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  عنوان المراســـالت              
  مجلة اإلحیـــاء

  كلیة العلوم اإلسالمیة

  ، الجزائر)1( جامعة باتنة
  96 33 25 33 00213  الھاتف:

  3300213 25 33 95 الفاكس:

 رابط صفحة المجلة على البوابة الجزائریة للمجالت العلمیة:

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/92 

 الرابط المخصص إلرسال المقاالت إلى المجلة ھو:

http://www.asjp.cerist.dz/en/submission/92  



 
   

 قواعد وشروط النشر في مجلة ''اإلحیاء''
  
  
 
  تنشر المجلة األبحاث العلمیة األكادیمیة المحققة لشروط وقواعد البحث العلمي المتعارفة. - 1

ال یكون المقال قد سبق نشره أو قدم ألي جھة أخرى للنشر، وأن یتناول قضیة من القضایا التي  أن - 2

  تدخل ضمن اھتمامات المجلة وتخصصاتھا العلمیة. 

  أن ال یكون البحث مستال من رسالة أكادیمیة (ماستر أو ماجستیر أو دكتوراه). - 3

  ).A4یقل عن عشر صفحات حجم (ینبغي أن ال یزید البحث على ثالثین صفحة وأن ال  - 4

على موقع المجلة في منصة المجالت العلمیة الجزائریة،  - حصریا  –ترسل البحوث والمقاالت العلمیة  - 5

 Times Newبخط   Wordضمن قالب الملف النموذجي للمجلة المتوفر في الموقع، وفق برنامج 

Roman  بالنسبة للھوامش. 12بالنسبة للمتن و 14حجم  

  یتضمن البحث ملخصاً بالعربیة وآخر باإلنجلیزیة، مع الكلمات المفتاحیة باللغتین كذلك.أن  - 6

أن یتضمن ملخص السیرة الذاتیة للمؤلف: االسم واللقب، الرتبة العلمیة، مؤسسة العمل أو الدراسة،  - 7

  المنشورات العلمیة، رقم الھاتف.

ھا، وتعلم إدارة المجلة أصحاب األبحاث بنتیجة تخضع البحوث المرسلة إلى المجلة للتحكیم قبل نشر - 8

  الخبرة. 

لھیئة التحریر حق الفحص األولي للبحوث وتقریر أھلیتھا للتحكیم أو رفضھا، كما تحتفظ المجلة بحقھا  - 9

  في حذف أو إعادة صیاغة بعض العبارات التي ال تتناسب مع أسلوب النشر.

  نیة، ال عالقة لھا باسم الباحث أو رتبتھ العلمیة.ترتب البحوث في كل عدد، وفق اعتبارات ف - 10

  : رابط المجلة في البوابة الجزائریة للمجالت العلمیة على -حصریا  - والمقاالت  البحوث ـ ترسل11

http://www.asjp.cerist.dz/en/submission/92  

  +)213( 33 25 33 96الھاتف:  رقم ولالتصال بالمجلة

  213+)  33 25 33 95الفاكس:  رقم      

 elihyaarevue@gmail.comالبرید اإللكتروني للمراسلة: 
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 2406-2588ا���
	� ا��و�� ا�����و��:  4350-1112                                  ا���
	� ا��و��:

    
  

  2021 أ����	 - 29 �
	س ا���د
  

  ا�����                                                             ا�����ع   
  

- ������  د/�� ا��$ل و.-,�	ھ$ �* أ!($م ا���$'&ت ا��$��� وا"!�ال ا��
0��درا �1�0�34.  11  

�د�� - �8	 '���د !67 /د��  *#	� ا(داب '&%�� ا�$#" !	 � ا�

  31  أ,	 ا���0�� ا��0$=�ي وا"=��* �* .�	>; �9ازل ��رو$9 -

�م ا�,+%	�  - '�@�د ���� /د#��� ا�5.	� 4$3 �12� ا��ادي –%�.� ا�%&'  

  53  وا�0$�9نF@8 ��ء ا��	>��  أ,	 ا��@D وا��1$ط� �* .�0�B ا"'6 ا"1	يـ 

 *�! F@�  ا�5.	� 4$� �12� ا��ادي'&%��  - �38 ا�0$در !���د/  -�

�6ـ �
�D ا��0H	ر وا��$��I/* ا�ه 	ل وأ,K73  ا3�8$ر ا��  

�� د�$غ  Nوي –ر	� ��P$8 /د -  ��  أ4$� درار�� أدرار'&%

  I 6'  91&ل ��$�W "ا��	وق" ا���	>B ا��0
* ��//ت ا"��$ظ �S8 أ�* ا��QR ا�(	ا��7*ـ 

�م  -�����D�$=Z أ.د/  - إ8$�1�Q 8@�ا9*#�   1:&ت�8'&%��  -ا�,+%	� *#	� ا�

�$د>�ـ �N/ورة ا	Rوا� ���$د>� ا�\�$ة ��6 ا��	>�R ا��	8�N/ا ���Sا�� F@8 ا�\�$ة 	* أ,�105  درا�1   

�م ا�,+%	�  – '���د [$��*د/ #�  1:&ت�8'&%��  -*#	� ا�

-  ���N	�0د ا�S�$� ر��$Rا�� ^)!- $H121  -ا��3(�>6 ��9ذ  

�م ا�,+%	�  - د/ >���S 1@�$9* –د/ 1@��� �6 �38 ا�7&م #�  1:&ت�8'&%��  -*#	� ا�

�W 68 ���08 ا�7	�N وأ,	ه -@8 *S`141  ��8 ا��  

�م ا�,+%	�  -  8($[� راbHد/  - �38ا�(	>^ ��Hان#��م ا���&�	� وا�#��� وھ�ان  –*#	� ا�%&'1  

�� �$��3(�>6) ا��@Q ا��	8�� وأ,	ھ$ F@8 ا���&ت ا/��	ا���ـ S�d157  (8@� ا�  

 ��S7د/ أ. –!(�م ا���!$� f�  =�دا��'&%��  -  ر�

�� وأ,	ھ$ �* �
^ ا�hS ا�0	آ9*ـ 
�$ت ا��iھ3�� ا��0�@�0�� - ا��34. ��@�  173  - درا�1 .-=

�8<	�8 *#	� -  ھ�$م [�N*د/ 
  �?@ �	%Aا ��%&' Bل ا����Dأ  


; ا���@�@* �S8 أ�* �(	 ا��0$ل ا��$[* ا�(3�	ـ Sا�� �ّ�      I 6'  191&ل ��$�W '�$61 ا��	>�� �* �	وع ا��$��

�م ا�,+%	ّ�  - 1$رة '�1$وي#��� ا�GHاF� –*#	� ا�%&'1  

  203  أ��9ذH$ ــ 'l!$3 ا�0�$س �* �$ب ا����ء  درا1$ت أ=���� �* ��D ا�3$ري -

�م ا�,+%	� ـ '&%�� 4$� �12� ا��ادي -  !�$ة 38��د/  - د/ R9$ل ���38 هللا#��.� ا�%  

�B ا���0د ��6 ا�ّ�	>�� وا�0$�9ن ا�`\اP	يّ  -,�. $H�3 أ��9ذ
  217  �08 ا�

*�@78 n1�< /ي -د	RI"ا 	RI"ّ�  - أ.د/ ا	م ا�,+%�#��م ا���&�	ّ� وا�#�  1وھ�ان'&%��  - *#	ّ� ا�
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  233  -درا�1 '0$ر�9 ��ظ��� ا����s7 �* ا��W0 ا1r&'*  - دور ا��ا�* �* !�q ا�pS$م ا��$م -

�م ا��	&,	� ا�?#	�ة  - د/ '��� '��7ري#��ق وا�LMا� �	2*#  

  251  دور ا��nN �* د71t' ^8$ت ا��($�Q ا/b��`��$� *8$��H ا1r&'* ا���$=	 -

�م ا���&�	� واN'�$&@	�  -  د/ ��$ل ���	 -  / أ���(	 !�1�3د#��� %$� �$M	B د:&=	>, B	O -*#	� ا�%&'2  

�6 �* ا��W0 ا1r&'* وا�0$�9ن ا�`\اP	ي -H6 ا�\و�� D@�  261  دور ا��(��6 �* إH	اء ا�

�9��*/ د ^�S– �38 ا��  �	ق*#�LMا� -  ��%&' �FاGH1ا�  

  277  -درا�1 '0$ر�9 -دور ا���(�^ �* ا��&N$ت ا"1	>�  -

�ر –���	ي �38 ا�	!�6 د/ P&@ ز�&ن ��%&' ،�	,&	��م ا�#��ق وا�LMا� �	#*- �S#Hا�  

- 6��  '  291�Q) ا���>l و[	وط .��S8 W00 ا"=��

�8<	�8 - 8@* '��7داند/ 
�م ا�,+%	� #��� اA%	� @?� ا�L&در �#%&'  

- f<6 �$د� ��  307  ا���(�	 ا��0$=�ي �* ا���روث ا�7��S8 *1$ �38 ا���

�م ا�,+%	� -  ا�0$در �6 !	زهللا�38 أ.د/  - !	[$ور[��ة #��� :&ت�8 -*#	� ا�%&'1  

�َّ� '0$ر�9 ــ !(^ ا�(�$�� F@8 [�اھ� ا��30ر -
  323  ــ درا �1�0


� ـ&د - د/ >1$�6 �����ـ$رNوا ���8<	�8 -*#	َّ� ا�5َّ��
�م ا�,+%	َّ� #��� اA%	� @?� ا�L&در �#%&'  

  337  ا��-1�f ا�0	آ9* وا��S$ول ا��(	ي'�D@4 ا���8ة ��6 ـ 

�م ا�,+%	�  - �38 ا�w1$3 دردورد/ #�  1:&ت�8 '&%��  -*#	� ا�

�ّ�ـ '&1rا ��0ّ$d* ا��8�ّة وا��ل $��$ت ا8r&م وا/.ّH���S). ��  351  أھ�

��	N د�@��م ا�,+%	�  -  '#�  1:&ت�8 '&%��  -*#ّ	ّ� ا�


^) 'WS (ر�* هللا WS8)ا��0��0 وراء I	وج ا��7�6 �6 8@* ـ S8 ر�* هللا) ��$��  371  و'�nN ا�

  ا�GHاF� -ا�$�ر,� ا��#	& �V,&تUة  -  أ.د/ ���8$'� �$ط�� - أ!�� '�@�دي

�ّ�ـ `S�ُوا�ُ�@�ل ا� �ّ<iّz�ُا� ��وا	؛ ا�ّ�<	�Sر1*  - ا���Sا�\'$ن ا� b<�3� ر�Sا� QP$1ت ر$�  N-  385	اءة �* �@

�م ا�,+%	� %�.� - '��	 �Nلد/ #��� ا�5.	� 4$� �12� ا��ادي - ا�%&'  

  401  ا���ر�1 ا"[�	>� �* �&د ا��z	ب وأ,	ھ$ �* و!�ة ا���04S وا0�1	ارھ$

�B  - �8	 '��7ديN>^ ر	-أ.د/ �38 ا�(  �	م*#�#��� :&ت�8  –ا�,+%	�  ا�%&'1  

�َّ�ـ ِSَ<�ْ�َا� �����  z�$�  417	ب ا1r&'*... ا�	وا�� وا/'��ادات ا���ر�1 ا�

�8$] Q�@I /أ - ��$N 6<ا�� 	
�م*#	�  - أ.د/ [#��� :&ت�8  –ا�,+%	�  ا�%&'1  

W��$1ل ر&I 6' ي	Pا�`\ا b��`* ا���ازل ا���0>� �S3$ط أ!($م ا�S�1ا *� *@�
; ا��3$رك ا��S' 437  ...ـ  

�8<	�8  –.د/ �38 ا�	زاق د!��ن أ - I *@8	و�*
�� اA%	� @?� ا�L&در %&'  


$ 'N 6$�8ة ا�`�b ا�7$�^ـ P$Sd�1ا F@8 Bا���� b6  ا���ا����  457  ........�* ا�	�S8 ^1 ا��

�� 3I\ي H$9 -  ���8<	�8  –أ.د/ ��$ل �Nة   - 4$� �12� ا��اديا�5.	� '&%
�� اA%	� @?� ا�L&در %&'  

�� N	اءة و=��� �* ��$ب ا�3	ھ$نا79`$م ا�hS ا�0	آ9* ��6 8@^ ا��S$31$ت ـ �Sت ا�$�  471  ....وا�@9$7

8�ن ـ '&%�� :&ت�8  – و��� ��H&لSوا� �:��  1*#	� ا�#�W واAدب ا�
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�� �09 ا��	�* �@�	�*ـ S<ص ا����Sاث وا�	�@� ��  483  و�N$ت 'RN$S. b$ت ا�0	اءة ا���ا,

n<	� ة	ط�� ا�\ھ$� – Bا��� �	X - !+ح �	ان  *#�وھ ���م ا�,+%	� '&%#��م ا���&�	� وا�#� 1ا�

�$ت -@�Pا	1rد !`$زي '6 ا���' ���' ��  493  �* "ا���7�	 ا��ا�nN�' "D ا��

sRا� 	��م ا�,+%	�  *#	� -��#�  1:&ت�8 '&%��  -ا�

-  ���' 68 W.$�$�� *� Q�
; .�'$س �$ر�S'�  513  

      ,�	��ة 1955أوت  20'&%��  -د/ !�&وي '
��ر 

- F�N"ب ا	zا�� *� *��  523 إ1
$'$ت ا��&'� أ�� ا��3$س أ!�� ا��0	ي �* ا�S�$ط ا���@

�	يz= ن$�7��3د/  - �1N ��  ا��ادي -'&%�� ا�5.	� 4$3 �12� - ر[

  541  ...... '7$ھ�� ا���� "'��� �$ي �$��$�^ �* ا���	>n �$�\وا>$ ودورھ$ �* ا�`\اP	،ـ 

*9$3��م ا�,+%	�*#	�  - '	زوق ا���	ي أ.د/  - �8	 [#�  1:&ت�8'&%��  - ا�

�� ا�`\اP	>� ـ Sا��ط �ّ<�
  553  إ1
$'$ت ا���� �38 ا����� �6 �$د>f وإ�	اھ�^ أ�* ا��p0$ن �* ا���$ظ 68 ا�

�م ا�,+%	� '&%�� :&ت�8  -  �8	 �@�	�*د/ #�  1*#	� ا�

�I 6&لـ <	Pا40�1$ب ا��@�$ء ا�`\ا \�	' n<	�ا� 	9* ا"زھ$�dا�� �
  565  ا��

�م اN'�$&@	� وا���&�	�  - �9ر ا��>6 [�3$9*  /د –����� '	زوق #��&%� X$	\ %#	&�� - *#	� ا���: ��+Hا� ��%&'  

9$��ـ �d7$ن ا���@�� W.$��� �* أ��$د ا/'��اد ا��/P* و.`@�  581  م18ھـ/12م و17ھـ/I11&ل ا�0	9�6  رؤ>� .$ر>

6<�'�� ���'  - �	#* �	@&$�'Nوا �	�&��م ا��#��� أ:� :�� :#L&�� ت#$�&ن - ا�%&'  

�I *3&ل ا�0	ن ـ @�1$�� �* ا���	ق ا1r&'* إ�$ن ا��Qz@z ا��1��  593  م 16ا"و�$ع ا�`

��  -  أ.د/ را�D أو/د ��$ف%&' �	�&��م ا��#�
&�$� 1945%&ي  8*#	� ا�  

  609  ��ى �0
$ء ا��z	ب ا"وI 6' w1&ل ��$ب ا��رر ا��(�9�S ا�9r$ج ا��0
* ا��Sاز�*ـ 

�م اN'�$&@	� وا���&�	� - إ�	اھ�^ ��$زد/  –N$031* '��7دة #��� =�دا�� - *#	� ا�%&'  


	ة ا"'d$ل" "�* ھ&ل ا��7(	ي ا�3�$ن ا��3Sي وا"'d$ل ا��	���ـ �H" ل ��$ب&I 6'  627  

�� ا�5.	� 4$3 �12� ا��ادي –ا(داب وا�#W&ت  *#	� -  د/ ��$ل �6 �8	%&'  


^ ا�7&مـ �  nN�'  639 '��� [�	ور '6 8��� ا"39�$ء 8@

�ر ا��S#H - د/ I$�� !3$1*أ. - '&%�� ا��ادي –ا��$دق ��$م �8$رة P&@ ز�&ن ��%&'  

��ـ ��  f���  651 وأ,	ه �* ا��7

�$ [��Sح -  ��SH�� ��1$ح@��م  - د/ �#�  1ا�,+%	� '&%�� ا�GHاF� *#	� ا�
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  داللة الحال وتأثیرھا في أحكام المعامالت المالیة واألحوال الشخصیة
  دراسة فقھیة تطبیقیة

Significance of the Status and its Impact on the Provisions of Financial 
Transactions and Personal Status 
An Applied Jurisprudence Study 

  

  عمر محمود حسند/ 
  السعودیة جامعة الملك فیصل -كلیة اآلداب قسم الدراسات اإلسالمیة

alfarouq_82@hotmail.com 
  

  19/09/2021 :القبول تاریخ   20/04/2021 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
المعامالت المالیة واألحوال الشخصیة" بیان معنى داللة تتناول فكرة البحث "داللة الحال وتأثیرھا في أحكام 

  الحال المصاحبة لأللفاظ التي تصدر عن المكلفین؛ لما لھا من دور كبیر في تفسیر مراد المتكلم وقصده.
فیھدف إلى توضیح مدى إعمال داللة الحال، وصرفھا إلى المقصود مع وجود المنطوق من اللفظ، وتأثیرھا 

  .في توجیھ األحكام
وقد اشتملت الدراسة على بیان ضوابط إعمال داللة الحال في األحكام وتغلیبھا على التصریح، مع ربطھا 
بالقواعد الفقھیة المتعلقة بھا، ومن ثم إیراد نماذج وتطبیقات فقھیة في المعامالت المالیة واألحوال الشخصیة تبین 

  تأثیرھا واعتبارھا في بناء األحكام.
إلى أنَّ الداللة الحالیة قد تكون أقوى من داللة المقال فتُقدَّم علیھا، وذلك ضمن ضوابط،  وقد انتھت الدراسة

فتثبت بھا األحكام كما تثبت بصریح األقوال واأللفاظ، ومن ثم بیان تأثریھا من خالل عدة نماذج تطبیقیة في المعامالت 
  المالیة، واألحوال الشخصیة.

  القرینة. ؛الكنایةالتصریح؛  ؛ة الحالداللاإلرادة؛  الكلمات المفتاحیة:
Abstract 

The research idea "significance of the status and its impact on the provisions of financial 
transactions and personal status" deals with the statement of the meaning of the status sign 
accompanying the words issued by the taxpayers; due to its great role in explaining the speaker's 
intentions. 

It aims to clarify the extent to which the status connotation is implemented, and its 
distribution to the intended purpose with the presence of the operative of the word, and its effect 
on directing the judgments.  

The study included a statement of the controls for the implementation of the status indication 
in the provisions and their primacy over the declaration, with linking them to the jurisprudential 
provisions related to them, and then listing the jurisprudential models and applications in 



  د/ عمر محمود حسن 
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financial and personal status transactions that show their impact and consideration in 
constructing provisions.  

The study concluded that the current significance may be stronger than that of the article, 
and it is presented to it, within the framework of controls, so that the judgments are fixed as 
explicitly proven by words and expressions, and then their impact is shown through several 
applied models in financial transactions and personal status.  
Key words: Will; Status indication; Permit; Metonymy; Presumption 

  
  مقدمة

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سید المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد:
فلقد عني األصولیون والفقھاء باللفظ العربي من حیث داللتھ ومعناه عنایة فائقة؛ كونھ العمدة في بیان 
األحكام، وفھم المراد عن هللا تعالى في خطابھ للمكلفین، فتتبَّعوه حقیقة ومجازاً، مطلقاً ومقیداً، عاماً 

لوه في مراتب داللتھ على المعنى من حیث الوضوح والخفاء؛  وخاصاً، أمراً ونھیاً، وبسطوا القول وفصَّ
وذلك بُْغیَة وضع قواعد مرعیَّة یتم من خاللھا فھم النصوص الشرعیة فھماً صحیحاً، ومن ثم استنباط 
األحكام وتنزیلھا على الوقائع، ومن ثم أوضحوا أن األلفاظ لم تقصد لذواتھا، وإنما ھي وسیلة لفھم المراد، 

كد من أشارع أو أحد المكلفین؛ ألنَّ إرادة المعنى ھي المقصودة وھي سواء صدر الخطاب واللفظ من ال
  إرادة اللفظ.

وقد جرت عادة اإلنسان أن یُعبِّر عما یرید بلفظھ المنطوق الصریح، فیُْصَرف الكالم إلى ما عناه 
 غیر ةٍ وقصده، دون دخول االحتمال والتأویل. ولكن قد یلجأ في بعض األحیان إلى استعمال ألفاٍظ محتِمل

في التعبیر عن إرادتھ، فھنا ال بُدَّ من الرجوع إلیھ؛ لالستفسار عن  -وھو ما یسمى بالكنایات -صریحة 
  قصده وِنیَّتھ، وتفسیر كالمھ؛ حیث إنَّ الحكم الشرعي یبنى تبعاً لذلك.

ده، صغیر أنھ في بعض الحاالت قد ال یستعمل لفظاً صریحاً، وال محتمالً، في التعبیر عن مراده وق
فیفسَّر الموقف من خالل القرائن ودالئل الحال التي صاحبتھ، ومن ھنا جاء ھذا البحث المعنون بـ: "داللة 
الحال وتأثیرھا في أحكام المعامالت المالیة واألحوال الشخصیة/دراسة فقھیة تطبیقیة"؛ لیبیِّن مدى إعمال 

 رھا من خالل ذكر بعض التطبیقات الفقھیة فيداللة الحال في التعبیر عن إرادة المكلف وقصده، وبیان أث
  المعامالت المالیة واألحوال الشخصیة.

  أھمیة البحث:
یاق واأللفاظ في تفسیر قصد المتكلم. -1  ضرورة النظر في األحوال التي صاحبت السِّ
األحوال ومعرفة مراد المتكلمین وتعبیرھم عما یقصدون، ال تتوقف على التراكیب اللفظیة، إذ الدالالت  -2

 المصاحبة قد تكون األساس في التفسیر.
األصل تفسیر الكالم بتصریح المتكلم وقصده، وقد ال یلتفت إلى ذلك إذا كانت داللة الحال أبعد وأوضح  -3

 في بیان المقصود.
  بیان تأثیر داللة الحال في توجیھ األحكام الشرعیة، وترتُّب األثر علیھا. -4

  أھداف البحث:
  بیان التالي:یھدف البحث إلى 
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 أثر داللة الحال في توجیھ األحكام، وتغلیبھا على التصریح في معرض البیان والتوضیح. -1
 إبراز قیمة داللة الحال إلى جانب باقي القرائن األخرى في استنباط األحكام الفقھیة. -2
 ضوابط إعمال داللة الحال، وجعلھا األساس في صرف اللفظ إلى المقصود إلیھ. -3
  لة الحال في توجیھ األحكام الفقھیة من خالل النماذج التطبیقیة.مدى تأثیر دال -4

  :وتساؤالتھ إشكالیة البحث
  یحاول البحث اإلجابة على التساؤالت التالیة:

 اعتبار داللة الحال وسیلة من وسائل التعبیر عن اإلرادة؟ مكانھل باإل -1
 مل بھا، ویصرفالحال ویعاألصل أن یصرف الكالم حسب تصریح المتكلم، فمتى تُغلَّب داللة  -2

 النظر عن التصریح؟
 لحكم الشرعي، وترتُّب أثره علیھ؟متى تعتبر داللة الحال كالصریح في إفادة ا -3
  امالت المالیة واألحوال الشخصیة؟ھل لداللة الحال تأثیر في أحكام المع -4

  منھجیة البحث:
ھ حیث قمت باستقراء ما نص علیاتبعت في كتابة ھذا البحث المنھجین: االستقرائي واالستنتاجي،  -1

الفقھاء بمجاالت دخول داللة الحال في تفسیر مقصود المتكلم ومراده، ثم استنتجت مدى تأثیر داللة 
 الحال باألحكام الشرعیة محل البحث، وترتب األثر علیھا.

 واتبعت المنھجیة العلمیة المتمثلة في: -2
  لة بموضوع البحث.التوثیق العلمي من المصادر والمراجع ذات الص -
 .إیراد بعض النصوص من كتب الفقھاء، تدعیماً وإثراًء للمعلومة المتناَولة بالبحث -
 عزوت اآلیات إلى المصحف، ذاكراً السورة ورقم اآلیة.  -
جت األحادیث من مظانّھا. -  خرَّ

  یتكون البحث من مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة على النحو التالي:: خطة البحث
  سبق بیانھ. : ماالمقدمة

  ، ویتضمن:التمھید: مفھوم اإلرادة وأھمیتھا ووسائلھا
  تعریف اإلرادة لغة واصطالحاً.أوًال: 
  أھمیة اإلرادة والتعبیر عنھا في التشریع اإلسالمي.ثانیاً: 
  وسائل التعبیر عن اإلرادة.ثالثاً: 

، لفقھیة المتعلقة بھا، ومدى اعتبارھاالمبحث األول: داللة الحال واأللفاظ ذات الصلة، والقواعد ا
  ویتضمن ثالثة مطالب:

  : تعریف داللة الحال واأللفاظ ذات الصلة.المطلب األول
  : القواعد الفقھیة المتعلقة بھا.المطلب الثاني
  : مدى اعتبار داللة الحال واألخذ بھا.المطلب الثالث

 ،حكام المعامالت المالیة واألحوال الشخصیةالمبحث الثاني: نماذج تطبیقیة العتبار داللة الحال في أ
  ویتضمن مطلبین:

  : تطبیقات فقھیة لداللة الحال في المعامالت المالیة.المطلب األول
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  : تطبیقیات فقھیة لداللة الحال في األحوال الشخصیة.المطلب الثاني
  وفیھا أھم النتائج والتوصیات. الخاتمة:

  الفھارس العامة.
  

  اإلرادة وأھمیتھا ووسائلھامفھوم : التمھید
  أوالً: تعریف اإلرادة لغة واصطالحاً:

  .)1(تعني المشیئة، والرغبة، والمحبة، وأراد الشيء: شاءه، وأراد الشيء: أحبھاإلرادة في اللغة:  -
ّفت اإلرادة بعدة تعریفات متقاربة تدور حول معنى واحٍد، منھا: وفي االصطالح: -   ُعرِّ
  .)2(حاالً یقع منھ الفعل على وجٍھ دون وجھ][صفة تُوجب للحيِّ  -
[توجھ الرغبة إلتیان تصرف دون غیره من التصرفات، وعلى وجھ دون غیره من الوجوه وھي مساویة  -

  .)3(للقصد]
  .)4([النشاط الذھني الذي یھدف إلى تحقیق غرض معین] -

  لى الشيء واالتجاه إلیھ.ولذا یمكن القول بأن الفقھاء استعملوا مصطلح اإلرادة بمعنى القصد إ
  ثانیاً: أھمیة اإلرادة والتعبیر عنھا في التشریع اإلسالمي:

مدار التكلیف في التشریع اإلسالمي مبني ومتوقف على توفر اإلرادة، فإذا فقدت اإلرادة والرضا من 
وما استكرھوا تجاوز هللا عن أمتي الخطأ والنسیان : ((اإلنسان، سقطت عنھ كثیر من األحكام، ولذا قال 

؛ -أخرویاً -. فالناظر في الحدیث النبوي یجد أنَّ ھذه األمور رفعت المحاسبة والمساءلة علیھا )5())علیھ
  لوقوعھا دون إرادة من المكلَّف.

وكذلك نالحظ أن الشارع ألغى األثر المترتب على األلفاظ التي لم یقصد المتكلم بھا معانیھا، بل جرت 
  خطأ، والناسي، والمكره، والنائم، والجاھل.على غیر قصد منھ، كالم

إن هللا تعالى وضع األلفاظ بین عباده تعریفاً وداللة على ما في نفوسھم، «یقول ابن القیم رحمھ هللا: 
فإذا أراد أحدھم من اآلخر شیئاً عرفھ بمراده وما في نفسھ بلفظھ، ورتَّب على تلك اإلرادات والمقاصد 

د ما في النفوس من غیر داللة فعل أو قول، وال أحكامھا بواسطة األلفاظ،  ولم یرتِّب تلك األحكام على مجرَّ
د ألفاظ، مع العلم بأن المتكلم بھا لم یرد معانیھا ولم یحط بھا علماً، بل تجاوز لألمة عما حدَّثت بھ  على مجرَّ

یة أو ُمْكَرھة أو غیر عالمة بھ إذا أنفسھا ما لم تعمل بھ أو تكلم بھ، وتجاوز لھا عما تكلَّمت بھ ُمْخِطئة أو ناس
لم تكن ُمِریدة لمعنى ما تكلَّمت بھ أو قاصدة إلیھ، فإذا اجتمع القصد والداللة القولیة أو الفعلیة ترتَّب الحكم. 
ھذه قاعدة الشریعة، وھي من مقتضیات عدل هللا وحكمتھ ورحمتھ، فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس ال 

لو ترتَّبت علیھا األحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على األمة، ورحمة هللا تدخل تحت االختیار، ف
  .)6(»تعالى وحكمتھ تأبى ذلك

وإن الناظر في النصوص الشرعیة، والقواعد المرعیَّة، یجد أنھا تؤكد على ضرورة توفر اإلرادة في 
  إرادتین. أي عقد من العقود أو التصرفات؛ ألن أصل العقد قائم أساساً على توافق

وبما أنَّ العملیة اإلرادیة عملیة باطنیة، فإنھا ال تنكشف حقیقتھا إال إذا تجسَّدت في صورة محسوسة ملموسة، 
-وال تُنَاط األحكام الشرعیة إال باألمور الظاھرة المنضبطة، ومن ھنا نجد الشارع أنھ لم یعاقب من ھَمَّ بسیئة
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، بل تكتبت لھ حسنة؛ جزاء نزوعھ عن الشر وعدم -الظاھروذلك حسب -ولم یفعلھا  -وھي إرادة باطنیة
  .)7(إقدامھ علیھ

  ثالثاً: وسائل التعبیر عن اإلرادة لدى اإلنسان:
، ال یعتدُّ بھا شرعاً، وال تنتج آثارھا، وال یُحكم علیھا، إال إذا  من المعلوم أنَّ اإلرادة أمٌر نفسيٌّ خفيٌّ

  التعبیر الدَّالة على الرضا واالختیار. عبَّر عنھا اإلنسان بأي وسیلة من وسائل
إذ ال عبرة بھا مادامت كامنةً في النفس غیر ظاھرة؛ لعدم معرفة قصد صاحبھا إال بإظھار رغبتھ، 

  والتعبیر عن إرادتھ.
ومن ھنا ال بد من بیان وسائل التعبیر عن قصد المكلف، ودورھا في اإلفصاح عن اإلرادة الباطنة 

  الوسائل ھي:والنوایا، وأھم ھذه 
األصل في التعبیر أن یكون بالنُّطق والتَّلفُّظ باللِّسان؛ ألنَّھ یدلُّ داللة واضحة على مراد  اللفظ: -1

  المتكلم، ویُفصح عما یدور في داخلھ ورغباتھ، فھو في مقدمة وسائل التعبیر عن اإلرادة.
ف اللفظ بأنھ:    .)8(»ما یتلفظ بھ اإلنسان أو من في حكمھ، ُمْھَمالً كان أو مستعمالً «ولذلك ُعرِّ

ع [إن هللا تعالى وض’: فاأللفاظ ترجمان اإلرادة والرغبة في األشیاء والحاجات، ولھذا قال ابن القیم 
فھ بمراده وما في األلفاظ بین عباده تعریفاً وداللةً على ما في نفوسھم، فإذا أراد أحدھم م ن اآلَخر شیئاً عرَّ

  .)9(نفسھ بلفظھ، ورتَّب على تلك اإلرادات والمقاصد أحكامھا بواسطة األلفاظ]
تعدُّ الكتابة وسیلةً من وسائل التعبیر عن اإلرادة، وكثیراً ما تستخدم الكتابة كوسیلة اتصال  الكتابة: -2

قصود والمراد كداللة األلفاظ، ولذا یمكن القول بأنَّ اللفظ بین غائبین عن طریق التََّراسل، فھي تدل على الم
  والكتابة ھما الوسیلتان األكثر شیوعاً في التعبیر عن اإلرادة.

. ومعناھا: أنَّ الكتابة الواضحة )10(»الكتاب كالخطاب«ومن ھنا جاءت القاعدة الفقھیة لتقول: 
  .)11(، فإنھا تعتبر بمنزلة البیان باللسانالُمسَتبینة، والمكتوبة بطریقة متعارف علیھا بین الناس

ا كان اإلنسان ُعْرَضةً لما یطرأ علیھ من أمور قد تكون سبباً في عجزه عن النُّطق إما  اإلشارة: -3 لمَّ
مؤقتاً، أو دائماً، فإنھ لن یتوقف سیره، ولن تتعطل مصالحھ، بل راعت الشریعة السمحة ھذا األمر، وجعلت 

  .خاصاً بھ دون غیره؛ للتعبیر عن إرادتھ، ذكره الفقھاء رحمھم هللا وھو اإلشارةلھ مخرجاً شرعیاً 
ة اإلشار«فإشارة األخرس في التعبیر عن إرادتھ مقبولة، ومن ھنا جاءت القاعدة الفقھیة لتقول: 

  .)12(»المعھودة لألخرس كالبیان باللسان
تقبل في األمور الیسیرة، والتي یجري أما إشارة القادر على النطق في التعبیر عن اإلرادة والرضا 

عرف الناس بھا، أما األمور المبنیَّة على الیقین واالحتیاط والتثبت، فال یكتفى باإلشارة فیھا، بل البد من 
  .)13(القول واللفظ

 تتَُعدُّ الُمَعاطَاة تعبیراً عن اإلرادة بالفعل؛ حیث یجري الناس فیما بینھم عقوداً وتصرفا الُمَعاطَاة: -4
الَّة على التراضي  دون إظھار ألفاظ متعلقة بذلك، وھو ما یُعرف بالمعاطاة، وتعني: [المباَدلة والمناَولة الدَّ

. ولقد اختلف الفقھاء في اعتبار المعاطاة وسیلة للتعبیر عن اإلرادة )14(دون تكلم أو إشارة من الطرفین]
صحة جریان العقود بالمعاطاة، واعتبرھا من  ، ولكن یمكن القول بأنھ: إذا تعارف الناس على)15(والرضا

وسائل التعبیر عن اإلرادة والرضا، فال مانع من ذلك خاصة بعد تغیُّر وسائل التعامل من عصر آلخر، وھذا 
اء، بمراعاتھا لمصالح الناس، ورفع الحرج عنھم، والتَّیسیر علیھم   .)16(یتفق مع ما ھو مقرر في شریعتنا الغرَّ
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ي ھذا: [فمن عرف مراد المتكلم بدلیل من األدلة وجب اتباع مراده، واأللفاظ لم تقصد یقول ابن القیم ف
لذواتھا، وإنما ھي أدلة یستدل بھا على مراد المتكلم، فإذا ظھر مراده ووضح بأي طریق كان عمل بمقتضاه، 

ل بھا]سواء كان بإشارٍة، أو كتابٍة، أو بإیماءٍة أو داللة عقلیٍة، أو قرینٍة حالیٍة، أو ع  .)17(ادٍة لھ ُمطَِّرَدٍة ال یُخِّ
أصل حالة اإلنسان أن یُعبِّر عن إرادتھ بالكالم، ولكن ربما یكون ھذا الشخص قادراً  السكوت: -5

على التكلُّم بما یدل على رضاه، أو عدم رضاه، فیسكت في المواطن التي یُطلب منھ التعبیر عن إرادتھ، فال 
نترجم إرادتھ؛ ألنَّھا أمر خفي ال یظھر إال بأمر خارجي یدلُّ علیھ، والسكوت یمكن من خالل سكوتھ ھذا أن 

  .)18(المجرد ال یستفاد منھ ذلك
ف السكوت بأنَّھ: [حالة سلبیة غیر مصحوبة بلفظ، أو إشارة، أو فعل شيء ینبئ عن اإلرادة،  ولذا ُعرِّ

  .)19(ویدل علیھا]
د منھ الرضا، أو عدمھ، من خالل الظروف فالسكوت ال یدل بذاتھ على شيء ما، وإنما یستفا

المصاحبة، والقرائن المحیطة، ودالئل األحوال، وأحیاناً من العرف السائد بین الناس. ومن ھنا جاء قول 
  .)20(اإلمام الشافعي: "ال ینسب إلى ساكت قول"

لوإنما یعتدُّ بالسكوت إذا لم یعارض الصریح، فإن وجد تعارض بینھما كان الصریح ھو المُ    علیھ. َعوَّ
قد یحیط باألمر ظروف، ومالبسات، وقرائن، یظھر من خاللھا مقصود المكلف  داللة الحال: -6

ونیَّتھ، دون الحاجة إلى لفظھ للتعبیر عن إرادتھ، وقد یعارض تصریَحھ وتعبیره عن مراده، بداللة الحال 
كم؟. ھذا ما علیھ مدار البحث، وسیأتي الحدیث التي صاحبت، فأیُّھما المعتبَر والمقدَّم، والذي یُْبنى علیھ الح

  عنھ بالتفصیل، ومنزلتھا بین وسائل التعبیر عن اإلرادة، وما یتعلق بھا من أحكام، وذلك في المباحث التالیة.
المبحث األول: مفھوم داللة الحال واأللفاظ ذات الصلة، والقواعد الفقھیة المتعلقة بھا، ومدى اعتبارھا 

   حكاموتأثیرھا في األ
  مفھوم داللة الحال واأللفاظ ذات الصلة: المطلب األول

  أوالً: مفھوم داللة الحال:
)، ولھا عدة معاٍن، منھا: الّداللة في اللغة:  بكسر الدال وفتحھا، مأخوذة من الفعل (دلَّ

) الدال والالم أصالن: أحدھما إبانةُ  - الشيء بأمارة تتعلَُّمھا، اِإلبَانة واإلظھار: جاء في مقاییس اللغة: (َدلَّ
 .)21(واآلخر اضطراٌب في الشيء. فاألول قولھم: َدلَْلت فالناً على الطریق. والدَّلیل: األمارة في الشيء

: ُحْسن الھیئة والمنظر - لُّ   .)22(الَشْكُل والھَْیئة: ومنھ َدلُّ المرأة وَدَاللُھا تََدلُّلُھَا لزوجھا، والدَّ
أھل اللغة یدل على اإلبانة واإلرشاد، وھو قریب من المعنى االصطالحي  ویظھر أنَّ أصل المعنى عند

 للداللة اآلتي ذكره.
نث، والجمع أحوال وأْحِولة. . ِكینَةُ اإلنسان وھو ما كان علیھ من خیر أو شرالحال في اللغة:  یُذَّكر ویُؤَّ

  .)23(یقال: حال فالن حَسنة وحَسٌن، والواحدة حالة، یقال: ھو بحالة سوء
  تعریف داللة الحال كمصطلح مركب: 

فت الداللة بأنھا: "كون الشيء بحالة یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر، والشيء األول ھو الدَّال، والثاني  ُعرِّ
  .)24(ھو المدلول"

ف الشیخ الزرقا داللة الحال بأنھا: "األمارة القائمة التي تدلُّ على شيء"   .)25(وعرَّ
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الحال بأنھا: "ما یحیط باألمر من ظروف ومالبسات وقرائن یظھر من خاللھا مقصود ویمكن تعریف داللة 
  المكلف ونیَّتھ".

. )26(فھي داللة غیر اللفظ، والتي تُعبِّر عن قصد المتكلم وُمراده، من خالل القرائن والمالبسات المحتفة بھ
  .)27(ة حكمیة"وھو ما یسمى بالبِساط عند المالكیة، ومن ذلك قولھم: "إن البِساط نی

  ثانیاً: األلفاظ ذات الصلة:
. والفقھاء یجعلون لسان الحال قائماً مقام لسان )28(""ھو ما دلَّ على حالة الشيء من ظواھرلسان الحال:  -

  . فتسمیة داللة الحال بلسان الحال، باعتبارھا مقابلة للسان المقال.)29(المقال
وسوابق ولواحق ال تدخل تحت الحصر والتخمین، یختص  "ھي إشاراٌت ورموٌز وحركاتٌ قرائن األحوال:  -

. والذي یظھر أنَّ قرائن األحوال ال تخرج عن مصطلح داللة الحال؛ إذ إنھا دالالت )30(بَدْركھا المشاھد لھا"
  غیر لفظیة تعبر عن قصد المتكلم ومراده.

. )31(مقتضى الظاھر""ھو األمر الداعي العتبار خصوصیة ما في الكالم المخالف لمقتضى الحال:  -
فاألصولیون یعبِّرون عن مقتضى الحال بما ال یستقیم الكالم إال بتقدیر أمور غیر ُمرادة من اللفظ الظاھر، 

  .)32(]، أي: أھل القریة82 [یوسف: ِل ٱۡلقَۡریَةَ َوسۡ : كقولھ تعالى

  القواعد الفقھیة المتعلقة بداللة الحال: المطلب الثاني
  داللة الحال عدة قواعد فقھیة تعبِّر عنھا، من أھمھا:تَِرد في مبحث 

  :)33(القاعدة األولى: الكنایة مع داللة الحال كالصریح
. وحكم )34(ھو "اللفظ الموضوع لمعنى ال یُفھم منھ غیره عند اإلطالق، ویقابلھ الكنایة" اللفظ الصریح:

عنھ األثر، دون الحاجة إلى قرینة أو نیة. الصریح: أنھ یوجب العمل بھ، ویترتُّب الحكم على اللفظ، وینتج 
  . )35(ومثالھ: لو قال الزوج لزوجتھ بصریح اللفظ: أنت طالق، فیكون إیقاعاً للطالق نوى أم لم یْنوِ 

ا الكنایة: فھي: "كالم استتر الُمراد منھ باالستعمال، وإن كان معناه ظاھًرا في اللغة، سواء كان المراد  وأمَّ
. )36(ز، فیكون تردد فیما أرید بھ، فال بد من النیة، أو ما یقوم مقامھا من داللة الحال"بھ الحقیقة أو المجا

وحكم الكنایة: أن الحكم بموجبھا ال یثبت إال بالنیة، أو داللة الحال. ومثالھ: أن یقول الزوج لزوجتھ: أنت 
یة، ثالً. ولذا افتقر في تفسیره إلى النعليَّ حرام، فإنَّ ھذا اللفظ یتردد فیھ الُمراد، ھل الطالق أم حرمة القتل م

  .)37(أو ما یقوم مقامھا من داللة الحال
ومفاد ھذه القاعدة: أنَّ الكنایة تعمل عمل الصریح في الداللة، وتقوم مقامھ في التعبیر عن المقصود 

لشرعیة حكام اواإلرادة الباطنة؛ حیث إنَّ قرائن األحوال والمالبسات المحیطة بتصرف اإلنسان، تثبت بھا األ
كما تثبت بصریح األقوال واأللفاظ، فما ثبت بالداللة كان كالثابت بصریح اللفظ والعبارة؛ إذ إنَّ مقاصد 

د ، تُعرف كذلك بما یدل علیھا, فإذا ُوجِ -وھو األصل-المكلفین ونوایاھم كما تُعرف بصریح اللفظ واإلفصاح 
  تصریح منھ في إفادة الحكم الشرعي, وترتُِّب أثره علیھ.ما یدل على إرادة المكلف ونیَّتھ, اعتبر ذلك كال

عن جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة؛  حیث إنَّ داللة  -في الجملة-وھذه القاعدة معتبرة 
، )38(الحال في الكنایات عندھم ال تفتقر إلى نیة، بل تأخذ الكنایة حكم الصریح مع وجود النیة، أو داللة الحال

  .)39(الشافعیة فإنھم یرون عدم تَرتُّب الحكم بالكنایات إال بوجود النیة فقط أما
  األلفاظ األخرى للقاعدة:

  .)40(داللة الحال في الكنایات تجعلھا صریحة، وتقوم مقام إظھار النیة -



  د/ عمر محمود حسن 
 

  

 2021 أكتوبر -29 عدد:لا                                      18
 

  .)41(الكنایة مع داللة الحال كالصریح ال تفتقر إلى إظھار نیة -
  .)42(حال كانت صریحة في الظاھرالكنایة إذا اقترن بھا داللة ال -

  :)43(القاعدة الثانیة: داللة الحال تغني عن السؤال
تبیَّن في تعریف داللة الحال أنھا: "ما یحیط باألمر من ظروف ومالبسات وقرائن یظھر من خاللھا 

  مقصود المكلف ونیَّتھ".
اإلنسان من أقوال أو أفعال،  ولذا فإنَّ معنى ھذه القاعدة: أنَّ األحوال والقرائن المصاحبة لتصرفات

ف، وقصده من القول أو الفعل؛ حیث إنَّ داللة الحال تجعل الخفي  راً لدى الغیر عن ُمراد المتصرِّ تعطي تصوُّ
والمبھم ظاھراً بیِّناً، فال یُحتاج معھا إلى سؤال المتكلم عن قصده ومراده، ولو لم یصدر منھ لفظ صریح وال 

  كنائي صاحب الداللة.
  .)44(أنھا تختلف قوة وضعفاً حسب األحوال المصاحبة، فیُعمل بھا مالم یوجد ما ھو أقوى منھاغیر 

ومن أمثلتھا: الدعوى التي ترفع إلى القاضي، فإن مراد المدعي منھا: المطالبة بالحق برفعھ لھا أمام القضاء، 
؛ حیث )45(لم یطلب المدعي ذلكولذا فإنَّ القاضي یبدأ بإجراءات الدعوى من خالل سؤال المدعى علیھ، ولو 

  إن داللة الحال برفع الدعوى، تغني عن سؤال القاضي للمدعي عما یرید منھا.
  :)46(القاعدة الثالثة: األصل أن للحالة من الداللة كما للمقالة

مفاد ھذه القاعدة: أن داللة غیر اللفظ من ظروف وقرائن ومالبسات أحاطت بالمسألة، لھا تأثیر في 
كما ھو الحال في التصریح بالكالم، إال إن جاء التصریح معارضاً لداللة الحال، فإنھ حینئذ مقدم األحكام، 

ح؛ إذ ال عبرة بالداللة في مقابلة التصریح.   علیھا ومرجَّ
ومن أمثلتھا: لو دفع إنساٌن ثوبھ إلى خیاٍط؛ لیخیطھ لھ وناَولھ إیاه، ثم قام الخیاط بخیاطة الثوب، فإنھ 

؛ حیث إن الناس )47(لخیاطة، وإن لم یشترط عوضاً ابتداًء؛ ألن داللة الحال تغني عن اللفظیستحق أجرة ا
نعة.   تعارفوا على أنَّ خیاطة الثیاب تكون مقابل أجرة تُدفع لمن قام بذلك من أھل الصَّ

نعات، حیث تتم المعاملة دون اتفاق مسبق  ،ویقاس على ذلك في الحیاة المعاصرة كثیٌر من المھن والصَّ
اكتفاء بداللة الحال، كما لو جلس شخص على كرسي الحالق، وقام الحالق بعملھ، فإنھ یستحق أجرة على 

  .)48(ذلك؛ إذ إن الناس اعتادت على القیام بالحالقة مقابل أجرة، ولیس من قبیل التبرع
  مدى اعتبار داللة الحال في التأثیر في األحكام: المطلب الثالث

الصریح الصادر من المتكلم على ما یقصده في تفسیر مراده، ومن ثم یُبنى األصل أن یُحمل اللفظ 
علیھ األحكام، غیر أنَّ داللة الحال المصاحبة للفظ، قد تنفرد بتفسیر المقصود دون النظر إلى اللفظ المقترن، 

  حتى لكأنھا تَُسدُّ َمَسدَّ اللفظ.
ینقل حكمھ إلى ضد موجب لفظھ في یقول الجصاص: [ومن الظواھر ما یقضي علیھ داللة الحال ف

 فََمن َشاَء فَْلیُْؤِمن َوَمن َشاَء فَْلیَْكفُرْ   ]،40 فصلت:[ اْعَملُوا َما ِشْئتُمْ حقیقة اللغة، نحو قولھ تعالى: 
] ونحو ذلك. فلو ورد ھذا الخطاب مبتدئاً عاریاً عن داللة الحال لكان ظاھره یقتضي إباحة 29 [الكھف:

جمیع األفعال، وھو في ھذه الحال وعید وزجر، بخالف ما یقتضیھ حكم اللفظ المطلق العاري عن داللة 
  .)49(الحال]

خسي: [وأما بیان وقد جعل أصولیو الحنفیة الحال نوعاً من أنواع البیان، جاء في أصول السر
 الضرورة فھو نوع من البیان یحصل بغیر ما وضع لھ في األصل. وھو على أربعة أوجھ: منھ ما ینزل
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منزلة المنصوص علیھ في البیان، ومنھ ما یكون بیاناً بداللة حال المتكلم، ومنھ ما یكون بیاناً بضرورة دفع 
  .)50(الغرور، ومنھ ما یكون بیاناً بداللة الكالم ...]

، أما األقوال:  فإن من قال لرجل )51(ولقد تقرر شرعاً وعرفاً أنَّ "داللة الحال تغیر حكم األقوال واألفعال"
حال التَّعظیم والتقدیر: یا عفیف ابن العفیف، كان مدحاً لھ، ومن قال ذلك في حال الشتم والتَّنقُّص، كان قذفاً 

ماً، وإنما یتبین أحدھما عن اآلخر بالمقدمة، وداللة الحال، وذماً، [فالكالم الواحد قد یكون مدحاً، وقد یكون ذ
، وأما األفعال: لو أن رجالً أشھر سالحاً في وجھ آخر، )52(فإن لم تعتبر داللة الحال ال یتمیز المدح من الذم]

، جاز دفعھ بالقتل.   والحال یدل على المزح واللعب، لم یجز قتلھ، ولو دلَّت الحال على الِجدِّ
ھر أن داللة الحال تُعدُّ كالنیة في تأثیرھا في األحكام الشرعیة، وتجعل اللفظ المحتِمل وكذلك وبھذا یظ

  .)53(األفعال، كالصریح، حیث إنھا تُغني عن النیة وتقوم مقامھا
  ویمكن النظر إلى داللة الحال واعتبارھا في ثالث حاالت:

  الحالة األولى: أن تكون دلیالً مرجوحاً 
، وھنا مجال إعمال -وھذا بشكل عام -اللفظ الصریح الذي یبین خالف ما تفید  وذلك في حال وجود

القاعدة الفقھیة "ال عبرة بالداللة في مقابلة التصریح"؛ ألن التصریح أقوى في التعبیر عن الُمراد من داللة 
  . )54(الحال

بداللة الحال، أما إذا لم من أودع شخصاً آخر ودیعة، جاز للودیع السفر بالودیعة؛ عمالً  ومثال ذلك:
  .)55(یأذن لھ بالسفر بھا صراحة، فلیس لھ ذلك؛ ألن التصریح أقوى من الداللة
  الحالة الثانیة: أن تكون دلیالً مستقالً مرجحاً في بناء الحكم استناداً إلیھا

ق المصرفي الُمنظَّم: وھو معاملة تجریھا بعض البنوك، وصورتھا: أن یشتري  ومثال ذلك: التورُّ
البنك لصالح العمیل بضاعة معینة، ویبیعھا لھ إلى أجل، ثم یُوكِّل البنك في بیعھا نقداً بسعر أقل، ویتم تسلیم 

  .)56(النقد للعمیل مع التعھد وااللتزام بدفع الثمن المؤجل
في الحقیقة أن المراد منھا شیئاً آخر؛ حیث إن المصرف ال یملك فھذه المعاملة تجري صوریاً، و

السلعة ابتداًء وإنما یشتریھا على طلب العمیل، ثم یبیعھا علیھ بثمل مؤجل، ثم یقوم المصرف ببیعھا لصالح 
 ؛العمیل لطرف آخر بثمن نقدي أقل من ثمن الشراء. فالُمالِحظ أن السلعة غیر مقصودة أصالً في ھذه المعاملة

سداد مع االلتزام بحیث إن المصرف باع ما ال یملك ابتداًء، ثم انتھت المعاملة بحصول العمیل على النقد، 
  أكثر مما أخذ!

، واالحتیال )57(والذي یظھر من خالل داللة حال ھذه المعاملة، ھو إرادة المال من خالل المواطئة
رق الُمنظَّم؛ حیث داللة حالھ   م من إرادتھم ذلك كانت واضحة كما لو صرحوا بذلك.على الربا بطریقة التَّوُّ

  .)58(وقد صدر قرار مجمع الفقھ اإلسالمي بحرمة ھذه الصورة من المعاملة
ویقاس على ذلك أي عقد ومعاملة تجري بین طرفین، یظھر من خالل داللة الحال عدم إرادة نتیجة العقد 

  وزیادة فحسب.وأثره أصالً من تسلم المبیع والثمن، إنما حصول النقد 
  وھذا األمر تُظھره عدة عالمات وقرائن ترشد إلى ذلك، منھا:

  عدم قابلیة محل عقد البیع للتسلیم أو التملك. -
  تجرید العقد من قبض السلعة. -
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فإذا كان ثَمَّة تواطؤ على ھذه األمور، وقد دلَّت علیھا داللة وقرائن الحال؛ وإن لم یكن ھناك تصریح 
وریَّة في إجراء العقد، وعدم إرادتھما للعقد حقیقة، وإنما من طرفي التعاقد  بذلك، فإنَّھ یتضح من خاللھا، الصُّ

  حیلة والتفاف على ظاھر العقد؛ للوصول إلى محرم من خالل الحصول على نقد مقابل نقد وزیادة.
  الحالة الثالثة: أن تكون قرینة مرجحة بین دلیلین متعارضین

لو ادعى شخصان ملك عین، وھي بید أحدھما، فإنھ  في الترجیح. ومثال ذلك:فیكون لداللة الحال أثٌر 
  .)59(یحكم لمن ھي بیده، عمالً وترجیحاً بداللة الحال، ما لم تكن ھناك بینة

  وعلیھ فإن إعمال داللة الحال في األحكام، ال بد فیھ من توفر عدة شروط، ھي:
منھا كالتصریح لفظاً بالمقصود، وھذا بشكل عام، أال یعارض داللة الحال ما ھو أقوى الشرط األول: 

فإذا وجد التصریح بخالفھا، ال اعتبار لھا حینئذ. ومن ھنا جاءت القاعدة الفقھیة: "ال عبرة للداللة في مقابلة 
التصریح"؛ ألن التصریح بالمراد أقوى من داللة الحال، وإنما یعمل بالداللة حینما ال یوجد تصریح أصالً، 

خذ حكمھ ومكانتھ، أو أنَّ التصریح جاء الحقاً على داللة الحال، فحینئذ تغلَّب داللة الحال على فحینئذ تأ
التصریح؛ ألنھا كانت أقوى في التعبیر عن المقصود من اللفظ الالحق. وھذا ما سیتضح من خالل التطبیقات 

  الفقھیة في المبحث الثاني بمشیئة هللا.
ھ، ووجد إناًء فیھ ماء في مكان جلوس الضیف، فإنھ مأذون لھ ومثال ذلك: من دخل بیت غیره بإذن

بالشرب منھ بداللة الحال، فلو حمل اإلناَء وسقط من یده وانكسر، ال ضمان علیھ؛ ألن مأذون لھ بحملھ بداللة 
الحال، بخالف ما لو نھاه صاحب البیت عن الشرب، فإنھ یضمن؛ ألن التصریح أقوى من الداللة، فلو جاء 

ح الحقاً بعد أن انكسر اإلناء، فإنھ ال یضمن اإلناء؛ ألنَّ الداللة حینئذ كانت أقوى من التصریح التصری
  .)60(الالحق

  : أن تكون داللة الحال صالحة للتعبیر عن مقصودھا.الشرط الثاني
فعلى سبیل المثال: سكوت البكر حین استئذانھا وعرض الزواج علیھا، یُعدُّ رضاً وقبوالً منھا بذلك 

  لزواج؛ حیث إن داللة حال ساعدت في الوصول إلى ھذا المقصود.ا
أما الثَّیِّب فإن سكوتھا حال استئذانھا وعرض الزواج علیھا، ال یعد رضاً وقبوالً منھا بذلك الزواج؛ 

ال «حیث إن داللة حال ال تقوى للتعبیر بھذا السكوت عن حصول القبول. ومن ھنا جاءت القاعدة الفقھیة: 
نفي اعتماد السكوت  ، حیث جمعت بین)61(»لكن السكوت في معرض الحاجة بیان ،كت قولینسب لسا

داللةَ حاٍل على الرضا؛ وھي حال الثَّیِّب، وبین إثبات صالحیتھ في اعتماده داللةَ حاٍل على الرضا؛ وھي 
  .)62(حال البكر

لة یره وحملھ على دالأن تكون داللة الحال مصاحبة للتصرف واللفظ الذي یراد تفس الشرط الثالث:
  الحال، أما داللة الحال الطارئة بعده فال ینظر لھا.

ومثال ذلك: لو طلبت الزوجة من زوجھا الطالق، فقالت لھ: طلقني، فقال لھا: اعتدِّي، وقع الطالق 
اًء؛ ق قضبینھما؛ عمالً بداللة الحال المصاحبة، فلو قال الزوج بعد ذلك: لم أَْنِو وأُِرد الطالق، فإنھ ال یصد

ألن داللة الحال المصاحبة للفظ والتصرف كانت أقوى في تفسیر اللفظ وأدل من النیة، إذ إن الحكم بالكنایات 
  .)63(یكون بالنیة أو ما یقوم مقامھا كداللة الحال
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المبحث الثاني: نماذج تطبیقیة العتبار داللة الحال وتأثیرھا في أحكام المعامالت المالیة واألحوال 
  الشخصیة

  المالیة تطبیقات فقھیة لداللة الحال في أحكام المعامالت: المطلب األول
لداللة الحال دور كبیر في بیان مقاصد المكلفین فیما یصدر عنھم من ألفاظ وتصرفات، ولعل مبدأ 

ى لوھو مبني ع، من ھذا القبیل -والذي تتعارض فیھ اإلرادة الباطنة مع ظاھر العقد-الصوریة في العقود 
أصل اختلف الفقھاء فیھ؛ ھل األصل: األخذ بظاھر العقد وما یتم التلفظ بھ من غیر اعتبار للنِّیة والمقصد؟ 
أم أنَّ األمر أبعد من ذلك من حیث األخذ باإلرادة الباطنة والنظر إلى النِّیة والمقصد؟، ومن ھنا كانت القاعدة 

. ومن تطبیقات تأثیر داللة الحال في )64(لأللفاظ والمباني" الفقھیة: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، ال
  المعامالت:

  التطبیق األول: بیع التلجئة:
  .)65(بیعاً لم یریداه باطناً] -أي المتعاقدان-تعریفھ: [وھو أن یُظھرا 

وصورتھ: أن یتبایع شخصان ظاھراً دون إرادة البیع حقیقة؛ كأن یكون الدافع إلى البیع الخوف من 
یرید االستیالء على المبیع دون وجھ حق، أو الخوف من ضیاعھ، أو یلجأ البائع إلى ذلك مكَرھاً على  إنسان

. فما حكم ھذا البیع، وما مدى انسجامھ مع القواعد )66(البیع، أو نحو ذلك، فیجریان العقد دون إرادة آثاره
  :ء في صحتھ ھذا البیع على قولیناختلف الفقھا تراط الرضا واإلرادة من الطرفین؟الشرعیة العامة في اش

القول األول: وھو قول الصاحبین من الحنفیة، والصحیح والمشھور عند الحنابلة، أنَّ ھذا البیع باطل، 
ومن أدلتھم فیما ذھبوا إلیھ: أنھما تكلما بصیغة البیع ال على قصد الحقیقة، حیث تواطآ علیھ، وإن لم یقوال 

  .)67(ھذلك في العقد؛ لداللة الحال علی
، أن البیع )68(القول الثاني: وھو روایة عن أبي حنفیة، ومذھب الشافعیة، والروایة الثانیة عند الحنابلة

  جائز وصحیح؛ حیث إنھ تام األركان.
فالمالَحظ أنَّ أصحاب القول األول استندوا إلى داللة الحال في إبطال ھذا البیع، حیث دلت على عدم إرادتھ 

  ظاھراً، مما أثرت في الحكم وأبطلت أثره.حقیقة، وإن أجري 
  لتطبیق الثاني: البیع بالتَّعاطيا

المعاطاة: "ھي إعطاء كل من المتعاقدین لصاحبھ ما یقع التبادل علیھ دون إیجاب وقبول بكالم أو 
  .)69(إشارة"

د من بوعلیھ: فإن حصول التراضي من طرفي العقد ركن العقود، وبما أنَّ الرضا أمر باطني، كان ال 
وجود شيء في الظاھر یدل علیھ، سواء باللفظ أو الحالة التي ترافق العقد، فلو قام البائع بتسلیم المبیع بمناولتھ 
ص المبیع، ال  وإعطائھ للمشتري بعد االتفاق، ثم قال البائع بعد ذلك: لم أُرد البیع وإنما أردت بالتسلیم تفحُّ

مالم یكن -ة الحال على اللفظ والتصریح. فالبیع الزم بحصول التقابض یُْقبل منھ قولھ؛ تغلیباً وترجیحاً لدالل
، والعقد ماٍض عند من یقول بجواز البیع بھذه الصورة وھم الحنفیة والمالكیة -بینھما شرط الخیار

  .)71(، أما الشافعیة فال یرون صحة العقد بصورة المعاطاة)70(والحنابلة
، كانت معبرة -لبائع بتسلیم المبیع خالل مجلس العقد بعد االتفاقوذلك بقیام ا-فالمالحظ أن داللة الحال 

  عن رضاه بالبیع، ومن ثم عملت عملھا بتقدیمھا وترجیحھا على تصریحھ الالحق. 
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  التطبیق الثالث: بیع الفُُضولي
ف في حق غیره بغیر إذن شرعي]   .)72(الفُُضولي: [ھو من یتصرَّ

غیره دون إذنھ، ثم یُعلم البائع بالبیع، فالبائع والحالة ھذه أمام وصورتھ: أن یَْقُدم شخص على بیع ملك 
إحدى حالتین: إما أن یرفض العقد، وبالتالي ال یترتب علیھ أي أثر ویفسخ العقد، أو یجیز الفضولي بما عقد 

  ویمضي البیع.
ى إجازة لوقد اختلف الفقھاء في تصرف الفضولي ھذا: فمنھم یرى جواز البیع إال أن نفاذه موقوف ع

  .)74(، ومنھم من یرى عدم صحة البیع وانعقاده أصالً وھم الشافعیة والحنابلة)73(المالك، وھم الحنفیة والمالكیة
ولكن لو قام البائع بإجازة الفضولي الذي باع مالھ، بأن طلب منھ البائع تسلیمھ الثمن، أو كان حاضراً 

ھذا وسكوتھ بتسلیم المبیع داللة حال على إرادتھ إتمام عقد البیع وھو ساكت خالل تسلیم المبیع، كان طلبھ 
ه لھ، فإنھ ال یصح رده بعد ذلك؛ إذ ال عبرة لرده  ح بعد ذلك بنقضھ للبیع وردِّ البیع ورضاه بھ، فلو َصرَّ

  .)75(الصریح بعد إجازتھ للبیع داللة
ھ ثم قام من یُطلب منلو جلس المتبایعان في مجلس العقد، وتم اإلیجاب من أحدھم،  التطبیق الرابع:

القبول إلتمام العقد من المجلس وخرج بال سبب، بطل اإلیجاب؛ ألن القیام دلیل الرجوع وعدم إرادة إتمام 
العقد، فداللة الحال عملت عمل صریح الكالم، فلو عاد بعد ذلك، وقال: قبلت، فإن تصریحھ ھذا ال عبرة لھ؛ 

  .)76(التصریح الالحقعمالً بداللة الحال السابقة، وتغلیبھا على 
ف المشتري في المبیع  التطبیق الخامس: ، كالتدلیس والتغریر بھ، وعلم بذل بعدما ظھر لھ-لو تصرَّ

ك، فإنھ یُسقط حقھ في خیار رد المبیع؛ حیث إنَّ داللة الحال تشیر إلى رضاه بالبیع وإسقاطھ  تصرف الُمالَّ
الالحق بإرادتھ الفسخ، وأن من حقھ خیار الرد بسبب  حق الخیار بالرد لذلك، ولذا ال یقبل قولھ وتصریحھ

  .)77(ذلك
لو علم المشتري بوجود عیب في المبیع، ثم دل ضمناً على رضاه بھ، وقصده  التطبیق السادس:

االستبقاء، وذلك بإجراء التصرفات الدالة على الرضا، كاالستمراریة في استعمال المبیع المعیب رغم ظھور 
منھ. فإن ذلك یدل بداللة الحال على رضاه بالمبیع، ولذا لو طالب بعد ذلك الرد بسبب العیب، أو االنتفاع 

  .)78(العیب، ال یقبل منھ؛ ألنَّ داللة الحال قامت مقام رضاه بذلك، دون الحاجة إلى التصریح بھ
ع، فیتصرف یولذا یقاس على ھذا المبدأ كثیر من صفقات البیع التي تتم، ثم یعلم المشتري بوجود عیب في المب

ف المالك بشتى أنواع االستعماالت، فال یحق لھ بعد ذلك المطالبة بالرد؛ ألن االستمراریة  في العین تصرُّ
  باالستعمال كانت داللة حال على رضاه وقبولھ.

  تطبیقیات فقھیة لداللة الحال في أحكام األحوال الشخصیة: المطلب الثاني
مقاصد المكلفین فیما یصدر عنھم من ألفاظ وتصرفات، وخاصة لداللة الحال أثٌر كبیٌر في الكشف عن 

  في مجال األحوال الشخصیة من زواج وطالق وما یلحق بذلك.
فإذا أحاط باألمر مالبسات وقرائن وداللة حال، فإنھا تأخذ حكم الصریح وتنزل منزلتھ في بناء الحكم 

المتكلم ومراده. ومن تطبیقات تأثیر داللة  الشرعي علیھا، وتقوم حینئذ مقام إظھار النیة في بیان مقصود
  الحال في األحوال الشخصیة:
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  التطبیق األول: طالق الكنایة
ا أن یكون بلفظ صریح یدلُّ علیھ، كقول الزوج لزوجتھ (أنت طالق)، أو بلفظ ِكنایٍة محتِمٍل  الطالق إمَّ

  للطالق وغیره، كقولھ (أنت بریئة)، غیر أنَّ الفقھاء اختلفوا ھل تأثر داللة الحال في طالق الكنایة أم ال؟.
لة الحال دون توقف على وجود النیة، ذھب الحنفیة والمالكیة والحنابلة إلى وقوع طالق الكنایة بدال

  .)79(اكتفاًء وعمالً بداللة الحال؛ كحال الخصومة والغضب ومذاكرة الطالق
  .)80(وذھب الشافعیة إلى أنَّ طالق الكنایة ال یقع إال بالنیة، وال عبرة بداللة الحال

ت فاطمة، ثم قال: لو قالت الزوجة لزوجھا وكان اسمھا فاطمة: طلقني، فقال: طلق التطبیق الثاني:
نویت فاطمة أخرى غیر زوجتي، طُلِّقت زوجتھ وال یقبل قولھ؛ ألن داللة الحال كانت أقوى من تصریحھ 

  .)81(الالحق
وكذلك الحكم فیما لو طلبت زوجتھ الطالق، فكتب لھا بذلك، ثم قال: أردت غمَّ أھلي، أو تجربة الكتابة، 

  لحال كانت أقوى من تصریحھ الالحق.طُلِّقت زوجتھ وال یقبل قولھ؛ ألن داللة ا
لو راجع الزوج زوجتھ في الطالق الرجعي بالفعل دون التَّلفُّظ بالقول، كأن حصل  التطبیق الثالث:

بینھما معاشرة زوجیة (وطء)، ثم ادَّعى الزوج بعد ذلك أنَّھ ال یرید رجعتھا، فإنھ ال یصدق في قولھ؛ ألن 
  .)82(إنَّھ بوطئھ لھا رضي أن تعود إلى عصمتھداللة الحال أقوى من التصریح، حیث 

من یَعقد زواجھ على امرأة وھو یعلم عند العقد أنھا تعمل، ولم یمانع ویصرح أثناء  التطبیق الرابع:
العقد بمنعھا منھ، ثم بعد الزواج نھاھا ومنعھا عن العمل، فإنھ ال عبرة لمنعھ ھذا وتصریحھ بعدم رغبتھ 

ھ التصریح وحیث كان بإمكان-اً لداللة الحال السابقة وموافقتھ الضمنیة أثناء العقد بعملھا خارج البیت؛ تغلیب
ضا-بعدم رضاه بعملھا ضا كصریح الرِّ ضا أمر قلبي ال اطِّالع علیھ، ولكن قد دلَّ على )83(، فدلیل الرِّ ، والرِّ

ضا غیر القول والتَّصریح، وذلك بمباشرتھ واستمراره بالعقد مع علمھ بذلك، ضا فتكون دلیالً على ا الرِّ لرِّ
ضا. وھذا فیما إذا كان العمل ال یؤثر على البیت واألسرة. ة التَّصریح القولي بالرِّ   والقبول، كقوَّ

لو طلب الزوجة من زوجھا الُخلع، ودفعت إلیھ العوض حال سؤال الخلع، فقبضھ،  التطبیق الخامس:
ح بعد ذلك أنھ لم یرد مخالعتھا، وقَْبُضھ لل ص، فإنھ ال اعتبار والحالة ھذه ثم صرَّ د تفحُّ عوض إنما كان مجرَّ

  .)84(في تصریحھ؛ ألن داللة الحال كانت أقوى من التصریح الالحق، حیث كان بإمكانھ أالَّ یقبض العوض
یُقدم بعض األزواج في مرض موتھ، وعند ُدنوِّ أجلھ، إلى تطلیق زوجتھ، وھو ما  التطبیق السادس:

، وھو: "أن یطلق الزوج زوجتھ طالقاً بائناً في مرض موتھ".یسمى بطالُق    الفَارِّ
فإنھ یغلب على الظن أنَّ من یلجأ إلى ھذا النوع من الطالق، وفي تلك الحالة التي ھو فیھا، إنما یرید 

  اإلضرار بالزوجة، وحرمانھا من المیراث.
مرض موتھ، ثم مات وھي في الِعدَّة، ولذا لو طلَّق الزوج زوجتھ طالقاً بائناً بال رضاھا، وھو في 

  .)85(فإنھا ترثھ؛ ألن داللة الحال دلَّت على إرادتھ حرمانھا من المیراث، ولذا ُعوِقب بنقیض قصده
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  الخاتمة
  وفیھا أھم النتائج والتوصیات

 أخلُص إلى أھم النتائج ومن خالل دراستي ھذا البحث الموسوم بـ: "داللة الحال وتأثیرھا في األحكام",
لُت إلیھا، مع اقتراح بعض التوصیات.   التي توصَّ

  أھم النتائج:
  تُعدُّ داللة الحال إحدى وسائل التعبیر عن اإلرداة، من إذن ومنع، ورضا ورفض. -1
أنَّ لداللة الحال أثر كبیر في تفسیر مقصود المتكلمین؛ حیث إنھا توحي بالمراد وتفسیر الموقف، سواء  -2

  بھا لفظ أم لم یقترن.اقترن 
أنَّ داللة الحال قد تكون أقوى وتقدم على داللة المقال في أحوال عدة، حیث تثبت بھا األحكام كما تثبت  -3

  بصریح األقوال واأللفاظ، ضمن ضوابطھا.
إظھار تأثیر داللة الحال في توجیھ األحكام بكل وضوح، من خالل عدة نماذج تطبیقیة في المعامالت  -4

  ألحوال الشخصیة.المالیة، وا
  التوصیات:

یوصي الباحث القضاة ولجان التحكیم وفض المنازعات التجاریة، باالعتناء بداللة الحال؛ إذ إنھا تفید 
  في توجیھ األحكام الشرعیة؛ لما لھا من أھمیة في تفسیر عقود الناس وتعامالتھم المالیة.

عتبارھا في القضایا األسریة واألحوال كما أوصي المفتین والقضاة بضرورة مراعاة داللة الحال وا
  الشخصیة، خالل نظرھم في تلك الوقائع؛ لبیان الحكم الشرعي فیھا. 

، أرجو هللا تعالى أن یكون في ھذا البحث إضافة علمیة، ولبنة في البناء العلمي للدراسات وأخیراً 
  الفقھیة، التي تواكب وتعالج مستجدات الحیاة وتطورھا.
  

  لمراجعفھرس المصادر وا
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، تحقیق: ، ھـ)1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني (ت -1

 م.1999-ھـ1419: 1أحمد عزو عنایة، دار الكتاب العربي، ط
لكتب العلمیة، بیروت، ھـ)، األشباه والنظائر، دار ا970زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت -2

 م.1999-ھـ1419: 1ط
  م.1990-ھـ1411: 1األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، ھـ)911عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (ت  -3
  ، د.ط، د.ت.ھـ)، أصول السرخسي، دار المعرفة، بیروت483محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي (ت  -4
إعالم الموقعین عن رب العالمین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، ھـ)751بن أبي بكر بن أیوب، ابن القیم الجوزیة (ت محمد -5

 م.1991-ھـ1411: 1ط
ھـ)، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، دار إحیاء التراث 885علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الحنبلي (ت -6

 ، د.ت.2العربي، ط
ھـ)، أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق، تحقیق: خلیل المنصور، دار 684بن إدریس الصنھاجي القرافي (ت  أحمد -7

 م.1998-ھـ1418الكتب العلمیة، بیروت، ط: 
  م.1994-ھـ1414: 1ھـ)، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، ط794محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي (ت  -8
ھـ)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، 595ن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید (تمحمد ب -9

 م.2004-ھـ1425دار الحدیث، القاھرة، ط: 
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 م.2003
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  .29/11ینظر: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، م.س،  )41(
  .32/17ینظر: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، م.س،  )42(
ھـ)، منھاج السنة النبویة، تحقیق: محمد رشاد سالم، 728ینظر: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم، ابن تیمیة الحراني (ت )43(

  .14/69، وابن قدامة، المغني، م.س، 8/386م، 1986-ھـ1406: 1مام محمد بن سعود اإلسالمیة، طجامعة اإل
  .2/798ینظر: الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا، م.س،  )44(
ھـ)، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام 450ینظر: علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري، الشھیر بالماوردي (ت )45(

م، 1999-ھـ 1419: 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -عي، تحقیق: علي محمد معوضالشاف
ھـ)، كشاف القناع عن 1051، ومنصور بن یونس بن إدریس البھوتي (ت14/69، وابن قدامة، المغني، م.س، 16/308

  .6/333متن اإلقناع، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت، 
ینظر: عبید هللا عمر ابن عیسى الدبوسي الحنفي، تأسیس النظر، تحقیق: مصطفى محمد القباني، دار ابن زیدون، لبنان،  )46(

  .104، وقواعد الفقھ، للبركتي، ص/163د.ط، د.ت، ص/
  .8/143ینظر: ابن قدامة، المغني، م.س،  )47(
والمقصود ھنا فیما إذا كانت األجرة معلومة ومتعارف علیھا، وإن كان األولى أن یتم االتفاق قبل بدء العمل على األجرة؛  )48(

  تجنباً للمنازعة والخصومة، حیث إن كثیراً من المنازعات ربما تقع بسبب ذلك، فلینتبھ!.
: 2في األصول، وزارة األوقاف الكویتیة، ط ھـ)، الفصول370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت )49(

  .1/50م، 1994-ھـ1414
 .2/50السرخسي، أصول السرخسي، م.س،  )50(
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ھـ)، دقائق أولي النھى 1051، ومنصور بن یونس بن إدریس البھوتي (ت10/361ینظر: ابن قدامة، المغني، م.س،  )51(

  .3/88م، 1993-ھـ1414: 1، طشرح منتھى اإلرادات، دار عالم الكتب، الریاض، لشرح المنتھى
  .5/251، والبھوتي، كشاف القناع، م.س، 6/80السرخسي، المبسوط، م.س،  )52(
، بوالق-ھـ)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى األمیریة 743ینظر: عثمان بن علي الزیلعي الحنفي (ت )53(

  .6/317، والمبدع، البن مفلح، 362-10/361، ، وابن قدامة، المغني، م.س2/215ھـ، 1313: 1القاھرة، ط
  . 2/985ینظر: الزرقا، المدخل الفقھي العام، م.س،  )54(
، ومحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد 6/210ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س،  )55(

، والنووي، روضة 4/95م، 2004-ھـ1425یث، القاھرة، ط: ھـ)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار الحد595الحفید (ت
  .2/356، والبھوتي، شرح منتھى اإلرادات، م.س، 6/329الطالبین، م.س، 

دراسة تأصیلیة، بحث مقدم إلى مجمع الفقھ اإلسالمي بمكة  -ینظر: سامي بن إبراھیم السویلم، التورق والتورق المنظم  )56(
  .40م، ص/2003-ھـ1424المكرمة، جمادى الثانیة 

على إضمار قصدھما التعامل بحیلة أو ذریعة ربویة في صورة عقود  -صراحة أو داللة-المواطأة: "توافق إرادة طرفین  )57(
مشروعة"، "االتفاق المستتر المتقدم بین طرفین على إتیان تصرف أو معاملة مشروعة یقصد بھا التوسل إلى مخرج شرعیة 

  .662المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، ص/ینظر:  ". -حیلة محمودة-
لیس المقام مقام بسط في األدلة والكالم التفصیلي ھذه المسألة؛ إذ المقصود ھو بیان قیام داللة الحال مقام التصریح الذي  )58(

  یعبر عن إرادة المتعاقدین من العقد.
، وإبراھیم بن محمد بن عبد هللا 17/348الحاوي الكبیر، م.س، ، والماوردي، 17/36ینظر: السرخسي، المبسوط، م.س،  )59(

، 8/249م، 1997-ھـ1418: 1ھـ)، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط884بن محمد ابن مفلح (ت
  .108م، ص/1989-ھـ1409: 2ھـ)، شرح القواعد الفقھیة، دار القلم، دمشق، ط1357وأحمد بن الشیخ محمد الزرقا (ت

-ھـ1424: 1ینظر: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، موسوعة القواعد الفقھیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )60(
  .1/155، والزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا، م.س، 12/371م، 2003

 .337, و الزرقا، شرح القواعد الفقھیة، م.س, ص/142السیوطي، األشباه والنظائر، م.س, ص/ )61(
، وابن قدامة، المغني، 2/206، والزركشي، المنثور في القواعد، م.س، 2/227ینظر: ابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س،  )62(

  .338، والزرقا، شرح القواعد الفقھیة، م.س، ص/408-9/407م.س، 
ئي وتوقفھ على الق الكناوسیأتي التفصیل في تطبیقات المطلب الثاني من المبحث الثاني الالحق، الخالف الفقھي في الط )63(

ھـ)، 1299، ومحمد بن أحمد بن محمد علیش المالكي (ت3/106النیة وداللة الحال. ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س، 
، والماوردي، الحاوي الكبیر، م.س، 4/76م، 1989-ھـ1409منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، ط: 

 .5/251ف القناع، م.س، ، والبھوتي، كشا10/166-167
ھـ)، غمز عیون 1098، أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي (ت166ینظر: السیوطي، األشباه والنظائر، م.س، ص/ )64(

  .2/268م، 1985-ھـ1405: 1البصائر في شرح األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .4/265ینظر: المرداوي، اإلنصاف، م.س،  )65(
  . وآثاره: انتقال ملكیة المبیع للمشتري، وملكیة الثمن للبائع.5/176الكاساني، بدائع الصنائع، م.س،  ینظر: )66(
  . 3/149، والبھوتي، كشاف القناع، م.س، 24/122نظر: السرخسي، المبسوط، م.س، ) ي67(

والمرداوي، اإلنصاف، ، 3/357، والنووي، روضة الطالبین، م.س، 5/176نظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س، ) ي68(
  .4/265م.س، 

ملحوظة: یجب التنبھ على أن البیع الجبري: وھو اإللزام القضائي في إجبار المدین على البیع إلداء االلتزامات المترتبة علیھ، 
ي حال فغیر داخل فیما نحن فیھ؛ حیث إن البیع منعقد وجائز باتفاق الفقھاء، ویملك القاضي أیضاً سلطة بیع المال المحجوز 

امتناع المدین عن السداد. وللتوسع ینظر في ھذه المسألة في مظانھا من كتب الفقھاء في سلطة القاضي في إجبار المدین 
  على بیع مالھ إلداء الدین الحال.

  .3/3، ابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س، 5/134ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س،  )69(
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، وابن قدامة، المغني، م.س، 3/3، وابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س، 5/134الصنائع، م.س، ینظر: الكاساني، بدائع  )70(

6/7.  
ھـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب 977ینظر: محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (ت )71(

  .2/325م، 1994-ھـ1415: 1العلمیة، بیروت، ط
  .5/106ابن عابدین، رد المحتار، م.س،  )72(
  .3/12، وابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س، 13/153ینظر: السرخسي، المبسوط، م.س،  )73(
  .3/157، والبھوتي، كشاف القناع، م.س، 5/328ینظر: الماوردي، الحاوي الكبیر، م.س،  )74(
ھـ)، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، 970ینظر: زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت )75(

، وابن عرفة، حاشیة الدسوقي، 193-7/192، والكاساني، بدائع الصنائع، م.س، 130م، ص/1999-ھـ1419: 1بیروت، ط
  .3/12م.س، 

، والزحیلي، القواعد الفقھیة 3/148، والبھوتي، كشاف القناع، م.س، 5/137.س، ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م )76(
  .155وتطبیقاتھا، م.س، ص/

  .1183، والمعاییر الشرعیة، ص/2/43ینظر: البھوتي، شرح منتھى اإلرادات، م.س،  )77(
ھـ)، 897المواق المالكي (ت، ومحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف 5/282ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س،  )78(

، والبھوتي، كشاف القناع، 6/355م، 1994-ھـ1416: 1التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .3/223م.س، 

، وشرح منتھى اإلرادات، 2/380، وابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س، 6/80ینظر: السرخسي، المبسوط، م.س،  )79(
  .3/88للبھوتي، 

  .10/173ینظر: الماوردي، الحاوي الكبیر، م.س،  )80(
  .2/309، والزركشي، المنثور في القواعد، م.س، 8/35ینظر: النووي، روضة الطالبین، م.س،  )81(
  .9/154، والمرداوي، اإلنصاف، م.س، 409-3/408ینظر: ابن عابدین، رد المحتار، م.س،  )82(
  .8/73ینظر: السرخسي، المبسوط، م.س،  )83(
  .8/394، والمرداوي، اإلنصاف، م.س، 10/276نظر: ابن قدامة، المغني، م.س، ی )84(
ھـ)، 684، وأحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (ت3/218ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س،  )85(

، وابن قدامة، 10/264یر، م.س، ، والماوردي، الحاوي الكب13/14م.، 1994: 1الذخیرة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط
  .9/195المغني، م.س، 
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  أثر التقعید المقاصدي واألصولي في تخریج نوازل كورونا

The effect of Sharia’s purposes and Fundamentalist rules on jurisprudence 
of coronavirus 

 
  

  میلود لیفة د.
  جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي –معھد العلوم اإلسالمیة 

lifa-miloud@univ-eloued.dz  
  

  16/05/2021 :القبول تاریخ     10/12/2020 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
-تناول ھذا البحث أثر التقعید المقاصدي واألصولي في تخریج نوازل وباء فیروس كورونا المستجد (كوفید

المقاصدیة واألصولیة، والتخریج علیھا أحكاما فقھیة متعلقة بنازلة وباء )، وذلك من خالل دراسة بعض القواعد 19
كورونا؛ وقد اشتمل البحث على ثالثة مباحث، اشتمل (المبحث التمھیدي) على مدخل مفاھیمي لمصطلحات البحث، 

اعد للقو وتناول (المبحث األول) القواعد المقاصدیة ذات الصلة بنوازل وباء كورونا، وخصص (المبحث الثاني)
األصولیة؛ وخلص البحث إلى إبراز أھمیة القواعد الشرعیة في التأصیل الشرعي لنوازل وباء كورونا، ودورھا 

  الفاعل في ترشید االجتھاد الفقھي المعاصر.
  القواعد المقاصدیة؛ القواعد األصولیة؛ القواعد الشرعیة؛ نوازل كورونا.الكلمات المفتاحیة: 

 
Abstract:  
          This study tackled the effect of Sharia’s purposes and Fundamentalist rules on 
jurisprudence of coronavirus pendamic (covid-19), by explaining some of Sharia’s purposes 
and Fundamentalist rules and applying them on issues of coronavirus pendamic. The research 
is divided into three parts: The introductory topic included a conceptual introduction to the 
search term, the first part dealt with Sharia’s purposes rules, while the second part treated 
Fundamentalist rules. The research concluded with highlighting the importance of shariaa rules 
in details for jurisprudence of coronavirus pendamic, and its effective role in Contemporary 
Jurisprudence rationalization. 
Key words: Sharia’s purposes rules; Fundamentalist rules; Sharia rules; Issues of coronavirus 
pendamic. 

