

 .1998، 2نصیر مروة وحسن قبسي، عویدات للنشر والطباعة، ط
تاریخ الفكر في العالم اإلسالمي، ترجمة، عبد العال صالح، : أرناندیثكروث  .19

 .، المجلد األول2016، 2المركز القومي للترجمة، القاھرة، ط
20.  Gustave Dugat: histoire des philosophe et des theologiens 

musulmans, Paris, 1878.                
  :الھوامش

                                                        
، دار المعارف بمصر، 1في الفلسفة اإلسالمیة منھج وتطبیق، ج: إبراھیم مدكور: ینظر )1(

 .20-19، ص3ط
مستش��رق ومفك��ر وفیلس��وف فرنس��ي، ول��د ف��ي مدین��ة ) : 1898/1823(أرنس��ت رین��ان  )2(

تریجیی��ھ ب��رز ف��ي الم��دارس  الالھوتی��ة، وتض��لع ف��ي اللغ��ات الش��رقیة،  وعن��ى بالعقائ��د 
، وق�ام بع�دة رح�الت إل�ى 1878اإلسالمیة  وانتخب عضوا ف�ي المجم�ع اللغ�وي الفرنس�ي 

وتاریخ شعب إسرائیل، عرف بتعصبھ الش�دید الشرق ونزل بلبنان، عني بتاریخ المسیحیة 
كتب عن ابن رشد وذكر لھ ثمانیة وسبعین كتاب�ا وكت�ب ع�ن  ت�اریخ اللغ�ات الس�امیة، كم�ا 

ینظ�ر نجی�ب . س�یویة ، مخطوط�ات س�ریانیة ع�ن الفلس�فة اھتم بالفلسفة ولھ ف�ي المجل�ة األ
  . 1/191، 2006، 5العقیقي، المستشرقون، دار المعارف، القاھرة، ط

مستش�رق فرنس�ي، ول�د بمدین�ة س�طیف الجزائری�ة، درس ): 1862/1949(  لیون جوتی�ھ )3(
ودرس فیھا،أسھم ف�ي ت�اریخ الفلس�فة اإلس�المیة ف�ي األن�دلس برس�التین، ح�ول نظری�ة اب�ن 
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ینظ�ر، عب�د ال�رحمن . رشد والثانیة ع�ن اب�ن طفی�ل،وترجم كت�اب فص�ل المق�ال الب�ن رش�د

 .195-194بدوي، المرجع السابق، ص 
مستشرق فرنسي ولد في أورانج، ودخل مدرسة اللغات ): 1824/1894(غوستاف دیجا  ) 4(

، ت�رجم ع�دة مؤلف�ات ومنھ�ا كت�اب 1845الشرقیة بباریس، وس�افر ف�ي بعث�ة إل�ى الجزائ�ر 
ت���اریخ : وع���رف بكتاب���ھ" تنبی���ھ الغاف���ل ذك���رى العاق���ل" األمی���ر عب���د الق���ادر الجزائ���ري 

، ینظ��ر، عب��د ال��رحمن ..الس��فة والمتكلم��ین المس��لمین المستش��رقین ف��ي أورب��ا  وت��اریخ الف
 . 253، ص 1993، 3بدوي، موسوعة المستشرقین،دار العلم للمالیین، بیروت، ط

(5 )  Gustave Dugat : histoires des philosophes et des théologiens 
musulmans, paris,1878 ,p XVII.  

، 1النزعات المادیة في الفلسفة العربیة اإلس�المیة، دار الفراب�ي، بی�روت، ط: حسین مروة ) 6(
 .7، المجلد الرابع، ص2002

،  1993، 2ت��اریخ الفلس��فة العربی��ة، دار الجی��ل، بی��روت، ط:حن��ا الف��اخوري وخلی��ل الج��ر )7(
 . 65، ص 2ج

 و ری�دة، دار النھض�ة العربی�ة،تاریخ الفلسفة اإلسالمیة ، ترجمة، عب�د الھ�ادي أب�: دي بور )8(
 .149بیروت، ص

الفھرست، تحقیقـ، محم�د عب�د ال�رحمن المرعش�لي، دار النف�ائس، : محمد ابن إسحاق الندیم )9(
 .489، ص 2016، 1ط

 .150المرجع السابق، ص: ینظر دي بور )10(
 .151المرجع نفسھ، ص )11(
 .210،ص 2التفكیر الفلسفي في اإلسالم، دار المعارف، ط: عبد الحلیم محمود  )12(
 .210المرجع نفسھ، ص  )13(
 .150تاریخ الفلسفة اإلسالمیة، ھامش الصفحة : ینظر دي بور )14(
 .234المرجع السابق، ص : عبد الحلیم محمود) 15(
 .66ینظر حنا الفاخوري و خلیل الجر، المرجع السابق، ص  )16( 
ت��اریخ الفلس��فة اإلس��المیة م��ن الین��ابیع حت��ى وف��اة اب��ن رش��د : نق��ال ع��ن ھ��ونري كورب��ان )17( 

، 1998، 2، ترجم�ة نص�یر م�روة وحس��ن قبیس�ي، عوی�دات للنش�ر والطباع��ة، ط)1198(
 .240ص

 . 499-489المرجع السابق، ص ): م995/ه385ت ( ینظر ابن الندیم   )18(
، 1نتخب��ات،  منش��ورات عوی��دات، بی��روت، طالكن��دي فلس��فتھ، م: عب��د ال��رحمن مرحب��ا )19(

 . 7، ص1985
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في الفلسفة األولى رسالة الكندي إلى المعتصم با�، تحقی�ق وتعلی�ق، عب�د الھ�ادي : الكندي )20(

 .25، ص2أبو ریدة، مطبعة حسان، ط
 .123 -121المصدر نفسھ، ص )21(
تاریخ الفك�ر ف�ي الع�الم اإلس�المي، ترجم�ة عب�د الع�ال ص�الح، المرك�ز : كروث إیرناندیث )22(

 .295-294،المجلد األول، ص 2016القومي للترجمة، الطبعة  الثانیة، 
 .221تاریخ الفكر الفلسفي في اإلسالم، ص: عبد الحلیم محمود )23(
 .67حنا الفاخوري وخلیل الجر، المرجع السابق، ص  )24(
 .31المصدر نفسھ، ص )25(
 .32المصدر نفسھ، ص )26(
محس���ن مھ���دي، دار : كت���اب الح���روف، تحقی���ق): م950/ه339ت (أب���و نص���ر الف���ارابي  )27(

 .159المشرق، بیروت، ص
فلس��فة األخ��الق والسیاس��ة عن��د فالس��فة اإلس��الم، مكتب��ة ع��الء ال��دین، : نورال��دین الس��افي )28(

 .50، ص2017، 1صفاقس، ط
فصل المقال فیما بین الشریعة والحكمة من اتصال،مركز ) : م1198/ه595ت( ابن رشد  )29(

 .    90، ص1997، 1دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط
 .32المصدر نفسھ، ص )30(
 .33المصدر نفسھ، ص )31(
 .21الكندي فلسفتھ، منتخبات، ص: عبد الرحمن مرحبا )32(
 .8النزعات المادیة في الفلسفة العربیة،ص: حسین مروة )33(
 .8المرجع نفسھ، ص  )34(
 .91ابن رشد، المصدر السابق، ص )35(
، 1990، 4أع�الم الفلس�فة العربی�ة، مكتب�ة لبن�ان، ط: كمال الیازجي، انطوان غطاس كرم )36(

 .762-761ص
محم��ود بیجی��و، مطبع��ة : ، مقاص��د الفلس��فة، تحقی��ق)م1111/ه505ت (أب�و حام��د الغزال��ي )37(

 .10، ص2000، 1الصباح، ط
التمھید لتاریخ الفلسفة اإلس�المیة، دار الكت�اب المص�ري، الق�اھرة، : مصطفى عبد الرازق) 38(

 .121، ص2011
 .58عبد الرحمن مرحبا، المرجع السابق، ص  )39(
 .65المرجع نفسھ، ص  )40(
 .238المرجع السابق، ص : ھنري كوربان )41(
 .25، ص 1989، الفلسفة العربیة ، دار الكتاب العالمي، بیروت: جمیل صلیبا )42(
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 .93ابن رشد، المصدر السابق، ص )43(
 .38-37عبد الرحمن مرحبا، المرجع السابق، ص  )44(
 .23المرجع نفسھ، ص )45(
 .23المرجع نفسھ، ص  )46(
 . 295كروث ارناندیث، المرجع السابق، ص )47(
رس�ائل : ، م�ن كت�اب أب�و یوس�ف یعق�وب ب�ن إس�حاق الكن�دي13ینظر تعلیق أبو ریدة ص )48(

، مطبع�ة حس�ان، 2الكندي الفلس�فیة، القس�م األول، تحقی�ق محم�د عب�د الھ�ادي أب�و ری�دة، ط
 .118ص

، 1984، 1موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراس�ات والنش�ر،ط: عبد الرحمن بدوي )49(
 .11،ص1ج

 .295ص. كروث أرناندیث، المرجع السابق  )50(
 . 16عبد الرحمن مرحبا، المرجع السابق، ص )51(
 .11النزعات المادیة في الفلسفة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص: حسین مروة )52(
 . 17المرجع نفسھ، ص )53(
 . 296ینظر، كروث ایرناندیث، المرجع السابق، ص  )54(
 . 58لفلسفة العربیة اإلسالمیة، صالنزعات المادیة في ا: حسن مروة )55(



  782 – 761: ص - ،  ص 2020جوان ،  25: ،  العدد20: ،  المجلدمجلة اإلحیاء
  2406-2588:الترقیم الدولي اإللكتروني4350-1112:الترقیم الدولي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

761   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
  جمالیة المخطوط المغربي

  مخطوط دالئل الخیرات بعض المقومات من خالل
  )م 1861-ـھ 1278ت( من نسخة ألبي القاسم القندوسي

  كـ399: محفوظة بالمكتبة العامة للرباط برقم
  

  دمحم العید سمایرطالب الدكتوراه 
  الحاج لخضر - 1-جامعة باتنة

المتخیل الشفوي بین حضارة المشافھة من جھة وحضارتي الكتابة مخبر 
  جھة أخرىوالصورة من 

mohamed.smair@Univ-batna.dz 
 

 20/04/2020: تاریخ القبول     21/10/2019  :تاریخ اإلرسال
  

  :ملخص البحث
كانت كفیلة بإكسابھ قیمة ، تمیز المخطوط المغربي في وعائھ المادي بمقومات

رغم ماقیل ، والدارس، والمتملك، رغبت فیھ المقتني، تمثلت في جمالیة، فنیة
  .عنھ من ضعف في القیمة العلمیة عموما 

أو ، فمعظم المخطوطات المغربیة تكرار وتقلید لما أنتجھ علماء المشرق
  .شروحات وحواشي على منتخباتھا في التألیف

فماھي المقومات الفنیة والجوانب الجمالیة التي أكسبت المخطوط المغربي قیمة 
  فنیة معتبرة؟

  جمالیة الخط–استعمال األلوان -:جانبینأمكن حصرھا في 
بخط الناسخ ، دالئل الخیرات للجزولي(مع تطبیق عملي على مخطوط مغربي

  )الجزائري المولد والنشأة دمحم ابن القاسم القندوسي
Abstract: 
The maghreb manuscript in its material aspect was 
characterized bya principal basics, which were sufficient to 
give it artistic value, which was aesthetic, so desired by 
those who want to acquire it, and who want to 
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Become their property, and those who want to study it, 
despite the common weakness of scientific value in general. 
Most Moroccan manuscripts are a repetition and a tradition 
of what has been produced by Mashreq scholars, 
explanations and clarifications, and margins on their books. 
What are the artistic and aesthetic sides that had given the 
moroccan manuscript an important artistic value ?It was 
possible to do so in two aspects: the use of colors-the 
aesthetic of the fonts 
With practical application to the Moroccan manuscript 
(DALAIL6ALKHAIRETof the jazuli, to write of the 
Algerian-born copier and the Genesis Mohammad ibn al-
Qasim al-Guanoddosi 

  
  :مقدمة البحث

تولدت لدى كثیر من أھل ، مع االھتمام المتنامي بالمخطوط العربي
كان ، االختصاص نظرة سلبیة للمخطوط الجزائري والمغربي بصفة عامة

فنتج عن ذلك طعن في القیمة ، مبعثھا حصر قیمة المخطوط في المحتوى
، متكررة ممجوجةواعتبارھاشروحا ، العلمیة لسواد كبیر من مخطوطاتنا

ألھل ، وھوغمط عفوي أو مقصود أحیانا أخرى، وتحشیات لمضامین مشرقیة
  .  المغرب وإسھاماتھم الحضاریة والفكریة

فقط ؟أم أنھا یمكن  فھل قیمة المخطوط مقتصرة على محتواه المعرفي
المتمثلة في الخط  ،الفنیة للعناصر یمكن و ھل جانبھ المادي ؟ أن تنشأ من

، والزخرفة بتنوعھا الشكلي، وسمكھ وألوان المداد ،المتعددةوأشكالھ 
 ،والفني المتطور، والتصویر بمظھریھ المرجعي الملتزم، والموضعي

، واألبعاد بینھا، والتناسب في طول األسطر، والفراغات االبتدائیة أو البینیة
 ، وزخارفھ وتوشیاتھاوكذا التجلید في حرفیتھ الجمیلة، وعددھا في الورقة

لمقومات كودیكولوجیة متفردة تكسب المخطوط المغربي  أن تؤسس الرائعة
وكیف تجلت ھذه المظاھر الفنیة في  قیمة جمالیة ؟  )والجزائري خصوًصا (

  دمحم بن القاسم القندوسي؟، المغربي، مخطوطة دالئل الخیرات للناسخ الجزائري
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وتقدیر  في العنایة بالمخطوط، لقد أسھمت الدراسات الكودیكولوجیة
على المقومات  البینة حین لم تغفل الوعاء المادي للمخطوط ودالالتھ، قیمتھ

ورصدھا للجوانب الثقافیة والصناعیة والفنیة للدول ، الحضاریة للشعوب
  .المتعاقبة على جغرافیات محددة بعینھا

تجعلھ كیانا ، فدراسة المخطوط في جوانبھ كلھا مادیة كانت أم معرفیة
وسیرورتھا ، متفردا في إحاالتھ على الحضارة بتموقعاتھا المرحلیة ،قائما بذاتھ

  .في البعدین الزماني والمكاني
ومن ھذا المنطلق سنسلط الضوء على بعد قیمي للمخطوط المغربي 

في القیمة الجمالیة ، ودعائم متینة، في مقومات تعد أسسا ركینة، بصفة عامة
كل ذلك مع ، ا للعنایة واالقتناءوھدف، مما جعلھ مطلبا للتحقیق، والبصریة

دالئل "وحداتھا التجریبیة قطع من مخطوط ، أرضیة حیة للدراسة والتحلیل
لمحمد بن "في ذكر الصالة على النبي المختار الخیرات وشوارق األنوار

، بخط ناسخ جزائري المولد والمنشأ مغربي اإلقامة والمدفن، سلیمان الجزولي
  .قندوسيأبو القاسم دمحم بن علي ال

  
  الكتاب والناسخ :المحور األول

دالئل الخیرات وشوارق األنوار في ذكر الصالة على  :التعریف بالكتاب -أ 
  النبي المختار

جمع فیھ صیغا ، ھـ870كتاب من تألیف دمحم بن سلیمان الجزولي المتوفى سنة "
، الكتب في ھذا المجالوھو یعد من أشھر –ملسو هيلع هللا ىلص -االسالم  في الصالة على رسول

وخصوصا الصوفیة ، مما جعلھ محط اھتمام كثیر من العلماء قدیما وحدیثا
و أیضا حكام ....فجعلوه جزء من أورادھم التي یقرؤونھا صباحا ومساء، منھم

وكان آخرھم السلطان ، وبذلوا في نسخھ وتوزیعھ في البالد، المسلمین وأمرائھم
ومرقمة ، دة بالمكتبة العامة بالرباطوھي مخطوطة موجو ،1"عبد الحمید

مؤلفات :"في دراستھ  ،دمحم المنوني، وقد أشار إلى نسبتھا للناسخ، كـ 399:بـ
وأكد ذلك في كتابھ تاریخ ، 2"مغربیة في الصالة والتسلیم على خیر البریة

 واحدة:ومن مستنسخاتھ من دلیل الخیرات نشیر إلى خمسة:" ،"الوراقة المغربیة
ومن مقابلتھا فاتح ربیع ، ھـ1224رمضان  14كتابتھا ضحوة الخمیسفرغ من 

  3"ـ399ك.ع.خ، ھـ1247النبوي
  :ترجمة الناسخ - ب 
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كان ، منسوب إلى القنادسة، أبو عبد هللا سیدي دمحم ابن القاسم القندوسي"  
الیعرفھ بوالیة إال بعض الخواص من ، رحمھ هللا خامل الذكر في حیاتھ

، وكان لھ خط حسن جید، وكشف لھ عن أسراره، وعرفھممن خالطھ ، أصحابھ
 ،4"قل أن یوجد نظیره في الدنیا، وأخبرت أنھ كتب مصحفا في إثني عشر مجلدا

، والقندوسي نسبة إلى بلده األصلي القنادسة التي أخذ من زاویتھا علومھ األولیة
والظاھر أن ، وھي الیوم بلدة عامرة في الجنوب الغربي لصحراء الجزائر

حیث یكون قد ، م1790- ه 1201الشیخ كان موجودا ببلدة القنادسة إلى حدود
فآثر ، التي فتح هللا علیھ فیھا، ھاجر بعد ھذا التاریخ ونزل مدینة فاس المغربیة

  5"م1828-ھـ1244والذي یترجح لدینا أنھ دخل فاس قبل عام ، المقام بھا
... من أھل القنادسة ،وفمتص ،فاضل: أبو عبد هللا  ،دمحم بن القاسم القندوسي

مجلدا قل أن یوجد لھ  12وكتب مصحفا في  ،تسخ عدة دواوین ،وكان جید الخط
ودفن خارج  ،بفاس وتوفي بھا ،وكان یبیع األعشاب في سوق العشابین ،نظیر

وھو الذي كتب اسم الجاللة البدیع الشكل بجامع الضریح . باب الفتوح 
 6"اإلدریسي 

  
  المخطوط ومظاھر قیمتھ الفنیة جمالیة :المحور الثاني

  :جمالیة المخطوط .1
وتتشكل ، في المخطوط )المرئیة، البصریة(ھذه القیمة تنتجھا المظاھر العیانیة 

، والعالمات، والقطع التصویریة، من الكتابات والخطوط واألشكال الزخرفیة
، والنقاط، واألسطر، والفراغات المحیطة أو البینیة، واأللوان، والرموز

، والتناسق والتدرج والتمازج في األلوان، والتناغم في األشكال، والتذھیبات
واتصال الحروف ، وتراص الكلمات، والرتابة في عددھا، وطول األسطر

 على وتأثیرا حسیا، كل تلك المرئیات تكسب المخطوط جاذبیة .....وانسیابھا
فالبد أن یقترن ، تابةبالك وإذا قام الخطاط"فتتشكل االنطباعات الجمالیة ، العین

ویندر في ، فیتم تذھیب الصفحات المكتوبة ولو بإطار خفیف، الجمال بالكمال
وتتم  المخطوطات القدیمة أن تجد كتابة مجودة من أي نوع من الخطوط إال

، ألن تقدیر الناس الذین یقتنون ھذه المخطوطات، مع التذھیب، الزخرفة حولھا
كتقدیر قیمة الذھبفالكتابة المجودة ، ھي في نظرھمالتي ، ھو تقدیر لجمال الكتابة
وحولھما ، ویزید من تجمیلھا وجود الزخارف بینھما ،والذھب قیمتھما سواء

 ،ویكون ذلك في المصاحف بالدرجة األولى تكریما لكالم هللا ،باأللوان الجذابة
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ومن ھنا زادت القیمة المادیة والمعنویة والفنیة الجمالیة  ،وإعالء لحفظھ
  7"والمصاحف المذھبة خاصة، للمخطوطات المجودة عامة

كما "وبالد المغرب لیست في منأى عن حركة التجوید والتجمیل في المخطوط و
فكان لھم فن جمیل ، فقد اھتموا بمظھر الكتاب، اھتم المغاربة بموضوع الكتاب

وباألشكال ، أحیانا وتزیینھا بالصور، فیما یتعلق بنسخ الكتب وزخرفتھا
أو في ، وأطرافھ، سواء في صلب الكتاب وھوامشھ، والذھب واأللوان، الھندسیة
  8"تسفیره
  مظاھر القیمة الفنیة لجمالیة المخطوط .2

، )والجزائري(وللعلمیة نفصل ھذه القیمة الفنیة لجمالیة المخطوط المغربي
  :كما یلي، ونتناولھا بالدراسة في مظھرین

  
  استعمال األلوان :المظھر األول

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وأحد ، فاللون من المرتكزات في تحدید الحكم على جمالیة العمل الفني
صحیح "وینتجھ من تأثیر على العین، لما یثیره في النفس، المكونات التشكیلیة

ولكن حینما تقترن ، أن المادة التي یحویھا الكتاب ھي األساس في أھمیة الكتاب



  دمحم العید سمایر
 

  

 2020جوان  – 25: العدد                                                                           766

فذلك ، والتزیین، والزخرفة، والتلوین ،بالتذھیببجمالیة الفن في صناعة الكتاب 
 .9"مما یثیر اھتمام الناظر إلى ھذا الكتاب أكثر من غیره

اھتم علماء ھذه الصناعة ، وألھمیة األلوان وفاعلیتھا في جمال المخطوط
إذ ینسب للمعز بن ، وكان للمغاربة دور في ذلك ،والعارفون بھا بذلك فألفوا فیھ

وفیھ صفة الخط ، "عمدة الكتاب وعدة ذوي األلباب"كتابھ بادیس الصنھاجي 
عمل الحبر /فمثال الباب الرابع في عمل األحبار الملونة، واألقالم والمداد

و الباب السادس في خلط األصباغ واأللوان ، األحمر واألصفر واألخضر
األلوان األبیض واألسود واألحمر واألخضر واألصفر ولون السماء /وتولیدھا 

والباب السابع في الكتابة بالذھب والفضة والقصدیر وما یقوم ، الزوردال
 .مقامھم

والذي یحصل عن التأثیر المشترك ، فاللون ھو أھم عناصر التشكیل
ضمن المجال ، شعاعیة المختلفةالجسم بمركباتھ اإلبین الضوء الساقط على 

ینتج بعد  لعین وماوالخالیا المستقبلة في شبكیة ا، المرئي بوحدات طیفھ المحدود
وتوزعھ ، وشدتھ ،وفقا لدرجة اللون وأوضاعھ، وإدراك حسي ذلك من انطباع

یبعث  وھذا ما، ودالالتھ التعبیریة، وتناسقھ مع بقیة األلوان، في المخطوط
على أساس من ، فیشد نحوه االنتباه، السمات الجمالیة ویدفقھا في المخطوط

وتموضعھ مع بقیة األلوان المجاورة أو ، وسطوعھ، وفقا لدرجات اللون، التباین
، وعاطفیة في اإلیحاء، فیؤدي كل ذلك إلى نشوء رمزیة في التعبیر، الممتزجة

  .یكمل المسحة الجمالیة للمخطوط وھذا ما
فوجوده ، واللون في المخطوط المغربي ال یمكن االستغناء عنھ

وقد ، قشر الجوزأو ، الكتابة في الغالب بالحبر األسود الحالك" فـ ،ضروري
یلتزم التي یوصي  –الغالب - أما الشكل فكان في ...یصنع الحبر من مادة عطرة

والذي یستعملھ نقاط أھل المدینة :"فقد جاء في كتابھ ،10"بھا أبو عمرو الداني
الحمرة والصفرة ال  ،في نقط مصاحفھم، في قدیم الدھر وحدیثھ من األلوان

وأما الصفرة ، ن والتشدید والتخفیففأما الحمرة فللحركات والسكو، غیر
  .11"فللھمزات خاصة

المدینة في ذلك مع اجتھاد زاد من جمال  وقد تبع أھل المغرب أھل
حیث یرسم التشدید والسكون الحي ، مع إضافة لونین جدیدین"المخطوطات 

والمتأمل للوحات دالئل ، 12"أو بلون الخضرة، بلون الزرقة في األكثر
سیرى اعتماده مجموعة من األلوان في كتابة ، الدراسة العینة محل، الخیرات
أو تطعیم ، أو الفراغات البینیة، أو تلوین خلفیة الورقة محل الكتابة، الحرف
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ومما أبرز جمالیة المخطوط اختیار األلوان ، وملء للوحدات الزخرفیة
قد وفق الفنان المسلم في ذلك توفیقا منقطع النظیر : "واستعمالھا الجید فـ

، ساعده على ذلك احترام األذواق المخزونة في ذاكرة الشعوب اإلسالمیةو
التي تتداخل فیھا األدیان  ،بموروث الثقافات القدیمة لأللوان وعدم المساس

واختالف الشجون المنسجمة مع سجیة كل ، المجتمعات وأساطیر، واألعراف
المستقاة من  ولكن دون أن یلغي ذلك استعمال الفنان المسلم األلوان ،إنسان

األخضر  :ھيإذ أن األلوان التي استعملھا ، 13"العقیدة اإلسالمیة والقرآن الكریم
وكان ، وقد ذكرت في القرآن الكریم، واألحمر و األصفر و األزرق واألسود

  :استعمالھا كما یلي
  

  :اللون األحمر
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، التغیر سببھ التقادمقد یكون  ،ظھر ھذا اللون في المخطوط بتدرجین
فاقترب من  ،أو بفعل تأثیر الضوء على المخطوط، وطول الحقبة التاریخیة

تتراوح بین داكنة في ، أو جاور البنفسجي في مسحة أرجوانیة، البرتقالي
وتواجد ھذا اللون ظھر جلیا في استعمال ، وفاتحة في أماكن أخرى، مواضع

كما استعمل في ، ورقة أو معظمھاالناسخ لھ في تسطیر بعض األطر بحواف ال
  العناوین وكتابة، تلوین الخلفیات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

وذوقھ المتأثر ، نابع من عقیدة الناسخ ،واختیار ھذا اللون كما سبقت اإلشارة
، فأھل المغرب یرون في اللون األحمر لون اإلثارة واالنتعاش، بمجتمعھ وبیئتھ

  .والحب في أرقى صوره
  :اللون األسود

، استعملھ في الكتابة بمختلف أشكالھا في المتن أو الحواشي أو الھوامش
، وبعض العناوین، والبسملة، والتصویر ،جلیا في الزخرفة والرقش كما تجسد
كما بدا عریًضا ، في الحدود الخارجیة لألطر والوحدات الزخرفیة والتسطیر

حملت لفظ كالتي  ،كبیرة في بعض اللوحات االستعراضیة مغطیا مساحات
  .وكلمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، الجاللة والبسملة
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واألسود یمتص جمیع األشعة الساقطة علیھ وال یرسل أي لون منھا مما 
فیجنبھا تأثیر األشعة اللونیة ، ویعطي راحة للعین، یسھل من قراءة المكتوب

مع وجود و استعمال الناسخ للون األسود في كتابة الحرف ، المنبعثة من الجسم
، ویتوزع فیھا شاغال عالمات الشكل ،الفراغات البینیة اللون األحمر یتخلل

إذ ، یوزع الطاقة توزیعا یخدم جمالیة اللوحات، والمقاطع االفتتاحیة واالستئنافیة
خاصة أن المخطوط في ، تبرز النصوص وتشد القارئ إلیھا في حمیمیة وحب

مبعثھا ، الجاللة متوقدا باثا حرارة التعلق والرجاءفبرز اسم ، حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص
یدل  أو ما" دمحم"رابطا بھا كلمة ، "هللا"حمرة المداد المستعمل في توھج كلمة 

، حیث أحیطت كلمة دمحم المثبتة باللون األحمر، رسول هللا، علیھا كالنبي
داخل كیان  ،یركز الحمرة ویكثفھا، بالخط األسود، بمختلف درجة سطوعھ

  .فیزیدھا اتقادا وتوھجا في قلب المحب المقتدي، الحروف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اللون األصفر
والتفاف حروف ، یعبئ بھ إحاطاتھا ،استعملھ القندوسي باألطر والدوائر 

، مبرزا دوره الذھبي، الكلمات البارزة المستعملة في زخرفة اللوحات المتعددة
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عزز ذلك بھاالت بیضاء ، ب للذھبيمنتقیا درجة سطوع متوسطة لیكون أقر
فاصال بین جسم الحرف والمساحات المتواجد ، وخلفیات حمراء، )فراغات(

فأضفت ھذه التوزیعات اللونیة فسیفسائیة مغربیة ، بحدود سوداء اللون، فیھا
  .ضاھت في دورھا المبدع ریشة الرسام، بأقالم الكتابة على لوحات المخطوط
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 على تدل والتي المخطوط زخرفة فن في تُعد تحفةً  المخطوطة ھذه بأن أعتقد
 أو نباتیة عناصر أي من وخلوھا التكوین في خالصة وبساطة لجمالیة امتالكھا
 المرتبطة بالكتابة المغربیة في بساطتھا فضالً  ،الھندسیة سوى أخرى عناصر

 المتعود تواجدھا الطبیعیة األلوان المخطوطة تضمین عن ھنا الفنان ابتعاد عن
 اللون على وتأكیده، )وتدرجاتھما واألخضر األزرق( أمثال مخطوطة أیة في

 وبالتالي .لوناً ذھبیاً  كان ربما الذي األصفر ناللو بجانب والداكن الفاتح األحمر
ً  جماالً  االختزاالت للمخطوطة ھذه أعطت قد  ملكوت في والسیاحة للتأمل رحبا

فاستعمال ھذا اللون أدى أدوارا جمالیة تزید النصوص إشعاعا ، الحقیقي الجمال
وتمنح المخطوط قیمة مادیة فیعوض التذھیب الذي اشتھرت بھ ، ووضوحا

والمقتني ، ویمد التالي لتلك الصلوات ،المخطوطات النفیسة تلك األونة
وھي من ، وتفاؤال بالمغفرة والقبول ،وثقة في الشفاعة، للمخطوط أمال بالقرب

  .اللوازم التعبیریة للون األصفر
  :اللون األخضر
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، واتساع في المساحة المستغلة، استعملھ الخطاط المزخرف باقتصاد في التواجد
 ،ویجعلھ الفاصل بین رقشھ وحواف الورقة، یحیط بھ زخرفتھ ومنمنماتھ

ومراكز االشعاع ، ةتعلو القباب الخضراء محاریب التعبد والصال كما، یعلوھا
 .والھدایة

  ھندسة الخط المغربي وفنیتھ الممیزة :المظھر الثاني
ال أحد یستطیع إنكار القیمة الجمالیة التي یمتلكھا الخط العربي 

وإسھاماتھ المتعددة في المجاالت الثقافیة والفنیة للحضارة اإلسالمیة ، بتنوعاتھ
انطالقا  ،والصنائع والتعلیم واإلدارة، في العمارة واللباس ،في تشعباتھا المختلفة

، مرورا بإسھامات المسلمین في الترقیة والتطویر، من البدایات البدائیة
  .ومھارات مبدعة، إلى الخط المغربي وما حملھ من إشارات معبرة ووصوال

توضح ، لقد كان أبو حیان التوحیدي أول من تحدث في جمالیة وتقنیة الخط"
، وضع أبو حیان شروطا للخط الجمیل...ن علم الكتابةذلك في رسالة تحت عنوا

والمحلى ، الخط المجرد بالتحقیق: والكاتب یحتاج إلى سبعة معان:فیقول 
والمجاد ، والمحسن بالتشقیق، والمزین بالتخریق ،والمجمل بالتحویق ،بالتحدیق
  14"والممیز بالتفریق، بالتدقیق

: حین یفصل ما أجمل، تبھج النفوس ،ثم یربط كل ذلك بمظاھر جمالیة
مفصلھا ، الحروف كلھا منثورھا ومنظومھا أما المجرد بالتحقیق فإبانة"

حتى تراھا كأنھا تبتسم ، وتفریجاتھا وتعریجاتھا، قصراتھابمداتھا و ،وموصلھا
  .أو تضحك عن ریاض مدبجة، عن ثغور مفلجة

لى ع أشبھھا وما، بالتحدیق فإقامة الحاء والخاء والجیم وأما المراد
محفوظة علیھا من تحتھا وفوقھا وأطرافھا كانت مخلوطة ، تبییض أوساطھا

  .أو بارزة عنھا حتى تكون كاألحداق المفتّحة، بغیرھا
أشبھھا  وما، وأما المراد بالتحویق فإدارة الواوات والفاءات والقافات

  .بما یكسبھا حالوة ویزیدھا طالوة، ومذنّبة، مصدّرة وموسطة
، بالتخریق فتفتیح وجوه الھاء والعین والغین وما أشبھھاوأما المراد 

یدل الحس الضعیف على اتضاحھا  أفرادا وأزواجا بما، وقعت كیف ما
  .وانفتاحھا
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یقع في  مما، فإبراز النون والیاء وما أشبھھا وأما المراد بالتعریق
بما یكون كالمنسوج على ، و على أعجاز الكلمة مثل من وعن و في ومتى وإلى

  .منوال واحد
وما ، وأما المراد بالتشقیق فتكنف الصاد والضاد والكاف والطاء والظاء

ومعھما ، فإن الشكل بھما یصح ،أشبھ ذلك مما یحفظ علیھا التناسب والتساوي
  .ھندسة روحانیة بآلة جسمانیة:والخط في الجملة كما قیل، یحلو

صولھا وأما المراد بالتنسیق فتعمیم الحروف كلھا مفصولھا ومو
  .ونفض العنایة علیھا بالتسویة، وحیاطتھا من التفاوت في التأدیة ،بالتصفیة

، وأما المراد بالتوفیق فحفظ االستقامة في السطور من أوائلھا
  .وأواخرھا وأسافلھا وأعالیھا بما یفیدھا وفاقا ال خالفا، وأواسطھا

تمال سن وإع، وأما المراد بالتدقیق فتحدید أذناب الحروف بإرسال الید
بما ، ومرة باإلرخاء، ومرة باإلتكاء، وإدارتھ مرة بصدره ومرة بسنّھ، القلم

  .یضیف إلیھا بھجة ونورا ورونقا وشذورا
، وأما المراد بالتفریق فحفظ الحروف من مزاحمة بعضھا لبعض

ومالبسة أول منھا آلخر لیكون كل حرف منھا مفارقا لصاحبھ بالبدن مجامعا 
  .15"بالشكل الحسن

امتدت من ، الذي انتشر عبر جغرافیة واسعة متنامیة- ولد الخط المغربي 
من -ووصوال إلى تومبكتو في الصحراء الكبرى، األندلس حتى الحدود اللیبیة

  .متمثال في صورتھ األولى الخط القیرواني، رحم الخط الكوفي
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فاتخذ "وتذوق جمالي متفرد، وبدأ یتمیز بتطوراتھ الفنیة الحاملة لحضارة عریقة
بل وتمیز عن ، وفرض نفسھ بین الخطوط العربیة، شكلھ الخاص والمتناسق

وتمنعھ  ،ولعل أبرزھا صعوبة قراءتھ، بخصائصھ ومحاسنھ كثیر منھا
قبل ضمان خشوع ، الالمتناھي عن كشف أسرار حروفھ من الوھلة األولى

وضع الحروف وفق أشكال فإنجاز الخط المغربي یتطلب ، 16"القارئ بشكل تام
ورسوم حددھا مسبقا المسار الفني الذي تشكل في المخطوط وفي الجدران وفي 

فتعبر تلك الحروف واألشكال  ،مختلف الوسائل وفق منھج تطور عبر التاریخ
والرسوم في ذاتھا وبحركاتھا وأشكالھا في ارتباط وثیق مع الصیاغات الجمالیة 

وعما یروم  ،بات الجمالیة السابقة في الزمنللحروف عن كل ما تقتضیھ الخطا
إلیھ جمال الحروف أثناء عملیات التركیب المتنوعة لمدة خلت من تاریخ 

ویتطلب وعیا  ،فإن ھذا یتطلب ثقافة خطیة رصینة ،ولذلك. صناعة الخط
ویتطلب التعرف على األسس الھندسیة للحروف ودقة أشكالھا وطرائق  ،جمالیا

ألن من خاصیات . نذ العھود األولى للمخطوط المغربياشتباكھا وتركیبھا م
الكتابات الخطیة المغربیة أنھا تتسم بوجود أشكال خطیة متنوعة بدیعة في 
المخطوط الواحد تتضمن تركیبات مختلفة تندرج ضمن التراكیب ذات األشكال 

 فمعالجة اشتباك الحروف وتداخلھا یتم في نطاق ما تمتاز بھ ،الھندسیة المتنوعة
من تنظیمات جمالیة وإیقاعات خطیة لھا إیحاءاتھا المغربیة الخاصة المدججة 

الخطیة المغربیة وفق ما  وتتنوع الجمالیات في األشكال  ..بالتناغم والتردید
 ،منھا ما یقوم على الرمز ذي الداللة التعبیریة ،تتوفر علیھ من مفردات فنیة

المتحولة إلى أشكال مغربیة دقیقة الوضع ومنھا ما یقوم على اإلیقاعات الخطیة 
ألنھا تقوم على التداخل بین المجال الروحي  ،والجمال والمعنى الفني والروحي

ومنھا ما ھو قائم  ،والخطي وتقوم على الرؤیة التمثیلیة ذات اإلیحاءات الرمزیة
ومنھا ما ھو قائم على تحوالت شكل الحرف  ،على التجرید ذي الداللة التعبیریة

وغالبا ما تتسم اإلیقاعات . في التركیب الواحد الذي تنتج عنھ عالقات جمالیة
 .17"الخطیة المغربیة بالتنامي واالسترسال

وزخرفة اللوحات الفنیة في  ،و من ممیزات الحروف المستعملة في كتابة المتن
أنھا تكتب في نطاق عملیات وصل بین الحروف واألشكال  ،المخطوط

یة مھمة فریدة قوامھا التدویر واالستقامات والزوایا المتجاورة بقیم فن
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واالسترساالت والمدود والمیالن واألقواس والبسط والتراصف والتراكب 
 ،فضال عن دعمھا بتناغمیة بتوزع الشكل.. والتالصق والتقارب بین السطور

كما أن الزخارف الخطیة التي . من عالمات الفتح والكسر والضم والتنوین
والمبسوط في  ،ل الحروف المتأرجح بین الكوفي في صالبتھ وثباتھقوامھا شك

وتحقیق القفالت الزخرفیة ضمن اإلطار ، تمنحھ إكمال الفراغ، مسحة زمامیة
كان  وما ،وكلمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، المحدد سلفا وال نتجاوز االفتتاح بالبسملة واسم الجاللة

حققت للخطاط شھرة وخلودا  إذ ،للناسخ من إبداع وحضور جمالي متألق
 .وتمیزا في نوع الخط وشكل الحروف
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وكذلك المصحف ، ةازدان بھا المخطوط موضوع الدراس وھي لوحات فنیة
  .3595تحت رقم، بالخزانة الحسینیة بالرباط الشریف المصحف الكبیر الموجود

والعبارات الھامة  ،العناوین الزخرفیةفي  تعددت أشكال الخط المستعمل
بمسحة ، بأشكال تكاد تكون قریبة إلى الكوفي المتمغرب، بحجم كبیر ،المنفردة
بعیدا عن الترتیب ، وممارسة ھندسیة تتیح للكلمات االنتقال الح، مبسوطة

وتجعل ، تخدم جمالیة األداء، وتداخالت ،لتواءاتافي ، المحقق للمعنى
  .كافیة الحتواء العبارة المنتقاةالمساحات المزخرفة 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

، أما في كتابة المتنفقد طغى الخط المغربي في شكلھ المبسوط الجمیل المتزن
 ،واألنساق المتلونة، ناھیك عن التشكیالت األخرى بمختلف األصناف المعروفة

أو ثلث مغربي ، من كوفي متمغرب، أم متمازجة متنوعة، مستقلة كانت منفردة
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مع إنطالقات صحراویة ظھرت في امتدادات بعض ، أو مسند زمامي ،بسیط
فاعتماد الناسح على الكتابة بالمبسوط طریقة ، الحروف وعراقات بعض منھا

لبساطتھ ، والمؤلفات العلمیة، والكتب المھمة، درجوا علیھا في كتابة المصاحف
تختلف و ،یبدو ھذا الخط رشیقا وواضح الحروف ومستقیم التركیب "ووظیفیتھ

فبعضھا  ،أحجام حروفھ عن جمیع المقاییس المتعارف علیھا في الخط العربي
وتتمیز . وبعضھا منفتح أكثر مثل العین األولیة ،طویل جدا مثل الواو والراء

ھذه الدوائر التي  ،بعض الحروف بوجود الدوائر النصفیة تحت خط الكتابة
شأن بالنسبة لحروف النون تشكلھا أجزاء الحروف النازلة المنحنیة كما ھو ال

وفائدتھا الجمالیة أنھا تعدل من ھیئة النص وتجعلھ  .والصاد والسین والیاء
وبینما تكسر حروف الواو . ینساب وفق إیقاع مرن متسلسل في صعوده ونزولھ

فإن حرف المیم یتخذ اتجاھا أكثر عمقا یحقق  ،والراء التدویر المشار إلیھ
ص المكتوب مع میل أو تعریقة في آخره تلطف االتصال بین مختلف أسطر الن

 .18"من شكلھ العمودي الجاف
رشیقا وواضح  من الخط جمالیة للمخطوط كونھ یزید ھذا النوعو

وتختلف أحجام حروفھ عن جمیع المقاییس  ،الحروف ومستقیم التركیب
 ،فبعضھا طویل جدا مثل الواو والراء ،المتعارف علیھا في الخط العربي

كما تتمیز بعض حروفھ بوجود . في بدایة الكلمة منفتح أكثر مثل العینوبعضھا 
ھذه الدوائر التي تشكلھا أجزاء  ،وفوق خط الكتابة الدوائر النصفیة تحت

االنون والصاد والسین  الحروف النازلة المنحنیة كما ھو الشأن بالنسبة لحروف
وتجعلھ ینساب وفق  الجمالیة في ذلك أنھا تعدل من ھیئة النص وتتمثل، والیاء

. وھو السطر، إیقاع مرن متسلسل في تموضعھ حول محور توازن بصري
فإن حرف المیم یتأرجح  ،وبینما تكسر حروف الواو والراء التدویر المشار إلیھ

لیحفظ بنیان اللوحة  یشد األسطر إلى بعضھا بین طرفي السطر في ثبات كأنھ
  .الفنیة متناسقة متناغمة
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  :الخاتمة
  

، الجھد في قراءة فنیة لمقومات عینة من المخطوطات المغربیة بعد ھذا
ه جعلنا نختار ھذ وذلك ما، القندوسي ،بخط ناسخ یمكن نسبتھ إلى الجزائر

  :إذ یمكن التوصل إلى النتائج التالیة، المخطوطة رغم أنھا لیست األقدم
والتي یمكن اعتمادھا في نستطیع أن نتبین جملة من الجوانب الفنیة  .1

وتتصل بالجزء المادي من ، العنایة والبحث المتعلق بمخطوطاتنا
وھو مدار الدراسات الكودیكولوجیة ، المخطوط وما یمكن أن یتصل بھ

 وھو ما، والذي یبقى بؤرة للدرس والتنظیر في عالم المخطوط، الحدیثة
ویجعل الباحث ، ھایفتح األفاق العلمیة والثقافیة والفكریة عل امتدادات

 .أكثر حریة وانعتاقا
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والمعروف ، تجاوز موضوع المحتوى في المخطوط المغربي .2
 .في علوم مطروقة ومكررة  بانحصاره

یضمن لھا ، إضافة إلى تحدید بعد قیمي لمخطوطاتنا العربیة واإلسالمیة .3
التألق والنفاسة وھو الجانب الفني الجمالي بمقوماتھ المعروفة عن األمة 

ظل ومازال مبعث الفخر  ،من زخرفة وجمال خط، اإلسالمیة
  .واالعتزاز والتفرد بین األمم

وخطوة في االنطالق لسبر ، ونسأل هللا عز وجل أن یجعلھ لبنة في البدء
للكشف عن ابداعات الفنان المسلم في ، وكنوزنا الدفینة أغوار ذخائرنا التراثیة

 .ن جمالیات تراثنا التلیدوع، الجزائر والدول العربیة واإلسالمیة
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   :الملخص

في عالم جدید تحكمھ مظاھر العولمة، ویستظل تحت مظلة المؤسسات الدولیة 
التي تشرع وفق نزعة إنسانیة، تجد الدول الوطنیة نفسھا أمام فرص تعبر باألنماط 

التقلیدیة إلى رؤى جدیدة تتكیف بھا مع المعطى العالمي والقوالب االجتماعیة والثقافیة 
  .وتوفر فرص التناغم ألفرادھا ضمن شروط المواطنة

في منعطفات تاریخیة ) دولة االستقالل(لقد تمكنت الدولة الوطنیة الجزائریة 
أن تتجاوز أشكال التقوقع المذھبي والعرقي، حیث دفعت عبر تشریعاتھا في مختلف 

تكریس نمط جدید من العالقة بین األفراد من جھة وبین المجتمع المستویات إلى 
والدولة من جھة أخرى، وذلك عبر تنظیم التناغم داخل التعدد الثقافي الذي یعتبر 
حجر الزاویة في كل مسعى للحوار والتعایش السلمي ومصدرا رئیسیا لالستقرار 

  .والتنمیة المستدامة
ولة الوطنیة الجزائریة لتعزیز معنى تتناول ھذه الورقة خطوات رصینة للد

التعدد اعترافا وممارسة قصد ضمان العیش المشترك بدایة من الحوار إلى بناء 
  .المواطنة الفعلیة

  .التجاوز؛ المواطنة؛ الحوار؛ التعایش المشترك :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

In a new world dominated by globalization, and under cover of 
international institutions that proceed according to a human tendency, 
national states find themselves in opportunities of passing through 
traditional social and cultural patterns to new visions adapted to the 

                                                        
 .المؤلف المرسل -1
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world and providing opportunities for harmony among their members 
within the conditions of citizenship. 
The Algerian national state has managed to transcend the forms of 
sectarian and ethnic confinement. Through its legislation at various 
levels, it has instilled a new style of relationship between individuals 
on the one hand and between society and the state on the other, 
through the organization of harmony within multiculturalism, wich is 
The cornerstone of every endeavor for dialogue and peaceful 
coexistence and a major source of stability and sustainable 
development.   
This paper deals with concrete steps for the Algerian national state to 
promote the meaning of pluralism in recognition and practice in order 
to ensure coexistence from dialogue to the building of effective 
citizenship. 
Key words: Transgression, citizenship, dialogue, co-existence. 

  
  : إشكالیة مقّدمة

أمام أحادیة التكوین المجتمعي للشعوب واألمم، تكابد بعض الدول جھودا 
جبارة عبر المناھج واالعتماد المالي الضخم لترسخ مبادئ إنسانیة قائمة على 

شعوبھا مع شعوب العالم، في التنوع البشري حتى تتمكن من تفعیل تناغم أفراد 
فعل معنى المقابل توجد أمما أخرى لھا من الموروث المتعدد ما یكفیھا فقط لتُ 

التعدد الثقافي وأھمیتھ في الوطن الواحد لتعطي لمواطنیھا البعد اإلنساني 
  .العالمي، ذلك ھو حال الكثیر من الدول العربیة واإلسالمیة، ومن بینھا الجزائر

ى الدولة، من روابط الدم واألصل إلى رابطة االحتكام لوحدة من القبیلة إل
القانون والھرم التراتبي للسلطة التي تنبثق من عقد اجتماعي، شارك فیھ الكل 
لیعطوا القیمة الكافیة ألداء الواجب، لیأخذوا من نفس المورد بقیمة الحق 

غبات أفرادھا المتساوي، انبسطت الدولة الحدیثة على مفھوم المواطنة تلبیة لر
  .وتحقیقا لمصلحة الوجود المشترك

في تصور المواطن عبر مخیالھ "  Altérité"تقتضي بناء الغیریة
االجتماعي الولوج إلى عالم البناءات المعرفیة وكیفیة تصور اآلخر، ومن 
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ورمزیتھا عبر ما ) المساحات المشتركة(خاللھا كیف یتقاسم الفضاءات المادیة 
  .الیومیة في التعبیر والحركة داخل الحیز المشتركتنوء بھ سلوكیاتھ 

فالغیریة كما یعنى بھا الفكر الغربي ذات عالقة اشتقاقیة بالفعل 
)Altérer ( واالسم)Altération ( وتعني فساد الشيء وتغیره، كما ترتبط

التي تفید التعاقب والتداول وتنطوي على السلب ) Altérance(بكلمة  ھتااشتقاق
یصبح ال  ، لكن ھذا المفھوم1إال بوصفھ سلبا ونفیا لآلخرحیث األنا ال یفھم 

  .2معنى لھ في علم النفس حیث یعني الشعور بالحب تجاه اآلخر وإنكار الذات
، لم یعد في لغة اإلنسان الحدیث خصخصة الفضاء تابعا للمنطق المشاع

لیس في حدود  ،حیاة التجربة  انعكاسیة بقدر ما عبرت حدود األنا ولم تعد
تقاسم المشترك المنظم تشریعیا عبر الفقھ والعرف، بل أضحى المكان ال

  .والزمان یسعان مفھوم اإلنسانیة متجاوزا حدود العرق والنسل واللون
من المركزیة حول الذات إلى مفھوم إدارة الجموع في الحقل الجغرافي 

تنوعھا الثقافي المعتبر، حیث شكلت بعدد، كان حظ الجزائر شیقا من التعدد، المت
من جھة وتنوعا ھائال في أنماط ) عربي، أمازیغي( قاعدتھ التنوع العرقي

  .الثقافات الفرعیة من المنظور الجغرافي
ومن قبیل سیاسات االعتراف المؤسس على شكل دیمقراطي للتعددیة 

أن ترفع  التحدي  )دولة االستقالل( للدولة الجزائریة الفتیةالثقافیة، كان لزاما 
من أجل سیاسات ثقافیة عبر الدساتیر والقوانین التي تأخذ بعین االعتبار 
االختالفات الثقافیة التي تسمح ببناء شكل جدید للمواطنة المتعددة الثقافات في 

فال  ،ة البشریةعالم متنوع باعتبار التنوع الثقافي ركیزة أساسیة في التنمی
  .استقرار وال تنمیة دون توسیع دائرتھا لتحمل البعد الثقافي المتعدد

انطالقا من منھج تحلیلي ألبعاد ترسیخ الحوار والتعایش المشترك یحاول 
استطاعت الدولة  ھل :ھذا المقال ومن منظور استقرائي اإلجابة عن التساؤل

فھومین عبر بناء المواطنة الفعلیة الجزائریة الفتیة في مسیرتھا إرساء ھذین الم
  وتجاوز العوائق العرقیة والمذھبیة في عالم شدید االستقطاب؟

یقتضي التجاوز العبور نحو اآلخر، وال یمكن  :المواطنة والتجاوز - 1
فھمھ إال بذات أخرى مماثلة تقاسم الحیز المكاني والزماني للذات العارفة، وفي 
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واآلخر ) اإلنیة(الذات : ة بین القطبیةرحلة البحث عن العالقة المعرفی
   .3األولى إال عن طریق جدلھا مع الثانیة معنىوال یتحدد   ال یكمتل ،)الغیریة(

مفھوم فھو مفھوم المواطنة الذي استقر في الفكر السیاسي المعاصر  أما
تاریخي شامل ومعقد، ألن الفكر السیاسي إنما ینتج انطالقاً من  حراك اجتماعي 

مسارا  تتحكم فیھ السیرورة التاریخیة، لذا تتخذ إنتاجاتھ القانونیة والثقافیةمعقد 
، كما أن ترجمة اإلنتاج الحضاري عملّیا من خالل الدولة؛ یتخذ تكوینیا بنائیا

أبعاداً متشابكة یصعب معھا نفي حضور مجموع القیم المشكلة لتلك الحضارة، 
  .فیة، والمتغیرات العالمیةثقا -بما فیھا العقائد والمتغیرات السوسیو

والمواطنة باعتبارھا التزامات متبادلة بین األشخاص والدولة، فإن 
الشخص فیھا یحصل على حقوقھ المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

  . 4نتیجة انتمائھ لمجتمع معین، وعلیھ في الوقت ذاتھ واجبات یتحتم علیھ أداؤھا
األعراق والدیانات والتي تتباین فیھا الثقافات في المجتمعات المتعددة 

یستلزم على الدولة أن تجتھد في وضع قوانین ضمن تشریعاتھا تضمن بھا 
انتشار العدل والمساواة بین مواطنیھا، ومن أجل الوصول إلى ھذا الھدف كان 
لزاما على الدولة الجزائریة كأنموذج أن تتجاوز االنزواء واالنحصار في 

ة إثنیة ومذھبیة حیث یتحدد التجاوز لیس بمنطق التخلي ولكن مجاالت ضیق
تلك الزیادة .  5بالعفو الذي یغدق على من تحت وصایتھ اإلفراط في  الزیادة

التي ترفع من قیمة الفرع والمتدني ضامنة في نفس الوقت مصلحة األغلبیة 
  ).المجتمع(ضمن تناغم الوحدة التي یتشكل فیھا الكل

قیقیة والتي تلخصھا تشریعات الدولة في دستوره حیث إن المواطنة الح
وتكّون تراثا مشتركا  الحّریّات األساسیّة وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة،

ي أاجبھم أن ینقلوه من جیل إلى جیل بین جمیع الجزائریّین والجزائریّات، من و
ریة حقوق اإلنسان تلتقي مع ح. 6یحافظوا على سالمتھ، وعدم انتھاك ُحرمتھ

التدین حیث ال مساس بُحرمة حّریّة المعتقَد، وُحرمة حّریّة الّرأي، وحریة 
ھاتان الحریتان كفیلتان . 7ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون

بنشوء أعظم رابطة بین المواطن والوطن عبر رحلة الخلود التي عبر عنھا 
إن الذي یرید الخلود لنفسھ البد أن یریده " :مولود قاسم بقولھ على لسان فیختھ
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إن الوطن خالد، الذي یرید الخلود لوطنھ  والحب ال یتعلق إال بالخالدات، لوطنھ،
  .8" إرادة حقة یدركھ ال محالة

إن بناء المواطنة بتجاوز صیغ القوالب البیولوجیة الجاھزة عبر األعراق 
رصدة الدینیة والعرفیة ال تتم إال أو التي تحاكي صورھا النماذج الثقافیة عبر األ

عبر ثقافة الحوار الذي یلتقي رأسا مع معاني التواصل المشبع بروح الحب 
وانتھاء بأنھ ضرب من األدب  ،9لآلخر بدایة باعتباره مجاوبة ولیس انقطاعا

. 10، فھـو المراجعـة فـي الكــالم بمعنى التحــاور"الرفیع وأسلوب مـن أسـالیبھ
الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة والنقابیة الباب على مصراعیھ لقد فتح عھد 

 ةللولوج إلى مجال التعایش عبر الحوار، فالتعایش في مستویاتھ السیاسی
سواء في صورتھ الدینیة أو اللغویة  ة،أو الثقافی ة، أو االقتصادیةواالدیولوجی

المختلفة والذي عبر الدساتیر ) دولة االستقالل(تجاوزت مآزقھ الدولة الفتیة 
وانتھاء ) العرقي(سنحاول في كنفھا فك التشابك في مفاھیمھا بدایة من المجسد 

  ).اللغوي والدیني(بالرمزي 
زوال حدود الفواصل في تركیبة المجتمع : من الساللة إلى العرق - 2

من االنجلیزیة إلى "  Ethnie" ذھب قاموس المورد إلى ترجمة كلمة: الجزائري
على أنھ علم نشوء " Ethnologie"أنھا تعني عرق، وأن مصطلح العربیة على 

لقد كان استعمال مصطلح العرقیة حدیثا في العلوم االجتماعیة ولم . األعراف
 Oxford" یظھر في القوامیس إال في بدایة السبعینات في المنجد

dictionnary"11 ) أما في اللغة العربیة فقد نقلت الكلمة األجنبیة  ).1972سنة
ترجمتین األولى حرفیة وتعني اإلثنیة وأخرى داللیة وتعني عرقیة، ویعود ب

ومعناھا جماعة "  Ethnos" األصل اللغوي للكلمة إلى اللفظة الیونانیة القدیمة
  .بشریة ینحدر أفرادھا من ذات األصل

یركز بعض الباحثین على األصل كعنصر أساسي وعامل مھم لتعریف 
على الجانب الجسماني والطبیعي البیولوجي  العرقیة، وبأن العرق یرتكز

، ھذا االعتماد على األصل مرفوضا من طرف األنثربولوجیین 12والجیني
الجنیات بسبب عدم وجود عرقیة نقیة بسبب الھجرات والتنقل علم وأخصائي 

عبر الحدود الجغرافیة المختلفة  والتزاوج، في المقابل ظل استخدام الساللة 
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لعرق، رغم أن الساللة ھي جماعة من الناس یمتلكون في أحیانا بدیال عن ا
غالبیتھم مالمح فیزیقیة ساللیة مشتركة كلون الجلد وشكل الرأس ومالمح الوجھ 

وبذلك یكون مفھوم تجاوز العرق لھذه الخصائص لكي یستقر  ،13وطول القامة
  . على االشتراك في روابط ثقافیة مشتركة كوحدة اللغة أو الثقافة

قلت التعریفات من التأكید على العرق بدال من الساللة لألسباب لقد انت
وأخذت العرقیة معنى مجموعة من السكان )  عدم وجود ساللة نقیة(المذكورة 

لھا أسطورة األصل المشترك وتقاسم ذكریات تاریخیة ولھا عناصر ثقافیة 
وھذا ما حصل عبر النقالت الساللیة  ،14ومرتبطة بإقلیم خاص ومتضامنة

   .العرقیة التي مرت على الجزائرو
فمنذ القدم كانت الجزائر مطمعا وملتقى لتعدد الثقافات سواء باالستعمار 

أو الوجود العثماني أو عبر قوافل  ...)البیزنطي، الروماني الوندالي،( القدیم
الھجرة منذ فجر السالم، وآخرھا االستدمار الفرنسي، وأصبح االختالط العرقي 

 ،الزراعیة والتجاریة خاصة: وتقاسم المصالح المشتركةعبر المصاھرة 
مصدرا لمحو حدة الفواصل العرقیة واللغویة، وعبر التنشئة االجتماعیة 
وبمقاسمة الفضاء الدراسي تجاوز المواطن الجزائري إشكالیة الوجود في الواقع 

لى والمخیلة، ألن مجموع االستعدادات الجسدیة والذھنیة الدائمة التي تترتب ع
عملیة التنشئة االجتماعیة للفرد والتي تجعل منھ فاعال اجتماعیا في إطار مجال 

)  habitus) (االستعدادات الجسدیة والذھنیة(اجتماعي معین والتي یطلق علیھا 
أصبح مصطلحا تشكل من خالل تصور فئة معینة من األفراد وتشربھم لنمط 

الوعي والالوعي وھو بذلك معین من الوجود جعلھم یتجاوزون التعارض بین 
یسمح بعدم حبس الواقع االجتماعي في األذھان ومعایشتھ في صورة أحالم قد 
تتحول من خالل كبت الھویة إلى صور العنف، ولكن یصل إلى مبتغاه بأن 
یجسد الفاعل االجتماعي ذاتھ خارجیا ویمارس ھویتھ بتناغم مع اآلخر الذي 

  .15یقاسمھ الحیز الزمكاني
التعددیة تعني في : د المذھبي مسلم بنائي في ثقافة التعایشالتعد - 3

التسلیم واقعا ال یسع عاقال إنكاره، والتسلیم بھ حقا : جوھرھا التسلیم باالختالف
للمختلفین ال یملك أحد أو سلطة حرمانھم منھم، بینما یرى محمد عمارة التعدد 

الزم مع مبدأ إن مبدأ الحریة یت. 16بأنھ تنوع مؤسس على تمیز وخصوصیة
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التسامح وھما قطبان في الحیاة االجتماعیة ال یمكن الحدیث عنھما إال بمفھوم 
الغیریة ووجود اآلخر في الفضاء الزمكاني، والتسامح على حد تعبیر محمد 

ھو إبداء السماحة للمخالفین للمسلمین بالدین وأن ھذا اللفظ : الطاھر بن عاشور
ھذا المفھوم یرتبط بالحریة التي . في عقیدتھ یدور حول حریة األخر غیر المسلم

  .17حریة االعتقاد، حریة التفكیر، حریة القول، حریة الفعل: ھي أربع
إن حریة المعتقد داخل الحلقة الكبرى وھي اإلسالم بما یحتویھا من 
تعدد مذھبي بالتسامح وفتح باب حریة المعتقد ما دام أن القصد الجوھري یتعدى 

فالمسلم أن یكون سنیا أو أشعریا أو أن یكون . في بیئة واحدة من یخالف المعتقد
معتزال أو خارجیا أو إمامي، فإن الفیصل فیھا ھي قواعد العلوم وصحة 

  . المناظرة التي تمیز ما في ھذه من مقادیر الصواب والخطأ أو الحق والباطل
یك ناھ) اإلسالم( ن وحدة الدین الذي یتمتع بھ المجتمع الجزائري أكما 

یستلزم إكساب النشء معاني حریة االعتقاد في الرأي ) سني( عن وحدة المذھب
وفي األفكار المتعلقة بنمط الحیاة ومظاھرھا السلوكیة خاصة في ظل االنفتاح 
الھائل في العالم االفتراضي على ثقافات العالم وأن تكون مناھجنا وأسالیب 

وتقدیم اإلقناع والحوار بدال من تدخالتنا تتعلق بالتسامح ورفض الجبر والقھر 
  .اإلقصاء والوصم

محكا اختباریا لمدى ) مذھب إباضي(لقد كانت تجربة أحداث غردایة 
صدق المقولة المقدمة سلفا، رغم ماحیك حولھا من نعارات مذھبیة بأغطیة 
متعددة، تمكن في النھایة القارب الجامع الممثل في وحدة الدین أن یكون حصنا 

  .ت فرصة دعاة االنشطار من باب التعدد المذھبيمنیعا لتفوی
خاصیة المجتمع الجزائري اللغویة : التعدد اللغوي محكا للتعارف - 4

یتكلمھا عرقین مختلفین،حیث ) وجود أكثر من لغة(تنطلق من التنوع األلسني 
تجاوز المزاوجة إلى ظاھرة التعدد اللغوي حیث یزاوج كل عرق اللغة 

ذه الخاصیة تنطبق على األمازیغ ، تسري في اتجاه واحد المنطوقة وإن كانت ھ
  . 18لغة المستدمرإلى  استخداما باإلضافة ) polyglotte( فھم متقني لعدة لغات

ھذا التعدد اللغوي یُعرف باستعمال منظومتین أو أكثر من جانب 
   .19المتكلمین في متحدث واحد
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فھو لیس مجرد ، "ھارالد ھارمان "فھو خاصیة إیجابیة على حد تعبیر 
تعدد اللغات وإنما تنوع لغوي ال یمكن االستغناء عنھ من أجل مواجھة متطلبات 

  .20الثقافة المحلیة والمحافظة على السلوك االجتماعي
لقد عرف محمد األوزاعي التعدد اللغوي المقابل العربي للكلمة بأنھ 

اینة في بلد واحد یصدق على الوضعیة اللسانیة المتمیزة بتعایش لغات وطنیة متب
إما على سبیل التساوي إذا كانت جمیعھا لغات عالمیة كاأللمانیة والفرنسیة  
واإلیطالیة في الجمھوریة الفدرالیة السویسریة وإما على سبیل التفاضل إذا 

 الغورمانشة، ، الھوسا،المیة كالعربیة بجانب لغات عامیةتواجدت لغات ع
  .21مھوریة النیجرالتوبو، السوناي زارما  مثال في ج

تشریعیا أقدمت الدولة الجزائریة الفتیة على قطع الطریق أمام الدعوات 
التي تجعل من اللغة األمازیغیة مظلة من أجل تمریر أشكال التصدع في البنى 

ثم لغة رسمیة في  2002االجتماعیة حیث تم رفعھا إلى مصاف لغة وطنیة عام 
  .201622القانون األعلى شھر فیفري 

نفتح ی ذيیأخذ معنى التنوع اإلزدواجي ال التعدد اللغوي بل التنوعھذا 
تنوع في االستخدام الواحد للغة سواء اللغة العربیة أو األمازیغیة حیث أن العلى 

مستوى عال في المناسبات : استخدام االزدواجیة لنفس اللغة في مستویین
، ومستوى آخر الرسمیة وفي المؤسسات التعلیمیة والنصوص المكتوبة غالبا

ُوصف بالھابط حیث االستعمال في الحدیث في الحیاة الیومیة العادیة مثل 
   .23استخدام اللغة العربیة

أو ازدواجیة ممارسة في ترتیب اللغتین العربیة واألمازیغیة حیث ترد 
الوطنیة والرسمیة، بأن اللغة العربیة ھي اللغة ): 3( من المادة) 1( في الفقرة

تمازیغت ھي كذلك لغة وطنیة  ورسمیة، : من المادة الرابعة) 1(وفي الفقرة 
: من المادة الثالثة) 2(ولكن ھناك مستویین أعلى وأسفل حیث شھدت الفقرة 

  .24تظل العربیة اللغة الرسمیة للدولة
في ظل التناغم والتفاھم ضمن حلقات االنتماء، تضمحل مثل ھذه 

لقة االنتماء اللغوي في الدائرة الدعوات للتمییز بین ترتیب اللغتین، حیث ح
سیاسیة األولى ھي الوطن العربي، والدائرة الكبرى لالنتماء الكوني  - الجیو
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األعراق في لغة ختصرت الطریق أمام تعدد الشعوب وا) العالم اإلسالمي(
  .القرآن

تؤكد : التعدد الثقافي تجاوزا من أجل بناء ثقافة العیش المشترك - 5
تحدة للتربیة والعلوم والثقافة لمنظمة األمم الم) 1 مادة(المادة األولى 

 21(في بیانھا بمناسبة الیوم العالمي للتنوع الثقافي للحوار والتنمیة " الیونیسكو"
، "ع البیولوجي لقانون الكائن الحي، أن التنوع الثقافي ضروري مثل التنو)ماي

لموضوعي فھو خاصیة أساسیة للوجود، لھ أسبقیة طبیعیة على المحتوى ا
اویة لذلك ینبغي الحكم على االنتماء الثقافي لإلنسان من ز. للثقافة الفعلیة

  . یكون إصالحھا وتعدیلھا في معنى احترامھامعیاریة الحقوق األساسیة، و
تعرف التعددیة الثقافیة على أنھا سیاسة في التعامل مع التنوع الثقافي، 

وترتكز على فكرة اقتسام  ،لثقافیةظاھرة انبعاث األقلیات ا وأسلوبا في معالجة
السلطة ما بین الجماعات الثقافیة ضمن مجتمع ما، اقتساما على أساس المساواة 

لذلك، . والعدالة، ترتبط بالتنوع الثقافي، فھي سیاسة تنظیمیة لھذا التنوع الثقافي
یتوجب االعتراف رسمیا بالجماعات المتمایزة ثقافیا، لیتم تطبیق ذلك عملیا من 

فیكون من واجب الدولة االعتراف بتعدد المجموعات . الل سیاسات معینةخ
ثقافیة وجعلھا تتعایش تعایشا سلمیا ومالئما للمناخ السیاسي العام في - اإلنثو

فال ینبغي أن یؤثر التنوع الثقافي في وحدة الدولة . حدود إمكاناتھا المتوفرة
من خالل المصالحة مع ھذا المعطى تجاوزتھ الدولة الجزائریة . وتماسكھا

وترسیمھ ) ینایر(الذات والھویة التاریخیة وتم إدراج رأس السنة األمازیغیة 
 . كعید وطني تحتفل بھ الدولة والمجتمع

إن التنوع الثقافي في الجزائر یعتبر تجاوزا لألزمة، أزمة االنتماء 
ھویتھا والھویة، كون الحیاة الثقافیة للشعوب ھي روحھا وكینونتھا بھا تتخذ 

وبفضلھا تنتظم حلقات انتمائھا في الفضاءات الجیوسیاسیة، وبالتالي یصبح 
  .تدھور الھویة وتصدعھا ھو أكبر خطر یھدد استقرار المجتمع

إن الدیمقراطیة الثقافیة التي تحلم بھا بعض الدول، قد جعلت منھا في 
حق في عدم بعض المجتمعات آلیة دافعة منذ التخطیط العرقي الذي ھو انتھاك لل

وفرضا لألحادیة التي تلغي اآلخر الذي یشاركك في الرقعة  ،25التمییز
الجغرافیة حیث تتجلى صور انعكاساتھ النفسیة في إحداث جرح یتسع كلما 



  مختار  بروال. د - عزالدین بشقھ. د
 

  

 2020جوان  -25: العدد                                                                     792

على غرار األعیاد، (عند ممارسة مظاھر الثقافة علنا سرت الكراھیة خاصة 
  .26)عادات االجتماعیةالطقوس وال

إن تبدد االضطھاد ضمن الفضاء المتنوع ثقافیا والذي یتسم باالعتراف 
المتبادل یعتبر بحق حصنا نفسیا واجتماعیا، ھذا االعتراف بالتعدد الثقافي في 
أبعاده االجتماعیة والنفسیة والتشریعیة یدفع بواجب وقایة اآلخر كشرط وجودي 

الثقافات في رقع متعلق بوجود الثقافة األخرى خاصة عند انحصار بعض 
، فاالعتراف بالثقافة الفرعیة ممارسة )على غرار بني میزاب(جغرافیا محددة 

وتشریعا یعتبر أكبر وقایة للوقوع في التعصب والعنف، ذلك أن انتماء الثقافات 
الفرعیة إلى نفس حلقات االنتماء الكبرى العرقیة أو الدینیة یعتبر صمام األمان 

 طبیعیا للحوار والتعایش في رقعة جغرافیة  ضد أشكال اإلقصاء ومدخال
  . واحدة

إن الحلقات الكبرى الجامعة ألشكال الثقافات المتنوعة قد تم الفصل فیھا 
 ) اإلسالم( عبر االنصھار التاریخي سواء تعلق األمر بحلقة وحدة الدین 

ة أو حلقة االنتماء الثقافیة العربیة، و أھمھا حلق) السني واإلباضي(بمذھبیھ 
  .االنتماء للعالم اإلسالمي

الموروث (ھذا الفصل في حلقات االنتماء یعزز معنى رأس المال الثقافي 
الذي یعبر عن مجموعة من الرموز والمھارات  والقدرات الثقافیة ) والمكتسب

واللغویة والمعاني التي تمثل الثقافة السائدة، والتي أختیرت لكونھا جدیرة بإعادة 
ھا  ونقلھا خالل العملیة التربویة، حیث یركز ھذا المفھوم إنتاجھا واستمرار

على أشكال المعرفة الثقافیة واالستعدادات التي تعبر عن رموز داخلیة 
مستدمجة تعمل على إعداد الفرد للتفاعل بإیجابیة مع مواقف التنافس وتفسیر 

  .27العالقات واألحداث الثقافیة
المجتمعات التي عرفت التعدد إن : الدول الحدیثة ومشروع المواطنة - 6

العرقي والمذھبي رغم سیادة عنصرا عرقیا أو مذھبیا، انتقلت في بناء دولتھا 
الحدیثة من الدعوة إلى روح القومیة وذوبان األقلیات في منطق األغلبیة 

بل إلى بناء  -كما فعلت القومیة العربیة أو التركمانیة في زمن ما - المسلطة
أ المواطنة التي تحتكم للدساتیر الوافیة للحقوق والعارضة تشاركي یقوم على مبد

  .لمعاییر التداول عبر النھج الدیموقراطي



  المواطنة والتجاوز من أجل ترسیخ الحوار والتعایش المشترك                                            
   

  

 793                                                                                 مجلة اإلحیاء

فالمواطنة محددة بمنظومة التمثالت والسلوكیات والعالقات والقیم 
االجتماعیة، أي كمرجعیة معیاریة وقیمة اجتماعیة، فھي مجموعة من القیم 

د أھم تجلیاتھا في االنتماء للوطن والتمتع لتدبیر الفضاء العمومي المشترك لتحد
بحقوق المواطنة وااللتزام بواجباتھا والمشاركة في تدبیر الفضاء العام الدال 

المواطن على تبني القیم /على التنشئة االجتماعیة التي تحاول تربیة الفرد
السیاسیة والقانونیة والمعرفیة لبنیة مفھوم المواطنة لتنعكس في سلوكیاتھ 

قتھ االجتماعیة داخل الفضاء العام المشترك للوطن الذي في المفھوم وعال
السیاسي المتداول یدل على معنى مادي، بل إنھ یدل على معاني وجدانیة 

 .28وروحانیة تتجاوز حدوده المكانیة
إن الوطن باعتباره المنزل یقیم فیھ اإلنسان وھو موطنھ ومحلھ، وینسج 

جنسھ متعددي الثقافات، تعبر عن حقیقة  فیھ الفرد عالقات أفقیة مع بني
المواطنة التي تربط الفرد بالدولة من ناحیة، والفرد وسائر المجتمع من ناحیة 
أخرى، یجد فیھا المواطن أمنھ في ظل طبیعة الدولة القائمة على المعاني 

إلى أن   -مثال - الحقیقیة للمواطنة حیث تشیر دائرة المعارف البریطانیة
صفھا عالقة بین الفرد والدولة، حیث یدین بموجبھا الفرد بالطاعة المواطنة بو

، تلك الحمایة التي تتعدى 29والوالء للدولة ومن ثم یحق لھ أن یتمتع بحمایتھا
  .البعد الفیزیقي إلى كافة أشكال الرمزیة الثقافیة

ھذا المعنى یصدقھ قول محمد عابد الجابري الذي یرى أن المواطنة 
قة السلطة بالمواطن والمواطن بالسلطة، والحق أن ما یلفت البحث عن عال: ھي

النظر في الفكر العربي الحدیث والمعاصر ھو ضمانة الخطاب السیاسي فیھ، 
نقصد الخطاب الذي یطرح مشكلة الدولة والمجتمع والعالقة بینھما من منظور 

  .30یعالج باألساس مسألة السلطة
رى حدوده في ما یخص أبنائھا مفھوم المواطن استغرقت فیھ الدول الكب

" Citoyen"حیث مصطلح مواطن ) لكن مازالت تدق بھ في مجتمعات األھالي(
تجاوزتھ الدساتیر حیث أقدمت الجمعیة " Citoyenneté"وما یقابلھ من مواطنة 
على حذف كلمة عرق من الدستور  )2018 ةجویلی 12( الفرنسیة مثال بتاریخ

تضمن الجمھوریة المساواة أمام قانون "، كتابتھا في المادة األولى المعادوجاء 
دون "، بدالً من " جمیع المواطنین دون تمییز بسبب الجنس أو األصل أو الدین
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، وبالتالي أصبحت الھویة انتسابا ثقافیا أو "ییز في األصل أو العرق أو الدینتم
عیة التي ر معینة تحددھا الثقافات االجتمایانتسابا إلى المعتقدات وقیم ومعای

ینتمي إلیھا الفرد والتي یكتسبھا من خالل الوالدة وعملیة التنشئة االجتماعیة 
السویة التي یمر بھا في حیاتھ ولیست انتسابا للعرق بل إلى  ثقافة المجتمع 

  .31الواحد
لقد أغلق الدستور الجزائري الباب أمام التأویالت المحبكة من قبیل 

أن الحریات األساسیة وحقوق " 38األقلیات، حیث ضمن الدستور في مادتھ 
والمواطن مضمونة، وتكون تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین  اإلنسان

تھ كي یحافظوا على سالم إلى جیل ، واجبھم أن ینقلوه من جیلوالجزائریات
ھذا التراث المشترك الذي یتكون ممارسة ویمرر عبر . 32"وعدم انتھاك حرمتھ

األجیال ھو الكفیل بمحو تلك الحدود العرقیة واللغویة المتصارعة، حیث تصبح 
على أن " 32سلطة القانون ضمن الدولة ھي المرجع وھذا ما أكدت علیھ المادة 

المواطنین سواء على أساس المولد أو المساواة أمام القانون دون التمییز بین 
العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر إما شخصي أو 

  .33"اجتماعي
كما كرس الدستور الجزائري نھجا یقطع الطریق أمام استغالل العامل 
الثقافي الذي ھو محور المناورات الھامشیة حول إشكالیات اللغة الفرعیة أو 

ت البعد الثقافي العرقي، بأن تحمي الدولة الثقافة بل ممارسة الطقوس في تجلیا
إعطاء الحق فیھا، وأن تجعل أشكال الثقافات الفرعیة ضمن اھتماماتھا 

  .34 )45المادة (بالمحافظة على التراث الثقافي الوطني المادي وغیر المادي 
ھذا االنتساب لثقافة المجتمع الواحد ھو أساس تكوین رأس مال 

كم الموارد الواقعیة أو المحتملة التي یتم "و حسب بوردیو اجتماعي الذي ھ
الحصول علیھا من خالل امتالك شبكة من العالقات الدائمة المرتكزة على الفھم 
والوعي المتبادل، و ذلك في إطار االنطواء تحت لواء جماعة معینة، فاالنتماء 

 .35الجماعي إلى جماعة ما یمنح كل عضو من أعضائھا سندا من الثقة واألمان
ال یضمن توفیرھما ورعایتھما إلى تحت مظلة ) الثقة واألمان(ھذان العامالن 

، البانیة لھویتھا لیس فقط بكونھا امتدادا ووفاء الدول التي تعترف بتعدد ثقافاتھا
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للذات ولكن تغیر وتحول یعطي لالختالف والغیریة وظائفھا التكوینیة في األنا، 
انطواء على الذات وإنما انفتاح وفھم وتواصل فالھویة لیست انغالقا أو 

  . 36وفاعلیة
  :خاتمة

تبدو معیقات المواطنة أمام بنیة التركیبة االجتماعیة العشائریة والقلبیة 
أمام المسعى المكلل بالجھود الرامیة إلى تفكیكھا،  إشكاالللمجتمع الجزائري 

لكن ما یضمن مدى فعالیة المسعى ھو التكفل واالرتقاء بالحقوق في إطار 
  .التشریع الذي یأخذ معنى االلتزام لیس اعترافا فقط بل ممارسة

لم تعد الشعوب عبر أصقاع العالم تسعى إلى االستحواذ على الرقعة 
-رسة التعسف القائم على األغلبیة بقدر ما لجأت الجغرافیة وال على مما

إلى تبني التعایش وتقاسم الواجب كما تتقاسم  - والفضل یعود إلى التربیة والتعلیم
الحقوق، خاصة أمام لجوء كیانات كبرى إلى تكتالت تبحث عن أدنى شروط 
االلتقاء من أجل عقد الحلف والتكتل على غرار االتحاد األوروبي الذي تجاوز 

  .الحدود الجغرافیة من أجل محو الفواصل الثقافیة
داخل المجتمعات المثقفة، تضمحل الفروق والحدود لتبعث اإلنسان ضمن 

ھذه األخیرة أصبحت مطلبا في المجتمعات العربیة . أفق جدید اسمھ المواطنة
واإلسالمیة بسبب تعدد المشارب الثقافیة وتنوع األعراق واأللسن داخل 

د، مما حتم على دولھا أن تسعى لتحقیق التناغم والتآلف المجتمع الواح
االجتماعي لیس عبر التشریع فحسب ولكن بفضل مشاریع تربویة تعلیمیة 

 .  تعاضد بھا مشاریعھا التنمویة
إن التجاوز الذي یلخصھ التحول من الھویة األصلیة إلى الھویة الوسیطة 

ر الفواصل العرقیة المشكلة ھو تجاوز أساسھ عبو 37ومنھ إلى الھویة الواقعیة
، بھدف ي ھي تمازج بین الھویات المتعددةفي ھویات مغلقة نحو الوسیطة الت

  . االنصھار الذي تضمنھ الدولة الوطنیة حتى تتشكل الھویة الواقعیة
یة الواقعیة تداركت إشكالیات ممارسة الھو) دولة االستقالل(ة فالدولة الوطنی

إرساء مبدأین أساسین ھما الحوار والتعایش على  واستطاعت في مسیرتھا
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  التجدید الدیني في فكر علي شریعتي 
Religious Renewal in the Thought of Ali Shariati  

  

  یعلى فاروق .د                    )1(ترایكیة یامنة. د
  سطیفجامعة  -كلیة العلوم االجتماعیة  واإلنسانیة       األكادیمیة العسكریة لشرشال 

lilaf8@yahoo.fr          ali.mona80@yahoo.com 
  

  30/05/2020: تاریخ القبول  12/09/2019 :اإلرسالتاریخ 
  

   :الملخص
یعد من أھم رواد الفكر الدیني في العالم اإلسالمي،  اتناولنا في ھذه الدراسة رائد      

حیث ساھم شریعتي في خلق رؤیة جدیدة للدین اإلسالمي بعیدا عن األفكار الكالسیكیة 
  .والنمطیة التي اعتاد رجال الدین زرعھا في ذھن الناس

وعلى اإلنسان  ،دین الشرك ودین التوحید ،حیث توصل شریعتي إلى وجود دینین
فالقضیة عند هللا ھي عبودیة ضد عبودیة ولیست  ،لوعي للتمییز بین الدینینالتحلي با

  .زندقة ضد اإلیمان با� وھذا ھو جوھر التجدید الدیني في فكر شریعتي
  .التجدید الدیني؛ إسھامات؛ الفكر الدیني؛ اإلسالم؛ علي شریعتي :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
In this study, we discussed one of the pioneers of religious thought in 
the Islamic world; Shariati contributed to creating a new vision of the 
Islamic religion away from the stereotypes that the clerics used to 
implant in people's minds. 
Shariati found that we have  two religions, Religion of polytheism and 
religion of monotheism and human must be aware the distinction 
between the two religions ; The issue with God is slavery against 
slavery not heresy against faith in God; and this is the essence of 
religious renewal in the thought of Shari'ati. 
Key words: Religious Renewal; Contributions; Religious Thought; 
Islam; Ali Shariati. 

                                                        
  .المرسل المؤلف -1
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  : مقّدمة

یعتبر التجدید الدیني من أھم المواضیع التي تناولھا الكثیر من العلماء 
حیث یعبر ھذا المصطلح  عن إعادة قراءة وتمحیص لما قدمھ  ،والمفكرین 

فھو عبارة عن إحیاء للفكر الدیني  لكي  ،علماء الدین وفقھائھ عبر التاریخ 
حیث نجد أن اإلنسان  ،یتناسب مع جمیع العصور واألزمنة والمجتمعات

والمجتمع في حالة تغیر مستمر مما یتطلب صیاغة قوانین ومفاھیم جدیدة 
رة شؤون الحیاة، وذلك من خالل خلق رؤیة أكثر مالئمة وعصرنة مع إلدا

المشكالت االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة من خالل القراءة المتجددة 
والمتطورة للفكر الدیني اإلسالمي لتمكن من مواكبة الحضارة والخروج من 

  .التبعیة والتخلف
 ،إلیرانیین والمسلمینكما یعتبر علي شریعتي من أبرز علماء االجتماع ا

حیث استطاع من  ،ومن أھم المفكرین الذین بحثوا في قضایا الدین بشكل خاص
خالل فكره التنویري الثوري المتجدد التأثیر في الكثیر من الناس بمختلف 

  .كما كان لھ األثر الكبیر في اندالع الثورة اإلسالمیة اإلیرانیة ،شرائحھم
یص لألفكار الدینیة وغربلتھا بالشكل حیث عمل شریعتي على إعادة تمح

الذي یسمح لھا بأن تكون أكثر فاعلیة وتأثیر في مجتمعاتنا اإلسالمیة بھدف 
توعیة األجیال وجذبھم نحو اإلسالم األصیل التوحیدي وإبعادھم عن دین 

  .فیوني كما یفضل شریعتي أن یسمیھالشرك أو الدین األ
"  علي شریعتي"أكثر على ومن خالل ھذه الدراسة سنحاول التعرف 

والتعرف على فكره الدیني اإلصالحي التجدیدي، والوقوف عند مساھماتھ 
القیمة التي حاول من خاللھا إبراز دور الدین بشكل عام واإلسالم بوجھ خاص 

من خالل القراءة المتجددة والحداثیة للدین لیتالءم  ،في نھضة الشعوب وتقدمھا
ن ممحاولین اط القوة ونقاط الضعف في أفكاره مع متطلبات العصر،مبرزین نق

  :  التساؤالت التالیةاإلجابة في عن مجموعة من العناصر خالل 
  ما مفھوم التجدید الدیني في فكر علي شریعتي؟ -
  ؟ما ھي مظاھر التجدید الدیني في فكره -
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  ما الدور الذي لعبھ شریعتي في التنویر الدیني؟ -
  ؟الدیني في فكره وآلیات اإلصالحھي أسس  ما -

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أھمیة الموضوع الذي  :أھمیة الدراسة - 1  
باإلضافة إلى المكانة التي یحتلھا علي شریعتي في الفكر  ،نحن بصدد معالجتھ

حیث یعتبر التجدید الدیني من المواضیع المعاصرة  ،االجتماعي واإلسالمي
التي أسالت الكثیر من الحبر كما یعتبر شریعتي من أھم رواد التجدید الدیني 

وذلك من خالل مساھماتھ القیمة التي حاول من خاللھا إبراز دور  ،اإلسالمي
الدین بشكل عام في نھضة الشعوب وتقدمھا من خالل القراءة المتجددة 

 .ثیة لھ لیتالءم مع متطلبات العصروالحدا
قبل التطرق إلى مفھوم التجدید الدیني في فكر : مفھوم التجدید الدیني - 2

علي شریعتي والذي سنستعرضھ  تباعا في مجموعة من العناصر التي قمنا 
سنتناول مجموعة من التعاریف التي تناولھا بعض  ،بعرضھا في ھذه الدراسة

 .التجدید الدیني من الباحثین العرب لمفھوم
التجدید في ": التجدید الدیني على أنھ  عبد هللا الیوسفالشیخ حیث یعرف 

الفكر الدیني ولیس في الدین نفسھ، أو ھو إعادة نظر وتأمل فیما أنتجھ العلماء 
من فكر دیني طوال التاریخ، ومن ثم فھو حركة داخل الدلیل ولیس خارجھ، 

 ،أوسع، ونظرة أكثر عمقاً، وأكثر شمولیةوھو إعادة تأصیل للمسلمات بأفق 
التجدید أیضاً یعني عملیة علمیة فكریة دائمة ومستجدة، وھو استمرار متطور 
للتاریخ ولیس جموداً عنده، وإبداع مستمد من األصالة ولیس استغراقاً في 

  .1"وبھذه الرؤیة یتضح مفھوم التجدید الدیني ،الماضي

إعادة " :أن المقصود بالتجدید ھوفیرى  الدكتور لطفي الزغیر،  أما 
: نھ ورد في الشروح قولھمأاألمور إلى ما كانت علیھ في بدایة ظھورھا، إذ 

  .2"لكتاب والسنة واألمر بمقتضاھماندرس من العمل بااإحیاء ما "
وطبقا للزغیر، فإن مصطلح التجدید لغة یدل على تجدَّد الشيء، بمعنى أنھ  
الشيء أي صیَّره جدیدا، كما في الصحاح للجوھري، ، وجدَّد "صار جدیدا"

  .3 موالتجدید شرعا أو اصطالحا ال یخرج عن ھذا المفھو
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سنتناول في ھذا العنصر جملة من الدراسات التي  :الدراسات السابقة - 3
في فكر شریعتي باإلضافة إلى مجموعة أخرى تناولت موضوع التجدید الدیني 

محاولین إجراء من الباحثین والمفكرین الذین تناولوا موضوع التجدید الدیني 
مقارنة بینھا وبین التجدید الدیني في فكر علي شریعتي للكشف بین نقاط االلتقاء 

 .واالختالف في مفھوم التجدید
   4)المتجدید الفكر الدیني في اإلس( :الدراسة األولى

 )1929و  1928(وھ��ي عب��ارة ع��ن محاض��رات ألقی��ت ف��ي الفت��رة م��ا ب��ین  
 ،عب�اس محم�ودالباح�ث بترجم�ة م�ن  ،2000س�نة  في شكل كتاب  والتي  نشرت

دراسة المفكر الھندي محمد إقبال وھو مفكر وفیلسوف إس�المي ال حیث قام بھذه 
والریاض��ة تناول��ت ھ��ذه الدراس��ة ف��ي مجموع��ة م��ن الفص��ول المعرف��ة  ، ھن��دي

الدینیة،البرھان الفلسفي عل�ى ظھ�ور التجرب�ة الدینی�ة، األلوھی�ة ومعن�ى الص�الة، 
 مھم��ا روح الثقاف��ة اإلس��المیة، مب��دأ الحرك��ة الدینی��ة وص��وال إل��ى ط��رح تس��اؤال

ھل الدین ممكن؟ فك�ل ھ�ذه الفص�ول ح�اول م�ن خاللھ�ا الكش�ف ع�ن كیفی�ة  :وھو
ما یمكن االستعانة بھ في ھذه الدراسة ، وھو التجدید في الفكر الدیني في اإلسالم

باعتب��ار أن إقب��ال یعتب��ر أول م��ن كت��ب ف��ي مفھ��وم التجدی��د ال��دیني ف��ي العص��ر 
  .الحدیث
تعتب��ر ھ��ذه الدراس��ة م��ن الدراس��ات الرائ��دة  واألق��دم  ف��ي مج��ال التجدی��د و

عل�ى فك�رة الحرك�ة والتغیی�ر الت�ي تعتب�ر فیھا المفك�ر ركز  أینواإلصالح الدیني 
كما أن  ،ي الدین اإلسالمي والتي یكون قوامھا االجتھاد بمختلف أدواتھاألساس ف

التجدید واالجتھاد ال یعن�ي الھ�دم والب�دء م�ن جدی�د وھ�و األم�ر ال�ذي  ی�ؤدي إل�ى 
نستطیع م�ن خالل�ھ  ،جمود الفكر الدیني حیث یجب أن یكون ھناك تراكم معرفي

وھ��ي نقط��ة االلتق��اء ب��ین فك��ر ش��ریعتي  ،التجدی��د والبن��اء واالس��تمراریة والتغیی��ر
ومحمد إقبال حیث الدعوة إلى عدم تقدیس ما جاء ب�ھ الس�لف الص�الح وف�ي نف�س 

فالمس��الة المطروح��ة ف��ي مس��ألة  ،الوق��ت ع��دم التف��ریط فی��ھ وإھمال��ھ بش��كل كل��ي
ق���راءة علمی���ة حض���اریة  ،تجدی���د دوري ف���ي الق���راءة للفك���ر ال���دیني اإلس���المي

  .متطورة
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الثق��افي  دراس��تنا وتحلیلن��ا لھ��ذه الدراس��ة غن��ا الباح��ث ونالح��ظ م��ن خ��الل 
عل�ى الثقاف�ة  أن�ھ ش�دید االط�العكم�ا  من جنسیة ھندی�ة باعتباره  ،واألیدیولوجي 

األمر الذي أدى إلى تأثره ببعض األفكار األوروبیة لكن دون التخلي  ،األوروبیة
ات والت��ي ن��ھ ق��د وجھ��ت ل��ھ مجموع��ة م��ن االنتق��ادأإال  ،ع��ن الثواب��ت اإلس��المیة

ن��ھ ل��م یعتن��ي كثی��را بترتی��ب األفك��ار أترك��زت ف��ي معظمھ��ا عل��ى منھج��ھ حی��ث 
ألول م��رة ف��ي تل��ك  أنھ��ا ت��رتبط بموض��وع ح��دیث ت��م تناول��ھوتنظیمھ��ا خاص��ة و

الفترة وھو موضوع التجدید ال�دیني ف�ي الفك�ر اإلس�المي مم�ا ك�ان یقتض�ي عل�ى 
  .5المفكر االستعراض الواضح والسلس لتلك األفكار

   6"تجدید الفكر اإلسالمي" عنوان ھذه الدراسة ھو  :الدراسة الثانیة
حسن التراب�ي   الباحثقام بھا ) 1993(سنة  في شكل كتاب نشرت الدراسة

ق�ام م��ن  ،وھ�و مفك�ر دین��ي س�وداني رائ��د  م�ن رواد التجدی��د السیاس�ي اإلس��المي
مس��ألة التطرق إل��ى ب�� أساس��یة  مح��اورخ��الل ھ��ذه الدراس��ة وم��ن خ��الل خم��س 

التجدید في الفك�ر اإلس�المي حی�ث اس�تھلھا بس�ؤال ح�ول ھ�ل یمك�ن تجدی�د الفك�ر 
ف��ي ب��اقي المح��اور إل��ى تجدی��د الفك��ر اإلس��المي وتجدی��د  تط��رقكم��ا ؟ اإلس��المي

لمح�ور األخی�ر ال�ذي تط�رق فی�ھ إل�ى اأصول الفقھ والدین والتجدید وص�وال إل�ى 
ف�ي  ی�رى التراب�ي ،د إقبالوعلى غرار محم ،مسألة الحركة اإلسالمیة والتحدیث

نھ البد من فتح باب االجتھاد والتجدید في الفكر الدیني اإلسالمي وع�دم أ دراستھ
حی�ث  ،وذلك من خالل وضع مجموعة من القواعد الت�ي ت�نظم ذل�ك ،الخوف منھ

وع�دم النظ�ر  ،یدعو ترابي إلى ضرورة التجدید ف�ي أص�ول الفك�ر ال�دیني والفق�ھ
ومثالیة تعیق النقد البناء الذي یمكن أن یؤس�س إلح�داث إلى السلف بقدسیة كبیرة 

یجابي م�ن ش�أنھ أن ینتق�ل بالع�الم اإلس�المي إل�ى مك�ان أفض�ل م�ن إتغیر وتطور 
  . ل من شریعتي وإقبال مع الترابيوھي النقطة التي یشترك فیھا ك،فیھ ھوالذي 

ع تعتبر ھذه الدراسة من األبحاث النظریة المھمة التي تناولت موضو كما
التجدی��د ال��دیني وتكم��ن أھمیتھ��ا أكث��ر ف��ي ك��ون تراب��ي م��ن المفك��رین المس��لمین 

حی�ث عم��ل التراب��ي  ،الع�رب وال��ذي یم�نح ھ��ذه الدراس�ة بعض��ا م�ن الخصوص��یة
األم�ر  ،على إجراء بحث معمق في الموروث الفكري الدیني والفقھ�ي اإلس�المي

  .إلسالميالذي جعلھ یكشف عن العلل التي أدت إلى تأخر وجمود الفكر ا
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لي شریعتي وتجدید الفك�ر ال�دیني ب�ین "عنوان ھذه الدراسة ھو : الدراسة الثالثة
   .7"العودة إلى الذات و بناء األیدیولوجیة

، ق�ام بھ�ا ال�دكتور عب�د ال�رزاق جب�ران وھ�و )2002(س�نة الدراسة نشرت 
حی�ث ق�ام م�ن خ�الل  ،مفكر وباحث دین�ي عراق�ي م�ن رواد الوجودی�ة اإلس�المیة

ھذه الدراسة باستعراض مفھوم التجدید الدیني في فكر عل�ي ش�ریعتي وذل�ك م�ن 
إل��ى تمھی��د ح��ول أزم��ة ال��وعي  موع��ة م��ن المح��اور الت��ي تط��رق فیھ��ا خ��الل مج

ال��دیني ف��ي فك��ر ش��ریعتي وإش��كالیة اإلص��الح ال��دیني وكیفی��ة إص��الح المؤسس��ة 
ل�ى التط�رق إل�ى مح�ور بعن�وان الدینیة من وجھة نظر عل�ي ش�ریعتي باإلض�افة إ

والیة المفكر بمعنى البحث عن اتجاھات الحكم األمث�ل والف�رق ب�ین والی�ة الفقی�ھ 
ووالی����ة المفك����ر الملت����زم ومس����ألة ال����دین االی����دولوجیا ب����ین ال����دین التقلی����دي 

  .واإلیدیولوجي  للوصول إلى البروتستانتیة اإلسالمیة كحل أخیر
تعتب��ر ھ��ذه الدراس��ة م��ن األبح��اث النظری��ة المھم��ة والمفی��دة الت��ي  حی��ث

 جب��رانحی��ث ق��ام  ،تناول��ت ع��الم یعتب��ر م��ن أھ��م رواد عل��م االجتم��اع اإلس��المي
باستعراض تحلیلي معمق ألھم أفكار علي شریعتي في مجال اإلصالح والتجدید 

ك�رة حیث تمكن من خالل عرضھ ال�وافي والش�امل م�ن إعط�اء الق�ارئ ف ،الدیني
لك�ن م�ن األخط�اء الت�ي وق�ع فیھ�ا عب�د ال�رزاق  ،عامة وشاملة عن فكر ش�ریعتي

حی�ث تعام�ل  ،تبنى وجھة نظر شریعتي دون توجی�ھ أي انتق�اد لفك�ره أنھ جبران 
مع ھذه األفكار كأنھا من المسلمات الغیر قابلة للدراسة والنقاش والنق�د و ھ�و م�ا 

س��تعراض المفھ��وم الع��ام للتجدی��د ھ��ذه الدراس��ة ف��ي ا ھ ف��يس��نحاول االس��تفادة من��
،  ولكنن��ا ف��ي المقاب��ل )جب��ران(وفق م��ا تط��رق ل��ھ ،ال��دیني لعل��ي ش��ریعتي وآلیات��ھ

  .سنحاول الوقوف على نقاط الضعف التي وقع فیھا شریعتي
الدكتور علي شریعتي  :نبذة عن حیاة علي شریعتي ومؤلفاتھ - 4

أشھر المفكرین اإلیرانیین المعاصرین في الخارج، اھتم بالتاریخ ) 1933-1977(
وعلم االجتماع والفلسفة، وانخرط في العمل السیاسي مبكرا دفاعا عن الحریة 
في وطنھ وفي كل بلد مستعمر أو مقھور من طرف األنظمة المستبدة، وحكم 

حكومة الجزائریة علیھ نظام الشاه باإلعدام غیر أنھ نجا من تنفیذه بفضل تدخل ال
وفاء لدعمھ للثورة الجزائریة التي ساندھا بقوة حینما كان طالبا في جامعة 
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السوربون وُسجن من أجلھا، ولم تدم شفاعة الجزائریین طویال، حیث قتل في 
  .1977جوان  19ظروف غامضة في منفاه بلندن في یوم 

اإلسالم،  ألف الدكتور علي شریعتي العدید من الكتب التي عالجت تاریخ
والمذھب الشیعي، والحضارة الغربیة ومسألة النھضة في العالم اإلسالمي وقدم 
مئات من المحاضرات حول التراث والقضایا المعاصرة والدعوة إلى التحرر 
من االستبداد واالستعباد، وقام تالمذتھ بتفریغ المئات من األشرطة الصوتیة 

كتیبات انتشرت حول العالم، كما التي سجلت فیھا محاضراتھ ونشرھا في شكل 
تنبھوا مبكرا إلى ضرورة ترجمتھا إلى اللغات المختلفة خاصة اللغة العربیة 
لتنتشر في العالم العربي الذي كان یعیش آنذاك ظروفا اجتماعیة وسیاسیة 

  .واقتصادیة مماثلة
وھكذا ترجمت كتب علي شریعتي إلى العربیة، وكان من أبرز 

وعادل كاظم وموسى قصیر، علي  ،إبراھیم دسوقي شتاالدكتور : مترجمیھا
  .الخ...الحسیني، إحسان صوفان، عباس الترجمان

لقد قامت دار األمیر في بیروت بإصدار اآلثار الكاملة للدكتور شریعتي 
مسؤولیة المثقف، : عنوانا، أذكرھا ھنا حسب ترتیب النشر 29بالعربیة في 

باھة واإلستحمار، فاطمة ھي فاطمة، اإلمام معرفة اإلسالم، مسؤولیة المرأة، الن
علي في محنتھ الثالث، الحج الفریضة الخامسة، دین ضد دین، بناء الذات 
الثوریة، منھج التعرف على اإلسالم، التشیع مسؤولیة، أبي وأمي نحن متھمون، 
التشیع العلوي والتشیع الصفوي، الدعاء، قصة حسن ومحبوبة، العودة إلى 

نسان بین الفاجعة والفالح، اإلنسان والتاریخ، اإلنسان واإلسالم، الذات، الحر إ
، األمة واإلمامة، صلى هللا علیھ وسلماإلسالم ومدارس الغرب، سیماء محمد 

خاتم النبیین، الحسین وارث آدم، اإلمام السجاد أجمل  صلى هللا علیھ وسلممحمد 
عرفة األدیان، روح عابدة، الشھادة، تاریخ الحضارة، األخالق، تاریخ م
   .8وترجمت ھذه الكتب إلى عدة لغات عالمیة كاالنجلیزیة والفرنسیة

  :علي شریعتيمظاھر التجدید في فكر  - 5
لكي نتمكن من التعرف على أھم التحدیثات : رهمفھوم اإلنسان في فك -أ

والتجدیدات التي قام بإدخالھا على الفكر الدیني اإلسالمي البد من اإلشارة إلى 
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بین اإلنسان ) شریعتي(یمیز  حیث ،اإلنسان من وجھة نظر شریعتي تعریف
والفرد حیث یشیر إلى أن ورود كلمة فرد في القرآن تشیر إلى نوع من أنواع 
الحیوانات التي تمشي على قدمین وعندما نقول إنسان فالمقصود بھ الحقیقة 

ظواھر  السامیة الغیر عادیة الذي لھ تعریف خاص وأن ذلك التعریف ال یسع
الطبیعة حیث أن اإلنسان لھ ممیزات استثنائیة التي ھي السبب في أن یكون كل 

   .9فرد من أفراد النوع البشري إنسانا بقدر معین
ومن ھنا نالحظ أن شریعتي قد أورد نوعا من التمایز بین مفھوم البشر 

حیث یمثل ھذا األخیر أعلى مراتب الموجودات رفعة ومكانة  ،ومفھوم اإلنسان
عندما نقول إنسان لم یكن : "ا یؤكده شریعتي من خالل قولھ عند هللا وھذا م

مقصودنا التعریف الشامل لجمیع أفراد ھذا النوع الذي یعیش منھ اآلن ثالث 
بشر جمیع أفراد ھذا النوع ھم  –بصورة مشتركة  –ملیارات على وجھ األرض 

ن كل منھم یتمكن أن یكو ،ولكنھم لیسو أفرادا لإلنسان جمیعا ،بصورة مشتركة
فاإلنسان الھدف في فكر شریعتي ھو  ،10"إنسانا إلى حد ما وبمقدار معین

نھ إ ،اإلنسان المرتبط بجماعة والمندمج فیھا دون أن یذوب فیھا أو ینفصل عنھا
إنھ إنسان  ،لحیاة اإلنسانیةإنسان جماعي اجتماعي بالفطرة یھدف إلى تطویر ا
وبھذا یمیز شریعتي بین  ،یعیش على ھذه األرض ویناضل ضمن الواقع المعاش

فالصوفیة تدعو إلى اندماج اإلنسان  ،مفھومھ لإلنسان عن المفھوم الصوفي
إنھا تقضي على إنسانیة اإلنسان  ،بالذات اإللھیة من خالل السمو الروحي

   .11وتجعلھا فداء لما وراء الطبیعة

بوعیھ  األخرىمختلف عن باقي الكائنات فبالنسبة لشریعتي  اإلنسان 
بان في االندماج دون الذوتجاه الواقع المعاش وخاصیتھ النضالیة وقدرتھ على 

  .جماعتھ وأمتھ
 نظرة عن العنصر ھذا في الحدیث یدور:  الفكر الدیني عند شریعتي -ب

 ھو الدینیة المعرفة في شریعتي منھج فھم فمفتاح ،الدین لمسألة  شریعتي علي
 كیان أنھ حیث من الدین إلى ینظر فشریعتي دینیا، اجتماعي عالم بوصفھ فھمھ

 أدائھ على ویركز االجتماعیة، الحركات في فعاال عنصرا وكونھ اجتماعي،
  .المجتمع في العملي
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 الكالمي، بمعناھما والشرك التوحید عن یتحدث ال التوحید عن بحثھ ففي
 ھو التوحید أن یرى حیث االجتماعیین، والشرك التوحید عن یتحدث وإنما

 دائما كان الذي الدین ھو الشرك حین في االجتماعیة، الوحدة یحقق الذي النظام
  .الطبقي والشرك االجتماعي التمزق یبرر

 أكثر اجتماعیا صراعا والتوحید الشرك بین الصراع یرى فإنھ ھنا من
 القضاء أجل من حركة التاریخ طول على كان التوحید ألن كالمیة، مواجھة من

 الشرك تحطیم أجل من عام وبشكل العنصریة، والتفرقة الطبقي، التمزق على
 غیر األدیان فإن األساس ھذا وعلى البشري، الوسط في والفئوي الطبقي

 وتقدیس الدفاع خنادق وأھم حماة أكبر من كانت اصالخ بالمعنى التوحیدیة
 .التاریخ طول على البشریة والتفرقة الطبقي النظام

 الفكر صیاغة وإعادة االجتھاد، مسألة في أیضا یرى شریعتي أن كما
 إلیھا توصل التي العلمیة اإلمكانات بجمیع االستعانة ضرورة خالل من الدیني
 األدیان تاریخ علم وبالذات اإلنسانیة ومالعل مجاالت في المعاصر، العالم

 علمیا اإلنسان معرفة وعلم واالستشراف واالقتصادیة، االجتماعیة والعلوم
 اإلسالمیة الدراسات مجال في اإلیرانیین نجاح عدم سر أن ویرى وفلسفیا،
 أغلب في كانوا العلماء ھؤالء أن في یكمن المعاصر، اإلسالمي الفكر وإنضاج
 .الحدیثة اإلنسانیة العلمیة الرؤیة عن ینبعید األحیان

 اإلسالم ودراسة عامة األدیان دراسة في شریعتي ینتھجھ آخر وأسلوب
 الحقیقة من الوجھ ذلك لكشف الدینیة األساطیر بدراسة االھتمام ھو خاصة،

  .المباشرة التجربة خالل من لنا یتضح ال الذي
 قلقھ لتھدئة اناإلنس اتبعھا التي السبل إحدى أن شریعتي ویرى
 وفي ،الفنیة واآلثار والحكایات األساطیر نحو اتجاھھ ھو الدائمین واضطرابھ

 القلق لھذا معالجتھ ھي للدین األساسیة المھمات إحدى أن یرى للدین تحلیلھ
 األساطیر علماء من للكثیر وخالفا اإلنسان، منھ یعاني الذي واالضطراب

 األدیان خصائص من ھي والرموز یراألساط بأن یعتقدون والذین واألدیان
 زمنیة بفترة محدودا یكن ولم یتوقف لم االتجاه ھذا أن شریعتي یرى القدیمة،
   .12التاریخ بھ یتمتع مما أكبر بحقیقة تتمتع األساطیر وأن معینة،
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 في فعاال وعنصرا اجتماعي كیانومن ھنا تتجلى لنا نظرتھ للدین كونھ 
 ال االجتماعیة الوحدة یحقق الذي التوحید تحقیق ھدفھ،االجتماعیة الحركات

 ذلك أجل ومن الطبقي، والتفاوت االجتماعي التمزق یبرر  ما عادة الذي الشرك
 بصفة واإلسالم عامة األدیان دراسة في جدیدا منھجا النتھاج المھتمین یدعوا
 العلوم مختلف توفرھا التي العلمیة األسالیب مختلف على یرتكز خاصة
 الدین یسعى سامیا ھدفا أعینھم نصب واضعا الحدیثة واالجتماعیة نیةاإلنسا

  .اإلنسانیة منھ تعاني الذي واالضطراب القلق ذلك معالجة وھو لتحقیقھ
في ھذا العنصر سنحاول استعراض  :التنویر الدیني عند شریعتي - 6

   :أھم مساھمات علي شریعتي في مجال التنویر الدیني
إن إمكانیة الجمع بین التنویر والتدین،  :والتدینالجمع بین التنویر  -أ

یكون میسراً في حالة عدم إیجاد تضاد بین الدین والعلم من جھة وأن یكون 
الدین مستعداً دائماً الستیعاب المتغیر ومواصلة التكامل على مدى الزمان 
والمكان من جھة أخرى، وعلى الرغم من أن التعریف الغربي للتنویر اقترن 

وعلى مدى تاریخھ بالعلمنة وإقصاء الدین، إال أن  ھذه النظرة المادیة  دائماً 
كانت وبشكل كلي قد سجلت موقفھا من المسیحیة من جھة ومن التقالید 

 .والمواریث غیر العقالنیة من جھة أخرى
وبما أن اإلسالم عد العقالنیة أحد المصادر الرئیسیة للدین ولم یقل بتضاد 

أكثر من ذلك فإن ما ال یقره العقل ال یقره الدین والتجدید العقل مع الدین بل و
 . في الدائرة الدینیة یقرنھ باالجتھاد

وبشكل إجمالي فإن التنویر ال یمكن أن یتعارض مع اإلسالم ومن جمیع 
كما أن وجود متنورین مسلمین من خارج علماء الدین أمثال جالل آل  الجوانب،

اإلیراني أفضل دلیل على عدم تعارض احمد وعلي شریعتي في المجتمع 
   .13اإلسالم القائم على االجتھاد مع التنویر

وبالتالي فإن التنویر عنده مقرونا دوما باالجتھاد والتجدید الدیني ما لم 
قصي الدین في یتعارض العقل مع الدین عكس المفھوم الغربي للتنویر الذي ی

كل من محمد إقبال وحسن مقابل العلمانیة وھو ما یتفق علیھ شریعتي مع 
  .الترابي
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یمكن أن نقول أن إیران لم تشھد  :دور شریعتي في خطاب التنویر -ب
منذ نھضة اإلمام الخمیني وصوالً إلى بروز علي شریعتي، حركة جدیة مثل 

جویلیة استطاعت أن تحدث تالحما قویا بین المجتمع والدین وعلى  15انتفاضة 
الخمیني في انتفاضة الخامس عشر من جویلیة نحو غیر مسبوق، وكانت خطوة 

خطوة لم تعھدھا المؤسسات الدینیة آنذاك، ولھذا، وبما حملتھ من بوادر مواجھة 
جدیدة وما أحدثتھ من نقلة نوعیة في موقف علماء الدین بالذات تفاعل معھا 

وكان وجود مرجع دیني كبیر على  ،الوسط الجماھیري وانشد لھا بشكل أساسي
یادة في ھكذا انتفاضة استطاع أن یدیر بشجاعة دفة المواجھة التي رأس الق

فتح الباب على وقد ساھم في ) النظام الشاھنشاھي( استھدفت رأس الھرم في
لالتجاه اإلسالمي وأن تستعید الساحة اإلیرانیة ثوابتھا الحضاریة  مصراعیھ

النظام (ك التي عملت القوى الرجعیة والعلمانیة الیمینیة والیساریة وكذل
، على تغییبھا وتشویھ سمعة الدین كونھ یتعارض مع التجدید )الشاھنشاھي

والعصرنة وقد استطاعت الخدعة الكبیرة لھذه القوى من جرف الشباب 
اإلیراني بعیدا عن ھویتھ محدثة شروخا كبیرة في بنیتھ الفكریة و العقیدیة، إال 

ھا واستجابت لنداء إنقاذ أن ھذه الطلیعة الشبابیة سرعان ما استعادت وعی
المجتمع من النظام واالستبداد عن طریق العودة إلى األصالة متمثلة باإلسالم 
ولتبدأ مع ھذه االستجابة مرحلة الصحوة الجدیدة التي انتھت في آخر المطاف 

 .بانتصار الثورة اإلسالمیة
 وكان انطالق ھذه المرحلة لیس سھالً بالمرة فإن حاجة المجتمع، بخاصة
الشباب والجامعیون منھم بالذات الذین یحملون رایة الحركة الفكریة في 
المجتمع، إلى تبیین المسائل والقضایا الدینیة وإقناعھم بعدم وجود تعارض بین 
الدین والتدین والمدنیة والتجدید، عبر لغة وأسلوب دعوى جدید ومقنع لم یكن 

جامعي نفسھ لیتحملوا ھذه یلبیھا إال مفكرون یمكن أن ینبثقوا من الوسط ال
المسؤولیة الخطیرة، وكان شریعتي المصداق البارز لذلك، فھذا المفكر المسلم 
المتنور استطاع عبر تبنیھ لخطاب دیني عصري ابتكره ھو بالذات من جذب 
ذلك الوسط الجامعي المتعطش الستعادة ھویتھ والمتطلع للخالص من الضیاع 

 .الفكري الذي كان یحاصره
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ب اإلسالمي لشریعتي لم یكن خطاب فرد، وإنما ھو خطاب مجتمع الخطا
ومن التیارات الدخیلة ) الشاھنشاھي(كان یھدف للخالص من الظلم واالستبداد 

یساریة كانت آو یمینیة، ھذا المجتمع قرر أن یختار بنفسھ طریق خالصھ الذي 
ومفكرین وجده في الدین،ولقد أُثري ھذا الخطاب اإلسالمي على أیدي علماء 

آخرین من مثل مطھري، الذي امتازت كتاباتھ ومحاضراتھ بأصالتھا وانفتاحھا 
 .على المتغیر

إن انتصار الثورة اإلسالمیة، ھو انتصار للخطاب التنویري اإلسالمي 
على جمیع االتجاھات الفكریة والثوریة غیر الدینیة في البالد، وال یخفى في ھذا 

 .ن أمثال مطھري وشریعتياالنتصار دور مفكرین بارزین م
والیوم فإن ھذا الخطاب ال یزال یمارس دوره، ومع كل االنتصارات التي 
حققھا لحد اآلن، فإذا لم یستطع أن یحتفظ بقاعدتھ المتمثلة باألصالة الدینیة التي 
أسس لھا مطھري، فإنھ ال بد وأن ینساق صوب االنحراف والتطرف ویساھم 

 .لسقوط المجتمع في شراك االستبداد والدكتاتوریةفي توفیر األرضیة المساعدة 
نھ یستلھم من خطابات أإن الخطاب الدیني الحالي في المجتمع على الرغم من 

كبر و أكثر أكخطابات شریعتي، لكن یجب أن تتسع دائرة اھتماماتھ لما ھو 
إلحاحا من ذلك لیستوعب التیارات العالمیة الجدیدة في مجاالتھا االجتماعیة 
والسیاسیة المختلفة، وبدالً من أن یظل إزاء المفاھیم العالمیة الجدیدة في حالة 
حیرة وانبھار ال بد أن ینزل ھو اآلخر للساحة معتمداً على العلم والمنطق 

ھیم جدلیتھ فما كان منھا موافقا مع األصالة واالستدالل لیخوض مع ھذه المفا
   .14دني تردد وبعیداً عن التعصب واألنانیةأالدینیة یتقبلھ بال 

علي شریعتي في خطاب التنویر اإلیراني من خالل  إسھاماتإذا تتجلى 
دوره الفعال في تعبئة الشباب الطالبي المتعطش الستعادة ھویتھ والمتطلع 
للخالص من الضیاع الفكري الذي كان یحاصره من أجل الخالص من الظلم 

، من خالل تبنیھ لخطاب دیني عصري مبتكر موجھا "الشاھنشاھي"واالستبداد 
 .لمجتمع یتمتع بأصالتھ وانفتاحھ على المتغیرلكافة أفراد ا

إسھامات  سنتناول في ھذا العنصر أھم: شریعتي وإصالح المؤسسة الدینیة - 7
  : علي شریعتي في مجال إصالح المؤسسة الدینیة والفكر الدیني
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الدین الثوري في نظر شریعتي ھو الذي یغذي  :ماھیة الدین الثوري -أ
 ،نقدیة اتجاه كل ما یحیط بھم من بیئة معنویة أو مادیةأتباعھ ومعتنقیھ برؤیة 

 ویكسیھم شعورا بالمسؤولیة تجاه الوضع القائم یجعلھم یفكرون في تغییره
   .15ویسعون لذلك فیما لم یكن مناسبا

أن��ھ یتف��ادى تبری���ر  -ال��دین التوحی��دي -إن الس��مة األساس��یة لھ��ذا ال��دیني 
الوضع القائم تبریرا دینیا وال یؤمن بمبدأ الرذوخ للوض�ع الق�ائم أو اتخ�اذ موق�ف 

الحظ��وا حرك��ة األنبی��اء : "حی��ث یق��ول ش��ریعتي ،الالمب��االة حی��ال م��ا یح��یط ب��ھ
وسوف یتضح لكم أن األدیان التوحیدیة خاصة ف�ي مراح�ل ظھورھ�ا األول�ى أي 

الش��وائب والتحری��ف تتس��م ع��ادة بط��ابع راف��ض للوض��ع الق��ائم  فت��رة نقائھ��ا ع��ن
وھ�ذا التم�رد والطغی�ان ی�أتي متص�احبا م�ع  ،ونزعة ثوریة على كل جور وفس�اد
واالنقی��اد لق��وانین الوج��ود الت��ي تتجل��ى فیھ��ا  ،العبودی��ة والخض��وع لموج��د الك��ون

   .16"اإلرادة والقدرة اإللھیة

لوضع ال�راھن م�ا ل�م یك�ن فأساس الدین حسب رأیھ یتمحور حول رفضھ ل
مناس�با وس�عیھ لتغیی�ره بك�ل الوس��ائل، ال تبری�ره دینی�ا أو اتخ�اذ موق�ف الالمب��االة 

  .منھ، فھو دین ثوري ال دین تبریري
یطلق علي  :خصائص دین الشرك  ودین اإلسالم عند شریعتي -ب

شریعتي على الدین التبریري مصطلح دین الشرك أو الدین االفیوني وھو عكس 
حیث یسعى الدین  ،مفھوم الدین التوحیدي أو الدین الثوري الذي یمثل اإلسالم

التبریري أو دین الشرك إلى تبریر الوضع القائم عبر ترویج معتقدات ذات 
صلة بما وراء الطبیعة ویسعى إلى تحریف االعتقاد بالمعاد والمقدسات والقوى 

الناس بأن وضعھم الراھن ھو الغیبیة ویشوه المبادئ العقائدیة والدینیة لیقنع 
وھو  ،الوضع األمثل الذي یجب أن یرضوا بھ ألنھ مظھر إلرادة هللا تعالى

   .17المصیر المحتوم الذي كتبھ هللا علیھم
القضاء والقدر الذي نفھمھ الیوم ھو من مخلفات : "یقول شریعتي أن

لجبر أمور فالتاریخ یروي لنا أن االعتقاد بالقدر والقول با ،معاویة وإرث منھ
ابتدعھا حكام بني أمیة لیسلبوا من المسلمین الشعور بالمسؤولیة ویحرموھم من 

 االنصیاعخاللھ من كل أنواع النقد ویقتلوا روح المبادرة فیھم ألن الجبر یعني 
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إلى كل ما ھو موجود والخضوع لكل ما ھو كائن في حین كان أصحاب النبي 
مسؤولیة االجتماعیة ویأخذونھا على یشعرون دائما بال صلى هللا علیھ وسلم

   .18"عاتقھم كمھمة أساسیة ودائمیة
ھي الجھل  -كما یعددھا اإللحادیین -العوامل األساسیة لھذا الدین 

والخوف والمالكیة والتمییز الطبقي إن ھذه األمور التي یذكرھا اإللحادیین ھي 
أفیون الشعوب جاء الدین : "ي ال یمكن إنكارھا وأن قولھمحقائق یقول شریعت

ھو قول " لیخضع الناس للذل والھوان والجھل والتخلف والمصیر المجھول
   .19صحیح ال یمكن إنكاره والنیل منھ حسب تعبیر شریعتي

َال أَْعبُُد َما  )1(قُْل یَاأَیُّھَا اْلَكافُِروَن  :حیث یذھب شریعتي إلى قول هللا تعالى
حیث یدعو شریعتي إلى التركیز على التكرار  ،)2-1: الكافرون( )2(تَْعبُُدوَن 

والدقة في ھذه السورة حیث أن جوھر الفكرة بالنسبة لشریعتي موجود في قولھ 
لة أالمس ،فالخطاب ھنا موجھ للكافرین ال الزنادقة ، َال أَْعبُُد َما تَْعبُُدونَ  :تعالى

العبودیة لة صراع بین العبودیة والزندقة وإنما الصراع بین ألیست مس
الذین ال یؤمنون (نبي اإلسالم لم یكونوا زنادقة  والعبودیة وأن الذین ناوؤوا

َوَال أَْنتُْم لھ اإلسالم الواحد إبل كان عدد ألھتھم أكثر بكثیر من ) بوجود هللا 
وھذه اآلیة ال تختلف في المعنى عن اآلیة  )3: الكافرون( َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ 
لقرآن یكرر ھذا المعنى ألنھ یرید ترسیخ ھذا المبدأ في أدمغتنا السابقة إال أن ا

لَُكْم ِدینُُكْم َولَِي  )5(َوَال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد  )4(َوَال أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم وعقولنا 
وفي أخر السورة  ،إنھ یعید ویكرر المفھوم نفسھ) 6- 4: الكافرون( )6(ِدینِ 

ومعنى ھذا أن  لَُكْم ِدینُُكْم َولَِي ِدینِ یعلن النص التالي شعارا لھذه النھضة 
الصراع على طول التاریخ ھو صراع بین الدین والدین ولیس بین الدین 

   .20والزندقة

ومن ھنا یتجلى أن جوھر الصراع لیست مسألة صراع بین العبودیة 
أو دین "بین الدین التبریري  أيوالزندقة وإنما الصراع بین العبودیة والعبودیة 

الذي یرتكز على الجھل والخوف والمالكیة والتمییز  "الشرك أو الدین األفیوني
على العدالة والوحدة  الذي یرتكز" أو الدین الثوري"الطبقي والدین التوحیدي 
  .صراع أبدي على طول التاریخ رأیھاالجتماعیة، وھو حسب 
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):  إسالم علماء ال إسالم مشایخ(احتراف الدین عند شریعتي  -ج
بأن شریعتي اتخذ موقفا ) ھكذا تكلم شریعتي(في كتابھ ) فاضل رسول(یصرح 

الفترات  معارضا لوجود المؤسسة الدینیة، على النحو الذي أصبحت علیھ في
إذ اعتبرھا مؤسسة فوقیة،تفرض ھیمنھا و اضطھادھا على المسلمین  ،المتأخرة

   .21باسم اإلسالم

الدین ( حیث أن الدین في المؤسسة الدینیة، دین تخدیري فھو
صحیح أنك خنت و بعت مصیر الناس لآلخرین إال أنك :االستحماري یقول لي

ھناك طریق أسھل، ما !اباال تستطیع أن ترجع حقوقھم علیھم ولیس ھذا صو
فلن یبقى علیك شيء، ! أن تقرا الكلمات ست مرات و أنت متجھ نحو القبلة ھو؟

ستغفر ذنوبك كلھا و !وستغفر ذنوبك كلھا ألنك حینھا ستنال الشفاعة، والرحمة
.. ألنك حینھا ستنال الشفاعة، و إن رب ھذا الدین سیصفح عن جمیع السیئات

بل ینبغي علي أن  (.. ثم یقول ،...)د رمال الودیانوسیمحى ذنوبك ولو كانت عد
أطلب رضا والة هللا والدین فیصدق لي أولئك الوالة بالنیابة عن جمیع 

ال شك أن شریعتي ھنا  ،..)المظلومین وحتى عن هللا على جواز دخولي الجنة
یحارب االستفراد في الفھم لفئة معینة للقرآن والسنة، كما أنھ یعاني من أولئك 

 . 22صحاب العمائم المتاجرین بالدین والمخدرین للناس باسمھأ
فانتقد شریعتي تحول بعض رجال الدین إلى مؤسسة شبھ رسمیة وتحولھا 
بھذه الصفة إلى مھنة وحرفة للكسب فالرسول كان یعمل بیدیھ ویعتاش من ذلك 

فلم  ،وكذلك األمر بالنسبة لباقي الصحابة وخشي أن یتحول اإلسالم إلى الفاشیة
یتقبل رجال الدین بحیث یتحولون في وجودھم إلى طبقة خاصة كما ھي مع 

   .23الكثیر من األدیان المنحرفة فلیس ھناك في اإلسالم إال عالم الدین
ومن ھذه الفكرة عارض شریعتي حصر الدین في مؤسسة شبھ رسمیة 

م یتقبل من الدین مھنة، لذا ل تخدیریة فاشیة مستبدة استغاللیة یتخذ رجاالتھا
فكرة تحول رجال الدین إلى طبقة خاصة تتمتع بامتیازات عدیدة، فحسبھ لیس 

  .مشایخ إسالمعلماء ال  إسالمھناك في اإلسالم إال عالم الدین، فھناك فقط 
إن األمر بالمعروف والنھي عن  :األمر بالمعروف والنھي عن المنكر -د

بتذل یترفع علي شریعتي عن المنكر الذین یتبادران إلى أذھاننا بمعناھما الم
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ھما عبارة عن عما یسمیھ المفكر  ،التحدث عنھ في األوساط الفكریة المثقفة
 ،)مسؤولیة المبدع) (مسؤولیة المثقف(أو ) المسؤولیة اإلنسانیة(روبي الیوم األو

؟ فة والفن واألدب في عالمنا الیومماذا تعني المسؤولیة المبحوث عنھا في الفلس
غیر أننا مسخنا معنى ھذین  ،بالمعروف والنھي عن المنكر بعینھإنھا األمر 

   .24المبدأین بحیث أصبح العمل بھما مرفوض ومستھجن
فحسبھ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھي مسؤولیة كل إنسان 

تجدید لبدوره التنویري والسعي دوما ل القیامومثقف ومبدع تتجلى من خالل 
بات العصر، ولیس كما حولھ الشیوخ الذین یتخذون الدیني بما یتوافق مع متطل

إلى منھج انعزالي صوفي یمیل إلى تجاھل الواقع والغیاب عن  من الدین مھنة
مسرح األحداث بنحو ینھمك فیھ كل إنسان بمشاكلھ وھمومھ الذاتیة یجعل 
رسالتھ في الحیاة العمل على إنقاذ نفسھ من سجن الدنیا والفرار بھا من جھنم 

  .ةالحیا
ھم من یعبر عنھم أتباع الطاغوت یقول شریعتي  :أتباع الطاغوت -ـھ

وھم المترفون الذین یملؤون العین ویشغلون المناصب ) المأل(القرآن بالقول 
الدین  ،والمواقع المھمة في مجتمعاتھم وال یلتزمون بمسؤولیاتھم وواجباتھم

الذي حكم التاریخ ھو دین المأل والمترفین وكانت حكومة ھذا الدین تتراوح بین 
أما دین التوحید ) دین هللا والناس(مباشر والصریح والحكم تحت غطاء الحكم ال

  .فھو لم یتحقق في أي برھة من التاریخ
فالدین اإلبراھیمي ھو الدین الذي ظل یواجھ دائما دین الطاغوت والمأل 

ویبشرھم هللا أنھ في ) المال(دعو الناس إلى التمرد على جبھة لمترفین ویوا
فھذا  ،خطاب ھذا الدین موجھ للناس وھدفھ إقرار العدالة ونشرھا ،صفوفھم

نھ لم یتحقق عینیا في التاریخ بل ظل على شكل أالدین ولید وعي الناس غیر 
كامل أبدا وأن الدین عارمة نقدت التاریخ ولم تتحقق فیھ بشكل  انتقادیةنھضة 

الدین األفیوني الذي أخذ على عاتقھ  ،الذي ھیمن على التاریخ ھو دین الطاغوت
  . 25تبریر الوضع القائم

فإن اإلنسانیة لم تحقق واقعیا الدین اإلبراھیمي  فبالنسبة لشریعتي 
الذي دعت إلیھ كل الدیانات السماویة بل وتتشارك فیھ، فھو في " اإلسالم"
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دائمة مع دین الطاغوت األفیوني السائد عملیا عبر مختلف األماكن مواجھة 
واألزمنة ممثال في المأل والمترفون وأصحاب المناصب، فھو في صراع دائم 
بین دعاة النھضة والتمرد ودعاة تبریر الوضع القائم، ولكن الغلبة دوما 

  .للطاغوت على حساب الوعي الطبیعي للناس الداعي للعدالة
یعتبر االستحمار من جھة الدین : ي ومفھوم اإلستحمار الدینيشریعت - و

ھو األكبر واألقوى واألعظم منذ العصور القدیمة وحتى المعاصرة، وھو ما 
طبقة "سماه االستخدام الدیني الستحمار العقول، والذي تروجھ باصطالحھ 

اك ، وھى طبقة متمیزة في تشویھ كل مفاھیم الوعي والعقل واإلدر"رجال الدین
وسلب اإلرادة والتفكیر، والتجھیل والغفلة والتخدیر، ویعتبرھا نسخة كاملة 
مطابقة لحكم الكنیسة في القرون الوسطى وأخذھا صكوك الغفران والتخلف 
آنذاك ضد العقل والعلم والفكر، كما یقسم االستحمار إلى فردى واجتماعي، 

والملوكیة ومثالھا  فیعتبر السلطات الحاكمة المتحالفة ثالث وھى السیاسیة
القرآني فرعون، واالقتصادیة االرستقراطیة ومثالھا القرآني قارون، والدینیة 

فمثلھ كمثل "ومثالھا القرآني ھو بلعم بن باعورة العالم الفقیھ والذي عبر عنھ هللا 
، وھى متحالفة ضد الفقراء "الكلب إن تحمل علیھ یلھث أو تتركھ یلھث

أي قضیة فردیة أو : "ي االستحمار قائالً ویلخص شریعت والمستضعفین
اجتماعیة، أدبیة أو أخالقیة أو فلسفیة، دینیة أو غیرھا، تبتعد عن النباھة 

ولعل البعض  داعیاً إلى التفكر واستعمال العقل ،"اإلنسانیة واالجتماعیة
یستغرب من استعمال شریعتي كلمة االستحمار، فإنھ یؤكد أنھا جاءت بھذا 

مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوھا "رآن عن الفقھاء األحبار المعنى في الق
   .26، فھو اصطالح قرآني صحیح"كمثل الحمار یحمل أسفارا

یس�لب  ما یشوه مفاھیم الوعي والعقل واإلدراك و فاالستحمار حسبھ ھو كل
اإلرادة والتفكی��ر م��ن جھ��ة ویعم��ل عل��ى التمك��ین للتجھی��ل والغفل��ة والتخ��دیر م��ن 

أخ���رى، ویمثل���ھ طبق���ة رج���ال ال���دین عن���د تح���الفھم م���ع الق���وى السیاس���یة جھ���ة 
  .واالقتصادیة ضد فئة الفقراء والمستضعفین

یدرس شریعتي تلك الحقبة الزمنیة  :اإلسالم البروتستانتي ،الھدف - ز
ضاءات االتي مرت بھا أوروبا من زاویة تاریخیة في منھجھ بغیة توفره على 
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كما  ،بعد أن نجحت التجربة اإلصالحیة في الغرب في مختبر الواقع ،لإلصالح
أن منھجھ القرآني یفرض علیھ ھذه الوجھة التاریخیة بدراسة سنن من كانوا 

وحینھا یركز وجھتھ مع  ،قبلنا فھي تجري على الباقین كما جرت على الماضین
ین مخدر للعقل واتجاھھا وأثرھا في تغییر القرون الوسطى من د ،البروتستانتیة

فالمسیحیة التي كانت طوال ألف عام  ،والوعي واإلرادة إلى مسار محرك وبناء
من العصور الوسطى سببا لظالمھا وتخلفھا تتحول ھذه الدیانة التي تمثل الھویة 

فلم  ،الحضاریة والشخصیة الجماعیة للغرب إلى عامل نھضة لإلنسان ھناك
ة الدینیة وإبعاد الدین وإنكاره وإنما ینشا ھذا التحول من التخلص من الھوی

إلى دین معترض ومنتقد متحرك  ،یتحول ماھیتھ من نمط زاھد للعقل و اإلرادة
ساع مرتكز على حیاة ھذه الدنیا وھذا ما فعلتھ البروتستانتیة فھي أوجدت ھذه 

فھذان لم یكونا موجودین في  ،الحضارة ولیس المادیة والتیار المخالف للدین
   .27ر النھضةبدایة عص

فشریعتي یقول أن الثورة الصناعیة لیست وحدھا السبب في خلق العصر 
الحدیث بل اإلصالح الدیني بوصفھ العلة الفكریة القریبة ھو الذي أزھق روح 
القرون الوسطى وزلزل المؤسسة الكاثولیكیة من الداخل متمثال ھذا اإلصالح 

عیة سلبیة إلى قوة تقدمیة في بالبروتستانت الذي حول المسیحیة من قوة رج
   .28ایجابیة

ومع أن شریعتي یدرك الفرق بین الحضارتین الغربیة واإلسالمیة 
وإدراكھ نسبیة الحلول االجتماعیة إال أن المنعطف التاریخي یوجب اإلضاءة 
على تلك الحقبة في الغرب وما یعیشھ المجتمع اإلسالمي لذا ینتھي بھ ھذا 

فكما استطاعت  ،بروتستانتیة إسالمیة الدعوة إلى وجوب قیام حركة
البروتستانتیة المسیحیة أن تفجر أوروبا القرون الوسطى وأن تھدم االنحطاط 
والتخلف التي كانت تجمد المجتمع باسم الدین والفكر فإن المطلوب من 
البروتستانتیة اإلسالمیة أن تفجر ثورة في الفكر الجدید وأن تبعث الروح في 

   .29حركة المجتمع

كما أن المجتمع اإلسالمي یختلف عن األوروبي المسیحي من ناحیة 
تراثھا الثوري فالمسیحیة خالیة من أي بعد ثوري فاضطرت أن تصنع من 
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أما البروتستانتیة اإلسالمیة فھي ذات عوامل متراكمة  ،مسیح السالم مسیحا ثائرا
اصر التي تمیز وفي ھذه العن ،ملیئة بالتنویر والثورة وتدافع عن حریة اإلنسان

المسیحي عن المسلم یدعو شریعتي إلى العودة إلى الذات إلى العودة إلى تلك 
العناصر التي تشكل بنیة الرسالة األولى بما تمثلھ من جوھر للذات وكذلك عودة 
إلى تلك العناصر التي حملتھا المسارات النموذجیة التي جسدت على طول 

   .30للدین زمنیابما یضيء الصیغة التكاملیة  ،التراث
 اإلسالمومن ھنا تتجلى الدعوة الصریحة لشریعتي إلى التجدید الدیني في 

على شاكلة التجدید الدیني المسحي وھو ما أسماه باإلسالم البروتستانتي، ھذا 
التجدید الذي یجب أن یفجر ثورة ضد الدین التبریري مرتكزا على العودة إلى 

، خاصة وأن عوامل نجاحھ متوفرة في الذات ویھدف إلى بعث حركة المجتمع
على غرار دعوتھ على التنویر والثورة والدفاع عن الحریات والعدالة  اإلسالم

  .االجتماعیة
یرى الكاتب والمفكر األردني ھیثم : اإلصالح الشیعي عند شریعتي - 8

الكسواني أن من أھم ما قام بھ شریعتي االنتقادات الشدیدة التي وجھھا إلى 
وما فیھ من خرافات، وإلى رجال الدین الشیعة وما ھم علیھ من انحراف التشیع 

واستغالل للدین، وكذلك السخط الذي كان یبدیھ تجاه الصفویین الذین جعلوا من 
، والدعوة إلى إزالة )م16(إیران دولة شیعیة في بدایات القرن العاشر الھجري 

ا بعض العبارات ما أضافوه على التشیع من أفكار ضالة ومتطرفة، وأیضً 
اإلیجابیة التي كان یقولھا بحق بعض الصحابة أو الدول اإلسالمیة أو علماء 

  .أھل السنة وقادتھم بخالف ما علیھ معتقد الشیعة
رضوان هللا  - وعلى الرغم من ھجومھ على الكثیر من الصحابة الكرام 

العباسیة، وتطاولھ على الدولة األمویة بشدة، وبشكل أقل على الدولة  -علیھم 
كان یثني على الدولة العثمانیة أنھا تمكنت من توحید مختلف األقوام واألجناس 

وشكلت ) بالتأكید ال یعتقد شریعتي ھنا أنھ اإلسالم الصحیح(تحت رایة اإلسالم 
منھا كیاًنا سیاسًیا عسكریًا منسجًما، لمواجھة الخطر األوروبي وحمایة أراضي 

 .المسلمین



  یعلى فاروق . د –ترایكیة یامنة .د
 

  

 2020 جوان -   25: العدد                                                                   818

فقد كان ": "التشیع العلوي والتشیع الصفوي"بھ قال شریعتي في كتا
في مطلع العھد الصفوي یجوبون شوارع وأزقة المدن وھم ) القزلباشیة(

اللعنة على أبي بكر، اللعنة على عمر، وكان یتعیّن : یصیحون بصوت واحد
على المارة أن یرددوا ھذا الشعار معھم، وكل من یتردد في ذلك سیغرز 

  .31"ره إلخراجھ من حالة الشك والترددالحراس حرابھم في صد
اتھم علي شریعتي، حكام الدولة الصفویة، بأنھم اقتبسوا الشعائر 
والطقوس الحسینیة من المحافل المسیحیة في أوروبا الشرقیة التي كانت تحیي 

المسیح،   فیھا ذكرى شھدائھا، وبأنھم حولوا اإلمام الحسین إلى صورة عن آالم
تم صبغ ھذه الطقوس والشعائر بالصبغة اإلیرانیة، أدخل وشدد على أنھ حتى ی

الماللي علیھا بعض التعدیالت لتوافق الذوق الشعبي اإلیراني وجعلوھا موائمة 
لألعراف والتقالید الوطنیة والمذھبیة في إیران، أما لغة ھذه الطقوس فھي لغة 

 .التصوف وأعمال الدراویش ومبالغات خطباء المنابر وشعراء العامة
كیف استطاعت الصفویة أن تنتج تشیًعا یشبھ التشیع في : "قول شریعتي

وإن أكسیر االستحمار الصفوي المشؤوم ! كل شيء ولیس فیھ منھ شيء؟
، ویقول !"استطاع أن یصنع من الدم تریاقًا ومن ثقافة االستشھاد ترنیمة نوم 

ھا أرست إن حذاقة ودھاء الحركة الصفویة تتجلّى أكثر شيء في أن: "أیًضا
، "القومیة اإلیرانیة المذھب الشیعي و: دعائم حكومتھا على أساسین محكمین

توظیف المشاعر والشعائر الخاصة بالشیعة واستثمار الحالة الوطنیة "ویضیف 
واألعراف القومیة اإلیرانیة، أسھما مًعا في عزل إیران عزًال تاًما عن جسد 
األمة اإلسالمیة الكبیر وإخراجھا بشكل كامل عن إطار ھیمنة الدولة العثمانیة 

اإلسالم والتي أصبحت الدولة الصفویة فیما بعد التي كانت تتوشح بوشاح 
   .32عدّوھا اللدود

ولكن بعد فترة تحولت الحركة الشعوبیة : "ویقول المفكر اإلیراني
تدعو إلى تفضیل العجم على ) تفضیل(إلى حركة ) تسویة(تدریجیًّا من حركة 

العرب، وعملت عبر ترویج المشاعر القومیة وإشاعة الیأس من اإلسالم إلى 
ضرب سلطة الخالفة وفصل اإلیرانیین عن تیار النھضة اإلسالمیة المندفع إلى 
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األمام بقوة، حیث انصھرت في بوتقة ھذا التیار ثقافات شتى ألُمم شتى باستثناء 
  .33"إیران التي حاولت أن تنأى بنفسھا وتتخذ منحى آخر

عروف وبدًال من االنشغال باألمر بالم"  :وتابع في موضع آخر من كتاباتھ
والنھي عن المنكر واحترام مبدأ الجماعة، عكفت الصفویة على إیجاد منھج 
انعزالي صوفي یمیل إلى تجاھل الواقع والغیاب عن مسرح األحداث بنحو 
ینھمك فیھ كل إنسان بمشاكلھ وھمومھ الذاتیة وتكون رسالتھ في الحیاة ھي 

وال ریب في ! نم الحیاةالعمل على إنقاذ نفسھ من سجن الدنیا والفرار بھا من جھ
أن ھذه الحالة تعد مثالیة لمثلث التحكم بالناس والمؤلفة أضالعھ الثالث من 

  .34"االستبداد واالستثمار واالستحمار
فال یكاد یختلف عن بقیة  صلى هللا علیھ وسلمأما موقفھ من صحابة النبي 

الذین رضي هللا عنھم وأثنى علیھم  -الشیعة، فھو ال یرى في الصحابة 
إال ما یراه غالب الشیعة، وعلى الرغم من موقفھ ھذا  -وارتضاھم لصحبة نبیھ 

تجاه الصحابة، فإنھ ینكر على الشیعة سّب الصحابة ولعنھم، ألن علیًا كره 
نجد شریعتي في بعض كتبھ یورد ثناء علي على ألصحابھ أن یكونوا لّعانین، و

مع خلط ذلك بالمعتقد الشیعي إزاء الصحابة (الفاروق عمر رضي هللا عنھما 
إن منطق علّي لم یسوغ لھ اإلساءة إلى عمر : "، یقول شریعتي)واإلمامة

والتقلیل من شأنھ، على الرغم من إھدار حقوقھ بل إنھ لم یتنّكر للخدمات التي 
  .35"للدولة اإلسالمیة ألنھ ال یرید أن یغمط حق الرجل قدمھا عمر

یقوم المشروع التجدیدي اإلصالحي :  أسس الفكر اإلصالحي لعلي شریعتي - 9
لعلي شریعتي إلعادة الذات وتحقیق النھضة اإلسالمیة على محاور مركزیة 

  :36ھي
 .تجدید المنھج وفھم اإلسالم اجتماعیا وسیاسیا -
 .وتنقیة الفكر الدیني عن طریق المنھج الجدیدالعودة لإلسالم من رأس  -
 .الفھم الموضوعي السلیم لتاریخ مجتمعات امتنا -
 .وعي بمتطلبات العصر والتجدد فیھ -
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تغطي الواقع العاري بجسده اإلشكالي وتحقیق  كایدولوجیاتقدیم اإلسالم  -
 .الوئام بین األنا والعالم

للدین بحیث ینحصر االجتھاد تقویم االجتھاد لیكون الفھم المتجدد والمتطور  -
 .والتي بدورھا تكون متجددة ،في صنع االیدولوجیا

إلى ضمیره ) واقعھ ومعاناتھ(اقضات الطبقیة من باطن المجتمع نقل التن -
الثورة  ،ووعیھ عن طریق جمیع اآللیات الحضاریة من الفن والكتابة

 .والتمرد
زع سالح الدین من بن ،مكافحة االستعمار واالستبداد واالستحمار الدیني -

أیدي القوى التي سلحت زورا بھذا السالح حتى تمارس سلطانھا بمعنى 
 .السلب الناس منھم ونسلبھم من الناس

 اإلسالميمن ھنا یتجلى منھجھ التجدیدي المبني على إعادة فھم الدین 
كإدیولوجیا واقعیة في سیاق التطورات التي عرفتھا مختلف المجتمعات لیتماشى 

ت العصر، مع ضرورة التمرد والثورة على التناقضات الطبقیة في ومتطلبا
مختلف المجتمعات ونزع السالح الدیني ممن یستخدمھ ضد الشعوب الستبدادھا 

 .واستحمارھا
یعتبر علي شریعتي من أكثر العلماء  :؟بفكر من تأثر علي شریعتي - 10

الوردي وشریعتي فئات تأثرا بعالم االجتماع العراقي علي الوردي حیث انتقد 
رجال الدین ووعاظ السالطین والحكام المفسدین، كما انتقدا الصراعات الطبقیة 

 .بشكل غیر مباشر
لقد اشتركا في نقد رجاالت الدین ووعاظ السالطین وحبھم للدنیا وتناقض 
أفعالھم مع أقوالھم واستغاللھم الدین لمصالحھم وجبروتھم وتعاملھم مع 

 ،فضال عن تقسیمھم الطبقي للمجتمع واألرستقراطیة الدینیة الحكومات الطاغیة
حیث كان ولوجھما موضوع الدین من خالل نقد وعاظ السالطین، كان قد كسر 
المحرم وتجاوز الممنوع، في مجتمع دیني تقلیدي ما یزال یرزح تحت وطأة 

بذلك االستغالل والقمع واستغالل الدین فیما ھو أشبھ بحكم الكنیسة في الغرب، و
فتحا باب النقد الدیني على مصراعیھ بعد أن شعرت إمبراطوریات تستغل الدین 
بالخطر على مصالحھم ودنیاھم من ھذا الوعي والنقد الذي بدأ ینتشر في األمة، 
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ولذلك اعتبر الوردي وشریعتي تنویریین، فكالھما یعتبران األنبیاء مصلحین 
بي كان ثائرا مجددا یدعو إلى اجتماعیین عظماء، حیث یرى الوردي أن   الن

التقدم االجتماعي في أقصى معانیھ وھو ال یرید الركود ألمتھ ألن الدین ال 
یستقیم مع الجمود  وما أقربھ إلى رأى شریعتي الذي یرى أن الدین حركة 
تجدیدیة إصالحیة تحمل المبادئ واألھداف لكسر القیود واألغالل بشكل نقدي 

دا الدین واألنبیاء بل نقدا بعض رجال الدین وأتباع عنیف، إذن كالھما لم ینق
الھوى والسلطان والدنیا واستغاللھم للدین في مصالحھم الشخصیة وھم یتكلمون 

  . 37عن الزھد والورع واآلخرة بینما ھم أحرص الناس على المال والدنیا
كل من شریعتي والوردي قد درس في الغرب وتأثر سلبا أو إیجابا ثم نقد 

االجتماعي واألرستقراطیة مدافعا عن الفقراء والمحرومین، لذلك ناال  الواقع
نقدا واسعا ممن ضربت مصالحھم خصوصا طبقة رجال الدین المترفة التي 

 .شعرت بتھدید مصالحھا وثرائھا وطغیانھا
الجدیر ذكره أن على شریعتي قد تأثر بالعدید من أفكاره بعلي الوردي 

والباحثون عادة ویمثل منطقة فراغ في العالقة  وھذا ما لم یتطرق لھ الكتاب
بینھما، لذلك نجد شریعتي یستشھد مرارا بأفكار الوردي وكتبھ خصوصا كتاب 

التشیع العلوي والتشیع (الذي یبدو تأثره بھ كثیرا مثل كتاب ) وعاظ السالطین(
لینقل أفكار الوردي بشكل مطول ومسھب لالستشھاد بھا، ما یشیر ) الصفوي

طالعھ على الوردي وكتبھ وربما معرفتھ العربیة ولكنا لم نلمس استشھادا إلى ا
للوردي بشریعتي أو قراءتھ لكتبھ لعل ذلك بسبب عدم معرفتھ بالفارسیة وعدم 
ترجمة كتب شریعتي إلى العربیة وعدم توفرھا آنذاك في العراق وظروفھ آنذاك 

أقرب إلى نظریة  لكنا نلحظ ما كتبھ الوردي عن التشیع الصفوى فیما ھو
شریعتي في تحریف الدین وتفریغھ من محتواه وتحویلھ إلى طقوس تملؤھا 

  . 38ثقافات الكراھیة
العالمان كبیران مارسا تجدیدا وتحدیا شجاعا للواقع والمجتمع، كما أنھما 
عاشا زاھدین بعیدین عن ھوى النفس والمصالح الشخصیة والدنیویة وتركا 
الدنیا وھما نزیھان یداھما طاھرتان وكان بإمكانھما أن یحصال على الكثیر لو 

یر الماضي بالواقع تنازال عن بعض المبادئ لكنھما رفضا، الوردي أراد تغی
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والحاضر بینما أراد شریعتي تغییر الحاضر من خالل الماضي والتراث، 
الوردي باحث عن الحق والحقیقة واإلصالح االجتماعي وشریعتي سائر في 
طریق األنبیاء واألولیاء والشھداء والفرق بینھما كالفرق بین القدرة والعظمة 

وال یمكن القیاس علیھ للفوارق أیضا من باب التمثیل ال القیاس والمثال یضرب 
من جھات متعددة، لقد عاش شریعتي نصف عمر الوردي وقّدم مصنفات ھي 

یبقى الفكر اإلصالحي لھذین  ،أضعاف ما قدمھ الوردي لظروف موضوعیة
العالمین الكبیرین منارا كبیرا یحتاج إلى مصلحین كبار لتكمیل المشوار والسیر 

ة خصوصا بعد تطور المجتمعات وتغیرھا منذ أن بخطوات جریئة واعیة مقدام
   .39غادرا الحیاة الدنیا وحتى یومنا ھذا

كما تأثر شریعتي بالمستشرق الفرنسي لوي ماسینیون، حیث قارب 
علینا أن نسلك لمعرفة "الظاھرة الدینیة بمناھج العلوم االجتماعیة، وھو القائل

ي دعاة التنویر في أوروبا إبان أ"الدین المنھج نفسھ الذي سلكھ المناوئون للدین
عصر النھضة، وعلى ھذا األساس طالعنا شریعتي برؤاه حول التوحید 
والشرك، من زاویة ماركسیة لجھة العالئق بین الطبقیة والدین قبل اإلسالم 

أنا اعترض إذاً أنا "وبعده، بعد أن تبنى مقولة األدیب الفرنسي آلبیر كامو
لى المعادلة الدیكارتیة، قاد شریعتي ثورتھ والتي تفضي بالضرورة إ"موجود

الفكریة على المنظومة المجتمعیة، بنكھة أممیة، حتى اإلمامة حظیت باھتمامھ 
األھم عند شریعتي دعوتھ  ،من منظار علم االجتماع ولیس علم اإلمام وعصمتھ

إلحیاء االجتھاد عبر تتبع خطى االحتجاجیین، أو المصلحین البروتستانت، 
من البروتستانتیة اإلسالمیة أن تفجر الثورة في الفكر الجدید وأن  والمطلوب

  .40"تبعث الروح في حركة المجتمع

نقف في ھذا العنصر  :  مواطن القوة والضعف في فكر شریعتي - 11
على مواطن القوة والضعف في فكر وطروحات شریعتي وفق رؤى نقدیة 

إنقاذ "صوبھا المفكر اإلسالمي العراقي الدكتور عبد الجبار الرفاعي في كتابھ 
، بمعیة عالم االجتماع اإلیراني الشھیر داریوس "النزعة اإلنسانیة للدین

والفكریة لـشریعتي في تمیـزه ببراعة شایغان، حیث تكمن مواطن القوة الذاتیة 
: المخاطبة للوجدان الشعبي، فضًال عن تالحم ثالثیة متقاربة في شخصیتِھ وھي
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، والعمل على أدلجة الدین والمجتمع التي كانت "المثقف، والداعیة، والمناضل"
  من أبرز مشاغلھ

كمنت دعوة معلم الثورة اإلسالمیة في إیران في شیوع الثقافة 
، "األنبیاء"، أو المثقف المستنیر، وشبھ دور األخیر بـدور "تنیرةالمس"

الشتراكھم بطبیعة المھمة، التي تتمركز حول إیقاظ شعور الناس بذاتھم، محذًرا 
 .، المنقطع عن جذورِه وعوالمھ"االنھزامي"في الوقت ذاتھ من المثقف 

 عبر ،أما مواطن الضعف لدى شریعتي، فقد لخصتھا قراءة الرفاعي
العاجلة لمعطیات المعرفة الحدیثـة، فضًال عن " االنطباعیة"وصف قراءاتِھ بـ

توقفِھ عند السطح في دراستھ ومطالعتھ للفكر الغربي، واكتفائِھ بفھـٍم مبسط لھ، 
مع تعاٍط شعاراتي، تكون أحیانًا مع المقوالت والمفھومات واألنساق المتشابكة 

  .للفكر الحدیث
تكوین شریعتي في المعارف اإلسالمیة،  أشار الرفاعي إلى ضعف

والعلوم العقلیة والنقلیة ھو ما تحكیھ آثاره عندما یطالعھا الخبیر المتخصص، 
وبحسب رأي داریوش شایغان فإن شریعتي یكتب لنا وصفة طبیة، ویعطینا 
إیاھا قبل تشخیص المرض، ناھیك عن خلطِھ بیـن شخصیة الداعیة المؤدلج 

 .یھ في مفاھیـم غائمـة، صاغھا بقوالب شعاراتیة ثوریةوشخصیة المثقف، والت
المادیة "تورط شریعتي بتفسیر ماركسي لبعض اآلیات القـرآنیة، فأسقط 

نموذًجا لذلك، فضًال عن " ھابیل وقابیل"على قصصِھ، وقصة " التاریخیة
ومبادئھ استلھامِھ لقواعـِد الفكِر الماركسي، وأقام علیھا بناًء إسالمیًا، فكل أولیاتھ 

ماركسیـة، وال یمكن العثور لدیھ على رؤیة إسالمیة عمیقـة، فكان السؤال متى 
  .وأین كان لإلسالم بناء تحتي وبناء علوي؟

بید أن شریعتي یمتلك أجوبة جاھزة لكل تلك األسئلة، ودائًما ما یضرب 
لنا المثل الصارخ عن روایة ضیقة، وكل شيء یُفسر عنده بعبارات ماركسیة، 

نى فوقیة وتحتیـة، وبرؤیة ثنائیـة للتاریخ، حتى عد فكره خلیطًا من الجذرین، بب
اللذین یتقیأ أحدھما اآلخـر، لذا كان إسـالم شریعتي بحسب المفكرین الناقدین 

، ذا دوافع دینیة وعاطفیة، یشف عن مقـوالت )ایدولوجیا(أعاله إسالًما مؤدلًجا 
   .41اجتماعیة واقتصادیة مسطحة
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فبالرغم من تصنیف فكر علي شریعتي مع الفكر اإلیدیولوجي الماركسي 
المبني على الثنائیة البناء التحتي والبناء الفوقي وعلى المادیة التاریخیة إال أن 

واقعیة یجب أن یتماشى  إیدیولوجیاھو  اإلسالميھو نفسھ یؤكد على أن الدین 
عن طبیعة الجمھور  ومتطلبات العصر، أما عن كون فكره سطحي فھو ناجم

من  الذي یوجھ إلیھم خطاباتھ، فجل خطاباتھ موجھة للشباب والشعب اإلیراني
خالل دوره الفعال في تعبئة الشباب الستعادة ھویتھ والخالص من الظلم 

خطاب دیني عصري مبتكر موجھا  تبني ، فعمد على"الشاھنشاھي"واالستبداد 
  .تاحھ على التغیرلكافة أفراد المجتمع یتمتع بأصالتھ وانف
ضرورة التمرد والثورة على التناقضات كما ساھم أیضا في الدعوة إلى 

الطبقیة في مختلف المجتمعات ونزع السالح الدیني ممن یستخدمھ ضد الشعوب 
  .الستبدادھا واستحمارھا

  : خاتمة
لقد تناولت في ھذه الدراسة موضوع التجدید الدیني من وجھة نظر أحد 

الفكر االجتماعي اإلصالحي اإلسالمي وھو علي شریعتي، حیث أبرز رواد 
 حاول شریعتي إحداث تغییر على مستوى الرؤیة العامة للفكر الدیني القدیم

  .محاوال تقدیم بدیال عنھ وھو ما أسماه باإلسالم البروتستانتي
فدعا إلى إحداث إصالح في الفكر الدیني اإلسالمي یماثل اإلصالح الذي 

وبا، حیث ساھم اإلصالح البروتستانتي الدیني في أوربا في حدث في أور
حدوث نھضة أوروبیة وذلك على الرغم من أن المسیحیة في جوھرھا تفتقر إلى 
البعد الثوري عكس اإلسالم، ومن ھذا المنطلق یدعو إلى إصالح بروتستانتي 

المیة إسالمي اقتداء بسنن الذین سبقونا من الشعوب وعودة منا إلى ذاتنا اإلس
  .األصیلة الثوریة األولى

ركز شریعتي في منھجھ التجدیدي على ضرورة انتھاج منھجا جدیدا في 
بصفة خاصة یرتكز على مختلف األسالیب  واإلسالمدراسة األدیان عامة 

  .واالجتماعیة الحدیثة اإلنسانیةالعلمیة التي توفرھا مختلف العلوم 
 األخرىباقي الكائنات  وبني منھجھ من فكرة أن اإلنسان مختلف عن

بوعیھ تجاه الواقع المعاش وخاصیتھ النضالیة، ورغم ذلك لم یستطع تحقیق 
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، فھو في صراع دائم مع دین الطاغوت "الملة اإلبراھیمیة"إنسانیتھ واقعیا 
األفیوني السائد عملیا، والذي یمجد التناقضات ویدعوا إلى التمییز الطبقي في 

  .مختلف المجتمعات
ن كیان اجتماعي وعنصرا فعاال في الحركات االجتماعیة ھدفھ وأن الدی

االجتماعیة ال الشرك الذي عادة ما یبرر  تحقیق التوحید الذي یحقق الوحدة
  . التمزق االجتماعي والتفاوت الطبقي

فالدین اإلسالمي حسبھ ھو دین ثورة ھو دین العلم ھو دین دنیا وآخرة 
یل للناس أن بمجرد القیام بھا والتخلي ولیس فقط مجموعة من الطقوس التي یخ

عن الدور الحضاري والمسؤولیة االجتماعیة الموكلة إلیھم على األرض تمكنھم 
  .من دخول الجنة

في فكره نجد نظرتھ لدور الدین الذي یجب  من مظاھر التجدید الدینيو
أن یتمحور حول رفضھ للوضع الراھن ما لم یكن مناسبا وسعیھ لتغییره بكل 

ائل، ال تبریره دینیا أو اتخاذ موقف الالمباالة منھ، فھو دین ثوري ال دین الوس
  .تبریري
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  إصالح منھج تعلیم اللغة العربیة في الجزائر
  "المرحلة االبتدائیة أنموذجا"

Reforming the curriculum of teaching Arabic in Algeria, 
"Elementary school as a model" 

 
  خیرة غریبي

  األغواط -عمار ثلیجي جامعة  -واللغاتاآلداب كلیة 
dr.ghribikheira@gmail.com 

  

  04/05/2020 :تاریخ القبول 21/02/2020 :اإلرسالتاریخ 
  

   :الملخص
  

یتناول البحث تحلیل منھاج تعلیم اللغة العربیة المعتمد حالیا في المرحلة 
تطویره عیوبھ ثم یقدم مجموعة من المقترحات لفیبین نقائصھ و، الجزائراالبتدائیة في 

المھارات التي یجب أن یكتسبھا المعلم في ھذه المرحلة تتعلق  بتسمیات األنشطة و
ومقترحات تخص  ، ومقترحات متعلقة بمحتویات األنشطة ،وعددھا وحجمھا الساعي

ربیة في مجال إصالح المناھج ویختم بتجارب بعض الدول الغ ، الوسائل التعلیمیة
   .كالوالیات المتحدة والبرازیل وكندا

   .المرحلة االبتدائیة ؛اللغة العربیة؛ نھج؛ إصالح: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
The research deals with the analysis of the curriculum for the teaching 
of the Arabic language currently adopted in the primary stage in 
Algeria. Teaching aids, and concludes with the experiences of some 
western countries in the field of curriculum reform, such as the United 
States, Brazil and Canada. 
Key words: reform; curriculum; Arabic language; elementary stage. 
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  :مقدمة
إن الھدف من تعلیم اللغة العربیة ھو تخریج متعلمین ینطقون نطقا 

ص للتعبیر عما ویستطیعون إنتاج نصو، و یكتبون كتابة صحیحة، صحیحا
ویستطیعون التواصل بشكل ، ما یدور في خواطرھمیختلج في صدورھم و

أو یفھمون نصوصا عند قراءتھا ویستطیعون ، صحیح و التعبیر عن حاجاتھم
وحتى نصل  إلى ھذه الجودة لدى المتعلمین وإكسابھم ھذه ، شرحھا وتحلیلھا

البد من التخطیط الجید والبناء الحذر لبرنامج اللغة العربیة الذي ، المھارات
یدرس في المرحلة االبتدائیة ألنھا تعد الحجر األساس في بناء مھارات المتعلم 

  .اللغویة وبناء الشخصیة وبقائھا مدى الحیاة
ون في العالمة ابن خلد تحدث :كیفیة بناء األجیال في نظر المفكرین - 1
 ، أھم ركیزة لبناء الحضارةأھمیة التعلیم و تقنیاتھ و ضرورة جعلھ  عنمقدمتھ 
وقد عزا ابن خلدون منذ القدیم النتائج الحضاریة " :الباحثین أحد عنھیقول 

، إقباال أو إحجاما(ركودا ازدھارا أو ، المحصلة لمجتمع ما إلى صناعة التعلیم
من حیث إدراكھم لمبادئھا وقوانینھا من ، إلى القائمین علیھا) فشال أو نجاحا

  . 1"ومن حیث تطبیقھم لھذه القوانین و المبادئ عملیا من ناحیة أخرى، ناحیة
فالقائمون على ھذا المیدان و المسؤولون عنھ أمامھم تحدیات كبیرة في 

ع أن یجذب المتعلمین و یغریھم و یجعلھم یحرصون عصرنا لبناء منھاج یستطی
  .على طلب العلم و ال ینفرون منھ

أي جیل نبني؟ : "ویجب أن نتساءل على طریقة الدكتور عبد الكریم بكار
حیث ، ھذا السؤال الذي یعد من أكثر األسئلة مركزیة وجوھریة في مقام التربیة

تعد أكبر مساعد لنا - ل القادمإن معرفة المواصفات التي یجب أن تتوفر في الجی
ونوعیة ، على معرفة نوعیة االھتمامات التي سنثیرھا في نفوس أبنائنا وطالبنا

واألفكار والمعطیات الثقافیة التي نحفزھم ، األنماط السلوكیة التي نوجھھم إلیھا
  .2"على تشربھا

فاألسس التي یبنى علیھا المنھاج یجب أن تضع في اعتبارھا أنھا ستؤثر 
وعلینا أن نوجھھا لتكون دائما إیجابیة خادمة للعقیدة ، ي ھذا الجیل إیجابا وسلباف

  .والفكر السلیم والسلوكات القویمة والتشجیع المتواصل للمضي قدما نحو العال
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للقیام بمھمة التربیة على أحسن وجھ علینا تصمیم  :مفھوم المنھج - 2
شخصیة المتعلم الفكریة المناھج بشكل متكامل یخدم جمیع جوانب بناء 

وسنعرض فیما یلي تعریفات المنھج وأسس . واألخالقیة والروحیة والعملیة
بنائھ وآلیات تصمیمھ وأنواعھ وكل ما یتعلق بإنجازه حسب آراء المفكرین 

  .والباحثین في ھذا المجال
من المالحظ أن علماء التربیة یختلفون فیما بینھم " :مفھوم المنھج عموما -أ

ویمكن القول إن تعریفاتھم الكثیرة المتباینة تقع ضمن ، في تعریفات المنھج
مجموعة التعریفات التقلیدیة للمنھج الدراسي  :أولھما. 3مجموعتین كبیرتین

أو على أنھ ، وتمثلت في تعریف المنھج على أنھ المواد الدراسیة المنفصلة
  .محتوى المقرر الدراسي

وتمثلت ، مجموعة التعریفات الحدیثة الواسعة للمنھج الدراسي :وثانیھما
أو على أنھ خطة عمل ، في تعریف المنھج الدراسي على أنھ الخبرات التعلیمیة

  . 4"تربویة مكتوبة أو على أنھ نظام إنتاج
ییر نظام متكامل من الحقائق والمعا": ویعرفھ علي أحمد مدكور بأنھ

والخبرات والمعارف والمھارات اإلنسانیة المتغیرة التي تقدمھا ، والقیم الثابتة
مؤسسة تربویة إلى المتعلمین فیھا بقصد إیصالھم إلى مرتبة الكمال التي ھیأھم 

  .5"وتحقیق األھداف المنشودة فیھم، هللا لھا
العملیات تشكل المحور الذي تدور في فلكھ عناصر " :المناھج الدراسیة -ب

التعلیمیة والتربویة ومكوناتھا قاطبة وھي مجموعة الخبرات التعلیمیة والتربویة 
والتي تقدم للمتعلمین من أجل ، المخططة بدقة والموجھة على نحو جید

لذا تعد المناھج الدراسیة صناعة ..مساعدتھم على النمو الشامل والمتكامل
  .6"اتضم تكوین المناھج وھندستھا وتطویرھ، شاملة
ھناك من یقسمھا إلى أسس فلسفیة وأسس  :أسس المنھج وعناصره -ج

  .7نفسیة وأسس معرفیة   و وأخرى اجتماعیة
تشمل األھداف التربویة ومحتوى المادة الدراسیة : عناصر المنھج -د

  .8واألنشطة وطرائق التدریس والتقویم فضال عن األنشطة اإلدراكیة
إن من أھم عوامل فشل المناھج : المنھج أھمیة تحدید األھداف في بناء -ھـ

التربویة في أي مكان ھو عدم تحدید أھدافھا تحدیدا یتسق مع اإلنسان من حیث 
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 ، ..وغایة وجوده، ووظیفتھ في الحیاة، ومركزه في الكون، مصدر خلقھ
  .9ومعاییر األھداف ھي أن تتمیز بالوضوح والشمول والتكامل

  :وتصمیمھآلیات إعداد المنھج الدراسي  - 3
ھو وضع إطار فكري للمنھج لتنظیم عناصره ومكوناتھ : "تصمیم المنھج -أ

 ، )األنشطة والتقویموالمحتوى واألسالیب والوسائط و األھداف: جمیعھا
ووضعھا في بناء واحد متكامل یؤدي تنفیذه إلى تحقیق األھداف العامة 

  .10"للمنھج
التصمیم المتمركز على : واعینقسم إلى ثالثة أن: "أنواع تصمیم المنھج  -ب

المواد الدراسیة والتصمیم المتمركز على الطالب والتصمیم المتمركز على 
  .11"المشكالت

  :أنواع منھج تعلیم اللغة العربیة - 4
یقصد بھ تقدیم المحتوى اللغوي في شكل محاور عامة : المنھج النحوي -أ

  . تدور حول موضوعات القواعد
من حاجات الفرد لالتصال اللغوي في مواقف  ینطلق :  منھج المواقف -ب
  .الحیاة 

ما الذي ینتقل من معنى عبر اللغة؟ من ھنا : نجده یسأل: منھج الفكرة - ج 
فإن محور االھتمام ھو المعنى الذي تحملھ اللغة ولیس الشكل الذي انتقل من 

  .12خاللھ وال الموقف الذي دار حولھ
ونشره في التربیة المدرسیة وتطبیقھ مع ھو إدخال المنھج : تنفیذ المنھج -د

التالمیذ والمعلمین من أجل التحقق من صالحیتھ التربویة وإدخال التعدیالت 
  .13علیھ نتیجة ذلك

تعرف  :مناھج تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة في الجزائر - 5
عة من وثیقة المناھج في الجزائر المنھاج التعلیمي بأنھ بنیة منسجمة لمجمو

وإعداد أي .العناصر المنظمة في نسق تربطھا عالقات التكامل المحددة بوضوح
منھاج یقتضي بالضرورة االعتماد على منطق یربط األھداف المقصودة 

وربطھا كذلك ، بالوضعیات والمضامین واألسالیب المعتمدة لتجسیدھا
لم وكفاءات وبقدرات المتع، باإلمكانات البشریة والتقنیة والمادیة المجندة
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ترتكز المناھج الجدیدة على مبدأین :و في المجال المنھجي البیداغوجي. 14المعلم
والمقاربة ، المقاربة بالكفاءات المستوحاة من البنیویة االجتماعیة :أساسیین ھما

  .15النسقیة
اللغة  :یتلقى المتعلمون في المرحلة االبتدائیة في الجزائر األنشطة اآلتیة

التربیة ، التربیة العلمیة والتكنولوجیة، التربیة اإلسالمیة، الریاضیات، العربیة
التاریخ ، التربیة البدنیة ،التربیة التشكیلیة، التربیة الموسیقیة، المدنیة

  .16والجغرافیا
  :الحجم الساعي المخصص ألنشطة اللغة العربیة ھو

  .ساعة وربع 11السنة الثانیة  ، ساعة وربع 11السنة األولى  -
  .ساعات وربع 8السنة الرابعة ، ساعات 9 السنة الثالثة -
  .17ساعات وربع 8السنة الخامسة  -

  :ونقترح ما یلي 
زیادة الحجم الساعي لتعلیم اللغة العربیة لیصل إلى نصف الحجم الساعي  -

  .المخصص لجمیع المواد وذلك في جمیع السنوات
الصباح و ساعة و نصف تدرس صباحا و مساء بمعدل ساعتین ونصف في  -

  .في المساء و باقي الزمن لبقیة المواد
حتى ال  كمالیةألمازیغیة  إلى المرحلة اإلإرجاء تعلیم اللغات األجنبیة واللغة ا -

  .یحدث تشویش على االكتساب الجید للغة العربیة
  ):األنشطة ومحتویاتھا(محتوى برنامج اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة  -أ

فھم المنطوق  :نجد في جمیع األطوار األنشطة اآلتیة:  یات األنشطةمسم
  .18فھم المكتوب التعبیر الشفوي التعبیر الكتابي والمشاریع

، و اإلمالء، المطالعةأنشطة النحو والصرف و نالحظ غیاب: تحلیل
  .)القراءة(فھم المكتوب فھم المنطوق  و:طلحات جدیدة ھي واستعمال مص
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ولة فقط سنعرض في كل سنة المحتویات غیر المقب :األنشطةمحتویات  -ب
  :ونقائصھاونبین عیوبھا 

  : برنامج السنة األولى
الحروف الھجائیة داخل ، جمل وكلمات، نصوص قصیرة: فھم المكتوب"

  .الكلمات ومنفردة
  ).حكایة، قصة( نصوص قصیرة متنوعة للمطالعة یغلب علیھا النمط الحواري

یقرأ نصوصا بسیطة یغلب علیھا النمط الحواري تتكون  :الكفاءة الختامیة
  .19من عشر إلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما قراءة سلیمة ویفھمھا

الحروف ، الخطوط واألشكال الممھدة للكتابة ):كتابة(التعبیر الكتابي 
كلمات ، الحرف في مختلف الوضعیات مع احترام مقاییس الكتابة، منفردة

بطاقة (ة ونصوص قصیرة مطابقة للوضعیة التواصلیة مألوفة وجمل مألوف
  ..).تھنئة، عنوا، االسم مثال

نمط ینتج كتابة من أربع إلى ست جمل یغلب علیھا ال:  الكفاءة الختامیة
  .20التوجیھي في وضعیات مختلفةالحواري و

یستحیل الوصول إلى ھذه الكفاءات في السنة األولى وھي كتابة أربع  :تحلیل
كما یستحیل الوصول بھ إلى ، نصوص وھو مازال یتعلم كتابة الحروفجمل أو 

وبالحجم الساعي ، قراءة نصوص قصیرة تصل إلى عشر وعشرین كلمة
  .المقرر

  :برنامج السنة الثانیة
ألفاظ وعبارات ، نصوص یغلب علیھا الطابع التوجیھي :فھم المنطوق

الضمائر ، تحیة والمجاملةالرجاء وفعل األمر وصیغ التحذیر واإللزام وألفاظ ال
، وأدوات النفي، واألسماء الموصولة، أسماء اإلشارةو، المنفصلة والمتصلة

   .وظروف المكان وظروف الزمان
  .النطق بالحروف نطقا سلیما، مراجعة الحروف: فھم المكتوب

یقرأ نصوصا بسیطة یغلب علیھا النمط التوجیھي تتكون  :الكفاءة الختامیة
  .21ستین كلمة مشكولة شكال تاما قراءة سلیمة ویفھمھامن عشرین إلى 
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قراءة نصوص (ال یمكن الوصول إلى ھذه الكفاءة في ھذه السن  :تحلیل
ألن التدریب والحجم الساعي المخصص  )تتكون من عشرین إلى ستین كلمة

  . غیر كافیان لذلك
  :برنامج السنة الثالثة

 :ویحتوي ما یلي: تم دمج محتوى فھم المنطوق مع التعبیر الشفوي
، مؤشرات زمنیة –نصوص متنوعة األنماط مع التركیز على النمط السردي 
حروف االستقبال و والصیغ والظروف الدالة على المكان والروابط اللغویة

ألفاظ التقدیر االستمرار المطلق : واالحتمال واالستدراك وتقدیر حجم الحدث
مقاربة وقوع الحدث سرعة االستمرار في الماضي  احتمال وقوع الحدث 

ودالالت كان وأخواتھا وأحوال ، ومفھوم االستثناء، ومفھوم الشرط، وقوعھ
والضمائر ، )اسم الفاعل واسم المفعول(ومشتقات من الفعل الثالثي ، االسم

  .22وأسماء اإلشارة وصیغة التمني، المنفصلة واألسماء الموصولة
األنماط مع التركیز على النمط یقرأ نصوصا من مختلف : الكفاءة الختامیة

تتكون من ستین إلى ثمانین كلمة أغلبھا مشكولة قراءة سلیمة ، السردي
  .23ویفھمھا

ال یمكن الوصول إلى ھذه الكفاءات المذكورة أعاله إال إذا تم تدریب : تحلیل
لكن ھذا لم یحدث بسبب الحجم الساعي غیر ، المتعلم في السنتین السابقتین

  . ة اللغة األجنبیة واللغة األمازیغیة وبقیة المواد المرافقةالمناسب ومزاحم
  :برنامج السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي

السیما الوصف المادي ، نصوص منطوقة متنوعة األنماط: فھم المنطوق
  .الوصف المعنوي تتوفر على الصفات والنعوت واألحوال

أنواع الكلم الجملة ، لفةنصوص نثریة وشعریة من أنماط مخت: فھم  المكتوب
، المبني والمعرب من األسماء ....الفعلیة واالسمیة الفعل الالزم والمتعدي

اسم : و االشتقاق، واالسم في اإلفراد والتثنیة والجمع واالسم المجرور بالحرف
  .24إلخ) ...لمصدروا، واسم المفعول، الفاعل

المرحلة وكذلك ھو  درس اشتقاق المصادر ال یفھمھ المتعلم في ھذه: تحلیل
  .درس المبني والمعرب من األسماء
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  :برنامج السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي
نصوص في مختلف األنماط یغلب علیھا النمطان التفسیري : فھم المكتوب

  .والحجاجي
ونواصب الفعل  ، جمل اسمیة منسوخة بإن وأخواتھا: نصوص تتوفر فیھا

مسة والجملة الفعلیة وعالمات اإلعراب المضارع وجوازمھ واألفعال الخ
 ، والتمییز، نائب الفاعلو، والمضارع المبني للمجھول، األصلیة والفرعیة

وجمع التكسیر وجمع المذكر ، واألسماء الخمسة، والمضاف والمضاف إلیھ
التوكید اللفظي ، والمثنى وإعرابھ، جمع المؤنث السالم وإعرابھماالسالم و

المصدر من الثالثي ، الفعل الثالثي المزید بحرفو ، االستثناءو، والمعنوي
تصریف الجملة ، )األلف، و التاء المربوطة، وعالمات التأنیث، المزید بحرف

، والھمزة على النبرة، والھمزة على األلف، الفعلیة مع ضمائر المثنى والجمع
  .25..والھمزة على الواو

في ھذه السنة بینما الحجم  نالحظ كثافة دروس النحو والصرف :تحلیل
والوصول بالمتعلم ، ویستحیل الوصول إلى إنھائھ، الساعي غیر مناسب تماما

ودرس ، إلى كتابة نصوص تفسیریة وحجاجیة أمر مبالغ فیھ في ھذه السن
اشتقاق المصدر من الفعل الثالثي المزید بحرف ال یستوعبھ المتعلم في ھذه 

  .المرحلة
   :تحلیل عام

ویّدعي  ، المنھج الدراسي في الجزائر نظام المقاربة بالكفاءات لقد اعتمد
 ، واضعو ھذا المنھج المقرر الوصول بالمتعلم إلى كفاءات تبدو مبالغا فیھا

وتتحدث الوثیقة عن الملمح الشامل لتخرج المتعلم في نھایة المرحلة االبتدائیة 
، ر الشفھي والكتابيوھو تنمیة كفاءات قاعدیة لدى التلمیذ في میادین التعبی

 ، والتربیة اإلسالمیة، والریاضیات والعلوم والتربیة الخلقیة والمدنیة، والقراءة
ومن إدراك أفضل للزمان ، ن التعلیم االبتدائي التلمیذ من تربیة مالئمةویمكّ 

وتوسیع وعیھ بجسمھ وباألشیاء الموجودة في محیطھ وتنمیة إذكائھ  ، والمكان
واالكتساب التدریجي للمعارف  ، یدویة والجسمیة والفنیةوإحساسھ وقدراتھ ال

وتشیر .ره أیضا لمواصلة دراستھ في ظروف أفضلعما یحضّ  ، المنھجیة
  . 26الوثیقة إلى األھداف وھي التحكم في اللغة العربیة شفاھة وكتابة وقراءة 
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ا یظھر على المنھج من إیجابیات إال أنھ غیر مطبق في مّ مرغم العلى و
والحجم الساعي المخصص والطرائق المستعملة في  ، فھذا تنظیر فقط المیدان

التعلیم یستحیل أن یصل إلى ھذه األھداف والكفاءات في اللغة العربیة بسبب 
والواقع ، مزاحمة اللغة الفرنسیة واللغة األمازیغیة وبقیة المواد المرافقة لھا

نامج اإلعداد مقبول في باإلضافة إلى سوء تكوین المعلمین فبر ، یشھد على ذلك
لكن ال یتم إنھاؤه بسبب الحجم الساعي غیر المناسب وبسبب المناسبات ، ظاھره

فیتخرج المعلمون ولدیھم نقص كبیر في التكوین لمھمة  ، واالحتجاجات كل سنة
  .تعلیم اللغة العربیة

فتطبیقیا لم یحقق المنھج القائم على المقاربة بالكفاءات شیئا إال مع قلة 
یلة من المتعلمین یقف معھم أولیاؤھم جنبا إلى جنب في العملیة التعلیمیة قل

ویرافقونھم في كل صغیرة و كبیرة السیما األمھات ودروس الدعم لترقیع ما لم 
ویتم انتقال التالمیذ و لو كان مستواھم  .یتم فھمھ في المدرسة و استدراكھ

ھذا ما نعیشھ  ، عارضینضعیفا إلثبات نجاعة ھذا المنھج رغما عن أنوف الم
  . في بلدنا الجزائر

و ھم یبرمجون تعلیم اللغة ، وكیف سیتم ذلك التحكم في اللغة العربیة
و بحجم ساعي ، في السنة الثالثة االبتدائیة، الفرنسیة إلى جانب اللغة العربیة

كیف ، وسیضیفون اللغة االنجلیزیة عن قریب في المرحلة االبتدائیة ، متقارب
  .� علیكم التحكم في اكتساب اللغة العربیة الفصحىسیتم با

وعلینا أن نسأل أنفسنا ھل تعلم الدول األجنبیة اللغة العربیة في مدارسھا 
  .في المرحلة االبتدائیة كما نفعل نحن؟ لماذا نجبر أنفسنا وأبناءنا على ذلك؟ 

وصف الكتب المدرسیة المخصصة للغة العربیة في المرحلة  - 6
وفي ، كان كتاب القراءة في المنھج القدیم منفصال عن كتاب القواعد :االبتدائیة

المنھج الجدید یوجد كتاب واحد للقراءة فیھ نصوص فھم المكتوب محتویة 
ویتم اقتطاع جملة أو جملتین منھا تحتوي ، بعض الظواھر النحویة والصرفیة 

أي تعلیم ، قصیرالظاھرة النحویة أو الصرفیة ودراستھا في حجم ساعي 
، الظاھرة النحویة عن طریق النص وھذا غیر مجد ولم یثبت نجاعتھ في المیدان

فالطریقة القدیمة التي تعتمد على مجموعة من األمثلة والتراكیب التي تتكرر 
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فیھا الظاھرة بجمیع صورھا وحاالتھا وتخصیص ساعة أو ساعة ونصف 
  .لشرحھا والتدریب علیھا  كانت أنفع وأجدى

رغم تنوع مواضیع النصوص إال أنھا نصوص علمیة واجتماعیة في و
وھي لیست ألدباء معروفین ، أغلبھا وال نشعر فیھا بجمالیات النصوص األدبیة

وكأننا نقرأ نصا في الجغرافیا أو ، وأحیانا ال یتم ذكر مصادر ھذه النصوص
یلة السیما وتلك النصوص طو. التاریخ أو العلوم ولیس نصا أدبیا ممتعا ومثیرا

  .المقررة لتالمیذ السنة الثالثة فھي تصل إلى صفحة كاملة
لماذا  :مقترحات لتحسین تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة - 7

البد أن ذلك یحدث عندما ال یؤتي المنھج ، نلجأ إلى التطویر والتحسین والتغییر
واصلھم غیر السلیم فت، وھذا ما لمسناه لدى المتعلمین، أو البرنامج أكلھ

وتعابیرھم الركیكة ھي التي تستدعي ، بالفصحى وكتابتھم الملیئة باألخطاء
إعادة النظر في المنھج المقرر في المرحلة األساسیة في االكتساب أال و ھي 

وتجدر اإلشارة إلى ضرورة إعطاء األھمیة القصوى ، المرحلة االبتدائیة
العربیة و في ھذه المرحلة التي یجب أن والحجم الساعي المناسب لتعلیم اللغة 

یكون ھو الغالب على منھاج المرحلة االبتدائیة ثم تأتي بعدھا بقیة المواد 
مع أننا .التعلیمیة األخرى كالحساب والتكنولوجیا و التاریخ والجغرافیا  وغیرھا

وال تكون ھي ، نرى ضرورة حذفھا تماما أو تركھا على ھامش البرنامج
متعلمون یحفظون ویتحصلون على معدالت عالیة بمواد الحفظ  فھناك.األساس

  .رغم عدم اكتسابھم الجید للغة كتابة و قراءة
وعلى ھذا فإن التطویر ھو تغییر على أساس علمي موضوعي ودراسة  

  .27فالتطویر یستلزم التغییر الواعي.لكل العوامل المؤثرة والمتأثرة بھ
تغییرات في عنصر أو أكثر من  أما مصطلح تطویر المنھج فیعني إحداث

 ، ومواكبتھ للمستجدات العلمیة والتربویة، عناصر منھج قائم بقصد تحسینھ
والتغیرات في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بما یلبي حاجات 

 .28مع مراعاة اإلمكانات من الوقت والجھد والكلفة، المجتمع وأفراده
مقترحات قابلة للتطبیق في المیدان یمكن أن تحسن  :ولھذا سنقدم فیما یلي

وھي متعلقة بعدد األنشطة ، تعلیم اللغة العربیة  وتطوره في المرحلة االبتدائیة
وتقنیات التعلیم ، ومسمیاتھا والحجم الساعي الذي یجب أن یخصص لھا

  .وكیفیة إنشاء معجم یناسب ھذه المرحلة واقتراحات عامة أخرى، ووسائلھ
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  ):عددھا و تسمیاتھا(حات متعلقة باألنشطة مقتر -أ
  : السنة التحضیریة

، بشكل یومي في بدایة الحصة الصباحیة تعلیم مھارة حفظ القرآن الكریم
فھذا الحفظ ینشط الذاكرة ویكسب المتعلم طالقة ، السیما اآلیات القصیرة

  .وحصیلة لغویة كبیرة في مدة قصیرة
لما فیھ ، طیلة سنوات الدراسة االبتدائیةو یجب أن یتكرر تعلیم ھذه المھارة 
فمداومة النظر والحفظ من المصحف  ، من فائدة عظیمة في تقویم اللسان والخط

كل یوم یجعل شكل الكلمات یرسخ في أذھان المتعلمین على أن یبدأ التعامل مع 
المصحف في السنة الثالثة االبتدائیة ألن المتعلم یكون قد تحكم في قراءة 

  .والجمل الكلمات
ویتم فیھ تعلیم قراءة الحروف العادیة و الممدودة فقط : تعلیم مھارة القراءة

  .بشكل یومي للحروف التي تتم كتابتھا في الیوم السابق
و یفضل أن یتم التركیز في ھذه السنة على الحروف فقط  :تعلیم مھارة الخط

كل الحرف بشكل یومي إلى نھایة السنة حتى یتدرب على مسك القلم وحفظ ش
  .وكتابتھ بشكل صحیح و جمیل

وذاك ، تملى علیھ الحروف التي تعلمھا في النشاطین السابقین :نشاط اإلمالء
  .بغرض ترسیخھا

باإلضافة إلى األنشطة الترفیھیة كقراءة المعلم للقصص  :قراءة القصص
والرسم للتعود على مسك  ،ألعاب ترفیھیة...) أطفال، حیوانات(المتنوعة 

وزرع قیم المحبة والتعاون وتنظیف ، وحفظ السور القصیرة من القرآن، األقالم
حین یبلغ الطفل سن السادسة : "ویقترح الدكتور عبد الكریم بكار .الجسم والقسم

ویبدي ، فإنھ یكون قادرا على سماع الحكایة ولو امتدت إلى خمس عشرة دقیقة
وأنا انصح ، لھزلیةالطفل في ھذه السن اھتماما شدیدا بالقصص الخیالیة وا

والطفل حین یستمع ، فالمرح ھو قوت الروح، باإلكثار من الحكایات المضحكة
ویجب أن  ...، ویشعر باالمتنان لمن یضحكھ، إلى ما یضحك یخف التوتر لدیھ

  .29"تقرأ للطفل و أنت مرتاح
  : السنة األولى
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التي تمت قراءة الكلمات و الجمل القصیرة المألوفة : تعلیم مھارة القراءة
  .ھا في نشاط الخط بشكل صحیح یومیاكتابت

تعلیم كتابة الكلمات والجمل القصیرة المألوفة التي تعلم  :تعلیم مھارة الخط
  .قراءتھا بشكل یومي

باإلضافة إلى ابتكار طرق في تعلیمھا حتى ترسخ كأن تعرض الحروف 
ف فیھا بشكل ملون و جذاب أو بشكل رسوم متحركة الحر، على سبورة ضوئیة

  .یتكلم
یتم فیھ تدریب المتعلم على كتابة الكلمات و الجمل القصیرة : نشاط اإلمالء

  .التي تعلمھا في النشاطین السابقین و یتم إجراؤه مرتین في األسبوع
إن تعلیم القراءة لألطفال یبدأ منذ ستة :یقول أحد الباحثین: قراءة القصص

فإن علیك أوال أن تتعرف على ، جیدینإذا أردت أن تربي قراء  :ویقول .أشھر
أي أن تتعلم كیف تقدم المعرفة للصغار كما یقدم ، مھارات السرد القصصي

والقراءة لألطفال  .القاص الماھر حكایاتھ المشوقة و الممتعة لمن یقص علیھم
 .ومع األطفال منذ سن مبكرة ذات أثر بالغ األھمیة في نموھم الذھني والوجداني

ولكن المھم تشجیع الطفل على المشاركة ، الكمیة التي نقرؤھا لھموالمھم لیست 
 ، ویمكن أن نوصل إلیھم بعض المبادئ والقیم المھمة أیضا ...، أثناء القراءة

 ، فمن خالل قصة ممتعة ممتعة یمكن أن نعلم الطفل حب الناس واحترام النظام
جانب إعطائھ درسا وتقدیر الصدق واألمانة واالھتمام بترتیب شأنھ الخاص إلى 

  . 30في اللغة والتواصل
  : السنة الثانیة

التدرب على قراءة الجمل التي كتبھا في الفقرات : تعلیم مھارة القراءة
یجب على المعلم تنویع ، وحتى ال یمل المتعلم، السابقة بفصاحة وتكرارھا یومیا

  .الوسائل التعلیمیة
المألوفة التي تعلم قراءتھا في تعلیم كتابة الجمل القصیرة : تعلیم مھارة الخط

ثم تعلیم كتابة فقرة قصیرة  في النصف  ، النصف األول من السنة الدراسیة
، وتكون معانیھا حول وصف األفعال الیومیة التي یقوم بھا ، الثاني من السنة

وصف ، وصف المدرسة، ووصف نوع من األثاث، ووصف منظر طبیعي
  .إلخ...، وصف بنایة، شجرة
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یتدرب فیھ على كتابة الجمل والفقرات السابقة سماعا لیتم  :اإلمالءنشاط 
  .اختبار المھارات التي اكتسبھا