  مقدمة: 
یعتبر الفقھ اإلسالمي بأصولھ العامة وقواعده الكلیة قادرا على مواكبة تطورات الحیاة اإلنسانیة في 
كل عصر ومصر، ألنھ یستمد أحكامھ وقواعده من معین القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة الذي ال 

ال ونجد لھا في الشریعة اإلسالمیة حكما یحقق الخیر ینضب، فما من نازلة تنزل بالبشریة وال واقعة تحدث إ
) وانتشاره في العالم أجمع، استجدت covid-19والصالح لإلنسان؛ ومع ظھور فیروس كورونا المستجد (

  كثیر من النوازل الفقھیة التي احتاج الناس إلى بیان حكم الشرع فیھا.
في غایة األھمیة عند النظر الفقھي في مثل ولما كان استحضار قواعد الشریعة وأصولھا الكلیة أمر 

ھذه المستجدات والحوادث، فقد جاء ھذا البحث من أجل بیان أثر التقعید المقاصدي واألصولي في تخریج 
  أحكام نوازل وباء كورونا، األمر الذي یعكس مرونة الشریعة اإلسالمیة واستیعابھا لنوازل العصر.
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  إشكالیة البحث:
البحث الفقھي الرصین في النوازل المعاصرة یتأسس على عریق األصول ومتین من المعلوم أن 

القواعد، لكون رد الفروع إلى أصولھا والجزئیات إلى قواعدھا یعصم الفقیھ من التناقض واالضطراب، 
ویضفي على اجتھاده التجانس واالنسجام مع روح الشریعة ومقاصدھا؛ ومن ھنا یثور التساؤل إزاء النوازل 

تي حلَّت على المسلمین في عباداتھم ومعامالتھم وسائر شؤونھم مع تفشي فیروس كورونا المستجد ال
)covid-19 الذي أصبح وباء عالمیا، فیما إذا كانت ھناك قواعد شرعیة (مقاصدیة وأصولیة) یمكن (

  .االسترشاد بھا في استنباط أحكام تلك النوازل
  لتالیة:فمدار البحث ھو اإلجابة عن التساؤالت ا

  ما ھي القواعد المقاصدیة واألصولیة التي یمكن االستدالل بھا في استنباط أحكام نوازل وباء كورونا؟ -
 وما أثر تلك القواعد في المحافظة على صحة اإلنسان أمام انتشار ھذا الوباء؟ -
رعیة األحكام الشوما مدى استفادة الحراك الفقھي المعاصر من التقعید المقاصدي واألصولي في تنزیل  -

 على تلك المستجدات الوبائیة؟
  أھمیة البحث:

  یمكن أن نلخص أھمیة البحث في النقاط التالیة:
إن البحث في النوازل المتعلقة بنوازل وباء كورونا ھو قیام بالمسؤولیة الشرعیة في بیان أحكام الشرع  -

  للناس فیما یعن لھم من قضایا ویستجد لھم من حوادث.
بحث أحكام النوازل في ضوء أصول الشرع وقواعده عصمة من الزلل والخلل، وردم لھوة الخالف إن في  -

 الذي یمكن أن یقع عند بحث ھذه المسائل بعیدا عن القواعد واألصول.
في مثل ھذه البحوث الفقھیة إظھار لمواكبة الشریعة اإلسالمیة لتطورات الحیاة اإلنسانیة وحرصھا على  -

 فع الشر عن اإلنسان في جمیع العصور واألزمان.تحقیق الخیر ود
  الدراسات السابقة:

شھد االجتھاد الفقھي المعاصر حراكا فقھیا واسعا بعد ظھور فیروس كورونا وانتشاره في اآلفاق 
شرقا وغربا، حیث أفرزت ھذه النازلة إشكاالت عدة أّثرت على المشھد الدیني واالجتماعي واالقتصادي، 

وقد عالجت المجامع الفقھیة وھیئات الفتوى في مختلف البلدان اإلسالمیة من األسئلة الفقھیة،  ونجم عنھا كثیر
واألوروبیة تلك اإلشكاالت الفقھیة وأوجدت لھا الحلول العملیة وفق ضوابط الشریعة اإلسالمیة، ولم یقف 

تلك الحلول الشرعیة لالباحث على دراسة علمیة تطرقت إلى أثر التقعید المقاصدي واألصولي في إیجاد 
  على الكتابة في ھذا الموضوع الھام. -مستعینا با� تعالى-المسائل النازلة، ولذلك عزم 

  خطة البحث: 
انتظم ھذا البحث في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، اشتملت (المقدمة) على بیان إشكالیة البحث 

فاھیمي لمصطلحات البحث، وتناول وأھمیتھ وعرض لخطتھ، واحتوى (المبحث التمھیدي) على مدخل م
(المبحث األول) أثر التقعید المقاصدي في تخریج نوازل كورونا، وخصص (المبحث الثاني) ألًثر التقعید 

  األصولي في تخریج نوازل كورونا، وأما (الخاتمة) فكانت ألھم النتائج والتوصیات.
  المبحث التمھیدي: مدخل مفاھیمي لمصطلحات البحث.

المبحث التمھیدي لیضبط المصطلحات األربع التي جاءت في عنوانھ، وھي: "التقعید ُعقد ھذا 
  المقاصدي واألصولي"، و"التخریج"، و"النوازل"، و"كورونا"، وذلك من خالل أربعة مطالب.
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  مفھوم التقعید المقاصدي واألصوليالمطلب األول: 
إذ بھا تنضبط الجزئیات باندراجھا في  إن عملیة التقعید في غایة األھمیة لكل فن من فنون العلم،

الكلیات، وبدون تقعید العلوم یكون عمل العاملین فیھا نوعا من العبث، ولما كان موضوع بحثنا متعلقا بـ 
"التقعید المقاصدي" و"التقعید األصولي" فسنحرر في ھذا المطلب مفھوم ھذین المصطلحین من خالل 

  الفرع اآلتیین.
  لتقعید المقاصديع األول: مفھوم االفر

(التقعید المقاصدي) مركب وصفي مكون من كلمتین ھما: (التقعید) و(المقاصدي)، وللوقوف على 
حقیقة ھذا المركب الوصفي یلزم أوال معرفة حقیقة أفراده، ولذلك سأبین أوال مفھوم التقعید، ثم مفھوم 

  المقاصدي، لنصل من خالل ذلك لضبط حقیقة ھذا المركب الوصفي.
  : معنى (التقعید)أوال

َد) وأصلھ الثالثي (قََعَد)، ومنھ اشتقت كلمة (قاعدة) ومعناھا: التقعید لغة : مصدر الفعل الرباعي (قَعَّ
  .)1(األصل واألساس، یقال: قواعد البیت: وأسسھ

د اللُّغةَ  والتقعید كلمة محدثة في اللغة العربیة، استعملت بمعنى وضع القواعد وصیاغتھا، یقال: قعَّ
  .)2(ونحَوھا: وضع لھا قواعَد یُعمل بموجبھا

: بما أن التقعید ھو صیاغة قاعدة، والقاعدة اصطالحا ھي: ((قضیة كلیة منطبقة التقعید اصطالحا
، فیمكننا القول بأن التقعید اصطالحا ھو: ((صیاغة قضیة كلیة منطبقة على جمیع )3(على جمیع جزئیاتھا))

د إلى رد الجزئیات المتناثرة جزئیاتھا))، بمعنى أن التقعید ھ و عملیة إجرائیة ذھنیة یسعى من خاللھا المقعِّ
  إلى كلیات عامة تضبط أحكامھا.

  ثانیا: معنى (المقاصدي)
  منھا تعریفین اثنین: المقاصدي نسبة إلى المقاصد.

حوظة : للشیخ محمد الطاھر بن عاشور، حیث عّرف المقاصد بقولھ: ((ھي المعاني والحكم الملاألول -
للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث ال تختّص مالحظتُھا بالكون في نوع خاص من أحكام 
الشریعة؛ فیدخل في ھذا أوصاف الشریعة وغایتھا العامة والمعاني التي ال یخلو التشریع عن مالحظتھا، 

م، ولكنھا ملحوظة في أنواع ویدخل في ھذا أیضاً معان من الِحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع األحكا
  .)4(كثیرة منھا))

: ألحمد الریسوني، فقد عّرف المقاصد بقولھ: ((ھي الغایات التي ُوضعت الشریعة ألجل تحقیقھا والثاني -
 .)5(لمصلحة العباد))

  ى (التقعید المقاصدي) كمركب وصفيثالثا: معن
على ضوء ما سبق بیانھ من معنى (التقعید) و(المقاصدي) یمكننا أن نعرف (التقعید المقاصدي) 

صیاغة كلیات عامة معّبرة عن الغایات التي جاءت "بأنھ:  -أي: باعتباره َعلًَما ولقبًا-باعتباره مركبا وصفیا 
  ."الشریعة لتحقیقھا من خالل تشریع األحكام

، وصیاغة تلك المعاني ِحكمھاھو عملیة استقراء ألسرار الشریعة وبمعنى أن التقعید المقاصدي 
  الملحوظة للشارع في قوالب لفظیة مسبوكة، متسمة بالكلیة والتجرید واالطراد.
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  ع الثاني: مفھوم التقعید األصوليالفر
 ،(التقعید األصولي) ھو كسابقھ مركب وصفي مكّون من كلمتین، وقد سبق الكالم عن مفھوم التقعید

  فسنتطرق ھنا لبیان مفھوم األصولي، لنخلُص بعد ذلك إلى مفھوم التقعید األصولي.
والمراد بأصول الفقھ ھنا ھو: ((القواعد  األصولي نسبة إلى أصول الفقھ. أوال: معنى (األصولي):

  .)6(التي یتوصل بھا إِلى استنباط األحكام الشرعیة الفرعیة))
من خالل ما سبق یمكننا أن نقول بأن (التقعید  كمركب وصفي:ثانیا: معنى (التقعید األصولي) 

  المقاصدي) ھو: "صیاغة كلیات عامة یتوصل بھا إلى استنباط األحكام الشرعیة الفرعیة".
فاألصولي یستمد من نصوص الكتاب والسنة وعلم اللغة العربیة قواعد عامة تضبط للمجتھد منھج 

"األمر المطلق للوجوب"، وقاعدة: "النكرة في سیاق : كقاعدةتفصیلیة، استنباط األحكام الفقھیة من أدلتھا ال
  .النفي تفید العموم"، ونحو ذلك

  المطلب الثاني: مفھوم التخریج وأقسامھ.
  سنتطرق في ھذا المطلب إلى بیان مفھوم التخریج وأقسامھ من خالل الفرعین اآلتیین.

  الفرع األول: مفھوم التخریج.
الفعل خّرج بالتضعیف وھو یفید التعدیة، بمعنى أن التخریج ال یكون ذاتیا، : مصدر التخریج لغة

یقال: خّرج یخّرج تخریجا، ولھ في األصل معنیان بّینھما ابن فارس بقولھ: ((الخاء والراء والجیم أصالن، 
 تالفوقد یمكن الجمع بینھما، إال أنا سلكنا الطریق الواضح؛ فاألول: النفاذ عن الشيء، والثاني: اخ

  .)7(لونین))
والمعنى األول ھو أقرب المعنیین فیما نحن بصدده، ألن في التخریج إظھاراً للعالقة بین أصلین  

  أو فرعین أو بین أصل وفرع، بحیث تنفذ من حد الجھل إلى حد العلم. 
ذي استعمل فیھ، فالتخریج عند : یختلف مفھوم التخریج اصطالحا بحسب العلم الوأما اصطالحا

المحدثین غیر التخریج عند النحویین، وھو یختلف عن التخریج عند الفقھاء واألصولیین، والذي یعنینا ھنا 
  .-أعني: الفقھاء واألصولیین-ھو معناه عند الطائفة األخیرة 

یأتي بیانھ كما س-ولكن، نظرا لكون التخریج عند الفقھاء واألصولیین ینقسم عندھم إلى أقسام كثیرة 
مما یجعل ضبط تعریف اصطالحي یشمل تلك األنواع كلھا أمر صعب  -لثاني من ھذا المطلبفي الفرع ا

المنال، فإننا سنقتصر ھنا فقط على تعریف التخریج بمعناه المستعمل في ھذا البحث، وھو تخریج الفروع 
اعد المقاصدیة القو على القواعد المقاصدیة واألصولیة، فنقول: "ھو استنباط أحكام الفروع الفقھیة استنادا إلى

  واألصولیة".
  تخریجالفرع الثاني: أقسام ال

ینقسم التخریج باعتبار موضوعھ والغایة منھ إلى أربعة أنواع، وسنحاول من خالل ھذا الفرع 
  تعریف كل نوع من ھذه األنواع، مع التمثیل، بما یجلیھ ویبین حقیقتھ.

كلیات أصولیة أو عقدیة أو لغویة عامة، من وھو: ((استنباط أوال: تخریج األصول على األصول: 
، وقیل: ھو ((استنباط حكم قاعدة أصولیة من حكم قاعدة )8(مثیالتھا في الشمول وإن اختلفت مجاالتھا))

، واألول أجود ألن تخریج األصول على األصول أعم من أن یكون تخریج )9(أصولیة أخرى منصوصة))
بل قد یكون استنباط القاعدة األصولیة من أصل عقدي أو لغوي؛ قاعدة أصولیة على قاعدة أصولیة أخرى، 

ومن أمثلة ذلك مسألة: نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، فھي مبنیة على عدة أصول، منھا مسألة قِدم كالم 
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نھي : األمر وال-یعني: المعتزلة-هللا تعالى، قال الغزالي:  ((المسلك الثاني: في إحالة النسخ قبل التمكن، قولھم
عندكم كالم هللا تعالى القدیم، وكیف یكون الكالم الواحد أمرا بالشيء الواحد ونھیا عنھ في وقت واحد؟ بل 

، بمعنى: إذا كان كالم هللا قدیم، )10(كیف یكون الرافع والمرفوع واحدا والناسخ والمنسوخ كالم هللا تعالى؟))
التمكن، ألن حقیقتھ أمر ونھي في وقت واحد، وھذا  والقدیم ال یتجزأ وال یتبعض، ولذا فال یجوز النسخ قبل

  .)11(ممتنع عقال وشرعا
كان األئمة األوائل من أصحاب المذاھب الفقھیة المعتمدة ثانیا: تخریج األصول من الفروع: 

ھم، باألصول التي یستندون إلیھا في اجتھادات -غالبا-یستنبطون أحكاما للفروع الفقھیة من دون أن یصرحوا 
تباعھم من بعدھم واستنبطوا أصول األئمة من خالل استقراء وتتبع الفروع الفقھیة المرویة عنھم، فجاء أ

وھذا ما ُسّمي بعد ذلك بتخریج األصول من الفروع، ولذلك ُعّرف بأنھ: ((العلم الذي یكشف عن أصول 
القاعدة األصولیة: "األمر ، ومن أمثلة ذلك )12(وقواعد األئمة من خالل فروعھم الفقھیة وتعلیالتھم لألحكام))

المطلق یقتضي الفور"، فقد خرجھا المالكیة من عدة مسائل فروعیة مرویة عن اإلمام مالك، قال القاضي 
عبد الوھاب: ((الذي ینصره أصحابنا أنھ على الفور، وأخذوا ذلك من أمر مالك بتعجیل الحج، ومنعھ من 

  .)13()تفرقة الوضوء، وغیر ذلك من عدة مسائل في مذھبھ)
نُقل عن األئمة المجتھدین إجابات شرعیة عن فروع فقھیة حدثت ثالثا: تخریج الفروع من الفروع: 

في أزمنتھم، لكن حدثت بعدھم وقائع ونوازل جدیدة لم یعرفھا الناس من قبل، فاجتھد أتباعھم في رد الفروع 
لنوع من االجتھاد ھو ما یعرف الحادثة إلى ما یشبھھا من الفروع التي نص األئمة على حكمھا، وھذا ا

بتخریج الفروع من الفروع، وقد عّرفھ ابن فرحون بقولھ: ((استخراج حكم مسألة لیس فیھا حكم منصوص 
.، ومن أمثلتھ مسألة: من نذر اعتكاف یوم بعینھ فمرضھ، فھل علیھ قضاء؟، فھي )14(من مسألة منصوصة))

  .)15(م بعینھ فمرضھ أو حاضت المرأةمخّرجة عند المالكیة على مسألة: من نذر صیام یو
ُعّرف ھذا النوع بأنھ: ((العلم الذي یُعرف بھ استعمال القواعد رابعا: تخریج الفروع على األصول: 

، وفي نظري أن ھذا التعریف )16(األصولیة في استنباط األحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة))
قاصر، ألن ھذا النوع ال یقتصر فقط على تخریج الفروع على القواعد األصولیة، بل یشمل كذلك تخریجھا 
على القواعد المقاصدیة، والقواعد الفقھیة، وكذا الضوابط والكلیات الفقھیة؛ وبناء علیھ یمكن أن نقترح 

"، استنباط أحكام الفروع الفقھیة استنادا إلى القواعد الشرعیة الكلیةتعریفا لھذا النوع من التخریج فنقول: "ھو 
لیشمل بذلك ما ذكرناه من األصول الفقھیة بمعناھا العام؛ وما ذكرناه في ھذا المقال من فروع متعلقة بنوازل 

خریج، توباء كورونا تم تخریجھا على القواعد المقاصدیة واألصولیة، یُغني عن التمثیل لھذا النوع من ال
  ألنھا جمیعا تندرج في نطاقھ وتدخل تحت موضوعھ. 

  ات الصلةالمطلب الثالث: مفھوم الّنوازل، والمصطلحات ذ
لما كان موضوع ھذا المقال یبحث في أحكام نوازل استجدت بسبب وباء كورونا، كان من المناسب 

ما سنتناولھ في ھذا المطلب من تجلیة حقیقة النوازل بتعریفھا وبیان المصطلحات ذات الصلة بھا، وھذا 
  خالل الفرعین اآلتیین.

  الفرع األول: مفھوم النوازل
: جمع نازلة، وھي اسم فاعل من الفعل نزل بمعنى ھبط ووقع، قال ابن فارس: ((النون النوازل لغة

  .)17(والزاء والالم كلمة صحیحة تدل على ھبوط شيء ووقوعھ))
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دة، فقیل: ھي ((الوقائع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نص وال : ُعّرفت النوازل بتعریفات عواصطالحا
، والتعریفان )19(، وقیل: النازلة ھي ((المسألة الواقعة الجدیدة التي تتطلب اجتھادا وبیان حكم)))18(اجتھاد))

 متقاربان، فھما یدالن على أن النوازل ھي مسائل حادثة تتعلق بأفعال المكلفین، لم یأت في الشرع نص یبیّن
حكمھا، ولم یسبق أن اجتھد فیھا علماء اإلسالم، فیستفرغ مجتھد العصر وسعھ ویبذل غایة طاقتھ في استنباط 

  حكمھا الشرعي.
  :)20(على أن المقصود بتلك المسائل الحادثة والوقائع المستجدة ما یشمل أموًرا ثالثة، ھي

یرد بخصوصھ نص أو یسبق فیھ ما وقع للمرة األولى، مثل: زراعة األعضاء، واالستنساخ، مما لم  .1
  اجتھاد.

ما وقع قبل ذلك؛ لكن تغیر حكمھ لتغیر ما ابتني علیھ الحكم، مثل: اختالف صور قبض المبیع باختالف  .2
  األعراف وتغیرھا.

ما وقع قبل ذلك؛ إال أنھ اجتمع لدى وقوعھ فیما بعد تداخل أكثر من صورة، مثل: عقود المقاوالت  .3
  واالستصناع.

  : المصطلحات ذات الصلة بالنوازل.الفرع الثاني
قد یعبّر علماء الشرع عن "النوازل" بمصطلحات وأسماء أخرى لھا نفس المدلول وتؤدي نفس 

  المعنى، وفیما یلي بیان ألشھرھا.
جمع حادثة أو حادث، قال الخلیل بن أحمد الفراھیدي: ((الَحَدث من أحداث الدھر أوال: الحوادث: 

والظاھر أنھم إنما أطلقوا لفظ الحوادث على النوازل، إما لكونھا لم تذكر في النصوص ، )21(ِشْبھ النازلة))
الشرعیة رأًسا، أو أن داللة النصوص علیھا غیر ظاھرة، أو أن المبتلى بھا یجھل النصوص الدالة علیھا، 

 ق غالبًا علىأو یجھل وجھ داللتھا علیھا، فكأنھا كانت بعد أن لم تكن في حقھ؛ وعلیھ فإن الحوادث تطل
  .)22(الوقائع التي تجدُّ ولم یسبق فیھا حكم

قال الخلیل بن أحمد الفراھیدي: ((الواقِعةُ: النازلةُ الشَّدیدةُ من ُصروِف ، جمع واقعةثانیا: الوقائع: 
فرض، والدلیل علیھ أن معرفة حكم  -یعني: أصول الفقھ -وقال الرازي: ((إن تحصیل ھذا العلم ،)23(الّدْھر))

، فھذا یدل على )24(تعالى في الوقائع النازلة بالمكلفین واجبة، وال طریق إلى تحصیلھا إال بھذا العلم)) هللا
أنھم یطلقون الواقعات على النوازل، إال أن الظاھر أنھم ال یكادون یستعملون لفظ الواقعات في العبادات، 

  .)25(وإنما ھي في المعامالت
وھي مأخوذة من استجّد الشيء، یقال: أجّد ثوبا واستجّده: لبسھ مفردھا مستجّدة، ثالثا: المستجدات: 

؛ )26(جدیدا، والِجّدة: مصدر الجدید، وتجّدد الشيء: صار جدیدا، وأجّده وجّدده واستجّده أي: صیّره جدیدا
وھي في لسان أھل الشرع: المسائل الحادثة التي لم یكن لھا وجود من قبل، وتحتاج إلى بیان حكمھا 

  .)27(الشرعي
  المطلب الرابع: حقیقة مرض كورونا وأعراضھ.

بمدینة ووھان الصینیة، ومنھا  2019) في دیسمبر COVID-19ظھر مرض فیروس كورونا (
انتشر في العالم أجمع، فما ھي حقیقة ھذا المرض؟ وما ھي أھم أعراض اإلصابة بھ؟ ھذا ما سنعرفھ من 

  خالل ھذا المطلب.
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  كوروناالفرع األول: حقیقة مرض 
فإن: فیروسات كورونا ھي  )World Health Organization )WHOحسب منظمة الصحة العالمیة 

ساللة واسعة من الفیروسات التي قد تسبب المرض للحیوان واإلنسان، ومن المعروف أن عدداً من فیروسات 
كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسیة تتراوح حدتھا من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة 

)، ویسبب SARSوالمتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة () MERSمثل متالزمة الشرق األوسط التنفسیة (
، وھو مرض معد یسببھ آخر فیروس تم اكتشافھ من 19-فیروس كورونا الُمكتشف مؤخراً مرض كوفید

ساللة فیروسات كورونا، ولم یكن ھناك أي علم بوجود ھذا الفیروس الجدید ومرضھ قبل بدء تفشیھ في 
اآلن إلى جائحة تؤثر على  19-، وقد تحّول كوفید2019ول/ دیسمبر مدینة ووھان الصینیة في كانون األ

  .)28(العدید من بلدان العالم
إلى المرض الذي یسببھ الفیروس التاجي المستجد لعام  )COVID-19( 19-یشیر مصطلح كوفید

أول ) من VI) أي: التاجي، و(corona) أول حرفین من كلمة (CO؛ وقد صیغ االسم بالشكل التالي: (2019
) إشارة إلى سنة 19) أي: مرض، و(disease) من أول حرف من كلمة (D)، و(virusحرفین من كلمة (
  .2019ظھوره وھي سنة: 

وینتشر ھذا المرض المعدي بشكل أساسي من شخص إلى شخص عن طریق القُطیرات الصغیرة 
أو یتكلم، فإذا تنفس شخص من أنفھ أو فمھ عندما یسعل أو یعطس  19-التي یفرزھا الشخص المصاب بكوفید

ھذه القُطیرات تنتقل العدوى إلیھ؛ وقد تحط ھذه القطیرات على األشیاء واألسطح المحیطة بالشخص 
المصاب، مثل الطاوالت ومقابض األبواب ونحو ذلك، ویمكن حینھا أن یصاب الناس بالعدوى عند مالمستھم 

  .)29(ھمھذه األشیاء أو األسطح ثم لمس أعینھم أو أنفھم أو فم
  الفرع الثاني: أعراض مرض كورونا.

الحمى واإلرھاق والسعال الجاف، وتشمل في  19-تتمثل األعراض األكثر شیوعاً لمرض كوفید
المرضى: اآلالم واألوجاع، واحتقان األخرى األقل شیوعاً ولكن قد یُصاب بھا بعض األعراض 

وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظھور طفح واإلسھال، والصداع، والتھاب الملتحمة، وألم الحلق، األنف، 
تكون ھذه األعراض خفیفة وتبدأ بشكل أو تغیر لون أصابع الیدین أو القدمین، وعادة ما جلدي 

بأعراض خفیفة جداً؛ ویتعافى معظم الناس ویصاب بعض الناس بالعدوى دون أن یشعروا إال تدریجي، 
لدى شخص واحد تقریباً من إلى عالج خاص، ولكن األعراض تشتد الحاجة ) من المرض دون %80(نحو 

التنفس، وتزداد مخاطر اإلصابة فیعاني من صعوبة في  19-مصابین بمرض كوفیدأشخاص  5بین كل 
أخرى، مثل: ارتفاع ضغط الدم، أو بین المسنین واألشخاص المصابین بمشاكل صحیة بمضاعفات وخیمة 

  .)30(السكري، أو السرطان، مما قد یسبب لھم الوفاة أوأمراض القلب والرئة، 
  المبحث األول: أًثر التقعید المقاصدي في تخریج نوازل كورونا.

للتقعید المقاصدي أثر كبیر في االجتھاد النوازلي ألنھ یعین المجتھد في النوازل على الوصول إلى 
وأسرار؛ وقد جاء ھذا المبحث لبیان أھم األصول  ُحكم یكون موافقا لمقاصد الشرع وكلیاتھ وما یتغیَّاه من ِحكم

  والكلیات المقاصدیة التي یجب مراعاتھا عند النظر في نوازل وباء كورونا مع ذكر تطبیقاتھا الفقھیة.
   



  میلود لیفةد.  
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المطلب األول: تخریج نازلة تعلیق إقامة الجمعة والجماعات على قاعدة: "حفظ النفس یقدم على حفظ 
  جزئي الدین".

  بیان القاعدة وحجیتھا. الفرع األول:
أن حفظ الدین مقدم على غیره من الضروریات  )31(األصل الكلي الذي علیھ جماھیر األصولیین

ومنھا حفظ النفس، وقد بین اآلمدي سبب جعل الدین مقدما على غیره من الضروریات فقال: ((فما مقصوده 
عادة األبدیة في جوار رب العالمین، حفظ أصل الدین یكون أولى، نظرا إلى مقصوده وثمرتھ من نیل الس

َوَما َخلَْقُت وما سواه من حفظ األنفس والعقل والمال وغیره فإنما كان مقصودا من أجلھ على ما قال تعالى: 
ْنَس إِالَّ لِیَْعبُُدونِ    . )32(]))56[الذاریات:  اْلِجنَّ َواْإلِ

األخرى، لما یتضمنھ الدین من ومن جھة أخرى، فإن في حفظ الدین حفظا لسائر الضروریات 
أحكام وتشریعات تحقق المحافظة على األنفس واألعراض والعقول واألموال؛ فلحفظ األنفس شرع هللا 
القصاص، وحرم االعتداء على النفس اإلنسانیة بغیر حق، كما حرم السرقة والغش والتبذیر حفاظا على 

الحد حمایة لألعراض، وحرم شرب الخمر وعاقب المال، وشرع الزواج، وحرم الزنا والقذف وجعل فیھا 
علیھ بالجلد رعایة لمقصد حفظ العقل؛ فظھر جلیا أن في المحافظة على الدین، بإقامة أصولھ وأركانھ، 
وتطبیق شعائره وأحكامھ، حفاظا على سائر الكلیات والمصالح، فال ریب في تقدیمھ علیھا؛ وال أدل على 

موال في الجھاد في سبیل هللا، من أجل إعالء كلمة هللا وحراسة الدین من بذل األنفس واأل -كذلك-ذلك 
وإعزاز أمره، ولذا قال الشاطبي: ((فإنا إذا نظرنا إلى األول وجدنا الدین أعظم األشیاء، ولذلك یھمل في 

.. وھكذا والمال؛ . جانبھ النفس والمال وغیرھما، ثم النفس، ولذلك یھمل في جانبھا اعتبار قوام النسل والعقل
  .)33(سائرھا))

ھذا بالنظر الكلي، وأما بحسب الجزء فإنھ یقدم كلي النفس على جزئي الدین عند التعارض، كما 
  .)35(، إذ ((أن الشرع یؤثر الكلي على الجزئي)))34(أفادتھ ھذه القاعدة التي بین أیدینا

مي آلدمي، وحق اآلدوتعلیل ذلك: أن مقصود حفظ الدین حق هللا تعالى، ومقصود حفظ النفس حق ل
مرجح على حقوق هللا تعالى، ألنھا مبنیة على الشح والمضایقة، وحقوق هللا تعالى مبنیة على المسامحة 
والمساھلة، من جھة أن هللا تعالى ال یتضرر بفوات حقھ، فالمحافظة علیھ أولى من المحافظة على حق ال 

لى مصلحة الدین، حیث خفف عن المسافر یتضرر مستحقھ بفواتھ، ولھذا رجح الشرع مصلحة النفس ع
بإسقاط الركعتین وأداء الصوم، وعن المریض بترك الصالة قائما وترك أداء الصوم، وقدم مصلحة النفس 
على مصلحة الصالة في صورة إنجاء الغریق؛ وقد نبھ اآلمدي أن ھذه الصور لیس فیھا تقدیما لكلي النفس 

(وأما التخفیف عن المسافر والمریض فلیس تقدیما لمقصود النفس على كلي الدین بل على جزئیھ، فقال: (
، ونفس المعنى نجده في )36(على مقصود أصل الدین بل على فروعھ، وفروع أصل غیر أصل الشيء))

  .)37(قول صفي الدین الھندي: ((فحق اآلدمي إنما یقدم على حق هللا تعالى في فروع الشرع، دون أصولھ))
ز مسلك دفع التعارض بین مقصدي حفظ الدین والنفس، وبین أنھ على وقد لخص عبد هللا درا

مرتبتین عندما قال: ((إن أصول الدین تقدم على اعتبار النفس واألعضاء، فإذا توقف حفظ الدین على 
المخاطرة بالنفس أو األعضاء قدم الدین، ولذا وجب الجھاد لحفظ الدین وإن أدى إلى ضیاع كثیر من النفوس، 

أصول الدین، فأنت تعلم أن األمر فیھا غیر ذلك، فكثیرا ما یسقط الشارع واجبات دینیة محافظة  أما غیر
على النفس حتى من نحو المرض، وحینئذ، فلیس اعتبار األمور الدینیة مقدما على النفس وال على المال في 

  .)38(كل شيء))
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  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.
)، اتفقت 19-لعدد اإلصابات والموتى بسبب فیروس كورونا المستجد (كوفید مع الزیادة المخیفة

إلى أن خطورة ھذا الفیروس تكمن أساسا في سرعة  -رغم اختالف سیاساتھا ودیاناتھا-دول العالم أجمع 
انتشاره بین الناس في صمت، إذ المصاب قد ال تظھر علیھ أعراضھ، فیكون ناقال للفیروس إلى غیره من 

 یشعر، فلجأت كافة دول العالم إلى عدة تدابیر احترازیة تمنع من انتشاره، وتحد من خطر اإلصابة حیث ال
بھ، من خالل منع التجمعات التي ھي أكبر عوامل نقل العدوى واإلصابة بالفیروس؛ ولما كانت المساجد 

الجمع والجماعات  ا الفیروس، كان من المصلحة تعلیق إقامةلیست بمنأى عن األخطار التي یسببھا ھذ
، دفعا للضرر المتوقع عن األنفس واألرواح، وفي ھذا استعمال لھذه القاعدة المقاصدیة الشریفة من )39(بھا

أن تعلیق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد تقدیم حفظ كلي النفس على جزئي الدین عند التعارض، وذلك 
لصالة، وھي قائمة في البیوت، وصالة الظھر تقوم لیس نقضا لكلیة حفظ الدین؛ فإن حفظ الدین في مبدأ ا

مقام الجمعة عند العذر، فإغالق المساجد لیس ھدماً لكلیة حفظ الدین، وفیھ تحقیق لمصلحة حفظ األنفس من 
  الموت والھالك.

المطلب الثاني: تخریج نازلة التباعد في الصالة، وترك المصافحة والزیارات على قاعدة: "درء المفاسد 
  من جلب المصالح".أولى 

  الفرع األول: بیان القاعدة وحجیتھا.
أنھ إذا تعارضت مفسدة ممنوعة مع مصلحة مشروعة فإن المیزان المقاصدي  )40(معنى القاعدة

، ومن )41(یقتضي أن تترك المصلحة دفعا للمفسدة، ألن اعتناء الشرع بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات
من إعادة البیت على قواعد إبراھیم  -صلى هللا علیھ وسلم-لك امتناع النبي أعظم الشواھد الشرعیة على ذ

مع أنھ مصلحة، دفعا لمفسدة أعظم وھي نفور العرب من اإلسالم، لما في قلوبھم من تعظیم البیت، ولذل قال 
 :» بِاْلبَْیِت، فَھُِدَم، فَأَْدَخْلُت فِیِھ َما أُْخِرَج ِمْنھُ، َوأَْلَزْقتُھُ یَا َعائَِشةُ، لَْوالَ أَنَّ قَْوَمِك َحِدیُث َعْھٍد بَِجاِھلِیٍَّة َألََمْرُت

، قال النووي: ((وفي ھذا )42(»بِاألَْرِض، َوَجَعْلُت لَھُ بَابَْیِن، بَابًا َشْرقِیًّا، َوبَابًا َغْربِیًّا، فَبَلَْغُت بِِھ أََساَس إِْبَراِھیمَ 
: إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع الحدیث دلیل لقواعد من األحكام، منھا

أخبر أن نقض الكعبة وردھا إلى ما كانت علیھ  بین فعل المصلحة وترك المفسدة، بدئ باألھم، ألن النبي 
من قواعد إبراھیم مصلحة، ولكن تعارضھ مفسدة أعظم منھ وھي خوف فتنة بعض من أسلم قریبا، وذلك 

  .)(()43ونھ من فضل الكعبة، فیرون تغییرھا عظیما فتركھا لما كانوا یعتقد
على أن ھذه القاعدة مقیدة بأن تزید المفسدة على المصلحة، أو تساویھا، أو ال یعلم أیھا األغلب، 
فحینئذ یكون درء المفسدة أولى، وأما إذا كان جانب المصلحة أكبر من جانب المفسدة، فإن المصلحة ال تترك 

؛ )44(فسدة، وھذا ما أفادتھ قاعدة: ((تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة وال تترك لھا))بحجة وجود الم
قال ابن نجیم: ((وقد تراعى المصلحة لغلبتھا على المفسدة؛ فمن ذلك الصالة مع اختالل شرط من شروطھا، 

ال  خالل بجالل هللا تعالى في أنمن الطھارة، أو الستر، أو االستقبال؛ فإن في كل ذلك مفسدة، لما فیھ من اإل
یناجى إال على أكمل األحوال، ومتى تعذر علیھ شيء من ذلك جازت الصالة بدونھ، تقدیما لمصلحة الصالة 

  .)45(على ھذه المفسدة))
  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.

د العدوى فال بأس من تباعالسنة في صالة الجماعة أن تكون الصفوف متراصة متقاربة، لكن إذا خشیت  -
  .)46(المصلین، ألن درء الضرر عنھم أولى من مصلحة إقامة الصفوف وتسویتھا
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المصافحة عند اللقاء سنة، وفیھا من المصالح كثیر، من مغفرة الذنوب، وإزالة الشحناء، وانبات المحبة  -
فیروس التقاریر الطبیة المتعلقة بوالمودة، لكن إذا خشي المسلم الضرر بالمصافحة بالعدوى، كما تؤكد علیھ 

 .)47(كورونا، فإن المسلم یكتفي بالسالم مشافھة، درءا للمفاسد، إذ ھو أولى من جلب مصالح أقل رتبة ونفعا
التزاور والتواصل بین المسلمین في األعیاد واألفراح واألتراح، من آداب اإلسالم وأخالق أھل اإلیمان،  -

انتشار العدوى وحصول المرض، فإنھ یترك إلى حین زوال الوباء ورفع لكن إذا كان سیترتب على ذلك 
 . )48(البالء، تقدیما لدرء المفاسد على جلب المصالح

المطلب الثالث: تخریج نازلة الغلق المؤقت للمساجد وتغطیة الفم في الصالة ولبس الكمامة حال اإلحرام 
  على قاعدة: "تحمل الّضرر األدنى لدفع الضرر األعلى".

  الفرع األول: بیان القاعدة وحجیتھا.
في المسلك الذي یجب أن یلجأ إلیھ المجتھد عند تعارض المصالح فیما بینھا،  )49(تبحث ھذه القاعدة

ویتعذر تحصیلھا جمیعا، أو تتعارض عنده المفاسد فیما بینھا، ویتعذر دفعھا جمیعا، فتنص على وجوب 
رین یتقدیم المصلحة العلیا وإن فاتت الدنیا، ودفع المفسدة العلیا وإن وقعت الدنیا، ألن ((اتباع خیر الخ

  .)50(مطلوب، واجتناب شر الشرین فیھ مرغوب))
وھذه القاعدة سنة تشریعیة مطردة، مبثوثة في أصول الدین وفروعھ، تظھر بأدنى تأمل لموارد  

الشریعة وأحكامھا المختلفة، قال ابن القیم: ((وإذا تأملت شرائع دینھ التي وضعھا بین عباده، وجدتھا ال 
صة أو الراجحة بحسب اإلمكان، وإن تزاحمت قدم أھمھا وأجلھا وإن تخرج عن تحصیل المصالح الخال

فاتت أدناھما؛ وتعطیل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب اإلمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمھا فسادا 
باحتمال أدناھما؛ وعلى ھذا وضع أحكم الحاكمین شرائع دینھ، دالة علیھ شاھدة لھ بكمال علمھ وحكمتھ، 

وإحسانھ إلیھم؛ وھذه الجملة ال یستریب فیھا من لھ ذوق من الشریعة وارتضاع من ثدیھا  ولطفھ بعباده
  . )51(وورود من صفو حوضھا))

  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة. 
إذا وازن المجتھد الناظر في حكم تعلیق الصالة بالمساجد زمن األوبئة، كوباء كورونا المنتشر ھذه األیام،  -

ھ أمام مفسدتین، األولى: تعطیل المساجد مؤقتا إلى حین زوال الوباء، والثانیة: ما ینتج عن انتشار یجد أن
المرض من انھاك للنظام الصحي للدولة، وتضاعف لحاالت المرض والوفیات، یجعل فقیھ الواقع والشرع 

ع أھل البیت الواحد، یقطع بأن ترك الجماعات والجمع أخف، ألنھا تترك إلى بدل، وھو إقامة الجماعة م
وصالة الظھر بدال عن الجمعة، وأما ھالك األنفس وضرر األبدان فمفسدة ال تستدرك، والشرع والحكمة 

  .)52(والعقل یقتضي تحمل المفسدة األخف دفعا لما ھو أشد منھا
ِ «قال:  -رضي هللا عنھ-یكره للمصلي تغطیة الفم في الصالة، لحدیث أبي ھریرة  - أَْن  نَھَى َرُسوُل هللاَّ

َالةِ  ُجُل فَاهُ فِي الصَّ الكمامة، كما ھو الحال من خوف انتشار إلى لبس  إذا دعت الحاجةلكن  ،)53(»یَُغطَِّي الرَّ
تقال ان، فال بأس من تغطیة الفم حال الصالة، بل قد تجب، إذ أن مفسدة ذلك أخف من مفسدة وباء كورونا

 .)54(بالفیروس العدوى
یحرم على كلٍّ من الرجل والمرأة لبس القفاز في حال اإلحرام، كما یحرم على المرأة تغطیة وجھھا حال  -

إحرامھا بنقاب ونحوه، لكن إن دعت الحاجة للبس الرجل والمرأة للقفاز، أو أن تلبس المرأة الكمامة، خشیة 
  .)55(ناھماانتقال عدوى؛ فال حرج في اللبس حالتئذ، دفعا لشر الشرین بارتكاب أد
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المطلب الرابع: تخریج نازلة التباعد بین الّصفوف وتسویتھا على قاعدة: "مراعاة المقاصد مقّدم على 
  مراعاة الوسائل".

  الفرع األول: بیان القاعدة وحجیتھا.
المقاصد ھي: األفعال التي تعلق الحكم الشرعي بھا لذاتھا، ألنھا تتضمن المصلحة أو المفسدة إما 

ما باإلفضاء إلیھا مباشرة؛ أما الوسائل فھي: األفعال التي ال یتعلق الحكم بھا لذاتھا؛ ألنھا ال بنفسھا، وإ
تتضمن مصلحة وال مفسدة ذاتیة، وإنما یتعلق الحكم بھا باعتبار المقصد الذي تفضي وتوصل إلیھ؛ مثال 

 تضمنھ من المصالح في أنفسھا،ھذا: الصالة والحج فھي من المقاصد؛ ألنھ قد تعلق الحكم بذاتھا نظًرا لما ت
ولما تفضي إلیھ مباشرة أیضا، وأما المشي للصالة، والسفر للحج، فھي جمیعھا من الوسائل؛ ألن الحكم لم 
یتعلق بھا لذاتھا، وإنما تعلق الحكم بھا باعتبار مقاصدھا المفضیة إلیھا، حیث إن مجرد قطع المسافات ال 

 یفضي إلى المصالح إال عن طریق األعمال المتوسل إلیھا: من یتضمن مصلحة وال مفسدة ذاتیة، وھو ال
  .)56(الصالة والحج

((موارد األحكام على قسمین: مقاصد: وھذا المعنى للمقاصد والوسائل ھو ما بینھ القرافي بقولھ: 
وھي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسھا، ووسائل: وھي الطرق المفضیة إلیھا، وحكمھا حكم ما أفضت 

  .)57(إلیھ من تحریم وتحلیل، غیر أنھا أخفض رتبة من المقاصد في حكمھا))
وبناء على ھذا الذي قرره القرافي ھنا من أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد، جاءت ھذه 

لتؤكد على أنھ في حال تعذر إقامة المقصد والوسیلة معا، أو یكون الحرص على تحصیل الوسیلة  )58(القاعدة
بالمقصد، فحینئذ تقدم المقاصد على الوسائل، إذ ال یعقل أن تضیع الغایات المتبوعة من أجل  سببا لإلخالل

((الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا، وسائلھا التابعة لھا، ولذا قال القرافي في موضع آخر: 
  .)59(فمھما تعارضا تعین تقدیم المقاصد على الوسائل))

  لة على القاعدة.الفرع الثاني: تخریج الناز
الموازنة المصلحیة في حكم نازلة تسویة الصفوف أیام انتشار وباء كورونا تقتضي جواز تباعد 

، إذ أن تسویة الصفوف بمحاذاة المناكب واألقدام، وسیلة إلى تحقیق مصلحة )60(المصلین في الصف الواحد
مقصودة وھي إقامة الجمعة والجماعات، ولما كان الجمع بین المقصد ووسیلتھ في حال الخوف على األرواح 

یة اواألنفس من انتقال العدوى متعذر، كان متعینا القول بجواز التباعد، تقدیما لمراعاة المقاصد على رع
  الوسائل.  

المطلب الخامس: تخریج نازلة الحجر الصحي وإفشاء أسرار المریض على قاعدة: "المصلحة العامة 
  مقدَّمة على المصلحة الخاصة".

  الفرع األول: بیان القاعدة وحجیتھا.
  : )61(تنقسم المصلحة باعتبار العموم والخصوص إلى قسمین

أو الجمھور، وال التفاَت منھ إلى أحوال األفراد إّال من  : وھي ما فیھ صالُح عموم األمةمصلحة عامة
حیث إنھم أجزاء من مجموع األمة، ومنھ معظم فروض الكفایات، كطلب العلم الدیني والجھاد الذي یكون 

  سبباً في حصول قوة لألمة.
: وھي ما فیھ نفع اآلحاد باعتبار صدور األفعال من آحادھم لیحصل بإصالحھم ومصلحة خاصة

ح المجتمع المركب منھم، فااللتفات فیھ ابتداء إلى األفراد، وأما العموم فحاصل تبعاً، وھذا مثل حفظ صال
المال من السرف بالحجر على السفیھ مدة سفھھ، فذلك نفع لصاحب المال لیجده عند رشده، أو یجده وارثھ 

  من بعده، ولیس نفعاً للجمھور.
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أحد المعاییر الترجیحیة التي تسلك في الترجیح بین المصالح المتعارضة،  )62(وتبین ھذه القاعدة
فتنص على أنھ في حال تقابل مصلحتین: احداھما: عامة شاملة، متعد نفعھا للجمھور، واألخرى: خاصة، 

  قاصر نفعھا على آحاد الناس، فإننا نقدم العامة على الخاصة عند تعذر الجمع بینھما.
عن تلقي الركبان وأن یبیع حاضر لباد، كما ثبت ذلك  ویة لھذه القاعدة نھیھ ومن التطبیقات النب

ْكبَاَن، َوالَ یَبِْع َحاِضٌر لِبَادٍ «: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنھما -من حدیث ابن عباس  ، )63(»الَ تَلَقَُّوا الرُّ
عن بیع الحاضر للبادي مراعاة  عملي لھذه القاعدة؛ ففي النھي عن ھاتین البیعتین ھو تطبیق فنھیھ 

للمصلحة العامة ألھل السوق بشرائھم السلع رخیصة، حیث قدمت على انتفاع الواحد ببیعھ سلعتھ غالیة، 
ألن الغالب أن ال یقف البدوي على األسعار الجاریة في الحضر، وفي بیع الحاضر لھ تضییق على أھل 

ة أھل البلد في أن ینتفعوا جمیعاً بالشراء من الجالب السوق؛ وفي النھي عن تلقي الركبان تقدیم لمصلح
مباشرة، على مصلحة المتلقي الذي یتكسب من ھذه المعاملة، وینتفع بالرخص وحده؛ وقد أوضح ھذا المعنى 

((الشرع في مثل ھذه المسألة وأخواتھا انبنى على مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي المازري عندما قال: 
ا كان البادي إذا باع لنفسھ انتفع أن ینظر للجماعة عل ى الواحد، وال یقتضي أن ینظر للواحد على الواحد، ولَمَّ

سائر أھل السوق فاشتروا ما یشترونھ رخیًصا، وانتفع سائر سكان البلد، نُِظر ألھل البلد علیھ، ولما كان إنما 
لحة، ، لم یكن في إباحة التلقي مصینتفع بالرْخص المتلقي خاصة، وھو واحد في قبالة الواحد الذي ھو البادي

ال سیما وینضاف إلى ذلك علة ثانیة وھي لحوق الضرر بأھل السوق في انفراد المتلقي عنھم بالرخص، 
  .)64(وقطع المواد عنھم وھم أكثر من المتلقي، َفنُِظر لھم علیھ))

  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.
، حیث یعزل عن بقیة األصحاء طیلة فترة )65((كورونا) بالحجر الصحيیُلزم المریض بالفیروس التاجي  -

حضانة المرض، ویوضع تحت الرقابة الطبیة إلى أن تنتھي ھذه الفترة، وھو وإن كان فیھ مضرة على 
المعزول، بمنعھ من مزاولة حیاتھ الخاصة، وربما من الكسب واالسترزاق، وخاصة إذا كان أعراض 

خفیفة، إال أن ذلك مغمور في سبیل تحقیق مصلحة عامة للمجتمع، وھي المحافظة اإلصابة بالمرض عنده 
على صحة اآلخرین، ودرء انتقال العدوى منھ إلیھم، فتقدم المصلحة العامة للمجتمع على المصلحة الخاصة 

  للمریض.
، أو راألصل المقرر شرعا تحریم إفشاء الطبیب لسر مریضھ، سواء أفصح المریض للطبیب بذلك الس -

اطلع علیھ الطبیب من خالل الفحوصات والتحالیل؛ لكن إذا كان في إفشاء السر تحقیق لمصلحة عامة 
، كما ھو الحال لمرضى وباء كورونا، فإنھ یشرع فیھ إفشاء السر للجھات المختصة، لما فیھ )66(للمجتمع

دفع الضرر عنھم، على من مصلحة تفادي انتقال العدوى بین الناس، فتقدم المصلحة العامة للناس ب
 المصلحة الخاصة للمریض في كتمان سره.

  المبحث الثاني: أُثر التقعید األصولي في تخریج نوازل كورونا.
التقعید األصولي آلة من آالت ضبط االجتھاد، وأس من أسس االستنباط وتنزیل األحكام الشرعیة 

  یة ذات العالقة بنوازل وباء كورونا.على وقائع الناس، وفي ھذا المبحث عرض لبعض القواعد األصول
المطلب األول: تخریج نازلة منع إقامة الجمعة واالعتكاف في البیوت على قاعدة: "األصل في العبادات 

  التوقّف"
  الفرع األول: بیان القاعدة وحجیتھا.

العبادات ھي جملة األقوال واألعمال التي یقوم بھا المكلف بكیفیة مخصوصة على سبیل التقرب 
إلى هللا تعالى واالمتثال لھ واالنقیاد والخضوع إلیھ، وھي محددة ومبینة إجماًال وتفصیًال، تم ضبطھا وبیانھا 
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ھي ثابتة لفعلیة واإلقراریة، فوتفصیلھا وشرحھا في نصوص القرآن الكریم، وفي السنة النبویة القولیة وا
وباقیة ودائمة إلى یوم القیامة، ال ینبغي تغییرا وتبدیلھا، وال یجوز البتة الزیادة فیھا أو التنقیص منھا؛ لذلك 
ُمنعت البدعة والزیادة، كما ُمنع التھاون والتقصیر والتنقیص، ولیس على المكلف إال أن یلزم األمر الشرعي، 

ذي بین العبادة المطلوبة للشارع والمرادة لھ، إذ أن مقصود الشارع في العبادة والطاعة واإللزام الرباني ال
  .)67(أن یعبدوه ویطیعوه كما أمرھم وكلفھم، ولیس كما اشتھوا واجتھدوا وغیَّروا

، لتؤكد على أن المسلم یحظر علیھ القیام بعبادة حتى یأتي )68(ولذلك تقررت ھذه القاعدة األصولیة
فیتھا من الشارع الحكیم، فال تشرع العبادات، في أصلھا، أو في كیفیتھا وھیئتھا، إال بالشرع، ال بیانھا وكی

باآلراء واألھواء، قال الشاطبي: ((وبذلك كلھ یعلم من قصد الشارع أنھ لم یَِكْل شیئا من التعبدات إلى آراء 
  .)69(كما أن النقصان منھ بدعة))العباد، فلم یبق إال الوقوف عند ما َحدَّهُ، والزیادة علیھ بدعة، 

واألصل في ھذه القاعدة األدلة الشرعیة الكثیرة المتضافرة على أن التشریع � وحده، وأن كل عبادة 
ُ على غیر الھدي النبوي مردودة باطلة، قال تعالى:  یِن َما لَْم یَأَذْن بِِھ هللاَّ  أَْم لَھُْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَھُْم ِمَن الدِّ

َمْن : «قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنھا -]، وثبت في الصحیحین من حدیث عائشة 21[الشورى: 
  .)71(»َمْن َعِمَل َعَمًال لَْیَس َعلَْیِھ أَْمُرنَا فَھَُو َردٌّ «، وفي لفظ: )70(»أَْحَدَث فِي أَْمِرنَا ھََذا َما لَْیَس فِیِھ، فَھَُو َردٌّ 

  ة على القاعدة.الفرع الثاني: تخریج النازل
مع تفشي وباء كورونا، وتعلیق كثیر من الدول صالة الجمعة والجماعات في المساجد، انتشرت بعض  -

الفتاوى التي تدعو المسلمین إلى عقد صالة الجمعة في بیوتھم مع أھلیھم وذویھم، والصحیح عدم صحة 
منھا: أن األصل صالة الجمعة في البیوت، وعدم إجزائھا أو سقوط الفرض بھا، ویدل على ذلك عدة أدلة، 

في العبادات أنھا توقیفیة قائمة على االتباع، فال یجوز إقامتھا إال على وفق الھدي النبوي، ولم یرد عن 
وال عن صحابتھ الكرام، وال عن السلف الماضین، إقامة صالة الجمعة في البیوت، مع قیام  النبي 

یح وخوف وبرد، فدل على أن القول األعذار التي جمعت من أجلھا الصلوات في زمنھم، من مطر ور
بجواز إقامة صالة الجمعة في البیوت قول محدث ال یعلم لھ قائل على مدار تاریخ األمة، فالواجب االقتصار 

  .)72(في أداء ھذه الشعیرة على الصفة الشرعیة المأثورة، فإن تعذر فالواجب صالتھا ظھرا
َوَال شروطھ أن یكون في المساجد، لقول هللا تعالى: االعتكاف من العبادات المشروعة المسنونة، ومن  -

وال أزواجھ وال أصحابھ  ]، ولم یعتكف رسول هللا 187[البقرة:  تُبَاِشُروھُنَّ َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجدِ 
إال في المسجد، ولذا فال یشرع االعتكاف في البیوت بسبب إغالق المساجد خوفا من انتشار وباء كورونا، 

 .)73(ألن االعتكاف عبادة، والعبادة توقیفیة
المطلب الثاني: تخریج نازلة ترك الصالة على المیت، والتبرع ببالزما الدم على قاعدة: "سقوط فرض 

  الكفایة بفعل البعض".
  الفرع األول: بیان القاعدة وحجیتھا.

  ینقسم الفرض باعتبار المأمور إلى قسمین:
ھًا إلى كل مكلف بعینھ، بحیث ال یسقط عنھ بفعل األول : فرض العین، وھو ما كان الخطاب بھ متوجِّ

  غیره؛ كالصالة، والزكاة، والحج وغیرھا من فروض األعیان.
ھًا إلى جملة المكلفین دون النظر إلى فاعلھ؛ كتغسیل : فرض والثاني الكفایة، وھو ما كان الخطاب بھ متوجِّ

 الموتى، وتكفینھم، والصالة علیھم، وكإغاثة الملھوفین، والمضطرین.
إذ المقصود لفرض الكفایة تحصیل المصالح ودرء المفاسد دون ابتالء األعیان بتكلیفھ، والمقصود 

المصلحة لكل واحد من المكلفین على حدتھ، لتظھر طاعتھ أو معصیتھ، فلذلك ال  بتكلیف األعیان حصول
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یسقط فرض العین إال بفعل المكلف بھ، ویسقط فرض الكفایة بفعل القائمین بھ دون من كلف بھ في ابتداء 
 .)74(األمر

أن الخطاب في فرض الكفایة متوجھ إلى جمیع المكلفین، فإن قام بھ بعضھم  )75(ومعنى ھذه القاعدة
  .)76(سقط التكلیف عن الجمیع، وإن لم یقم بھ أحد أثم الجمیع

  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.
الصالة على المیت فرض كفایة، ومع خشیة انتشار عدوى فیروس كورونا؛ فإنھ یصلي على جنازة  -

بالفایروس حسب الحال؛ فإن أمكن الصالة علیھ جماعة ُصلي علیھ، فإن تعذر االجتماع، صلى  المصاب
علیھ عدد یستطیعون القیام بالجنازة ودفنھا إقامة لفرض الكفایة، مع االلتزام باالحتیاطات االحترازیة عند 

الواقي، مع غسل األیدي نقل الجنازة ودفنھا، من استعمال الكمامات الطبیة، والقفازات، واللباس الطبي 
  .)77(بالمعقمات، تحرزا من اإلصابة بالفیروس

-covidأكدت بعض الدراسات الطبیة أن بالزما الدم المأخوذة من المتعافین من فیروس كورونا المستجد ( -
 وقد قامت بعض الدول باستعمال ذلك كطریقة للعالج)، تساعد في شفاء المرضى المصابین بالفیروس، 19

من ھذا المرض، وعلیھ فإنھ یجب وجوبا كفائیا على المتعافین من المرض التبرع بالزما دمائھم من أجل 
استعمالھا في مداواة المرضى، فإن قام بھ من یكفي سقط الوجوب عن البقیة، وإال لزم الجمیع التبرع إلنقاذ 

یعفى من ذلك إال من كان لھ عذر؛ وھذا ما أكدتھ فتوى المجمع الفقھي العراقي حیث  حیاة المصابین، وال
جاء فیھا ما نصھ: ((إن التبرع ببالزما الدم؛ وھو الجزء الذي تتركز فیھ األجسام المضادة بعد شفاء 

خرین، ، یندرج ضمن مسألة التبرع بالدم إلنقاذ حیاة اآل19كوفید-المرضى من اإلصابة بفایروس كورونا
وحكمھ الشرعي أنھ واجب على الكفایة إن حصلت ببعضھم كفایة، وإن لم تحصل الكفایة وجب على جمیع 
المتشافین من المرض التبرع لتوقف إنقاذ حیاة المصابین علیھ، ویحرم علیھم االمتناع عنھ، ویأثم الممتنع 

اَھا ﴿َوَمْن أَْحیَ جب لقول هللا تعالى: من غیر عذر؛ ألن في التبرع سعیا إلنقاذ األنفس األخرى وإحیاؤھا وا
 .)78(]))32[المائدة: فََكأَنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیًعا﴾

عدة: "ال تكلیف إالّ مع المطلب الثالث: تخریج نازلة ترك غسل المیت، وتكفینھ، والصالة علیھ على قا
  اإلمكان"

  فرع األول: بیان القاعدة وحجیتھاال
: أن التكالیف الشرعیة مشروط تنفیذھا باستطاعة اإلنسان، فما كان في إمكانھ )79(ومعنى القاعدة

َال فعلھ لزمھ، وما ال فال، فا� تعالى ال یكلف اإلنسان إال بحسب طاقتھ وقدرتھ ووسعھ، قال هللا عز وجل: 
ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَا ]، وإذا 152[األنعام:  نَُكلُِّف نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَاَال ]، وقال أیضا: 286[البقرة:  یَُكلُِّف هللاَّ

عجز اإلنسان عن الواجب سقط، ولو اضطر إلى فعل المحرم أبیح، ولذلك تقرر في قواعد الشرع الكلیة أنھ: 
، وھذا من تیسر هللا تعالى على عباده، ولطفھ ورحمتھ )80(واجب مع عجز، وال حرام مع ضرورة)) ((ال
  بھم.

  اني: تخریج النازلة على القاعدة.الفرع الث
تقوم إدارة المستشفى في بعض البالد غیر اإلسالمیة بحرق جثث األموات، فال یتمكن المسلمون 
من غسل موتاھم وتكفینھم والصالة علیھم، وعلى ذلك یسقط الغسل والتكفین، ألن التكلیف شرطھ اإلمكان، 

على النجاشي في الیوم الذي مات  كما صلى النبي  )81(وأما الصالة فإنھ یصلى على المیت صالة الغائب
ِ «: -رضي هللا عنھ -فیھ، فعن أبي ھریرة  نََعى النََّجاِشيَّ فِي الیَْوِم الَِّذي َماَت فِیِھ، َخَرَج إِلَى  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

  .)82(»الُمَصلَّى، فََصفَّ بِِھْم َوَكبََّر أَْربًَعا



  أثر التقعید المقاصدي واألصولي في تخریج نوازل كورونا 
 

  

       45                          اإلحیاء مجلة

ال یتم الواجب إال  ما لحجر الصحي وإفشاء أسرار المرضى على قاعدة: "المطلب الرابع: تخریج نازلة ا
  بھ فھو واجب"

  فرع األول: بیان القاعدة وحجیتھاال
تعرف عند علماء األصول بـ: "مقدمة الواجب"، ومعناھا: أن ما ورد فیھ الدلیل  )83(ھذه القاعدة

بإیجابھ، وكان ذلك الواجب ال یؤدَّى إال بعمل من األعمال حتى یمكن فعلھ، فإن ذلك العمل المؤدي إلى 
الخدري  یدالواجب یعتبر واجبا ولو لم یرد فیھ دلیل على وجوبھ، ومن األدلة على ھذه القاعدة حدیث أبي سع

ا بَلََغ النَِّبيُّ «قال:  -رضي هللا عنھ - ، فَأََمَرنَا بِالفِْطِر، فَأَْفطَْرَنا  لَمَّ َعاَم الفَْتحِ َمرَّ الظَّْھَراِن، فَآَذنَنَا بِلِقَاِء الَعُدوِّ
ال یتم إال بالفطر حتى  -وھو واجب -فالفطر للصائم المسافر مباح، ولكن لما كان الجھاد  ،)84(»أَْجَمُعونَ 

  .)85(باإلفطار، فصار الفطر واجباً، ألن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب یتقووا على الجھاد، أمرھم النبي 
  :)86(ویشترط في وجوب ما ال یتم الواجب إال بھ شرطان

ان معلقاً على : أن یكون الوجوب مطلقاً، أي: غیر معلق على حصول ما یتوقف علیھ، فإن كاألول
َالةَ لُِدلُوِك الشَّْمِس إِلَى َغَسقِ اللَّْیلِ حصول ما یتوقف علیھ فھو غیر ملزم، كقولھ تعالى:  اإلسراء: [ أَقِِم الصَّ

]، فإن وجوب الصالة مقید بوجود الدلوك، فال یكون الدلوك واجبا، وواجب مطلق بالنسبة للطھارة 78
  والتوجھ للقبلة.

یكون ما یتوقف علیھ الواجب مقدوراً للمكلف، بأن یكون في وسع المكلف اإلتیان : أن الشرط الثاني
بھ، كالوضوء للصالة والسیر إلى مكة للحج، فإن لم یكن مقدوراً للمكلف فال یجب علیھ تحصیلھ، وال یكون 

لمكلف، ل واجباً بوجوب الواجب المطلق، كحضور العدد في الجمعة بالموضع الذي تقام فیھ، فإنھ غیر مقدور
ألن كل واحد ال یقدر إال على حضور نفسھ دون غیره، فالجمعة بالنسبة لحضور العدد واجب مطلق، 
ویتوقف على حضور العدد وجود الجمعة، ألنھا ال تنعقد بدونھ، لكنھ ال یجب لكونھ غیر مقدور، ولتوقف 

   یوجب إیجابھ وجوب مقدمتھ.وجوب الجمعة على وجود العدد بالمصر الذي تقام فیھ الجمعة واجب مقید فال
  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.

الحجر الصحي، ولذلك یجب االلتزام بھ،  -ومنھا وباء كورونا-من أھم طرق مكافحة األمراض المعدیة  -
والحرص على عدم مخالطة المرضى لألصحاء، ألن حفظ األنفس واجب، ووسیلتھ زمن الوباء تجنب 

  .)87(فیكون واجبا مخالطة الناس،
یجب على المصاب بفیروس كورونا أن یخبر الجھات المسؤولة بما ھو فیھ، وأن یفصح كذلك بمرضھ  -

إلى كل من یالقیھ ویجتمع معھ، ألن كف األذى والضرر عن اآلخرین واجب شرعي، وذلك ال یتحقق ھنا 
حد من انتقال العدوى منھ إلیھم، إال بعلم الناس بمرض المریض، لیتخذوا اإلجراءات االحترازیة التي ت

 .)88(فیكون إفصاح المریض بمرضھ واجبا
مكان زمان والالمطلب الخامس: تخریج نازلة تعلیق الجمعة والجماعات على قاعدة: "تغیر الفتوى بتغیر ال

  والعادات واألحوال"
  فرع األول: بیان القاعدة وحجیتھاال

جلیلة النفع، عظیمة القدر، وھي من محاسن دین اإلسالم ورعایتھ لمصالح الناس  )89(ھذه القاعدة
في كل زمان ومكان، وذلك أنھ لما كانت الفتوى تنزیال للحكم الشرعي على الواقع المعاش، والواقع یختلف 

، ولو لم عباختالف األزمنة واألمكنة والعوائد واألحوال، اقتضى ذلك ضرورة تغیر الفتوى بتغیر ذلك الواق
  یكن ذلك لوقعت األمة في حرج وضیق شدید.
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ره ھذه القاعدة من أن الفتوى قد تتغیر بتغیر األشخاص، واألحوال، واألزمان،   وألھمیة ما تقرِّ
واألماكن، یحذِّر العلماء من الجمود على ما في بطون كتب الفقھ من الفروع والفتاوى رغم اختالف 

ھذا القانون تراعى الفتاوى على طول األیام، فمھما تجدد في العرف اعتبره،  موجباتھا، قال القرافي: ((وعلى
ومھما سقط أسقطھ، وال تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غیر أھل 

 علیھ، وأفتھ بھ، دون عرف بلدك وأجرهإقلیمك یستفتیك ال تجره على عرف بلدك، واسألھ عن عرف بلده، 
ي كتبك، فھذا ھو الحق الواضح، والجمود على المنقوالت أبدا ضالل في الدین، وجھل بمقاصد والمقرر ف

  .)90(علماء المسلمین والسلف الماضین))
ویؤكد ھذا المعنى ابن القیم فیقول: ((وَمْن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب، على اختالف 

ن أحوالھم فقد ضل وأضل، وكانت جنایتھ على الدین ُعْرفھم وعوائدھم وأزمنتھم وأمكنتھم وأحوالھم وقرائ
أْعظََم من جنایة من َطبََّب الناس كلھم على اختالف بالدھم وعوائدھم وأزمنتھم وطبائعھم بما في كتاب من 
كتب الطبِّ على أبدانھم، بل ھذا الطبیب الجاھل وھذا المفتي الجاھل أَضرُّ ما على أدیان الناس وأبدانھم، 

  .)91(ستعان))وهللاَّ الم
  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.

علیق ت بضرورةالمعارضین للفتاوى التي صدرت من لجان الفتوى والھیئات الشرعیة  بعضأورد 
الُجمع والجماعات بالمساجد، كإجراء وقائي للحد من انتشار فیروس كورونا وتفشیھ بین المسلمین، إیرادا 

ولم یعطلوا الجماعات، ولم  -رضوان هللا علیھم-ین حصلت في زمن الصحابة مفاده: إن األوبئة والطواع
  .)92(یغلقوا بسببھا المساجد!

وجواب ذلك أن یقال: في ھذا الكالم غفلة عن ھذه القاعدة الشرعیة الشریفة، وذلك أن المعارف 
 معروفة لدى البشروالمعلومات الطبیة التي حازھا الناس الیوم عن الفیروسات وطرق انتشارھا، لم تكن 

أو بغلبة -عند حدوث األوبئة والطواعین السابقة، فمع تقدم الطب ورقیھ في العصر الحاضر أصبح یُعلم یقینا 
طرق انتقال العدوى بالفیروس، بخالف فیما سلف، والفتوى تختلف باختالف األزمنة واألمكنة  -الظن

وث النوازل والوقائع الجدیدة، منطلقا من كلیات واألحوال، فكان لزاما على المفتي أن یراعي ذلك عند حد
  الشریعة ومقاصدھا، ومواكبا للعصر ومستجداتھ.

  الخاتمة:
  في ختام ھذا البحث فإننا نسجل بإجمال النتائج التالیة:

لقد كان للتقعید المقاصدي واألصولي أثرا بارزا في تنزیل األحكام الشرعیة على نوازل وباء كورونا،  -
  مسائل األكثر جدال كمسألة تعلیق الجمع والجماعات بالمساجد بسبب الوباء.وخاصة في ال

بة الخطأ في التقلیل من نس -إلى حد كبیر-إن تفعیل القواعد الشرعیة في االجتھاد الفقھي المعاصر یساھم  -
نَن الشریعة سَ  لدى المجتھد في النوازل المعاصرة، ألن تلك القواعد تعتبر بمثابة المنارات الھادیة إلى معرفة

 وتنزیلھا تنزیال رشیدا على حوادث الناس ومستجداتھم.
إن في توظیف القواعد الشرعیة أثرا واضحا في تضییق دائرة الخالف الفقھي في النوازل، وتقریب  -

وجھات النظر والتوفیق بین فقھاء األمة، بما یضمن تدبیر األزمات التي تحل بالمسلمین على نھج سدید 
 ح األمة الدینیة والدنیویة.یحقق مصال

وانطالقا من النتائج السابقة فإن الباحث یوصي المختصین بالفقھ اإلسالمي بضرورة تأصیل المسائل 
على قواعد الشریعة وكلیاتھا العامة، ونشرھا على عامة المسلمین في  -وخاصة قضایا النوازل -الفقھیة 
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غرسا لمبدأ اإلنصاف والتحیز للدلیل في قلوب  مواقع التواصل االجتماعي ومختلف وسائل اإلعالم،
 المسلمین، وبذلك تطرح األمة التعصب المذموم وتنجو من التفرق المشؤوم.

  

  قائمة المصادر والمراجع:
ھـ������)، كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، تحقیق: حمزة أبو 799إبراھیم بن علي بن محمد بن فرحون (ت: -

  م.1990، 1الشریف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، طفارس وعبد السالم 
ھـ�������)، االعتص��ام، تحقیق: س��لیم بن عید الھاللي، دار ابن عفان، 790إبراھیم بن موس��ى بن محمد اللخمي الش��اطبي (ت: -

 م.1992-ھـ1412، 1السعودیة، ط
آل س��لمان، دار ابن  ھـ�������)، الموافقات، تحقیق: مش��ھور بن حس��ن790إبراھیم بن موس��ى بن محمد اللخمي الش��اطبي (ت: -

  م.1997-ھـ1417، 1عفان، القاھرة، ط
-ھـ���������1412، 2الریاض، ط -أحمد الریس���وني، نظریة المقاص���د عند اإلمام الش���اطبي، الدار العالمیة للكتاب اإلس���المي -

  م.1992
، يھـ�������)، فتح الرحمن بش�رح زبد ابن رس�الن، تحقیق: سید بن شلتوت الشافع 957أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي (ت: -

 م.2009-ھـ1430، 1لبنان، ط-دار المنھاج، بیروت
ھـ���)، الذخیرة، تحقیق: محمد حجي، وسعید أعراب، ومحمد بو خبزة، 684أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي (ت: -

 م.1994، 1لبنان، ط-دار الغرب اإلسالمي، بیروت
  لبنان، دط، دت.-ب، بیروتھـ)، الفروق، عالم الكت684أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي (ت: -
ھـ�������)، نفائس األص��ول في ش��رح المحص��ول، تحقیق: عادل أحمد عبد 684أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي (ت: -

  م.1995-ھـ1416، 1الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط
لنورانیة، تحقیق: أحمد بن محمد الخلیل، دار ابن الجوزي،ٍ  ھـ)، القواعد ا728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (ت: -

 ھـ.1422، 1السعودیة، ط-الدمام
ھـ���������)، مجموع الفتاوى، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاس���م، مجمع 728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (ت: -

 م.1995-ھـ1416، 1الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، ط
ھـ���������)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد الس����الم محمد ھارون، دار الفكر، 395مد بن فارس بن زكریاء الرازي (ت:أح -

 م.1979-ھـ1399لبنان، دط، -بیروت
الس���عودیة، -الجیالني المریني، القواعد األص���ولیة وتطبیقاتھا الفقھیة عند ابن قدامة في كتابھ المغني، دار ابن القیم، الدمام -

 م.2002-ـھ1423، 1ط
ھـ������)، رفع النقاب عن تنقیح الشھاب، تحقیق: أحمد بن محمد السراح وعبد الرحمن 899الحسین بن علي الرجراجي (ت: -

  م.2004-ھـ1425، 1بن عبد هللا الجبرین، مكتبة الرشد، الریاض، ط
ر ومكتبة الھالل، دط، ھـ��)، العین، تحقیق: مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، دا170الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت: -

 دت.
-ھـ�����1423، 1السعودیة، ط-زكریا بن غالم قادر الباكستاني، من أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث، دار الخراز، جدة -

 م.2002
ھـ���������)، أس���نى المطالب في ش����رح روض الطالب، دار الكتاب 926زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنص���اري (ت: -

  اإلسالمي، القاھرة، دط، دت.
ھـ������)، الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة، المطبعة المیمنیة، 926زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري (ت: -

  القاھرة، دط، دت.
ھـ��������)، األش���باه والنظائر، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، 970زین الدین بن إبراھیم بن محمد بن نجیم (ت: -

 م.1999-ھـ1419، 1لبنان، ط-بیروت
الس��ر الطبي نموذجا، مجلة اإلس��الم في آس��یا، الجامعة اإلس��المیة  -عارف علي عارف، إفش��اء الس��ر في الفقھ اإلس��المي -

 م.2010، دیسمبر 02، ع:07العالمیة، مالیزیا، مج:
ا، یس�ور-عبد الرحمن إبراھیم الكیالني، قواعد المقاص�د عند اإلمام الش�اطبي عرض�ا ودراس�ة وتحلیال، دار الفكر، دمش�ق -

 م.2000-ھـ1421، 1ط
  م.1991-ھـ1411، 1ھـ)، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، ط771عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي (ت: -
ب (ت: - ھـ��������)، التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس، تحقیق: س��ید كس���روي 378عبید هللا بن الحس��ین بن الحس��ن بن الَجالَّ

 م.2007-ھـ1428، 1لبنان، ط -حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت



  میلود لیفةد.  
 

  

 2021 أكتوبر -29 عدد:لا                                                                                                       48

 م.1998ھـ1419، 1عثمان محمد األخضر شوشان، تخریج الفروع على األصول، دار طیبة، الریاض، ط -
ھـ��������)، قواعد األحكام في مص��الح األنام، تحقیق: طھ عبد الرؤوف س��عد، 660عز الدین عبد العزیز بن عبد الس��الم (ت: -

 م.1991-ھـ1414، 1مكتبة الكلیات األزھریة، القاھرة، ط
ھـ��)، القواعد والفوائد األصولیة وما یتعلق بھا من األحكام، تحقیق: 803عالء الدین ابن اللحام علي بن عباس البعلي (ت: -

 م.1956-ھـ1375، 1محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة، ط
ام، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي، ھـ�������)، اإلحكام في أص��ول األحك631علي بن أبي علي بن محمد أبو الحس��ن اآلمدي (ت: -

  لبنان، دط، دت.-المكتب اإلسالمي، بیروت
ھـ���������)، التحقیق والبیان في ش���رح البرھان في أص���ول الفقھ، تحقیق: علي بن عبد  616علي بن إس���ماعیل األبیاري (ت: -

 م.2013-ھـ1434، 1الكویت، ط-الرحمن بسام الجزائري، دار الضیاء
ـ��������)، التحبیر ش��رح التحریر، تحقیق: عبد الرحمن الجبرین، عوض القرني، أحمد ھ885علي بن س��لیمان المرداوي (ت: -

 م.2000-ھـ1421، 1السراح، مكتبة الرشد، الریاض، ط
، 1لبنان، ط-ھـ������������)، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت816علي بن محمد بن علي الزین الش������ریف الجرجاني (ت: -

 م.1983-ھـ1403
اید للقواعد الفقھیة واألص�����ولیة، مؤس�����س�����ة زاید بن س�����لطان آل نھیان لألعمال الخیریة مجموعة من المؤلفین، معلمة ز -

 م.2013-ھـ1434، 1جدة، ط-أبو ظبي، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي-واإلنسانیة
ن الخوجة، وزارة األوقاف ھـ)، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، تحقیق: محمد الحبیب اب1393محمد الطاھر بن عاشور (ت: -

  م.2004-ھـ1425، 1والشؤون اإلسالمیة، قطر، ط
ھـ)، إعالم الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: مشھور بن 751محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ابن قیم الجوزیة (ت: -

  ھـ.1423، 1السعودیة، ط-حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام
ھـ�)، مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة، دار 751سعد ابن قیم الجوزیة (ت: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن -

 لبنان، دط، دت.-الكتب العلمیة، بیروت
  م.2012، 1المغرب، ط-ھـ)، قواعد الفقھ، تحقیق: محمد الدردابي، دار األمان، الرباط759محمد بن أحمد المقري (ت: -
  ھـ.1427، 1السعودیة، ط-ل، دار ابن الجوزي، الدماممحمد بن حسین الجیزاني، فقھ النواز -
ھـ���������)، الفائق في أص����ول الفقھ، تحقیق: محمود  715محمد بن عبد الرحیم بن محمد األرموي ص����في الدین الھندي (ت: -

 م.2005-ھـ1426، 1لبنان، ط-نصار، دار الكتب العلمیة، بیروت
-ھـ1414، 1المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، القاھرة، طھـ�)، البحر 794محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي (ت: -

 م.1994
-ھـ1405، 2ھـ)، المنثور في القواعد الفقھیة، وزارة األوقاف الكویتیة، ط794محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي (ت: -

  م.1985
ذلي النیفر، الدار التونس���یة ھـ���������)، المعلم بفوائد مس���لم، تحقیق: محمد الش���ا536محمد بن علي أبو عبد هللا المازري (ت: -

  م.1988، 2للنشر، تونس، ط
، 3ھـ�������)، المحص�ول، تحقیق: طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط606محمد بن عمر بن الحس�ن الرازي (ت: -

  م.1997-ھـ1418
ار الكتب ھـ�����)، المستصفى، تحقیق: محمد عبد السالم عبد الشافي، د505محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي (ت: -

 م.1993ھـ1413، 1العلمیة، بیروت، ط
َدَحان، مكتبة العبیكان، الریاض، ط763محمد بن مفلح (ت: - -ھـ�����1420، 1ھـ�����)، أصول الفقھ، تحقیق: فھد بن محمد السَّ

 م.1999
 ھـ.1414، 3لبنان، ط-ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت711محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري (ت: -
عیس�������ى ومحمدي ص�������دام، النزعة النقدیة عند ابن العربي وأثرھا في حكم تخریج الفروع على الفروع عند  محم�د ح�اج -

 ھـ.1439شوال -م2018، جوان 05المالكیة، مجلة العلوم اإلنسانیة، المركز الجامعي علي كافي بتندوف، ع:
، 4ط لبنان،-، مؤس�س�ة الرس�الة، بیروتمحمد ص�دقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، الوجیز في إیض�اح قواعد الفقھ الكلیة -

 م.1996-ه1416
-ھـ�������1424، 1لبنان، ط-محمد ص�دقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، موسوعة القواعد الفقھیة، مؤسسة الرسالة، بیروت -

  م.2003
  م.2006-ھـ1427، 1محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة، دار الفكر، دمشق، ط -



  أثر التقعید المقاصدي واألصولي في تخریج نوازل كورونا 
 

  

       49                          اإلحیاء مجلة

  م.2013-ھـ1434، 1مصر، ط-حمد یسري إبراھیم، فقھ النوازل لألقلیات المسلمة، دار الیسر، القاھرةم -
 م.2020، 1مصر، ط-مسعود صبري، فتاوى العلماء حول فیروس كورونا، دار البشیر، القاھرة -
، 1لبنان، ط-حزم، بیروتمس���فر بن علي بن محمد القحطاني، منھج اس���تنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاص���رة، دار ابن  -

 م.2003-ھـ1422
 م.2001-ھـ1421، 1نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مكتبة العبیكان، الریاض، ط -
ولید بن فھد الودعان، بناء األص�ول على األصول، رسالة دكتوراه، قسم أصول الفقھ، كلیة الشریعة، جامعة اإلمام محمد  -

 ھـ.1428-ھـ1427ریاض، بن سعود اإلسالمیة، ال
لبنان، -ھـ���)، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت676یحیى بن شرف النووي (ت: -

 ھـ.1392، 2ط
 ھـ.1414، 1یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، مكتبة الرشد، الریاض، ط -

 الھوامش:

  ).361/ 3ھـ، (1414، 3لبنان، ط-ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت711ینظر: محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري (ت: )1(
  ).1841/ 3م، (2008-ھـ1429، 1لبنان، ط-ینظر: أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، بیروت )2(
م، 1983-ھـ1403، 1لبنان، ط-ھـ)، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت816علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت: )3(

  ).171(ص: 
ھـ)، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، تحقیق: محمد الحبیب ابن الخوجة، وزارة األوقاف والشؤون 1393اھر بن عاشور (ت:محمد الط )4(

  ).3/165م، (2004-ھـ1425، 1اإلسالمیة، قطر، ط
  .)07(ص: م،1992-ھـ1412، 2الریاض، ط -أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي )5(
َدَحان، مكتبة العبیكان، الریاض، ط763محمد بن مفلح (ت:) 6(   ).15/ 1م، (1999-ھـ1420، 1ھـ)، أصول الفقھ، تحقیق: فھد بن محمد السَّ
لبنان، دط، -ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، بیروت395أحمد بن فارس بن زكریاء الرازي (ت:) 7(

  ).2/175م، (1979-ھـ1399
محمد حاج عیسى ومحمدي صدام، النزعة النقدیة عند ابن العربي وأثرھا في حكم تخریج الفروع على الفروع عند المالكیة، مجلة العلوم  )8(

  ).123ھـ، (ص:1439شوال -م2018، جوان 05اإلنسانیة، المركز الجامعي علي كافي بتندوف، ع:
ولید بن فھد الودعان، بناء األصول على األصول، رسالة دكتوراه، قسم أصول الفقھ، كلیة الشریعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود  )9(

  .)45(ص:ھـ، 1428-ھـ1427اإلسالمیة، الریاض، 
دار الكتب العلمیة، بیروت، ھـ)، المستصفى، تحقیق: محمد عبد السالم عبد الشافي، 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: )10(

  ).92م، (ص:1993ھـ1413، 1ط
  .)142(ص:ینظر: ولید بن فھد الودعان، بناء األصول على األصول، مصدر سابق،  )11(
  ).19ھـ، (ص: 1414، 1یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، مكتبة الرشد، الریاض، ط )12(
ھـ)، رفع النقاب عن تنقیح الشھاب، تحقیق: أحمد بن محمد السراح وعبد الرحمن بن عبد هللا 899الحسین بن علي الرجراجي (ت: )13(

  ).463/ 2م، (2004-ھـ1425، 1الجبرین، مكتبة الرشد، الریاض، ط
، تحقیق: حمزة أبو فارس وعبد ھـ)، كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب799إبراھیم بن علي بن محمد بن فرحون (ت: )14(

  ).104م، (ص:1990، 1السالم الشریف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط
ب (ت: )15( ھـ)، التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس، تحقیق: سید كسروي حسن، دار 378ینظر: عبید هللا بن الحسین بن الحسن بن الَجالَّ

  ).187/ 1م، (2007-ھـ1428، 1لبنان، ط -الكتب العلمیة، بیروت
  ).67م، (ص:1998ھـ1419، 1عثمان محمد األخضر شوشان، تخریج الفروع على األصول، دار طیبة، الریاض، ط )16(
  ).417/ 5ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مصدر سابق، ( )17(
-ھـ1422، 1لبنان، ط-، بیروتمسفر بن علي بن محمد القحطاني، منھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة، دار ابن حزم )18(

  .)92(ص:م، 2003
  ).1/21ھـ، (1427، 1السعودیة، ط-محمد بن حسین الجیزاني، فقھ النوازل، دار ابن الجوزي، الدمام )19(
  ).43-42/ 1م، (2013-ھـ1434، 1مصر، ط-محمد یسري إبراھیم، فقھ النوازل لألقلیات المسلمة، دار الیسر، القاھرة )20(
/ 3ھـ)، العین، تحقیق: مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھالل، دط، دت، (170حمد الفراھیدي (ت:الخلیل بن أ )21(

177.(  
  ).35/ 1محمد یسري إبراھیم، فقھ النوازل لألقلیات المسلمة، مصدر سابق، ( )22(
  ).176/ 2الفراھیدي، العین، مصدر سابق، ( )23(
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م، 1997-ھـ1418، 3ھـ)، المحصول، تحقیق: طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط606ي (ت:محمد بن عمر بن الحسن الراز )24(
)1 /170.(  
  ).35م، (ص:2005-ھـ1425، 1طاھر یوسف صدیق الصدیقي، فقھ المستجدات في العبادات، دار النفائس، عمان، ط )25(
  ).111/ 3ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ( )26(
م، 2004-ھـ1425، 1اإلمارات العربیة المتحدة، ط-ینظر: عبد الحق حمیش، قضایا فقھیة معاصرة، منشورات جامعة الشارقة، الشارقة )27(

  ).26(ص:
  .17:20، على الساعة: 12/12/2020تاریخ التصفح: مقال منشور على موقع منظمة الصحة العالمیة على الرابط التالي:  )28(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
 المصدر نفسھ. )29(
  المصدر نفسھ. )30(
ھـ)، التحقیق والبیان في شرح البرھان  616)؛ علي بن إسماعیل األبیاري (ت:174ستصفى، مصدر سابق، (ص:ینظر: الغزالي، الم )31(

)؛ أبو الحسن علي 4/135م، (2013-ھـ1434، 1الكویت، ط-في أصول الفقھ، تحقیق: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، دار الضیاء
ط، لبنان، د-أصول األحكام، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي، المكتب اإلسالمي، بیروت ھـ)، اإلحكام في631بن أبي علي بن محمد اآلمدي (ت:

ھـ)، نفائس األصول في شرح المحصول، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، 684)؛  شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي (ت:4/275دت، (
)؛ صفي الدین محمد بن عبد الرحیم بن 7/3264م، (1995-ھـ1416، 1علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط

، 1لبنان، ط-ھـ)، الفائق في أصول الفقھ، تحقیق: محمود نصار، دار الكتب العلمیة، بیروت 715محمد األرموي الھندي الشافعي (ت:
شھور بن حسن آل سلمان، ھـ)، الموافقات، تحقیق: م790)؛ إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت:2/371م، (2005-ھـ1426

  ).3/492م، (1997-ھـ1417، 1دار ابن عفان، القاھرة، ط
  ).4/275اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، مصدر سابق، ( )32(
  ).2/511الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، ( )33(
-امابن قدامة في كتابھ المغني، دار ابن القیم، الدم ینظر ھذه القاعدة عند: الجیالني المریني، القواعد األصولیة وتطبیقاتھا الفقھیة عند )34(

  ).2/625م، (2002-ھـ1423، 1السعودیة، ط
  ).177الغزالي، المستصفى، مصدر سابق، (ص: )35(
  ).4/276اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، مصدر سابق، ( )36(
  ).2/372صفي الدین الھندي، الفائق في أصول الفقھ، مصدر سابق، ( )37(
  ).2/265امش "الموافقات"، مصدر سابق، (ھ )38(
 أفتت كثیر من المجامع الفقھیة وھیئات الفتوى بجواز تعلیق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد خشیة انتشار ھذا الوباء، منھا: ھیئة كبار )39(

ه مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، ینظر ھذالعلماء باألزھر الشریف، وھیئة كبار العلماء بالسعودیة، والمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، و
  وما بعدھا). 12(ص:م، 2020، 1مصر، ط-الفتاوى وغیرھا عند: مسعود صبري، فتاوى العلماء حول فیروس كورونا، دار البشیر، القاھرة

-ھـ1411، 1ھـ)، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، ط771ینظر ھذه القاعدة عند: تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي (ت: )40(
ھـ)، التحبیر 885)؛ عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي (ت:5/300)؛ الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، (1/105م، (1991

)؛ 8/3851م، (2000-ھـ1421، 1حقیق: عبد الرحمن الجبرین، عوض القرني، أحمد السراح، مكتبة الرشد، الریاض، طشرح التحریر، ت
ھـ)، األشباه والنظائر، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، 970زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت:

)؛ محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، موسوعة القواعد الفقھیة، مؤسسة الرسالة، 78ص:م، (1999-ھـ1419، 1لبنان، ط-بیروت
  ).4/315م، (2003-ھـ1424، 1لبنان، ط-بیروت

  ).78ینظر: ابن نجیم، األشباه والنظائر، مصدر سابق، (ص: )41(
، ومسلم في كتاب: الحج، باب: نقض الكعبة وبنائھا، ) واللفظ لھ1586أخرجھ البخاري في كتاب: الحج، باب: فضل مكة وبنیانھا، (برقم: )42(

  ).1333(برقم:
ھـ)، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت: )43(

  ).9/89ھـ، (1392، 2لبنان، ط-بیروت
م، 2012، 1المغرب، ط-واعد الفقھ، تحقیق: محمد الدردابي، دار األمان، الرباطھـ)، ق759أبو عبد هللا محمد بن أحمد المقري (ت: )44(

  ).113، ص:71(ق:
  ).78ابن نجیم، األشباه والنظائر، مصدر سابق، (ص: )45(
الجزائر، وھو منشور على الرابط: -للجنة الوزاریة للفتوى بوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف 22ینظر البیان رقم: )46(

https://tinyurl.com/ycg67yth.  
الجزائر، وھو منشور على الرابط: -للجنة الوزاریة للفتوى بوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف 20ینظر البیان رقم: )47(

https://tinyurl.com/ycnvnuan.  