التدریب على قراءة فقرة قصیرة من : تعلیم مھارة القراءة: السنة الثالثة
ثم التدریب على ، سنة الدراسیةسطرین إلى ثالثة أسطر في النصف األول من ال

إلى ستة أو سبعة أسطر في النصف الثاني من  قراءة فقرات من أربعة أسطر
  .السنة الدراسیة یومیا

وتختار ، التدرب على كتابة الفقرات التي تعلم قراءتھا: تعلیم مھارة الخط
  .مواضیعھا من الحیاة الیومیة

  .تملى علیھ الفقرات السابقة: نشاط اإلمالء
خلقیة قراءة قصص قصیرة مرتین في األسبوع حول القیم ال :المطالعة
  .واالجتماعیة

تترك الحریة للمتعلمین للتعبیر عما یختلج في : تعلیم مھارة التعبیر الشفھي
 ، ثم تحدد في بقیة الحصص الختبار رصیدھم من المفردات المكتسبة، صدورھم

  .ویتم تعلیمھم حركات التعبیر بالیدین ومالمح الوجھ
بر بھ شفھیا مع تعلیمھ كتابة التعبیر الذي ع: تعلیم مھارة التعبیر الكتابي

  .مراعاة عالمات الوقف ومراعاة البعد بین الكلمات واألسطر
بورقة أو بدونھا لمقطوعات من النصوص النثریة امن  تعلیم مھارة اإللقاء

  .الشعر 
نھم غیر ناطقین باللغة العربیة كأال ھذه أن نتعامل مع المتعلمین والحعلینا و

  .غالبة على الفصحى تماماذلك لعموم اللھجات العامیة فھي و
ع بعد توفیره لجمی، ویتم ذلك بتوظیف المعجم یومیا: السیاحة في المعجم

  .التالمیذ أو مطالبتھم باقتنائھ
ویقترح عبد الكریم بكار أن االطالع : مطالعة قصص قصیرة جدا ھادفة

التغیرات التي تطرأ  المكثف على قصص الخیال العلمي یساعد الطفل على فھم
ومن خاللھا یتھیأ للتجاوب مع االكتشافات ، الحیاة االجتماعیةعلى العلم و

الحدیثة التي تھدم الكثیر من النماذج والمعطیات العلمیة القدیمة وبذلك یترسخ 
واالنفتاح على التغیر واالستجابة المالئمة ، لدیھ التشوق إلى معرفة الجدید
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البیوت والمدارس ینبغي أن تغتني بكتب الخیال  ولذا فإن مكتبات، 31..لھ
وبعد ذلك یأتي دور المدرسة التي علیھا أن تشجع على المطالعة الحرة .العلمي

ومن خالل توسیع ، من خالل إجراء المسابقات وتقدیم المكافآت، واإلضافیة
  .32مفھوم الواجبات المنزلیة

یادة الحجم الساعي المحافظة على البرنامج المقرر مع ز: السنة الرابعة
  :وإضافة األنشطة اآلتیة

التدریب على قراءة نصوص طویلة تصل إلى صفحة (تعلیم مھارة القراءة 
  .بشكل یومي ) كاملة قراءة سلیمة

التدریب على كتابة تلك النصوص التي قرأھا بشكل (تعلیم مھارة الخط 
 .في المنزل) یومي

  .النصوص التي قرأھاتملى علیھ فقرات طویلة من : نشاط اإلمالء
  مطالعة قصص طویلة ھادفة

تدریب المتعلم على استعمال الضمائر وتصریف (تعلیم مھارة التصریف  
  ).األفعال الصحیحة و المعتلة معھا وتوظیفھا في جمل 

التعرف على مكونات الجملة الفعلیة في القسم األول ( تعلیم مھارة اإلعراب
ثم التعرف على مكونات الجملة ، عرابھامن السنة الدراسیة والتدریب على إ

  ).االسمیة والتدریب على إعرابھا
  . تحدید المواضیع: تعلیم مھارة التعبیر الشفھي
  .یكتب فیھا تعبیره الشفھي :تعلیم مھارة التعبیر الكتابي

التعرف على مجموعة من الكلمات  یتم فیھا :لمعجماتعلیم مھارة البحث في 
  .وحفظھا

  .لنصوص أو أناشید أو مقطوعات شعریة اإللقاءتعلیم مھارة 
المحافظة على البرنامج المقرر مع تغییر مسمیات  :السنة الخامسة

  : األنشطة كما یلي
التدریب على قراءة نصوص طویلة تصل إلى صفحة (تعلیم مھارة القراءة 

  .بشكل یومي ) كاملة قراءة سلیمة
نصوص التي قرأھا بشكل التدریب على كتابة تلك ال :تعلیم مھارة الخط

 .یومي في المنزل
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  .مطالعة قصص طویلة ھادفة/نشاط اإلمالء 
تدریب المتعلم على اشتقاق المشتقات السھلة كاسم (تعلیم مھارة التصریف 

التدریب على ، الفاعل واسم المفعول من بعض األفعال الصحیحة والمعتلة
  ).التحویل

واألفعال الخمسة واألسماء  التعرف على النواسخ :تعلیم مھارة اإلعراب
والتدریب على إعرابھا ، الخمسة وبعض الحروف التي یحتاجھا في التواصل

  .وتوظیفھا
تعلیم مھارة التعبیر الكتابي یكتب فیھا تعبیره /تعلیم مھارة التعبیر الشفھي 

  الشفوي
  .تعلیم مھارة البحث في المعجم

  .مقطوعات شعریة أو خطبلنصوص أو أناشید أو : تعلیم مھارة اإللقاء
الخط والقراءة واإلمالء والمطالعة والبحث في (تعد ھذه األنشطة 

و قد بدأ إھمالھا تماما وإنقاص الحجم ، ھي األساس في تعلیم اللغة) المعجم
والبدء بتعلیم الخط والقراءة بالجملة ثم الكلمة ثم الحرف بشكل  ، الساعي لھا
بھذه المشورة الھدامة على مسؤولي  منطقي وال ندري من أشار عكسي وال

والشك أن ھدفھ القضاء على تعلیم اللغة ، وضع المناھج و البرامج  في بالدنا
لھذه األجیال فنتفاجأ بتالمیذ یكتبون كتابة ملیئة باألخطاء وغیر مترابطة وأحیانا 

  . في الثانوي والجامعة، والعالمات دائما متدنیة في التعبیر الكتابي ،غیر مفھومة
ساعة و نصف  :مقترحات متعلقة بالحجم الساعي المخصص لألنشطة -ب

إلى ساعتین لكل نشاط مع متابعة مستمرة وتكلیف بإعادة الكتابة في كراسة 
واألمر بالتدرب على قراءة  ، و مراقبة الكتابة بشكل مستمر و یومي، خاصة

بة والمراس فالدر.الحروف والجمل والفقرات والنصوص التي كتبھا  في المنزل
  .ھما أساس التمكن واكتساب المھارة في أي علم من العلوم أو فن من الفنون

یضع ": مقترحات متعلقة بتقنیات تعلیم األنشطة والوسائل التعلیمیة -ج
یجد فیھا صوابا في تعلیم العلوم ، أمامنا ابن خلدون منھجیة تعلیمیة وتربویة

و التكرار التصاعدي بما یناسب  ونقلھا موضحا طرق اإلفادة منھا ھي التدرج
ائل ویشیر على المعلم أن یتدرج مع الطالب بتلقینھ مس، الطالب والموضوع معا

دون أن یدخل معھ في التفصیل بادئ ذي  من كل باب ھي أصول ذلك الباب
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، وعدم إرھاق فكر الطالب وعدم االنتقال من فن إلى آخر قبل فھمھ ...بدء
  .33وعدم الشدة على المتعلمین، ابع و التكرارومعالجة آفة النسیان بالتت

  :نقترح  تنویع المعلم لطرائق التعلیم وال یكون ذلك إال بتنویع الوسائل 
فالوسائل التعلیمیة المعاصرة والسیما السبورة الضوئیة والصورة التعلیمیة  -

وصور لحیوانات أو رسوم ، التي یتم فیھا بلورة المعلومات في أشكال ملونة
وذلك ألّن الصورة ، متحركة قد تعمل على توصیل المعلومة للمتعلم وترسیخھا

في عصرنا الحالي قد اقتحمت جمیع المیادین وأصبح لھا تأثیر كبیر على ذھن 
الطفل والمراھق فھو یتعامل مع التلفزیون والھاتف واالنترنیت والتابلیت 

وھو ما  ، ة خصوصاوالصور الملون، وكلھا تستخدم تقنیة الصورة، واإلشھار
فلماذا ال تستخدم وزارة  ، ساعدھا على جذب المالیین من المشترین والقراء

  .وتجعلھا من أولویاتھا، التعلیم ھذه التقنیة في خدمة التعلیم وتعمیمھا
ونقترح ضرورة تحفیز المعلم على االبتكار و توظیف الوسائل التكنولوجیة  -

ن ال یمل االبتكار لتقنیات جدیدة في تقدیم وأ، المعاصرة في العملیة التعلیمیة
 . الدروس

  :وتفترض األدوار الجدیدة للمعلم من منظور التعلم النشط
إلى أن الدراما تعني في  ، یشیر أبو صفر:تجربة باستخدام الدراما التعلیمیة" -

الوقت الحاضر وسیلة فعالة من وسائل التربیة و التعلیم إذ تستخدم نشاطات 
، رھا النشاط التمثیلي لیتوحد الطفل مع دور معین في موقف معینمختلفة محو

و من أجل ھدف تعلیمي .وذلك باالعتماد على تجربة الطفل وقدرتھ  الشخصیة
ھمزة : مذیع و ضیفان ھما: لقاء تلفزیوني:وفي ھذا السیاق نقدم مقترحا، محدد

  .34الوصل و ھمزة القطع
 ، ضارع في شكل رسوم متحركةویمكن أن یقدم درس حروف نصب الفعل الم -

یكتب على قمیص كل واحد منھم حرف  ،یظھر فیھا العبو كرة قدم صغار
ویقوم برمي كرة القدم نحو ، نصب ویكتب على كرتھ التي یرمیھا كذلك

، "یلعب"حارس المرمى الذي یكتب على قمیصھ فعل مضارع مرفوع 
لى منصوب بتأثیر وعندما تصطدم بھ الكرة یتحول الفعل المضارع المرفوع إ

وھكذا یستطیع المتعلم أن یبتكر أفكارا ...رمي الكرة التي تحمل حرف النصب
  .تفیده في تعلیم دروس النحو والصرف التي ینفر منھا الكثیرون
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 ، تنظیم المسابقات األدبیة المختلفة في الشعر والقصة والمسرح بشكل دوري -
طویر مھاراتھم وقدراتھم في ورصد جوائز قیمة لھا لتحفیز المتعلمین على ت

  .اللغة العربیة
تغفل  :مخطط إلنشاء معجم عربي عربي مصور للمرحلة االبتدائیة -د

، المناھج في الجزائر توظیف المعجم في المرحلة االبتدائیة وبقیة المراحل تماما
إذ توجد مدارس عدیدة ، ویندر اقتناؤه أصال، فال المعلم یستعملھ وال المتعلمون

  .وكذلك األسر ال تولي أھمیة كبیرة القتنائھ، تماما من المعاجم والقوامیستخلو 
وحسب تصورنا نرى أن المعجم الصالح لھذه المرحلة ھو المعجم الذي یتم 

ونقترح أن ینجز وفق ، إنشاؤه وفق الحقول الداللیة مرفقا بالصور الموضحة
  :الخطة اآلتیة

  .ذوي الخبرة تكوین لجنة عمل من مجموعة من المعلمین - 1
 ، جمع األلفاظ من محیط المتعلم المتمثل في كتبھ المدرسیة المتنوعة - 2

و أسماء رتب وظائف األشخاص الذین یتعامل ، واألثاث الموجود في المدرسة
ومحیطھ  ، وأثاثھ و المأكوالت، ومن محیطھ في المنزل، معھم في المدرسة

 ، النجوم، السماء(لطبیعة أسماء البنایات والمؤسسات وعناصر ا:في الشارع
  .إلخ...وأعضاء جسم اإلنسان، واآلالت) البحار ، النباتات

  .تدوین ھذه المادة وتصنیفھا في حقول - 3
وضع مقابالت صوریة لأللفاظ تزید توضیحھا مع ذكر مرادفاتھا أو شرح  - 4

  .بسیط
  .ال بأس أن ترتب األلفاظ في الحقل ترتیبا ألفبائیا - 5
  .وال داعي إلكثار الكلمات، إلیراد الجذور والمشتقاتال داعي  - 6
  .یمكن تخصیص حقل منفرد لألفعال ویدعم بالصور - 7

یجب أن یطبع بواجھة مغریة علیھا صور تالمیذ  :الطباعة و اإلخراج
أما المتن ، أو تلمیذا یقرأ معجما مع اختیار عنوان مغر وبألوان جذابة، یقرؤون

 ، ویدعم بالصور التوضیحیة الملونة في كل حقلفیكتب بخط بارز وواضح 
ویختار لھ الورق الجید المتین لیبقى مع المتعلم طیلة سنواتھ الدراسیة في 

  .  المرحلة االبتدائیة
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 :وال یكون ذلك إال ب :تفعیل توظیف المعجم في المرحلة االبتدائیة
 ، یةتخصیص حصة رسمیة یومیة للتعامل مع المعجم في المرحلة االبتدائ

وتوزیعھ مجانا على المتعلمین كل سنة مثل الكتب .البحث في المعجم :تسمى
  .المدرسیة

  :تقسیم الحصص المتعلقة بالبحث في المعجم كما یلي
التعرف على مرادفاتھا و شروحاتھا :حصة للتعرف على خمسة ألفاظ  -

  .البسیطة وصورھا التوضیحیة
  .لمتعلم لتلك األلفاظ وشروحاتھاویتم فیھا اختبار مدى حفظ ا :حصة تذكیر - 
  .یطلب من المتعلم في ورقة امتحان شرح تلك الكلمات :حصة تقویم كتابي -
وتكون بتدریب المتعلم على إنتاج جمل أو فقرات تحتوي تلك : حصة إنتاج -

  .األلفاظ
  :تطویر المناھج في بعض الدول األجنبیة - 8

العقدین ثورة حقیقیة بدأت من شھد التعلیم في البرازیل خالل : البرازیل -أ
إعادة صناعة المناھج الدراسیة مستفیدة من التجارب الناجحة التي طبقت في 

دمج التكنولوجیا التعلیمیة في العمل  :وكان التركیز على، عدة دول متقدمة
 من كم المقرراتالتخفیف و، وربط المناھج بالبیئات المحلیة، التربوي
  .35الدراسیة

أمة في "في بدایة ثمانینیات القرن العشرین ظھر التقریر الشھیر :أمریكا -ب
وخلص إلى ، الذي حلل واقع التعلیم في الوالیات المتحدة األمریكیة" خطر

ضرورة إعادة تقییم منھج  :من أھمھا، مجموعة من االستنتاجات والتوصیات
فتم ، منھحیث إن ثمة خلال حقیقیا تعاني ، التعلیم في جمیع المراحل الدراسیة

ثم  ...تحدید البرامج التي تعین الطالب التي تعین الطالب على التفوق الدراسي
 ، وضعت إستراتیجیة متكاملة للنھوض بالتعلیم باعتباره القاطرة التي تقود األمة

وشكلت لجلن  ...وكانت إعادة بناء المناھج ھي الركیزة األساسیة في ھذه الرؤیة
وكان ، قاطبة للمشاركة في ھذا الغرض وجمعیات على مستوى الوالیات

  .األمیركیةاالتفاق على وضع المعاییر لبناء المناھج في عموم الوالیات المتحدة 
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صمم المنھج ، في الصفوف الثمانیة األولى المؤدیة إلى المرحلة الثانویةو
الت اللغة االنجلیزیة و یوفر قاعدة رصینة للدراسة المتقدمة في مجا" على نحو

الریاضیات ومھارات حل المشكالت والدراسات االجتماعیة و اللغات  الكتابة 
وقد دعم المنھج بمزید من األنشطة التي تبث الحماس للتعلیم  ..األجنبیة والفنون

بحیث یلبي تطلعات ، وتنمیة المواھب وإبراز اإلمكانات الفردیة والجماعیة
  .36ة والتربویة المتعلقة بسوق العملوطموحات الطالب الشخصی

بتطویر المناھج الدراسیة  حدثت نقلة نوعیة، 1993بدایة من عام : كندا -ج
في ظل التوسع باستخدام االنترنت كوسیلة فعالة في منظومة التعلیم وقد طبق 

 30الذي رصدت الحكومة  لھ  net schoolفي ھذا الشأن ما یعرف بمشروع 
وقد حظي ھذا المشروع ، جمیع المراحل التعلیمیة المختلفةوطال  ملیون دوالر

وفي إطاره نفذت عدة ، بمشاركة العدید من الجھات ذات الصلة بالتربیة والتعلیم
باستخدام ، على طرق التدریس للمناھج الجدیدة، برامج لتدریب المعلمین

  .37..ترنتاألنشطة الصفیة المبنیة على الولوج اآلمن في الفضاء المعلوماتي لالن
  : خاتمة

  :في األخیر نقدم النتائج والتوصیات اآلتیةو
یحتاج برنامج اللغة العربیة المخصص للمرحلة االبتدائیة إلى إصالحات في  -

  .جمیع جوانبھ
ضرورة توحید منھج تعلیم اللغة العربیة في البلدان العربیة ویشرف على  -

  .إعداد محتواه مجمع اللغة العربیة في القاھرة
إلغاء تعلیم اللغة األجنبیة في المرحلة االبتدائیة حتى ال یحدث تشویش على  -

 . اكتساب اللغة العربیة
  .تعلیم الحساب والتربیة الدینیة إلى جانب اللغة العربیة بشكل متقارب -
من السنوات األولى والثانیة  التربیة التكنولوجیة والمدنیة :حذف المواد -

  .والثالثة
  .التاریخ والجغرافیا من السنوات الثالثة والرابعة :حذف المواد -
التقلیل من دروس النحو والصرف والتركیز على المكونات األساسیة  -

  .للجملتین الفعلیة واالسمیة
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تعلیم الضمائر وتصریف األفعال وأنواعھا في السنوات الثالثة والرابعة  -
  .والخامسة

  .وأخواتھا وإن وأخواتھا الفصل بین الدروس المتشابھة مثل درسي كان -
تعلیم الظاھرة النحویة أو الصرفیة عن طریق األمثلة والتراجع عن تعلیمھا  -

   .عن طریق النص
    .اختیار نصوص القراءة من كتب األدباء المعروفین الملتزمین -
بأن تكون ، األولى والثانیة والثالثة :مراعاة حجم النص المختار للسنوات -

قرة طویلة بالنسبة للسنة الثالثة وف، للسنتین األولى والثانیةسطرا أو سطرین 
  .نص یصل إلى صفحة في السنتین الرابعة والخامسةو

تخصیص كتاب منفصل لدروس النحو والصرف تدرج فیھ تدریبات مكثفة حول  -
  .ھذه الظواھر لترسیخھا
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  :الملخص
الّسلطات اإلداریة المستقلّة  الذي ھو حّل طبیعة البحث تستھدف التعرف على تحكیم 

الخالفات لتنظیم الّسوق، فھل ھو  ذلك المنصوص علیھ قي قانون اإلجراءات اإلداریة 
والمدنیة أم مجّرد تنظیم؟  أھّمیة التحكیم تتجلى في أنّھ إجراء جدید ابتدعتھ  ھذه الّسلطات 

یھدف . و االئتمان وضمانا لجودة القرار لتوجیھ العقود دون اللّجوء إلى القضاء بغیة  الّسرعة
التحكیم إلى نمط جدید لتسییر  لمختلف القطاعات، إذ یعتمد على تكنولوجیة قانونیة جدیدة 

إّن فھم الموضوع یستوجب منھج تحلیلي مقارن مع الّدول . مستوردة من الّدول الّرأسمالیة
تحلیل عناصر التحكیم أنّھ مجّرد  األوروبیة ألنھا المعتمدة علیھ ابتدءا، نستنتج  من خالل

تنظیم لھذا أقترح أن یكون القائمین علیھ مختّصین لكي تكون قراراتھ منتجة، وكذا توقیع 
في .المسؤولیة على  السلطات اإلداریة المستقلّة مع تبیین نوع الخطأ المرتكب من طرفھا

ات اإلداریة المستقلة الختام نخلص إلى أن التحكیم مجرد حل للخالفات القائمة بین السلط
والمتعاملین االقتصادیین ال ینطوي على إجراءات وعناصر التحكیم الكالسیكي المتعارف 

لنستدل انھ تنظیم بمعنى انھ إحدى مھام ،علیھ في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة
السلطات اإلداریة الضابطة للسوق فھو متعلق أساسا بتنظیم السوق لضمان المنافسة 

مشروعة وعدم سیطرة متعامل اقتصادي او الدولة علیھ، یتم  بقرار إداري منظم یخضع ال
  .تفادي اللجوء إلى القضاء أو التحكیم في حالة نشوب نزاع. للطعن أمام السلطات القضائیة

  .حّل الخالفات؛ العقد؛ التّنظیم؛ المسؤولیة التّحكیم؛ :الكلمات المفتاحیة
                                                        

  .المؤلف المرسل -  1
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Abstract:  
The arbitration of the independent administrative authorities is the 
resolution of disputes to regulate the market. Is it provided for in the 
Code of Administrative and Civil Procedure or merely regulation? It is 
important that it is a new procedure invented by these authorities  to 
direct contracts without esorting to the judiciary in order to speed  and 
credit and to ensure the quality of the decision.  It aims at a new mode 
of operation of different sectors, based on new   legal technology 
imported from capitalist countries.  Understanding the object requires 
a comparative analytical approach with European countries. We 
include that arbitration is merely organized and I suggest that its 
specialists should be competent, and hat responsibility should be 
placed on the independent administrative authorities to identify the 
type of error. 
Key words: Arbitration; conflicts; contracts; regulation; 
responsibility. 

 : مقّدمة
موضوع الّدراسة متعلّق بممارسة حّل الخالفات من طرف الّسلطات اإلداریة 

مقارنة بدول  االتحاد األوروبي؟ وما مدى  )التحكیم(فما مدى فعالیة حّل الخالفات  ،المستقلّة
ارتباطھ بالتّنظیم؟ و ھل ھو نمط لتغییر طریقة الّدولة في التّسییر ؟ وما مدى خدمة التّحكیم 

  للمرفق العام؟ 
لك و یختلف عن ذ ،تظھر أھمیة الّدراسة في رقابة القوى العمومیة  من خالل التّحكیم

المتعارف علیھ الّتقلیدي أو الكالسیكي المرتكز على القواعد العاّمة ألنّھ أكثر نجاعة بما أنّھ 
موّكل لخبراء مختّصین ملّمین  بالخصوصیات التّقنیة للنّزاع المطروح حیث أّن فّعالیتھ 

المستقلّة  فالّسلطات اإلداریة ،وإلى أّن النّظام الّسیاسي الّسائد ،متعلّقة بدرجة استقاللیتھم
لیست كتلك المنشأة  ،المنشأة في نظام كفرنسا التي تسوده الّشفافیة والّدیمقراطیة اللّیبرالیة

بالجزائر؛ ولذا الّتحكیم یتبع إجراءات بعدم اتّفاق األطراف علیھ وإلزامیة توجیھ العقد، والقیام 
شروعیة  في القضاء بإجراءات تحفّظیة للحفاظ على الحقوق والحرّیات والطّعن  ضّد الالّم

  . اإلداري
تھدف الّدراسة إلى إبراز إستراتیجیة الّدولة الحدیثة في الحوكمة في الجزائر مقارنة 

األثر  ،شروطھ ،طبیعتھ ،خصائصھ ،مفھوم التّحكیم: بالّدول األوروبیة وفقا للخطّة اآلتیة
ثّم  ،)مبحث تمھیدي(ھا القرارات الّصادرة عنھ، الجھة المختّصة للّرقابة علی ،المترتّب علیھ
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المبحث (توضیح مدى ارتباط التّحكیم بالتّنظیم لتحویل العالقة العقدیة إلى قرار  تحكیمي 
  ).المبحث الثاني(ذكر تكییف التّحكیم وضماناتھ اإلجرائیة ، و)األّول

 المستقلّة اإلداریةمفھوم التّحكیم في الّسلطات  :التّمھیدي المبحث
اإلداریة  المستقلة نوعا جدیدا مكون لجھاز الّدولة في الجزائر مع تعتبر الّسلطات 

بدایة التّسعینات اعتمادا على التّجربة الفرنسیة بإنشاء المجلس األعلى لإلعالم بموجب قانون 
وغیرھا إذ بلغت  ،واللّجنة المصرفیة ،10-90ومجلس النّقد و القرض في القانون   ،90-07
  .سلطة ضبط في الجزائر في حین أن عددھا أكثر  في فرنسا 14

ثّم إلى طبیعة ) المطلب األول(نتطّرق إلى مفھوم الّسلطات اإلداریة المستقلة  ،بدایة
  ).المطلب الثاني(التّحكیم الممارس من قبلھا 

  مفھوم السلطات اإلداریة المستقلة :  المطلب األّول
الّسلطات اإلداریة المستقلة مفھوم جدید في القانون اإلداري إذ أّن التّعامل  أنبما       

یجب  ،خاّصة في الّدول العربیة مقارنة بالّدول األوروبیة؛ و لذا على األقلّ  ،معھا ال یزال فتیا
  ).الفرع الّثاني(ثّم ذكر اختصاصاتھا  ،)الفرع األّول(تعریف الّسلطات اإلداریة المستقلة 

  تعریف الّسلطات اإلداریة المستقلّة :  ألّولالفرع ا
  :تعّرف الّسلطات اإلداریة المستقلّة من خالل عناصر تكوینھا وھي    

اعترف بھ المشّرع الجزائري لبعض  ،أي القدرة والسیطرة على وضع ما: الّسلطة
 .الّسلطات خالفا للمشرع الفرنسي إلي منحھا كّل السلطات

 :معیارینوفقا ل:  الطّأبع اإلداري
 .المعیار الماّدي المنتسب ألعمالھا اإلداریة و قراراتھا الواجبة التّنفیذ

  .المعیار العضوي الذي یخضع ھذه القرارات للقضاء اإلداري 
 .تخضع لرقابة وصائیة أو إداریة سالّمیة ال: المستقلّة

  اختصاصات الّسلطات اإلداریة المستقلّة :  الفرع الثّاني
تتمتّع باالستقاللیة عن الحكومة وأغلبھا بالّشخصیة المعنویة التي تمنحھا : الخصائص

 .االستقالل اإلداري والمالي وكذا حّق التّقاضي
، سلطة المراقبة، سلطة التّنظیم :منھا ،تقوم بالعدید من االختصاصات: االختصاصات

سامیة، (و ) 10ة ، صفح2012ولید، (وغیرھا  ،سلطة الّتحكیم، سلطة العقب، سلطة التّحقیق
 .)61، صفحة 2016-2017

  التّحكیم في الّسلطات اإلداریة المستقلّة  طبیعة: المطلب الثّاني
التّحكیم ھو حل للخالفات یتباین ویتفق فیما بین سلطات الّضبط والمتعاملین 

لھذا یجب التّطرق  ،اإلقتصادیین عن المتعارف علیھ في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة
ثّم  إلى اختالفھ عن التّحكیم الكالسیكي  ،)الفرع األّول(لى نماذج الّتحكیم في ھاتھ الّسلطات إ
 ).الفرع الثّاني(
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  نماذج عن التّحكیم : الفرع األّول
وھي  ،نورد بعض أنواع الّسلطات اإلداریة المستقلّة الممارسة للّتحكیم في الجزائر

  : كاآلتي
یعتمد التّحكیم على حسن سیر الّسوق وصّحة  :لجنة عملیات البورصة ومراقبتھا

المعلومات في مجال تداول البورصة إذ تضع الّسلطة قواعد عامة وتسھر على احترامھا 
وتحّل الخالفات  بأعمال االختصاص الّتحكیمي بواسطة الغرفة التّحكیمیة  ،ومعاقبة مخالفیھا

  .والتأدیبیة المنشأة داخلھا
تحّل بعض النّزاعات التي تنشأ  :ت السلكیة والالّسلكیةسلطة ضبط البرید واالّتصاال

 - 2000بین المتعاملین االقتصادیین أو مع مستعملي الّشبكات؛ أنشأت بموجب قانون رقم 
 . ، یمارس مجلس الّسلطة االختصاص الّتحكیمي03

وتضّمنت غرفة  ،01-2002أنشأت بموجب قانون  :لجنة ضبط الكھرباء والغاز
فیعتبر االختصاص التّحكیمي وسیلة  ،الخالفات بین المتعاملین االقتصادیین تتّولى الفصل في

 ،)2008، 09-08المدنیة واإلداریة رقم  اإلجراءات، قانون .ج.ج.ر.ج(لنزاعات ابدیلة لحّل 
إبداء اآلراء االستشاریة  الث محاید لتقریب وجھات النّظر وویقصد  بھ اللجوء إلى طرف ث

، 2008جمال، (عالقة بین المتعاملین االقتصادیین عقدیة أم غیر ذلك وسواءا كانت ال ،تجاھھ
فیجب أن  ،و من خالل ما سبق و بما أّن موضوع  أطراف النّزاع تقني ).123صفحة 

  .على اعتبار الّسلطة اإلداریة المستقلة أكثر اختصاص ،یعرض على مختّص غیر القاضي
الّسلطة اإلداریة المستقلة إذ یتبیّن وقد یكون اختصاص القاضي مكّمل الختصاص 

وأّن القاضي  ،ذلك من خالل النّص التشریعي حیث أّن سلطة الّضبط تتمتّع باختصاص محدد
ویتبیّن ذلك من  خالل ما تقوم بھ  الغرفة . صاحب االختصاص الوحید في المنازعات العقدیة

عند تفسیرھا  للقوانین؛ وأّما  التّأدیبیة والتّحكیمیة لدى تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا
بخصوص النّزاعات الّناشئة عند تطبیق القوانین فتظّل من االختصاص القضائي؛ أّما غرفة 

فإنّھا تفصل في الخالفات التي تنشأ بین المتعاملین  ،التّحكیم لدى لجنة ضبط الكھرباء والغاز
 01- 2002من القانون  133ة ، المادّ .ج.ج.ر.ج(التّعاقدیة  االلتزاماتاالقتصادیین ما عدا 

  ).2002المتعلّق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات ، 
وأّما النّزاعات النّاشئة  عن عالقة التنافسیة بین اختصاص سلطة الّضبط و 

فإّن األطراف المتنازعة تظّل حرة في عرض نزاعھا إّما على سلطة  ،اختصاص القاضي
ّنزاعات المتعلقة بالتّوصیل البیني التي یؤول اختصاص النّظر باستثناء ال ،الضبط أو القاضي

إذ أّن لكّل من القاضي  ،فیھا وجوبا إلى سلطة ضبط البرید واالتّصاالت الّسلكیة والالّسلكیة
 ،سلطة الّضبط الحق في النّظر إلى النّزاع إالّ أنّھ في حالة التّوصیل البیني كما سبق ذكرهو

ھو االختصاص تّصاالت الّسلكیة والالّسلكیة واالضبط البرید ووجوبا لتحكیم سلطة  تخضع
 .الوحید الذي تنفرد بھ الّسلطة دون القاضي
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  تباین االختصاص التّحكیمي للّسلطات اإلداریة المستقلة والتّقلیدي: الفرع الثاني
حیث  ،التّحكیم الكالسیكي اّتفاق بین الطّرفین المتنازعین سابق أو الحق علیھ     

ض النّزاع على محّكم یتّم اختیاره بالتّوافق فیصبح بدیال عن القاضي لفصل النّزاع یعر
    ). 07، صفحة 2006فؤاد، (

یتفق معھ التحكیم في السلطات اإلداریة المستقلة إذ انھ یحّل النزاع من طرف      
  :یختلفان من عدة جوانب أنھماإالّ  ،أخر

فالتحكیم الكالسیكي ینشأ  بإرادة  ،و بخصوص اتفاقیة التحكیم ،من حیث التّعاقد
  .األطراف المحتكمین بواسطة مشارطة التحكیم أو شرط التّحكیم 

المشارطة اتفاق یقبل بموجبھ اإلطراف عرض نزاع سبق نشوبھ على التحكیم حسب 
أّما شرط  ،ة، وفق قانون اإلجراءات المدنیة واإلداری09-08من القانون رقم  1011المادة 

التّحكیم فھو اتفاق یلتزم األطراف بعرض النّزاعات التي قد تنشا عند تنفیذ العقد حسب المادة 
لم یستوجب المشرع وجود اتفاق بین األطراف في لجنة  ،من نفس القانون السابق 1007

كیة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا أو في سلطة ضبط البرید واالّتصاالت السلكیة والالسل
  .أو  لجنة ضبط الكھرباء والغاز  فال یوجد عنصر تراضي أطراف النزاع

التحكیم التقلیدي یتمیز باستقاللیة طرفي النزاع بتعیینھم المحكم او : تعیین المحكمین
أّما أعضاء الھیئة  ،09-08من القانون رقم  1041أعضاء الھیئة الّتحكمیة  حسب المادة 

ة المستقلّة فیتم تعیین المحّكمین من الّسلطة التنفیذیة و أّن التّحكیم التّحكیمیة للّسلطات اإلداری
  .أّما في سلطات الّضبط تتواله أجھزة دائمة ،التّقلیدي عرضي ینتھي بمجّرد الفصل في الّنزاع

ال یمكن تنفیذ القرار  في التّحكیم الكالسیكي إالّ بعد مھره  :تنفیذ القرار التحكیمي   
  . ذیة و أّن القرار التّحكیمي في سلطة الّضبط یتمتّع بقّوة ذاتیة بالّصیغة التّنفی

إّن التّحكیم ال یلزمھ حدود بالمقابل في سلطات الّضبط قیده المشّرع بشروط      
وفق إجراءات مثل اإلخطار  ،بإطرافھ في كل سلطة إداریة مستقلةضوع النزاع ومتعلّقة بمو

ویتشارك مع  ،الّتحقیق والبّث في القضیة ،طواألشخاص المؤھلین بإخطار سلطة الّضب
والحّق في االطالع على الملف وإحضار  التّحكیم الكالسیكي في احترام حقوق الّدفاع

لقضائیة كالھما یخضعان إلى الّرقابة االّشھود، واحترام الّسریة واآلجال المعقولة في النّزاع و
  .لقراراتنّھ یمكن الطّعن في ھذه اأأي إلى القاضي اإلداري و

  عالقة التّحكیم بالتّنظیم :المبحث األول
أي تحقیق  ،إّن حّل الخالفات في الّسلطات اإلداریة المستقلّة یساھم في تنظیم الّسوق

یھدف  ،التّوازن بین المصالح المتضاربة للمتعاملین االقتصادیین والّسلطة اإلداریة المستقلّة
إلى عدم احتكار الّسوق لإلیجاد منافسة فّعالة، كما أّن حّل كّل خالف ینجّر عنھ ابتكار قاعدة 

ألنھ یدرس  ،جدیدة تواكب التّطورات في الّسوق، ولذا فاّن القرار التّحكیمي ینظم مجریاتھ
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لطات وأن حّل الخالفات لیس بتحكیم بل ممارسة السّ  ،)المطلب األول(الخالفات حالة بحالة 
  ).المطلب الثاني(اإلداریة المستقلّة لسلطتھا األصیلة أال وھي التّنظیم 

  مدى ارتباط التّحكیم بالتّنظیم: المطلب األول
إّن القرارات المتعلّقة بحّل الخالفات الّصادرة عن الّّسلطات اإلداریة المستقلّة ملزمة 

فاّن الّسلطة  ،صلحة العاّمةّ؛ ولذاالتّنفیذ ألطراف النّزاع و على الغیر، وأنّھا تراعى الم
التّقدیریة للّسلطات اإلداریة المستقلّة مرتبطة بتحقیق جّل ھذه العناصر التي یقوم على أساسھا 

والھدف منھ ضبط الّسوق؛ وعلیھ، یتمیّز القرار الّتحكیمي  ،القرار التّحكیمي بالتّنظیم
ّن العقود المبرمة من طرف المتعاملین أل ،بخصائص تؤھّلھ للقیام بالّتنظیم بواسطة الّتحكیم

االقتصادیین أو ھؤالء والّسلطة اإلداریة قد ال تتضّمن بنودا بواسطتھا نضمن التّنظیم في 
المستقبل؛ ففي الجزائر وفرنسا وكمثال في قطاع االتّصاالت الّسلكیة والالّسلكیة و عندما 

أو الھاتف  ،شبكة اتّصاالت الكھرباء یتعلّق األمر باالّتصاالت في العقود المبرمة بین مسیّر
مع المتعاملین الّذین یشترون ویبیعون یؤّدي حتما إلى النّزاع الذي یتطلّب التحكیم 

(ROCHE, 2001, p. 21).  
إّن العالقة الموجودة بین الّتحكیم و التّنظیم تفّسر طریقة التّعامل بین المتعاملین 

دیة إلى قرار تحكیم اثر حّل الخالفات بینھم؛ أي تحقیق االقتصادیین، الذي ینقل العالقة التّعاق
إذ أّن إجراءات التّعاقد تتّم برغبة أطراف العقد إلى أن تنتھي بقرار تحكیمي لیس  ،تنظیم

لإلرادة األطراف محّل فیھ، محّررا من طرف محّكمین خواص داخل الّسلطات اإلداریة 
كان التّحكیم مستندا إلى منظّمین تابعین للّسلطات أّما في القدیم فقد  ،المستقلّة یوّجھون العقد

  .الّسلكیة والالّسلكیة أو في قطاع  المناجم االتصاالتاإلداریة المستقلّة مثال في قطاع 
إّن مجلس النّقض الفرنسي منح  سلطة التّحكیم للھیئة المكلّفة باالتّصاالت الّّسلكیة 

والخدمات المتعلّقة بالمنافسة في الّسوق ألّن القانون والالّسلكیة خاّصة فیما یتعلّق بالتّسعیرة 
اإلداري وقانون التّنظیم في فرنسا غیر كاف لحّل كّل النّزاعات النّاشئة والنّاتجة عن غزارة 
النّشاطات المتنّوعة ؛ وعلیھ، أصبح یؤخذ بالتّحكیم ومحاولة نشر قراراتھ لیطّبق على باقي 

االت االقتصادیة الذي یستعصى علیھا تحقیق المعادلة بین سیّما في المج ،الحاالت المماثلة
  .المنافسة من جھة، والحفاظ على النّظام العام من جھة أخرى

إّن انعقاد االختصاص الّتحكیمي قد تحّدده اّلنّصوص القانونیة في الّسلطات، ففي 
الّسوق تتدّخل سلطات الّضبط من أجل ضمان النّفاد إلى   ،فرنسا وفي قطاع االتصاالت

الستخدام شبكة االتصاالت بشكل طبیعي والّربط  بین الّشبكات، وتحدید الّسعر فیما بین 
المتعاملین االقتصادیین، وتحّدده القوانین في كّل الّسلطات اإلداریة المستقلّة؛ وفي الجزائر 

في أیضا بخصوص لجنة تنظیم عملیات البورصة، وسلطة االتّصاالت الّسلكیة و الالّسلكیة  و
ویتبیّن  ،ألن التّحكیم ال یوجد إالّ في ھذه الّسلطات ثالثة ،سلطة البرید والمواصالت استثناءا

منتج لقرار یعتبر  ،؛ لیصبح في األخیر)الفرع األول(أّن حّل الخالف منشيء لنظریة التّنظیم 
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یمثّل إال  نتساءل إذا كان التّحكیم ال ،؛ و في ھذا المجال)الفرع الثاني(نّص قانوني تنظیمي 
  نوعا من الّتنظیم؟

  التّحكیم نظریة للتّنظیم: األولالفرع 
 تضمن تطویر القطاع المراد تنظیمھ ،المقصود بالتّنظیم ھو إیجاد قواعد وقرارات

(ROCHE, 2001, p. 21)فیضع التحكیم حّدا للخالف بین المتعاملین االقتصادیین ،، 
وینظّم القطاع في آن واحد، مّما یجعلھ في تطّور مستمر؛ ففي فرنسا وفي القطاع البنكي نجد 
أن النّزاع ما بین المدینین ال یحّل إال عن طریق التّحكیم مّما یؤّدي إلى دیمومة استقرار 

متمیّزة نالحظ العالقة الموجودة بین التّنظیم و التّحكیم، فھو الوسیلة ال ،القطاع البنكي؛ وعلیھ
وضامنا للتّوازن في العالقات العقدیة،  ،للمتعاملین االقتصادیین لحّل نزاعاتھم بصفة عاجلة

إذ  أّن في بعض القطاعات  یوجد متعامل اقتصادي مسیطـــر على السوق مثال في سلطـــة 
 ,Jacques C) و (CHEVALIER j , 1986, p. 28) الكھربـاء ؛ یقتــــضي الّتنظیـــم 

les enjeux de la déréglementation, 1987, p. 27)  و(CHEVALIER J. , 
1998, p. 29)    و(Jacques C , 2011, p. 26)،  إدخال متعاملین آخرین في الّّسوق

یمكنھم إحداث توازن القوى فیھ ولیس سیطرة أحدھم على الّسوق وھو ما یفسر أن التّنظیم 
 .انوني منشئ لقواعد قانونیةوإنّما ذو طابع ق ،لیس لھ طابع تقني فقط

عود بالفائدة على تنظیم القطاع فإّن قرارات التّحكیم في ھذا المجال ت  ،وعلیھ     
؛ إذ ال یستطیع (Canto-Sperber, 1999, pp. 103-117)المتعاملین االقتصادیین معا و

د غیر مشروع إنّما یمكنھ إبطال بن ،التّحكیم أن یطّبق عقوبات على المنافسات غیر المشروعة
فإّن التّعاقد في مجال المنافسة یظّل خاضعا للّتحكیم ألنّھ ضامنا الستقرار  ،في العقد؛ وبالتّالي

لّتحكیم النّظام العام، مّما نتج عنھ سوق أوروبیة مّوحدة، ولقد اعترف اإلتّحاد األوروبي با
لتّقلیل من تسلّط بعض ومن أجل ا لمراقبة المنافسات غیر المشروعة،كوسیلة لحّل النّزاعات و
  . (Bazex, 2001, p. 01) المتعاملین االقتصادیین

منھا إمكانیة النّفاذ إلى  ،إّن الّتنظیم یحرس على ضبط القطاع في مجاالت عدیدة  
الّسوق، باإلضافة إلى  أّن القرارات الّصادرة عن الّتحكیم تخضع للطّعن لضمان فّعالیتھ أمام 

 ،(rapport du conseil d'état, 1993, p. 01) جال العقودمحكمة النّقض بباریس في م
وفي الجزائر تخضع للطّعن أمام القضاء اإلداري، كما یمكن للقانون العام أن یرّخص 
للّسلطات اإلداریة المستقلّة االستعانة بالتّحكیم لذلك ینبغي أالّ یناقض القانون العام الحامي 

لمعادلة الموجودة بین التّحكیم و التّنظیم ھي أنّھ وسیلة فإّن ا ،لحقوق المواطنین عموما؛ ومنھ
تقنیة بداخل القطاعات الّضابطة و ھو مجال  یقع بین القطاع العام و الخاص من أجل الّدفاع 

  . عن المستثمرین األجانب
ضامن للّتعھدات المتّخذة من  إّن التحكیم یوجد بین فضاء القانون الخاص والعام   

ین على رخص من اللّجنة األوروبیة یھدف إلى الحفاظ على مصالحھم المؤسسات الحاصل
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فالتّحكیم وجد من أجل إلزام الّدول الّدفاع على   ،بالموازاة مع تحقیق الّصالح العام؛ ومنھ
مصالح المستثمرین األجانب، قصد استقرار استثماراتھم؛ ولھذا، فان االستثمار  مزیج یوازن 

 ،أّما في بریطانیا ،وباألخّص مصالح المستثمرین ،حة الخاصةبین المصلحة العامة والمصل
 Thomas, la) فان القانون الخاص ھو الذي یحّل الخالفات في الّسلطة اإلداریة المستقلة 

fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume Uni, 2011) وقد اتضح أنھ یعیق المنافسة (Anne F. R., actualité du 

droit de la régulation, 2007).  
كما أّن قانون التّنظیم في الجزائر مزیج بین القانون العام و الخاص أي بین 
المتعاملین في القطاع العام و المتعاملین الخواص المكلّفین بتسییر القطاع العام، و أنھ یتمیّز 

لنّزاعات، وتسییر مصالح الّدولة عن طریق العقود؛ عن القضاء في أنّھ طریقة مرنة لحّل ا
باإلضافة إلى أنّھ أصبح طریقة عادیة في حّل االختالل ذو الطابع التّعاقدي، فھو یمثّل  ،ولذا

فإذا كانت العقود تحتّل المرتبة األولى في القطاعات الّضابطة مثل . تنظیما للعقد في حّد ذاتھ 
اسة ناجعة للتّنظیم، ألّن تنظیم النّفاد إلى شبكات التّوصیل ھو القطاع الكالسیكي فإنّھ یمثّل سی

التنظیم بذاتھ، ومنھ نضمن تنظیم القطاع االقتصادي بإعطاء فرص عادلة لكل المتعاملین 
  .(Farida, 2007, p. 01)االقتصادیین للّدخول إلى الّسوق وتحقیق المنافسة 

خدمات ھذا القطاع قلیلون وأیضا كما أنّھ في القطاعات المنظّمة نجد أّن طالبي  
إذن ما العمل في حالة نزاع بینھم؟ إال  ،عارضین الخدمة مثل قطاع البنك و الھاتف والطاّقة

  .التّحكیم
  الّتحكیم قانون تنظیمي: الفرع الثاني

إّن العالقة بین الّتحكیم والقوانین األخرى مرتكزة على تحقیق المنافسة المشروعة 
عات االقتصادیة وخصوصا في قطاعات اإلنتاج الّصناعي؛ وكذاـ، بواسطة تنظیم القطا

أي مھما كان نوع القطاع المراد تنظیمھ،  ،المناجم و قطاع الّسمعي البصري و االتّصاالت
 (Florian, 2011, p. 03)فإنّھ یجب أن یتوافق مع الّسیاسة العاّمة للّدولة، و لھذا فإّن التّنظیم

ولھذا الّسبب فإنّھ قریب من النّظام  ،، بل یتالءم وسیاسة الّدولةلیس لھ طبیعة تقنیة محضة، 
وعلیھ تظھر ، (Louis, 1988, p. 11) العام، إذ أنّھ موجود ما بین القانون العام والمنافسة

فعالیة التحكیم في أنھ یراعي ھاذین القانونین، بتحقیق قانون تنظیمي فّعال، یوازن بین 
  .لخاصةالمصلحة العامة و المصلحة ا

ّن قانون المنافسة ال یتالءم ومعالجة الّسلوكیات الخاطئة أو فرض سلوكیات معیّنة إ
من أجل فتح القطاع وإنّما یعالج فقط الّسلوكیات المتعلقة بالمنافسة و لیس لھ أن یفرض 
التزامات ایجابیة للمتعاملین في الّسوق وال یمكنھ أن یقدر الجودة أو التزامات المرفق العام 

(Pierre, 2010, p. 10).  
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إّن قانون المنافسة ال یستطیع وحده التّكفل بالنّزاعات ألنھ غیر مرن، أّما في انجلترا  
فیستعان بھ للمعاقبة على المخالفات ضد المنافسة ویشارك في وضع الّسیاسة الّشاملة، إّال أنّھ 

 ,Antoine)اإلشكال  ال یمكنھ من  تحقیق أھداف المنافسة و لذا فھو غیر مالئم لحل ھذا
2009, p. 25).  

و فرنسا و بریطانیا مقیّد بتطبیق القانون األوروبي  إّن حّل الخالفات في الجزائر
ومعاھدات الحفاظ على حقوق اإلنسان و كذلك األمر في الوالیات المتّحدة األمریكیة، إال أن 

للّدول للتّصرف في تطبیق قواعد القانون تختلف من قطاع إلى آخر وھو ما یترك المجال 
 ,Nicole)القواعد الواجب تطبیقھا من اجل حّل الخالفات بواسطة الّسلطة اإلداریة المستقلّة 

2002, p. 01).  
  خصائص التّحكیم: المطلب الثّاني

وھو ما یسّمى  ،یھدف التّنظیم إلى  توجیھ القطاعات مثال بتوصیل المعلومات
بالّشفافیة، إالّ أنّھ یصطدم أحیانا مع الّسر المھني اثر التّبلیغ عن مضمون التّحكیم عندما یتعلّق 

فمثال فیما یتعلّق  ،األمر بالّتنظیم، ویجب أن یكون التّحكیم موافقا للمھلة المتطلّبة للتّنظیم
لحة القطاع دون غیرھا، بالّصفقات العمومیة یراعي فیھا حفظ المعلومات التي تمّس مص

للمحافظة على جّدیة المعامالت االقتصادیة ألنّھ یھتم بالّتنظیم التّقني والمالي للمنافسة  
وتظھر الطبیعة القانونیة للتّحكیم من خالل استكشاف  ،)الفرع األول( بواسطة قرار إداري

  ).الفرع الثاني(العناصر المكونة للقرار التّحكیمي 
  طابع اإلداري الملتصق بقرارات الّتّحكیمال :الفرع األّول
أّن النّصوص القانونیة المنشأة للّسلطات المكلّفة التّحكیم عن طریق قرار إداري، و یتمّ 

بحّل الخالفات تشیر إلى ممارسة وظیفة التّحكیم فیما بین المتعاملین في قطاع 
یعتمد على إجراءات مؤشر أنّھ یتّم بتشكیلة المحكمة و و،  (Yakout, 2008, p. 30)الضبط

علیھا في العقد، و تصل بالنتیجة إلى إصدار قرار ذو طابع إداري، یصدره محّكمین 
 Anne F. R., les) مختصین في القانون الخاص، مھّمتھم الفصل في النّزاعات مثل القضاة

risques de régularisation, 2005, p. 224).    ّحكیم من طرف المشّرع ولذا، ذكر الت
أّكد أّن قراراتھ قابلة للنّقض؛ ألّن القرارات التي تصدرھا سلطات الّضبط لھا الجزائري، و

  .طابع إداري ولیس قضائي
تلك الّصادرة عن سلطات ین األحكام الّصادرة عن القضاء ویظّل الفرق فیما بو   

مختلف  الّضبط، إذ أنّھا ال  ترتقي أن تكون اجتھادات  یعتمد علیھا لحّل الّنزاعات في
القطاعات إذا ما كانت الوقائع متماثلة بعكس األحكام الّصادرة عن القضاء، فإنّھ مأخوذ بھا 

  .بتقدیر من القضاء
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فإنّھ یعتمد سوى في حاالت الخالف بین مؤّسسة  ،أّما التحكیم في سلطة الّضبط
ص أو حسب ن (J.O.R.A, 2008)أو بمعاھدة حسب  ،تتعامل في إطار میدان سلطة الّضبط

  .من قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة الفرنسي  1007الماّدة 
من نفس القانون الفرنسي تنّص على أّن التّحكیم الكالسیكي یشترط  1011أّما الماّدة 

وبالمقارنة فإّن التحكیم الذي تقوم بھ  ،لقیامھ اتّفاق مسّبق بین أطراف الّنزاع في المعاھدة
فاق األطراف علیھ، وھذا منافي للمبادئ التي ینّص علیھا قانون سلطة الّّضبط ال یتطلّب اتّ 

  .اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري فیما یخص اتّفاق األطراف مسبّقا لقیام التّحكیم
  طبیعة التّحكیم: الفرع الثّاني

إن طبیعة حّل النّزاع في الّسلطات اإلداریة المستقلّة ووفق قانون اإلجراءات المدنیة 
واإلداریة في الجزائر ال یمكن أن تكون تحكیما بما انھ ال یوجد فیھ اتفاق األطراف؛ فحسب 
البروفیسور رشید زوایمیة اعتبر وظیفة التّحكیم الممارسة من طرف الّسلطة اإلداریة 

أي أن اللّفظ ال یؤّدي معنى التّحكیم المتعارف  (excès de langage)لغة لغویا المستقلّة مبا
علیھ في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة في الجزائر،ألنّھ وظیفة تقلیدیة ممارسة من 
طرف القاضي، فھل ھذا یعني أن الّسلطات اإلداریة المستقلّة تعمل كھیئة قضائیة عند قیامھا 

   بحل الّنزاعات؟
(Rachid Z, les autorités de régulation indépendantes face aux 
éxigences de la gouvernance, 2013, p. 14). 

إّن مھمة التّحكیم المسندة للّسلطات اإلداریة المستقلّة من قبل القانون تشبھ إلى حّد ما 
لّسلطات، إذ أصبحت تلك المخّولة للقضاة عموما ناتج عن تطّور التّنظیم الذي یحكم ھذه ا

عملیة التّنظیم بمثابة تقاضي من خالل أداء مھّمتھا والعقوبات وإعادة النّظام وحّل الخالفات 
..  

 ,Roger, 2002) إّن حّل الخالفات لھیئات المكلّفة بحّل النّزاعات یتّم بواسطة قرار
p. 25)  في حین أن صفة التّقاضي تتضّمن وجود ھیكل و مھّمة التّقاضي(Sonia, la 

nature juridique des autorités de régulation , droit prospectif, 2004, p. 
لدى الّسلطات اإلداریة المستقلّة كي نعتبره تقاضي؛و علیھ، فإّن إجراءات حّل  (251

 الخالفات أمام الّسلطات اإلداریة المستقلّة تكون عندما تمنح نفس الّصالحیات للقاضي
(Paul, 2004, p. 28) و(Rachid Z. , le ocnseil de la concurrence et la 

régulation des marchés en droit algérien, 2008, p. 745) وعلى ھذا األساس ،
 , .Rachid Z)  المھّمة التي تقوم بھا الّسلطات اإلداریة المستقلّة ال ترقي إلى معنى التقاضي

le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit 
algérien, 2008, p. 45)  ّنظریة أخري تعتبر أن الّسلطات اإلداریة المستقلّة ما ھي إال

 .ظاھرة لالّمركزیة الھیئة القضائیة
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« Phénomène de décentralisation du système judiciaire » (Sonia, la 
nature juridictionnelle des autorités de régulation, droit prospectif, 
2004, p. 251). 
ومنھ، فإّن الّسلطات اإلداریة المستقلّة تظھر بشروط ال یمكن تكییفھا على أساس أنّھا 

 .قضائیة
وفي األخیر، ال یمكننا اعتبار الّسلطات اإلداریة المستقلّة ھیئات قضائیة ألّن قراراتھا 

القضائیة، ومثال ذلك في قطاع اإلتّصاالت  فیما یخّص حّل الخالفات لیس لھا نفس قّوة أحكام
فإّن أطراف الّنزاع لھم الخیار في حمل نزاعاتھم سواء لدى الّسلطات  ،الّسلكیة و الالسلكیة

اإلداریة المستقلّة أو القضاء العادي، ھذا األخیر یفصل في الّنزاع بحكم یتضّمن قّوة الّشيء 
لطات اإلداریة المستقلّة، فإن قرار حّل الّنزاع المقضي بھ، أّما إذا كان نفس الخالف لدى السّ 

فإن كان المشّرع منح الّسلطات  ،ال یتضّمن قوة الشيء المقضي بھ، و من جھة أخرى
من الّدستور الجزائري  8-122اإلداریة المستقلّة اختصاصات خاّصة بالقضاء، فحسب المادة 
فاّن الّسلطات المكلّفة . المدنیة والتي نّصت على أّن البرلمان یشّرع في قواعد اإلجراءات

بمھّمة حّل النزاعات ال یمّكن أن تكّیف على أنّھا سلطات قضائیة، ألّن القواعد اإلجرائیة 
المّتبعة من طرف ھذه الّسلطات غیر محّددة قانونا، مثل إجراءات التّقاضي المحّددة من قبل 

بتحدید ھذه اإلجراءات لحّل الّنزاع ولھذا؛ فإّن الّسلطات اإلداریة المستقلّة قامت . المشرع
 .(J.O.R.A., 2010) مثلما قامت بھ اللّجنة البنكیة فیما یخّص اإلجراءات العقابیة ،أمامھا

كما أن األمر  نفسھ بالنّسبة للجزائر في كّل من سلطة البرید واإلتّصاالت الّسلكیة 
 °A.R.T.P., décision n) والالّسلكیة بخصوص الخالفات المتعلقة بالتوصیل

03/SP/PC/2002 du 08 juillet 2002 relative aux procédures en cas de 
litige en matière d'interconnection et en cas d'arbritrage , 2002)،  و

الغاز ـ، فإّنھا تخضع لقواعد إجرائیة كیم بجانب لجنة تنظیم الكھرباء وبالنّسبة لغرفة التّح
 Rachid Z. , les autorités de régulation) محّددة عن طریق التنظیم

indépendantes face aux exigences de la gouvernance, p. 148)،   
ھناك خلط بین الوظیفة القضائیة و وظیفة حّل النزاعات، كما أقّره مجلس  ،في الواقع

 ,algérien)قوبةحینما حكمت عقابیا بع ،الّدولة حینما اعترف لّلجنة البنكیة بالوظیفة القضائیة
أنھ إذا ما قدر مجلس الّدولة الفرنسي أن للّجنة البنكیة اختصاصات  ،؛ ومعنى ھذا (2005

إداریة وقضائیة في میدان الّسلطة العقابیة، فالّلجنة البنكیة ھیئة ذات طابع إداري ولیست 
 . مكیّفة على أنّھا ھیئة قضائیة 

 .Daniel, 2010, p) الوظیفة التّحكیمیةكما آن بعض الفقھاء كّیفوھا بأنّھا تتمتّع ب
و في الحقیقة أن  (Robert, 2004) بینما  آخرین كیّفوھا على أساس أنّھا شبھ قضائیة (54

إذن فإّن القرارات الّصادرة من الھیئات عندما تحّل . وظیفتھا تتجلّى في حّل النّزاعات
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فوظیفة . (Toufik) إداریة فقط النّزاعات لیست بتحكیم و ال أحكام قضائیة بل أنّھا قرارات
حّل النّزاعات من قبل ھذه الّسلطات اإلداریة المستقلّة تدخل ضمن مھمة التّنظیم لھاتھ 

 Rachid Z, les autorités de régulation indépendantes face aux)السلطات
exigences de la gouvernance, p 149) .  

  تنظیمیةممارسة التّحكیم وظیفة : المبحث الثّاني
إّن تحقیق المنافسة  من المھام األولى للّسلطات اإلداریة المستقّلة لذلك فإنّھا تقوم 
بتنظیم الّسوق من وضع االحتكار إلى وضع تشاركي بإدخال متعاملین جدد و تحدید األسعار، 

ة تھتم سلطة الّضبط بالّشروط التّقنیة واالقتصادی إذأي تخفیض الّسعر وتحقیق جودة المنتوج 
التي یجب أن تكون متوافقة ما بین المتعامل التّقلیدي والمتعامل االقتصادي الجدید اثر تقدیم 

، إّن « marché pertinent géographique »عروض لشروط مقابلة و ھو ما یعرف بـ 
مفھوم التّنظیم متعلّق بالمفھوم الجدید لوظیفة الّدولة في القانون أي ممارسة الّضبط في دولة 

 .                                           الیة بالجمع بین الّضبط وخدمة المرفق العام إثر تقدیم خدماتلیبر
إن تضارب المصالح بین المتعامل التّقلیدي والمتعامل االقتصادي الجدید تتدّخل فیھ 

ھي التّنظیم فإّن ھذه الوظیفة  ،سلطة الّضبط لحلّھ لضمان المنافسة حفاظا على التّنظیم؛ ومنھ
، و أّن ھذا الّنزاع یجب أن یكون موضوعھ محّدد یتعلق بالنّفاد إلى )المطلب األول(بحّد ذاتھ 

الّسوق واختالل التّوازنات العقدیة، حینھا تقّدر سلطة الّضبط تدخلھا من عدمھ، كما أّن 
  ).المطلب الثاني(التّحكیم نمط لتغییر طریقة تدّخل الّدولة بواسطة سلطة الّضبط 

  تكییف التّحكیم: المطلب األول
علیھ في قانون اإلجراءات المدنیة  إن وظیفة التّحكیم تختلف عن التّحكیم المتعارف

، و في الّضمانات اإلجرائیة، كحیاد الّسلطات )الفرع األول( واإلداریة في عّدة عناصر
  ).الثاني الفرع(واحترام مبدأ العدالة  بین أطراف  الّنزاع  ،اإلداریة المستقلّة

  تكییف الّنزاع موضوع التّحكیم: الفرع األول
حّل النّزاع اإلداري من قبل الّسلطات اإلداریة المستقلّة یبدو على أنھ وظیفة قضائیة، 

  . طبقا لما كلفھا بھ القانون ،في حین أنّھا تقوم بمھمة حّل النّزاع بغیة التّنظیم ال غیر
والسؤال المطروح حول مسألة العقاب المنطوق بھ من طرف ھذه السلطات، فمثال 
في مجلس المنافسة، فان سلطة العقاب في األصل من اختصاص قاضي الجنایات، وتقع 
بمناسبة مراجعة التّشریع المتعلق بالمنافسة، إال أن المشّرع انتزع االختصاص الجنائي من 

فسلطة العقاب تحولت من مفھوم جنائي . ب لمجلس المنافسةالقضاء مخوال إیاه لسلطة العقا
إلى مفھوم عقابي، و من القضاء إلى مجلس المنافسة بصفتھا سلطة إداریة مستقلة، فممارسة 
الوظائف المعترف بھا تقلیدیا للقاضي والتي تخّص حل مختلف النّزاعات حولت إلى 

ئیة، أصبحت إداریة؛ وھذا ما فرضھ الواقع الّسلطات اإلداریة المستقلّة، إذ بدال أن تكون قضا
إّن ھذا التحّول فرضتھ الّسیاسة الحالیة لتحویل الوظائف . الخاص بمتطلبات تنظیم األسواق
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الممارسة تقلیدیا من طرف الّسلطة التّنفیذیة أو الّسلطة القضائیة لصالح سلطات التّنظیم 
یقیة للقانون، من الّسلطة التّنفیذیة إلى سلطات ھكذا، تم تحویل الّسلطة التّنظیمیة التّطب. الجدیدة
 Rachid Z. , les autorités de r&gulation indépendantes face aux) التّنظیم

exigences de la gouvernance, p. 149) نالحظ تنازل القاضي الجنائي عن  ،؛ ولذا
قلّة بتنصیص من توجیھھ عقوبات ذات طابع اقتصادي و تركھا للّسلطات اإلداریة المست

 Rachid Z. , droit de la)المشرع لسلطة العقاب سواء أكان عقاب إداري أو تأدیبي
responsabilité disciplinaire des agents économiques : l'exemple du 

secteur financier, 2010, p. 110).  
لتّابعة لسلطتھم ّن ھیئات التّنظیم للقطاعات االقتصادیة، لھم ھدف مرافقة القطاعات اإ

من أجل المنافسة، كما أن ھذه الھیئات ضامنة لمھمة التنظیم، مثال وضع القرار من قبل 
األمر الذي أوضح  (télécommunications, 2001) 2001في سنة ) ARPT(سلطة 

بأّن الّسلطات یجب علیھا أن تنشيء متعاملین جدد وتساھم في تطویر خدمات السوق لغرض 
ویر مختلف القطاعات االقتصادیة، ومنھ، فإنھا تحقق التوازن بین مبدأ االستثمار و تط

  .المنافسة و مبادئ أخرى
من بین ھذه الخدمات ما تحمل عناصر خدمة المرفق العام مثل وسائل  االتّصاالت 
الّسلكیة والالّسلكیة، والطّاقة الكھربائیة و الماء، مثال ذكر القانون المتعلّق بالكھرباء و توزیع 

منھ أّن توزیع الغاز عبر القنوات ھو خدمة  03الغاز عبر القنوات حیث یتضّمن في الماّدة 
مرفق عام، و أنھ یقّدم  خدمة عمومیة لھا ھدف التّموین بماّدة الكھرباء والغاز عبر كافة 
القطر الوطني بشروط ممتازة، و تحقیق األمن و جودة و األسعار و احترام التنظیمات التقنیة 

تفّسر أّن الّدولة تتقاسم سوق  2003في سنة ) ARPT(وفي تقریر لھا فان سلطة  ،بیئیةو ال
  البرید مع المتعاملین الخواص بدون أن تتخلّى عن مھّمتھا في خدمة المرفق العام، 

وبھذا المفھوم؛ فان مبدأ تحریر قطاع البرید ال یجب فیھ إھمال مبدأ خدمة المرفق 
 تھلكین تقوم بالتوافق مع مفھوم خدمة المرفق العامالعام، ومنھ فان حاجة المس

(télécommunications, rapport 2003). 
من بین الصفة المتعددة األبعاد لمسالة التنظیم الذي تمارسھ الّسلطة اإلداریة المستقلّة 
فإنّھا تتمتّع بسلطات حّل النّزاعات، وبالّتالي فإنّھ خالفا للقاضي فان الّسلطات اإلداریة 

لمستقلّة ال تصدر أحكام تقلیدیة، إذ أن قرارات حّل النّزاعات تعتبر وظیفة قانونیة أساسیة ا
 .(Laurence, p. 30)بالنّسبة لھا 
فانھ خالفا للقاضي؛ فان السلطات اإلداریة المستقلة تلزم المتعاملین بشروط  ،ولذا

-Michel, 2001, pp. 37)للنفاذ إلى السوق لضمان منافسة حرة وتسھیل استخدام المرفق 
؛ حل النزاعات ھذا، یؤدي إلى الحفاظ على مصالح اكبر من مصالح األطراف (44

 . المتنازعة أي رسم خریطة طریق متوازنة و متعادلة ملزمة للمتعاملین االقتصادیین
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ھو مؤشر لتنظیم السوق  ،إّن حل النّزاعات بین مختلف المتعامــلین االقتصادیین
« Signal adressé à l’ensemble du marché (Michel, 2001, p. 25) ». 

ففي قطاع تنظیم الطاقة بفرنسا یتبین أنھ إذا كان حل النزاعات من طرف سلطة 
)CRE ( تظھر على أنھا عقود قضائیة إذ لیس الغرض  منھا حل النزاع بین األطراف بقدر

ت للمستعملین في شروط ما ھو ضمان منافسة في السوق، وذلك اثر ضمان النّفاذ إلى الشبكا
 .(J.O.R.F., 1996, p. 11) شفافة و دون أي تمییز

لكن المالحظ أن القانون ال یجرد القاضي العادي من إمكانیة أطراف النزاع اختیار 
إذ أّن  المشرع الجزائري وفي . طریق القضاء أو السلطات اإلداریة المستقلة لحل النزاع

المتعاملین االقتصادیین یمكنھم اللجوء إلى غرفة  قطاع الطاقة الكھربائیة نص على أن
التحكیم أو اللجوء إلى القاضي العادي، لكن في الواقع فان المتعاملین االقتصادیین یختارون 
السلطة اإلداریة المستقلة نظرا لعالقتھم االستثنائیة معھا؛ ولكونھا مختصة في حل ھذا النوع 

في الجانب التقني واالقتصادي المعقد وقدرتھا على  من الّنزاعات لما لھا من خبرة میدانیة
 .التحلیل

فاّن تحدید الثمن یعد مسألة تقنیة أو التوصیل البیني فانھ غیر مفھوم بالنسبة للغیر 
المختص في القطاع كالقاضي، وھذا ما یفسر أن النزاعات بین المتعاملین االقتصادیین في 

للسلطات اإلداریة المستقلة بواسطة قرار إداري  قطاع االتصاالت السلكیة والالسلكیة یمنح
  .   ولھذا یجب منح نفس الضمانات اإلجرائیة  لألطراف المتنازعة

 الّضمانات اإلجرائیة :الفرع الثاني
بما أّن السلطات اإلداریة المستقلة تمارس اختصاصات في مجال التحكیم  في األصل 

فیمكننا االستفھام حول مدى توفّر الّضمانات لألشخاص المعنیین  ،ھي من صالحیات القاضي
  طیلة إجراءات حّل النزاع؟

(A.R.T.P, voir le rapport annuel de l'autorité de régulation sur son site: 
www.artp.dz). 
التساؤل المطروح في ھذه الحالة، ھو حول مدى حیاد السلطات اإلداریة المستقلة، و 

مھا مبدأ العدالة ما بین أطراف النّزاع،أضف إلى ذلك عملیة تھیئة الطّعون التي احترا
  تصدرھا السلطات اإلداریة المستقلة فیما یخّص حّل النّزاع؟ 

أّن  إالإذا ما تصّورنا أن السلطات اإلداریة المستقلة ورثت ھذه السلطة عن القاضي، 
 . مثل حّق الّدفاعالعقاب الذي تصدره، یجب أن یكون محاطا بضمانات 

 ,Alain SEBANE Didier (Didierمحافظ البنك ففي فرنسا، وبخصوص قضیة
2000, p. 584)  فإّن العقوبات المالیة الملزمة من قبل مجلس الّسوق المالي، وأّن مصدرھا

  .عقابي
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إّن الھدف من العقوبة المطبقة من السلطات اإلداریة المستقلة مثلما ھو األمر في 
القضائیة في المیدان الجنائي ھو تحقیق جبر الّضرر عن اإلخالل بالقانون فیما یتعلق العقوبة 
 . والھدف الثاني یتمثّل في الوقایة من الوقوع في نفس الخطأ ،بالتّنظیم

فان دولة القانون تلزم أن یكون ھناك  ،باإلضافة إلى القمع في المیدان االقتصادي
ستقلة مثل القضاء لتحقیق جودة في القرارات الصادرة إجراءات أمام السلطات اإلداریة الم

  .بإتباع المحكم لھاتھ اإلجراءات وبالتالي تحقیق نجاعة في فّض النّزاعات
« garantir la qualité de la décision prise à l’issue de la procédure ou, 
du moins, de tendre vers une qualité optimale » (Pascal, 2010, p. 920). 
ومن أجل ضمان حیاد السلطات اإلداریة المستقلة عن األطراف المتنازعة عندما 

  . قتصادیین، تشترط القوانین حیادهیتعلق األمر بفّض النزاعات من قبل المتعاملین اال
   التّحكیم نمط لتغییر طریقة تدخل الّدولة: المطلب الثاني

والوصایة بل أصبحت موجودة اثر  تتدخل مباشرة عن طریق اإلشراف لم تعد الّدولة
وكأّن ھذه السلطات تقوم بالدور التقلیدي للّدولة لكن  ،ضغط سلطات الضبط على المتعاملین

بطریقة تقنیة بواسطة ھیئات متخصصة وبطریقة أكثر تحررا للسوق؛ ومنھ، فان سلطات 
یؤدي   لمنافسة ا تحقیق  وأّن  ،)لفرع األول (الضبط تحل النزاعات بغیة تحقیق المنافسة 

  ).الفرع الثاني( دور خدمة المرفق العام بتقدیم الخدمات في السوق
   عناصر التّنظیم  :الفرع األول

إّن كل المفاھیم تجمع التنظیم وظھور السلطات اإلداریة المستقلة والتي تعتبر ھندسة 
 ,GAZIER)وأّن التنظیم معناه مجموعة المھمات المكلفة بھا ھذه السلطات  ،دستوریة

1983-1984, p. 30). 
عدم  :ثالثة عناصر تمیز التنظیم أال وھي" Jacques CHEVALLIER"ذكر 

 القدرة على التحكیم بین المصالح المتعارضة للمتعاملین االقتصادیین تدخل الدولة مباشرة،
 االستمراریة في العمل

 (Jacques C, régulation et polycentrisme dans l'administration 
française, 1998, p. 43)  .  

  مفھوم التّحكیم و خدمة المرفق العام : الفرع الثاني
إن الّتنظیم وظیفة إداریة بما أّن السلطة اإلداریة المستقلة من خاللھ التّنظیم تقوم 

وأّن الّضبط وحّل الخالفات یختلفان الّن  ،فاتبالّضبط وخدمة المرفق العام وحل الخال
أّما الّتحكیم فانھ یحل النزاع ومن خالل  ،الّضبط أوجد لحفظ  النّظام العام دون حل الخالف

  .(M, 2006, p. 81) ذلك فان العقد یحول أو یوجھ فتنظم السلطة اإلداریة السوق
إن قانون التّنظیم یھتّم بالقطاعات المنفتحة على المنافسة و یوازن بین المصالح 
المتعارضة مثال في قطاع االتّصاالت الّسلكیة و الالّسلكیة لإلیجاد التوازن بین أھداف 
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الحصول على المنافسة و األھداف غیر التّنافسیة، األمر الذي یقودنا إلى إیجاد المنافسة 
(GLAMOUR, 2006, p. 14)،  فالتنظیم مھم لضمان الحقوق وااللتزامات لكل شخص

 .حسب القانون؛ بمعنى تحقیق رؤیة واضحة وصحیحة ممنھجة لتفاعل المجتمع مع الدولة
إّن الّتنظیم یعني سوق مراقب من الّدولة عكس مفھوم الّسوق یحكم في الّدولة أین  

لتنظیم ینشىء قانون للمجتمع بدون تشریع المنافسة تحكم الّسوق، أي أنھا تحقق منتج، إذ أن ا
  . أي حوكمة من أجل الّسوق ولیس بسبب الّسوق 

إّن سلطة حّل الخالفات لھا دور رئیسي في األمر و فرض القواعد لغرض النفاد إلى 
الّسوق حالة بحالة بواسطة العقود و حّل الخالفات على حساب قانون العقود و حّق  الملكیة 

و منھ توجیھ العقود إلى المنافسة العادلة، كما أّن حّل الخالف یحّد  ،لّشبكاتمن أجل استعمال ا
  . (Thomas, thèse de doctorat) الّسلطة الخاصة لمالك الشبكة

إّن وظیفة التّنظیم متعلقة بالّسوق أي تحقّق الجودة االقتصادیة التي  تظھر في شكل 
السوق، وسلطة العقاب تضمن احترام  إلىقواعد بمعنى أن سلطة حل الخالفات تضمن اّلنفاد 

إّن حّل الخالفات حسب القانون والقضاء تحل خالفات التي تنشا عن . المتعاملین لمھامھم
العقود ذات طبیعة خاصة بأوامر من سلطة الّضبط فھي نتیجة استعمال حق الملكیة من الغیر 

انون أن سلطة حل الخالفات ما ففي فرنسا یؤكد الق. و تمنع تحدید الثّمن إال من سلطة الضبط
ونفس المبدأ أخذت بھ  ،(Anne F. R., 2004, p. 01)ھي في الحقیقة إال شكل من التنظیم 

 بقضاء اقتصادي Claude Champaudسماه الفقیھ   في بریطانیا بتأكید من القضاة
"magistrature économique"،  أي التقاء خاصیة القضاء مع اإلدارة بمعني  أن حل
خالف یراعى فیھ العدالة بما أن السلطات اإلداریة المستقلة تتصرف مثل القاضي ال

(Jacques C. , les autorités administratives indépendantes et la 
régulation des marchés, 1995). 

     
 :خاتمة

من خالل ما سبق فان  النتائج المتوصل إلیھا   ھي أّن حّل الخالفات  لیس بتحكیم 
المتعارف علیھ في القواعد العامة لقانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة  ألنھ مختلف ویعد 

  .ذو طبیعة إداریة و لیست قضائیة  ،تنظیما مخول لسلطات الضبط ألنھ من مھامھا الرئیسیة
إّن إلزامیة اللّجوء إلى تحكیم  سلطة الّضبط تفرضھا ضرورة ضبط الّسوق دون 

لھذا اقترح  ،أولویة لتنظیمھ، لكن بالمقابل قد یمس بالحریة التعاقدیةاتفاق األطراف ألنھ 
أي المنافسة في  ،إیجاد التّوازن بین مصلحة المتعاملین االقتصادیین و المصلحة العاّمة

كما أّن طریقة تعیین األعضاء المحّكمین من طرف رئیس  ،الّسوق فخدمة المرفق العام
في الجزائر وبدرجة أقل في فرنسا، لھذا اقترح انتخابھم الجمھوریة تثیر إشكال انحیازھم  

  .من أعضاء سلطة الضبط المختصین 
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إّن فعالیة التّحكیم في بلدان العالم  تظھر من خالل تمتّع قراراتھ بامتیازات الّسلطة 
 وإالّ یظّل نافذا مّما ،العاّمة ؛ فھو فوري التّنفیذ ال یّوقف تنفیذه إال بالتّنصیص علیھ صراحة

فیجب التنصیص  ،یثیر إشكال مشروعیتھ لدى سلطة ضبط الكھرباء والغاز في الجزائر مثال
  .على حاالت وقف تنفیذ قراراتھ

نشیر أیضا إلى وجوب تدّخل سلطة الضبط أحیانا في مضمون العقد بإعادة توجیھھ 
  . سبةخدمة للصالح العام و لصالح المتعاملین المعنیین من خالل تحدید التّسعیرة المنا

كما تصدر سلطات الضبط األوامر التحفظیة  للحفاظ على الحقوق والحریات بإلزام 
  .النّفاذ إلى الّسوق

المالحظ انھ تارة أوظف  لفظ سلطات اإلداریة المستقلة و تارة أخري سلطات الضبط 
 واألصل أنھا  سلطات ضبط ؛ ففي الجزائر لیس لھا الطابع اإلداري  واستقاللیتھا نسبیة في

لھذا من المستحسن توظیف لفظ سلطات الضبط عوض اإلداریة المستقلة في   ،كل دول العالم
البلدین الجزائر وفرنسا، وألنھا أنشأت من أجل التنظیم فھي إذن سلطات تنظیم وأن استخدام 

و ان وظیفة  ،ھذا اللفظ یزیل إشكالیة تمتع البعض منھا بالطابع اإلداري من دون األخرى
  .توي الضبط،  ألنھ من اجل التنظیم یجب تحقیق الضبط أوال التنظیم تح

وأّن فّعالیة الّتحكیم تتباین في فرنسا مع بلدان العالم حسب العناصر المذكورة والنّظام 
القانوني الّسائد، ویجب في األخیر  طرح إشكالیة  ما  طبیعة مسؤولیة سلطات الّضبط عن 

قرارات التحكیم تراقب من القضاء اإلداري لمدى  إذ أنّ  قرارات الّتحكیم التي تصدرھا؟،
  . جسیما أوأكان بسیطا  ،مشروعیتھا لكن ال ترتب مسؤولیة المرفق العام على أساس الخطأ 

ھذا التّساؤل یؤدي إلى فتح مجال للبحث عن أساس ترتیب مسؤولیة المرفق العام أي 
حیث أنّھ جدیر بالّدراسة و یتطلّب للّسلطات اإلداریة المستقلّة، مما یبیّن رقي الموضوع من 

و ھذا ما استلھمتھ من تحلیلي لعناصر  ،البحث في مجاالت جدیدة لم یتطّرق إلیھا بعد
  . الموضوع

فالموضوع لم یستھلك بعد و سأكون المبادرة باإلجابة في مقال آخر عن اإلشكالیة 
  .المطروحة
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  : الملخص
السیاحي، وتوضیح   االستثمارتھدف ھذه الّدراسة إلى التعّرف إلى ماھیة 

أھمیة ودور القطاع السیاحي في دعم التنمیة لالقتصاد الجزائري، من خالل التطرق 
إلى مدى مساھمة السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي، باإلضافة لمدى مساھمتھا في 

 االستثمارتوفیر فرص العمل بصفة مباشرة أو بصفة إجمالیة ، والتطرق إلى واقع 
السیاحي في الجزائر، مستخدمین في ذلك المنھج الوصفي التحلیلي، ولقد خلصت ھذه 
الدراسة إلى أنھ على الرغم من إمتالك الجزائر لمقومات سیاحیة ھائلة إال أن القطاع 
السیاحي لم یتمكن من تحقیق الكفاءة المتوقعة من فرص التشغیل والمساھمة في الناتج 

  .رة على  تحسین المستوى المعیشي لألفراداإلجمالي ولم تكن لھ القد
الناتج  ؛القطاع السیاحي؛ التنمیة االقتصادیة ؛السیاحي االستثمار: الكلمات المفتاحیة

  .، اإلیرادات السیاحیةالمحلي اإلجمالي
Abstract:  

This study aims to identify the nature of tourism investment, 
and show the importance and the role of touristic sector in supporting 
development of the Algerian economy, by addressing the contribution 
of tourism to GDP, in addition to its contribution to providing job 
opportunities directly or in total , and to address the reality of tourism 

                                                        
 .المؤلف المرسل -1
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investment in Algeria, by using the analytical descriptive approach,  
Although Algeria has enormous tourism potential, the tourism sector 
has not been able to achieve the expected efficiency of employment 
opportunities and contribute to the gross output and has not been able 
to improve the standard of living of individuals. 
Key words:  Tourism investment; Economic development; Tourism 
sector; GDP; Tourism revenues. 

  

  :المقدمة
تعد السیاحة نشاطا من بین أھم النشاطات التي یمارسھا اإلنسان، وذلك 

معارف إنسانیة وكذلك رغبة منھ في الحصول على الراحة  لحاجتھ إلى تحصیل
م، ونتیجة لبروز السیاحة واالستجمام والترفیھ وتعزیز أسس التفاھم والسال

صناعة ونشاطا اقتصادیا مھما، أضحت الكثیر من دول العالم تھتم  ھاواعتبار
بھذا القطاع الحیوي، لما لھ من تأثیرات إیجابیة على الدخل الوطني ومیزان 
المدفوعات وحجم العمالة، ولھذا جعلتھا العدید من الدول ضمن أولویات 
 سیاساتھا االقتصادیة، حیث خصصت لھا میزانیة معتبرة من أجل زیادة

  .ات في القطاع السیاحي تلبیة لحاجات ورغبات السیاح والزائریناالستثمار
مقومات ال العدید من تمتلكواحدة من بین بلدان العالم التي والجزائر 

 وتشجیعھسیاحیة لذا أصبح لزاما علیھا التوجھ إلى تنمیة ھذا القطاع الحساس ال
    .دیة واالجتماعیةیجابیة على كل األصعدة االقتصاإلتحقیق أثار تنمویة 

  :ومن ھنا یمكننا طرح اإلشكالیة التالیة :مشكلة الدراسة
  السیاحي في تنمیة االقتصاد الجزائري؟ االستثماركیف یساھم 

  :الھدف من إجراء ھذه الدراسة یتمثل في العناصر التالیة :أھداف الدراسة
 السیاحي ومجاالتھ؛ االستثمارإدراك مفھوم  -
 القطاع السیاحي الجزائري؛التعرف على أداء  -
 السیاحي في الجزائر؛ االستثماردراسة وتحلیل واقع  -

لإلجابة على اإلشكالیة المطروحة والوصول إلى  :منھج الدراسة
األھداف المرجوة تم معالجة موضوع البحث بإتباع المنھج الوصفي التحلیلي، 

السیاحي،  لالستثماراإلطار النظري  استعراضأداة الوصف في  استخدمناحیث 
أداة التحلیل لدراسة وتحلیل أداء القطاع السیاحي، وكذا تحلیل واقع  استعملناثم 

  .السیاحي في الجزائر االستثمار
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ولغرض اإلجابة على إشكالیة الدراسة قمنا بتقسیم البحث إلى  :محاور الدراسة
  .السیاحي تثمارلالساإلطار المفاھیم : المحور األول :المحاور الرئیسیة التالیة

 االستثمارواقع : المحور الثالث .أداء القطاع السیاحي الجزائري: المحور الثاني
    .السیاحي في الجزائر

  

  السیاحي لالستثماراإلطار المفاھیم : المحور األول
حد أھم أفي الموارد السیاحیة بمختلف أشكالھا  االستثمارتعد مشاریع 

عجلة النمو االقتصادي وزیادة الطاقات  مصادر رؤوس األموال الالزمة لدفع
 االستثماراإلنتاجیة ألي دولة، لذلك سعت الكثیر من الدول إلى االھتمام ب

السیاحي والعمل على وضع استراتیجیات خاصة بھ لالستفادة من مزایاه 
  .وفوائده

  السیاحي االستثمارمفھوم : أوال
  :منھا فیما یأتي السیاحي نورد البعض لالستثمارلقد وردت عدة تعاریف 

ي االستثمارأوجھ ومجاالت اإلنفاق والتمویل : "السیاحي بأنھ االستثماریعرف 
الھادفة لتطویر وتحسین مكونات المنتج السیاحي لیالئم الطلب المتوقع علیھ 
وبما یخدم أھداف التنمیة السیاحیة المستدامة في ظل ظروف بیئیة ذات أبعاد 

وحضاریة ومادیة شدیدة التعقید، وبما  قتصادیةاواجتماعیة وتراثیة وثقافیة 
سلسلة "نھ أ، أي "یضمن تعزیز القیمة المضافة الكلیة على المستوى االقتصادي

من المصروفات تعقبھا سلسلة من اإلیرادات في فترات زمنیة متعاقبة وتأجیل 
لعوائد ومنافع فوریة لكي تتحقق في المستقبل بصورة مرضیة تتسم بالتنظیم 

م النتائج بتخصیص جانب من الموارد المتاحة في استخدامات معینة، وتعظی
وھو ما یستلزم تعزیز العالقات التشابكیة بین القطاعات االقتصادیة المختلفة في 

  .1"إطار رؤیة اقتصادیة كلیة
القدرة اإلنتاجیة الھادفة إلى تكوین رأس المال : "كما یعرف على أنھ
البشري في مجال صناعة السیاحة وزیادة تحسین المادي وإعداد رأس المال 

  .2"طاقاتھ اإلنتاجیة والتشغیلیة وتقدیم أفضل الخدمات المختلفة لھذا النشاط
استثمار مادي وعملیة : "نھأالسیاحي أیضا على  االستثماركما یعرف 

 قتناءاشراء أراضي، بناء أو شراء مباني، إیجاد أو  –خلق لرأس مال حقیقي 
یكون الھدف األساسي منھ تنمیة وتطویر  - ت قابلة لإلھتالك معدات وأدوا
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ھامة في االقتصاد الوطني  ستثماراتابالحركة السیاحیة، حیث تتمتع السیاحة 
 3.للدولة من خالل عالقتھا المتعدیة مع القطاعات األخرى واآلثار المضاعفة لھا

رأس المال، أي نھ عملیة التكوین لأالسیاحي على  لالستثماروھناك تعریف آخر 
المحقق في القطاع السیاحي من فنادق، مطاعم  االستثمارالعالقة التي تربط بین 

ومقاھي وعملیة خلق رأس المال والتي من خاللھا تساھم السیاحة في عملیة 
  .4التنمیة االقتصادیة للدولة وخلق مناصب عمل

في السیاحة  االستثمارأما المنظمة العالمیة للسیاحة فقد أكدت على قواعد 
یة في مجاالت التخطیط السیاحي ودراسات االستثماروبلورت أسس التنمیة 

یة للسیاحة كما االستثمارالتنمیة، وقد عرفت المنظمة العالمیة للسیاحة التنمیة 
السیاح  حتیاجاتایة للسیاحة ھي التنمیة التي تلبي جمیع االستثمارالتنمیة : "یأتي

السیاحیة وحمایتھا من التدھور إلى جانب حمایة والمحافظة على بیئة المواقع 
یة إلى تحقیق االستثماروتوفیر الفرص التطویریة للمستقبل، وتھدف التنمیة 

إدارة ناجحة ومالئمة للموارد الطبیعیة بحیث تحقق المتطلبات االقتصادیة 
واالجتماعیة ویتحقق معھا التكامل الثقافي والبیئي والتنوع الحیوي ودعم نظم 

  .5"یاةالح
 لالستثمارومن خالل التعاریف السابقة یمكن إعطاء تعریف شامل 

السیاحي ھو تلك العملیة التي یتم من خاللھا توجیھ  االستثمار: "السیاحي
جل تكوین رأس المال المادي لتحسین أفي قطاع السیاحة من  لالستثماراألموال 

ذي یعتبر العنصر مكونات المنتج السیاحي وكذا إعداد رأس المال البشري ال
  ".الجوھري في تقدیم الخدمة السیاحیة

  السیاحي االستثمارمجاالت وأھداف : ثانیا
في  االستثمارإن المجاالت التي یغطیھا : السیاحي االستثمارمجاالت  - 1

  :القطاع السیاحي عدیدة ومتنوعة وتتمثل فیما یلي
الجاھزة ودور ویضم الفنادق والدور السیاحیة : مجال اإلیواء السیاحي -

االستراحة والمجمعات والمدن والقرى السیاحیة والشقق وغیرھا من أماكن 
 اإلیواء المساعدة والتكمیلیة؛

ویضم المقاھي والمطاعم والمسابح السیاحیة : مجاالت اللھو وقضاء الفراغ -
 الخ؛...ومحطات االستراحة وحمامات المیاه المعدنیة والعالجیة
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وتشمل الكلیات والمعاھد ومراكز الدراسة : العلميمجال التعلیم والبحث  -
السیاحیة والدراسات المھنیة إلعداد كوادر سیاحیة إضافة إلى البعثات 

ستضافة إالدراسیة والتعاقد مع المنظمات السیاحیة لغرض تدریب الكوادر و
 الخبراء السیاحیین؛

ارات والدوائر وتشمل إنشاء البنایات والعم: مجال اإلدارة السیاحیة التكمیلیة -
المخصصة للمرافق السیاحیة وصیانة ھذه البنایات ومستلزمات العمل 

 اإلداري كافة من أجھزة ومعدات وحاسبات وشبكات اتصال ولوازم أخرى؛
ویضم مراكز االستعالمات والخدمات  :مجال الترویج واإلعالم السیاحي -

الكراسات السیاحیة ومكاتب الحجز السیاحي وكل النفقات المخصصة لطبع 
والبوسترات السیاحیة عن الدول وعن معالمھا السیاحیة وما یستلزم خدمة 

 اإلعالم السیاحي؛
ویعني كل النفقات التي تخصص ألغراض عملیات : مجال المسح السیاحي -

المسح وما یرافقھا من إنفاق آخر لنجاح اإلحصاء السیاحي سواء كان 
 ان آرائھم ودراسة مقترحاتھم؛للمشاریع السیاحیة أو للسیاح القادمین ولبی

ستثمارات حكومیة إلقامة مطارات مدنیة اوتشمل : مجاالت النقل والمواصالت -
مخصصة  استثماراتوموانئ وأرصفة نھریة ومحطات للزوارق النھریة، 
مخصصة  استثماراتإلقامة الطرق البریة المخصصة ألغراض سیاحیة، 

 .رافق السیاحیةإلقامة نقاط بریدیة واتصاالت خدمیة ضمن الم
السیاحي كنشاط اقتصادي لھ  االستثمار: السیاحي االستثمارأھداف  - 2

أھداف عدیدة ومتنوعة منھا ما ھي أھداف اقتصادیة وأخرى سیاسیة وأھداف 
  :اجتماعیة، وتتجلى ھذه األھداف في

 :وتتمثل في أھداف اقتصادیة -أ
وزیادة الطاقة اإلنتاجیة توفیر رأس المال الالزم لدفع عجلة النمو االقتصادي   -

 في أي دولة من الدول؛
 خلق مشروعات تنمویة تؤمن عوائد اقتصادیة للبلد وتنشط الدورة االقتصادیة؛ -
تنمیة وتأھیل مناطق الجذب السیاحي بھدف زیادة العائدات السیاحیة التي  -

 .تساھم في زیادة الدخل الوطني وتحسین میزان المدفوعات
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 :في وتتمثل أھداف سیاسیة -ب
رفع مكانة الدولة سیاسیا من خالل زیادة القدرة األمنیة وأداء النظام السیاسي  -

 بشكل قوي؛
 تعزیز القدرات التفاوضیة للدولة مع الدول والمنظمات األخرى؛ -
تغییر سلوك األفراد وانتظامھم في المنظمات والمشروعات تجعل منھم قوة  -

 .أمن الدولة فاعلة في المجتمع تؤكد
 :وھي اجتماعیةأھداف  -ج
 رفع مستوى المعیشة؛  -
سد الفجوة التنمویة االقتصادیة بین أقالیم الدولة المتطورة وغیر المتطورة من  -

خالل الحد من الھجرة الداخلیة وھذا عن طریق تطویر مناطق الجذب 
 السیاحي؛

القضاء على كافة أشكال الفساد االجتماعي واألمراض االجتماعیة الخطیرة  -
 .6البطالة من خالل خلق فرص عمل جدیدةالتي تفرزھا 

في قطاع السیاحة إلى المحافظة على الموارد الطبیعیة  االستثماركما یھدف  -
والتاریخیة والثقافیة والموارد األخرى المتعلقة بالسیاحة بھدف ضمان 

في السیاحة  االستثماراالستمرار بصالحیة استخدامھا في المستقبل الن أھمیة 
السیاحة على تلك الموارد كجاذبات وكسلع تجذب السیاح، مرتبطة باعتماد 

فمعالم البیئة الطبیعیة والمواقع التاریخیة والتراثیة واألثریة ھو رأس المال 
الثابت، فإذا كانت تلك الموارد مشوھة أو مھملة فإن السیاحة تبقى بعیدة عن 

أ بحمایتھا لتلك المواقع تبد االستثمارالتطویر، لذا فان البدایة في تحقیق 
وصیانتھا بشكل یمھد لتطویرھا وتقدیمھا ضمن العرض السیاحي بالشكل 

 .7المناسب
  السیاحي االستثمارمحددات نمو : ثالثا

في القطاع السیاحي قیود وشروط للتنفیذ والنمو من حیث  االستثماریحدد 
الحجم والطبیعة ومصادر التمویل، فباإلضافة إلى تأثیر التسھیالت والضمانات 
على زیادتھ ونموه، فإن ھناك مجموعة من المحددات التي تؤثر على نمو 

  :8السیاحیة وھي ما یلي ستثماراتاال
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غرافي دورا ھاما في التدفق یلعب الموقع الج :الموقع الجغرافي -أ
السیاحي إلى المناطق السیاحیة المختلفة ویعتبر الموقع المناسب القریب من 
األسواق الرئیسیة المصدرة للسیاحة عامال أساسیا في صناعة سیاحة ناجحة، 
ومن ھنا فالموقع الجغرافي یلعب دورا كبیرا في حركة السیاحة العتبارات 

التكلفة فضال عن تنوع وسائل المواصالت مع التوفیر في الوقت وانخفاض 
 توفر قدر معین من االطمئنان بوجود عوامل مشتركة؛

نظرا إلى أن النشاط السیاحي یتطلب : ستثماراتاالطبیعة ومصدر  -ب
موارد كبیرة إلنشاء المرافق السیاحیة األساسیة والمنشآت السیاحیة التي تخدم 

التي تخدم السیاحة مباشرة تتطلب  اتستثماراالالقطاع السیاحي، ونظرا الن 
 :9حجما كبیرا من التمویل تجعل المستثمرین فیھا یترددون لالعتبارات التالیة

سنة مع  25إلى  20في أصول ثابتة لمدة طویلة تتراوح من  االستثماربقاء  -
مخاطر ما یحدث من تغیرات في ظروف السوق باإلضافة للتغیرات السیاسیة 

 واالجتماعیة؛
موسمیة الطلب في المناطق السیاحیة ینبئ عن عدم إمكانیة تحقیق معدالت  -

 مرتفعة من األعمال وبالتالي عدم إمكانیة تحقیق األرباح المرجوة؛
في المشاریع السیاحیة یكون ضئیل ال یغري  االستثمارإن العائد الصافي من  -

 .المستثمرین الذین یرغبون في تحقیق معدالت أكبر
في القطاع السیاحي تعتبر ضخمة فضال على أنھا  االستثمارعة ونظرا الن طبی -

تتطلب رؤوس أموال كبیرة، حاولت بعض الدول تقدیم قروض طویلة األجل 
لتعطي فرصة ألنشطة المستثمرین المحلیین مع بقاء  ستثماراتااللتمویل ھذه 

األرباح داخل السوق السیاحي المصدر إلعادة استثمارھا، ومن جھة أخرى قد 
تعمد بعض الشركات الكبرى التي تمتلك سالسل من المنشآت السیاحیة إلى 

 , HILTONفي الدول األخرى ومثال ذلك سلسلة فنادق االستثمار
SHERATON,   وسلسلة مطاعمMCDONALD ..الخ  

تتراوح اإلجراءات التي تتخذھا : تقریر حوافز للمشروعات السیاحیة -ج
 ستثماراتلالالدول في سبیل دعم صناعة السیاحة بین تھیئة المناخ المناسب 

الخاصة وحتى تزوید المستثمرین بمساعدات مالیة وتنوع أشكال المساعدات 
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الحكومیة التي تمنحھا الدول للمستثمرین في القطاع السیاحي والفندقي كما 
 :10یلي

یة االستثمارویتضمن ھذا العمل على خفض التكالیف  االستثمارتخفیض تكلفة  -
للمشروعات السیاحیة عن طریق منح دعم لرأس المال ومنح قروض بأسعار 
فائدة ممیزة والسماح بإعفاءات ضریبیة على مستلزمات اإلنشاء وكذلك على 
بیع أو تأجیر األراضي للمستثمرین بأسعار تقل عن األسعار السائدة في 

 ؛السوق
تخفیض تكالیف التشغیل ویمكن تحقیق ھذا عن طریق اإلعفاءات الضریبیة  -

واإلعفاءات الجمركیة على األجھزة المستوردة لخدمة القطاع السیاحي ودعم 
 برنامج تدریب العاملین؛

والھدف من ھذه الضمانات تأمین حقوق المستثمرین  االستثمارضمانات  -
 وخاصة األجانب منھم؛

ي یكون عبارة عن مبالغ نقدیة تمنحھا الدولة للقائمین بتنفیذ الدعم المالي والذ -
 المشاریع السیاحیة مع عدم مطالبتھم بردھا؛

القروض الممیزة وتتمثل في القروض التي تقدمھا الحكومة للمستثمرین في  -
 المشروعات السیاحیة بسعر فائدة اقل من السعر السائد في السوق؛

أو الھیئات المتخصصة التابعة لھا  ضمانات القروض حیث تقوم الحكومات -
 بضمان القروض التي تمنحھا البنوك التجاریة لتنمیة المشروعات السیاحیة؛

دعم عملیات الفوائد المنخفضة ویتمثل الدعم ھنا في التزام الحكومة بسداد  -
الفرق بین سعر الفائدة المنخفضة على القرض الذي یحصل علیھ المشروع 

التجاریة ویتیح ھذا النظام  لجاري الذي تفرضھ البنوكالسیاحي وسعر الفائدة ا
 تمویل عدد اكبر من المشروعات السیاحیة مما یسمح بھ نظام القروض

الممیزة، وتزداد أھمیة عملیات الفوائد المنخفضة في السنوات األولى من 
یة حیث ال یحصل المشروع على إیرادات في ھذه االستثمارالعملیات 
 السنوات؛

السیاحي حیث یقتصر ھذا النوع من  االستثمارالمالیة لدعم  المساعدات -
المساعدات على المشروعات السیاحیة التي بدأت في نشاطھا الفعلي وتمكنت 
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من تحقیق أرباح فعلیة، وھناك أشكال عدیدة للمساعدات المالیة تختلف 
باختالف البلدان ومنھا مثال السماح للمشروع السیاحي بعمل احتیاطات 

الك الرأسمالي من أرباحھ المحققة قبل تحمیلھا الضرائب مما یخفض االستھ
 .من مقدار ضرائب األرباح

یعمل التخطیط السیاحي على تنظیم : التخطیط السیاحي الواعي -د
الظروف التي تؤدي إلى تنمیة سیاحیة وتعجل بھا، وھو عبارة عن وسیلة علمیة 
منظمة ومستمرة تتضمن رسم صورة تقدیریة للمستقبل، ویحصل التخطیط 
السیاحي الواعي من خالل حصر وتعبئة الموارد والطاقات السیاحیة في 

تخدام ممكن للوصول إلى تحقیق اكبر معدل المجتمع ومن ثم استخدامھ أفضل اس
ممكن للنمو السیاحي، وعلى ذلك فالتخطیط السیاحي ینطوي على تحدید 

، ووسائل تمویلھا واختیار ستثماراتاالاألھداف، تقدیر الموارد، تحدید حجم 
  المشروعات التي تتطلبھا أھداف الخطة؛

بدور ھام في بیع یقوم التسویق السیاحي : التسویق السیاحي النشط - ھـ
المنتج السیاحي فالتسویق السیاحي من خالل الدعایة واإلعالن یكون أمرا 
ضروریا بالنسبة لمنتج كمنتج سیاحي یعتمد على الرضا النفسي والمتعة التي 
یتوقعھا المستھلك من عملیة الشراء، فالمنتج التسویقي الناجح ھو الذي یجعل 

یھا، وعلى ھذا النحو یعتبر التسویق الصناعة على اتصال مستمر مع مستھلك
 السیاحي محددا أساسیا للنمو السیاحي؛

یتمیز السوق السیاحي في الوقت الحاضر : التنظیم السیاحي الفعال - و
باتساع الطلب العالمي وتنوعھ وكذا بعرض متماثل تشتد فیھ حدة المنافسة كل 

ف ھیكل التنظیم ھذا یتطلب تنظیم جید وفعال من أجل تطویر السیاحة، ویختل
تبعا لألھمیة التي تولیھا الدولة للقطاع السیاحي ومدى مساھمة القطاع الخاص 
ومالئمة الظروف السیاسیة السائدة في البلد، حیث یمكن للقطاع السیاحي أن 
ینمو إذا كان في إطار تنظیمات حكومیة وشبھ حكومیة، وال یوجد نموذج واحد 

ولكن ...) وزارة، ھیئة، مجلس( نظیم السیاحيیمكن أن یعتمد علیھ في عملیة الت
ما یھم بصفة أساسیة ھو إعداد جھاز سیاحي لھ اإلمكانیات لیقوم بدور فعال في 

 .عملیة التنمیة السیاحیة
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  أداء القطاع السیاحي الجزائري :المحور الثاني
الكثیر من الدول  اقتصادیاتیلعب القطاع السیاحي دورا بارزا في 

السیاحیة، حیث أنھ یساھم في الدخل الوطني من خالل اإلیرادات السیاحیة 
المحققة وفي تحسین میزان المدفوعات وكذا توفیر مناصب عمل، غیر أن ھذا 
الدور یختلف من دولة ألخرى حسب ما یحظى بھ ھذا القطاع من أھمیة لدى 

سیاحیة التي یمتلكھا البلد، لذلك الجھات المعنیة وحسب المؤھالت والقدرات ال
  .في الجزائر القطاع السیاحي أداءإلى تبیان  المحورسوف نتطرق في ھذا 

  PIBمساھمة القطاع السیاحي في الناتج المحلي اإلجمالي : أوال
یمثل الناتج المحلي اإلجمالي أحد أھم المؤشرات التي تبین مدى األداء 

مثل نسبة مساھمة السیاحة في الناتج االقتصادي سواء محلیا أو عالمیا، وت
المحلي اإلجمالي مؤشرا ھاما یقیس مدى تطور القطاع السیاحي، حیث أن 

مثلة في الفنادق، السیاحة تمارس أنشطتھا من خالل وحداتھا الخدمیة المت
، وبلغت نسبة المساھمة اإلجمالیة للسیاحة في الناتج المحلي المطاعم، النقل

% 4.6وبمساھمة مباشرة قدرھا % 10.7حوالي  2017ة اإلجمالي العالمي لسن
  .11من الناتج المحلي اإلجمالي

لسیاحي في والشكل الموالي یوضح تطور المساھمة المباشرة للقطاع ا
  .الناتج المحلي اإلجمال

تطور المساھمة المباشرة للقطاع السیاحي في الناتج المحلي اإلجمالي : )01( رقمالشكل 
  2008/2017الفترة للجزائر خالل 

  
Source: World Travel & Tourism Council (WTTC); TRAVEL & TOURISM 
ECONOMIC IMPACT 2018 ALGERIA , p3. 
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من خالل الشكل نالحظ بأن المساھمة المباشرة للقطاع السیاحي في 
ملیار دینار  610.4قد بلغت حوالي  2017الناتج المحلي اإلجمالي في سنة 

رتفعت بنسبة إمن الناتج المحلي اإلجمالي، حیث % 3.3جزائري أي نسبة 
ملیار دینار جزائري، ونالحظ من  599.7حیث بلغت  2016عن سنة % 1.75

الشكل السابق أن طیلة ھذه الفترة نسبة المساھمة المباشرة في الناتج المحلي 
المتوقع أن تصل ھذه القیمة  جدا ومنوھي نسبة ضئیلة % 3.7اإلجمالي لم یتعد 

  .2028ملیار دینار جزائري في آفاق  796.0إلى 
ویرجع سبب ضعف مساھمة القطاع السیاحي في الناتج المحلي  

اإلجمالي خالل ھذه الفترة إلى ھیمنة قطاع المحروقات وعدم تنویع مصادر 
الثروة في االقتصاد الجزائري باإلضافة إلى عدم االھتمام الكافي بالسیاحة من 

  .طرف السلطات العمومیة
اھمة المباشرة في الناتج عالمیا في المس 54الجزائر المرتبة  واحتلت

وھي قیمة ضئیلة  2017ملیار دوالر في سنة  5.4المحلي اإلجمالي بما قیمتھ 
نوعا ما مقارنة بالقیمة المتوسطة العالمیة والتي قدرت حسب تقریر المجلس 

في حین بلغت المساھمة  ،ملیار دوالر 21.5العالمي للسفر والسیاحة بــ 
ملیار  1262.4الناتج المحلي اإلجمالي ما قیمتھ اإلجمالیة للقطاع السیاحي في 

حین بلغت المساھمة  الناتج فيمن  %6.8أي نسبة  2017دینار جزائري في سنة 
ملیار دینار  1230.7اإلجمالیة للقطاع السیاحي في الناتج المحلي اإلجمالي قیمة 

حتلت الجزائر إ من الناتج المحلي، وقد% 7.4أي نسبة  2016جزائري في سنة 
عالمیا في قیمة المساھمة اإلجمالیة للسیاحة في الناتج المحلي  58المرتبة 

ملیار دوالر، ومن خالل القیمة المتوسطة لدول  11.3اإلجمالي حیث بلغت 
ملیار دوالر تبین أن الجزائر لیست متأخرة إلى  12.2شمال إفریقیا التي بلغت 

دول المجاورة، إال أن ھذه القیمة تبقى درجة كبیرة في ھذا المجال مقارنة بال
ملیار دوالر حسب  62.9ضئیلة مقارنة بالقیمة المتوسطة العالمیة التي بلغت 

كما احتلت الجزائر المرتبة . 2018تقریر المجلس العالمي للسفر والسیاحة لسنة 
عالمیا في نسبة المساھمة اإلجمالیة للسیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي  135
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في حین بلغت النسبة المتوسطة لشمال إفریقیا  2017في سنة % 6.8ة بنسب
  .وھي نسبة ضعیفة تبین تأخر القطاع السیاحي في الجزائر% 10.9
  ساھمة القطاع السیاحي في التشغیلم -ثانیا

یمثل القطاع السیاحي مصدرا رئیسیا للتوظیف والتشغیل حیث یتمیز بأنھ 
ملة فھو یوصف بأنھ قطاع كثیف العمالة، من الصناعات التي تحتاج إلى ید عا

وتتوزع ھذه الید العاملة بین خدمات وكالء السفر وشركات الطیران، الفنادق، 
كما أن القطاع السیاحي مرتبط بباقي القطاعات األخرى ... المطاعم والمقاھي

مثل النقل والمواصالت، الصناعات التقلیدیة، وھذا ما یجعل القطاع السیاحي 
ى خلق فرص العمل المباشرة وغیر المباشرة، حیث تشیر اإلحصائیات قادرا عل

ملیون شخص على المستوى  313إلى أن اقتصاد السیاحة أستوعب أكثر من 
  .2017العالمي حسب تقدیرات المجلس العالمي للسفر والسیاحة سنة 

وتشیر الدراسات كذلك في ھذا المجال إلى أن الفرص الوظیفیة في قطاع 
نمو بما یقارب الضعف مقارنة بالقطاعات األخرى وتمثل حوالي نسبة السیاحة ت

في  االستثمارمن العمالة على المستوى العالمي، ومن ھذا المنطلق فإن % 9.9
قطاع السیاحة یعتبر مخرجا ضروریا وحتمیا لمعالجة مشكلة البطالة في 
الجزائر، والجدول التالي یوضح مساھمة قطاع السیاحة في خلق فرص العمل 

  :المباشرة وغیر المباشرة في الجزائر
مساھمة قطاع السیاحة في العمالة المباشرة وغیر المباشرة في ): 01( الجدول رقم

  2015/2017الفترة الجزائر خالل 
 

  العمالة المباشرة وغیر المباشرة  العمالة المباشرة  الجزائر
عدد 
  )ألف(المشتغلین

النسبة من 
إجمالي 

المشتغلین في 
  %االقتصاد 

 عدد المشتغلین
  )ألف(

النسبة من إجمالي 
المشتغلین في 

  %االقتصاد 

2015  324.6  3.0  682.9  5.7  
2016  346.7  3.1  731.4  6.5  
2017  320.1  2.8  678.7  6.0  

Source: World Travel & Tourism Council (WTTC); 
Travel & Tourism Economic Impact (2016- 2017- 2018) Algeria. 
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من خالل الجدول أعاله نالحظ بأن قطاع السیاحة قد خلق حوالي 
في حین ) من إجمالي العمالة% 2.8( 2017وظیفة مباشرة في عام  320.100

في سنة ) من إجمالي العمالة% 3.1(وظیفة  346.700خلق ھذا القطاع حوالي 
، وھذا االرتفاع المحقق في عدد الوظائف المباشرة والوظائف اإلجمالیة 2016

 324.600حیث بلغ عدد الوظائف المباشرة حوالي  2015بالمقارنة مع سنة 
وظیفة إجمالیة راجع إلى األھمیة التي أصبح  682.900وظیفة مباشرة وحوالي 

القطاع السیاحي یحظى بھا مؤخرا والجھود المبذولة من أجل توفیر الشروط 
الكفیلة بتحقیق األھداف السیاحیة المسطرة ضمن المخطط التوجیھي للتھیئة 

  .2030السیاحیة أفاق 
ظیف في المساھمة المباشرة في تو  عالمیا 44الجزائر المرتبة  احتلتو

منصب وھو عدد منخفض مقارنة بمتوسط  320.100الید العاملة حیث وفرت 
 937.500المساھمة المباشرة للسیاحة في التوظیف في العالم والتي قدرت بـ 

منصب شغل، أما بالنسبة للمساھمة اإلجمالیة للقطاع السیاحي في التوظیف فقد 
منصب وھو عدد  678.700: بـ 2017عالمیا في سنة  50إحتلت الجزائر المرتبة 

ضعیف مقارنة بمتوسط المساھمة اإلجمالیة في التوظیف في العالم والذي بلغ 
  .منصب 2341.000

في المساھمة % 6.0عالمیا بنسبة  143المرتبة  وجاءت الجزائر في
اإلجمالیة للسیاحة في إجمالي العمالة وھي نسبة ضعیفة مقارنة بالنسبة 

ویعود ھذا األداء الضعیف   %.9.8ــ التي قدرت بي شمال إفریقیا والمتوسطة ف
متصاص القوى العاملة إلى عدة اعتبارات نذكر إللقطاع السیاحي الجزائري في 

  :منھا
في قطاع  االستثمارنقص التأھیل والتكوین السیاحي الذي یشجع على   -

 السیاحة والفندقة والذي تتولد عنھ عمالة مباشرة وغیر مباشرة،
ھیاكل اإلیواء السیاحي وغیاب المنافسة بسبب ضعف المنتوج العجز في   -

 والخدمات السیاحیة الجزائریة؛
غیاب االستقرار واالستمراریة في البرامج واإلجراءات بسبب تغییر  -

 المسؤولین،
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موسمیة النشاط السیاحي في الجزائر والذي یتزامن مع فترة الصیف أین   -
ي لكن سرعان ما یتناقص ھذا العدد یتزاید عدد العاملین في النشاط السیاح

 بزوال موسم الذروة؛
في القطاع السیاحي  االستثماروجود عراقیل أمام المستثمرین الراغبین في   -

تترواح بین عراقیل إداریة، مالیة وتنظیمیة، باإلضافة إلى تردد الكثیر من 
لطول فترة الحصول على  ستثماراتاالالمستثمرین في ولوج ھذا النوع من 

 .لعائد وكثرة المخاطر التي من الممكن أن یتعرض إلیھا المستثمرا
 :مساھمة السیاحة في تحسین معیشة األفراد -ثالثا

تتأثر مساھمة السیاحة في تحسین معیشة األفراد بنسبة اإلیرادات 
السیاحیة المحققة من طرف الدولة، لذلك فالبلدان السیاحیة التي تحقق مداخیل 

ید أفرادھا بنسبة معتبرة من ھذه المداخیل، وبما أن مداخیل سیاحیة مرتفعة یستف
الجزائر من السیاحة ضعیف جدا فإن مساھمة القطاع السیاحي في تحسین 

  :المستوى المعیشي لسكانھا ضعیف، وھذا ما یوضحھ الجدول التالي
  نصیب الفرد من اإلیرادات السیاحیة الجزائریة): 02(الجدول رقم

  أمریكيدوالر : الوحدة
  نصیب الفرد من اإلیرادات السیاحیة  السنوات
2000  3.27  
2001  3.16  
2002  3.16  
2003  3.46  
2004  5.42  
2005  14.33  
2006  11.64  
2007  9.74  
2008  13.58  
2009  10.19  
2010  8.99  
2011  8.17  
2012  7.87  
2013  8.53  
2014  8.91  

السیاحي كبدیل استراتیجي لمرحلة ما بعد البترول دراسة حالة  االستثمارصوریة مساني، :  المصدر
  .270، ص 2017/2018، أطروحة دكتوراه، جامعة سطیف، 2014-1995الجزائر للفترة 
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من خالل معطیات الجدول أعاله یتضح یتضح أن نصیب الفرد من 
عرفت تطورا ایجابیا بحیث انتقلت  2005-2000اإلیرادات السیاحیة خالل الفترة 

، 2005دوالر أمریكي سنة  14.33إلى  2000دوالر أمریكي سنة  3.27من 
وبعدھا عرفت النتائج تذبذبا في الفترات األخرى، و لكن یمكن القول بأن ھذه 
المساھمة تعد منخفضة جدا وال تسمح بتحسین معیشة األفراد، ویعود ھذا 

قات السیاح الوافدین إلى الجزائر إضافة إلى نقص االنخفاض أساسا إلى قلة تدف
المرافق الھیاكل األساسیة والمرافق السیاحیة والترفیھیة والتي تدفع السیاح إلى 
اإلنفاق، وبالتالي فان السیاحة الجزائریة غیر قادرة على تحسین معیشة السكان 

 .الجزائریین
  السیاحي في الجزائر االستثمارواقع : المحور الثالث

  اإلجمالي االستثمارالسیاحیة من مجموع  ستثماراتاالحصة  - أوال
الموجھة إلى قطاع اقتصادي معین أھمیة ھذا  ستثماراتاالیمثل حجم 

القطاع بالنسبة القتصاد تلك الدولة ویعبر عن موقعھ من اإلستراتیجیة التنمویة 
السیاحي في الجزائر اھتماما من طرف السلطات  االستثمارالوطنیة، وقد لقي 

الوصیة، حیث تم منح العدید من االمتیازات للمستثمرین في القطاع السیاحي 
بدءا من منح العقار السیاحي وتوفیر تسھیالت إداریة مع المرافقة في تقدیم 

  .التمویل المالي والعمل على إزالة العقبات التي تقف أمام المستثمر
سوف نتطرق إلى حجم رؤوس األموال المستثمرة في القطاع وفیما یلي 

  :2008/2017السیاحي الجزائري خالل الفترة 
حجم رؤوس األموال المستثمرة في القطاع السیاحي في الجزائر خالل ): 02(الشكل رقم

  2008/2017الفترة 
  

 

 

 

Source: World Travel & Tourism Council (WTTC); Travel & Tourism 
Economic Impact 2018 Algeria , p 5. . 



       عیساني عامر -  زیدان محمد -  ھني حیزیة
 

  

 2020جوان  -25: العدد                                                                     888

في القطاع السیاحي  ستثماراتاالمن خالل الشكل أعاله نالحظ بأن حجم 
 196.1ملیار دینار جزائري في حین قدرت بـ  202.5بحوالي  2017قدرت سنة 

من  االستثمار، ورغم ھذا االرتفاع إال أن نسبة حجم 2016ملیار دینار في سنة 
 1.8: أي ما یقدر بـ% 2.6محلي اإلجمالي بقیت ثابتة نوعا ما في حدود الناتج ال

ملیار دوالر أمریكي وھي قیمة منخفضة نوعا ما مقارنة بالقیمة المتوسطة 
ملیار دوالر، وكذا القیمة المتوسطة لدول شمال  4.8: عالمیا التي قدرت بــ

ملیار دوالر، ومن المتوقع أن تصل حجم  2.1: إفریقیا التي قدرت بــ
ملیار دینار جزائري في سنة  286.3في القطاع السیاحي إلى  ستثماراتاال

2028.  
الموجھة نحو  ستثماراتاالعالمیا في قیمة  56وتحتل الجزائر المرتبة 

من الناتج  ستثماراتاالعالمیا في نسبة ھذه  159القطاع السیاحي والمرتبة 
  .2018ي حسب تقریر المجلس العالمي للسفر والسیاحة لعام المحلي اإلجمال

  السیاحیة في الجزائر ستثماراتاالحصیلة : ثانیا
السیاحیة في الجزائر فسنحاول الوقوف  ستثماراتاالأما عن حصیلة 

 من بینعتبار أنھا إعلى  2017-2002خالل فترة  ستثماراتاالعلى حصیلة 
  .أھم المؤشرات التي یمكن من خاللھا قیاس حجم االھتمام بالنشاط السیاحي

  حسب القطاعات 2017-2002للفترة بین  ستثماراتاالعدد تصریحات ): 03(الجدول رقم
  

الفرع 
  الصناعي

عدد 
  المشاریع

القیمة بملیون   %
  دینار جزائري

منصب   %
  الشغل

%  

  4.49  55240  1.82  260750  2.12  1342  الزراعة
  19.68  242428  9.31  1331679  17.44  11031  البناء

  43.73  538558  58.56  8373763  20.08  12698  الصناعة
  2.11  25968  1.55  221383  1.73  1093  الصحة
  12.89  158780  8.15  1164966  46.28  29267  النقل

  6.26  77158  8.59  1228830  2.00  1266  السیاحة
  10.15  125014  8.90  1272057  10.33  6531  الخدمات
  0.33  4100  0.08  10914  0.00  2  التجارة

  0.35  4348  3.05  436322  0.01  5  االتصاالت
  100  1231594  100  14300664  100  63235  المجموع

تاریخ  http://www.andi.dz االستثمارالموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر : المصدر
  .25/09/2019التصفح 
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یالحظ من معطیات الجدول السابق انھ على الرغم من التحفیزات التي 
وفرتھا الحكومة الجزائریة للمستثمرین في القطاع السیاحي إال أن عدد 
المشاریع السیاحیة لم یرتق إلى المستوى المطلوب، حیث مثلت عدد المشاریع 

% 02مشروع فقط بنسبة  1266یة المصرح بھا في القطاع السیاحي االستثمار
ملیون دینار جزائري  1228830من العدد اإلجمالي للمشاریع، وبمبلغ یقدر ب 

منصب شغل  وھذه  77158ووفرت ھذه المشاریع حوالي % 8.59بنسبة 
الحصیلة المحتشمة للمشاریع في القطاع السیاحي إنما تعكس عدم رغبة 

 ستثماراتاالن سواء المحلیین أو األجانب في دخول ھذا النوع من المستثمری
  .نظرا لكثرة التحدیات والعراقیل التي تصادفھا والتي سوف نتطرق إلیھا الحقا

فیمكن أن  2018أما عن حالة المشاریع السیاحیة في الجزائر لغایة عام 
حسب إحصائیات وزارة السیاحة  ستثماراتاالنرصد أربع حاالت لھذه 

  :والصناعة التقلیدیة وھي كما یلي
  سیاحیة في طور االنجاز؛ استثمارات - 1
  سیاحیة متوقفة؛ استثمارات - 2
  سیاحیة غیر منطلقة؛ استثمارات - 3
  .سیاحیة منجزة استثمارات - 4

 :والجدول التالي یوضح حالة ھذه المشاریع السیاحیة باألرقام
  2018وضعیة المشاریع السیاحیة  في نھایة سنة ): 04(الجدول رقم

 عدد المناصب عدد األسرة  مجموع المشاریع نوع المشروع
   41879 100866 799 مشاریع قید االنجاز

 8535 19745 181 مشاریع متوقفة
 61629 162774 1163 مشاریع لم تنطلق
 2447 5773 67 المشاریع المنجزة

 114490 289158 2210 المجموع
  .2019السیاحي، سنة  االستثماروزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة، مدیریة  :المصدر

من خالل بیانات الجدول أعاله یتبین أن العدد اإلجمالي للمشاریع 
 2210یة المسجلة على مستوى وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة بلغ االستثمار

سریرا، وقدر عدد  289158بطاقة إیواء تبلغ  2018مشروعا في نھایة سنة 
 0.40شغل مباشر، أي ما یقابل  منصب 114490المناصب الممكن إحداثھا بــ 
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منصب شغل مباشر لكل سریر مستحدث ویعتبر ھذا المعدل منخفضا مقارنة 
  .منصب شغل مباشر لكل سریر 0.5بالمتوسط المحقق دولیا والذي یقدر بــ 

كما یالحظ بطئ وتیرة إنجاز المشاریع السیاحیة في الجزائر التي ال تلبي 
 2018االحتیاجات الحالیة في الحظیرة الفندقیة المطلوب إنجازھا في نھایة سنة 

 1163سریرا، حیث قدرت عدد المشاریع التي لم تنطلق بعد  289158المقدرة بــ 
لعدد المشاریع السیاحیة،  من المجموع اإلجمالي% 52.62مشروعا وتمثل نسبة 

من المجموع % 3.03وال تمثل المشاریع المنجزة إال نسبة ضئیلة بلغت 
مشروع استثماري متوقف  181اإلجمالي، وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم إحصاء 

من إجمالي المشاریع، وكان من % 8.19عبر التراب الوطني أي ما یمثل 
سریر مع  19745إیواء تقدر بــ المقرر أن تدعم الحضیرة الفندقیة بطاقات 

  .منصب شغل 8535توفیر 
نطالق ھذه المشاریع إلى التأخر المسجل في إویرجع السبب في تأخر 

المصادقة على المخططات الوالئیة للتھیئة السیاحیة حیث أحصت الوزارة نھایة 
  : مخططا والئیا على المستوى الوطني منھا 228حوالي  2017سنة 
 21  المصادقة علیھا بمراسیم؛مخططا تم  
 مخططا تم المصادقة علیھا بقرار؛ 19 -
 مخططا على مستوى األمانة العامة للحكومة للمصادقة؛ 15 -
 مخططا على مستوى اإلتمام واإلرسال إلى األمانة العامة للحكومة؛ 17 -
 مخطط في طور الدراسة؛ 82 -
 .مخططات أنجزت ثم ألغیت 02 -

مشروعا والتي  799أما بالنسبة للمشاریع قید االنجاز فقد تم إحصاء 
 100866سوف تسمح بتدعیم الحضیرة الفندقیة بطاقات إیواء إضافیة تقدر بــ 

من إجمالي عدد األسرة، وقدر عدد المناصب % 34.88سریر والتي تمثل نسبة 
  .منصب شغل 41879الممكن إحداثھا 

لسیاحیة األجنبیة المصرح بھا خالل الفترة ا ستثماراتاالأما عن حصیلة 
  :فھي مبینة في الجدول التالي 2002/2017
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حسب  2017- 2002األجنبیة للفترة بین  ستثماراتاالعدد تصریحات ): 05(الجدول رقم
  القطاعات

قطاع 
النشاط

عدد   
المشاریع

  

%  

القیمة 
بملیون 
دینار 

ي
جزائر

  

%  

ب 
ص

من
الشغل

  

%  

  0.48  641  0.23  5768  1.44  13  الزراعة
  17.9  23928  3.28  82593  15.76  142  البناء

  60.9  81413  81.37  2050277  61.93  558  الصناعة
  1.64  2196  0.54  13572  0.67  6  الصحة

  1.80  2407  0.75  18966  2.89  26  النقل
  5.73  7656  5.09  128234  2.11  19  السیاحة

  10.3  13842  5.20  130980  15.09  136  الخدمات
  1.12  1500  3.55  89441  0.11  1  االتصاالت

  100  133583  100  2519831  100  901  المجموع
تاریخ  http://www.andi.dz االستثمارالموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر : المصدر
  .25/09/2019التصفح 

من خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ بان مجموع المشاریع األجنبیة  
مشروع، حیث یحظى  901تقدر ب  2002/2017المصرح بھا خالل الفترة 

قطاع الصناعة بالنصیب األكبر من مجموع المشاریع األجنبیة والتي قدرت ب 
بناء ،  ثم یلیھ كل من قطاع ال%62مشروع بنسبة تقدر تقارب نسبة تقارب  558

مشروع على التوالي، في حین أن القطاع السیاحي  136و 142والخدمات ب 
من % 2.11مشروع أجنبي أي بنسبة  19سنة تقریبا لم یستقطب إال  15وخالل 

ملیون دینار جزائري  128234األجنبیة المباشرة بقیمة تقدر ب  ستثماراتاال
  .منصب شغل 7656وھذه المشاریع وفرت 

  :الخاتمة            
السیاحي ھو تلك العملیة  االستثمارتوصلنا الى أن من خالل ھذه الدراسة 

في القطاع السیاحي من أجل  لالستثمارالتي یمكن من خاللھا توجیھ االموال 
تكوین رأس المال المادي لتحسین مكونات المنتج السیاحي، وكذا إعداد رأس 

السیاحي فوائد  لالستثماریة، والمال البشري الذي یعتبر جوھر العملیة السیاح
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كبیرة تعود على اإلقتصاد الوطني تتعدد بین فوائد إقتصادیة وفوائد سیاسیة 
  .وأخرى إجتماعیة

  :ومن خالل ھذه الورقة البحثیة تم التوصل إلى النتائج التالیة: نتائج الدراسة
من % 52السیاحیة في الجزائر فأكثر من  ستثماراتاالضعف حصیلة  -

 .مشروع استثماري 2210یة لم تنطلق بعد من أصل االستثمارالمشاریع 
ضعف المساھمة المباشرة للقطاع السیاحي في الناتج المحلي اإلجمالي حیث   -

 .2017ملیار دینار جزائري في سنة  610.4بلغت حوالي 
یساھم القطاع السیاحي في توفیر مناصب الشغل المباشرة وغیر المباشرة  -

ألف  320بأن قطاع السیاحة قد خلق أكثر من  ولكن بشكل نسبي فنالحظ
في حین خلق ھذا ) من إجمالي العمالة% 2.8( 2017وظیفة مباشرة في عام 

، 2016في سنة ) من إجمالي العمالة% 3.1(ألف وظیفة  346القطاع أكثر من 
 2017أما بالنسبة للمساھمة اإلجمالیة للقطاع السیاحي في التوظیف سنة 

 .ألف منصب 678فقدرت بأكثر من 
السیاحیة یبقى ضعیفا جدا، فالقطاع السیاحي  اإلیراداتنصیب الفرد من  -

وھذا راجع أساسا إلى  األفرادالجزائري غیر قادر على تحسین معیشة 
في  ستثماراتاالقیمة اإلیرادات السیاحیة، أما إذا تكلمنا عن حجم  نخفاضا

ملیار دینار جزائري في  202.5بحوالي  2017القطاع السیاحي فقد قدرت سنة 
، وھذا ما جعل الجزائر تحتل  2016ملیار دینار في سنة  196.1حین قدرت بـ 

  .الموجھة نحو القطاع السیاحي  ستثماراتاالعالمیا في قیمة  56المرتبة 
 1266یة المصرح بھا في القطاع السیاحي بلغت االستثمارعدد المشاریع  -

األجنبیة  ستثماراتاالمن % 2.11ة مشروع أجنبي أي بنسب 19مشروع منھا 
 .المباشرة وھي نسبة ضئیلة جدا

من الدور اإلیجابي للقطاع السیاحي على  الجزائر لكي تستفید: التوصیات
بھذا أن تكثف الجھود للنھوض  واالجتماعیة یجب االقتصادیةجمیع األصعدة 

 :العملیة التالیة جملة من التدابیر اتخاذوترقیتھ وھذا من خالل  القطاع
التي السیاحیة مع المقومات  تتوافقشاملة سیاحیة  وخطط ستراتیجیاتإوضع  -

 تمتلكھا الجزائر؛
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دورات تكوینیة وكذا  إجراءرفع كفاءة العاملین في المجال السیاحي من خالل  -
الخارج والمشاركة في التظاھرات والندوات الخاصة  إلىبعثات  إرسال

 بالنشاط السیاحي والفندقي؛
 تسھیل الحصول على التأشیرة للدخول إلى األراضي الجزائریة؛ -
األجنبي الذي یساھم في نقل  االستثماروخاصة  لالستثمارتوفیر مناخ مالئم  -

 االستثمارتشجیع القطاع الخاص على  إلىللتكنولوجیا والخبرات، باإلضافة 
 في الخدمات والمرافق السیاحیة ؛

لحصول على اإلیرادات وجعلھا مورد لالسیاحة الداخلیة العمل على تشجیع  -
  ؛الدولیة ةالمالیة ثم التوجھ نحو تشجیع السیاح

یعتبر  االستقرارفضمان السیاسي واألمني للبالد  االستقرارعلى المحافظة  -
 شرط أساسي للتنمیة االقتصادیة وجوھر التنمیة السیاحیة؛

العمل على التخفیف من العراقیل المالیة واإلداریة والعراقیل التي تقف أمام  -
  المستثمرین في القطاع السیاحي؛

السیاحي  االستثمارتحدید صالحیات جمیع الجھات المكلفة بدعم وترقیة  -
 .الرؤیة للمستثمر السیاحيتجنبا لتداخل الصالحیات وتوضیح 

 في القطاع السیاحي االستثمارلتحفیز تطویر البنیة التحتیة العمل على  -
 المستثمرین األجانب؛ وجذب

التوجیھي للتھیئة  لمخططل والمتابعة المیدانیة  على التنفیذ السلیمالحرص  -
  .في اآلجال المحددة ھتحقیق أھدافلضمان السیاحیة 
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ة الفرنسیة في الجزائراالقتصادی االستعماریة المشاریع  
1854و  1852 عدد من خالل مجلة حولیات استیطان الجزائریین  

French Economic Projects in Colonial Algeria through 
Issues of the Annual Journal of the Settlement of Algeria 

issue 1852 and 1854 
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  : الملخص
على توظیف كل إمكانیاتھ وقدراتھ من اجل السیطرة  االستعمار الفرنسي عمل لقد

على الجزائر، لھذا طبق جملة من المشاریع االستعماریة، في إطار سیاسة مصادرة 
في شكل امتیازات،  بفعل التشریعات العقاریة  لألجانب األراضي، ومن ثم منحھا

مجھودھم ، والتي سلبت 1854وسنة  1852-1851القانونیة،  بتاریخ  جانفي وجوان 
األجانب، المعمرین  الفالحي،  وخیرات أراضیھم، إضافة إلى منح القروض لفائدة 

من خالل إلغاء نظام الجمارك وھي مرحلة ربطت االقتصاد المحلي الجزائري 
خدمة االقتصاد الفرنسي في المنطقة والذي تعزز أكثر  بشبكة كلھ لباألوروبي، 

، والتي تطورت لمختلف المنتوجاتصدیر دعم سیاسة االستیراد والتلالموصالت،  
، وبالتالي فان الفكر السیاسي الفرنسي 1854و  1852  سنتي في الفترة الممتدة ما بین

خالل ھذه المحطة التاریخیة قد عبرت عنھ المجلة بصور مختلفة، وألغراض عدة، 
   .وھذا ما سنحاول التطرق إلیھ

 شبكة المواصالت؛ ؛قانون الجمارك ؛المشاریع االستعماریة : الكلمات المفتاحیة
 .مصادرة األراضي  ؛الغرف الفالحیة ؛القروض

Abstract:  
The French colonialism has made use of all its capabilities for 

the sake of controlling Algeria. Hence, Therefore, a number of 
                                                        

  مرسل المؤلف ال – 1



  غازي الشمري/ د - وابل بختة  ةالطالب 
  

  
 2020 جوان  - 25: العدد                                                                             896

colonial projects were applied, within the framework of the land 
confiscation policy, and then granted to foreigners in the form of 
concessions due to legal real estate legislation dated in January and 
june 1851-1852. This latter stole their agricultural efforts, and the 
bounties of their lands. Besides, loans were granted for the benefit of 
foreign perennials by abolishing the customs system. This latter is a 
stage that linked the Algerian domestic economy to the European one, 
all to the service of the French economy in the region which is further 
strengthened by the transportation to support the import and export 
policy of  various products developed between 1852-1854. Therefore, 
during this historical station, the journal expressed the French political 
thought in different ways, and for several purposes, and this is what 
we attempt to address. 
Key words: colonial projects; customs low; transportation network 
loans; agricultural rooms; the confiscation of land. 

  : مقّدمة

اتجھت سیاسة اإلمبراطوریة الفرنسیة الثانیة في الجزائر بقیادة الحاكم 
 تسریعالغرض منھا  ؛إلى دعم جملة من المشاریع االقتصادیةالعام راندون 

 ثنیناالستیطان والتعمیر في الجزائر، خاصة وانھ بعد مرور حوالي ا تإجراءا
وزارة الحربیة بإشراف من مدیریة شؤون  أكدتسنة من االحتالل،  ینوعشر

األھالي، على ضرورة المساھمة في الكتابة عن أوضاع الجزائر باللغة 
 ؛اطالع الرأي العام عن سیاستھا المطبقة نحو األھالي ألجلالفرنسیة، 

 ،1854و1852فأصدرت مجلة بعنوان حولیات استیطان الجزائریین ما بین 
  .من سیاسة فرنسا الجانب االقتصادي فیھا تناولت

حیة وفتح غرف فال ،تنظیم القروض كیفیة ومن أھم ما جاء فیھا حدیث عن
، وبخاصة االقتصاد تجعل اقتصاد الجزائر في ارتباط كبیر مع العالم األوروبي

خالل  المشاریع االقتصادیة منظور المجلة نحوما : و علیھ نتساءل .الفرنسي
وما الھدف من الكتابة ؟ھذه األخیرةیات حولال؟، وكیف تناولت مجلة ھذه الفترة

   .عنھا؟
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  : التعریف بالمجلة - 1

في شكل مجلدات ذات حجم ) اللغة الفرنسیة(تصدر باللغة األجنبیة 
صفحة للجزء الواحد،  484فحة إلى ص 384كبیر إلى متوسط تتراوح من 

، مصنوعة من ورق صلب وخشن رمادي اللون في شبیھة بالجریدة الرسمیة
من  صفحات الواجھات، وتحت عنوان حولیات استیطان الجزائرییناغلب 
تتناول میادین ، ) Hippolyte peut( ،  للمؤلف ایبولیت بو1852-1858

كثیرة ومختلفة، اخترت منھا الجانب االقتصادي والذي اخذ حیزا كبیرا من 
لمجلة الكتابة خالل طول أعداد المجلة، ونظرا لألھمیة البالغة التي تعالج فیھا ا

ھذا األخیر، من حیث أنھا كانت مصدرا شاھدا لتلك األوضاع االقتصادیة 
للجزائر، إضافة إلى متابعة كتابھا كل تفاصیل المخطط االستیطاني الفرنسي، 
فانطلقت من خالل قراءة استطالعیة واستنباطیة لمقاالتھا؛  على  كیفیة الترویج 

لدفع عجلة االستیطان الفرنسي في لھذه المشاریع، كما أنھا أكدت على أھمیتھا 
الجزائر، بھدف ضمان بقاء فرنسا والرسالة الحضاریة التي جاءت من أجلھا 

، 1854و  1852على حسب تعبیرھا، والدلیل على ذلك تطورھا ما بین سنتي 
ما كان سببا في اختیاري لھذین العددین والتركیز علیھما، وذلك بغرض 

ي األوروبي الفرنسي، وعلى وجھ الخصوص التعرف على طبیعة الفكر السیاس
  . اتجاھھا

  : طان االقتصادي الفرنسيیوسائل سلطة االست - 2

احتلت األرض الجزائریة أھمیة كبیرة لدى المشرع  :إلغاء قانون الجمارك
بما أن األرض  : "الفرنسي، والذي عبر عنھا احد األعضاء األمریكیین بقولھ

ولتوسیع دائرة االستیطان الفرنسي ، 1"وھبةدائما تنتج فھي أرض محل امتیاز 
خول لھا ی ماأكثر، أصدرت السلطة الفرنسیة جملة من التشریعات القانونیة 

صالحیات االستحواذ على اكبر قدر منھا لخدمة مصالحھا في المنطقة، خاصة 
، والتي حملت قانونین خلقا المفھوم األول  لتشكیل الملكیة 1851مع بدایة سنة 

ولھذا تمت  .بدون توثیق ھا في األغلب، بحجة أن2وفق القانون الفرنسي العقاریة
ومنحھا في شكل امتیازات  للمعمرین األجانب من  مصادرة األراضي ةعملی
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أمالك القبائل  من بینھا، 4سند ملكیة 800، حیث وصلت نحو 3جنسیاتالمختلف 
من مقاومة  لى، والتي كانت في المراحل األو5التي ساندت المقاومات الشعبیة

األمیر عبد القادر، من خالل تنظیم عملیة المعامالت العقاریة بین األھالي 
   .6والمعمریین

ونتیجة لتطور اإلنتاج الفالحي بالجزائر من الكروم وزیت الزیتون وحتى 
تصدیرھا إلى الدول تسھیل عملیة  التبغ، فكرت السلطة الفرنسیة في ضرورة 

، ینص على إلغاء 1851جانفي  11بتاریخ  ا، فأصدرت قانون7األوروبیة
،  بحیث أن ھذا األخیر رسم 8الحواجز الجمركیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا

ما یسمى بالوحدة الجمركیة بین الطرفین، مما سیسمح بدخول بعض المنتوجات 
سوق بأسعار مناسبة عبر السوق  ومن ثم فتح، 9الفرنسیة إلى الجزائر

 والتياج زیت الزیتون المعروف في منطقة القبائل، خاصة إنت .10الوطنیة
مدة ستة شھور من نفس  4.878.000أعطت كمیات معتبرة وصلت إلى 

  . 11السنة

نھ خطوة أعبرت المجلة عن اھتمامھا بھذا المشروع االستثماري على 
كما  .أولى لربط االقتصاد الفرنسي بالجزائر والذي سیجعلھا في تطور ملحوظ

أنھا تحدثت عن أھمیة صدور ھذا القانون كونھ سیساعد فرنسا على المضي في  
تطبیق سیاستھا االقتصادیة في الجزائر، من حیث أنھا نقلت تفاصیل زراعة 

  . الزیتون برصد أرقام عن الكمیات المنتجة وأھمیتھ الصحیة

لرغم لجزائر باكل دوائر األقالیم الثالث لغرف فالحیة في ت ولھذا نظم
في حین عضو،  50ي الجزائر تضم نحو فف ؛من الصعوبات التي واجھتھا

 األجنبیین، شارك فیھا كل من المالك عضو 40وھران وقسنطینة وصلت إلى 
بعد رفض والتي جاءت القطاع العسكري والمدني،  إلى باإلضافة واألھالي؛

ث رئیس فرنك من میزانیة الحرب، فبع 900.000وزارة الحربیة لقرض قیمتھ 
المستوطنین فرنك لصالح  1.200.000الحكومة مراسلة تحوي قرض قیمتھ 

 1851فیفري  21و 20مستوطنة زراعیة طبقا لقراري 14، إلنشاء الفالحین
  . 12لدعم القرض الخاص، ولكنھ اجل نتیجة المعارضین من الحكومة
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عن الصعوبات التي واجھت  اإلعالن كانت تحاولالمجلة  أنیالحظ 
 .وضع الجزائر خالل ھذه الفترةوصفت حال  ع االستعماري، وبالتاليالمشرو

الفرنسیة والمحاوالت لتجسید  اإلدارةعن مساعي  اإلبالغ التشھیر و إضافة إلى 
المخطط االستیطاني الستقرار المعمرین والسعي لخدمتھم بشتى الطرق، وھذا 

 إلىة طلبات الھجرة على تلبی واإلقدامما یزید في حماسھم لتجاوز تلك العقبات 
  .مستعمرة الجزائر

أن الملكیة أقر  من نفس السنة،جوان  16بتاریخ  صدر قانون أخر ھناك
، والذي یفھم من 13حق مضمون لكل األطراف بین األھالي والمعمرین األجانب

، لكنھ حدث العكس  عن المالك والمزارعین والمعاناة نھ جاء لرفع الغبنأخاللھ 
 ،14أمالك الدولة إلىالغابات ضم  ، التي تنص علىالرابعة المادةعند إضافة 

یمكن تطبیق ما یسمى بالملكیة الخاصة علیھا، فھو فرصة لالستفادة  وبالتالي ال
لتطویر مساعدا  ، والتي فیما بعد سوف تكون عامال 15من خیراتھا وثمارھا

  . األجانب نلألوروبییالرأسمالیة الفالحیة 

المجلة بطریقة غیر مباشرة على لسان احد المحامین وھذا ما أشارت إلیھ 
الفرنسیین الذي قال عنھ انھ بدایة تأسیس المفھوم الحقیقي للملكیة العقاریة 

  .الفرنسیة في الجزائر

 ،161849-1847توابع أزمة سنة للخروج من  :تأسیس الغرف الفالحیة
ینص ، 171851 أكتوبر 06عملت اإلدارة الفرنسیة على إصدار مرسوم بتاریخ 

، شارك انتخابات خاصةعن طریق  عبر كل دائرة از غرف زراعیةنجعلى إ
القطاع المدني من وحتى  األھالي، األوروبیینالمالكین  فیھا مختلف

عضو  40  جانب إلىعضو،  50، سواء في الجزائر التي تحوي 18والعسكري
قانون خرجت منھا بدعم ومتابعة ل والتي، 19كل من وھران وقسنطینةفي 

متربول فرنسا، والذي سمح بإنتاج سوق بأسعار والجمارك المبرم بین الجزائر 
   .مناسبة

ضرورة تطورت بتعلیمات من الحكومة العامة على ، 1854سنة  وفي
لقد اثر ارتفاع مردود  . 20أعضائھاالمواصلة في تطبیقھا ومن ثم زیادة 
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 ؛21تصدیرالشراء وعملیات العلى  أرباح النقل،الزراعات التجاریة الصناعیة، و
، الجزائریة اتجللمنتتنظیم المعارض السنویة فعملت السلطة الفرنسیة على 

بھدف خلق جو  ،22والتي توجت بتسلیم المیدالیات الذھبیة وحتى الفضیة
السلطة الفرنسیة على تطبیق  إصراروبھذا نالحظ ، للمنافسة فیما بینھم

في المجال الزراعي بالرغم من العراقیل التي كانت  القانونیة التشریعات
  . تواجھھا

ما لوحظ عن المجلة أنھا ذكرت أن بعض الجزائریین كانوا یستحقون 
وسام االستحقاق بالنسبة لخبرتھم الزراعیة، ولكنھم لم یكرموا من طرف 
اإلدارة الفرنسیة؛ ولھذا أخذت موقف الدفاع واالعتراف الضمني بوجود أحقیة 

  .ھالي الفالحین من خالل ھذه األخیرة، إلى جانب التصریح المباشرلأل

 لقد أثقلت اإلدارة الفرنسیة كاھل األھالي بجملة من :فرض الضرائب
والتي تسمى العشور  ؛الزراعیة المحاصیلو األراضيالضرائب على 

)l’achour(23،  یسمى الزكاةوكان على المواشي ما في حین )zakat(فعن  ؛
موسم  فترةتم بعد ت التيو ،المكتب العربي بواسطةقائد األولى یشرف علیھا 

، على مساحة )djebda- zouidja(الحصاد، عن طریق الجابدة والزویجة 
أما الحكومة الفرنسیة  إلىیخصص جزء منھا ، ھـ  10 إلى 7زراعیة تقدر من 

من البقر  30و روف خ 100: عن الزكاة فتحدد ب أماالشعیر،  وأالقمح  من 
والتي  الحكور أخرى  تسمى  في الشرق ضریبة كما نجد   .من الجمال 40و

من  أتعابھفرنك للقاید على  05فرنك عن الجابدة، یقدم منھا  25 ـتقدر ب
ومنطقة  ءالصحرا على سكان، )lezma(الالزمة  إضافة إلى ضریبة، 24اإلدارة
 تدفعو ،25 آتھارة في الجزائر وإلجالسلطة الفرنسی ألوامرالتي لم تخضع  القبائل

تكون بصفة جماعیة، نظرا لغالبیة نمط بحیث فرنك،  100 إلى 5، بقیمة نقدا
، وھناك 26والجمال األغناموالتي تنعم بكثرة  ،قبائل التلكالسكن عند العرب 

في شكل ھدایا، ولكن اعتبرتھا  ھذه األخیرة كانت ؛حق البرنوسوزمة النخیل ال
نھا لعبت دور كبیر في تعبئة أوالتي من ش، 27فرنسا حق البد من مواصلة دفعھ

  .ومن ثم تطبیق مشاریع استعماریة أخرىخزینة االستیطان، 
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إن المالحظ عن المجلة أنھا اكتفت بنقل أخبار عن أنواع الضرائب من غیر 
كانت من ضمن سیاسة دعم لھذه التي التفصیل في أنماطھا و نتائجھا، و

  .المشاریع والتي كانت على حساب األھالي

خصصت مجلة الحولیات حیزا ھاما في : تطویر شبكة المواصالت
استمرار المخطط الفرنسي في في  اودورھ شبكة الطرق؛صفحاتھا للحدیث عن 

شبكة الطرق والسكة ": تحت عنوان كثیرة مقاالتمن خالل ، الجزائر
أن االستیطان في الجزائر یتطلب  "...: شعارات تضمن البعض منھا ".الحدیدیة

 19فإذا رجعنا إلى المادة رقم  ، 28..."قواعد للحمایة، والذي یتأكد بإنشاء طرق
 األھاليصر ملكیات حأن  مفادھا، 1851جوان  16قانون من الفصل الرابع  ل

 بصفةلمصلحة العامة یكون في الحاالت التي من بینھا فتح طرق وسكة حدیدیة ل
في حین أنھا على حسب حدود العملیة،  ألصحابھاولكن مع التعویض ؛شرعیة

تنطلق من الجزائر عبر مواقع كانت حبرا على ورق، وعلیھ نظمت شبكة 
 إلىمربع من المنزل الو ؛الجدار المائي للحراش نحوالفندوق : مختلفة منھا
 یحدھا من الجانبالثانیة على طول منحدر مصطفى والقبة،  أماقسنطینة، 

فتشمل  ؛عن الثالثةھذا و، أربامخیم وقطاع بني موسى إلى لحراش ا األیمن
بئر خادم ومنعطف واد الكرمة باتجاه مركز سھل بوفاریك، ، منحدر مصطفى

إضافة إلى الطریق المزدوج بین مباشر للبلیدة والمدیة، الطریق والتي تعد ال
 إلىالقلیعة في حین شمل الرابع منھا، الدویرة المؤدي للساحل،  و إبراھیمدالي 
  . 28سیدي فراشبمركز   مرورا يسطا والسھل 

السكة الحدیدیة في ": أشارت المجلة من خالل مقال تحت عنوان وقد
ضي بل البد من أن االستیطان ال یستقر باستغالل األراإلى ، "منطقة التل

، ومد خطوط 29إقامة األشغال العمومیة علیھا من خالل االستیطان الصناعي
االستیطان الزراعي، بل البد من ب االكتفاءالسكك الحدیدیة، یعني ھذا عدم 

وإیجاد الحلول اإلخبار في موقف  فالمجلةتوسیعھ إلى غایة المناطق الداخلیة، 
  . في الجزائر المستعمرة التجارة الفرنسیةبغرض دعم 
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من األمور التي دعت إلیھا المجلة من اجل دعم النشاط التجاري  و
المحافظات الثالث وھم الجزائر، شرشال ودلس،  لمدا خیعلى  االعتماد
مركزین استیطانیین یعدان  واللذینبوفاریك والدویرة، عدة قواعد أھمھا تربطھا 

- 1850طرق الوطنیة خالل سنتي بالدرجة األولى في الجزائر، حیث أن ال
 .م342.000م في حین اإلستراتجیة مثلت  371.045وصل طولھا إلى  1851
م، تتوسطھا طرق المناطق  98.648كانت  األقالیمالطرق الرابطة بین  و أما

جسر تعمل كلھا على خدمة الزراعة  43 أنشئ لھذا ،م137.748القرویة ب
صدر الحاكم العام سانت أ 1852ریل فأ 29 وفي. والسكان فھي سالح ذو حدین

إلى )  (Bougiمرا بضرورة المباشرة في إكمال طریق بین بوجيأ أرنو
الطرقات بانجاز طریق  إدارةسطیف لربطھ مع باقي مدن الجزائر، كما قامت 

في منطقة القبائل، التي تعتبر مسرحا للمخطط االستیطاني وتطبیقھ ومن ثم 
 إلعطاءوقطاع خاص بھا  إدارةالجنرال راندون بوضع  أمرلذلك  ،نجاحھ

حیث   ؛فلبفیل وواد زیرامنا، بون، لقالمة تھعند زیار ،الكیفیة الصحیحة لتطبیقھ
كلم  82مركز بومرزوق القریب من واد جمیل، والذي یفصلھ بالطریق   یشمل

  . 30عن منطقة القبائل الصغرى 

المشروع بدلیل أنھا اعتبرتھ ومن ھنا یتضح أن المجلة قد تفاءلت بھذا 
أسلوبا ایجابیا قد یخدم السلطة الفرنسیة ومصالح معمریھا في الجزائر، من 

كبیرة  أعدادالعدید من المشتالت الفالحیة والتي بدورھا تستقطب خالل إنشاء 
مھمة على حسب  ومشاریع متشبعة بأفكارعاملة  أیديلون مما تكون ومن الك
  . تعبیرھا

   غابات لطرق في اإلقلیم الشرقي؛ فقد تمت على حساب أما عن شبكة ا
میاه الصاف صاف نحو  ومن ،من جھة عنابة نحو فلیفبیل ،)Edough(ایدوغ 

 بإدارةالمھتمة  األشغالولھذا جاء في تقریر الحكومة وسیر  .31قسنطینة
العسكري  لإلقلیمفي انجاز شبكة طرق للقبائل الكبرى التابعة  اإلسراعالطرقات 

 Fouka(فوكة ما رتیم ، بوسماعیل كل من مركزفي  ،قسنطینةوفي الجزائر 
Martime(والقرى المتواجدة  للمعمرینوالذي سیقدم العدید من الخدمات  ؛

وایسار ) Oued Corso(غرب القلیعة، كما تم انجاز طریق واد كورسو 
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)Isser (شریان  الطرق لكن أھم تلك ،على الطریق الرابط بین الجزائر ودلس
مستوى  إلیھمن حیث تطوره والتحسن الذي وصل ؛ قالمة  واالتصال بین عنابة 

   . 32الطرق

تبین لإلدارة ، 1854األمیر عبد القادر، والى غایة سنة  بعد استسالم
الفرنسیة ضرورة توسیع نطاق االستیطان الفرنسي إلى منطقة التل الجزائري، 

الخیم والمستودعات ، معیشتھم في األكواخاألھالي ونمط فنظرا لطبیعة 
بالمباشرة في تطبیق فكرة التوجھ من وجب النظر في أوضاعھم، المھجورة، 

وھران إلى عنابة، خط شرق غرب الجزائر، رفعا بمستوى القطاع 
ربط المناطق الداخلیة بالكبرى في ت بإنشاء سكة حدیدیة  ، وذلك33الكولنیالي

على حسب  المخطط  تم تقسیم .ات التبادل التجاريوعملی تطویر االقتصاد إطار
 -المدیة-ملیانة -اورانفیل -معسكر - بلعباس -تلمسان: الطرق الرئیسیة وھي

خط الجنوب  تتفرع نحوقالمة،  و قسنطینة - سطیف-برج بوعریرج - ومالأ
 ؛ في الشمال أما األھاليكز تخزین ورئیس قطاع  دائرة الوجود مر ؛باتنة وتمثلھ

 بوجي - الجزائر -مستغانم –ارزیو  -وھران: ومن خالل الترتیب المعتمد نجد
)Bougie ( السكة الحدیدیة تفصل بین سكان القبائل  أنفیلبفیل وعنابة، بحیث

السكان  بأسماءقائمة  أحصت المجلة ، بحیث 34التل المتساویین نوعا ما وأھالي
، 1851 جوان 16 قا لقانونالتي مسھا مشروع السكة نحو التل الجزائري، تطبی

  : عبر األقالیم الثالث فنذكر البعض منھا

 محافظة وھران :1الجدول

  القبيلة�

  

عدد�

  س�ان�

عدد�  القبيلة�

  س�ان�

عدد�  القبيلة�

  الس�ان�

عدد�  القبيلة�

الس�ا

  ن�

عدد��  القبيلة�

  الس�ان�

  570  عتبة  1.500  تاليات  695  الفراقة  6.620  الغرابة  4.515  الزمالة

  1.185  عكرمة�  4.739  البورجية  1.484  سيجرارة  581   بوتن  860  اوقال

اوالدمحم  3.000  مخالية  1.200  ��ري 

  د

عكرمة�  348  ب�سلطان  250

  راقةش

3.200  

) 127les annales de la colonisation algériennes, 1854, p:(  
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تمتلك نالحظ من خالل الجدول األول؛ أن  قبیلتي الغرابة وعكرمة الشراقة 
 كبریات المساحات  الزراعیة  ذات الطابع الجماعي في الجھة الغربیة، ما

غطى جانب كبیر من المشروع الفرنسي، بدعوى أنھا ساندت مقاومة األمیر 
  . عبد القادر،  ومن ثم مصادرتھا  لصالح  الغرض العام

  محافظة الجزائر: 2الجدول 

عدد�  ةالقبي

  س�ان

عدد�  القبيلة

  س�ان

عدد�  القبيلة

  الس�ان

عدد�  القبيلة

  الس�ان

عدد�  القبيلة

  الس�ان

  9.378  زواق  3.003  بن�راشد  9.698  العطاف  10.885  �وس��  4.266  جسابق

  3.380  غر��ب  3.207  �شام  2.392  زمول   4.149  جندل  3.003  احمد

)les annales de la colonisation algériennes , ibid.(  
    

شانھا قبیلة أوالد عطاف والزواق وأوالد كوسیر، ھؤالء األخیر یتركزون 
في قریة تدعى اربعطاش وھو عدد وفد من وفود سھل متیجة ساندوا مقاومة 

األمیر عبد القادر، فاضطرت اإلدارة الفرنسیة إلى مصادرة أراضیھم ما معدلھ  
  . ھجرتھم من ممتلكاتھم العقاریة، والتي كانت سببا حتمیا  في % 90

  محافظة قسنطینة: 3الجدول 
عدد�  القبيلة�

  س�ان�

عدد�  القبيلة

  س�ان

عدد�  القبيلة

  الس�ان

عدد�  القبيلة

  الس�ان

عدد�  القبيلة

  الس�ان

ب���  1.850  وزفران

  اور�س

  393  بونجمة  4.046  فتاية  1.600  منصور   5.500

  586  سلطان  1.440  ب���ي��  480  اوقزاغ  4.518  مزاية  952  امقران

  13.700  عامر�  700  سدراتة  200  بوناب  6.246  حشاام  2.760  مز�تا

Les annales de la colonisation algériennes, ibid.)( 
  

 خدمة االستیطان الزراعي، ضرورة دعمھ بمراكز إطاروفي 
 ، ، فمن جھة وھرانمباشرة غیر أومدنیة لالستفادة بطریقة مباشرة  استیطانیة

 ، المزارع البیئة)ste barbe( ، تاللت)figuir( فالميالسانیا، توجد كل من 
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)ferme environments( سانت دونیس، سیدي بلعسل، عمي موسى، من ،
سیدي : عن غیر ذلك فنجد أمابصفة مباشرة،  30.913مجموع سكاني قدر ب 

 سانت اندري، واد الحمام،) saint hippolyte( بلعباس، معسكر،سانت ایبولیت
 نياكمجموع سبرت، سعیدة، مستغانم المدینة والمنظر، بني اخالف، تیا

العاصمة، حسین : اآلتیةشملت المراكز ف، محافظة الجزائر في أما، 30.952
، جوانفیل، )montpencier( داي، اربا، روفیقو، صومعة، دالماتي، موبونسي

البلیدة، الشفة، موزایة مدینة، العفرون، موزایة مناجم، لودي، دامیات، بوقار، 
قدر عدد السكان  أینعین سلطان، افریفیل، اوراسفیل، مزرعة بونتیبا، اومال، 

بمشروع  كان االتصال األخرىفي حین المراكز  .106.032لھم ب  اإلجمالي
، الفندوق، بني مراد، حمر العین، بورقیقة، القبة، رسیتا: منھاغیر مباشر  السكة

مارنغو، شرشال، نوفي، بومدفع، عین البنیان، مونتنونت، تنس، ثنیة الحد، 
  . 14.889: االغوات، ذراع المیزان، بمجموع سكاني قدر ب

:  اآلتیةموزعین على المراكز  78.199انھا ب كقسنطینة، فقدر عدد س
انیة، قسنطینة المدینة والمنظر، مجاز ، عین صافیة، سطیف، عثمبوجي، البرج

عامر، قالمة، الیبولیس، صغیر، جومابس، سانت شارل، دامریمونت، فالي، 
: سانت انطوان، فلیبفیل، عنابة، ھذا وعن المناطق البعیدة عن السكة فھي

باتنة، المبیسیا، قاستونفیل، روبرت فیل، سیدي ناصر، احمد بن علي،  بوقادة،
بمساحات ھكتاریة  كما تعززت السكة .35فرد 12.961: بسكاني قدر  بإجمال
، تاللت، ـھ 65 :ب سھل مالطافمن الغرب نجد  أودیة؛ من سھول و تتنوع

الشلف  ءسھل الداخلي لمیناال، وـھ13.500: بالسیق، سھل الھبرة الھلیل 
في محافظة الجزائر فتمثلھ كل من واد  أما .ـھ 248.500بمجموع  ـھ15.000

واد حقوم وواد ، ھضبة السرسو ،وواد الحد والشلف ،االرابیل، بورومسبي
 إجمالیةسروان، واد الحمام، الشیر، سھل بني سلیمان واریب حمزة، بمساحة 

 :یمر على كل منقسنطینة، فخط المشروع  ومن جھة، ـھ 110.000: تقدر ب
سطیف، حوت الرمال، بومرزوق، باردة، مھریس، واد الساحل، سھل صاخیة، 

حمام المسخوطین، زناتي سیبوس، وراجتا، سھل عنابة ووادھا، بمساحة 
 ، والذي ھدف ملیون 400بمبلغ تكلفة میزانیة المشروع  قدرت . 36ـھ747.800
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 األھاليما جعل نمط االقتصاد  ؛37ربط مركز التل بحدود المغرب وتونس إلى
قبائل المقاطعات  ألھم أسبوعیة أسواقمن خالل تنظیم  وبییناألور أماممفتوح 
بتوفیر  ،وتطویره الفرنسي جانب خدمة االقتصاد الصناعي إلى، الثالث

، من رخام، جبس وطین أنواعھاللبناء بمختلف  األولیةالمواد  وإیصال
والمواد الفلین،  ومادة الخشب  إلى إضافة . غنى بذلك األكثرباعتبارھا المنطقة 

    . 38الخامة من المعادن األساسیة التي تزخر بھا مناجم الجزائر 

 األھاليیوضح قائمة السكان  إعالمكتبت وزیر الحربیة  1853في سنة 
وسكة شبكة طرق ب ھاتعزیز، فوجب 39تتمتع بالمعادن أراضيین یمتلكون الذ

والذي یحدد ھذه الشبكة لكل  09/06/1854 بتاریخ صدر قانون، فأ40حدیدیة
 إلىفعن الجزائر، تم إنشاء  طریق الجزائر قسنطینة والتي تصل   ،41 محافظة

سھل المتیجة، طریق اومال، ، البیت المربع، حسین داي، غایة حدود الفندوق 
روفیقو، الذي  - طریق الجزائروالمدني،  اإلقلیمغایة  إلىالمار بواد الحراش 

، والذي األطلسغایة مدخل روفیقو، طریق  إلىبین سیدي موسى یجمع ما 
الجزء الثاني منھ على الطریق  أما ،وادي سیدي حمودة  إلىینطلق من الحراش 

طریق الجزائر و، اإربغایة حدود طریق  إلىم عن واد الجمعة 500الفاصل ب
 یتوسعھم طریق الجزائر القلیعة عبر سطاوالي، وعبر الدویرة، ، 42البلیدة إلى

، وھرانإلى غایة من الكرمة  مارا ؛ المدیة إلىطریق الكبیر من الجزائر 
  .السكة الحدیدیة لمنطقة التل، كما ھو موضح في خریطة  مشروع قسنطینةو

  
(Les annales de la colonisation algériennes, 1854, p : 127)  
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یمثل الخط المستمر باللون األسود امتداد لمراكز ومواقع التي تمس 
الغربي الى  اإلقلیممشروع السكة الحدیدیة لمنطقة التل الجزائري، والذي یربط 

 األھاليالشرقي، والذي كان دائما على حساب ممتلكات  اإلقلیمغایة 
الترویج  إطار المشروع فيعن  اإلعالنولكن من خالل المجلة تم  .ھمدومجھو

   .الجزائردوره في تطویر  للمخطط االستعماري و

السیاسة االستعماریة حضیت بھ  أخراھتمام : الثروة المعدنیةاستغالل 
 إلىعدد المناجم وتقدیم تقاریر خاصة بذلك  بإحصاء ؛في الجزائر الفرنسیة

وزارة الحربیة بموافقة من الحاكم  علنت، فأ بأشغالھاوزارة الحربیة للتكفل 
تم اكتشاف  1854ماي  10البحث عن المعادن، فبتاریخ  ضرورةالعام على 

في ناحیة بني فورحال الواقع شمال غرب قالمة منجم للزنك، الحدید والمغنزیوم 
علي،  ألوالدبوزیتون والفزوجي كانت ملكا لقبائل التابع لمحافظة قسنطینة، 

تعززت المنطقة  بنجاح كبیر این كللت العملیةھكتار،  9.695بمساحة تقدر ب
   .43بجملة من الخدمات والمالحق من خاللھ 

العدید من التسھیالت للتجار  على منحالسلطة االستعماریة لقد عملت 
، من بینھم السید دافید لویس 44تشكیلھا وإعادةللبحث عن المعادن  األوروبیین

الذي یعتبر من كبار ، David Louis Frederic François (فریدریك فغونسوا 
في محافظة قسنطینة فنجد  أما، 45صناعة السالسل الحدیدیةحرف  أصحاب

 édouared ادوارد جوفر والسید (Antonio chi ratte) السید انتونیو شیراط
jufairوالسید قبریان برنوان ،(Gabriyan bernwan)  للبحث عن الرصاص ،

انطالقا من تاریخ  العملیة والحدید في جبل سیدي رغیس، والذي باشر في 
 ؛الخاص بقبائل الحركتة اإلقلیم، في 31/05/1854المداوالت الخاصة بالمناجم 

   .46كلم جنوب قسنطینة 70بالقرب من جبل حمیمات على بعد 

  : خاتمة

تطورات االقتصادیة  التي لقد كانت حولیة االستیطان تتابع مختلف ال
، حیث لم تخف انطباعاتھا 1854-1852عاشتھا الجزائر خالل الفترة الممتدة بین 

لھا مساحة ھامة من  خصصت أنھاأرائھا نحو تلك المشاریع، من حیث  أو
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 أخبار نقلحرصت على  كمانشرھا،  إعادة التفاصیل، وحتى  بأدقالكتابة عنھا 
 أولم تخف تعاطفھا ف، األقالیمالفرنسي في الجزائر عبر كامل  تطبیق المخطط

عن االستیطان والمشاریع  أراءوالتي كانت بمثابة  ،حتى توجیھ الحلول
  .في الجزائر االستعماریة االقتصادیة

توجیھ االقتصاد  إلى الدعوةبدا اھتمام المجلة واضحا من خالل 
لى ذلك حذف قانون الجمارك ، والدلیل عاألوروبياالقتصاد  نحوالجزائري 

  . ل التركیز على الزراعات الصناعیة، من خال1851لسنة 
 إلىدور ھا اإلعالمي من دون أي توجھ وذلك بالنظر بالمجلة   اكتفت

ذكرت بعض  أنھاكتبھ مدیر الشركة ایبولیت بو، من حیث  الذيالمقال الختامي 
من دون ذكرھا  ،المشاكل والصعوبات التي تعرض لھا المشروع االستعماري

  .التفصیل فیھا أو
المادة التاریخیة التي حملتھا المجلة قد استطاعت أن ترسم لنا بعضا  إن

، ألن خالل فترة البحث والدراسة الذي عاشتھ الجزائراالقتصادي واقع المن 
عاشت تلك األحداث، فكانت تجارب حیة  أصحاب المقاالت شخصیات : أوال

كانت في مرحلة ثانیة؛  نقلت تفاصیل كثیرة حتى بمصطلحاتھا الشعبیة، ولكنھا 
من تلك األحداث  الرأي أوالموقف  إبرازفي  اإلطالةتام من عدم وعي في 
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  : الملخص
للمجلس الوطني للثورة الجزائریة فیفري  االستثنائيبنھایة االجتماع 

على نص  ةالخمس، والذي صادق فیھ المؤتمرون بمن فیھم الزعماء 1962
 19ورغم قرار وقف إطالق النار الذي دخل حیز التطبیق  اتفاقیات ایفیان،

 20ودخول الجزائر في المرحلة االنتقالیة الممتدة إلى غایة  ،1962مارس 
إّال أن استمرار حّدة األزمة بین أعلى ھیئتین للثورة الجزائریة . 1962سبتمبر 

شتداد التنافس على مواقع السلطات مسرحا ال 1962سوف تجعل صیف الجزائر 
العسكریة والسیاسیة للجزائر عشیة االستقالل من طرف النخب العسكریة 
والسیاسیة التي أفرزتھا الثورة الجزائریة على اختالف اتجاھاتھا 
ومشاربھا،وھو ما سنحاول معالجتھ في ثنایا ھذه الورقة البحثیة التي تتناول 

یاسة،وتقاطعت فیھ الشرعیة التاریخیة موضوع تزاوج فیھ التاریخ بالس
 .بالمشروعیة المؤسساتیة

 المجلس الوطني للثورة؛ ؛ الحكومة المؤقتة؛1962أزمة صیف  :كلمات مفتاحیة
  .1962دورة طرابلس 
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Abstract: 
By the end of the extraordinary meeting of the Algerian Revolution 
National Council in 1962, the conferees, including the five leaders 
approved the text of the Evian Agreements. Despite the ceasefire 
resolution that came into practice on March 19th, 1962, and Algeria's 
entry into the transition period until September 20th, 1962. However, 
the continuing crisis between the two highest bodies of the Algerian 
revolution will make the summer of Algeria 1962 the scene of 
intensified competition for the positions of Algeria’s military and 
political authorities on the eve of independence by the military and 
political elites produced by the Algerian revolution in all its 
directions. The present research, which deals with the issue of 
intermarriage of history with politics, and the intersection of the 
historical legitimacy with the institutional legitimacy. 

Key words: Summer Crisis 1962; Interim Government; Staff National 
Revolutionary Council; Tripoli 1962 Session. 

  :مقّدمة

بین المد والجزر في العالقة بین ھیئة األركان  ھبقي الوضع یراوح مكان
االستثنائي للمجلس الوطني للثورة االجتماع العامة بالحكومة المؤقتة إلى غایة 

والمصادقة علیھا من طرف  لدراسة المفاوضات، 1962جزائریة فیفري ال
أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة لكنھا القت انتقادات شدیدة ومجابھة 

إلى عدم توقیع أعضاء  تأفضالعامة شرسة من طرف أعضاء ھیئة األركان 
على وثیقة االتفاقیات رغم مصادقة السجناء الخمس علیھا،وتحول  األخیرةھذه 

ذریعة في مواجھة الحكومة إلى موقف ھیئة األركان العامة من االتفاقیات 
 .المؤقتة وإلى مرتكز دعائي ضدھا

عشیة وفي ظل انسداد عالقة الطرفین المتصارعین رغم إعالن وقف القتال 
التاریخیین  - أھمھا خروج السجناء وما صاحبھ من إفرازات  ،1962مارس  19

سارع كل طرف الحتوائھم واالحتماء بھم  -1962مارس  20ة بتاریخ الخمس
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فالمسألة كزعامة تاریخیة للثورة إلضفاء الشرعیة على قراراتھم،وأعمالھم  
تطلبت جھودا،وإمكانات فاقت منطلقات وأھداف النخبة السیاسیة العسكریة 

ومن ھذا المنطلق وذاك جرنا المقام  ،1962ة صیف نفسھا في إدارة وھندسة أزم
  :لطرح اإلشكال

وما مدى فعالیة األطراف الرئیسیة والمساعدة  ؟1962ما طبیعة أزمة صیف 
وما إفرازات الصراع بین النخب الثوریة عشیة االستقالل على عالقاتھا  فیھا؟

 . البینیة من جانب،ومدى انعكاس ذلك على طبیعة االستقالل من جانب أخر؟

كظاھرة  1962إن تحلیل صیرورة الحدث بحجم وتفاعالت أزمة صیف 
تاریخیة ولدت في ظروف زمنیة لھا من الخصائص والمیزات ما جعلتنا نحاول 

واستقراءات شاملة التي تدخلت في صیاغة تلك الخصائص  إیجاد تفسیرات،
 وتوجیھ مسارھا التاریخي عبر حلقتي الزمان والمكان، بتلك الكیفیة،

ورغم عسره  وجرنا ھذا األمر، واستخالص العالقة السببیة للظاھرة التاریخیة،
لیتي النقد وتطعیمھ بآ إلى االعتماد عن المنھج التاریخي في سیاقھ العام،

  .والتحلیل في أجزاء غالبة من المقال

جوان  7-مایو 25 1االجتماع األخیر للمجلس الوطني للثورة الجزائریة - 1
  :واألزمة المفتوحة 1962

  :2وتشكل التكتالت الصراع الخارجي، -1- 1

المشروع المطروح إلقامة الدولة  1962جوان  - تضمن برنامج طرابلس ماي    
وتشكیل المكتب السیاسي الذي یسیر البرنامج إلى غایة دخول القیادة  3الجزائریة

وقدم البرنامج من طرف الزعماء التاریخیین  السیاسیة والعسكریة إلى الجزائر،
محمد : إلى لجنة الحمامات والمتكونة من) وخیضر وبیطاط، بن بلة،(الثالث 
وعبد  ومحمد الصدیق بن یحي، ورضا مالك، ومصطفى األشرف، حربي،

ولم  والتي لم یراع في ھیكلتھا البشریة التجانس بین أعضائھا، ،4المالك تمام
وجاءت  یؤخذ بعین االعتبار المناضلین المتشبعین بأیدیولوجیة الحركة الوطنیة،

وحدد برنامج طرابلس  متكونة من ثالثة أقسام متباینة متشبعة بالثقافة الغربیة،
  :جدید مختصرة فیما یأتيالمعالم الكبرى لمشروع المجتمع ال
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  .نتصارات في إطار الدیمقراطیةاستمراریة الثورة لتوسیع ودعم اإل -

إلغاء الھیاكل االقتصادیة التي أوجدھا االستعمار اإلقطاعي، واستبدالھا بھیاكل  -
  .جدیدة في إطار الثورة الشعبیة

قبة التي استعمال حزب جبھة التحریر الوطني كأداة للتخطیط والتوجیھ والمرا -
في توظیفھا كتنظیم سیاسي تسند إلیھ كان لكن االختالف . اتفق علیھا الجمیع

دون أي  5ھذه المھمة الجدیدة وتمت المصادقة على ھذا البرنامج باإلجماع
وطویت وثیقة ھامة لمستقبل الجزائر بكل سرعة دون قراءة متأنیة  مناقشة،

  .ودون تمعن وال تأكید

أما النقطة الثانیة المتعلقة بالمكتب السیاسي فقد تمیزت المناقشات حولھا 
استدعى تشكیل لجنة استشاریة من مما بانفعاالت شدیدة وبحساسیات مفرطة 

الجزائریة مشكلة من السعید یازوران  طرف المجلس الوطني للثورة
لحاج بن وا ومحمد الصدیق بن یحي، ،"الرائد سلیمان"وقاید احمد  ،"بریروش"

  .عال

  :قبول اقتراحین للتصویت إلىوانتھت اللجنة 

 آیت احمد، :تكوین مكتب سیاسي من سبعة أعضاء وھم: اقتراح بن بلة -
  .ومحمدي السعید والحاج بن عال، وخیضر، وبن بلة، وبوضیاف، وبیطاط،

 السجناء الخمسة، :تكوین مكتب سیاسي بتسعة أعضاء وھم: اقتراح كریم -
وحسب  ،، ودحلب سعد)وبلقاسم كریم وبوصوف، بن طوبال،(الثالثة والباءات 

صوت  31صوت مقابل  33الطاھر زبیري فإن اقتراح بن بلة تحصل على 
  .  وتم ھذا في عملیة سبر آراء لجنة الترشیحات لصالح اقتراح كریم،

وباإلمكان حسب عملیة سبر اآلراء ھذه أن یوافق ما صرح بھ بن بلة 
على أن المشكلة لیست في عملیة التصویت على المكتب المقترح لقناة الجزیرة 

غیاب ممثلي الحكومة في وإنما  لھ، یینوال في األشخاص المكون من طرفھ،
  .6ةأدى بھم إلى افتعال مشكلة جدید والذي ،المؤقتة للجمھوریة الجزائریة
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وبوضیاف رفضا أن یكونا في ھذه  یرى بن خدة أن كال من آیت احمد،
عدم حصول المكتب السیاسي على أغلبیة الثلثین الواجب زیادة على  الھیئة

سبب ما ت وھذا ،7توفرھا كما تتطلبھا قوانین المجلس الوطني للثورة الجزائریة
  .مغادرتھ لطرابلس فیما بعدفي 

أما بوضیاف محمد  فیؤكد أن الخالف بین المجموعة التي كانت في 
السجن،ونحن كذلك الیوم فلماذا یتم اقتراح  إننا لم نكن متفقین في: "السجن بقولھ

في الوقت الذي كان آیت احمد یصرح فیما " قائمة ال یتفق أعضاؤھا منذ البدایة؟
    .8"إن ھذا المكتب سوف یؤدي إلى دكتاتوریة عسكریة: " بعد

اختار أعضاء مكتب المجلس الوطني للثورة الجزائریة ونتیجة لذلك 
وعلي كافي للقیام بحركة مشتركة إلنقاذ  بوداود،وعمر  محمد الصدیق بن یحي،

وتقدیم اقتراح على أساس مكتب  واختیر علي كافي للقاء بن بلة، ما یمكن إنقاذه،
زائد الباءات الثالثة على أن تكون رئاسة الحكومة  ةمكّون من الزعماء الخمس

  .وبوصوف ولتسھیل ھذه العملیة انسحب كل من بن طوبال، البن بلة،

الجدل والنقاش بالمجلس واقتربت ساعة الحسم،واعترضت سبیل تد شا  
بن "الوالیة األولى التاریخیة وقیادتھا مشكلة الوكاالت وقدمت إلى مكتب الدورة 

قتراع عن طریق العقید زبیري بتوكیالت زمالئھ لإل" وبوداود كافي، یحي،
ار عم(مجلس الوالیة غیر أن بن طوبال عارض توكیالت الرواد  عننیابة 
 بدعوى أنھا جاءت متأخرة) وإسماعیل محفوظ ومحمد الصالح یحیاوي، مالح،

  .عمال بالقوانین الساریة في المجلس الوطني للثورة الجزائریة

وبقي أعضاء المكتب ینتظرون استئناف االجتماع لكن حّدة الصراع بین 
وبن بلة ومن ورائھ المكتب السیاسي سممت جو  ،المؤقتة أعضاء الحكومة

وفیھا تبادل بعض أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة التھم  ،9االجتماع
وعلى رأسھم  بینھم،مما اضطر أعضاء الحكومة المؤقتة إلى مغادرة طرابلس،

دون أن یخبر  1962جوان  06وتبعھ وزیر الخارجیة سعد دحلب یوم  10بن خدة
بوضیاف،والعقید والتحق بھم  مكتب المجلس الوطني للثورة الجزائریة بذلك،

وطلبوا من آیت احمد حسین التحدث  والرائد عز الدین، الصادق دھیلیس،
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باسمھم في حالة استمرار عمل المجلس الوطني للثورة الجزائریة لكن ھذا 
 .ورفض ذلك األخیر كان معارضا لذھابھم

بقي أعضاء المجلس الوطني وھیئة األركان مع بعضھم،ودعوا إلى   
جوان  7وقف العمل بعد أن كتبوا محضرا بالعجز لعدم اكتمال النصاب یوم 

وقدموا ھذا المحضر إلى مكتب  ن االجتماع،مضد الذین انسحبوا  1962
 - مسجلة - المجلس الذین قام أعضائھ بجمع كل الوثائق المكتوبة والمسموعة 

وعمر  ومحمد الصدیق بن یحي، علي كافي،(وحرروا محضرا أمضاه ثالثتھم 
في الوقت الذي حاولت  وأودعوه في قاعدة دیدوش مراد بطرابلس، ،)بوداود

بعض األطراف غداة التوقیع على محضر العجز أن تعلن عن قیام المكتب 
 ة ذلك،الجزائر وقتئذ رفض بن بل تحییاهلكن نظرا للوضع الذي كانت  السیاسي

  .11وأرجئھ إلى ما بعد االستفتاء

وبعدھا غادر بن بلة طرابلس متجھا إلى القاھرة للقاء الرئیس جمال 
عبد الناصر لتسلیم األسلحة التي طلبھا بن بلة من الرئیس المصري غداة 

 وتفرقتبین قادة الثورة،في الوقت الذي اشتد فیھ الصراع خروجھ من السجن 
ثالث اتجاھات رئیسة في إلى  1962جوان  -س مايأطرافھ بعد اجتماع طرابل

  :انتظار ما ستسفر عنھ قادم الجوالت من الصراع القائم بین أطرافھ

 ألف جندي مدججا بأحدث األسلحة، 30المدعومة بجیش قوامھ  :ھیئة األركان -
سیاسي  -  وبغطاء تاریخي ومدربا أحسن تدریب وخرج من الحرب كأكبر قوة،

وزاد من قوة ھذا الجناح  ،12خیضر، بیطاط، بن بلة: الثالثةممثال في الزعماء 
  .یس بھوأحمد فرانس ات عباس،ـالتحاق كل من فرح

ن حسین آیت االتاریخی یدعمھاو برئاسة بن یوسف بن خدة،: الحكومة المؤقتة -
زاد حالھا ضعفا وسوءا عندما غادرت طرابلس في قد ومحمد بوضیاف و احمد،
 .1962جوان 

وقادة جیوشھا بالداخل الذین كانت لدیھم تحفظات كثیرة التاریخیة الوالیات  -
لم یكتشفوا التي و المطروحة بین قیادة الثورة بالخارج، تلمشكالنظرا لوعدیدة  

 .1962جوان  -أسرارھا إّال في الدورة األخیرة لطرابلس في مایو
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في خضم ھذه األحداث وتسارعھا،وتجاوز األزمة للخطوط الحمراء و
 في خطاب 1962 -06 -30قامت الحكومة المؤقتة بحل ھیئة األركان العامة في 

بأن : "موجھ إلى جیش التحریر الوطني قائال بن یوسف بن خدة لرئیسھا
ات وحد(الحكومة سوف تقوم بتحمل مسؤولیتھا داعیة إیاه إلى المثول لسلطتھا 

  :وقررت ما یلي ،)وجیش الحدود الوالیات بالداخل،

ألعضاء ھیئة األركان  -على حد تعبیر بن خدة - التندید بالنشاطات اإلجرامیة  -
  .13"سي علي"  منجلي، قاید احمد، بومدین" :العامة وبالضبط الثالثي

وإعالم جیوش الوالیات  ،14تخفیض وتجرید الثالثي من رتبھم العسكریة -
بسماعھ لقرار و ،وجیش الحدود لألوامر الصادرة عن ھؤالء الثالثة الداخلیة،

 العزل لجأ العقید بومدین رفقة الرائد السعید عبید إلى الوالیة األولى التاریخیة،
والتي لم ینتظر قائدھا العقید الطاھر زبیري إعالن استنكاره لقرار بن خدة 

ولكن  صف ھیئة األركان العامة، وإعالن وقوفھ إلى رئیس الحكومة المؤقتة،
ھا القدرة على دیھل قدرت الحكومة المؤقتة عواقب ھذا القرار؟ وھل كانت ل

  .تطبیقھ؟

صرح بأن قرار الحكومة المؤقتة یبن بلة أحمد  1962-07-06تاریخ ب
ألف  40یعني حل الجیش المقدر عدده بـ  األركانالصادر في حق قیادة ھیئة 

وبالمقابل اعتبرتھ ھیئة األركان العامة  خطیرا جدا،واعتبره قرارا  ،15جندي
وأقّرت أن ال شرعیة للحكومة  غیر ملزمة بتطبیقھ،ھي إزاحة غیر قانونیة و

ذلك ھو بوالمخول الوحید  ،1962جوان  - المؤقتة منذ  اجتماع طرابلس مایو
أمرت  1962-07- 08وفي بیان لھا بتاریخ  المجلس الوطني للثورة الجزائریة،

والبقاء  االمتثال ألوامر قادتھم العسكریة،بوالجنود  األركان كل الضباط، ھیئة
  .والتحضیر للدخول إلى الجزائر ...في مواقعھم

استفتاء تقریر  نستذكر أنھ تم إجراء 1962جویلیة  01وبالرجوع إلى تاریخ     
وباعتراف شارل دیغول الرسمي  ،16المصیر انتھت باالنتخابات التأسیسیة

جویلیة  03بالدولة الجزائریة دخلت الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة یوم 
وأعلن فیھ عبد الرحمان فارس عن استقالل  ،في جو بھیج ومفرح 1962
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بمقرھا ( المؤقتة ورفع العلم الجزائري عالیا أمام مبنى الھیئة التنفیذیة الجزائر،
في حین ) بومرداس حالیا La roche noireبالصخرة السوداء الھیئة التنفیذیة 

  .سنة 132كان العلم الفرنسي ینزل ألول مرة منذ 

أعضاء الحكومة المؤقتة من وحینھا دخل بن خدة بن یوسف مع تسعة 
واستقبلوا من طرف مئات اآلالف من األشخاص على  ومنھم كریم بلقاسم،

وشكلوا  في الوالیة الثالثة التاریخیة  ثم التحق بھم بوضیاف، ،17سیارة الجیب
في الوقت الذي كان فیھ بن بلة احمد  یصرح من القاھرة   جماعة تیزي وزو،

... بصدد اإلعداد لمخطط عملي للدخول إلى الجزائر" :بأنھ 1962-07-05یوم 
   ."!ولم یستبعد اللجوء إلى القوة 

ش التحریر وأثناء االحتفاالت الرسمیة الستقالل الجزائر كان جی  
 تحي الجزائر،"حتفال على طریقتھ تحت شعارات الوطني على الحدود یقوم باإل

   . 18"یحیا بن بلة یحیا الجیش،

وبالعاصمة المغربیة الرباط تقرر دخول  1962- 07-10تاریخ  فيو
ثم  1962-07- 11 وأول محطة لھم كانت تلمسان یوم جماعة وجدة إلى الجزائر،

أن مستقبل الجزائر یكمن في "نھا بن بلة  یصرح حی 1962- 07-12وھران یوم 
 األستاذویحلل  ،"أو جماعة تلمسان أو االتحاد المقدس إنھ حلف، الحلف،

أنھ : "والمحلل سلیمان الشیخ ذلك الظرف العصیب من تاریخ الجزائر بقولھ
زیادة على صراع المشروعیة كان ھناك صراع الشرعیة ثم الصراع على 

بعد أن ضمن كل طرف تأیید   - من الطرفین المتنازعین  وأخذ كل الصالحیات،
مجموعة تلمسان : شكال في مجموعھ طرفي الصراع -بعض القادة التاریخیین

وھنا تقوم  ،"الوالیات"ضد مجموعة تیزي وزو في سباق سریع نحو الداخل 
بین أطراف الصراع  غیر أن طبیعة التحالفات "المرحلة الثانیة من األزمة

یاسیة والعسكریة عشیة االستقالل كانت متناقضة في تركیبتھا إلى حد للنخب الس
  : ھذه التحالفات ویصف المحلل ریاض الصیداوي بعید،
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أن ھذه التحالفات لم تكتسب طابعا أیدیولوجیا فمجموعة تلمسان مثال تضم  - 1
واشتراكیین كابن بلة  في صفوفھا لیبرالیین كفرحات عباس ومحمد خیضر،

  .وبومدین

: فمثال تغیرت التحالفات عشیة االستقالل عما كانت علیھ قبل بدایة الثورة، - 2
غیر أن قبل اندالع الثورة  لم یكن بوضیاف وكریم بلقاسم حلفاء باألمس

وغیر  ،أي أنھا تحالفات ظرفیة المصالح الظرفیة جمعتھم عشیة االستقالل
  .19وتضم في مجموعھا عسكریین وسیاسیین متجانسة،

  :الصراع الداخلي وموقف الوالیات التاریخیة /2- 1

في إطار التحضیر للدخول إلى الجزائر،ومحاربة التنظیم اإلرھابي 
السري الفرنسي في منطقة الجزائر الحرة عین رئیس الحكومة المؤقتة بن 

حمل لواء  من أجلوعمر أوصدیق  یوسف بن خدة كل من الرائدین عزالدین،
  .20ھاتنظیم العاصمة،وإعادة تنشیط

وبدوره أرسل بن بلة النقیب یاسف سعدي من أجل التحكم في العاصمة      
وتوزیعھا على أنصار ھیئة األركان � وجلب السالح عن طریق بواخر الصید،

سعى كل طرف الستقطاب كافة الوالیات وبصفة خاصة والعامة بالعاصمة،
" الرائد سلیمان"التي وصلھا قاید أحمد  -بحكم ضمھا للعاصمة - الوالیة الرابعة 

مبعوثا من ھیئة األركان العامة رغم أنھا أقیلت من طرف الحكومة المؤقتة 
وحمل إلى الوالیة الرابعة الخالفات  ،1962جوان  30للجمھوریة الجزائریة في 

ول جماعتھ للبالد الستالم طرابلس األخیر،والتحضیر لدخلقاء التي جرت في 
  .السلطة

غیر أن مجلس الوالیة رفض جمیع طلباتھ مؤكدا لھ أنھ ال مبرر لھم للوقوف     
إلى جانب ھیئة األركان العامة،أو إلى جانب الحكومة المؤقتة للجمھوریة 

نھا عدم تأییدھا ألي طرف من األطراف المتنازعة وبعد الرد عالإالجزائریة،و
ثانیة،وھناك أصبح أسیرا األكید من قیادة الوالیة الرابعة توجھ إلى الوالیة ال

واعتقل من طرف قائد الوالیة الثانیة العقید صالح بوبنیدر  بعدما كان مفاوضا،
 ولم یطلق سراحھ إّال بتدخل من بن خدة، وزج بھ في السجن، ،"صوت العرب"
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ھو الموقف األكید،والصریح من قیادة كان ھذا و والتحق برفاقھ بتلمسان،
األركان العامة أما على مستوى مجلسھا الوالئي فقد الوالیة الثانیة اتجاه ھیئة 

والطاھر " صوت العرب"العقید صالح بوبنیدر : انشطر إلى قسمین متنافرین
وكحل الرأس مع قیادة الحكومة المؤقتة بینما كان العضوان اآلخران  بودربالة،