  أثر التقعید المقاصدي واألصولي في تخریج نوازل كورونا 
 

  

       51                          اإلحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
الجزائر، وھو منشور على الرابط: -للجنة الوزاریة للفتوى بوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف 15ینظر البیان رقم: )48(

https://tinyurl.com/y9srdhce.  
ھـ)، مجموع الفتاوى، تحقیق: عبد الرحمن 728حراني (ت:ینظر ھذه القاعدة عند: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ال )49(

)؛ وینظر: أبو محمد 23/182م، (1995-ھـ1416، 1بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، ط
لرؤوف سعد، مكتبة الكلیات األزھریة، ھـ)، قواعد األحكام في مصالح األنام، تحقیق: طھ عبد ا660عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم (ت:

ھـ)، المنثور في القواعد 794)؛ أبو عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي (ت:1/95م، (1991-ھـ1414، 1القاھرة، ط
  ).3/395م، (1985-ھـ1405، 2الفقھیة، وزارة األوقاف الكویتیة، ط

  ).3/395، مصدر سابق، (الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة )50(
ھـ)، مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة، دار 751شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ابن قیم الجوزیة (ت: )51(

  ).2/22لبنان، دط، دت، (-الكتب العلمیة، بیروت
  .39باء في الھامش رقم:ینظر فتاوى العلماء في جواز تعلیق الجمع والجماعات مؤقتا بسبب الو )52(
، إقامة الصالة والسنة فیھا)؛ وابن ماجھ في كتاب: 643(برقم:أخرجھ أبو داود في كتاب: الصالة، باب: ما جاء في السدل في الصالة،  )53(

  ).650)؛ وھو في صحیح أبي داود (برقم:966باب: ما یكره في الصالة، (برقم:
الجزائر، وھو منشور على الرابط: -للجنة الوزاریة للفتوى بوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف 22ینظر البیان رقم: )54(

https://tinyurl.com/ycg67yth.  
راسة فقھیة لألحكام المتعلقة بفیروس كورونا، ینظر: ھیثم بن قاسم الحمري، األحكام الشرعیة المتعلقة بالوباء والطاعون مع د )55(

  .https://cutt.us/KvIbK)، كتاب إلكتروني منشور على الرابط: 22(ص:
أبو ظبي، -سانیةمجموعة من المؤلفین، معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة، مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلن )56(

  ).4/275م، (2013-ھـ1434، 1جدة، ط-مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي
/ 2دط، دت، (لبنان، -، عالم الكتب، بیروتالفروقھـ)، 684أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي (ت: )57(

33(.  
  ).128، ص:106المقري، قواعد الفقھ، مصدر سابق، (ق:ینظر ھذه القاعدة عند: ) 58(
الذخیرة، تحقیق: محمد حجي، وسعید أعراب، ومحمد  ھـ)،684أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي (ت: )59(

  .)107/ 2م، (1994، 1لبنان، ط-بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت
الجزائر، وھو منشور على الرابط: -ة الوزاریة للفتوى بوزارة الشؤون الدینیة واألوقافللجن 22ینظر البیان رقم: )60(

https://tinyurl.com/ycg67yth..  
  ).3/202ینظر: ابن عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، مصدر سابق، ( )61(
  .)89/ 3الموافقات، مصدر سابق، ( ینظر ھذه القاعدة عند: الشاطبي، )62(
) واللفظ لھ، ومسلم في 2158أخرجھ البخاري في كتاب: البیوع، باب: ل یبیع حاضر لباد بغیر أجر، وھل یعینھ أو ینصحھ، (برقم: )63(

  ).1515(برقم:كتاب: البیوع، باب: تحریم بیع الرجل على بیع أخیھ، وسومھ على سومھ، وتحریم النجش، وتحریم التصریة، 
، 2ھـ)، المعلم بفوائد مسلم، تحقیق: محمد الشاذلي النیفر، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط536أبو عبد هللا محمد بن علي المازري (ت: )64(

  ).247/ 2م، (1988
  ).93ینظر: مسعود صبري، فتاوى العلماء حول فیروس كورونا، مصدر سابق، (ص: )65(
إفشاء السر في الفقھ اإلسالمي: السر الطبي نموذجا، مجلة اإلسالم في آسیا، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، ینظر: عارف علي عارف،  )66(

  ).16(ص:م، 2010، دیسمبر 02، ع:07مالیزیا، مج:
  ).166م، (ص:2001-ھـ1421، 1نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مكتبة العبیكان، الریاض، ط )67(
ھـ)، القواعد النورانیة، تحقیق: أحمد بن 728ھذه القاعدة عند: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (ت:ینظر  )68(

)؛ زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري 164ھـ، (ص: 1422، 1السعودیة، ط-محمد الخلیل، دار ابن الجوزي،ٍ  الدمام
)؛ شھاب الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن 393/ 1شرح البھجة الوردیة، المطبعة المیمنیة، القاھرة، (ھـ)، الغرر البھیة في 926(ت:

، 1لبنان، ط-ھـ)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن، تحقیق: سید بن شلتوت الشافعي، دار المنھاج، بیروت 957حمزة الرملي (ت:
، 1واعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة، دار الفكر، دمشق، ط)؛ محمد مصطفى الزحیلي، الق258م، (ص: 2009-ھـ1430
  ).769/ 2م، (2006-ھـ1427

، 1ھـ)، االعتصام، تحقیق: سلیم بن عید الھاللي، دار ابن عفان، السعودیة، ط790إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت: )69(
  ).635-2/634م، (1992-ھـ1412

)، ومسلم في كتاب: األقضیة، 2697أخرجھ البخاري في كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (برقم: )70(
  ).1718باب: نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور (برقم:

  ).1718أخرجھ مسلم في كتاب: األقضیة، باب: نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور (برقم: )71(
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كتاب  )،71(ص:م، 2020، 1ینظر: مركز األزھر العالمي للفتوى االلكترونیة، الدلیل الشرعي للتعامل مع فیروس كورونا المستجد، ط )72(

  .https://cutt.us/jdCpoإلكتروني منشور على الرابط: 
  بدار اإلفتاء المصریة، فیدیو منشور على الرابط: ینظر: فتوى الشیخ محمد عبد السمیع أمین الفتوى )73(

 https://tinyurl.com/yb8ddknx. 
  .)51/ 1ینظر: عز الدین بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، مصدر سابق، ( )74(
ھـ)، القواعد والفوائد األصولیة وما یتعلق بھا من األحكام، 803ینظر ھذه القاعدة عند: عالء الدین ابن اللحام علي بن عباس البعلي (ت: )75(

  ).12م، (ص:1956-ھـ1375، 1تحقیق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة، ط
ھـ)، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، القاھرة، 794 بن بھادر الزركشي (ت:ینظر: أبو عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا )76(

  ).323/ 1م، (1994-ھـ1414، 1ط
كتاب إلكتروني منشور على الرابط:  )،22(ص:) ینظر: خالد بن علي المشیقح، األحكام الفقھیة المتعلقة بوباء كورونا، 77(

ttps://cutt.us/BQFTXh.  
فتوى المجمع الفقھي العراقي بعنوان: "حكم التبرع ببالزما الدم من المتشافي من الوباء ألجل العالج"، وھي منشورة على موقع المجمع  )78(

  .09:00، على الساعة: 08/08/2020، تاریخ التصفح: الدم/"-ببالزما-التبرع-/حكمhttps://alfiqhi.org/fatwa"على الرابط: 
ھـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار 926ینظر ھذه القاعدة عند: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري (ت: )79(

  ).278/ 2الكتاب اإلسالمي، القاھرة، دط، دت، (
ھـ)، إعالم الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: مشھور بن 751بكر بن أیوب بن سعد ابن قیم الجوزیة (ت:شمس الدین محمد بن أبي  )80(

)؛ محمد صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقھیة، مصدر 227/ 3ھـ، (1423، 1السعودیة، ط-حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام
  ).932/ 8سابق، (
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  :الملخص
تتناول ھذه الدراسة أھم اآللیات البدیلة في تسویة النزاعات األسریة والھادفة إلى تحقیق األمن األسري، الذي یعد    

عامال أساسا وضرورة قصوى في حیاة المجتمعات، حیث سعت الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة إلى تحقیقھ 
بذلك. فالوساطة والصلح من أنجع السبل في تحقیق األمن،  على أكمل وجھ، وذلك باتخاذ كل السبل واآللیات الكفیلة

ولقد حثت النصوص الثابتة القطعیة على االعتماد على الصلح كطریقة بدیلة للتوفیق بین الزوجین. وھو ما أوجبھ 
وذلك  الحاإلصالمشرع على القاضي كإجراء وجوبي یقوم بھ. وبالتالي؛ فھو صلح قضائي، كما نصت الشریعة على 

خاذ وسطاء یسعون بین المتخاصمین لالتفاق على حل وسط یرضي جمیع األطراف، وھذا ما استثناه المشرع من بات
 قضایا شؤون األسرة، واكتفى بالتنصیص على إجرائي الصلح القضائي، والتحكیم. 

  الوساطة؛ الصلح؛ الشریعة اإلسالمیة؛ القانون الجزائري؛ األمن األسري.: الكلمات المفتاحیة
 
Abstract:  

This study examines the most important alternative mechanisms in settling family disputes 
that aim to achieve family security, which is an essential factor in the life of societies. 

Islamic Sharia and positive laws have strived to achieve it to the fullest, by taking all 
necessary mechanisms to do so. 

Mediation and reconciliation are among the best ways to achieve family security, and 
therefore sharia texts urged the need to rely on reconciliation to combine the spouses. This was 
confirmed by the judicial legislation as an obligatory procedure. It is called a judicial 
reconciliation, and the law also stipulated reform by taking people seeking to reconcile the 
litigants by finding a compromise that satisfies all parties. This is what the legal legislator 
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excluded from family affairs issues, and he merely provided for the provision of judicial 
reconciliation and arbitration. 
Key words: Mediation; reconciliation; Islamic Sharia; algerian law; family security 

 مقّدمة: 
ةً َوَرْحمَ قال هللا تعالى:  َودَّ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ ةً إِنَّ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ

لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ    .]21[الروم:  فِي َذٰ
یتلقى منھ الفرد مبادئ المودة والرحمة، األسرة ھي مالذ الحیاة البشریة وقوام المجتمع؛ وھي المنشأ الذي 

ومعلوم أن حمایة ھذه األسرة والمحافظة علیھا یعد من مقاصد الشریعة اإلسالمیة، التي ضمنت من خالل 
كثیر من أدلتھا سیر الحیاة األسریة بأمان واستقرار، ومع ذلك قد یطرأ الشقاق والنزاع بین الزوجین ویفقدان 

بینھما ویتغیر حال األسرة من الطمأنینة واألمن إلى حالة من التوتر والنزاع؛  المودة والرحمة التي كانت
مما یؤثر سلبا على األبناء وباقي أطراف العائلة القریبة والبعیدة، وقد یطال ھذا التأثیر السلبي الحیاة المادیة 

 قرآن الكریم إلى الحلولوالنفسیة واالجتماعیة على األطراف المتنازعة، لھذه الدواعي واألسباب أرشدنا ال
الناجعة التي یمكن من خاللھا رأب ھذا التصدع، وإزالة مختلف الخالفات األسریة الحاصلة بین الزوجین، 
وإعادة األمن واالستقرار األسري؛ وتعد ھذه الحلول بمثابة اآللیات البدیلة، التي شرعھا هللا تعالى، وقد أخذ 

ني وقانون األسرة الجزائري، وكذلك من خالل قانون اإلجراءات بھا المشرع الجزائري في القانون المد
  والقانون اإلداري وقوانین أخرى، ومن ھذه الطرق البدیلة نذكر الصلح والوساطة.  المدنیة

  وتتمثل إشكالیة البحث فیما یلي: اإلشكالیة:
 قین لتحقیقإلى أي مدى یمكن أن یكون الصلح والوساطة في مجال تسویة النزاعات األسریة كطری

  األمن األسري؟
: من المعلوم أن األسرة ھي قوام المجتمع؛ لذا فقد لقیت اھتماما بالغا من قبل الباحثین أھمیة الدراسة

وعلماء الشریعة وفقھاء القانون، وتتجلى أھمیة الموضوع في البحث عن السبل التي تحفظ كیان األسرة 
  ة.الوساطأمنھا، كالقیام بإجراءات الصلح ووضمان 

  ھدف ھذه الدراسة إلى ما یأتي: أھداف الدراسة:
  بشتى الوسائل؛ في المحافظة على الكیان األسري وحمایتھ من التشتت.  اإلصالحإبراز أھمیة كل من  -
الوقوف على مدى عنایة الشریعة اإلسالمیة ببناء األسرة المسلمة وكذا المحافظة علیھا من خالل تشریع  -

بالحث على تقویة الروابط بین المسلمین من خالل اعتماد كل من الوساطة كل ما یحوطھا، وذلك 
  والصلح.

البدیلة لحل  اإلجراءاتبیان مدى عنایة المشرع الجزائري وأخذه بالتشریع اإلسالمي، في تفعیل  -
  .الخالفات األسریة

لمسائل مختلف ا سنعتمد في ھذه الدراسة على المنھجین الوصفي والتحلیلي، لمعالجة :المنھج المتبع
  التي سیتم التطرق إلیھا

لمعالجة إشكالیة الدراسة ارتأیت تقسیم خطة العمل إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة، وفق  خطة البحث:
  اآلتي:  

  تمھید -
  : مفھوم األمن األسري ومقوماتھ.المبحث األول -
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  المطلب األول: مفھوم األمن األسري، خصائصھ، أھمیتھ.
مات األمن األسريالمطلب الثاني:    مقوِّ

  : أثر الصلح والوساطة في تحقیق األمن األسري.المبحث الثاني -
  المطلب األول: مفھوم الصلح والوساطة.

  المطلب الثاني: أثر الصلح والوساطة في تحقیق األمن األسري
  خاتمة ومقترحات. -

  

  المبحث األول: مفھوم األمن األسري ومقوماتھ
إلى بیان األمن األسري من خالل الحدیث عن مفھومھ وخصائصھ وأھمیتھ سنتطرق في ھذا المبحث 

  مطلب أول، ثم سنبرز أھم المقومات التي یستند علیھا مطلب ثان.
  وم األمن األسري، خصائصھ، أھمیتھالمطلب األول: مفھ

  الفرع األول: تعریف األمن األسري
الحیاة، كونھ ضرورة یجب التركیز علیھا  یعد األمن من المفاھیم العامة التي قد تشمل مختلف مناحي

والسعي إلى تحقیقھا في العاجل واآلجل للمحافظة على حیاة مستقرة، وعلیھ سنحاول في ھذا الفرع الوقوف 
عند أھم المفاھیم التي أودھا العلماء في تعریف األمن بشكل عام ثم من خالل ما ذكره العلماء في عالقتھ 

  وص.  بالشأن األسري على جھة الخص
   األمن لغة: -أوال

. وأمن أمنا وأمانا وأمانة وأمنا وإمنا وأمنة اطمأن ولم یخف فھو آمن وأمن وأمین 1األمن ضد الخوف
یقال لك األمان أي قد آمنتك والبلد اطمأن فیھ أھلھ والشر ومنھ سلم وفالنا على كذا وثق بھ واطمأن إلیھ أو 

  .2جعلھ أمینا علیھ
  اصطالحا:  -ثانیا

  .3"المناوي األمن بقولھ: "عدم توقع مكروه في الزمان اآلتيعرف 
  .4"وع أي مكروه في الحاضر والمستقبلھو االطمئنان والسكینة، وعدم وقوقیل األمن: "

ألسري على ولعلھ من خالل ھذه المفاھیم لألمن عموما، یمكن االعتماد علیھا لتصور مفھوم لألمن ا 
ل لجمیع جوانب حیاة األسرة المادیة والمعنویة؛ أي یشمل أمن األسرة األمن الشامجھة الخصوص على أنّھ "

في جمیع الجوانب الحیاتیة، النفسیة والمعیشیة والصحیة والثقافیة، وأن تمارس األسرة حقوقھا في أمن 
  . 5وأمان، وھذه الجوانب تمثل منظومة متكاملة ألمن األسرة، فأمن األسرة عملیة دینامیكیة مستمرة"

  الثاني: خصائص األمن األسريلفرع ا
األمن األسري ھو عامل أساس وضرورة قصوى في حیاة الشعوب، ولقد سعت كل التشریعات السماویة 
والوضعیة إلى وضع أسس وآلیات تؤدي إلى تحقیق األمن األسري، ومنھ فإن ھذا األخیر یختص بجملة من 

  :6الخصائص منھا
حیاة األسرة وأفرادھا، بل ھو مقوم من مقومات المجتمع  : یعد األمن األسري مقوما من مقوماتأوال

  ككل؛ ألن األسرة ھي الخلیة األولى للمجتمع.
  : یتأثر األمن األسري بالمتغیرات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.ثانیا
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ال بد من مل، فثالثا: األمن األسري ھو حقیقة نسبیة ولیست مطلقة؛ ألن األمن األسري ال یتحقق بشكل كا
  وجود النقص في أحد مقوماتھ.

رابعا: األمن األسري عملیة دینامیكیة مستمرة ومتطورة بتطور المجتمع في شتى المیادین، وھذه العملیة 
  ال تتم إال من خالل االلتزام بالمعاییر والقیم والقواعد واألنظمة السائدة في المجتمع.

  األسريالفرع الثالث: أھمیة األمن 
األمن األسري دورا ھاما في الحفاظ على استقرار األسرة وحمایة أفرادھا من التشتت والضیاع،  یلعب

وبالتالي فإن الفرد بحاجة ماسة إلى األمن كي ال یكون مھددا في رزقھ أو مستقبلھ، ألّن حالة كل من الخوف 
اصة في الجانب التعبدي إذ ، وخ7أو األمن لھا تأثیر على إبداع الشخص وفكره وإنتاجھ في جمیع المجاالت

فَْلیَْعبُُدوا ز:قال تعالى في كتابھ العزی، یحتاج الفرد منا إلى السكینة والطمأنینة واألمن للقیام بواجباتھ الدینیة
َذا اْلبَْیِت ( ْن َخْوفٍ 3َربَّ ھَٰ ن ُجوعٍ َوآَمنَھُم مِّ   ].4-3 :[ قریش ) الَِّذي أَْطَعَمھُم مِّ

فإنھ ال یتصور أن نطمع في إنشاء مجتمع آمن وجیل صالح إذا ال یتوفر األمن من خالل ما تم عرضھ، 
بین أفراد األسرة خاصة، والمجتمع بشكل عام، ولكن یبقى األمن األسري مطمع نسبي ال یمكن تحقیقھ على 

ء تحقیق اوجھ كامل؛ ألنھ یتغیر بالمتغیرات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، لذا فإن السعي ور
القدر األكبر من األمن األسري یلزم منھ االستعانة ببدائل ووسائل مضمونة تھدف إلى تحقیقھ؛ ومن ھذه 
البدائل الصلح والوساطة، حیث سنقف من خالل المطلب الموالي على دور ھاتھ اآللیات (الوساطة والصلح) 

  في تحقیق األمن األسري.
مات األمن األسري   المطلب الثاني: مقوِّ

السعي وراء تحقیق األمن األسري؛ أمر مطلوب بل ھو ضرورة قصوى لحفظ كیان األسرة والمجتمع  إن
اك تكون ھن أنعلى حد سواء، والحصول على مجتمع قوي ومتماسك؛ ولیكون المجتمع قویا متماسكا ال بد 

ل األسرة أو خارجھا، أسر قویة ومتماسكة، ولتحقیق ذلك البد لھاتھ األخیرة من مقومات تقوم علیھا من داخ
ومنھ فإن لألمن األسري مقومات متعددة، سنتطرق فیما یلي إلى ذكر أھمھا على الصعیدین الداخلي 

  والخارجي.
  أوال: المقومات الداخلیة

المقصود بھا المقومات داخل نطاق األسرة الواحدة، وھي كثیرة ومتعددة، وأمرھا كلھ یدور حول شؤون 
من وظائف داخل الكیان األسري، باعتبارھما قوامھ والركنان األساسیان لنجاحھ الوالدین وما یتصل بھما 

  نذكر: 8والمحافظة علیھ والوصول بھ إلى بّر األمان، ومن أبرز المقومات الداخلیة
صالح األبویین؛ باعتبارھما القدوة التي یحتذي بھا األبناء، فكل تصرفاتھما وكالمھما داخل األسرة،  -

أو آخر على مختلف تصرفات األوالد. ولذلك فصالحھما یمثل صالحا لألسرة وللمجتمع سینسحب بشكل 
  ككل.

القوامة (قیادة األسرة)؛ لكي یستقیم أمر األسرة كان ال بد لھا من رئیس یدیرھا ویقوم على شؤونھا،  -
ون تقرار، ویكبحیث یحظى رئیسھا باالحترام والطاعة من جمیع أفراد األسرة، لیسود األسرة األمن واالس

ل علیھا في حل كل المشاكل ومراجعة كل شؤون  ھناك میزان أسري منضبط لھ مرجعیة یستند إلیھا ویعوِّ
  األسرة.
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التربیة السلیمة لألوالد والعدل والمساواة بینھم؛ وذلك من خالل تنشئتھم إسالمیة وفق القواعد واألسس  -
اتباع تعالیم الدین الحنیف وعدم التفریق بینھم الصحیحة والمعاییر المطلوبة، وحثھم على الصالح و

  بمعامالتھم معاملة واحدة.
التماسك بین أفراد األسرة والتواصل والحوار المستمر بینھم؛ یخلق التماسك والترابط األسري جوا من  -

ذا ھالتعاطف والتراحم والتودد بینھم، ومما یدعم ذلك كلھ الحوار بینھم في مختلف شؤونھم ومشاكلھم، وب
تتوط الروابط األسریة، ویقرب أفرادھا من بعضھم البعض، فال یصبح كل فرد فیھا یبحث عن مصالحھ 
الخاصة ویغلبھا على مصالح اآلخرین مما یؤدي إلى إحداث شروخ في الكیان األسري فكثر النزاعات 

  والشقاق فیما بینھم.
على توفیر احتیاجاتھا الضروریة من  استقرار الوضع المادي لألسرة؛ ویتمثل ذلك في قدرة األسرة -

المواد الغذائیة والملبس والعالج والمأوى الالئق للحیاة الكریمة؛ وھذا ما یحقق االكتفاء االقتصادي؛ بحیث 
تشعر الزوجة بجھود زوجھا، ویعود ذلك بتحقیق األمن لألوالد، وال یمنع ھذا من مساھمة الزوجة في تحقیق 

  . 9على حقوق المرأة، وقد نص على ھذا القانون الجزائري متطلبات األسرة، مع الحفاظ
وإلى غیر ذلك من المقومات األخرى التي تعود في مجملھا إلى ما ھو مذكور كقیام كل فرد بمھامھ األسریة 
على أكمل وجھ، وتوفیر األمن والحمایة لكل أفراد األسرة، وتوفیر الحاجیات الالزمة لھا، وااللتزام بعادات 

  المجتمع واالندماج فیھ. وتقالید
  ثانیا: المقومات الخارجیة

ال یتحقق أمن األسرة إال من خالل المحافظة على حیاة أفرادھا وممتلكاتھا، والبد إضافة إلى المقومات 
الداخلیة لألسرة الناجحة أن تتكامل معھا إتاحة ظروف بیئیة خارجیة ترتبط باالستقرار االجتماعي العام ألّن 

ال ینفك عنھ تتأثر بھ ویؤثر فیھا بشكل عام، ویرتبط االستقرار االجتماعي بغیره من فروع األسرة جزء 
األمن التي تعزز السالمة األسریة وتقویھا، كاألمن االقتصادي، واألمن الصحي، واألمن السیاسي، واألمن 

  الثقافي...
  :10األسرةوفیما یلي نورد أھم ھذه الفروع التي لھا أثر كبیر وواضح على استقرار 

: یعد الدخل المستقر الذي تحظى بھ الدولة عامال أساس في تحقیق التنمیة الوضع االقتصادي للمجتمع* 
االقتصادیة وتشجیع االستثمار في شتى المجاالت االقتصادیة، ومن ثم القضاء على األزمات المختلفة مما 

  امة.مرتفعة لألسرة والمجتمع بصفة عینعكس إیجابا على تحقیق األمن األسري وعلى توفیر حیاة معیشیة 
وذلك من خالل استقرار الحیاة االجتماعیة الیومیة الخالیة من أي اضطرابات أو  :االستقرار االجتماعي* 

والخدمات العامة والشعور بالعدالة وتحقیق  مشاكل وآفات اجتماعیة، من خالل توفیر سبل الحیاة الكریمة
  مبدأ المساواة االجتماعیة بین األفراد من جھة واألسرة من جھة أخرى أوسع.

: یلعب الوضع السیاسي دورا ھاما في استقرار األسر والمحافظة على حیاة ھادئة االستقرار السیاسي* 
طمأنینة من المستقبل، فالتخطیط السیاسي الفّعال وكیان اجتماعي موحد، ال یسودھا االنقسام وال الخوف والال

. ألّن المجتمع البّد أن یعود بالمنفعة علیھمللمجتمع لتطویره وتنمیتھ وتحقیق العدالة القانونیة بین جمیع أفراده 
اآلمن سیاسیا تكون أسره آمنة كذلك، لخلوه من اآلفات والجرائم، فیأمن الناس على أنفسھم وأموالھم 

  فیھ. وأعراضھم 
ولعل ما یمكن أن نالحظھ من خالل ھذه المقومات الداخلیة والخارجیة أنھا في مجملھا متصلة ببعضھا 
ومتكاملة في تحقیق حیاة آمنة عموما، وھذه الحیاة اآلمنة تشمل الفرد فاألسرة ثم المجتمع ككل، وعلیھ ال بد 
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من السَّعي الحثیث إلى تحقیقھا من خالل العنایة والتحسیس المتسمر بھا خاصة على مستوى الكیان األسري 
تسعى إلى االزدھار والرقي  اجتماعي ومتماسك ألي دولةالذي یعد حلقة ولبنة مھمة جدا في بناء صرح 

  والتفوق.
  المبحث الثاني: أثر الصلح والوساطة في تحقیق األمن األسري

  الوساطةلب األول: مفھوم الصلح والمط
والوس��اطة من الوس��ائل البدیلة لحل الخالفات األس��ریة بش��كل ِودِّي، كما یعدان طریقا من یعتبر الص��لح 

طرق إنھاء النزاعات خارج أس������وار القض������اء، وعلیھ فإننا س������نخص������ص ھذا المطلب لتعریف الص������لح 
الثاني الوس�����اطة، مفھومھا، خص�����ائص�����ھا ومش�����روعیتھ وأركانھ في الفرع األول، وس�����نتناول في الفرع 

  وأنواعھا.
  أوال: تعریف الصلح 

لََح، كَمنََع وَكُرَم، وھو ِصْلٌح، بالكسر، وصاِلٌح لغة -1 دُّ الفَس�اِد، وص�َ : جاء في كتب اللغة أّن الص�لح: ض�ِ
ْلٌح.  ْلُح: ھو قطع المنازعة. ویُقَال: َوقََع بَینھَما ص���ُ ْلُم، ویقال أیض���ا: والص���ُّ ْلُح، بالض���م: الس���ِّ لیٌح. والص���ُّ وص���َ

ّم : تصالُُح القْوِم َبینھمَ  ْلح، بالضَّ   .11االصُّ

تعددت تعریفات فقھاء الشریعة للصلح، وسنختار منھا التعریف الذي قرره السادة المالكیة، :اصطالحا: -2
  .12بقولھم ھو: "االنتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع النزاع أو خوف وقوعھ"

  وقد وقع االختیار على ھذا التعریف لسببین:
صلح عن إقرار والصلح عن إنكار، والصلح عن أن التعریف تناول أنواع الصلح الثالثة؛ وھي ال -أ

  سكوت.
لم یعتبر ھذا التعریف الصلح رافعا للنزاع فحسب، بل جعلھ مانعا لوقوعھ، فھو یقوم بدور وقائي  -ب

  .13لتفادي النزاع مستقبال
ن نَّْجَواھُْم الَّ َخْیَر فِي َكثِیرٍ  في قولھ تعالى:، وذلك 14وللصلح أصل في الشریعة اإلسالمیة یستند علیھ    مِّ

َوإِن طَاِئفَتَاِن ِمَن  وقال تعالى: ]،114 :[النساء إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصَالحٍ َبْیَن النَّاسِ 
  ].09 :[الحجرات اْلُمْؤِمنِیَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْینَھَُما

لم یقّدم المشرع الجزائري تعریفا للصلح من خالل ق أ : مفھوم الصلح في القانون الجزائري -3      
): "ال یثبت الطالق إال بحكم 49ج وإنما نص علیھ كإجراء وجوبي یقوم بھ القاضي، حیث نصت المادة (

اء من تاریخ رفع بعد عدة محاوالت صلح یجریھا القاضي، دون أن تتجاوز مدتھ ثالثة أشھر، ابتد
  .15..."الدعوى

عقد ینھي بھ « ) من القانون المدني، فھو كما نصت:459( ح تعریفا واضحا في المادةبینما نجد للصل
  .16»الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتمال، وذلك بأن یتنازل كل منھما على وجھ التبادل عن حقھ

"من أجل  19/04/1994ومن ھذا المنطلق جاءت المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا الص�����ادر بتاریخ:  
حل اإلش����كالیة التي تخص مص����طلحین متش����ابھین لغویا وھما عقد الص����لح المش����ار إلیھ على أنھ الطالق 

بقا م بھ طبالتراض���ي وكذا الص���لح الذي یقوم بھ القاض���ي بحض���ور الطرفین في حدود ما ھو مخول لھ القیا
  . 17) من قانون األسرة إلقناعھما بالعدول عن فكرة الطالق حتى ولو كانا متفقین علیھ"49للمادة (

  وقد عرف فقھاء القانون الصلح بتعاریف عّدة، نذكر منھا: 
  .18بأنھا:" تسویة لنزاع بطریقة ودیة" المصالحة أو الصلح عرف"حسن بوسقیعة:  -
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عرف الص�������لح بأنھ:" اتفاق المتنازعین على فض النزاعات الناش�������بة بینھم  األس�������ت�اذ إبراھیم نجار -
  . 19ودیا"
) من مجلة األحكام العدلیة الصلح بأنھ:" ھو عقد یرفع النزاع بالتراضي. 1531كما عرفت المادة ( -

  .20وینعقد باإلیجاب والقبول"
  ثانیا: مشروعیة الصلح

  القرآن الكریم والسنة، واإلجماع، نذكر منھا: للصلح عدید من األدلة الدالة على مشروعیة؛ من
  من القرآن الكریم -1
َالحٍ بَْیَن النَّاِس  َوَمن قال تعالى:  -أ َدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِص�ْ ن نَّْجَواھُْم إِالَّ َمْن أََمَر بِص�َ ال َخْیَر فِي َكثِیٍر مِّ

لِكَ  ْوَف نُْؤتِیِھ أَْجًرا َعِظیًما یَْفَعْل َذٰ ِ فَس�َ اِت هللاَّ ال خیر في ]. واآلیة دالة على أنھ؛ 114[النس��اء:  اْبتَِغاَء َمْرض�َ
كثیر مما یتناجى بھ الناس ویتخاطبون، واس����تثنى تعالى األعمال الخیریة كالص�����دقة واإلحس�����ان والطاعة، 

والخص�ام والتغاض�ب یوجب من الشر والفرقة  واإلص�الح ال یكون إال بین متنازعین متخاص�مین، والنزاع
  .21ما ال یمكن حصره، فلذلك حث الشارع على اإلصالح بین الناس في الدماء واألموال واألعراض

ُ فِيق�ال تعالى:  -ب ِھنَّ ثََالثَةَ قُُروٍء  َوَال یَِحلُّ لَھُنَّ أَن یَْكتُْمَن َما َخلََق هللاَّ َن بِأَنفُس�������ِ  َواْلُمطَلَّقَاُت یَتََربَّص�������ْ
لِ�َك إِْن أَرَ  ِھنَّ فِي َذٰ ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر  َوبُُعولَتُھُنَّ أََحقُّ بَِردِّ اِمِھنَّ إِن ُكنَّ یُْؤِمنَّ بِ�ا�َّ َالًحا  َولَھُنَّ ِمْثُل اُدوأَْرح�َ ا إِص�������ْ

ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ  َوهللاَّ   ]. 228[البقرة:  الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف  َولِلرِّ
فلما جاء اإلسالم باإلصالح، كان من جملة ما أصلحھ من أحوال قول ابن عاشور حول ھذه اآلیة: ((ی

البشر كافة، ضبط حقوق الزوجین بوجھ لم یبق معھ مدخل للھضیمة حتى األشیاء التي قد یخفى أمرھا قد 
ْن أَْھلِھِ َوَحَكمً  قال تعالى:جعل لھا التحكیم  ْن أَْھلِھَا إِن یُِریَدا إِْصَالًحا َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ ا مِّ

َ َكاَن َعلِیًما َخبِیًرا ُ بَْینَھَُما إِنَّ هللاَّ   وھذا لم یكن للشرائع عھد بمثلھ. ].35[النساء:  یَُوفِِّق هللاَّ
اآلیة العظیمة، فكانت ھذه اآلیة من أول ما  وأول إعالم ھ�ذا الع�دل بین الزوجین في الحقوق، ك�ان بھاتھ

  .22أنزل في اإلسالم"
  من السنة النبویة -2

  وردت عدة أحادیث نبویة تتكلم عن مسألة الصلح وبیان أھمیتھ، ومن بینھا:
الصلح جائز ین المسلمین، إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما، والمسلمون على شروطھم، « :قال  -أ

  .23»أو أحل حراما إال شرط حرم حالال
  .24»لیس بالكاذب من أصلح بین الناس، فقال خیرا أو نمى خیرا«  :وقال أیضا 

  من اإلجماع:  -3
لقد أجمع العلماء على مش�روعیة الص�لح ألنھ یعتبر من أھم سبل قطع النزاعات والخالفات ویعمل على 

. فقد قال 25یحدث بین الطرفینقطع الش�������ق�اق بین الزوجین ویقوم ب�إزال�ة المش�������اك�ل وس�������وء التفاھم الذي 
  .26:" ردوا الخصوم حتى یصطلحوا، فإن فصل القضاء یورث بینھم الضغائن"عمر

  التنصیص على مشروعیة الصلح في القانون الجزائري: -4
ال یثبت الطالق «) على الصلح، فجاء فیھا أنّھ 49نص المش�رع الجزائري في قانون األسرة في المادة (

محاوالت ص��لح یجریھا القاض��ي دون أن تتجاوز مدتھ ثالثة أش��ھر ابتداء من تاریخ رفع إال بحكم بعد عدة 
  .27»الدعوى
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یتعین على القاض���ي تحریر محض���ر یبین مس���اعي ونتائج محاوالت الص���لح، یوقعھ مع كاتب الض���بط 
  »والطرفین

، وتتم في محاوالت الصلح وجوبیھ:« ) من قانون إجراءات مدنیة وإداریة على أن 439ونصت المادة (
  . 28»جلسات سریة

 459إلى  456الق��انون الم��دني في المواد من كم��ا نص المش�������رع الجزائري عن الص�������لح من خالل 
  باإلضافة إلى مواد أخرى یبرز فیھا آثار الصلح.

وعلیھ فإن المش�رع الجزائري یھدف إلى تحقیق الص�لح وإنھاء الخالف بالطرق الودیة، رغم أن الصلح 
إجراء وجوبي على خالف الق�انون الم�دني الذي یعتبر أن الص�������لح ھو عقد بین  في ش�������ؤون األس�������رة ھو

  من ق م . 459المادة  29طرفین
  ان الصلح وإجراءاتھثالثا: أرك

یعتبر الص��لح نوعا من العقود وبالتالي فإنھ یحتوي أركانا یقوم علیھا، ولقد حدد الفقھ  أركان الص��لح: -1
والطرفان والمحل، بینما اعتبر القانون الجزائري أن أركان الص�������لح اإلس�������المي أرك�ان العق�د بالص�������یغة 

  .30الرضاء والمحل والسبب
أرش�����د القرآن الكریم لآللیات البدیلة للص�����لح بین الزوجین، حیث بین هللا تعالى  إجراءات الص�����لح: -2

 ل تعالى:قاي، التدابیر الوقائیة التي تمنع التوتر و الش�������قاق بین الزوجین وھو ما یس�������مى بالص�������لح الداخل
 ِربُوھُنَّ  فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال اِجعِ َواض��ْ وَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمض��َ تِي تََخافُوَن نُش��ُ  تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َوالالَّ

َ َكاَن َعلِیًّا َكبِیًرا بِیًال  إِنَّ هللاَّ . كما بین هللا تعالى في محكم تنزیلھ؛ اإلجراءات العالجیة  ]34[النس�����اء:  س�����َ
َوإِْن  قال تعالى:لرأب التصدع وإزالة الشقاق وھو ما یسمى بالصلح الخارجي، والذي یتم ببعث الحكمین، 

ْن أَْھلِھَا إِن یُِریَدا  ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ قَ�اَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ َ َكاَن ِخْفتُْم ش�������ِ ُ بَْینَھَُما إِنَّ هللاَّ َالًحا یَُوفِِّق هللاَّ إِص�������ْ
  .]35[النساء:  َعلِیًما َخبِیًرا

التي تفرض  ج.أ.من ق 49أما إجراءات الصلح التي نص علیھا المشرع الجزائري من خالل نص المادة  
على القاضي قبل النطق بالطالق أن یجري عدة محاوالت للصلح وھو ما یسمى بالصلح القضائي، الذي یتم 
أمام القاضي؛ والذي یعتبر نصا إجرائیا قانونیا، حیث أنھ یوجب على القاضي إجراء عدة محاوالت للصلح 

  . 31نقبل النطق بحكم الطالق، وإال سیكون حكمھ معیبا ومخالفا للقانو
) من ق إ م إ ج وھي كما 440أما كیفیة قیام القاضي بإجراءات الصلح بین الزوجین، وضحتھ المادة (و 
في التاریخ المحدد إلجراء محاولة الصلح، یستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد، ثم معا. ویمكن « یلي:

   .32»الصلحبناًء على طلب الزوجین حضور أحد أفراد األسرة والمشاركة في محاولة 
  . 33"75141رقم: " ،1991-06-18وھذا ما نصت علیھ المحكمة العلیا في قرار ش غ. أ. بتاریخ 

وألھمیة إجراء الصلح فإنھ ال یتم الفصل في الدعوى إال بعد حضور الزوجین في جلسة الصلح ومثولھما 
فإن المحكمة ترفض  أمام القاضي، وفي حال غیاب أحد الزوجین وإن حضر من ینوب عنھما أو المحامي،

   .200934ینایر  14، غ.أ.ش بتاریخ 474956دعواه. قرار المحكمة العلیا، رقم: 
كما بین المشرع الجزائري اإلجراءات التي یتم بھا الصلح من خالل قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

  .44535-444-443-442-441-439في كل من المواد: 
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  الوساطة، خصائصھا وأنواعھا.الفرع الثاني: مفھوم 
  أوال: تعریف الوساطة 

الوس�اطة في اللغة من التوس�یط: أن تجعل الش�يء في الوس�ط.. والتوسیط: قطع الشيء نصفین.  لغة: -1
ةً َوَسًطاقال تعالى: والتوس�ط بین الناس، من الوس�اطة. والوسط من كل شيء: أعدلھ.  لَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ  َوَكَذٰ

  .36أي عدال. ویقال أیضا: شيء وسط، أي بین الجید والرديء ]143 [البقرة:
ولقد ذكر لفظ الوس����اطة في القرآن الكریم، وأكثر مواض����عھ تدور حول التوس����ط واالعتدال والبعد عن 

ةً َوَسطًا قولھ تعالى:الغلو، ومنھا  لَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ   . 143[البقرة:  َوَكَذٰ
جاء في جامع األحكام البن العربي: (قال بعض��ھم: ھو من وس��ط الش��يء ولیس للوس��ط الذي ھو بمعنى 
ملتقى الطرفین ھھن�ا دخول؛ ألن ھ�ذه األم�ة آخر األمم، وإنم�ا أراد ب�ھ الخی�ار الع�دل، ی�دل علی�ھ قولھ تعالى 

ا من لى بما أنعم بھ علینبعده "لتكونوا ش������ھداء على الناس ویكون الرس������ول علیكم ش������ھیدا" فأنبأنا ربنا تعا
"نحن اآلخرون الس��ابقون" : تفض�یلھ لنا باس�م العدالة؛ فجعلنا أوال مكانا وإن كنا آخر زمانا كما قال النبي 

  . 37وھذا دلیل على أنھ ال یشھد إال العدول، وال ینفذ على الغیر إال أن یكون عدال")
  اصطالحا: -2

  منھا:عرفت الوساطة األسریة بعدة تعاریف نذكر 
أس��لوب من أس��الیب الحلول البدیلة لحل النزاعات تقوم على إیجاد حل ودي للنزاع خارج أروقة أنھا " -

  .38القضاء، عن طریق الحوار وتقریب وجھات النظر بمساعدة شخص محاید"
أفراد األس�رة المتنازعین، بھدف الصلح  وقیل ھي: " الجھود التي یبذلھا طرف محاید في التقریب بین -

بینھم. فالوس��اطة األس��ریة إذن؛ ھي الوس��یلة التي یتم بھا حل النزاعات، ویتم التوص��ل بھا إلى الغایة، وھي 
  .39عملیة الصلح"

فت بأنھا: "إجراء اختیاري؛ بمقتضاه یعین القاضي وسیطا یتولى مھمة ربط الحوار بین  كما ُعرِّ
. ویعد ھذا التعریف أقرب للوساطة القضائیة، 40ى التوصل إلى حل ودِّي للنزاع"الخصوم ومساعدتھم عل

  .واإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتالتي نص علیھا المشرع الجزائري من خالل قانون 
، فلقد نص المش��رع الجزائري عن الوس��اطة من خالل وأما من الناحیة القانونیة في التش��ریع الجزائري

إ ولكن المش������رع لم یتطرق إلى تعریفھا وإنما اكتفى بالنص على .و.م.إ.) من ق1005( ) إلى994( المواد
) من 10( ومنھ فإن تعریف الوس��اطة كما نص��ت المادة ؛وجوبھا ونطاقھا وإجراءاتھا واآلثار المترتبة عنھا

دیة وقانون العمل:" الوساطة إجراء یتحقق بموجبھ طرفا الخالف في العمل على إسناد مھمة اقتراح تسویة 
 . كما تم تعریف الوس���اطة من خالل41للنزاع إلى ش���خص من الغیر یدعى الوس���یط ویش���تركان في تعیینھ"

آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثلھ الش�������رعي من قانون حمایة الطفولة على أنھا:"
ات وجبر الض�������رر الذي جھ�ة وبین الض�������حی�ة أو ذوي حقوقھ�ا من جھ�ة أخرى، وتھدف إلى إنھاء المتابع

   42تعرضت لھ الضحیة ووضع حد آلثار الجریمة والمساھمة في إعادة إدماج الطفل"
إجراء لتس����ویة حاالت النزاع " د عرفھا المش����رع الجزائري بأنھا:أما الوس����اطة العائلیة واالجتماعیة فق

  . 43العائلي"التي قد تشب في األسرة بین األصول والفروع بھدف إبقاء الشخص المسن في وسطھ 
  ثانیا: خصائص الوساطة:

لقد جاء إجراء الوساطة إجراًء مستحدثا وذلك استجابة من المشرع لمسایرة التوجھ العالمي في التسویة  
الودیة للنزاعات، الذي تنادي بھ العدید من المنظمات الدولیة، إذ یعد ھذا اإلجراء لبنة إضافیة تعزز المنظومة 



  د/ عبد القادر حوبھ -لیلى حمي 
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األمن  زائیة للحفاظ علىشرع ضمن اآللیات البدیلة لحل النزاعات المدنیة منھا والجالقانونیة التي سنھا الم
  .44األمن الجماعياألسري و

ویتمیز إجراء الوساطة بجملة من الخصائص التي تمیزھا عن غیرھا من اآللیات البدیلة في حل 
  : 45النزاعات، ومنھ فإن الوساطة تتمیز بما یلي

  راء اختیاري وال یتم إال بتحقق الرضا بین األطراف المتنازعة.الرضائیة؛ ألن الوساطة إج -1
السرعة والبساطة في الفصل في النزاع، حیث تجنب الوساطة اإلجراءات الجزائیة التقلیدیة المعقدة.  -2

  باإلضافة إلى مجانیة الفصل في النزاع.
 الشقاق بشكل ودي بدون الولوجاستمرار العالقات الودیة بین طرفا النزاع؛ وذلك بالسعي إلى إزالة  -3

  إلى أغوار القضاء.
تخفیف العبء على القض����اء، من خالل الوس����اطة القض����ائیة في المواد المدنیة واإلداریة؛ ألن الذي  -4

یقوم بالوس��اطة في ھاتھ القوانین وس��یط غیر القض��اة، ویقوم بإجراء الوس��اطة في قانون حمایة الطفولة أحد 
  نما في ق إ ج ج فإن وكیل الجمھوریة ھو من یقوم بعمل الوسیط.ضباط الشرطة القضائیة، بی

الس�ریة والخص�وصیة،  بحیث تتم الوساطة في جلسات مغلقة دون أن یطلع علیھا اآلخرون،  كما ال  -5
  یجوز االحتجاج بما تم االتفاق علیھ لدي أي محكمة أو أي جھة كانت.

  ثالثا: أنواع الوساطة
  للوساطة أنواع مختلفة ویتم تصنیفھا بحسب الطرف القائم بھا، ومنھ فإن للوساطة أنواع نذكر منھا: 

ھي نوع من أنواع الوس�اطة حیث تستمد أساسھا من اإلرادة المشتركة ألطراف  الوس�اطة االتفاقیة: -1
النزاع الذین یقررون بأنفس����ھم وبإرادتھم المش����تركة اللجوء إلى ھذا النوع من الوس����اطة، ولكن الوس����اطة 

ل وإ لم ینص علیھا المشرع الجزائري؛ ألن الوساطة االتفاقیة متأصلة في أص.و.م.االتفاقیة في ظل قانون إ
، حیث یستقي ضوابطھ من القیم الدینیة واالجتماعیة منھ،  ویفسر تأصلھ في األعراف 46المجتمع الجزائري

والتق��الی��د وذل��ك من خالل ھیئ��ات عرفی��ة غیر مقنن��ة، كحلق��ة العزاب��ة بمنطق��ة غردای��ة ب��الجنوب الجزائري 
لوطن، إذ نج��د كثیرا من المنتش�������رة في ربوع ا  وت��اجم��اع��ت بمنطق��ة القب��ائ��ل الكبري، وغیرھم��ا ك��الزوای��ا

، واألص�ل في ھذا التجذر راجع ألحكام 47األش�خاص یحتكمون إلیھا في فض مختلف النزعات القائمة بینھم
الش��ریعة اإلس��المیة التي تحث على التآزر والتص��الح بین أفراد األس��رة المس��لمة وتحریم العداوة والش��حناء 

ن نَّْجَواھُْم إِالَّ َمْن أََمَر  ھ تعالى:قولبین المس��لمین والحث على إص��الح ذات البین، حیث  ال َخْیَر فِي َكثِیٍر مِّ
ْوَف نُْؤتِ  ِ فَس��َ اِت هللاَّ لَِك اْبتَِغاَء َمْرض��َ َالحٍ بَْیَن النَّاِس  َوَمن یَْفَعْل َذٰ َدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِص��ْ  یِھ أَْجًرا َعِظیًمابِص��َ

 ].114 :[النساء
ھي الوس��اطة التي یقوم بھا قض��اة متخص��ص��ون یتم تعیینھم من طرف رئیس  الوس��اطة القض��ائیة: -2

المحكم��ة وھ��ذا النوع من الوس�������اط��ة معمول ب��ھ في الق��انون الجزائري، حی��ث  ح��دد ق��انون إ م و إ  ك��ل 
 1005إلى  994اإلجراءات المتبعة في نظام الوس��اطة كإجراء بدیل في حل النزاعات  وھذا في المواد من 

الش����روط التي تحدد كیفیات تعیین  09-03-10المؤرخ في  100 -09س����وم التنفیذي  رقمكما تض����من المر
. وتقوم المحاكم قبل الفص���ل في النزاع بعرض الوس���اطة على األطراف، وبذلك تكون 48الوس��یط القض���ائي

الوس��اطة باقتراح من القاض��ي ولألطراف الحریة في قبول عرض الوس��اطة أو رفض��ھا. ویعتبر ھذا النوع 
  وساطة ھو المعمول بھ في الجزائر.من ال
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  القضائیة واآللیات المشابھة لھا الفرع الثالث: التمایز بین الوساطة
ھناك عدید من السبل واآللیات التي قد یُلجأ إلیھا في الوساطة بین الزوجین، وقد یكون ھناك تشابھ أو 
تقارب شدید بینھا من جھة أو أخرى كالصلح والوساطة والتحكیم، إال أّن ھناك فوارق دقیقة تجعل كل آلیة 

خالل ھذا الفرع الكشف عن وطریقة قد یسلكھا المصلح أو القاضي تتمیز عن األخرى، وسوف نحاول من 
الفروق التي تمیز كل وسیلة عن غیرھا لیكون القارئ على درایة بھا وبیّنة، فال یقع في وھم التشابھ والخلط 

  فیما بینھا. 
  :49أوال: التمایز بین إجرائي الوساطة والصلح

بواسطة  یھدف كل من الصلح والوساطة، إلى إنھاء الخصومة بطریقة ودیة؛ حیث تتم الوساطة -1 
طرف ثالث محاید ال عالقة لھ بالنزاع، أما بالنسبة للصلح في شؤون األسرة فإن القاضي ھو من یقوم بإجراء 

" من ق أ ج كما أن الصلح 49" الصلح وھو إجراء وجوبي نص علیھ المشرع الجزائري من خالل المادة
ھ فظ كیان األسر من التشتت والضیاع ولفي أحكام الشریعة اإلسالمیة ھو إجراء وجوبي أمر بھ هللا تعالى لح

  مراحل عدة، ال یسع المقام ذكرھا والتفصیل فیھا ھنا.
جمیع إجراءات الوساطة بشكل سري؛  بحیث ال یجوز الكشف عنھا أو االحتجاج بھا، بینما جلسة  تتم -2

الصلح  في شؤون األسرة تتم بحضور القاضي وتخضع عملیة الصلح إلى محاوالت عدة یقوم بھا القاضي 
  في مدة ال تتجاوز ثالثة أشھر.

باس��تثناء قض��ایا األس��رة والقض��ایا  یمكن للقاض��ي عرض الوس��اطة على الخص��وم في جمیع القض��ایا -3
العمالیة، أما كل ما یمس بالنظام العام؛ فإنھ ال یمكن للقاض�����ي أن یعرض فیھ الوس�����اطة، أما الص�����لح فھو 

  إجراء جوھري في شؤون األسرة.
وبالرغم من بعض االختالف الذي یمیز الصلح عن الوساطة، إال أّن الوساطة تبقى ذات ارتباط وثیق 

د ھذا األخیر إحدى غایات إعمالھا، فالوساطة ما ھي إال وسیلة لتفعیل الصلح باعتباره إجراًء بالصلح؛ إذ یع
ن نَّْجَواھُْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقَةٍ أَْو َمْعُروٍف  قال:نص علیھ المولى عز وجل حیث  50أصیال ال َخْیَر فِي َكثِیرٍ مِّ

ِ فََسْوَف نُْؤتِیِھ أَْجًرا َعِظیًما أَْو إِْصَالحٍ بَْیَن النَّاِس َوَمن یَْفَعلْ  لَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِت هللاَّ  ].114 :[النساء َذٰ
  ایز بین إجرائي الوساطة والتحكیمثانیا: التم

ال ش�ك أن للوس�اطة والتحكیم غایات محدد ومتش�ابھة یس�عیان إلى تحقیقھا؛ مما یجعلھما یتَّفقان في أمور 
أخرى على حس�������اب طبیعة كل منھما، وعلیھ فإن التباین بین الوس�������اطة  ع�دة، ولكن ق�د یختلف�ان في أمور

  :  51والتحكیم یظھر في نقاط متعددة نذكر منھا
من ق  994تُعرض الوس�اطة القض�ائیة على الخصوم بعد طرح النزاع أمام القضاء وفقا لنص المادة -1

  إ..و.م.إ.من ق 1007إ، أما إحالة النزاع للتحكیم فقد یكون قبل اللجوء إلى القضاء م.م.إ
تختلف مھمة الوس������یط على المحكم في كون الوس������یط ال یص������نع القرار في حلِّ النزاع، بل یحاول  -2

التقری�ب والتوفیق بین وجھ�ات النظر ورأیھ ال یكون ملزما، وال یملك الوس�������یط أي قرار نھائي إذا لم یتفق 
ُم السلطة في وضع القرار وإمال   ئھ على األطراف ویَْحِمُل رأیھ صفة اإللزام.الطرفان، بینما یملك المحكِّ

) من قانون 1006( یش����مل التحكیم قض����ایا األس����رة وكل الحقوق التي یجوز فیھا حق المطالبة المادة-3
  ).994( اإلجراءات المدنیة واإلداریة،  بینما یستثني القانون نفسھ، قضایا األسرة والقضایا العمالیة المادة
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ومنھ فإنھ ومن خالل ما تم عرضھ، فإن الوساطة والصلح والتحكیم، وبالرغم من التشابھ بین ھاتھ    
الوسائل في فك النزاع األسري، إال أّن لكل إجراء خصوصیتھ التي یتمیز بھا عن غیره، ولكن تبقى الوساطة 

  والتحكیم في حد ذاتھما آلیة من آلیات الصلح.
   والوساطة في تحقیق األمن األسريدور الصلح المطلب الثاني: 

لقد حث الفقھ اإلسالمي على اعتماد الصلح كآلیة من آلیات تسویة النزاعات األسریة، وإنھاء الخالف بین 
رددوا القضاء : "المتخاصَمین دون اللجوء إلى القضاء؛ وذلك لحفظ المودة بینھما، قال عمر ابن الخطاب 

 .52فصل القضاء یورث الضغائن" بین ذوي األرحام حتى یصطلحوا، فإن
كما نص المشرع الجزائري على وجوبیھ إجراء الصلح قبل الفصل في الدعوى القضائیة فیما یخص 

 ومنھ سنتطرق خالل ھذا الفرع إلى دور الصلح في تحقیق األمن األسري، قضایا حل الرابطة الزوجیة
  .الثاني) دور الوساطة في تحقیق األمن األسري (الفرع(الفرع األول) و

  الفرع األول: دور الصلح في تحقیق األمن األسري
لقد وصف هللا سبحانھ وتعالى الصلح بأنھ خیر؛ ألن فض النزاع داخل األسرة بالصلح والتراضي یحافظ 
على روابط المودة والرحمة والمحبة، وھذا من أسمى غایات الزواج، لقد وصف هللا سبحانھ وتعالى الصلح 

النزاع داخل األسرة بالصلح والتراضي یحافظ على روابط المودة والرحمة والمحبة،  بأنھ خیر؛ ألن فض
، وحتى في حال الخوف من النشوز أرشدنا المولى عز وجل؛ حیث قال في الزواجوھذا من أسمى غایات 

َعلَْیِھَما أَن یُْصلَِحا َبْینَھَُما ُصْلًحاۚ   َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن بَْعلِھَا نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فََال ُجنَاحَ كتابھ العزیز: 
ْلُح َخْیرٌ  ]، حیث بین هللا سبحانھ وتعالى من خالل اآلیة الكریمة عالج الخوف وذلك 128[النساء:  َوالصُّ

َوِمْن  :قال هللا تعالىباللجوء إلى الصلح والذي یعد من أھم اآللیات البدیلة في تحقیق األمن األسري، فقد 
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُواآیَاتِ  لَِك َآلیَاٍت لِّقَْومٍ  ھِ أَْن َخلََق لَُكم مِّ َودَّةً َوَرْحَمةً  إِنَّ فِي َذٰ [الروم:  إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ
وھذا التناغم األسري ینعكس بشكل إیجابي على كیان المجتمع ككل، ولكن الواقع المعاش الذي ال نجد  ].21

فیھ العمل بإجراء الصلح األسري خارج أسوار القضاء، وذلك بعدم تفعیل التحكیم كإجراء بدیل، وما نجده 
إنھ ال لقانون وبالتالي ففقط ھو الصلح القضائي والذي یعد إجراء سطحي یقوم بھ القاضي بناء على نص ا

ة، ومنھ فإن األثر الذي ینتج عن الصلح حال تفعیلھ بعیدا عن المحاكم ودور القضاء  یحقق النتائج المرجوَّ
  .53فإنھ یتمثل فیما یلي:

تقویة العالقات الزوجیة وإحالل المحبة والوئام، واستقرار الحیاة الزوجیة، إذ تستحیل استمراریة  أوال:
یشوبھ النزاع والشقاق بین أطراف األسرة، ولیس ھناك من سبیل إلزالة الشقاق إال بالصلح  الحیاة داخل جو

  بینھم.
یحقق الصلح تماسك المجتمع وترابطھ؛ ألن المجتمع أسر مترابطة واستقرار األسرة من استقرار  ثانیا:
  المجتمع.
لح قائم بین الزوجین عن طریق الصالحد من حاالت الطالق والتفكك األسري، فإذا تم حسم النزاع ال ثالثا:

  فإن ذلك یعمل على إیجاد الوفاق والتفاھم بین الزوجین وبالتالي حمایة األسرة من التفكك.
نشر األمن والسالم بین أفراد المجتمع؛ إذا تم التوصل إلى الحلول المرضیة ألطراف النزاع عن  رابعا:

م بین أطراف المجتمع؛ ألنھ یستأصل الخصومة، طریق عقد الصلح، فإن ذلك یسھم في نشر األمن والسل
ویجمع بین القلوب المتنافرة، ویقضي على األحقاد والضغائن ویزیل كدر النفوس، وكل ھذا ال یتمكن الفصل 
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رددوا القضاء بین ذوي : "القضائي من الحد منھ بل قد یزید األمر تعقیدا، وقد قال عمر ابن الخطاب 
  .54فصل القضاء یورث الضغائن"األرحام حتى یصطلحوا، فإن 

فاإلصالح بین الزوجین ینعكس إیجابا على استقرار األوالد وذلك ، الحد من انحراف األوالدخامسا: 
  بضمان عیشھم تحت كنف والدیھم.

تخفیف العبء المادي على الزوجین، واإلسراع في فض الخصومة دون ضیاع للوقت وال للمال  سادسا:
  القضاء.ومنھ أیضا التخفیف على 

  الفرع الثاني: دور الوساطة في تحقیق األمن األسري
من المعروف أن الفصل في النزاعات الزوجیة خارج البیت األسري یكشف أسرار البیت ویزید األمر 

ْن أَْھلِھَا إِن تعقیدا حیث  ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ ُ بَْینَھَُماَوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ  یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِّقِ هللاَّ
َ َكاَن َعلِیًما َخبِیًرا   ]. 35[النساء:  إِنَّ هللاَّ

فھذه اآلیة نزلت خصیصا لإلرشاد إلى الطرق السَّلِیمة التي یمكن من خاللھا حل المشاكل األسریة، 
بالقضاء على حالة القلق والخوف التي تؤثر والمحافظة على أمن األسرة من تفاقم الشقاق، ومراعاة لألوالد 

لِیمة؛ الصلح  على سلوكھم وعلى شخصیتھم وبالتالي تدفعھم إلى الرذیلة واالنحراف، ومن ھذه الطرق السَّ
بإرسال الحكمین؛ على أن یكونا من أھل الزوجین ویكونان من أھل الصالح، وأن یسعیا إلى اإلصالح 

ي یتم عن طریق وساطة األھل بین الزوجین، ھو ما أرشدت إلیھ شریعتنا وإقناع الزوجین، وھذا اإلصالح الذ
الغراء، بینما نجد المشرع الجزائري من خالل قانون األسرة استبعد الوساطة األسریة من حل مشاكل 

و التي تستثني قضایا شؤون األسرة من أن تكون .م.إ." من ق994" الزوجین وذلك من خالل نص المادة
  من ق أ ج.  56القضائیة، واكتفى بالنص عن إرسال الحكمین وذلك من خالل نص المادةمحال للوساطة 

تعد قضایا شؤون األسرة مصطلح واسع وال یقتصر فقط على قضایا فك الرابطة الزوجیة والتي تلتزم   
ألسرة، ا المحكمة بإجراء الصلح فیھا بناًء على أحكام األسرة بل؛ یتعداه إلى كل النزاعات التي تحصل داخل

الخ؛ فالروابط األسریة متعددة، ومنھ فإن  فروع واألصول، أو بین اإلخوة...ومنھا تلك التي تنشب بین ال
المشرع الجزائري في قضایا الشقاق بین الزوجین ركز فقط على آلیة الصلح كإجراء بدیل لحل النزاع بین 

من  49من تاریخ رفع الدعوى، المادة الزوجین والشروع في مساعي الصلح في جلسات متعددة ابتداًء 
  ج. .أ.ق

  خاتمة 
  من خالل ھذه الورقة البحثیة، استخلصنا النتائج اآلتیة:

الصلح والوساطة آلیتین من اآللیات البدیلة التي انتھجھا المشرع الجزائري في تسویة النزاعات  -1
  بطرق ودیة.

ھو ما أخذ بھ المشرع الجزائري، بینما كما ظھر أن الصلح إجراء وجوبي بنص القرآن والسنة، و -2
الوساطة إجراء قانوني نص علیھ المشرع الجزائري في مواد متعددة، استنادا إلى الدین الحنیف الذي یحثنا 
على إصالح ذات البین، ولكن من غیر ذكر لفظ الوساطة حیث اكتفى الذكر الحكیم بلفظ التحكیم وھو لفظ 

التحكیم وغیرھا من آلیات إصالح ذات البین؛ في جمیع أشكال واسع وفضفاض حیث یشمل الوساطة و
  النزاع.

كما استنتجنا من خالل البحث أن التحكیم والوساطة یترجیان غایة واحدة وھي تحقیق الصلح بین  -3
  المسلمین في عالقاتھم المختلفة أزواجا كانوا أو أقارب أو شركاء. 
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كل من الصلح والوساطة إلى إزالة الشقاق بین الزوجین وإعادة السكینة واالستقرار لألسرة ،  یھدف -4
لكن یختلفان في إجراءات التطبیق. بحیث لم ینص المشرع الجزائري عن إجراء الوساطة فیما یخص شؤون 

  الزوجین) واكتفى فقط بالنص عن وجوبیھ الصلح القضائي.( األسرة
را أساسیا للحد من بوادر العنف األسري وعدم استقراره، لكن إذا تم تطبیقھما للصلح والوساطة دو -5

  خارج أسوار القضاء.
  االقتراحات:

ا؛  -1 ال في تحقیق األمن ونشر العدالة، لكن المشاكل األسریة تكتسي طابعا حساس جّدً للقضاء دور ھام وفعَّ
جوء التحكیم لإلصالح بین الزوجین، وال یتم الللذا نوصي بالرجوع إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة في تفعیل 

  إلى الصلح القضائي؛ إال بعد فشل جمیع مساعي الوساطة االتفاقیة والتحكیم.
على المشرع الجزائري أن ینص على وجوبیة تفعیل الوساطة األسریة؛ ألنھا من أنجع السبل في تحقیق  -2

  األمن األسري بأقل التكالیف وأخف األضرار.
مسؤولیة إصالح ذات البین ال تحتاج إلى نصوص قانونیة ُمْلِزمة لتطبیقھا؛ بل تبقى المسؤولیة ملقاة  إن -3

على عاتق الفئات الفاعلة في المجتمع؛ من المرشدین واألئمة والمھتمین بشؤون األسرة، وذلك من باب 
  األمر بالمعروف والنھي عن المنكر.

  قائمة المصادر والمراجع:
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  ).م2003 -ھـ1423، 5 ط(

تاریخ المدینة البن شبة. تحقیق: فھیم محمد  ھـ)،262عمر بن شبة بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید (ت:  -
  ). ـھ1399، د. طجدة، ( -السید حبیب محمود أحمد :شلتوت، طبع على نفقة

 -لحسین بن الشیخ أث ملویا، المرشد في قانون األسرة، مدعما باجتھاد المجلس األعلى والمحكمة العلیا، دار ھومة -
 ).2014ط، د.الجزائر، (

العراق،  -الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالةمجد الدین محمد بن یعقوب  -
  .)م1998، 6(ط: 

تحریر المعنى «ھـ)، التحریر والتنویر 1393: لطاھر بن عاشور التونسي (المتوفىالطاھر بن محمد بن محمد ا محمد -
  ).ھـ1984ط، (د.تونس،  -السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، الدار التونسیة للنشر

ابن حبان. تحقیق: شعیب األرنؤوط  ھـ)، اإلحسان في تقریب صحیح354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان (ت:  -
  م).1988ھـ/  1408، 1بیروت، (ط:–مؤسسة الرسالة 

تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق: نواف الجراح، دار األبحاث للترجمة محمد مرتضى الحسیني الزبیدي،  -
  م).2011، 1الجزائر، (ط: -والنشر والتوزیع
  الرسائل العلمیة:

اطة لتسویة النزاع اإلداري في القانون الجزائري (رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في خالف فاتح، مكانة الوس -
الحقوق، تخصص قانون عام)، إشراف: أ د. مفتاح عبد الجلیل، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2014/2015بسكرة،  –محمد خیضر 
رة ما بین ضوابط النصوص واجتھادات القضاء، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، كریمة محروق، الحمایة القانونیة لألس -

  م.2015-2014جامعة قسنطینة
على بن عوالي، الصلح ودوره في استقرار األسرة، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، بحث مقدم لنیل درجة  -

 م.2012وھران،، جامعة اإلسالمیةوالحضارة  اإلنسانیةالماجستیر، كلیة العلوم 
أحمد شامي، قانون األسرة الجزائري طبقا ألحدث التعدیالت، دراسة فقھیة نقدیة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،  -

 .2010جامعة اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،
لوم یر، كلیة الحقوق والعبوزنة ساجیة، الوساطة في ظل قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، مذكرة لنیل شھادة الماجست -

 م.2012-2011السیاسیة، جامعة بجایة، 
مالل خولة، الوساطة القضائیة في الجزائر، رسالة ماجستیر في علم االجتماع التنظیم والدینامیكیات االجتماعیة، كلیة  -

  .2012-2011العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة بوزریعة الجزائر، 
أحكام الصلح في قضاء شؤون األسرة، رسالة ماجستیر في القانون الخاص كلیة الحقوق، جامعة ، عبد الحكیم بن ھبري -

  م.2015-2014، 1الجزائر
محمد الطاھر بالموھوب، الوساطة القضائیة، دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الجزائري، رسالة مقدمة لنیل  -

  م.2017-2016، 1العلوم اإلسالمیة، قسم الشریعة، جامعة باتنة  شھادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمیة، كلیة
بقار سلیم، دور الصلح في حل المنازعات األسریة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -

  .2018-2017محمد خیضر، بسكرة،
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 القوانین:
  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري. -
ھـ 1404رمضان  09المؤرخ في  11 -84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر  27المؤرخ في  05-02قانون رقم  -

م، المتضمن قانون األسرة الجزائري، المنشور بالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 1984یونیو09الموافق لـ:
  م.2005، سنة 3الدمقراطیة الشعبیة، العدد 

 20المؤرخ في 58/ 75، المعدل والمتمم األمر 2007مایو سنة 13الموافق  ـھ1428 الثانيربیع  25مؤرخ في
م، المتضمن القانون المدني الجزائري، المنشور في الجریدة الرسمیة 1975سبتمبر  26ه الموافق 1395رمضان

 م.2007، 44 العدد للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،
 یتعلق بحمایة الطفل. 2015یونیو سنة 15الموافق لـ:  1436رمضان عام  28ؤرخ في الم 15-12القانون رقم: -
، المتعلق بالوقایة من النزاعات في العمل وتسویتھا وممارسة حق 1990فیفري6المؤرخ في  02-90القانون رقم -

 المعدل والمتمم. 1990فیفري 7، الصادر في 6 اإلضراب، الجریدة الرسمیة العدد
  .62-16التنفیذي رقم المرسوم   -

  المداخالت والمجالت العلمیة:
لمة قضایا األسرة المس«الخامسة مذكور: تداعیات أمن األسرة على المجتمع، ورقة بحثیة في الملتقى الدولي التاسع:  -

جامعة  -المنظم بكلیة العلوم اإلسالمیة » المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة والتشریعات العربیة
  .2018نوفمبر  28-27، یومي:  1باتنة 

خدیجة عالوي، الوسائل البدیلة لحل النزاعات األسریة ودورھا في تحقیق األمن االجتماعي، مداخلة ضمن المؤتمر  -
  .2018أكتوبر 14-13تركیا  إسطنبولالدولي، األمن األسري الواقع والتحدیات، 

، مجلة آفاق 02-15، واألمر رقم 12-15لجزائر على ضوء القانون رقم، دلیلة مغني، نظام الوساطة الجزائیة في ا -
  . 2018، جانفي 10للعلوم، جامعة الجلفة العدد 

عزیز أحمد صالح ناصر الحسني، األمن األسري، المفاھیم، المقومات، المعوقات، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانیة  -
 م.2016، أكتوبر15، المجلد12 لس، العددواالجتماعیة، كلیة الدراسات العلیا جامعة األند

محمد الطاھر بالموھوب، الوساطة العائلیة واالجتماعیة لإلبقاء الشخص المسن في وسطھ العائلي، مجلة الواحات  -
 .2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة المسیلة، 1، العدد10للبحوث والدراسات مجلد

، رقم الملف 19/04/1994محكمة العلیا، غرفة األحوال الشخصیة، ال م،2001المجلة القضائیة، العدد خاص،  -
103637. 

مركز االستشارات العائلیة (وفاق)، بحث بعنوان: دور مركز االستشارات العائلیة (وفاق) في تسویة المنازعات  -
 سریةاألیاسات ، وخفض معدل حدوثھاا بالمجتمع القطري، ورقة عمل مقدمة إلى المنتدى السنوي الثاني للساألسریة

: التجربة والتطلعات"، تنظیم معھد الدوحة الدولي لألسرة، یومي األسرةتحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون 
  .2017مارس  2و  1

  :اإللكترونیةالمواقع 
نبیل حلیلو: األسرة وعوامل نجاحھا، ورقة بحثیة مقدمة للملتقى الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحیاة في األسرة،  -

  . على رابط موقع الجامعة:2013أفریل  09/10بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة/ قسم العلوم االجتماعیة، یومي: 
 http://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-humaines-et-

sociales 
  مقال: األمن األسري، على موقع شركة رؤیة للحقائب التدریبیة، على الرابط: -

 https://www.roya-tp.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA 
على  ،2010یونیور 20والسالمة والصحة المھنیة، تاریخ النشر: األمناألمن األسري ومتطلباتھ وومبادئھ، منتدى  -

 . على الرابط: am 12:10على الساعة:  2020أغسطس  06, تاریخ التصفح: am 5:49الساعة: 
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 الھوامش:

 .2071، ص5ینظر الجوھري، الصحاح، مادة (أمن)، ج -1
إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار   -2

  .28الدعوة،(ال: ط، ال: ت)، ص
ھـ)، كتاب التعریفات، تحقیق: جماعة من العلماء، 816علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى:  -3

  .37م)، ص1983-ھـ 1403، 1طلبنان، (–ة، بیروت الكتب العلمی دار
عزیز أحمد صالح ناصر الحسني، األمن األسري، المفاھیم، المقومات، المعوقات، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانیة  -4

 .170م، ص 2016، أكتوبر15، المجلد12واالجتماعیة، كلیة الدراسات العلیا جامعة األندلس، العدد
. على 26/06/2020 تاریخ التصفح:: األمن األسري، على موقع شركة رؤیة للحقائب التدریبیة، ینظر: مقال بعنوان -5

   الرابط:
 https://www.roya-tp.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-  

  .177-176صینظر: عزیز أحمد صالح ناصر الحسني، المرجع السابق،  -6
 .174ینظر: عزیز أحمد صالح ناصر الحسني، المرجع السابق، ص -7
المعوقات (مع دراسة میدانیة في مدینة -المقومات-ینظر: عزیز أحمد صالح ناصر الحسني: األمن األسري: المفاھیم -8

؛ وأبو منیر عبد 185-178، ص3، مج. 2016، أكتوبر 12صنعاء)، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، ع
. 15م ، ص2011ه/1432، دار المیراث النبوي الجزائر،1هللا بن عثمان القیسي الذماري، الحقوق الزوجیة، ط

مسلمة قضایا األسرة ال«والخامسة مذكور: تداعیات أمن األسرة على المجتمع، ورقة بحثیة في الملتقى الدولي التاسع: 
جامعة  -المنظم بكلیة العلوم اإلسالمیة » اإلسالمیة والتشریعات العربیةالمعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة 

؛ ونبیل حلیلو: األسرة وعوامل نجاحھا، ورقة بحثیة مقدمة 377-379، ص2018نوفمبر  28-27، یومي:  1باتنة 
علوم ة/ قسم الللملتقى الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحیاة في األسرة، بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعی

  . على رابط موقع الجامعة:2013أفریل  09/10االجتماعیة، یومي: 
 http://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-humaines-et-

sociales 
 ،2010ونیوری 20وینظر: واألمن األسري ومتطلباتھ وومبادئھ، منتدى االمن والسالمة والصحة المھنیة، تاریخ النشر:

 . على الرابط: am 12:10على الساعة:  2020أغسطس  06, تاریخ التصفح: am 5:49على الساعة:  
https://nasserclub.yoo7.com/t61-topic 

 من ق أ ج. 37المادة  - 9
والخامسة مذكور: 191-185، ص3ینظر: عزیز أحمد صالح ناصر الحسني: األمن األسري: المرجع نفسھ، مج   - 10

 .378-377تداعیات أمن األسرة على المجتمع، المرجع نفسھ، 
الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة مجد الدین محمد بن یعقوب ینظر:   -11

تاج العروس من جواھر القاموس، محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، . و229م)، ص1998؛ 6العراق، (ط: -الرسالة
  .142م)، ص1،2011الجزائر، ط: -نواف الجراح، (دار األبحاث للترجمة والنشر والتوزیعتحقیق: 

ھـ)، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف 1241أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي (ت:  -12
 . 405ص3ج، ، (د.ط، د.ت)بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، دار المعارف، 

ینظر: كریمة محروق، الحمایة القانونیة لألسرة ما بین ضوابط النصوص واجتھادات القضاء، رسالة دكتوراه، كلیة  -13
. وعبد الحكیم بن ھبري، أحكام الصلح في قضاء شؤون األسرة، 184م، ص2015-2014الحقوق، جامعة قسنطینة، 

  13م، ص2015-2014، 1رسالة ماجستیر في القانون الخاص كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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تحق: محمد  ھـ)684لذخیرة (ت: ا أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي -14

 .334، ص5م)، ج1994، 1(ط: بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت،
 09المؤرخ في  11 -84تمم للقانون ، المعدل والم2005فبرایر  27المؤرخ في  05-02) من قانون رقم 49المادة ( -15

م، المتضمن قانون األسرة الجزائري، المنشور بالجریدة الرسمیة 1984یونیو09ھـ الموافق لـ:1404رمضان 
  م.2005، سنة 3للجمھوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة، العدد 

، المعدل والمتمم 2007مایو سنة 13الموافق ـ ھ1428 ربیع الثاني 25مؤرخ في 07-05) من قانون رقم 459المادة ( -16
م، المتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر  26ه الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58/ 75األمر 

 م.2007، 44 العدد المنشور في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،
م، العدد 2001، المجلة القضائیة 103637، رقم الملف 19/04/1994خصیة، المحكمة العلیا، غرفة األحوال الش - 17

 .94خاص، ص
 .266أحمد شامي، قانون األسرة الجزائري، طبقا ألحدث التعدیالت (دراسة فقھیة ونقدیة مقارنة)، مرجع سابق، ص - 18
  .13أنظر: عبد الحكیم بن ھبري، مرجع سابق، ص -19
مجلة األحكام، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، علي حیدر، درر الحكام في شرح  -20

 . 8، ص4م)، ج2003 -ھـ1423( 
ھـ)، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، تحق: عبد 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي (ت:  -21

 .202، ص1م)، ج2000-ھـ 1420،  1(ط:مصر،  -الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة
تحریر المعنى «ھـ)، التحریر والتنویر 1393محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي (ت:  -22

، 2ھـ )، ج1984تونس ، (ال: ط،    -السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، الدار التونسیة للنشر
  .398ص

ھـ)، اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان. تحقیق: شعیب 354بن حبان بن أحمد بن حبان (ت:  أخرجھ: محمد -23
م) باب ذكر اإلخبار عن جواز الصلح بین المسلمین، 1988ھـ/  1408، 1بیروت، ( ط: -األرنؤوط، مؤسسة الرسالة

  .488، ص  11ج
 –لدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا ھـ)، سنن أبي داود. تحقیق: محمد محیي ا275أخرجھ: أبي داود (ت:  -24

  .280، ص4إصالح ذات البین، جباب  (د.ط، د.ت)،بیروت، 
أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة  -25

 .357، ص4م)، ج1968ھـ/ 1388مصر، (ال. ط، -القاھرة مكتبةھـ)، المغني، 620المقدسي (ت: 
تاریخ المدینة البن شبة. تحقیق: فھیم  ھـ)،262عمر بن شبة بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید (ت:  -26

  . 480، ص1ھـ)، ج1399 د.ط،جدة، ( -السید حبیب محمود أحمد :محمد شلتوت. طبع على نفقة
  .05-02األمر رقم )49المادة ( ینظر: الفقرة األولى من -27
  .09-08) من قانون رقم 439ینظر: المادة ( -28
ینظر: بقار سلیم، دور الصلح في حل المنازعات األسریة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -29

  .13. بن ھبري عبد الحكیم، مرجع سابق، ص13، ص2018-2017جامعة محمد خیضر، بسكرة،
ینظر تفصیل ذلك؛ أحمد محمود أبو ھشھش، الصلح وتطبیقاتھ في األحوال الشخصیة، ماجستیر في القضاء الشرعي  -30

وما بعدھا، على بن عوالي، الصلح  57ص م)،2010-ھـ1431، 1(دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان األردن (ط:
 إلنسانیةاودوره في استقرار األسرة، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، كلیة العلوم 

 وما بعدھا. 34م، ص2012، جامعة وھران،اإلسالمیةوالحضارة 
تعدیالت، دراسة فقھیة نقدیة مقارنة، رسالة ماجستیر، ینظر: أحمد شامي، قانون األسرة الجزائري طبقا ألحدث ال -31

 .268، ص2010كلیة الحقوق، جامعة اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،



  أثر الصلح والوساطة في تحقیق االمن األسري على ضوء الشریعة والقانون 
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والمتضمن قانون  2008 فبرایر 25ه الموفق لـ: 1429صفر  18المؤرخ في  09-08) من قانون رقم 440المادة ( -32

ر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري، المنشو
  .م2008أفریل  23، المؤرخة في 21 العدد

من المقرر قانونا أنھ ال یثبت الطالق إال بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن ثم فإن القضاء بما یخالف " -33
الثابت في قضیة الحال، أن قضاة الموضوع قد قضوا بالطالق بین ھذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون ولما كان من 

الزوجین دون القیام بإجراء محاولة الصلح بین الطرفین قد أخطئوا في تطبیق القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض 
  القرار المطعون فیھ".