   . 21العامة ھیئة األركان-وھما العربي برجم،ورابح بلوصیف مع بن بلة

مع ھیئة األركان  ىكانت الوالیة األولى التاریخیة قد اتخذت موقفا یتماشو     
العامة  بعدما التجأ إلیھا قائد ھذه األخیرة عشیة حلھا من طرف الحكومة المؤقتة 

بإعالن العقید  الطاھر زبیري بصراحة الوالء  1962أواخر شھر جوان 
سادسة تحت قیادة العقید محمد أما الوالیة ال.والتام لھیئة األركان العامة المطلق،

بتكوین مكتب سیاسي كھیئة مؤقتة إلدارة  ضرشعباني فقد أقنعھ محمد خی
للوصول إلى الشرعیة بعد استفتاء تقریر المصیر،والتحق  المتأزم الوضع

وقفت فیھ الوالیة التاریخیة األولى  في الوقت الذي.بصف ھیئة األركان العامة 
الذي كان قائدا على بومدین وقائدھا العقید ھواري بجانب ھیئة األركان العامة 

بینما حوت الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة الوالیتین  الوالیة الخامسة 
 -وأصبح خطر الوالیاتیة ،الثالثة والرابعة وأعضاء من الوالیة الثانیة التاریخیة

جمیع ب قاءلیھدد الداخل مما عجل بالدعوة النعقاد  -22االنتساب إلى الوالیة
  .والخروج بقرار موحد اتجاه األطراف المتصارعة الوالیات لتنسیق العمل،

  :1962جوان  25 - 24اجتماع زمورة  - 1

وموازاة مع الظروف الخارجیة والداخلیة المحیطة بالثورة وقع اجتماع      
جوان  25-24یومي ) وھي نقطة التقاء الوالیات األولى والثانیة والثالثة(زمورة 

والرابعة ومنطقة  واجتمع مندوبو كل من الوالیات الثانیة والثالثة، ،1962
وفیدرالیتي جبھة  وفیدرالیة جبھة التحریر الوطني بفرنسا، الجزائر الحرة،

وتمت المصادقة في نھایة االجتماع على  التحریر الوطني بتونس والمغرب،
ورة الخالف عّدة نصوص منھا المصادقة على الئحة تضمنت على تأكید خط

امة وجاء وھیئة األركان الع الناشب بین الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة،
استقال محمد خیضر (إننا ال نفھم استقالة خیضر : "في ختام تقریر االجتماع
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عشیة انسحاب الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة من مؤتمر طرابلس یوم 
عھ على قرارات اجتماع زمورة یوم وأعلنھا رسمیا عند اطال ،07/06/1962
وكل ھذا الشقاق  ،..كما ال نفھم مغزى سفر بن بلة إلى القاھرة. )27/06/1962

لذا ... ما نحن علیھ من خالفات ستؤدي بنا إلى حرب أھلیة ىإلالذي أوصلنا 
فإننا نطلب من الحكومة المؤقتة أن ال تتسرع في الدخول إلى الجزائر وھي 

   .23..."على ما ھي علیھ من تمزق

أما القرار الثاني والرئیسي ھو تأسیس مجلس تنسیقي ما بین الوالیات      
إلى الدعوة ویعلن النداء صراحة  ،لتوحید حركتھم واالحتفاظ بوحدة األمة

الوحدة بین كل أعضاء الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة حتى انتخاب 
نھایة االجتماع قامت اللجنة بإیفاد في و الجمعیة الدستوریة بصفة نھائیة وعامة،

 وفد یتكون من الرائد سي الطیب صدیقي والرائد حمیمي من الوالیة الثالثة،
والرائد عز الدین ممثال لمنطقة  ید حرموش ممثل للوالیة الرابعة،والدكتور السع

وعمر بوداود ممثال عن فیدرالیة جبھة  والنقیب زرقیني، الجزائر الحرة،
والتقى أعضاء اللجنة الموفدة بأعضاء  التحریر الوطني بفرنسا إلى تونس،

وكریم  وخیضر، وبن بلة، بن خدة،"ة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة الحكوم
  .وأعلموھم بقرارات اجتماع الوالیات" بلقاسم

من الرائد سي  مشكلةأما على مستوى الوالیات فقد سافرت بعثة أخرى       
األولى : الطیب بن خروف،والعقید حسن الخطیب للقاء قیادات الوالیات

والخامسة والسادسة،ووافقت الوالیتین الخامسة والسادسة على الطلب لكن إلى 
من شھر جویلیة القادم  07و 06ترحتا أن ینعقد االجتماع القادم یومي حین،واق

بتراب الوالیة الرابعة،ولم ترد الوالیة األولى عن الطلب،وعن إمكانیة 
  . 24المشاركة فیھ من عدمھا

وبتسارع مجریات األحداث وخلف الوعود،وعدم تلبیتھا من طرف الوالیات     
األعداء  اإلخوةالعد التنازلي بصراع وبدایة  األولى والخامسة والسادسة،

واشتعال الحرب البیانات والبیانات المضادة والدخول المتسرع ألعضاء 
الحكومة المؤقتة برئاسة بن خدة إلى الجزائر واتضاح معالم تشكیل الطرفین 
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لتحالفي تلمسان و تیزي وزو،وموقف الوالیة الرابعة إزاء الصراع دعت 
  . ق تراب الوالیة الرابعة فكان االجتماع التنسیقيالوالیات إلى االجتماع فو

  :1962جویلیة  22-15اجتماع األصنام  - 2

وشاركت فیھ تامة، ةسری في أنھ جرىاالجتماع  ذاھ في امیزما كان مأھم      
 :25وفود الوالیات بعقدائھا فقط

  .بوبنیدرمثلھما على التوالي الطاھر زبیري وصالح : الوالیتین األولى والثانیة -

 .وحسن الخطیب مثلھما كل من محند والحاج،: الوالیتین الثالثة والرابعة -

بعثمان وشعباني  على التوالي وكانت ممثلتان: الوالیتین الخامسة والسادسة 
 : وأسفر االجتماع عن اتفاق مبدئي یتضمن

 .وضع حّد لكل عملیات المزایدة واالحتكاك بین الطرفین المتصارعین  -

 اإلسراع بعقد اجتماع یضم كل أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة، -
وفي حالة الشغور وعدم حضور أعضائھ یتم تشكیل مكتب سیاسي على الطریقة 

یتكون المكتب السیاسي من قادة الوالیات الستة یضاف إلیھم عضوان : التالیة
ن القاعدتین عن فدرالیة جبھة التحریر الوطني بفرنسا،وعضوان آخران یمثال

وتم  أعضاء، 10ویصبح آلیا عدد أعضاء المكتب المقترح  الغربیة والشرقیة،
 . االتفاق باإلجماع على أسلوب العمل

وفي تلمسان اعتبر بن بلة أن مجلس الوالیات سوف یسمح بحل األزمة      
العنیفة وقبلھا بأیام كان جیش التحریر الوطني على الحدود الغربیة قد دخل 

وكان عدد جنوده  ویستقر في تلمسان، ،03/07/1962اب الجزائري بتاریخ التر
أما على الحدود الشرقیة فدخل جیش التحریر الوطني على  .ألف جندي 15

وبقي فیھا إلى غایة تلقیھ  ،واستقر بمدینة سوق أھراس ،17الحدود بالفیلق 
  . 26أوامر القیادة بالخروج منھا دون حوادث تذكر

في انتظار ما ستسفر عنھ المواجھة األخیرة بین الحكومة المؤقتة وھیئة      
  : األركان العامة یطرح علینا التساؤل اآلتي
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ھل تطورت مبادرة لجنة تنسیق الوالیات؟ أم بقیت على األقل وفیة لقراراتھا 
التي خرجت بھا في االجتماعین السابقین زمورة واألصنام؟ أم أن صراع 

الحكومة ( وف یجعلھا تنساق وراء طموحات الھیئتین الثوریتیناألطراف س
  .؟)المؤقتة وھیئة األركان العامة

  :1962جویلیة  20مسار األزمة بعد تشكیل المكتب السیاسي  - 2

كان لدخول جیش التحریر الوطني على الحدود األثر البارز في تحدید      
واإلعالن المفاجئ  مة المؤقتة،مسارات األزمة بین ھیئة األركان العامة والحكو

عملیا جاریا یحضر لدخول  امن أن مخطط: "السابق ألحمد بن بلة من القاھرة
؟ "، ولم یستبعد إمكانیة اللجوء إلى القوة ان تطلب األمر ذلك..بھ إلى الجزائر

فما ھو ھذا المخطط؟ وكیف كان رد الحكومة المؤقتة علیھ؟ وما مدى مساھمة 
  .الوالیات في التوفیق بین األطراف المتخاصمة والمتصارعة؟لجنة تنسیق 

  :تشكیل المكتب السیاسي وردود األفعال /1- 2

وعدم  ،03/07/1962كان لدخول جیش التحریر الوطني على الحدود في      
ومحمد  جھتھ عجل في إعالن كل من كریم بلقاسم،اقدرة الحكومة على مو

وتأسیسھما للجنة الدفاع عن ) القبائل(الثة بوضیاف اعتصامھما في الوالیة الث
الثورة،وأعلنا عن عزمھما على مواجھة دیكتاتوریة جیش التحریر الوطني 

دیكتاتوریة بن بلة "بالقوة إذا حاول بن بلة أن یفرض علیھما ما أسمیاه 
  .27"العسكریة الجزائریة

أما الحكومة المؤقتة التي كانت تعتمد على جیش الداخل للوالیات الرابعة 
أن وحدات ھذه  األحداثوالثالثة وقسم من قوات الوالیة الثانیة،وقد أظھرت 

الوالیات غیر قادرة على وقف زحف جیش التحریر الوطني على الحدود الذي 
ي الوالیات إلى تلمسان ممثلمن ، ودعا أحمد بن بلة 28دخل التراب الجزائري

واالتصال لعقد اجتماع عام حددت أعمالھ في إنشاء قیادة  الحضور للتشاور،
موحدة،والمصادقة على المكتب السیاسي استنادا إلى نتائج المجلس الوطني 

واستجاب لھذا النداء ممثلي  ،1962جوان / الجزائریة في طرابلس مايللثورة 
ولى مثلھا العقیدان الحاج لخضر والطاھر الوالیة األ( الستة الوالیات التاریخیة
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زبیري والرائد مصطفى بن نوي أما الوالیة الثانیة فمثلھا الرائدین رابح 
والوالیة  والوالیة الثالثة مثلھا الرائد أحسن محیوز، والعربي برجم، بلوصیف،

الرابعة مثلھا العقید حسن الخطیب والرائد بن الشریف رغم أنھ لم یندمج في 
أما الوالیة  وكذا النقیب الطبیب السعید حرموش أرزقي، والیة،مجلس ال

ثمان والرواد عالخامسة فكانت حاضرة بكل أعضاء مجلس والیتھا،وھم العقید 
ومثل الوالیة  وبوبكر، عباس،وسي ناصر،وعبد الوھاب موالي إبراھیم،

بومدین وأعضاء ھیئة األركان العامة  ،)السادسة العقید شعباني،والرائد زكریا
تمكن كل من العقید بومدین والرائد منجلي من الحضور،ولم (وعلي منجلي 

ولم یطلق  الذي كان معتقال في الوالیة الثانیة،" قاید أحمد"یحضر الرائد سلیمان 
وعباس فرحات بطلب من قائد ھیئة األركـان  ،)1962جویلیة  20سراحھ إّال یوم 

الذي أصبح الناطق الرسمي باسم و وبومنجل أحمد، العامة،وأحمد فرانسیس،
وكان وقوف البیانیین إلى جانب ھیئة األركان العامة لعدم  المكتب السیاسي،

رضاھم على إزاحة فرحات عباس من على رأس الحكومة المؤقتة للجمھوریة 
 .1961الجزائریة في طرابلس أوت 

وبعد یومین من االجتماع صادق الحاضرون على النقاط المحددة في 
جدول األعمال وأعلن أحمد بومنجل على إثرھا نبأ تكوین المكتب السیاسي في 

استنادا إلى الشرعیة التي تحصل علیھا المكتب في اجتماع  1962جویلیة  22
عة الحائزین وبأعضائھ السب الدورة األخیرة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة،

  . 29على ثقة المجلس،واالعتراف بھ كسلطة شرعیة في الجزائر الجدیدة

وفي الیوم نفسھ وباسم المكتب  ،ثم جاء نداء بن بلة عن طریق اإلذاعة
  : السیاسي الذي یعمل حسبھ وفقا للبنود اآلتیة

 .1962بناء الدولة الفتیة والتحضیر للمؤتمر الذي سینعقد في نھایة سنة  -
 : لتفاف حول المكتب السیاسي من أجلدعوة الشعب الجزائري لإل  -

 .الوطنیة توطید االستقالل بالوحدة

 .تفویت الفرصة على اإلمبریالیة الجدیدة

  . ضمان الحریة الفردیة والجماعیة والعدالة االجتماعیة -
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 -على كل االحتماالت -لم یكن اإلعالن كافیا للخروج من األزمة المفتوحة    
جوان  -فمحمدي السعید المعین من قبل في المكتب السیاسي في طرابلس مایو

التحق بزمالئھ بتلمسان في الوقت الذي قدم فیھ سعد دحلب استقالتھ من  1962
تزامنا مع إعالن آیت أحمد حسین یوم  22/07/1962الحكومة المؤقتة یوم 

واتخذ من العاصمة  ،استقالتھ من كل المنظمات والھیئات التسییریة 27/07/1962
  .  والتي أصبحت ھدفا لألطراف المتصارعة الجزائریة مقرا إلقامتھ،

أما على مستوى الوالیات التاریخیة فإن ریاح الخالفات بدأت في الوالیة     
والتي انقسم أعضاء مجلسھا الوالئي بین مؤید للحكومة المؤقتة ومناصر  الثانیة،

مر بقائد الوالیة التاریخیة الثانیة العقید صالح للھیئة األركان العامة وبلغ األ
وكان  وجزمھ بعدم التفریط ولو بشبر واحد من تراب الوالیة، ،بوبنیدر بتأكیده

تشكیل لجنة  أما الوالیة الثالثة فكان ردھا یعارض بشدة سلطة المكتب السیاسي،
ورفضت  وبوضیاف محمد، الدفاع عن الثورة بقیادة كل من كریم بلقاسم،

  .عتراف بشرعیة المكتب السیاسي تحت قیادة بن بلةاال

ھذه المواقف المتدھورة حینا والمتھورة أحیانا بسطت الوالیة  في خضمو
الرابعة نفوذھا على العاصمة وأعلنتھا مدینة مفتوحة أمام جمیع األطراف 

فیھا لحل األزمة القائمة على السلطة وھو موقف یتناف  قد یجتمعونالمتنازعة 
وبنھایة  یاد الذي نادت بھ من قبل خاصة غداة تشكیل المكتب السیاسي،والح

شھر جویلیة تبددت جمیع المحاوالت لرأب الصدع بین األطراف المتنازعة 
كسلطة وطنیة  1962أوت  02ودخول بن بلة ومكتبھ السیاسي العاصمة یوم 

  . قائمة وحاكمة

لذي كان مختفیا بمسقط او - وبتطور األحداث تراجع بوضیاف عن االستقالة    
قبل العمل ضمن أعضاء المكتب السیاسي بشرط أن تنشئ و ،- رأسھ بالمسیلة

إدارة محددة الواجبات،واتفاق وحدات الوالیة الرابعة وجیش الحدود ھكذا 
 ومحند أو وكریم بلقاسم، بوضیاف،( اجتمع اإلخوة األعداء من فوج تیزي وزو

تماع عن النتائج وأسفر االج ،)وبیطاط خیضر،(واثنان من فوج تلمسان ) الحاج
  : والتي جاءت على النحو التالي ،المعلنة للصحافة
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  .االعتراف بالمكتب السیاسي -

 .تشریعیة ضرورة إجراء انتخابات -

 .ضرورة عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للثورة الجزائریة -

فكلف  وتم في االجتماع أیضا توزیع المھام بین أعضاء المكتب السیاسي، 
بن بلة برئاسة المكتب السیاسي،ومحمد خیضر باألمانة العامة لإلعالم 

ومحمدي  واالتصاالت ورابح بیطاط بإعادة تنظیم جبھة التحریر الوطني،
وضیاف ومحمد ب بالشؤون العسكریة، السعید بالتربیة والصحة،والحاج بن عال

نداءا أعلن  بن یوسف یوجھ بن خدة 07/08/1962وبتاریخ  بالعالقات الخـارجیة،
اعترافھ بسلطة المكتب السیاسي،وكذا إعالنھ عن نقل السلطات المنوطة فیھ 

بالحكومة المؤقتة وصالحیاتھا إلى مسؤولیة المكتب السیاسي مع تشدیده 
لذي یتحتم إدماجھ كي وعلى دور الجیش ا ،بالقضاء على ظاھرة الوالیاتیة

الشعب الذي  احترام حریة وعلى ،یصبح جیشا عصریا في خدمة البلد الفتي
وأطلق البعض على ھذا النداء بالوصیة  منبع الوحید للسلطة،ال - حسبھ  - یعتبر

أصبح انـھ  ثـب السیاسي من حیـیة  للمكتـھام األساسـتبر ھذه المـالسیاسیة،وتع
جماعة تلمسان من طرف زوا غرتھ الوالیة الرابعة بحزبا وحكومة اعت

عنھا  فكیف كان رد جیش واستیالء على الشرعیة لذا یجب الدفاع  للعاصمة،
التي دخلت في حیز التمرد في منظور  -التحریر الوطني للحدود على الوالیات 

  .؟-المكتب السیاسي

بالحدود على العاصمة وتثبیت سلطة  الوطني زحف جیش التحریر /2- 2
  :المكتب السیاسي

أن  1962-07- 25استطاعت وحدات جیش التحریر الوطني على الحدود یوم      
والثالثة عشر بقیادة خالد نزار بعد  تدخل قسنطینة بواسطة الكتیبة الحادیة عشر،

بوحدات ووقع تشابك بین قوات الحدود المدعمة  تلقیھ رسالة من ھیئة األركان،
وألقي القبض على قائد الوالیة ،وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى ،األولى ةالوالی

في حین خرج الشعب  30ومعھ العقید لخضر بن طوبال ،الثانیة صالح بوبنیدر
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سبع " ا ضد االنقسام وصراع القادة رافعا شعار الجزائري من مأساتھ متظاھرً 
  ".براكات ینسن

لوالیة األولى وجیش التحریر الوطني على قوات ا 1962- 07-27وبتاریخ     
سعادة غیر أن قائد ھیئة األركان العامة أمرھا بالسیر نحو والحدود في مدینة ب

ولكن كان الھدف من الوصول إلى  مدینة سیدي عیسى دون إراقة الدماء،
  ! بد منھالعاصمة أمر ال

الوالیة السادسة مع وحدات من الوالیة األولى  وحداتومن الجنوب وصلت    
الوالیة الخامسة مدعومة  قواتأما في الغرب فإن  إلى حدود عین وسارة،

ولم  ،31بجیش التحریر الوطني على الحدود قاموا بحصار مداخل مدینة األصنام
وتوزیع األدوار على قیادة الوالیة حسب  یبق للوالیة الرابعة غیر الدفاع،

  : المھمات

  .رابح بن خروف بوحداتھ متمركز في منطقة سیدي عیسى -

  .الرائد رمضان عمار عسكر بقواتھ ھو األخر في ضواحي األصنام -

ولم یبق في مقر القیادة سوى العقید  الرائد لخضر بورقعة عسكر بعین وسارة، -
 .حسن الخطیب والرائد بوسماحة

وفریق ھیئة  ،لثـالثة والثانـیةولتنسیق العمل بین الوالیـات الرابــعة وا      
األركان العامة لتفادي االصطدام كانت وحدات الوالیة الثالثة متمركزة في 

وفي العاصمة كانت مشادات عنیفة بین أنصار  سیدي عیسى وسور الغزالن،
یاسف سعدي ووحدات الوالیة الرابعة إضافة إلى ھذه الظروف العصیبة 

دره المكتب السیاسي بإدماج قوات وبسبب قرار أص انفجرت أزمة أخرى،
الوالیات العسكریة مع جیش التحریر الوطني على الحدود لتكوین الجیش 

وكان من شأن ھذا القرار أن یحدث  الوطني الشعبي الموحد للجمھوریة الفتیة،
 لوالیتین الثالثة والرابعة ھذا األخیر وأشھر الكل سالحھ،اردود أفعال وتحدت 

  . األھلیة تدق أبواب العنف من جدیدوباتت مخاطر الحرب 
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قررت الوالیة الرابعة إعالن حالة الطوارئ،وبدأت  1962أوت  19وفي       
 م نفسھا للّرد على الھجوم المتوقع من جیش التحریر الوطني على الحدود،ظتن

وقامت الوالیة الثالثة باتخاذ موقف مماثل إضافة إلى إصدار إعالن مقروء 
اإلدارة الوالئیة معتبرة أن جیش الشعب،وجیش التحریر لن ومبعوث إلى 

  .32یندمجا في الصیغة المطروحة من طرف المكتب السیاسي

كل  المقابل اقترح المكتب السیاسي وطلب من الوالیات الستة أن تقدمفي و    
وفي  ،وكذا انسحاب جنود الوالیة الرابعة والیة فیلقا لیشكل ثكنة في العاصمة

والقتال بین الطرفین وینص  أعلن نص وقف إطالق النار، 1962 سبتمبر 05
  :على النقاط اآلتیة

  .أن یظل الوضع العسكري والسیاسي على ما ھو علیھ -

أن یجتمع أعضاء المكتب السیاسي لتحضیر االنتخابات لتشكیل مجلس وطني  -
 سبتمبر 09وبتاریخ  ،33وحكومة وطنیة تمثل فیھ جمیع األطراف بكامل الحقوق

العقید ھواري بومدین قائد ھیئة األركان العامة على رأس أربعة آالف  1962
ار صنتوتم بذلك اإل العاصمة، -ةیدالبل - المدیة -جندي على محور بوغار

والتجاه المكتب السیاسي الذي  العسكري لجیش التحریر الوطني على الحدود،
  .  الوطني الشعبي أخذ تولي سلطاتھ كاملة وتنفیذ قراره بإنشاء الجیش

لوال جیش التحریر الوطني على الحدود الذي  ھإن الذي یمكن قولھ ھو أن
لوصول إلى لحسم الصراع لصالحھ ولصالح الطرف الذي استعملھ كوسیلة 

أزمة  توكشف ،-1965جوان  19حركة  -السلطة،ویظھـر ذلـك جلیـا فیما بعد 
 ،34لجزائر ما بعد االستقاللعن بدایة استمرار النزعة العسكریة  1962صیف 

ودخلت البالد في حالة االستقرار النسبي مما سمح لھا بإجراء انتخابات المجلس 
وذلك عن طریق القائمة التي رشحھا المكتب  ،20/09/1962التأسیسي یوم 

  .  والیة 16عضوا یتوزعون على  196السیاسي النتخاب 

رئیسا لھ عن افتتاح الجلسة  وبعد تكوین المجلس أعلن فرحات عباس بصفتھ     
وعلى الساعة الثامنة  ،28/09/1962وفي مساء یوم  ،25/09/1962األولى یوم 

وخمسة دقائق أعلن عن انتخاب أحمد بن بلة رئیسا للجمھوریة الجزائریة بـ 
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شخصا عن االقتراع وشرع بتشكیل الحكومة الجدیدة  31صوتا مع غیاب  158
  . 35باعتباره أیضا رئیسا علیھا

وضمت أول حكومة لجزائر االستقالل خمسة وزراء تركیبتھم من جیش      
العقید : التحریر الوطني على الحدود باقتراح من قیادة ھیئة األركان العامة وھم 

ھواري بومدین وزیرا للدفاع،وأحمد مدغري وزیرا للداخلیة،وعبد العزیز 
وزیرا للمواصالت  وموسى حسن وزیرا للشباب والریاضة والسیاحة، بوتفلیقة

    .36لصحةلوالبرید،ومحمد الصغیر النقاش وزیرا 

 1962ویرى المحلل والمجاھد عبد الحمید مھري أن أھم مظاھر أزمة صیف    
 وأحدثت شرخا عمیقا لدى الطبقة السیاسیة، ،شملت جمیع الھیئات القاعدیة أنھا

الكبیرة بین وواجھت البالد عشیة االستقالل ظروفا صعبة نتیجة الصراعات 
 . 37المناضلین الذین صنعوا االستقالل

  : الخاتمة

 : من خالل حیثیات ما مر معنا وصلنا إلى النتائج اآلتیة

الف بین ھیئة األركان الخكان من الممكن تجنب الكثیر من نتائج الصراع و -
 العامة والحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة لو سلك الزعماء الخمس

أو تصرفوا مع طرفي النزاع ككتلة واحدة لكن خالفھم الدائم  طریق الحیاد،
وخروجھم من السجن بخالف أعمق سھل لھم االنسیاق وراء طموحات طرفي 

 . الصراع،وزاد في تغذیة الخالف

وخالل مسار صراعھا الطویل مع الحكومة  -العامة عاشت ھیئة األركان  -
ة بتحالفھا مع الزعماء نحالفرصة ساوكانت  الشرعیة الثوریة، ةمشكل -المؤقتة

الواجھة  -وإن كان ظرفي - ورأت في التحالف الثالث وباألخص بن بلة،
التاریخیة والشرعیة الثوریة والسیاسیة التي تنتصر بھا ال محال على الحكومة 

عة الباءات الثالث التاریخیة والعسكریة مالمؤقتة المستمدة شرعیتھا من س
واالعترافات الدولیة  وكذا مسارھا الدبلوماسي، ا،والسیاسیة وقوتھم فیھ

 .بھذه الحكومة منذ تأسیسھا إلى غایة االستقالل -اعترافا دولیا 30 - المتتالیة
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كانت وجھة نظر ھیئة األركان العامة للحكومة المؤقتة أنھا غیر شرعیة في  -
األصل التاریخي والتأسیسي ألنھا أنشئت بموجب مسودة حررت من طرف 

ولیس في اجتماع ،الباءات الثالث بغطاء اجتماع لجنة التنسیق و التنفیذ
بخالف شرعیة ھیئة األركان العامة . المجلس الوطني للثورة الجزائریة

 توأخذ ،1960المجلس الوطني للثورة الجزائریة  المنبثقة تأسیسیا عن اجتماع
طرابلس  اعاجتمالشرعیة أبعادا خطیرة على استقالل الجزائر عشیة  ةمشكل

أدى إلى أزمة حقیقیة عرفت بأزمة صیف االختالف  1962جوان  األخیر
بحكم اإلمكانات  - ولوال تعقل بعض األطراف  كل سالحھ،الوأشھر  ،1962

 .ألصبح االستقالل على شفا حرب أھلیة مؤكدة -المحدودة 

سوى تكریسا لصراع األشخاص  1962جوان / اجتماع طرابلس مايلم یكن  -
ولم یكن ھناك  یتحكم في مواقع السلطة السیاسیة منھا والعسكریة، حول من

وال أدل  وال البرامج لھذه النخب، بدائل مطروحة لألیدیولوجیات وال األفكار،
والتي صدق  على ذلك إّال مناقشة ومراجعة الوثیقة الخاصة ببرنامج طرابلس،

إقرارھا كبرنامج علیھا الحاضرون باألغلبیة المطلقة دون دراسة متأنیة رغم 
للدولة الجزائریة المستقلة بالمقابل استغرق تكوین المكتب السیاسي الذي خول 
لھ تطبیق البرنامج وقتا طویال لكن في األخیر كرس مكتب سیاسي بوجھ أقل 
 ما یقال عنھ أنھ یفتقد للشرعیة التاریخیة الكاملة مع رفض كل من بوضیاف،

  .   وآیت أحمد االلتحاق بھ

ھیئة األركان العامة (متوافقة بین األطراف المتصارعة ا كانت التحالفات بقدر م
 األولى،: والوالیات التاریخیة وخیضر، وبن بلة، بیطاط،: الزعماء الثالث

: الحكومة المؤقتة والزعیمین(ومن جھة أخرى  ،)والسادسة والخامسة،
 ثالثة،وال الثانیة،: والوالیات التاریخیة ،)وآیت أحمد حسین بوضیاف،

أنھا  1962والظروف المحیطة بأزمة صیف  ما أثبت التاریخ، ربقد) والرابعة
جوان  19حركة  إفرازاتكانت تحالفات ظرفیة،وتجلت إحدى مظاھرھا في 

 .والتي ذھبت فیھا تحالفات عشیة االستقالل طرائق قددا ،1965
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مقاعد  2/3 رغم استحواذ أعضاء مجالس الوالیات التاریخیة على ثلثي -
المجلس الوطني للثورة الجزائریة إّال أن ذلك لم یشفع لھم للتحكم في مسار 

وال نجد مبرر ذلك  األزمة التي نشبت بین أعلى ھیئتي الثورة عشیة االستقالل،
سوى الظروف الثوریة التي طال أمدھا،وأدت إلى ما أشرنا إلیھ من بروز 

سیة واضحة عشیة االستقالل لدى وأصبحت االستقاللیة السیا - ظاھرة الوالیاتیة 
أعضاء مجالس الوالیات مما عجل في انقسامھا،وفي تأیید ھذا الطرف أو 

والرابعة تخندقت  والثالثة، الثانیة،: الوالیات( ذاك،وأخذت المساندة الشكل اآلتي
ناصرت ) والسادسة والخامسة، األولى، :الوالیات(و بجانب الحكومة المؤقتة،

تسلم مجالس الوالیات التاریخیة في حد ذاتھا وولم تشذ  مة،ھیئة األركان العا
عن ھذه القاعدة إذ نجد مثال انقسام بین أعضاء مجلس الوالیتین الثانیة والثالثة 

 .في تأیید ھذا الطرف أو ذاك

أنھا كانت البدایة المؤلمة لتكریس  1962كان من أھم إفرازات أزمة صیف  -
 والنخب الثقافیة ش المتسرع لإلطارات،انتكاسة اإلقصاء المبكر والتھمی

وبطبیعة  والسیاسیة واالقتصادیة للجزائر المستقلة وعلى جمیع المستویات،
قصائیة أعضاء الحكومة المؤقتة نتكاسة اإلالحال كانت الضحیة األولى لإل

ا برئیس الحكومة ومستویاتھا بدءً  للجمھوریة الجزائریة وباختالف توجھاتھا
وآیت  وبوضیاف محمد، كریم بلقاسم،: وزراء حكومتھبن خدة بن یوسف و

وفیما  ولخضر بن طوبال، وعبد الحفیظ بوصوف، وسعد دحلب، أحمد حسین،
 .  والقائمة طویلة... والعقید محمد شعباني بعد فرحات عباس

وممیزا في  ستظل حدثا بارزا، 1962أزمة صیف  أنختام الختام یمكن القول  -
ھیئة األركان ومعھا المكتب -  المستقلة،وبین أطراف الصراعتاریخ الجزائر 

راسخة في  -والذین ساروا في فلكھا والحكومة المؤقتة، السیاسي بقیادة بن بلة،
أذھانھم بحكم إفرازاتھا المباشرة على النخب السیاسیة التي تشعبت وتفرقت 

وبین  بین من سایر الوضع الجدید وقبل ببعض المناصب السامیة المقترحة،
من تخندق في المعارضة في الوقت الذي خرج فیھ جیش التحریر الوطني 

ھ جِّ وَ كأكبر قوة عسكریة وسیاسیة محافظا على وحدتھ وتماسكھ وأصبح المُ 
  .والمراقب والمسیر للبالد وشؤونھا بعد ما أخذ تسمیة الجیش الشعبي الوطني
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  :المصادر والمراجع
  :الشھادات التاریخیة

الجزائ��ر .،لق��اء مس��جل مع��ھ، 20/10/2004، بت��اریخ "ص��وت الع��رب" ص��الح  بوبنی��در  -
  .زواال 14:30العاصمة على الساعة 

الجزائر العاصمة عل�ى  ،حوار أجریتھ مع بورقعة، 17/08/2004، بتاریخ لخضر  بورقعة -
 .زواال 17:30الساعة 

ى الس��اعة ح��وار أجریت��ھ مع��ھ عل��، 01/09/2004 بت��اریخ، "اب��ن الن��وي"مص��طفى  م��راردة -
  .المنظمة الوطنیة للمجاھدین ،الجزائر العاصمة، صباحا 09:30

الحلقة ، حوار مع بن بلة، برنامج شاھد على العصر، 24/11/2002 بتاریخ، أحمد منصور -
  .اإلخباریةقناة الجزیرة ، قطر، الثامنة

منش��ورات دار الھ��دى  ،ح��وار م��ع بوم��دین، ع��ن الث��ورة ب��الثورة ف��ي الث��ورة، لطف��ى الخ��ولي -
 .1975، الجزائر، والتوزیع للطبع والنشر

  : مذكرات شخصیةال
 ،دار النعم��ان للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع، 1 ط ،ش��ھادات و مواق��ف ،ب��ن یوس��ف ب��ن خ��دة -

  .2004 الجزائر،
 ،دار األم��ة للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع ،2 ط، ش��اھد عل��ى اغتی��ال الث��ورة ،لخض��ر بورقع��ة -

  .2000 الجزائر،
. د( الجزائر، ،منشورات دحلب ،المھمة منجزة من أجل استقالل الجزائر ،سعد  دحلب -

  ).ن.س
 ،دار األم�ة للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع ،2 ط، شھادة ث�ائر م�ن قل�ب الجزائ�ر ،محمد صایكي -

  . 2002، الجزائر
  .1993 قسنطینة،، منشورات دار البعث ،1 ط، 3 ج، ملحمة الجزائر الجدیدة ،عمار قلیل -
  .02 ،دار القصبة للنشر الجزائر ،1962خیبة االنطالق أو فتنة صیف  ،علي ھارون -

 :المراجع باللغة العربیة
دار ھوم���ة للطباع���ة والنش���ر  ،"؟...األل���م... األم���ل"العقی���د ش���عباني  ،أحم���د الھ���ادي درواز -

  .2003 الجزائر، ،والتوزیع
دی�وان  ،1980 -1962لجبھ�ة التحری�ر ال�وطني  يوالتنظیم�التط�ور السیاس�ي  ،عامر رخیلة -

  .1993 الجزائر، ،المطبوعات الجامعیة
ھوم�ة للطباع�ة  دار ،2 ج ،"1992-1942"تاریخ الجزائر المعاصر، محمد العربي زبیري -

    .2000 الجزائر، والنشر والتوزیع
، 1998-1962الجزائ�ري تنموی�ة ب�المجتمع الالسلطة الحاكمة و الخیارات  ،نور الدین زمام -

 .2002 الجزائر، ،دار الكتاب العربي للنشر والطباعة والتوزیع والترجمة ،1ط
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، "دراسة في الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة"الجزائر تحمل السالح ، سلیمان الشیخ -
  .2002 الجزائر، ،منشورات الذكرى األربعین لالستقالل

، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2 ط، تاریخیةثوار عظماء شھادات ، محمد  عباس -
  .2003الجزائر، 

  .1993، الجزائر، مطبعة دحلب، اإلندماجیون الجدد، محمد عباس -
مركز الدراسات ، لبنان، الجیش والسیاسة والسلطة في الوطن العربي، عبد الحمید مھري -

  .2002، لبنان، الوحدة العربیة
  :المقاالت

صراعات النخب  دراسة في الصراع بین النخب السیاسیة والعس�كریة " ،ریاض الصیداوي -
ر األطل���س للص���حافة اد ،03الحلق���ة  ،295الع���دد  ،جری���دة رس���الة األطل���س ،"ف���ي الجزائ���ر

  .2000جوان  04ماي إلى  29باتنة، بتاریخ  ،والنشر
  :مصادر باللغة األجنبیة

- Abbas, Farhat, l’indépendance confisquée 1962-1978, Flammarion, 
France,1984.             

- Harbi, Mohammed, les archives de la révolutions Algérienne, 
Éditions Jeune Afrique, France, 1981. 

- Harbi, Mohammed, le FLN Mirage et réalité, Éditions ENAL- 
NAQD, Alger, 1980.       

- Haroun,Ali, l’été de la discord , édition casbah, Alger, 2000.  
- Teguia, Mohammed, l’Algérie en Guerre, OPU, Alger, 1988.  

  :الھوامش
                                                        

كان الحضور جماعي ألعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة إذ بلغ عدد الحاضرین  -1
  :للمزید ینظر . ممثال عن فدرالیة فرنسا والوالیات بالداخل 35: ممثال منھم 66

Mohammed Harbi , le FLN Mirage et réalité , Éditions ENAL- NAQD 
, Alger ,1980, P 339.  

 بالوكالةممثال  17ممثال و 52ناخب بحضور  69أن العدد وصل إلى  بینما یذكر علي ھارون
الصادق عماري  )ترجمة(، 1962للمزید أنظر علي ھارون،خیبة االنطالق أو فتنة صیف 

، ص 2003مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، الجزائر،  ) مراجعة(و أمال فالح، 
145. 

على  01/09/2004أجریتھ معھ یوم في حوار " بن النوي"یري الرائد مصطفى مراردة  -2
صباحا بمقر المنظمة الوطنیة للمجاھدین بالجزائر العاصمة أن الصراع  09:30الساعة 
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الذین لم یكونوا على اتفاق موحد على األقل یخفف حّدة  ةكان سببھ ھو السجناء الخمس

بینھم أصبحوا  الصراع بین الحكومة المؤقتة وھیئة األركان العامة، ولكن لّما اختلفوا فیما
كالنار في الھشیم، وترتب على الخالف فرقتین بمجموع ثالث ضد اثنان أي بن بلة، 

 .وبیطاط، وخیضر ضد بوضیاف، وأیت أحمد حسین
، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2عباس، ثوار عظماء شھادات تاریخیة، ط  محمد -3

 .103، ص 2003الجزائر، 
، دار ھوم���ة 2، ج " 1992-1942"یخ الجزائ���ر المعاص���ر محم���د العرب���ي زبی���ري، ت���ار -4

 .267، الجزائر، ص 2000للطباعة والنشر والتوزیع، 
 . 147، ص 1993محمد عباس، اإلندماجیون الجدد، مطبعة دحلب، الجزائر،  -5
عدم وجود أي كان من  نطرح بن بلة نجد سنده عند سلیمان الشیخ الذي یقر ویؤكد أ -6

لمكتب السیاسي المقترح من طرف بن بلة وشعوره بأنھ أصبح من جماعة بن خدة في ا
سلیمان : األقلیة الغیر المرغوب فیھا فترك طرابلس فجأة وعاد إلى تونس، للمزید ینظر

: ترجمة" دراسة في الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة"الشیخ، الجزائر تحمل السالح 
 . 412لالستقالل، الجزائر، ص محمد حافظ الجمالي، منشورات الذكرى األربعین 

، الجزائر، دار النعمان للطباعة والنشر 1بن خدة، بن یوسف، شھادات ومواقف، ط  -7
 . 196، ص 2004والتوزیع، 

8- Abbas, Farhat, l’indépendance confisquée 1962-1978, Flammarion, 
France, 1984, p 49. 

9 -  Mohammed, Harbi, le FLN Mirage et réalité, Éditions ENAL- 
NAQD, 1980, Alger, p 343. 

 14:30صالح بوبنیدر، صوت العرب لقاء مسجل معھ بالجزائر العاصمة على الساعة  -10
 . 20/10/2004زواال، بتاریخ 

یرى بن خ�دة أن أھ�م األس�باب الت�ي جعلت�ھ یغ�ادر ط�رابلس حس�بھ ھ�و قط�ع الطری�ق أم�ام  -11
قیة الحكومة المؤقتة ف�ي مث�ل العامة، وكذا عدم المساس بمصدالمغامرین من ھیئة األركان ا

الت�ي أربك�ت  -إرھ�اب المنظم�ة الس�ریة -ھذه الظ�روف الت�ي كان�ت تعیش�ھا الجبھ�ة الداخلی�ة 
بن یوس�ف ب�ن خ�دة، ش�ھادات ومواق�ف، المص�در الس�ابق،  :الشعب الجزائري، للمزید ینظر

 .  198ص 
حوار مع بن بلة، الحلقة الثامنة، قناة الجزیرة منصور أحمد، برنامج شاھد على العصر،  -12

 . 07، ص 24/11/2002اإلخباریة، قطر، بتاریخ 
، دار ھومة للطباعة والنشر "؟...األلم... األمل"أحمد الھادي  درواز، العقید شعباني  -13

 . 83، ص 2003والتوزیع، الجزائر، 
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14 - Ali, Haroun, l’été de la discord, édition casbah, Alger, 2000, p 72.  

 .198، ص المصدر السابقبن خدة  بن یوسف،   -15
أنھ قرار صادر : " علق قائد األركان العامة العقید ھواري بومدین على ھذا القرار بقولھ -16

لطفى الخولي، عن الثورة : ، ینظر"من سلطة ال تملكھ، وال تقدر علیھ، وال تستطیع تطبیقھ؟
بالثورة في الثورة، حوار مع بومدین، منشورات التجمع البومدیني اإلسالمي، دار الھدى 

 .  93، ص 1975، الجزائر، عین ملیلة
. د(دحلب سعد، المھمة منجزة من أجل استقالل الجزائر، منشورات دحلب، الجزائر،  -17

 . 293، ص )ن.س
18 - Teguia, Mohammed, l’Algérie en Guerre, OPU, Alger, 1988, p416. 

الصیداوي، صراعات النخب  دراسة في الصراع بین النخب السیاسیة  ریاض -19
ر األطلس ا، د03، الحلقة 295یة في الجزائر، جریدة رسالة األطلس، العدد والعسكر

 .  11، ص 2000جوان  04ماي إلى  29للصحافة والنشر، باتنة، بتاریخ  
، حوار أجریتھ مع بورقعة  بمنزلھ 17/08/2004شھادة بورقعة لخضر، بتاریخ  -20

 . زواال 17:30بالجزائر العاصمة على الساعة 
، 1991، منشورات دار البعث، الجزائر، 1، ط3ل، ملحمة الجزائر الجدیدة، ج عمار قلی -21

  . 256ص 
 -1962تنموی���ة ب���المجتمع الجزائ���ري النورال���دین زم���ام، الس���لطة الحاكم���ة والخی���ارات  -22

، 2002، دار الكت��اب العرب��ي للنش��ر والطباع��ة والتوزی��ع والترجم��ة الجزائ��ر، 1، ط 1998
 .71ص 

، دار األمة للطباعة والنشر والتوزیع، 2شاھد على اغتیال الثورة، ط لخضر  بورقعة،  -23
 .124، ص 2000الجزائر، 

، دار األم�ة للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع 2صایكي، شھادة ثائر من قلب الجزائ�ر، ط  محمد -24
 .  309، ص 2003الجزائر، 

لقی��ادات  غی��ر أن محم��د حرب��ي ف��ي  كتاب��ھ أرش��یف الث��ورة الجزائری��ة س��جل غی��اب أخ��ر -25
السادسة،وحسبھ انطلقت األشغال بلجن�ة م�ا ب�ین الوالی�ات الت�ي  ،األولى،والخامسة: الوالیات

  :للمزید ینظر. شاركت في اجتماع زمورة
Mohammed Harbi, les archives de la révolutions Algérienne, Éditions 

Jeune Afrique, 1981, P 348. 
26 -  Ali, Haroun, Opcit , P 72. 
27  -  Ibid , P 76. 
28  -  Ibid , P 76. 
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 .37، ص المصدر السابقلطفي الخولي،   -29

30 -  Farhat Abbas ,Opcit , P 58  .  
 . 107لخضر بورقعة، المصدر السابق، ص  -31

32  - Mohammed, Teguia ,Opcit , P, 420.  
 .122بورقعة، المصدر السابق، ص لخضر  -33
 .84-83نورالدین زمام، المرجع السابق، ص  -34
  .320عمار قلیل، المصدر السابق، ص  -35
 . 1الصیداوي، المقال السابق، ص ریاض  -36
الجیش والسیاسة والسلطة في الوطن العربي، مركز الدراسات عبد الحمید مھري،  -37

 .67، ص 2002الوحدة العربیة، لبنان، 
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 FSM االت�اد العام للع�ال ال��ائ���� والف��رال�ة العال��ة لل�قا�ات
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General Union of Algerian workers and Global 
Federation of Trade Unions 

  

  عیسى لیتیم                )1(بزالھ آسیة
        - 1-جامعة باتنة  – كلیة العلوم اإلنسانیة    

  مخبر دراسات في التاریخ والثقافة والمجتمع
             assia.bezzalla@gmail.com           aissalitim@yahoo.fr      

                   
  28/02/2020 :تاریخ القبول 08/01/2020 :تاریخ اإلرسال

  
  : الملخص

إن ھذه الدراسة توضح السیاسة الخارجیة لالتحاد العام للعمال 
الجزائریین والتي استھدفت في تدویل القضیة الجزائریة والحصول على الدعم 
السیاسي والمادي لھا، باالعتماد على سیاسة واقعیة برغماتیة، تقوم على 

لنظر عن عالقات مع جمیع المركزیات النقابیة في العالم بغض ا المحافظة على
انتماءاتھا االیدیولوجیة، خاصة تلك التي تبدي استعدادا لدعم كفاح الشعب 
الجزائري وكانت الفیدرالیة العالمیة للنقابات إحدى القنوات التي استقطبت 
اھتمام االتحاد، بالرغم من انخراطھ المبكر في الكونفدرالیة الدولیة للنقابات 

ھذه السیاسة من خالل حصولھ على حد كبیر في  إلىالحرة ویبدو انھ نجح 
  .مواقف سیاسیة مشرفة من الفدیرالیة العالمیة للنقابات ودعم مادي مھم

االتحاد العام للعمال الجزائریین؛ القضیة الجزائریة؛  :الكلمات المفتاحیة
  .الفدیرالیة العالمیة للنقابات؛ الكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة

                                                        
  لمرسلا المؤلف
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Abstract:  
The current study investigates the foreign policy of the General Union 
of Algerian Workers which was aimed at internationalizing the 
Algerian case in order to obtain its political and material support. 
Based on a realistic and pragmatic policy that maintains relations with 
all trade unionscentres in the world -regardless of their ideological 
affiliations especially those who show a willingness to support the 
struggle of the Algerian people. The universal federation of trade 
unions was one of the channels that attracted the attention of the 
Union despite its early involvement in the International Confederation 
of Free Trade Unions which seems to have succeeded to a large extent 
in this strategy (policy) by gaining honorable political stands and a 
significant material support from the global federalism of trade 
unions. 

Key words: General Union of Algerian Workers; Algerian Case; 
Global Federalism of Trade Unions; Confederation of Free Trade 
Unions. 

  : مقّدمة

إن الثورة التحریریة الجزائریة اختلفت عن الثورات األخرى لما تمیزت 
بھ من تنسیق وتنظیم لنشاطاتھا المختلفة لیس على المستوى المحلي فحسب بل 
أیضا على المستوى العالمي، لذلك كان من بین األھداف التي سطرتھا جبھة 
التحریر الوطني تنظیم كل الفئات االجتماعیة وتجنیدھا لخدمة الكفاح المسلح، 

من أجل إعطاء ) U.G.T.A(فقامت بتأسیس االتحاد العام للعمال الجزائریین 
نفس جدید للثورة وتدعیم صفوفھا أكثر بواسطة جمع شمل الطبقة العاملة 

  .الجزائریة

على المستوى االتحاد العام للعمال الجزائریین بعد النجاح الذي حققھ 
الوطني، أصبحت مھمتھ األساسیة على الصعید الدولي تتمثل في تدویل القضیة 

وغل داخل األوساط الشعبیة في الدول التي الجزائریة وذلك عن طریق الت
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یتواجد فیھا أعضاؤه وتجنید العمال في تلك الدول من أجل تأیید قضیتھ، لكي 
یقوم بذلك وأیضا لخدمة مصالحھ بطرق عدیدة وفي جوانب متعددة انضم إلى 

، لكن رغم إنشاء روابط مع ھذه (C.I.S.L)الكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة 
 لم تمنعھ من الحفاظ على االتصاالت مع الفیدرالیة العالمیة للنقابات المنظمة

)F.S.M (والنقابات االشتراكیة.  

ما مدى مساندة : بناء على ذلك سنطرح إشكالیة الدراسة وھي كاآلتي    
والنقابات االشتراكیة لالتحاد العام  )F.S.M( ودعم الفیدرالیة العالمیة للنقابات

  على المستوى العالمي لتحقیق أھدافھ؟ للعمال الجزائریین 

لتوضیح ذلك واإلجابة عن ھذه اإلشكالیة سنعتمد على المنھج     
التاریخي والمنھج المقارن وسنستعین على وثائق تم الحصول علیھا من أرشیف 
ما وراء البحار واألرشیف الدبلوماسي بباریس ومقاالت من جریدة المجاھد 

  .المتخصصة باإلضافة إلى بعض الدراسات

   :تأسیس وھیكلة وأھداف االتحاد العام للعمال الجزائریین

  :بدایات التفكیر في إنشاء نقابة عمالیة جزائریة 

یعد إنشاء المنظمات النقابیة الوطنیة األصلیة مرتبطا ارتباطا وثیقا 
م تمثل بأتم 1956بالتوسع العام لكفاح التحرر فلھذا لم تكن ھناك نقابة إلى غایة 

معنى الكلمة مصالح الجزائریین وتعكس تطلعاتھم كاملة وإذا عدنا إلى التاریخ 
النقابي، فإن أولى النقابات ظھرت في الواقع قبل ذلك بكثیر ولكنھا كانت تضم 
في عضویتھا العمال من أصل أوروبي وكان البد من انتظار سنوات الثالثینات 

ما تم تمدید العمل لقانون حریة لتفتح أبواب النقابات للعمال الجزائریین، عند
الجمعیات إلى الجزائر وكانت النقابات التي كانت موجودة في تلك الفترة تمثل 
فروعا للمركزیات النقابیة الفرنسیة وترتب على ذلك أن جمیع تقلبات وتغیرات 
الحركة النقابیة في فرنسا تنعكس في الحركات الجزائریة، رغم أن تلك التقلبات 

بة للعمال الجزائریین أجنبیة عنھم وغیر مفھومة ولم تكن النقابات كانت بالنس
الفرنسیة على اختالف اتجاھاتھا السیاسیة تأخذ بعین االعتبار الجزائر أو 

  .1تعطیھا االھتمام
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غیر أن األمور أخذت منحنى مختلفا ومتزایدا أثناء الحرب العالمیة الثانیة 
ت السیاسة الفرنسیة واضحة  م، حیث أصبح1945ماي  08خاصة بعد أحداث 

بالنسبة للنقابیین الجزائریین المنخرطین في النقابات الفرنسیة وبأن تحقیق 
مطالبھم النقابیة وتحسین أحوالھم االجتماعیة، ال یمكن تحقیقھا في ھذا الجو 
الذي یھیمن فیھ االستعمار على المجاالت المختلفة بما فیھا العمل النقابي، 

ضرورة تأسیس تنظیم نقابي یعنى بشؤون العمال  وخرجوا بنتیجة ھي
  .2الجزائریین

إال أن  اإلدارة االستعماریة الفرنسیة رفضت الترخیص بإنشاء نقابات 
جزائریة، مؤكدة على وحدة العمل النقابي في الجزائر، تحت مظلة الكنفدرالیة 

رف بھ في ، بوصفة التنظیم النقابي الوحید المعت)C.G.T(العامة للشغل الفرنسیة 
الساحة النقابیة الفرنسیة، لكن ھذا القرار لقي استجابة متفاوتة لدى الجزائریین؛ 
إذ اختار معظم النقابین الجزائریین االنخراط في األحزاب السیاسیة الوطنیة 
الجزائریة كوسیلة  لترقیة نشاطھم النقابي، بینما بقي عدد  قلیل من العمال 

  .3المركزیات النقابیة الفرنسیة الجزائریین ینشط في صفوف فروع

تحققت أولى الجھود لتأسیس نقابة عمالیة وطنیة في المؤتمر المنعقد في 
م، حیث تمكنت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 1947فیفري  15

(M.T.L.D)  باتخاذ قرارات مھمة والتي ستحدد مسار الحركة النقابیة فتم
بقیادة  ) C.C.A.S.S(تأسیس اللجنة المركزیة للشؤون االجتماعیة و النقابیة 

م بإنشاء نقابة مستقلة عن 1953عیسات ایدیر والتي أوصت في مؤتمر 
(C.G.T) غیر أن األزمة التي عرفتھا ،(M.T.L.D) ة والتي بلغت ذروتھا بدای
م حال دون تحقیق ھذا الھدف وإن لم نقل أنھ تأثر إلى حد كبیر 1953من عام 

  .4باالنقسامات التي عرفتھا الحركة بعد ھذا التاریخ

والذي أثر إلى حد  (M.T.L.D)بعیدا عن ھذا الجو االنقسامي الذي عرفتھ        
نقابیین كبیر على العمل النقابي وأھدافھ االجتماعیة والسیاسیة، قام بعض ال

االتحاد ''م بتأسیس مركز نقابي مستقل، عرف ب 1954المستقلین، في جوان 
، یعنى بشؤون العمال الجزائریین وبقي (U.G.S.A)'' العام للنقابات الجزائریة
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محافظا على انتمائھ  للكنفدرالیة، كغطاء ضد ردود الفعل االستعماریة القمعیة 
ة التنظیم الجدید إلى مزید من الوقت وسیاسات أرباب العمل، باإلضافة إلى حاج

  .5للتموقع في األوساط العمالیة الجزائریة

  : تأسیس االتحاد العام للعمال الجزائریین

لقد ساھم اندالع الثورة التحریریة في الفاتح من نوفمبر، في تغییر   
معطیات القضیة الجزائریة لدى مختلف فئات الشعب الجزائري، بما فیھا 
الحركة العمالیة والتنظیمات النقابیة التي كانت تسعى للدفاع عن مصالح 

قابة الجزائریین وتحسین ظروفھم، بأن أحیا لدیھا من جدید مشروع إنشاء ن
إن تأثیرات الفاتح من ''عمالیة جزائریة وفي ھذا الصدد یقول بوعالم بورویبة 

م، لم تظھر أنیا، لكننا توقعنا بأن الشيء سیبقى مثل السابق 1954نوفمبر 
وفھمنا نحن النقابیین ذوي التوجھ الوطني أنھ یجب إحیاء مشروعنا المتمثل في 

  .6''إنشاء مركزیة نقابیة وطنیة

قت إرادة ھؤالء مع فلسفة  منظري الثورة الجزائریة القائمة على تجنید تال      
جمیع فئات الشعب الجزائري، خدمة للقضیة الوطنیة، في مقدمتھا الطبقة 
العاملة، فقد لقیت ھذه الرغبة كل التأیید والمرافقة من طرف جبھة التحریر 

بر إنشاء الوطني وفي ھذا الصدد تذكر المراجع أنھ مباشرة بعد وصول خ
، قام مناضلوا الجبھة بتكلیف )U.S.T.A(االتحاد النقابي للعمال الجزائریین 

محمد دراني باالتصال بالمناضلین النقابیین لعقد لقاء مشترك، وتحضیر تقریر 
فیفري  7 - 5حول مشروع مركزیة نقابیة وكان ذلك في الفترة الممتدة من 

عیسات ایدیر، : ر كل من، بمنزل النقابي بوعالم بورویبة، بحضو1956
یوسف بن خدة، والدكتور شولي و عبان رمضان الذي كان مدركا للدور الذي 
قد تؤدیھ الطبقة العاملة األكثر تنظیما في عملیة التغییر وتم االتفاق خالل ھذا 

  :اللقاء على عدة نقاط اھمھا

 .تحدید اسم المنظمة باالتحاد العام للعمال الجزائریین  -
 .عین فیھا المناضلین النقابیینوضع قائمة ی  -
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تقدیم الوسائل التي سیتم جمعھا من طرف بورویبة حسان مناضل باالتحاد   -
 .الدیمقراطي للبیان الجزائري

 .ملیون فرنك من طرف جبھة التحریر الوطني 01تقدیم مبلغ   -
ضرورة وحدة االتحاد العام للعمال الجزائریین وعدم قبول أي اتفاق مع   -

النقابي للعمال الجزائریین أو مع االتحاد العام للنقابات الجزائریة ومنع االتحاد 
 .االنتماء النقابي المزدوج

ضرورة تأكید البیان النقابي والسیاسي على الموقف المعادي لالستعمار   -
 .والمنادي باالستقالل

وجوب امتناع المناضلین المعنیین عن كل نشاط سري والتخلي عن   -
 .لیة في التنظیمات األخرىالمسؤولیات الحا

 .سیتم اقتراح األمانة الوطنیة األولى من طرف نقابیي الجبھة  -
 .التأكید على الطابع الجماعي للقیادة  -
 .یدعم أعضاء الجبھة أسس االتحاد العام للعمال الجزائریین  -
 .7م1956فیفري  24تأسیسیة األولى في عقد الجمعیة ال  -

م  1956فیفري  16اجتماع ثاني یوم وحسب السید بن خدة، فقد تم عقد 
في مقر شركة صناعة المشروبات الغازیة لصاحبھا مولین مولود المناضل في 
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وعضو في المنظمة الخاصة وحضر ھذا 
االجتماع بورویبة بوعالم، عیسات ایدیر، عطا هللا بن عیسى وجرمان رابح 

مانة عامة تتكون من عیسات ایدیر أمینا عاما، عطا وفي ھذا اللقاء أنشئت أول أ
هللا بن عیسى أمین عام مساعد، بورویبة بوعالم أمین وطني، جرمان رابح 

  .8أمین وطني وعلي یحي عبد المجید أمین وطني مكلف بالمالیة

م تم بالفعل عقد الجمعیة التأسیسیة األولى 1956فیفري  24وفي تاریخ 
جزائریین كما كان مقررا وعلق عطا هللا بن عیسى في لالتحاد العام للعمال ال

 24كان یوم ": "العامل الجزائري" تصریح نشر في العدد األول من جریدة 
م حدثا مشھودا في تاریخ الحركة العمالیة الجزائریة، في ذلك 1956فیفري 

االتحاد نقابة في الجزائر ومنھ تم إنشاء  )12(الیوم اجتمعت حوالي اثنتا عشرة 
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، إن االتحاد طالما انتظره اآلالف من العمال تحول إلى العام للعمال الجزائریین
واقع ویجب أن ندرك منذ الیوم أنھ سیكون في كل مكان وسیكون منبثق مباشرة 

  .9"من كل العمال الجزائریین

االتحاد العام للعمال جریدة  "العامل الجزائري"وفي العدد األول من 
أیھا العمال : "ألھداف التي یسعى إلى تحقیقھاتم تحدید ا الجزائریین

الجزائریون، یجب أن تكسروا قیودكم وأن تصنعوا حدا للحالة المخزیة التي 
ھي  االتحاد العام للعمال الجزائریینإن أھداف : "، ورد أیضا"تعیشون فیھا

تعبیر عن تطلعاتكم المشروعة، كما أنھا ترید أن تعطي للنضال العمالي 
جھ یتناسب مع تطلعاتھ، أي إحداث ثورة في المیدان السیاسي الجزائري تو

واالقتصادي واالجتماعي وخلق ضمیر عمالي والتحضیر لمحاربة كل 
المستغلین بدون تمییز والقضاء على كل تمییز في الدفاع عن الطبقة العمالیة 

  .10"وتحقیق الدیمقراطیة الحقیقیة في كل النقابات

  : فیما یلي العام للعمال الجزائرییناالتحاد ویمكن تلخیص أھداف 

توجیھ الكفاح العمالي توجیھا یتماشى مع طموحاتھ العمیقة بھدف تمكینھ من  -
 .القیام بثورة شاملة في كل المیادین السیاسیة، االقتصادیة واالجتماعیة

 .توعیة العمال وتلقینھم مبادئ مكافحة كل المستغلین ودون تمییز بینھم -
 .أنماط التمییز في الدفاع عن الطبقة العاملةالقضاء على كل  -
 .ترسیخ قواعد الدیمقراطیة الحقیقیة داخل النقابات -
توجیھ العمال توجیھا نضالیا واعیا بھدف توفیر الشروط الضروریة لتحقیق  -

 .حیاة أفضل
العمل من أجل تحقیق وحدة عمالیة جزائریة في كل أنحاء العالم عن طریق  -

 .11العمالیة الدولیةاالنخراط في المركزیة 

أھدافھ وینفذ برامجھ فالبد  االتحاد العام للعمال الجزائریینولكي یحقق 
من ھیاكل وأجھزة على مختلف المستویات تبعا للتقسیم اإلداري والمھني ومن 

أعضاء وھم العناصر  )05(تاریخ تأسیسھ كانت تترأسھ أمانة تتكون من خمسة 
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ر مارس تحددت معالم الھیكلة بصورة وبحلول شھ) C.G.T(التي انتقلت من 
  .12أكثر دقة

  :ویمكن وضع جمیع الھیاكل في ثالث إطارات وھي

یضم الفرع النقابي الذي یتكون من ثالث أجھزة داخلیة : اإلطار القاعدي -
 .الجمعیة العامة والمجلس النقابي والمكتب النقابي: وھي

التي تتولى ویضم الھیاكل األفقیة والعمودیة وھي : اإلطار األوسط -
االتصاالت بین القاعدة النقابیة وقمتھا عن طریق السلم التصاعدي 

 .والتنازلي
یمثل القیادة العلیا لالتحاد العام للعمال الجزائریین ویتشكل : اإلطار العالي -

  .13المؤتمر الوطني، واللجنة التنفیذیة الوطنیة واألمانة الوطنیة: من

االتحاد العام م یحل حتى أكمل 1956وما كاد شھر جویلیة من عام 
تنظیمھ الداخلي ووزع المھام على قیاداتھ النقابیة طبقا للعمال الجزائریین 

الختصاصاتھا وأصبحت بعد ذلك مھمتھ األساسیة على الصعید الداخلي تتمثل 
في  تعبئة الجماھیر سیاسیا وتجنیدھا من أجل مواجھة االحتالل الفرنسي وكان 

في نجاح االتحاد في ذلك واضحا، حیث انضم تحت لوائھ عدد ھائل من العمال 
فترة قصیرة وھذا ما جعلھ یشرع في شن إضرابات متتالیة خاصة خالل سنة 

م وكذلك 1956جویلیة  05م، كان االتحاد قد قام بدور فعال في إضراب 1956
م بمناسبة االحتفال بذكرى اندالع 1956اإلضراب الذي شن في أول نوفمبر 

م 1957فیفري  04جانفي إلى  28الثورة التحریریة أما إضراب ثمانیة أیام من 
في الجزائر ویعد  االتحاد العام للعمال الجزائریینویعتبر آخر إضراب یقوم بھ 

من أھم االضطرابات التي شنھا االتحاد وھذا ما جعل السلطات الفرنسیة تشن 
حملة اعتقاالت واسعة في صفوف قادة االتحاد والمناضلین المنتمین إلیھ ومنع 

  .14على الدخول في السریة التامة في العملكل نشاطاتھ مما أجبر االتحاد 

أمناء عامون ) 05(والمعلوم أن القوات االستعماریة اعتقلت خمسة 
م وقد قادھا 1957م وجویلیة 1956لالتحاد العام للعمال الجزائریین بین ماي 

على التوالي عیسات إیدیر، محمد فلیسي، رحمون دكار مرتین ومحمد شناف 
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م جمع بن 1958أكتوبر  12لمسؤولین النقابیین وفي نظرا لتتابع اعتقاالت ا
، في ھذا االتحاد العام للعمال الجزائریینیوسف بن خدة بتونس إطارات 

عضوا وعین من ) 12(االجتماع عینت لجنة تنفیذیة متكونة من اثني عشر 
مناضلین لتشكیل األمانة، عبد القادر معاشو شغل منصب ) 05(بینھم خمسة 

  .15م1961مانة ثم خلفھ علي یحیى عبد النور سنة منسق في ھذه األ

كان لھ امتداد في  االتحاد العام للعمال الجزائریینوالجدیر بالذكر أن     
التي أنشأتھا  (A.G.T.A)فرنسا بواسطة الودادیة العامة للعمال الجزائریین 

م، یتمثل دورھا 1957فیفري  16فیدرالیة فرنسا لجبھة التحریر الوطني في 
اسي في تعبئة العمال المھاجرین في فرنسا من أجل تأیید الثورة الجزائریة األس

ومكافحة االحتالل الفرنسي في فرنسا ذاتھا وبسبب نشاطاتھا المكثفة قامت 
م، لكن ھذا لم یمنعھا مواصلة نشاطاتھا 1958السلطات الفرنسیة بحلھا في أوت 

  .16الوطني بطریقة سریة في إطار فیدرالیة فرنسا لجبھة التحریر

  : السیاسة الخارجیة لالتحاد العام للعمال الجزائریین

االتحاد بعد التدابیر القمعیة التي اتخذتھا السلطة الفرنسیة بسبب نشاط 
المرتبط بجبھة التحریر الوطني تم حل وإلقاء القبض  العام للعمال الجزائریین

  .17على القادة الرئیسیین
وأصبح االتحاد بعد ذلك ینشط في السریة ویعتمد على أمانة عامة 
متواجدة بالخارج بتونس، تقدم نفسھا كمنظمة نقابیة بحتھ مؤھلة ألي نشاط مع 

: أعضاء وھم )05(جبھة التحریر الوطني وتتكون األمانة العامة من خمسة 
دیسة أحمد جرماني، رحموني دكار، مبارك جیالني، عبد القادر معاشو وبو

  .18صافي
بالتنسیق مع جبھة التحریر  االتحاد العام للعمال الجزائریینویقوم 

  : الوطني لتطویر عملھ في الخارج في مجالین مھمین
 .الحصول على دعم مادي من المراكز النقابیة األجنبیة -
المساھمة في إبقاء القضیة الجزائریة مطروحة دولیا والسعي إلى كسب  -

التعاطف الدولي والمشاركة في أكبر عدد ممكن من االجتماعات النقابیة 
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العالمیة والقیام بنشر على نطاق واسع منشورات الدعایة لجبھة التحریر 
  .19الوطني

ائریین مرتبطة بأھداف إذن األھداف الخارجیة لالتحاد العام للعمال الجز       
جبھة التحریر الوطني ولتجسید ھذه األھداف تبنى االتحاد سیاسة واقعیة 
برغماتیة متفتحة تتناسب مع ظروف الحرب الباردة وتقوم على المحافظة على 
عالقات مع جمیع المركزیات النقابیة في العالم، التي تبدي استعدادا لدعم كفاح 

فقد تعامل مع  انتماءاتھا اإلیدیولوجیة، الشعب الجزائري بغض النظر عن
)C.I.S.L( فیدرالیة النقابات العربیة ،)F.S.A( وفیدرالیة النقابات العالمیة 
)F.S.M(،  سیاسة الحرباء''ھذه السیاسة وصفتھا المصادر األرشیفیة ب ''
)Politique Caméléon Dont Elle Ne Tire Que Bénéfice(20.  

  :(F.S.M)تأسیس الفیدرالیة العالمیة للنقابات 

األساسیة على  االتحاد العام للعمال الجزائریینبعدما أصبحت مھمة 
الصعید الدولي تتمثل في تدویل القضیة الجزائریة وكسب الدعم المادي، 
حرصت جبھة التحریر الوطني كل الحرص على مساعدة ھذا االتحاد الذي 

كمنظمة نقابیة وحیدة قویة وقادرة على تمثیل العمال استطاع أن یفرض وجوده 
  .21الجزائریین في الخارج على أكمل وجھ

فإن  )C.I.S.L(أصبح فور تأسیسھ عضوا في ) U.G.T.A(ورغم أن 
قادتھ أكدوا في عدة مناسبات رغبتھم في المحافظة على عالقات مع جمیع 

عم كفاح الشعب الجزائري المركزیات النقابیة في العالم التي تبدي استعدادا لد
أصبحنا أعضاء : " االتحاد العام للعمال الجزائریینوجاء في تصریح سابق من 

وسنبقى أعضاء، لكننا ال نعتبر أن ھذا االختیار الذي تم على  )C.I.S.L(في 
أساس المبادئ التي سنبقى أوفیاء لھا، یفرض علینا قطع العالقات مع قسم ھام 

  .22"من الطبقة العمالیة العالمیة وأن ندیر ظھرنا باحتقار لنصف اإلنسانیة

 لجزائرییناالتحاد العام للعمال اومن بین النقابات العالمیة التي أقام 
م 1945التي ظھرت في عام  )F.S.M(ھي  )C.I.S.L(عالقات معھا إلى جانب 

وكان تأسیسھا نتیجة التحالف لمناھضة الفاشیة خالل الحرب العالمیة الثانیة 
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وتشمل جمیع النقابات في العالم باستثناء النقابات المسیحیة، التي تفضل تنشیط 
 والفیدرالیة األمریكیة للعمل) C.I.S.C(یة الكونفدرالیة الدولیة للنقابات المسیح

)A.F.L (23التي ترفض أي تحالف مع الشیوعیین.  

وذلك بسبب  )F.S.I(محل فیدرالیة النقابات الدولیة  )F.S.M(ولقد حلت      
البریطانیة مع النقابات السوفیاتیة  (T.U.C)تحالف مؤتمر االتحادات التجاریة 

م وكان ذلك بعد تغیر األوضاع خالل الحرب العالمیة الثانیة، 1941في سبتمبر 
القیام  )F.S.I(حیث تم إنشاء لجنة نقابیة بریطانیة سوفیاتیة في أكتوبر فكان على 

بدراسة مسألة إعادة تنظیم  الحركة النقابیة الدولیة بعد الحرب ووضع برامج 
فیفري  17إلى  06وانین، من أجل ذلك تم عقد مؤتمر عالمي في لندن بالفترة وق

م تمھیدا إلنشاء نقابة دولیة جدیدة  وفي ھذا المؤتمر حضر مائتان 1945
نقابة وطنیة ودولیة وكان ) 53(ممثل من ثالث وخمسون ) 204(وأربعة 

وإعادة  المؤتمر جزء من جھود الحلفاء ویدرس االتجاھات النقابیة للسالم
  .24"أسس الفیدرالیة النقابیة الدولیة"األعمار ویناقش أیضا 

على األغلبیة  (T.U.C)وبصدد ذلك حصل السید والتر سیترین رئیس 
یجب اتحاد العمال من جمیع أنحاء العالم في " القتراحھ الذي ینص على أنھ 

تكون  ومن الضروري أن... " فیدرالیة عالمیة من النقابات المؤمنة بالحریة 
ومن أجل ذلك تم تشكیل لجنة " فیدرالیة عالمیة قویة ودیمقراطیة "متحدة في 

سبتمبر  25لتنظیم المؤتمر التأسیسي للمراكز الجدیدة وافتتح مؤتمر باریس في 
منظمة ) 20(م لمناقشة قرارات العمال الذین كانوا ممثلین عن عشرین 1945

انة مھنیة دولیة وأربع وستین أم) 17(ومن  سبع عشرة (F.S.I) دولیة تابعة 
منظمة وطنیة وكان عدد األعضاء المنخرطین في ھذه المنظمات خمسة ) 64(

دولة إلنشاء الفیدرالیة ) 54(ملیونا عامال من أربع وخمسین ) 65(وستون 
  . 25 (F.S.M) الجدیدة  وھي الفیدرالیة العالمیة للنقابات

غیر أن الحركة العمالیة الدولیة شھدت أیضا بدایة لالنقسام في عام 
م على ید االتحاد العام للنقابات البریطانیة ومؤتمر المنظمات الصناعیة 1948

األمریكیة من خالل قطع عالقاتھما باالتحاد العالمي لنقابات العمال وبتأیید من 
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النقابات العمالیة یجب أن تكون  االتحاد األمریكي لنقابات العمال، انطالقا من أن
بعیدة عن سیطرة الحكومات ال خاضعة لھا وبذلك تم اإلعالن عن تأسیس 

  .26م1949ببروكسل عام  )C.I.S.L(الكونفدرالیة العالمیة للنقابات الحرة 

محل ذلك الخالف ھو حول مشروع مارشال الذي قدمتھ أمریكا إلنقاذ 
فت بھا أثناء الحرب، فوقع خالف حول أوروبا من األزمة االقتصادیة التي عص

اعتبرتھ مشروعا للھیمنة األمریكیة، أما  (F.S.M)أھمیة ھذا الدور فقیادة 
النقابات األمریكیة والعدید من النقابات األوروبیة فقد رأت فیھ عملیة إنقاذ 

  .27وكانت النتیجة أن انفصلت ھذه النقابات

خالل الخمسینات والستینات ولھذا لم تكن الحركة العمالیة في الجزائر 
من القرن العشرین بعیدة عن األحداث السیاسیة التي عاشتھا المنطقة آنذاك 
صراع ضد القوة األجنبیة، األمر الذي دفع بالحركات النقابیة على الولوج إلى 

  .28عالم السیاسة واالنغماس من أجل إیجاد حل للقضیة الجزائریة

والنقابات المنضویة تحت لوائھا في  (F.S.M) دور الفیدرالیة العالمیة للنقابات
  :والقضیة الجزائریة )U.G.T.A( دعم االتحاد العام للعمال الجزائریین

نحو الشرق ھو  االتحاد العام للعمال الجزائریینحقیقة أن ظروف توجھ 
من موقفھ وانتمائھ إلى جبھة التحریر الوطني واعتماده في المقابل على 

، "وزارة الشؤون االجتماعیة والثقافیة"الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة و
الذي یفرض علیھ ذلك ومن أجل لعب دور سیاسي أكثر منھ نقابي الذي رسمتھ 

  .29جبھة التحریر الوطني

ین المقتضیات األساسیة للحركة الشیوعیة العالمیة ھو ولقد كان من ب
القضاء على االستعمار خاصة منذ إنشاء األممیة الثالثة ذلك من أجل إنھاء 

  .30السیادة الغربیة في بلدان إفریقیا وآسیا

والطرف الذي تمكن من تطبیق القرارات النقابیة االشتراكیة دون عناء 
بین االتحاد العام للعمال الجزائریین ولھذا كانت االتصاالت (F.S.M) ھو 

  .31م في تزاید مستمر1958والنقابیین  مع الكتلة الشرقیة  منذ 
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ورد ھذا في مقابلة مع السید عبد القادر معاشو مع أحد الصحفیین في 
  (F.S.M)لدینا عالقات ودیة مع : "TROUD)(براغ نشرت في جریدة 

یبا نظرا لعضویتنا النقابیة وأن والمنظمات المنتمیة إلیھا وقد یبدو ھذا غر
عضو في اللجنة المكونة من النقابات الحرة،  االتحاد العام للعمال الجزائریین

لكننا قررنا منذ التأسیس أن تكون ھناك روابط أخویة للتضامن مع جمیع عمال 
كمنظمة نقابیة دولیة قامت بالكثیر   (F.S.M)دول العالم، یجب أن أضیف أن 

وط على الجزائري وكفاحھ، كان تضامنھا ودعمھا دون شرمن أجل الشعب 
  .32"المستوى النقابي والسیاسي

االتحاد العام للعمال وھذا من بین ما قامت بھ النقابات االشتراكیة دعم 
 8فعندما أعلن األمین العام لالتحاد بتونس جیالني مبارك في  الجزائریین

األلمانیة ستقدم أكبر عدد ممكن من م أن الجمھوریة الفیدرالیة 1958جویلیة 
شباب جزائریین ) 08(المنح الدراسیة للجزائریین وألول مرة سیتلقى ثمانیة 

" وكالة األنباء األلمانیة) "BPA(التكوین كمھندس دولة، في نفس الیوم أعلنت  
في ألمانیا الشرقیة أن عددا من النقابیین الجزائریین سوف یتحصلون على 

تشیكوسلوفاكیا والمجر وفي التاسع من جویلیة أعلنت إذاعة تكوین مھني في 
براغ أنھ بناء على دعوة من المجلس المركزي لنقابات العمال التشیكوسلوفاكیة 

  .33نقابي جزائري بالتكوین في الشركات التشیكیة) 21(سیقوم واحد وعشرون 

والجدیر بالذكر أنھ من أجل دعم الشعب الجزائري أكثر قررت 
(F.S.M)  م إنشاء لجنة نقابیة دولیة للتضامن  1958جویلیة  25في براغ في

  .34مع العمال والشعب الجزائري

م ثالثة من أعضاء األمانة العامة لالتحاد 1958و لذلك قام في أكتوبر 
العام للعمال الجزائریین بزیارة إلى برلین الشرقیة للقاء األمین العام 

التابعة للكونفدرالیة العامة " انیة الحرةفیدرالیة النقابات األلم" )F.D.G.B(ل
االستمرار في تقدیم "بألمانیا الشرقیة وتم االتفاق على  )C.G.T(للشغل 

، استقبل "لنضال واستقالل العمال والشعب الجزئري )F.D.G.B(المساعدة من 
مرة أخرى بألمانیا الشرقیة في جانفي  االتحاد العام للعمال الجزائریینوفد من 
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مارك جمعتھا النقابات ) 800.000(تحصل على مبلغ ثمانمائة ألف م و1959
لیرة ) 400.000(األلمانیة وقدمت النقابات الرومانیة من جانبھا أربعمائة ألف 

  .35االیطالیة أیضا بالوفد )C.G.T(ورحبت 

" المجلس المركزي لنقابات عمال تشیكوسلوفاكیا" )U.R.O(كما استقبل 
وشكر نقابات  بجیالني مبارك األمین العام لالتحاد العام للعمال الجزائریین

العمال التشیكیة على المساعدة التي قاموا بتقدیمھا لمناضلي جبھة التحریر 
كرونة وأضافت النقابات ) 250.000(الوطني وتلقى أیضا مائتان وخمسون ألف 

  .36روبل للدعم الطبي وتوفیر المالبس) 300.000(سوفیاتیة ثالثمائة ألف ال

ولما تحتاج إلیھ جبھة التحریر الوطني من دعم وللحصول على 
المساعدات اجتمعت اللجنة النقابیة الدولیة للتضامن مع العمال والشعب 

ة وتقرر إنشاء أمانة دائم) بلغاریا ( م في فارنا  1959ماي  24الجزائري في 
وفي الفیدرالیة  (F.S.M)في  االتحاد العام للعمال الجزائریینتتألف من أعضاء 

  .F.S.A(37(النقابیة العربیة 

وفي نفس االجتماع قرر المؤتمر الشیوعي لنقابات صوفیا، ارسال خمسة 
ودعوة خمسون  االتحاد العام للعمال الجزائریینمالیین فرنك شھریا إلى ) 05(
عامال جزائریا لمواصلة تكوینھم المھني بألمانیا الشرقیة لمدة ثمانیة عشر ) 50(
جنیھ استرلیني ) 30.000(شھرا وقدمت نقابات بانكوف ثالثون ألف ) 18(

  .38جنیھ شھریا الستعمالھا) 2.000(في تونس وألفي " مركز لألطفال"إلنشاء 

وفي إطار دعم اللجنة النقابیة الدولیة للتضامن مع العمال الجزائریین 
بزعامة دكار االتحاد العام للعمال الجزائریین والشعب الجزائري تقابل وفد عن 

م 1959جانفي  26و 25، 24، 23رحمون ومعاشو عبد القادر في روما أیام 
نوفلال : یتكون منمع وفد عن الكونفدرالیة العامة للعمال االیطالیین الذي 

اغسیتینو، سانتي فوناندو، رومانو لوسیانو، فوافتور یووسشیدا رفالدو أعضاء 
األمانة العامة في الكونفدرالیة، حیث أكدوا للعمال الجزائریین تضامنھم الكامل 

یأمالن في تعزیز وتوسیع  االتحاد العام للعمال الجزائریینوأن الكونفدرالیة و 
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ضامن مع العمال الجزائریین التي تضم المنظمات الوطنیة اللجنة النقابیة للت
  .39والعالمیة التي ھي تعبر عن التضامن العمالي العالمي

م استنكر االتحاد العام لنقابات العمال العراقي 1960وفي مطلع   
سیاسة فرنسا المعادیة لحقوق الشعب الجزائري، كما  (F.S.M)المنخرط في 

الفرنسیة من جرائم وحشیة ودعى االتحاد ھیئة  احتج على ما ترتكبھ القوات
األمم المتحدة وجمیع شعوب العالم ودولھ باتخاذ كافة السبل التي تردع فرنسا 

وألجل إیقاف " الدیمقراطیة" لغرض إیقاف اإلجراءات المناھضة للقوانین
الحرب ضد الشعب الجزائري وطالب االتحاد العام للعمال العراقي بإعطاء 

م 1960عب الجزائري وأیضا عرض ممثل نقابة المعلمین في سنة الحریة للش
قضیة األطفال الجزائریین على مجلس نقابات المعلمین العالمي في صوفیا 
فاتخذ المجلس قرارا بمساعدة المعلمین لألطفال الجزائریین ثم قدم ممثل العراق 

تنشئھا طفل ) 100(مشروعا إلنشاء دار لألطفال الجزائریین تستوعب مائة 
  .40وتشرف علیھا نقابة المعلمین العراقیین

م 1960وأیضا لدعم العمال الجزائریین قامت الصین الشعبیة في ربیع 
  .41لمدة شھر كامل االتحاد العام للعمال الجزائریینبمنح إقامة لوفد 

كذلك شھد االتحاد العام للعمال الجزائریین تطورا في عالقاتھ مع الدول 
وبا التي احتضنت الدورة الثالثة للجنة النقابیة للتضامن مع االشتراكیة خاصة ك

م بھافانا حیث تم الترحیب 1960نوفمبر  20العمال والشعب الجزائري في 
بوفد االتحاد العام للعمال الجزائریین من طرف الویجي قرایسي أمینا 

" لما یرمز لھ ھذا البلد من النضال ضد االمبریالیة"وأنھ فضل كوبا  (F.S.M)ل
االستعمار "وندد طلب القائد سانشي وزیر العمل في كوبا من التواطؤ مع 

العدو األكثر غدرا وھمجیة اتجاه " ھذا األخیر " الفرنسي واالمبریالي األمریكي
، كذلك عبر خوسیھ "الشعوب وفي جمیع البلدان التي تكافح من أجل تحررھا

دعم الطبقة "عن  (C.T.C)ماریادي أمین الدعایة في مركز العمال الكوبي 
  .42"العاملة الكوبیة لنضال الشعب الجزائري
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وقامت الكونفدرالیة العامة للعمال اإلیطالیین بإرسال بعثة في شھر 
م التقت بقادة االتحاد العام للعمال الجزائریین ومنحتھم مبلغا قدره 1962مارس 

 ملیون لیرة تحصلت علیھ من خالل جمع تبرعات قدمتھا) 17(سبعة عشر 
  .43الفیدرالیة لصالح الشعب الجزائري

والمالحظ أن الوفد الجزائري تحدث بكل صراحة عن الفارق الكبیر من 
من  )C.I.S.L(المساعدات التي كان یتلقاھا من النقابات الشیوعیة من جھة ومن 

االتحاد العام للعمال جھة أخرى مع أنھا عضو فیھا؛ ھناك ما یدل على أن 
لم یكن راضیا تمام الرضى بمواقف الكونفدرالیة، بحیث ورد في  الجزائریین

: م ما یلي1957سنة  تقریر البعثة الخارجیة لالتحاد العام للعمال الجزائریین 
والذي  )C.I.S.L(تربص منظم من طرف ( إن التربص الذي شاركنا فیھ "

ابیة أشھر، كان فرصة لنا من أجل اكتشاف النظریات النق) 03(استمر ثالثة 
  .44"الضروریة من أجل معارفنا التطبیقیة

إن النقابة الغربیة التي نحن منخرطین فیھا في الوقت "وورد أیضا 
وباعتبار أن . الراھن، ھي معادیة للشیوعیة وإلى حد ما معادیة لالستعمار

ال تناضل إال بصورة  )C.I.S.L(الظاھرة االستعماریة ولیدة الغرب، فإن 
، ھذا الموقف یظھر بوضوح عندما نقارن بین المساعدة محتشمة ضد االستعمار

  .45"بالتقطیر"المقدمة للمجریین والمساعدة التي قدمت لنا 

 االتحاد العام للعمال الجزائرییندورا كبیرا في دعم  (F.S.M)إذن لعبت 
خاصة بعد تأسیس لجنة نقابیة دولیة للتضامن مع العمال والشعب الجزائري و 

لقد لعبت ھذه اللجنة دورا ھاما وقدمت : "ھذا ما قالھ عبد القادر معاشو
مساعدات سیاسیة ومادیة للشعب الجزائري، تلقینا العدید من المساعدات خاصة 

یة الوطنیة، كیف یمكننا التي كانت تقدم من طرف ھذه اللجنة من المراكز النقاب
م حیث تم عرض ھذا  1959أن ال نذكر في ھذا الصدد اجتماع لجنة فارنا في 

التضامن للشعب الجزائري یمكننا أن نقول بفضل ھذا االجتماع بدأنا نتلقى 
مساعدات أرسلھا إلینا الزمالء من بلغاریا من بینھا المالبس وأعلنوا بأنفسھم 
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الجزائریین في المستشفیات واألطفال والزمالء  أنھم مستعدین لتلقي المرضى
  .46"في المدارس

  ):CISL(موقف الكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة 

بسبب عالقة االتحاد العام للعمال الجزائریین بالفیدرالیة العالمیة   
سوف تتمیز طوال  )C.I.S.L(، فإن العالقات بین االتحاد و(F.S.M)للنقابات 

بااللتباس بسبب تباین الرؤى والمواقف بین الطرفین حول ) 1962 -1956(فترة 
 )C.I.S.L( نحدود ھذه العالقة، في مرحلة تتمیز بالتنافس المحتدم بی

؛ فاالتحاد العام للعمال الجزائریین كان برغماتیا في عالقتھ مع (F.S.M)و
)C.I.S.L( ولم یكن انضمامھ إلیھا على أساس أیدیولوجي، بل من أجل ،
حصول على دعمھا ومساندتھا لنضالھ ضد االستعمار الرأسمالي والھیمنة ال

االستعماریة الفرنسیة، وعلى تأیید المعسكر الغربي لصالح القضیة الجزائریة، 
وكان یرى أن انخراطھ في الكونفدرالیة ال یجب أن یحول دون حریتھ في إقامتھ 

األخرى في العالم لكسب مع المنظمات النقابیة  -خارج إطارھا -عالقات طبیعیة
 .47المزید من األنصار والمؤیدین لھ ولقضیة بالده

في ذلك عدم انضباط من االتحاد العام للعمال   )C.I.S.L(في حین ترى        
الجزائریین، وتخشى أن تواصلھ مع منظمات نقابیة شیوعیة تسرب األفكار 
الشیوعیة إلى صفوفھ، وبالتالي تحویل وجھتھ نحو الفیدرالیة العالمیة  للنقابات 

(F.S.M)  والمعسكر االشتراكي، وقد مثل ذلك ھاجساً كبیراً بالنسبة إلى
)C.I.S.L( 48.  

وأدى إلى توتر العالقات بینما وبین االتحاد وتجلي ذلك في مناسبات   
 : عدیدة نذكر منھا على سبیل المثال

حینما شارك االتحاد العام للعمال الجزائریین في اجتماع نقابي  - 1 
 15إلى  12، المنظم بالقاھرة من "لنصرة الجزائر" )C.I.S.L(خارج إطار 

تحت إشراف االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عبرت  1958سبتمبر 
الكونفدرالیة عن استیائھا من تلك المشاركة بدعوة أن أغلب الوفود المشاركة 
فیھا شیوعیة أو ذات میول شیوعي، معتبرة ذلك االجتماع مثاال حیاً على 
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في استغالل قضیة عادلة  –حسب زعمھا  –الشیوعي الذي یتمثل التكتیك 
تحول "لتحقیق غایات ومصالح خاصة واتھمت فیدرالیة النقابات العربیة بأنھ 

  .49"إلى جبھة شیوعیة إضافیة

سعى االتحاد العام للعمال الجزائریین إلى تبریر مخاوفھا عند ما برر و  
حق لھ رفض مساعدة مادیة یحتاجھا قبول حضوره في اجتماع القاھرة، بأنھ ال ی

الالجئون الجزائریون في تونس والمغرب، الذین كانوا یعیشون أوضاعاً إنسانیة 
سیئة وأن ھذه المشاركة ال یمكن اعتبارھا توجھا لالتحاد نحو المعسكر 

  .50االشتراكي وأكد التزامھ بمیثاق الحركة النقابیة الحرة

وتمسك بموقفھ السابق، أن ھذا االلتزام ال یمكن أن یتحول إلى ستار        
حدیدي یعزلھ عن جزء ھام من اإلنسانیة السیما مجموعة باندونغ التي عبرت 

، ونفى نفیا 1955عن تضامنھا مع القضیة منذ مؤتمرھا التأسیسي في أفریل 
 .)51(العمال العربقاطعا اعتزامھ االنضمام إلى االتحاد الدولي للنقابات 

بقلق شدید تحركات قادة االتحاد العام للعمال الجزائریین   )C.I.S.L(تابعت  - 2
واتصاالتھم مع المنظمات النقابیة الیساریة وأدانت الزیارات التي قاموا بھا إلى 

، وتشیكوسلوفاكیا 1959وإیطالیا جانفي  1958أكتوبر  2ألمانیا الدیمقراطیة 
ت مع المنظمات النقابیة في ھذه البلدان، وحصلوا خاللھا وأجروا اتصاال 1959

على دعم مالي ومادي لفائدة الالجئین الجزائریین في تونس والمغرب، كما 
شارك ممثل عن االتحاد العام للعمال الجزائریین في اجتماع الدار البیضاء 

ر الذي دعت إلیھ النقابة الدولیة للتضامن مع عمال وشعب الجزائ 1959ماي "
 (F.S.M)بالقاھرة، وحضره ممثلون عن " نصرة الجزائر"المنبثقة عن اجتماع 

كذلك عن انزعاجھا الشدید حینما علمت بأن  )C.I.S.L(، وعبرت )F.S.A(و
االتحاد أرسل ستة من عمالھ لمتابعة دورة تكوینیة في مدرسة للمناضلین 
النقابیین األفارقة التي نظمتھا الفدرالیة العالمیة للنقابات في بودابست بالمجر 

م معتبرة ذلك تجاوزا وخروجا عن التزامات 1959أوت  30بدایة من 
  .51فوفھاالمنخرطین في ص
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  :خاتمة

تبني االتحاد العام للعمال الجزائریین خدمة القضیة الجزائریة وتنفیذ  - 1
المخطط المرسوم من طرف جبھة التحریر الوطني سیاسة برغماتیة متفتحة 
على جمیع المركزیات النقابیة في العالم، بغض النظر عن انتماءاتھا 

  .في العالم باختالف إیدیولوجیاتھااإلیدیولوجیة أكسبھ تأیید التنظیمات النقابیة 

لم  )C.I.S.L(إن انضمام االتحاد العام للعمال الجزائریین فور تأسیسھ إلى  - 2
یمنع من قطع العالقات مع جمیع المركزیات النقابیة في العالم التي تبدي 

  .استعدادا لدعم كفاح الشعب الجزائري

االتحاد العام للعمال إن من بین النقابات العالمیة التي تواصل معھا  - 3
من أجل الحصول  (F.S.M)ھي  )C.I.S.L(بالرغم من انتمائھ إلى  الجزائریین

  .على الدعم للقضیة الجزائریة

تعاملت بمرونة أكثر مع غیرھا حیث تسمح للمنظمات غیر  (F.S.M)إن  - 4
المنخرطة فیھا حضور أنشطتھا بل حتى بالتصویت في مؤتمراتھا من بینھا 

  .االتحاد العام للعمال الجزائریین

والنقابات االشتراكیة لالتحاد العام للعمال  (F.S.M)إن الدعم الذي قدمتھ  - 5
ال یستھان بھ  سواء في جوانبھ السیاسیة الجزائریین والقضیة الجزائریة ھام و

أو المادیة، ولعل ھذا االمر كان السبب في تغییر اتجاھھ السیاسي الدولي بعد 
 .األخیرةوإعالنھ االنضمام إلى ھذه ) C.I.S.L(االستقالل، بانسحابھ من 

إن اإلیمان بالقضیة بعدالة القضیة الجزائریة،كان من العوامل التي ساعدت  - 6
العام للعمال الجزائریین،على اكتساح العمل النقابي في الجزائر، ونیل  االتحاد

احترام وتقدیر التنظیمات النقابیة في العالم، وھي أمور یمكن استثمارھا في 
الوقت الحاضر، لترسیخ قیم العمل النقابي في المجتمع الجزائري والسمو 

    .بمكانتھ  محلیا ودولیا
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  :قائمة المصادر والمراجع
  :بالعربیة .1

  :الكتب
م، 1962-1954الحركة الدولیة لجبھة التحریر الوطني ، محمود توفیق اسكندر -

 .2016، 1ط، الجزائر ،منشورات السائحي
، الجزائر ،دار القصبة ،فشل االستعمار الفرنسي في الجزائر ،إلزنھانس ھارتموت  -

2015. 
 .2012،  الجزائر ،النعمان دار، الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر ،بن حمودة بوعالم -
 .2013، الجزائر ،ذاكرة الناس ،تاریخ الجزائر والمغرب العربي جغلول، عبد القادر -
، آرتیبو ،االتحاد العام التونسي للشغل ونظام بورقیبة بین الوئام والصدام ، حدادسالم  -

 .2011،تونس
، دار موفم ،الجزائر شھادة یوغسالفي عن حرب الجزائر، بیكار زدرافكو -

 .2011،الجزائر
المؤسسة  ،خلیل حسن الزركافي، الموقف القومي للشعب العراقي تجاه الثورة الجزائریة -

 .2000، الجزائر، الوطنیة للنشر واإلشھار
 .2003، 1ط ،مصر، الدار المصریة اللبنانیة، سلیمان الشیخ، الجزائر تحمل السالح -
 البصائر الجدیدةم، 1962- 1954للثورة  يواإلدارعقیلة ضیف هللا، التنظیم السیاسي  -

 .2013، 1ط ،الجزائر
 .2012ر، الجزائ، دار كوكب العلوم ، ثمن حرب  ھواري قبایلي، -
، المختار طاھر كرفاع، الوحدة المغاربیة في ذاكرة الحركات الوطنیة والتحریریة -

 .2008، 1ط ،الرباط
الجزائر وتونس نموذجا،  1962-1945محمود آیت مدور،الحركة النقابیة المغاربیة بین  -

  .2013الجزائر، دار ھومة، 

 : تالمجال
 .06/02/1959، 36العمال الجزائریون واالیطالیون، المجاھد، العدد  -
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  : الملخص
ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على دور السلوك الغذائي في ظھور      

تأخر اإلنجاب لدى األزواج، وتحقیقا ألھداف الدراسة تم االعتماد على المنھج 
الوصفي الفارقي وذلك بتطبیق استبیان السلوك الغذائي على عینة مكونة من 

. بعیادة التولید مریم بوعتورة بباتنة، الجزائرزوجا لدیھم تأخر اإلنجاب  58
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة لدى األزواج : وانطالقا من تساؤل رئیسي

الذین لدیھم تأخر إنجاب یعزى للسلوك الغذائي، وبعد استخدام األسالیب 
اإلحصائیة المناسبة لإلجابة عل الفرضیات األربع، أظھرت نتائج الدراسة ما 

  :یلي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك الغذائي لدى األزواج  ال
الذین لدیھم تأخر في اإلنجاب تبعا للجنس، و العمل والسكن، بینما توجد فروق 
ذات داللة إحصائیة في السلوك الغذائي لدى األزواج الذین لدیھم تأخر في 

  .اإلنجاب تبعا للمستوى التعلیمي

  .الغذائي؛ األزواج؛ تأخر اإلنجابالسلوك  :الكلمات المفتاحیة

                                                        
  المؤلف المرسل –1
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Abstract:  
       The present study aims to identify the role of nutritional behavior 
in the emergence of delayed childbearing in couples. To achieve the 
objectives of the study, a differential descriptive approach was 
adopted by applying a nutritional behavior questionnaire to a sample 
of 58 pairs who had delayed childbirth at the obstetric clinic in 
Mariam Bouatoura, Batna, Algeria. In an attempt to deal with this 
issue, the following is the research major questions: 

Are there differences in the nutritional behavior of late childbearing 
couples due to the variables (gender, work, educational level, housing 
(urban / rural)? 

After using the appropriate statistical methods to answer the four 
hypotheses, the results of the study showed that there are no 
statistically significant differences in nutritional behavior in couples 
who have delayed childbearing by gender, work and housing, while 
there are statistically significant differences in nutritional behavior in 
couples who have delayed childbearing according to educational level 

Key words: Food behavior, couples, delayed reproduction. 

  : مقّدمة

یعتبر موضوع التغذیة من أھم الموضوعات التي أثارت  اھتمام الباحثین 
خاصة في اآلونة األخیرة نظرا لتعدد األمراض الخطیرة التي یمكن أن تنجم 

حیث كانت عوامل الخطر المرتبطة بالصحة والمرض مقتصرة  فقط  عنھا،
على األمراض المعدیة  والخطیرة، لكن مع تقدم األبحاث الحدیثة استفحلت 
عوامل أخرى على درجة كبیرة من الخطورة وھي نتاج أسلوب حیاة األفراد 
بكل ما تتضمنھ من سلوكیات مضرة بالصحة كالتدخین، قلة الحركة 

رتفاع الوزن وسوء النظام الغذائي التي تؤدي إلى نتائج صحیة سلبیة والخمول،ا
  .ذات أثر كبیر على الوظائف الحیویة على غرار اإلنجاب
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  :اإلشكالیة - 1

تعتبر تغذیة اإلنسان العنصر األھم الستمرار حیاتھ، فالغذاء فھو تلك        
المادة التي یتناولھا اإلنسان من أجل االستمرار في النمو والمحافظة على 
صحتھ وإمداد الطاقة للقیام بالوظائف الحیویة، وعلیھ فالمحافظة على صحة 

أو كثر عن اللزوم اإلنسان متوقفة بشكل كبیر على التغذیة، فإذا قل الغذاء 
  .یحدث ما یسمى بعواقب اضطراب السلوك الغذائي

كما أصبح  دور العوامل السلوكیة  واضحا؛ فاإلصابة بالسكتة الدماغیة تطال 
الذین یتسم نمط حیاتھم بكثرة الجلوس، انخفاض الحركة وارتفاع نسبة 
الكولیسترول بسبب التناول المفرط للدھون، ولیس ھذا فحسب بل یؤكد 

لمختصون على أنھ حتى طریقة تحضیر الطعام، أوقات تواتر تناولھ، طریقة ا
  .1إنتاجھ وحفظھ كلھا تشكل عوامل خطر مضرة بالصحة

ومع تغیر نمط الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة لإلنسان وتغیر سلوكھ 
وعاداتھ الغذائیة مثل األكل السریع واألكل خارج األوقات وتبدل أسلوب حیاتھ 

ظھر في السنوات األخیرة اھتمام ملحوظ ومتزاید بما یعرف  ومعیشتھ،
باضطرابات السلوكات الغذائیة، فھناك اتفاق بین الباحثین على أنھا أصبحت 
تتمیز بمعدالت انتشار واسعة وأن معدل تواتر ظھورھا في تصاعد مستمر، 
حیث بلغت ذروتھا خالل العقدین الماضیین وھو ما یعتبر مؤشرا ھاما على 

ول العادات الغذائیة نتیجة ھذه التغیرات التي تشھدھا في اآلونة األخیرة كل تح
وتغییر في العادات  ،2األسر بما فیھا األسرة الجزائریة، كخروج المرأة للعمل

الغذائیة واالنتشار الكبیر الستھالك الوجبات السریعة غیر صحیة، وتلوث 
نتیجة افتقار الغذاء لمكوناتھ الغذاء والتي لھا تأثیرا سلبیا على صحة الفرد  

  . 3األساسیة

كما أن اضطراب ھذه السلوكیات الغذائیة لھا تأثیرات مباشرة على 
العدید من األمراض كالسكري والتھاب المفاصل وتصلب الشرایین ولعل 
أبرزھا العقم وتأخر اإلنجاب الذي أصبح یشكل ھاجسا كبیرا قد یكون ناتجا عن 

حي أو نتیجة تلوث الغذاء الناتج عن استعمال إتباع نظام غذائي غیر ص
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المبیدات، والتي قد تصلنا مع الغذاء مما یؤدي إلى تسمم الجھاز التكاثري 
  .وبالتالي التأثیر السلبي على الصحة اإلنجابیة

إن اكتساب الفرد عادات وسلوكیات غذائیة لھ أھمیة كبیرة في عملیة 
إن العادات الغذائیة " 4حیث كتب دیبوا التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  وتقدمھ

لمجتمع ما تعكس تنظیمھ االجتماعي ونوع العالقة التي تربطھ بوسطھ 
، وبما أن السلوك الغذائي ھو الطریقة التي یتبعھا  الفرد أو المجتمع "الطبیعي

في تناول الغذاء الیومي فإنھ یتأثر بنوع الغذاء والعادات االجتماعیة والثقافیة 
ید والحالة االقتصادیة،المناخ والطقس، وھو ما أظھرتھ الكثیر من والتقال

الدراسات حول العالقة بین العادات الغذائیة وارتفاع وانخفاض ظھور أمراض 
  .5معینة في منطقة محددة

إن تأخر اإلنجاب یعرف تزایدا ملحوظا وسط األزواج وھو الذي 
ین عامین ونصف العام یُعرف بعدم القدرة على حدوث حمل بعد مدة تتراوح ب

من الزواج مع قیام عالقة زوجیة منتظمة خالل تلك الفترة دون استخدام وسائل 
، والذي یرجع إلى أسباب كثیرة أھمھا تغییر في نمط الحیاة 6لمنع الحمل

والسلوكیات المضرة بالصحة وباألخص تغییر في النظام الغذائي من خالل 
واالقتصادیة المحیطة بالمجتمع والتي یمكن أن تغیر البیئة  االجتماعیة والثقافیة 

  .7تساھم في مشاكل تأخر اإلنجاب من خالل إتباع نظام غذائي غیر متوازن

فقد أحدث التغیر االجتماعي والثقافي أثرا في كثیرا من جوانب الحیاة 
بدایة من تأثر الجندر وحدوث طفرات ھائلة في طبیعة الوظائف ونوعیة العمل 

كر واألنثى وصاحب ذلك تقارب نظام الحیاة رغم اختالف لدى كل من الذ
المواقع السكنیة وذلك بفعل الثورة المعلوماتیة وغدت الحیاة تتناغم على نغمة 

  . 8واحدة ممثلة في الحداثة وانعكاسات روافدھا في اللباس والمسكن والتغذیة

ر ففي دراسة بریطانیة حدیثة أظھرت أن النساء اللواتي یتناولن الكثی
من الوجبات السریعة والقلیل من الفاكھة غالبا ما یواجھن مشاكل في الحمل، 

امرأة في بریطانیا واسترالیا ونیوزیلندا وایرلندا  5591واستطلعت الدراسة آراء 
حول األطعمة التي تتناولھا المشاركات قبل شھر من الحمل وبینت الدراسة أن 
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أسبوعیا یؤخر الحمل لمدة تصل  تناول الوجبات السریعة أربع مرات أو أكثر
إلى قرابة شھر بالمقارنة مع النساء الالئي ال یتناولن ھذه األطعمة، فالتغذیة 

  . 9السیئة بجمیع أشكالھا من أھم األسباب المؤدیة إلى تأخر الحمل

من ھنا بات من الضروري أن ترتقي األسرة وعبرھا الزوجین إلى مستوى 
یة المستوى التعلیمي ولكن في أھمیة المعرفة أعلى من الوعي لیس فقط في أھم

یزید من قدرة  10راندر العلمیة لنوعیة الغذاء المستھلك ألن الغذاء الجید حسب
األعضاء الفسیولوجیة لإلنسان على التناسل، فعجز ھذه الوظائف یؤدي إلى 
عجز وظائفھا البیولوجیة وبالتالي عجزھا عن الحمل والوالدة بشكل طبیعي، 

  : وھذا الخطر المحدق للسلوك الغذائي على اإلنجاب یدفعنا لطرح التساؤل التالي

ن األزواج الذین لدیھم تأخر اإلنجاب ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بی 
  تعزى للسلوك الغذائي؟

  :لإلجابة عن ھذا التساؤل تم اختبار أربع فرضیات وھي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك الغذائي لدى متأخري اإلنجاب  - 1
  .تعزى للجنس

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك الغذائي لدى متأخري اإلنجاب  - 2
  .زى للعملتع

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك الغذائي لدى متأخري اإلنجاب  - 3
  .تعزى للمستوى التعلیمي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك الغذائي لدى متأخري اإلنجاب  - 4
  .تعزى للسكن

  :أھداف الدراسة - 2

  .األسرة الجزائریةالتعرف على دور السلوك الغذائي في تأخر اإلنجاب في  - 1

التعرف على العوامل المؤدیة إلى اضطراب السلوك الغذائي المسبب لتأخر  - 2
  .اإلنجاب
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التحقق من دور الجنس، العمل، المستوى التعلیمي والسكن في تأخر  - 3
  .اإلنجاب

  :تحدید المفاھیم اإلجرائیة - 3

یتبعھا  ھو مجموعة السلوكیات االیجابیة والسلبیة التي: السلوك الغذائي
الفرد في تناول الغذاء، وھو ما یحصل علیھ المستجوب من درجات على 

  .استبیان السلوك الغذائي المعد خصیصا للدراسة

ھو عدم القدرة على حدوث حمل بعد مدة بدایة من عام : تأخر اإلنجاب
  .ونصف العام من الزواج مع قیام عالقة زوجیة منتظمة خالل تلك الفترة

  :ابقةالدراسات الس - 4

من خالل االطالع على موضوع السلوك الغذائي لدى األزواج الذین 
لدیھم تأخر في اإلنجاب الحظنا أن ھناك دراسات قلیلة حول ھذا الموضوع، 

  :ومن بین الدراسات التي تم الحصول علیھا

، "بعنوان تأثیر نمط الحیاة على تأخر اإلنجاب " :11)2017(ماري لو دراسة  - 1
وقد اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي، حیث خلصت الدراسة التي أجراھا 
في فرنسا، إلى أن النظام الغذائي یمكن أن یؤثر على خصوبة المرأة، حیث 

امرأة باستخدام استبیان حول تواتر الطعام،  17.544جمعت عادات األكل عند 
وذلك بالتركیز على النظام " حمیة الخصوبة"وا إلى ما یسمى حیث توصل

الغذائي الذي یمكن التنبؤ بھ بأن لدیھ عالقة باضطراب التبویض، حیث كانت 
النتیجة جیدة بإتباع نظام غذائي عالي في البروتین النباتي واأللیاف، ومنتجات 

من حیث ، في حین كانت النتیجة منخفضة )األكل الصحي(األلبان والحدید 
إتباع نظام غذائي غني بالدھون غیر المشبعة والبروتینات الحیوانیة 
 والكربوھیدرات كما أظھرت نتائج ھذه الدراسة أن النساء في الخمس الخامس

كانت أقل عرضة لخطر اإلصابة باضطرابات ) أعلى نظام غذائي للخصوبة (
أدني درجة (بالمقارنة مع النساء في الخمس األول  0.31)0.23-0.48(التبویض 

، كما أظھرت ذات الدراسة أن إتباع نظام غذائي صحي )0.01 حمیة الخصوبة
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) سماكتناول كمیات كبیرة من الفواكھ والخضروات والحبوب الكاملة واأل(
              .یحسن فرص الحمل لدى البلدان األقل نموا

نظرة عامة على ": بعنوان 12)2009(دالن دراسة كازم محمد وعلي أر - 2
، حیث خلصت الدراسة باستخدام المنھج "وبائیات العقم األولي في إیران

وھي % 8 الوصفي أن نسبة انتشار العقم الدائم والمؤقت في إیران تصل إلى
مرشحة لالزدیاد في السنوات الالحقة، وبینت الدراسة ذاتھا أن نسبة انتشار 

فھو مرتفع في المناطق (واضح بحسب منطقة اإلقامة العقم تتباین بشكل 
وذلك بتطبیق استبیان على عینة ) الجنوبیة من إیران مقارنة بالمناطق الشمالیة

من األزواج، كما أظھرت النتائج أن نسبة العقم الزواجي تزداد مع  150عددھا 
تقدم العمر لكل من الزوجین، وخلصت الدراسة إلى أھمیة متغیرات 

وى تعلیم الزوجة، والسیرة المرضیة لألزواج المدخنین، واستخدام مست"مثل
العقاقیر واألدویة ونوعیة التغذیة في بروز مظاھر العقم الزواجي في المجتمع 

  .اإلیراني

تأثیر الغذاء في ظھور أكیاس ": بعنوان 13)2016( دراسة فاطمة فائق جمعة - 3
ببغداد حیث ھدفت الدراسة إلى معرفة  "المبایض وتأثیره على الصحة اإلنجابیة

في مدینة  )54-15(تأثیر الغذاء على ظھور أكیاس المبیض لدى النساء في سن 
النساء المصابات (بغداد وعالقتھا بالصحة اإلنجابیة، فتم  تقسیم عینة البحث 

- 25( ،)24- 15( إلى أربع مجموعات تراوحت أعمارھن بین) بتكیس المبایض
وبینت النتائج أن جمیع عینة البحث أن النساء  )54- 45(و )44- 35(، )34

المصابات بأكیاس المبایض لدیھن بدانة بمختلف مستویاتھا، حیث أظھرت 
أو تأخر الحمل عند النساء بنسبة % 28.19النتائج وجود حاالت إجھاض بنسبة 

48.38%.  

أما عن السلوك الغذائي والنظام الغذائي فقد أظھرت النتائج أن غذاء 
مجامیع األربعة في عینة البحث غیر متوازن، كما أظھرت النتائج أن مستوى ال

لتر  /میكرو 800- 600ھرمون االستروجین في دم عینة البحث تتراوح مابین 
  .   وھي نسبة مرتفعة جدا
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بینت ، "أثار التغذیة والصحة في الخصوبة": بعنوان 14)2010(دراسة غانم  - 4
ي سوریا ترتفع بین السیدات في الفئات العمریة ھذه الدراسة أن حاالت العقم  ف

الشابة دون العشرین،خاصة في السنوات الثالث األولى من الزواج، حیث 
اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي وذلك بتطبیق استبیان على عینة من 
السیدات حیث  كشفت الدراسة عن وجود عالقة واضحة بین سوء التغذیة 

للمرأة من جھة، ومستوى العقم، كما بینت الدراسة وتردي األوضاع الصحیة 
وجود عالقة طردیة واضحة بین تغذیة الزوجة الجیدة وارتفاع خصوبتھا،وكذا 
اقتران تفشي األمراض بین الزوجات التي تضعف قدرتھن الطبیعیة على الحمل 

  . واإلنجاب

" العقم والتغذیة" :بعنوان 15)2009( وآخرون Anne Donnadieuدراسة  - 5
حیث خلصت ھذه الدراسة إلى أن أھم أسباب العقم في المجتمع الفرنسي تعود 
إلى عجز الوظائف الفسیولوجیة عند المرأة عن أدائھا لوظائفھا  البیولوجیة، 

امرأة لمعرفة نمط الحیاة وجودة الغذاء حیث  155حیث أجریت الدراسة على 
خلصت الدراسة أن النساء الالتي لدیھن مشاكل في تأخر اإلنجاب یعانین من 
سوء التغذیة وھذا ما یسبب عجزھن عن الحمل واإلنجاب بشكل طبیعي 
وأشارت إلى أن للعملیات البیولوجیة المصاحبة لتقدمھا في العمر، وسوء 

رة الطمثیة وتوقف الحیض، والعجز الجنسي تغذیتھا، واضطراب الدو
  . واستئصال الرحم أدوارا مھمة في بروز أعراض العقم لدى النساء

العالقة بین المدخول "بعنوان  16)2015(دراسة سلوى حزیم وآخرون  -6 
مع نوعیة ) ، والسیلینیومC- E الفیتامینات(الغذائي من مضادات األكسدة 

  .السائل المنوي

اسة أن اإلجھاد التأكسدي ھو الذي یحدد نوعیة السائل بینت ذات الدر
المنوي ولھ دورا كبیرا في مسببات ضعف خصوبة الذكور،حیث تمت مقارنة 

رجال یعانون من مرض ضعف  35المدخول الغذائي لمضادات األكسدة بین 
متطوعا لھم خصوبة طبیعیة من المتطوعین في عیادة  35والخصوبة، 

وكان جمیع المشاركین  البتول في الموصل بالعراق،الخصوبة في مستشفى 
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غیر مدخنین وتطابقت النتائج مع أعمارھم ومؤشر كتلة الجسم لدیھم، ثم قاموا 
بحساب استھالك المغذیات باستخدام استبیان كمي للغذاء المتناول، ثم جمعت 
عینات السائل المنوي وتم تقییمھا من خالل قیاس الحجم والتركیز وحركة 

أظھرت النتائج أن العقم كان واضحا لدى المتناولین .  الحیوانات المنویة وشكل
كمیات أقل بكثیر من السیلینیوم مقارنة مع  األشخاص الطبیعیین عند قیمة 

)0.001 ≤ p(  وكان تناول الغذاء من فیتامین"C ، E " أقل من القیم الموصى
شكل كبیر عن تلك من مجموعة الحاالت والتي كانت مختلفة ب %59.4بھا في 

وأظھرت  ،) p≥ 0.05(عند قیمة ) المجموعة الضابطة(الحاالت المسیطر علیھا 
وفیتامین  )E)0.5 =r  ،0.001 ≤ pكذلك النتائج أن ھناك ارتباطات بین فیتامین 

C)0.6 =r ،0.001 ≤(p ونسبة حركة الحیوانات المنویة وكذلك بین فیتامین )E( 
وارتباط بین السیلینیوم وتركیز  ،)r،0.03 ≤p≥ 0.3( وشكل الحیوانات المنویة

  .في جمیع المشاركین )r، 0.004 ≤p= 0.4( الحیوانات المنویة

حالة الوزن ونمط ": بعنوان 17)2018( وآخرون Stephanie-Mayدراسة  - 7
 317تم إجراء الدراسة في كندا على عینة . "الحیاة لدى أزواج یعانون من العقم

من السیدات الالتي لدیھن مشاكل في تأخر اإلنجاب بكندا، وقد اعتمدت الدراسة 
على المنھج الوصفي وخلصت نتائج الدراسة أنھ باإلضافة إلى العوامل الطبیة 
ھناك عوامل خطر مرتبطة بنمط الحیاة التي یمكن أن تساھم في مشاكل تأخر 

سمنة، التدخین، الكحول، اإلنجاب، وعدم نجاعة عالجات الخصوبة ومن بینھا ال
والنمط الغذائي، والتي لھا تأثیرا سلبیا لیس فقط على الخصوبة وإنما كذلك في 
العالجات المقدمة وبالتالي فإن الدراسات الحالیة التي أجریت على تأخر 

  . اإلنجاب دلیل على مساھمة العوامل الغذائیة على أن ھناك عالقة بینھما

الضطراب السلوك الغذائي وتأثیره على تأخر مجمل القول، أنھ بالنسبة   
اإلنجاب ،أكدت نتائج بعض الدراسات السابقة التي تم عرضھا على وجود 
عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین اضطراب السلوك الغذائي وتأخر 

 alودراسة    )(Marie –lou Piché & al ,2017 اإلنجاب كما في دراسة
,2009)& (Anne Donnadieu  ودراسة)2018Stéphanie-May Ruchat & 

al,( وھناك دراسات توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ،
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 جمعة، فاطمة(اضطراب السلوك الغذائي تعزى للجنس والعمر كما في دراسة 
التي أكدت أن )  Kazem Mohammad & Ali Ardalan, 2009(ودراسة ) 2016

ومن ھنا  تتفق الدراسة الحالیة مع .للغذاء وجودتھ تأثیر على تأخر اإلنجاب
فاطمة ( الدراسات السابقة من حیث متغیر السلوك الغذائي الذي تناولتھ دراسة

لتأثیر ) ,Stéphanie-May Ruchat & al 2018(ودراسة ) 2016 فائق جمعة،
على تأخر اإلنجاب، وتختلف الدراسة عما سبقھا من الدراسات في أن  الغذاء

الدراسة الحالیة طبقت على عینة األزواج وھذا ما لم تستخدمھ الدراسات السابقة 
  .والتي طبقت إما على عینة الذكور أو عینة اإلناث

  :الخلفیة النظریة للدراسة - 5

ا الشخص أو المجتمع في ھو الطریقة التي یتبعھ: تعریف السلوك الغذائي -
   .18تناول الغذاء الیومي وما یقوم بھ من نشاط وحركة ویؤثر في السلوك الغذائي

فالغذاء الجید ھو الغذاء المتوازن في مكوناتھ المختلفة والخالي من 
المیكروبات المرضیة والملوثات الكیماویة الضارة لمساعدة الجسم في الوقایة 

ا وعلى الرغم من أھمیة الغذاء للكائنات الحیة من السموم التي قد یتعرض لھ
الستمرار حیاتھا وأدائھا لوظائفھا المختلفة إال أن الغذاء قد یتسبب أحیانا في 

فالغذاء معرض للتلوث الناتج عن استعمال .كثیر من األخطار واألضرار
المبیدات في المزارع والمنازل، إضافة للتلوث في المواد الناتج عن احتراق 

السیارات ومخلفات المصانع، وقد تصلنا مع الغذاء الكثیر من الكیمیاویات  وقود
   .19المصنعة، بغرض إطالة زمن حفظھ أو تحسین لونھ أو طعمھ أو رائحتھ

وھذا ما أثبتتھ العدید من الدراسات من خالل وضع قائمة واسعة بأسماء 
تضر بالجھاز المواد الكیمیائیة والعناصر الموجودة بالبیئة والتي یمكن أن 

التناسلي أو تفسر طبیعتھ سواء للرجل أو للمرأة وثبت أنھ ال یشترط أن تكون 
جرعة المواد السامة كبیرة ولكن من الممكن أن تكون متوسطة أو صغیرة 

  .وتستطیع أن تؤدي تأثیرھا الضار المدمر
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  :السموم المرتبطة بالغذاء وعالقتھا باألمراض التناسلیة -
  :المبیدات- 1

إن بعض المواد الكیمیائیة الداخلة في تركیب  :تأثیر على اإلنسانال
-1.2 (DBCP)بعض األسمدة الزراعیة مثل مركب داي بروموكلور بروبان 

dibromo-3-chloropropane  طورت كمبید معروف أي یثبط إنتاج الحیوانات
 oligospermiaأو نقص إنتاج الحیوانات المنویة  Azouplrmiaالمنوبة 

وتطورھا، وقد تأكد نقص الحیوانات المنویة وضمور الخصیات ونقص 
، كما لوحظت نفس "DBCP"الخصوبة في الذكور الذین یعملون في مصنع 

كما تم . التأثیرات على التناسل في العمال المعرضون مھنیا للمبیدات النیماتودیة
" فینكلورزولین"الكشف عن وجود المبید الفطري الواسع االنتشار 

"vinclozolin " في غذاء األطفال الشائع في الوالیات المتحدة األمریكیة، وھذا
المبید ثبت أنھ یؤدي لتكوین حلمات ثدییة في الذكور، فھذا المبید یستھدف 
مستقبل األندروجین والذي یوجھ الھرمون الذكري تستیسترون 

"Testosterone " وعدم ولیس مستقبل األستروجین حیث یقوم بغلق المستقبل
  . 20السماح بمرور رسالة ھرمون الذكورة تیستسترون

تثبیط " Endosulfan"وجد أن المبید  :التأثیر على حیوانات التجارب
في ذكور الفئران البالغة عندما " Androgen"معنوي على ھرمون األندروجین 

كجم من /ملجم 10.7.5غذیت في العلیقة المحتویة على تركیزین من المبید ھما 
وقد تمت كذلك دراسة تأثیر التعرض لكل من الدامثویت .وزن الجسم
dimethoate  والالنیت على الكفاءة التناسلیة لذكور الماعز، وأدى التعرض

المزمن لھذه المبیدات إلى نقص واضح في الكفاءة التناسلیة لذكور الماعز حیث 
ر على خصائص السائل تبین ذلك من ضعف الرغبة الجنسیة، مع التأثیر ضا

المنوي، باإلضافة إلى التغیرات على مستوى باثولوجیة األعضاء الذكریة 
  .التناسلیة وكذلك التغیر في أوزانھا

كما قام العلماء بدراسة السمیة التناسلیة لمركب المونوكرتوفوسي 
"monocrotophios " في ذكور الفترة البیضاء، أدى إلى نقص معدل الحمل

  . 21ى نقص ھرمون التستیسترونباإلضافة إل
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  :تأثیر المعادن الثقیلة - 2

التعرض المستمر لھ یؤدي إلى إتالف المادة الوراثیة مسببة : الرصاص -
إنجاب أطفال مشوھین أو متخلفین عقلیا كما أنھا تسبب : أضرار كثیرة مثل

اإلصابة بالسرطان، كما أن التسمم المزمن بالرصاص قد یحدث العقم عند 
والنساء، كما یؤدي إلى اإلجھاض المتكرر عند الحوامل، كما یؤدي  الرجال

  .الرصاص إلى إنتاج حیوانات منویة مشوھة في القناة القاذفة
یؤثر على القدرات الجنسیة للعمال المعرضین لھا كما لھ تأثیرا قویا : الزئبق -

على ضعف أو فقدان القدرة على االنتصاب وكذلك سرعة القذف، كما یؤثر 
لى الدورة الشھریة لإلناث من حیث عدم انتظامھا وزیادة كمیتھا وزیادة ع

   .22اآلالم المصاحبة لھا، كذلك تقلل من القدرة على اإلنجاب لكلیھما
  .یسبب التشوھات الخلقیة للجنین وسرطان البروستات: النیكل -
  .یؤدي لحدوث ضرر مورفولوجي في الحیوانات المنویة: الكادمیوم -
لھ التأثیرات الوبائیة الخاصة بإحداث التشوھات الخلقیة، في : األلومنیوم -

دراسة أجریت في جنوب ویلز اتضح وجود عالقة موجبة تربط التشوھات 
  .في الجھاز العصبي المركزي واأللمونیوم

والتي تستخدم في (وجد أن اللیثیوم في صورة كربونات اللیثیوم : اللیثیوم -
مرتبطة بالتشوھات الخلقیة في الموالید ) النفسي عالج الخلل الوظیفي

   23.الصغار من أمھات تعرضن لھا خالل المرحلة األولى من الحمل
تؤثر األشعة في التناسل، ویعد الجھاز التناسلي عند الرجل  :اإلشعاع -

شدید التأثر باإلشعاعات مقارنة مع الجھاز التناسلي للمرأة، وفي حال تعرض 
، فھذا یسبب عقما دائما )Rd( راد 600الخصیتین لجرعة واحدة من األشعة تبلغ 

ل عقم مؤقت عند غالبیة الذكور، وإذا كانت فترة التعرض لإلشعاع قلیلة، فیحص
أما .وتكون فترة العقم أو تأخر الحمل متناسبة مع جرعة األشعة الممتصة

الجھاز التناسلي للمرأة فیعتبر مقاوما لإلشعاع أكثر من الرجل، فلحدوث العقم 
  .راد 3000عند المرأة یلزم نحو 

نجده یتركز في الغدد الجنسیة  32وإذا نظرنا إلى الفوسفور المشع 
ما، وھو یوقف إنتاج كرات الدم الحمراء، كذلك الرادیوم یو 14ونصف عمره 
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ھو معدن مشع حیث تنبعث منھ موجات تسمى ألفا وبیتا وجاما وتعتبر موجات 
أكثرھم خطورة حیث تتخلل إلى أعماق الجسم حیث تصل إلى النخاع " جاما"

  . 24العظمي واألعضاء التناسلیة في الذكر واألنثى
الدراسات أن االستخدام العشوائي للھرمونات حیث تؤكد  :الھرمونات -

لھ مخاطر، فبالنسبة للرجل إذا تناولھا باستمرار تؤدي إلى إحباط قدراتھ 
الجنسیة كما أنھا غیر مفیدة للنساء، حیث أكد الباحثون أنھا تصیبھن باضطراب 
في الدورة الشھریة، وتحدث لدى بعضھن تأخرا في الحمل حتى لو توقفن عن 

ولیست ھرمونات أقراص منع الحمل وحدھا ھي مصدر التلوث تناولھا، 
الغذائي بالھرمونات فھناك أیضا منشطات النمو والمحفزات البیولوجیة التي 
شاع استخدامھا في مزارع اإلنتاج الحیواني خالل السنوات األخیرة من خالل 
استخدامھا في تحسین جودة اللحم الناتج وإكسابھ صفات مرغوبة لدى 

لكین، وما یؤكد االستخدام للھرمونات حتى ھذه اللحظة ھو أننا نجد ثمارا المستھ
وفواكھ غذائیة تظھر في غیر موسمھا بل وتتمیز بشكل جمیل وحجمھا الكبیر 

  .وھذا ما جعل المجتمع یعیش كارثة
فمن المعروف قیام بعض األشخاص الریاضیین وغیرھم باستخدام 

م عضالت الجسم مع ریاضة كمال ھرمون الذكورة بإفراط بھدف زیادة حج
األجسام وھذا االستخدام یؤدي إلى نقص شدید بعدد الحیوانات المنویة وقد 
یؤدي لغیابھا بشكل كامل في السائل المنوي وبعد إیقافھا قد یحتاج الجسم من 

شھرا للتخلص من تأثیرھا السلبي على عملیة إنتاج الحیوانات  12إلى 4
   25.المنویة

تمتص السموم الفطریة عن طریق القناة الھضمیة  :یةالسموم الفطر -
مما یؤثر في عملیة التمثیل الغذائي وكذلك معدل نشاط الغدد الصماء المختلفة 
أي حدوث خلل في إفراز الھرمونات، وھذا من خالل دراسة تأثیر العلف 
الملوث بسموم األفالتوكسینات على الدجاج حیث وجدت ذات الدراسة حدوث 

-T(كما یؤدي وجود .معدل إنتاج البیض ووزن كتلة البیضة انخفاض في
2.Toxin ( ،في العلف إلى انخفاض حاد في إنتاج البیض في دجاج األمھات

كما یسبب التوكسین .وتكون قشرة البیضة رقیقة، وتحدث زیادة في نسبة الموت
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في األبقار انتفاخا في الفتحة التناسلیة وطول فترة النزوة الجنسیة ونقص 
  . 26لخصوبةا

أثبت العلماء أن ھناك عالقة بین مرض  :الدایكوسین -
الذي یسبب العقم ونسبة الدایوكسین في الجسم، وقد أجري " األندومتریوزسین"

بحث علمي على بعض السیدات الالتي یشكون من تأخر اإلنجاب في بلجیكا، 
إلى  وبعد إجراء الفحوصات الالزمة ثبت أن بعض حاالت تأخر اإلنجاب ترجع

، "الدایوكسین"وأن معظمھن مصابات بـ" األندومتریوزیس"اإلصابة بمرض 
لوجود تشابھ في الشكل " الدایوكسین"ویفسر العلماء عالقة ھذا المرض بـ

مع ھرمون األستروجین أي أن الدیوكسین " الدایوكسین"الكیمیائي لمركب 
لجیني في یعمل كالھرمون حیث أنھ یرتبط بأجسام التلقي ویخل بالنشاط ا

  .الخالیا

تؤثر التغذیة في الخصوبة بشكل  :التغذیة وتأثیرھا على الخصوبة -
مباشر من خالل التغیرات الفیزیولوجیة والبیولوجیة التي تطرأ بین الحین 
واآلخر على األمھات في أثناء حیاتھن اإلنجابیة، ومن خالل عالقاتھن السلوكیة 

األمر الذي یؤدي إلى تغیرات  مع محیط األسرة االجتماعي واالقتصادي،
جوھریة لیس فقط في السلوك اإلنجابي لألمھات وحسب، وإنما أیضا في 
محددات الخصوبة، وبالتالي فإن التغذیة تؤثر على خصوبة المرأة من خالل 
تأثیرھا في كل من مدة الحیض وسن الیأس وإتمام كل عملیة حمل بعد مدة من 

  .العقم الجزئي

وتدني مستوى الصحة لدى األزواج سیؤدیان إلى تفشي إن سوء التغذیة 
المرض وانتشاره، الذي سیؤدي بدوره إلى خصوبة منخفضة، وتؤكد الدراسات 
السریریة المختصة سواء كانت المتعلقة باإلنسان أم بالحیوان أن  التغذیة الجیدة 

 .27لدى اإلناث ستؤدي إلى حمل مسبق وسن یأس متأخر

لى توقف الدورة الطمثیة واضطرابھا، ألنھ كلما إن سوء التغذیة یؤدي إ
كانت الصحة والتغذیة جیدتین ازدادت المدة التي یمكن أن یحدث فیھا الحمل، 
وعلیھ تمتد اإلباضة سبعة أیام بدال من خمسة أیام كما أن مدة الطمث تزداد بدال 
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من أن تنخفض، وھذا دلیل على أن اإلناث الالئي صحتھن جیدة ومستوى 
   .28ھن أفضل ھن أكثر خصوبةتغذیت

على وجود عالقة بین كمیة الشحم في جسم المرأة " Fish"كما أكد 
وقدرتھا الطبیعیة على الحمل واإلنجاب، حیث أشار إلى أن االنخفاض الشدید 

  .في كمیات الشحم یقترن عادة في انخفاض مستوى خصوبة المرأة الطبیعیة

المواد المضادة لألكسدة ومن ھنا إلزامیة إتباع نظام غذائي غني ب
 .29أ، ج، ه، زنك، عنصر السیلینوم، مركبات الفالفونوید، الكاروتینات: فیتامین

الموجودة بكمیات كبیرة في العدید من الفواكھ والخضروات والمكسرات 
  .30والزیوت النباتیة ومنتجات الحبوب الكاملة، والشاي

ولقد أوصت بعض األبحاث العلمیة بتناول بعض الفیتامینات لزیادة 
خصوبة الرجال، فینصح بتناول الزنك لزیادة أعداد الحیوانات المنویة وكذلك 

" B12"في حاالت ضعف حركة الحیوانات المنویة وأیضا فیتامین  (E)فیتامین 
السائل المنوي، وھذا لزیادة أعداد الحیوانات المنویة في حاالت قلة عددھا في 

  .ما یؤدي إلى زیادة خصوبة الرجل

وھي دراسة موسعة بشأن الخصوبة " ھارفارد"ففي دراسة بجامعة 
ألف امرأة على مدار عدة أعوام، وجدت الدراسة أن ھناك عوامل  19شملت 

مرتبطة بالنظام الغذائي ونمط الحیاة مسؤولة عن قرابة ثلثي حاالت العقم، 
من حاالت العقم، قد  %50مرحلة التبویض وبالتالي فإن ومشاكل مرتبطة ب

ترتبط بعناصر في النمط الغذائي والحیاتي یمكن تعدیلھا، ومن أھم العناصر 
والفیتامینات الغذائیة المساعدة والمھمة جدا والتي تساعد على الخصوبة أو 

  :الفیتامینات المضادة للعقم ھي

المضادات الطبیعیة لألكسدة ویلعب یصنف كأحد أقوى  ):E( الفیتامین ه
دورا بارزا في زیادة الخصوبة لدى الجنسین، حیث یحمي الحیوانات المنویة 
لدى الرجال من الضعف، والتلف ویحافظ على صحة وسالمة الحمض النووي، 
حیث أن نقص ھذا العنصر یزید من احتمالیة العقم وھو متوفر في الخضروات 

  . 31للوز والزیتونالورقیة مثل السبانخ وفي ا
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الھرمونات الجنسیة، ویزید من كفاءة " د"یكون الفیتامین  ":د"فیتامین 
عملیة التبویض، ویحقق حالة من التوازن الھرموني في الجسم، األمر الذي 

البیض وكذلك : یمنع العقم، حتى یتوفر بنسبة عالیة في المنتجات الحیوانیة مثل
اك الدھنیة وفي زیت كبد السمك وكذلك في المأكوالت البحریة، وخاصة األسم

  . 32في مشتقات الحلیب

یحسن معدل ھرمونات الخصوبة، وخاصة لدى النساء، : فیتامین ج
ویحسن نوعیة وقوة الحیوانات المنویة لدى الرجال، ویحمي الحمض النووي 
من التلف، كما یحد بكفاءة عالیة من خطر اإلجھاض خالل الحمل، ویعالج 

ومات المختلفة ومتوفر في كل من الفلفل األحمر، البطاطس، مشاكل الكروموس
  . 33الطماطم، وكذلك الفواكھ الحمضیة بما فیھا اللیمون والبرتقال

حمض الفولیك یعد من أھم الفیتامینات المحسنة للخصوبة : B9 فیتامین
لدى النساء، كما یعد أساسا للحفاظ على صحة المرأة خالل الحمل وكذا صحة 

ث یقي من التشوھات الخلقیة المختلفة والعیوب التي یتعرض لھا الجنین، حی
   34.بعض األجنة وتؤثر بشكل سلبي على النمو لدیھم

ینظم الھرمونات، ویضبط السكر، ویمنع اضطرابات : B6 فیتامین
الحیض لدى النساء، ومتوفر في كل من الدیك الرومي، الكبد، وفي األسماك 

  .35والقرنبیطمثل السلمون وكذلك في السبانخ 

یقوي بطانة الرحم لدى النساء، ویعالج ضعف الحیوانات : B12 فیتامین
المنویة لدى الرجال، ویخفض إلى حد كبیر من احتمالیة وخطر اإلجھاض عبر  
مراحل الحمل ، حیث أن نقصھ یؤدي إلى اإلباضة غیر المنتظمة، وقد یزید من 

وخاصة اللحوم البقریة خطر توقف التبویض ویتوفر في األسماك واللحوم 
  . 36والبیض واألجبان

فالعالقة بین التغذیة وزیادة الخصوبة موضوع یتزاید أھمیة خصوصا 
بشأن " ھارفارد"في اآلونة األخیرة، ففي دراسة موسعة أجریت بجامعة 

ألف امرأة على مدار عدة أعوام، انتھت الدراسة أن ھناك  19الخصوبة شملت 
ذائي ونمط الحیاة مسؤولة عن قرابة ثلثي حاالت عوامل مرتبطة بالنظام الغ
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من حاالت العقم  %50العقم ومشاكل مرتبطة بمرحلة التبویض، وبالتالي فإن 
  37.قد ترتبط بعناصر في النمط الغذائي والحیاتي یمكن تعدیلھا

  تأخر اإلنجاب - 6

ھو عدم القدرة على الحمل بعد مرور عام من محاولة : تعریف تأخر اإلنجاب -
إنجاب طفل بالرغم من العالقة الجنسیة المنتظمة بین الزوجین، وبالطبع 
عدم استخدام موانع حدوث الحمل، ویالحظ أنھ من الدقة أن نقول تأخر 
الحمل بدل من كلمة عقم، فبعض الحاالت تواجھ عدم حدوث الحمل لفترة 

  .38تزید عن العشرین عاما ثم یحدث الحمل

  :اإلنجاب لھ نوعان تأخر: أنواع تأخر اإلنجاب -

یطلق على حاالت عدم اإلنجاب مطلقا والتي لم یسبق فیھا : تأخر الحمل األولي
  .أي نوع من حاالت الحمل سواء اكتمل ذلك الحمل بالوالدة أو انتھى باإلجھاض

وھذا یعني أن الحمل قد حدث ولو لمرة واحدة بغض : تأخر الحمل الثانوي
إجھاضا أو حمال كامال أدى إلى والدة النظر عن نتیجة الحمل سواء كان 

  .39طفل

بین  %15یحدث تأخر الحمل في حوالي  :مدى انتشار تأخر اإلنجاب -
من المتزوجین  %25المتزوجین ولقد دلت اإلحصائیات الحدیثة أن حوالي 

حدیثا یجدون صعوبة في الوصول إلى الحمل، ویرجع كثیر من العلماء 
سن زواج المرأة في السنوات : السبب في تزاید المشكلة إلى عدة أسباب منھا

األخیرة أكثر مما كان علیھ في أوائل القرن الماضي، باإلضافة إلى التلوث 
ستخدام األسمدة الصناعیة البیئي واستخدام طرق الزراعة غیر طبیعیة مثل ا

والمبیدات واستخدام الھرمونات في أعالف وتغذیة الثروة الحیوانیة والتي 
كما یعتقد الكثیر من . أدت إلى انخفاض نسبة الخصوبة وخاصة عند الذكور

العلماء المتخصصون أن التغیرات التي صاحبت الحضارة بدایة من أوائل 
ھا اإلنسان ومنھا العوامل النفسیة القرن العشرین والصعوبات التي یواجھ
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التي أدت إلى انخفاض المستمر في خصوبة الرجل والمرأة وارتفاع معدالت 
   .40تأخر الحمل في الزواج

الحمل قد یكون أجمل ما تتوج بھ أي عالقة زوجیة لكي  :أسباب تأخر اإلنجاب -
  :تكتمل العائلة، ولكن أحیانا قد یتأخر الحمل لعدة أسباب

  : 41األسباب الطبیة - 1

 :أسباب تأخر اإلنجاب عند المرأة

 .قصور أو عدم القدرة على التبویض لنقص محرضات اإلباضة -
 .قصور في الغدد الصماء المسؤولة عن نشاط المبیض -
 .قصور في وظیفة الجسم األصفر الالزم إلتمام عملیة التبویض واإلخصاب -
 .رمون اإلستروجینقصور في مرحلة الدورة الشھریة الناتج عن نقص ھ -
 .وجود أكیاس أو أورام سواء كانت حمیدة أو خبیثة بالمبیض -
قصور في قناة فالوب، األمر الذي یمنع وصول الحیات المنویة إلى البویضة  -

بغیة بدء عملیة اإلخصاب أو عدم قدرة قناة فالوب على استرجاع البویضة 
 :المخصبة إلى تجویف الرحم ألسباب منھا

 االلتھاب المزمن بالحوض    . 
 حمى النفاس. 
 العیوب الخلقیة مثل االلتصاق وقصور في وظیفة عنق الرحم. 
 عدم وجود مجرى المھبل أو الحاجز المھبلي وكلھا عیوب خلقیة. 
  حاالت قصور الغدة الدرقیة، السكري، سوء التغذیة الحاد، الزیادة المفرطة

 .الدم بالوزن، ارتفاع إفراز ھرمون الحلیب في
 التصاقات بطنیة وحوضیة نتیجة حمل جراحي سابق. 
 وجود أجسام مضادة تقتل الحیوانات المنویة. 
 وجود میكروب یجھض الحمل. 
 التھاب المھبل مما یؤدي إلى قتل الحیوانات المنویة. 
 صغر حجم الرحم وانقالب الرحم. 
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 تحرك غشاء الدم أو سقوطھ. 
  في نسبة الھرمونات المحفزة قصور الغدة النخامیة حیث یحدث انقالب

 .للمبیض والتي تغزز من الغدة النخامیة
 فرط نشاط الغدة الكظریة. 
  تشوھات الرحم في مرحلة التكوین الجنیني مثل الرحم المضاعف أو الرحم

، أو الرحم وحید القرن، أو الرحم الثنائي الحجرة، أو الرحم )المقرن(الثنائي 
 .المسطح

 ترة تزید عن السنتین أو أكثرتناول حبوب منع الحمل لف. 
  استخدام بعض األدویة یؤدي إلى خلل اإلباضة مثل الھرمونات أو األدویة

المثبتة للمناعة، أو األدویة النفسیة التي قد تؤدي إلى ارتفاع ھرمون الحلیب 
 .الذي یؤدي إلى خلل في اإلباضة

 استنشاق المواد الكیمیائیة أو التعرض لھا بكثرة. 
  شرب القھوةاإلسراف في. 
 عدم ممارسة الجماع في فترة الخصوبة. 
 زیادة حموضة المھبل التي تمنع بعض الحیوانات المنویة في التلقیح. 
  الدھانات المستخدمة من قبل المرأة لعالج جفاف المھبل، وھذه العالجات

تؤثر بصورة كبیرة على الوسط الطبیعي والتوازن لعنق الرحم وللرحم 
یوانات المنویة ووصولھا إلى البویضة وبالتالي وتعیق فرص تحرك الح

 .تتسبب بصورة مباشرة في تأخر الحمل
  التشطیف المھبلي یعیق الحمل حیث تقوم بھ بعض النساء فور انتھاء العالقة

الزوجیة مباشرة وھو ما یؤدي إلى قتل الحیوانات المنویة الموجودة بعنق 
 .فشل الحملالرحم، وإعاقة وصولھا إلى البویضة وبالتالي 

  :أسباب تأخر اإلنجاب عند الرجل - 2

من  %40ھناك أسبابا عند الرجال قد تؤدي إلى تأخر اإلنجاب حیث تمثل        
  :الحاالت التالیة

 .عدم القدرة على إفراز السائل المنوي داخل المھبل أثناء عملیة الجماع -



  عزالدین بشقة  / د –أحالم ذیاب / أ 
  

  
 2020 جوان - 25: العدد                                                                              980

 :العلة المرضیة نتیجة ما یلي -
 الدم المرتفع مرض عضوي كداء السكري أو ضغط. 
  الحالة النفسیة، الضغوط العصبیة، االكتئاب النفسي، تعاطي المخدرات أو

 .المسكرات
  سرعة القذف والتي ال یمكن الرجل من إكمال عملیة الجماع وخروج السائل

 .المنوي في وقت مبكر وقبل وصولھ إلى مكانھ الطبیعي في المھبل
 ة مجرى البول مثل انسداد عیوب انسداد ممرات السائل المنوي إلى قنا

الوعاء الناقل، أو مضخات السائل المنوي نتیجة عیوب خلقیة أو التھابات 
 .مرضیة أو بسبب المضاعفات كمضاعفات عملیة الفتق الخصوي

  عیوب خلقیة في الجھاز التناسلي للرجل تمنعھ من توصیل السائل المنوي
 .لإلى المھبل مثل العیوب الخلقیة في قناة مجرى البو

 قصور في إنتاج الحیوانات المنویة وأنواعھا. 
 إفراز سائل منوي بدون حییات منویة. 
 .العیوب الخلقیة في تكوین الخصیة أو الخصیة المعلقة -
قصور الدورة الدمویة في الخصیة نتیجة انسداد كلي أو جزئي في الشریان  -

 .الخصوي لتدخل جراحي
قصور في الغدد الصماء تعرض إشعاعي أو التھابات مرضیة بالخصیة أو  -

مما یؤثر في نمو الحییات المنویة أو األورام الخبیثة التي تحلل األنسجة 
باإلضافة إلى التعرض لبعض العوامل الطبیعیة أو الكیمیائیة مثل تعرض 
الخصیة للحرارة الشدیدة أو تناول بعض األدویة والكیمیائیات أو اإلدمان على 

 .كحولیاتالتدخین أو تعاطي المخدرات وال
 .قصور في مركبات السائل المنوي -
 .الزوجة العالیة للسائل المنوي -
 .وجود صدید في السائل المنوي -
 .إفراز كمیة قلیلة من السائل المنوي -
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خلل في مركبات السائل المنوي مثل نقص السكر األحادي الالزم للحییات  -
في ) كیمیائيوسیط ( Brostaflandineالمنویة أو زیادة مركبات بروستافالندین 

 .السائل المنوي
ساعة وقد یموت  24أن الحیوانات المنویة الذكریة لھا عمر معین ال یتعدى  -

 .بعد الجماع
استخدام العالجات الموضعیة تؤخر فرص الحمل، وھي من أھم األسباب  -

التي تؤدي إلى تأخر الحمل وھي استخدام العالجات الموضعیة أثناء العالقة 
  42.ت التي یستخدمھا الرجل بغرض تأخر القذفالزوجیة مثل البخاخا

أخر اإلنجاب لھ أسباب بیولوجیة تستحوذ على : األسباب النفسیة - 3    
كل االھتمام في الفحوصات الطبیة والعالج وأسباب نفسیة غایة في األھمیة 
ومع ذلك ال یلتفت إلیھا أحد، وربما انتبھ الناس أخیرا ألھمیة العوامل النفسیة 

ي المتزاید بھذا الجانب وبسبب وجود كثیر من حاالت تأخر اإلنجاب بسبب الوع
  .التي ال یوجد لھا أسباب عضویة ومع ھذا تستمر دون سبب یفسر استمرارھا

ال یمكن ألحد استیعاب  :تأثیر العوامل النفسیة على الحمل واإلنجاب -  
الزوج والزوجة بعد استبعاد (العوامل النفسیة التي قد تؤثر ویمنع حدوث الحمل 

والعوامل النفسیة التي قد تؤدي لعدم حدوث ) من أي أسباب تمنعھم من اإلنجاب
حمل كثیرة وسجلت حاالت كثیرة كان الحاجز النفسي ھو السبب وراء تأخر 
اإلنجاب لسنوات عدیدة، وعندما أزیل ھذا الحاجز حصل الحمل بكل بساطة إن 

المساعدة في حدوث الحمل والعكس للراحة النفسیة أھمیة كبیرة للزوجین في 
  .صحیح

من  %15ھنا نوضح العالقة بین االكتئاب وتأخر اإلنجاب، إن حوالي   
المتزوجین عالمیا مصابون بتأخر اإلنجاب ولتأخره خصوصا في عالمنا 
العربي عواقب نفسیة وعائلیة واجتماعیة قد تكون أحد األسباب الرئیسیة 
للطالق، في حال ثبت عدم القدرة على اإلنجاب قد یخضع الزوجان لتحالیل 

جتھ وعدة جلسات تصویر باألشعة وفحوصات سریریة لمعرفة السبب ومعال
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ولكن لألسف قد یفشل العالج في العدید من الحاالت وھكذا یزید الضغط النفسي 
  . 43والعائلي على الزوجین مما یسبب لھما ضغوطا وربما االكتئاب والقلق

إن التعب واإلجھاد في  :العوامل النفسیة التي تؤثر على الرجل -  
المنویة، كذلك قدرة العمل من العوامل التي تؤدي إلى نقص في إنتاج الحیوانات 

الرجل الجنسیة تتحكم فیھا العوامل واألسباب العاطفیة، وقد ینجح العالج 
النفسي في عالج حاالت القذف السریع، وحاالت انعدام القذف عند الرجل، 

  .وحاالت عدم االنتصاب

أما العوامل النفسیة التي تؤثر على المرأة فمن الممكن أن تكون   
فشل االتصال الجنسي، أو إلى عدم المقدرة على إنتاج العوامل النفسیة بسبب 

البویضة وھناك بعض االفتراضات التي تفسر تأخر حدوث الحمل بسبب القلق 
والتوتر واللذان قد یحدثان تغییر في بعض اإلفرازات الداخلیة كقلة اإلفراز في 
عنق الرحم، وقد یؤدي إلى تقلص عضالت الجسم كعضالت جدار قناة فالوب، 

صاب بانقالب تشنجي یسد فتحتھا وقد تتقلص عضالت المھبل بحیث تتسبب فت
 . 44عسر الجماع

من بین العوامل  :دور الحالة النفسیة في حدوث تأخر اإلنجاب -  
  :النفسیة التي من الممكن أن تسبب أو تساھم في إحداث تأخر اإلنجاب

جار یؤثران عدم التوافق في العالقة الزوجیة وما یتبع ذلك من صراع وش - 1
على التوازن الھرموني وعلى انقباضات وانبساط عضالت الرحم واألنابیب 
وغیرھا، مما یؤثر على عملیة التبویض وعلى استقرار البویضة في الجھاز 
التناسلي الذي یحتاج إلى حالة من االستقرار لیتمكن من حضانة البویضة 

 .الملقحة ورعایتھا في ھدوء حتى تصبح جنینا
صراعات داخلیة لدى المرأة حول فكرة القرب من الرجل وإقامة  وجود - 2

عالقة معھ وذلك بسبب مشكالت نفسیة عمیقة الجذور أو بسبب الخوف 
  .45االجتماعي المبني على المبالغة في التحریم

، والتي ترفض بوعي أو بغیر )المسترجلة(الشخصیة الذكوریة العدوانیة  - 3
وعي الدور األنثوي المستقل والحاضن للحیوان المنوي ثم للبویضة الملقحة 
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ثم الجنین، واعتبار ذلك عدوانا علیھا تقاومھ بالرفض  واللفظ، وھذه 
 .الشخصیة لدیھا صراعات كثیرة حول دورھا كأنثى

ویة غیر الناضجة بیولوجیا نفسیا وفیھا تكون عملیة التبویض الشخصیة األنث - 4
ضعیفة أو یكون الرحم صغیرا أو األنابیب ضیقة، وتكون غیر ناضجة 

 .انفعالیا

 .البرود الجنسي الذي یسببھ أو یحتاجھ نشاط ھرموني باھت وضعیف - 5

ھا كأم الزوجة التي تأخذ دور األم لرجل سلبي واعتمادي، فالتركیبة النفسیة ل - 6
لھذا الزوج الطفل أو االبن تحدث خلال في العملیات البیولوجیة فال یحدث 

  .الحمل

 .وجود أم مسیطرة ومستبدة تجعل المرأة تكره دور األمومة وترفضھ - 7

وجود رغبات متناقضة في الحمل وعدمھ، فھي ترغب فیھ لتحقیق الدافع  - 8
قت خوفا من مشاكلھ الفطري لدیھا في أن تكون أما، وترفضھ في نفس الو

 . وتبعاتھ أو لشعورھا بأن حیاتھا الزوجیة تعیسة

الصدمات االنفعالیة المتكررة والتي تؤثر على الغشاء المبطن للرحم وتؤدي  - 9
 .إلى انقباضات كثیرة وغیر منتظمة في األنابیب والرحم وعنق الرحم

ا تؤدي إلى شدة التعلق باإلنجاب، فالرغبة الجامحة في حدوث الحمل ربم - 10
 .نزول البویضات قبل نضجھا

تكرار اإلثارة الجنسیة دون إشباع وھذا یصیب عنق الرحم باالحتقان  - 11
  .46والجفاف

إن الحالة االجتماعیة والمادیة التي تفرض  :األسباب االجتماعیة - 4    
ارتفاع معدل سوق الزواج على الرجل والمرأة، مما یضطر الزوج إلى العمل 
بعیدا عن زوجتھ، وإرھاقھ الجسماني وكال األمرین ال یضمنان لھما عالقة 
زوجیة مستقرة تزید من احتماالت حدوث الحمل، وھنا یجب أن نقر بحقیقة 

نا وھي أننا نعتبر المرأة ھي المسؤولة األولى عن تأخر نعیشھا في مجتمعات
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اإلنجاب مما یضع علیھا عبئا نفسیا وجسدیا كبیرا رغم مرور فترة قصیرة من 
  .الزواج، ولكن كما أن المرأة مسؤولة فالرجل مسؤول أیضا عن تأخر اإلنجاب

فالرجل علیھ أن یفرز كمیة معینة من السائل المنوي یحتوي على عدد 
مالئم من الحییات المنویة القادرة على إتمام عملیة تخصیب البویضة أثناء اللقاء 

  .الحمیم مع الزوجة

أما المرأة فیجب أن یكون لدیھا جھازا مناسبا صحیحا من حیث الصفة 
التشریحیة والتركیبیة والوظیفیة المكملة بالوظائف السلیمة لغددھا الصماء 

اضجة قابلة لإلخصاب، ومن ثم ھجرتھا إلى والتي یمكنھا من إفراز بویضات ن
  47.الرحم عبر قناة فالوب لتعیش داخل الرحم إلكمال وتطور الجنین

وكذلك من األسباب التي تؤدي إلى انخفاض معدالت اإلنجاب في المدن ترجع 
  :إلى خمسة أسباب وھي

 .ارتفاع تكالیف المعیشة - 1
 .تأخر سن الزواج - 2
 .ساء إلى سوق العملالعمل لساعات طویلة أو انضمام الن - 3
 .اھتمام المرأة بالعنصر الجمالي - 4
ارتفاع تكالیف الزواج والرغبة الشخصیة في تأخر اإلنجاب واالنشغال  - 5

 .بالعمل والرغبة في قضاء المزید من الوقت

  :اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة - 7

  .اعتمدنا المنھج الوصفي الفارقي: المنھج المستخدم في البحث - 1

تم اختیار المؤسسة االستشفائیة المتخصصة األم والطفل : مجتمع البحث - 2
  .بوالیة باتنة - مریم بوعتورة 

  :فردا خصائصھا كما یلي) 58(تتألف العینة من :عینة البحث - 3

  .29 :؛ إناث29 :ذكور: الجنس - 

  .10 :العاطلون ؛48: العاملون :العمل -
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  .17 :؛ جامعي22 :ثانوي؛ 10 :متوسط :المستوى التعلیمي -

  .13 :؛ الریف45 :المدینة :السكن -

تم إجراء الدراسة المیدانیة على مستوى : المجال الزماني والمكاني للدراسة - 4
المؤسسة االستشفائیة المتخصصة األم والطفل مریم بوعتورة بوالیة باتنة، 

أفریل حتى  1على األزواج الذین لدیھم تأخر اإلنجاب، في الفترة الممتدة بین 
  . 2019 جوان 6

تم تصمیم االستبیان الخاص بالسلوك : األدوات المستخدمة في الدراسة - 5
عبارة موجبة  16عبارة سالبة و 14منھا  عبارة، 30الغذائي والذي یتألف من 

أما البدائل  )3،2،1( )دائما، أحیانا، أبدا(وإعطاء أوزان للبدائل االیجابیة 
  .)1،2،3( السلبیة فكانت أوزانھا

  :الخصائص السیكومتریة لألداة - 6

  تم حساب الصدق التمییزي لألداة فكانت النتیجة كما یوضحھا : الصدق -

  یبین حساب الصدق التمییزي لألداة)  01(الجدول 

  المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

"ت"قیمة   
درجة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

 2,06 47,37  المجموعة  العلیا    
-17.49 15 0.001 

 5,68 65,06  المجموعة الدنیا 

  

، ما یجعلنا نطمئن لصدق 0.001نالحظ وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى 
  .األداة

تم حساب ثبات مقیاس السلوك الغذائي  :الثبات باستخدام التجزئة النصفیة -
حالة من الحاالت المدروسة، 58بطریقة التجزئة النصفیة على عینة قدرت 

وذلك بحساب معامل االرتباط بین درجات النصفین الفردي والزوجي، 
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والتي كانت دالة عند مستوى  0.85بتطبیق معادلة بیرسون والتي تساوي 
براون لتصحیح الطول، حیث كانت ، ثم تم تطبیق معادلة سبیرمان 0.01

  . 0.01وھي األخرى دالة عند مستوى  0.98النتیجة 

  :عرض ومناقشة النتائج

  :عرض ومناقشة الفرضیة األولى

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في : تنص الفرضیة األولى على أنھ      
  .تعزى لمتغیر الجنس السلوك الغذائي لدى األزواج متأخري اإلنجاب

لداللة الفروق في السلوك الغذائي بین " ت"یبین اختبار ) 02( رقمجدول 
  .الذكور واإلناث المتأخرین في اإلنجاب

  ). 29=ن ( إناث   ). 29 =ن ( ذكور   العینة    
قیمة 

  "ت"
مستوى 

  المتغیرات  الداللة
  متوسط

  حسابي

  إنحراف

  معیاري

  متوسط

  حسابي

  إنحراف

  معیاري

السلوك 
  الغذائي

  غیر دال   -0,89  8,436  55,79  6,819  54,00

  

لداللة الفروق بین " ت"وللتأكد من صدق الفرضیة تم استخدام اختبار 
الذي یظھر  أن الفروق ) 02(متوسطات الذكور واإلناث وھي مبینة في الجدول 

في السلوك الغذائي في الدراسة بین الذكور واإلناث غیر دالة إحصائیا، أي أنھ 
واضحة بینھما في السلوك الغذائي، وبالتالي لم تتحقق الفرضیة ال توجد فروق 

  .األولى

فالنظام الغذائي غیر المتوازن لھ تأثیر سلبي على الخصوبة سواء 
بالنسبة للرجل أو المرأة، ومن أكثر مسببات العقم الثانوي والضرر على 

قھوة الصحة اإلنجابیة لدى األزواج ھو اإلكثار من الكافیین الموجود في ال
والشاي والمشروبات الغازیة، واإلكثار من تناول الوجبات السریعة بسبب 
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احتوائھا على كمیة كبیرة من الدھون المشبعة، وكذا السموم الفطریة من بینھا 
االوكراتوكسین والتي لھا تأثیرات صحیة سیئة على صحة اإلنسان والحیوان 

غذیة الملوثة بطریقة من خالل تأثیره على الجھاز التناسلي عن طریق األ
مباشرة أو من خالل تناول األغذیة الحیوانیة أو منتجاتھا والتي تلوثت بالسم عن 

  .طریق تناولھا ألعالف ملوثة بطریقة غیر مباشرة

كما تسبب األكالت السریعة زیادة الوزن بسبب عدم انتظام الوجبات 
الغذاء في ظھور بعنوان تأثیر ) 2016 فاطمة فائق جمعة،(حیث خلصت دراسة 

أكیاس المبایض وتأثیره على الصحة اإلنجابیة والتي أكدت أن النساء المصابات 
بأكیاس المبایض لدیھن بدانة بمختلف مستویاتھا ،وھذا راجع إلى سوء التغذیة 

  .التي تكون نتیجة نظام غذائي غیر متوازن

 Kazemكما تتفق نتائج ھذه الدراسة مع تلك التي قاما بھا كاظم و أردالن 

Mohammad & Ali Ardalan, 2009) ( والتي خلصت إلى أن تناول كمیات
لھ عالقة بضعف تركیز " Eه،"منخفضة من المواد المضادة لألكسدة وفیتامین 

  .الحیوانات المنویة وحركتھا

ة، فلیس فاالھتمام الجید بالتغذیة لھ تأثیر مباشرة على الصحة اإلنجابی
المھم زیادة كمیات األكل بقدر االھتمام بنوعیتھ، فالغذاء المتوازن ھو ما یحتویھ 
من عناصر مختلفة من نشویات وسكریات ولحوم، إلى جانب البیض والسمك 

  .والخضر والفواكھ

ففي دراسة جرت بالمملكة المتحدة والدانمارك والتي تم فیھا مقارنة 
لت من خالل أطفال األنابیب بالحاالت التي لم الغذاء في الحاالت اللواتي حم

تنجح، ُوجد أنھ في الحاالت الناجحة یحتوي غذاؤھم على مستوى أعلى من 
جوان (الخضروات والفواكھ المتنوعة وكذلك البروتینات الحیوانیة واألسماك 

  ).2013ویبستر،

 ه، ج، ا،( وبالتالي فان إتباع نظام غذائي غني بالمواد المضادة لألكسدة
والتي لھا فائدة  )الكاروتینات مركبات الفالفونوید، عنصر السیلینیوم، زنك،

والتي تكون بكمیات  (Anderson,2010)  لخصوبة الزوجین ونجاحھما اإلنجابي
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كبیرة في الفواكھ والخضروات والمنتجات الحبوب الكاملة والتي لھا أھمیة 
في خصوبتھما، فسوء التغذیة كبیرة سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة  بحیث تزید 

وتدني المستوى المعیشي لدى األزواج سیؤدي إلى تفشي المرض 
  .وانتشاره،والذي سیؤدي بدوره إلى خصوبة منخفضة

 :عرض ومناقشة الفرضیة الثانیة -

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في : تنص الفرضیة الثانیة على
  .عزى لمتغیر العملالسلوك الغذائي لدى األزواج متأخري اإلنجاب ت

لداللة الفروق في " ت"وللتأكد من صدق الفرضیة تم استخدام اختبار 
الذي  )03(السلوك الغذائي بین العاملین وغیر العاملین وھي مبینة في الجدول 

یظھر أن الفروق في السلوك الغذائي في الدراسة بین العاملین وغیر العاملین 
فروق واضحة بینھما في السلوك الغذائي، غیر دالة إحصائیا، أي أنھ ال توجد 

  .وبذلك عدم تحقق الفرضیة الثانیة
لداللة الفروق في السلوك الغذائي بین " ت"یبین اختبار : )03(جدول رقم 

  .العاملین وغیر العاملین المتأخرین في اإلنجاب

  ) 10=ن( غیر عاملون   ) 48 =ن( عاملون   العینة
قیم�����������ة 

  "ت"
مس��توى 

  المتغیرات  الداللة
المتوس�����ط 

  الحسابي
االنح��راف 

  المعیاري
المتوس���������ط 

  الحسابي
االنح��راف 

  المعیاري

الس�������������لوك 
  الغذائي

54,77  7,082  55,50  10,406  0,58-  
غی�����������ر 

  الدالة

  
إن الفروق في السلوك الغذائي بین العاملین وغیر العاملین غیر دالة 

الغذائي، فمعظم إحصائیا أي أنھ ال توجد فروق واضحة بینھما في السلوك 
الدراسات التي تم االطالع علیھا ركزت على نوعیة وجودة الغذاء المتناول من 
قبل الزوجین، كذلك یمكن اإلشارة إلى أن بیئة العمل أو مكان العمل لھا تأثیرا 

المعرضون (على الخصوبة بحیث أنھا تضر بالجھاز التناسلي بالنسبة للعمال 
  .)1998( ما في دراسة عبد الحمیدمھنیا للمبیدات النیماتودیة ك
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كما اكتشف األطباء  أن المزارعین في الوالیات المتحدة األمریكیة  
الذین یستخدمون مواد غیر عضویة للقضاء على اآلفات الزراعیة والتي تؤثر 
على الجھاز التناسلي للرجل والمرأة؛ فبالنسبة للرجل تؤدي إلى ضعف 

سبة للمرأة تؤدي إلى ضمور المبیض وإضعاف الحیوانات المنویة وموتھا، وبالن
نشاطھ وقتل البویضة وبذلك یتوقف التبویض، ولوحظ كذلك انقطاع للدورة 
الشھریة وعدم انتظامھا في حاالت أخرى، وباألخص التي تحتوي على 

  .الرصاص والكادمیوم حیث یعانون تأخرا ملحوظا في الحمل واإلنجاب
عمل بشكل كبیر والتي أجریت فمعظم الدراسات ركزت على بیئة ال

على العدید من العاملین بمجال المبیدات الزراعیة البیروثویدیة أظھرت أن 
لدیھم نقص في نسبة الخصوبة قد تصل إلى درجة العقم، كما أنھ عندما یكون 
ھناك استعمال مكثف للمبیدات الحشریة ومنھا السیبرمثرین في منطقة سكانیة 

 .بر للنساء العقیماتمعینة نالحظ وجود نسبة أك
كذلك بالنسبة لألشخاص الذین یعملون في اإلشعاع ، حیث تؤثر األشعة 
في التناسل ویعد الجھاز التناسلي عند الرجل شدید التأثر باإلشعاعات مقارنة مع 
الجھاز التناسلي للمرأة، حیث تكون فترة تأخر الحمل متناسبة مع جرعة األشعة 

  .الممتصة
اص الریاضیین الذین یستخدمون ھرمون أضف إلى ذلك األشخ

الذكورة بإفراط بھدف زیادة حجم عضالت الجسم مع ریاضة كمال األجسام 
وھذا االستخدام یؤدي إلى نقص شدید بعدد الحیوانات المنویة وقد یؤدي لغیابھا 

شھرا  12 إلى 4بشكل كامل في السائل المنوي وبعد إیقافھا قد یحتاج الجسم من 
  .یرھا السلبي على عملیة إنتاج الحیوانات المنویةللتخلص من تأث

إن عدم توافق نتائج ھذه الدراسة مع الدراسات المشار إلیھا یرجع 
باألساس إلى التحقق من فرضیة السلوك الغذائي ودوره في تأخر اإلنجاب 

في أماكن العمل، ) ذكورا أم إناثا(ولیس إلى طبیعة األخطار المحدقة باإلنسان 
بن بیئتھ تحكمھ ثقافة موحدة ومنھا ثقافة النظام الغذائي حیث أن كل فاإلنسان ا

من الذكر واألنثى سواء كان عامال أم غیر عامل یعیش نمطا معروفا من تناول 
نوعیة  معروفة  من األغذیة، یلجأ البطال إلى محالت األكالت السریعة لما 
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نفس المحالت عند  یكون مسافرا أو خارج البیت ومثلھ العامل الذي یتوجھ إلى
وجبة الغذاء أو یعود للبیت لتناول ما یتناولھ ذلك البطال، أضف إلى ذلك 

 Anneحسب ما أكدتھ دراسة  –المتقارب ) مستوى الدخل(المستوى المعیشي 
Donnadieu حیث أن فئة قلیلة )2010(وكذا دراسة غانم  )2009( وآخرون ،

  .یمكن لھا أن تنوع أو تجد موائد غنیة
توجد : تنص الفرضیة الثالثة أنھ :عرض ومناقشة الفرضیة الثالثة-

فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك الغذائي لدى األزواج متأخري اإلنجاب 
  .تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي

لداللة الفروق في " ت"الفرضیة تم استخدام اختبار  وللتأكد من صدق
، )04(السلوك الغذائي بین الجامعیین وغیر الجامعیین وھي مبینة في الجدول 

الذي یظھر أن الفروق في السلوك الغذائي بین الجامعیین وغیر الجامعیین دالة 
  .إحصائیا، وبذلك تحقق الفرضیة

الفروق في السلوك الغذائي بین  لداللة" ت"یبین اختبار : )04(جدول رقم 
  .الجامعیین وغیر الجامعیین المتأخرین في اإلنجاب

  ) 17=ن ( غیر جامعیون   )41 =ن( جامعیون   العینة
قیمة 

  "ت"
مستوى 

  المتغیرات  الداللة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

السلوك 
  الغذائي

52,439  5,950  60,82  8,212  4,35-  0,001  

  

ویمكن فھم ھذه النتیجة في ضوء فاعلیة تأثیر متغیر التعلیم في زیادة 
خبرات األزواج ووعیھم ومعارفھم وما ینعكس على تحسین المعیشة من خالل 
تناول الغذاء الجید الغني بكل المكونات األساسیة والضروریة، إذ أن ارتفاع 

إلى تحسین مستوى المعیشة والرفاھیة مستوى التعلیم یؤدي بالضرورة 
  .االقتصادي، الذي ینعكس إیجابا على نوعیة التغذیة
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فالمستوى التعلیمي المرتفع ینعكس بالضرورة على ثقافة الفرد الغذائیة 
من خالل الوعي الصحي بالسلوكیات غیر صحیة التي تنتج عن الممارسات 

  .م الیومیةالغذائیة الخاطئة التي یتبعھا األزواج في حیاتھ

إن المستوى التعلیمي أكثر تأثیرا على العادات والسلوك الغذائي 
واستھالك الغذاء، فاألزواج الذین لدیھم مستوى تعلیمي مرتفع لدیھم  دخل 
مرتفع وبالتالي إتباع نظام غذائي متوازن المؤثر مباشرة على الخصوبة، فلیس 

الثقافة الغذائیة السلیمة وكذا المھم كمیة األكل بل نوعیتھ، وھذا ما ینعكس على 
وعیھم بأھمیة أداء التمارین الریاضیة بشكل دوري ومستمر للمحافظة على قوة 
وحیویة الجسم، والمحافظة على الوزن المناسب للجسم والراحة الكافیة للجسم، 
كلھا عوامل مساعدة ومحفزة على اإلنجاب وھذا ما ذھبت إلیھ دراسة سلوى 

  .)2015(حزیم وآخرون 

أما بالنسبة لألزواج الذین لدیھم مستوى تعلیمي منخفض، فھم یقعون 
عادة في وظائف ذات دخل محدود حیث ینعكس ذلك سلبا على مستواھم 

  .المعیشي

وقد یزید مستوى تعلیم الزوجین من اھتمامھما باستخدام طرق 
تكنولوجیة ووسائل طبیة حدیثة للحصول على األطفال، وقد یعرض عنھا 

الذین لدیھم انخفاض في المستوى التعلیمي وتعد ھذه النتیجة منسجمة األزواج 
مع نتائج الدراسات السابقة التي تشیر إلى ارتفاع نسبة العقم وتأخر اإلنجاب بین 
األزواج الذین لدیھم انخفاض في المستوى التعلیمي نتیجة شدة تمسكھم بالقیم 

قضایا الحمل واإلنجاب والتي والممارسات التقلیدیة والطرق الشعبیة المتعلقة ب
  .قد تزید من فرص العقم لدیھم

: تنص الفرضیة الرابعة على أنھ :عرض ومناقشة الفرضیة الرابعة -
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك الغذائي لدى األزواج متأخري 

  ).یفي/حضري(اإلنجاب تعزى لمتغیر السكن 

لداللة الفروق في " ت"اختبار وللتأكد من صدق الفرضیة تم استخدام 
) 05( السلوك الغذائي بین سكان المدینة وسكان الریف وھي مبینة في الجدول
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الذي یظھر أن الفروق في السلوك الغذائي في الدراسة بین سكان المدینة وسكان 
الریف غیر دالة إحصائیا، أي أنھ ال توجد فروقا واضحة بینھما في السلوك 

  .تحقق الفرضیةالغذائي وبذلك عدم  
لداللة الفروق في السلوك الغذائي بین " ت"یبین اختبار  )05(جدول رقم 

  .الحضریین والریفیین المتأخرین في اإلنجاب

  )13=ن (ریفي   )45 =ن (حضري   العینة
قیمة 

  "ت"
مستوى 

  المتغیرات  الداللة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

السلوك 
  الغذائي

  غیر دالة  -0,58  10,048  56,00  6,92  54,57

  

یبدو أن السكن في المناطق الحضریة یتضمن آلیات محفزة لألزواج   
للبحث عن خدمات طبیة مساعدة ومتطورة في مجال العقم والوالدة، ومثلھ 
السیدات الالتي یقطن في المناطق الریفیة حیث أن ثورة التواصل أزالت 

وأصبحت الثاقفة الجنسیة والتكاثریة متقاربة بین سكان الحضر وسكان  الفروق
الریف اللھم بعض الشواذ الالتي یزداد تمسكھن بالقیم والمعتقدات المثبطة 

  .إلقبالھن على الخدمات الحدیثة المتعلقة بالخصوبة واإلنجاب

فالحیاة الحضریة تقوم في الغالب على التقلیل من شدة الضغوط   
یة والثقافیة المفروضة على األزواج خاصة تلك المتعلقة باستخدام االجتماع

طرق تكنولوجیة حدیثة للحصول على األطفال، ومن منطلق ارتفاع مستوى 
التمدرس وزیادة وتیرة التواصل استطاعت المرأة الریفیة التقلیل من شدة 

ممتدة الضغوط االجتماعیة خاصة أمام انتشار األسرة النوویة وتقلص األسرة ال
فالرصید الثقافي سواء حضري أو ریفي قد . التي لم تعد حكرا على المدن فقط

یسھم بتكوین قناعات ومواقف أكثر حداثة بخصوص سلوكھم اإلنجابي بعیدا 
ولم یعد اقتران مكان ) 2012 كرادشة،(عن سطوة القیم والتقالید المتوارثة 

ة المتخصصة بمشكالت اإلقامة في المناطق الحضریة بتوافر الخدمات الطبی
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العقم والخصوبة وقربھا، وتوافر أنماط حیاتیة وثقافیة مواتیة الستخدام 
تكنولوجیا طبیة حدیثة ومتقدمة في مجال معالجة مشكالت العقم والوالدة، بل 

  . امتد إلى سكان الریف

وتجدر اإلشارة في ھذا الخصوص إلى أن التحضر عادة ما یرتبط 
ادة مساھمتھا االقتصادیة بسوق العمل، وزیادة تأثرھا بزیادة تحرر المرأة وزی

بقیم الحداثة وببروز تحوالت مھمة في أدوارھا ومكانتھا االجتماعیة التي قد 
یكون لھا تأثیرا سلبیا على قدرتھا البیولوجیة على الحمل واإلنجاب بشكل 
طبیعي مما یزید من إقبالھا على المؤسسات الطبیة المتخصصة لعالج حالة 

  .لعقم لدیھاا

  :خاتمة

یعتبر الغذاء الجید ھو الغذاء المتوازن في مكوناتھ المختلفة والخالي من  
المیكروبات  والملوثات الكیماویة الضارة لمساعدة الجسم في الوقایة من السموم 
التي قد یتعرض لھا، وعلى الرغم من أھمیة الغذاء إال أنھ قد یتسبب أحیانا في 

ة تلوث الغذاء بالمبیدات أو نتیجة إتباع نظام غذائي غیر كثیر من األخطار نتیج
صحي من خالل السلوكیات الغذائیة الخاطئة التي یكون لھا تأثیرا سلبیا على 
صحة الفرد، نتیجة نقص الوعي والثقافة الغذائیة، وھو ما یتوافق مع الفرضیة 

ة لألزواج الذین التي ترى أن للمستوى التعلیمي تأثیرا فعاال على الثقافة الغذائی
لدیھم تأخرا في اإلنجاب، مما ینعكس على الكثیر من وظائفھم الحیویة ومنھا 

  .اإلنجاب

ومن ھنا وجب التركیز على ترقیة الصحیة عبر حمالت التوعیة التي 
تركز على مبادئ التثقیف الغذائي والعوامل المؤثرة على السلوك الغذائي 

ى المعلومات والخبرات الالزمة للقیام لمساعدة أفراد المجتمع في الحصول عل
  .باالختیار المناسب لغذائھم والعمل على تغییر عاداتھم الغذائیة
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  استبیان السلوك الغذائي : ملحق
  :البیانات األولیة

 أنثىذكر                               :     الجنس -
 )ة(عاملغیر )                              ة(عامل:   العمل -
 ابتدائي      متوسط       ثانوي       جامعي:    المستوى التعلیمي -
 الریف                       المدینة:            السكن -

  :تعلیمة االختبار
أمامك مجموعة من العبارات التي تدور في مجملھا حول السلوك الغذائي 

وكیات و علیھ اقرأ كل والھدف منھا ھو التعرف على موقفك إزاء بعض السل
أمام البدیل الذي تراه مناسبا، مع العلم أن ما ستتدلي   (X)عبارة بتمعن وضع 

  شكرا على تعاونكم.  بھ من معلومات یستخدم ألغراض البحث العلمي
  

  أبدا  أحیانا  دائما  العبــــــــــــــارة  الرقم
        أستھلك الوجبات السریعة بكثرة  01
        الشاي بعد األكل مباشرةأفضل تناول   02
        أتناول الفواكھ  المعلبة أكثر من الطازجة  03
        أفضل تناول وجبات غنیة بالدھون   والزیوت  04
        أفضل شرب الماء عند االستیقاظ من النوم صباحا  05
        أنوع في المواد الغذائیة المتناولة   06
        أتناول الخضار في مرتان أو ثالث أسبوعیا  07
        أتناول الطعام كلما شعرت بالجوع  08
        أغسل الخضر والفواكھ  جیدا  09
       أفضل استھالك اللحوم البیضاء  10
       أتناول الحلوى بعد كل وجبة  11
        أفرط في استخدام التوابل في وجبتي  12
        أتناول األسماك مرتین في األسبوع  13
         أمضغ الطعام جیدا قبل البلع  14
        أراقب وزني دوریا  15
، أتناول وجبات غذائیة متوازنة تشمل الكربوھیدرات  16

  المعادن ،األمالح ،البروتینات ،الدھون
      

        أتناول القھوة بعد األكل مباشرة لتحسین الھضم  17
        أعتمد في غذائي على المكمالت الغذائیة الصناعیة  18
الفیتامینات التي تساعد على احرص على تناول   19

 )12ب ،6ب فیتامین ه ،ج،( زیادة الخصوبة
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        أتناول الطعام المحضر في المنزل  20
        أتناول المشروبات الغازیة بعد كل وجبة طعام  21
       أمیل الى استخدام مواد التنظیف بكثرة  22
        أستھلك الحلویات المحضرة في المنزل  23
المشروبات الغنیة بااللوان والنكھات  افضل تناول  24

  الصناعیة
      

       أتناول وجباتي في أواني بالستیكیة  25
       أفرط في تناول الملح  26
أفضل استخدام األعشاب الطبیعیة في تحضیر   27

 الوجبات
      

أفضل تناول الطعام المطھي  على البخار على   28
 الطعام المقلي

      

       أذھب للنوم مباشرة أتناول طعام العشاء ثم  29
المتعلقة بالسعرات الحراریة )النشرة(أقرأ التعلیمات   30

  .عند شراء المواد الغذائیة
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  :الملخص
اإلداري بالمؤسسة ھدفت ھذه الدراسة أساسا إلى الكشف على مستوى التمكین 

عن اختالف مستوى التمكین اإلداري لدى و" أسمیدال عنابة''العمومیة الجزائریة 
 .عینة البحث باختالف الخصائص الشخصیة والتنظیمیة

الدراسة استخدم الباحثان المنھج الوصفي، ھذه ولتحقیق األھداف الفرعیة ل
، )الثبات-الصدق(ریة واالستبیان كأداة أساسیة تم التحقق من خصائصھ السكومت

موظف وموظفة اختیرت بطریقة المسح الشامل، كما ) 15(وتكونت عینة دراستنا من 
لتفریغ البیانات ) Spss22(تم استخدام الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  :ومعالجتھا وتحلیلھا توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
محل الدراسة '' أسمدال عنابة '' سسة لدى موظفي مؤ أن مستوى التمكین اإلداري -

  .متوسط
یعزى '' أسمیدال عنابة '' ال یختلف مستوى التمكین اإلداري لدى موظفي مؤسسة -

  ). أنثى- ذكر(للجنس 
یعزى '' أسمیدال عنابة '' ال یختلف مستوى التمكین اإلداري لدى موظفي مؤسسة -

  .للسن
یعزى '' أسمیدال عنابة '' مؤسسةال یختلف مستوى التمكین اإلداري لدى موظفي  -

  .لسنوات العمل
  .تقدیم جملة من التوصیات والمقترحات إلىانطالقا من ھذه النتائج انتھت الدراسة 

                                                        
 .المؤلف المرسل – 1
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  .أسمدال عنابة، المؤسسة العمومیة، التمكین اإلداري: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
in Algerian public institutions. Accordingly, a field study at the 
"Asmidal Annaba" company was conducted. To achieve the goals of 
this study. The researchers used the descriptive approach and the 
questionnaire as a basic tool whose psychometrical properties 
(honesty - consistency) were verified. Our sample consisted of (15) 
employees (male and female ) chosen according to the comprehensive 
survey method. Statistical packages for social sciences (Spss22) were 
used as well to download the data, process it and analyze it 
statistically. The study reached the following results: The level of 
administrative empowerment in the company under study "Asmidal 
Annaba” is average . The level of empowerment does not differ due to 
the difference in the personal and administrative properties: The level 
of administrative empowerment among the employees of the company 
does not differ due to the difference in gender (male-female) as it does 
not differ due to the difference in age, or the difference in years of 
work. Based on these results, the study ended with the presentation of 
a set of recommendations and proposals. 
Key words  (administrative empowerment ; public institutions). 
 