ار مة العلیا دلمجلس األعلى والمحكینظر: لحسین بن الشیخ أث ملویا، المرشد في قانون األسرة، مدعما باجتھاد ا-34 
 .139)، ص2014ط؛ الجزائر، (د. -ھومة

  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري. 445من -444-443-442-441--439المواد: -35
ھـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، 393ینظر: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي (المتوفى:  - 36

. 1167، ص3وسط)، ج()، مادة 1987 - ھـ1407،  4بیروت، (ط -تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین
، تحقیق: عبد ھـ)، معجم مقاییس اللغة395توفى: القزویني الرازي، أبو الحسین (الم و أحمد بن فارس بن زكریاء

  108، ص6وسط)، ج(م)، مادة 1979 -ھـ 1399ط، سالم محمد ھارون، دار الفكر، (د.ال
ھـ، خرجھ وراجع أصولھ وحرج أحادیثھ وعلق علیھ، محمد عبد القادر 543ابن العربي، الجامع ألحكام القرآن ت -37

 .61، ص (د.ط، د.ت)دار الكتب العلمیة، بیروت،  عطا،
بوزنة ساجیة، الوساطة في ظل قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق  -38

 .15م، ص2012-2011والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
االستشارات العائلیة (وفاق) في تسویة المنازعات مركز االستشارات العائلیة (وفاق)، بحث بعنوان: دور مركز  - 39

األسریة، وخفض معدل حدوثھا بالمجتمع القطري، ورقة عمل مقدمة إلى المنتدى السنوي الثاني للسیاسات األسریة 
: التجربة والتطلعات"، تنظیم معھد الدوحة الدولي لألسرة، یومي األسرةتحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون 

  .16، ص2017مارس  2و  1
والقانون الجزائري، رسالة مقدمة  اإلسالميمحمد الطاھر بالموھوب، الوساطة القضائیة، دراسة مقارنة بین الفقھ  -40

  .33م، ص2017-2016، 1، قسم الشریعة، جامعة باتنةاإلسالمیةلنیل دكتوراه في العلوم 
ایة من النزاعات في العمل وتسویتھا وممارسة حق ، المتعلق بالوق1990فیفري6المؤرخ في  02-90القانون رقم -41

 المعدل والمتمم. 1990فیفري 7، الصادر في 6 اإلضراب، الجریدة الرسمیة العدد
 یتعلق بحمایة الطفل. 2015 یونیو سنة 15الموافق لـ:  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15-12القانون رقم: -42
 .62-16من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة    - 43
محمد الطاھر بالموھوب ، الوساطة العائلیة واالجتماعیة لإلبقاء الشخص المسن في وسطھ العائلي، مجلة الواحات  -44

 .2019، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة المسیلة، 1، العدد10للبحوث والدراسات مجلد
، مجلة 02-15، واألمر رقم 12-15ء القانون رقم، ینظر: دلیلة مغني، نظام الوساطة الجزائیة في الجزائر على ضو -5

، مالل خولة، الوساطة القضائیة في الجزائر، رسالة 5-4، ص2018، جانفي 10آفاق للعلوم، جامعة الجلفة العدد 
ماجستیر في علم االجتماع التنظیم والدینامیكیات االجتماعیة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة بوزریعة 

 .75-74، ص2012-2011ائر، الجز
  .23بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص-46
ینظر: خالف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع اإلداري في القانون الجزائري (رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه  -47

یاسیة، والعلوم السعلوم في الحقوق، تخصص قانون عام)، إشراف: أ د. مفتاح عبد الجلیل، قسم الحقوق، كلیة الحقوق 
 17، ص2014/2015بسكرة،  –جامعة محمد خیضر
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   :الملخص
تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى بیان أھمیة االستفادة من أصل اعتبار المآل عند النظر في األقوال الفقھیة الخالفیة، 

إبراز أثر وتأثیر ھذا األصل في االختیار بین تلك األقوال والترجیح بینھا بما یواكب روح العصر وواقع الناس، مع 
  ویرفع الضیق والحرج عن المكلف، ویحقق مقاصد الشریعة.

اقع وولقد خلُصت الدراسة إلى أن التراث الفقھي اإلسالمي حافل باالجتھادات واآلراء الفقھیة القابلة للتكیف مع ال
والمتوقع؛ ودراسة تلك االجتھادات واألقوال تقتضي إمعان النظر في كل قول فقھي، واعتبار ما سیؤول إلیھ من 
تداعیات ونتائج؛ ومن ثَمَّ إعمالھ أو إھمالھ؛ فقد یكون ظاھر القول راجًحا وفیھ مصلحة؛ لكن عند التمحیص والتدقیق 

تخالف المقصد العام من تشریع األحكام وھو جلب المصلحة ودرء  نجد أن اختیاره وترجیحھ یؤدي إلى نتائج وآثار
 المفسدة. 

  : اعتبار المآل؛ األقوال الفقھیة؛ االختیار؛ الترجیح؛ اآلثار المترتبة.الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research paper aims to demonstrate the importance of making use of the origin of 
the consideration of fate when considering controversial jurisprudential statements, 
highlighting the impact and influence of this asset on the choice between those sayings and the 
preference between them In accordance with the spirit of the times and the reality of the people, 
and lifting the distress and embarrassment from the one charged with, and achieving the 
purposes of Sharia. 

 The study concluded that the Islamic jurisprudential heritage is full of independent 
reasoning and Juristic opinions that are adaptable to reality and the expected; the study of those 
independent reasoning and sayings require careful consideration of every jurisprudence; and 
considering what it becomes with repercussions and results. And then realizating or neglecting 
it, the apparent saying may be successful and has an interest. However, but through examination 
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and scrutiny, we find that its choice and preference lead to results and effects contradicting the 
overall purpose of legislation provisions,It is to bring interest and prevent corruption. 
key words : Consideration of fate ; jurisprudential sayings; choice; preference; implications. 
 

  مقّدمة: 
بسم هللا الواحد األحد الفرد الصمد، الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفًؤا أحد، ثم الصالة والسالم 
على سید األولین واآلخرین، المبعوث رحمة للعالمین سیدنا إمام األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحابتھ 

  أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الحق المبین.
أبواب علمھ للمتعلمین، وبسط أجنحة مالئكتھ للطالبین، ویسر البحث والتفقھ  الحمد � الذي فتح

  واالجتھاد للباحثین، وجعل العلم نبراسا یقتدى بھ إلى یوم الدین. 
بعد: إن الشریعة اإلسالمیة شریعة ربانیة جاءت لحفظ مصالح العباد في العاجل واآلجل، فمن ممیزاتھا 

  ، فكل أحكامھا تصب في قالب جلب الصالح لھ ودفع الفساد عنھ.التیسیر ورفع الحرج على المكلف
وعلیھ فإن للتقعید األصولي والمقاصدي دوًرا ھاًما في ضبط منھج استنباط تلك األحكام وإنزالھا 
على محالھا؛ وألجل ھذا الغرض قُررت عدة قواعد أصولیة ومقاصدیة تنبني على مراعاة تغیر ظروف 

القواعد قاعدة (أصل) اعتبار المآل، حیث یعتبر ھذا األصل من األھمیة بمكان وأحوال المكلف، ومن تلك 
  في النظر إلى عواقب الفعل وما یترتب علیھ من آثار إیجابیة أو سلبیة.

ولھذا على المجتھد استصحاب ھذا األصل عند دراستھ وتمحیصھ لألقوال الفقھیة المختلفة في 
قول المناسب بناًء على ما سیؤول إلیھ ھذا األخیر من نتائج مستقبلیة المسألة االجتھادیة الختیار وترجیح ال

  تحقق مقصد الشارع من تشریع األحكام، وھذا ما ستحاول ھذه الورقة البحثیة التطرق إلیھ.
  أوًال: إشكالیة البحث.

ون د یكقإن اختیار األقوال الفقھیة وترجیحھا بعیًدا عن اعتبار مآالتھا یوقع المكلف في ضیق وحرج؛ ف 
؛ لكن عند التمحیص نجد أن اختیاره وترجیحھ یؤدي إلى نتائج وآثار تخالف ظاھر القول راجًحا وفیھ مصلحة

  مقصود الشارع من تشریع األحكام.
  ومن ھنا جاءت إشكالیة البحث والتي تتمحور حول: 

  ؟یحاتھمما مدى استفادة المجتھدین من أصل اعتبار المآل في اختیاراتھم وترج -
  تفرع على ھذا اإلشكال التساؤالت اآلتیة:وی

  * ما حقیقة اعتبار المآل؟ وما القواعد المنضویة تحتھ.
  * ما حقیقة االختیار والترجیح الفقھیین؟ 

  * ما أثر اعتبار المآل في الفتوى واالجتھاد المعاصر.
  ثانیًا: الدراسات السابقة.

 التأصیل والتنظیر ألصل اعتبار المآل، فكل البحوثیُعّد كتاب الموافقات للشاطبي حجر األساس في 
  التي جاءت بعده ودرست ھذا األصل تنظیًرا وتطبیًقا استفادت منھ واستقت من معینھ.

  فمن الدراسات العلمیة التي اھتمت بالقاعدة نذكر على سبیل المثال ال الحصر:



  وأثره في االختیار والترجیح الفقھییناعتبار المآل  
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الة ، وأصلھ رسولید بن علي الحسینلدكتور كتاب بعنوان "اعتبار مآالت األفعال وأثرھا الفقھي" ل -1
دكتوراه ، المملكة العربیة السعودیة ، المؤلف أفاد وأجاد في بیان مباحث القاعدة وذكر تطبیقاھا الفقھیة، 
وأضاف بعض الفصول منھا بیان نشأة القاعدة وشروط اعتبارھا، صلتھا بعلم المقاصد، وغیر ذلك؛ إال 

ھاب في الشرح، وكثرة العناصر التي كان من الممكن االستغناء أن ما یؤخذ عن الكتاب الطول، و اإلس
  عنھا أو ذكرھا بإیجاز.

مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقھي من التنظیر إلى التطبیق" للمؤلف یوسف احمیتو، كتاب بعنوان " -2
  كتاب غزیر الفائدة حوى بین ضفتیھ كل ما یتعلق بالقاعدة تنظیًرا وتطبیقًا.

ن : "مآالت األفعال وأثرھا في فقھ األقّلیات" للدكتور عبد المجید النجار، بحث مقدم للدورة بحث بعنوا -3
دا، إیلرن ،ة للمجلس األوروبي لإلفتاء، دبلنالمجلة العلمی ،للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوثالتاسعة 

ُكتب في مجالھ ؛  م، یعتبر ھذا البحث من أجود وأفضل ما2004جوان  ،ھـ 1425)، ربیع الثاني 4/5ع(
فمن اإلضافات التي قدمھا الباحث ھو بیان دور اعتبار المآالت في فقھ األقلیات ، مع عرض نماذج لقضایا 
فقھیة معاصرة لھا ارتباط وثیق بما یعیشھ المسلمون في بالد المھجر، والوقوف على حلول عملیة تناسب 

  ھاب في التنظیر مقارنة بالتطبیق.واقعھم المتغیر، إال أن ما یالحظ عن الدراسة ھو اإلس
مقال علمي بعنوان: "النظر في المآل عند المالكیة القواعد والتطبیقات"، للباحث إلیاس بولفخاذ تحت  -4

إشراف أ. د أبو بكر لشھب؛ وقد نشر ھذا المقال بمجلة "الشھاب" الصادرة عن معھد العلوم اإلسالمیة 
م، تمیز المقال بالمزج بین التأصیل والتفریع 2017تمبر ه،سب1438ذو الحجة  ،8بجامعة الوادي، ع

، وعرض القواعد المندرجة تحتھ مع التطبیق الباحث إلى التعریف بالنظر للمآلللموضوع، حیث أشار 
لذلك في المھذب المالكي، إال أن ھذه التطبیقات كانت معظمھا في باب المعامالت، مما انجر عنھ التقصیر 

  رى. في أبواب الفقھ األخ
تختلف الدراسة التي بین أیدینا عن الدراسات السالفة الذكر كونھا ركزت على أثر اعتبار المآل 
في االختیار أو الترجیح بین أقوال الفقھاء االجتھادیة بما یوافق روح العصر، وواقع الناس، حیث ربط 

ني من األقوال الفقھیة التي بالمقال بین الجانب التأصیلي والجانب الفقھي العملي؛ وذلك بانتقاء نماذج 
االختیار والترجیح بینھا على اعتبار المآل، ودراستھا واعتبار تداعیاتھا وآثارھا المستقبلیة، ومن ثَمَّ إعمالھا 

  أو إھمالھا.
  ثالثًا: أھداف البحث.

  باعتبار المآل كأصل عام، وبیان أھمیتھ، مع الوقوف على القواعد الفرعیة المندرجة تحتھ. التعریف -1
  التعریف باالختیار والترجیح الفقھیین، وإبراز داللتھما عند الفقھاء وعالقتھما بالمصطلحات المشابھة . -2
  ختیار و الترجیح.بیان تنوع التراث الفقھي، باألقوال االجتھادیة الصالحة إلثراء عملیتي اال -3
إبراز أھمیة اإلستفادة من أصل اعتبار المآل في تكییف االختیارات والترجیحات الفقھیة مع مقاصد  -4

  الشرع. 
  عرض نماذج تطبیقیة تبین أثر اعتبار المآل في اختیار األقوال الفقھیة والترجیح بینھا.  -4 
   حلول للمسائل الفقھیة وفق ما یتالئم ومصالح المكلفین.بیان مرونة الشریعة اإلسالمیة، واتساعھا ال یجاد  -5

  رابًعا: منھجیة البحث
  التحلیلي.االعتماد على المنھجین الوصفي و اقتضت طبیعة الدراسة 
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  األول منھما: یعتمد في سرد المفاھیم المتعلقة باعتبار المآل، واالختیار والترجیح الفقھیین. - 
في أقوال الفقھاء في المسألة، وتحلیلھا لمعرفة األقوال المختارة والمرجحة والثاني: یظھر من خالل النظر  -

  بناًء على أصل اعتبار المآل.
  خامًسا: عرض خطـة البحث مجملة.

  لقد تم تقسیم البحث إلى: مقدمة، وثالثة مطالب، وخاتمة، كما یلي: 
ھا من العناصر التي تقوم علیھا وغیر ، ...إشكالیة البحث، ومنھجھ، وأھدافھ مقدمة: واستعرضت فیھا: -

  المقدمة من الناحیة المنھجیة والعلمیة.
  المطلب األول: مفھوم اعتبار المآل. -
  المطلب الثاني: مفھوم االختیار والترجیح الفقھیین. -
  المطلب الثالث: أثر أصل اعتبار المآل في االختیار بین األقوال الفقھیة والترجیح بینھا. -
  لنتائج المتوصل إلیھا.خاتمة: بأھم ا -

  المطلب األول: التعریف بأصل اعتبار المآل.

جاء ھذا المطلب لیسلط الضوء على أصل مقاصدي أصولي أال وھو أصل اعتبار المآل، وذلك ببیان 
  المراد بھ وحجیتھ والوقوف على أھمیتھ والقواعد المتفرعة عنھ.

  الفرع األول: تعریف اعتبار المآل

مكون من مفردتین االعتبار والمآل، ولما كانت معرفة المركب تتوقف  إضافيمركب  اعتبار المآل
  ضافیًا، ثم نعرفھ باعتباره لقًبا وَعلًَما.إعلى معرفة أجزائھ، نعرف أوال اعتبار المآل كونھ مركبًا 

  إضافیًاأوًال: تعریف اعتبار المآل باعتباره مركبًا 

  تعریف االعتبار لغةً واصطالًحا -1

اُء أَْصٌل َصِحیٌح َواِحٌد یَُدلُّ َعلَى النُّفُوِذ َوالْ  -أ ِضيِّ مُ االْعتِبَاُر لغًة: مشتق من (َعبََر)؛ "فَاْلَعْیُن َواْلبَاُء َوالرَّ
 . )1(فِي الشَّْيِء"

م اعتبار أَھَُمھَا المَجاَوَزةُ َوالمُروِر؛ وھذا المعنى ھو أساس بناء مفھو )2(ولالْعتِبَاُر َمَعاٍن ُمْختَلِفَةٍ  
المآل، ذلك أن النظر في المآل ھو ُمجاوزة الواقع إلى ما ھو ُمتََوقَّع للحكم علیھ بما یناسب المقصد الشرعي 

 .)3(من وضع األحكام

  االعتبار اصطالًحا: لھ معنیان: أحدھا عام واآلخر خاص. -ب
  المثال ال الحصر.لھ عدة تعاریف نذكر منھا على سبیل  * االعتبار بالمعنى الخاص (األصولي):

 .)4("العبور من الشيء إلى نظیره إذا شاركھ في المعنى" -
  .)5("مقایسة الشيء بغیره" -
  .)6("النظر في الحكم الثابت أنھ ألي معنى ثبت، وإلحاق نظیره بھ وھذا عین القیاس" -
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المتبصر في ھذه التعاریف یَْلَحظُ أنھا تشترك في المدلول؛ فقد ربطت مفھوم االعتبار بالقیاس، 
]، فھذا المعنى قاصر على القیاس وال 2[الحشر:  فَاْعتَبُِروا یا أُولِي اْألَْبصارِ انطالقًا من قولھ تعالى: 

  یتعداه لغیره.
  * االعتبار بالمعنى العام: من تعاریفھ نذكر.

  .)7("النظر في داللة األشیاء على لوازمھا وعواقبھا وأسبابھا" -
"ھو الجمع بین النظر في المسألة ودلیلھا المباشر، والنظر في كل ما لھ عالقة بھا وتأثیر في حكمھا إثباتا  -

  .)8(أو نفیا"
فھذان التعریفان وّسعا من مفھوم االعتبار ولم یحصراه في القیاس فقط، بل عّدیاه إلى ما یترتب عن 
ذلك من آثار ونتائج؛ فاالعتبار بھذا المعنى لیس مرادفًا للقیاس، بل ھو أعم وأشمل منھ إذ یُعد ھذا األخیر 

  صورة من صوره وجزءا من أجزائھ.
  تعریف المآل لغةً واصطالًحا. -2

  نذكر منھا: المْرَجُع َوالمِصیُر والَعاقِبَةُ والنِھَایَھُ. )9(: یدور حول عدة معانٍ المآل لغةً  -أ
َل إِلیھ الشيَء: َرَجَعھ، وأُْلُت َعِن الشَّْيِء: اْرتََددْ  ، )10( تُ یُقَاُل: آَل الشيُء یَُؤوُل أَْوًال وَمآًال: َرَجع َوَصاَر، وأَوَّ

  ].52[األعراف:  یَْنظُُروَن إِالَّ تَأِْویلَھُ ھَْل ومنھ قولھ تعالى: 
: ویُقصد بھ: "عاقبةُ الفعِل ونتیجتھ المترتبة علیھ سواء كانت خیراً أو شراً، وسواء المآل اصطالًحا -ب

  آثار الفعل التي تترتب علیھ من َصالحٍ أو فساٍد.. أي معرفة تداعیات و)11(كانت مقصودةً أم َغیَر مقصودٍة "
 عنھ بقدر ما یُراعى فیھ اإلحجامإًذا اعتبار المآل ال یُراعى فیھ قصد المكلف بالقدوم عن الفعل أو 

األحوال والظروف التي تحیط بالواقعة، والنتائج التي تترتب عن ذلك الفعل من جلب لمصلحة راجحة أو 
  دفع لمفسدة غالبة في المستقبل.

المعنى اللغوي للمآل یتناسب والمراد بھ في ھذا  :عالقة المعنى االصطالحي بالمعنى اللغوي -ج
معرفة المدلول االصطالحي منھ؛ وھو النظر إلى العواقب والنتائج المترتبة على القیام  إلىالبحث، ویُوصل 

  بفعل ما، وھذا المعنى ال یخرج عن معناه اللغوي بل یتداخل ویتناغم معھ.
  َعلًَماره لقبًا وثانیًا: تعریف اعتبار المآل باعتبا

د بإعمال أصل اعتبار المآل تطبیقًا ال تنظیًرا؛ فق الفقھاء المتقدمین یَلحظُ اھتمامھم المتتبع الجتھادات
استعملوه في مضمون كالمھم، ووظفوه أثناء تنزیل األحكام على محالھا، إال أنھم لم یضعوا لھ حًدا جامًعا 

بعدھم، وفي مقدمتھم الشاطبي الذي كان لھ شرف السبق مانًعا، بل كانت ھذه المھمة من صنیع الفقھاء من 
في الكشف عن مدلول ھذا المصطلح، واالعتناء بھ وإعمالھ تنظیًرا وتطبیقًا، حیث وضع اإلطار العام الذي 

  ینبني علیھ ھذا األصل بقولھ:

األفعال معتبر مقصود شرعا كانت األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتھد ال  "النظر في مآالت 
یحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفین باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك 

ول في طلق القالفعل، مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن لھ مآل على خالف ذلك، فإذا أ
األول بالمشروعیة، فربما أدى استجالب المصلحة فیھ إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزید علیھا، فیكون 
ھذا مانعا من إطالق القول بالمشروعیة وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعیة ربما أدى استدفاع 
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ل بعدم المشروعیة وھو مجال للمجتھد صعب المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزید، فال یصح إطالق القو
  . )12( المورد، إال أنھ عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشریعة"

ولقد استفاد الفقھاء المعاصرون من ھذا السبق فصاغوا تعریفاتھم بناًء على ذلك؛ ومن بین ھذه 
  التعریفات نذكر:

  .)13(الفعل بما یناسب عاقبتھ المتوقعة استقباال" المآل: "أصل كلي یقتضي اعتباره تنزیل الحكم على -

"معناه النظر في ما یمكن أن تؤول إلیھ األفعال والتصرفات والتكالیف موضوع االجتھاد  :آلاعتبار الم -
  . )14(واإلفتاء والتوجیھ وإدخال ذلك في الحسبان عند الحكم والفتوى"

أي أن المجتھد حین یَحكم ویُفتي علیھ أن یقدر عواقب حكمھ وفتواه، فال تنحصر مھمتھ في "إعطاء 
الحكم الشرعي" فقط، بل تتعداه إلى النظر في مآالت ذلك الحكم، وما یترتب علیھ من آثار، فإذا لم یفعل؛ 

  .)15(فھو إما قاصر عن درجة االجتھاد أو مقصر فیھا
  الشرعي ألصل اعتبار المآللتأصیل الفرع الثاني: ا

  تنبني مشروعیة أصل اعتبار المآل على الكثیر من األدلة نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر:
َ َعْدواً بَِغْیِر ِعْلمٍ قولھ تعالى:  -1 ِ فَیَُسبُّوا هللاَّ   ].109[األنعام:  َوال تَُسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ

االستدالل: اآلیة فیھا دلیل واضح على النھي عن سب آلھة غیر المسلمین اعتباًرا لما سیؤول وجھ 
  لھ ھذا الفعل من آثار ونتائج تؤدي إلى سب هللا عّز وجّل.

بَْیِر  -یَا َعائَِشةُ لَْوالَ قَْوُمِك َحِدیٌث َعْھُدھُْم للسیدة عائشة رضي هللا عنھا: " قولھ  -2 ٍر، بُِكفْ  -قَاَل اْبُن الزُّ
  .)16("ُرُجونَ لََنقَْضُت الَكْعبَةَ فََجَعْلُت لَھَا بَابَْیِن: بَاٌب یَْدُخُل النَّاُس َوبَاٌب َیخْ 

فالنبي عزف عن رغبتھ في ھدم الكعبة مراعاة لمآل فعلھ، وھو تشویش المسلمین  وجھ االستدالل:
  . )17(وھم حدیثو عھد باإلسالم

   عن أصل اعتبار المآل.الفرع الثالث: القواعد المتفرعة 
لقد وسع الشاطبي من مفھوم أصل اعتبار المآل، إذ جعلھ أصال عاّما من أصول الشریعة، وفرع لھ 

  بأربع قواعد أدخلھا تحتھ ھي:
  أوًال: قاعدة الذرائع.

  للذریعة عند األصولیین معنیان أحدھما خاص واآلخر عام.
  .)18(رھا اإلباحة ویتوصل بھا إلى فعل المحظور": "ھي األشیاء التي ظاھالمعنى الخاص للذریعة -1

  الشيء على أكثر استعماالتھ. إطالقفھذا التعریف یقتصر على السد دون الفتح، وھو من باب 
: ھي "الوسیلة الموصلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو المشروع المعنى العام للذریعة -2

  .)19(المشتمل على مصلحة"
فالذریعة بھذا التعریف عامة وشاملة للوسائل الجائزة التي قد توصل إلى مقصد سواء كان ھذا 
المقصد مشروعا أو غیر مشروع، فطلب تحصیل تلك الذریعة واألخذ بھا بالنظر لما تفضي إلیھ من مصالح 

ي ا بالنظر لما تفضیُعّد فتًحا لھا، وقد یصل إلى مرتبة الوجوب إذا أدى إلى واجب، واالمتناع عن تحصیلھ
  إلیھ من مفاسد یُعّد سًدا لھا، وقد یصل إلى درجة الحرمة إذا أدى فعلھ للوقوع في الحرام. 
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  قاعدة االستحســــــان ثانیا:
دول عالمشقة عن المكلف، فحقیقتھ ھي: "لالستحسان ارتباط وثیق بمبدأ التیسیر ورفع الحرج و

في نظائرھا إلى خالفھ لوجھ أقوى یقتضي العدول عن  المجتھد عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم
   .)20(األول"

اًذا االستحسان عدول عن القیاس ، )21(أو ھو: " ترجیح قیاس خفّي عن قیاس جلّي بناًء على دلیل"
  تخفیفًا وتیسیًرا على المكلف؛ ألن في إعمال القیاس غلو ومشقة.

  ثالثًا: قاعدة مراعاة الخالف.
قاعدة مراعاة الخالف من األصول التي انفرد بھا المذھب المالكي عن غیره من المذاھب الفقھیة، 

  فقد اعتمده فقھاء المذھب للتخفیف من األثار المترتبة عن فعل المكلف الذي قد یوقعھ في مشقة وحرج. 
؛ باعتبار )22(آخر"والمقصود بھا: "إعمال دلیل المخالف في الزم مدلولھ الذي أعمل في نقیضھ دلیل 

أّن الفعل إذا كان حكمھ الشرعي المنع بالدلیل الراجح والجواز بالدلیل المرجوح، فإنّھ قبل وقوعھ بالفعل 
یُجرى علیھ حكم المنع، ولكن حینما یقع بالفعل فإنّھ یُجرى علیھ حكم الجواز الذي ھو مرجوح؛ وذلك بالنظر 

  .)23(لى مفاسد تفوق إجراء حكم الجوازإلى أنّھ لو أُجري علیھ حكم المنع آلل بھ إ
وھذا یعني أن مراعاة الخالف تكون في األمور المختلف فیھا بین أصحاب المذاھب، حیث إن الفقیھ 
یراعي في فتواه دلیل المخالف المرجوح جلًبا للمصلحة ودرًء للمفسدة، وتجنبًا لوقوع المكلف في الضیق 

  .)24(والحرج
  رابًعا: قاعدة الحیل

یُقصد بالحیل: "تقدیم عمل ظاھره الجواز إلبطال حكم شرعي وتحویلھ في الظاھر إلى حكم آخر،  
  .)25(فمآل العمل فیھا خرم قواعد الشریعة في الواقع"

  بمعنى: أن الفعل یكون في ظاھره مشروًعا، ولكنھ یصبح ممنوًعا؛ ألنھ یؤدي إلى إبطال حكم شرعي.
أھدافھا ھا ووإن تباینت مدلوالتھا ومعانیھا، إال أنھا تشترك في غایات فھذه القواعد االجتھادیة األربعة،

  المآل) . اعتبار: (و المتمثلة أساسا في
  المطلب الثاني: مفھوم االختیار والترجیح الفقھیین.

لما كان الحكم عن الشيء فرع عن تصوره كان لزاًما بیان المقصود باالختیار والترجیح الفقھیّین، 
ذا ما سیتطرق إلیھ في عامة عن بعض المفاھیم المتعلقة بھما، مع بیان العالقة بینھما، وھوإعطاء صورة 

  .ھذا المطلب

  رع األول: مفھوم االختیار الفقھيالف

  .ثم نعرفھ باعتباره َعلًما ولقًباسنعرف االختیار الفقھّي باعتباره مركبًا اضافیًا 

  اضافیًا.أوًال: تعریف االختیار الفقھّي باعتباره مركبًا 

  تعریف االختیار لغةً واصطالًحا. .-1

الخاء والیاء والراء أصلھ العطف والمیل ثم یحمل علیھ، فالخیر: ختیار لغةً: مادتھ (َخ َي َر) "اال -أ
  .)26(خالف الشر؛ ألن كل أحد یمیل إلیھ ویعطف على صاحبھ"
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: خار الرجل على صاحبھ خیًرا، وِخیرةً، وِخیََرًة: صطفاء واالنتقاء والتفضیل، یقالواالختیار: اال
لھ، وخار الشيء : انتقاه  ]. 13[طھ:  َوأَنَا اْختَْرتَُك فَاْستَِمْع لِما یُوحى،ومنھ قولھ تعالى:  )27(فضَّ

  االختیار اصطالًحا: ُعّرف االختیار في االصطالح بعدة تعریفات نذكر منھا : -ب
  .)28(خیر وفعلھ"ھو طلب ما ھو االختیار: " -
  .)29("ر إلى الطرفین، ویمیل إلى أحدھمااإلرادة مع مالحظة ما للطرف اآلَخر، كأنَّ المختار ینظاالختیار: " -
 .)30("الشيء وتخصیصھ وتقدیمھ على غیره وقیل االختیار ھو "ترجیح -

تیار تصف االخفكلھا  ؛نھا تشترك في معانیھا ومدلوالتھاھذه التعاریف وإن اختلفت عباراتھا إال أ
بأنھ تفضیل ومیل وتقدیم لطرف من األطراف دون غیره، إال أن التعریف األخیر فیھ نظر؛ ألنھ عّرف 

ألن ھناك فرق بین المصطلحین فكل واحد منھما  ؛ان، وھذا غیر ُمسلّم بھاالختیار بأنھ ترجیح إذ جعلھما سی
ین ي بعض األوجھ، كما سیتبوتشابھ بینھما فلھ حّده وخصائصھ، فھما ال یترادفان بالرغم من وجود تداخل 

  .الحقًا
  تعریف الفقھّي لغةً واصطالًحا -2

ھو مشتق من الفقھ، ولھذا األخیر في اللغة  والفقھّي) صفة أو قید لالختیار، الفقھّي لغةً: كلمة ( -أ
وَفقَّھَھ وأَْفقَھَھ: َعلَّمھ، وفَقِھَ یَْفقَھُ فِْقھاً َفقِھ الشيَء: َعلَِمھ،  :)31(معان منھا: العلم والفھم واإلدراك والفطنة، یقال

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن لِیَْنفُِروا َكافَّةً فَلَْوَال نَفََر ِمْن ُكلِّ فِْرقٍَة ِمْنھُْم طَائِفَةٌ لِیََتَفقَّھُوا فِي  إذا فھم، ومنھ قولھ تعالى:
ینِ    ].123التوبة: [ الدِّ

، فھو بھذا )32(ھو العلم باألحكام الشرعیة العملیة الُمْكتََسُب من أدلَّتھا التفصیلیة" " :الفقھ اصطالًحا -ب
المعنى علم مستنبط بالرأي واالجتھاد، ویحتاج فیھ إلى النظر والتأمل، ولھذا ال یجوز أن یسمى هللا تعالى 

  .)33( فقیھًا؛ ألنھ ال یخفى علیھ شيء

  باعتباره لقبًا وَعلًَما.ثانیًا: تعریف االختیار الفقھّي 
یُقصد باالختیار الفقھّي: "اجتھاد الفقیھ في معرفة الحكم الشرعي الصحیح في المسائل المختلف فیھا 

  .)34(بالمیل إلى أحد أقوال األئمة"
 ال یَلزم منإًذا االختیار الفقھي ھو میل وتفضیل لرأي أو قول فقھي عل آخر بناًء على اجتھاد؛ و

سواء كانوا من داخل اختیار المجتھد لرأي أو قول معین أن یكون قد تفرد بھ عن غیره من المجتھدین 
  .إلیھ اجتھاده، وقد یخالفھم المذھب الذي ینتسب إلیھ أو من خارجھ، بل قد یوافقھم في ما أداه

  الفرع الثاني: مفھوم الترجیح الفقھّي.
، مع بیان ا وَعلًَمالقبً یقتضي ھذا الفرع التعریف بالترجیح الفقھي باعتباره مركبًا اضافیًا وباعتباره 

  عالقتھ بالترجیح األصولي.
  الفقھّي باعتباره مركبًا اضافیًاأوًال: تعریف الترجیح 

  جیح لغةً واصطالًحاتعریف التر -1
ْجَحاِن، َرَجحَ  :)35(الترجیح لغةً: مصدره (َرَجَح) یُقال -أ َرَجَح المیزان إذا و الشَّيء إذا َرَزَن، وھو من الرُّ

یتھ. ثَقُلت ِكفّتھ باْلَمْوزون، لتھ وقوَّ حت الّشيء بالتّثقیل فَضَّ   وَرجَّ
  معنى التفضیل والتقویة ھو المعنى الذي یتناسب والمراد بالترجیح في ھذا المقام.
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  الترجیح اصطالًحا : یُعّرف الترجیح بأنھ: -ب
  .)36(إثبات مرتبة في أحد الدلیلین على اآلخر"" -
  . )37("بیان القوة ألحد المتعارضین على اآلخر" -

فالتعریف األول جاء خاًصا إذ ربط الترجیح بوجود تمایز وتفاوت معتبر بین الدلیلین، وھو األقرب 
و یشمل ارضین لذلك فھللمراد بھ عند األصولیین، أما التعریف الثاني فجاء عاًما ولم یخصص المراد بالمتع

الترجیح الفقھي واألصولي على حد سواء، فالتعارض ھنا یحتمل التعارض بین أقوال وآراء الفقھاء، ویحتمل 
  التعارض بین األدلة. 

  سبق التطرق الیھ عند تعریف االختیار الفقھي . تعریف الفقھ لغةً واصطالًحا: -2
  وَعلًَما الفقھّي باعتباره لقبًاثانیًا: تعریف الترجیح 

یُقصد بالترجیح الفقھي: "أخذ المجتھد بأقوى األقوال أو الروایات في المسائل المتعارضة بین 
  . )38(األئمة"

اذا ف إًذا معنى الترجیح في االصطالح الفقھي یوحي إلى وجود تمایز وتباین بین الرأیین، أو القولین؛
قوالن أو أكثر فھنا یبرز دور المجتھد بإمعان النظر في تلك األقوال،  كانت المسألة الفقھیة الخالفیة یتجاذبھا

ودراستھا دراسة متبصٍر حاذٍق بذھٍن ثاقٍب؛ للوقوف على التفاوت بینھا وإبراز القول األقوى أو األوضح 
  قوة دلیلھ وسالمتھ من االعتراض.  إلىفیقدمھ على غیره، وذلك بالنظر 

  بالترجیح األصوليثالثًا: عالقة الترجیح الفقھي 
  قبل التطرق إلى الفرق بین المصطلحین، نعرج على تعریف الترجیح األصولي لتتضح العالقة.

  .)39("تقویة أحد الطرفین على اآلخر فیعلم األقوى فیعمل بھ" یُقصد بالترجیح األصولي:
طلحین المصمن خالل الوقوف على المراد بكل من الترجیحین الفقھي واألصولي نجد أن الفرق بین 

یكمن في أن الترجیح الفقھي یكون بامعان المجتھد النظر في أقوال وآراء أئمة السلف في المسألة الفقھیة 
الواحدة، وتقدیم القول المختار بناًء على قوة دلیلھ وسالمتھ من االعتراض، بینما الترجیح األصولي یكون 

ل یة معتبرة فیھ؛ فَكَِال الترجیحین یعمالن على الدلیبٍاالجتھاد في الدلیل نفسھ وتقدیمھ على غیره لوجود مز
  سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.

  بین االختیار والترجیح الفقھیین الفرع الثالث: العالقة
من خالل التعریفین االصطالحیین لكل من االختیار والترجیح یمكن الوقوف على نقاط االئتالف 

  واالختالف التالیة:
  االئتالفأوًال : أوجھ 

  الترجیح مع االختیار في كون كل منھما عبارة تفضیل وتقدیم قول على آخر.یجتمع  -

  .منھا یختار أو یرجح ؛قوال متعددة في المسألة الخالفیةفي كون كل منھما یقتضي وجود أ ویجتمعان كذلك -
كل من االختیار والترجیح یشترط وجود دلیل یستند إلیھ المجتھد؛ فیرجح أو یختار القول ذا الدلیل األقوى  -

   واألسلم من االعتراض.
  ثانًیا : أوجھ اإلختالف

   :)40(نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر
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الترجیح یستلزم العمل بالراجح وترك المرجوح في الغالب، بینما في االختیار ال یَلزم من العمل بالمختار  -
  ترك وطرح غیره. 

الترجیح الفقھي یكون بین األقوال الصحیحة والضعیفة والمقبولة وغیر المقبولة؛ بینما االختیار ال یكون  -
  .إال بین األقوال الصحیحة أو القریبة من الصحة

االختالف بین األقوال الفقھیة في االختیار یكون اختالف تنوع خالفًا للترجیح الذي یكون فیھ الخالف غالبًا  -
  اختالف تضاد.

  األقوال الفقھیة والترجیح بینھا المطلب الثالث: أثر اعتبار المآل في االختیار بین 
؛ لذلك على المجتھد أن یستصحب )41(إّن اعتبار مآالت األعمال، الزم في كل حكم على اإلطالق 

ھذا األصل عند النظر في المسائل الفقھیة الخالفیة التي تعددت وتنوعت فیھا أقوال وآراء األئمة المجتھدین، 
فیختار ویرجح قوًال معینًا بناًء على ما سیؤول إلیھ من تداعیات ونتائج تحقق المقصد العام للشریعة والمتمثل 

 فسدة؛ وسیتطرق ھذا المطلب إلى نماذج من تلك االختیارات والترجیحات.في جلب المصلحة ودرء الم
  ترجیح القول المرجوح دفًعا للضررالفرع األول: أثر اعتبار المآل في اختیار و

"كل قول انفرد بھ قلة من المجتھدین، وخالفوا في ذلك عامة أھل العلم،  :یُقصد بالقول المرجوح 
  .)42(مع ضعف مأخذھم ورقة دلیلھم"

ولقد اتفق الفقھاء على وجوب األخذ بالّراجح من األقوال، دون المرجوح منھا وھذا ھو األصل في 
المسائل الفقھیة االجتھادیة، فمن نظر في أحوال الصحابة والتابعین وتابعیھم، ومن بعدھم، وجدھم متفقین 

  .)43(على العمل بالراجح، وترك المرجوح
؛ فقد یكون القول المرجوح في بعض تلك المسائل أنسب وأصلح إال أن ھذا األصل غالب ولیس ّكلیا 

ج على أصل اعتبار المآل، وذلك بمراعاة النتائج واآلثار  للتنزیل والتطبیق من القول الراجح إذا ما ُخرِّ
  المتوقعة مستقبًال؛ مما یجعلھ یختار ویرجح القول المرجوح دفًعا لمفاسد أو جلبًا لمصاح في المآل 

رجیح المرجوح من األقوال ال یكون على تََشٍھ وھوى، وإنما ھناك ضوابط وشروط البد فاختیار وت
  :)44(للمجتھد أن یراعیھا عند دراستھ وتمحیصھ الجتھادات الفقھاء، ومن ھذه الضوابط والشروط نذكر

  أن ال یكون القول المرجوح مخالفًا لألدلة الشرعیة (الكتاب، السنة، اإلجماع، القیاس الجلي). -
  أن ال یعدل المجتھد إلى األقوال المرجوحة إال للضرورة. -
أن یترك المجتھد القول الراجح إلى غیره من األقوال المرجوحة إذا علم أن اإلفتاء بالقول الراجح یفضي  -

  إلى مفسدة.
 أن یكون الناظر في ذلك مجتھًدا. -

  أمثلة تطبیقیة:
  .استعمال األدویة التي تشتمل على نسبة من الكحول مسألة -1

ومن األمثلة التطبیقیة المعاصرة التي عدل فیھا المجتھد عن الرأي الّراجح إلى المرجوح للضرورة:  
مسألة استعمال األدویة التي تشتمل على نسب مختلفة من الكحول؛ فقد أفتى المجمع الفقھي اإلسالمي بجواز 

 .)45(، وارتكاب أخف الضررین لدرء أعالھما، نظرا للضرورةتعمال ھذه األدویةاس
فإذا كانت المحظورات تباح بالضرورات، أفال یباح االنتقال من القول الراجح إلى المرجوح عند 
الضرورة، فإذا وقع الحرج على المسلمین في مسألة ما، وشعروا بالضیق عند أخذھم بالقول الراجح، وكان 
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لھ وجھ ما من االستدالل، وال یخالف صریح الكتاب والسنّة واإلجماع، ولیس بقول ھناك قوٌل مرجوح، لكن 
شاّذ أو منكر، وتحقّقت نسبتھ لقائلھ، كما تحقّقت فیھ الضرورة فال مانع شرعا أو عقال من األخذ بھذا القول 

  .)46( المرجوح؛ ألنھ أصبح راجحا من جھة أخرى

ا لمخالفة القول الراجح إلى غیره من األقوال بما یناسب وبناًء على ذلك فإن الضرورة مسوًغا شرعیً 
ویسایر التغییرات المعاصرة، في ظل المحافظة على روح الشریعة ومقاصدھا، على أال یتخذ ھذا عاماً في 

  كل مسألة خالفیة، بل الضرورة تقدر بقدرھا، والحكم یدور مع علتھ وجوًدا وعدًما.
  .إلزامیة الوعد في بیع المرابحة ةمسأل -2

صورة المسألة: ھي طلب المشتري من البنك أن یشتري سلعة ُمَعیَّنَة ویحدد أوصافھا بدقة تمنع 
لعة بعینھا مرابحةً بربح متفق علیھ، وبدفع الثَّمن على  الجھالة، وذلك على أساس وعٍد منھ بشراء تلك السِّ

 .)47(وردھا البنك أو كانت موجودة داخل البالدأقساط سواء كانت السلعة في الخارج ویست
  :)48(إًذا المرابحة لآلمر بالشراء تتكون من العناصر اآلتیة

  وعد ملزم من المشتري للمصرف بشراء السلعة. -1
  عقد بیع بین المصرف والبائع وھو المالك للسلعة -2
  عقد بیع مرابحة بین المصرف والمشتري  -3
  ھذه المعامالت مع بعضھا دمج -4
ومالكیة وشافعیة وحنابلة یرون بأن الوعد غیر ملزم وھو الراجح،  فجماھیر أھل العلم من أحناف 

ولكن لو نظرنا إلى ھذا الرأي ومآلھ سنرى بأنھ سیؤدي إلى مفاسد منھا عزوف البنوك اإلسالمیة عن تقدیم 
خدمة المرابحة للعمالء النعدام الضمان؛ مما یؤدي إلى إلحاق الضرر بھم، بسبب عدم قدرتھم على شراء 

  .)49(نقًدا الرتفاع أثمانھاالسلع 
 ومما ال شك فیھ أن إعمال ھذا القول الراجح ال یواكب روح العصر وواقع الناس، وال یحقق مصالح 

  . المكلفین بل یوقعھم في ضیق وحرج
ولكن لو أعملنا القول المرجوح وھو إلزامیة الوعد إذا دخل الموعود في تكلفة سنجد بأنھ یحقق مصلحة  

اإلسالمي على حد سواء، فیقدم ھذا األخیر خدمة المرابحة لعمالئھ مما یساعد ھم على تحصیل العمیل والبنك 
  .)50(حاجاتھم، وبھذا یكون مآل القول المرجوح ھو المتوافق مع القواعد العامة للشریعة

  عیف على المشھور تحقیقًا للمصلحةالفرع الثاني: أثر اعتبار المآل في اختیار وترجیح القول الض
یكون اختیار وترجیح القول المشھور في مسألة فقھیة خالفیة ُمفَّوتًا لمصلحة محققة، أو مفضیًا قد 

لمفسدة غالبة، وتجنبًا للوقوع في ھذا یُّرِجح المجتھد القول الضعیف في المسألة ویختاره على المشھور، 
األحكام وترفع الضیق نظًرا لما سیؤول لھ إعمال ھذا القول من آثار تحقق مقصود الشارع من تشریع 

  والحرج عن المكلف.
فالمجتھد ھنا یستصحب أصل اعتبار المآل عند دراستھ وتمحیصھ لألقوال االجتھادیة في المسألة  

  تحریر أدلتھا، فیختار ویرجح القول الضعیف ألنھ األنسب في الحال والمآل. الفقھیة مع
  : )51(ؤھلھ لإلعمال أھمھاولقد قیده أھل العلم اختیار وترجیح ھذا القول بشروط ت

  أن یصدر ممن ھو أھل لالجتھاد. -
  أن یكون في مسألة یسوغ فیھا االجتھاد. -
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  أن یترجح أحد القولین بمرجح من المرجحات.  -
  أن ال یكون من الضعیف المدرك (وھو ما خالف اإلجماع أو القواعد أو النص أو القیاس الجلي) . -

  أمثلة تطبیقیة:
فالمشھور في المذھب المالكي أنھ ال تُجزئ  :القیمة في زكاة الفطر عند المالكیة""إخراج  مسألة

قیاسا على  القیمة عمن أخرجھا في زكاة الفطر، وقد روي عن مالك وعن طائفة من أصحابھ أنھا تُجزئ
  .)52(جواز فعل الساعي إذا أخذ عن السن غیرھا أو بدل العین منھا

القول الضعیف في المسألة والقائل بإخراج القیمة یراعي المآل ویحقق المقصد  أعمالوعلیھ فإن 
 :من زكاة الفطر وھو َسدُّ اْلَخلَِّة بحصول الغنى للفقیر والمسكین وتعففھما عن الطلب؛ امتثاالً لقولھ 

  . )53("أَْغنُوھُْم فِي ھََذا اْلیَْوِم"
بل أتم وأسھل وأیسر، ألنھ األنسب لَسّد اْلَخلَّةِ ودفع  ومما ال شك فیھ أن اإلغناء یحصل بالقیمة قطعا،

حاجة الفقیر، لكنّھ محتمل في الطعام فقد یحصل وقد ال یحصل، فقد یُعطى الفقیر أكثر من زكاة على شكل 
طعام، فینتج عن ذلك وجود فائض لدیھ منھ، وقد یتعذر علیھ بیعھ، في حین أنھ یحتاج فضًال عن الطعام إلى 

ي ضیق ضروریات یوقع الفقیر فعلى غرار اللباس مثًال، فانعدام تلك ال تستقیم الحیاة إال بھا ضروریات ال
  .وحرج

ولذلك فلو أنھ أُعطي قیمة الطعام نقًدا لُرفعت عنھ الكلفة ولتمكن من شراء ما یشاء وقت ما یشاء،  
 منھ بالطعام؛ لذلك كانت القیمة ھي عن السؤال أیام العید وھذا ما یتحقق بالقیمة أكثر اإلغناءفمآل الزكاة ھو 

  األقرب لروح الشریعة وحصول المقصد المطلوب شرًعا. 
  األحوط من األقوال درًء للمفسدة الفرع الثالث: أثر اعتبار المآل في اختیار وترجیح

بُھَاِت "فََمْن اتَّقَى  :الذھاب للورع، والعمل باالحتیاط أمر محمود ومطلوب شرًعا، لقول النبي  الشُّ
اِعي یَْرَعى َحْوَل اْلحِ  بَُھاِت َوقََع فِي اْلَحَراِم َكالرَّ  َمى یُوِشُك أَْن یَْرتَعَ اْستَْبَرأَ لِِدینِِھ َوِعْرِضِھ َوَمْن َوقََع فِي الشُّ

  . )54("فِیھِ 
سلوك مسلك الورع واالحتیاط، وتجنب الشبھات التي  على وجھ االستدالل: الحدیث فیھ حث منھ 

  قد توقع في الحرام.
وعلیھ فإن في اختیار وترجیح بعض األقوال الفقھیة المبنیة على االحتیاط قد یكون أقرب إلى روح 
الشریعة، وأقدر على تحقیق مصالح الفرد والمجتمع، من آراء واجتھادات فقھیة أخرى؛ وھذا بالنظر إلى 

  ل وعواقبھ.مآل الفع
  أمثلة تطبیقیة: 

مسألة ما یحل االستمتاع بھ من الحائض: ذھب جمھور الفقھاء من أحناف ومالكیة وشافعیة إلى  -1
منع االستمتاع من الحائض فیما دون اإلزار (ما بین الركبة والسرة)، وذھب الحنابلة إلى جواز ذلك في غیر 

  . )55(الفرج
ور القائل بالنھي عن مباشرة الحائض فیما دون اإلزار یُعد وعلیھ فإن اختیار وترجیح قول الجمھ

من باب حمایة الذرائع والنظر إلى المآالت؛ ألن االستمتاع بما تحت اإلزار یدعو إلى الجماع فحرم، ألن 
  .)56(من حام حول الحمى أوشك أن یقع فیھ
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طابق مع مقصود الشارع ولھذا فإن األخذ بقول الجمھور إذا ما نظرنا إلى عواقبھ وآثاره، نجده یت
  الرامي إلى اجتناب النساء في المحیض؛ وھذا القول مبني على االحتیاط والورع.

في  ألنھا تلتقي مع المسلم مسألة زواج المسلم بالكتابیة: األصل في الزواج من الكتابیة اإلباحة؛ -2
وبالیوم اآلخر، وما فیھ من حساب اإلیمان ببعض المبادئ األساسیة، من االعتراف بإلھ، واإلیمان بالرسل 
  .)57(وعقاب، ویرجى إسالمھا؛ ألنھا تؤمن بكتب األنبیاء والرسل في الجملة

هَ ھذا الزواج وقصر الحنفیة  وبالرغم من ھذا إال أن جمھور الفقھاء من مالكیة، وشافعیة، وحنابلة، َكرَّ
  .)58(الكراھة على الحربیات منھن فقط

ول األشد واألحوط وھو الكراھة ال یكون بالوقوف على ما یقتضیھ لذلك فإن اختیار وترجیح الق
اإلعمال في الحال بل یتعداه إلى النظر في تداعیات وتطورات األخذ بھ في المآل، وما یترتب عن ذلك من 
مصالح محققة أو یغلب على الظن تحقیقھا في المستقبل، وھذا یستدعي إھمال القول األیسر الذي یؤدي إلى 

  حظورة یلحق مضارا اجتماعیة وأسریة ودینیة.مآالت م
  :)59(ومن تلك المضار نذكر

  نقل أخبار المسلمین للبالد غیر المسلمة. -
التربیة والسلوك اإلسالمي  تربیة األوالد على عقائد وعادات غیر المسلمین؛ مما یجعلھم یبتعدون عن -

  .السوي
  إلحاق الضرر بالمسلمات باإلعراض عنھن وعدم الرغبة في الزواج بھن. -

 خاتمة:
  االقتراحات التالیة:ز للبحث تم التوصل إلى النتائج ومن خالل العرض الموج 

  أوًال: النتائج. 

المآل أصل أصولي مقاصدي ، وھو من األھمیة بمكان في النظر إلى األثار والنتائج المترتبة  اعتبار -1
  على وقوع الفعل بما یحقق المقصد العام للشریعة اإلسالمیة والمتمثل في جلب المصلحة ودرء المفسدة.

ول فقھي على آخر یل لقأن ھناك تشابھا بین االختیار الفقھي والترجیح الفقھي فكالھما یعتبر تقدیم وتفض -2
  بناًء على قوة الدلیل وسالمتھ من االعتراض، إال أن الترجیح الفقھي أعم وأشمل.

یؤثر اعتبار المآل على اختیارات وترجیحات المجتھد؛ فقد یكون اختیاره وترجیحھ للقول الراجح أو  -3
المجتھد  سدة غالبة، وتفادیًا لذلك یُّرِجحالمشھور في مسألة فقھیة خالفیة ُمفَّوتًا لمصلحة محققة، أو مفضیًا لمف

القول المرجوح أو الضعیف نظًرا لما یترتب على إعمال ھذا القول من آثار تحقق مقصود الشارع من 
 مسألة إلزامیة الوعد في بیع المرابحة، و تشریع األحكام وترفع الضیق والحرج عن المكلف، ونمثل لذلك

  ر عند المالكیة".مسألة" إخراج القیمة في زكاة الفط
إن إعمال ھذا األصل عند االختیار والترجیح بین األقوال الفقھیة یتطلب من المجتھد عمق وإدراكا عمیقا  -4

 للموازنة بین المصالح والمفاسد. 
  ثانیًا: االقتراحات والتوصیات

رف، ونقترح على المھتمین بالدراسات المقارنة تطعیم  تناولت -1 الدراسة الموضوع في شقھ الفقھي الصَّ
  أوجھ اإلئتالف واإلختالف بین الدراستین. إبرازوتدعیم ھذا البحث بالشق القانوني مع 
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 حالدراسة التي بین أیدینا اھتمت بأثر أصل اعتبار المآل على اختیارات وترجیحات المجتھد، وتقتر -2
  الباحثة دراسة أصل آخر أو قاعدة أخرى مع بیان أثرھا على االختیار والترجیح بین األقوال الفقھیة. 

  تنظیم ملتقیات وندوات علمیة تُعنى بموضوع االختیار والترجیح خاصة في القضایا المعاصرة. -3
  االھتمام بالترجیحات واالختیارات الفقھیة والحرص على مسایرتھا للواقع المعیش. ضرورة -4

  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

یوسف عبد هللا ، مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقھي من التنظیر إلى التطبیق، مركز نماء للبحوث والدراسات،  احمیتو -1
  م.2012لبنان، الطبعة األولى،  -بیروت

إلیاس بولفخاذ، النظر في المآل عند المالكیة القواعد والتطبیقات، مجلة "الشھاب" الصادرة عن معھد العلوم اإلسالمیة  -2
  م.2017ه،سبتمبر 1438، ذو الحجة 8عة الوادي، عبجام

بنان، الطبعة ل، األنصاري زكریاء ، الحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة، تحقیق مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بیروت -3
  .ـھ1411 األولى،

  م. 2004 -ـھ1424ة األولى، المغرب، الطبع، األنصاري فرید، المصطلح األصولي عند الشاطبي، دار األمان، الرباط -4
تحقیق محمد زھیر بن ناصر، دار طوق النجاة ، دون بلد ، الطبعة األولى،  البخاري محمد بن إسماعیل ، صحیح البخاري، -5

  ھـ .1422
  مصر.، البردیسي محمد زكریا ، أصول الفقھ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة -6
  م.2003ھـ، 1424لبنان، الطبعة األولى، ، ، بیروتیّة، دار الكتب العلمیةفات الفقھالبركتي محمد، التعری -7
، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت، لبنان، 3تحقیق علي دحروج ، ط التھانوي محمد علي، كشاف اصطالحات الفنون، -8

  م.1996الطبعة: األولى، 
  م.1987ھـ ، 1408یة، دون بلد، الطبعة األولى، ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلم -9
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، 1، طلبنان ،الحسن علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقیق حسن عبد المنعم شلبي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت -11
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  الحفناوي محمد إبراھیم، الفتح المبین في حل رموز ومصطلحات الفقھاء واألصولیین. -12
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  م.1994ھـ،  1414، الطبعة األولى، لبنان ،لعلمیة، بیروتابن قدامة المقدسي، الكافي في فقھ اإلمام أحمد، دار الكتب ا -31
ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة  -32

  م.  2002-ھـ1423الثانیة، 
-5ھـ الذي یوافقھ من: 26/10/1422-21السادسة عشرة، من  قرار المجمع الفقھي اإلسالمي، مكة المكرمة، الدورتھ -33

10/1/2002.  
  القرافي شھاب الدین ، أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، بدون رقم وسنة طبعة. -34
دة، غ القرافي شھاب الدین ، اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ، تحقیق عبد الفتاح أبو -35

  .م1995 -ھـ 1416لبنان، الطبعة الثانیة،  -دار البشائر اإلسالمیة ، بیروت 
 لبنان، -القرطبي أبو الولید محمد بن رشد ، المقدمات والممھدات، تحقیق محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت  -36

  م.  1988ھـ ، 1408الطبعة األولى، 
بعة، مصر، بدون رقم ط ،فید، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار الحدیث، القاھرةالقرطبي أبو الولید محمد بن رشد الح -37

  م. 2004ھـ ، 1425
  بیروت، لبنان. ،محمد المصري، مؤسسة الرسالة -الكفوي أبو البقاء، الكلیات، تحقیق: عدنان درویش  -38
الت المالیة المعاصرة، ، المجلة األردنیة في الماضي عبد الكریم حمد عبد الكریم، العمل بالقول المرجوح في المعام -39

  م.2017ه/1438)، 2)، ع(13( الدراسات اإلسالمیة، مج
  م. 2000مجموعة رسائل ابن عابدین، تحقیق: محمد عبدالرحمن الشاغول، المكتبة األزھریة للتراث،  -40
األردنیة، الترخص في الفتوى: دراسة  محمد رضا علي عضیبات، رئیس قسم الرقابة الشرعیة في دائرة اإلفتاء العام -41

  تأصیلیة تطبیقیة فتاوى دائرة اإلفتاء العام أنموذجا، موقع: دار اإلفتاء العام، المملكة األردنیة الھاشمیة/ بحوث ودراسات.
  ھ .1414لبنان، الطبعة الثالثة،  -ابن منظور جمال الدین، لسان العرب ، دار صدر، بیروت  -42
 عبد المجید، مآالت األفعال وأثرھا في فقھ األقلّیات، بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، النجار -43

  م.2004ھـ ،جوان  1425)، ربیع الثاني 4/5( إیلرندا، ع المجلة العلمیة للمجلس األوروبي لإلفتاء، دبلن،
لطبعة ا د الفقھ اإلسالمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت،تجدی وإشكالیةالنیجیري محمود، االختیار الفقھّي  -44

  .2008 األولى،
 -ھـ1430، 2ولید بن علي الحسین، اعتبار مآالت األفعال وأثرھا الفقھي، دار التدمریة، المملكة العربیة السعودیة، ط -45

  .م2009
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 الھوامش:

 لبنان ، بدون –ه)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم ھارون، دار الفكر، بیروت 395أحمد بن فارس القزویني (ت  )1(
  . 533، 529/ 4م: 1979 -ھـ 1399رقم طبعة 

، بحیث التََّدبُُّر والنََّظرُ  :-فَْضًال َعن المَجاَوَزةُ  - لقد تعددت المعاني اللغویة لمصطلح "االعتبار" حسب االستعمال نذكر منھا )2(
ُر.  ُل بِِھ من معرفَِة الُمَشاِھد إِلى َما لَْیَس ُمَشاھٍَد، اْلفَْرض َوالتَّْقِدیر، اِالتَِّعاظُ َوالتََّذكُّ   یُتَوصَّ

اسات، التطبیق، مركز نماء للبحوث والدر یوسف بن عبد هللا احمیتو، مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقھي من التنظیر إلى )3(
 .34م، ص: 2012لبنان، الطبعة األولى،  -بیروت

بعة األولى، لبنان، الط –أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحقیق: محمد عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت  )4(
  . 293م ص: 1993 -ھـ 1413

ة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، لمؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ه)، روض620ابن قدامة المقدسي (ت  )5(
  . 2/168م:  2002-ھـ1423الطبعة الثانیة، 

، م1983-ھـ 1403ن، الطبعة: األولى لبنا–ه)، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت 816علي بن محمد الجرجاني (ت  )6(
  .30ص:

  . 28/72ھـ:  1984التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس،  محمد الطاھر بن عاشور، )7(
عبد الكریم عكیوي، نظریة االعتبار في العلوم اإلسالمیة، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، الوالیات المتحدة األمریكیة،  )8(

  عند مناقشتھ للبحث. ، نقًال عن أحمد الریسوني38م، ص: 2008ه/1429الطبعة األولى، 
یَاَسةُ؛ یُقَالُ من معاني المآل في اللغة  )9(  ُجُل َرِعیَّتَھُ یَُؤولُھَا: إَِذا أَْحَسَن ِسیَاَستَھَا، ومنھا الَخثُُر؛  :كذلك: اِإلْصَالُح والسِّ آَل الرَّ

ُجِل: أَ    ْھلُھ َوِعیَالُھ. یُقَاُل: آَل اللَّبٌَن بَِمْعنَى َخثُر، ومنھا: األَھُل؛ یُقَاُل: آُل الرَّ
  33مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، ص: )10(
  .211: م، ص1996 مصر، –، دار الحدیث، القاھرة لذرائع وأثرھا في الفقھ اإلسالميمحمود حامد عثمان، قاعدة سد ا)11(
ة : دار ابن عفان، بدون بلد، الطبعسن آل سلمانأبي عبیدة مشھور بن حإبراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق  )12(

  . 5/177،178م:1997ھـ/ 1417األولى،
م، 2004ه،1424المغرب، الطبعة األولى،  –فرید األنصاري، المصطلح األصولي عند الشاطبي، دار األمان، الرباط  )13(

  . 416ص: 
سوریا، دار الفكر  -، االجتھاد، النص، الواقع، المصلحة، دار الفكر، دمشق أحمد الریسوني، ومحمد جمال باروت ا )14(

  . 69م ، ص:  2000ھـ/ 1420 لبنان، الطبعة األولى، –المعاصر، بیروت 
انیة، ون بلد، الطبعة الثیُنظر: أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي، بد )15(

  . 353م، ص: 1992، ھـ 1412
 أخرجھ البخاري، كتاب العلم، باب من ترك بعض االختیار مخافة أن یقصر فھم بعض الناس عنھ، فیقعوا في أشد منھ، )16(

  . 126، الحدیث 37: ، ص1ج
  . 1/225ه:1379 لبنان: –، بیروت ي شرح حدیث البخاري، دار المعرفةابن حجر العسقالني، فتح البار )17(
لبنان، الطبعة  -أبو الولید محمد بن رشد، المقدمات والممھدات، تحقیق محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت  )18(

  . 2/39م: 1988ھـ ، 1408األولى، 
؛ باب الوصول إلى 356مصر، ص:  –، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة محمد زكریا البردیسي، أصول الفقھ ینُظر: )19(

  . 117،118ه، ص:1971لبنان،  -لعلي عثمان جرادي، دار الكتب العلمیة، بیروت علم األصول، 
بیروت  ه)، المحصول، دراسة وتحقیق، طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة،606یُنظر: فخر الدین الرازي (ت  )20(

  .5/194م :  1997 -ھـ  1418لبنان، الطبعة الثالثة،  -
 1427سوریا،  -یز في أصول الفقھ اإلسالمي، دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق یُنظر: وھبة الزحیلي، الوج )21(

  .1/247م :  2006 -ھـ 
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  .177، ص: ھـ1350بدون بلد، الطبعة األولى، المكتبة العلمیة،  ،رصاع التونسي، شرح حدود ابن عرفةأبو عبد هللا ال )22(
 ،اء والبحوثفتفي فقھ األقلّیات، بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس األوروبي لإلعبد المجید النجار، مآالت األفعال وأثرھا  )23(

  .179ص:4/5العدد  م،2004جوان  ،ھـ 1425إیلرندا، ربیع الثاني  المجلة العلمیة للمجلس األوروبي لإلفتاء، دبلن،
"الشھاب" الصادرة عن معھد العلوم اإلسالمیة إلیاس بولفخاذ، النظر في المآل عند المالكیة القواعد والتطبیقات، مجلة  )24(

  .122، ص: م2017سبتمبر  ه،1438، ذو الحجة 8بجامعة الوادي، ع
  .5/187الشاطبي، الموافقات (م.ن):  )25(
  . 232/ 2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، (م.ن):  )26(
  .265،266/ 4ینُظر: ابن منظور، لسان العرب، (م.ن) :  )27(
بیروت، لبنان.  –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -ه)، تحقیق: عدنان درویش 1094لكفوي، الكلیات (ت أبو البقاء ا )28(

  62ص: 
  62الكفوي، الكلیات: (م.ن)، ص:  )29(
ة: ، بیروت، لبنان، الطبع، مكتبة لبنان ناشرونحات الفنون، تحقیق: د. علي دحروجمحمد علي التھانوي، كشاف اصطال)30(

  .119م.،ص: 1996األولى، 
العین، تحقیق مھدي  ه)،170أبو عبد الرحمن الخلیل الفراھیدي (ت  ؛523-13/522ن منظور، لسان العرب: : ابیُنظر )31(

   442/ 4: »معجم مقاییس اللغة«؛ 3/370المخزومي، إبراھیم السامرائي ، مكتبة الھالل، بدون بلد ورقم طبعة: 
  .166م، ص : 2003ھـ، 1424لبنان، الطبعة األولى،  -، بیروتالكتب العلمیةفات الفقھیّة، دار محمد البركتي، التعری )32(
  .168، ص: الجرجاني، التعریفات، (م.ن) )33(
 ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویتتجدید الفقھ اإلسالمي،  وإشكالیةیُنظر: محمود النیجیري، االختیار الفقھّي  )34(

  .29: ص ،2008 ،1ط
  .489/ 2 فارس، معجم مقاییس اللغة:یُنظر: ابن  )35(
مازن المبارك، دار الفكر المعاصر،  ؛ أبو زكریاء األنصاري، الحدود األنیقة، تحقیق56: الجرجاني، التعریفات، ص )36(

  .83: ه، ص1411لبنان، الطبعة األولى، –بیروت 
  .315: الكفوي، الكلیات، (م.ن)، ص )37(
  .23یُنظر: محمد الحفناوي، الفتح المبین في حل رموز ومصطلحات الفقھاء واألصولیین، ص:  )38(
مد عزو عنایة، تحقیق أح ه)، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول،1250(ت  محمد بن علي عبد هللا الشوكاني )39(

  .520م، ص1999 -ھـ 1419 ، بدون بلد، الطبعة األولى،دار الكتاب العربي
  . 04م، ص: 2007ه،1428ا في التفسیر،أبو مجاھد لعبیدي االختیار والترجیح أھمیتھما وأثرھم )40(
  . 5/200الشاطبي، الموافقات، (م.ن): )41(
  .38، 25العدول عن القول الراجح إلى المرجوح دراسة تطبیقیة، ص )42(
  .263/ 2الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، (م.ن):  )43(
؛ مجموعة رسائل ابن عابدین، تحقیق: محمد 2/109ر البروق في أنواء الفروق، ه)، أنوا684یُنظر: القرافي (ت  )44(

اج ألحكام الخراج، رجب، االستخر ؛ ابن26، ص1)، ج1م، (ط2000یة للتراث، عبدالرحمن الشاغول، المكتبة األزھر
  .138لبنان، الطبعة األولى، ص –تحقیق إیاد القیسي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

ھـ الذي یوافقھ من: 26/10/1422-21انظر: قرار المجمع الفقھي اإلسالمي، مكة المكرمة، الدورتھ السادسة عشرة، من  )45(
5-10/1/2002.  

ة سمحمد رضا علي عضیبات، رئیس قسم الرقابة الشرعیة في دائرة اإلفتاء العام األردنیة، الترخص في الفتوى: درا )46(
  تأصیلیة تطبیقیة فتاوى دائرة اإلفتاء العام أنموذجا، موقع: دار اإلفتاء العام، المملكة األردنیة الھاشمیة/ بحوث ودراسات.

 م، ص:1961علي أحمد السالوس، موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، مكتبة دار القرآن، القاھرة،  )47(
600.  

، 6المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط محمد عثمان شبیر، )48(
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  .310م، ص: 2007ه/1427

عبد الكریم حمد عبد الكریم الماضي، العمل بالقول المرجوح في المعامالت المالیة المعاصرة، المجلة األردنیة في  )49(
  .189م، ص: 2017ه/1438 )،2)، ع(13الدراسات اإلسالمیة، مج(

؛ یُنظر أنوار البروق 189ص:  (م.ن)، ،ةعبد الكریم الماضي، العمل بالقول المرجوح في المعامالت المالیة المعاصر )50(
  .4/25في أنواء الفروق، (م.ن): 

القرافي، اإلحكام في تمییز /؛ أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس 1(م.ن):  ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، )51(
بنان، الطبعة ل -، بیروت ائر اإلسالمیةالفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، دار البش

  .49م، ص 1995ھـ ،  1416الثانیة، 
اض دیك الموریتاني، مكتبة الریأبو عمر یوسف بن عبد البر، الكافي في فقھ أھل المدینة، تحقیق محمد محمد أحید ولد ما )52(

  .1/323م: 1980ھـ، 1400المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة،  -الحدیثة، الریاض 
  .1233 ، رقم الحدیث3/88أخرجھ الدار قطني كتاب الزكاة، : )53(
  .52الحدیث 1/20أخرجھ البخاري، كتاب اإلیمان، باب فضل من استبرأ لدینھ: )54(
؛ أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن محمد بن قدامة المقدسي، الكافي 1/123(م.ن):  رشد، المقدمات والممھدات،یُنظر: ابن  )55(

  .1/135، م1994 -ھـ  1414الطبعة األولى،  لبنان، –في فقھ اإلمام أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت 
لبنان، الطبعة األخیرة،  -ر الفكر، بیروت یُنظر: شمس الدین الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، دا )56(

  1/331: م،1984ھـ/1404
َحْیلِّي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق  )57( ابعة المنقَّحة:  –َوْھبَة بن مصطفى الزُّ   .9/6653سوریَّة، الطبعة: الرَّ
  .9/6654الفقھ اإلسالمي وأدلتھ،(م.ن):  )58(
   .9/66): الفقھ اإلسالمي وأدلتھ (م.ن )59(



  104 –91ص:  -، ص 2021أكتوبر ، 29، العدد: 21، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم 4350-1112 الدولي: الترقیم
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یھدف ھذا البحث إلى دراسة دالالت األلفاظ كآلیة للتفریق الفقھي عند أبي الفضل الكرابیسي من خالل كتابھ 
ا ؛ المنھج الوصفي فیمثالثة مناھجالفروق ومدى توسعھ في استعمال ھذه اآللیة. وقد سلكت لدراسة ھذا الموضوع 

التاریخي في الترجمة ، ووالحدیث عن كتاب الفروق وموضوعاتھ الفقھیة والدالالتالفروق یخص تعریف 
ھج المصنف في التفریق، بیان منل بتتبع المسائل الفروقیة في كتاب الفروق االستقرائي فیما یتعلقالمنھج لكرابیسي؛ ول
عریف المبحث األول في تباحث؛ استخالص نماذج للتفریق بدالالت األلفاظ. فكانت الدراسة محررة في ثالثة مكذا و

الفروق الفقھیة ودالالت األلفاظ، والمقصود بآلیتھا للتفریق؛ والمبحث الثاني في التعریف باإلمام أبي الفضل 
الكرابیسي وكتابھ ومنھجھ في التفریق؛ والمبحث الثالث في نماذج التفریق بدالالت األلفاظ عند أبي الفضل 

لبحث إلى أن التفریق بدالالت األلفاظ كان لھ حضور منذ العھد األول، وكان ألبي الكرابیسي. وقد خلصت في ھذا ا
  الفضل نصیب معتبر فیھ، وقد ظھر ذلك جلیا في المسائل المبنیة على كالم الناس.

  .آلیةتفریق؛ فقھي؛ كرابیسي؛ دالالت األلفاظ؛ : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research aims to study the textual implications as a mechanism to distinct between 
similar juristic issues (Al Furuq Al Fiqhiyyah) according to Abû El Fadl El Karabisi on his 
book Al Furuq, and to what extent he used it. I adopted three methods to study this topic; I used 
a descriptive method to introduce Al Furuq Al Fiqhiyyah and the implications in addition to 
display the book of El Karabisi, then a historical method in a biography of El Karabisi. Then, I 
adopted inductive method to illustrate the way he differentiates and to explore the juristic 
nuances of the book in order to extract samples of his differentiation using textual implications. 
This study is divided into three topics. The first topic is an introduction of Al Furuq Al 
Fiqhiyyah and the textual implications. The second topic is a biography of Imam El Karabisi, 
introduction of his book, and his method to differentiate between juristic issues. The third topic 
included the samples of the differences using textual implications according to El Karabisi. 
Thus, I concluded in this study that the differentiation using textual implications was used since 
the early days and El Karabisi has a significant role; and this obviously manifested in the juristic 
issues regarding speech between people. 
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  مقّدمة: 
فة الجمع إنما الفقھ معر"حتى قال بعضھم:  تحتل الفروق الفقھیة مكانةً مرموقة بین فنون الفقھ وعلومھ

، بما ال یستغني عنھ أھل التدقیق والتحقیق في تصویب اجتھاداتھم وتوجیھ أقیستھم وتخریجاتھم 1"والفرق
  على أصول أئمتھم.

فّن الفروق خیطا في التألیف رفیعا ومنھجا في التصنیف بدیعا، فإننا ال نجد في مصنفاتھ من  وإذ كان
الكثرة ما نجد في سائر التألیفات الفقھیة من كتب الفروع، الحتیاج التألیف في ھذا الفن إلى مكنة وملكة في 

غ مما تتقاصر عن بلو الفقھ وحفظ لفروعھ وضبطھا، ومعرفة بتخریجات تلك الفروع وردھا إلى أصولھا
تلك المرتبة ھمم كثیر من الفقھاء، ومن أبرز وأسبق من صنف في ھذا الفن اإلمام أبو الفضل الكرابیسي في 

  .كتابھ الفروق
یز بین ما وسبل للتمی آلیاتك دالالت األلفاظ في ھذه التفریقات الفقھیة استعملوا العلماء إذا علمنا أنو

فما مدى حضور اإلمام أبي الفضل واستعمالھ لھذه اآللیة في التفریق الفقھي، وما ، تشابھ من المسائل الفقھیة
  أبرز النماذج التي تجلى فیھا ھذا االستعمال في كتابھ الفروق؟

نتساءل: ما تعریف الفروق الفقھیة؟ وما المراد  حري بنا في سبیل اإلجابة عن ھذه اإلشكالیة أنو
  فریق الفقھي بدالالت األلفاظ؟بدالالت األلفاظ؟ وما المقصود بالت

التي وكل ھذه التساؤالت وغیرھا من تفریعاتھا مما سیتم اإلجابة عنھا في ھذه المقالة البحثیة بإذن هللا، 
  أصبو من خاللھا الى بلوغ األھداف التالیة:

جھ والكشف عن مدى توسع العلماء المتقدمین في الفروق الفقھیة عموما، وفي الفقھاء األحناف على  -1
 الخصوص.

 التعرف على كیفیة استعمال دالالت األلفاظ كآلیة للتفریق الفقھي. -2
تسلیط الضوء على مدى توسع اإلمام أبي الفضل الكرابیسي في التفریق بدالالت األلفاظ عبر أھم  -3

 مصدر وأسبق تألیف في فن الفروق، وھو كتابھ "الفروق".
عملتھ ، واالستقرائي؛ فالوصفي است، والتاریخيي: الوصفثالثة مناھجواتبعت في تحریر ھذا البحث 

رجمة لتاالتاریخي في ، ووالتعریف بكتاب الفروق وموضوعاتھ في تعریف الفروق الفقھیة والدالالت
ي في بیان منھج المصنف في التفریق، وتتبع الفروق الفقھیة ف المنھج االستقرائي استخدمتولكرابیسي؛ ل

  لتفریقھ بدالالت األلفاظ.كتاب أبي الفضل الستخالص نماذج 
  وقد تم تحریر المقال في ثالثة مباحث، ھي:

  المبحث األول: تعریف الفروق الفقھیة ودالالت األلفاظ، والمقصود بآلیتھا للتفریق.

  المبحث الثاني: التعریف باإلمام أبي الفضل الكرابیسي وكتابھ ومنھجھ في التفریق.
  األلفاظ عند أبي الفضل الكرابیسي. المبحث الثالث: نماذج التفریق بدالالت

  

  المبحث األول: تعریف الفروق الفقھیة ودالالت األلفاظ ووجھ كونھا آلیة للتفریق
إن تعریف األسماء المركبة تركیبا إضافیا أو وصفیا یحتاج منا إلى تعریف األلفاظ المرِكبة لھا إفرادا، 

ف؛ ولما كان ذلك مما یطیل بنا المقام في البحث ثم تقدیم مفھومھا باعتبارھا اصطالحا على المحدود ال معرَّ
وقد كفت كتب الدراسات في الفروق والدالالت المؤونة، آثرت أن أقتصر على التعریف بھا باعتبارھا أعالما 
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على فنونھا، وسیرا كذلك في ركب بعض األصولیین في اعتبار المعنى اإلضافي مھمال عند محضر المعنى 
  .2اللقبي

  ول: تعریف الفروق الفقھیةالمطلب األ
وآثرت في ھذا المطلب أن أتعرض إلى تعریف الفروق الفقھیة عند المتقدمین وكذا المتأخرین للوقوف 
على التطور التاریخي للمصطلح، وكیف نظر كل من المتقدمین والمتأخرین من العلماء إلى ھذا الفن من 

  الفقھ.
  الفرع األول: تعریفھا عند المتقدمین

أغلب من تعرض لتعریف الفرق كان بیانھ لھ على أنھ أحد قوادح العلة، ولعل أقدم من عرف الفروق 
، فذكر أن من النظائر ما یخالف 4في كتابھ األشباه والنظائر 3جالل الدین السیوطيالفقھیة كفّن ھو اإلمام 

ن ذكر فیھ الفرق بیالذي یُ " :فھ بأنھوھو الفن المسمى بالفروق، وعرّ  ،نظائره في الحكم لمدرك خاص بھ
ویالحظ على صاحب التعریف استعمالھ للفظ  .5النظائر المتحدة تصویرا ومعنى والمختلفة حكما وعلة"

المعرف في تعریفھ مما یوقع في الدور إذ یتوقف معرفة أحد اللفظین على اآلخر. كما أن األنسب أن یقول: 
  تحاد یقتضي االتفاق من كل وجھ."المتشابھة تصویرا ومعنى" بدل المتحدة؛ ألن اال

  تعریفھا عند المتأخرینالفرع الثاني: 
ھذا الفن بأنھ "معرفة األمور الفارقة بین مسألتین متشابھتین، بحیث ال  6یعرف الشیخ محمد الفاداني

. وتعریفھ ھذا یتصف باإلجمال في ماھیة األمور الفارقة، وموضع التشابھ بین 7تسوى بینھما في الحكم"
  ألتین، ونوع المسألتین، زیادة على استعمال اللفظ المحدود في الحد.المس

وصور الباحث یعقوب الباحسین ھذا الفن بأنھ "العلم یبحث فیھ عن وجوه االختالف، وأسبابھا، بین 
المسائل الفقھیة المتشابھة في الصورة والمختلفة في الحكم، من حیث بیان معنى تلك الوجوه، وما لھ صلة 

ن حیث صحتھا وفسادھا، وبیان شروطھا ووجوه دفعھا، ونشأتھا وتطورھا وتطبیقاتھا، والثمرات بھا، وم
  .8والفوائد المترتبة علیھا"

وقد أورد الباحث مصطفى بن شمس الدین تعریفات متعددة للمتأخرین منتقدا إیاھا بما یصقل فكرة 
الفروق الفقھیة مستندا إلى ما ینبغي أن یلتزم بھ الحد، وإلى واقع التصنیف في الفروق الفقھیة، لیخلص في 

ابھة في المسائل الفقھیة المتش"االختالفات بین األخیر إلى تعریف جامع مانع، فعرف الفروق الفقھیة بأنھا 
. وھذا التعریف 9الفروق الفقھیة ھو العلم الذي یُعنى بتلك االختالفات فنصورھا المتباینة في أحكامھا"، و

في نظري شاف على أال یقصد بالتباین تلك العالقة المنطقیة بین حیزین؛ ألن المسألتین المفرق بینھما قد 
أن تكون األولى حكمھا الوجوب، والثانیة الندب؛ فیشتركان ویتداخالن یكون بینھما تداخل في حكمیھما، ك

  في معنى طلب الفعل ویختلفان في اللزوم وعدمھ.
  المطلب الثاني: تعریف دالالت األلفاظ ووجھ كونھا آلیة للتفریق الفقھي

لیل الدتعتبر دالالت األلفاظ من أھم مباحث علم أصول الفقھ والمندرجة في كیفیة االستفادة من 
بیھ أنزل علینا كتابا عربیا مبینا، وبعث لنا ن -سبحانھ وتعالى -الشرعي الستنباط الحكم منھ، وذلك أن هللا 

مبینا لمعانیھ ومفّسرا لمضامینھ بلسان عربي مبین، فعكف األصولیون في بدایات التدوین على  محمد 
  ولي.تقیید تلك القواعد اللغویة التفسیریة كجزء من التقعید األص

وعلى ھذا؛ فإن الدالالت ھي طرق إرشاد اللفظ لمعناه وبیانھ لھ، وسبل فھم المعنى من ذلك اللفظ 
  الموضوع لھ. واللفظ ھاھنا ھو النص الشرعي وما یحملھ من أحكام.
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  الفرع األول: طرق الداللة عند الفقھاء
نھج منھج المتكلمین؛ وم من المعلوم أن لتفسیر النصوص بدالالت األلفاظ منھجین عند األصولیین؛

. ولكون صاحب نماذج الفروق بالدالالت في ھذه المقالة حنفیا، فإني سأقتصر على بیان منھج 10الفقھاء
  :11األحناف في ذلك. فقد قسموا الدالالت باعتباراٍت أربعة إلى عشرین قسما

؛ ومشترك ومؤول. : حسب توحد معناه وتعدده: قسموه بھذا االعتبار إلى عام، وخاصاالعتبار األول
 والخاص باعتبار صیغتھ ینقسم إلى أمر ونھي. ومما یجري مجرى العام والخاص المطلق والمقید.

: حسب ظھور المعنى للسامع وخفائھ: قسموه إلى ظاھر، ونص، ومفسر، ومحكم؛ في االعتبار الثاني
 مقابلة الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابھ.

 ال المتكلم: قسموه إلى حقیقة، ومجاز؛ وصریح، وكنایة.: حسب استعماالعتبار الثالث
: حسب وجوه الوقوف على مراد المتكلم: قسموه إلى دال بعبارتھ، وبإشارتھ، وبداللتھ، االعتبار الرابع

 وباقتضائھ.
  الفرع الثاني: وجھ كون الدالالت آلیة للتفریق الفقھي
م وما تنطوي علیھ من خصائص ومیزاٍت في والتفریق بھذه االعتبارات یكون باستعمال ھذه األقسا

عملیة التفریق، وكذا ما تحوي علیھ تلك األنواع من المسائل األصولیة؛ كداللة الخاص والعام، وداللة النھي 
  على الفساد، وغیر ذلك مما سیتجلى أمره أكثر في الجانب التطبیقي.
ة عند بعد ذلك تقدیم نماذج لتفریقات فقھیوإذ فرغُت من بیان وجھ التفریق بھذه االعتبارات، فالمقصد 

اإلمام أبي الفضل الكرابیسي في كتابھ الفروق مبنیٍة على أساس دالالت األلفاظ وفروعھا. وقبل الولوج إلى 
  ھذا الباب كان لزاما علّي أن أقدم بمطلٍب أُعّرف فیھ صاحب الكتاب، وكتابھ، ومنھجھ في التفریق الفقھي.

  یف باإلمام أبي الفضل الكرابیسي، وكتابھ، ومنھجھ في التفریقالمبحث الثاني: التعر
لقد بزغ في سماء التآلیف الفقھیة أحد كتاب الفروق الفقھیة من الحنفیة في القرن الرابع الھجري، 

ومظھرا لمالمح االجتھاد الفقھي الدقیق في المذھب الحنفي، فمن ھو  حائزا قصب السبق في ھذا المضمار،
  جلیل؟ وما كتابھ الذي أعلى فیھ رایة ھذا الفن؟ وما منھجھ في التفریق الفقھي؟ھذا العالم ال

  12المطلب األول: التعریف باإلمام أبي الفضل الكرابیسي باختصار
محدث ، فقیھ حنفي وھو أبو الفضل محمد بن صالح بن محمود األُشتاْبدیزكي السمرقندي الكرابیسي

، وھو من أھل سمرقند. وأُْشتاْبِدیزة محلة بسمرقند. والظاھر أنھ قد ثقة. نسبتھ إلى كرابیس وھو بیع الثیاب
  .ـھ322عاش في سمرقند، وقد توفي بھا سنة 
، وقد روى من كتاب 15، وشعیب الكاغذي14وأبي حفص الكرابیسي 13روى عن أبي محمد الدارمي

 .17ستاني، وأبو الحسن البابد16حدث عنھ أبو بكر محمد بن محمد السمرقنديأبیھ بالوجادة، و
وھو كتاب مطبوع في مجلد واحد، حققھ الباحث عبد  "،ولم یرد أن لھ كتبا أخرى غیر كتاب "الفروق

المحسن سعید الزھراني في رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الفقھ واألصول، بجامعة أم القرى، في 
 .ـھ1417المملكة العربیة السعودیة، سنة 

  الفروق ألبي الفضل الكرابیسي: المطلب الثاني: التعریف بكتاب
یعتبر كتاب الفروق ألبي الفضل الكرابیسي أھم المصادر المعتمدة في الفروق الفقھیة وأصال أصیال 
فیھا، وذلك ألسبقیة تألیفھ في ھذا الفن، ولم یصلنا من الكتب المؤلفة في ھذا الفن قبلھ شيء، ولعل أبا الفضل 

  .18فقھیة كتابا مستقال على اإلطالقالكرابیسي أول من صنف في الفروق ال
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وقد ابتدأ المصنف كتابھ من غیر مقدمة یبین فیھا منھجھ ومصادره، وھذه شیمة كثیر من كتب 
  المتقدمین، وبالخصوص في مرحلة التدوین األولى.

وسار الشیخ في تصنیف كتابھ على ترتیب أبواب الفقھ عموما مع عدم التقید بذلك الترتیب تفصیال. 
إلى أن المصنف كان یبتدئ أبواب الفقھ بقولھ: "فصل" من غیر ذكر العنوان، وقد قام محقق الكتاب وأشیر 

بإثبات عناوین لھا، وذلك بشكل تقریبي أغلبي؛ ألن المصنف یدرج في كثیر من األحیان مسائل  -مشكورا -
أو  الطالق أو البیعلیست من الباب، وقد تتكرر تلك األبواب من حین إلى حین، فتراه یذكر مسائل في 

. ھذا مختصر 19األیمان، ثم یورد فصوال أخرى بعدھا، ثم یعود فیذكر مسائل في الطالق والبیع واألیمان
  عن منھج تصنیف كتابھ بشكل عام، وفیما یلي كالم عن منھجھ في صیاغة الفرق الفقھي خصوصا.

  المطلب الثالث: منھج أبي الفضل الكرابیسي في التفریق الفقھي
وأعمد في ھذا الفرع إلى عرض لمنھج صیاغة الفرق الفقھي عند الكرابیسي، من حیث طریقة تقدیم 
المسألتین، وأسلوب المصنف فیھا، مع ذكر الخالف في الفرق أو عدمھ؛ واللفظ المستعمل للتفریق؛ وذكر 

كر أدلة المسألتین الجامع، أو عدمھ؛ وذكر الوصف الفارق (علة الفرق)، أو عدمھ، مع العكس أو عدمھ؛ وذ
  المفرق بینھما، أو عدمھ. وأھم مالمح منھجھ ما یلي:

یعرض المسألة أوال ثم یأتي بلفظ التفریق، والغالب أن یبدأ المسألة األولى بـ "إذا" والثانیة بـ "وأما" أو  -
 .20، وقد یكون التفریق نصا ألبي حنیفة"وإن" أو "ولو"

أو اتفاق فیھا، وقد یذكر أحیانا أن حكم إحدى المسألتین ھو  یورد المصنف المسألتین من غیر ذكر خالف -
 .21عند أبي حنیفة

  عدم ذكر الجامع. -
فإنھ ینھي المسألة في كثیر من األحیان بقولھ:  زیادة على ذلك، ،لفظ التفریق: "والفرق أن" كذا... -

نھ یورد أحیانا نظائر ، كما أ. وقد یورد بین المسألتین أكثر من فرق، بقولھ: "فرق آخر..."22"فافترقا"
  .23لفروقھ، فیقول: "ونظیر ھذا الفرق..."

 .24وأكثر ھذه األوصاف مستنبطة، وأحیانا یعضدھا بالنصوص .ذكر الوصف الفارق (علة الفرق)یلتزم ب -
، وذلك عند قولھ: 25وھو ذكر الخصوصیة في أحد الفرعین ثم ذكر عدمھا في الفرع اآلخریلتزم بالعكس،  -

و بھذا االلتزام یضیف نفسھ إلى صنف العلماء المشترطین للعكس في الفرق، والذي "، وھكذا... أماو"
 .26ھو من الشروط المختلف فیھا عند األصولیین

في كتابھ "الجمع والفرق"، وأبو المظفر  27ھذا، وقد سار قریبا من ھذا المنھج أبو محمد الجویني
 30في كتابھ "الفروق"، وعبد الرحیم الزریراني 29في كتابھ "الفروق"، وأبو عبد هللا السامري 28الكرابیسي

  31في كتابھ "إیضاح الدالئل في الفرق بین المسائل".
  التفریق بدالالت األلفاظ عند أبي الفضل الكرابیسي ذجالمبحث الثالث: نما

وفي ھذا المطلب نُعّرج إلى ذكر نماذج من التفریقات الفقھیة المبنیة على دالالت األلفاظ ومسائلھا 
  أبي الفضل الكرابیسي. عند

  المطلب األول: أمثلة عن الفروق الواردة باعتبار تقسیم اللفظ إلى حقیقة ومجاز
رأینا فیما سبق أن من تقسیمات اللفظ في الدالالت ما كان راجعا إلى استعمالھ؛ فإن كان اللفظ مستعمال 

لمجاز أن ال یجتمعا في لفظ واحد وفي . ومن أحكام الحقیقة وا32فیما وضع لھ، فھو الحقیقة؛ وإال فھو المجاز
  .33حالة واحدة على أن یكون كل منھما مرادا في االستعمال
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  الفرع األول: التفریق بناء على الحقیقة اللغویة والمجاز
ومما جاء من التفریقات عند أبي الفضل مبنیا على اعتبار الحقیقة والمجاز ما لو قال رجل ألجنبیة: 

فإذا تزوجھا یقع الطالق. ولو قال ذلك لزوجھ بعد أن طلقھا ثم تزوجھا بعد ھذا الكالم إن نكحتك فأنت طالق. 
  ال یقع الطالق.

والفرق أن النكاح حقیقة في الوطء مجاز في العقد، وال یصار إلى المجاز إال بتعذر الحقیقة، وإن 
ط فیحنث. وأما المطلقة إن األجنبیة ال یملك وطأھا، فیصار إلى المجاز وھو العقد، فإن تزوجھا وقع الشر

  34قال لھا ذلك فھو متمكن من الحقیقة، والعبرة بھا، فال یحنث إال بالوطء.
  الفرع الثاني: التفریق بناء على الحقیقة العرفیة

ن استعمال لفظ معی علىداللةُ االستعمال عرفا، وتعارف الناس  اللغویة ھ الحقیقةبھذا، ومما تترك 
  . 35قة فیھفي معنى معین یصیر كالحقی

ومن أمثلة التفریق باالستعمال العرفي ما لو حلف رجل أن ال یشتري حدیدا فاشترى سیفا، فإنھ ال 
  یحنث، ولو حلف ال یمس حدیدا ومس سیفا یحنث.

والفرق أن بائع السیف ال یسمى بائع الحدید عرفا، وإذا لم یكن بائعا للحدید لم یكن المشتري مشتریا 
م على الطرفین، فال یحنث؛ بخالف المس، فإن یقوم بالماس وحده، فتعتبر فیھ حقیقة للحدید؛ ألن العقد یقو

  36السیف وھو الحدید، فیحنث.
  المطلب الثاني: أمثلة عن الفروق الواردة باعتبار الخصوص والعموم واالشتراك والتأویل

وھو الخاص؛ أو  جاء في كشف األسرار أن اللفظ باعتبار نفس النظم؛ إما أن یدل على مدلول واحد،
أكثر بطریق الشمول، وھو العام؛ أو بطریق البدل من غیر ترجح للبعض على الباقي وھو المشترك؛ فإن 

  . 37ترجح منھا مدلول، فھو المؤّول
  الفرع األول: التفریق بالتعمیم والتخصیص:

ر آلخبالعموم والخصوص ما ورد في فروق أبي الفضل من أن شخصا لو قّدم  ومن نماذج التفریق
  ماال وقال لھ: اشتر لي بھ شیئا، لم یصح، ولو قال لھ: اشتر بھ، صح استحسانا.

والفرق أن قولھ "اشتر" أو "اشتر ما بدا لك" تفویض لھ وتعمیم، كأنھ قال: سلطتك على الشراء بھ، 
، وال یصح ألنھ 38فیصح، بخالف قولھ "اشتر لي بھ شیئا"، فإن "شيء" نكرة في محل اإلثبات، فتخص

  .39جھول جدام
  الفرع الثاني: التفریق باالشتراك والتأویل

ومما جاء من التفریق مستندا إلى التأویل أن رجال لو حلف ال یشرب من ماء الفرات، فشرب من غیر 
  ماء الفرات، لم حنث، ولو حلف ال یشرب من ماء فراٍت، فشرب من أي ماء عذب، حنث.

رات، فإن شرب من غیره لم یحنث، وفي الثاني قصد بھ والفرق أن الفرات في األول قصد بھ نھر الف
  الماء العذب، وھو معنى الفرات، فیحنث بشربھ من أي ماء إن كان عذبا.

ولفظ "الفرات": إما من باب االشتراك أو الحقیقة والمجاز، فلما جاء في األول مضافا وفي الثاني 
  ، فصار مؤوال.وصفا، كان األول للعلمیة، وترجح معنى العذوبة في الثاني

  الفرع الثالث: التفریق بمقتضى النھي
، و"ھو استدعاء ترك 40ھذا، وإن من أنواع الخاص باعتبار الصیغة النھَي، لوجود معنى الخاص فیھ

. ومن بین مسائلھ مسألة: النھي ھل یقتضي فساد المنھي عنھ أم ال. وقد ذھب 41الفعل بالقول ممن ھو دونھ"
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ھ نوعان: نوع منھي عنھ لذاتھ قبیح لعینھ، كالقتل، والزنا، وبیع المالقیح، وحكمھ الحنفیة إلى أن ما نھي عن
الحرمة والبطالن؛ ونوع منھي عنھ قبیح لغیره، وھو قسمان: ما كان قبیحا لمعنى جاوره جمعا، كالوطء في 

خالفھ،  لیل علىالحیض، والبیع وقت نداء الجمعة، فإنھ حرام إال أنھ یصح وتترتب علیھ األحكام ما لم یدل د
كثبوت اإلحصان للواطئ في الحیض؛ وما كان قبیحا لمعنى اتصل بھ وصفا، كالزنا، والربا، فما كان من 
قبیل الحس أُلحق حكمھ بالمنھي عنھ لذاتھ، وما كان من قبیل العقود والعبادات، فحكمھ تقریر ما كان مشروعا 

  .42منھ وجعل أداء العبد فاسدا
داللة النھي واقتضائھ ما جاء في فروق الكرابیسي من أن المقتدي لو تال آیة ومثال ما تم التفریق ب

السجدة خلف اإلمام لم یكن علیھ وال على الناس سجود. ولو تالھا حائض أو جنب فسمعھما أحد وجب علیھ 
  السجود.

لیھ ال والفرق أن المقتدي محجور علیھ في القراءة في الصالة؛ ألنھ مأموم، وتالوة اإلمام نافذة ع
العكس؛ بخالف الحائض والجنب، فإنھما منھیان عن القراءة في تلك الحال غیر محجور علیھما، والنھي 

. 43عن الشيء یقتضي تصور وجود ذلك الشيء، وإذا وجد من یسمع حصل لھ سبب وجوب السجود في حقھ
كمھ الفساد مع ترتب وتالوة القرآن في حال الحیض والجنابة ھو من باب القبیح لمعنى جاوره جمعا، وح

  األحكام في غیر المنھي عنھ، وھو مطلق تالوة آیات السجدة، لذا وجب على السامع السجود.
  الفرع الرابع: التفریق باإلطالق والتقیید

، ولو 45؛ ألن المطلق كالعام والمقید كالخاص44ومما یجري مجرى العام والخاص: المطلق والمقید
من أنواع الخاص من جھة انتفاء االستغراق فیھ دفعة واحدة وتعیّن البدلیة؛ أن المطلق قد یعتبر كذلك نوعا 

أي أن البدل وإن كان مجھوال إال أنھ متعین في شيء ال في كل شيء. والتقیید المتواصل للمطلق منتھاه إلى 
  التعیین.

یتصدق بھا، ومما كان فیھ الفرق ألجل اإلطالق والتقیید ما لو ُوھب شخص شاةً من آخر، ثم نذر أن 
وبدا للواھب بعد ذلك الرجوع في ھبتھ، لم یلزمھ شيء. ولو نذر أن یتصدق بشاة، ثم ُوھب شاة من أحد، 

  فعینھا للمنذور، ورجع الواھب عن ھبتھ بعد ذلك، وجبت علیھ شاة.
والفرق أنھ في األولى نذر أن یتصدق بشاة الزال حق الغیر متعلقا بھا، وھو الواھب، إذ لھ الرجوع 

، ففاتت الھبة بالرجوع، فسقط محل الوجوب؛ بخالف الثانیة، فإنھ نذر نذرا مطلقا ولم یعین ابتداء 46ھبتھ يف
شاة متعلقة بحق الغیر، فكان على المتصدق أن یخرج النذر مما خلص لھ ملكھ، فإن عین محالّ لنذره ثم 

  .47استُحّق ضمن
  التالمطلب الثالث: أمثلة من التفریقات الفقھیة بطرق الدال

والمقصود ما كان من التفریق باستعمال طرق داللة اللفظ على معناه أو االستثمار؛ فالنظم إن كان 
مسوقا للحكم أو المعنى أصالة أو تبعا، فھو العبارة؛ وإن لم یكن مسوقا لھ، فھو اإلشارة؛ أو كان مفھوما لغة، 

  .48اءفھو الداللة؛ وإن كان ذلك شرعا أو واقعا أو عقال، فھو االقتض
  الفرع األول: التفریق بعبارة النص

ومما استعمل أبو الفضل الكرابیسي في تفریقاتھ الفقھیة عبارةُ النص، و"ھي داللة اللفظ على المعنى 
الموضوع لھ، أو على جزئھ، أو على الزمھ الذاتي المتأخر، مع قصد الشارع أو المتكلم ھذا المعنى، وسوق 

  .49الكالم ألجلھ"
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التفریقات ما جاء في كتابھ أن الرجل إذا قال المرأتھ: إذا كان في بطنك ذكر فأنت  ومن أمثلة تلك
طالق، فولدت ذكرا وأنثى، وقع الطالق، ولو قال لھا: إذا كان حملك ذكرا فأنت طالق، فولدت ذكرا وأنثى 

  لم یقع الطالق.
میع ما في البطن والفرق أن الحمل عبارة عن جمیع ما في البطن، وشرط وقوع طالقھ أن یكون ج

ذكرا، فلم یحدث ذلك، وبالتالي لم یقع الطالق؛ بخالف قولھ: إن كان في بطنك ذكر، فإن "في" ظرفیة، 
  .50وتحمل معنى التضمن، ولما تضمن بطنھا ذكرا وقع الطالق لتحقق الشرط

ل فاختالف اللفظ المستعمل مطابقة أو تضمنا في الشرط المعلق بھ الطالق في المسألتین من خال
  العبارتین أدى إلى اختالف في حكمیھما.

ومثل ذلك: إذا كتب الرجل لزوجھ: إذا وصل إلیك كتابي فأنت طالق، ثم محا لفظ الطالق واألسطر 
األخرى باقیة، فإنھا تطلق إذا وصل إلیھا الكتاب. وأما إن محا كل أسطره أو ذھب جمیع ما في الكتاب حتى 

إذا بلغھا. والفرق أنھ إذا ذھب لفظ الطالق فقط بقي ما یسمى بھ كتابا،  لم یبق منھ ما یسمى رسالة لم تطلق
وشرط وقوع الطالق ھو وصول الكتاب وقد وصل، فیقع، وأما إذا محا كل أسطره أو انطمس منھ كل ما 

. فالطالق مرھون بمدى مطابقة لفظ الكتاب لمسماه؛ فإن 51كتب لم یبق ما یسمى بھ كتابا أو رسالة، ولم یقع
  ابق وقع الشرط وبالتالي وقع الطالق، وإن لم یتطابقا فال.تتط

  الفرع الثاني: التفریق بداللة اإلشارة
وقد ورد عند أبي الفضل الكرابیسي كذلك التفریق بداللة اإلشارة، والتي ھي "داللة اللفظ على معنى 

  .52النص من أجلھ" أو حكم غیر مقصود ال أصالة وال تبعا، لكنھ الزم ذاتي متأخر للمعنى الذي سیق
لزوما عقلیا ما لو قال رجل  ومما یُفرق بالالزم الذاتي المتأخر التفریق بالالزم الذاتي العقلي: -أ

المرأتھ مثال: أنت طالق في ثالثة أیام، فإنھا تطلق حین تكلم بذلك، ولو قال: أنت طالق في مجيء ثالثة أیام، 
  لم تطلق إال بدخول الیوم الثالث.

ألیام ظرف، والظرف یستلزم وجود المظروف، فإذا طُلقت في وقت طُلقت في سائر والفرق أن ا
. 53األوقات. أما المجيء فشرط، وقد علق الطالق بمجيء الثالث، ومجيء الثالث یكون بدخول الیوم الثالث

  ووجود المظروف في الظرف من باب االستلزام الذاتي العقلي.
ا أن التفریق قد یحصل بالالزم الذاتي الشرعي، ومن أمثلتھ، كم التفریق بالالزم الذاتي الشرعي: -ب

لو قال أحد: عليَّ لفالن ألف درھم ثمن متاع، ثم قال: ھي زیوف، لم یصدق، وعلیھ أن یدفعھا جیادا؛ ولو 
قال غصبت منھ ألفا وھي زیوف، ُصدِّق. والفرق أن اإلقرار بالدین إقرار بالمبادلة السابقة، وھي المعاوضة 

ضیة لسالمة العوض، فدعوى الزیافة فیھ غیر مقبولة. أما اإلقرار بالغصب فإقرار بالقبض، والجودة المقت
. فاستلزام سالمة 54لیست بالزمة في القبض؛ ألنھ كما یَِرد على المعیب یرد كذلك على السلیم، فیقبل قولھ

  العوض في المعاوضة التي نشأ منھا الدین ھو من باب االستلزام الشرعي.
  مة:خات

لقد أماط ھذا البحث اللثام وأسفر عن ثراء فقھي بدیع في فن الفروق الفقھیة، حیث وجد في قرائح 
الفقھاء والعلماء میدانا خصبا فسیحا لینتظم في سلك علوم الفقھ، ویتطور، ویجد لنفسھ موطئ قدم بین فنونھ، 

موطنا للتطبیقات األصولیة ومظھرا من مبرزا مناھج العلماء ومسالكھم في االجتھاد، مما یعتبر بامتیاز 
مظاھرھا، وكان البرھان على ذلك ما وجدناه جلیا واضحا فیما خطھ اإلمام أبو الفضل الكرابیسي في كتابھ 

  الشھیر بـ "الفروق".
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  وقد خلصت بعد ما مر من الجوانب الوصفیة واالستقرائیة في ھذا البحث إلى نتائج، أھمھا:
 ا بیّنا في التفریقات الفقھیة منذ العھد األول للتدوین في ھذا الفن، وذلك إن لدالالت األلفاظ حضور

، إذإن مفاتیح فھم ھـ)322من خالل ما عایناه في كتاب "الفروق" ألبي الفضل الكرابیسي (ت
النصوص، سواء كانت شرعیة أو غیر شرعیة، قطعیة أو ظنیة، صریحة أو غیر صریحة، ھي 

 كالعصب المتصل بعروقھ بجمیع أركان وزوایا النصوص.دالالت األلفاظ، فكانت بذلك 
  ومما یالحظ أن غالب استعمال الدالالت للتفریق عند أبي الفضل كان فیما یتعلق بألفاظ الناس وما

یتعلق بھا من آثار،كوقوع الطالق وعدمھ، والحنث في الیمین وعدمھ، ومضي العقد وعدمھ، وغیر 
 ذلك.

 م یقصر الدالالت على فھم النصوص الشرعیة فقط، بل تعدى بھا ویتفرع مما سبقأن أبا الفضل ل
إلى التحلیالت الدقیقة لكالم الناس ألجل إسقاط كالمھم على قواعد الشرع الحنیف، كما فعل في 
ألفاظ الطالق واألیمان والمعاوضات وغیر ذلك، مما وّسع من مجال تطبیق الدالالت وكان بمثابة 

 لمجال القانوني والقضائي.مقدمة للعمل بالدالالت في ا
  ویجدر بي وأنا أختم ھذا البحث أن أوصي إخواني الباحثین بمزید التعمق في ھذا الموضوع لمزید

ضبطھ، ومما یمكن أن یُبحَث فیھ على سبیل المثال: الترجیح في مبحث دالالت األلفاظ وأثره في 
 الت.التفریق الفقھي، وتخریج الفروق على الفروق المبنیة على الدال

وأخیرا، فإن الفروق الفقھیة من خالل مناھجھا وسبل التفریق فیھا تظھر جانبا كبیرا من عظمة علمائنا 
في دقة اجتھادھم، وامتالكھم لناصیة الفقھ واألصول، وضبط الفروع واالختالفات بینھا، مما یرسخ الثقة 

بة تقدیر الذات عند أفرادھا للحد من بھم، ویجعلھم مفخرة لكل مؤمن غیور على أمتھ وشرفھا، ویرفع من نس
  اإلحباط النفسي الذي یعیشھ المسلمون الیوم.

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین.
  قائمة المصادر والمراجع:

، 2: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، طھـ)587(ت أبو بكر بن مسعود الكاساني -1
  .م1986ھـ/1406

، 1: أصول السرخسي، تح: أبو الوفا األفغاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، طھـ)483(ت أحمد بن أبي سھل السرخسي -2
  .م1993ھـ/1414

أحمد صباح ناصر المال: اختالف األصولیین في طرق دالالت األلفاظ على معانیھا وأثره في األحكام الفقھیة (رسالة  -3
  .م2001ھـ/1422الشریعة اإلسالمیة)، غیر منشور، جامعة القاھرة، مصر، مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في 

  .م2002، 15: األعالم، دار العلم للمالیین، لبنان، طھـ)1396(ت خیر الدین بن محمود الزركلي -4
، 1: األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، طھـ)911(ت عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي -5

  .م1983ھـ/1403
: ذیل طبقات الحنابلة، تح: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، مكتبة العبیكان، ھـ)795(ت عبد الرحمن بن أحمد بن رجب -6

 .م2005ھـ/1425، 1الریاض، ط
ي، زتح: عمر بن محمد السبیل، دار ابن الجو ،إیضاح الدالئل في الفرق بین المسائل ھـ):741(ت عبد الرحیم الزریراني -7

  ـ.ھ1431، 1السعودیة، ط
  .: كشف األسرار عن أصول البزدوي، دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة، دطـ، دتاھـ)730(ت عبد العزیز البخاري -8
: األنساب، تح: عبد الرحمن بن یحي المعلمي، مجلس دائرة المعارف ھـ)562(ت عبد الكریم بن محمد أبو سعد السمعاني -9

  .م1962ھـ/1382، 1ط العثمانیة، حیدر آباد،
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: الجمع والفرق، تح: عبد الرحمن ابن سالمة المزیني، دار الجیل، ھـ)438(ت عبد هللا بن یوسف أبو محمد الجویني -10
  .م2004ھـ/1424، 1بیروت، ط

الفتاح : طبقات الشافعیة الكبرى، تح: محمود الطناحي وعبد ھـ)771(ت عبد الوھاب ابن تقي الدین تاج الدین السبكي -11
  ـ.ھ1413، 2الحلو، دار ھجر، مصر، ط

: تاریخ دمشق، تح: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، دمشق، دط، ھـ)571(ت علي بن الحسن ابن عساكر -12
  .م1995ھـ/1415

، 2: النتف في الفتاوى، تح: صالح الدین الناھي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طھـ)461( علي بن الحسین السغدي -13
  .م1984ـ/ھ1404

 .م2013ھـ/1434، 3: المناھج األصولیة في االجتھاد بالرأي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طم)2013(ت فتحي الدریني -14
  .م1994ھـ/1414، 2: تحفة الفقھاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، طھـ)540(ت محمد بن أحمد السمرقندي -15
أعالم النبالء، تح: مجموعة من المحققین بإشراف شعیب : سیر ھـ)748(ت محمد بن أحمد شمس الدین الذھبي -16

  .م1985ھـ/1405، 3األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
: البحر المحیط في أصول الفقھ، تحریر: عبد الستار أبو غدة، وزارة ھـ)794(ت محمد بن بھادر بدر الدین الزركشي -17

  .م1992ھـ/1413، 2األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت، ط
: المنثور في القواعد، تح: محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، ھـ)794(ت محمد بن بھادر بدر الدین الزركشي -18

  .م2000ھـ/1421بیروت، 
، تح: عبد المحسن سعید الزھراني (رسالة مقدمة لنیل شھادة ھـ): الفروق322(ت محمد بن صالح أبو الفضل الكرابیسي -19

  ـ.ھ1417الفقھ واألصول)، غیر منشور، جامعة أم القرى، السعودیة، دكتوراه في 
  .ـھ1324، 1: الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة، مطبعة السعادة، مصر، طھـ)1304(ت محمد بن عبد الحي اللكنوي -20
ابن إبراھیم الیحیى،  : الفروق (تحقیق قسم العبادات منھ)، تح: محمدھـ)616(ت محمد بن عبد هللا السامري ابن سنینة -21

 .م1997ھـ/1418، 1دار الصمیعي للنشر والتوزیع، السعودیة، ط
تح: محمد بن إبراھیم الیحیى، دار الصمیعي،  ،(قسم العبادات) ھـ): الفروق616(ت السامري ابن سنینة محمد بن عبد هللا -22

  .م1997ھـ/1418، 1السعودیة، ط
، 1توضیح المشتبھ، تح: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: ھـ)842(ت محمد بن عبد هللا القیسي -23

  .م1993
: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ضبط وتعلیق: إبراھیم محمد م)1810(ت محمد بن نظام الدین األنصاري -24

 .رمضان، دار األرقم ابن أبي األرقم، بیروت، دط، دتا
، 1الفوائد الجنیة، رمزي سعد الدین دمشقیة، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، طم): 1990محمد یاسین الفاداني (ت -25

  م.1996ھـ/1417
: المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، تح: عبد الكریم سامي الجندي، دار ھـ)616(ت محمود بن أحمد ابن مازة الحنفي -26

  .م2004ھـ/1424، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
: بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تح: محمد مظھر بقا، دار ھـ)749(ت الرحمن األصفھانيمحمود بن عبد  -27

  .م1986ھـ/1406، 1المدني، السعودیة، ط
: إفاضة األنوار في إضاءة أصول المنار، تح: خالد محمد حنفي، مكتبة الرشد، ھـ)891(ت محمود بن محمد الدھلوي -28

  م.2005ھـ/1426، 1الریاض، ط
  م.2015ھـ/1436، 1مصطفى بن شمس الدین: أثر األدلة الشرعیة على الفروق الفقھیة، دار البشائر اإلسالمیة، لبنان، ط -29
  .م1941: كشف الظنون، مكتبة المثنى، بغداد، دط، ھـ)1067(ت مصطفى بن عبد هللا حاجي خلیفة -30
في علم الجدل، تح: قولفھارتھاینریشس، دار النشر : علم الجذل ھـ)716(ت نجم الدین الطوفيسلیمان بن عبد القوي  -31

  .م1987ھـ/1408فرانز شتاینر، ألمانیا، دط، 
 .م2014ھـ/1435، 3یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین: الفروق الفقھیة واألصولیة، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، ط -32
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 الھوامش:

ھـ): علم الجذل في علم الجدل، تح: قولفھارتھاینریشس، دار النشر 716ینظر: سلیمان بن عبد القوي نجم الدین الطوفي (ت -1
ھـ): المنثور في القواعد، 794. ومحمد بن بھادر بدر الدین الزركشي (ت71م، 1987ھـ/1408فرانز شتاینر، ألمانیا، دط، 

  .1/14م، 2000ھـ/1421ة، بیروت، تح: محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمی
ینظر: أحمد بن إدریس القرافي: نفائس األصول في شرح المحصول (مقدمة التحقیق)، تح: عادل عبد الموجود وعلي  -2

  .1/12م، 1995ھـ/1416، 1معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط
ھـ)، إمام حافظ ومؤرخ أدیب، لھ قرابة ستة مائة مؤلف 911ت عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي جالل الدین، ( -3

ما بین مصنف وشرح ورسالة، منھا: اإلتقان في علوم القرآن، واألشباه والنظائر في العربیة وآخر في فروع الشافعیة، 
دین نظر: خیر الواأللفیة في مصطلح الحدیث، وغیرھا. یقال إنھ ألف كتبھ في خلوة أقامھا لما وصل األربعین من عمره. ی

 ).302 -301/(3م، 2002، 15ھـ): األعالم، دار العلم للمالیین، لبنان، ط1396بن محمود الزركلي (ت
ھـ)؛ إذ نقل لھ بعض الباحثین كالما یدل 616ولعل األقدم منھ في اإلشارة إلى علمیة الفروق ھو ابن سنینة السامّري (ت -4

على ذلك إال أني لم أقف علیھ، وجزء من ھذا الكالم قد جاء في مقدمتھ في كتابھ الفروق من غیر ذكر للفروق على أنھا فن. 
، 1لة الشرعیة على الفروق الفقھیة، دار البشائر اإلسالمیة، لبنان، طینظر: مصطفى بن شمس الدین: أثر األد

ھـ): الفروق (تحقیق قسم العبادات منھـ)، تح: محمد 616. ومحمد بن عبد هللا السامري ابن سنینة (ت35م، 2015ھـ/1436
  .115م، 1997ھـ/1418، 1بن إبراھیم الیحیى، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، السعودیة، ط

، 1ھـ): األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط911عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي (ت -5
  .1/7م، 1983ھـ/1403

ھـ)، العالّمة المحّدث، أخذ العلم 1410ھو محمد یاسین بن محمد عیسى الفاداني األندنوسي أصال، المكي مولدا ونشأة (ت -6
بن حسین المالكي وأبي علي المشاط وغیرھم، وأخذ عنھ خلق كثیر منھم رمزي دمشقیة. من  عن أبیھ ثم عن العالمة علي

آثاره: الدر المنضود شرح سنن أبي داود، بغیة المشتاق شرح لمع أبي إسحاق. ینظر: مقدمة المعتني بطبع كتاب الفوائد 
، 1شائر اإلسالمیة، بیروت، طم)، رمزي سعد الدین دمشقیة، دار الب1990الجنیة لمحمد یاسین الفاداني (ت

  وما بعدھا. 1/37م، 1996ھـ/1417
  .1/98الفاداني: الفوائد الجنیة، (م.ن)،  -7
م، 2014ھـ/1435، 3یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین: الفروق الفقھیة واألصولیة، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، ط -8

27.  
  .41مصطفى بن شمس الدین: أثر األدلة، (م.س)،  -9

سلك العلماء في التألیف األصولي طریقتین؛ طریقة المتكلمین، وتمتاز بتقریر القواعد األصولیة والتدلیل لھا والبرھنة  -10
علیھا من غیر النظر إلى موافقة فروع األئمة أو عدمھا؛ وطریقة الفقھاء؛ وتعتمد على استخالص القواعد من فروع أئمتھم 

ألئمة لم یخلفوا قواعد منصوصة لھم إال قلیال. ینظر: القرافي: نفائس األصول (مقدمة وما وافق اجتھادھم، لكون ھؤالء ا
  .1/52التحقیق)، (م.س)، 

ھـ): كشف األسرار عن أصول البزدوي، دار الكتاب 730تنظر ھذه األقسام وتفریعاتھا عند عبد العزیز البخاري (ت -11
م): فواتح الرحموت بشرح 1810د بن نظام الدین األنصاري (توما بعدھا. ومحم 1/26اإلسالمي، القاھرة، دطـ، دتا، 

وما بعدھا.  1/722مسلم الثبوت، ضبط وتعلیق: إبراھیم محمد رمضان، دار األرقم ابن أبي األرقم، بیروت، دط، دتا، 
الة مقدمة ة (رسوأحمد صباح ناصر المال: اختالف األصولیین في طرق دالالت األلفاظ على معانیھا وأثره في األحكام الفقھی

وما  14م، 2001ھـ/1422لنیل درجة الدكتوراه في الشریعة اإلسالمیة)، جامعة القاھرة (قسم الشریعة اإلسالمیة)، مصر، 
  بعدھا.

ھـ): األنساب، تح: عبد الرحمن بن یحي 562یرجع في ترجمة الشیخ إلى: عبد الكریم بن محمد أبو سعد السمعاني (ت -12
. ومحمد بن عبد هللا القیسي 1/258م، 1962ھـ/1382، 1المعارف العثمانیة، حیدر آباد، طالمعلمي، مجلس دائرة 

مصطفى بن . 8/16م، 1993، 1ھـ): توضیح المشتبھ، تح: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط841(ت
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. الزركلي: األعالم، (م.س)، 2/1257، م1941ھـ): كشف الظنون، مكتبة المثنى، بغداد، دط، 1067عبد هللا حاجي خلیفة (ت

5/220.  
ھـ)، محدث ثقة وحافظ مشھور وفقیھ ومفسر، روى 255(ت ھو عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل أبو محمد الدارمي -13

عن كثیر، منھم: ابن إسحاق الحضرمي، محمد بن المبارك الصوري، وممن روى عنھ: الشیخان وأبو داوود والترمذي. 
ھـ): تاریخ دمشق، تح: عمر بن غرامة 571والتفسیر، والجامع. ینظر: علي بن الحسن ابن عساكر (ت صنف المسند،

ھـ): 748). ومحمد بن أحمد شمس الدین الذھبي (ت319-310/(29م، 1995ھـ/1415العمروي، دار الفكر، دمشق، دط، 
م، 1985ھـ/1405، 3ة الرسالة، بیروت، طسیر أعالم النبالء، تح: مجموعة من المحققین بإشراف شعیب األرناؤوط، مؤسس

12)/224-232.(  
أبو حفص عمر بن حذیفة الكرابیسي، جاء ذكره في األنساب للسمعاني على أنھ ممن یروي عنھم أبو الفضل الكرابیسي،  -14

  .1/258ولم أجد لھ ذكرا في محل آخر. ینظر: أبو سعد السمعاني: األنساب، (م.س)، 
ھـ)، محّدث، سكن سمرقند، وحدث عن إبراھیم الحزامي وأبي كریب، 272و صالح الكاغذي (تھو شعیب بن اللیث أب -15

  .8/79وغیرھم، وروى عنھ أبو حفص أحمد بن حاتم ومحمد ابن مردك. ینظر: أبو سعد السمعاني: األنساب، (م.ن)، 
عي، سمع الحدیث من أبي الفضل ھـ)، فقیھ شاف360ھو أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد المادري السمرقندي (ت قبل  -16

  .8/16الكرابیسي وأبي جعفر األرزناني، وسمع منھ أبو سعد اإلدریسي. ینظر: القیسي: توضیح المشتبھ، (م.س)، 
ھـ)، فاضل ثقة من فقھاء الحنفیة، یروي عن أبي 368ھو أبو الحسن علي بن الحسن بن نصر القیسي البابََدستاني (ت -17

بن أحمد الفقیھ الحیدي، وسمع منھ أبو سعد اإلدریسي. برع في الفقھ واألصول والحساب. ینظر:  الفضل الكرابیسي، وبكر
  .2/3السمعاني: األنساب، (م.س)، 

قد أشار اإلمام أبو محمد الجویني في كتاب الجمع والفرق إلى أنھ رأى لبعض مشایخھ المتقدمین كتابا مجموعا في ھذا  -18
ھـ) وكالھما 317ھـ) أو كتاب المسكت للزبیر بن أحمد (ت306ق ألبي العباس ابن سریج (تالفن، ولعلھ یقصد كتاب الفرو

شافعیان، إال أن التحقیق ما ذكره الباحث یعقوب الباحسین في أنھ لیس لنا من األدلة ما نحكم بھ على طبیعة الكتابین وكونھما 
ھـ): الجمع والفرق، تح: عبد الرحمن ابن 438یني (تفي الفروق الفقھیة خاصة. ینظر: عبد هللا بن یوسف أبو محمد الجو

. ویعقوب الباحسین: الفروق الفقھیة واألصولیة، (م.س)، 1/37م، 2004ھـ/1424، 1سالمة المزیني، دار الجیل، بیروت، ط
  ھـ).322). فكان بذلك أقدم كتاب وصلنا في ھذا العلم ھو كتاب الفروق الفقھیة ألبي الفضل الكرابیسي (ت74-76(
لالستزادة من منھج المؤلف في تصنیف كتابھ وصیاغة فروقھ ینظر مقدمة التحقیق لكتاب الفروق لمحمد بن صالح أبو  -19

ه، 1417ھـ)، تح: عبد المحسن سعید الزھراني (رسالة دكتوراھـ)، جامعة أم القرى، السعودیة، 322الفضل الكرابیسي (ت
  ).77؛76(
  .208، 94روق، (م.ن)، الفرق رقم: ینظر: أبو الفضل الكرابیسي، الف -20
  .116، 23ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم:  -21
  ).90-86)، (04؛01ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم: ( -22
  ).120-116)، (24؛22ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم: ( -23
  .377، 240ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم:  -24
تعمدت ذكر الفرع بدل األصل لكون المسائل الواردة في كتب الفروق مسائل اجتھادیة بالنسبة لكل مسألتین مفرق بینھما.  -25

انیة، وفي عكسھا في المسألة الثكما أن أبا الفضل الكرابیسي یبتدئ في بعض األحیان بذكر خصوصیة المسألة األولى ثم ی
  أحیان أخرى یبتدئ بذكر خصوصیة المسألة الثانیة ویعكسھا في المسألة األولى.

ھـ): البحر المحیط في أصول الفقھ، تحریر: عبد 794حول مسألة العكس ینظر: محمد بن بھادر بدر الدین الزركشي (ت -26
  .5/310م، 1992ھـ/1413، 2، الكویت، طالستار أبو غدة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة

ھـ)، لھ علم بالفقھ واألصول والتفسیر 438ھو عبد هللا بن یوسف بن عبد هللا أبو محمد الجویني والد إمام الحرمین، (ت  -27
ني. لھ یواألدب. أخذ العلم عن القفال المروزي وأبي یعقوب األبیوردي، وأخذ عنھ العلم ابنھ أبو المعالي وعلي بن أحمد المد

تصانیف كثیرة منھا: كتابھ "الجمع والفرق"، و"التبصرة" و"شرح الرسالة". ینظر: عبد الوھاب بن تقي الدین تاج الدین 
ه، 1413، 2ھـ): طبقات الشافعیة الكبرى، تح: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، دار ھجر، مصر، ط771السبكي (ت
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5)/73- 75.(  

ھـ)، فقیھ حنفي وفاضل أدیب، أخذ العلم عن 570الحسین أبو المظفر الكرابیسي النسابوري (تھو أسعد بن محمد بن  -28
عالء الدین السمرقندي وأبي منصور الجوالیقي. من مصنفاتھ: "الموجز في الفقھ"، و"الفروق". ینظر: محمد بن عبد الحي 

  .45ه، 1324، 1، مصر، طھـ): الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة، مطبعة السعادة1304اللكنوي (ت
ھـ)، الفقیھ الفرضي الحنبلي القاضي، 616ھو محمد بن عبد هللا بن الحسین السامري أبو عبد هللا المعروف بابن سنینة (ت -29

سمع الحدیث عن ابن البطي والفقھ عن أبي حكیم النھرواني، وأجاز لعبد الرحیم بن الزجاج. لھ من المصنفات: "المستوعب 
ھـ): ذیل طبقات الحنابلة، 795"الفروق"، و"البستان" في الفرائض. ینظر: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (تفي الفقھ"، و

). والذھبي: سیر 249؛ 248/(3م، 2005ھـ/1425، 1تح: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، مكتبة العبیكان، الریاض، ط
  .16/137أعالم النبالء، (م.س)، 

ھـ)، فقیھ حنبلي، أخذ الفقھ عن برھان الدین 741بن محمد الزریراني شرف الدین البغدادي (ت ھو عبد الرحیم بن عبد هللا -30
الُزَرعي وسمع الحدیث من یحي بن المصري، ودّرس بالمدرسة البشیریة للحنابلة، اختصر فروق السامري وزاد علیھا 

ك من االختصارات والشروح. ینظر: ابن رجب: فوائد واستدراكات ألبیھ، كما اختصر "المطلع" البن أبي الفتح، وغیر ذل
  ).115-104/(5ذیل الطبقات، (م.ن)، 

). ومقدمة 28؛27/(1لالطالع على مناھج ھؤالء العلماء ینظر مقدمة المحقق لكتاب الجمع والفرق للجویني، (م.س)،  -31
تح: محمد بن إبراھیم الیحیى، دار ھـ) (قسم العبادات)، 616التحقیق لكتاب الفروق لمعظم الدین السامري ابن سنینة (ت

). وإلى مقدمة تحقیق كتاب إیضاح الدالئل في الفرق بین المسائل 99-97م، (1997ھـ/1418، 1الصمیعي، السعودیة، ط
  ).92-90ه، (1431، 1ھـ)، تح: عمر بن محمد السبیل، دار ابن الجوزي، السعودیة، ط741لعبد الرحیم الزریراني (ت

  .1/28ز البخاري: كشف األسرار، (م.س)، ینظر: عبد العزی -32
ھـ): أصول السرخسي، تح: أبو الوفا األفغاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، 483ینظر: أحمد بن أبي سھل السرخسي (ت -33

  .1/173م، 1993ھـ/1414، 1ط
). ولعلھ یقصد بالمطلقة ھنا 410-409، (267ینظر الفرق عند أبي الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق رقم:  -34

المطلقة طالقا رجعیا، فإن األحناف یعتبرون الوطء في ھذه المدة من سبل اإلرجاع ولو لم یُشھد. ینظر: أبو بكر بن مسعود 
. 3/182م، 1986ھـ/1406، 2الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، طھـ): بدائع الصنائع في ترتیب 587الكاساني (ت

ھـ): المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، تح: عبد الكریم سامي الجندي، دار 616ومحمود بن أحمد ابن مازة الحنفي (ت
  .3/425م، 2004ھـ/1424، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .1/190ینظر: السرخسي: األصول، (م.س)،  -35
  ).150 -149، (49ینظر الفرق عند أبي الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق رقم  -36
  .1/28عبد العزیز البخاري: كشف األسرار، (م.س)،  -37
ھـ): إفاضة األنوار في إضاءة أصول المنار، 891ول قاعدة النكرة في محل اإلثبات ینظر: محمود بن محمد الدھلوي (تح -38

  .172م، 2005ھـ/1426، 1نفي، مكتبة الرشد، الریاض، طتح: خالد محمد ح
  ).343 -342، (210ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق  -39
  .155ینظر: الدھلوي: إفاضة األنوار، (م.س)،  -40
  .1/256عبد العزیز البخاري: كشف األسرار، (م.س)،  -41
  وما بعدھا. 1/80، (م.س)، لمزید من التوسع ینظر: السرخسي: األصول -42
  ).126 -125، (28ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق:  -43
المطلق: لفظ دال على شائع في جنسھ، والمقید: ھو اللفظ الدال على معین، أو ھو الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة.  -44

  .1/286ینظر: عبد العزیز البخاري: كشف األسرار، (م.س)، 
بقا، دار ھـ): بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تح: محمد مظھر 749محمود بن عبد الرحمن األصفھاني (ت -45

  .2/348م، 1986ھـ/1406، 1المدني، السعودیة، ط
یصح عند الحنفیة الرجوع عن الھبة ما لم یعِط الموھوُب لھ عوضا عن الھبة ویصرح للواھب األول بذلك، فإذا تم ذلك  -46
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ینھما،  بتراض ببأن قال مثال وھبتك كذا عن ھبتك، أو أثبتك عن ھبتك، وقبضھا الواھب األول لم یكن لھ الرجوع بحال إال

وكذلك األمر بالنسبة لھبة ذي الرحم المحرم، وھبة الزوجین، والھبة للفقیر، وعند موت الموھوب أو الواھب، أو ھالك 
ھـ): النتف في الفتاوى، تح: صالح الدین الناھي، 461الھبة، أو زیادتھا في ید الموھوب لھ. ینظر: علي بن الحسین السغدي (

ھـ): تحفة الفقھاء، 540). ومحمد بن أحمد السمرقندي (ت516-514/(1م، 1984ھـ/1404، 2، طمؤسسة الرسالة، بیروت
  .3/166م، 1994ھـ/1414، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  ).384 -383، (246ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق  -47
م): المناھج األصولیة في االجتھاد 2013وفتحي الدریني (ت .1/28ینظر: عبد العزیز البخاري: كشف األسرار، (م.س)،  -48

  ).274؛ 248؛ 225؛ 221م، (2013ھـ/1434، 3بالرأي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
  .222فتحي الدریني: المناھج األصولیة، (م.ن)،  -49
  .403، 260ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق رقم:  -50
. وبطبیعة الحال إذا محا منھ لفظ الطالق ووصل 401، 258ضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم: ینظر: أبو الف -51

باقي الكتاب كانت طالقة عند الزوج بینھ وبین هللا ما لم تعلم الزوجة، فإن توفیت مطلقتھ قبل أن تعلم وقد مضى علیھا ثالثة 
  ھا، ولو مات ھو ولم تعلم بأنھ طلقھا ورثتھ، وهللا أعلم.قروء وبانت منھ، أو كان طلقھا طالقا ثالثا، لم یرث

  .225فتحي الدریني: المناھج األصولیة، (م.س)،  -52
  .417، 247ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق رقم:  -53
  ).398 -397، (257ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم:  -54
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  24/03/2021 :القبول تاریخ   04/02/2020 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
الزك�اة ركن عظیم من أرك�ان اإلس������الم، وواحدة من العبادات التي لھا أثرھا الفعال على الفرد والمجتمع بما 

التي أنیطت باإلنس��ان، والمجتمع المس��لم الیوم یعاني من  تحققھ من تكافل وتض��امن یس��اعد على القیام بمھمة الخالفة
مش�اكل اقتص�ادیة وأخالقیة واجتماعیة كثیرة راجعة في معظمھا إلى غیاب التطبیق الصحیح لفریضة الزكاة، وتأتي 

  ھذه الورقات البحثیة لتبین دور الزكاة في التنمیة االقتصادیة.
  نمیة.الزكاة؛ االقتصادیة؛ الت الكلمات المفتاحیة:

   Abstract: 
Zakat is one of the pillars of islam, and one of the acts of worchip that has an effect on the 

individual and the society through the solidarity and the solidarity that helps him to carry out 
the mission of calliphate that is entrusted to man. 

Today the islamic society suffers from al lot of problems economic, moral and sociel ones 
this is due to the lack of paractice paying of zakat and this study, we will show the role of zakat 
in the economic development growth. 

 
من أكبر المشكالت التي كانت وال زالت تھدد البشریة إلى یوم الناس ھذا، مشكلة الفقر ھي واحدة 

فالعالم المعاصر یحصي ما یقارب الملیار من الجوعى، ولم تفلح المذاھب الوضعیة من رأسمالیة واشتراكیة 
نا نفي الحد من الفقر، وفي كثیر من المجتمعات یترك الفقراء لمصیرھم المحتوم وھو الھالك، بینما في دی

اإلسالمي عني اإلسالم بھذه الفئة المستضعفة، وكفل لھا حق العیش الكریم، وھي عنایة لیست بالسطحیة 
وال بالعارضة، بل ھي دائمة ومستمرة بفرض حق للفقراء في أموال األغنیاء، حق سماه هللا تعالى بالزكاة، 

  ء إال بھا.وجعلھا ركنا من أركان اإلسالم، وأصال من أصولھ ال یتم إیمان المر
إن المجتمعات المسلمة الیوم تعاني إھماال ملحوظا لھذه الفریضة رجع بالضرر على الطبقة 
المحرومة، ولعل أحد أھم أسباب ھذا اإلھمال ھو تلكم النظرة االختزالیة للزكاة عند السواد األعظم من 

عولھا، ولھذا فإن اإلشكالیة المسلمین بكونھا ال تعدو أن تكون مجرد مسّكنات ظرفیة سرعان ما ینتھي مف
المطروحة الیوم ھي: كیف یفّعل دور الزكاة في الواقع كأداة ھامة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في نفس 
الوقت، تساھم في النھوض باقتصاد األمة وحل مشكالتھا، إسھاما یعزز مكانة ھذه الفریضة في قلوب 



   محمود شافعيد/ 
 

  

 2021 أكتوبر -29 عدد:لا                             106
 

لى االھتمام بھا كما كان علیھ األمر في صدر اإلسالم، إن ھذا المسلمین، ویكون دافعا إن شاء هللا تعالى إ
التفعیل یمر حتما عبر االھتمام بھذه الفریضة من قبل الباحثین من خالل إعادة النظر في مفھوم الزكاة بما 
یتجاوب مع العصر، ویحقق المقصد من وراء ھذه الفریضة، مرورا بإبراز مكانتھا بین أركان اإلسالم، 

ببیان آثارھا التنمویة على أرض الواقع، وھو ما تناولتھ ھذه الورقات البحثیة في مطلبین، المطلب وانتھاء 
األول جاء فیھ تعریف الزكاة في اللغة واالصطالح، وفیھ أشرت إلى ضرورة تجاوز المفھوم التقلیدي 

 فریضة، ویدفعللزكاة، وتوسیعھ بما یتجاوب ومقتضیات ھذا العصر، ویساھم في إبراز مقاصد ھذه ال
بالمجتمع إلى إخراجھا، مع بیان حكمھا والحكمة من فرضیتھا، والمطلب الثاني تناولت فیھ الزكاة كأداة 
ھامة من أدوات اإلقالع االقتصادي، وفیھ أشرت إلى الدور الفعال لھذه الفریضة في حل الكثیر من المشكالت 

  االقتصادیة التي تعاني منھا المجتمعات المسلمة.
  لب األول: مفھوم الزكاة وحكمھا في اإلسالم والحكمة من مشروعیتھاالمط

یعتبر الوقوف على داللة المصطلحات من قبل الباحثین في العلوم الشرعیة غایة في األھمیة، خاصة 
الذي یتعبد بھ الخلق، ویبقى البحث في معاني أركان  -عز وجل -وأن دائرة بحثھم ھي الشریعة ودین هللا 

أولى األولویات باعتباره یسھم في الفھم الصحیح لھذه األركان التي یقوم علیھا الدین، ھذه  اإلسالم من
الشعائر التي أضحت ھیاكل بال روح، یؤدیھا الكثیر من الناس وھم في غفلة عن مضامینھا ومقاصدھا، وفي 

  مة من مشروعیتھا.ھذا المطلب نظرة على مفھوم الزكاة في اللغة واالصطالح، وإشارة إلى حكمھا، والحك
  الفرع األول: مفھوم الزكاة وما یعبر بھ عنھا من ألفاظ في القرءان

  أوال: مفھوم الزكاة
أصل الزكاة في اللغة الطھارة والنماء والبركة والمدح، وجمیع ھذه المعاني جاءت : في اللغة -أ

  اإلشارة إلیھا في القرءان.
جاء في التفسیر  ]،9 :[الشمس قَْد أَفْلََح َمْن َزكَّاھَا لھ تعالى:الزكاة بمعنى الطھارة: وجاء ھذا المعنى في قو

  .1طھرھا من األخالق الدنیئة والرذائل""عن قتادة: 
  .2من الشرك باإلیمان"تطھر "أي: ] 14 :[األعلى قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّىوفي قولھ تعالى: 

  .3"زكا الزرع، إذا نما وزاد"الزكاة بمعنى النماء: 
  .4أي ال تمدحوھا ]32: [النجم فََال تَُزكُّوا أَْنفَُسُكْم ھَُو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَى الزكاة بمعنى المدح: في قولھ تعالى:

] أي: تسلم 18: [النازعات فَقُْل ھَْل لََك إِلَى أَْن تََزكَّى لزكاة بمعنى التوحید والشھادة: في قولھ تعالى:ا
  .5وتعمل خیرا
: [الكھف فَأََرْدنَا أَْن یُْبِدلَھَُما َربُّھَُما َخْیًرا ِمْنھُ َزَكاةً َوأَْقَرَب ُرْحًما ى الصالح: في قولھ تعالى:الزكاة بمعن

  .6، أي دینا وصالحا]81
والزكاة من حیث الوضع الشرعي تضم ھذه المعاني اللغویة، فھي مدعاة للنماء والبركة، وھي طھارة 

والبخل، وھي صالح للنفس وقربة إلى هللا عز وجل وصالح للمال، وھي إقرار للنفس من رذیلة الشح 
    بعبودیة هللا وتوحیده بتحرر المسلم من سلطان المال عند إنفاقھ.
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ھناك تعریفات عّدة للزكاة عند علماء المذاھب وعند غیرھم، كما أن ھناك تعریفات : في االصطالح -ب
على تعریفات ثالثة، آخرھا ھو الذي وقع علیھ االختیار لیكون األنسب للقدامى وللمعاصرین، وقد اقتصرت 

  لفریضة الزكاة العتبارات یأتي ذكرھا فیما بعد.
إعطاء جزء من النصاب إلى فقیر ونحوه غیر متصف بمانع شرعي یمنع من عرفھا الشوكاني بقولھ: " -

  .7الصرف إلیھ"
  .8"ال مخصوص بلغ نصابا لمستحقھعرفھا المالكیة بأنھا: "إخراج جزء مخصوص من م -

یقصد بالجزء المخصوص ما یجب في المال من حق للفقراء، ویقصد بالمال المخصوص المال 
الذي توفرت فیھ شروط الزكاة، أما المستحق للزكاة فالمقصود بھ الجھات التي یجب أن تصرف لھا الزكاة 

َدقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكیِن  سورة التوبة:على وجھ التحدید، وھي األصناف الثمانیة المذكورة في آیة  إِنََّما الصَّ
بِ  ِ َواِْبِن السَّ قَاِب َواْلَغاِرِمیَن َوفِي َسبِیِل هللاَّ ُ َعلِیٌم یِل فَِریَضةً ِمنَ َواْلَعاِملِیَن َعلَْیھَا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُھُْم َوفِي الرِّ ِ َوهللاَّ  هللاَّ

     .]60: [التوبة َحِكیمٌ 
وتكاد تتفق تعریفات الزكاة المبثوثة في كتب الفقھ عموما على أن الزكاة ھي مقدار المال الذي یخرجھ 
الغني إلى الفقیر خاّصة كل حول، دون إغفال لبقیة المصارف على سبیل اإلشارة، مع اختالف في ذكر 

زء ومع أن الزكاة في حقیقتھا ج بعض شروط الزكاة التي تضّمنتھا ھذه التعریفات ما بین موّسع ومختصر،
من المال یعطیھ الغني للفقیر بتوفر شروط مضبوطة في كتب الفقھ، فإنھ ال مانع من تجاوز ھذا التعریف 
التقلیدي للزكاة، وھذه الداللة إلى دالالت أخرى قد تعطي الزكاة بعدا أوسع، ففٌھوٌم القرون األولى والسابقة 

ھذا ما مال إلیھ بعض الباحثین في شأن الزكاة في العصر الحدیث، مّمن یبنى علیھا وال یتوقف عندھا، و
یرون أن قصر تعریف الزكاة على المال المعطى للفقیر فحسب ھو بخس لحق ھذه الفریضة،  ذلك ألن 
المال المعطى یحقق المصلحة المؤقتة للفقیر، ویبقي الفقیر فقیرا مع الزمن دون أن تعالج ظاھرة الفقر من 

، ولھذا بات األمر ھنا یطلب منا التوجھ إلى األحسن، ولیس في ذلك سوى االجتھاد في توسعة مفھوم أصولھا
  .9الصدقة والزكاة

إن أول ما یتبادر إلى الذھن، ومنھ یكون المنطلق لتوسیع مفھوم الزكاة، ھو أن الزكاة لیست ھي المال 
ءان بمصطلح (المال) المباشر، وإذا تأملنا المعھود، إذ لو كانت كذلك لجاء التعبیر عنھا في نصوص القر

ھي أداة نماء "مصطلح الزكاة الذي جاءت بھ النصوص نجد أن من أھم معانیھ في اللغة النماء والزیادة، 
، وإعطاء الفقیر 10ینمو بھا المال، وینمو بھا الغني، وینمو بھا الفقیر، وینمو بھا المجتمع، وتنمو بھا الحیاة"

ك فحسب ال یتحقق بھا المقصد من وراء ھذه الفریضة وھو النماء، وعلیھ یمكن اختیار قیمة مالیة لالستھال
ي نصیب ھتعریف للزكاة یتجلّى منھ ھذا المقصد العظیم من مقاصد الزكاة وھو النماء، فنقول في تعریفھا: 

  مقّدر شرعا في مال معیّن، ینفق لقصد النماء، بشروط مخصوصة، لجھات مخصوصة.
  نصیب المقّدر شرعا: الحد الشرعي الذي ال تجب الزكاة في المال دونھ.والمراد بال

  أما المال المعین: فالمقصود بھ األموال الزكویة من النقدین، وعروض التجارة...الخ.
فالنماء ھنا عام یشمل المال والفقیر والغني والمجتمع والحیاة ككل، ونماء المال  أما قصد النماء:

واإلخالف الذي وعد بھ مالك المال حقیقة سبحانھ وتعالى، ویكون أیضا عن طریق  بالزكاة یكون بالبركة
االستثمار والتوظیف الحسن من قبل الفقیر، ونماء الغني بھذه الفریضة یكون بتزكیة نفسھ وتطھیرھا من 

ماء ھي ننماء للفقیر بإخراجھ من الفاقة إلى الكفاف والكفایة، و -أي الزكاة-الشح والعبودیة للمال، وھي
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للمجتمع بما تنشره من مواساة ومحبة وألفة بین أبنائھ، وھي نماء للحیاة ككل كوسیلة لتحریر قدرات اإلنسان 
  لیساھم في عمارة لألرض، وتحقیق مھمة الخالفة التي أنیطت بھ.

  أما الشروط مخصوصة: فھي الشروط التي متى توفرت في المال وجبت فیھ الزكاة.
فھي مصارف الزكاة الثمانیة التي أشار إلیھا البیان اإللھي في سورة التوبة: أما الجھات مخصوصة: 

 َقَاِب و َدقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِملِیَن َعلَْیھَا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُھُْم َوفِي الرِّ ِ اْلَغاِرِمیَن َوفِي سَ إِنََّما الصَّ بِیِل هللاَّ
ُ َعلِیٌم َحِكیمٌ َواِْبِن السَّبِیِل  ِ َوهللاَّ      .]60: [التوبة فَِریَضةً ِمَن هللاَّ

إننا بھذه اإلضافة نكون قد تجاوزنا النظرة االختزالیة للزكاة التي استقرت في األذھان باعتبارھا مبلغا 
أبرزنا ومن المال یعطى من قبل الغني للفقیر لالستھالك الظرفي الذي سرعان ما تتجدد معھ الحاجة والفاقة، 

  أھم مقصد من مقاصد الزكاة وھو تحقیق النماء بمفھومھ العام.
ویبقى البحث واالجتھاد في داللة مصطلح الزكاة، وصیاغة التعریف الذي یناسب ھذه الفریضة 
مفتوحا للباحثین، خاصة وأن ھذه الفریضة كما نعلم ال یقتصر نفعھا على الفقیر فحسب، بل تمتد أثارھا 

رى كالغارم وابن السبیل وفي سبیل هللا، ولھذا فإن صیاغة أي تعریف یختزل الزكاة في لتشمل مصارف أخ
المال الذي یعطى لمصرف الفقراء فحسب دون مراعاة لوظائف الزكاة األخرى، ودون إبراز للغایة من ھذه 

  حیاة.لالفریضة ھي صیاغة قاصرة، فیھا تحجیم لدور ھذه الفریضة التي تمتد آثارھا إلى شتى جوانب ا
  ما یعبر بھ عن الزكاة في القرءان ثانیا:

مع أن لفظ الزكاة ھو اللفظ الغالب الذي عبّرت بھ نصوص القرءان عن ھذه الفریضة، إال أنھ جاء 
  التعبیر عنھا في مواطن من كتاب هللا بألفاظ أخرى، نشیر إلیھا مع ذكر المواطن التي وردت فیھا

 ، قال السعدي:]24: [المعارج َوالَِّذیَن فِي أَْمَوالِِھْم َحقٌّ َمْعلُومٌ  الى:: كما في قولھ تعالزكاة بمعنى الحق
  .11""من زكاة وصدقة

ا َرَزْقنَاھُْم كما في قولھ تعالى:  الزكاة بمعنى النفقة: َالةَ َوِممَّ الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاْلَغْیِب َویُقِیُموَن الصَّ
السعدي: "یدخل فیھ النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات واألقارب ]، قال 3: [البقرة یُْنفِقُونَ 

  .12"والممالیك ونحو ذلك. والنفقات المستحبة بجمیع طرق الخیر
یِھْم بِھَا َوَصلِّ َعلَْیِھْم  كما في قولھ تعالى: الزكاة بمعنى الصدقة: ُخْذ ِمْن أَْمَوالِھِْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزكِّ

ُ َسِمیٌع َعِلیمٌ  ]، قال العز: "صدقة بذلوھا تطوعا، أو الزكاة 103: [التوبة إِنَّ َصَالتََك َسَكٌن لَھُْم َوهللاَّ
  .13"الواجبة

 -رضي هللا عنھ –لمعاذ بن جبل   ففي وصیة النبي  وقد أطلق ھذا االستعمال أیضا في سنة النبي
أعلمھم أن هللا افترض علیھم في أموالھم « أشیر إلى الزكاة المفروضة بالصدقة، جاء في الحدیث الشریف:

  .»صدقة تؤخذ من أغنیائھم وترد على فقرائھم
لكن ما ھو متعارف علیھ الیوم ھو أن الصدقة محصورة فقط في المال الذي یبذل تطوعا، وھو ما 

إطالق اللفظ، وال یلغي ما تعارف علیھ الناس الیوم مدلول الكلمة في  یتبادر إلى جمیع األذھان تقریبا عند
"العرف قد ظلم كلمة الصدقة، وأصبحت عنوانا على التطوع وما  زمن تنّزل الوحي، یقول القرضاوي:

تجود بھ النفس على مثل المتسولین والشحاذین، ولكن المدلوالت العرفیة یجب أن ال تخدعنا عن حقائق 
  .14لغة العرب في عھد نزول القرءان"الكلمات في 
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  ثالثا: حكم الزكاة في اإلسالم  
الزكاة في اإلسالم ھي ركن من أركانھ الخمسة، وھي ثالثة دعائمھ من حیث الترتیب، وھي فرض 

، ما 15عین على كل من توفرت فیھ شروطھا، "وقد جاءت مقرونة بالصالة في ثمانیة وعشرین موضعا"
  اإلسالم، وفیما یلي عرض ألھم األدلة التي تدل على وجوبھا من القرءان والسنة.یؤكد على أھمیتھا في 

جاء األمر بالزكاة واالھتمام بھا منذ بزوغ فجر اإلسالم، حیث قّل أن تخلو سورة : من القرءان -أ
رءان ققرآنیة مكیة من األمر بھذه الفریضة االجتماعیة التي یعبر عنھا بعناوین مختلفة، ونفس الشيء في ال

المدني الذي جمع إلى االھتمام بفرضیة الزكاة اإلشارة إلى أھم األموال التي تجب فیھا الزكاة، وإن كانت 
وحسبنا  ھذه الفرضیة في القرءان جاءت على العموم، وكان بیان المقادیر ھو ما تكفلت بھ سنة الرسول 

رة إلى فرضیة الزكاة على سبیل أن نذّكر فیما یلي ببعض النصوص من المكي والمدني تضمنت اإلشا
  االستدالل.

َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبُھَا لِلَِّذیَن یَتَّقُوَن َویُْؤتُوَن  قولھ تعالى مبینا صفات من یختصھم برحمتھ: -
َكاةَ َوالَِّذیَن ھُْم بِآَیَاتِنَا یُْؤِمنُونَ    ].156: [األعراف الزَّ

اِكِعینَ  قولھ تعالى: - َكاةَ َواْرَكُعوا َمَع الرَّ َالةَ َوَآتُوا الزَّ ]، واألمر ھنا یفید الوجوب.                                               43: [البقرة َوأَقِیُموا الصَّ
َكاةَ فََخلُّوا َسبِیلَھُْم قولھ سبحانھ:  - َالةَ َوآَتَُوا الزَّ َ َغفُوٌر َرِحیمٌ فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ   ].5: [التوبة إِنَّ هللاَّ

واآلیات التي تثبت وجوب الزكاة في القرءان كثیرة، وقد تكرر األمر بھا في عشرات المواطن، وھو         
    تكرار من ورائھ حكمة مقصودة.

  الحكمة من تكرار األمر بالزكاة في القرءان
وقد جاء األمر بھا في الغالب مقرونا بفریضة "ن، تكّرر األمر بالزكاة في مواطن كثیرة من القرءا
، ولم یرد ھذا التكرار اعتباطا وإنما لحكمة جلیلة، 16الصالة، حیث ذكرت في سبع وعشرین آیة مقترنة بھا"

فالمال شقیق الروح، وقد ٌجبل اإلنسان على حبھ والشح بھ، والنصوص من القرءان والسنة التي تؤكد ذلك 
كثیرة، ومادام إخراج المال یخالف جبلّة اإلنسان تكّرر األمر باإلنفاق في القرءان عشرات المرات، یقول 

ع لم یسرف في التحریض على اقتناء المأمورات، واجتناب المنھیات التي تندفع إلیھا التشری"األخضري: 
داعیة المكلف الجبلّیة كاألنكحة مثال، وفي المقابل رّغب كثیرا فیما یخالف جبلتھ حاال، وأثبت لھ تواترا 

   .17"الموافقة من حیث المآل بما بّینھ من المصالح ودرء المفاسد
أحادیث كثیرة تؤكد فرضیة الزكاة، وتبیّن مكانتھا بین أركان  وردت عن النبي : من السنة -ب  

  اإلسالم الخمسة، ویكفي أن أذّكر بحدیث أو حدیثین حسب ما یقتضیھ المقام. 
ادعھم « إلى الیمن فقال: -رضي هللا عنھ -بعث معاذا  أن النبي -رضي هللا عنھما -عن ابن عباس

 وأني رسول هللا، فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن هللا افترض علیھم خمس شھادة أن ال إلھ إال هللا إلى
صلوات في الیوم واللیلة، فإن ھم أطاعوك لذلك، فأعلمھم أن هللا افترض علیھم صدقة في أموالھم، تؤخذ من 

  .18»أغنیائھم وترد على فقرائھم
  فالحدیث النبوي یصرح بفرضیة الزكاة، وإن عبّر عنھا بالصدقة.    

رضي هللا  - وكان أبو بكر الصدیق  لما توفي رسول هللا"قال:  -رضي هللا عنھ -عن أبي ھریرة
 : كیف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول هللا -رضي هللا عنھ -وكفر من كفر من العرب، فقال عمر  -عنھ

س حتى یقولوا ال إلھ إال هللا، فمن قالھا فقد عصم مني مالھ ونفسھ إال بحقھ، وحسابھ على أمرت أن أقاتل النا
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هللا فقال: وهللا ألقاتلن من فرق بین الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وهللا لو منعوني عناقا كانوا 
 ما ھو إال قد شرح هللا صدر : فوهللا-رضي هللا عنھ -لقاتلتھم على منعھا. قال عمر  یؤدونھا إلى رسول هللا

  .19"فعرفت أنھ الحق -رضي هللا عنھ-أبي بكر 
 والنصوص الدالة على فرضیة الزكاة من القرآن والسنة كثیرة، وفیما ذكرتھ من النصوص آنفا ٌغنیة،

ام ذلك العوالمھم بعد ذلك أن نعلم أن الزكاة مما ٌعلم من الدین بالضرورة، وأنھا أحد أركان اإلسالم، وتناقل "
والخاص، وأن فرضیتھا ثبتت باآلیات القرآنیة الصریحة المتكررة، وبالسنة النبویة المتواترة، وبإجماع 

  .20"األمة كلھا خلفا عن سلف، وجیال إثر جیل
  الحكمة في جعل الزكاة ركنا من أركان اإلسالم: رابعا

سبحانھ فیما تعبّد بھ خلقھ ھو علة ینبغي أن أشیر بدایة إلى أن إظھار العبودیة �، وامتثال أمره 
في بیانھ مشیرا إلى الغایة من وجود  -جل شأنھ -العبادات كلھا من صالة وزكاة وصیام وحج، یقول الباري 

ْنَس إِالَّ لِیَْعبُُدونِ : الخلق على سطح البسیطة ]، وإلى ھذا المعنى الوارد 56: [الذاریات َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
كل حكم شرعي لیس بخال من حق هللا تعالى، وھو جھة التعبد، فإّن حق : "قولاآلیة یشیر الشاطبي فیفي 

، فالعبادات 21"هللا تعالى على العباد أن یعبدوه وال یشركوا بھ شیئا، وعبادتھ: امتثال أوامره واجتناب نواھیھ
العبادات "لب وسیلة، یقول القرضاوي: في اإلسالم مع ما فیھا من ثمرات تبقى مطلوبة لذاتھا طلب غایة ال ط

مطلوبة طلب الغایات والمقاصد، ال طلب األدوات والوسائل، فھي مرادة لذاتھا بغض النظر عما وراءھا 
  .22"من ثمرات

بید أن استقراء اآلیات التي شّرعت للعبادات من صالة وزكاة وصیام وحج یتأكد من خاللھ أن ھذه 
ا للحق، فإنھا ال تخلو من مقاصد أخرى توّخاھا الشرع من وراء فرضیتھا، العبادات وإن شّرعت أساسا تعبد

وقد أشار عدد من الباحثین في شأن الزكاة من القدامى والمعاصرین إلى حكم ھامة تغیّاھا الشرع من وراء 
جعل الزكاة ركنا من أركان اإلسالم، وأقتصر ھنا على ما أورده أحد المعاصرین وھو یوسف حامد العالم 

أما الحكمة في جعلھا ركنا من أركان اإلسالم، فألن ألھمیتھ إذ یقول: " في مؤلّفھ (المقاصد العامة للشریعة)
اإلسالم جاء لتقویم األرواح واألبدان، وإذا كان وجوب الصالة ضروریا لحیاة اإلنسان الروحیة، فالزكاة 

إبراز للدور االجتماعي للزكاة، وھو ، وفي ھذا الكالم 23كذلك ضروریة لحیاتھ المادیة والروحیة أیضا"
المساھمة في توفیر حد الكفایة للفئة المحرومة حتى تؤدي رسالتھا الروحیة في جو من األمن واالستقرار، 

  فدورھا ھنا ھو دور مكّمل لفریضة الصالة.
عمتان ن الزكاة ھي العبادة التي تؤدى بأحد نوعي النعمة وھو المال، فإن النعم الدنیویة: "ویقول أیضا

نعمة البدن ونعمة المال، والعبادات مشروعة إلظھار شكر النعم بھا في الدنیا، ونیل الثواب في اآلخرة، فكما 
أن شكر نعمة البدن بعبادة تؤدى بجمیع البدن وھي الصالة، فشكر نعمة المال بعبادة تؤدى بجنس تلك 

  .24"النعمة
 الظاھرة على اإلنسان، وشكر النعمة فرض عقال فالمال قوام الحیاة البشریة، وھو من أكبر نعم هللا 

  وشرعا، ومن تمام شكر نعمة المال إخراج الزكاة منھ طاعة للمنعم سبحانھ.      
ولعل ما ذكره ھو غیض من فیض، اكتفیت بھ لما تقتضیھ ھذه الورقات البحثیة من اختصار، وقد 

من أراد أن یستزید الرجوع إلى ھذه الحكم في أفرد بعض العلماء تآلیف عّدة لحكم الزكاة وأسرارھا، ول
  مضانھا.



  الفریضة الشرعیة والضرورة االقتصادیةالزكاة بین  
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  المطلب الثاني: أثر الزكاة على التنمیة االقتصادیة
قضت حكمة هللا تعالى أن یكون اإلنسان خلیفة هللا تعالى في األرض، ساعیا إلى عمارتھا، ھذه العمارة 

میة فإن التنمیة فریضة إسالومن ھنا "اردھا المتاحة لصالحھ، تقتضي االستغالل األمثل لألرض، وتنمیة مو
، غایتھا تحقیق الرخاء 25"افترضھا اإلسالم على الجماعة المسلمة، وعلى الفرد المسلم، وعلى الدولة المسلمة

  الذي یحفظ كرامة اإلنسان، ویسمح لھ بأداء رسالتھ المنوطة بھ في ھذه الحیاة.
 القتصاد، وھي الفریضة التي تحمل في أحدولفریضة الزكاة أثر كبیر على التنمیة وتحریك عجلة ا

وھذا المعنى ینسحب على أثر ھذه الفریضة على الجانب الروحي والمادي معانیھا اللغویة معنى النماء، 
لحسناتھ، بقدر ما فیھا من نماء لألموال بما لھا  مضاعفةلألفراد، فبقدر ما فیھا من نماء لشخصیة المسلم و

   ستمراریة تداولھا، وفیما یلي إشارة إلى أھم آثار الزكاة على التنمیة االقتصادیة.من أثر في دیمومة حركتھا وا
  أوال: الزكاة والدفع إلى االستثمار

المال ھو عصب الحیاة، واستثماره وفق الضوابط المشروعة ھو الطریق األمثل لنمائھ وزیادتھ، وقد 
لى ذلك ضربا من الجھاد یؤجر علیھ اإلنسان، دعا اإلسالم في تعالیمھ إلى استثمار المال، وعّد السعي إ

وفریضة الزكاة إذا تجاوزنا أبعادھا األخالقیة واالجتماعیة، ھي دعوة في مضمونھا إلى ضرورة استثمار 
  المال وتنمیتھ، ویظھر ذلك من األوجھ اآلتیة: 

  إخراج الزكاة وأثره على االستثمار
تعطیل حركة األموال بالكنز واالدخار من طرف من أكبر المشاكل التي تواجھ اقتصادیات الدول 

أربابھا ، وھو ما یشل حركتھا، ویحول بینھا وبین دورھا التنموي في عمارة األرض، وقد كان ھذا االدخار 
  دافعا للكثیر من الدول إلى طرح امتیازات في سوق االستثمار سعیا منھا لجلب رؤوس األموال المدخرة.

ھ إلى استمراریة حركة األموال والدفع بھا إلى االستثمار عن طریق وقد سعى اإلسالم في تعالیم
ِ تحریم الكنز، یقول سبحانھ في بیانھ الكریم:  ةَ َوَال یُْنِفقُونََھا فِي َسبِیِل هللاَّ َوالَِّذیَن یَْكنُِزوَن الذَّھََب َواْلفِضَّ

ي نَارِ َجھَنََّم فَتُْكَوى بِھَا ِجبَاھُھُْم َوُجنُوبُھُْم َوظُھُوُرھُْم ھََذا َما َكَنْزتُْم یَْوَم یُْحَمى َعلَْیھَا فِ  )34(فَبَشِّْرھُْم بَِعَذابٍ أَلِیٍم 
  .]35-34: [التوبة )35( ِألَْنفُِسُكْم فَُذوقُوا َما ُكْنتُْم تَْكنُِزونَ 

ھا رولم یقف اإلسالم في محاربة الكنز عند حد التحریم والوعید الشدید، بل شرع خطوة عملیة لھا أث
الفعال في تحریك الثروات المكنوزة ودفعھا للتداول، ومن ثّم القیام بدورھا في التنمیة، ولیست ھذه الخطوة 

اتجروا في أموال الیتامى ال تأكلھا « :-رضي هللا عنھ -جاء في حدیث عمرالعملیة سوى فریضة الزكاة، 
زة حتى وإن كانت للیتیم خوفا من أن ، ففي الحدیث دعوة صریحة إلى استثمار األموال المكنو26»الزكاة 

تأتي علیھا الزكاة، وفیھ دعوة ضمنیة ألرباب األموال الستثمار أموالھم كذلك؛ ألن من كان حریصا على 
وھنا نجد أن الزكاة تھدد رأس المال المكتنز "نماء أموال الیتیم الذي تحتھ فھو على نماء أموالھ أحرص. 

  .27سنة، وذلك إن لم یشارك في النشاط االقتصادي الجاري" بالفناء في مدة ال تتجاوز أربعین
إن فرض الزكاة على األموال المدخرة غیر المستغلة في العملیة اإلنتاجیة سوف یدفع بأرباب ھذه 
األموال إلى استثمارھا في نشاطات صناعیة أو تجاریة أو زراعیة بھدف الحصول على عائداتھا، ألن ھؤالء 

ھما، أحدھما: ترك األموال المكتنزة تأكلھا الزكاة، وثانیھما: استثمار ھذه األموال، بین خیارین ال ثالث ل
والدفع بھا إلى دورة إنتاجیة جدیدة تساھم في نمائھا، فیحافظ بذلك على رأس المال، وتدفع الزكاة من األرباح، 

  ألمثل من دون شك. ناھیك عما یتیحھ ھذا االستثمار من فرص لزیادة العمالة. وھو الخیار الرشید وا
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 توزیع الزكاة وأثره على االستثمار
إذا كان لفرض الزكاة دورا فعاال في تحریك عجلة التنمیة بدفع األموال المكنوزة عند األغنیاء إلى 

اء ویأتي مصرف الفقر  االستثمار، فإن توزیع الزكاة على مصارفھا الثمانیة بالمقابل لھ األثر نفسھ،
صارف التي تشجع على االستثمار، فھذه الفئة كما نعلم لھا األولویة في الزكاة، والمساكین على رأس الم

وذكرھا على رأس المصارف لیس عبثا، فالزكاة أساسا شرعت لتوفیر حد الكفایة للمعوزین، وھذا الحد 
 نیختلف باختالف المجتمعات فقد یزید وینقص، وتوجیھ معظم أموال الزكاة للفقراء لتوفیر حد الكفایة م

ضرورات الحیاة ھو توجیھ للمال إلى فئة یزید عندھا المیل الحدي لالستھالك واالبتعاد عن االدخار لتلبیة 
الحاجات اآلنیة، ھذا اإلقبال على السلع الضروریة خاصة یؤدي بدوره إلى ارتفاع الطلب لتلبیة رغبات ھذه 

  .28لحاجیاتالفئة، وھو ما یدفع بعجلة االستثمار ویسرع من وتیرتھ لتلبیة ا
أما مصرف " الرقاب" فإن اإلنفاق من حصیلة الزكاة لصالح ھذه الفئة ال یتوقف على عتقھم وإطالق 
سراحھم فحسب، بل إلى جانب ذلك تزوید القادر منھم على االستثمار بما یمّكنھ من ذلك، ویسمح لھ 

عاملة تساھم في األعمال باالستقالل االقتصادي أیضا، وعلیھ فإن ھذا المصرف من شأنھ أن یحرر قوة 
االقتصادیة، بما یعود على المجتمع بمزید من االنتاج، وتمكین تلك الطاقات من استغالل فرص االستثمار 

  .29الممكنة
أما مصرف ابن السبیل ذاك الذي تقطعت بھ السبل بعیدا عن وطنھ، وقد یكون غنیا فإنھ یساھم في 

 ة التحتیة والقواعد األساسیة التي ال یمكن تحقیق نمو سریعتوفیر شبكة الطرق والمواصالت، وتأمین البنی
. كما یبقى لھ أثره في تحریر الید العاملة المستثمرة، فدعمھ من الزكاة 30من غیرھا واإلنتاجلالستثمار 

ما قیل عن ھذه المصارف یقال عن لتسھیل عودتھ إلى وطنھ فیھ تعجیل بإعادتھ إلى النشاط االقتصادي، و
تي الكالم عن مصرف الغارمین وأثره على االستثمار في سیاق الكالم عن الزكاة كأداة من غیرھا، وسیأ
  المصارف.  أدوات التأمین

  نصاب الزكاة وأثره إلى االستثمار
نصاب الزكاة ھو القدر الذي إذا وصل إلیھ المال وجبت فیھ الزكاة، وھو یختلف باختالف أنواع 

الزكاة، والحكمة من اشتراط النصاب واضحة، فالزكاة مواساة من المال، وھو شرط من شروط وجوب 
الغني للفقیر، ولھذا ال بد أن تؤخذ من مال یحتمل المواساة، ومن ھنا جاء شرط النصاب كحد أدنى یصل 

، والنخفاض النصاب دافع للمالك الصغار الستثمار أموالھم، والمساھمة في إلیھ المال لتجب فیھ المواساة
"إّن النخفاض النصاب مغزى مھما في  قول منذر قحف:لإلبقاء على رؤوس أموالھم، ی إلنتاجیةاالعملیة 

التنظیم االقتصادي للمجتمع اإلسالمي، فھو یعني حث الطاقات الكامنة كلھا حتى الصغیرة منھا على 
أفراد  ثریة، ومعاقبتھا على قصورھا على ذلك من جھة، وھو یتطلب اشتراك أكاإلنتاجاالشتراك في عملیة 

المجتمع في الحركة االقتصادیة واالجتماعیة، بحیث یؤدي إلى زیادة وعیھم وإحساسھم االقتصادي من جھة 
  .31"ثانیة

كما نلفت النظر أیضا إلى أنھ في نفس النوع من مال الزكاة قد یتفاوت المقدار بحسب الجھد المبذول 
ت التنمیة، ویظھر ذلك جلیا في زكاة الثروة وتتناسب الزكاة تناسبا عكسیا مع الجھد وھذا من محفزا

الزراعیة، إذ أن الزرع المسقي باآللة حیث یتضاعف الجھد البشري، نسبة زكاتھ أقل من المسقي بماء المطر 
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أین ینعدم أو یكاد الجھد البشري، فكلما زاد الجھد في الزراعة كلما قلت نسبة الزكاة، وتناسب الزكاة تناسبا 
  .32تجاه االستثمار إلى ھذه القطاعات التي عادة یتجنبھا المستثمرعكسیا یؤدي إلى ا

إن فریضة الزكاة كما تبیّن لھا أثر فعال في نماء األموال، ألنھا تدفع إلى دیمومة حركتھا سواء في 
أیدي أربابھا كما في أیدي مستحقیھا أیضا، ھذه الحركة تساھم بدورھا في نماء المال وزیادتھ، ومن ھنا 

الحضور القوي لھذه الفریضة في المجتمعات المسلمة یساھم في الحفاظ على واحدة من أھم  إنقول یمكن ال
  كلیات اإلسالم الخمس ومقاصده الكبرى من حیث الوجود وھي المال.  

  نظام تأمین إسالمي ثانیا: الزكاة
إن الكادحة، فإذا كانت المدنیة الحدیثة تفتخر بنظام التأمین الذي استحدث تحت ضغط الجماھیر 

اإلسالم سابق للتشریعات الحدیثة إلى ھذا النظام عن طریق تشریع الزكاة، بل إن نظام التأمین في اإلسالم 
  أوسع وأشمل، وفیما یلي إشارة إلى أھم أنواع التأمین التي تساھم فیھا الزكاة في المجتمع المسلم:

تحّملت حمالة، فأتیت « مخارق، قال:كما جاء في حدیث قبیصة بن ال نظام تأمین ضد الكوارث: -أ
أسألھ فیھا، فقال: أقم حتى تأتینا الصدقة، فنأمر لك بھا، قال: ثم قال: یا قبیصة إن المسألة ال   رسول هللا

تحل إال ألحد ثالثة: رجل تحمل حمالة فحلت لھ المسألة حتى یصیبھا ثم یمسك، ورجل أصابتھ جائحة 
ورجل أصابتھ فاقة  -أو قال: سدادا من عیش -یصیب قواما من عیش اجتاحت مالھ فحلت لھ المسألة حتى

حتى یقوم ثالثة من ذوي الحجا من قومھ: لقد أصابت فالنا فاقة، فحلت لھ المسألة، حتى یصیب قواما من 
  .33»فما سواھن من مسألة یا قبیصة سحتا یأكلھا صاحبھا سحتا -أو قال: سدادا من عیش -عیش

أن في مال الزكاة تأمین ضد الكوارث والجوائح، وفیھا أیضا إعانة للمصلحین  فالحدیث فیھ إشارة إلى
  والخیّرین من أبناء المجتمع على السعي إلصالح ذات البین، وتعویضھم ما دفعوه من أموال.