  : مقّدمة
تشھد مجتمعات الیوم تطورات في مختلف المجاالت فاختلفت توجھاتھا 

وھذا األمر الذي فرض على وتعددت مطالبھا واحتیاجاتھا ومنھا اھتماماتھا 
اغلب المنظمات، فالمنظمات الجزائریة على غرار مثیالتھا في وجب علیھا 
مواكبة التغیرات لتقدیم أجود المنتجات التي تمكنھا من السیر قدما للحفاظ على 
مكانتھا وتقریر مصیر مستقبلھا لضمان استمرارھا وبقائھا، ولعظم المسؤولیة 

دة والرؤساء والمشرفین استوجب علیھم التفكیر في آلیات وتزاید المھام على القا
جدیدة والتي من شأنھا تقلیل أعباء السلطة من خالل تمكین للمسؤولیة لصالح 

" التمكین اإلداري"وھذا ال یتم إال من خالل عملیة . األتباع والمرؤوسین
لألفراد حیث یعبر عن فلسفة إداریة وإستراتیجیة حدیثة یھدف من خاللھا 

 .التحفیز واإلثارة للطاقات الكامنة لدى أفراد المنظمة
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وعلیھ سنحاول من خالل ھذه الورقة البحثیة الكشف على مستوى 
الجنس (صیة التمكین اإلداري للمورد البشریة من خالل بعض الخصائص الشخ

أسمدال "في المؤسسة الجزائریة ) عدد سنوات العمل(والتنظیمیة ) والسن
ى مجموعة من التوصیات واالقتراحات التي تساعد في ، للتوصل إل"عنابة

 .كیفیة استغالل التمكین استغالل ایجابیا والحد من العوامل التي تقاومھ
إن عالم الیوم یشھد ثورة حقیقیة في مختلف  :إشكالیة الدراسة - 1

المجاالت، فاختلفت التوجھات وتعددت المطالبات واالحتیاجات، األمر الذي 
فرض على اغلب المنظمات مواكبة التغیرات لتقدیم أجود المنتجات انطالقات 
االستغالل األمثل للمدخالت، ونظرا لتزاید المھام على الطبقات العلیا والوسطى 

لیھم التفكیر في آلیات جدیدة والھدف منھا تقلیل أعباء السلطة توجب ع
" التمكین اإلداري"والمسؤولیة لصالح األتباع وھذا ال یتم إال من خالل عملیة 

والھدف تحفیز   اإلدارةالذي یعتبر الفلسفة الجدیدة التي أحدثت ثورة في عالم 
  .وإثارة الطاقات الكامنة لدى أفراد المنظمة

التمكین ظھوره لم یأتي فجأة، فظھوره وتطوره كان نتیجة  ففكر     
تقریبا، فھو حتمیة أكثر من ضروریة  عملیات تراكمیة قد تزید على مائة عام

لتنمیة وتسییر المورد البشري وھذا ما یذھب إلیھ العدید من  إلیھافي یلجأ 
ر وفي ظل ما تسعى إلیھ منظمات الیوم من طرق تسیی. الباحثین والدارسین

التعرف على  إلىوعلیھ جاءت دراستنا الحالیة تھدف .وإدارة أفرادھا العاملین
من خالل طرح التساؤلین '' أسمیدال عنابة '' واقع التمكین اإلداري في مؤسسة 

  :الرئیسیین التالیین 
ففكر التمكین ظھوره لم یأتي فجأة، فظھوره وتطوره كان نتیجة      

تقریبا، فھو حتمیة أكثر من ضروریة  ائة عامعملیات تراكمیة قد تزید على م
في یلجأ الیھا لتنمیة وتسییر المورد البشري وھذا ما یذھب إلیھ العدید من 

وفي ظل ما تسعى إلیھ منظمات الیوم من طرق تسییر . الباحثین والدارسین
التعرف على  إلىوعلیھ جاءت دراستنا الحالیة تھدف .وإدارة أفرادھا العاملین

من خالل طرح التساؤلین '' أسمیدال عنابة '' مكین اإلداري في مؤسسة واقع الت
  :الرئیسیین التالیین 
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  ؟''أسمدال عنابة''لدى عینة البحث في مؤسسة  اإلداريما ھو مستوى التمكین  -
لدى عینة البحث باختالف الخصائص  اإلداريھل یختلف مستوى التمكین  -

  الشخصیة والتنظیمیة؟
  :التساؤل الرئیسي الثاني التساؤالت الفرعیة التالیةویتفرع عن ھذا 

لدى عینة البحث یعزى الختالف  اإلداريھل یختلف مستوى التمكین  - 1
  ؟)أنثى- ذكر(الجنس 

  لدى عینة البحث یعزى الختالف السن؟ اإلداريھل یختلف مستوى التمكین  - 2
لدى عینة البحث یعزى الختالف  اإلداريھل یختلف مستوى التمكین  - 3

  سنوات العمل؟
 :الفرضیات الرئیسة - 2
'' أسمدال عنابة '' لدى عینة البحث في مؤسسة  اإلداريمستوى التمكین  -1 

  .مرتفع
لدى عینة البحث باختالف الخصائص  اإلداريیختلف مستوى التمكین  - 2

  .الشخصیة والتنظیمیة
 :الفرضیات التالیةالفرضیة الثانیة وتتفرع عن ھذه 

 ).أنثى-ذكر(لدى عینة البحث یعزى للجنس  اإلداريیختلف مستوى التمكین  -
 .لدى عینة البحث یعزى للسن اإلداريیختلف مستوى التمكین  -
  .یختلف مستوى التمكین اإلداري لدى عینة البحث یعزى لسنوات العمل -
  :تكمن أھمیة الدراسة فیما یلي :أھمیة الدراسة  - 3

العمل على الوصول إلى نتائج میدانیة لحقیقة مستوى التمكین اإلداري السائد  -
، والذي من شأنھا تقدیم توصیات وبدائل ''أسمیدال عنابة '' في المؤسسة 

لتدعیم نقاط القوة وتدارك نقاط الضعف لتحسین واقع التمكین اإلداري 
 .وتفعیلھ في ھذه المؤسسة

اإلداري في المؤسسة، مما یساعد المدیرین الكشف على واقع التمكین  -
والمشرفین في ھذه المؤسسة من االستفادة من نتائج ھذه الدراسة وتوظیف 

 .توصیاتھا لتحسین النتائج المرجوة من التمكین
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إضافة لھذه فالدراسة یمكنھا تمھید الطریق أمام عدد من البحوث والدراسات ، 
لتي من الممكن أن تؤثر على ذات ما یجعلھا تضیف المزید من المتغیرات ا

  .  الموضوع بما یسھم في تحقیق التراكم المعرفي
 :وتھدف الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة :أھداف الدراسة  - 4

 .''مؤسسة أسمیدال عنابة''الكشف على مستوى التمكین اإلداري في  -
لدى عینة البحث یعزى للجنس  اإلداريالكشف عن اختالف مستوى التمكین  -

 ).أنثى -ذكر(
 .لدى عینة البحث یعزى للسن اإلداريالتعرف عن اختالف مستوى التمكین  -
الكشف عن اختالف مستوى التمكین اإلداري لدى عینة البحث یعزى لسنوات  -

 .العمل
 :التعریفات اإلجرائیة - 5

الحالة '' یعرف التمكین اإلداري على أنھ  :اإلداريتعریف التمكین 
أسمیدال ''النفسیة والنفسوجسدیة التي یعیشھا الموظف بالمؤسسة العمومیة 

، والتي تساعده على توظیف جمیع طاقاتھ والمترجمة في سلوكھ ''عنابة
  . ''االیجابي للرفع من مستوى وجودة أدائھ

الي الدرجات یقصد بھ مجموع إجم :اإلداريمستوى التمكین  تعریف
المتحصل علیھا من خالل استجابات الموظفین بالمؤسسة العمومیة لصناعة 

مصلحة الموارد البشریة ، مصلحة ('' أسمیدال عنابة''األسمدة واألدویة الفالحیة 
على مقیاس التمكین اإلداري المعد لھذه الدراسة، وصحح على مقیاس ) الكیمیاء

 ،]1.33- 1[مستوى منخفض : یلي لیكرت الخماسي ومستویاتھ حددت كما
 .]4.01-2.68[مستوى مرتفع  ،]2.67 -1.34[مستوى متوسط 

وھي مؤسسات تابعة للدولة تقدم خدمات في  :المؤسسات العمومیة
المجال الفالحي، وتسیر من طرف أشخاص یختارون من طرف الجھات 

واألدویة  األسمدةالمؤسسة العمومیة لصناعة ''الوصیة، وفي دراستنا متمثل في
  .'')مصلحة الموارد البشریة و مصلحة الكیمیاء( أسمیدال عنابة ''الفالحیة 
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 :الدراسة السابقة - 6
عبد هللا بن عبد الرحمان البریدي،نورة بنت محمد الرشیدي ( دراسة

مستویات ومعوقات التمكین وعالقتھ بالوالء التنظیمي في : بعنوان) 2012
 یقیة على عینة من مصارف مدینة بریدة،دراسة تطب" المصارف السعودیة

وھدف ھذه الدراسة التعرف على مستوى تمكین العاملین والوالء التنظیمى في 
مصارف مدینة بریده، وتحدید ما إذا  المصارف السعودیة ممثال في عینة من

كان ھناك عالقة بین تمكین العاملین والوالء التنظیمي والتعرف على طبیعة 
وتم استخدام  .قد یترتب علیھا بخصوص األداء في المصارف تلك العالقة وما

في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي والذي یتم من خاللھ الوصف الكمى 
لمفھومى التمكین العاملین والوالء التنظیمي واستكشاف العالقة بینھما باعتماده 

إلى أن وجود على أسلوب اإلستبیانة كأداة لجمع البیانات، وخلصت  النتائج 
  مستوى

مرتفع نسبیا من التمكین لدى الموظفى المصارف في مدینة بریدة، كما 
البریدي، ( .أشارت النتائج أیضا إلى وجود عالقة بین العاملین والوالء التنظیمى

2012(.  
نالحظ أن ھذه الدراسة تتفق مع دراستنا  :التعقیب  على الدراسة السابقة

لمنھج الوصفي، وأدوات الدراسة المعتمد من حیث المنھج المطبق وھو ا
والمتمثلة في االستبیان، باإلضافة لھدف الدراسة المتمثل في التعرف مستوى 

  .التمكین اإلداري أما أوجھ االختالف فتتمثل في بیئة الدراسة
لكن كانت ھذه الدراسات بمثابة الخلفیة النظریة التي ساعدت في بناء تصور    

ن خالل بناء إشكالیة وفرضیات وتحدید منھج الدراسة واضح لحدود البحث، م
 . والتعرف على األسالیب اإلحصائیة المستخدمة

  الجانب النظري: أوال
م من تعدد التعاریف حول مفھولرغم با :اإلداريمفھوم التمكین   

من أھم و. عامخصائصھ بشكل ومعناه على اتفاق إال أن ھناك التمكین اإلداري 
 :نذكر مایلي اإلداريتعاریف الخاصة بمفھوم التمكین لا
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 :على أنھ ''Improvement'' التمكین2006 سنة  Brownحیث عرف 
بشأن عملھم، وأن التمكین عملیة إعطاء الموظفین القوة التخاذ القرارات ''

إستراتیجیة تھدف إلى تحریر الطاقات الكامنة لدى األفراد، وإشراكھم في 
عملیات بناء المنظمة، باعتبار أن نجاح المنظمة یعتمد على تناغم حاجات 

  .)2017فلة، ( الموظفین مع رؤیة المنظمة وأھدافھا بعیدة األمد
 ,Brown, and Harver(تم تعریف التمكین أیضا من طرف و  

2006,P.241 (إستراتیجیة تھدف إلى تحریر الطاقات الكامنة لدى األفراد، '': بأنھ
وإشراكھم في عملیات بناء المنظمة باعتبار أن نجاح المنظمة یعتمد على تناغم 

    .)یوسف( ''حاجات األفراد مع رؤیة المنظمة وأھدافھا البعیدة
منح العاملین في المنظمة القوة الحریة ''بأنھ ):  (daft 2001 p501یعرفھ   

  .  ''والمعلومات وصنع القرارات والمشاركة في إتخاذھا

القدرة  )1(''مفھوم للتمكین بأنھ )Hellriegel fothers,2007 ,227(ویوضح     
أن یكون  )3() أي ذو ھدف(أداءه المھام المھمة  )2(فاعالالفرد  على أن یكون

الخبرة والقدرة في التأثیر عند أداء العمل  )4( لدیھ االستقاللیة في أداء العمل
  .)2007سماح، ( ''وتحقیق األھداف 

یتسم تمكین العاملین بخصائص  :خصائص التمكین اإلداري للعاملین
  :یمكن تلخیصھا كالتالي

بإعطائھم المزید من زیادة النفوذ الفعال لألفراد وفرق العمال ) التمكین(یحقق  -أ
 .الحریة ألداء مھامھم

على القدرات الفعلیة لألفراد في حل مشاكل العمل ) التمكین(یركز  -ب
 .واألزمات

استغالل الكفاءة التي تكمن داخل األفراد ) التمكین العاملین(یستھدف  -ج
 .استغالل كامال

نشاطھم ویعطیھم األفراد أقل اعتمادا على اإلدارة في إدارة ) التمكین(یجعل  -د
 .السلطات الكافیة في مجال عملھم

سعید، ( األفراد مسؤولین عن نتائج أعمالھم وقراراتھم) التمكین(یجعل  - ھـ
2010(. 
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ویمكن  :مراحل عملیة التمكین وأھمیتھ بالنسبة للمورد البشري - 3
اختصار مراحل تطبیق عملیة تمكین العاملین في ستة مراحل وھذا حسب 

، ولكي تتكامل حسبھ یجب اعتماد مبدأ Ranlowالنموذج المقدم من طرف 
  :ویمكن تلخیص الخطوات الست كمایلي. التدرج

  .عّرف ووّصل معنى التمكین لكل عضو من أعضاء المنظمة: الخطوة األولى 
  .ّدد األھداف واالستراتیجیات التي تحقق التمكینح: الخطوة الثانیة 

دّرب األفراد على القیام بأدوارھم الجدیدة وبأسالیب وطرق : الخطوة الثالثة
  .تتوافق مع أھداف المنظمة وفي إطار توسیع وتقویة التمكین

عّدل تركیب المنظمة وھیاكلھا بحیث یتطلب إدارة أقل : الخطوة الرابعة
ویساھم في االبتكار واالستقاللیة بدرجة وحریة أكبر في وبیروقراطیة أقل، 

 .أداء العمل
عّدل أنظمة المنظمة مثل نظم التخطیط والرقابة والمكافآت : الخطوة الخامسة

والترقیة والنقل والتدریب والتطویر ونظم التشغیل وذلك لدعم عملیة تمكین 
 .العاملین

من خالل قیاس التحسن الذي تم، قیّم بمتابعة عملیة التمكین : الخطوة السادسة
والتعرف على آراء العاملین أو أعضاء المنظمة لكي تؤخذ في االعتبار 

  .)2017فلة، ( لتحسین ھذه العملیة باستمرار
  :الجانب المیداني: ثانیا
نظ��را لطبیع��ة البح��ث وال��ذي یھ��دف إل��ى الكش��ف عل��ى  :م��نھج الدراس��ة -1

، ت�م اعتم�اد الم�نھج الوص�في ''عناب�ة أسمیدال''مستوى التمكین اإلداري بمؤسسة 
والھ�دف من�ھ وص�ف الظ��اھرة كم�ا ھ�ي ف��ي الواق�ع م�ن أج��ل االقت�راب أكث�ر م��ن 

  .الواقع العلمي من خالل وصف كل الحقائق المتعلقة بالموضوع
باعتب���ار العین���ة م���ن الوس���ائل األساس���یة ف���ي الدراس���ات  :عین���ة الدراس���ة -2

فق�د ك�ان مجتم�ع بحثن�ا المیدانیة، والتي من خاللھا یتم اختبار الفرضیات میدانیا، 
أس�میدال ''جمیع موظفي مصلحة الموارد البشریة ومصلحة الكیمیاء في مؤسس�ة 

ق�در ولصغر حجمھ، قمنا بمسح شامل لكل أفراد مجتم�ع الدراس�ة حی�ث . ''عنابة 
موظف، وتم توزیع االستمارات علیھم، وبع�د الت�دقیق وفح�ص ) 20(المجتمع بـ 
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االس��تمارات اتض��ح لن��ا وج��ود اس��تمارات غی��ر ص��الحة للتحلی��ل لع��دم اس��تكمال 
بیاناتھ�ا وأخ��رى ل�م ت��رد إلین�ا، وبالت��الي أص�بح الع��دد المش�ارك ف��ي ھ�ذه الدراس��ة 

  .مفردة) 15(
  .ة حسب متغیر الجنسیوضح توزیع أفراد العین ):01(الجدول 

 
  

  
  
  

فئة الموظفات، وھي أعلى نسبة إذا ما قورنت بالنسبة  %60تمثل نسبة 
من المالحظ من . والمتمثلة فئة الموظفین %40التي تلیھا والممثلة في نسبة 

خالل النتائج أن فئة االناث تستحوذ على أعلى نسبة في الوحدتین، وھذا یمكن 
  .إرجاعھ إلى طبیعة الوظیفة التي تستقطب الجنس النسوي أكثر من الذكور

  :أداة الدراسة  - 3
 أستخدم في ھذه الدراسة مقیاس اعد وطبق في :اإلداريمقیاس التمكین 

لدى  اإلدارينفس المیدان وعلى نفس المجتمع تقریبا لیقیس أبعاد التمكین 
وخلصت  استطالعیةالموظفین،كما تم التأكد من أبعاد التمكین من خالل دراسة 

 وتم االعتماد في الدراسة الحالیة على النسخة المستخدمة من قبل. لنفس األبعاد
وتمت اإلجابة . في الدراسة المقدمة لنیل شھادة الدكتوراه )2017('' فلة عیساوي''

بندا ) 40(على المقیاس وفقا لسلم التدرج الخماسي للیكرت، وھو یحتوى على 
مستویات حسب سلم لیكرت الخماسي لقیاس االتجاھات ذو  05موزعة على 
، و )غیر موافق بشدة -غیر موافق -محاید - موافق -موافق بشدة: (البدائل التالیة

وجاءت الفقرات على .1-2- 3-4- 5 :التي أعطیناھا القیم التالیة على الترتیب
  :النحو التالي

  

  النسبة  التكرارات  الجنس
  %40  06  ذكر
  %60  09  أنثى

  %100  15  المجموع
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  .یوضح توزیع البنود على أبعاد مقیاس التمكین اإلداري ):02(الجدول 

  

 :الخصائص السیكومتریة - 4
قصد التأكد من صدق األداة ): الصدق والثبات:(الخصائص السیكومتریة

الجذر التربیعي الصدق الذاتي أو صدق المقیاس والمعبر عنھ باعتمدنا على 
: تم حساب معامل ألفاكرومباخ: الثباتو. 0.95قدر الصدق ب و. لمعامل الثبات

  .0.92: ثبات مقیاس التمكین اإلداري
ت����م ف����ي الدراس����ة اس����تخدم برن����امج الح����زم :  أس����الیب التحلی����ل االحص����ائي -5

لتفری�غ البیان�ات مس�تخدمین األس�الیب ) Spss 22(اإلحصائیة للعلوم االجتماعی�ة 
  :اإلحصائیة التالیة

 . لحساب الصدق والثبات: معادلة ألفا كرومباخ -
 .اختبار نوع توزیع البیانات: المتوسط الحسابي والوسیط والمنوال -
: واالنحراف المعیاري والنسب المؤویة والتكرارات المتوسط الحسابي -

 .''أسمیدال عنابة''سسة بمؤ اإلداريلمعرفة مستوى التمكین 
 اإلداريلمعرفة االختالف والفروق في مستوى التمكین ): ت(إختبار  -

 ).الجنس(یعزى لمتغیر '' أسمیدال عنابة''بمؤسسة 
لمعرفة داللة الفروق في مستوى التمكین یعزى  :األحاديإختبار التباین  -

 ).السن، سنوات العمل(لمتغیر 
  

  

  أرقام البنود  عدد البنود  رقم البند
  .8-7-6- 5-4-3- 2-1  08  تفویض السلطة

  .16- 15-14- 13-12-11- 10-09  08  المشاركة في اتخاذ القرارات

  .25-24- 23-22- 21-20-19- 18-17  09  المشاركة بالمعلومات

  33- 32-31- 30-29-28- 27-26  08  االستقاللیة

  40 -39- 38-37-36- 35-34  07  المساءلة
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  .المعتمد في الدراسةمفتاح التصحیح ): 03(الجدول
  اإلداريمستوى التمكین   طول خالیا المقیاس

  ضعیف  [2.33 -1[
  متوسط  [3.67 – 2.34[

  مرتفع  [4.1 – 3.68[
  

، )SPSS(في معالجة البیانات إحصائیا عند استخدام برنامج  :مالحظة
مع  )∞(المتحصل علیھا بمستوى الداللة المقترح ) Sig(یتم مقارنة قیمة 

) Sig(في حالة الحصول على قیمة ). 0.1-0.01 - 0.05( مستوى داللة معینة 
وكانت أصغر من قیم مستوى الداللة الثالثة، یتم رفض الفرضیة الصفریة ویتم 

وكانت أكبر من ) Sig(قبول الفرضیة البدیلة، أما في حالة الحصول على قیمة 
 تقبل الفرضیة الصفریةترفض الفرضیة البدیلة و) 0.1-0.01 - 0.05(القیم 

 .)230: 2018مراد، لمین، (
  :عرض ومناقشة وتحلیل النتائج - 6

بغرض معرفة نوع توزیع بیانات دراستنا قمنا  :اختبار التوزیع الطبیعي
، )المنوال -المتوسط الحسابي، الوسیط(بحساب مقاییس النزعة المركزیة 

، 3.40قیمة الوسیط ب ، وقدرت 3.32فكانت قیمة المتوسط الحسابي تقدر ب 
في مقاییس النزعة المركزیة  ومنھ نالحظ تقارب. 2.93وقدرت قیمة المنوال ب

 . مما یدل على أن بیانات دراستنا موزعة توزیعا طبیعیا
 اإلداريأن مستوى التمكین  :اختبار ومناقشة الفرضیة القائلة - 1

  . مرتفع'' أسمیدال عنابة'' بمؤسسة لدى عینة البحث في مؤسسة 
یمكننا اختبار ھذه الفرضیة من خالل النتائج المتحصل علیھا من   

كما  اإلداريحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد التمكین 
  :ھو موضح في الجدول التالي
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  ''أسمدال عنابة '' بمؤسسة مستوى التمكین اإلداري  ):03(الجدول
المتوسط   البعد  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  المستوى

  مرتفع  0.90  3.87  المساءلة  01

  متوسط  0.97  3.33  تفویض السلطة  02

  متوسط  1.04  3.25  االستقاللیة  03

المشاركة في اتخاذ   04

  القرارات

  متوسط  0.89  3.08

  متوسط  0.98  2.76  المشاركة بالمعلومات  05

  متوسط  0.95  3.25  الدرجة الكلیة

إن المتوسطات الحسابیة الستجابات أفراد فئة دراستنا ) 04(یبین الجدول رقم 
 –تفویض السلطة ( ،''أسمیدال عنابة''بمؤسسة  اإلداريلعوامل التمكین 

جاءت بدرجة )المشاركة بالمعلومات -المشاركة في اتخاذ القرارات -االستقاللیة
وھذا ) 3.87(الذي جاء مرتفع وقدر ب ) محور المساءلة( متوسطة ماعدا 

طبیعة العالقات بین الموظفین داخل لمؤسسة مما ولد روابط  إلىیمكن إرجاعھ 
التآزر والترابط والتضامن بینھم، وبلغ المتوسط الكلي لمستوى ومشاعر 

  ).0.95(، وانحراف معیاري مساوي )3.25( اإلداريالتمكین 
محل '' أسمدال عنابة''في مؤسسة  اإلداريومنھ فإن مستوى التمكین 

عبد هللا بن عبد الرحمان، نورة '' الدراسة متوسط، وھذا ما یتعارض مع دراسة
التي خلصت إلى أن مستوى التمكین مرتفع ''  بنت محمد الرسیدي البریدي

  .نسبیا لدى موظفي المصارف في مدینة بریدة
لدى  اإلداريیختلف مستوى التمكین  :نتائج الفرضیة الجزئیة األولى - 2

  ).أنثى-ذكر(عینة البحث یعزى للجنس 
الفرضیة تم استخراج المتوسطات الحسابیة وللتأكد من صحة ھذه 

، وللتعرف على داللة الفروق بین متوسطات )ت(واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  : حسب استجابات الموظفین والجدول یوضح ذلك اإلداريالتمكین 
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للداللة على ) ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار):04(الجدول
 . اد العینة تبعا لمتغیر الجنسالفروق في استجابات أفر

مستوى 
 الداللة

درجة 
  الحریة

قیمة 
 )ت(

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 المتغیر الجنس العدد

مستوى  ذكر 04 3.40 045 0.35 13 0.35
التمكین 
 اإلداري

 أنثى 11 3.29 0.53

 

) sig(نالحظ أن قیمة الداللة المحسوبة ) 04(من خالل الجدول رقم 
، وبالتالي فھي غیر دالة )0.05(أكبر من مستوى الداللة ) 0.35(والمساویة ل 

'' إحصائیا أي أنھ ال یختلف مستوى التمكین اإلداري لدى موظفي مؤسسة 
ما ال یتفق مع الفرضیة ). أنثى-ذكر(یعزى الختالف الجنس '' أسمیدال عنابة

  .التي لم تتحقق األولىالجزئیة 
یختلف مستوى التمكین اإلداري لدى  :الجزئیة الثانیةنتائج الفرضیة  - 3

-سنة11سنوات إلى  06من - سنوات 05أقل من (عینة البحث یعزى للسن 
، وللتحقق من ھذه الفرضیة تم استخدام تحلیل التباین )سنة إلى ما فوق12

  .(one-way anouva)األحادي 
 .یبین تحلیل التباین األحادي لمتغیر السن):05(الجدول

مصدر   تغیرالم
  التباین

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

درجة 
  الحریة

قیمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

التمكین 
  اإلداري

بین 
  المجموعات

0.92  0.30  3  1.28  0.32  

داخل 
  المجموعات

2.65  0.24  11  

  

أن قیم كل ) 05(یتبین من خالل النتائج المتحصل علیھا من الجدول رقم 
تساوي ) sig(وقیمة الداللة المحسوبة ) 1.28(ل المساویة ) ف(من قیمة 

، ومنھ فانھ ال یختلف )0.05(وھما قیمتان أكبر من مستوى الداللة ) 0.32(
یعزى الختالف '' أسمیدال عنابة''لدى موظفي مؤسسة  اإلداريمستوى التمكین 

  .ما ال یتفق مع الفرضیة الجزئیة الثانیة التي لم تتحقق. السن
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مستوى التمكین اإلداري لدى أفراد  :الجزئیة الثالثة نتائج الفرضیة - 4
والختبار صحة ھذه الفرضیة تم استخدام . عینة دراستنا یعزى لسنوات العمل

  .(one-way anouva)تحلیل التباین األحادي 
  .یبین تحلیل التباین األحادي لمتغیر سنوات العمل ):06(الجدول

مصدر   المتغیر
  التباین

مجموع 
  المربعات

سط متو
  المربعات

درجة 
  الحریة

قیمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

التمكین 
  اإلداري

بین 
  المجموعات

0.83  0.28  3  1.12  0.38  

  داخل 
  المجموعات

2.74  0.24  11  

  

المساویة ) ف(نالحظ أن قیم كل من ) 06(من خالل النتائج الجدول رقم 
قیمتان أكبر من وھما ) 0.38(تساوي ) sig(وقیمة الداللة المحسوبة ) 1.12(ل 

، ومنھ فانھ ال یختلف مستوى التمكین اإلداري لدى )0.05(مستوى الداللة 
ما ال یتفق مع . یعزى الختالف سنوات العمل'' أسمیدال عنابة''موظفي مؤسسة

  .الفرضیة الجزئیة الثالثة التي بدورھا لم تتحقق
 ال یختلف مستوى التمكین لدى عینة البحث باختالف الخصائص: ومنھ

  .الشخصیة والتنظیمیة
  :الخالصة

بالمؤسسات العمومیة ''خلصت الدراسة الحالیة حول واقع التمكین االداري   
  :أسمیدال عنابة إلى النتائج التالیة'' دراسة میدانیة بمؤسسة ''الجزائریة

'' أسمدال عنابة''مستوى التمكین االداري لدى عینة البحث في مؤسسة  - 1
 .متوسط

ال یختلف مستوى التمكین لدى عینة البحث باختالف الخصائص الشخصیة  - 2
 :علیھا من خالل اإلجابةوالتي تم .والتنظیمیة

'' أسمیدال عنابة '' ال یختلف مستوى التمكین اإلداري لدى موظفي مؤسسة  . أ
 ).أنثى-ذكر(یعزى للجنس 

' 'أسمیدال عنابة''لدى موظفي مؤسسة اإلداريال یختلف مستوى التمكین   . ب
 .یعزى للسن
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'' أسمیدال عنابة '' لدى موظفي مؤسسة اإلداريال یختلف مستوى التمكین   . ت
  .یعزى لسنوات العمل

وعلى ضوء النتیجة المتحصل علیھا، یمكن تقدیم مجموعة من المقترحات 
  :والعلمیة ومن أھمھا األكادیمیةوالتوصیات 

  أمام الموظفین تعزیز سیاسة الباب المفتوح عن طریق فتح قنوات االتصال
 .لتوصیل أفكارھم لمرؤوسیھم

  العمل على خلق أجواء وإجراءات تزید من تعزز روح الفریق الجیدة
 .والسائدة في المؤسسة

  فرصة تسمح بتفویض  إعطاءوقوانین من شأنھا  إجراءاتالعمل تقدیم
لالستفادة أكثر  اإلداريالسلطة للموظفین والذي یرفع من مستوى التمكین 

 .  من قدرات وإمكانیات موظفیھا
  الزیادة من فرص مشاركة الموظفین في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة

 .وتقدیم البدائل في تسییر شؤون المؤسسة
  بالمعلومات مع الموظفین إلعطاء ثقة لرفع  اإلدارةتجسید ثقافة مشاركة

 .مستوى الوالء التنظیمي
  داخل المؤسسة إلعطاء استقاللیة أكثر للموظفین توفیر نوع من المرونة

 . لالستفادة من قدراتھم وخبراتھم العلمیة والعملیة
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  لدى ذوي صعوبات التعلم صعوبات تعلم اللغة الشفھیة
The Difficulties of learning the oral language  

  

  فلوسيسمیة / د
  1جامعة باتنة - العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةكلیة 

feloussisoumia@gmail.com  
  

  22/06/2020: تاریخ القبول          14/02/2020: تاریخ االستالم
  

  :الملخص
یھدف ھذا المقال إلى التعریف بصعوبات اللغة الشفھیة وصعوبات التعلم، كما 
یكشف عن أھم التصنیفات التي وضعت لصعوبات اللغة الشفھیة وتحدید أھم 

الشفھیة، وكیفیة تشخیص الخصائص التي یتمیز بھا التالمیذ ذوي صعوبات اللغة 
ھم أوتقییم صعوبات اللغة الشفھیة والمتطلبات األساسیة لتعلیم اللغة الشفھیة، و

  .األسالیب واالستراتیجیات لعالج صعوبات اللغة الشفھیة
  صعوبات اللغة الشفھیة، صعوبات التعلم : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This article aims to introduce the difficulties of the oral 

language and the difficulties of learning, as it reveals the most 
important classifications that were developed for the difficulties of the 
oral language, and to determine the most important characteristics of 
students with verbal language difficulties, how to diagnose and 
evaluate the difficulties of the oral language and the most important 
methods and strategies for treating Oral language difficulties. 
key words :Expressive language difficulties, language, Integrative 
language difficulties. 

 :مقدمة

وسائل  أھمتعد اللغة من أعظم إنجازات المجتمعات البشریة، وتعتبر من 
، فھي وسیلة اآلخرینالتواصل االجتماعي خاصة في التعبیر عن الذات وفھم 

ھامة لتطور ونمو الجانب العقلي، والجانب االنفعالي، والجانب االجتماعي 
  .لإلنسان
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وتعتمد عملیة التواصل اللغوي على الرموز المنطوقة وتسمى باللغة 
 اآلخرینالشفھیة والتي یستخدمھا الطفل لیعبر عن أفكاره من جھة، ویفھم كالم 

تتشكل لدى الطفل من من جھة أخرى وذلك باستخدام الكلمات والجمل التي 
تعتمد  أینخالل المؤثرات البیئیة من جھة والقاعدة المعرفیة من جھة أخرى، 

القاعدة المعرفیة على سالمة العملیات النفسیة األساسیة والعملیات النفسیة 
تتطور اللغة دون  أن، فال یمكن ببعضھا البعض الثانویة المرتبطة ارتباطا وثیقا

على ذلك یتشكل لدینا السلوك اللفظي الذي یتطور  اءالعملیات النفسیة، وبنا
 .تدریجیا لدى الطفل

ویضمن لنا االكتساب الجید للغة الشفھیة مسار تعلیمي ناجح لتلمیذ، حیث ما 
الكثیر من  أتقنیدخل الطفل للمدرسة في السادسة من العمر حتى یكون قد  إن

یكون قد اكتسب  إذیة، المھارات الالزمة للتعامل شفویا مع أبناء لغتھ الوطن
مناسبة من مفردات العربیة یستعملھا في جمل استعماال مقبوال للتعبیر  ذخیرة

 أنمن جھة أخرى، فتراه قادرا على  اآلخرونعن ذاتھ من جھة وفھم ما یقولھ 
، ویتفاعل في المناقشات الصفیة التي تجري داخل  لیھایطرح أسئلة ویجیب ع

  .أقرانھع مأو  أسرتھتجري في إطار أو  القسم
وإذا كان ذلك یسیرا بالنسبة لجل األطفال فانھ لیس كذلك لدى بعضھم، فمنھم 

ء من حیث امن تراه یقف غیر قادر على تجاوز مكون من مكونات اللغة سو
من أو  القدرة على اختزان العدد المناسب من المفردات في حافظتھ اللغویة،

أو  تراكیب مناسبة للتعبیر عن ذاتھ، حیث القدرة على استخدام ھذه المفردات في
من  يعانت، فترى ھذه الفئة اآلخرونمن حیث القدرة على استیعاب ما یتفوه بھ 

عجز وصعوبة في تطویر لغتھم الشفھیة رغم توفر كل الظروف المناسبة سواء 
وحتى من ناحیة ذكائھم تجده من  األسریةأو  االجتماعیةأو  الصحیةأو  البیئیة

فھم ما أو  أنفسھمیبقون عجزین عن التعبیر عن  أنھم إالالمتوسط فما فوق، 
تعیق  أكادیمیةالوقوع في مشكالت إلى  لھم، مما یؤدي بھم اآلخرونیقولھ 

  .مسارھم التعلیمي
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 :تحدید المفاھیم - 1

یمكن تعریف صعوبات اللغة  :تعریف صعوبات اللغة الشفھیة -1.1
 أینخلل وظیفي ناتج عن خلل في العملیات العقلیة األساسیة،  أنھاالشفھیة على 

علم أصوات : ـتتمثل صعوبات النمو اللغوي عند األطفال في مشكالت تتعلق ب
وتطورھا،  األلفاظالكالم، وعلم الصرف، وبناء الجملة وتركیبھا، وعلم دالالت 

  .)1(الشكل واالستخداموكذلك في المحتوى، و
 خلل وظیفي واضح في قدرة الطفل على نطق الكالم بأنھاكما یمكن تعریفھا 

عجز عن تطویر لغتھ أو  نقص الطالقة اللغویةأو  الصوت، إخراجأو 
   .)2(لغتھ التعبیریةأو  االستیعابیة

اضطراب في اللغة التعبیریة ناتج عن خلل  بأنھاالقاموس الطبي فیعرفھا  أما
ضعف في القدرة على اإلنتاجیة إلى  في النمو اللغوي الطبیعي للطفل، یقود

اللغویة العامة المتمثلة في صعوبة الحصول على كلمات جدیدة وقصور في 
  .)3(تركیب الجمل واختیار الكلمة المناسبة في المكان المناسب

عدم انتظام الوظیفة إلى  الشفھیة یرجع اضطراب اللغة أنیمكن القول 
وجود خلل وظیفي في العملیات العقلیة األساسیة إلى  اللفظیة والتي یكون مردھا

حیث تظھر على شكل تشویش في تكوین الجمل ) الذاكرة- اإلدراك-االنتباه(
عند استقبال الكلمات أو  فھمھا والتلفظ بھاأو  نطق الكلماتأو  والتلفظ بھا،
  .اآلخرین والجمل من

تعرف الحكومة االتحادیة في الوالیات المتحدة  :تعریف صعوبات التعلم -2.1
من العملیات  أكثرأو  اضطراب في واحدة بأنھاصعوبات التعلم  األمریكیة

المكتوبة، أو  النفسیة األساسیة والمتضمنة في فھم واستخدام اللغة المنطوقة
 التفكیرأو  تعبر عن نفسھا من خالل نقص القدرة على االستماع أنوالتي یمكن 

في أجزاء العملیات الحسابیة، ویتضمن ھذا أو  الكتابةأو  القراءةأو  الكالمأو 
الخلل الدماغي البسیط، والدیس  وإصابات اإلدراكیةالمصطلح حاالت اإلعاقة 

ضمن الذین یعانون لكسیا، والحبسة الكالمیة النمائیة، لكن ھذا المصطلح ال یت
أو  السمعیةأو  البصریة اإلعاقاتمن مشكالت التعلم الناتجة أساسا عن 
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الحرمان البیئي أو  االضطرابات االنفعالیةأو  التخلف العقلي،أو  الحركیة،
  .)4(والثقافي واالقتصادي

في تأخرأو  اضطرابأو  تخلف بأنھاصعوبات التعلم إلى  ''كیرك''ویشیر 
المواد أو  أكثر من عملیات الكالم واللغة والقراءة والحسابأو  تطور واحدة

عن اإلعاقة النفسیة التي یسببھا االختالل الوظیفي  أالدراسیة األخرى والتي تنش
االضطرابات السلوكیة والوجدانیة، كما انھ لیس نتیجة للتخلف أو  لنصفي المخ

  .افیةالثقأو  العوامل التعلیمیةأو  غیاب بعض الحواسأو  العقلي
الذین  فالطاألفیعرف ذوي اضطرابات التعلم بأنھم ھؤالء '' نابیتم'' أما

یظھرون اضطرابا تعلیمیا واضحا بین األداء العقلي المتوقع وبین المستوى 
األساسیة في العملیة التعلیمیة، وقد تنشأ تلك  الفعلي المرتبط باالضطرابات

ال ترتبط  أنھافي حین  عن االختالل الوظیفي للعصب المركزي االضطرابات
  . )5(غیاب الحواسأو  الثقافيأو  االضطراب الوجدانيأو  بالتخلف العقلي العام

صعوبات التعلم  أنعلى  قتتف أنھامن خالل التعریفات السابقة یمكن القول 
-اإلدراك - االنتباه(الخلل الوظیفي في العملیات المعرفیة األساسیة إلى  مردھا

حل - اللغة-الفھم(والتي تؤثر سلبا على العملیات المعرفیة الثانویة ) ةكراالذ
صعوبات  أن، كما تتفق التعریفات على )اتخاذ القرارات وغیرھا-المشكالت

تخلف أو  وجدانیةأو  ثقافیةأو  تعلیمیةأو  مشكالت صحیةولیدة التعلم لیست 
  .عقلي

 :تصنیف صعوبات اللغة الشفھیة - 2
 :اضطرابات فیما یلي أنھایمكن تصنیف اضطرابات اللغة الشفھیة على 

یتمكن األطفال الذین یعانون من  :صعوبات اللغة االستقبالیة -1.2
ولكنھم ال یفھمون  اآلخریناضطرابات في اللغة االستقبالیة من سماع كالم 

معنى ما یقال، وتسمى ھذه الحالة بالصمم اللفظي، وعدم القدرة على فھم 
المعاني اللفظیة السمعیة، ویعتبر عدم القدرة على استقبال وتفسیر اللغة 
المنطوقة الخاصیة األساسیة في صعوبة اللغة الشفھیة االستقبالیة في حین تظھر 

ط الكلمات المنطوقة مع األشیاء، األساسیة في الفشل في رب األعراض
الطفل ال یفھم ما یسمع  أناألفكار، وبسبب أو  ، والمشاعر، والخبراتواألعمال
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فھو ال یمتلك لغة لھا معنى للتعبیر عن األشیاء، وقد یظھر ھؤالء األطفال مدى 
حسب شدة الصعوبة، وقد یكونون غیر منتبھین للصوت  اإلعراضواسعا من 

مجموعات من الكلمات، ونقص في أو  ز فیما بین الكلماتویفشلون في التمیی
التعلیمات  إتباعالثبات عند االستجابة باللغة المنطوقة، وكذلك لدیھم صعوبة في 
حروف الجر  أو األوامر، وفي تعلم معنى إجراءات معینة من الكالم مثل

  .والصفات وكذلك لدیھم صعوبة في تعلم المعاني المتعددة للكلمة نفسھا
حضر طفل یبلغ من العمر خمس سنوات لعیادة معالجة النطق والكالم ألنھ أ

صم أال یستجیب للكالم الشفھي ألنھ  ھنأفي البدایة ب األھلعتقد إال یتكلم، وقد 
مشكلتھ  أنإلى  قادر على السمع أنھبقد أشار فحص التخطیط السمعي  أنومع 

عنى مما مھا، واشتقاق كانت تتمثل في عدم القدرة على فھم اللغة، واستقبال
الحركیة وكان ینزع لالستجابة بشكل  واألوامر تیسمع، ولقد استجاب لإلشرا
فانھ لم یقم بأیة استجابة في حین تفاعل '' تعال ھنا''حركي، فعند سماعھ لعبارة 

مع إشارة الید التي تحمل معنى الحضور باالستجابة الفوریة، وقد طور ھذا 
بب عدم قدرتھ على استقبال وتفسیر اللغة الشفھیة، نظام اتصال حركي یسالطفل 

الفحوص النفسیة  أشارتلم یتعلم الكالم، ولقد  اللغةوبسبب عدم قدرتھ على فھم 
یتمتع بدرجة ذكاء عادیة، فقد كان ھذا  بأنھلفظي  غیر ار یتطلب أداءبعلى اخت

  .)6(الطفل یعاني من صعوبة في اللغة االستقبالیة الشفھیة
یقصد بصعوبات اللغة التعبیریة  :صعوبات اللغة التعبیریة الشفھیة -2.2

بلغة  وأحاسیسما بداخل النفس من مشاعر ن ة عدم القدرة على التعبیر عھیالشف
منطوقة، وھذه وظیفة أساسیة وھامة للتواصل اإلنساني فاألطفال ذوي 

  .)7(اآلخرینصعوبات التعبیر الشفھي غیر قادرین على التواصل شفویا مع 
نمطین متمیزین لصعوبات اللغة الشفھیة '' بست لجونسون ومایك''وقد حدد 

  :التعبیریة ھما

یظھر صعوبة في اختیار واسترجاع الكلمات، وقد یعزي ذلك : النمط األول -
إلى صعوبة وخلل وظیفي في الذاكرة السمعیة، أو إعادة ما تم سماعھ، 

 .ما في عملیة التعبیرنطقھا جزءا ھا لجأوتعتبر استعادة الكلمات من 
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في العجز المتعلق ببناء الجمل وتركیبھا، حیث  أعراضایظھر : النمط الثاني -
یستطیع ھؤالء األطفال استخدام كلمات منفردة وعبارات قصیرة ولكنھم 
یواجھون صعوبة في تنظیم كلماتھم والتعبیر عن أفكارھم في جمل كاملة، 
ویتصف نطقھم وكالمھم بحذف كلمات، وتحریف كلمات، وصیغ أفعال غیر 

  .األلفاظتبطة بدالالت قواعدیة مر وأخطاءصحیحة 
سنوات للتشخیص وذلك بسبب صعوبة  7البالغ من العمر '' بیلي''حول 

للذكاء على '' وكسلر''التعبیر عن نفسھ في المدرسة، وقد حصل في اختبار 
نقطة فیما بین درجة  12تباینا مقداره أو  ھناك فرقا أندرجة عادیة، وقد ظھر 

 األدائيدرجة، ودرجتھ في الجانب  86في الجانب اللفظي والبالغ '' بیلي''
  .درجة 98والبالغة 
فیما یتعلق بخبراتھ حول حفلة عید میالده '' بیلي''ظھر الحدیث مع أوقد 

یتكلم  بأنھلھ  قرأتقصة أو  األخیرة، واالستماع لھ وھو یتحدث حول صور
ثالث كلمات فقط في الوقت إلى  یستخدم ما بین واحدةبحیث بشكل مختصر 

في استخدام  تھملة التي استخدمھا بدائیة ولم یطور طالقجكانت النفسھ، و
الجمل، وعلى النقیض من صعوبتھ في التعبیر عن نفسھ شفھیا، لم توجد لدیھ 

ذكاء الطفل یقع  أنإلى  نتائج التقییم أشارتمشكالت في فھم ما یسمع، وقد 
كان فھمھ االستقبالي للنطق والكالم في نفس مستواه  إذاضمن المدى العادي 

جمل أو  العمري، وعلى النقیض فقد كانت لغتھ التعبیریة محدودة بكلمات مفردة
ثالثة وكان في مثل ھذه الحالة یقع ضمن أداء األطفال أو  تتكون من كلمتین

ما سنوات فی 4ھناك فرقا مقدراه  أنسنوات، ویبدو  3الذین یبلغون من العمر 
بین لغتھ االستقبالیة السلیمة ولغتھ التعبیریة المنخفضة، وتؤكد حقیقة فھم الطفل 
لما یسمعھ إمكانیة تركیز العالج على اكتساب الطالقة الشفھیة عن طریق زیادة 

  .)8(الكلمات وتطویر قدرتھ على استرجاع واستخدام الكلمات بشكل مناسب

اللغة على نمطین من سلوك مل تطور تیش :صعوبة اللغة التكاملیة -3.2
اللغة التكاملیة، ویدعى النمط األول باللغة الداخلیة، والكالم الداخلي، والثاني 

  .)9(اللغة المركزیة والكالم في مرحلة ما قبل العملیات
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وتصف ھذه المصطلحات بدایة اللغة حین یفكر األطفال في مرحلة 
لغة التكاملیة األولى حین الرضاعة والطفولة دون استخدام للكلمات، وتحدث ال

األطفال في تنظیم وتكامل خبراتھم الیومیة بطرق ذات معنى، ویستدل على  یبدأ
األطفال في استخدام األشیاء بشكل مناسب، وتجمیع  یبدأاللغة الداخلیة حین 

ستنتاجات منطقیة من خالل اللعب إإلى  األشیاء بطرق ذات معنى، والوصول
ون أنفسھم في المواقف الخیالیة وتشیر جمیع ھذه والنشاطات الیومیة ویتصور

الطفل یقوم بأداء سلوكات رمزیة دون نطق للكلمات، وتمثل  أنإلى  السلوكات
ھذه األنواع من سلوكات اللغة الداخلیة العالقة ما بین المثیرات البصریة 

  .والخبرات
فال یتعلم األط أنفاللغة التكاملیة تشمل على كلمات في شكل رموز، فبعد 

 فإنھماللغویة االستقبالیة  اإلثارةالمعاني الخاصة بالكلمات المنطوقة من خالل 
ون في استخدام اللغة للتواصل مع أنفسھم، وتعتبر مرحلة الكالم مع النفس ؤیبد

ستنتاج عالقات ذات معنى مما یسمعون، إ، وذات أھمیة كبیرة في التفكیر
زات، وتنظیم المعلومات، لفظیا، واستخدام الشبیھات والمج وتصنیف األشیاء

، والحكایات الرمزیة، والنكت، واألمثالوتشكیل التعمیمات، وفھم المتضادات، 
  .السخیفة المنافیة للعقل واألشیاء

الصعوبة في التصرف بشكل إلى  ویرجع مصطلح صعوبة اللغة التكاملیة
 أناألبقات مثل المتضادات مثل رمزي، ویتصف بعدم القدرة على فھم العال

أنواع اضطرابات  أكثروتعتبر صعوبة اللغة التكاملیة واحدة من .... واألمرجل 
اللغة شدة، فاألطفال الذین یعانون من صعوبات تكاملیة سمعیة شفھیة یفھمون 
اللغة ولكنھم یعانون صعوبة في ربط ما سمعوه بخبراتھم السابقة ذات العالقة، 

ویطلب منھ تسمیتھ فانھ سوف یستجیب بقولھ '' كوب''الطفل  وحین یعرض على
نھ یكون إف إذاألقیناهماذا یحدث أو  ''بالكوب''ل ماذا نفعل أولكن حین یس'' كوب''

یربط األشیاء بصریا مثل عرض  أنغیر قادر على االستجابة وحین یطلب منھ 
یتناسب مع  وسؤالھ ماذا أمامھوالكره، المضرب، '' برالجوا''و '' الحذاء''

بالشيء  یستجیب أنالجوارب ولكن حینما یطلب منھ إلى  نھ سیشیرإالحذاء ف
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'' الجوارب''نھ یبدو غیر قادر على االستجابة بلفظ إالذي یتناسب مع الحذاء ف
  .فھذا الطفل لدیھ صعوبات في تحدید العالقات بین األشیاء وخبراتھ السابقة

لدیھم اضطرابات في اللغة  أنعلى كثیرا من األطفال الذین تم التعرف  إن
عجز لدیھم یتمثل في اضطرابات اللغة التكاملیة، وقد  أكثرن أالشفھیة یبدو ب

حیث قاموا بتحلیل ) خرونوآلوك ( أجراھاظھر ذلك في الدراسة التي 
طفال تم وضعھم في فصول خاصة باضطرابات  237ـاالستجابات اللغویة ل

منھم یعانون من % 97ن أكالیفورنیا، ووجدوا ب، في والیة اللغة الشفھیة الشدید
جوانب عجز رئیسیة في الترابط السمعي واستخدام بناء الجملة وتركیبھا، وقد 

ن جمیع األطفال یعتبرون مؤھلین للتسجیل في فصول خاصة أب أعلن
باضطرابات اللغة الشفھیة التي یقوم باإلشراف علیھا فریق من ذوي 

  .)نفسي، معالج النطق واللغة أخصائيطبیب، (التخصصات المتعددة 
 أنوقد ظھر  )ITPA(للقدرات النفس لغویة  الینوىوقد طبق علیھم اختبار 

من اإلدراك البصري في حین كان أداء  قلأالسمعی اإلدراكأداء األطفال في 
السمعي والبصري،  اإلدراكمن أدائھم في  األطفال في الترابط السمعي اقل

 اإلغالققل من التعبیر الحركي وكان أوشبیھ بذلك كان التعبیر اللفظي 
ن أكبر عجز یعاني أب نقد استنتج المؤلفاوالبصري،  اإلغالققل من أالقواعدي 

من ھؤالء  %97 أنالتكامل، وبما أو  منھ ھؤالء األطفال یتعلق بعملیة الترابط
لجانب فقد استنتج المؤلفان بان تركیز العالج األطفال قد اظھروا عجزا في ھذا ا

یعطي  أنوالتعبیر ال تعتبر كافیة، ویجب  اإلدراكيعلى عملیات االستماع 
التمرین في التعرف والتفكیر حول مفاھیم مثل إلى  االنتباه الرئیسي

، والعدد والفراغ، المكانیة العالقات الزمانیة واألثرالمتناقضات، والسبب 
  .)10(واستخدامھا، والترتیب المتسلسل واألداة والجزء والكل،

یعد  :صعوبات اللغة االستقبالیة والتكاملیة والتعبیریة المختلطة -4.2
یة من أكثر أنماط الصعوبات الشفھیة شیوعا ھھذا النوع من صعوبات اللغة الشف

السابقة، ویتصف ھؤالء  ةلجمیع األنواع الثالث أعراضاحیث یظھر الطفل 
األطفال بعدم قدرتھم على استقبال وتكامل اللغة وكذلك التعبیر عنھا بصوره 

  .لفظیة
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ھذه األنواع الثالثة تتداخل بشكل واضح فیما بینھا  أنومن الجدیر بالذكر 
كان الطفل یعاني من صعوبة في االستقصاء فانھ بالضرورة یعاني من  فإذا

صعوبة في التكامل والتعبیر، وقد یكون لدیھ بعض القدرات االستقبالیة، ولكنھ 
ال یستطیع بناء الجمل وتركیبھا وتكاملھا وفي مثل ھذه الحاالت یتأثر 

  .)11(التعبیر
شكل سلبي على التفاعل تأثر ب أنواعھاالشفھیة بمختلف  اللغةصعوبات  إن

كان ھذا الطفل في الوسط المدرسي أین تخلف  إذاخاصة  اآلخرینبین الطفل و
لدیھ كضعف تقدیر الذات،  أخرىھذه الصعوبھ مشكالت اجتماعیھ و نفسیھ 

السلوك العدواني، السلوك االنسحابي، التشتت وضعف الدافع لالنجاز، 
الجي لالستقصاء ھذه المشكلھ االندفاعیھو غیر ذلك ممایستدعي التدخل الع

   .والتخلص منھا
  :خصائص التالمیذ ذوي صعوبات اللغة الشفھیة. 3

األطفال الذین لدیھم صعوبات اللغة الشفھیة قد  أنأوضح العلماء 

  :أكثر من الخصائص التالیةأو  یظھرون واحد

  ؛في نطق الكلمة األولى التأخر .1
  ؛نطق كلمة أو كلمتین لمدة أطول من المعتاد .2
  ؛صعوبات في الترتیب السمعي .3
  ؛صعوبات في التمیز السمعي ألصوات اللغة بشكل منفرد .4
  ؛مشكالت في وضع األصوات في مكانھا المناسب .5
  ؛صعوبة في سماع الصوت من خالل خلفیة صوتیة .6
  ؛عیوب في الذاكرة السمعیة .7
  ؛قلب الصوت اللغوي في الكلمات .8
  )12(؛صعوبات في تتبع التوجیھات .9

عموما في تطویرھم لتراكیب نحویة وتصریف الكلمات یعانون من تأخر  .10
  ؛ویبدو ھذا البطء واضحا في الصفوف االبتدائیة
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ل الكلمات واستعمال تحكم تشكی يیعانون من مشكالت في فھم القواعد الت .11
  ؛)13(زمنت الفعلأالضمائر، و

، حیث یصعب إیجاد الكلمة المعبرة عن یاءشاألعدم القدرة على تسمیة  .12
  ؛شيء

، حیث یدمج التلمیذ الجملة في كلمة مظھرا عدم یبةكلمات غر استخدام .13
یعني ) ھو لعب كر(قدرتھ على التعامل مع الجمل كأجزاء متسلسلة، فمثال 

  )14(.)ھو لعب بالكرة(
  .صعوبة في التفاعل االجتماعي .14
ضعف الوصف التعبیري مما ال یساعد السامع على فھم ما یقول، وذلك  .15

  .افیة للمعلومات المقدمةعائد إلى ضعف التفاصیل الك
أسئلة توضیحیة عندما یستقبلون رسائل غامضة أو  إبداءضعف في  .16

  .توجیھات
الفشل في ربط الكلمات المنطوقة مع األشیاء واألعمال والمشاعر  .17

 .)15(واألفكاروالخبرات 
  :الشفھیةتشخیص وتقییم صعوبات اللغة . 4

 أنیتوجب على من یتصدى لتقییم وتشخیص صعوبات اللغة الشفھیة 
 أن ینبغي تقییمھا وكیف یمكن تفسیر النتائج وینبغي یعرف المجاالت التي

تتناول عملیة التقییم مظھري اللغة الشفھیة وھما االستماع والكالم ویتطلب 
وذلك  عانون من صعوبات اللغة الشفھیة فریق متكاملیتشخیص األطفال الذین 

تشعب جوانب اللغة الشفھیة إلى  ألھمیة اللغة في حیاتنا من اجل التفاعل إضافة
من استقبالیة وتعبیریة وتكاملیة وتسیر عملیة التقییم والتشخیص وفق المراحل 

  :التالیة
تبدأ مرحلة التشخیص بتحدید وجود التباعد بین القدرة  :المرحلة األولى

خالل استخدام اختبارات تربویة من والتي تتم العقلیة للفرد والتحصیل اللغوي 
 .اد لدى الفردعونفسیة ثم یلي ذلك التأكد من محك االستب

یتم تقییم العوامل الجسمیة والنفسیة والتي تتم عادة من قبل  :المرحلة الثانیة
  :المشخص مثل
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 .سالمة القناة السمعیة ذات االتصال بعملیة تعلم اللغة وتعلم األصوات -أ
مة انتباه الطفل الذي یعاني من مشكالت في التشتت بسبب تأخر البناء سال -ب

 .اللغوي والحصیلة اللغویة لدیھ
سالمة التمیز السمعي الذي یتطلب التمییز بین أصوات اللغة والكلمات  -ج

 .المختلفة
 .سالمة الذاكرة السمعیة التي تؤثر على اكتساب اللغة -د

لتكوین الكلمات واكتساب الرموز اللغویة قدرة الطفل على دمج الحروف   - ھـ
  .وسرعة استقبالھا والتعبیر بھا

في المرحلة الثالثة یتم وصف المجاالت التي یعاني فیھا  :المرحلة الثالثة
في الجاني  أمالطفل من صعوبة لغویة، ھل ھي في الجانب التعبیري، 

في الجانب التكاملي ویمكن تشخیص الطفل من خالل االختبارات  أماالستقبالي، 
  :التي تنقسم إلى قسمین

یقصد بھا االختبارات المقننة والتي تقارن : االختبارات الرسمیة أو النظامیة -أ
  :أداء الطالب بأداء عینة ممن ھم في عمره الزمني مثل اختبارات

 ویبمان للتمیز السمعي. 
 السمعي اختبار مھارات التحلیل.  
 اختبار سعة الذاكرة السمعیة.  
 الذاكرة السمعیة التتابعیة.  
 اختبار تسمیة األشیاء.  

للغة االستقبالیة والتعبیریة اویمكن تشخیص الطفل من خالل اختبارات 
  .والتكاملیة للكشف عن صعوبات اللغة لدیھ بصورة دقیقة

مات ال تتوفر وھذه االختبارات تزودنا بمعلو: االختبارات غیر الرسمیة -ب
  :دون غیرھا من أسالیب التقییم ومن ھذه االختبارات غیر الرسمیة

 وھي من أكثر االختبارات استخداما في تقییم : العینات اللغویة التلقائیة
 ویستعرضاللعب  أثناءالصعوبات اللغویة الشفھیة حیث یتم مالحظة التلمیذ 

الكتب المصورة في مواقف طبیعیة ویسجل المحادثات ویقوم بتحلیل 
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بینھ  األلفةا من الوقت إلحداث دیعطیھ مزی أناألخطاء وینبغي على الفاحص 
 .وبین التلمیذ

 ویتم ذلك من خالل مقابلة والدي الطفل للحصول على : تاریخ الحالة
لومات مثل زمن المعلومات التي تتعلق بتطور النمو لدیھ والحصول على مع

أو الظروف الصحیة  األذن أمراضبدایة الكالم لدیھ أو تعرضھ لبعض 
من بعض المشكالت اللغویة أو الجانب  إخوتھوالمرضیة وھل یعاني 

كل ھذه التساؤالت یتم اإلجابة عنھا من خالل بحث  الوراثي في العائلة؟
 .)16(تاریخ الحالة

 األخیرة في عملیة التشخیص فتتمثل في تنظیم برنامج عالجي  المرحلة
فیف نواحي العجز والتأخر في اللغة وكذلك صعوبات التعلم النمائیة التي خلت

توجھ ھذه األسالیب العالجیة تجاه نواحي  أنقد تسھم في ذلك التأخر، ویجب 
  .من خالل التشخیص إلیھاالعجز التي یتم التوصل 

  :األساسیة لتعلیم اللغة الشفھیةالمتطلبات . 5
ھناك عدة أسالیب یمكن استخدامھا في تدریس األطفال ممن یعانون من 

استخدام اللغة الشفھیة، وقد وصفت معظم ھذه البرامج أو  مشكالت في فھم
برامج نمائیة حیث یتبع تعلیم المحتوى فیھا تسلسل النمو  أنھاالتعلیمیة على 

، وتعتمد برامج التعلیم ''وروبن''، ''الھي''و'' لومب''العادي لمھارات اللغة، 
  :ھي أساسیةاللغویة على سعة مبادئ 

یتم بناء المحتوى الذي سیتم تعلیمھ عن طریق تقییم األداء اللغوي الشفھي  .1
 .للطفل وكذلك النطق

 .تعتمد األھداف التعلیمیة على التسلسل الھرمي النمائیة لمھارات اللغة .2
یتعلم األطفال حتى یتمكنوا من فھم معاني الكلمات، والعبارات أو  أنیجب  .3

 .''األلفاظدالالت ''الجمل 
بناء الجملة (یتعلم األطفال حتى یكتسبوا رموز القواعد والنحو  أنیجب  .4

 .)وتركیبھا
 ''أصوات الكالم''أصوات الكالم المناسبة  إنتاجیتعلم األطفال  أنیجب  .5
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األصوات في وحدات أو كلمات لھا معنى  یعلم األطفال تجمیع أنیجب  .6
 .''الصرف''

یزود األطفال بالخبرات التي تسمح لھم بالتفاعل مع البیئة واستخدام  أنیجب  .7
وتشمل البرامج '' النفعیة''الرموز اللغویة في الجانب االستقبالي والتعبیري 

العالجیة التي تم تطویرھا لعالج مشكالت اللغة الشفھیة ھذه المبادئ 
صعوبات التعلم تعلیمیة السبعة، وتتضمن البرامج العالجیة لألطفال ذوي ال

 :مبدأین إضافیین ھما
  باالعتبار القدرات والصعوبات الخاصة بالتعلم لدى الطفل عند  األخذیجب

 .الطرق فعالیة في تدریسھ أكثراختیار 
  یكون تحسین القدرات المعرفیة جزءا من البرنامج التعلیمي ویجب  أنیجب
التدریب القائم على العملیات النفسیة (یتم من خالل التدریب اللغوي  نأ

  .)17( )وأسلوب تحلیل المھمة
  :أسالیب واستراتیجیات عالج صعوبات اللغة الشفھیة. 6

البرامج العالجیة لألطفال الذین لدیھم صعوبات خاصة في التعلم یجب  إن
تركز على األسالیب النمائیة لمشكالت اللغة الشفھیة وان تأخذ في االعتبار  أن

تأثیر الصعوبات النمائیة على اللغة الشفھیة ومن ھذه األسالیب واالستراتیجیات 
  :ما یلي

  : المبادئ واالستراتیجیات العامة. 1.6
طات لكي نتمكن من تعلیم في السیاق، خطط لنشا :علم اللغة في سیاقھا -

تكون من النوع المعروف  أنستعلمھا على تتضمن المھارة اللغویة التي 
یعرفوا عنھ ویشاركوا أن من النوع الذي یھمھم أو  لألطفال والمتوفر في بیئتھم

ید رالعبارات التي تأو  في إنجازه، كان تعرض قصة وتبرز من خاللھا المفاھیم
  د تعلمیھایرتعرض صوره تتصل بالمھارة التي تأو  تعلیمھا،
تتوافر بعض الشواھد التي توحي  :اتبع تسلسل التطور الطبیعي للغة -

ن ذوي صعوبات التعلم یطورون المعرفة باللغة ومھاراتھا بنفس تسلسل أب
، فضال عن أأبطتطورھا لدى الطلبة ذوي التحصیل العادي ولكن بمعدل سرعة 

أو  الشكل،أو  قد یعانون صعوبة أكبر في أحد مكونات اللغة كالمحتوى، نھمأ
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تبدأ  أناالستعمال، ولھذا فانھ، عند تخطیطات لتعلیم مادة لغویة یستحسن 
بتعزیز المھارات التي اكتسبھا الطالب مسبقا في جوانب المحتوى والشكل 

یھ من ھذه تتلو ما لد أنواالستعمال، ومن ثم تحدید المھارات التي یمكن 
   .المھارات
یعد التكامل بین عملیات الترمیز : وإنتاجھاعلم استیعاب اللغة  -

أساس ھام في التعلیم ویراعي ) التعبیر- الكالم( والتحلیل) االستیعاب-االستماع(
ذلك بإعطاء الطالب فرصا لممارسة قدراتھم على االستیعاب من جھة والتعبیر 

من جھة '' اإلنتاج''وقدرتھم على التعبیر عن المھارة التي تعلموھا من جھة 
  .أخرى

على فھم صیغة الماضي مثال، فإنك ستحتاج لذلك  ھبلفعند تعلیمك الط
ن تقدم تمارین مكثفة أألحداث معروفة للتلمیذ تم حدوثھا في وقت سابق، و أمثلة

  .ق استیعابھم للقاعدةیوتغذیة راجعة لتعم
عند تعلیمك مفاھیم : مواد جدیدةاستخدام استراتیجیات فعالة عند طرح  -
  :لغویة جدیدة، ضع في ذھنك استخدام االستراتیجیات التالیة وأنماط

 وجھ النشاطات نحو میول التلمیذ وراعى مستواه المعرفي.  
 استحوذ على انتباه التلمیذ قبل االنھماك في النشاطات.  
 عندما تتكلم قم بالتركیز على المفھوم أو نمط اللغة المستھدفین.  
  مرة أولخفف سرعة العرض عند تقدیمك المفھوم أو النمط اللغوي.  
  لغویة بسیطة أنماطااستخدم.  
  قدم المفھوم الجدید أو النمط اللغوي باستخدامك ألكثر من وسیلة حسیة

، فاإلشارات وتعبیرات الوجھ التي تواكب نمطا )حركیة -بصریة - سمعیة(
  .)18(فھم شكل اللغةلغویا محددا غالبا ما تساعد الطلبة على 

یتمثل الھدف األساسي في  :تعلیم اللغة االستقبالیة الشفھیة أسالیب. 2.6
تعلیم اللغة االستقبالیة الشفھیة في تدریس الطفل االستجابة بشكل مالئم لما 

یربط معاني الكلمات المنطوقة باألشیاء،  أنالطفل  من یسمعھ، ویستدعي ذلك
، والمشاعر واألفكار، وحین یطور الطفل مفردات اللغة الشفھیة واألفعال

 أنیتعلم فھم عبارات وجمل وتعلیمات أكثر تعقیدا، ویمكن  أناالستقبالیة یجب 



  لدى ذوي صعوبات التعلم صعوبات تعلم اللغة الشفھیة                                                    
  

  

 1029                                                                                مجلة اإلحیاء

یتعلم الطفل في مراحل الحقة االستجابة ألبنیة قواعدیة أكثر تعقیدا، وحین 
ھ السرعة والدقة في بالبنى القواعدیة األساسیة تزداد لدی ألفھ أكثریصبح الطفل 

اكتساب المعلومات المستقبلة لفظیا من خالل التنوع والتكرار، ویمكن توجیھ 
انتباه الطفل نحو محتوى الرسالة اللفظیة حیث یصبح ترمیز اللغة االستقبالیة في 

  .أمرآلیانفس الوقت 
تطویر إلى  یمكن الوصول :أسالیب تعلیم اللغة الشفھیة التكاملیة -3.6

أو  رمزیة لدى األطفال عن طریق وضع الطفل في موقف لعبأو  لیةلغة تكام
یتعلم األطفال  أنتقدیم خبرات یتفاعل فیھا الطفل مع العالم من حولھ، ویجب 

االنتباه، والتمییز، وتذكر ما قالوه، وما سمعوه، وما فعلوه، وتنظیم وتصنیف 
رحلة من التدریب الفعل بغیره، وفي ھذه المأو  األشیاء، وإدراك عالقة الشيء

ما قبل اللفظي، یمكن استخدام النموذجة والتقلید لتدریس مھارات التكامل، 
جل أخبرات ونشاطات لعب على المستوى الحسي من إلى  ویحتاج األطفال

ي اشتقاق العالقات وتنظیم البیئة من حولھم، وتفصل المواد ولإلجراءات فالبدء 
الموصوفة في قسم أنظمة معالجة األسالیب الخاصة بمھارات التفكیر، 

  .القواعدي، وتشكیل المفاھیم وحل المشكالت واإلغالقوالترابط، 
في جمیع أنشطة اللغة سواء  :أسالیب تعلیم اللغة التعبیریة الشفھیة -4.6

یشجع الطفل على التعبیر عن أفكاره  أنالتكاملیة منھا یجب أو  الستقبالیةا
الذین یعانون من صعوبات بالغة في اللغة  األطفال لفظیا، ویعتمد العدید من

الشفھیة على اإلشارات الیدویة للتعبیر عن أفكارھم، ویمكن استخدام 
یتم ذلك من  أنمكن االستجابات الیدویة كأساس لتطویر االستجابات اللفظیة، وی

یقترن تدریس  أنخالل الربط فیما بین االستجابات الیدویة واللفظیة، ویجب 
مھارات االستماع والتكامل بشكل دائم بمحاوالت تدریس االستجابة الشفھیة 

االستجابة في ھذا المستوى تعتبر تقریبیة، وفي جمیع الحاالت  أنعلى الرغم 
  .)19(بتعزیز فوري تتبع االستجابات المناسبة أنیجب 
  :خاتمة

وتخطیھ مستوى معین من النضج في لغتھ الشفھیة إلى  الطفلبالوصول  إن
من مواصلة مساره التعلیمي بنجاح، ذلك مكنھ الصعوبات التي تواجھھ فیھا ، ی
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أو  ضروریا الكتساب اللغة المكتوبة، أمراالن اكتساب اللغة الشفھیة یعد 
ساسیھ لدیھ العملیات النفسیھ سواء األ وبالتالي تعززالمقروءة وفھمھا واستیعابھا 

التفكیر والتخیل واتخاذ القرارات وحل المشكالت بطرق سھلة  الثانویھ مثل  أو
وبسیطة ومتماشیة مع مختلف المواقف التي یتواجد فیھا الطفل، مما یحقق لھ 

  والتوافق النفسي واالجتماعي في الوسط المدرسي التكیف
  :الھوامش
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Abstract: 
 The current study aimed to identify the most common cheating 
methods in exams among university students, because those students 
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ordinary matter and a legitimate right. Also,  to knwo whether there 
are activating for the prescribed penalties to reduce this phenomenon, 
as well as to suggest the most important deterrent and therapeutic 
solutions to reduce the spread of the exams cheating.                   
Key words: Exam cheating, cheating methods, university students. 
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�." *"��%f، و	�ي ا�0)�  #/ "(/z/ 0"ب� X�Yن 	�ة ا�%`�%d و(%#�� (�7
"a/�1)رھ" و�7) Nإ� N�#bو(1"���ھ" و "a�
م (
ا�.bو ��/Y �%�(b "l� وط%

�!"ت U"ط�  b�a�4 20,"  *"$�0"ر ،)3، 2015 4
ج،(�3 ��#b ��/"`أن ا�[0"ب ا�

ف $�ا	a0" أندون �b.  

 V/0   أھ�و��!"ت ا�%).
4  ا��� �anlT" $)� ا�[0"ب أو ا�7�ا�#
 �4 Z[ك ا���3 �1��b ا��.V/ f�g أھ� ا'/�."�"تا�`"/���V ھ) 
0��b ��.*،

�ي، و*
�ف  ا'/�."�"ت/�"دVb ا��1�ي ا��	��� X�"7ا� �b�1) f\"3ى و�lھ� إ
4  �%��
  "'/�."�"ت$�N /�ى ا3�5"د(� /V ا��%��  ا���h!'ة ا��l��3�  ا��ھ� ا�

�b��$" �4 وf\"3 ا��1��.  
   �4 Z[."�"تإن ا��ص  ا'/
l "ذ، أو�ورأ4  أ3 ،X�"1"وة ط� ��b ��

�ل $�N �`"ح ا*)�، *f *"ت /
�" /#���g" أc"ب ا�+%�
 ا��"م أ/
و�� .) ،

د 	+�  `/ ��b ا�`%"$ ، و�� Nإ�  bد
�ر(� ا�5c V/ ن"�lYا ���4 *
 �4 
�0! �l N" إ���0 $"دة و�"\cأ Z[،ا�  ��%�+�  /`	�0 cأ f* ، b�*
)

 ،���
 /V و3"\2 ا����h!
7UYرا  وا�/�/ d	ا�/V ذ�� أ�� أ�0c �4 *�� ا�%
 N�� اY	f*� أو $* V7ا� �b�b "/و،�($ ")�
ا /#�b�1) ى أو��"ء
) "/�($  

�ر/Yن  ا�&
,bNاق إ��3Y�4  ا �a\"(*أ Z�][��  hb�.1)�"ت ا��ا� V$ "h.*
�k �4 ا�%`�%d ا�`�ا\
ي  ا'/�."�"ت[�[) �	 Z[ة ا�
و*Raا ا$�� �1b)" أن ظ"ھ

"bا $"د
  .وأk.0c أ/
�   و�T/�."�"ت  g�%ا�)["ط"ت ا� y��,/ "a�TU V/ د�.b "a70+b م"n�

1�م b أن V.�%%ا� X�"7ا� N�
ا/a" و/
ا$"(a"، و$�lا X&ا�وا�[
وط ا�




ت �دى ا�ط�� ا��
	���ن                �
  أ�
��ب ا��ش �� ا�	��
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"/ N���lه /��%�ا $�  ��3Yا N��/"ت و/a"رات  ا!��0# *"�&"*  $��/ V/
  ��3�ا&� /�+ f3"��%ا� X�"7ل /#"ره ا��را�3، إ' أن ا�TU."�"ت�ا'/ ،

�N ھRه ا�1�ا$�، $ fb".��"* �	TUك ' أ����1"م *#� 
/%" zbدي *� �4 ا�ـ,�
 �4 Z[�4."�"ت�ا'/  N��ل إ�N ا�)`"ح وأ$�N ا�[a"دات $c�/V ا&f ا�

Vb
Uب ا�"#l.  
1���b  و/�7�رة  أX��"3و#b��f% ا�X�"7 ا�`"/�� ��]Z (1)�"ت و)

 �)
0U X#l وذك  hb�l �%�4  وأھ k0�5 ا'(`"ه ا�%"دة، !%" ذھ�"  ���+4

4"ت$ " N��ل $g.�
و$  �]/ 
�� f\"3,�ام و�ا3 ��N أن ا�]Z ھ$

1�a" ا�X�"7 أو ا�7"�0  أو ا�V/  0�"7 دون و&� �l، وb�R, إ(b  .�.c ت"*"&
 �4 Z[���l ذ!
ت *�+a" �4 درا3   ا'/�."�"تا�X�"7 (1)�"ت $��bة �


 ا��راد"�U �%./ fg�4) "2002( ،"/ "0�"� 
g.()  f1� �4 *"&ا�  V$
 f1� ،
[g/ أوراق V/ f1(."ن، ا��"$  ا'/	ور �4 "`/ �b�c V/ الz#ا�
�N /1�� ا'/�."ن أو $�N ا�."\2 ا�%`"ور، $  *�
ات /��!R/ لTU V/  *"&ا�
 ��* N�ا���"*  $�N ا��h"ب أو &�ء /V ا�`#� أو $�V/ fb�(/ N ا��رق، أو $

�ز إ�"4  إ�N ا��f\"3 ا��f\"3 ا�����%� ، و!Rا ا�.��b ا�/
5�ي أو ا�]
�N وھRا /"* V�7زادت ا� ��ا�  hb�.ا�  �&����*   ا���)�c �4 زاد
/Yا 
h!أ 

  .ا�."رV�3 اR)"3Yةc"U  ��ى 
 أ3X��"3)."ول /TU Vل ھRه ا��را3  /�
4  أھ�  :إ����ek ا��را!�  

��a" ا�X�"7 ا�`"/�� �4 $ �%��b ��ا� Z[ا� f\"3."�"توو�ا'/ �"* N4  إ�"�
�f ھRه ا�n"ھ
ة، و/V ھ)" V�%b  ا	�
اح[) V/ f��1���ل و	"\�  ورد$�  ��l

�3�  ا�5
$�  ا��"�� Yح ا
 :ط
  ا�%#�,�/  ��]V/ Z ط
ف ا�7�0  ا�`"/���V؟ اX��"3Yھ� أھ�  /" -1
2-  �4 Z[ة ا�
ھf ھ)"ك 1$�*"ت رد$�  (�5 *"�]
ض ��1��V/ f ظ"ھ

�ى ا�`"/� ؟ ا'/�."�"ت�#/ N�$  
1��V/ f ظ"ھ
ة ا�]Z ��ى  /" -3��  l
ھ� أھ� ا�7
ق ا��	"\�  و ا��T&�  ا�1%�

  ا�7�0  ا�`"/���V؟
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m),ا� ��  :أھ

�	/ V3 �($ y��V ذ�� Xg$ "a�Y ا�.�"ة، �) '  �*
إن /#zو��  ا��
 �)"#3z/وأھ�ا�4 و ��5#�7�ر 4�) ،
1�م *�$�اد اY&�"ل ��"�� /�]�) ��.*


ار%�3"* V$ �g1�أھ%�  ا�0.� ا�."�� �4 ا� fh%�)و ،X��"3Yا  ��b ��ا�
�ل ��)`"ح 3�اء !"�k ھRه c��� V���/"`0  ا��ا3�,�ا/V/ "a ط
ف ا�7

X��"3Yا   b���/�ى  V%�) "%!  hb�l أھ%�  ھRه ا��را3  �4 /�
4  /" أو(1
ا أھ� ا�7
ق و!R 4�"��  ا3�,�ام ا��1�*"ت ا�
د$�  ��1��V/ f ھRا ا�n"ھ
ة،

 �4 Z[ة ا�
1��V/ f ظ"ھ) "a�TU V/ V�%b ��ا�  �&T�وا�  �\"	� ،ا'/�."�"تا�
ا�%�gر  '$�0"رهأ�y إ�N ذ�� أن ھRه ا��را3  ر!�ت $�� ا�[0"ب ا�`"/�� 

�ض *"�%`�%d �4ذا !"ن ا�[0"ب 'a(�� ��l��� داfU  ا��5b "/ رة�7U ��b

ات ا'/�."ن /Ra4 Z� Vا إن دل ���4 `l V/ "/ اRوھ 
�ت ا�+%�/ N��bل $

�م a5/ ��3
) d7�#) �� ��ا�#"*1  ا�  �%��
 �4 ا�%
اfl ا���n(إ$"دة ا� ����
��"gا� Vاط�  .*)"ء �,�g  ا�%

m),أھ�اف ا�:  

4  أھ�  -�/X��"3Y�4  ا Z[�/V ط
ف ا�7�0   ا'/�."�"تا�%#�,�/  �

V���/"`ا�.  
- "/  4
�/   �"l �4  107%ت ا�"*��Z[�"* �0 إ/#"ك/�ى 4�"��  ا��1�/ X�"7ا�.  
-  V/ f��
4  أھ� ا�1%�
l"ت ا��	"\�  وا��T&�  ا��� a�TU V/ V�%b" ا��1�/

 �4 Z[ة ا�
  .��ى ا�7�0  ا�`"/���V ا'/�."�"ت(5[� ظ"ھ
  :�o-	(�ت ا��را!�

�اد أو أ :ا�&% $# ا+�*(�ن  / V/ �#� ك أوT�/أ�� ا N�دوات (� $
 V/ �#(�"* X�"7�� �%#b 'و ،"a* �U
/ 
�ن ���b ��."ن وا��ا'/ Nإ� "a0�&
3�اء �5�b" ور/�b" و!�"*�" وإ���
و��" أم *"3�,�ام  
U."ن �,� أ�ا/  	ور


ىUأ  �  .)Desalegn & Berhan,2014, 2 ( أي و�3
7
ق /,��5 ،  ا'/�."�"تb%"رس ا�T7ب ا�]Z �4  :ا�&% أ!���   *
"/ "a(/  k'زا� ��وا� ،V/ز R(/ k�ھ� 	��b !�1)�"ت ا��1���b  ا��� ا3��%
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 f%��#)Nإ�  
�/)" ھRا، c"U  $)� ا�7�0  ا�`�د �4 $"�� ا�]Z و��b  b"�
�y]! V/ "4 أ/
ھ�U ، hb�.1)�"ت ا��%"ل ا����4 ا3 �a(
0U م��� V�3
  .ا�%�%

#���
�N أ��  "2002 ،�0ه$ إ*
اھ��/.%� "$
�4  :ا�-��  ا�$ X�"7ا�
�  ا��را3  اY!"دb%�  وا�%a)� ، و�b(� إ�N ا�`"/�  cا�ا�5
د ا�Rي اU�"ر /

ى، وا�`"/� U'ا  b�*
1��a" ا�%3z#"ت ا��c ت"a&��  	�� و(%& ��/ T%./ 

  ). 29، 2013، $���(من المفروض تحضيره للحياة العليا

  االمتحاناتالغش في  أساليب: أوال

��ى ا�7�0  ا�`"/���V، *.��  ا'/�."�"تا�]Z �4  أ�1�X��"3 (��دت   
 �* fg�� د �4 ذ��"%) f* "%b�	  4و
�N وf\"3 ا�]Z ا�%�$ 
g�1) ��) ��

�N  '3�,�اما�`
ءة $ X&��&�  ا�.�hb  ا�%�7�رة ا��� (#���ا��1)�"ت ا���)

 �4 /��#0"(� ا��01�  �4 !��5  اn("ذ ا�."رس إ$"دة ا��3Yا3  ا
 ف"وا!�[�.

�Z[�"* �0، و/V ھ)" V�%b ا��7
ق إ�N 0و��/ X�"7ا أ2 ا�Rاع ھ��X��"3Yا 
��ل ا��aف ا�%,27 �� آ' وھc���  0�ا�)`"ح *�ي  ا�%#�,�/  /V ط
ف ا�7

 1b
  . ط
  :1	r أ!�س ا�*6	��\� وا�(�\�p ا�&% أ!���  -1

 :`6	��\� أ!��� 


ة /V ا��رق، (��a�4 X" ا�%"دة •�[c ت"c"g	  "رف�ة (
�[c وف
.*
 "a��%#) N�  ".l`"*"ت"ا�T7ب $

•  N�ا�`#� و$�N اYدوات ا�a)��3  و$�N ا�%1"$� و$�N  أ&�اءا���"*  $
� f! N�  .V�%b ا���"*  $��� �ءا�0#�رة، و$�N ا�`�ران و$

و!��R �#� ا���%�R إ&"*  ا�#zال ا'U�0"ري $V ور	  	
Vb �� �4 اY/"م أو  •
،X(`ال ا�7" ا�z3 اR!و�(/ "b�
V$ �� Vb إ&"*  ا�#zال وأRUھ" �5	 X� 

) b
b"%�167، 2007، ا�( .  


ة أو •�[c  	ور N�$  �	��3�  ا�%�Yا ��إ&"*"ت * X�"7إ$�اد ا�   lرا
�*ا�."\2 ا�Rي *`"��0، �� f1(b ا�&" أوا��� أو $�N و&� ا�1%�� �  /V *  ا�7%

  .ا�%�gر ا�Rي أ$�ه
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• �
اس أو ا�[]"��a ا��.�ث #b V/   "%�4�f[ ھ5�ة ا0وھ)"ك /V ا�7.�

4  ا�&"*"ت /V ور	  �%� 
n(س ا�T�U."ن ا��4 ا'/ Z[�� �a(�*

V�0	ا
  .ا��/Tء أ�)"ء �5�  ا�%

�ن ا�7
ق اfa3Y دون /,"ط
ة، وذ��  •�+5b  0�وھ)"ك *�� ا�7
 "%/ ،�&��V/ N ا�$Y�5 ا�`�ء ا,) "a��c"� نY  ��"bر  �0	 d��*


g* إ*1"ء X�"7�� �%#bه
�� ، دون ![y أ/a#* ��، ه $�N ور	  ز/�
  ). 35-34، 2014، و�bة(
•  dو� X��$�  ا��� (�7���3�  ا�%Y�4 ا  c"U,�ام ا��"رات و�ا3

  /T$) / ( أو)× ( بT7ا� �`�b ��l ،د���/ V/ ر"��U أوN,�ام إ��ا3 
�N /�)"ھ"$Y ��، )×(وإذا !"ن �¦f53 ) /( ا�1��، �4ذا !"ن V3 ا�1

 V�%b,�ام ا���و�ي( ا3��
 ). 2، س.د، ا�%

   ���!tا �p\�)ي  :ا�
�ل ا�%`�%d ا�`�ا\U�*Nإ�   b
lو ، �%	
$"�� ا�
 V�� ، ]��%ى ا���#/ V�#.)4"ھ� ، و
� ا�.�  �$�7�ة �U N7U ت'"g)'ا
 Vbاز�/ X�	 �4 k%ر �"رة 3"ھ"�
 T3م دون أن (��ن آ%�� V�b �� ذ��
 �	TUYر ا�)�
 أ�l ا���ھb ' ي وط%� /0"د\� و(1"���ه، إذ
ا�%`�%d ا�`�ا\

T%"ل ا���م ا'3�$ X0#* وذ�� d%�`%��N ذ�� �$ fد�� 
�Uو ،"�&���(���� �\
 �4 Z[��  �%	
، ��ر&  أن ا�7�0  ا'/�."�"ت(#,�
 ا��f\"3 ا��1)�  وا�

�أ.0cي  اRا� ،Z[ا� f\"3�
اع ��U'"ر وا��ل ا'*�l �a(�* "%�4 ن�#4"(�b
' �cر، ��ر&  أ�� أ�
 ا��7b"#b  ، b���()/ d5�a" ط
ق ا�.
ا3  وا�%
ا	0  ا��1

lأ ��ض *
7�رھ"#4)�) y	��b ' ��ق ا�
  .�ث وأ�
ب ھRه ا�7
2&oھ�� ا��u*
ا &�ا، : !��1 اtذن ا��[c ا�#%"$"ت V/ ع�ھRا ا�)

 fU�bة،  و' ا�ذن
�"0/ ��bرؤ V�%b
��  ا�%
ا	0 ،  ا�/%$ X�gb يRا�
��"ت %$ y�h�)  3ا
�N ا�.$ V�%\"1ا� N�$ X&��b اR� Z[ا�  ��%$ fa#bو

   .ا�%
ا	0 
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  ��Ux2ات ا�yuي  :ا���.) �a4 Z[ة ا��a&ث أ�lا V/ ات
n(ه ا�Rھ
 ، �5��N 3%"$  �4 أط
اa4" ا�,$ 4"��"* "a�/�1/ �4 ا
�/"! Nإ�.  

  
 

���"*   :أ}7م �	&%  �  �1�� /a"م $��bة 04�� أن !"ن /`
د و�3�� �c�1 أ�
�ث أ)��و ھ"ھ� b#"ھ� *�وره �4 $%��"ت ا�]��a`) �) ��l ،Zه *�"/�
ات و*

�رg�4 ا� �  .أد�"ه ة(`��aه �.% f	c"g"ت ا�]Z !%" ھ

  

  

  

  

  ��Ux�1ت ا��Wا�:   �!Rا� y)ا�aر ا��aظ d/ت
ظ"ھ
ة (.%�f  ا��[
�م ا'/�."ن، b "a*  �"��3'ا ��ا���X وا�07%�$"ت *�اfU ذا!
(a" ا����
و�� ، 

 f1�(��
  .Rا!
ة (.%�f*ھRه ا�#"$"ت ا�R!�  وا��� (� (�و�bھ"  إ�N*�� ذ��  ا�/

  

  

  

  
  ��1�u-|ب : أظ�$2 ا�
ة /���[c  	ا�7"�0"ت *��"4  ور ��م *�1)

 �$"(7c'ا 
��a" ا��رس، �0,) V�%b�k.) "a اYظ"4$ )/\2{�Y ،2015 ،387 .(  
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#1�u-|ط2ف ا : X�!
�* V�(.�%%ا� �l"م أ	إذا  ،V�gع �4 ا�
�Uا
 �0�)  b

ا	V�0 أ��b "aه *�)%" �4 ا�.1�1  ا��� ا�0[%�ذراع ا7c)"$�، ���0وا �

 V$ �!Rا� y)"aا��رج ا�&"*"ت�4 ا� f53أ. 

 أ!�سا�&% 1	r أ!�س أ[x أو إ1-�ء ا��	���ت، و1	r  أ!���  - 2

 r	1و ،��dc� اد��ل �  ا!*&7ل ظ2وف ا+�*(�ن وإ�2اءا`� أ!�سا!*�
  :أ[x أو إ1-�ء ا��	���ت ��[2\/

• "a(/  .�.gا�&"*  ا� f1(� f�/ز  	ور Nإ� 
n(اق ا�
  .ا3�

•  "%a)"*"&إ ��	."�� إ13"ط ور�ا'/ Z[ا�0"ن �4 ا�
(�%� ا�%�`"وران ا�
"a.�.g)ا�&"*  و fb���* "/�  .�4�0"د'ھ%" 1�4

• �$  �'��� d*"cYا ��* �b
  .zال أو ر	� ا�&"* #N ر	� ا�(.


ؤb  ور	  إ&"*   •� ،y�
ة �4 ا��� و(�&�a�a" إ�N ا�,�[c آة
/ dو�
"a(/  .�.gا�&"*  ا� f1(b �� V/و y�  .ا��/�f �4 ا�,


 �4 ور	   •n(ا� ���,b ء ذ��"(�
�b ا�
أس وا�
	�a*  0ف (%
a(b%"، وأ.)
"%a(/ f1(ا� V/ V�%��4 ��  .ز/�

ا�%
ا	X *5�� *"ب ا�.�ار وا�%)"	[ ، /%" 5b#� ا�%`"ل �X�"7  ا3Y�"ذإ�]"ل  •
V�0	ا
�  ا�%	 d/ ة

Z[�"* Vb، وc"U  �4 ا�1"$"ت ا���0Uب آTأو ط.  

b.�ث ھRا �4 أ�3�  ا'U�0"ر /V /���د، b V�l��5 ا�7�  0	f0 إ&
اء  •
 ��4 d1) يRا� fb�0�4 ا� ��[	و/)" X	ا
ا'/�."ن $�z3 Nال ا�%��� ا�%

�ن ا�fb�0 ھ� ا�&"*�b أن ا�&"*  " ب" ، !�ن �a\T/��0 ز() ��R* ون�g1�4
 fb�0ھ� ا�  .�.gب"ا�."  

  .(0"دل ا��"رات ا�.
!�  /d ا��/Tء •

�س •�
Xb �4 ا�`	 f�/ز d/ وراقY�4 ا 
n(ا�.  

�س •�
Xb �4 ا�`	 f�/ز d/ وراقY0"دل ا).  

• f�/ز d/ .�ث�ا�.  

  .ا3��%"ل إ�"رات /��5 $��V�* "a ا��/Tء •
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•  N�$  �'���N ور	  ا�&"*  �$ ��1�"* 
ا�+
ب $�N اYرض *"��1م، أو ا�)1
  ./#�0 (� ا'(5"ق $��� 	f0 ا'/�."ن �ء�

��dc� اد��ل �  :ا!*�

•  "a���	d أن (
د $�b ��ت ا�"/����a" ا�%�$ X���4 ة
�[c %"ل أوراق��ا3
�4 �7"ء أو  3"$  ا���، أ�3�  ا'/�."ن و(,N5 �4 ا�%T*�، أو ا�.Rاء، أو

 *���/"ت ا�7%�  .ا��  ا�."03 ، و(#�,
ج و	k ا�."&  إ��� "a�a(/ f1(" ا�%�


ة ا�1"*�  �5U"ء  •�[gة ا��a&Yا V/ "ھ
ا3��%"ل أ&�aة ا�y)"a ا�1("ل و��
 N�$ fa#�4 ،از��ا'ھ  ��و� Nإ� "a�b��a)" وإ�Tق أي /a* �0("، و(.c

"a1b
�*  $V ط&Y0  (0"دل ا�  .ا�7

• Y%"ل ا��."ن، !"��  ا�."03  أو ا3�ا'/  $"	 N�� "a�"Uح *�د�دوات ا�%#%
V�(.�%%0  ا����a" ا�&"*  وb�� (0"د�V�* "a ا�7$ X��) ،ة وا�%%."ة
  .ا�7#%

ا���"*  $�N أ��"ء أو أدوات ��
 اYوراق، !"���"*  $�y! N ا��� أو ا�Rراع  •
ا�%%."ة أو ز&"&  ا�%"ء أو ا�%)"دfb ا��ر	� ، أو اYوراق ا�3T0����   أو

��d �4 ا�%T*� أو �4 ور	  ا�&"* �4 ،"a�bرؤ X�g) ��ا�[5"4  ا�.  

• "&
�b "a�� ا3��[]) V/و ، �)�gا�  ��/"ت �4 ا�%#`�ع (#`�f ا�%�
�/"ت و(���a�4 X�"7"  ا'/�."�"تa(b"، وھRا �4 *�� وا�%�� �%#b ��ا�

  .ا3��%"ل /fh ھRا ا�)�ع /V ا�a&Yة

�/"ت a& �4"ز ا�."X3 ا��� �4  •�ا��� a�4 �%#b"  ا'/�."�"تإ5U"ء ا�%�
��"%��3"* X�"7��.  

•  N�ا�Rھ"ب إ�N ا�%
ا�4 ا�g.�  *.`  	+"ء d/  &"l ا���"*  ا�#"*1  $

اج Uأو إ "a5" أوراق&�را��  ./��ة 3

  .و�d أوراق داfU ا�.`"ب *"�)0#  ��7"�0"ت •

•  
Uل �,� آ"UداءإدY 0"ر�U'ا.  

  .�0�� ا���%"ت اYو�Nا���"*  $�N راl  ا���، و!Rا !�"*  ا�.
وف  •

  .ا���"*  $�N راl  ا���، وا���"*  $�N ا��1م •
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  :ا!*&7ل ظ2وف ا+�*(�ن وإ�2اءا`�

1�م  •b R\أوراق ا�&"* ، $)� ��.g( ��* ،"a� اغ ا�%.�د
!�"*  ا�&"*  �4 ا�5
  .3Y�"ذ *��� �#g) N.�� ا�&"* ا�ab�* X�"7"م ا

• "a%��  .$�م (#��� ور	  ا�&"*  �� ا'د$"ء *�#

�/"ت  •�
وج ا�%
ا	V/ X 	"$  ا'/�."ن �X0# /"، �4�0"دل ا�T7ب ا�%�U
 .�.g1  *"�&"*"ت ا��  .ا�%��


 /V إ&"*  $�z3 Nال وا�l دو�%" �X7، �4,�"ر  •h!أ X�"7ا� X�`b
�X�"7ا�%g.� ا�&"*  ا�g.�.  /#"$�ة �.  

• "a�$"0ط N�$ V�4
�3�  / V	f0 ا�%[Yا Xb
#).  

*)�5  ن(�%� ا��,�V$ y ا�.+�ر إ�N ا'/�."ن $�N آ/f إ$"دة ا'/�." •
"aa0]b"/ أو  ��3Yا.  

�ل  •g.��3�  ا�%#"$�ة 	f0 ا'/�."ن �Yا ��* �b�1�� "ذ�3Yا N�ا��."ح $

ات �z/ N�$ �
د ذ!
ھ" �4 ا'/�."ن �¦�3b �	 ��ا�.  


اfl 3"*1  دون (.�a� �b"، إ$" •/ 0  �4�7�� k/�	 �03 وأن ��ا�  ��3Yدة ا
 f0	  *�&Yوا  ��3Y4  ا
�0
ة �%�!  c
4 X�"7ا� N7��4 
أو (]��

V�1*"#ا� �\T/ز  ��N أ�3$ �$T."ن، *"ط�ا'/.  

• V�0	ا
�  $�د ا�%	.  

•  0��س ا�7�  .(1"رب /1"$� &
�م، ا14-15، 2018، /�%
a) ) b"ون ا�%
ا	V�0 �4 ا�.
ا3  •%]%� ،2013 ،

1178 .(  

  :ا�&% 1	r أ!�س ا��ا[	�� و ا��cر��� أ!���  -3

!� ا'/�."ن  ):Y�ا���( ا��ا[	��/ fUدا V/."ن و�ا'/  $"	 fUو(�0أ دا

 N�  :وط
ق /���دة أ��"لو(��ن $

•  V.�%%ا� "a�%.b ة
�[c 1"تbور)X�"7ء )ا��`�، *.�� fa#b ا3��a�"%" وا�
 �($ "aإ��"$��� 
h!Yوھ� ا  %b�	1  *�ا\�  وb
  .ا�."& ، وھ� ط
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•  Vا���ا���"*  $�N ا�%1"�� وا�%#"ط
 وا�7"و'ت، و�b��5 *��"*  ا�1

b"ت وا�%�"د'ت n(وا��bار�
 وا��!R�ف ا��a*.  

• X	ا
  .ا���"*  $�N أوراق *�+"ء، l��b ' N�a5]" ا�%

436، 2014، 0$�د( *�� ا�."03"ت ا����
و��  ا3��%"ل •(.   
��p\��:(  f\"3(ا��cر��� �  hb�.ا�  �وھRه &"ءت /d ا��7�ر وا�)1
 b
g�ل ا�"g)'ا:  


ة ورf\"3 ا��3"\2 أو ا3�,�ام  •�g1ا� f\"3
ا3�,�ام ا�a"(y ا�)1"ل 0$
 ا�
 �1��ث، وذ�� *�)��  ./d أ�,"ص �� ا��)#�� /��a /#10" ا�&"*"تا�0

•  X	ا
1�م *�ور ا�%][Z ا�`%��، ) ا3Y�"ذ(ا�%b �)"/��إ/" /TU Vل /�
 
Uا� �ا�[,�g  أو �f1 ا�&"*"ت /V ط"�X /�%�� *"�1"$ ، أو *�� (���1 ھ

، س.د، ا��را&�( �©&"*"ت 0$
 ا�a"(y ا�)1"ل 1�4�م *�][�Z *"	� ا�T7ب

2004.(    

ى  أنو	� (�!��  •U0"رات أ�Uا V/ �#(ھ� ا� ،"$ً��� Z[ق ا�

 طh!أ V/

وا��.�ث إ�N ا��/Tء ا�1%
*�V أ�)"ء ا'/�."ن، إ�X�"& N ا3�,�ام *�� 
X��"3Yا Vb
Uا� V/ إ&"*"ت N��ل $g.��  bا��"ر (Diego, 2017, 125 ) .  

وط
ق /���دة،  أX��"3 ا'/�."�"ت��]Z �4  أنو/%" V�%b �03 ا�1�ل   
1�م *� دون درا`)  b�f اb "%* V(5�b X�"7"ذ��3Yا  N� ا3Y�"ذا�."رس، �Rا 4�

�N ا!�["a4"، وا!�["ف !f /" اX��"3YھRه  إ�bN)��0  أنا�`"/�� $ f%�bو 
 f&ا V/ 0"ع)  hb�l  �&���(�) f\"3و V/ ق�
وج �� �4 ا�#bإ(%"م  Z[ا�  ��%$

 N�$ X`b "%! ، مT#*ةR)"3Y0  �4  ا�
*��V و�"�l V�.c ا�7%! V���/"`ا�
 ،Z[ا� V$ "د��ا'*��Y  V/ f\"3�2 ا�f&0 X�"7 �أ��� ا�%�a ا!�["ف ھRه ا�
 �4 Z�  �"l �4."�"ت�ا'/ ،"(�Y  "ج�ا  أن�.Ra)"، و��0��ك ط�3 N�$ «4".�

ا�Rي /a%�� 214 ھ� �20 ا�X�"7 دون ا����5
 �4 /�"4.  ھRه  ا3Y�"ذ أن�`� 


ة 	f0 و	�$� V/ �b��3 ا�n"ھ/Yأو $�م  ا ��g4 Nدي إ�z�3 ��"��"*��1ا، و�)

3��0 و$�N ا�%#��ى  f�]* ���g,� N�$ 
�zb "%/ �l"`�
  .ا'	�g"دي،وا'&�%"$�
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  ا+�*(�)�تا���Y�6ت ا�2د��1 ا�26رة �	&% $# : ��)��
�`"/�  *0�� ا�&
اءات وا�`�اءات !%."و�  � ��Uم ا��ا"n(ء ا�"&

 �4 Z[ة ا�
�	"b  وا�.� /V ظ"ھ��N ا'/�."�"ت�$ X&��b ���4 ذ�� f&أ V/و ،
�ص g(%ت ا�"*��ص $��a"، و/V أھ� ا��1g(%ا� Vا���ا�X�"7 ا�©���ام *"�1

��b"/  �/"`�� ��Uن ا��ا���a" �4 ا�1"�$:  
 :ا�
���� ا�*(�)�ت� $# ���� ا�&% $# ا���Y�6ت ا�2dو� -1

ا�`"/�  b ���4�� a5���)"  ا'/�."�"تl �4"�  و	�ع Z�  �"l �4 إ�lى 
 V/ V�$��`"/�  وا�Rي &"ء ��4 �� ��Uم ا��ا"n(ارد �4 ا��X#l ا��y�(g ا�

 ��"hا��ر&  ا� V/ و/,"�5"ت ،Nو�Yا��ر&  ا V/ ا�%,"�5"ت.  
  :\	# �� ا��d��cت �/ ا��ر�� اtو�r و`�4

•  �4 k0h%ا� Z[أو ا� Z[."�"ت/."و�  ا��دة أو "ا'/�
 أوراق ا�%#b
%)

  ا'/�."ن، إ/Tء، $
ض و�"\� ا'/�."ن أوراقn(ء ا�T/ك ا��
) �g	

"a(/ 
n(وا� "aإ��."  

• V�/�,�#%ه !"4  ا�"`) �!
l أو �n5� ي��).  

�&�a"ت ا� V/  /�1%	f0 ھ��  ا���ر�b أو ا�%��V/Y"* V�5 ا'/�h"ل$�م  •���.  

�"ن ��ر	  ا'/�."ن • ��.g�� ح�%#/ 
�� X�  .ط
�N ا3Y�"ذ ا�1"\� *"�.
ا3  $ X&��b ،ه ا�."'تRى ھ�lت إ�0�و$)� 
 �4  ��f\"3 ا�%#��%�"* "a	"4إر d/ ، $"#وا� �b"ر�*"�  �	ا��ل ا�l 
b
1)  *"��*
�ى �#/ N�$ Xbد��ا� ��`/ N���bو ،X�"7ا�  	7"* N4  إ�"��"* ،Z[ا�  �"l

 �b

 �4 ھRه ا�%,"�5"ت $V طn($"ءا�1#� ا���0 ا3�  ا�%�)��V، وV�%b ا�7
�� أن b�R, إ�lى ا�1
ارات ا��"�� `%��:  

• �a5]ار ا�Rا��. 

• �&� .ا��Rار ا���"*� و�bرج �4 /�y ا�X�"7 ا���0ا�

• �&� .ا���*�� و�bرج �4 /�y ا�X�"7 ا���0ا�

•   /T$ �(%)00  V/20 Z[ه ا��($ k0hb يRا� X�"7��. 
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  :\	# ا��d��cت �/ ا��ر�� ا��p)�� و`�4 ��


ار /,"�5"ت ا��ر&   •�)Nو�Yا.  

•   �/"`�� V#.ا� 
�  ا�#�	
ا��)y وا��f!  �b�a ا�f0# ا�%zدb   *"3��%"ل$
 %n(%ا� N��  .إ��� وا�5

• 
bو��وا� 
  .ا��."ل �,�g  ا�]�

•  
bو��%"لا���3"*   �&��"\� ا���0ا���ى ا��./ 
b�  .وا�دارb /�ور و(.