من مصارف الزكاة الثمانیة مصرف الغارمین، وھم الذین استدانوا في غیر تأمین للغارمین:  -ب
وعلى رأس ھؤالء من استدان لیسد بالمال جوعتھ، ولیدفع الفاقة عن معصیة هللا، ولم یجدوا لدینھم قضاء، 

 نفسھ وعیالھ، فھذا الصنف أولى الناس بأن یعان من الزكاة، وفي خبر موسى بن بكر: أن اإلمام موسى قال
من طلب ھذا الرزق من حلھ لیعود بھ على نفسھ وعیالھ كان كالمجاھد في سبیل هللا، فإن غلب علیھ ھ: "ل

فلیستدن على هللا ورسولھ ما یقّوت بھ عیالھ، فإن مات ولم یقضھ كان على اإلمام قضاؤه، فإن لم یقضھ كان 
َدقَاتُ علیھ وزره، فإن هللا تعالى یقول في كتابھ:  لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعلَْیھَا َواْلُمَؤلَّفَةِ قُلُوبُھُْم  إِنََّما الصَّ

ُ َعِلیٌم َحِكیمٌ  ِ َوهللاَّ بِیِل فَِریَضةً ِمَن هللاَّ ِ َواِْبِن السَّ قَاِب َواْلَغاِرِمیَن َوفِي َسبِیِل هللاَّ ]، فھو فقیر 60: التوبة[ َوفِي الرِّ
  .34"مسكین مغرم

ظمة اإلسالم في تشریعھ یعتبر سعي الرجل في األرض لعمارتھا، وإلعفاف النفس واألھل تلك ھي ع
نوعا من الجھاد في سبیل هللا، ویوجب على الدولة أن تتكفل بھ وبأھلھ في حال العجز، وإن استدان تحّملت 

ھ عیش تحت مظلتعنھ الدولة قضاء دینھ، وأبرأت ذمتھ منھ ولو بعد وفاتھ، حقا إنھ الدین الذي یشعر من ی
  باألمان. 
ومن ھؤالء الغارمین من اقترض ماال لالستثمار ومضاعفة اإلنتاج، ومنھم من اشترى سلعا إلى    

م ففي داخل المجتمع یمكن أن یوجد من یحجن وقد یبحث عن القرض فال یجده، "أجل ولم یستطع الوفاء بالّدی
ا عن التسدید، نتیجة ضیق ذات الید، إال أن عن إقراض اآلخرین مخافة أن یتعرضوا إلفالس أو یمتنعو
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الزكاة منحت لھؤالء تأمینا على أموالھم، بحیث أنھ إذا وقع المحذور فإّن في الزكاة سھما لمواجھة ھذه 
  .35"الحاالت

وفي دعم ھؤالء من الزكاة إصالح لحالتھم االقتصادیة، وضمان الستمراریة اإلنتاج ومضاعفتھ، 
غیر أصحاب رؤوس األموال، وترى مشھور أن في تحریر الغارم من ربقة الدین وتشجیع لإلقبال علیھ من 

دعم ألخالقھ وسلوكھ أیضا، كما یكسب المجتمع من وراء ذلك وحدة إنتاجیة تعمل بكامل طاقتھا لما فیھ 
رم، كان یستعیذ با� من المغ  ، ومما یؤكد تأثیر الدین على السلوك واألخالق أن رسول هللا36الخیر العام

ویقرنھ باالستعاذة من عذاب القبر، وفتنة المحیا والممات، وفتنة المسیح الدجال، فلما سألوه عن السر في 
  .37»إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف«  ذلك قال:

ولنوازن في ھذه المسألة كما یقول أبو زھرة بین اإلسالم وبین قانون الرومان، فإن القانون الروماني 
واره كان یبیح للدائن أن یسترق المدین ویبیعھ في دینھ، واإلسالم كما ترى یوجب أن یسدد من في بعض أد

مال المسلمین الدیون التي یعجز أھلھا عن سدادھا، وإن الفرق بین اإلسالم وھذا القانون كالفرق بین الرق 
  .38والحریة، وكالفرق بین نور السماء وظالم األرض

مین فئة الغارمین صون لكرامة ھؤالء من جھة، وحمایة لھم  من اللجوء إن في تفعیل دور الزكاة لتأ
إلى القروض الربویة التي توقعھم في المحظور الشرعي من جھة ثانیة، ھذه القروض الربویة التي عّمت 
بھا البلوى في المجتمعات المسلمة المعاصرة، رغم ما جاء في الربا من وعید، ویكفي أنھ المعصیة التي 

َ َوَذُروا َما بَقَِي ِمَن  ، یقول سبحانھ: تعالى الحرب على فاعلھا في بیانھأعلن هللا یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن  ِ َوَرُسولِِھ َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم َال  )278(الرِّ فَإِْن لَْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن هللاَّ
  .]278/279: [البقرة )279( تَْظلُِموَن َوَال تُْظلَُمونَ 

 ظمسبق اإلسالم بتشریعھ للزكاة سائر الن: نظام تأمین للعجزة والمرضى وأصحاب العاھات -ج
الوضعیة التي رفعت شعار الدفاع عن حقوق اإلنسان بما سنتھ من قوانین في صالح الفئات المحرومة من 
المجتمع، وھي قوانین لم تسن إال بعد ثورات قام بھا الفقراء، على عكس شریعة اإلسالم التي لم تعترف 

األركان التي ال یقوم ھذا  لھؤالء بحقوقھم فحسب، بل جعلت التكفل بھؤالء أصال من أصولھا، وركنا من
الدین إال بھا، فالمطلقات، واألرامل، والیتامى، والعجزة، واللقطاء، وأصحاب األمراض المزمنة والعاھات 
كالمعاقین، والعمیان، والصم والبكم، والصرعى، وأرباب األسر الكبیرة الذین عجزوا عن توفیر ضرورات 

 ما فرض لھم في أموال األغنیاء.الحیاة ألبنائھم لھم حق في العیش الكریم ب
"ثم هللا هللا في الطبقة السفلى من الذین ال حیلة لھم  جاء في كتاب اإلمام علي إلى والیھ على مصر:

من المساكین والمحتاجین وأھل البؤس والزمنى، فإن في ھذه الطبقة قانعا ومعتّرا، واحفظ هللا ما استحفظك 
مالك...وتعھد أھل الیتم والّرقة في السن مّمن ال حیلة لھ وال ینصب  من حقھ فیھم، واجعل لھم قسما من بیت

  .39"نفسھ للمسألة
إن مسؤولیة ھذه الفئة العاجزة عن الكسب أوجبھا اإلسالم على الدولة في جمیع األحوال، تحقق لھم 

جاء في  الكفایة من مال الزكاة، فإن نفدت أموال الزكاة وجب سد حاجتھم من موارد بیت المال األخرى،
"أن اإلمام موسى بن جعفر ذكر بشأن تحدید مسؤولیة الوالي في أموال الزكاة: إن الوالي یأخذ  الحدیث:

المال فیوجھھ الوجھ الذي وجھ هللا لھ على ثمانیة أسھم للفقراء والمساكین، یقسمھا بینھم بقدر ما یستغنون 
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وا ى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم یكتففي معیشتھم، بال ضیق وال تقیة، فإن فضل من ذلك شيء رد إل
  .40"بھ، كان على الوالي أن یمدھم من عنده بقدر سعتھم حتى یستغنوا

إن الزكاة بذلك تعد أول تشریع منظم في سبیل ضمان اجتماعي، ال یعتمد على الصدقات الفردیة 
ي یق الكفایة لكل محتاج فالتطوعیة، بل یقوم على مساعدات حكومیة دوریة منتظمة، مساعدات غایتھا تحق

المطعم، والملبس، والمسكن، وسائر حاجات الحیاة، لنفس الشخص ولمن یعولھ، في غیر إسراف وال تقتیر، 
ھذا ھو الضمان االجتماعي الذي لم یظھر في الدول الغربیة إال منذ وقت قریب، ولم تصل بھ إلى مستوى 

ة الكاملة لھ وألسرتھ.. ومع ھذا لم تفكر فیھ إخالصا ضمان اإلسالم في شمولھ لكل محتاج، وتحقیق الكفای
  .�41، وال رحمة بالضعفاء، ولكن دفعتھا إلیھ الثورات

  ثالثا: الزكاة ومحاربة مشكلة التضخم
التضخم النقدي ھو ارتفاع مستمر ومضطرد في المستوى العام لألسعار، مما یؤدي إلى تدني القدرة 

جال االقتصاد في العصر الحدیث، خاصة في الدول النامیة التي تعاني الشرائیة للنقود، وقد أضحى ھاجس ر
من حدة التضخم وآثاره السلبیة، وللزكاة أثر فعال في عالج ھذه المشكلة أشار إلیھ عدد من الباحثین في 
االقتصاد اإلسالمي، وفي كتابھ "عالقة التضخم والركود االقتصادي في اإلسالم" یشیر مجدي عبد الفتاح 

  الدور الفعال للزكاة في محاربة التضخم، مبرزا لھذا الدور فیما یلي:  إلى
انتظام انسیاب حصیلة الزكاة عند بدایة كل حول قمري حیث یوفر كمیات النقد الالزمة للتداول دون  -

  الحاجة إلى لجوء السلطات النقدیة إلى عملیة اإلصدار النقدي.
 ایة لجمیع أفراد المجتمع، ویتجھ المجتمع بصفة عامة لإلقبالتطبیق تشریع الزكاة یضمن توفیر حد الكف -

  على السلع األساسیة، ویحول ھذا دون ارتفاع مستویات الطلب على االستھالك الكمالي.
إن الزكاة بحفزھا ألصحاب األموال على استثمارھا بصورة مباشرة، أو في صورة نظام المشاركة، تؤدي  -

صول منتجة ال تتناقص قیمتھا مع ارتفاع األسعار وانخفاض القوة الشرائیة إلى استثمار ھذه األموال في أ
  للنقود.

وإخراج القیمة للحاجة جائز مراعاة  –تستطیع الدولة أن تجمع الزكاة نقدا عن جمیع األموال الزكویة  -
وفي ھذه الحالة یمكن أن تحبس كمیات ھائلة من األموال النقدیة عن التداول ھذا من جھة، ومن  -للمصلحة

جھة أخرى توزع الزكاة على المستحقین في صورة عینیة على شكل سلع وخدمات، مما یعني تخفیض حجم 
لى انخفاض إ الكتلة النقدیة المتداولة، وفي الوقت نفسھ توفیر معروض سلعي إضافي في السوق مما یؤدي

  . 42األسعار مرة أخرى، وھكذا حتى یتحقق التوازن بین العرض والطلب، وتخف حدة التضخم
من خالل ما ذكر یتأكد أن تطبیق فریضة الزكاة لھ أثر في كبح جماح التضخم من خالل توفیر 

ار النقدي، التدفقات النقدیة خاصة مع رأس الحول الھجري، وھو ما یحول دون اللجوء إلى عملیات اإلصد
زیادة العرض عبر الدور اإلنمائي للزكاة، الحد من اإلنفاق غیر الضروري للنقود من خالل الزكاة العینیة، 
توجیھ النقود لالستثمار المستمر وھو ما یؤدي إلى زیادة جانب العرض، كما تضمن الزكاة حد الكفایة للفئات 

ویحول ذلك دون ارتفاع مستویات الطلب على االستھالك الھشة التي تتجھ إلى اإلقبال على السلع األساسیة، 
  الكمالي، كما أن في تشریع الزكاة توزیع عادل للسیولة بین أفراده بحیث ال یكون دولة بین األغنیاء منھم.
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  رابعا: الزكاة وتقلیص البطالة
في أرضھ، ومھمة الخالفة تقتضي استغالل اإلنسان لما وھبھ هللا تعالى  -عز وجل -اإلنسان خلیفة هللا 

ھو  -خاصة في مرحلة العطاء-من طاقات عقلیة وبدنیة ومادیة لعمارة األرض، وفراغ اإلنسان من العمل
فیھ، وتعطیل لمھمة الخالفة التي أنیطت بھ،  -عز وجل-من دون شك ھدر لھذه الطاقات التي أودعھا هللا 

تمعات المسلمة الیوم تشھد ارتفاعا ملحوظا للبطالة طالت الكثیر من شباب األمة معظمھم من خریجي والمج
الجامعات وحملة الشھادات الذین أنفقت الدول في سبیل تكوینھم ما أنفقت، وفي تزاید أعداد ھؤالء البطالین 

  ھدر لطاقات األمة من جھة، وخطر على تماسك المجتمع من جھة ثانیة.
انت البطالة وال زالت وراء الكثیر من حاالت الشغب والفوضى والتخریب في بلدان شتى من لقد ك

العالم، كما كانت وراء الكثیر من الظواھر االجتماعیة التي تعاني منھا المجتمعات المسلمة على وجھ 
واھر الخصوص، كظاھرة االنتحار، وظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، والعنوسة، والمخدرات وھي كلھا ظ

أدت إلى انتشار حالة من الیأس واإلحباط، وظھور األمراض النفسیة والعصبیة بقوة في األجیال المعاصرة. 
یضاف إلى ذلك" أن تفاقم حالة البطالة یؤدي إلى تزاید من ال یجدون دخوال لھم، فیقل طلبھم على السلع 

من حالة الكساد، مع وجود طاقات والخدمات، مما یترتب علیھ انخفاض النشاط االقتصادي، واالقتراب 
  .43"إنسانیة قادرة على اإلنتاج

إن في فریضة الزكاة حال لھذه الفئة التي تعاني الفراغ من جھة، والعطالة من جھة ثانیة، وذلك بتوفیر 
أدوات الحرفة لمن لھ حرفة أو صنعة، أو بتوفیر رأس مال لمن یقدم على التجارة، أو تملیك أرض أو عقار 

یدّر علیھ دخال یحقق لھ الكفایة، ویحفظ لھ الكرامة، وفي ھذا استغالل للقوى العاملة المعطلة من جھة، للفقیر 
فة وظیمن جھة ثانیة. یقول القرضاوي: " ومحاربة للفراغ الذي تنجر عنھ الكثیر من اآلفات االجتماعیة

تكفي اإلنسان أیاما أو أسابیع ثم  الزكاة لیست إعطاء دراھم معدودة من النقود، أو أقداح محدودة من الحبوب
تعود حاجتھ كما كانت، وتظل یده ممدودة لطلب المعونة، وإنما وظیفة الزكاة تتجلى في أنھا تلعب دور 
الممول لكل ذي تجارة أو حرفة یحتاج فیھا إلى مال ال یتوافر لدیھ لمزاولة حرفتھ وتجارتھ، واألثر المباشر 

، وھنا یظھر أن اإلسالم بھذا 44"و زیادة استثمار الفقیر بدال من استھالكھللزكاة عندما تنفق بھذا الشكل ھ
النظام ال یشجع الفقراء على االستمرار في أخذ الزكاة بل علیھم أن یرفعوا مستواھم لیتحولوا إلى طائفة 

  المخرجین لھا، أو على األقل یحققوا االكتفاء الذاتي الذي یضمن لھم العیش الكریم.
ة إلى أن نظام الزكاة في اإلسالم یدعم فقط من یدخل في دائرة البطالة اإلجباریة ممن وتجدر اإلشار

لھ مؤھل أو حرفة وبحث عن العمل ولم یتیسر لھ، أما من استنكف عن العمل واختار البطالة فإنھ ال یدعم 
   .45»ال حظ فیھا لغني وال لقوي مكتسب« : من الزكاة لقول النبي

العمل فإن منعھم من الزكاة كما جاء في الحدیث سیكون دافعا لھم من دون  وبالنسبة للقادرین على
شك إلى العمل والمساھمة في العملیة اإلنتاجیة، وھذا یدحض شبھة القائلین بأن الزكاة تشجع على البطالة 

    والعطالة.
ئا على قد یقول قائل: إذا كان باإلمكان تدعیم أصحاب الحرف من مال الزكاة حتى ال یكونوا عب

  مؤسسة الزكاة، فماذا نفعل مع الصنف القادر على العمل مّمن لیست لھم حرفة؟
والجواب: أن ھذه الفئة من أبناء المجتمع ال ینبغي أن تترك للفقر والضیاع واالنحراف، كما ال ینبغي 

أن ین في شبالمقابل أن تكون عبئا على مؤسسة الزكاة وھي قادرة على العطاء، وقد تناول عدد من الباحث
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الزكاة موضوع ھذه الفئة، وقالوا ال مانع من أن تساھم مؤسسة الزكاة في إعادة تأھیل ھؤالء حسب 
استعداداتھم وقدراتھم، على أن یكون تأھیلھم في مؤسسات تابعة لھیئة الزكاة تنشئھا وتشرف علیھا، وإال تم 

ة یة إنتاجیة ذات استقاللیة، بعیدا عن التبعیتكوینھم في مؤسسات أخرى، ألن الغایة أخیرا ھي إعداد طاقة فرد
لصندوق الزكاة. یقول عز لدین مالك:" ھناك عدد من العاطلین غیر المؤھلین تأھیال كافیا، مما یجعلھم 
عرضة للبطالة الدائمة، وھؤالء یمكن لمؤسسة الزكاة أن تصرف على تأھیلھم مھنیا في المؤسسات المھنیة 

صة تنشئھا وتكون تابعة لھا، وبعد تأھیلھم تساعدھم مؤسسة الزكاة للحصول المتوفرة، أو في مؤسسات خا
  .46"على أعمال إما بواسطة الغیر، أو بواسطة قسم اإلنفاق االستثماري التابع للمؤسسة

  خامسا: الزكاة ودورھا في الوقایة من مخاطر الركود االقتصادي
یعبّر بھ عن االنخفاض في الناتج المحلي  الركود االقتصادي، أو ما یسمى بالكساد االقتصادي الذي

للدول، ھو حالة من االنكماش أو التراجع الحاد والطویل األمد في النشاط االقتصادي یدوم لسنوات عدة، 
وھناك حالة من الترابط والتشابھ بینھ وبین التضخم، إذ أن التضخم االقتصادي یتسبب في حالة من االنخفاض 

ھلكین، ویتحول األمر من نقص في العرض وزیادة في الطلب إلى نقص حاد في في القدرة الشرائیة للمست
العرض ونقص في الطلب، مما یؤدي إلى حدوث ما یسمى بالكساد االقتصادي، ومن أھم آثاره انخفاض 
  حجم األنشطة االستثماریة، انخفاض أرباح الشركات، ارتفاع في البطالة، وتدني في القدرة الشرائیة لألفراد.

وقد أوقعھا في  ا الكساد أو الركود االقتصادي عانت منھ لفترات اقتصادیات الكثیر من الدول،ھذ
أزمات خانقة كانت لھا في الغالب ارتدادات اجتماعیة، ولتدفق األموال الزكویة مع كل شھر ھجري بنسب 

سالمي، في االقتصاد اإل متفاوتة، وھي نسب تصل ذروتھا في شھر هللا المحّرم أثره في اكتمال الدورة النقدیة
وحمایة من مخاطر الركود االقتصادي، تقول نعمت عبد اللطیف" الزكاة تمثل تیارا دائم التردد بین من 
یملكون ومن ال یملكون، قد یضیق أو یتسع إال أنھ ال ینقطع أبدا، ومثل ھذا التیار  یكون ضمانا من مخاطر 

الرواج باكتمال الدورة النقدیة، فما یقع في أیدي من ال یملكون الركود االقتصادي، وعامال فعاال في استمرار 
ینفق في شراء سلع وخدمات ھي إنتاج من یملكون، فیعید ھؤالء استثماره مرة أخرى، وھكذا یصبح دخل 
المجتمع ونفقاتھ اإلجمالیة في حركة دائریة مستمرة، مما یحمي االقتصاد من التعرض لفترات ركود، 

  .47"بعیدا عن الدورات واألزمات االقتصادیة ویضمن لھ التوازن
ھي إذن أھم أثار الزكاة على التنمیة االقتصادیة، وھي آثار تؤكد البعد االقتصادي لھذه الفریضة، 
ودورھا في تحریك عجلة التنمیة، یضاف إلى ذلك البعد العقدي، واألخالقي، واالجتماعي، وھي أبعاد 

الفریضة من جدید عن طریق بیان مقاصدھا وأبعادھا، وھو ما تستوجب على المسلمین إعادة بعث ھذه 
مع حسن توزیعھا   یحفز الناس على إخراجھا، یضاف إلى ذلك جبایة أموالھا كما كان ذلك في زمن النبي

  على الجھات المستحقة.
  خاتمة 

 على الفردالزكاة كما یظھر من تعریفھا الذي یتوافق والمقصد من تشریعھا، ومن خالل أھم آثارھا 
والمجتمع من جھة، وعلى التنمیة االقتصادیة من جھة ثانیة ھي أوسع من أن تختزل في دریھمات معدودة 
تعطى للفقراء تغطي حاجاتھم إلى حین كما یعتقد ذلك السواد األعظم من المسلمین، بل ھي نظام اقتصادي 

  وتنمیة اقتصاده.أخالقي اجتماعي متكامل یساھم في بناء المجتمع، وتمتین روابطھ، 
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إن اتساع دائرة الفقر، وانتشار البطالة، وبروز ظاھرة التضخم، وكنز األموال وتعطیلھا بحبسھا 
عن العملیة االستثماریة ھي من أھم المشكالت التي ساھمت في تعطیل اقتصادیات الدول المسلمة، ھذه 

 ة إلى أن إعادة بعث ھذه الفریضة لتؤديالمشكالت لھا حل في فریضة الزكاة كما بیّنت سابقا، وتجدر اإلشار
دورھا التنموي واالجتماعي ال بد أن یمر عبر نظام مؤسساتي یشرف على أموال الزكاة جبایة وتوزیعا،  
ھذا النظام المؤسساتي أضحى ضرورة شرعیة تملیھا تعالیم الشرع الحنیف، ألنھ رجوع بالزكاة إلى ما 

والخلفاء من بعده، حیث كان اإلشراف المباشر على الزكاة  -لیھ وسلمصلى هللا ع -كانت علیھ في زمن النبي 
جبایة وتوزیعا، كما أنھ ضرورة اقتصادیة واجتماعیة تملیھا الظروف الراھنة التي تعیشھا اقتصادیات الدول 

  المسلمة التي أصبحت عاجزة عن تلبیة متطلبات الشعوب وتغطیة حاجاتھا.
  خالصة البحث

  ت البحثیة إلى ما یلي: نخلص من ھذه الورقا
من أھم معاني الزكاة اللغویة التي تنسحب على دور ھذه الفریضة في الواقع بل وعلى تعریفھا في  -

االصطالح معنى النماء، فالزكاة في حقیقتھا نماء للمال، ونماء لشخصیة المزكي، ونماء للفقیر، ونماء 
   للمجتمع، ونماء للحیاة.

والسابقة یبنى علیھا وال یتوقف عندھا، ولھذا ال بد من تجاوز النظرة االختزالیة التي فٌھوم القرون األولى  -
استقرت في األذھان عن الزكاة باعتبارھا أقساطا من المال تعطى للفقراء لالستھالك الظرفي الذي سرعان 

  ما تتجدد معھ الحاجة.
لفرد والمجتمع، وعلى التنمیة االقتصادیة التركیز في الدراسات المعاصرة على إبراز آثار الزكاة على ا  -

خاصة ھو أكبر دافع إلى االھتمام بالزكاة من قبل الدول ومن قبل األفراد أیضا، وھو الدور الذي ینبغي أن 
  یضطلع بھ الباحثون في شأن االقتصاد اإلسالمي خاصة.

المجتمع، والمطلوب من  للزكاة دور كبیر في دفع عجلة االستثمار، والحفاظ على حركیة األموال في  -
مؤسسات الزكاة المعاصرة البحث عن صیغ االستثمار اآلمنة التي یتم من خاللھا تفعیل دور ھذه الفریضة 

  للمساھمة في اإلقالع االقتصادي للمجتمعات المسلمة. 
ي عالج ف فریضة الزكاة أثبتت فعالیتھا كنظام تأمین إسالمي لفئات كثیرة من المجتمع، كما أثبتت نجاعتھا -

الكثیر من المشكالت االقتصادیة التي تعاني منھا المجتمعات المعاصرة كمشكلة البطالة والتضخم والركود 
االقتصادي، ولن تؤدي الزكاة دورھا إال في ظل نظام مؤسساتي تشرف علیھ الدولة المسلمة، ولھذا فإن 

  لتي تخلفت عن الركب.مأسسة الزكاة أضحت ضرورة ملحة ینبغي أن تبادر إلیھا البلدان ا
الزكاة من حیث وظیفتھا االقتصادیة ھي أداة مكملة ألدوات السیاسة النقدیة والمالیة، وحصیلتھا تنمو بنمو  -

وتطور النشاط االقتصادي للمجتمعات، ولھذا ال ینبغي أن نعتمد على الزكاة فقط لمحاربة الفقر وتحقیق 
  الرخاء االقتصادي.
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  حكم المضاربة بالنقود الرقمیة 
  -البتكوین نموذجا -

Ruling on speculation with digital money 
- Bitcoin as a model  -  
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  22/05/2021 :القبول تاریخ   15/10/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

ولوجي التكنإن النقود الرقمیة االفتراضیة وأشھرھا "البتكوین"، من القضایا المعاصرة التي أفرزھا التطور 
والرقمي الھائل، وقد اتسع تداولھا في الواقع في المعامالت المختلفة وھذا ما یستدعي التساؤل عن حكم التعامل بھا 

  عموما، وعن المضاربة بھا على وجھ الخصوص؟
 ةوتظھر أھمیة بحث ھذه المسألة بتصور حالة انتشار التعامل بالنقود الرقمیة بالمعامالت المختلفة كالمضارب

وھو ما یستدعي اھتمام الباحثین والعلماء لتجلیة صورة المسألة ؛ مثال، وما قد ینجر عن ذلك من مخاطر ومفاسد
  وبیان أحكامھا قبل أن تصیر واقعا مفروضا.

من آلیات الوصف والتحلیل، وخطة من مبحثین:  لزمھویلزم لبحث ھذه المسألة اتباع المنھج االستقرائي وما ی
  .بة في الفقھ اإلسالمي، والثاني عن النقود الرقمیة وحكم التعامل بھا والمضاربة بھااألول عن المضار

  وقد انتھت الدراسة إلى جملة نتائج أھمھا: 
 غیاب بعضبصورتھا الحالیة محرم شرعا ألسباب عدة مجملھا  "البتكوین"التعامل بالعمالت الرقمیة ومنھا  -1

، وإصدارھا من السلطان، ولم تتكون لھا أصول ةقیمالوثبات  ستقرارالا وھي شروط العملة المقررة عند الفقھاء
   .ولما في التعامل بھا من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل .كولم تتحول إلى أسھم أو صكو

المضاربة وھو من أركان  العملتخلو من المضاربة بالعمالت االفتراضیة نوع من المقامرة المحرمة ألنھا  -2
كمة الحبذلك فتفقد . وجھالة المعقود علیھ توجب فساد العقد ھا،شروطوھو من الربح لجھالة مقدار والمشروعة، 

   .من مشروعیتھا في تحقیق مصالح الناس وتیسیر حاجاتھم
 لتبادل ال سلعة یتجر بھا ویضارب بھا فیفقد الناس ما یقومون بھل اوسیطوالنقود وظیفتھا أن تكون معیارا للقیم  -3

  سحب السیولة منھم جراء المضاربة.لتكون سببا لسلعھم ومبیعاتھم. أو 
  .مضاربة؛ عملة؛ نقدیة؛ افتراضیة؛ بتكوینالكلمات المفتاحیة 

Abstract:  
Virtual digital money, the most famous of which is "Bitcoin", is one of the contemporary 

issues produced by the tremendous technological and digital development. Its circulation has 
in fact expanded in various transactions, and this calls into question the ruling on dealing with 
it in general, and about speculation in it in particular? 

The importance of examining this issue emerges by envisioning the prevalence of dealing 
with digital money in various transactions, such as speculation, for example, and the risks and 
corruption that may result from that. 
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Which calls for the attention of researchers and scholars to manifest the image of the issue 
and explain its rulings before it becomes an imposed reality. 

To discuss this issue, it is necessary to follow the inductive approach and the necessary 
mechanisms of description and analysis, and a plan consisting of two topics: 

 The first is about speculation in Islamic jurisprudence, and the second is about digital money 
and the ruling on dealing with it and speculating with it 

The study ended with a number of results, the most important of which are: 
1- Dealing with digital currencies, including “Bitcoin” in its current form, is legally prohibited 

for several reasons, all of which are the absence of some of the conditions of the currency 
established by the jurists, which are stability and stability of value, and their issuance by the 
Sultan, and no assets were formed for it and were not converted into shares or sukuk. And 
when dealing with it from deception and consuming people's money unlawfully. 

2- Speculation in virtual currencies is a type of gambling that is forbidden because it is devoid 
of work and is one of the pillars of legitimate speculation, and because of the ignorance of the 
amount of the profit, which is one of its conditions, and the ignorance of the contracted person 
necessitates the corruption of the contract. It thus loses the wisdom of its legitimacy in 
achieving people's interests and easing their needs. 

3- Money, its function, is to be a benchmark for values and a medium of exchange, not a 
commodity with which to trade and speculate with it, so people lose what they do, their goods 
and their sales. Or to be a reason to withdraw cash from them as a result of speculation 

Key words Speculation; Currency; Cash; virtual; Bitcoin 
  

  مقدمة:
 كي تستقیم حیاة الناس الھتمام بھایات الخمس التي جاءت أحكام الشریعة لإن حفظ المال ھو أحد الكل

وال تضیع حقوقھم، والواقع الیوم یشھد تطورا كبیرا أفرز مستجدات كثیرة في المعامالت المالیة وتقنیاتھا 
مما استدعى النظر من فقھاء المسلمین إلبداء الرأي حول األحكام الشرعیة التي تلزم المسلمین في معامالتھم 

  وغیرھا مما یحتاج إلیھ الناس في مصالحھم الخاصة والعامة. .المالیة كالمضاربة والمرابحة والسلم..
إن النقود الرقمیة االفتراضیة وأشھرھا "البتكوین"، من القضایا المعاصرة التي أفرزھا  اإلشكالیة:

التطور التكنولوجي والرقمي الھائل، وقد وصفھا الباحثون المختصون بالدراسات االقتصادیة وصفا علمیا 
روا تداولھا الواسع في الواقع في المعامالت المختلفة كالبیع والشراء وحجز الفنادق ودفع رسوم دقیقا، كما أق

الخدمات وغیرھا، مما جعلنا نسعى من خالل ھذه الورقة البحثیة إلى تسلیط الضوء على الناحیة الشرعیة 
ة النقود الرقمیة االفتراضیللتعامل بھذه النقود وذلك بإثارة التساؤل التالي: ما ھو حكم التعامل عموما ب

  "كالبتكوین" وما حكم المضاربة بھا تخصیصا؟
تظھر أھمیة بحث ھذه المسألة بتصور حالة انتشار النقود الرقمیة االفتراضیة  أھمیة البحث:

وخروجھا عن سیطرة الحكام، وتداول الناس لھا بالمعامالت المختلفة كالمضاربة مثال، وما قد ینجر عن 
ومفاسد، فھذا ما یجعل ھذه النازلة من األھمیة بمكان على غرار المستجدات والنوازل في  ذلك من مخاطر

  مجال المعامالت المالیة عموما، ویمكن إبراز أھمیة ھذا الموضوع من خالل النقاط التالیة:
إلرشاد  رالنقود الرقمیة االفتراضیة تعتبر نازلة من نوازل العصر التي تستدعي االجتھاد من فقھاء العص -1

  .عي الذي توصلوا إلیھ، لیعملوا بھالناس وتبلیغھم الحكم الشر
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انتشار التعامل بالنقود الرقمیة االفتراضیة بین الناس في العالم وبین كل المسلمین انتشارا سریعا وواسعا  -2
وبیان  ةلیسرھا وربحیتھا، استرعى اھتمام الباحثین والمحللین والعلماء المسلمین لتجلیة صورة المسأل

  أحكامھا قبل أن تصیر واقعا مفروضا وتیارا جارفا للعامة والخاصة.
  الھدف من البحث: 

إذا الحظنا خطورة المسألة لتعلقھا بالمال الخاص والعام، فإن أھم ما یھدف إلیھ ھذا البحث المتواضع ھو  -1
  دولة.الفرد أم المؤسسة أم البیان الحكم الشرعي للتعامل بالنقود الرقمیة االفتراضیة سواء على مستوى 

كما أن تحقیق ھذا الھدف ھو تحقیق لھدف أسمى وھو تحقیق مقاصد الشرع في حفظ المال الخاص  -2
 والعام وعدم أكل أموال الناس بالباطل.

  معرفة آفاق المعامالت المالیة بالنقود الرقمیة االفتراضیة في الفقھ اإلسالمي على وجھ التحدید. -3
  یستدعي البحث في ھذه المسألة المعاصرة اتباع المناھج التالیة: :منھج البحث 

بتتبع أقوال الفقھاء قدیما وحدیثا فیما یتعلق بكل من المضاربة والعملة والتعامل بھا : االستقرائي -1
وشروطھا حتى نتوصل إلى الحكم الشرعي المقرر من طرفھم، مع اعتماد البحوث السابقة التي استخدمت 

  المتاحة حولھا من المصادر المختلفة. البیانات
 التحلیلي: وھو من مستلزمات االستقراء وال ینفك عنھ. -2
والوصفي كذلك، من اآللیات الالزمة لھذا البحث، لوصف العملة عموما والعمالت الرقمیة خصوصا  -3

  ووصف واقعھا االقتصادي المالي.
وحة حول ھذه المسألة خطة مكونة من مبحثین نقترح لإلجابة عن اإلشكاالت المطر الخطة المقترحة:

  كاآلتي:
  مقدمة

  المبحث األول: المضاربة في الفقھ اإلسالمي: مفھومھا، طبیعتھا وحكمتھا
  : معنى المضاربة وطبیعتھا وحكمتھاالمطلب األول
  : أدلة مشروعیة المضاربة وأركانھا وشروطھاالمطلب الثاني

 اضیة، حكمھا وحكم المضاربة بھا   المبحث الثاني: النقود الرقمیة االفتر
  : النقود الرقمیة االفتراضیة: ماھیتھا، نشأتھا وتطورھا، ووظائفھاالمطلب األول
  : الحكم الشرعي للتعامل بالبتكوین والمضاربة بھاالمطلب الثاني

  الخاتمة 
  المبحث األول: المضاربة في الفقھ اإلسالمي: مفھومھا، طبیعتھا وحكمتھا

المبحث إلى بیان معنى المضاربة في الفقھ اإلسالمي، وحكمھا عند الفقھاء لیتسنى لنا  نحتاج في ھذا
  بعد ذلك الكالم عن حكم المضاربة بالنقود الرقمیة االفتراضیة.

  المطلب األول: معنى المضاربة وطبیعتھا وحكمتھا
ھي ھل ھي ا الفقنتعرف في ھذا المطلب على معنى المضاربة في الفرع األول ثم نتعرف على تكییفھ

  مستثناة من اإلجارة أم أنھا مشاركة؟ 
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  الفرع األول: معنى المضاربة
المضاربة أن تعطي إنسانا من مالك ما یتجر فیھ على أن یكون الربح بینكما،  معناھا اللغوي: -أوال

 :أو یكون لھ سھم معلوم من الربح، وكأنھ مأخوذ من الضرب في األرض لطلب الرزق. قال هللا تعالى
 ِ . 1). ولفظ المضاربة ھو لغة أھل العراق20 (المزمل: َوآَخُروَن یَْضِربُوَن فِي اْألَْرضِ یَْبتَُغوَن ِمْن فَْضِل هللاَّ

  .2وأھل الحجاز یطلقون لفظ القراض على المضاربة وأصلھ من القرض، وھو القطع
تقاقا للتجارة، وتسمیة القراض اشفتسمیة المضاربة اشتقاقا من الضرب في األرض، وھو السفر فیھا 

  من القرض وھو القطع.
قبل التطرق للمعنى االصطالحي للمضاربة نشیر إلى أن : معنى المضاربة في االصطالح -ثانیا

الحنفیة والحنابلة استعملوا لفظ المضاربة، أما المالكیة والشافعیة فاستعملوا لفظ القراض كما سنبین من 
  التعاریف التالیة.

  .3ھي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب"" الحنفیة: المضاربة:تعریف  -أ
تعریف المالكیة: "القراض دفع مالك ماال من نقد مضروب مسلم معلوم لمن یتجر بھ بجزء معلوم من  -ب

  .4ربحھ قل أو كثر"
  .5القراض والمضاربة: أن یدفع إلیھ ماال لیتجر فیھ والربح مشترك"" تعریف الشافعیة: -ج
المضاربة وتسمى قراضا أیضا، ومعناھا أن یدفع رجل مالھ إلى آخر یتجر لھ فیھ على " عریف الحنابلة:ت -د

  .6أن ما حصل من الربح بینھما حسب ما یشترطانھ"
نالحظ أن التعریفات السابقة اشتركت في معنى واحد وھو أن المضاربة عبارة عن تنمیة العامل للمال 

  بواسطة التجارة فیھ مقابل جزء من الربح.الذي یسلمھ لھ المالك، وذلك 
كما نالحظ أن التعریف األول نص على أن المضاربة ھي عقد شركة في حین استعملت بقیة التعاریف 
  لفظ الدفع، كما انفرد التعریف الثاني بذكر شروط المال المدفوع وھو كونھ من نقد مضروب مسلم، معلوم.

"المضاربة ھي عقد شركة في الربح تتم بین رب المال  اآلتي: وبناء على ھذا، فیمكن اختیار التعریف
  والمضارب الذي یتجر بالمال".

"المضاربة ھي المخاطرة بالبیع أو الشراء بناء على التنبؤ بتقلبات األسعار بغیة  معناھا في البورصة: -ه
ختلف تماما عن . كما أنھا بھذا المعنى ت8. وھي بھذا المعنى حرام شرعا7الحصول على فارق األسعار"

  المضاربة الشرعیة السابق معناھا في المذاھب الفقھیة األربعة.
  الفرع الثاني: طبیعة المضاربة وحكمتھا

  ، یرجع الفقھاء طبیعة المضاربة إلى أصلین اثنین:طبیعتھا -أوال
األصل األول: المضاربة مستثناة من اإلجارة المجھولة، وھذا رأي جمھور الفقھاء، ومما یدل على ھذا 

  من عبارات الفقھاء ما یلي:
ألنھ استئجار بأجر معدوم ولعمل مجھول،  -یعني عقد المضاربة -فالقیاس أنھ ال یجوز " قال الكاساني:

  .9لكنا تركنا القیاس بالكتاب العزیز والسنة واإلجماع"
یربح من  القراض في األصل غرر؛ ألنھ إجارة مجھولة، إذ ال یدري العامل كم "... وقال ابن رشد:

المال وال إن كان یربح أم ال، إال أن الشرع جوزه لالضطرار إلیھ، وحاجة الناس إلى التعامل علیھ، فیجب 
  .10أال یجوز منھ إال مقدار ما جوزه الشرع، وأن یكون ما عداه منوعا باألصل"
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  .11"وھو كما قیل رخصة خارج عن قیاس اإلجارات" وقال الشربیني:
من المشاركات ولیست من أنواع المعاوضات، وھذا قول الحنابلة، فقد ورد : المضاربة نوع الثاني

وھذه المعامالت " وكراء األرض والمضاربة: 12عن شیخ اإلسالم ابن تیمیة في معرض كالمھ عن المخابرة
من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشریكین جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا 

ألحدھما شيء مقدر لم یكن ذلك عدال، بل كان ظلما. وقد ظن طائفة من العلماء أن ھذه المشاركات من جعل 
باب اإلجارات بعوض مجھول، فقالوا: القیاس یقتضي تحریمھا، ثم منھم من حرم المساقاة والزارعة وأباح 

  .13المضاربة استحسانا للحاجة"
  لما یلي: المضاربة نوع من المشاركاتمن أن والذي نختاره ھو ما ذھب إلیھ الحنابلة 

 .عرفنا عند تعریف المضاربة أنھا عقد شركة فأحد العاقدین یقدم ماال واآلخر یقدم عمال 
 :ثم إنھ یشترط لصحة اإلجارة العلم باألجرة والمنفعة وھما في المضاربة مجھوالن، وقد قال ابن القیم 

ة على خالف القیاس ظنوا أن ھذه العقود من جنس اإلجارة ... فالذین قالوا: المضاربة والمساقاة والمزارع"
ألنھا عمل بعوض، واإلجارة یشترط فیھا العلم بالعوض والمعوض، فلما رأوا العمل والربح في ھذه العقود 
غیر معلومین، قالوا: ھي على خالف القیاس، وھذا من غلطھم، فإن ھذه العقود من جنس المشاركات ال من 

محضة التي یشترط فیھا العلم بالعوض والمعوض، والمشاركات جنس غیر جنس جنس المعاوضات ال
 .14المعاوضات وإن كان فیھا شوب المعاوضة"

  ثانیا: حكمتھا
شرعت المضاربة للحاجة إلیھا، فإن من الناس من یملك المال وال یقدر على استثماره، ومنھم من 

یقضي كل منھما مصلحتھ، " وهللا تعالى ما شرع  یملك القدرة على ذلك وال مال عنده، وبواسطة المضاربة
 .15العقود إال لمصالح العباد ودفع حوائجھم"

  المطلب الثاني: أدلة مشروعیة المضاربة وأركانھا وشروطھا
  ثبت جواز المضاربة بالكتاب والسنة واإلجماعالفرع األول: أدلة مشروعیة المضاربة 

 َوآَخُروَن یَْضِربُوَن فِي اْألَْرِض یَْبتَُغوَن ِمْن فَْضِل هللا: ، قولھ من القرآن الكریم: أوال
  .16)، والمراد بالضرب في األرض: السفر للتجارة18(المزمل:

َالةُ فَاْنتَِشُروا فِي اْألَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل ّهللا : وقولھ  )، وفي 10 (الجمعة: فَإَِذا قُِضیَِت الصَّ
  .17ھم سعة من النھار یجعلونھا للبیع ونحوه من ابتغاء أسباب المعاش من مال ورزقاآلیة تنبیھ على أن ل

واألصل " ). قال الماوردي:197 (البقرة: لَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَُغوا فَْضًال ِمْن َربُِّكمْ : وقولھ 
وفي القراض  أَْن تَْبتَُغوا فَْضًال ِمْن َربُِّكمْ لَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح  في إحالل القراض وإباحتھ عموم قول هللا:

  .18ابتغاء فضل وطلب نماء"
ِ َال یَْستَِطیُعوَن َضْربًا فِي اْألَْرِض یَْحَسبُھُُم اْلَجاِھُل : وقولھ  لِْلفُقََراِء الَِّذیَن أُْحِصُروا فِي َسبِیِل هللاَّ

وعدم استطاعتھم الضرب في األرض معناه عجزھم عن التجارة )، 271 (البقرة: أَْغنِیَاَء ِمَن التََّعفُِّف ...
لقلة ذات الید، والضرب في األرض كنایة عن التَّجر؛ ألن شأن التاجر أن یسافر لیبتاع، ویبیع فھو یضرب 

  .19في األرض برجلیھ أو دابتھ
اربة لمضفاآلیتان األولى والرابعة اشتملتا على لفظ الضرب في األرض وھو كنایة عن التجارة، وا

  عقد شركة عقد شركة على التجارة بالمال.
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وأما اآلیتان الثانیة والثالثة فاشتملتا على لفظ االبتغاء من فضل هللا، وفي المضاربة ابتغاء فضل وطلب 
  نماء كما قال الماوردي.

وعلى ھذا تكون اآلیات الكریمة دالة على جواز المضاربة باعتبارھا داخلة في التجارات عامة أما 
  أن نقول أنھا دالة على المضاربة خاصة فھذا غیر مقبول؛ ألنھا لم تنص علیھا بخصوصھا.

  من السنة الشریفة ثانیا:
"كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع ماال مضاربة اشترط على صاحبھ أال  قال: عن ابن عباس 

یسلك بھ بحرا وال ینزل بھ وادیا وال یشتري بھ ذات كبد رطبة، فإن فعلھ فھو ضامن، فرفع شرطھ إلى النبي 
 20"فأجازه.  

التقریر لھم، وبعث والناس یتعاقدون المضاربة فلم ینكر علیھم، وذلك تقریر  ومن المسلم بھ أن النبي 
  .21أحد أقسام السنة

  ثالثا: من اإلجماع
"... فھذه  قال الشوكاني بعد أن ساق بعض اآلثار عن جماعة من الصحابة في تجویز المضاربة:

اآلثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة یتعاملون بھا من غیر نكیر، فكان ذلك إجماعا منھم على 
  23أھل العلم على جواز المضاربة في الجملة.. وذكر ابن المنذر إجماع 22الجواز"

  الفرع الثاني: أركان المضاربة وشروطھا
  أوال: أركان المضاربة

كن وأما ر" ، یرى الحنفیة أن للمضاربة ركنا واحدا وھو اإلیجاب والقبول، جاء في البدائع:عند الحنفیة
  .24العقد فاإلیجاب والقبول، وذلك بألفاظ تدل علیھما"

-تھ حفي أركان ص "... یرى المالكیة أن أركان المضاربة خمسة، جاء في (التاج واإلكلیل): ،عند المالكیة
  .25وھي خمسة: رأس المال، والعمل، والربح والعاقدان" -یعني القراض

ل خمسة: ما -یعني القراض -، وھذا ما ذھب إلیھ الشافعیة، جاء في مغني المحتاج:" وأركانھ عند الشافعیة
. ولم نجد نصا للحنابلة في بیان أركان المضاربة، لكن عند حدیثھم عن 26وعاقدان وعمل وربح وصیغة

  شروطھا یشیرون إلى األركان التي ذكرھا الجمھور وھي: المال والعمل والربح والصیغة والعاقدان. 
  شروط المضاربة ھي شروط أركانھا، وھي:ثانیا: شروط المضاربة 

والقبول، واإلیجاب یكون بلفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة ، والصیغة ھي اإلیجاب شروط الصیغة -1
وما یؤدي معاني ھذه األلفاظ، والقبول أن یقول المضارب أخذت أو رضیت أو قبلت ونحو ذلك، فبھذا یتم 
الركن بینھما، والعبرة في العقود لمعانیھا ال لصور األلفاظ حتى ینعقد البیع بلفظ التملیك ال التحلیل بال 

  .27خالف
یشترط في رب المال والمضارب أھلیة التوكیل والوكالة؛ ألن المضارب یتصرف : شروط العاقدین  -2

  .28بأمر رب المال، وھذا معنى التوكیل، فال یكون واحد منھما سفیھا وال صبیا وال مجنونا
  ، ویشترط فیھ ما یلي:شروط رأس المال -3
  العلماء.أن یكون من الدراھم أو الدنانیر عند عامة  
  أن یكون رأس المال معلوما، فإن كان مجھوال ال تصح المضاربة؛ ألن جھالة رأس المال تؤدي إلى

  جھالة الربح.
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 وأن یكون رأس المال عینا ال دینا  
  تسلیم رأس المال إلى المضارب؛ ألنھ أمانة فال یصح إال بالتسلیم، فال یصح مع بقاء ید الدافع على

  .29المال
  : شروط الربح -4
 .أن یكون قدره معلوما؛ ألن المعقود علیھ ھو الربح، وجھالة المعقود علیھ توجب فساد العقد  
 30أن یكون جزءا شائعا نصفا أو ثلثا أو ربعا.  
  شروط العمل -5
  أن یكون تجارة، وھي االسترباح بالبیع والشراء وتوابعھما مما جرت العادة أن یتواله بنفسھ، كنشر

  الثیاب وطیھا.
 31ق المالك على العامل في التصرفأن ال یضی. 

  المبحث الثاني: النقود الرقمیة االفتراضیة، حكمھا وحكم المضاربة بھا
ذا المبحث كل ما یتعلق بالنقود الرقمیة فیما لھ عالقة بھذا البحث من بیان ماھیتھا، سنبین من خالل ھ

  ونشأتھا، ووظائفھا ثم رأي الفقھاء في ذلك.
   الرقمیة: ماھیتھا، نشأتھا وتطورھا، ووظائفھاالمطلب األول: النقود 

  قبل ھذا ال بد من بیان معنى النقود عموما، وشروطھا، ومن یصدرھا، ووظیفتھا في الفقھ اإلسالمي 
  الفرع األول: مفھوم النقود، إصدارھا، وظائفھا وشروطھا.

  أوال: معنى النقود
، ونَقَْدُت لھ الدراھَم، أي أعطیتھ، فاْنتَقََدھا، أي جمع نقد، نقول: َنقَْدتُھُ الدراھمَ  النقود في اللغة:

 فالنقد ھو األداء في الحال مقابل شيء آخر، وھو خالف النساء. 32قبضھا.
ھي كل ما یتعامل بھ الناس من دنانیر ذھبیة أو دراھم فضیة، أو فلوس( قطع  وفي اصطالح الفقھاء:

فأطلقت النقود على: األثمان والسكة والفلوس  33معدنیة غیر الذھب والفضة) نحاسیة، أو عمالت ورقیة.
 .34ق والعینوالعملة والورِ 

وعرفھا بعض الفقھاء بأنھا أي شيء یكون مقبوال قبوال عاما كوسیط للتبادل ومقیاس للقیمة وأداة 
فكر في جعل الدراھم من جلود اإلبل، لكنھ لما استشار ذوي  . بدلیل أن عمر بن الخطاب 35لالدخار

ولو أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى " . ونقل عن اإلمام مالك قولھ:36م یقروه على رأیھ فأمسكالخبرة، ل
وھذا فیھ إشارة منھ إلى إمكان اتخاذ النقود  .37یكون لھا سكة وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب والورق نظرة"

وأما الدرھم والدینار " تیمیة:. وقال اإلمام ابن 38من الورق، من باب افتراض وقوع ما لم یقع وبیان حكمھ
فما یعرف لھ حد طبیعي وال شرعي، بل مرجعھ إلى العادة واالصطالح؛ وذلك ألنھ في األصل ال یتعلق 
المقصود بھ؛ بل الغرض أن یكون معیارا لما یتعاملون بھ والدراھم والدنانیر ال تقصد لنفسھا بل ھي وسیلة 

ف سائر األموال فإن المقصود االنتفاع بھا نفسھا؛ فلھذا كانت مقدرة بھا ولھذا كانت أثمانا؛ بخال إلى التعامل
باألمور الطبیعیة أو الشرعیة والوسیلة المحضة التي ال یتعلق بھا غرض ال بمادتھا وال بصورتھا یحصل 

  .39بھا المقصود كیفما كانت"
كالقمح ة (قود السلعیبتطور مستمر من النذ اكتشاف اإلنسان للنقود كبدیل عن المقایضة، وھي تمر ومن

أي النقود التي مبناھا على األمانة والثقة بین إلى النقود الورقیة االئتمانیة (والتمر والذھب والفضة...) 
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األطراف المتعاملة بھا) ثم المصرفیة (وھي الودائع المصرفیة القابلة للسحب بالطرق المختلفة، ویتم تداولھا 
  .40ى) إلى اإللكترونیة وأخیرا إلى النقود االفتراضیةبواسطة الشیكات، وأوامر الصرف األخر

مع مالحظة أن إلغاء اعتبار الذھب رصیدا للنقود الورقیة، وجعل قوة الدولة ھي الضامن لقوة 
  .41م1971عملتھا النقدیة إنما كان من طرف أمریكا على ید رئیسھا "نیكسون" عام 

  ثانیا: شروط العملة 
  النقود لكي تعتبر عملة صحیحة، مجملھا ما یلي:ھناك شروط یجب توفرھا في 

: والرواج ھو التداول ومعناه دوران المال بین أكثر عدد ممكن من الناس بوجھ الرواج والقبول العام -1
الدولة " ). وجاء في تفسیرھا:7 (الحشر: َكْي َال یَُكوَن ُدولَةً بَْیَن اْألَْغنِیَاِء ِمْنُكمْ : حق. ومصداقھ قولھ 

 .42یتداولھ المتداولون. والتداول: التعاقب في التصرف في شيء. وخصھا االستعمال بتداول األموال" ما
: حتى ال یؤدي إلى اإلخالل بااللتزامات بین الناس ، وال یأكل الناس ثبات قیمة النقد واستقراره -2

من م والدنانیر أثمان المبیعات، والثفإن الدراھ" أموالھم بینھم بالباطل. وھو ما بینھ اإلمام ابن القیم في قولھ:
ھو المعیار الذي بھ یعرف تقویم األموال، فیجب أن یكون محدودا مضبوطا ال یرتفع وال ینخفض؛ إذ لو 
كان الثمن یرتفع وینخفض كالسلع لم یكن لنا ثمن نعتبر بھ المبیعات، بل الجمیع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن 

ة عامة، وذلك ال یمكن إال بسعر تعرف بھ القیمة، وذلك ال یكون إال یعتبرون بھ المبیعات حاجة ضروری
 . 43"األشیاء، ویستمر على حالة واحدة بثمن تقوم بھ

ویظھر أثر عدم استقرار النقود في التحفظ من التعامل بالعقود التي تتعلق باألجل كالسلم والقروض 
في اإلحجام عن االدخار وبالتالي ضعف خشیة انخفاض قیمة النقود أو ارتفاعھا، ویظھر األثر كذلك 

 .44االستثمار وما یتبعھ من البطالة والكساد
: فھو األقدر على تحقیق المصلحة العامة والعدل أن تكون العملة صادرة من الدولة أو السلطان -3

التالعب والمطلوب في النقود بتحقیق وظائفھا المقصودة منھا إصدارا ورقابة وحفاظا لھا من الغش واإلتالف 
في استقرارھا كما ونوعا، وتحقیقا للتوازن في إصدارھا بین التضخم واالنكماش؛ بالتوسع في إصدار النقود 
دون تنظیم وضبط من التطفیف والبخس الذي نھى هللا عنھ؛ ألن الزیادة في إصدار العملة دون الزیادة في 

 س، وھذا ھو التطفیف. فھذا من باب السیاسةالسلع والخدمات یفضي إلى نقص قیمة النقود التي بأیدي النا
  .45الشرعیة المبنیة على االستصالح

  ثالثا: إصدار النقود والعملة 
ھل یجوز إصدار العمالت من طرف  سیتولى الكالم في ھذا العنصر اإلجابة عن اإلشكال التالي:

مؤسسة غیر حكومیة لیس لھا اإلذن الشرعي بإصدار العملة؟ أي: إصدار العملة في التشریع اإلسالمي، 
  وظیفة من؟ 

لما استعاض الناس عن المقایضة بالمعادن النفیسة من ذھب وفضة ونحاس للصعوبات التي سببھا 
ر والخداع الحاصل بتبادل األصناف الربویة على وجھ التبادل بالسلع ورفعا للحرج عن الناس بالغر

للسرقة والتالعب في الوزن فضال عن المشقة  -لندرتھ وقیمتھ -الخصوص، ثم تعرض الذھب خصوصا 
الحاصلة في وزنھ في الصفقات، تدخل والة األمور في شأن النقد واحتكروا إصداره، حیث تولت الدولة سك 

  .46لوم؛ إذ النقود تعتبر مقیاسا دقیقا للقیم بخالف المقایضةقطع النقود بوزن وعیار وختم مع
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وقد فكر المسلمون في عھد الخلفاء الراشدین في ضرورة تحویل النقود إلى نقد إسالمي، حیث ضرب 
) من الھجرة، وضربھا عثمان كذلك، وكذا معاویة، وفعل عبد هللا بن الزبیر بمكة 18عمر الدراھم سنة (

عراق، حتى استقر األمر لعبد الملك بن مروان، فاتخذ دارا للضرب في دمشق، وبھذا ومصعب بن الزبیر بال
  أصبحت ھذه من مھمات الدولة التي یعاقب على مخالفتھا.

  .47وسك العباسیون بعد ذلك الدراھم إلى أن ضعفت الدولة وظھرت النقود المغشوشة والفلوس المعدنیة
أنشئت العمالت الورقیة في العصر الحدیث. وذھب وفي زمن الحق ومع تطور المعامالت المالیة 

أكثر أھل العلم المعاصرین إلى أن األوراق النقدیة نقد مستقل بذاتھ یجري علیھ ما یجري على الذھب 
والفضة، ویعتبر كل نوع منھا جنساً مستقال، فتتعدد األجناس بتعدد جھات اإلصدار. وھذا ھو الذي أفتى بھ 

"فتدخل الدولة في أمر اإلصدار ومراقبتھ  .48رمة، ومجمع الفقھ اإلسالمي بجدةالمجمع الفقھي بمكة المك
وتحدید وتعیین شكل خاص تكون علیھ الورقة النقدیة یعتبر مرحلة اكتمال لحیاة األوراق النقدیة ونصرا 

  .49كبیرا توج باألحكام السلطانیة في اعتبارھا نقدا لھ قوة اإلبراء التام والقبول المطلق"
ذلك لغیر السلطان أو الدولة، بل أوجبوا علیھ وقد شدد الفقھاء في ضرب النقود وحكموا بعدم جواز 

  .50مراقبة السوق والنقود والمعاقبة على الغش فیھا
الدراھم إال في دار الضرب بإذن السلطان؛ ألن الناس  "ال یصلح ضرب قال اإلمام أحمد بن حنبل:

 -أي اإلمام -ویكره لغیره " المذھب الشافعي جاء في روضة الطالب:. وفي 51إن رخص لھم ركبوا العظائم"
  .52ضرب الدراھم والدنانیر ولو خالصة ألنھ من شأن اإلمام وألن فیھ افتیاتا علیھ"

فإصدار العملة من المسائل الخطیرة على مصالح األفراد وعلى اقتصاد الدول، لذلك جاء تشدید الشرع 
  في إصدارھا. 

  عملةرابعا: وظائف ال
قبل توضیح وظائف العملة في الفقھ اإلسالمي، یجدر بنا التساؤل التالي: ھل یكفي مجرد الرواج 

  العتبارھا عملة شرعیة للتبادل؟ -كما ھو حال البتكوین الیوم -والقبول العام للعملة 
براء. لإلیرى علماء االقتصاد أن للنقد ثالث خصائص: إحداھا أن یكون وسیطا للتبادل العام، موجبا 

  53الثانیة: أن یكون مقیاسا للقیم. الثالثة: أن یكون مستودعا للثروة.
وبناء علیھ، فللنقود وظائف محددة نص علیھا الفقھاء وسار علیھا الباحثون في االقتصاد اإلسالمي 

  :54واالقتصادیون الوضعیون، أھمھا
ضة نظرا لیسر التعامل بالنقود في السلع والخدمات، وھي بدیل عن المقای النقود وسیط التبادل: -1

 َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس َدَراِھَم َمْعُدوَدةٍ : ذه الوظیفة أشار إلیھا القرآن في قولھ وصعوبة المقایضة. وھ
"أي باعوه بثمن مبخوس، أي منقوص ... وھذا یدل على أن األثمان  ) .قال اإلمام القرطبي:20(یوسف: 

فَاْبَعثُوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم ھَِذِه إِلَى اْلَمِدینَِة فَْلیَْنظُْر أَیُّھَا  وقولھ أیضا:. 55وزنا بوزن"كانت تجري عندھم عدا ال 
وخص بالذكر " صاحب البحر المحیط في التفسیر:قال  ،)19 (الكھف: أَْزَكى طََعاًما فَْلَیأْتُِكْم بِِرْزٍق ِمْنھ

. ففي اآلیتین إشارة إلى أن من وظائف 56قیم األموال وأثمانھا" الذھب والفضة من بین سائر األموال ألنھما
 الذھب أنھ وسیلة للتبادل.

استعمل رجال على خیبر،  بیان ھذا التشریع فیما روي أن رسول هللا  وقد جاء في سنة النبي 
نا لنأخذ الصاع ، قال: ال وهللا یا رسول هللا إ»أكل تمر خیبر ھكذا؟« :فجاءه بتمر جنیب، فقال رسول هللا 
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ال تفعل، بع الجمع بالدراھم، ثم ابتع بالدراھم «  :من ھذا بالصاعین، والصاعین بالثالثة، فقال رسول هللا 
الدراھم  . فجعل النبي 57والجنیب: نوع جید من أنواع التمر. والجمع: الرديء أو الخلیط من التمر». جنیبا

  (أي النقود) وسیلة للتبادل.
عن بیع الثمر حتى یطیب، وال یباع شيء منھ إال بالدینار والدرھم،  نھى النبي " قال: وعن جابر 

  .59. فیستحب بیع الثمر بالنقود ویجوز بیعھ بغیرھا58إال العرایا"
"فإذن خلقھما هللا تعالى لتتداولھما األیدي ویكونا  وفي ھذا المعنى لدور النقود یقول اإلمام الغزالي:

دل ولحكمة أخرى وھي التوسل بھما إلى سائر األشیاء ألنھما عزیزان في أنفسھما حاكمین بین األموال بالع
وال غرض في أعیانھما ونسبتھما إلى سائر األحوال نسبة واحدة فمن ملكھما فكأنھ ملك كل شيء ال كمن 

ھ ضملك ثوبا فإنھ لم یملك إال الثوب فلو احتاج إلى طعام ربما لم یرغب صاحب الطعام في الثوب ألن غر
  .60في دابة مثال"

  فالدور الحقیقي للنقود ھو التبادل، ولیس االتجار والمضاربة، أي تمھید الطریق ألنشطة اإلنتاج.
فالسلع متفاوتة القیمة وھو ما یقتضي وجود وسیلة تقوم بھا تكون مظنة التساوي  تقوم بھا األشیاء: -2

ولذلك لما عسر إدراك التساوي في األشیاء " أو العدل لمنع الظلم والخصومات. یقول اإلمام ابن رشد:
فخلق هللا تعالى " ویقول اإلمام الغزالي: .61 "الدرھم لتقویمھا (أعني: تقدیرھا)المختلفة الذوات جعل الدینار و

وقد أجمع الفقھاء على . 62"ر األموال حتى تقدر األموال بھماالدنانیر والدراھم حاكمین ومتوسطین بین سائ
  .63على أنھا أثمان للسلع والخدمات، حیث تبرأ بھا الذمم وتجب فیھا الزكاة ویجري فیھا الرباالتعامل بالنقود 

بشرط قبول الناس للعملة كعوض لما لھم من حقوق وممتلكات،  أداة للوفاء بالدیون وااللتزامات: -3
ألن األصل في النقود أن تكون قیمة للقیم الحاضرة والمؤجلة، ولكن تغیر قیمتھا مع الزمن باالرتفاع 

  واالنخفاض یجعلھا غیر صالحة لتقویم المدفوعات المؤجلة.
: فالنقود أفضل وسیلة لالدخار وتخزین قیمة ما زاد عن الحاجة، ومصداق ذلك أنھا مخزن للقیمة -4
ْرھُْم بَِعَذاٍب أَلِیمٍ : قولھ  ِ فَبَشِّ ةَ َوَال یُْنفِقُونَھَا فِي َسبِیِل هللاَّ  ،)34(التوبة:  َوالَِّذیَن یَْكنُِزوَن الذَّھََب َواْلفِضَّ
. 64نقود بقیمتھا مدة طویلة من الزمن دون أن تفسد أو تتغیریشترط فیھ أن تحتفظ ال -كما مر أعاله -وھذا 

  ومن الوظائف الحدیثة للنقود:
حیث تقوم الدول الحدیثة بالحد من إصدار النقود من أجل تحقیق التوازن  أنھا أداة للسیاسة النقدیة: -5

 .65االقتصادي وللحفاظ على األسعار من التضخم أو االنكماش
فوجود النقود في البنوك یمكنھا من دورھا في اإلقراض وعملیات  البنوك: النقود احتیاطي لقروض -6

 .66االئتمان
  معنى العملة الرقمیة "البتكوین"، نشأتھا وخصائصھا الفرع الثاني:

قبل التعریف یجدر التنبیھ على أن إطالق العملة على النقود االفتراضیة ھو إطالق تجوزي؛ ألن 
  ة بعد كما سیتضح في التكییف الفقھي للعملة.النقود االفتراضیة لم تصبح عمل

  أوال: معنى العملة الرقمیة االفتراضیة
رزق العامل وأجر العمل. وتطلق على النقود، ألنھا تعطى أجرة على  -بضم العین-في اللغة  العملة -1

 .67العمل
 .68لعمل بھااإللكترونیة كوسیلة ل: ھي لغةٌ تعد خصیصا طبقا لقواعد معینة لتستخدم في الحاسبات الرقمیة -2
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: من االفتراض أي افترض أمرا لم یكن لھ صورة ووجود في الواقع، ولكن وجوده في الذھن االفتراضیة -3
والعقل أو في بیئة غیر واقعیة كالحاسوب، فھو بمعنى التقدیر، ومنھ الفقھ االفتراضي، أي الذي یقوم على 

 .69بیان حكمھا استعدادا للبالء قبل أن ینزلفرض مسائل ال وجود لھا في الواقع ثم 
تمثیل رقمي لقیمة نقدیة لیست " اصطالحا بأنھا: -أو ما یصطلح علیھ بالعملة- تعرف العملة الرقمیة -4

صادرة عن بنك مركزي أو سلطة عامة، ولیست مرتبطة بالضرورة بالعملة الورقیة، ولكنھا مقبولة لدى 
  .70كوسیلة للدفع، ویمكن نقلھا وتخزینھا أو تداولھا إلكترونیا"أشخاص طبیعیین أو اعتباریین 

  ثانیا: نشأة العملة الرقمیة وخصائصھا
  ویتضح ذلك من خالل ما وصفت بھ في النقاط التالیة:

  من  -تجاوزت السبعمائة -ھي عملة رقمیة افتراضیة، أشھرھا "البتكوین" وھناك عمالت رقمیة كثیرة
ومعظمھا مبني على مبدأ عملة "البتكوین"  "الریبل"، "اإلثریوم"، "بیركوین"....أبرزھا: "الیتكوین"، 

 .71ومستنسخ منھا
   م من شخص مجھول الھویة یدعى" ساتوشي 2008قدمت "البتكوین" أول مرة في ورقة بحثیة سنة

یر بھا الویب ي غناكاموتو" وقال إن الھدف من البتكوین ھو تغییر نظام االقتصاد العالمي بالطریقة نفسھا الت
  أسالیب النشر.

  یتم التداول بھا عبر اإلنترنت واألجھزة اإللكترونیة. -أي واقعي ملموس–لیس لھا وجود فیزیائي  
  .ال توجد سلطة مركزیة تقف خلف إصدارھا، ویمكن تبادلھا بالعمالت الورقیة كالدوالر وغیرھا  
 دم مصطلح تقني یعني: التعامل المباشر بین مستخ تعتمد في التعامالت المالیة على نظام "الند للند" وھو

 وآخر دون وسیط.
  یمكن الحصول على ھذه العملة بطریقتین: إما بشرائھا من منصات البیع اإللكترونیة المخصصة لبیع

ھذه العمالت على شبكة اإلنترنت، وھذه الطریقة بسیطة حیث یمكن لكل من أنشأ حسابا إلكترونیا ومحفظة 
التعدین" لك، وإما بعملیة "إلكترونیة على جھاز الكمبیوتر أو الھاتف الذكي من خالل التطبیقات المخصصة لذ

وھي تعتمد على "برنامج التعدین" أو "التنقیب" على الحاسوب، وھي طریقة صعبة ومعقدة للغایة، تتطلب 
عدد من األلغاز التي یحصل علیھا وقتا وحاسوبا سریعا وبمواصفات عالیة، حیث یقوم ھذا البرنامج بحل 

، یقوم البرنامج بعدھا بإصدار عملة "بتكوین" وإضافتھا المعدن من شبكة البتكوین ویسمونھا "خوارزمیات"
  إلى المحفظة اإللكترونیة لمن قام بالتعدین.

  ووضعوا لھا كودا بخوارزمیات تزداد تعقیدا كلما كثر عدد المعدنین، فیصعب حل الخوارزمیات إلى
  أن یتوقف تماما. 

  ملیون وحدة  14العالم، تم إصدار  ملیون وحدة عبر 21وتجنبا لمخاطر التضخم حدد سقف إصدارھا بـ
یتم الحصول على البتكوین عن طریق  -كما قرر لھا -م 2040فقط حتى اآلن، وبعد تمام عدد الوحدات في 

ولكن إن تحولت إلى عملة العالم، فھي قابلة للتقسیم إلى جزئیات صغیرة، حیث أن كل وحدة  72الشراء فقط.
  ملیون ساتوشي. 100بتكوین تنقسم إلى 

 ال تظھر ، فم ما یمیز نظامھا األمان، فال یمكن تتبع أو مراقبة العملیات التجاریة التي تتم بواسطتھاأھ
أسماء المنقبین، أو الدولة التي تمت فیھا المعامالت، إذ تستخدم التشفیر لتأمین معامالتھا والتحكم في إنشاء 
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لة وھي مبنیة على تقنیة تسمى بسلسوحدات إضافیة والتحقق من نقل األصول والقیم بشكل غیر نسخي، 
 .73الثقة " بلوكتشین" "وھو دفتر الحسابات الرقمي الالمركزي"

  ،من أھم ما یمیزھا كذلك التذبذب الكبیر في أسعارھا، فقد ترتفع أو تنخفض بشكل جنوني في فترة وجیزة
 عشیة وضحاھا من غیر، إذ قد ترتفع أرباحھم أو تنخفض كثیرا بین ما یجعل المالكین لھا على مخاطرةم

وجود أسباب منطقیة أو تحلیل اقتصادي، فتوصف ھذه العملة في موقع "البتكوین" بأنھا أصول عالیة 
 .74المخاطر

  التكییف الفقھي للعملة الرقمیةثالثا: 
  ھل تعتبر "البتكوین" ومثیالتھا عملة؟ 

للعملة، واستقرارھا وثبات ذكرنا في الفرع السابق شروط اعتبار العملة، وھي: الرواج والتداول 
، أنھا وسیط التبادل، وأھمھا: قیمتھا، وإصدارھا من السلطان. كما تعرفنا على وظائفھا في الفقھ اإلسالمي

  .وتقوم بھا األشیاء، وأداة للوفاء بالدیون وااللتزامات، وأنھا مخزن للقیمة
وبھا من مخاطر وعیوب، وبالمقارنة ثم تعرفنا على ماھیة العملة الرقمیة وما یمیزھا من مزایا وما یش

  بین العملتین من حیث الشروط والوظائف یمكن تسجیل المالحظات اآلتیة:
اذا كان من وظائف العملة أنھا وسیلة للتبادل ونقل الملكیة مباشرة دون الحاجة إلى طرف ثالث، فإن  -1

ال تعدو أن تكون التجارة  العملة الرقمیة لیست كذلك؛ إذ إن وظیفتھا األساسیة في وضعھا الحالي
 والمضاربة، وھو خالف ما وضعت لھ العملة شرعا.

ال یتم قیاس قیم السلع والخدمات "بالبتكوین" مباشرة بل یتم تقییمھا بعملة أخرى، ثم یتم الدفع بھا عند  -2
ھا یمتنع تمن یعتمدھا كعملة للتبادل، وھذا نظرا لالضطراب الكبیر والسریع في قیمتھا، فعند ارتفاع قیم

الزبائن عن الشراء، وعند انخفاضھا یقبلون على الشراء ویكون التاجر في كلتا الحالتین خاسرا. فیتعارض 
ھذا مع شرط الثبات واالستقرار المطلوب في العملة، ویتعارض مع وظیفة من وظائفھا وھي كونھا مقیاسا 

 للسلع والخدمات.
ونھا مستودعا للثروة ومخزنا لھا، فال تصلح لذلك لالضطراب كما تعارض الوظیفة الثالثة للعملة وھي ك -3

والتذبذب الكبیر في قیمتھا. ونتیجة لعدم صالحھا مستودعا للثروة ال تصلح وسیلة للوفاء بالدیون والقروض 
 وإبراء الذمم، فعارضت بذلك الوظیفة الرابعة للعملة.

من السلطان الذي یعمل على مراقبة أسعارھا وأھم ما یؤثر في اعتبارھا عملة ھو غیاب شرط إصدارھا  -4
 .75وحمایتھا

  المطلب الثاني: الحكم الشرعي للتعامل ب"البتكوین" والمضاربة بھا
  الفرع األول: الحكم الشرعي للتعامل ب"البتكوین"

كل ما سبق ذكره من العوامل یجعل التعامل بھذه العملة یشوبھ غرر فاحش في قیمتھا وفي مصیرھا، 
. وھذا ما جعل العلماء والباحثین المعاصرین یصدرون فتاوى بالتحریم أو 76عن الغرر وقد نھى النبي 

في بیانھ  77اإلسالمي بالتوقف عن التعامل بھذه العملة إلى أن تتضح مالبساتھا. وقد جمع منتدى االقتصاد
م تحریرا وافیا لمحل النزاع في المسألة، بل قرر في بیانھ أن عملھ ھذا ھو أول 11/1/2018الصادر بتاریخ 

حوار علمي وعمل جماعي موسع في الموضوع على مستوى الصناعة المالیة واالقتصاد اإلسالمي، وذكر 
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توى كوین، كفتوى رئاسة الشؤون الدینیة التركیة، وففي البیان اآلراء والفتاوى الشرعیة حول التعامل بالبت
  دار اإلفتاء الفلسطینیة، وفتوى دار اإلفتاء المصریة.

  ومن الفتاوى التي صدرت عن بعض المؤسسات الشرعیة الدولیة حول "البتكوین" في العالم:
ھ المنعقد في دورتقرار مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي،  -أ

، 2019نوفمبر  06 – 04ـ، الموافق: ھ1441ربیع أول  09 – 07الرابعة والعشرین بدبي، خالل الفترة من: 
  :حیث جاء فیھ

"وبعد اطالعھ على التوصیات الصادرة عن الندوة العلمیة: للعمالت اإللكترونیة، التي عقدھا 
م، واستماعھ إلى 2019سبتمبر  10-9الموافق ھـ 1441محرم  11-10المجمع بجدة خالل الفترة من 

  المناقشات التي دارت حولھ، قرر مایلي:
من خالل األبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت تبین أن ثمة قضایا مؤثرة  :الحكم الشرعي

  :في الحكم الشرعي ال تزال محل نظر، منھا
فعة أم ھي أصل مالي استثماري أم أصل ماھیة العملة المعّماه (المشفرة) المرمزة ھل ھي سلعة أم من .1

 رقمي؟
  .لة المشفرة متقومة ومتمولة شرًعاھل العم .2
نظرا لما سبق ولما یكتنف ھذه العمالت من مخاطر عظیمة وعدم استقرار التعامل بھا؛ فإن المجلس  .3

  .78وهللا أعلم" .یوصي بمزید من البحث والدراسة للقضایا المؤثرة في الحكم
  ور علي محیي الدین القره داغي، األمین العام لالتحاد العالمي للعلماء المسلمین: فتوى األستاذ الدكت  -ب

 المشفرة بوضعھا الحالي ال اإللكترونیةإن عملة بتكوین ونحوھا من العمالت " فجاء في نص فتواه:
ریم تحتعد عملة في ضوء االقتصاد اإلسالمي، وال یجوز شراؤھا وال بیعھا وال تداولھا، غیر أن تحریمھا 

فإن شراء "بتكوین" ونحوھا من العمالت الرقمیة اإللكترونیة والتعامل بھا محرم ألنھا یراد لھا  الوسائل،...
أن تقوم بدور العملة مع أنھا ال تتوفر فیھا شروط العملة، وأما المضاربة بھا فھي أشد حرمة ألنھا تصل إلى 

  حد المقامرة المحرمة لذاتھا.
فسادھا، فإنھا ستصبح مشروعة ومقبولة ویصح تداولھا إذا توافرت بقیة شروط فإذا أزیلت أسباب  ...

الصحة في العقود. لذلك فمن اشترى عملة "بتكوین" ونحوھا من العمالت الرقمیة اإللكترونیة ألجل التبادل 
خلص تفقط فقد ارتكب إثما، لكنھ أقل إثما ممن ضارب فیھا، وعلیھ أن یبیعھا فیكون لھ رأس مالھ فقط، وی

  مما زاد علیھ في وجوه الخیر" 
مع التنبیھ على أن التقنیات العلمیة اإللكترونیة الخوارزمیة وما یدخل فیھا من سلسلة الكتل "

"بلوكتشین" ونحوھا فھذه التقنیات قضیة علمیة مشروعة ما دامت ال تستعمل في المحرمات بل یجب على 
  .79المسلمین االستفادة منھا ألي غرض مشروع"

وعلى ھذا یمكن استخالص أن التعامل بالعمالت الرقمیة االفتراضیة بصورتھا الحالیة محرم شرعا، 
ولما فیھ من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل،  ،لعدم موافقتھا لشروط وضوابط العملة المقررة عند الفقھاء

  ویبقى ھذا حكمھا حتى یستقیم وضعھا وینصلح حالھا.
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  اربة بالبتكوینالفرع الثاني: حكم المض
من خالل فتاوى العلماء وآراء الباحثین حول العملة الرقمیة وحكم التعامل بھا وتشدیدھم على 

یمكننا استخالص حكم المضاربة بالبتكوین من خالل المالحظات المضاربة بھا على وجھ التخصیص، 
  التالیة:
 عارض مع وظیفتھا كوسیط للتبادلإن النقود ال تسك للتجارة بھا والحصول على األرباح؛ ألن ذلك یت 

  .80وتقویم السلع بھا
  إن ھدف عدد ممن یقتنون العملة االفتراضیة ھو المضاربة ومحاولة االستفادة من التقلبات في أسعار

  .81صرفھا باإلضافة إلى استخدامھا في بعض المعامالت غیر المشروعة
  المضارب، وأن یكون الربح قدره معلوما، تسلیم رأس المال إلى إن أھم شروط المضاربة المشروعة

أن یكون االسترباح بالبیع والشراء وتوابعھما، وھو ما یفتقد ا شائعا نصفا أو ثلثا أو ربعا، ووأن یكون جزء
 في المضاربة بالعملة الرقمیة.

  إن للتعامل بالعمالت شروطا وضوابط نصت علیھا األحادیث الصحیحة من عدم جواز بیعھا بنفسھا إال
دا بید وسواء بسواء، فإن بیعت بعملة أخرى فیجب أن یكون یدا بید أي فورا، وھذا ما ال یتحقق في التعامل ی

ھو اقتصاد عیني یعتمد على األعیان والمنافع  -كما یقرر خبراؤه -، فاالقتصاد اإلسالمي بالعمالت الرقمیة
 .82الرأسماليوالحقوق الحقیقیة ولیس على االئتمان كما ھو الحال في االقتصاد 

  المتعامل بالعملة الرقمیة كالبتكوین مثال متعاقد على الحصول على فروقات األسعار بین االرتفاع
واالنخفاض دون أن یكون ھناك تبادل حقیقي، فھي مقامرة، وطریقتھا أن یراھن المقامر على ارتفاع مؤشر 

بالمراھنة على انخفاض المؤشر ویجریھا بلفظ العملة فیجري معاملتھ بلفظ الشراء والطرف الثاني یقامر 
البیع، فیتشكل سعر البتكوین بناء على العرض والطلب، حیث كلما زاد علیھ الطلب وكثر داخلوه ارتفع 

  .83مؤشره وكلما انخفض الطلب وقل داخلوه انخفض سعره
 ر بما یلي:م في حكم المؤش1992مایو  14وقد قرر مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ بتاریخ 

المؤشر ھو رقم حسابي یحسب بطریقة إحصائیة خاصة یقصد منھ معرفة حجم التغیر في سوق معینة. "
وال یجوز بیع وشراء المؤشر ألنھ مقامرة بحتة وھو بیع  .وتجري علیھ مبایعات في بعض األسواق العالمیة

  .84شيء خیالي ال یمكن وجوده"
بیع وشراء المؤشر، والبتكوین یقوم على ھذه الفكرة من حیث وإذا كان ھذا ھو قرار المجمع بالنسبة ل

المقامرة والمضاربة في البیع والشراء دون قبض وال رؤیة ودون بیع وشراء السلع والخدمات وبانتظار 
  . 85االنخفاض المفاجئ فھو من باب القمار والمضاربة المحرمة أوالفرص حیث االرتفاع 

   الخاتمة: 
اإلمكان في مباحث ھذه الورقة حول النقود الرقمیة وحكم التعامل بھا والمضاربة بعد بسط الكالم بقدر 

  بھا، یمكن إجمال أھم ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج في النقاط التالیة:
التعامل بالعمالت الرقمیة ومنھا البتكوین بصورتھا الحالیة محرم شرعا ألسباب عدة مجملھا عدم موافقتھا  -1

  .لما في التعامل بھا من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، والعملة المقررة عند الفقھاء لشروط وضوابط
المضاربة بالعمالت االفتراضیة نوع من المقامرة المحرمة ألنھا تتعارض مع شروط المضاربة  -2

  المشروعة، فتفقد الحكمة من مشروعیتھا في تحقیق مصالح الناس وتیسیر حاجاتھم.
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اربة بالعملة الرقمیة "البتكوین" ألنھا في الوقت الحالي لیست عملة ولم تتكون لھا أصول یحرم المض -3
  .86ولم تتحول إلى أسھم أو صكوك

النقود وظیفتھا أن تكون معیارا للقیم ال سلعة یتجر بھا ویضارب بھا فیفقد الناس ما یقومون بھ سلعھم  -4
بالمضاربة إلى فئة قلیلة من الناس بینما یزداد الفقراء فقرا ومبیعاتھم. أو ترتكز األموال الطائلة وتتحول 

  بسحب السیولة منھم جراء المضاربة.
  توصیات

یوصى دائما في مثل ھذه المستجدات بمزید البحث والدراسة من طرف الباحثین والمجامع الفقھیة 
لحة. منھا وتعم بھا المصوالحكومات لتصحیح حال ھذه العمالت وتطویر تقنیاتھا اإللكترونیة لكي یستفاد 

  والحمد � أوال وآخرا.
  قائمة المصادر والمراجع:

ه)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي، بدون 926األنصاري، زكریا بن محمد بن زكریا ( -1
 .طبعة وبدون تاریخ

، 1مصطفى دیب البغا، دار طوق النجاة، ط: ه)، صحیح البخاري، شرح وتعلیق: 256البخاري، محمد بن إسماعیل ( -2
 .ه1422

 -ه)، شرح صحیح البخاري، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد449ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك ( -3
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 م.1983-ه1403، 1

 .وانین الفقھیة، د.ته)، الق741ابن جزي، محمد بن أحمد ( -6
 .م2001 -ه1422، 4بیروت، ط: -جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، دار الساقي -7
ه)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور 393الجوھري، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي ( -8

 .م1987 -ھـ1407، 4بیروت، ط:  -عطار، دار العلم للمالیین
ه)، البحر المحیط في التفسیر، المحقق: صدقي محمد جمیل، دار 745ابن حیان األندلسي،  محمد بن یوسف بن علي ( -9

 .ه1420بیروت،  -الفكر
بیروت، -ه)، سنن الدارقطني ت: شعیب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسال385الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر ( -10

 .م2004-ه1424، 1ط: 
 م.1988الجزائر، -ه)، أقرب المسالك لمذھب اإلمام مالك، مكتبة رحاب1202الدردیر، أحمد بن محمد ( -11
وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، -ه)، الشرح الصغیر، مؤسسة العصر للمنشورات اإلسالمیة1202الدردیر، أحمد ( -12

 .م1992-ه1413
 م.1988 -ه1408بیروت، ط: ، -دار الغرب اإلسالميه)، المقدمات الممھدات، 520ابن رشد الجد، محمد بن أحمد ( -13
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  .22/18م، 1993-ه1414بیروت، -ه)، المبسوط، دار المعرفة483السرخسي، محمد بن أحمد ( -16
 .م2010-ه1430، 2األردن، ط: -شبیر، محمد عثمان، المدخل إلى فقھ المعامالت المالیة، دار النفائس -17
بیروت، -معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب العلمیة ه)، مغني المحتاج إلى977الشربیني، محمد بن أحمد الخطیب ( -18
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ه)، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  دار الفكر للطباعة و 1393الشنقیطي، محمد األمین بن محمد المختار ( -19

 م. 1995 -ه 1415لبنان،  –النشر و التوزیع بیروت 
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  وأثره السرقة عقوبة عن علیھ المجني عفو
  الجزائري الجزائي والتشریع اإلسالمي الجنائي التشریع في مقارنة دراسة

  

The victim's pardon for theft and his effect 
A comparative study of Islamic criminal legislation and Algerian penal 

legislation 
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 الّسرقة یةقض وصول دون أحیانا یحول اإلسالمي الفقھ في فھو المعتبر؛ أثره السرقة عقوبة في علیھ المجني لعفو
 لجنائيا فالتشریع .وضیقا سعة ذلك في تختلف والشرائع العقوبة، تطبیق دون یحول أخرى وأحیانا .أصال للقضاء

 لقضاء،ا إلى الدعوى وصول قبل خاص حق على اعتداء السرقة وبالتالي منھ، المسروق ھو علیھ المجني اعتبر اإلسالمي
  الخاص) (الحق العبد حق على العام) (الحق هللا حق فیھ یغلب عام حق على اعتداء إلى تتحول وصولھا وبعد

 نتائج أثمر االختالف وھذا ،وانتھاء ابتداء علیھ مجنيال ھي للجماعة كممثل لدولةا عتبرا الجزائري العقوبات وقانون
  .وقانونا شرعا مختلفة

 حق یلغ مل فھو النّاس من العدل ألھل وموئل للبشریة، مالذ الحقیقة في ھو لتشریع مثال بواقعیتھ اإلسالمي والفقھ
 ولم هعدات فإذا یتجاوزه، ال زمن في لكن الّسارق عن العفو حق منحھ بل العفو، في -رأسا علیھ المجني- منھ المسروق

 العام الحقب المعروف هللا لحق تغلیبا المعتبرة الشرعیة بشروطھ تنفیذه من مناص ال للدولة حقا العقاب أصبح یعف،
 حقال اعتبر اإلسالمي التشریع إنّ  القول فیمكن ؛ علیھ التصالح أو منھ، اإلبراء أو إسقاطھ، أحد ألي یحق ال والذي

 واعتبر وتالشى، عفوه فات صاحبھ یغتنمھ لم إذا حتى الخاص الحق اعتبر األمر بادئ ففي العام؛ الحق واعتبر الخاص
 وھذا المثالیة في الجزائري الجزائي التشریع أوغل بینما بھ، المتعلقة الحقوق ترتب من فكاك ال اعتبارا بعدھا العام الحق

 عبرة ال وأنّھ ككل، االجتماعیة الھیئة على وقعت السرقة أنّ  واعتبار بالكلیة، من المسروق أي علیھ المجني حق بإلغائھ
 بالمرة. منھ المسروق لعفو

  العام. الحق الخاص، الحق علیھ، المجني السرقة، العفو، :المفتاحیة الكلمات
 Abstract  

The victim's pardon in the punishment for theft has a significant effect; In Islamic jurisprudence, 
it sometimes prevents the case of theft from reaching the judiciary. At other times it prevents the 
application of the punishment, and the laws differ in this capacity 

Islamic criminal legislation considered the victim to be the one who was stolen from him, and 
thus theft is an assault on a private right before the case reaches the judiciary, and after its arrival 
turns into an assault on a public right in which the public right prevails over the private right 

And the Algerian Penal Code considered the state as the representative of the group as the victim, 
and this difference yielded different results 
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Islamic jurisprudence with its realism is an example of legislation that is in fact a haven for the 
people of justice 

 He did not abrogate the right of the stolen person - the victim directly - to pardon, but rather 
granted him the right to pardon the thief, but at a time that does not exceed him. 
If the theft victim does not pardon the thief, then the punishment becomes a right for the state, and 
it is inevitable that it will carry out its conditions. 

Algerian penal legislation is too idealistic, to abrogate the right stolen from him to pardon the 
thief. And considering that the crime of theft fall on the whole society 
Keywords: Amnesty, theft, victim, private right, public right. 

  مقدمة
 تصریحا إما النّاس إصالح تروم التي الشرائع إلیھا ندبت وقد كافة، المجتمعات في محمودة قیمة العفو

 في ھاب بأس ال مكانة یحتل علیھ والمجني الجزائري، القانون في كما تلمیحا وإما اإلسالم، شریعة في كما
 عيالوض القانون ورؤیة اإلسالمیة الشریعة رؤیة تباینت وقد حقھ في عمدا أخطأ الذي الشخص عن العفو

 لجمیعا ضررھا یطال السرقة جریمة أنّ  في اتفاقھما مع السارق عن علیھ المجني عفو إمكانیة في الجزائري
 قالمسرو حق اإلسالمي الفقھ یستبعد لم ذلك ومع ، تعالى هللا حق شرعا یسمى ما أو عام حق جریمة وھي
ن السارق لك عن العفو حق لدیھ یكون أنّ  یحتم وھذا السرقة جریمة أھدرتھ الذي ھو حقّھ ألنّ  العفو في منھ

  .في حدود ال یتجاوزھا
   :على النحو اآلتي اإلشكالیة تكون أن لي عنّ  علیھ وبناء :اإلشكالیة

 دفعت التي بالمكانة علیھ المجني موقف یحظى وھل ؟عفو المجني علیھ في عقاب السارق تأثیر مدى ما
   ؟االعتبار في كل مراحل سیر القضیة بعین عفوه بأخذ القضاء

  :ة الدراسةأھمی
 ريالجزائ القانون ورؤیة اإلسالمي الفقھ رؤیة بین علمیة مقارنة إجراء في الدراسة ھذه أھمیة وتظھر

 السرقة بةعقو في علیھ المجني عفو اثر في تشریع كل رأي وإبداء الجنائي، التشریع جوانب من جانب في
 وأحكام. آثار، من العفو ذلك عن یترتب وما

 ناولتت المطلب في المرتجى، بالغرض كافیین أنّھما لي ظھر اثنین مطلبین في ذلك عالجت ولقد
 العقوبات انونق وكذا اإلسالمي الفقھ علیھا نص التي العقوبات وكذافي االصطالح  ثم اللغة في العفو تعریف

  الجزائري.
 ذكرت قةالسر عقوبة عن علیھ المجني عفو عن المترتبة اآلثار إلى فیھ فتعرضت الثاني المطلب أّما

 الفرع أما ي،اإلسالم الفقھ في السرقة عقوبة في علیھ المجني عفو أثر األول: الفرع یتضمن فرعین في ذلك
 لمقارناتا بعض إجراء مع الجزائري القانون في السرقة عقوبة عن علیھ المجني عفو أثر فیتضمن الثاني
  .االختالف ووجھ االتفاق وجھ تظھر التي

  یلي: ما في البحث ھذا أھداف تتمثل البحث: أھداف
 إلیھا النظر ما مرحلة في یمكن أم، عام حق على اعتداء دائما ھي ھل السرقة جریمة طبیعة عن الكشف -

  خاص. حق على اعتداء أنھا على
 العقوبة كتل عن علیھ المجني عفو وأثر السرقة، عقوبة جانب في اإلسالمي الجنائي التشریع أحكام إبراز -

  .قابالع مجال في دالئل أيّ  تدانیھا ال یقینیات من ككل ینطلق اإلسالمي الجنائي التشریع أنّ  فالشك
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 وجوه وضیحللت الجانبین بین مقارنات وعقد نفسھا، الجوانب في الجزائري الجزائي التشریع قواعد إبراز -
  بینھما. االختالف ووجوه االتفاق

 كي قیینالحقو انتباه لفت شأنھ من وھذا. والمستقل المتمیز، شكلھا في اإلسالمي التشریع فلسفة إظھار -
 لصدى رضمی إالّ  ھو ما النھایة في فالقانون اإلنسانیة؛ الفطرة مع یتسق والذي الصافي، معینھ مع ینھلوا

 اإلسالمي، يالجنائ التشریع في بالصالح الوضعي الجزائي التشریع إثراء وبالتالي یحكمھا، التي الجماعة
 هللا. شرع فثم المصلحة كانت حیثما إذ والعكس،

  الجزائري الجزائي والقانون اإلسالمي التشریع في السرقة وعقوبة العفو تعریف: األول المطلب
   الجزائري الجزائي والقانون اإلسالمي التشریع في العفو تعریف: األول الفرع

 ألحقاد،ا تباد طریقھا ومن النفوس، ود وتستمیل القلوب، احترام تجلب عظیمة، إنسانیة قیمة العفو
 ومن تضییقاو توسعا الجاني عن العفو مراعاة في الّشرائع اختلفت وقد الخیر، ویعم الناس بین المحبة وتعاد

   مایلي: في توضیحھ أروم ما ھذا والقانون؟ الفقھ اصطالح وفي لغة في العفو ھو فما ألخرى جریمة
   اللغة في العفو تعریف: أوال

  :منھا عدة بمعان یأتي العربیة اللغة في العفو
  .2وفرھا أي، 1"اللحى واعفو الشوارب احفوا":  قولھ وعلیھ: التّرك -1

ُ بِأَْمِرهِ  تعالى: قولھ وعلیھ المستحق عقوبة وترك: الّصفح -2 البقرة: ﴿ فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّٰى یَأْتَِي هللاَّ
  .3واإلمحاء والمحو، ذنبھ، وعن ذنبھ، لھ وعفا ذنبھ، عفا )109

  .4عنھ وعفا علیھ، غطّى: وغفیرة وغفیرا .ستر.. أي غفر وأصلھ: المغفرة -3
   .5أسقطتھ" الحق عن "وعفوت :المنیر المصباح في جاء: اإلسقاط -4

 اختلفت إنو المشترك، الجوھري المعنى عن بعیدة لیست أنھا للعفو الّسابقة األلفاظ خالل من فیتبین
 أجرم الذي تدع أن معنى یتضمن الترك فإن الترك ھو العفو إنّ  قلنا فإذا معنى، متحدة الجملة في فھي األلفاظ

 إساءتھ، ھعن غطیت أنك أي الّستر معنى كذلك ویتضمن بالعقوبة، تقابلھ وال نحوك ذنبھ فتمحو حقك في
  لّسابقة.ا األلفاظ إلى الجملة في العفو لفظ فیرتد خلدك؛ من عقوبتھ وإسقاط عنھ تجاوزك كذلك ویتضمن

  االصطالح في العفو تعریف: ثانیا
 علیھ للمجني ثابت حق إسقاط: بأنّھ العفو نعّرف أن یمكن: اإلسالمي التشریع اصطالح في العفو -أ
 من ھو الذي الصلح مصطلح عن للعفو تمییزا عوض بدون یكون اإلسقاط إن قلنا وإنما. عوض وبدون
  .كثر أو قل بعوض اإلسقاط فیھ ویكون للعفو المشابھة األلفاظ

  .6"جاوزوالت اإلسقاط بمعنى غالبا العفو الفقھاء "یستعمل یلي: ما الكویتیة الفقھیة الموسوعة في جاء

إِالَّ أَن یَْعفُوَن أَْو یَْعفَُو : تعالى قولھ تفسر في المالكي العربي ابن اإلمام عن جاء ما للعفو المعنى ھذا ویؤكد
 حقھن خالص جعلھ إذ وجوبھ بعد إسقاطھ في لھن هللا "أذن: قال، ﴾237البقرة: ﴿ الَِّذي ِبیَِدِه ُعْقَدةُ النَِّكاحِ 

  .7واإلسقاط" باإلمضاء فیھ یتصرفن

 الفقھ يف وُعّرف الخاص بالعفو ویسمى: العقوبة عن العفو: الجزائي القانون اصطالح في العفو -ب
 بموجب الجاني على المقررة العقوبة تنفیذ بإنھاء الدولة رئیس من تكرم العقوبة عن "العفو: یلي بما القانوني

  .8أخف" بعقوبة استبدالھ أو جزئیا أو كلیا إنھاء بات حكم
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 أو كل عن الدولة برئیس ممثالً  المجتمع نزول ھو العفو" :بقولھ العرب نالقانونیی بعض عّرفھ وقد
  .9"الجریمة على المترتبة حقوقھ بعض

 91 المادة في الجمھوریة رئیس بھ یضطلع ما بعض بیان معرض في الجزائري الدستور نص وقد
   .استبدالھا" أو العقوبات تخفیض وحق العفو إصدار حق "لھ :یلي ما على 8 فقرتھا في منھ

 إبراما مبرما بھ المقضي األمر حجیة نال قد باتا باإلدانة الحكم یصبح أن بعد إال العفو ھذا یصح وال
 بعقوبة ھایستبدل أو العقوبة عن الجمھوریة رئیس فیھ یعفو رئاسي مرسوم بموجب العفو ھذا ویصدر أكیدا.
 یتبارد الذي ھو 10العفو وھذا باتة. بصفة شانھم في الحكم صدر الذین ألولئك بالنسبة یخفضھا أو أخف

  .العقوبة عن العفو یسمى عما نتكلم عندما مباشرة
 أي دیوج ال أنّھ للعفو الجزائري الجزائي القانون وتعریف اإلسالمي الفقھ تعریف خالل من یظھر

 نيوأع للمعّرف الجوھري المعنى العفو معنى ضمن التشریعین فكال االصطالحي، مفھومھ في اختالف
 علیھ. متفق المعنى من القدر فھذا عنھ، والصفح العقوبة من وإعفائھ المجرم عن التجاوز بذلك

   الجزائري الجزائي والقانون اإلسالمي التشریع في السرقة جریمة عقوبة: الثاني الفرع
 على الجماعة لمصلحة تقریره یمكن الذي أو مقرر "جزاء :ھي اإلسالمي الفقھ عّرفھا كما العقوبة

 العقوبة تعرف بعضھم ذكر حیث لھا الجزائریین القانونیین بعض تعرف یبتعد وال ،11الشارع" أمر عصیان
  .12المجرم" على القضاء ویوقعھ القانون یقرره جنائي جزاء عن "عبارة :فقال

 نوناقا عقابھ من مناص ال فإنھ الّسارق؛ ضد القضائیة المثبتات طریق من الّسرقة جرم ثبت فإذا
  :مایلي في بیانھ أروم ما ھذا السارق؟ بھا سیواجھ التي العقوبات تلك فماھي وشرعا

  : اإلسالمي التشریع في السرقة جریمة عقوبة: أوال
َوالسَّاِرقَةُ َوالسَّاِرُق   :تعالى قولھ ودلیلھم الفقھاء عند علیھ متفق قدر العقوبة وھذه السارق ید قطع -أ

ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ِ ۗ َوهللاَّ َن هللاَّ   ). 38المائدة: ﴿ فَاْقطَُعوا أَْیِدیَھَُما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاًال مِّ
 لتيا المخزومیة المرأة شأن أھمھم قریشا "أن: قالت عنھا هللا رضي عائشة طریق من مسلم صحیح فيف

 فكلمھ ؟ هللا رسول حب أسامة إال علیھ یجترئ ومن: فقالوا ؟ هللا رسول فیھا یكلم من: فقالوا سرقت
 الذین أھلك إنما الناس، أیھا: فقال فاختطب قام ثم هللا؟ حدود من حد في أتشفع:  هللا رسول فقال .أسامة
 أن لو هللا وأیم الحد، علیھ أقاموا الّضعیف فیھم سرق وإذا تركوه، الّشریف فیھم سرق إذا كانوا أنّھم قبلكم،
  .15شرعا الحد تسمى العقوبة وھذا، 14إجماع محل وھذا. 13یدھا" لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة

 ذاھ كان إذا صاحبھ إلى المسروق الّشيء رد وجوب في الفقھاء بین خالف ال :المسروق الشيء ضمان -ب
 ھلكاست قد كان وإن باتفاق، رده قائما المسروق الّشيء كان فإن الغرم "وأما :جزي ابن قال. قائما المسروق

  .16یغرم" ولم یضمن لم عدیما كان وإن السرقة، قیمة ضمن القطع یوم موسرا كان إن أنّھ مالك فمذھب
 سرامع كونھ وبین موسرا، الّسارق كون بین المسروق الّشيء ضمان في یفرق مالك مذھب أن فیظھر

  قیاس. غیر على االستحسان التفریق في وعمدتھ
 ھو الحد جعل الّشارع أن وحجتھم والضمان القطع بین عندھم یجمع ال فإنھ: حنیفة أبي مذھب وأما

  .17غیره یذكر ولم العقوبة، كل
 الّسرقة في اجتمع أنّھ وعمدتھما الّسارق، على والضمان القطع، وجوب إلى وأحمد 18الّشافعي وذھب

  .19موجبھ حق كل فاقتضى اآلدمي وحق هللا حق: حقان
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 شرعا العقاب صاحبھا یطال ال السرقات بعض ھناك: شرعا فیھا ضمان وال عقاب ال حاالت -ج
 21والحنفیة 20والحنابلة المالكیة مذھب وھذا الجدة، أو واألم الجد أو األب الّسارق كان إذا ما حالة في وھي
  .22كان" حال أي على االبن وابن االبن مال من سرق فیما الجد وال األب یقطع "وال البر: عبد ابن قال

 تقطع أن إلیھما اإلحسان من ولیس الوالدین، إلى باإلحسان أمر هللا أن جھة من معلل الحكم وھذا
  البیّنة. ةالشبھ بلھ الحال، ھذه مثل في یده قطع یحسن فال ألبیھ ملكا االبن إن ثم أوالدھم، مال بسرقة أیدیھما

   الجزائري الجزائي القانون في السرقة عقوبة: ثانیا
 ظرف يف ارتكبت إذا بالجنایة توصف قد ولكن جنحة أنھا على الجزائري القانون في الّسرقة تُكیف

  .یةالجنا وھي موصوفة سرقة وإما الجنحة، وھي بسیطة سرقة إما السرقة یجعل وھذا بالمشدد المشرع نعتھ
   الّسرقة جنحة عقوبة -أ 
 الحبس وھي 23العقوبات قانون من 350 المادة علیھا نصت األصلیة وعقوبتھا البسیطة الّسرقة جنحة -1

  .دج 500000 إلى 100000 من وغرامة سنوات، خمس )5( إلى سنة )1( من
  .24سنوات عشر )10( إلى سنتین )2( من الحبس ھي األصلیة وعقوبتھا المشددة الّسرقة جنحة -2
 أو حق نم بالحرمان المشددة أو البسیطة، السرقة جنح في الجاني على الحكم فیجوز التّكمیلیة العقوبة -3

 طبقا اإلقامة من بالمنع علیھ الحكم یجوز كما ،125 مكرر 9 المادة في علیھا المنصوص الحقوق من أكثر
  .26العقوبات قانون من 13و 12 المادتین في علیھا المنصوص للشروط

 لىع الظروف وتلك مشددة ظروف وفق ارتكبت إذا جنایة بأنھا الّسرقة وتوصف: الّسرقة جنایة عقوبة -ب
  :قسمین

  الّسالح. حمل ظل في تقع التي السرقة -1
 المادة ھعلی نصت ما وھذا الّسالح حمل ظل في تقع التي للسرقة المؤبد السجن وھي :األصلیة العقوبة

  .27العقوبات قانون من 351

  النقل. وسیلة لتأمین المعدة األشیاء على وقعت إذا أو النوائب بعد أو أثناء تقع التي السرقة -2
 األشیاء ىعل وقعت إذا أو النوائب بعد أو أثناء تقع التي للسرقة المؤبد السجن وھي األصلیة: العقوبة

 دج 1000000 من وبغرامة سنة، 20 إلى سنوات 10 من المؤقت السجن وھي، النقل وسیلة لتأمین المعدة
 نصت التي الظروف من األقل على ظرفین توفر مع المرتكبة السرقة حق في وذلك دج 2000000 إلى

 أو الكسر أو والتسلق الجناة، وتعدد اللیل، في والسرقة العنف كاستعمال سبعة وعددھا 353 المادة علیھا
  ..الحاالت.. من ذلك وغیر األرض تحت مداخل استعمال

 من المؤقت الّسجن تكون 28العقوبات قانون من 353 المادة نص حسب الذكر اآلنفة الّسرقة فعقوبة
  .دج 2000000 إلى 1000000 من وبغرامة سنة، عشرین )20( إلى سنوات عشر )10(

 عمومیة خدمة تقدم التي أو العمومیة، المعنویة األشخاص أو بالدولة، إضرارا المرتكبة الّسرقة أما
 إلى تتحول حینھا فالجریمة 354و 353و 352 29المواد في علیھا المنصوص الظروف من ظرف توافر مع

  المؤبد. بالسجن 30األولى فقرتھا في مكرر 382 المادة علیھا تعاقب جنایة
 بموجب المعدلة 931 المادة علیھا نصت والتي الذكر الّسابقة العقوبات نفس وھي: التّكمیلیة العقوبة

  .واختیاریة إلزامیة، وتكون ،2006 قانون
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 ةوالعائلی والمدنیة الوطنیة الحقوق من أكثر أو حق من الحرمان: ھي اإللزامیة التّكمیلیة والعقوبة
 القانوني، الحجر، سنوات عشر )10( أقصاھا لمدة المستحدثة 1 مكرر 9 المادة في علیھا المنصوص
  .لألموال الجزئیة المصادرة
 نشاط ةممارس من والمنع اإلقامة، من والمنع اإلقامة، تحدید في فتتمثل الجوازیة التّكمیلیة العقوبة أما

 الدفع، بطاقات استعمال أو الشیكات إصدار من والحظر مؤقتا، أو نھائیا، المؤسسة وإغالق مھنة، أو
 استصدار من المنع مع لغاؤھاإ أو السیاقة، رخصة توقیف أو وسحب العمومیة الصفقات من واإلقصاء

 تعلیق عدا، سنوات عشر )10( تتجاوز ال لمدة العقوبات ھذه وتكون .السفر جواز وسحب جدیدة، رخصة
  .سنوات خمس )5( تتجاوز ال مدتھا التي السفر جواز وسحب السیاقة، رخصة سحب أو

 في اعلیھ المنصوص األمنیة الفترة تطبیق على العقوبات قانون من 371 المادة نصت: األمنیة الفترة
 المشددة السرقة وجنح جنایات، أجل من اإلدانة عند علیھ المحكوم على القانون بقوة مكرر 60 المادة

  .العقوبات قانون من 354 إلى مكرر 350 المواد في علیھا المنصوص
 الجزاء ألةبمس المتعلقة التفریعات بعض توجد وقد الّسرقة، جرائم ألھم قانونا المنصوصة العقوبات أھم ھذه

  .التبع سبیل على إال باألساس لي قصدا لیس ھو ما في أتوغل ال حتى عنھا أعرضت ھنا والعقوبة
 368 مادتھ في الجزائري العقوبات قانون یقرر: السرقة جرم عن القانون فیھا یعاقب ال حاالت -د

  : ھي حاالت ثالث في ذلك ویكون بینھا فیما السرقة ارتكبت إن العقاب یطالھا ال فئة
  الزوج. من سرق إذا الزوج -
  الفرع. من سرق إذا األصل -
  األصل. من سرق إذا الفرع -

 لمبینینا األشخاص من ترتكب التي السرقات على یعاقب "ال: یلي ما الذكر سابقة المادة في جاء حیث
  : المدني التعویض في الحق إال تخول وال بعد فیما

  الفروع. من غیرھم أو بأوالدھم إضرارا األصول -
  بأصولھم. إضرارا الفروع -
  .32اآلخر" بالزوج إضرارا الزوجین أحد -

 للسرقات بالنسبة الجزائیة اإلجراءات اتخاذ یجوز "ال عدم: مفاده آخرا حكما 369 المادة وأضافت
 المضرور، 33الشخص شكوى على بناء إال الرابعة الدرجة لغایة واألصھار والحواشي األقارب بین تقع التي

  .34اإلجراءات" لھذه حدا یضع الشكوى عن والتنازل
 المشرع أنّ  ع ق 368 المادة خالل من "نالحظ: فقال المادة نص على بوسقیعة أحسن األستاذ علق وقد
 بالفعل عاقب"ی "ال: بقولھ الجزائیة المسؤولیة انعدام فیھا یمتزج نتیجة المباشرة القرابة على رتب الجزائري

 لجریمةا یخص العقاب عدم أي السرقة"، مرتكب یعاقب "ال: ولیس " السرقة على یعاقب "ال: بقولھ المبرر
 الجزائیة عةالمتاب التقوم أن فاألصل لذلك وتبعا السرقة، جریمة أباح قد المشرع وكأن الجریمة، مرتكب ولیس

  .35العقوبة" من باإلعفاء ولیس بالبراءة، یكون فالحكم قامت وإذا
 المذكورین أقاربھ أحد من سرق أو زوجھ، من سرق الذي الّسارق یعاقب ال المذكورة الحاالت ففي

 وأ علیھ المجني یمنع لم لكن السلوك، ھذا عن الجریمة وصف سلب المشرع أن ویظھر القانون، في نصا
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 المدنیة المسؤولیة نطاق في یدخل والذي 36المدنیة الدعوى طریق من المادي التعویض طلب من متضرر أي
  .الجنائیة المسؤولیة ولیس

 ألن الزوج، أو السارق القریب عن علیھ المجني عن عفو بأنھ المشرع عبارة نصف أن یصح وال
  السلوك. ذلك عن المشرع سلبھ والجرم الجرم قیام عن فرع العفو

 كیان على المحافظة أعاله المادة في علیھم المنصوص األقارب أو الزوج معاقبة عدم في والعلة
  الخاصة. الحیاة في العقابي القانون تدخل من العائلي للكیان وحمایة األسرة

 يف العقوبة عن العفو بند تحت تدخل ال السرقة جریمة في العقاب عدم حاالت بخصوص ُذكر وما
  الجریمة. تلك

 في قةالسر ونوعیة اإلسالمي الفقھ في السرقة عقوبة نوعیة بین المزمن االختالف ذلك جلیا یظھر 
 في الشك العقوبة وھذه شرعا، الحاسمة العقوبة ھو السارق ید قطع أي فالحد الجزائري، الوضعي القانون
 فھي فسھان الّسرقة جریمة إلى ونظرتھ بناء العقوبة تلك إلى ینظر المتمعن أنّ  غیر ،األمر بادئ في قسوتھا

 37الحالمص بقیة وعلى علیھا یدور التي المال مصلحة جوھر على تقضي أن شأنھا من التي الجرائم أمھات من
 جرثومة إلى تستحیل الّسرقة طعم تذوق التي الید " فــ، أحكام من تعالى هللا شرعھ ما سائر األخرى األربعة

 سرقةال جریمة یصنّف ال اإلسالم أنّ  ھنا، نالحظ أن ویجب مباشرا، جوھریا تدمیرا المال مصلحة تدمر فتاكة
 السرقة ىعل اعتادت التي الید بھ تصاب خطیرا مرضا تعدّ  ھي بل العابرة، العفویة واالنزالقات األخطاء، مع

 خلصم على والمربون العلماء یعثر یكاد ال التي االجتماعیة اآلفات من آفة بذلك تغدو فھي طعمھا، وذاقت
  .38منھا"

 قورنت ما إذا بالشدة السرقة لجریمة الجوھریة اإلسالمیة الشریعة عقوبة اتسمت ذلك على وبناء
 بین عفو من یصحبھا ما مع سجنا سنة 20 ھي القانون في السارق تطال عقوبة اقسي إذ قانونا، بنظیرتھا
 ال أنّھ غیر السارق على جسیم أنّھ بان مھما الحقیقة في قانونا الجزاء من القدر وھذا واألخرى، المناسبة

 عن نیفالح الشرع في ورد ما صدق وقد نوعي. وغیر فعال غیر ألنھ الّسرقة جرائم من التقلیل إلى یفضي
 بالد في لیلة أربعین مطر من خیر هللا حدود من حدّ  إقامة:  هللا رسول قال": قال عنھ هللا رضي عمر بن
  .39وجّل" عز هللا

 مذھب ھو كما ولده مال یسرق الذي األصل تشمل والتي اإلسالمي الفقھ في العقاب عدم حاالت أما
 لوجود معلل فذلك المالكیة عدا الجمھور مذھب ھو كما فرعھ مال یسرق الذي والفرع المسلمین، جماھیر

 تمرةمس مخالطة من ذلك یستتبع وما اآلخر لدى منھما كل دخول في فاإلذن لكلیھما، المال في التملك شبھة
  القول. سبق كما الشبھة لتمكن العقاب من تمنع ودائمة

 ظةالمحاف ھو نصا المذكورین األقارب سرقة حاالت في العقاب عدم في حكمھ علل قد فإنھ القانون أما
  .الخاصة الحیاة في العقابي القانون تدخل من العائلي للكیان وحمایة األسرة كیان على

  السرقة عقوبة في علیھ المجني عفو أثر: الثاني المطلب
 یعتبر ال قدو التشریعات بعض في یعتبر قد تنفیذھا من وحؤولھ السرقة عقوبة عن علیھ المجني عفو

  وتوضیحھ. ذلك بیان أوان وھذا
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   اإلسالمي التشریع في السرقة عقوبة في علیھ المجني عفو أثر: األول الفرع
 ساسباأل راجع وذلك العام بالحق یسمى والذي تعالى، هللا حق عقوبات من الّسرقة عقوبة أن األصل 

 یةالكل وھذه ،یھددھا خطر كل من وصیانتھا علیھا للمحافظة اإلسالم جاء شرعیة كلیة تطال السرقة أن إلى
 لجمیعا تطال أخطار إلى یفضي أن بھ العبث شأن ومن األمة، حیاة شریان بأنھ شك ال فالمال المال، كلیة ھي
 عودی تجاوزه من الحاصل الضرر أنّ  كما الجمیع، على یعود ونفعھ للمجتمع بالغة أھمیة ذو هللا حق كان لذا

  أیضا. الجمیع على
 وإما الحاكم إلى السرقة قضیة وصول قبل صاحبھ من یصدر أن إما الذكر السابق العفو أن والمعلوم

  .الحاكم إلى السرقة قضیة وصول بعد یصدر أن
  الحاكم إلى السرقة قضیة وصول قبل علیھ المجني عفو أثر -أوال

 السرقة ةقضی مراحل من حاسمة مرحلة في منھ صدر إذا العقوبة سقوط في بلیغ أثر علیھ المجني لعفو
 يف حقھ علیھ المجني أسقط فإذا الجاني، عن العفو في علیھ المجني لحق الشارع من اعتبار إال ذلك وما

 تداءاب تكرما یصدر أن إما العفو وذلك، الحاكم إلى السرقة أمر یصل لم ما لكن ذلك لھ كان الّسارق عقوبة
  .واإلحسان الفضل أھل یطلبھا شفاعة نتیجة كان أو قبلھ من

 دمفق ھلك یھاجر لم من إنّھ لھ قیل أمیة بن صفوان "أن الموطأ في مالك اإلمام روى ذلك على والدلیل
 جاءف السارق صفوان فأخذ رداءه فأخذ سارق فجاء رداءه وتوسد المسجد، في فنام المدینة أمیة بن صفوان

 یھعل ھو هللا رسول یا ھذا أُرد لم إّني: صفوان لھ فقال یُده تقطع أن هللا رسول بھ فأمر  هللا رسول إلى بھ
  .40بھ" تأتیني أن قبل فھالّ :  هللا رسول فقال صدقة،

 إلیھ یشكوه أن قبل السارق عن یعفو أن لصفوان أجاز  النبي أنّ  الحدیث نص من الداللة ووجھ
 .المرحلة ھذه في السارق عن الضحیة الشخص عفو یسمى ما في بیّن نص وھذا

 اإلمام إلى یصل أن قبل لھ یشفع السارق عن مالكا وسألنا: "قال مالك اإلمام عن المدونة في وجاء
 ما ھل یتشفع أن بأسا أرى ال فإني زلة منھ كانت وإنما الناس، أذى منھ یعرف لم من كل أما: قال ذلك؟ أترى

  .41الحرس" أو الشرط أو اإلمام یبلغ لم
  .الحاكم وتبلغ تصل لم ما السارق عن العقوبة وإسقاط الشفاعة جواز مالك اإلمام مقالة من والشاھد
 وزیج الذي الشخصي الحق أي الخاص الحق السرقة حادثة تاریخ من المرحلة ھذه في غّلب فالشرع

   .حینھا الجاني عن ویتجاوز یسقطھ أن لصاحبھ
 :شارحا قال ثم لسقط" أسقطھ لو "أنّھ :القرافي اإلمام أورده كما العبد حق أو الخاص الحق وضابط

  .42العبد" حق بھ نعني الذي فھو إسقاطھ للعبد ما "فكل

  .43خاصة" اإلنسان بمصالح یتعلق ما ھو ": بقولھ الخاص الحق الباحثین أحد عّرف وقد
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  للحاكم السرقة بلوغ بعد علیھ المجني عفو أثر: ثانیا
 كأن العفو ذلك ویعتبر السرقة، عقوبة في علیھ المجني لعفو أثر ال فإنھ األمر، ولي الّسرقة بلغت إذا

 اسباألس المتضرر الشخص ھو حینھا العفو منھ صدر الذي علیھ المجني أن من بالرغم كالعدم، أو یكن لم
  لھ. شرعیة قیمة وال یعتبر ال الّسارق عن العفو عن حینئذ إعالنھ أن غیر

 المخزومیة المرأة شأن أھمھم قریشا "إن: قالت عنھا هللا رضي عائشة طریق من مسلم صحیح فيف
 ؟ هللا رسول حب أســـامة إال علیھ یجترئ ومن: فقالوا ؟ هللا رسول فیھا یكلم من: فقالوا سرقت التي

 أھلك إنما الناس، أیھا: فقال فاختطب قام ثم هللا؟ حدود من حد في أتشفع:  هللا رسول فقال، أسامة فكلمھ
 هللا أیمو الحد، علیھ أقاموا الّضعیف فیھم سرق وإذا تركوه، الّشریف فیھم سرق إذا كانوا أنّھم قبلكم، الذین

  . 44یدھا" لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة أن لو
 كلیةل حفظا مراعاتھ من مناص فال واألساس الّسید ھو العام الحق حینھا اعتبر الّشرع ألنّ  إال ذلك وما

 لفقراءل حقوقا الشارع فیھ خصص وأھلھ صاحبھ حیاة لتیسیر أداة كونھ على زیادة فالمال الضروریة المال
  .والصدقات الزكاة في تتمثل الحقوق وھذه والمساكین

 لولي رھاأم وصول حین یجوز وال السرقة، حد وجب شرعا المقبولة بمثبتاتھ السرقة جرم ثبت فمتى
 لحدودا تنفیذ عدم في مصلحة وال بالمصلحة منوط األمر ولي تصرف ألنّ  وذلك شأنھا، في یتسامح أن األمر

 انةصی بإقامتھا تتعلق إذ هللا، حقوق: تسمى التي الّشرع حقوق جملة من یعد الّسرقة حد وألنّ  إھمالھا أو
  .45المال حفظ وھي اإلسالمي المجتمع نظام من أساسیة ناحیة
  الجزائري الجزائي القانون في السرقة عقوبة في علیھ المجني عفو أثر: الثاني الفرع

 وعمیقة ةالسلبی بالغة تداعیات علیھ تترتب ووقوعھا األموال، وجنح جنایات من السرقة جریمة تعتبر
 حده،و علیھ المجنى ال الجریمة ھذه ضحیة ھو ككل المجتمع یعتبر القانون أنّ  شك وال المجتمع، في األثر
 ال عام یھعل المعتدى الحق ألن قانونا معتبر غیر - األصل في - منھ المسروق الشخص عفو فإن علیھ وبناء

 جراءاتإ لمباشرة القانون علیھا یملیھ ما وفق تتحرك بھا العامة النیابة وعلم الجریمة وقوع بمجرد إذ ، خاص
  العقاب. في حقھا الدولة اقتضاء

   السرقة عقوبة عن عفوه واثر الجزائي القانون في حقیقة علیھ المجني -أوال
 لمسروقا الشخص فقط ولیس السرقة، جریمة ارتكاب من الفعلي المتضرر ھي ككیان الدولة تعتبر

 مالھ،استع عدم أو العفو في حقھا استعمال في الحریة ولھا السرقة، عقوبة عن العفو لھا یحق وعلیھ منھ،
 حسبما یستعملھ الدستوریة صالحیاتھ من ھو إذ الجمھوریة، رئیس طریق عن الحق ھذا تمارس والدولة
 لمحكومل المجامالت تحقیق عن وبعیدا الشخصیة، االعتبارات عن بعیدا للبلد، العامة المصلحة بھ تقضي

  إلیھا. ینتمي التي الدولة أو علیھ
 العفو سولی الرئاسي العفو أو الخاص العفو یتبادر قانونا العقوبة عن العفو مصطلح یطلق وعندما

 بات،العقو لكل ویتسع یشمل أن جدیرا كان ھكذا، الخاص العفو كان ولما خاصة مفاھیم تحكمھ الذي الشامل
  السرقة. عقوبة جملتھا من والتي العام الحق جرائم عقوبات أو السیاسة جرائم عقوبات سواء

 جاء فقد الدستور من 91 المادة بالمادة االجتماعیة الھیئة عفو یشملھا السرقة عقوبة أن على ویستدل
 لم امع نص وھذا استبدالھا" أو العقوبات تخفیض وحق العفو إصدار حق "لھ :مایلي الثامنة فقرتھا في

  كافة. العقوبات العفو لیشمل غیرھا عن عقوبات نوع یخصص
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 المقررة ةالعقوب تنفیذ بإنھاء الدولة رئیس من تكرم: بأنّھ المراد العقوبة عن العفو تعریف سبق وقد
  أخف. بعقوبة استبدالھا أو جزئیا، أو كلیا، إنھاء بات حكم بموجب الجاني على

  : ھما بارزان رانأث یتحدد الذكر السابق والتعریف أعاله المادة وحسب
 أو منھا، جزء سقوط أو نھائیا، السارق على القضاء بھا حكم التي األصلیة العقوبات سقوط -1
 المعفو لعقوبةا بتنفیذ علیھ المحكوم التزام انقضاء ھو المذكور للعفو والمباشر الفوري "األثر فـــ استبدالھا

 فھبوص الرئاسي العفو یحلل واقعي األول: اتجاھان برز االلتزام ھذا انقضاء أساس تأصیل وفي عنھا،
 تنفیذال أو الذمة، إبراء من كنوع إلیھ ینظر وحكمي نظري والثاني: التسامح، على مبنیا للعقوبة، إسقاطا

 التحلیل یتفادى ذلكوب حكما، تنفیذھا یعادل الثاني للتحلیل وفقا العقوبة، عن الرئاسي فالعفو للعقوبة، الحكمي
 مادامت ھ،ب المقضي الشيء وقوة األحكام حجیة على باعتدائھ والمتعلقة للعفو المصوبة االنتقادات المذكور
  .46بكاملھا" منفذة حكما تعد العقوبة

 المادة في جاء حیث الجزائیة اإلجراءات قانون في الجزائري مشرعنا تبناه ما ھو الثاني االتجاه ولعل
 تنفیذھا مقام یقوم العفو بطریق العقوبة من الجزئي أو الكلي، اإلعفاء "إن: یلي ما األخیرة فقرتھا من 677
  .الجزئي" أو الكلي

 الجمھوریة رئیس في ممثلة الجماعة عفو آثار من أثر أول یعتبر السرقة عقوبة بتنفیذ االلتزام فإنھاء
  أخف. عقوبة تنفیذ إلى التعدیل طریق من أو جزئیا، أو كلیا، یكون أن إّما التنفیذ وھذا
  اإلدانة حكم على السرقة عقوبة عن العفو أثر ثانیا:

   ورده ضھنق وسائل كل استنفذت بعدما القضاء إلیھ أفضى والذي قضائیا البات الحكم ھو اإلدانة حكم
 یزیل وال ةالجرمی صفتھ الفعل یسلب ال فالعفو قانونا علیھا المنصوص بالعقوبة المتھم یدین الحكم وھذا 

 طیاتھ في بتیث قائما ھذا اإلدانة حكم یبقى تخفیفھا أو السارق عن األصلیة العقوبة سقوط من فبالرغم، الحكم
 على ةالعقوب سقوط من بالرغم یسقط ال فالحكم العود، حالة في سابقة واعتباره وإدانتھ عنھ المعفو إجرام
  منھا. أزالھ قد العفو یكون ما باستثناء القانونیة آثاره كافة ینتج إذن فالحكم إثره.
   والتكمیلیة التبعیة العقوبات على السرقة عقوبة عن العفو أثر: ثالثا

 المرسوم في انص ذلك ُذكر إذا إال والتكمیلیة، التبعیة العقوبات سقوط العقوبة عن العفو عن یترتب ال
: لجزائريا العقوبات قانون شرح في سلمیان عبدهللا األستاذ قال .العقوبة عن العفو یتضمن الذي الرئاسي

 تسريو ذكرنا كما العقوبة، استدالل مجرد أو جزئیا، أو تاما، اإلعفاء یكون فقد مضمونھ العفو قرار "یحدد
 على القاعدة ھذه تسري ھل ولكن، اإلدانة حكم في وردت التي 47األصلیة العقوبات كل على القاعدة ھذه

 (التبعیة األخرى العقوبات على لھ تأثیر ال العفو قرار أنّ  نرى ؟49والتكمیلیة 48التبعیة: األخرى العقوبات
 .50ذلك" على صریحا النّص كان إذا إالّ  والتكمیلیة)
 المادة ھاتتضمن وكانت اآلن بھ المعمول العقوبات قانون من ألغیت التبعیة العقوبة أن المعلوم أنّ  غیر

  منھ. 8 الثامنة
   السرقة جریمة من والمتضرر منھ المسروق حق على السرقة عقوبة عن العفو أثر: رابعا

  : حالتین یتناول األثر وھذا 
 نع عفا إن السرقة جریمة من المتضرر الطبیعي الشخص أن في إشكال أي یثار ال :األولى الحالة

 لسرقةا ألن العامة، النیابة إلى الّسرقة خبر وصول عدم شریطة قانونا، علیھ تثریب وال ذلك، فلھ السارق
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 وبعض عامة،ال النیابة خبرھا یصل السرقات فبعض عدیدة، العتبارات أحیانا التكتم یطالھا التي الجرائم من
 ورف العامة النیابة فإنّ  العام الحق جرائم من السرقة جریمة وألنّ  العامة النیابة خبرھا یصل ال السرقات

 شرتھابمبا وذلك القضاء أمام األصیل دورھا مباشرة من لھا القانون خّولھ ما وفق تتحرك السرقة بشأن علمھا
  الجناة. عقاب في الحق اقتضاء في للجماعة ممثلة ألنھا العمومیة الدعوى تحریك

 العقوبة نع للعفو اثر ال، المتضرر حق على السرقة عقوبة في علیھ المجني عفو أثر: الثانیة الحالة
 ریمةج بسبب المادي التعویض طلب لھ فیجوز والمتضرر علیھ المجني الطبیعي الشخص حق شأن في

 تعویضال القانون لھ یخّول السرقة جریمة في علیھ المجني الطبیعي الشخص أنّ  قانونا فالمعلوم الّسرقة؛
 52العمومیة الدعوى یرفع أن لھ ولیس الجریمة، تلك جّراء التبعیة 51المدنیة الدعوى طریق من المادي

  القول. سبق كم العامة النیابة في ممثلة االجتماعیة الھیئة حق من ذلك ألن الجزائیة
 طریق من المادي التعویض یطلب أن فلھ آخر) متضرر و(أي منھ) (المسروق علیھ المجني أما

  الجنائي. القضاء أمام المدنیة الدعوى
 يللمدع ویجوز ": یلي ما فقراتھا إحدى في جاء فقد لدینا العقوبات قانون من 316 المادة نص وھذا

 خلصی الذي المتھم خطأ عن الناشئ الضرر تعویض یطلب أن اإلعفاء حالة في كما البراءة حالة في المدني
   .53االتھام" موضوع الوقائع من

 الدعوى في الحق "یتعلق: یلي ما على الجزائیة اإلجراءات قانون من الثانیة )2( المادة نصت وقد
 ضرر شخصیا أصابھم من بكل مخالفة أو جنحة، أو جنایة، أي عن الناجم الضرر بتعویض للمطالبة المدنیة
  .الجریمة" عن تسبب مباشر

 العامة الدعوى مع المدنیة الدعوى مباشرة یجوز ": یلي ما السابق القانون من )3( المادة في وجاء
  .54نفسھا" القضائیة الجھة أمام واحد وقت في

 ضىأف بسببھ یطالب الذي الجرم ألنّ  وذلك العمومیة للدعوى تبع ھي المدنیة الدعوى أنّ  یعني وھذا
 الطبیعي الشخص قبل من المدینة الدعوى إلى أفضى الذي وھو الجماعة قبل من العمومیة الدعوى إلى

  نفسھ. الوقت في المتضرر
 منھا؛ أخفب استبدلت أو خففت أو الجنائیة، عقوبتھ ألغیت بأن جزائیا السارق عن العفو حصل فإذا

 ذلك كنل المادي بالتعویض یطالب أن لھ بل التعویض طلب في علیھ المجني حق یسقط ال العفو ذلك فإن
  .المدنیة الدعوى طریق من یحصل إنما

 الھلع، عیشی وقوعا وقوعھا األصل في اإلسالمي التشریع عدّ  وقد األثر، بالغة جنایة ھي السرقة جنایة
 كلیة ھي ةمصان شرعیة كلیة تستھدف الجرم ذلك اعتادت التي الید ألنّ  أحد؛ یأمنھ ال فالسارق الفزع وینشر
 ھعلی المجني فإنّ  وعلیھ المجتمع حق یسمى ما أو هللا حق یھدر جرما الجرم ھذا عدّ  الحیثیة ھذه فمن المال

 أي العام الحق تغلیب باب من وھذا للقضاء األمر رفع إذا السارق عن العفو في لھ حق ال منھ المسروق أي
  اتفاق. محل وھذا المسألة في هللا حق

 نع یعفو بأن الحق - منھ المسروق أي - علیھ للمجنى فإن القضاء إلى السرقة أمر یُرفع لم إذا أما
 مرحلةال ھذه وفي الجاني، عقاب دون یحول كبیر أثر وذو معتبر منھ المسروق عفو فأثر ویسامحھ، السارق

  .القضیة مجریات في أثر لھ وكان علیھ للمجني الشخصي الحق ُغّلب
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 لة،للدو المكّونة االجتماعیة الھیئة أي الجماعة على واقعة السرقة اعتبر فإنھ الجزائري القانون أما
 نھم المسروق تمس ولم الجماعة مست السرقة جنایة ألنّ  لھ؛ أثر وال منھ، المسروق عفو العتبار مجال وال

 الدستور ّولھخ رئاسي عفو إطار في السارق عن العفو حق لھا رئیسھا في والمتمثلة الدولة فإنّ  وبالتالي رأسا،
 .إیّاه

  خاتمة
 اتالعقوب وقانون اإلسالمي الفقھ بین السرقة عقوبة في علیھ المجني عفو أثر بجالء لنا یظھر
 الشخص في یتثمل والذي علیھ المجني شخص إلى اإلسالمي الفقھ نظرة بین التباین إلى یرتدّ  وھذا الجزائري،

 تمثلی علیھ المجني شخص أنّ  یرى والذي الجزائري العقوبات قانون نظرة وبین منھ، المسروق الطبیعي
  االجتماعیة. والھیئة الجماعة أي المعنوي الشخص في

 أي العام الحق جرائم من ھي األصل في السرقة جریمة أن من بالرغم اإلسالمي الفقھ في فإنّھ وعلیھ
 وصول لقب السارق عن یعفو ألن فسحة خاصة المسروق علیھ المجني منحت الشریعة أن غیر تعالى هللا حق

 إذن انفك، إلیھم واإلحسان الناس عن العفو لباب فتحا الشریعة من وذلك القضاء، دار إلى السرقة قضیة
 عمر نم المرحلة ھذه في تغلیبا الجاني وبین علیھ المجني بین الحؤول صعید على العفو لذلك أثر ھناك

  الشخصي. للحق الجریمة
 القضاء دار إلى القضیة رفعت إذا وذلك علیھ المجني لعفو أثر أي ثانیة جھة من الّشریعة تعتبر ولم

 لبتةا الحد في شفاعة وال العقاب تطبیق من مناص ال انّھ حینھا ترى فالشریعة الحاكم إلى األمر ووصل
  المجتمع. حق یسمى ما أو تعالى هللا لحق حینھا تغلیبا

 أنّ  األصلف البدایة، منذ الجزائري القانون في السارق عقوبة في علیھ المجني عفو أثر وضح بینما 
 ریة،الجمھو رئیس في ممثلة العفو حق الدستور أي البلد في قانونیة وثیقة أعلى تمنحھا من ھي الجماعة

 .قةالسر ومنھا العام الحق عقوبات كافة وفي الحاالت بعض في موجود أنّھ غیر ضیّقا كان وإن العفو وھذا
 لجزائريا العقوبات قانون أنّ  إلى ذلك ویعود سلفا، إلیھا التطرق سبق التي اآلثار من جملة ینتج العفو وھذا
 لھا یئةالھ وتلك منھ، المسروق ولیس ككل، االجتماعیة الھیئة على واقعة أنّھا على السرقة جریمة إلى ینظر
  .معروفة قانونیة آثار من علیھ تترتب وما العفو منح في حصرا الحق

 یا،واقع منحا منھ أكثر فلسفیا منحا نحى الجزائري العقوبات قانون أنّ  الخاتمة ھذه خالل من ویظھر
 المنحى ذلكو علیھ، المجني عن العفو في رأسا یستبعده فكیف منھ، المسروق ھو وواقعا حقیقة علیھ فالمجني
 االجتماعیة لھیئةا كانت وإن أنّھ الصواب فالقول الحدیث، العصر في الفلسفیة الدولة فكرة إلى نابع الفلسفي

 نھم المسروق عفو بالكلیة یلغي ال ذلك أنّ  غیر أحد شّره یأمن ال السارق ألنّ  السرقة جریمة من متضررة
  .عنھ المترتبة وآثاره

 من ھعلی ترتب وما علیھ المجني عفو حق منحھا في واقعیة أكثر اإلسالمي الفقھ نظرة یجعل ما وھذا
  العام. الحق جرائم من السرقة جعلت األصل في الشریعة أنّ  من بالرغم معتبرة، آثار

  :التوصیات
 مالذ الشك إنّھف للتشریع، كمصدر الالئقة المكانة وإیالئھ القانونیة منظومتنا في اإلسالمي بالفقھ االھتمام -1

  وجناة. علیھم مجني بالعباد رحمة الشرعیة العقوبات ألنّ  األنام ونجاة اإلجرام لقمع آمن
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 حافظ ذإ اإلسالمي، الفقھ واقعیة لنا تتضح السرقة عقوبة في علیھ المجني عفو أثر موضوع بخصوص -2
 المشرع بعكس العفو، في علیھ المجني حق یھمل لم أخرى جھة ومن العقاب، في الدولة حق على جھة من

  بالكلیة. العفو حق منھ المسروق للشخص یعط لم الذي الجزائري
   والمراجع المصادر

   الكریم القرآن
 قمر بدون لبنان، ،بیروت ،العربي الكتاب دار ،المھدي الرزاق عبد تحقیق ،القرآن أحكام ،ھـ543 ت أبوبكر ،العربي ابن -1

  .م 2014 طبعة،
 الكتب دار الضناوي، نأمی محمد وتصحیح ضبط ،الفقھیة القوانین ھـ،741 ت الغرناطي محمد القاسم أبو ،جزي ابن -2

  .م1998 -ھـ1418 ،1 ط ،لبنان بیروت العلیمة
 شرن ع،طب سنة بدون ،طبع رقم بدون ،القاھرة ،الحدیث دار ،المقتصد ونھایة المجتھد بدایة الولید، أبو الحفید رشد بنا -3

  .م 2004- ھـ1425
 دار ،الصباغ سید زكریا سید تحقیق المالكي، لمدینةا أھل فقھ في الكافي ھـ، 463 ت محمد، یوسف أبو ،البر دبع بنا -4

  . م 2011ھـ/ 1432 ،1 ط ،مصر ،والتوزیع للنشر الصحوة
   .م 1968 -ھـ1388طبع، رقم بدون مصر، القاھرة، مكتبة ،المغني ھـ،620ت المقدسي الدین موفق محمد أبو ،قدامة ابن -5
 .ھـ 1414 ،3 ط لبنان، بیروت صادر، دار العرب، لسان ھـ، 711 ت المصري اإلفریقي مكرم بن محمد منظور، ابن -6
  .2014- 2013 ،5 ط لجزائر،ا ،ھومھ دار ،الجزائیة اإلجراءات قانون شرح هللا، عبد ،ھایبیھأو -7
 اإلمام دار ،6787 رقم ،عبدالباقي فؤاد محمد ترقیم الجامع، الصحیح ھـ،256 ت الجعفي إسماعیل بن محمد ،البخاري -8

  م. 2010 -ھـ 1431 سنة الجزائر مالك،
  .1971 طبع، رقم بدون اإلسكندریة، ،طبع دار بال ،الجنائي للقانون العامة النظریة رمسیس، ،بھنام -9

  .314/ 313 ص ،2013 ،15 ط الجزائر، ھومھ، دار ،الخاص الجزائي القانون في الوجیز ،حسنأ ،بوسقیعة -10
 الجزائر، رحاب، بةمكت ،لمشكالت وحل لمنھاج رسم اإلسالم إلى العودة طریق على ،رمضان سعید محمد ،البوطي -11
  .م1987 - ـھ1408 ،8ط
 -ـھ1433 ،3 ط بیروت، النفائس، دار لمرعشلي،ا تحقیق التعریفات، كتاب ھـ، 816 ت محمد بن على ،الجرجاني -12

  .م 2012
   .2013 طبع، رقم بدون ،الجزائر ،ملیلة عین ،الھدى دار ،العام الجنائي القانون في محاضرات ،الرحمن عبد ،خلفي -13
  .طبع سنة وال طبع رقم بدون عنابة، العلوم، دار ،العام الجنائي القانون في الوجیز ،منصور ،رحماني -14
  .م1968 / ھـ 1387 ،دمشق ،طربین مطبعة ،العام الفقھي المدخل ،أحمد مصطفى ،الزرقا -15
  .2005 ،4 ط الجزائر، ،الجامعیة المطبوعات دیوان ،الجزائري العقوبات قانون شرح ،هللا عبد ،سلمیان -16
 ،بنانل بیروت العلمیة، الكتب دار دراز، هللا عبد تعلیق الشریعة، أصول في الموافقات ھـ،790 ت إسحاق أبو الشاطبي، -17

  طبع. سنة بدون طبع، رقم بدون
 بیروت العربي، التراث إحیاء ارد ،المنھاج لفاظأ معاني معرفة إلى المحتاج مغنى ھـ، 977 ت الخطیب محمد ،الشربیني -18

  .طبع سنة وبدون طبع رقم بدون ،لبنان
 1406 ،2 ط لبنان، بیروت ،الرسالة مؤسسة ،الوضعي بالقانون مقارنا اإلسالمي الجنائي التشریع ،القادر عبد ،عودة -19

  .م 1986- ھـ
   .م 2004 -ھـ 1425 ،1 ط الریاض، ،شبیلیاإ كنوز ،والقضاء الفقھ في وأحكامھ العام دعاءاال محمد، بن طلحة غوث، -20
 ،بیروت ،العلمیة الكتب دار ،الھوریني نصر تحقیق ،المحیط القاموس ،ھـ 1291 ت یعقوب بن الدین مجد ،الفیروزآباد -21
  .م 2009 -ھـ1430 ،3 ط
  طبع. سنة وال طبع رقم بدون لبنان، بیروت العلمیة، المكتبة المنیر، المصباح ھـ،770 ت محمد بن أحمد الفیومي، -22
   .طبع سنة وال طبع رقم بدون ،الكتب عالم ،لبنان ،بیروت ،الفروق العباس، أبي الدین شھاب ،القرافي -23
 ط مصر، القاھرة الجوزي ابن دار ،عبدالباقي فؤاد محمد ترقیم: السنن، ،ھـ 273 ت ماجة ابن یزید بن محمد ،القزویني -24
  .م 2011/ ھـ 1432 ،1
  .ـھ1328- 1327 سنة ،1 ط مصر، الجمالیة، المطبعة الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع ،الحنفي الدین عالء ،الكساني -25
  .م1995 - ھـ 1415 ،1 ط لبنان، بیروت العلمیة، الكتب دار الكبرى، المدونة ھـ، 179 ت االصبحي، أنس بن مالك -26
  .م2001 - ھـ1422 ،1 ط مصر، الصفا، مكتبة الجمیل، بن محمود تحقیق الموطأ، ،ھـ179 ت األصبحي نسأ بن مالك -27
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 بن األرقم دار ،واخوه تمیم نزار بن محمد تحقیق المسند، الصحیح ،ھـ 621 ت القشیري الحسین أبو ،الحجاج بن مسلم -28
  طبع. سنة بدون طبع، رقم بدون ،لبنان بیروت ،األرقم

  .بعط سنة وال طبع رقم بدون ،القاھرة ،العربي الفكر دار ،العقاب في الحق سقوط ،الصبور عبد نبیل ،النبرواي -29
 .م1988- ھـ1408 ،2 ط ،الكویت دولة ،الكویتیة الفقھیة الموسوعة ،اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة -30
 المعدل العقوبات قانون المتضمن 1966 سنة یونیو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 في مؤرخ 156–66 رقم مراأل -31

  .والمتمم
 الجزائیة اإلجراءات قانون یتضمن 1966 سنة یونیو 8 الموافق ھـ 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 155- 66 رقم األمر -32

  والمتمم. المعدل
 الھوامش:

تحقیق محمد  259ھـ، الصحیح المسند، كتاب الطھارة، باب خصال الفطرة رقم  621أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري ت  -1
 .143-142بن نزار تمیم واخوه، دار األرقم بن األرقم، بیروت لبنان، بدون رقم طبع، د. ط ص 

، 15ھـ، ج 1414، 3ھـ، لسان العرب، دار صادر، بیروت لبنان، ط  711المصري ت  اإلفریقيمحمد بن مكرم أبو منظور  -2
 .  75ص 

، 3ھـ، القاموس المحیط، تحقیق نصر الھوریني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  1291مجد الدین بن یعقوب الفیروزآبادي ت  -3
 . 1319م، ص 2009 -ھـ1430

 .476، ص مجد الدین الفیروز آبادي، المصدر نفسھ -4
 .419ص  2ھـ، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت لبنان، د.ط، د.ت، ج 770أحمد بن محمد الفیومي ت  -5
 .167ص ،30م، ج 1988-ھـ 1408، 2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، دولة الكویت، ط  -6
م،  2014قرآن، تحقیق عبد الرزاق المھدي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، د.ط، ھـ، أحكام ال543ابن العربي ت أبو بكر  -7

  .251، ص 1ج 
 .520، ص 2، ج 2005، 4دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط  عبدهللا سلمیان، شرح قانون العقوبات الجزائري، -8
   .119م، ص1971اإلسكندریة، د. ط،  رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، بال دار طبع، -9

ویوجد في القانون ما یسمى بالعفو الشامل ویسمى كذلك بالعفو العام: وھو العفو عن الجریمة وھو إجراء قانوني تنقضي بموجبھ  -10
ى ما یلي: من قانون اإلجراءات الجزائریة عل 6الدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة في أي مرحلة كانت علیھا، فتنص المادة 

تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتھم، وبالتقادم، والعفو الشامل. وھذا العفو ھو أداة في ید المشرع 
یقرر على أساس طبیعة المخالفات والفترة الزمنیة التي ارتكب فیھا، فیكون عادة الحقا ألزمة سیاسیة عصفت بالبلد، أو عن 

راب حصل صاحب تلك األزمة، والغرض منھ تحقیق تھدئة الخواطر. ویمكن القول "إن العفو الشامل ھو أعمال شغب واضط
إسدال ستار من النسیان على جرائم سابقة، وذلك بتجرید بعض األفعال من الصفة الجرمیة، بأثر رجعي فیصبح الفعل كما لو 

وضوعي یتعلق بجریمة، أو عدة جرائم محددة، ویستفید منھ كل كان مباحا". "فالعفو الشامل ینھي كل آثار الجریمة وھو عام م
شخص ارتكب ھذا الفعل المحدد، أو في الفترة المحددة. وما یمیز ھذا النوع انھ یصدر بنص من قبل البرلمان أي السلطة التشریعیة 

 یخصصھا لھ الدستور، وكذلك فيمن الدستور في فقرتھا السابعة "یشرع البرلمان في المیادین التي  139كما ورد في المادة 
المجاالت األتیة: "قواعد قانون العقوبات، واإلجراءات الجزائیة، السیما تحدید الجنایات، والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة 

  لھا". 
، 5الجزائر، ط  عبد هللا اوھایبیھ، شرح قانون اإلجراءات الجزائیة، دار ھومھ،، 523ینظر عبد هللا سلیمان، المرجع السابق ص 

 . 133 – 132، ص 2014- 2013
 -ھـ 1406، 2عبد القادر عودة، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان، ط  -11

   .609، ص 1م، ج 1986
 .193، ص2013، بدون رقم طبع، عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر -12
 . 829، ص 1688أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري، المسند الصحیح، المصدر السابق، رقم  -13
قال ابن رشد الحفید: "وأما السارق الذي یجب علیھ حد السرقة فإنّھم اتفقوا على أن من شرطھ أن یكون مكلفا..."، أبو الولید  -14

  . 230، ص 4م، ج  2004-ھـ 1425، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار الحدیث، القاھرة، د.ط، ھـ 595ابن رشد الحفید ت 
والقطع یكون في سرقة ما قیمتھ ربع دینار ذھبي فما زاد، أو ما یساویھا فضة وھو ثالثة دراھم، لما رواه البخاري عن ابن شھاب 

ھـ، الصحیح الجامع، 256إسماعیل البخاري ت محمد بن : تقطع الید في ربع دینار فصاعدا، عن عمرة عن عائشة قال النبي 
 -ھـ1431، دار اإلمام مالك، الجزائر، 6787كتاب الحدود، باب قولھ تعالى (السارق والسارقة)، ترقیم محمد فؤاد عبدالباقي، رقم 

  . 140-139، ص 4م، ج 2010
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حفید، ابن رشد ال قھاء الحجاز فأوجبوا القطع في ثالثة دراھم من الفضة، وربع دینار من الذھب"،قال اإلمام ابن رشد الحفید: "أما ف

 . 230، ص 4المصدر نفسھ، ج 
ھـ، كتاب 816الحد جمعھ حدود، في اللغة: المنع، وفي الشرع: عقوبة مقدرة، وجبت حقا � تعالى، على بن محمد الجرجاني ت  -15

 .146م، ص 2012 -ھـ 1433، 3دار النفائس، بیروت، ط  التعریفات، تحقیق المرعشلي،
ھـ، القوانین الفقھیة، ضبط وتصحیح محمد أمین الضناوي، دار الكتب العلیمة، 741ابن جزي الغرناطي ت  أبو القاسم محمد  -16

 .267م، ص 1998 -ھـ1418، 1بیروت لبنان، ط 
 7ھـ، ج 1328- 1327، سنة 1لشرائع، المطبعة الجمالیة، مصر، ط عالء الدین الكساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب ا -17

 . 85- 84ص 
ھـ، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،  977محمد الشربیني الخطیب ت  -18

  .177، ص 4د.ط، د.ت، ج 
 .235ص  4أبو الولید بن رشد الحفید، المرجع السابق، ج  -19
  .275، ص 8م، ج 1968 -ھـ1388ھـ، المغني، مكتبة القاھرة، مصر، د.ط، 620أبو محمد موفق الدین ابن قدامة المقدسي ت -20
 .70، ص 7عالء الدین الكساني، المصدر نفسھ، ج -21
الصباغ، دار الصحوة ھـ، الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي، تحقیق سید زكریا سید 463أبو یوسف محمد بن عد البر ت  -22

 .660م، ص  2011ھـ/1432، 1للنشر والتوزیع، مصر، ط 
صفر  21یتضمن قانون العقوبات صادر في  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66أمر رقم  -23

دیسمبر  30الموافق  1477ربیع األول عام  18مؤرخ في  19-15معدل ومتمم بقانون رقم  1966یونیو  11الموافق  1386عام 
  .2015سنة 

والجدیر بالذكر ھنا أن مشرعنا الجنائي حول بعض السرقات التي كانت توصف بالجنایة إلى جنح إثر تعدیل قانون العقوبات في 
من قانون العقوبات كتلك السرقات المرتكبة في  354و  352، ویتعلق األمر بالسرقات المنصوص علیھا في المادتین 2006

على تلك السرقات بالحبس  352ل العام أو في داخل نطاق السكك الحدیدیة فتعاقب المادة الطرق العمومیة أو في إحدى وسائل النق
دج، وكذلك الشأن في السرقة المرتكبة مع توافر ظرف اللیل،  1000000إلى  500000سنوات ، وبغرامة من  10إلى  5من 

سنوات وبغرامة  10سنوات إلى  5الحبس من فإن عقوبة تلك الجرائم فھي  354ومشاركة شخصین فأكثر وغیر ذلك فحسب المادة 
دج ، بعدما كانت المادتان المذكورتان تعاقبان على نفس األفعال تلك بوصف جنایة ... " احسن  1000000إلى  500000من 

 . 314-313، ص 2013، 15بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار ھومھ، الجزائر، ط 
 المصدر نفسھ. -24
األمر بالحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة اآلتیة: العزل، أو اإلقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة أو إسقاط یتعلق  -25

العھدة االنتخابیة، الحرمان من حق االنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام، عدم األھلیة لتولي مھام مساعد محلف، أو خبیر، أو 
القضاء إال على سبیل االستدالل، الحرمان من الحق في حمل األسلحة، وفي التدریس، أو في  اإلدالء بالشھادة على عقد أو أمام

إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بصفة أستاذ أو مدرس، أو ناظر، عدم األھلیة ألن یكون وصیا، أو مقدما، سقوط حقوق 
 وات على األكثر. الوالیة كلھا أو بعضھا. وتكون مدة الحرمان من سنة إلى خمس سن

 .13، ص 84، ج ر 2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في  23 – 06عدلتا بالقانون رقم  -26
 .24، ص 84، ج ر 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 -06المعدلة بالقانون رقم  -27
 66األمر رقم ، وقد حررت المادة  في ظل 24، ص 84، ج ر 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 -06المعدلة بالقانون رقم  -28

 الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.  1966یونیو  8المؤرخ في  156 –
 المعدلة بالقانون السابق الذكر في ظل األمر نفسھ. -29
 السابق. 156- 66، في ظل األمر رقم 2006دیسمبر  20المؤرخ في  01 -06المعدلة بالقانون رقم  -30
 السابق. 156 -66في ظل األمر رقم  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 -06المادة المعدلة بالقانون رقم  -31
 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156 – 66أمر رقم   -32
العمومیة في جرائم معینة  الشكوى إجراء یباشره المجني علیھ أو وكیل خاص عنھ، یطلب فیھ من القضاء تحریك الدعوى -33

یحددھا القانون على سبیل الحصر إلثبات مدى المسؤولیة الجنائیة في حق المشكو في حقھ... عبدهللا أوھایبیھ، المرجع السابق، 
  .100ص 

المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156 – 66األمر أمر رقم  -34
 لمتمم.وا

  .331، ص 1ج  ،المرجع السابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة -35
الدعوى: "المدنیة مطالبة من لحقھ الضرر من الجریمة وھو المدعي المدني من المتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أمام  -36

 رتكبھا فأضرت بھ"، ینظر: عبد هللا اوھایبیھ، المرجع نفسھ، صالقضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابھ نتیجة الجریمة التي ا
12. 
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المقصود بالمصالح الخمسة تلك الضروریات المتمثلة في: حفظ الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وكما قال الشاطبي:  -37

ھـ، الموافقات في أصول الشریعة، تعلیق عبدهللا دراز، 790"وقد قالوا إنّھا مراعاة في كل ملة" ینظر أبو اسحاق الشاطبي ت 
. ودلیل الحصر كما قال األئمة ھو النظر إلى الواقـــــع وعادات الملل 7، ص 2، د.ط، د.ت، ج دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان

والشرائع باالستقراء، فمن شأن إھدار تلك الضروریات إھدار للحیاة اإلنسانیة ككل لذا ُعدت شرعا مصالح واجبة الحمایة من كل 
الجرائم اآلتیة، الردة وكانت انتھاكا لضروریة الدین، والقتل العمد انتھاكا ، وكان الخطر في الجـــملة ما یقابلھا من یھددھاخــطر 

لضروریة النــفس، والزنا والقذف انتھاكا لضـــــروریة النسل والعرض، والّسرقة انتھاكا لضروریة المال  والسكر وما شاكلھ 
ذات النوعیة لكل منتھك لتلك الضروریات من طریق  انتھاكا لضـــــــروریة العقل، فناسب شرعا سن العقوبات الرادعة والجازرة

 تلك الجرائم اآلثمة.  
، 8محمد سعید رمضان البوطي، على طریق العودة إلى اإلسالم رسم لمنھاج وحل لمشكالت، مكتبة رحاب، الجزائر، ط  -38

 .128م، ص 1987 -ھـ 1408
الحدود، باب إقامة الحدود، ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن ھـ، السنن، كتاب  273محمد بن یزید ابن ماجة القزویني ت  -39

 .263م، ص 2011ھـ/1432، 1الجوزي، القاھرة مصر، ط 
، تحقیق محمود بن الجمیل، مكتبة 1521ھـ، الموطأ، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة... رقم 179مالك بن انس األصبحي ت  -40

،  وصححھ 269، ص2595، ابن ماجة القزویني، المصدر السابق، رقم 489 م، ص 2001 -ھـ 1422، 1الصفا، مصر، ط 
 األلباني.

 .531، ص 4م، ج 1995 -ھـ 1415، 1مالك بن أنس األصبحي، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط  -41
 .141، ص 1جشھاب الدین أبي العباس القرافي، الفروق، بیروت، لبنان، عالم الكتب، د.ط، د.ت،  -42
 .415م، ص2004 -ھـ1425، 1طلحة بن محمد غوث، االدعاء العام وأحكامھ في الفقھ والقضاء، كنوز اشبیلیا، الریاض، ط  -43
  .829، ص 1688أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف، المصدر السابق، رقم  -44
 .  610، ص 2م، ج 1968ھـ/ 1387لمدخل الفقھي العام، مطبعة طربین، دمشق، بتصرف ینظر، مصطفى الزرقا، ا -45
 . 94نبیل عبد الصبور النبرواي، سقوط الحق في العقاب، دار الفكر العربي، القاھرة، د.ط، د.ت، ص  -46
العقوبة األصلیة: ھي العقوبة التي یصدر الحكم بھا دون أن تلحق بھا أیّة عقوبة أخرى. ینظر منصور رحماني، الوجیز في  -47

   .237د.ط، د.ت، ص القانون الجنائي العام، دار العلوم، عنابة، 
ن إال في طبق بقوة القانون، وال تكوالعقوبة التبعیة: ھي العقوبة التي تترتب على عقوبة أصلیة وال یصدر الحكم بھا، وإنما ت -48

 . وقد ألغیت مجمل ھذه العقوبات في ظل العقوبات الساري المفعول.238الجنایات. منصور رحماني، المرجع السابق، ص 
وبات من قانون العق 9العقوبة التكمیلیة: ھي عقوبة تابعة لعقوبة أصلیة بحیث ال یجوز الحكم بھا منفردة. وقد نصت علیھا المادة  -49

 .238لدینا. منصور رحماني، المرجع نفسھ، ص 
 .522عبدهللا سلیمان، المرجع السابق، ص  -50
الدعوى المدنیة: مطالبة من لحقھ ضرر من الجریمة وھو المدعي المدني من المتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أمام  -51

 .142تكبھا فأضرت بھ. عبدهللا اوھایبیھ، المرجع السابق، ص القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابھ نتیجة الجریمة التي ار
الدعوى العمومیة: مطالبة الجماعة بواسطة النیابة العامة القضاء الجنائي توقیع العقوبة على مرتكب الجریمة. عبدهللا اوھایبیھ،  -52

 .48المرجع نفسھ، ص 
ھـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66، المعدل والمتمم لألمر رقم 1995فبرایر  25المؤرخ في  10-95األمر رقم  -53

 یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة.  1966یونیو سنة  8الموافق 
المادة فھي من األمر  ) الوردة قبل3من قانون اإلجراءات، بینما المادة ( 1969سبتمبر  16المؤرخ في  73 – 69األمر رقم  -54

  یتضمن قانون اإلجراءات. 1966یونیو سنة  8ھـ الموافق  1386صفر عام  18والمؤرخ في  155 – 66رقم 
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   :الملخص
من المستجدات المالیة المعاصرة التي نالت اھتمام الكثیر من الباحثین، العمالت االفتراضیة أو العمالت 

المشفرة التي راجت وانتشرت في العالم، مما أدى إلى البحث والتساؤل عن مدى نجاعتھا بالمجال  اإللكترونیةالرقمیة 
اإلشكال القائم حولھا؛ نحاول تسلیط الضوء علیھا وفق االقتصاد الرقمي، وذلك من جانب البعد الشرعي، وإلزالة 

الضوابط الشرعیة التي أقرھا الشارع، وھذه الورقة البحثیة تخص علة الثمنیة التي تتحقق بالتمول والرواج بالنقود 
 قالمتداولة سواء األصلیة بالخلقة( الذھب والفضة) أو االصطالحیة التي ھي األوراق النقدیة، وذلك في مدى تحق

   .اعتبارھا نقوًداو ،ھذا الرواج والتمول بالعمالت االفتراضیة
 النقود؛ العمالت االفتراضیة؛ البتكوین؛ علة الثمنیة؛ الحكم الشرعي.الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
Among the contemporary financial developments that have attracted many researchers’ 

attention, virtual currencies or electronic digital crypto currencies that spread in the world, 
which led to researching and questioning the extent of their effectiveness in the digital economy 
field, and that from the legal aspect. And to eliminate the existing problem around it we are 
trying to shed light on it in accordance with the legal controls approved by the legislator; this 
research paper pertains to the pricey problem that is achieved by the funding and the salability 
with traded money, whether the original (gold and silver) or the idiomatic ones which are 
banknotes, and that is in the extent of this prosperity and financing with the virtual currencies, 
and it be considered money. 
key words : money; virtual currencies; Bitcoin the pricey problem; Islamic ruling. 
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  مقّدمة: 
من أكثر المسائل الفقھیة المعاصرة التي القت اھتمام الباحثین، المعامالت المالیة المعاصرة حیث تمثل 
جزء كبیر من الفقھ، وبلغت حاجة الناس إلیھا عظیمة؛ ومن أجّل أبوابھا النقود لَِما تختص بھ في المعامالت بین 

وتحول خطیر بالنقود األصلیة واالصطالحیة من مراحل الناس؛ وتعتبر العمالت االفتراضیة مرحلة جدیدة 
وبدأ بظھور عملة البتكوین، التي لم تتبناھا أي جھة رسمیة  التطور النقدي الذي استمر طیلة العصور الماضیة،

لتسییرھا وتنظیمھا، لكونھا المركزیة وما یشوبھا من اضطراب وعدم استقرار، وتجاھل الجھات الرسمیة لھا 
حكومات من تداولھا، إالّ أن ھناك من خاض في غمارھا والمضاربة بھا ألجل عائداتھا، ورغم ذلك والتحذیر ال

لم یبن الغموض الذي یحیط بھا، وسنحاول جاھدین التعرف علیھا بما أتیح من معلومات، ودراستھا من منظور 
  شرعي وبیان علة الثمنیة بھا وأثرھا الشرعي في ذلك.

 :أھمیة الدراسة -أ
 على وقعةالمت واآلثار المخاطر لتفادي معمقة دراسة یستوجب االفتراضیة، للعمالت المتزاید النتشارا إن -

  .بھا التعامل شرعیة ومعرفة بھا، التعامل قبل المسلمة المجتمعات
عامالت في الم االقتصادیة، الساحة على ظھرت الجدیدة المالیة وابتكارات كفكرة منھا االستفادة یمكن كما -

  التجاریة وتسخیرھا لخدمة المجتمعات اإلسالمیة بضوابط شرعیة.
مواجھة االقتصاد الرقمي بأدواتھ، التي أصبحت العمالت الرقمیة جزًء منھا، وتكییفھ فقھیا على القواعد  -

  الشرعیة، تفادیا للوقوع في الشبھات التي حذر منھا الشارع الحكیم. 
 :أھدف الدراسة -ب

 ومدى یةالتقلید النقود مطابقتھا ومدى االفتراضیة، العمالت حقیقة لبیان تھدف البحثیة الورقة ھذه
  .لفقھاءا حددھا التي النقود خصائص بھا تتحقق وھل إصدارھا، بعد بھا للتعامل نقدیة كوحدة نجاحھا إمكانیة

   :منھج الدراسة -ج
تبعا لنوعیة الدراسة فھي تتطلب المنھج الوصفي التحلیلي المقارن في وصف العمالت االفتراضیة 
لجمع عناصر ھذه النازلة المستجدة، وتحلیلھا لمعرفة مدى مطابقتھا للنقود التقلیدیة آخذین في ذلك منھج 

الثمنیة،  عنھا الفقھاء، من الناحیةاالستقرائي من أقوال الفقھاء للمقارنة بینھا وبین النقود األخرى التي تكلم 
  واستنباط األثر الشرعي بھذه العمالت؛ من خالل أقوالھم. 

 :الدراسات السابقة -د
بالكافیة والواسعة، وجلّھا بحوث ومقاالت محتشمة ال  لكترونیة المشفرةال تعتبر الدراسات عن العمالت اال

تف بالقدر الذي یحدد التصور الدقیق لھذه النازلة المھمة ألھمیة ارتباطھا بالشؤون العامة للناس، ونذكر 
  منھا:

كتاب "العمالت االفتراضیة حقیقتھا وأحكامھ الفقھیة"، لیاسر عبد الرحمن بن عبد العزیز آل عبد السالم،  -
ن فیھا مفھوم العمالت االفتراضیة وخاصة البتكوین، وحكمھا الشرعي من حیث الثمنیة واإلصدار وبیّ

 والصرف. 
دراسة "النقود االفتراضیة" لعبد هللا بن سلیمان بن عبد العزیز الباحوث، بیّن مفھوم العمالت الرقمیة  -

ع اشئة عن انتشارھا واستعمالھا كوسیلة دفوأنواعھا وآثارھا االقتصادیة، وتحلیل أبرز اآلثار االقتصادیة الن
 جدیدة.
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مع تزاید وتنامي التعامل بالعمالت االفتراضیة، وانتشارھا بین الناس، فإن مشكلة الورقة البحثیة 
تتبلور في معرفة علة الثمنیة ھل ھي متعدیة بالعمالت االفتراضیة وھل یصطلح علیھا أنھا ثمنا عرفاً وشرعاً 

  (الذھب والفضة)؟ لذا علینا اإلجابة عن األسئلة التالیة:مثل النقود األصلیة 
  وأثرھا الشرعي بھا؟ ، المشفرة؟، وھل تتحقق بھا علة الثمنیة اإللكترونیةماھیة العمالت 

  ویمكن اإلجابة عن ھذه اإلشكالیة بانتھاج الخطة اآلتیة:
  ، علة الثمنیة؛مفھوم مصطلحات الدراسة، العمالت االفتراضیة، البتكوین المبحث األول:
  : ثمنیة العمالت االفتراضیة (البتكوین أنموذجا) وأثرھا الشرعي)؛المبحث الثاني

  الخاتمة.
  

  المبحث األول: طرح مصطلحات الدراسة 
 الثمنیةالمطلب األول: مفھوم علة 

  الفرع األول: تعریف العلة. 
كرار تباعاً، تعلیل الشيء بمعنى الت التفعیل من العّل والعلل، وھو الشرب بعد الشرب :العلة لغة -أوال 

  . 1ویقال عّل أو اعتّل، بمعنى المریض، فبكون التعلیل بمعنى التأثیر، أي یؤثر في أمر من األمور
  2ثانیا: العلة في االصطالح

  ھو ما یترتب على الفعل من نفع أو ضر، مثل ما یترتب على الزنا من اختالط األنساب. -1
یترتب على تشریع الحكم من مصلحة، أو دفع مفسدة، كالذي یترتب على إباحة البیع من تحصیل  ما -2

  النفع.
  .ھو الوصف الظاھر المنضبط الذي یترتب على تشریع الحكم عنده مصلحة للعباد -3
  الثمنالفرع الثاني: تعریف  

 مین أي مرتفع الثمن، وما، ما تستحق بھ الشيء، وثمن كل شيء قیمتھ، والشيء الثالثمن لغة -أوال
  . 3یحصل عوضا عن الشيء فھو ثمنھ

، المراد بالثمن ھو النقد، أي شيء یلقى قبوال عاما كوسیط للتبادل، في أي الثمن في االصطالح -ثانیا
  . 4حال كان

 الفرع الثالث: تعریف العلة الثمنیة
ھو تعلیق األحكام الواردة بشأن النقدین من الذھب والفضة بوصف الثمنیة (مذھب  التعلیل بالثمنیة

الجمھور)، فمنھم من ربط الحكم بالثمنیة الغالبة، واعتبرھا وصفا قاصرا ال یتصور تحققھ في غیر النقدین 
ي ثور وھو مذھب أب7، وروایة عن أحمد،6ومذھب الشافعیة 5وما یساق من عینھما، وھو المشھور عن مالك

"الطعام بالطعام  قال: وسعید بن المسیب، واستدلوا بحدیث معمر بن عبد هللا رضي هللا عنھ، أّن رسول هللا 
أي أن الطعام وصف شرف، إذ بھ قوام األبدان، والثمنیة وصف شرف، إذ بھ قوام األموال،  8مثال بمثل"

  . 9فیقتضي التعلیل بھما
واإلجماع على جواز جعل الذھب والفضة في سائر األموال، ومنھا الموزونات، مما یدل على أن 

  الوزن لیس ھو العلة وإنما الثمنیة ھي الوصف األنسب لھذا الحكم.
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ومنھم من ربط الحكم بالمعنى األعم وھو مطلق الثمنیة، واعتبرھا من األوصاف المتعدیة التي یمكن  
  . 10ى قبوال عاما كوسیط للتبادل، على أّي صورة كان ومن أّي مادة اتخذتحققھا في كل شيء یلق

"والمقصود ھنا: الكالم في علة تحریم الربا في الدنانیر والدراھم، واألظھر  قال ابن تیمیة رحمھ هللا:
  .11أّن العلة في ذلك ھي الثمیة، ال الوزن كما قالھ جمھور العلماء"

ة ھو الذي یتفق مع الحكمة في جریان الربا في الذھب والفضة، ألن ودلیلھم في التعلیل بمطلق الثمنی
تحریم الربا ھو عموم المصلحة في استقرار العملة وثباتھا، وال تكون كالعروض تزید وتنقص، فتفقد 

  .12خصوصیتھا كأثمان لألشیاء مھما اختلفت مادتھا، وتكون قیم للمتلفات والدیات ومعیار لألموال
المطلقة ھو الذي یتناغم مع مقاصد الشارع ویجري على نسق مقرراتھ كما قال ابن  والتعلیل بالثمنیة

"الوسیلة المحضة ال یتعلق بھت بھا الغرض ال بمادتھا وال بصورتھا یحصل بھا المقصود كیفما  تیمیة:
ینھم، بأي ال تقصد لذاتھا، بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا من أجل معامالت الناس الضروریة فیما ، 13كانت"

فاألثمان تكون في الذھب والفضة، كما تكون في الفلوس، واألوراق النقدیة حالیا، وكل ما تعارف علیھ الناس 
  .14كأثمانا في كل ما استجد من العصور

  المطلب الثاني: مفھوم العمالت االفتراضیة 
  الفرع األول: تعریف العمالت االفتراضیة 

ھي عملة رقمیة مشفرة (لیس لھا كیان مادي ملموس أو وجود فیزیائي) منتجة بواسطة برامج حاسوبیة 
وال تخضع للسیطرة أو التحكم فیھا من جانب بنك مركزي أو إدارة رسمیة دولیة، ویتم استخدامھا عن طریق 

ملین اختیاریا لدى المتعااالنترنت في عملیات الشراء والبیع أو تحویلھا إلى عمالت أخرى، وتلقى قبوال 
  . 15فیھا

كما أنھا وحدة التبادل التجاري التي ال تتواجد إال بالھیئة اإللكترونیة المشفرة، غیر مركزیة تعمل 
یتم إدارتُھا بالكامل من قبل مستخدمیھا بدون أي سلطة مركزیة أو وسطاء عبر الوسائط  ،بنظام "الند للند"
  اإللكترونیة فقط.