•  0�  .ا�R1ف �l �4 !"4  /#�,�/� ا�`"/�  وا�7

�ك /��%� /V ����  ا��1"م •�#*Uإ 
�4  وا�%#"س *"�#�c�Tل ا�5��N ا�%
 �&��)["ط"ت ا���0ا�� V#.ا�.  

•  #3z%ت ا�"���اب، ا�)�اR4، ( إ(Tف /%�*Yا�3، ا�7"و'ت، ا

 ا���#�)
  ).إ��...وأ��اح ا�%�1g"ت ا�.)�5"ت،

�l �4 !"4  /#�,�/� ا�`"/� ، اR)"3Yة ا�V�hl"0،  ءيا�R0ا�[�� وا��Tم  •
 0�  .ا��V��(1، وأ$�ان ا�%g"�� وا�7


ا	0  ا�1"����  داfU ا�.
م ا�`"/�� •%�  .ر�4 ا'/�h"ل وا�,+�ع �

 ، bور
و*�� 	�"م ا3Y�"ذ ا�1"\� $�N ا�.
ا3  *"�&
اءات ا�Tز/  وا�+
 ��b$"ء��ا ا3 Xbد�) ����  �`"/� ،ا�7�0  ا�%�)��V/،V ط
ف /``%�� V�%bو

  :أن b�R, إ�lى ا�1
ارات ا��"�� 

ا�	g"ء /V ا�%"دة أو ا���lة ا�%�)� ، وzbدي ھRا ا�	g"ء l�%" إ�N $�م  •
��a" ا�X�"7 �4 ھRه ا�%"دة أو $ fgl �	 ن��b ��"\¬ ا��ا�) N�ا�%g"د	  $

 .ا���lة

�3ا�3"  ا�	g"ء /V ا�#�ا�3 أو /V ا�#)  ا�`"رX#l  b /" إذا !"ن ا���رج •
�N $�م ا�%g"د	  $�N ا�)�"\¬ ا��� � "%�l ء"g	ا ا�Rدي ھzb ،"b�أو 3)

��a" �4 ھRا ا�#�ا�3 أو �4 ھRه ا�#) $ fgl �	 ن��b. 

•  V��(3 أو V��3ء �#�ا"g	با�"#�l"*  "/ X#l ، bا�#�ا�3 أو ا�#)  ا�`"ر
،"b���� ا��"��، zbدي  إذا !"ن ا���رج �3ا�3" أو 3)����  #3z/ f! �4 اRھ
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��a" �4 ا�$ fgl �	 ن��b ��"\¬ ا��ا�) N�	g"ء l�%" إ�N $�م ا�%g"د	  $
 .ھRا ا�#�ا�3 أو �4 ھRه ا�#) 

2- ����
  :��yھ2 ا��o6ر $# ا���Y�6ت ا�26رة $# ا�*(�)�ت ا�
   �4 Z[ة ا��l �b."�"ت(�ا�ءل  ا/"#�� "(��`b ،ره�c د��و(  �ا�`"/

f �4 &#"/  ا�5%
و�  l �4"�  ا�]Z؟، وھf اV$ U /�ى 4"$��  ا�`�اءات
  .ھRه ا�`�اءات أم �4 $�م (5���a"؟

�ع   &

 إ*"�g.() ت"*��N ا�%,"�5"ت /V ا��ر&  اYو�N �`� أن ا��1
 d/ X3"(�) ' ت"*�
د ا��Rار ا�[5�ي، أو ا���"*� أو ا���*��، وھ� 1$`/ �4

 ��1�
4"ت ا� ،اTUY	� 4�f ا�]Z ا�%)"�4 �g�أو ا���/"& X�"7* ���) ' ��.  
   �5b ' �	 ، ��"hا��ر&  ا� V/ Z[ا�  �"l �4 رة
!%" أن ا��1�*"ت ا�1%


 �4 ھRه ا��1�*"ت، $V ط
�b إ�"4  n(إ$"دة ا� X&��b "(ھ V/ض و
[�"*
�N ا��ورة �  �"lا� fh/ ى
Uت أ"*�d�%& �4 ا�%�اد، أو  ا'3��را!� 1$

�b�]) )� ، أو�ا�%"دة ا�% V/ ء"g	ا�   �"l �4 ت"*�ا��f\"3  ا3��%"لا��1
fh/ ى
UYا  ���رة 3�5"، *"��"4  إ�N *�� ا��1�*"ت ا���%�!R%ا�  hb�.ا�:  

• �a5]ار ا�Rا��  �"l �4 N�l رج��ا� ��ا��را3"ت * V/ ن"/
 .ا�.

•  V/ ن"/
 ./V /�اb" ا�7�0  اYوا\f ا'3�5"دةا�.


ة  •/ "bر�
ىا�.
/"ن /V ا��#`�f �4 ا��0"�Uأ. 

 .ا�.
/"ن /V ا��1"ض •

•  0�
Vb( ا�.
/"ن /f�h%) V ا�7	 ،392، 2015( .  


وك و3�
وك �3 V/ f! �!أ �	و)Stroch & Stroch, 2003(  أ�� N�$
 �	TUYا 
�ك ���� إ (`"ه ا�#.� X�"7اد ا����ا3 V�*  b�	  �*"`bإ  	T$ �&�)

)Z[ا�( "%�! �(�b ة، اي
�ك ، /V ط
ف ا���a  ا�%#��، وا�%�ا14  $�N ھRا ا�#
 اX��"3Yزاد ا�#��ت $V ھRه ا�n"ھ
ة !�%" (%�ى ا�7�0  �4 إ*
از أ�lث 

 �4 Z[�  ).Chudzicka-Czupała, 2014, 78( ا'/�."�"ت�
 ،d	ا��ن /`�b  إن �� (5�f و(�07 $�N أرض ا��) V� ت"*��� إن ھRه ا��1
�4
 &%�d ا��f\"3 ا�Tز/  �¦R)"3ة /V أ&f ا��1"م ��N ا�دارة ($ X&��b اRو�

�N أV#l و&�، Yن /"$ �a�"%$�*  V/ 
�hم ا��"`lإ ���nlT �4 ا��ا	d ھ
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4��a أن /�l �n"'ت ا�]Z  اR)"3Yة�%� ،Z[�$V ا��0��± $l V"'ت /.11  �
 X�"7ا� N�1
ار c"رم �`�ھ" (�07 $* k10ان ط N�lي، و�()�R��* �aار �5

ج ,b ه�`�  �*��N ا�%.#$ �%��b يRا� X�"7أ/" ا� ، �*�#./ �b�� ��� يRا�

��  و!��� �� 5b�f �²، وھa3  1b
7*  *�ا�%)[�د،  /" ' b.�1 ا�
دع /V ا��1
1
ب /V /�"ن �"* V/Yا 
4�
ى !��م (Uر أ�
&d ا�X0# أ/b �	و


ض .....ا'/�."ن�) Nن إ�"�lYا ��ا /" أدى �4 *Rةإ�� وھR)"3Yا  Nإ�

 /V ا�lY"ن ' b�� $�1 ھRه �h! �4 أ�� "%! ،��ا�+
ب وا�[�� أ�)"ء 	�"/� *�%

*T7ت ا�"%n(%ا� fU�) �($  c"U 
U� أو X0#� ��"`%(+]2 ا� �	 ��ا�  �
  .f�03 �4 $�م (.�1 ذ��

  :ا+�*(�)�تا�-2ق ا�2د�y� ��1ھ2ة ا�&% $#  -3

�b ا�]Z �4  :و/TU Vل ا��)�ان ا��"م �7
ح ا�#zال ا��"��`) V�%b fھ

'  ا'/�."�"توھRا ا�#zال �7
Y ��� �lن ظ"ھ
ة ا�]Z �4  ؟ا'/�."�"ت

 ا�,�7/Y"* ��� Z[ن ا�Y أو �b

 *�"* f���Y V�� ،ن ا�]Z (#��$� ا��`

��a"  ا'/�."�"ت�4 $ V.� ��رة ا��gه ا�Ra* ا
]�(/ V�b ذ�� ا�ن�� V/و ،
 V�%bأن  ��"g%ا�  b"%.� 1"ب�وا� �b
`��"* fU��b �\"(`ن ا��1�ل أن ا�1"��


ب 	�� ا�%`�%d ا�`�ا\
ي +) Z[ة ا�
�%`�%d، وھ"ھ� ظ"ھ�  b
ا�`�ھ

ض ا�."\2، و(�g/ V/ �aا	�  /�* fU��ن ا���b "(ھ V/ادھ"، و
a)"#3z" وأ4

 X`b  .�/  b"و� "b
�V/ "a ط
ف ا���a   ا'3�`"* ا�`)"\� /7�0" &%"ھ
  .ا�%�)� 

� ا+�*(�)�ت��ى إ����e` ��(�e ا�&% $# \2
U:    ع
ا�.1�1  أن ا�%[
 �4 Z[م ا�
`b ."�"ت����0 ـ  ا'/bد��ت ا�"*�وإ�%" l"ول /�ا&a�� *0�� ا��1

�ن ا��1�*"ت �"	 Nع إ��&
�"* Vو�� ،�&�b T4 ��R* ص"U ن�أ/" $V و&�د 	"�
�� $V /,"�5  ا�1
رات وا�%
ا��3  459و*"��.��b �� ا�%"دة ��b ع
�`� ا�%[


ا/  /V "ا�%�,Rة /V ا�#�7  ا��"/ ، ��l &"ء �4 ا�%"دة [* X	"�b30  Nإ�

 !y�",b V/ f ا�%
ا��3  دج100h!Yا N��  أb"م $T� �0.�"* X	"�b ز أن�`bو

  7�ا\� 
، إذا �� (�V ا�`ا�دارb وا�1
ارات ا�%�,Rة 	"����" /V ط
ف ا�#
* "a��$ "0	"�/ "a* اردة��ص c"U )ا�g".  
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 N�$ Z[ا� f�4 y���) V�%b يRا� ��l�و*"��"�� �`� أن ھRا ھ� ا�)� ا�
��
 ��� أ�� &
b%  *)"ءا $/Y�0وا أن اb ذ�� d/وإن *�، و N�.4 ، ��a#ه ا�Ra

 ، �"l f! X#l  �/"`ف ا�
�y ا�1
ارات ا�%�,Rة /V ط,b Z[ا� X�)
!"ن /
�ن ا�%"دة، ��V /�0أ ا�[
$�  ا�`�ا\�  	� ' %+/ �4 "�(%� fU�b ��"��"*و

"a(/ 
!R� �lا�  :b�d/ X3"( ھRا ا�7
ح وذ�� /V $�ة �

��%"ت أو /)"��
 أو  إن •�) 
!Rb ا��3 و��

ارات و/	 ��7g/ 
ا�%[
ع ذ!
 N��3
  ا$�0"ر()�n%"ت، $  ��#/ ��n() ."�"تأن�ا'/  V�b �� Z[وا�


ارات ، وإ�%" !"ن *%�&n� X"م U"ص �4 ا�`"/�  و(���%"ت 	 X&�%*
 .c"درة /V وزارة ا������ ا��"��

وھ� $�م ا��1"ب $�N ا4Y�"ل  ءا3�h)"أن ا�%[
ع ذ!
 b"a� �4  �� ا�%"دة  •
 Vو�� ،�lا��ص c"U ، وھ� أ/
 V�%b أن V/ �a5b $�ة �g(*  0�)
ا�%
�ص ()�n%�  و��f ا�%[
ع g(* ن��b ' 1"ب�وا� �b

 ا�%z!� أن ا��`/Yا

1$�*"ت (�د�0b ، إ' أن  �g1b%"ل��ن  ا3�
ا\� �a5b /)� أ�� ' (�& ��7g/
�ص g� Nإ� f�.)  �%�n(�ص ا��g(ا� c"U  �%b
`). 

�N أ3"س ھRه ا�`
b%  �4ن ا��1�*"ت  •$ �5���) V�%b Z[أن ا� "(�
4 �و�
Z[م ا�
& d/  1"ر�%�"* ، a4") رة (�0و
 .ا�1%

  :ا+�*(�)�تا���1ة إ��o( /! rص [�|� `
2\4 ا�&% $# 
   �4 Z[ة ا�
�N ا�%[
ع f� �4 (5[� ظ"ھ$ X&��b."�"ت�أن  ا'/

3�ا !"��ا  ،Z["ل ا��4Y V�0�)
�ص c"U  (7"ل ا�%g� V3 Nرع إ�"#b

!"ء /#"$�Vb، و!,7�ة أو�N 3)."ول � N�l أو V�0	ا
طTب أو (R�/T أو /

�ع /.f ا��را3 ��%��ص �%�ذ&�  �g� dو�:  
� ا�&% \�eن 1	r ا�u(� ا�*��#\2
Y ص�] b(: 

�Tث 3)�ات، و�
ا/  • Nإ� Vb
a� V/ �0.�"* X	"�b  V/20 yأ�  N200إ� 
yول  أ�".b أو Z[ا� X�)
b V/ f! �4  أندج Z[b."�"ت�ا'/  ��ا�`"/. 

�/"ت !�"*�" أو �5�V�* "b ا�%�
�.�V داfU /�"ن  •��%�0
 �[" !f (0"دل ���bو
 "a�  1bط أو و��N أي /,7$ ��
ا'/�."ن، أو /U V"ر&�، أو �l"زة ا�%�




ت �دى ا�ط�� ا��
	���ن                �
  أ�
��ب ا��ش �� ا�	��
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�ع ا'/�."ن، أو ا3��%"ل ��
a* �U" ار(0"ط *%/ 
�� �\"�آ'ت أو و
 hb�.و��  ا�
 .داfU /�"ن ا'/�."ن، أو ا3��%"ل ا��f\"3 ا����

•   �"l �4 هT$رة أ�!R%ت ا�"*��f\"3  ا3��%"ل(+"$y ا��1�� ��
ا�%�
Z[�4 ا�  hb�.ا�  �&��� .ا���)

 :وا�1�W�ة 1	r ا�&% \�eن 1	r ا�u(� ا�*��# k+�Y*2اك)b [�ص 

�b" �4 ھRه � 
0��b ون�$"#b VbRص ا�",�Yا  *�ا�`
b%  وb�"	X *)�5 ا��1

 �\"���N ا�]V$ ،Z ط
�b إر3"ل ا�$ V�.�
ا�
f\"3 ا����
و��  ذات  أوا�%�
�ع ��%*  �g."نا��ا'/ "%! ،�aت إ��"/��
Xb ا�%�#�� �a* ل"g)'أو ا ،

�5 1$�*  ا�[
b V/ f! �b`�"ز (* X	"�b."ن�ا/ ��
 .�4 /�"ن ا�%�
&��Y ص�] b(#��*ا� �)uا� r	1 ن�e\ /�,{2ا :% ا��oدر �/ ا�

 V/  /ا
�ات و*](3 �%U N3)  إ� V/ �0.�"* X	"�b100  Nإ� y500أ�  yأ�
 
�3 N�
اف $��"* V�5�ا�b VbR#"ھ%�ن �4 $%��   ا'/�."ندج ا�%
ا	V�0 وا�%�

k�"!  �  .ا�]b�* Z  ط
1b  أو و�3
 �)uا� r	1 ن�e\ 4yub�"	V`#�"* X  :ا�*��#)b [�ص Y(��� ا�&% ا�

 V/  /ا
�ات و*](3 
]$ Nات إ��(3 �%U V/500 f! ن دج���/ Nإ� yأ�
 dا���/ Xb
�ل أو  ا'/�."ن/b V�f% �.#"ب !�"ن /)�n ھ��4 (#�أو ا�.

V�.�
��  ا�]V�* Z ا�%�%$ f�a#).  
*]�  :\�eن 1	r ا�u(� ا�*��# ا+�*(�ن)b [�ص 2W*Y\  ��ا��� 


 $V ا��1�*"ت ا�%n(ا� V/ V`#�"* X	"�b ى
Uأ Vا���	 �4 "a���ص $g(
�ات (3 �%Uإ V/  /ا
�ات و*](3 
]$ N�100  Nإ� y500أ�  f! دج yأ�

 dا���/ «5l إ��� �a$ V/."ن�ا'/  f0	 "a0b
 ا'/�."ن ا��a"ءو	"م *�#
)Vb
	�* ،2015.(  

�ص �4 ارض ا��ا	d � إنg(وا� Vا���3�ف  �ء(5��f ھRه ا�1 X�c

ة /V ا�7�b"  0`� ا��1�h! رھ� ءوأو��"دات�، وl�N ا�%
ا	V�0 ا�%#zو��V أ/

�*  و/�ا&f!"]/  a �4 (��07 ھRه�c V/ ."ن �%" �3`�و���ا'/ 
�3 N�$ 

حق مشروع بين الطلبة، وفي  أصبحالغش  أنالنصوص خاصة ونحن نرى 

  .غير المراقبين مجرد مساعدة ال األساتذةنظر بعض 
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�p���:  #$ %&/ ظ�ھ2ة ا��}�\� �	*(�)�تا�-2ق ا�����7 ��ا+ �����
  :ا�
  :�2ورة ا��2$� ا�*��� WY	���Uت ا�&% -1

1�ل ا3Y�"ذ b"Vb
	�* ����م  "$�0 ا�.�$ �#1* 
وھ� أ3�"ذ /."�
1�ل�ا�#b اط��Yا  �/"`*  ���/TU Vل (`
*�� �4 ا�.
ا3  ": "�3  وا�1"�

U ي�� k���ى ا�`"/�  (��#/ N�$  4
�/ "a�TU V/ V�%b  7�#* ة
0
�!�"ت ا��ا�  $�N ا�]Z ��ى ا�X�"7 ا�`"/����� ،"ا�#b"/ "a(/ 
!R(3:  

-  ��
ة  وا'�7
اب*
وز /n"ھ
 ا�1h! �4 ذ�� 
anbو X�"7و&� ا� N�$
�س �
!�� وا'��5"ت b%�)" و�%"' و$�م ا�`lال��ارو$�م  *"$
*5g   ا'3�1

 /"$.  
- Yا N�$ 
n(�"* ��!
5��� ا��� X	

ىإ�a& N"ت  وا��5"(�3�"ذ ا�."رس ��Uأ 


 /��V اھ�%"/�أو /�*.  
�3�  و -Yح ا

ة طh!5#"رات�ل  ا'3�l ، 3ا
.�"* V�5��N اR)"3Yة ا�%�$

k	��ل ا�l أو  /�a5%ا� 
7�."ت ��g%أو ا� ، ��3Yا ��*.  
- �4 ��%��#�3 ���* �l�b إ��� 
n(وا� X�"71"ل أ/"م ا�(ا� y)"aا� dو� Z[ا�.  

 /V ر	  /#�دة *�aف  ا'l�5"ظ -h!�*اج
أوراق /["*a�  a" /��ة 3�5"  ا3�,

�k5 ا'��0"ه) ' N�l "a(�*.  
�� أو /7#
ة أو آ�  l"03  *�ذن /V ا3Y�"ذ  -	 ���#�* �a\T/ة /7"�0  ز
h!

 "a�TU م�
 *�� ا�&"*"ت *"��1"ط��1b
�/"ت أو ��%�  .*�� ا�4Y"ر أو ا�%�
-  

 إ�N ا�."\2 أو ا�0#�رة، ا��n"ھn(ا� �b
�5
ون �4 ا�&"*  $V طb �a��*

 V�#�"`ا� �a\T/أوراق ز N�
!�ة $/ �a(�$و�4 ا�.1�1  أن أ�a/"/1"ط  أ��'
�ن ھ)"ك �b "/�($ أو  ��4 /�ر&"ت ا�`"/  c"U ت"/��!�n"ظ ا*�� ا�%�

  .داfU ا��#1
- X�"7ن ا��* �l�b 
d+b 3%"$"ت �¦ذن ا���"*  *#
$  و*�ون (�	y وھ� أ/

 �
Vb( ا�.`"ب ار�)اءو�($  c"U ا�7"�0"ت، و/" b#"$�ھ� �4 ذ�� ھ	�* ،

2015 ،394.(  

  :��Y ا�*�ا2�Y ا�7ز�� ا`�cذ�2ورة  -2
��b"/ 
�4�) V�0	ا
�N ا�دارة واR)"3Yة ا�%$ X&��b Z[ا� V/ ل"U �& 
�4���:  




ت �دى ا�ط�� ا��
	���ن                �
  أ�
��ب ا��ش �� ا�	��
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 �4 Z[ع ا����أن  ا'/�."�"ت��1 أ!�ت *�� ا��را3"ت ا�%�"�`  �%
  a&ا�/ �4 f#"ھ�."ن، وا���4 ا'/ ��ا3
l  1b
��  �,�g  ا3Y�"ذ وط��
 
g(�ا ا�Rھ f%ab ' أن X`b اR� Z[ر3  ا�"%/ N�$  0�l"'ت ا�]d`]b Z ا�7
 Z[رة ا��7U ر"aت (.#�#�  �ظT%l�0 ، وbاء دورات (�ر
ا�a"م، وذ�� *�&


 وا�0��� $�N ا�5
د وا�%`�g1ا�%�ى ا� N�3�اء، وذ�� *"�!h"ر $ �l N�$ d%�
 d/ �a)را�	و �a)"b��#/ V/ d4
/V ا��ورات أ�)"ء ا��%f �©دارV�b واR)"3Yة �

Z[ة ا�
�N /."ر*  ظ"ھ$ ��!���"*  b")�( ا�V%�/ا ،
  ). 239، 2002، ا���


 وا'*��"د  •g�ات ا�
�[�/ d/و �]��%ا� d	ا�(/ y���)"ھ¬ ا���رd/ �b ا�
، b���
ة ا�1%
رات، و(`)V$  X ا�7
ق ا��1h!وا�.5» و V�1���"*  70)
ا�%

�b"ت /�
�4  *#�7  ا'/�."�"ت�#/ N�$ ��)
  .ا��� (

•  fg) ��.* ، *��N ا�V$ fg5 ا��راk0hb V%�  3 �[� �4 إ([��b ا��1
  ا'/�."ن

•  0��ب ا3Y�"ذ وط
1b  (�رb#� و(�"/�� /d ا�7�  .(��fb أ3

�م  وا�دارة اR)"3Yة*�V  وا(5"قإ&
اء /)"	[   •b �b�.) ل�l  0�وا�7
  .، و!b"5  ز/)�، و!%�  ا�%"دة ا�%)"03  �4 ا��	k ا�%.�دا'/�."ن

•  dbز�(��fb �4 ط
1b  إ$7"ء ا��ر&  و(1��a& �b ا�TU V/ X�"7ل (

ي و�lه، /fh  *"'/�."نا��ر&  $�N �["ط"ت /,��5  و��� b
ا��.

/�
 وا�.+�ر ا��b1"ر�"*  ا��و! �/�  ).c ،2006"��( �ا��.+�
 ا��

�3�  ا�1%"��  �4  •Yوا  �$����3�  ا�%Yا V�*  &ورة ا�%�او
�

ض /" ا3��V/ �0$ ا'/�."�"ت$ X�"7��3�  ا�1%"��  (��� �Yن اY وذ�� ،

 N�$ ��+b f�]*ه �4 &�\�  *#�7  و
g.) �	 "a��4  ��"hا�%"دة، أ/" ا�
�� /V ا�%"دةgl "%$ 
4
c  ا����0 X�"7ا�.  

�م، Ra4ا أ� f+4�V��% ا'l�5"ظ  •b ة�%� ��اد ا'/�."ن و�/ V�* �(/ز fc"5*
  .ا�V/ X�"7 ا��
!�� وا'3���اد �T/�."ن

���� $V ط
�b ا�$Tم /,"ط
 ا�]Z و(�"ر�� /d /0"دئ ا�T3م  •)
�TU V/ ، bل  واYھ�افا�.)�y و/d ا���1 *
وا�%�1g"ت  ا�$�T"تا��
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،X�"7��ي  وا�7%�b"ت ا��� V�%b أن (�1م �*
و/TU Vل (5��f ا�ر�"د ا��
  ).5س، . ، دا�%
��ي( �4 ا�%�ارس وا�%)"*
 �4 ا�%#"&�

• ��bد�) "(��د ا�k%g وا��aوء داfU 	"$"ت ا'/�."ن أ#b أن.  

ا$�%"د ا'U�0"رات ا�[�a5  /�1"3" ر\�#�" �4 (���1 ا�X�"7 و$�م ا'!�5"ء  •

ي *"'U�0"رb
  .ا��.

•  �4  �3"3Yا*2 ا�
ا$"ة ا�+/ f0	 V/  ��3Yا dأ$+"ءو� �bر��ھ��  ا�.  

•  �4 Z[وث ا��l ء"(�  .ا'/�."�"ت/)d ا���TUت ا���0g  وا�%.#�*�  أ

  .ا'/�."�"تو�d أ&�aة /
ا	0  �4 	"$   •

• 
U� V�l V/ �$"1%ف وا��5gا� V�* ن��ل ا�%
ا	0`�b أن.  

  ./U V/ V�nlT"رج ا�`"/�  !%V�nlT ا���اب •

•  X�"7ا� yb
�)�"* Z[�
ض �l �4 "a"�  ار(�"*� ���b ف�
اءات ا��� 3&
  .ا'/�."�"ت�4 

#	\�� r�1ھ4 إ��( �,	-	� �,Wu��Y ��أ:  
�ن ھ� ا��aف �b ، b�*
�ر درا3�)" و/��n ا�b"+1" ا��./ �إن ا�X�"7 ھ

  b"[3"�3 ا�Yا ��c��3 "a�1 أ���� ��ا� f0#ا� f! ��#� ��
 إ، و/V أ&* N�
�ن /�%" *اY/"ن�b ��l ،���!"ت ا�%��� وا�%�
* ، 4��� f! V$ ا�#��"�  b

 X`b ��"��"*دة، و"a]ا� Nل إ��c���7
  أن�bرك *�1��  أن�U ك��3 �ا�]Z ھ
ا��� V�%b ان (#"$�ه �T*��"د  ا�&
اءاتو/)0�ذ، و/V أ&f ذ�� �1�
ح *�� 

  .$V ھRه ا�n"ھ
ة

�4
 �%"ذج �UT�0"رات /V ا�#)�ات ا�%"�� ، •�)  Nات إ�"4  إ�
!R%ا�
  .وا�%�,g"ت *"�1%
رات ا��را�3 

•  "0&�  .ا�`�� �4 ا'/�."ن *"Yداءا�1h  �4 ا�)�5، *.�� (
(20 ار(0"ط" /


ا&�  ا�%"دة ا��را�3  دورb"، وأن ' `b�f ا�%"دة (�
ا!�  •/ X�"7ا� N�$
"a�"�#�  $
�*  a%a4"، وan5l" و3�c Nدي إ�zb "%/  �b�
ة ط�5�.  

�N إ$�اد &�ول / •$ f%�ا� X3"(�) ة
)b �n.�د ��4 اYو	"ت ا�%)"03  ��%Rا!
3
b  وا�`"/��  وأو	"ت 4
ا��Yو�4 ا
  ). 209، 2002، ا��راد �
d/ )��b ظ
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• "/ f! «5l X(`�* �g(�  fh/ ،k	���ب Yن ذ�� ��4 إرھ"ق وھ�ر ���/ �ھ
' "a���/"ت ا�%��
ف $� &%f ا�
*2 وا��%��aات وا�4Y"ر ا��"/  وا�%�

�/"ت ا3Y"�3  وا�`�ھ
b  أو ا�4Y"ر،(.5»، إ�%" �4"�%."�
ات  (.5» ا�%�
�$  /V ا�4Y"ر 214%`/ V$ 0"رة$.  

�ع  •���N ا�X�"7 /."و�  �
ح /$ X&��b ،�,�3
�ع و(��و��a5 ا�%
l�N إ�N أ4
اد  ا�%."�
ات ��/T\�، ا��b VbRر3�ن /�� أو ��
ھ� أو

a5� ب���N إb`"د أ3$ X�"7ا� �$"#b ن ذ��Y ،���5l» ا�4Y"ر  � أو$"\
�b�� �3
  .و*"��"�� (�

•  V�4و
�س *"�1
ب /V ا�7�0  ا�%���N ا�X(`) X�"7 ا�`$ X&��b�a�"%��3"* 
Z[��.  

• X	ا
�N ا�X�"7 ا��`"وب /d ا3Y�"ذ ا�%$ X&��b )Vb
	�* ،2015 ،395 .(  

  :ا+�*(�)�تا�-2ق ا���y� ���7ھ2ة ا�&% $#  -3
�V�1 �1%" �� ( :ا��7ج ا�ر�kدي ا�*����#) N�
 /a%  ا3Y�"ذ $g�

%& �4 
n(0  وا��7�a/ k�"!  0%  إر�"د و(�&�� ا�7��/"ت ����a)T�]/ d ا�%�
3
b  وYوا  ��ا�`"/ N�$ d1) ��ت ا�"%a%أھ� ا� V/و ، �.g%"$�  وا��ا'&

�  إ��� أو  ء*�� إ�1" ا3Y�"ذ$"(� !��/"ت ا���%�  و(�a(�1"، إذ (�� ا�%a%  ا�%�ا�%�

�!�" إ�N ا�%�
 (`�f ا�X�"7 ا�%).
ف 3/Yو�� ا N�l N%"$�، أو إ��ا'& ��

�!�، ��R04 ا�ر�"د وا���&�� V�%b ا��[V$ y 	�رات �
 (a5%" وو$�" *#h!أ
ا�5
د و/a"را(� وإ/�"�"(�، �4�� (�&�f�]�"* "aa ا�4 ،��.g���ab "/�( ا�`� أ/"م 

a#b ،ه
��� و/["$�]/ V$ �g5�� "�!���&��a إ�N ا�X�"7 ا�%).
ف 3) f
�ابgا�.  

�رة 3��l  �0"ل g* �&�إ' أن ذ�� ' b�)� أن y1b ا�%
�� أو ا�%
�b f* ،"a/�1b ��ا� X�"7رات ا�
�ل ا�%)"fh%�  03 ھRا �/0�%� إ�N إb`"د ا�.

 ،�#5(* X�"71  ا���ك ا�g.�� ا�fb�0، 4���ز ��N ا�#$ ��!
�ك، /d ا���ا�#
�ف وا�1�� وا�5,�"* �3"#lول $)� إ�bوf].  
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#Wduا��7ج ا�: ��b"/ N1#� إ�(bو:  
#U�	Wا� #Wduا��7ج ا�: �b� Xb�g) Nإ� �!��%� ا��Tج ا�)5#� ا�#

�N و&� $ X�"7م، وا���!�  ا�%).
4  ��ى ا�5
د $�N و&� ا��%�ا��"دات ا�#

 �4%" إذا !"ن *"�/�"ن n(وا� ،�b�� "a���) X03 �4 �.0ص، وا��g,ا�

�ك �#�"* "a�0ا��ا�)5#"��ا3 V/ �b��ول ا�"l �	و ،��.gد �ا�"`bإ V��!��V ا�#
�ك ا�#�ي، ��' إ�N ا�#cف، و
�ك ا�%).�ط
T$ "a�TU V/ V�%b  1bج ا�#
 ���(/ f�4 Vb��) N�و/)a" ط
1b  ا��Tج ا��)�5
ي، وا�Rي b��%� *�وره $

�b�& ط�
�:  

�ك ا� •�3             Nد إ�
]Z �4 ا'/�."ن          �4ن !"�k ا���ا/f دا4�  d4�) ا�5
 �4 Z[ا� V/ ف�a�1 ا�.�bو X�"7."�"ت4)`� ا��ا'/. 

وإن !"�k ا���ا/d4�) f ا�X�"7 إ�N              ا�]d/             Z و&�د  •
 �1.�b 'و X�"7ا� �`(b T4 ،."ن��4 ا'/ X�"7ا� f]5b ا�%[�دة  *"	
ا�

 d/ ف�aسا�"#lا� f]5�"*. 

•  f/ا�(�d4 ا�X�"7 إ�N              ا�]d/               Z و&�د وإن !"�k ا��
 X�"7ا� �`(b T4 ،."ن��4 ا'/ X�"7ا� f]5b ،ك���ا	y أدت إ�f]4 N ا�#/

 *��	d ا��1) d/ ف�a�1 ا�.�b 'و. 
�54 ھRه ا�."�  lTb» إ0l"ط ا�X�"7 و���ره *"�f]5، �4)²57 ھRا 

�ك إ�N أن X`�4 ،�($ y�b ا�%�"*�  ھ)"�/V ا�%�"�¬، ����!� /V ذ��، �4ن  ا�#
�ك ا�%).
ف ھ� ا�1�� /V ا'U�0"ر  أن$�� ا�%�"�¬ �X03 ا�%zدي إ�N ھRا ا�#

 N�$ X�"7ا� Xbر�) ��b ��l ،��1(�"* y1  ا��b
�`� إ�N طb أن V�%b Th/
�ا	y ا'U�0"ر وا'��1"ل (�رV/ "�`b ا�%�ا	y اY	f إ�"رة إ�N أ$Tھ" وأ	�اھ" /


�b ا�X�"7 إ�) V/ ¬�"�%ا� V�%) ."ن، �4ن�ا'/ �$�
ب /	 "%�
ات !�h%ا� N�
 y	�/ V�*  7*ا

 أ$
اض ا�,�ف $���، �4ن ا�an) دون أن (.�ث أو
ا'/�."ن وا�1�� أو ا�,�ف 3�ف (+�y، و3�)²57 ا'3�`"*  (�رb`�"، ا��ال 

  .ا�5�f ا�[
ط� ا�%)��� ء$�N ا�57"
#b�N ا�%�"�¬ ا�)5#� ا����T1 إ�N /#"$�ة  :ا��7ج ا�Wdu# ا��76)#

�ا&a  أ4/ N�$ X�"7رات ا��g)�1ات و���1ا(� ا�,"ط�  *��4"ر و/��ر و/"�
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�!�، Ra4ه ا�7
1b  �4 ا��Tج �3 
��[) Nدي إ�zb "%/ ، %��1$��  و/)3  �17

 ھRا ���X�"7، و/�ى (�� 
Uآ X�"& أي V/ 
h!"ط�5 أ�ا� X�"`ا� N�$ �%��)

�N أ�4"ره و/���1ا(� وا$ X�"`ا�7ا�Rار ھ
�!� ، وا3�%�
ا*"(� ا�)5#�  أو ا�# 
  .ا'�7
اب


�� ا�%��b أن �*[�f $"م أن  ء4"�]
ض /V ھRا ا�)�ع /V ا��Tج ھ

�ل ا�%�	y ا�Rي /l �)�1ا��و/ �)Tbط� ،  (�و"U �1ات��ت و/Tbھ� (�و ،�*

 
�� ا�%���1ات، �l"ل ا�%�ا	y ا��� /�� ��.gا� 
��fg إ�N ا���وfb أو ا���#5

ات /��"*� ، وا���4 N�
ف ا�a*  �(�)T"، وb�� ھRا ا��Tج $lY"* "aر إ��"]b �

)A ,B,C ,D,E( X�"7ا� "a* 
%b ��ا� flا
�  /V ا�%l

ف /l f! fh%b ��l ،

 ا�4Y"ر �hb يRا�,"ر&� ا� 
�z%ا�  �l
%� �/
b �14 ،ة
�z%ا� y	ا��4 ا�%

 �/
�"* X�"7�1ات ا�,"ط�  ��ى ا���وا�%A  X�"7ا� 
�#5)  �l
، وb["ر إ�N ا�%
  .، وھ�Rا B%���1ات ا�,"ط�  *"�
/� �Raه ا�4Y"ر وا�

1�م ا�%�"�¬ b ت"&T�ا� V/ ع��  ا�%
�b أو ا�X�"7 *و�4 ھRا ا�)*"1%
 �� ���,�g"، ���وده *"��1)�"ت ا�Tز/  ا��� (#"$�ه fb�0) �4 أ�4"ره ا�,"ط� ،4
�ن �b V� X�"7ك ا�,�7 ��ى ا���(�� ھRه ا�T*"1%ت ا�[,�g ، �4ن (fb�0 ا�#

��ى ا�7%�#%�"* �!��3 
��[) N�$ X�"7ص ا�
l أن "%! ،d	��ب أو ا�%�
 fb�0) N�$ X�"7ا� 
0`b أن ¬�"�%���X دورا !�0
ا �4 ذ��، إذ ��� �b ف
ا�%).
�!� إن �� (�V ا�
�*"�  0�  �g,� V/، �14 أ�0�k ا���V/ �b ا��را3"ت أن �3

 
h!ن أ��) ��T1�ج ا�)5#� ا�T�ت ا�'"l"l"�51   ا�hوا�  lا
gا� 
4��) "/�($
ا�%�0"د�  *�V ا�%
�b وا�%�"�¬، و/�ى در&  (f$"5 ا�%
d/ �b ا�%�"�¬، 

  .ور�0�� �4 ا��Tج
  #1�
/� ا��Tج ا'&�%"$� ا����0 إ�V�#.) N وظ�5   :ا��7ج ا+�*b

3�ي /��ن، داfU ا�`"/�   f�]* "دة �["ط���ا3 N�$ X�"7د أو /#"$�ة ا�
ا�5
 ،"a&ر"U أو ��ا���0  ا� 

ى، ��U%"$�  أ�ا&  ��* Nإ� X�"7ا� f1� لTU V/و

 �a&ا�) k�"! ��ت ا�T�]%ا� X�
ر /V أ�.�bو ،�)"�!��3 V#.��4 ،"aإ�� �%�(b
 X�"7ا� ��!
) V/ �.) ��03"ب ا�Yا �lورھ" أ�* k�"! ��ا�#"*1 ، وا� ���4 *��

 N�
ة ا'&�a"د�4 درو�3 و(1�V/ f 	�ر(� $*"h%وا�.  



��W( رك�,� /Y – د.أ / �
\�] ^�	$ /Y  
 

  

  2020 ��ان - 25: ا��دد                                                                  1054

  �b�4 و X�"7ا� "aa&ا�b ��ت ا�T�]%ت ا�"&T�ا� V/ ع�)"ول ھRا ا�)
 
�hج ا��T$ ن *"�/�"ن"�� ،"a&T$و "a� ض
� أ/�V ا����*���� ا'&�%"$� ، 4
�N ا$�0"ر أن ا�%[�Tت $ ،X�"7ا� "a(/ ��"�b ��ا�  �g,]ت ا�T�]%ا� V/

  .�,�g و ا&�%"$� *���: 	#%"ن
#u\�ك ا :ا��7ج ا���01�ل ا&�%"$�" وأTU	�T4 ،" �%" !"ن 3/ 
�� Z[�

 ،Vbا�� ���"�) V$ ا���د *
�4�%" !"ن ا�5 ،Nب أو�"* V/ "�$
01�ل �/ 
�ن ���b
 ��0�  (3 �4 k0�، &"ءت أ4�"�� �و��
 $"/f *%" &"ء �4 !�"ب هللا (�"�N و

 V/ �b��ج ا�T�� "%a/ �(bا�� �&�
4  أTU	�" وا&�%"$�" ودR� ،"�(bا !"ن ا��.(/
�!�"ت ا�%).
4  أb" !"ن ��$a"، و�%" ���V/ Vb ا�#�
�Yم  ا�ا��ا�� �4 ا�)

ا��5
ي وا�)5#� وا'&�%"$� �4ن (]�]f ا��Vb �4 ��5 ا�5
د و(�%�1، و���ر 
 �l�! Vbا�� Nإ� 
n� ��ا�[,�، �g�V�0 أ��  أ*�"دا�5
د *"�7%���)  وا'3�1
ار، 4


 /" &"ء �4 !�"ب هللا (�"ل b�)"ول �4 ا�.d�%&  1�1 أ*�"د �l"ة ا�5
د، و*��*
"/ N�`�b  أن N�$ �!zb يRوإر�"د، وا� �gت و�"a�&�) V/ آن
&"ء �4 ا�1

ا��Tج ا��V/ V�b �� �(b أ��اع ا��T&"ت ا�%#�.��  واYد�  $�N ذ�� /V إر�"د 
َوإِْذ 	َ"َل �1َُْ%"ُن ِ'ْ*)ِ�ِ � :�4 	��� (�"�N ء، و	��� وھ� b��n !%" &"'*)��1%"ن 

 �ٌ�nِ$َ �ٌ�ُْnَ� َك
ْ ِ إِنَّ ا�[ِّ 
ْك *ِ"¼َِّ]ُْ) 'َ َّ�َ(ُ*"َb ُ�ُn�َِb �  ).13: �1%"ن( �َوھَُ
 �a\"(*أ ���
ورة (�+* Vb�*Y%"م ا�اھ N�$  %b
��1 د�k ھRه ا�b  ا��

�ا إ�N ا�.�"ة �4&
U إذا N�l ،
[gا� R(/ ��.gا� �(bك ا����0
ھ�،  ا�#!
 �(bا�� ¬a(%و�4 ا� ،�a��ا3�7"$�ا ا�7�#
ة $�N ��وا(�a ور��a)"0 و/�
�ن b�*
�!� ا�g.��، وھRا أھ� ا�7
ق ا��T&�  ا��� 3��a" ا�)#5"���ن ا���ا�#

�ك ا�%).
ف �3�ا !"ن �4 أTU	�T$ �4"ج ا�# ،"b�*
، وا&�%"$�"، ودb)�"، و(
، ا�%[%�م، $�0 ا�
V%l( أم /" 3�اھ"إط"ر ا'U�0"رات اY!"دZ[�"!  �%b و�.�ه، 

2013 ،1185- 1186 - 1187 .( 
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�`�]:  
ھ)"ك ا���V/ �b ا��را3"ت ا��� ر!�ت $�N ظ"ھ
ة ا�]Z ��ى 
�&�" ا�.�hb  ا��� ���ر ا���)aظ ��*  c"U ���
اfl ا���/ y��,/ �4 V�%�ا�%��
 ��l ،��R� "ت�ق ا�%�0�3 ¬bو
) ��*  c"U ن��"1�7
ق U"ر	  �* "a�T[�3ا �)

ا�]Z ا���  أX��"3ھ)"ك ()�ع �4 ا3�,�ام  أن'TU V/ "(nlل ا��را3  ا�."��  
 V�*"/ klاو
)X��"3Yو ا  b���ا�.�hb  وذ�� X#l  اX��"3Yا�]Z ا��1

4
 ��V/ �b  ا�X�"7 و/" إ/�"��"ت�)X��"3أ  ���4 * «lTنو�"�lYأن ا 

ا�b X�"7#�,�م h!أ  V/ب���ل  أ3l ��
&d ھRا إ�N ا�1b �	و k	��4 ��5 ا�
، c"U f01�#%ا� N�$ �%��) �b��ن $%��  ا��1! ��R!/" و   	د �4 ور�&�/ �ھ

�/"ت /�a& V ا�X�"7  أن' �ab  ا'/�."�"ت�7
ق  أRUھ" أو!"�k ھRه ا�%�*
 d�7�#b �� دام"/  b����ن /V  ا�/#"ك ا3Y�"ذة/�)  /T�ه ا�Ra4 Z[b �*� وھ

 ،�1lyأ� Nإ� ���V ا�g"درة /V ط
ف ا��زارة $�N اذ�� $�م (��07 ا�1
�  ھRا ا�1�ا��V، *.�� �`� ان ا�%"دة زg/ yb"د	 ا�7�0  ا�]["��V ھRا /"

/V ا�1
ار ا��زاري وا�Rي b.�د ا�%,"�5"ت /TU Vل ا��ر&"ت *.��  12و11
وھ)"ك /,"�5"ت /V ا��ر&  ا�h"��   اYو��N`� ھ)"ك /,"�5"ت /V ا��ر&  


ار�4 /."و�  ا�]d/ Z �03  اYو�Nو(�%fh ا�%,"�V/  5 ا��ر&  c�4  ا�
"a��$ X	"�b."ن، و�ة  ا'/
�ع /&
ا�TU V/ X�"7ل إ�Rار �5�ي، وl �4"�  ا�


ىU�4  أ  *���  ا�]b Z)�رج ھRا �4 ا�%,"�V/  5 ا��ر&  ا�h"��  و(��ن ا��1%��
 ا�lY"م��N10) V ھRا , ا���lة ا�����%�  أوھRه ا�."�  *�	g"ء ا�V/ X�"7 ا�%"دة 

ى � T�4 ورق N�$ 
0l درة"g�0  (1"م و� أنا�bد��م ا�%`"�� ا��b y3¦� V�

 ��b %"ع�اجا'&
1"��ن ھRا /" ا�4� y�",/ f�4 �1 *�يb �� ���!و X�"7ا� V$ 
 ،Z[ا�  ��%$ N�$  0��&�" ا�.�hb  ��1 (�  إ�N أ�d`�y ا�7��ذ�� �4ن ا���)


ا $�N ا��["ر ھRه ا�n"ھ
ة �h! رھ" 3"$�ت�an04 Z[ا�  ��%$ �4 "a�T[�3ا
 أ03"ب/T*"1ت /d ا�7�3T�  0�5#"ر $ V	k/" *� ا�hl"0�"ن /TU V%4  Vل /"

 ���1*  0�*"�]Z �4 ا'/�."ن  أ	�م4�T "ا��["ر ا�n"ھ
ة �4"ن رد 4�f *�� ا�7
  b���1)  1b
7* Vا���  أي��  lرا N�0$
  أوا$�%� 214 $�N ا���"*  $


 *"��و�  �]b ه ا��
�0�) �l N�
ة و$�[c ت"c"g	��Y '  f\"3��� ا�%b
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�&�  ا������a" *�� ا���)�%b ��\"	�cأ  V/ ھ�
ا�)5�ذ  أc."با�VbR ا$�0
1�م *� *#�2  /" أنا�%"دي X#l �4 ا$�1"ده bأ/"م "/  VbRءه ا�T/ز V/ �* م�1b

 V/ d4�4 ر  hb�.ا�  �&���b��%�ون f! �4 $"م درا�3 $�N ھRه ا��f\"3 ا���)
�a��g.) ى��� �.)  /V ا�]+X وا��)"�4 $�N /%"ر3  "/#�U "("�� ھ�و*"� ،

 �!��3 
b

ن ھ)"ك Yا�]V�* Z ا�7�0  و/."و�  (0h!أ   b""�� ا�]�[" و*"�� �(/
 ��3�0
ر ا�).  

  :تا�*�|��

•  �4 Z[ة ا�
�ل أ�
ار ظ"ھl  �3م درا"b�* م وا��1"مT$دور ا� y�h�)

 ا��$� *�V ا�7�0  ا'/�."�"ت]� f&أ V/. 

•  �4 Z[ة ا�
�ل �¦03"ب ا�%zدn�  b"ھ�l د"`b."�"ت/."و�  إ�ا'/. 

•  

4  و(�#5�/ f&أ V/ ��,/ ف
4�� ا�.�ار /d ا�7�0  وذ�� /V ط
 .ا�n"ھ
ة هھR ا��["رأ03"ب 

•  �$��b Nھ��  ا���ر ($  n4".%ا� f&أ V/ �bدzb ��و��  ا�z#%رة ا��7,* �
a#) و*�ون Z� ."ن *�ون�ا'/ 
/d ا�7�0  ��.��5ھ� $�N  اR)"3YةTت ��3

Z[ا�  ��%$. 

• (b��$�  �ا��1"م *�b"م (�) "a�TU V/ ��b  "ذة�3Yا  ��ا�  hb�.ا� Z[ق ا�
7*
 �4 X�"7ا� "a/�,�#b."�"ت�ا'/ �"�� ا��و*"� N�
ف $�X��"3Y1)�"ت  ا�وا�

�ن l �4#0"ن �) ' V�%b ��"ذا��3Yا�."رس ا. 

�N ا�]Z �4  أد/)�ا$T&�  �5"\�ة ا�7�0  ا�VbR  ا��1"م *0
ا/¬ إر�"دb  أو •$
 .ا'/�."�"ت

 

� ا�2ا����{:  
1-  �4  Z[ة ا�

4"ت /.%� ا�#0�"وي، ظ"ھ$  �ا�%�ر�3  ��ى ط�0   ا'/�."�"ت4+�

، bا�$�اد  �l
�  ا��
*�  وا����،&"/�  ا�%�fc، ا�%`/  ��، ا���د 14ا�%`
3،2007.  

2-  �4 Z[ا� ، b
%�/ 
�$  /V  ا'/�."�"ت*[�%`%�  b��*  ����ا�%�ر�3  درا3  (.
ا��را3"ت �4 ا�%5"ھ�� وا�&
اءات ا�%)a`�  وا�)�"\¬، /`�  درا3"ت و/1"'ت 

  �/"& ، �*
$،V��"*د V�%� �%./ y�732016.  
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3-  �4 Z[ة ا�

�b ظ"ھ`) �.� ،Vb
	�* ����  ا��اl"ت ا'/�."�"ت$�0 ا�.`/ ،
 ���اط، ا�%`�Yا �`����ث وا��را3"ت، &"/�  $%"ر .0�  .2015، 2، ا���د�8


�"/¬ إر�"دي &%"$� yU �4 ظ"ھ
ة ا�]Z ��ى  -4*  ��0$�د ا�])�، 4"$ 
.3

،ا���د$�)  /V طTب ا�`"/�  g/ ،�#5(ا�ر�"د ا�  �  .39،2014ا��%"�� ، /`

5-  �4 Z[ة ا�

 ا��راد، ظ"ھ�U �%./ fg�40"رات�U'0   ا�اY!"دb%�  ��ى ط
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3,17,87 and 130 forbids collective punishment for individual acts, 

corporal punishment, imprisonment in premises without daylight and, 

in general, any form of torture or cruelty(Geneva Convention Relative 

to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva 

Convention), 1949). It is worth noting that the Islamic law goes 

beyond the protection of war prisoners amongst soldiers to the 

families who fall into the hands of Muslim Power. Families have a 

right not to be separated, this point had strongly been stressed by 

Prophet Muhammad Peace Be Upon Him in a hadith narrated by 

(Ahmad [23499],and  al-Tirmidhî [1283]). It is alsoimportant to note 

that, about fourteen centuries ago, Islam gave the world the basic rules 

for the respect of human beings’ rights including the prisoners of war 

regardless their origin, colour or religion. However, according to 

James Kockayne (2002): “None of the of Islamic law (Qur’an or 

Sunnah) is mentioned among the sources of International Law. 

However, Islamic law is one of the legal systems represented in the 

world civilization, which can also be taken as source from which to 

derive general principles of law recognized by civilized nations” (p 

623).  

9- Conclusion 

The article concludes by arguing that prisoners of war’s rights 

constituted a major concern in both the international law through the 

Geneva Convention of 1949 and Islamic law through the Islamic 

teachings in the Qur’an, hadith, Ijma’aand ijtihad. The analysis of the 

different articles in the Geneva convention and the Islamic law 

regarding prisoners of war reveals striking similarities. It has also 

been confirmed that chronologically, Islamic law had dealt with the 

treatment of prisoners of war centuries before the international laws. It 

can be assumed that most of the texts regulating the rights of prisoners 

of war in International Law are inspired from the Islamic law. 

However, despite the Islamic precursory in terms the treatment of 

prisoners of war, the international law did not refer to any of its 
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The only prisoners of war who were ever executed by the 

Prophet (PBUH) were people who already had a sentence of death 

passed upon them for crimes they had previously committed against 

the Muslims. When the great jurist, Mâlik, was asked whether it was 

permissible to torture a prisoner of war to reveal information about the 

enemy's weaknesses, he said that he had never heard of such a thing. 

Many of the scholars of the past loathed the idea of killing 

prisoners of war. Throughout all of the wars and battles that the 

Prophet Peace Be Upon Him waged, he killed very few prisoners of 

war. These were all among the worst criminals among the enemy who 

had previously engaged in atrocities against the Muslims. Many of 

them would be called war criminals in modern terms. 

In consideration of the rights that have been mentioned, it 

follows that they should have appropriate medical care and have all 

their needs taken care of that falls under the idea of good treatment. 

None of them should ever be treated unjustly with respect to his 

person, his family, or his wealth. 

8- Discussion 

After examining the already mentioned articles and Qur’anic 

verses on prisoners of war in both the Geneva Convention and the 

Islamic law, striking similarities in several points can be noticed. For 

instance, Articles 20 and 51 from the Geneva Convention related to 

providing food, clothing, accommodation and health care for war 

prisoners are mentioned in Islamic sources in Sûrah al-Insân or 

Eddahr (The Man or the Time): 8 for food and Al-Bukhârî (3008) for 

clothing.Concerning accommodation and health care as stated in a 

paragraph above from the book ofIbn Kathiral-Bidâyahwa al-

Nihâyah.  

In Islamic law, torture and mistreatment of prisoners of war 

are strictly prohibited, they have a right not to be subjected to any 

abuse or torture. Similarly, the Geneva Convention in its Articles: 
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- When whole families fell under the control of Muslim army, 

they have a right not to be separated. Mothers should not be separated 

from their children, nor should that children be separated from its 

father. Likewise, brothers should not be separated from each other. In 

the context, Prophet Muhammad Peace Be Upon Himsays:  "Whoever 

separates a mother from her child will be separated from his own 

loved ones on the Day of Judgment." ([Ahmad 23499], al-

Tirmidhî[1283]).  

Al-Dârimî relates that AbûAyyûb al-Ansârî was in an army 

and inadvertently separated a mother from her two children. When he 

saw them crying, he quickly returned them to their mother, 

declaring: "The Prophet Peace Be Upon Him says: 'Whoever separates 

a mother from her child will be separated from his own loved ones on 

the Day of Judgment.'" This Prophetic saying shows how much 

mercy, compassion, and justice was observed by the Muslims during 

war in keeping captives from family members together. 

- Abuse and tortureare strongly condemned in Islam, Islamic 

teachings insist on the good treatment of the prisoners of war. During 

the early time of Islam, prisoners of war were never subjected to any 

kind physical or psychological torture. This principle is also in 

conformity with the international law, namely the Universal 

Declaration of Human Rights in its 5
th

 Article, which says: “No one 

shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment 

or punishment.” (UDHR, 2015) This shows to a large extent the 

influence of the former on the latter. 

The conclusion that can be drawn from the six previously 

mentioned regulations show that Muslims are commanded to treat 

prisoners of war kindly and hospitably. They must feed them, clothe 

them, and keep their family members together. Abuse is completely 

opposed to the true Islamic regulations with regard to the treatment of 

prisoners of war. 
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prostitute saw a dog on a hot day that was circling a well and its 

tongue was hanging out because of thirst. She drew some water for it 

in her shoe, and she was forgiven by Allah.” [5860] 154 (p103). 

- Prisoners of war have to be clothed in dignity and according 

to their social status. Jâbir relates: "after the Battle of Badr, prisoners 

of war were brought. Among them was al-`Abbâs. He did not have a 

shirt on, so the Prophet Peace Be Upon Him looked for a shirt for him. 

It turned out that a shirt of `Abd Allah ibn `Ubayy was the right size, 

so the Prophet gave it to al-`Abbâs to wear and compensated `Abd 

Allah ibn `Ubayywith his own shirt."[Al-Bukhârî[3008]] (Muhammad 

ibn Ismail & Khan, 1980). This Prophetic act shows how Islam 

guarantees prisoners of war the right to decent clothes. It is worth 

noting that this principle goes in conformity with articles 20 and 51 in 

the Geneva Convention. 

- Prisoners of war have a right to decent lodgings, whether 

they are in a prison cell, a mosque, or even a private home. During the 

time of Prophet Muhammad Peace Be Upon him, formal prisons or 

detention centres did not exist, therefore, prisoners of war were  kept 

in mosques, and sometimes they were distributed among the Prophet’s 

companions  to be kept in their homes. Ibn Kathir, in his book al-

Bidâyahwa al-Nihâyah, mentions that the Prophet (PBUH) distributed 

the prisoners from the Battle of Badr on his Companions (5/191) (Ibn 

Kathir & Publishers, 2014). 

The Prophet Peace Be Upon Him would free the prisoners of 

war who knew reading and writing in exchange for their teaching the 

children of Madinah reading and writing (al-Ismail, 2007). Such a 

prisoner would obviously have to be free to move about and not 

bound. The only reason for restraining a prisoner is to keep him from 

running away. If preventing him from fleeing can be achieved without 

tying him up, then there is no need to bind him (al-Ismail, 2007). 
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Conversely, depriving the prisoners of war from food is 

considered as a major sin in Islam. Prophet Muhamad Peace Be Upon 

Him ordered his companions to treat the prisoners of war in the Battle 

of Badr decently. Moreover, they were given a preferential deal, for 

their meals, they were given bread whereas the Prophet’s companions 

were given dates in accordance with the instructions of Prophet 

Muhamad Peace Be Upon Him (Ibn Kathir,2005, p.2986).In Islam, the 

good treatment recommended for human beings is extended to include 

animals as well. In this respect, it was narrated in Sahih Muslim 

(2007) from ‘Abdullah that the Messenger of Allah Peace Be Upon 

Him said: “A woman was punished because of a cat which she 

imprisoned until it died, and she entered Hell because of that. She did 

not feed it or give it water when she imprisoned it, and she did not let 

it eat from the vermin of the earth.” [5850] 149 (pp. 101,102).   In the 

same context, it was also recounted that the Messenger of Allah Peace 

Be Upon Him said: “While a man was walking on the road, he became 

very thirsty. He found a well so he went down into it and drank, then 

he came out. There he saw a dog that was panting and biting the 

ground out of thirst. The man said: ‘This dog is feeling the same thirst 

that I felt.’ So, he went back down into the well and filled his shoe 

with water, then he held it in his mouth until he climbed back up, and 

he gave the water to the dog. Allah appreciated (his action) and 

forgave him.” They said: “O Messenger of Allah, will we have reward 

with regard to these animals? He said: ‘In every living thing there is 

reward.”’(Muslim, 2007) [5859]153 (pp.102,103). Another story 

showing the virtue of feeding animals, it was also narrated in the 

SahihMuslim (2007) that Abu Hurairah said: The Messenger of Allah 

Peace Be Upon Him said: “While a dog was circling a well, almost 

dying of thirst, one of the prostitutes of the Children of Israel saw it. 

And made it drink, and she was forgiven by Allah because of this act.” 

[5861] 155 (p.103). In a second version in the same reference, it was 

narrated from Abu Huraira from the Prophet Peace Be Upon Him: “A 
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- Sharia’a does not oblige a prisoner of war to abandon his 

religion to convert to Islam. In modern terms, this principle is referred 

to as freedom of religion. Nevertheless, prisoners of war are called to 

Islam within the context oddaa’wa without any pressure upon them. 

Allah says:  

"O Prophet! Say unto those captives who are in your hands: 'If 

Allah knoweth any good in your hearts, He will give you better 

than that which hath been taken from you, and will forgive 

you. Lo! Allah is forgiving Merciful" (8: 70-114, Oxford 

World’s Classics Edition). 

The translation of the Verse: 

 َْخْیًرا  َیا َأیَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَمْن ِفي َأْیِدیُكْم ِمَن اْألَْسَرٰى ِإْن َیْعَلِم اللَُّه ِفي ُقُلوِبُكْم َخْیًرا ُیْؤِتُكم
روایة ، 186 70-8، كالم اهللا عز وجل ( َغُفوٌر َرِحیمٌ ِممَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم َواللَُّه 

 .)دمشقة، ورش دار المعرف
- In the book of MaududiTafhim al- Qur’an, it is clearly stated 

that a prisoner of war has the right to enough food to maintain his 

health (Maududi, 1977) because Allah says in the Qur’an: "they give 

food to the poor, the orphan, and the captive, though they love it 

themselves” (8: 76-401, Oxford World’s Classics Edition). 

The translation of the Verse: 

 ُحبِِّه ِمْسِكیًنا َوَیِتیًما َوَأِسیًرا علىَوُیْطِعُموَن الطََّعاَم  )8ل، كالم اهللا عز وج-
  ).دمشق، وایة ورش دار المعرفة، ر70:76

According to Islamic teachings, taking care of prisoners 
of war is an act of worship that can bring the believer closer to 
Allah. Moreover, when Allah says: "from what they love for 
themselves", He is telling us that prisoners of war should not be 
given only our surplus food, but to prefer them over ourselves 
and give them the best, even if we have a need for it ourselves. 
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nothing." (4:47-331, Oxford World’s Classics Edition) The translation 

of the Verse: 

ا َمن�ا َقاِب َحتَّٰى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَق َفِإمَّ َبْعُد  َفِإَذا َلِقیُتُم الَِّذیَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ
ا ِفَداًء  ِكْن ِلَیْبُلَو َوإِمَّ ِلَك َوَلْو َیَشاُء اللَُّه َالْنَتَصَر ِمْنُهْم َولَٰ َحتَّٰى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها ذَٰ

، كالم اهللا عز وجل( َبْعَضُكْم ِبَبْعٍض َوالَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َفَلْن ُیِضلَّ َأْعَماَلُهمْ 

  .)دمشق، روایة ورش دار المعرفة، 507-:84

Some Islamic scholars like Qatadahibn Di’amah and Mujahid 

ibn Jabr argue that this Verse itself was abrogated by the fifth Verse in 

SûrahEttawba(Repentance). Allah says:  

“When the [four] forbidden months are over, wherever you 

encounter the idolaters, kill them, seize them, besiege them, 

wait for them at every lookout post; but if they turn [to God], 

maintain the prayer, and pay the prescribed alms, let them go 

on their way, for God is most forgiving and merciful”(9:5-116, 

Oxford World’s Classics Edition). 

The translation of the Verse: 

 َفِإَذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُث َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم
َكاَة  َالَة َوَآَتُوا الزَّ َفَخلُّوا َسِبیَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

 .)دمشق،  روایة ورش دار المعرفة، 187- :95 كالم اهللا عز وجل،( َرِحیمٌ 

7- The Rights of Prisoners of War in Islam  

In the Islamic law (Shari’a), the rights of POW’s are regulated 

through Qur’anic verses, the Prophet’s tradition including hadith and 

acts from which legal rulings can be concluded. In addition to Ijma’a 

which means general consensus of the Muslim communities 

represented by the prominent scholars and jurists whose rulings are  

based on ijtihad (Dien, 2004). The last source of Islamic law is 

individual ijtihad when there is no general consensus upon an issue 

(Hallaq, 2009).  
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Prophet Muhamad Peace Be Upon Him ignored him, and 

repeated the question once again. Umar stood and said the same: “Hit 

their necks, O Messenger of God”. Prophet Muhamad ignored him 

again, and repeated the same question for the third time. Then, Abu 

Bakr Es-Seddiq stood and said: 

 (p1325). " فداءیا رسول اهللا، نرى أن تعفو عنهم، و أن تقبل منهم ال”

Translation: “Messenger of God, we see that you forgive them 

and accept ransom.” Prophet Muhamad (PBUH) appreciated Abu 

Bakr’spoint of view and ordered to free each prisoner who knew how 

to read and write in exchange for their teaching the children of 

Madinah reading and writing as a ransom. It is important to note that 

the Qur’an interpreters like Ibn Kathir, agree that in this verse Allah 

blamed Prophet Muhamad Peace Be Upon Him and his companions 

for accepting ransom instead of killing the prisoners (Ibn Kathir, 

2005). It is also very important to mention that this verse was revealed 

in special circumstances, that is, Islam was at its beginning and  

Muslims were weaker and fewer  than the unbelievers, and if they had  

not killed the captives and free them for ransom, this would have 

affected the balance of power between the two belligerents. 

Later, when the Muslims outnumbered unbelievers and 

became stronger a new verse was revealed abrogating Verse 67 in 

Sûrah Muhammed and giving the Muslim ruler the choice between 

accepting ransom or gracing the captives. Allah says: 

"When you meet the disbelievers in battle, strike them in the neck, and 

once they are defeated, bind any captives firmly––later you can 

release them by grace or by ransom––until the toils of war have 

ended. That [is the way]. God could have defeated them Himself if He 

had willed, but His purpose is to test some of you by means of others. 

He will not let the deeds of those who are killed for His cause come to 
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A war should be justified and just, not for the purpose of brutal 

conquest and imperial expansion, nor for aggression and hatred, then 

such a war has a positive role to play in preserving civilization and 

removing from it the blights that seek to bring it down. In the Qur’an, 

there are two verses that discuss prisoners of war:The first is:“It is not 

right for a prophet to take captives before he hasconquered the 

battlefield. You [people] desire the transient goods of this world, but 

God desires the Hereafter [for you] –– God is mighty and wise” (8:67-

114,115, Oxford World’s Classics Edition). 

 َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َیُكوَن َلُه َأْسَرٰىَحتَّٰى ُیْثِخَن ِفي اْألَْرض ُتِریُدوَن َعَرَض الدُّْنَیا َواللَُّه ُیِریُد
، روایة ورش دار 185-8:67 ،كالم اهللا عز وجل( اْآلِخَرَة َواللَُّه َعِزیٌز َحِكیمٌ 

  ).المعرفة، دمشق

From the Arabic original version, three remarks can be drawn; the 

first is that, the discourse is not exclusively destined to Prophet Muhamad 

(PBUH) but to any prophet. The second remark lies in the use of the word 

“captives” which means in this context “prisoners of war” and it is explicitly 

expressed in the Arabic text. The third remark concerns the use of the 

expression “he hath made slaughter in the land”, this should not be 

interpreted by committing a massive killing among the enemy army but by 

making the land of the enemy under control. 

In fact, this verse was revealed after the battle of Badr when 

the Muslims had captured seventy unbelievers. In the book of Ibn 

Kathir, an incident is reported that the Prophet Muhamad (PBUH) 

asked his companions seeking their opinion about what to do with 

these prisoners (2005, p.1325). 

أیها الناس، إن اهللا قد أمكنكم منهم  

Translation: “O people, God has enabled you of them 

(unbelievers)”  .  

Umar said :" أضرب أعناقهم یا رسول اهللا"  

Translation: “Hit their necks (kill them), O Messenger of God”. 
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‘The Power detaining prisoners of war shall be bound to 

provide free of charge for their maintenance and for the medical 

attention required by their state of health.’ 

The conclusion that can be drawn from the three articles is that 

they stressed on the respect of the dignity and the moral and physical 

integrity of the prisoner of war (p.97). 

Articles 20 and 51 insist on providing accommodation, food, 

potable water, clothing and medical attention which shall not be 

inferior to those enjoyed by nationals of the Detaining Power (pp.99, 

111).  

6- Islamic Law and Prisoners of War 

Prisoners of war in Islam during the conquest era were kindly 

treated according to Islamic law (Shari’a) which preserves their safety 

and dignity (Munir, 2010). Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) 

used to instruct his companions before engaging in a battle, ordering 

them to treat prisoners well, on the day of the Battle of Badr in the 

Hejaz region (present-day Saudi Arabia) in 624 CE.  

In the Holy Qur’an, many verses in different Sûrahs regulate 

war prisoners' rights. Among these rights, a prisoner should not be 

compelled to abandon his religion so as to embrace Islam. He also has 

the right to be fed, clothed in dignity and lodged decently.  

Just and legitimate warfare is a necessity in order to resist 

aggression and oppression, to defend against enemies, and to 

overcome those who repress the truth and forcibly keep people from 

it. War captives follow as a necessary consequence of war. This is 

why Allah says in SûrahMuhammad, Verse 4: "If you meet in battle 

unbelievers, smite their necks." This is quite sensible and evident, 

since no one would expect anyone to say: "If you meet in battle 

unbelievers, shower them with roses and aromatic herbs." The 

situation at hand is one of severity and hostility, but Muslims must not 

initiate the war (Shah, 2013). 



 Tahar ABBOU 
 

 

Issue: 25 - June 2020                                                                                1076 

5- The Treatment of Prisoners of War in the International Law 

The treatment of prisoners of war according to the 

international law is essentially based on the articles: 13, 14, 15, 20 and 

51 in the Geneva Convention (Geneva Convention Relative to the 

Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva 

Convention), 1949) which focus on their rights during detention.  

Article 13 

‘Prisoners of war must at all times be humanely treated. Any 

unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or 

seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is 

prohibited, and will be regarded as a serious violation of the present 

Convention. In particular, no prisoner of war may be subjected to 

physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind 

which are not justified by the medical, dental or hospital treatment of 

the prisoner concerned and carried out in his interest. 

Likewise, prisoners of war must at all times be protected, 

particularly against acts of violence or intimidation and against insults 

and public curiosity’. 

Measures of reprisal against prisoners of war are prohibited (p 97). 

Article 14 

‘Prisoners of war are entitled in all circumstances to respect for 

their persons and their honor. Women shall be treated with all the 

regard due to their sex and shall in all cases benefit by treatment as 

favorable as that granted to men. 

Prisoners of war shall retain the full civil capacity which they 

enjoyed at the time of their capture. The Detaining Power may not 

restrict the exercise, either within or without its own territory, of the 

rights such capacity confers except in so far as the captivity requires’ 

(p.97). 

Article 15 
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recognized in the Western world. In 1874, the Conference of Brussels 

failed to ratify the first declaration relative to prisoners of war. The 

world had to wait until the First World War when the number of 

prisoners of war reached millions on both sides (the Allied Forces and 

the Axis powers) then the powers involved in the War agreed to meet 

in Geneva to improve the Convention of 1929.  

During World War II millions of persons were taken prisoner 

under widely varying circumstances and experienced brutal and 

humanitarian treatment. Determination at revising and improving the 

1929 Geneva Convention resulted inthe approval and enforcement of 

the 1949 Geneva Convention on October 21
st
, 1950. This Convention 

was the fruit of four months of negotiations and debates between 

representatives of sixty-three governments (it should be noted that 

Africa was represented by only 2 countries Egypt and Ethiopia), This 

Convention comprised four conventions (p.21): 

- Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the 

Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 

1949. 

- Geneva Convention of the Amelioration of the Condition of the 

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at 

Sea, of August 12, 1949. 

- Geneva Convention relative to the Treatment of the Prisoners of 

War, of August 12, 1949. 

- Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in 

Time of War, of August 12, 1949. 

The third convention preserved the concept expressed earlier 

that prisoners were to be removed from the fight and be treated with 

dignity. It also extended the term prisoner of war to include 

the militia, the volunteers, the irregulars and members of resistance 

movements if they form a part of the armed forces, and persons who 

accompany the armed forces without actually being members.  
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black states and kingdoms would readily exchange ten to fifteen 

captives (slaves) for one horse (Reader, 1998).  This practice existed 

even in Europe during the Middle Ages. Dublin was one of the biggest 

slave markets in the eleventh century in Europe. Prisoners of war and 

the civilian captives during the Vikings’ raids on the British Isles were 

usually used to be sold or exchanged for food (Slater, 2009). Stephen 

Colin and Peter Harbison, in their book, “Dublin: The Story of a City” 

talked about the frequent raids on the Vikings on the British coasts 

and the extensive activities in the slave market in Dublin. 

4- The Chronology of the Evolution of Prisoners of War’s Rights 

The first act at the international level in the context of  

improving the conditions of detention of the prisoners of war was 

initiated by Hugo Grotius in 1625 in a document entitled De jure belli 

ac pacis (On the Law of War and Peace) in which he states that the 

victorious power  had the right to enslave the defeated one, but he 

advocated exchange and ransom instead (David, 1998). The aim of 

this law was generally putting the enemy’s power under control and 

ensuring the prohibition of the destruction of life and property. 

Twenty-three years later, the Treaty of Westphalia, which brought the 

eighty years’ war between Spain and the Dutch to an end, was ratified. 

It also ordered to release all the prisoners without ransom and ended 

the era of widespread enslavement of the prisoners of war. 

 The 18th century witnessed a new attitude of morality in 

the law of nations, or international law, with regard to the issue of 

prisoners of war. In 1784, the French philosopher, Montesquieu, 

published his book “De l’Esprit des Lois” “The Spirit of the Laws” in 

which he wrote that “the only right in war that the captor had over a 

prisoner was to prevent him from doing harm. The captive was no 

longer to be treated as a piece of property to be disposed of at the 

whim of the victor but was merely to be removed from the fight” . 

By the mid-19th century it was clear that a definite body of 

principles for the treatment of war prisoners was being generally 
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the treatment of prisoners of war through the different civilizations 

that marked the history of humanity. In the context, the different 

charts brought by western civilization during the last five centuries 

related to this issue, that is, from the De jure belli ac pacis initiated by 

Hugo Grotius in 1625 to the Geneva Conventions in 1949 will be 

explored. Similarly, the different Islamic texts covering the treatment 

of prisoners of war: the Qur’an; the Sunnah and the early and 

contemporary Muslim Scholars who represent the ijma’a (consensus) 

of the Muslim communities will be examined.  

2- Definitions 

Aprisoner of war, abbreviated to  POW or PW, as “any person 

captured or interned by a belligerent power during war” ("Prisoner of 

war," 2018)(online), and this person can either be a combatant or non-

combatant (Gelb, 1973). International Law defines prisoners of war as 

the members of the armed forces of one of the parties to a conflict 

who fall into the hands of the adverse party.In Islam, a prisoner of war 

is any person captured in the event of war, in other words, a prisoner 

is a man who falls in the grip of their enemy alive (Munir, 2010). This 

definition includes unbeliever warriors and enemies of Islam who 

raise arms against Muslims and fall in the hands of Islamic army. It is 

worth noting that the firstprisoners of war recorded in Islam were the 

seventy captives of the battle of Badr in 624 AD ("Treatment of 

prisoners of war in Islam," 2011) 

3- Historical background 

In the early history of warfare there was no status of prisoners 

of war, the defeated enemy could expect either to be killed or enslaved 

by the victor including women and children (Sage, 2002; Wickham, 

2014). In Africa, for instance, the intertribal wars constituted the main 

source of supply of slaves throughout the three centuries of trans-

Atlantic slave trade. A Venetian merchant who accompanied the 

Portuguese to West Africa in the 1450s reported that chiefs in the 
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شھدت معاملة أسرى الحرب تطورات إیجابیة ھامة عبر حقب الزمن المتتالیة في 
شھدت تغییرات إیجابیة كبیرة مع كما . مختلف الحضارات التي مرت بھا البشریة

مجيء اإلسالم بفضل تعالیمھ من خالل القرآن والسنة؛ التي كانت تصب في مجملھا 
الكریم، ھناك العدید من اآلیات  في القرآن. في ضمان سالمة وكرامة أسیر الحرب

التي تنص على كیفیة معاملة أسرى الحرب، ولعل من أھم ما ورد في ھذا السیاق من 
وبصورة عامة، تحرم . أحكام، عدم إجبار األسیر على ترك دیانتھ، وحفظ كرامتھ

الشریعة اإلسالمیة أي تعسف أو أي نوع من التعذیب النفسي أو الجسدي في حق 
وبالنسبة للقانون الدولي، فإن معظم االتفاقیات والمعاھدات التي . أسرى الحرب

تناولت الموضوع تمت المصادقة علیھا بعد الحربین العالمیتین، في النصف األول من 
. القرن العشرین، أي بعد حوالي أربعة عشر قرنا من معالجة اإلسالم لھذا الموضوع

حول كیفیة معاملة أسرى الحرب، أحدث معاھدة  1949وتعتبر اتفاقیة جنیف لسنة 
. حیث تنص في موادھا المائة والثالثة واألربعین على شروط احتجاز أسرى الحرب

سنحاول من خالل المقال تسلیط الضوء على حقوق أسرى الحرب في دراسة مقارنة 
سیتم . بین القانون الدولي من خالل اتفاقیة جنیف الثالثة ومصادر الشریعة اإلسالمیة

من اتفاقیة جنیف  ،51، 20 ،14، 13الدراسة التركیز على المواد رقم  في ھذه
والمتعلقة بمعاملة أسرى الحرب وما یقابلھا من نصوص تتناول نفس المسائل من 
الشریعة اإلسالمیة لتوضیح مدى تأثیر الشریعة اإلسالمیة في المعاھدات الدولیة 

 . المتعلقة بأسرى الحرب

  .الشریعة اإلسالمیة ؛اتفاقیة جنیف ؛بالحر  ىأسر  :ال#ف*اح)ةال$ل#ات 

1- Introduction 

The treatment of prisoners of war has received much attention 
over the past few decades due to the rise of armed conflicts in 
different parts of the world. The research attempts a comparative 
study of Islamic law (Shari’a), and the international law through the 
third Geneva Convention of 1949. The research begins with different 
definitions given to the prisoners of war according to both the Islamic 
law and the international law. Then, we are going to examine, in a 
historical background the evolution and progressive improvement in 
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Abstract  
Over time, the conception of treatment of war prisoners has 

been changing. They were cruelly treated and tortured during the 

Roman and Greek empires (Sage, 2002; Wickham, 2014)but under 

Islamic law their safety and dignity have to be protected ("IRAQ: 

TREATMENT OF PRISONERS OF WAR IN ISLAM," 2003).  In the 

Holy Qur’an, many verses in different Surahs regulate war prisoners' 

rights (Munir, 2010). Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) used 

to enjoin the Muslims to treat prisoners well. Among these rights, a 

prisoner cannot be compelled to give up his/ her religion to embrace 

Islam, and also has the right to be fed and clothed. In the modern time, 

treaties and conventions regarding war prisoners were ratified after the 

two World Wars (Jones, 2016),  namely the Geneva Convention 

relative to the Treatment of Prisoners of War of 1949. In its 143 

articles, the Convention defines the conditions of detention of war 

prisoners, their food and clothing, hygiene and medical attention, 

religious intellectual and physical activities. The attempt here 

concerns examining war prisoners’ rights in a comparative study 

between the Geneva Convention and the Islamic Law while showing 

the influence of the Islamic law on the international law dealing with 

the right of the prisoners of war. 

Key words: Prisoners of War, Geneva Convention, Islamic law. 
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critics, “accuracy remains a primary obligation to all historical 

fictions” (Brown, 1998). 

Conclusion  

Though Th eForty rules of Love found echo among western 

readers as another novel reviving Djalel-Eddine Rumi and his poetry, 

it nevertheless contributed, to a great extent, in reinforcing what El-

Zein (2000, p.89) calls “an undoubtedly different Rumi created for the 

American market”. Through her revisionist narrative, Shafak 

domesticates Sufism for a young, cosmopolitan and liberal audience 

as she painted the lives of the central characters privileging the 

aesthetics and love (in its large sense) over assigning the sober 

teachings of Sufi philosophy. Taking everything into consideration, 

the revisionist dramatization of historical narratives is still a 

welcomed tradition world-wide, and despite the critical attacks against 

it, it only gained a more substantial ground as a manifestation of 

intellectual relativism.  
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transgender brothel keeper and manager). All these female 

characters are attributed different roles which are 

disproportionately distributed and which do not necessarily 

obey to historical accuracy. For example, while Rumi makes 

it clear for his wife never to set foot in his library (suggesting 

thus that women do not have the right to read, write not even 

“dust books”), he encourages his adoptive daughter to read as 

much as she could. Similarly, in a typical conservative Islamic 

household, he allows Shams to roam anywhere and anytime 

he wishes, he even allows his daughter to get intimate with his 

gest. From an Islamic standpoint, it is hard to imagine things 

of the sort happening in the house of someone people refer to 

as “Mawlana”.  

5- Probably the most intriguing and controversial of all these 

incongruencies is the set of “hints” the author drops ubiquitously in 

the story about the nature of the relationship between Shams and 

Rumi.  Many critics agree that it is rather a homosexual relation she 

is inferring (eg: their first meeting, and how they both immediately 

realized that “they were meant to be”, spending entire months in 

Rumi’s “sanctuary without allowing anyone to interrupt them”, 

how Rumi, who is a scholar, blindly follows the orders of Shams 

the rebel, how the latter asks “Mawlana” to go to a tavern, buy two 

bottles of wine, and drink from it, the way Rumi weeps and grieves 

the departure of Shams, …etc). 

All things considered; it is quite possible that the author 

willingly wanted to re-enact the historical events with what she 

thought would be substantive embellishments. However, this created a 

novel loaded with inaccuracies, while, according to many literary 
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3- In one of the dialogues between Shams and the school master, 
Shams made the claim that one should be “more concerned with the 
individual’s ecstatic union with God than with strict adherence to 
Sharia law”. However, this claim does not go in concordance with 
the real teachings of Islam, where Tasawuf is perceived as the set of 
behaviours which leads you to knowing God, yet, WITHIN the 
Islamic tradition.  Moreover, Sufism is primarily considered as a 
fundamental pillar of the religion according to the triad Islam/ Iman/ 
Ihsan , and “each of these pillars is essential and cannot be left out” 
(Kabbani, 2004, p.63): “Islam denotes the practical side of religion, 
Iman is the inner belief, and Ihsan, on the other hand, “intends to 
make one aware, when combining the two other pillars, that they are 
always in the presence of God” (Kabbani, 2004, p. 63). The same 
definition is provided by S. Nouh Ali Salman El Qu’dat in his 
منطلق التصوف إن تعبد هللا كأنك “ :(1999) المختصر المفید في شرح جوھر التوحید
 explaining that there is no use of doing some religious ,”تراه
practices or knowing about some teachings without spiritually 
getting connected to the creator ».He further explains this notion of 
Tadjalli (revelation) when the very essence of worship is revealed 
and when the worshipper attains this union with the worshipped, 
but this could only be attained, according to S. El Qu’dat with 
continuous practice “(1999) ”التجلي ھو ثمرة اإلیمان والعبادة.  

4- Another aspect the author fails to address properly is the 
representation of gender roles which initially is supposed 
toreflect attitudes of the period in which the 13th century 
narrative takes place. There seem to be so many 
inconsistencies between the overall role of females in the 
story (Wife of Rumi, his adoptive daughter and Desert Rose 
the Harlot, all the other prostitutes of the brothel, and the 
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what matters in Sufism (and Islam by extension) is just the overall 

feeling one has towards his creator, and all the rest is of minor 

importance.  She has pictured Sufism as a Universal Spiritual 

sensation devoid of any social or practical manifestation. 

Moreover, there is an attempt, throughout the novel, to demean the 

position of Fiq’h as being inferior to Sufism, and to hint that even 

Drunken Suleiman or Desert Rose the harlot have reached that state 

of union with God. Most interesting is the test Shams made Rumi 

take to prove his loyalty to God (while in fact it was to test his 

loyalty to him), and which is that of inciting him to drink wine (and 

interestingly enough, which Rumi did not decline!).In fact, these 

claims and far-fetched images do not conform with what every 

other Islamic theologian claim about how Sufism and knowledge 

about Islam (التصوف والتفقھ) are just two facets of the same coin, as 

explained Imam Malik (in Hashiat al Allama Al Aadwi, p.195) 

ولم یتفقھ فقد تزندق، ومن تفقھ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن جمع بینھما  من تصوف"
 ."فقد تحقق

2- One thing I specifically deem impetuous from the part of the author 
is opting for multiple Sufi first person narrative voices (Aziz, 
Shams and Rumi) through whom she fell remarkably short in 
conveying what constitutes the Sufi tradition. It is true that Sufism 
is a contested term, and it is true that there are many “corrupt” 
versions of Sufism (especially modern currents of the school), but 
anyone with the slightest knowledge of the true teachings of 
Islamic Sufism, or the historical context of 13th century Konya  
would realize that the writer was only interested in depicting a 
modern image of Islam that is accepted in the western world, i.e., a 
hippie-like, unrestricted, free from dogmas and proscriptions of 
institutionalised religions, and extremely lenient  Islam, which is no 
different than the contemporary western pseudo-religious practices, 
eclipsing thus the exotic trait the novel could have offered instead.  
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However, in fictionalized history, the weight falls on history, 

the claim being that “the story is a representation of real events which 

took place in the past, whatever fictionalizing maybe involved in the 

crafting of the narrative”(Long, 1999). 

Though a clear allusion to Rumi’s TheTenRulesofSufism 

( العشرة القواعد ), the title makes reference to the sum of experiences and 

universal principles governing the “religion of love” assembled by the 

protagonist Shams I-Tabrizi, and which are attainable only through the 

love and union with God. 

As far as the forty rules of love is concerned, this distinction is 

of paramount importance because, not only because the novel sheds 

light on the sacred, something which should be approached with 

extreme caution as it was previously argued, but also because the 

novel was and still is widely read by young adults, who, as it is widely 

reported, read and interpret it with an almost conviction about its 

authenticity. It is even informed that readers and reviewers are often 

persuaded that the novel in its entity convey. The truth about 13th 

century Kunya, and more importantly, about the very doctrines of 

Sufism it sheds light on.  

However, a thorough analysis of the novel makes it clear that 

the author adopted a revisionist dramatization while creating the 

historical characters and portraying Islamic mysticism. What follows 

is an attempt to demonstrate some of these incongruities: 

1- Firstly, according to Shafak, Sufism is a completely separate entity 

from the Fiq’h and Sharia (Islamic knowledge and law), she even 

attempted in many chapters and sections of the novel to minify and 

lessen the authority of this dichotomy as she kept claiming that 
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meshesacontemporarystorylinewithanarrativesetinthethirteenth 

century. 

In the present time story, Ella, a forty-years-old divorced mother 

of three, abandonsthe life she has been leading after a series of 

correspondenceswith Aziz Zahara, the author of the novel she was 

assigned to review. This latter novel (within the novel), 

sweetblasphemy, tells a historical tale of a spiritual and inexplicable 

bond between the thirteenth-century poet Rumi and Sufi mystic 

Shams I-Tabrizi. Through Aziz’s words (inspired from the Sufi 

tradition), Ella regained her own comfortable self-image and 

eventually fell in love with Aziz.   

Historically, Shams I-Tabrizi is one of the most mysterious and 

notorious dervishes in the history of Sufism. His fame is gained not 

only thanks to his enigmatic and controversial life (and death), but 

also because he is remembered as “The Muse” thanks to whom Rumi 

found his pathway from a conventional reverentialacademic into 

aneccentric lover (عاشق)and mystic poet. 

4- Revisionist Discourse in The Forty Rules of Love: a Mid-way 

Between Historical fiction and fictionalized History 

One of the commonly addressed problems related 

torevisionism and narrative historiography is the terminological issue 

of whether the work at hand is a historicalfiction, or a fictionalized 

history. These two concepts are very often used interchangeably, but 

denote different genres. 

One simplified distinction is offered by Long (1999), who 

clarifies that in historical fiction, the weight of emphasis falls on 

“fiction”, suggesting that whatever bits of factual information the 

narrative may encompass, the story itself is non-factual. 
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proves to the weight of outside pressures, which are two of the main 

principles of the post-modernist viewpoint. 

Still, it should be noted that there are some forms of pressure 

which should not be that easily overlooked, among which “the sacred” 

nature of some historical chronicles: when a narrative depicts some 

underpinning tenets of a given religion /faith/ cult, embarking into a 

revisionist reading could be viewed as contentious, since any 

distortion away from the conventional consensus (be it intentional or 

not) would engender a probable disruptive feature of the religion in 

question, therefore attribute an “inadequate” qualification to this 

religion . Moreover, it is unlikely-in the case of narrative of a sacred 

nature-for a reader (particularly with a religious background) to 

focuson the purely fictional elements and overlook there ligious-

philosophical standpoint, especially if this narrative is not conforming 

to the ideal that we call truth. 

That being said, the revisionist dramatization of historical-

religious narratives is full of misleading elements, and it is imperative 

for any writer to be cautious about how, when and by what strategies 

they should adopt any eclectic subjectivist representation when 

adapting a historiographical work to a fictional narrative. 

3-The Forty Rules of Love:  

Elif Shafak’s the Forty Rules of Love is not her only novel 

which made allusion to Islamic mysticism and- by extension- to its 

iconic figure, Djalel-Eddine Rumi. 

Arranged in a postmodernist format, the novel inter locks Eastern and 

Western cultures in two simultaneous plots recounted intrvally in a 

polyphonic narrative perspective. The story 
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behind this discontentment is that it is liable to “challenge the core of 

a shared historical consciousness and a collective responsibility about 

the past” (Gkotzaridis, 2008, p727). Moreover, as far as the “dominant 

memory” (Fernandez, 2005, p.17) is concerned, it was contested that 

there are chances that the kind of reality endorsed and spread by the 

fictional narrative could clash with the memory of a given nation, 

resulting thus in an “open ended” reading of history, unfixed 

presentation of reality and an eventual creation of some breaches in 

the authenticity of the historical records. 

Furthermore, O’Ceallaigh (1994) thinks that “the revisionist 

tendency to linger on the sectarian hides hypocrisy” (p.15), because 

‘‘presumably the same type of critic” when confronted with an 

argument making a case for an ideology opposing his, would criticise 

the inaccuracy of a possible revisionist discourse. Therefore, the 

sectarian revisionism, being but an ideology-driven shaped discourse, 

is seen as an attempt to demobilise the minds of youth and manipulate 

the moral foundations of a given scheme.  

Nevertheless, with regard to postmodernism (in its loosest 

possible sense related to embracing the self-reflexive tendency), 

thequestioning of authenticity is not pejoratively viewed after all. 

Quite the contrary, questioning the veracity of historical facts is the 

position historians are urged to takesince it promptsthem work in 

relative terms, henceenvision the dislocation of the hegemonic and 

unilateral positionsoffered by fixed historiography. This view is 

supported by Vidal-Naquet, who explains that “A historian, by 

definition, works in relative terms, […] The word itself has nothing 

shocking about it for a historian: he instinctively adopts the adjective 

as his own” (1995). Otherwise stated, if questioning the authenticity of 

history attests for something, then it is for the degree of self-

reflexivity the author (historian) possesses, and for how unbending he 
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reputation of being a “colossal, cultural and political derailment” 

(Margaritis, 2000, p.137). Differently put, Revisionism was long 

stigmatised for attempting to tailor the historical narrative in order to 

vehicle authors’ different visions of the world. It frequently was 

subjected to numerous ethical criticisms which questioned its 

consequences on the ways in which “nations relate to their past, define 

their identities in the present and shape their expectations of the 

future” (Gkotzaridis, 2008, p.725). However, thanks to the limber and 

“liquid” nature (inBauman’s terms) of modernist, then postmodernist 

philosophies, revisionism ended up finding itself a legitimate place in 

20
th

 century cultural studies as a valid interpretative methodology. 

1- What is Revisionism? 

  Revisionism- be it historical, fictional or religious- is one of 

the most elusive and highly debated concepts in contemporary 

philosophy. It is depicted by the Greek sociologist Athanassios 

Alexiou (2004) as a “fragmentary contemplation of historical reality”, 

which originates from ‘‘the radical hermeneutics of structuralism, the 

‘end of the great narratives’ of postmodernism, the ‘end of social 

classes’, and the ‘end of history’” (Alexiou, 2004). The sociologist 

additionally argues that, in an era governed by the above mentioned 

intellectual trends, historiography found itself weakened by the loss of 

interest in“the causal relation between things” which came to be 

replaced by a multi-causal explanation in which everything can be 

deemed true or valid”(Alexiou, 2004). 

2- Revisionism and the Problem of Truth, Authenticity and 

Religious Accuracy 

Converting a historical episode into a fictional narrative has 

never been an easily-approved endeavour. One of the arguments 
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issue of how much “revisionist dramatization” does TheFortyRules of 
Love entail,  to what extent the real lives of the historical characters, 
namely Rumi and I-Tabrizi, are attended to, and more importantly, 
how authentic is the philosophy of Islamic mysticism the author 
presents. 

Key Words: Revisionist Discourse; Sufism; Turkish Literature; Forty 
Rules of Love; Rumi. 

 الملخص

أصدرت  ، وقت یتم فیھ ربط صورة اإلسالم بالتعصب والعداء والوحشیةفي 
 تضع جنبا لجنب ، وھي روایة "األربعین لعشققواعد ا"ألیف شفق   الروائیة التركیة

الرومي  الدین  جاللصوفي الالعالقة المثیرة للجدل بین شاعر القرن الثالث عشر و
من خالل و. أخرى ناحیةمن  اراإیال وعزیز زھ وقصة، من ناحیة وشمس التبریزي

فلسفة الصوفیة، وقدرتھا على الفي  اتالروحانی أھمیةالضوء على  تسلیطالسعي ل
 ة خلقالمؤلف استطاعتوالحضارات، األزمنة إصالح معظم األزمات الوجودیة عبر 

ن  یاألربع عشققواعد ال ت روایةأسئلة حول ما إذا كاناثیرت من خاللھ للغموض  مناخ
التصوف  فلسفة صورتبدقة،  و یةتاریخ سرد وقائع، تم فیھ روایة تاریخیةمجرد  

ایدیولوجیة  ھو نقل منھخطابا تعدیلیا الھدف  م كانتغیر متحیز، أ موضوعي بشكل
  . تاریخي روائي في إطار الكاتبة

 إلى معالجة مسألة  بحثیةالورقة ال ھده ، تھدفه التساؤالتامش ھذعلى ھ
الحیاة  م تجسیداألربعون، إلى أي مدى ت عشققواعد ال في روایةالدرامي التعدیل 

التبریزي، شمس الرومي و جالل الدینباألخص  یقیة للشخصیات التاریخیة،الحق
 .ة قدمھ المؤلفتواألھم من ذلك، ما مدى صحة فلسفة التصوف اإلسالمي الذي 

قواعد العشق ، لتركيااألدب ، ليیالخطاب التعدالفلسفة الصوفیة، : الكلمات المفتاحیة
   .جالل الدین الرومي، األربعون

Introduction 

 Revisionism, though in vogue in post modernist studies, is not 
a newly coined concept, it has long encroached on the political and 
ideological scene, eliciting a rather negative response due to its 
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Abstract :  
At time when the image of Islam is maculated by hostility, 

bigotry and – oftentimes- brutality, Turkish novelist ElifShafak steps 

up a with The Forty Rules of Love, a novel which juxtaposes the 

controversial bond between thirteenth century poet and mystic Djalel 

Eddine Al-Rumi and the ascetic Shams I-Tabrizi on the one hand, 

with the present-day romance of Ella and Aziz Zahara on the other, 

unearthing thus the highly esoteric Islamic tradition of Sufism. 

However, by seeking to shed light on the centrality of spirituality in 

the philosophy of Sufism, and its ability to mend most existential 

crises across times and civilizations, the author created a climate for 

ambiguitywhich triggers questions as to whether The Forty Rules of 

Love is meantto be a mere historical fiction, in which history is 

accurately presented and the truephilosophy of Sufism is unbiasedly 

depicted,  or rather a revisionist narrative, where the primary objective 

of the author is to vehicle her fictional narrative in a historical setting. 

Along this line of thought, the present paper  aims at addressing the 
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