  .16لشراء سلع عینیة أو منافع مختلفة -كالجوال والتابلت ونحوھا-مثل الكمبیوترات واألجھزة الذكیة 
ھي تمثیل رقمي لقیمة ال تصدر ال عن بنك المركزي وال عن السلطات العامة، ولیست بالضرورة و

بھا  نیون التعاملمتعلقة بالعملة الورقیة (الدوالر والیورو) ویقبل األشخاص العادیون واألشخاص القانو
  . 17كوسیلة للدفع ویمكن تحویلھا أو تخزینھا أو تداولھا إلكترونیا

وعند التطرق للعملة الرقمیة المشفرة، یجدر التحدث عن أول عملة بھذا النظام االفتراضي وھي 
البتكوین، وعلى أسسھا كانت العمالت األخرى مثیالتھا، فھي مجموعة مفاھیم تكنولوجیة تؤسس قاعدة 

مالت تسمى ه العذالعملة الرقمیة، تستعمل لتخزین وتحویل قیمة العملة الرقمیة بین المشتركین، الوحدة من ھ
لكترونیة أو بدونھا، مستعملین وسائط اإل اإلنترنتویتواصلون عبر بروتوكول البتكوین بشبكة ، البتكوین

  الحاسوب أو الھواتف الذكیة.
ویلھا إلى األشخاص أو المنظمات، وذلك باستخدام المحفظة ویمكن أن تستخدم للشراء أو للبیع وتح

بمفاتیح رقمیة لكل من المرسل  اإلنترنت" وذلك بتحمیل التطبیق الخاص بھا من walletاإللكترونیة "
والمرسل إلیھ حال ضیاع الرقم السري أو نسیانھ ال یمكن استرجاعھ جمیع األحوال وبالتالي ضیاع المحفظة 

  .18اإللكترونیة
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  فرع الثاني: العملة االفتراضیة (البتكوین)ال
ھي أول عملة أطلقت بھذا النظام الالمركزي، وھي عملة معماة  :تعریف البتكوین -أوال

)cryptocurrency ( أي تعتمد على مبادئ التشفیر في جمیع جوانبھا، وأشھر العمالت اإللكترونیة وأوسعھا
انتشاراً، وبقیة العمالت مماثلة لھا تقریبا في اإلنتاج والتطبیق، ما عدا بعض التفاصیل الفنیة، باستثناء عملة 

بكة جدید جامع بین ش الریبل فھي تختلف كونھا لھا نظام خاص وھي مركزیة؛ وتعتبر عملة البتكوین نظام
الدفع والنقود اإللكترونیة، تعمل بنظام (الند للند)، تُدار من قِبل مستخدمیھا بدون أي سلطة مركزیة أو 

  .19وسطاء
" Satoshi Nakamotoساتوشیناكاموتو" م قام شخص مجھول اسمھ2008في عام : نشأة البتكوین -ثانیا

وني "الند للند" اإللكترونیة) في موقع خاص بالتشفیر اإللكتر بنشر ورقة عمل بعنوان: (البیتكوین: نظام عملة
م قام بإنتاج أول 2009بیّن طریقة عمل عملة "بتكوین" وحمایتھا من التزییف واإلنفاق المزدوج، وفي عام 

مجازا من تعدین المعادن أو التنقیب عنھا، وعّرفھا أنھا  Mining)عملة "بتكوین" بعملیة التعدین أو التنقیب (
نظام نقدي جدید للدفع اإللكتروني، وبأن التعامل بھا وتحویلھا یكون مباشر بین المستخدمین بنظام "الند للند" 
دون االعتماد على طرف وسیط؛ وھذه العملة ترتكز على التشفیر بین طرفین، وتُْبنى على نظام مجھولیة 

 نوك مركزیة، فھي ال تراقب من قبل البنوكأفراد المعامالت اإللكترونیة، وذلك بھدف االبتعاد عن رقابة الب
؛ في ھذه العملیة یقوم المستخدم بتحمیل تطبیق 20بأنواعھا المختلفة والھیئات وال تخضع لقوانین البنوك

البتكوین وعند تفعیلھ یبدأ بإنتاج عمالت غیر قابلة للتكرار من مبرمجات متخصصة یتم تشغیلھا على حواسب 
  إلصدار كمیة محددة، كل أربع سنوات تنخفض الكمیة إلى النصف. خاصة ذات طاقة عالیة، صممت

مصطلح التنقیب أو التعدین مبالغ فیھ، لكون أن ھذه : ngiMin 21عملیة التعدین أو التنقیب  -ثالثا
العملیات الخوارزمیة ال تمد بصلة إلى التنقیب عن المعادن (الذھب والفضة وغیرھا) ال من حیث العمل أو 
من حیث تقنیة البحث، فھو غموض یضاف إلى جھة اإلصدار كما أنھ نوع من اإلغراءات اتجاه المجتمع 

ل الجدید من أجل االندماج فیھ وتحقیق أكبر عدد من المستخدمین، ویمكن القول أن لجذبھ إلى ھذا البروتوكو
مبدأ عمل سجل البتكوین ضخم، یُسجل علیھ كل المستخدمین للشبكة الذي یملكون البتكوین بحكم أنھم اعتمدوا 

إلى سجل  إضافتھاالتطبیق وقاموا بالعمل علیھ، وتكمن مھمة المنقبین في جمع المعلومات و التحقق منھا، ثم 
إْذ یقوم نظام البتكوین بحفظ المعلومة الُمدخلة في  البتكوین ویحتاجون بذلك إلى حساب الھاش خاص بذلك،

  سجلھ مرفقة بھاش خاص.
   Proofوبالتالي یمكن للجمیع التحقق من صحة البیانات وعدم تغییرھا وباعتماد مبدأ "إثبات العمل" 

of work .وعملیة حساب الھاش صعبة، یسعى كل واحد للقیام بھذه العملیات (عملیات  یتجنب تغییر البیانات
حفظ المعلومات) قبل غیره (عملیة تنافسیة)، ألن ھناك مكافأة لمن ینھي العمل قبل غیره بحیث یضیف 

(تخفیض المكافأة إلى النصف كل أربع سنوات)  عملیة تحویل إضافیة إلى السجل بقیمة خمسین بتكوین
ي عنوان وغالبا یكون عنوانھ الخاص بھ، وتعتبر مكافأة نظیر القیام بتحدیث السجل، وبالتالي یرسلھا أل

فالمنقبین حسب تسمیتھم ھم أقرب من أن یكونوا محافظي حسابات یدفع لھم نظیر التحقق من العملیات سابقة 
صمیم بشكل ه الطریقة ضمن تالتي قاموا بھا مع المنافسة فیما بینھم الستمرار العمل في تحصیل البتكوین بھذ

یضمن حدا معینا من معالجة عملیات التحویل، حیث یتم إضافة كتلة جدیدة للسجل كل عشرة دقائق تقریبا، 
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وتزداد الصعوبة في ظل تزاید المنقبین داخل النظام، وقد حدد عدد البتكوینات بواحد وعشرین ملیون وحدة 
  في آخر عملیة تحویل.

  22خصائص البتكوین -رابعا
  عملة رقمیة تخیلیة لیس لھا أي وجود مادي ملموس (فیزیائي)، ولیس لھا أي قیمة ذاتیة. -1
عملة غیر قانونیة؛ بمعنى أنھا غیر مدعومة من أي جھة رسمیة أو مؤسسیة أو منظمة دولیة إال عملة  -2

  الریبل.
  مفتوحاً، یتاح لجمیع المتعاملین وإمكانیة تعدینھا بحسب إمكاناتھم الفنیة والتقنیة. برنامجھا -3
تستخدم من خالل اإلنترنت فقط وفي نطاق المؤسسات والشركات والمواقع اإللكترونیة التي تقبل التعامل  -4

  بھا.
واسطة فرة عبر اإلنترنت، وبیمكن تبادلھا بالعمالت الورقیة الرسمیة؛ مثل الدوالر والیورو، بعملیات مش -5

  مواقع متخصصة أو أجھزة صرافة آلیة خاصة.
  تتم عملیات التبادل التجاري بواسطتھا من شخص آلخر بصورة مباشرة، دون حاجة لتوسیط البنك. -6
 ال یوجد حد معین أو سقف محدد لإلنفاق أو الشراء كما في بطاقات االئتمان المختلفة. -7
  لرقابیة تتبع أو مراقبة عملیات التحویل التي تتم بواسطتھا.عدم إمكان الجھات ا -8
 عدم قدرة السلطات النقدیة في أي دولة على التحكم في عرضھا أو سعرھا. -9

نظرا للتقنیة المتطورة وطبیعتھا الالمركزیة لشبكتھا، فھي سریعة وسلسة ولھا أكثر من طریقة في  -10
 عملیات.

  ممیزات البتكوین -خامسا
عنھ تأكید  مما ینتج اإللكترونیة: تعد قیمة التحویالت قلیلة بالمقارنة مع تحویل النقود سوم القلیلةالر -1

  أسرع.
  ھذا بفضل تقنیة البلوك شین الذي یضمن األمن لشبكة البتكوین.األمن والتحكم:  -2
الل ألنھ مؤمن من خ : فال یمكن ألي أحد التحكم أو التالعب ببروتوكول البتكوینالشفافیة والحیادیة -3

  نظام التشفیر مما یتیح الوثوق بھ.
من الممكن إرسال واستقبال أي مبلغ من األموال لحظیا من أو إلى أي مكان في العالم وفي  حریة الدفع: -4

 أي وقت بدون وسیط الثالث(البنوك)، وبدون قیود أي للمستخدمین التحكم في أموالھم بشكل كامل.
: معامالت البتكوین آمنة، غیر قابلة للعكس، وال تحتوي على معلومات المستھلك رمخاطرھا أقل للتجا -5

 الخاصة، مما یحمي التجار من الخسارة الناشئة عن االحتیال أو المحاوالت غیر اآلمنة السترجاع األموال.
كومة ي حال تخضع لحدود جغرافیة كما أنھا ال تتحكم فیھا أي دولة ولیست تابعة أل تتسم بالعالمیة: -6

 ویتداولھا المستخدمون من كل الجنسیات.
  المبحث الثاني: علة الثمنیة بالعملة االفتراضیة (البتكوین) وأثرھا الشرعي

إن الجدل الذي وقع باألوراق النقدیة في بدایات ظھورھا في مراحل التطور التاریخي للنقود، واألٌقوال 
، ینسحب ھذا األمر على العمالت 23باعتبارھا أثمانا عرفیة)المختلفة في تكییفھا (مع القول الراجح 

  االفتراضیة أیضا؛ وبدایة نتكلم عن النقود عند الفقھاء.
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  المطلب األول: نظرة الشریعة للنقود
  أشار العلماء إلى النقود لعدة اعتبارات ھي:

  الفرع األول: النقد بالخلقة
بالخلقة؛ وقد ذكر ذلك الغزالي: "خلق هللا الدنانیر والدراھم اعتبر الفقھاء أن الذھب والفضة ھما نقدان 

حاكمین ومتوسطین بین سائر األموال حتى تقدر سائر األموال بھما" وقال أیضاً "ثم یحتاج إلى مال یطول 
، وقال: 24بقاؤه ألن الحاجة إلیھ تدوم، وأبقى األموال المعادن فاتخذت النقود من الذھب والفضة والنحاس"

ا هللا تعالى لتتداولھا األیدي ویكونا حاكمین بین األموال بالعدل ولحكمة أخرى وھو التوسل بھما "خلقھم
لسائر األشیاء ألنھما عزیزان في أنفسھما، وال غرض في أعیانھما ونسبتھما إلى سائر األشیاء نسبة واحدة 

  .25فمن ملكھا فكأنھ ملك كل شيء"
فضة فال: "ثم إن هللا خلق الحجرین المعدنیین من الذھب وذكر ابن خلدون وظائف النقدین الذھب وال

  .26والفضة قیمة لكل متمول، وھما الذخیرة والقنیة ألھل العالم في الغالب"
قال المقریزي: "إن النقود التي تكون أثمانا للمبیعات وقیما لألعمال، إنما ھي الذھب الفضة فقط، ال 

مم وال طائفة من الطوائف البشر أنھم اتخذوا أبدا في قدیم یعلم في خبر صحیح وال یستقیم عن أمة من األ
  .27الزمان وال حدیثھ نقدا غیرھا"

  الفرع الثاني: النقود اصطالحیة 
النقود بالوظائف التي تؤدیھا، عّد الفقھاء النقود وسیط للتبادل ووحدة حساب وأداة للدفع المؤجل 

  تحقق النقدیة فیھا.ومخزن للقیمة، وھذا االعتبار اصطالحي ألن وظائفھا 
"لو أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى تكون لھا سكة وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب  قال اإلمام مالك:
  .28" والورق نظرة (نسیئة)

"لقد ھممت أن أجعل الدراھم من  وأراد عمر بن الخطاب أن یُغِیر النقد إلى جلود اإلبل حیث قال:
  .29فأمسك"الجلود، فقیل إذاً ال بعیر، 

وھو رأي المعاصرین من الفقھاء في اعتبار النقود بالوظائف، قال عبد هللا منیع: "النقد ھو كل شيء 
  . 30لقي قبوالً لوسط للتبادل مھما كان ذلك الشيء وعلى أي حل یكون"

  31"النقود ھي أي شيء یكون مقبوالً عاماً كوسیط للتبادل ومقیاس للقیمة". وقال أحمد سالوس:
ختالف في كون النقود بالخلقة أو باالصطالح بین الفقھاء، إالّ أنھم اتفقوا أنھا تكون مقبولة رغم اال

والثبات النسبي للقیمة، وكون الغایة منھا التوسل إلى إتمام المعامالت بین  32قبوالً عاماً (الرواج والتّمول)
"إن المقصود من األثمان (النقود) أن  الناس، وال منفعة في أعیانھا، وھذا ما أشار إلیھ ابن تیمیة حیث قال:

تكون معیاراً لألموال، یتوسل بھا إلى معرفة مقادیر األموال، وال یقصد االنتفاع بعینھا"؛ وقال كذلك: "أما 
الدرھم والدینار فما یعرف لھ حد طبیعي وال شرعي، بل مرجعھ إلى العادة واالصطالح، وذلك ألنھ في 

ل الغرض أن یكون معیاراً لما یتعاملون بھ... و الوسیلة المحضة التي ال األصل ال یتعلق المقصود بھ، ب
  .33یتعلق بھا غرض، ال بمادتھا وال بصورتھا یحصل بھا المقصود كیفما كانت"

فیرجح أن النقود یمكن أن تكون باالصطالح ألنھا تؤدي المقصود منھا، أي أنھا كل ما لقي قبوال عند 
م بھ الناس ویكون مقیاسا للقیمة،  ووسیلة للتبادل وأداة للدفع، ومستقراً للقیمة بالقدر الذي ال یضر، وثمن تُقَوَّ

  األموال وتترتب علیھ األحكام، مثل الربا والزكاة والقرض.
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  الفرع الثالث: أقوال الفقھاء في ثمنیة الفلوس
وس لثمنیة الفإن القول بالثمنیة في أي نقود كانت، أو عمالت یجرنا أوال إلى أقوال الفقھاء في 

  لنقود.ا؛ واستنباط مسالكھم في اعتبار الثمنیة باختالفھم فیھاو
وھي النقود التي تضرب من النحاس، وأحیانا من معادن أخرى كالحدید، أي : مفھوم الفلوس -أوال

من غیر الذھب والفضة، وكانت ذات قیمة یجري التعامل بھا بین الناس، وتصدر بإذن السلطان؛ واختلف 
الفقھاء في الحكم علیھا بالنظر إلى أصلھا، وھي العرضیة كعرض من عروض التجارة، أو ما تؤول إلیھ 

  .34نیةوھو الثم
  ثمنیة الفلوس -ثانیا

: ذھب المالكیة، والحنفیة في قول، وأحمد في روایة، أن الفلوس الرائجة لھا صفة الثمنیة، القول األول
وتكون مثل النقدین األصلیین، الذھب والفضة؛ جاء في المدونة في باب الزكاة، قال ابن القاسم: سئلت اإلمام 

  .35أكره ذلك، وما أراه مثل الذھب والورق في الكراھیة مالك، أیباع الفلس بفلسین؟ فقال: إني
: "ویجوز بیع المعدودات المتقاربة من غیر المطعومات بجنسھا، متفاضال عند 36وفي بدائع الصنائع

  أبي حنیفة وأبي یوسف، یدا بید كبیع الفلس بالفلسین بأعیانھما، وعند محمد ال یجوز".
  :أدلتھم

 .أثمان تقاس بھا السلع، وتلقوھا بالقبول فیما بینھمعلى أن الفلوس  تعارف الناس -1
 .تقاس بھا األشیاء مثل الذھب والفضة كثمن لھا، فتوصف بالثمنیة ألنھا معیار لألشیاء -2

 الضرر القائم من اعتبارھا سلعة (عروض التجارة)، فیباع الفلس بفلسین فیقصد االنتفاع بھا.
ي قول آخر، والحنابلة في روایة ثانیة، أن الفلوس عرض فال : ذھب الشافعیة، والحنفیة فالقول الثاني

تعطي صفة الثمنیة وال تلحق بالنقود الذھبیة والفضیة، فال تجب فیھا الزكاة إالّ إذا أعدت للتجارة، ویجوز 
 "وال بأس بالسلف إلى أجل، وألن ذلك بیعھا نسیئة، كما بیعھا بجنسھا متفاضلة؛ قال الشافعي رحمھ هللا:

"وال یجوز أن یسلم ذھب في الذھب، وال فضة في الفضة،  ؛ وقال في موضع آخر:37ما فیھ الربا"لیس م
وال ذھب في فضة، وال فضة في ذھب، ویجوز أن یسلم كل واحد منھما في كل شيء خالفھما من نحاس 
وفلوس وشبھ رصاص وحدید وموزون ومكیل مأكول أو مشروب أو غیر ذلك من جمیع ما یجوز أن 

  .38یشترى"
وعند أبي حنیفة، وأبي یوسف، أنھما كالعروض، وقول صاحب الرد المختار في حاشیتھ: "وفلس 

  .39بفلسین"
  علة الثمنیة تقتصر على الذھب والفضة ألصل الخلقة فیھما، فال تتعدى إلى الفلوس وتعتبر عروض.أدلتھم: 
  الراجح:

  األول ھو الراجح من عدة جوانب:بعد النظر في أدلة القولین ومناقشتھما یتبین أّن القول 
قوة أدلتھم من حیث الواقع الذي یسندھم، وھو رواج الفلوس وانتشارھا وتعارف الناس على ثمنیتھا،  -1

 (الذھب والفضة). وإصدارھا من قِبَل السلطان مثلھا مثل سك النقود األخرى
الشریعة في مراعاة مصالح الناس باتخاذ الفلوس أثمانا تقوم بھ األشیاء ولیست سلعا، بدفع الضرر  مقاصد -2

القائم من ذلك وھو عدم ثبات قیمتھا وتذبذبھا مما یؤدي إلى فساد أمور العباد، وكذلك في نفي أحكام النقود 
 من الربا والزكاة والصرف، مما یؤدي إلى مفاسد كثیرة تعود على الناس.
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كما أن العمل بالمصالح المرسلة التي تراعیھا الشریعة في المحافظة على الكلیات الخمس، توجب 
  الثمنیة للفلوس وإلحاقھا العتبار قاعدة "ما یتم الواجب بھ فھو واجب".

م الربا في األصناف الستة واختالفھم في الثّمنیة،  وبالنظر إلى أقوال الفقھاء في العلة التي من أجلھا ُحرِّ
القیاس علیھا في ثمنیة الفلوس وبیان القول السدید الذي یتبنى روح البة أو مطلقة، ثم بیان الراجح وھل ھي غ

النص ومقاصد الشارع من تحریم الربا، فإنھ یمكن استخالص وطائف وخصائص النقود، والقیاس علیھا 
  یة بھا.في العمالت االفتراضیة باتخاذ تلك المسالك من أجل البحث عن علة الثمن

  المطلب الثاني: علة الثمنیة بالعمالت االفتراضیة (البتكوین)
علة الثمنیة لیست قاصرة على الذھب والفضة، وإنما تتعداھا إلى العمالت األخرى إذا تحققت بھا 

  وظائف وخصائص النقد الذي تتم بھا مصالح الناس
  لخصائصالفرع األول: الفرق بین النقود والعمالت االفتراضیة من حیث ا

اعتبر الفقھاء أن األموال نقود وعروض، فالنقود مالیتھا مالیة وسائل، ونفعھا عام وغیر مباشر، فمن 
تحلیل كُل من النقود والعملة االفتراضیة وبیان خصائصھما تتبین الفروقات بینھما من منظور علماءنا 

  المسلمین.
: لم یقتصر الفقھاء على نقود السلعیة فقط، وإنما تجاوزوھا إلى النقود من حیث مادتھا واصطالحھا -1

أما ینتفع بھ، وقد ذكر ابن تیمیة : "االصطالحیة التي تؤدي وظائفھا، و اشترطوا فیھا أن تكون ماال متقوما 
ي الدراھم والدینار فما یعرف لھ حد طبیعي وال شرعي، بل مرجعھ إلى المادة واالصطالح، وذلك ألن ف

أي أن أّي وسیلة تؤدي  ،40األصل ال یتعلق المقصود بھ، بل بالغرض أن یكون معیاراً لما یتعاملون بھ"
وظیفة النقود، فقد أدت المقصود، ألن االنتفاع بھا من حیث التوسل بھا ال االنتفاع بعینھا؛ ویمكن القول إن 

ائي لھا وھي مجرد أرقام على الحاسوب ما یمیز العملة االفتراضیة كونھا مادة غیر ملموسة ال وجود فیزی
الخاصة بھا، ال یؤثر على اصطالحھا كنقود إذ ھي أدت وظائف النقد  اإللكترونیةأو الھواتف بالمحافظ 

ھم ھذا الناض، "قیّض هللا سبحانھ ل وتمیزت بخصائصھا التي تتوفر بھا لتتمیز بكفاءة األداء، قال األصفھاني:
اإلنسان إلى من یولیھ نفعا، فیحملھ إلى من عنده مبتغاه، فیأخذ منھ بقدر عملھ، عالمة منھ جّل ثناؤه لیدفعھ 

ثم إذا جاء ذلك اآلخر بتلك العالمة أو مثلھا إلى األول، وطلب منھ مبتغى ھو عنده، دفعھ إلیھ لینتظم األمر 
  .41بینھم، لھذا قیل الدرھم حاكم صامت"

متعارف أن الناض ھو النقد، ویذكر بعدھا العالمة  یذكر األصفھاني تارة النقود بمصطلح الناض ألنھ
التي بینھم في التعامل والرواج لیبادلوا الخدمات والسلع، فعامل طبیعة المادة للعملة االفتراضیة ال ینفي 
صالحیتھا ألدائھا وظائف النقود ألنھا تصلح لینتفع بھا شرعا، إن حملت خصائص النقد التي ُحددت شرعا 

نھا ال وجود مادي فیزیائي لھا وأنھا عملة افتراضیة ال یتنافى مع خصائص النقد ألنھا من الفقھاء، فكو
بحالتھا ھذه یمكن أن تؤدي وظائف النقد إن ھي راجت، واتخذھا الناس نقدا یكتسب قیمتھ من المبادالت بین 

عینھا،  الذاتیة فیھا أيالسلع ألن العلة التي مناطھا ھذه الخصیصة ھي التوسل بھا إلى األشیاء، ولیس القیمة 
فالكفاءة المرجوة منھا تكسبھا القیمة والمالیة، فالنقود وحدة معیاریة تعارف الناس استخدامھا لقیاس قیم السلع 

 .42والخدمات، وتلقى قبوال عاما لدیھم، أیاًّ كانت مادتھا أو شكلھا
 اح شرعا االنتفاع بھ حالیبفالمال عند الجمھور كل ما لھ قیمة بین الناس، ویلزم متلفھ بضمانھ، و

  .43االختیارالسعة و
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وال یشترط الجمھور في المال أن یكون لھ وجود مادي، فالمنافع والحقوق المحضة والدیون تعتبر 
  أمواال عندھم.

قیاسا على المنافع المعنویة التي یعتبرھا الشارع أمواال وإن لم یكن لھا وجود ملموس، فالعملة 
فھي مال  44ھا، ال منافاة في كونھا مال متقوما، وباعتبار أقسام المال عند الفقھاء،االفتراضیة من حیث مادت

  متقوم ومثلي ومنقول (األرقام االفتراضیة) واستھالكي.
یصة ، وقد اعتبر الفقھاء ھذه الخصویقصد بھ عند الفقھاء المالیة والثمنیةمن حیث القوة الشرائیة:  -2

جوھریة في أداء النقود لوظائفھا، وإذا ما انتفى منھا سواء المالیة أو الثمنیة، ال تعتبر لھا قوة شرائیة وقد 
ذكر ابن عاشور أمور خمسة للمالیة: " أن یكون ممكنا ادخاره أن یكون مرغوبا في تحصیلھ، أن یكون قابال 

وبھذه الخصائص التي ذكرھا ابن عاشور ال یُعتبر  .45المقدار، أن یكون مكتسبا"للتداول، وأن یكون محدود 
للعملة االفتراضیة (البتكوین) قیمة مالیة من حیث خصائصھا التي تتمیز بھا، باعتبار أن لیس لھا قیمة ذاتیة 

لكترونیة یات اال(محدود في فئة معینة تملك تقن وأنھا لم تتداول بالقدر الذي یمكن أن یتعارف علیھا الناس
وترغب في تداولھا)، كما أنھا لیست إلزامیة وغیر نظامیة لیقبلھا الناس في مبادالتھم، وما یمكن قولھ في 

 اإللزامیة أنھا تثبت التداول بین الناس مدعومة من الجھات الرسمیة.
یتھا ورواجھا عند ، أي أن الناس یحكمون على النقود بصالح46 واعتبار المالیة بالرواج"" وقال السرخسي:

  التعامل بھا، ویخولھا لتكون ذات قیمة مالیة.
أو الرواج بین الناس، تتمیز النقود بھذه الخاصیة وأكد علیھا الفقھاء في وصف النقود  القبول العام:

 47التي ھي بالخلقة نقدا (الذھب والفضة) أو التي یصطلح علیھا نقود (كالفلوس)، قال اإلمام النیسابوري:"
من ملكھا فكأنھ ملك كل شيء" دلیل على أن القوة شرائیة العامة للنقود تستلزم الرواج و القبول العام بین 
الناس والتعارف على التعامل بتلك النقود؛ وقد أشار علماء األحناف "إن النقود غالبة الغش تكون أثمانا إن 

الثمنیة االصطالحیة في شيء، رواجھ  ویشترط البریلوي لتحقق 48راجت وأما إن لم ترج فلیست أثمانا"
، أي أن اعتراف الناس وقبولھا للنقود، 49كثمن، ویعلق دوام الثمنیة االصطالحیة باستمرار رواج ھذا الشيء

: "وأما الدراھم والدینار فال یعرف لھ حد طبیعي وال الیة العامة فیھا، قال ابن تیمیةاشتراط الثمنیة والم
، وإن صیغت البتكوین كعملة في مجتمع معین (تقدر دائما 50ة واالصطالح"شرعي، بل مرجعھ إلى العاد

بعملة أخرى لعدم استقرارھا)، ھذا ال یٌلزم جمیع الناس التعامل بھا وقبولھا كثمن لألشیاء (غیر إلزامیة)، 
رتفاعھ، اوعلیھ فرواجھا مقتصر على فئة معینة تتھافت علیھا لعینھا طلبا في المضاربة بھا عند تغیر السعر و

 وقد بین ذلك الفقھاء في أقوالھم ومنھم:
 :52وقال المعاصرون من الفقھاء ،51قال النووي: "المقصود من الدراھم والدنانیر رواجھا، ال عینھا" 

فالعملة االفتراضیة ال تلق القبول العام ألنھا غیر إلزامیة (غیر " .النقود ھي أي شيء یكون مقبوال عاما"
  نظامیة)

  رق بین النقود والعمالت االفتراضة (البتكوین) من حیث الوظائفالف: ثانیا 
كل دولة تتمتع بعملة خاصة بھا تلقى قبوال عاما للدفع، من أجل احتیاجات األفراد من السلع والخدمات 
وھي تجسید لسیادة الدولة التي تتولى سكھا أو إصدارھا وإدارة سیاسة النقدیة لھا، فھل تتحقق خصائص 

  للبتكوین من حیث الوظائف تتم بھا المعامالت المالیة، وتتصف بھا علة الثمنیة.النقود 



  (علة الثمنیة بالبتكوین) العلل الشرعیة وأثرھا على  العمالت االفتراضیة
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: أول ما أُصدرت وحدات البتكوین، طرحت للتداول واستبدالھا بالعمالت 53البتكوین ویسط للتبادل -1
ید من زاألخرى على مواقع اإلنترنت ومبادلتھا بالسلع األخرى، وھذا على مستوى فئة قلیلة ثم انتشر إلى الم

البائعین الرئیسین، مع اإلشارة إلى الصعوبات في قبول البتكوین من جراء التقلبات الشدیدة لسعرھا وتقلبات 
سعر الصرف، مما یؤدي إلى تغییر السعر المتواصل بالبتكوین لتفادي خسارة فرق السعر، مما یبین القبول 

امل  بعملة أخرى لقیاس الفارق وتذبذبھا ثم التعكتقییمھا أوال النسبي لھا من البعض، الذي تعتریھ المشاكل،
كما أنھ ال یمكن وصف التعامل بھا بالواسع لكونھا تعتمد على الوفاء الذاتي أو الشخصي بھا وقبول الدفع بھا، 

للمتعاملین، ولیس ھناك كیان رسمي أو سیادة تجبر أحداً على قبولھا أو التعامل بھا مثل األوراق النقدیة 
 فال یمكن القول أنھا تمتاز بوظیفة وسیلة تبادل بھذه المواصفات، بالرغم من ممیزاتھا العدیدة. القانونیة،
: ھذه المیزة مشتقة من وظیفتھا كوسیط للتبادل، وكونھا شدیدة التقلب 54البتكوین وحدة حساب -2

الذھب، وحتى ، مع المقارنة بتقلبات أسعار 2014و  2012بالمائة بین 265وغیر مستقرة حیث وصلت إلى 
تقلبات العمالت النموذجیة في المتوسط ال تتجاوز تسعة بالمائة على السنوات الثالث الماضیة، فالتقلبات 

 تجعل البتكوین غیر مناسبة على اإلطالق كوحدة حساب.
القیمة من عملیات العرض والطلب (المضاربة)،  : اكتسب البتكوینالبتكوین مستودع للقیمة -3

فتھافت المتعاملین علیھا وأدى إلى كونھا مستودعاً أو مخزناً للقیمة المتوھمة، وال تعتبر ھذه الوظیفة إذا لم 
تف األطراف المتعاملة (الثقة الذاتیة) فیما بینھا بالوعود التي تعقد بالبتكوین، وأكثرھا بالمضاربة، بالمقارنة 

 األوراق القانونیة التي تكتسب قیمتھا من القانون الرسمي.مع 
والكفاءة تعني حسن أدائھا لوظائفھا، والوظیفة األساسیة األولى ھي مقیاس للقیم، والمطلوب منطقیاً 
لكي یحرز طبیعتھ وجوھره أن یكون منضبطاً، وھذا مطلب شرعي، ال یمكن تصور زیادة ونقصان مقاییس 

وھذا ال یتوفر في عملة البتكوین لعدم استقرارھا  55ھل تستقیم األمور بدون االنضباط،األطوال واألوزان، ف
على طول فترة تداولھا، والسبب ألنھا تقصد لذاتھا ولیست لھا كفاءة أداء دور النقود، كما أنھا ال تتمتع 

یھا من اختراقات لباالستقرار وتنخفض وترتفع كالسلع ونسبة تغیّرھا متسارعة حسب األحداث التي تتوالى ع
  بالمحافظ وتصریحات المسؤولین بخصوصھا.

، 56: كما أنھ ال تصح بھا المدفوعات اآلجلة على اختالفھاالبتكوین كوسیلة للمدفوعات اآلجلة -4
بیوع أو قروض أو غیرھا لما في ذلك من غرر فاحش فیھا، وترتبط ھذه الوظیفة بالمحافظة على قیمتھا 

ة بالمقارنة بالنقود األخرى. وقد نتج عن عدم استقرا قیمة النقد، أضرار بالصالح الشرائیة لتكون ذات كفاء
العام، وھو اإلخالل بقاعدة الملكیة لخاصة، وترّكز الثروة المنافي لمقاصد الشریعة، واإلضرار بأصحاب 

 .57الدخل الثابت والملكیات الصغیرة، وعدم صحة بعض العقود اآلجلة
  (بتكوین). عي للعملة االفتراضیةالفرع الثالث: األثر الشر

، فلیس من السھل 58إن للنقود حرمة قائمة على العرف والتقلید واالعتیاد على استعمالھا والوثوق بھا
، فاألساس التي اخترعت من أجلھ 59أن تبّدل النقود الجدیدة بالقدیمة دون أن تحصل قناعة واعتیاد علیھا

  ووسیط للمبادلة وأداة الختزان القوة الشرائیة، وقاعدة للقیم اآلجلة. النقود لم یتغیر لحد اآلن، كوحدة للحساب
وبما أن العملة االفتراضیة (البتكوین)، ال تتمیز بالوظائف والخصائص التي أقرھا الفقھاء، ال تعتبر 

خرى مل أتخضع لعواعملة تتحقق بھا علة الثمنیة التي ناقشھا الفقھاء بالنقود الزائفة (الفلوس)، كما أنھا 
باإلضافة إلى محددات العملة المشفرة، إذ أن قیمتھا تخضع للعرض والطلب، وتعامل الناس بھا كأصول 
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للمضاربة، واالستفادة من ارتفاع سعرھا بالسوق، مما أثّر على الرواج الذي تتحقق بھ الثمنیة بالعمالت، 
یقیة، مما یؤدي التعامل بھا على الذي یتعارف الناس علیھ في اتخاذ األثمان. كما أنھ لیس لھا أصول حق

  الغرر والجھالة، والضرر.
وھذه العملة االفتراضیة (البتكوین) وإن تداولھا البعض، فال تصح بھا العقود اآلجلة، وتتصف بالجھالة 

  من ناحیة المصدر والقیمة المتقلبة دوما، وعدم ثباتھا بسبب تذبذبھا المتواصل في قیمتھا.
  خاتمة:

  لى تمام ھذا البحث، توصلنا إلى نقاط مھمة تستدعي الذكر وھي:بعد الحمد � ع
التاریخ یؤكد تطور النقود، وأنھا ال تقتصر على الذھب والفضة، وإنما ما تعارفھ الناس كنقد واتسم  -1

 بالثمنیة (الرواج والتّمول) فھو نقد باالصطالح.
المتواصل قد یغیر كل ما یتعامل بھ الناس ك العمالت النقدیة، فال غرو في تغیّر النقود إلى  التطور -2

 عمالت االفتراضیة، شرط االنضباط وفق القواعد الشرعیة.
إن العمالت االفتراضیة واقع یجب التصدي لھ بالدراسات التقنیة واالقتصادیة والشرعیة لضبطھ وتقنینھ  -3

 لیستفاد منھ مستقبال.
ما وصل ھي العلم في تطویر البرمجیات من العمالت االلكترونیة إلى العمالت االفتراضیة، یمكنھ ابتكار  -4

 عمالت مبرمجة أكثر تطور من البتكوین وتفادي السلبیات والنقائص التي تعرقل كفاءتھا.
ظائفھ النقود وال والعمالت االفتراضیة والبتكوین تحدیدا وھي في حالتھا ھذه، ال تتوفر بھا خصائص  -5

 التي تؤھلھا لتكون نقودا تقوم مقامھا، وال تتحقق بھا علة الثمنیة التي تكسبھا صفة النقدیة.
یمكن االستفادة من ھذه التقنیة المبتكرة من البرمجیات في العمالت مثل بلوك شین وتطویرھا لألخذ بھا  -6

 في البنوك والمؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة وغیرھا.
  وصیات:ت
توحید الجھود لدراسة ھذه العمالت في جمیع التخصصات في شتى المجالت التقنیة واالقتصادیة  -1

 واالجتماعیة والشرعیة لمواجھة ھذه النازلة وضبطھا و االستفادة منھما مستقبال.
إمكانیة صدور عملة افتراضیة صادرة عن سلطة شرعیة مركزیة، وصیاغة قوانین كفیلة بضبط  -2

 دار وآلیات تداولھا. اإلص
  والمراجع المصادر

  القرآن الكریم
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   :الملخص
القرآن  ةفي تفسیره آلی یتضمن ھذا المقال دراسة لقضیة مھمة في التفسیر وھي أثر االنتماء الفقھي للمفسر

الكریم، حیث تعرضت فیھ لجانبین من جوانب ھذه القضیة، أحدھما: نظري، وھو معنى االتجاه الفقھي في التفسیر 
ونشأتھ وأھم المؤلفات فیھ والتي كان فیھا الحظ األوفر للمذھب المالكي، كما بیّنت أھم أسباب اختالف المفسرین 

  ول المذھب في االختالف.في تفسیر آیات األحكام وأثر أص
وبعدھا قمت بتتبع مجموعة من أبرز آیات األحكام التي كثر فیھا الخالف عند مجموعة من المفسرین ینتمون 

  لمذاھب فقھیة مختلفة، وتتبعت اختیاراتھم فیھا.   
ن اآلیة جد أألخلص في األخیر إلى أن الخلفیة الفقھیة كان لھا أثر بالغ في تفسیر آیات األحكام، حیث إننا ن

الواحدة یستدل بھا أصحاب المذاھب األربعة على مذھبھم من أوجھ استدالل مختلفة وإن كان بینھم اختالف تضاد، 
غیر أن منھم من كان متعصبا یتكلف االستدالل على مذھبھ باآلیة ولو لم تحتملھ، ومنھم من كان معتدال في 

  استدالالتھ.
  یة؛ النص القرآني؛ التفسیر الفقھي؛ اختالف المفسرین. الخلفیات المذھبالكلمات المفتاحیة: 

  
Abstract:  
    This article includes a study of an important issue in the interpretation it is the effect of the 
idiosyncratic affiliation of the interpreter in his interpretation of the quranic verses. I dealt with 
sides or aspects of this issa, one is the article which is the meaning of the juristic trend in 
interpretation, its emergence and its important publications.  
   And it was the fortune of the Maliki school. I also showed the main reason of the difference 
between the interpreters when  interpreting the verses of provisions and the effect of the origins 
of the doctrine on the difference.  
   Then I went through of the most prominent verses of provisions which contain a lot of 
disagreement amoug a group of interpreters belonging to different doctrines and i followed their 
choices.  
    To sum up at the end that the juristic background had a great impact on the interpretation of 
the verses of provisions since the same verse   may be used the four doctrines even if they have 
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an antibody difference. However some of them were bigoted and constrain themselves to infer 
with the verse even though it does not fit. Whereas some others are moderate in their inference. 
Key words: Doctrinal backgrounds؛The quranic text؛the juristic interpretation؛Difference 

among interpreters. 
  مقّدمة: 

إن االختالف في تفسیر النص ھو طبیعة بشریة، لھا أسباب ِجبِلِّیّة فطریة وأخرى اكتسابیة؛ فأما 
الجبلیّة فھي اختالف قدرات البشر وتباینھم في درجة الفھم وطاقة االستیعاب للنص المقروء، وأما األسباب 

القارئ فإن لھما تأثیرا مباشرا في فھمھ االكتسابیة فلھا صور كثیرة منھا الزمان والمكان الذي یوجد في 
للنص المقروء. ومن أبرز تلك العوامل التي تُسھم في اختالف الناس في فھم النص المقروء: الخلفیات 

  الفكریة للقارئ، حیث یحاول كّل قارئ أن یفّسر النص ویفھمھ في ضوء انتمائھ الفكري والمذھبي.
طت فھ الضوء على بیان االنتماء الفقھي للمفسر وأثره في ومن ھنا جاءت أھمیة ھذا البحث التي َسلَّ 

فھم النص القرآني، وذلك ألن المذاھب الفقھیة اعتمدت في استداللھا على ما ذھبت إلیھ من أقوال وآراء 
على نصوص القرآن الكریم وسلك كّل منھا مسلكا معیّنا في فھم تلك النصوص وتفسیرھا انطالقا من األصول 

  لیھا المذھب الفقھي.التي یعتمد ع
وبما أنھ یوجد اتجاه تفسیري كبیر ظھر قدیما وال زال موجودا وھو "االتجاه الفقھي في التفسیر"، 
والذي اعتنى فیھ المفسرون بآیات األحكام وركزوا علیھا في كتبھم، فإنھ تظھر عندنا إشكالیة تحتاج إلى 

  إجابة وافیة وھي: 
  للمفسر أثر واضح على تفسیر النص القرآني؟ ھل كان لخلفیة االنتماء المذھبي -
  وقبل ذلك: ما ھي األسباب التي جعلت المفسرین یختلفون في تفسیرھم للنص القرآني؟  -
  وما ھي األدلة التطبیقیة التي تبرھن على أثر االنتماء الفقھي في االختالف في فھم النص القرآني.  -

ي ھذا البحث الذي قسمتھ إلى مطلبین لتحقیق غرضھ كّل ھذه التساؤالت سأحاول اإلجابة عنھا ف  
  واإلجابة على إشكاالتھ، لتتشكل عندنا خطة ھذا البحث وھي:  

دراسة تأصیلیة للتفسیر الفقھي للنص القرآني. وتناولت فیھ عدة مقدمات تسھم في المطلب األول: 
  ھي: إیضاح حقیقة االختالف في تفسیر النص القرآني، واحتوى على عدة عناصر 

  التعریف بالتفسیر الفقھي للنص القرآني وبیان تاریخ نشأتھ. -1
  مؤلفات التفسیر الفقھي للنص القرآني. -2
  أسباب اختالف المفسرین في فھم آیات األحكام. -3
  اآلثار اإلیجابیة والسلبیة للتفسیر الفقھي للنص القرآني. -4

بیقیة حول االختالف في فھم النص القرآني وتتضمن نماذج تط المطلب الثاني: الدراسة التطبیقیة،
  انطالقا من الخلفیة المذھبیة، من خالل آیات األحكام.

  وتفصیل ذلك كلھ كما یلي:
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  المطلب األول: دراسة تأصیلیة للتفسیر الفقھي للنص القرآني:
    :وفیھ بیان ألھم المعارف النظریة المتعلقة بالتفسیر الفقھي واالختالف فیھ، وھي   

   :التعریف بالتفسیر الفقھي للنص القرآني وبیان تاریخ نشأتھ: الفرع األول
: یتألف مصطلح "التفسیر الفقھي" من جزأین مرّكبین تركیباً وصفیاً، لذا تعریف التفسیر الفقھي -أ

 فإننا نعّرف كّل جزء منھما ثم نعرف المصطلح المركب منھما.
: تدور مادة "فسر" حول: البیان واإلیضاح، من ذلك قولھم: ففي اللغة وھو التفسیر،: أما الجزء األول

 . 1فّسرت الحدیث: إذا بّینتھ وأوضحتھ
عرف العلماء التفسیر بتعریفات كثیرة ومتنوعة، تتبع كثیرا منھا الدكتور: حسین  وفي االصطالح:

الذھبي ثم خلص إلى تعریف التفسیر بقولھ: "علم التفسیر علم یبحث عن مراد هللا تعالى بقدر الطاقة البَشریة، 
  .2فھو شامل لكّل ما یتوقف علیھ فھم المعنى، وبیان المراد"

َحاِح: الفَْھُم لَھُ، یُقاُل: أُوتَِي فالٌن فِْقھاً فِي  :وأما الفقھ فھو في اللغة ْيِء. َوفِي الصِّ بالَكْسِر: الِعْلُم بالشَّ
یِن: أَْي فَْھماً فِیِھ. والفِْقھُ: الفِْطنَةُ   .3الدِّ

  .4فھو العلم باألحكام الشرعیة العملیة الُمْكتََسبة من أدلَّتھا التفصیلیة وأما في االصطالح:
: فھو االتجاه العام الذي یھتم باستقصاء وتفسیر آیات لمركب الوصفي للتفسیر الفقھياوأما معنى 

  األحكام في القرآن. 
"التفسیر الفقھي ھو التفسیر الذي یعنى فیھ بدراسة آیات األحكام، وبیان كیفیة استنباط األحكام  أو ھو

قشة ستنباط ویسمح بإعمال الذھن في المنامنھا، وھذا التفسیر بھذه الصفة یتمیز بمزید من دقة الفھم وعمق اال
  .5والموازنة بین اآلراء أكثر من غیرھا مما یجعل لھ أھمیة أكبر ویلزم االعتناء بھ أكثر"

وعلیھ فالتفسیر الفقھي لھ صلة باألحكام الشرعیة العملیة في القرآن الكریم وھو یسمى "آیات   
  كتاب".األحكام"، ویسمى "أحكام القرآن"، ویسمى "فقھ ال

نزل القرآن الكریم مشتمالً على آیات تتضمن األحكام الفقھیة التي  تاریخ نشأة التفسیر الفقھي: -ب
یفھمون ما تحملھ ھذه  تتعلق بمصالح العباد في دنیاھم وأُخراھم، وكان المسلمون على عھد رسول هللا 

  .اآلیات من األحكام الفقھیة بمقتضى سلیقتھم العربیة، وما أشكل علیھم من ذلك رجعوا فیھ إلى رسول هللا 
جدَّت للصحابة من بعده حوادث تتطلب من المسلمین أن یحكموا علیھا حكماً  ولما توفى رسول هللا 

باط ھذه األحكام الشرعیة ھو القرآن الكریم، ینظرون شرعیًّا صحیحاً، فكان أول شيء یفزعون إلیھ الستن
في آیاتھ، ویعرضونھا على عقولھم وقلوبھم، فإن أمكن لھم أن یُنزلوھا على الحوادث التي جدَّت فبھا ونعمت، 

، فإن لم یجدوا فیھا حكماً اجتھدوا وأعملوا رأیھم على ضوء القواعد الكلیة وإال لجئوا إلى ُسنَّة رسول هللا 
نَّة، ثم خرجوا بحكم فیما یحتاجون إلى الحكم علیھ.للك   تاب والسُّ

غیر أن الصحابة في نظرھم آلیات األحكام كانوا یتفقون أحیاناً على الحكم المستنبَط، وأحیاناً یختلفون 
في فھم اآلیة، فتختلف أحكامھم في المسألة التي یبحثون عن حكمھا، كالخالف الذي وقع بین عمر وعلّى 

 حكم بأن ِعدَّتھا وضع الحمل، وعلّى   عنھما في ِعدَّة الحامل المتوفى عنھا زوجھا، فعمر رضي هللا
ین عامین في القرآن، فإن هللا سبحانھ جعل  حكم بأن ِعدَّتھا أبعد األجلین، وسبب ھذا الخالف تعارض نصَّ

من غیر تفصیل. وقد تأیّد رأى  ِعدَّة المطلَّقة الحامل وضع الحمل، وجعل ِعدَّة الوفاة أربعة أشھر وعشراً 



   ھشام شوقي/ د
 

  

 2021 أكتوبر -29 عدد:لا                             176
 

بما ورد أن سبیعة بنت الحارث األسلمیة: مات عنھا زوجھا، فوضعت الحمل بعد خمسة وعشرین  عمر 
  .6لألزواج  یوماً من موتھ، فأحلَّھا رسول هللا 

فمثل ھذا االختالف كان یقع بین الصحابة رضي هللا عنھم حسب ما أوتیھ كّل واحد منھم من فھم 
  .7، غیر أن الواحد منھم كان إذا تبین لھ وجھ الحق وظھر صوابھ، رجع عن رأیھ وأخذ بالرأي اآلخروإدراك

ومع االتساع الذي عرفتھ الرقعة اإلسالمیة وما استجد من قضایا ونوازل ازدادت الحاجة إلى استنباط 
عن أّي حكم فكثرت آیات األحكام من القرآن الكریم باعتباره أول ما یرجع إلیھ المجتھد في عملیة البحث 

األحكام ولم یعد الحدیث عن آیة وآیتین وإنما عن آیات لألحكام جمعت في مؤلفات مستقلة تحت عنوان 
 تفاسیر األحكام (أحكام القرآن).

قد  نوھكذا بقي األمر كذلك إلى حین ظھور أئمة المذاھب الفقھیة، حیث استجدت وقائع كثیرة لم یك
والسنة وغیرھما من مصادر إمام ینظر إلى ھذه الحوادث تحت ضوء القرآن ، فأخذ كل تقدم حكم فیھا

 ، ثم یحكم علیھا بالحكم الذي ینقدح في ذھنھ ویرى أنھ الحق والصواب.التشریع
إن من في: "وقد كان العلم بفقھ آیات األحكام غایة ما حرص علیھ األئمة والفقھاء، یقول اإلمام الشافع

أدرك أحكام هللا في كتابھ نًصا واستدالالً ، ووفقھ هللا للقول والعمل لما علم منھ فاز بالفضیلة في دینھ ودنیاه 
وانتفت عنھ الریُب ونورت في قلبھ الحكمة، واستوجب في الدین موضع اإلمامة فنسأل هللا المبتدئ لنا بنعمھ 

في اإلتیان على ما أوجب من شكره لھا أن یرزقنا فھًما في كتابھ قبل استحقاقھا، المدیم بھا علینا مع تقصیرنا 
قوالً وعمالً یؤّدي بھ عنا حقھ ویوجب، لنا نافلة مزیده، فلیست تنزل بأحد من أھل دین هللا  ثم سنة نبیھ 

 .8"هللا الدلیل على سبیل الھدى فیھ نازلة إال وفي كتاب
، یظن أنھ سوف یكون لك، والشافعي، وأحمد بن حنبلوما ولم یكن أحد من أئمة المذاھب كأبي حنیفة،

فقد كان  ،مصنفات الطوال والشروح المستفیضةصاحب مذھب فقھي متبع، یدور حولھ النقاش وتؤلف فیھ ال
ھمُّ كلِّ إمام منھم أن یستنبط األحكام ویبرزھا للناس دون أدنى تعصب أو جدال، ولذلك قال الشافعي: " إذا 

 .9النجم وما أحد أََمنُّ عليَّ من مالك بن أنس"ُذكر العلماء فمالك 
 ، اتجھت طائفة من الفقھاء والعلماء إلى تقلید أئمتھموبعد عصر االجتھاد، خالل القرنین الثاني والثالث

على التعصب المذھبي، وكان لھؤالء أثر ظاھر في التفسیر الفقھي حیث كانوا ینظرون  -أحیاًنا -تقلیًدا یقوم 
، وقد عمد تالمیذ كل إمام من األئمة ا علیھا وفق ما ینقدح في أذھانھمخالل مذاھبھم فینزلونھ إلى اآلیات من

المجتھدین إلى استخراج وجمع منھج إمامھم في االجتھاد وذلك من أجل تطبیقھ على النوازل التي تعرض 
 لھم .

رآن الكریم، وھذه ویغلب عنوان "أحكام القرآن" على المصنفات الخاصة باألحكام الفقھیة في الق
حكام أوأول كتاب عرف في ھذا الشأن ھو "المصنفات متأخرة بالنسبة لتدوین المذاھب الفقھیة المتبعة، 

، وذكر حاجي خلیفة أن أول من وضع ھـ)146ن السائب الكلبي الشیعي (تالقرآن" ألبى النصر محمد ب
ن أحكام القرآن لإلمام الشافعي إنما ھو من جمع أ -رحمھ هللا -اإلمام الشافعي، وفاتھ  :مؤلفا في ھذا الفن ھو

ھـ. وجاء في مقدمة كتاب أحكام القرآن للكیا الھراسي أن أول كتاب عرف في ھذا الشأن ھو 485البیھقي ت 
  . 10ھـ244(أحكام القرآن) للشیخ أبى الحسن علي ابن حجر السعدي المتوفى سنة 

وظھرت في العصر الحاضر كثیر من التفاسیر  ثم توالت المؤلفات تباعا حتى بلغت مبلغ الكثرة،
  .-وسیأتي ذكر طرف منھا  -آلیات األحكام جمیعھا أو بعضھا 
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  فات التفسیر الفقھي للنص القرآنيالفرع الثاني: مؤل
إذا ذھبنا لنبحث عن مؤلفات في التفسیر الفقھي، فإنَّا ال نكاد نعثر على شيء من ذلك قبل عصر 

  متفرقات تؤّثر عن فقھاء الصحابة والتابعین، یرویھا عنھم أصحاب الكتب المختلفة.التدوین. اللَّھم إال 
  فقد ألَّف كثیر من العلماء على اختالف مذاھبھم في التفسیر الفقھي.أما بعد عصر التدوین 

كما تحسن اإلشارة إلى أن ھذه الكتب لم تكن وحدھا مھتمة بجانب األحكام في القرآن، بل شاركتھا 
كل كتب التفسیر تقریبا، فالفرق إذن بینھا وبین غیرھا أنھا اختصت باألحكام أساسا وشاركھا فیھا في ذلك 

، فھو وإن كان أفرد أحكام القرآن بالتألیف في كتابھ الھ القنوجي عن كتابھ فتح البیانغیرھا. ومن ذلك ما ق
سیرا لمقاصد وألفت بعد ذلك تف" فقال:"نیل المرام" فقد أشار إلى أنھ تناولھا أیضا في تفسیره "فتح البیان" 

  .11القرآن المسمى "فتح البیان" جامعا للروایة والدرایة واالستنباط واألحكام"
ومن جھة أخرى فإن كتب أحكام القرآن لم تخل من اإلشارة إلى جوانب في التفسیر غیر األحكام حیث 

بن العربي المعافري، فإن المسائل التي احتوت على مباحث لغویة وعقدیة وغیرھا، مثل: "أحكام القرآن" ال
  یتناولھا تتجاوز الجانب الفقھي.

وأما عن أھم ما كتب في التفسیر الفقھي من مؤلفات، فھذا عرض لطائفة من الكتب مرتبة حسب 
 المذاھب الفقھیة األربعة وھي: 

 :وأھم ما ألف فیھأوال: المذھب الحنفي، 
 ھـ).321محمد األزدي الطحاوي (ت: أحكام القرآن: ألبي جعفر أحمد بن  -1
  ھـ).350أحكام القرآن: ألبي الحسن علي بن موسى القمي (ت:  -2
 ھـ).370أحكام القرآن: ألحمد بن علي الرازي، الجصاص (ت:  -3
 ھـ).770تخلیص أحكام القرآن: البن سراج (ت:  -4
  ھـ). 1130لمیھوي،  (ت: التفسیرات األحمدیة في بیان اآلیات الشرعیة: أحمد بن أبى سعید ا -5

   وأھم ما ألف فیھ:ثانیا: المذھب المالكي، 
   ھـ). 255أحكام القرآن: ألبي عبد هللا محمد بن سحنون القیرواني (ت:  -1
 ھـ). 282أحكام القرآن: القاضي أبو إسحاق إسماعیل بن إسحاق (ت:  -2
 ).ھـ 305أحكام القرآن: القاضي أبو بكر بن محمد البغدادي (ت:  -3
  ھـ). 543أحكام القرآن: ألبي بكرابن العربي (ت:  -4
 ھـ).599أحكام القرآن: البن الفََرس الغرناطي، عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحیم (ت:  -5
  ھـ). 671الجامع ألحكام القرآن: ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي (ت:  -6

   ھ:وأھم ما ألف فیثالثا: المذھب الشافعي، 
 )ھـ. 458جمعھ اإلمام أبو بكر البیھقي (ت:  ،ھـ 204: لإلمام الشافعي تأحكام القرآن -1
 ھـ). 240ألبي ثور إبراھیم بن خالد الكلبي البغدادي (ت: :أحكام القرآن -2
 ھـ). 504أحكام القرآن: لعماد الدین علي بن محمد، الكیا الھراسي (ت:  -3
 ھـ). 911جالل الدین السیوطي (ت: اإلكلیل في استنباط التنزیل:  -4
ھدایة الحیران في بعض أحكام تتعلق بالقرآن: عبد هللا بن محمد المغربي المعروف بالطبالوي  -5
 ھـ).1027(ت:
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 وأھم ما ألف فیھا ھو:رابعا: المذھب الحنبلي، 
 ھـ).458أحكام القرآن: ألبي یعلى محمد بن الحسین بن محمد (: -1
 ھـ).776أحكام اآلي: شمس الدین محمد بن الصائغ (ت: أحكام الراي في  -2
 .12ھـ) 1033أزھار الفالة في آیة قصر الصالة: مرعي بن یوسف (ت: -3

  الفرع الثالث: أسباب اختالف المفسرین في فھم آیات األحكام 
ھناك عدة أسباب أدت إلى اختالف المفسرین في تفسیرھم آلیات األحكام، ومن أھم ھذه األسباب ما 

  :13یلي
حیث یحاول المفسر أن ینصر المذھب الفقھي الذي ینتسب إلیھ واالستدالل  :مذھب الُمفسر الفقھي -1

لھ من خالل آیات القرآن الكریم لیضفي علیھ صفة القّوة والرجاحة، فیستدل المالكي على مذھبھ بالقرآن 
  تفسیر آیات األحكام. الكریم وھكذا الحنفي والشافعي والحنبلي والظاھري، فیظھر االختالف في

: فیحاول المفسر االستدالل على معتقداتھ من خالل اآلیات القرآنیة لیبرھن المذھب العقدي للمفسر -2
اللھم بآیات األحكام على مسائل في العقیدة أن بعض الفرق دعلى صحتھا وضالل من خالفھا، ووجھ است

لفرق فصارت من أصولھا العقدیة التي یتمیز بھا اإلسالمیة تمیزت بمسائل فقھیة قالت بھا دون غیرھا من ا
من ینتسب إلیھا عن غیره، مثل المسح على الرجلین في الوضوء عند الشیعة، أو المسح على الخفین عند 

  أھل السنة أو غیرھما من األمثلة.
فقد تستجد مسائل تطرأ على المجتمع في زمن المفسر فیسعى لبیان الحكم الشرعي  عصر المفسر: -3

یھا من خالل النظر في آیات األحكام، وقد یختلف معھ غیره في وجھة النظر فیستنبط حكما آخر إباحة أو ف
  منعا ، فیظھر الخالف بین المفسرین في تلك النوازل ومصدر االستدالل عند الجمیع آیات األحكام.

حیث یصحح وھذه قد تكون من أسباب االختالف من جھة ثبوت السبب من عدمھ، سبب النزول:  -4
مفسر سبب نزول آیة من آیات األحكام فیفسر اآلیة بمقتضاه ویستنبط الحكم المنتاسب معھ، وفي المقابل 

  یختلف معھ غیره فیضّعفھ وبناء علیھ یفسر اآلیة بوجھ آخر حسب اجتھاده. 
منھ وفاالختالف في وجھ قراءة اآلیة یترتب علیھ أحیانا اختالف في المعنى،  اختالف القراءات: -5

یختلف المفسرون في األخذ بداللة اآلیة بعد اتفاقھم على ثبوت القراءة فیھا، فیأخذ أحدھم بقراءة متواترة 
  ویفسر اآلیة ضمنھا، ویأخذ اآلخر بقراءة أخرى فیفسر اآلیة بمقتضاھا ومدلولھا.  

ھذه  فسر یراعيفكل آیة في كتاب هللا لھا سباق وسیاق ولحاق، وھذا ما یجعل الم قرینة السیاق: -6
األمور الثالثة لیصل إلى المعنى الصحیح في اآلیة، وقد یتفق المفسرون على معناھا وقد یختلفون بناء على 

  إعمالھم لوجھ من أوجھ السیاق أو السباق أو اللحاق.
وھذا من سخاء اللغة العربیة ففي الكلمة واحدة یدخل عدد غیر  احتمال العموم والخصوص: -7

فراد، فیرى مفّسر إبقاء العام على عمومھ ویرى آخر أنھ مخّصص بمخصص فیظھر محصور من األ
  الخالف. 
ھي اللفظ المستعمل في ما  : والحقیقة:احتمال الحقیقة والمجاز وأثره في اختالف المفسرین -8

الخالف . وبناًء على ھذا 14اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ أصالً لقرینة والمجاز ھو:وضع لھ أصال. 
، فرأى بعضھم تركھا على الحقیقة ورأى آخرون نقلھا إلى المعنى تلف المفسرون في بعض آیات القرآناخ

  المجازي.
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، فیرى بعض 15إثبات نقیض حكم المنطوق للمسكوت عنھ :والمقصود بھ مفھوم المخالفة: -9
  فسیر.فیظھر الخالف في التالمفسرین إثبات نقیض الحكم المسكوت عنھ في اآلیة ویرى آخرون عدم إثباتھ 

فیعرب أحد المفسرین اللفظة أو الجملة بوجھ یكون لھا معنى بھ، ویعربھا  االختالف في اإلعراب: -10
اِسُخوَن ﴾ من قولھ تعالى: یره، ومثالھ اختالفھم في إعراب ﴿آخر بوجھ آخر فیكون لھا معنى غ َوَما َوالرَّ

ُ َوا اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم یَقُولُوَن آَمنَّا بِھِ یَْعلَُم تَأِْویلَھُ إِالَّ هللاَّ عطف نسق" على ]، فقیل: "7[سورة آل عمران: لرَّ
، وعلیھ فالراسخون یعلمون تأویلھ، وقیل: ھو "مبتدأ" وعلیھ فھم ال یعلمون تأویلھ بل لفظ الجاللة "هللا"

 یقولون "ءامنا بھ كل من عند ربنا".
مات لھا أكثر من معنى في اللغة فیأخذ أحدھم بمعنى ویأخذ فإن بعض الكل المشترك اللغوي: -11 

 اآلخر بالمعنى اآلخر منھا فیظھر الخالف.
سواء أكانت الروایة في سبب نزول أو غیره، فمن  االختالف في تصحیح روایة وتضعیفھا: - 12

  صّحح روایة لھا عالقة باآلیة أخذ بمدلولھا، ومن ضعفھا لم یأخذ بھا، فیظھر الخالف في التفسیر.
فقد یرى بعض المفسرین بقاء المطلق على إطالقھ، وقد یقول بعضھم بتقیید  اإلطالق والتقیید: -13

 ھذا المطلق بقید ما.
فیحمل كل مفسر الحرف على معنى معین ویفسر اآلیة في  ف في فھم حروف المعاني:االختال - 14

 ضوئھ ، ویرى آخر خالفھ فیبرز الخالف في التفسیر.
األصل في الكالم التّرتیب وقد یخالف ذلك لسبب، االختالف في احتمال الكالم التقدیم والتأخیر:  - 15

  ردت بھ ویرى غیرھم أن فیھا تقدیما وتأخیرا.فیرى بعض المفسرین تفسیر اآلیة بالنسق الذي و
حیث یُرجع بعض المفسِّرین الضمیر الوارد في اآلیة على شيء االختالف في مرجع الضمیر:  - 16

  معین مذكور أو مضمر، ویرجعھ بعضھم إلى غیره فیظھر الخالف في تفسیر اآلیة.
حكم شرعي متقدم بحكم شرعي والنّسخ: ھو رفع  االختالف في احتمال اإلحكام والنّسخ: - 17

  . حیث یذھب أحد المفسرین إلى أن مدلول اآلیة منسوخ، ویرى اآلخر أنھ محكم فیظھر الخالف.16متأخر
   الفقھي في ضوء الخلفیات المذھبة الفرع الرابع: اآلثار اإلیجابیة والسلبیة للتفسیر

تكازه أن التزام المفسر بمذھب معین وار، ذلك أثر كبیر في تفسیر آیات األحكام كان للمذھبیة الفقھیة   
ا نتجت آثار إیجابیة وأخرى سلبیة على ذلك، أبرزھا م ا فقدعلیھ سیؤثر حتما على تفسیره لتك اآلیات، ولھذ

 یلي:
 :وأھمھا ما یليأوال: اآلثار اإلیجابیة، 

ھ إلى ما یدفع ب عمل المفسر على جمع كّل ما تعلق بالمسألة الفقھیة المراد بحثھا وتفسیرھا، وھو -1
استقصاء دقائق األمور وتتبعھا في مختلف المظان التي تدخل في إطار المذھب المتّبع، ویترتب على ذلك 

 تفریع مختلف المسائل الجزئیة والدقیقة وترتیبھا حسب األھمیة التي یتطلبھا االستنباط الفقھي.
 فقھیة شاملة ، إذ  ظھور موسوعاتمن نتائج االستقصاء الواسع والتفریع الجزئي داخل المذھب  -2

مما ال شك فیھ أن تتبع المفسر لمذاھب المجتھدین ومسائل خالف الفقھاء العالي في إطار المذھب الواحد 
یدفع إلى تمحیص اآلراء استنباطا وترجیحا ، وتفصیل القول في مختلف جوانبھا. وھذا ما نتج عنھ بروز 

 .فاقت أُمھات كتب الفقھ المطّولة ، لكنھا في حجمھافسیر تعلّقت بآیات األحكام وحدھاكتب للت
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أدى التعلق بالمذھب الواحد وتوسیع المذھب الفقھي في إطاره إلى توسیع االحتجاج لمختلف  -3
  المسائل وتدعیمھا باألدلة.

االستدالل على النوازل من القرآن، حیث یسارع أصحاب المذاھب االستدالل على أحكام النوازل  -4
  للبرھنة على أن مذھبھم یمكنھ مواكبة كّل المستجدات الفقھیة.الفقھیة 

 :وأھمھا ما یلي، بیةثانیا: اآلثار السل
محاولة االنتصار للمذھب في بعض القضایا الفقھیة مما یترتب عنھ تعصب شدید وتحامل واضح  -1

داء مذاھب الفقھیة ابتعلى المذاھب األخرى. وقد برز ھذا االتجاه بعد طغیان التعصب بین أتباع مختلف ال
من القرن الرابع الھجري حینما ظھر االعتقاد بأن كل ما خالف المذھب تعوزه الحجة وینقصھ الدلیل وبالتالي 
فھو مردود وغیر صحیح، وھذا ما یؤدي في الغالب بالمفسر إلى الخروج من إطار الخالف الفقھي االجتھادي 

 مخالف.المحمود إلى إطار التجریح والطعن واتھام ال
إن محاولة المفسر التوسع واإلطناب في إطار المذھب تجعلھ یخل بمقاصد التألیف وأھداف البحث  -2

الفقھي ذلك أنھ غالباً ما یندفع المؤلف إلى التوسع في بحث مسائل وقضایا ال تدخل في إطار آیات األحكام 
إلى محاولة استقصاء آراء مختلف التي التزم باالقتصار على دراستھا، وقد یجنح في كثیر من األحیان 

المجتھدین داخل المذھب ولو كانت غیر ذات قیمة علمیة في سیاق االستشھاد المراد، وقد یستطرد في بحث 
َوَشِھَد َشاِھٌد  :مسائل بعیدة عن مقاصد اآلیة ومضامینھا، ومثالھ ما ذكره الجصاص عند تفسیر قولھ تعالى

)، حیث استطرد في ذكر خالف 26 (یوسف: قَِمیُصھُ قُدَّ ِمْن قُبٍُل فََصَدقَْت َوھَُو ِمَن اْلَكاِذبِینَ ِمْن أَْھلِھَا إِْن َكاَن 
الفقھاء في اللقیط إذا دعاه رجالن ووصف أحدھما عالمة في جسده، وخالفھم في متاع البیت إذا ادعاه الزوج 

 .17صل باآلیة إال من بعید لنفسھ، وادعتھ الزوجة لنفسھا، وغیرھا من المسائل التي ال تت
  المطلب الثاني: نماذج تطبیقیة عن االختالف في فھم النص القرآني انطالقا من الخلفیة الفقھیة.

وسأعرض في ھذا المطلب بعض األمثلة على نصوص قرآنیة من آیات األحكام اختلف في تفسیرھا    
 ال ونصره بناء على المذھب الفقھي الذي ینتسبالعلماء بناء على خلفیاتھم المذھبیة، فرّجح كل واحد منھم قو

  إلیھ، وذلك كما یلي:
اتُُكْم َوخاالتُُكْم َوبَناُت اْألَِخ  :قولھ تعالىالمثال األول:  ھاتُُكْم َوبَناتُُكْم َوأََخواتُُكْم َوَعمَّ َمْت َعلَْیُكْم أُمَّ ُحرِّ

تِي  ھاتُُكُم الالَّ    ).23: (النساء أَْرَضْعنَُكمْ َوبَناُت اْألُْخِت َوأُمَّ
من اآلیة، وھل رضاع المرأة للصبّي یحرمھا مطلقا كما في  "أرضعنكم"اختلف العلماء في لفظة 

اآلیة، أو أن الرضعات المحّرمة مقیدة بعدد معین، على أقوال متعددة نصر كلٌّ منھا مفسرٌّ معیّن تبعا للمذھب 
وأبرز  ،واحد على حسب الخلفیات المذھبیة الفقھي الذي ینتمي إلیھ، مما یبرز اختالف الناس في فھم نص

  األقوال ھي:ھذه 
م، فكّل امرأة أرضعت صبیّا حرمت، علیھ سواء أكان اإلرضاع  :القول األول أن مطلق الرضاع محرِّ

  قلیال أو كثیرا، وبھذا قال اإلمام مالك وأبو حنیفة وغیرھم، واستدل ھؤالء بعدة أدلّة منھا:
تِي أَْرَضْعنَُكمْ ظاھر قولھ تعالى:  -1 ھاتُُكُم الالَّ أى الحنفیة أنھ ال یجوز تخصیص آیة ، فقد رَوأُمَّ

التحریم ھذه ببعض األخبار التي تروى في ذلك ألنھا أخبار آحاد، وأما اآلیة فھي محكمة ظاھرة المعنى بّینة 
  المراد، وما كان ھذا وصفھ فغیر جائز تخصیصھ بخبر الواحد وال بالقیاس، وبالتالي تبقى اآلیة على إطالقھا. 
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العربي في تفسیره "أحكام القرآن" باعتباره منتسبا لمذھب المالكیة فقال:  وقد نصر ھذا المذھب ابن
ألنھ عمل بعموم القرآن وتعلٌُّق بھ، وقد قوي  وھو الصحیح؛"ورأى مالك وأبو حنیفة األخذ بمطلق القرآن، 

ال  نذلك بأنھ من باب التحریم في األبضاع والحوطة على الفروج؛ فقد وجب القول بھ لمن یرى العموم وم
  .18یراه"

أن ما روي من آثار وأحادیث في تحدید عدد الرضعات قد نسخ، بدلیل ما روي عن طاووس عن  -2
أنھ سئل عن الرضاع فقلت: إن الناس یقولون: ال تحّرم الرضعة وال الرضعتان، قال: "قد  ابن عباس 

في الرضاع، وأنھ منسوخ كان ذاك، أما الیوم فالرضعة الواحدة تحرم". فقد عرف ابن عباس خبر العدد 
  .19بالتحریم بالرضعة الواحدة

وقد استدل بھذا األثر أصحاب ھذا المذھب ومنھم اإلمام الجصاص الحنفي الذي نصر مذھبھ ورد 
غیره بحجتین: أحدھما: مطلق القرآن كما سبق بیانھ، والثاني أن أحادیث التقیید منسوخة، فقال:" وھذه 

وأمھاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من على ظاھر قولھ تعالى: األخبار ال یجوز االعتراض بھا 
لما بینا أن ما لم یثبت خصوصھ من ظواھر القرآن وكان ظاھر المعنى بین المراد لم یجز  الرضاعة

تخصیصھ بأخبار اآلحاد, فھذا أحد الوجوه التي تسقط االعتراض بھذا الخبر ووجھ آخر وھو... عن ابن 
اك, ن ذعباس أنھ سئل عن الرضاع فقلت: إن الناس یقولون ال تحرم الرضعة وال الرضعتان قال: "قد كا

فأما الیوم فالرضعة الواحدة تحرم". وروى محمد بن شجاع قال: حدثنا إسحاق بن سلیمان عن حنظلة عن 
فقد عرف ابن عباس وطاوس خبر ؛ طاوس قال: "اشترطت عشر رضعات ثم قیل الرضعة الواحدة تحرم"

  العدد في الرضاع وأنھ منسوخ بالتحریم بالرضعة الواحدة.
في رضاع الكبیر  وقد روي عن النبي  ،كان مشروطا في رضاع الكبیر وجائز أن یكون التحدید

وھو منسوخ عند فقھاء األمصار, فجائز أن یكون تحدید الرضاع كان في رضاع الكبیر, فلما نسخ سقط 
  .20التحدید; إذ كان مشروطا فیھ" 

الشافعي، حیث أن الرضعات ال تحّرم إال إذا بلغت خمس رضعات كاملة، وھذا مذھب  :القول الثاني
  اشترط في اإلرضاع شرطین: 

خمس رضعات، لحدیث عائشة رضي هللا عنھا قالت: "كان فیما أنزل هللا عشر رضعات  أحدھما:
، وموضع 21وھن مما  یقرأ من القرآن"  معلومات یحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول هللا 

لق التحریم بما دون الخمس لكان ذلك نسخا للخمس، الدلیل منھ أنھا أثبتت أن العشر نسخن بخمس، فلو تع
وال یقبل على ھذا خبر واحد وال قیاس، ألنھ ال ینسخ بھما، وفي حدیث سھلة (أرضعیھ خمس رضعات یحرم 

ال تحّرم المصة «قال:  ، كما استدلوا بأحادیث أخر منھا استداللھم بما رواه مسلم  وغیره أن النبّي 22بھن)
  .24» ال تحّرم اإلمالجة وال اإلمالجتان« ھ وقول 23»وال المصتان

َواْلَوالَِداُت أن یكون في الحولین، فإن كان خارجا عنھما لم یحرم، لقولھ تعالى:  الشرط الثاني:
َضاَعةَ  التمام والكمال ). ولیس بعد 233(البقرة:  یُْرِضْعَن أَْوَالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن لَِمْن أََراَد أَْن یُتِمَّ الرَّ

  .25شيء
 -رحمھ هللا -في تفسیره، ألنھ ینتسب لمذھب الشافعي وقد نصر ھذا المذھب اإلمام الكیا الھراسي 

إلیھ فقال في تفسیر اآلیة:" وقد حرم هللا تعالى األّم من الرضاعة، من غیر تعّرض لما بھ یحصل الرضاع 
التحریم بالرضعة الواحدة تعلّق بالعموم الذي سیق من مقدار الرضاع ومدتھ، فالتعلق بھذه اآلیة في إثبات 
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في ذلك، وھو منع االستدالل  لغرض آخر غیر غرض التعمیم،... والید العلیا لمن یذّب عن مذھب الشافعي 
  .26بھذا الجنس من العموم"

فالمالحظ في ھذا المثال ھو اختالف العلماء في تفسیرھم لنفس النص القرآني، حیث رأینا نصرة 
امین ابن العربي والجصاص لمذھبیھا المالكي والحنفي واستداللھما على ذلك بإطالق اآلیة لوصف اإلم

اإلرضاع، كما رأینا نصرة اإلمام الكیا الھراسي لمذھب الشافعي والثناء على من أخذ بھ في تفسیر اآلیة 
م من أدلة إضافة إلى ألنھ منتسب لمذھب الشافعیة. والسبب في ذلك كلھ طبعا ھو ما ظھر لكّل واحد منھ

  اعتمادھم على خلفیات أصول مذاھبھم الفقھیة.
َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَال تَْعُضلُوھُنَّ أَْن یَْنِكْحَن أَْزَواَجھُنَّ إَِذا  :قولھ تعالىالمثال الثاني: 

ُ تََراَضْوا بَْینَھُْم بِاْلَمْعُروِف َذلَِك یُوَعظُ  ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َذلُِكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطھَُر َوهللاَّ بِِھ َمْن َكاَن ِمْنُكْم یُْؤِمُن بِا�َّ
  ).232(البقرة:  یَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُمونَ 

جاء ھذا النص القرآني في النھي عن عضل المرأة، وھو منعھا من الزواج، فالعضل من معنى 
  .27ر، كما یقال أعضلت الدجاجة إذا عسر بیضھا، والداء العضال العسیر البرءالتضییق والتعسی

وقد اختلف المفسرون فیمن خوطب في ھذه اآلیة ونھي عن عضل المرأة في قولھ تعالى "فال 
تعضلوھن"، على ثالثة أقوال؛ فقیل: المخاطب ھو الولي، وقیل: الزوج، وقیل: ھو مجموع األمة، ومنشأ 

و اشتراط الولّي للمرأة في الزواج أو عدم اشتراطھ، وقد أخذ كّل مفسر من اآلیة ما ینصر ھذا االختالف ھ
  بھ مذھبھ الفقھي في اشتراط الولي في زواج المرأة من عدمھ، وتفصیل ھذه المذاھب كما یلي:

ا ذأن المخاطب في قولھ تعالى "فال تعضلوھن" ھو ولّي الزوجة، حیث نھى هللا الولّي إ القول األول:
أرادت المرأة أن ترجع لزوجھا برضاھا أن یمنعھا عن ذلك، وقد كان من عادات الجاھلیة أن یتحّكم الرجال 

  .28في تزویج النساء إذ لم یكن یزوج المرأة إال ولیھا، فقد یزوجھا بمن تكره ویمنعھا ممن تحب لمحض الھوى
عن معقل بن یسار قال:  29الدارقطنيوقد استند أصحاب ھذا القول إلى سبب نزول اآلیة وھو ما رواه 

"كانت لي أخت فُخِطبت إلّي فكنت أمنعھا الناس، فأتى ابن عم لي فخطبھا فأنكحتھا إیّاه، فاصطحبا ما شاء 
هللا، ثم طلقھا طالقا رجعیا، ثم تركھا حتى انقضت عدتھا فخطبھا مع الخطاب، فقلت: منعتُھا الناس وزوجتك 

ة، ثم تركتھا حتى انقضت عدتھا، فلما ُخِطبت إلّي أتیتني تخطبھا مع الخطاب! إیاھا ثم طلقتھا طالقا لھ رجع
"َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَال تَْعُضلُوھُنَّ أَْن یَْنِكْحَن أَْزَواَجھُنَّ  ال أزوجك أبدا! فأنزل هللا، أو قال أنزلت:

  .30"فكفرت عن یمیني وأنكحتھا إیاه"
نصر ھذا القول اإلمام ابن العربي المالكي، ألن مذھب المالكیة والجمھور اشتراط الولي في وقد 

صحة زواج المرأة المسلمة، ولذلك قال في تفسیر اآلیة "وھذا دلیل قاطع على أن المرأة ال حق لھا في 
  .31مباشرة النكاح، وإنما ھو حق الولي، خالفا ألبي حنیفة"

فال تعضلوھن" إنما ھو للزوج حیث نُھي أن یَعضل امرأتھ؛ ي قولھ تعالى "أن الخطاب فالقول الثاني: 
)، 231 (البقرة: َوال تُْمِسُكوھُنَّ ِضَراراً لِتَْعتَُدوا :وذلك بأن یطّول العدة علیھا حتى ال تحّل كما قال تعالى

تنقضي عّدتھا كان َذلك لھ وإن وقد َكاَن من عادات الجاھلیة أن الّرجل إذا طلّق امرأتھ ثّم راجعھا قبل أن 
ة، فعمد رجل إلى امرأتھ فطلَّقھا، حتَّى إذا شارفت اْنقضاء اْلعدَّة راجعھا ثّم طلَّقھا، ثمَّ قَال:  طلَّقَھا أَْلف مرَّ

  .32"وهللاَّ ال آویك إليَّ وال تحلِّین منِّي أبدا"
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 مذھبھ الذي یرى بعدم اشتراط وقد نصر ھذا القول اإلمام الجّصاص الحنفي في تفسیره، بناء على   
الولّي في زواج المرأة فقال:" َوقَْد دلت ھذه اآلیةُ من وجوه على جواز النِّكاح إذا عقدت على نْفسھا بغیر 

  .33وليِّ وال إذن ولیِّھا"
كما أن اإلمام الجّصاص رّد على من استدل بسبب نزول اآلیة على كون المخاطب: ھو الولي ومن    

وھذا الحدیث غیر ثابت على مذھب أھل النقل لما في سنده من " لي في عقد قران المرأة فقال:ثم اشتراط الو
الرجل المجھول الذي روى عنھ سماك، وحدیث الحسن مرسل، ولو ثبت لم ینف داللة اآلیة على جواز 

  . 34عقدھا"
المؤمنین ھو خطاب لجمیع األمة من  فال تعضلوھن"": أن الخطاب في قولھ تعالى القول الثالث

أن هللا فك ؛فیدخل فیھم األزواج واألولیاء، وذلك ألن األمة متكافلة في المصالح العامة على حسب الشریعة
یقول لھم: یا أیھا الذین آمنوا إذا وقع منكم تطلیق للنساء وانقضت عدتھن وأراد أزواجھن أو غیرھم أن 

وھن من الزواج، وعلى ھذا الوجھ یأخذ كل أي: ال تمنع ؛ینكحوھن وأردن ھن ذلك فال تعضلوھن أن ینكحن
  .35واحد حظھ من الخطاب للمجموع

فالمالحظ على األقوال السابقة وخاصة األول والثاني، أن أھل المذاھب الفقھیة استندوا إلى نفس 
النص القرآني لنصرة مذھبھم الفقھي في ھذه المسألة، فقد نصر القرطبي وابن العربي المذھب المالكي الذي 
یشترط الولّي على المرأة في عقد النكاح، وقالوا بأن الخطاب في اآلیة لألولیاء فقد نھوا عن عضل المرأة 

  عن الزواج مما یدل على أنھم ھم المكلفون بالعقد للمرأة.
أما اإلمام الجصاص فقد نصر مذھب األحناف الذي یرى بعدم اشتراط الولّي في نكاح المرأة بدلیل 

اآلیة لألزواج ال لألولیاء، كما أن النكاح نُسب للمرأة نفِسھا مما یدل على جواز مباشرتھا أن الخطاب في 
 عقد النكاح بنفسھا.

"ال  :وھذا االستدالل سقیم من جھة أنھ وردت أدلة أخرى تدل على اشتراط الولّي، ومنھا قولھ    
  .36نكاح إال بولي"

ِ قَانِتِینَ َحافِظُوا َعلَى  :قولھ تعالىالمثال الثالث:  َالةِ اْلُوْسطَى َوقُوُموا ِ�َّ لََواتِ َوالصَّ   ].238[البقرة:  الصَّ
اختلف المفسرون في تعیین "الصالة الوسطى" التي حث هللا تعالى على المحافظة علیھا في ھذه    

عیتھم ي ومرجاآلیة، على أقوال كثیرة، وقد رّجح بعض المفسرین قوال من األقوال بناء على انتمائھم المذھب
  الفقھیة فجاءت في اآلیة أقوال عّدة مجملھا ما یلي:

وھو قول ابن عباٍس، وابن ُعَمَر وغیرھم، واختاره اإلمام مالٍك أنھا صالة الفجر:  :القول األول
. وقد واستدل ھؤالء بأدلة كثیرة منھا:   والشافعيِّ

  عن غیرھا.في فضِل صالة الصبحِ من فضائل تخصھا  ما ورد عن النبيِّ  -1
ت  -2 ألنھا تأتي في وقِت مشقَّةٍ بسبب برد الشتاء، وطیب النوم في الصیف. وفتور األعضاء، فخصَّ

  بالمحافظة؛ ألنھا معرَّضةٌ للّضیاع.
  أنھا توسَّطَت بین صالتي اللیِل وصالتي النَّھار، فَتصلّى في سواد من  اللیل، وبیاٍض من النھار. -3
ھا بالقنوت، وال قنوت إال في الصبح، وقال أبو رجاء: صلى ابن عباس بالبصرة ألن هللا سبحانھ أمر فی -4

صالةَ الغداة، فقنت قبل الركوعِ، ورفع یدیھ، فلما فرَغ قال: ھذه الصالةُ الوسطى التي أمرنا أن نقوم فیھا 
  .37قانتین
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وقد رجح القاضي ابن عطیة في تفسیره أنھا صالة الصبح موافقة منھ لمذھبھ المالكي الذي یفسر 
"الصالة الوسطى" بأنھا: الصبح، قال ابن الفرس "وقال قوم: القنوت الدعاء. واستدل القاضي أبو محمد 

كون إال في صالة والقنوت ال ی وقوموا � قانتینعلى أن الصالة الوسطى صالة الصبح بقولھ تعالى: 
  .38الصبح"

َواْختَلََف بعض أصحاب رسول " كما رجح ھذا القول إمام المذھب الشافعي وھو الشافعي نفسھ فقال:
 ِ بح ، وإلى ھذا نذھب"هللاَّ   .39، فروي عن علي ، وروي عن ابن عبَّاس أنھا الصُّ

وھو قول علّي وابن مسعوٍد، وأبو ھریرةَ، وابن عمر، وعائشة  القول الثاني: أنھا صالة العصر،
ري الشافعیة، واستدلوا على ذلك بأدلة منھا:   وغیرھم، وھو مذھب أبي حنیفة ومتأخِّ

یوم الخندق، وقد فاتتھ صالة العصر: "حبسونا عن الّصالة الوسطى صالة العصر، مأل هللا  قولھ  -1
: "الصالة الوسطى صالة قال: قال رسول هللا  وحدیث ابن مسعود قبورھم وبیوتَھم وأجوافھم نارا"، 

  .40العصر"
  .41واحتجوا بأن حفصةَ قرأت: (حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وھي العصر)  -2

وقد نصر ھذا القول من المفسرین األحناف اإلمام البیضاوي في تفسیره فقال:" وھي صالة 
  .42العصر"

، وھو قول زید بن ثابت، وأسامة بن زید وغیرھم، وقد رجح ھذا ة الظھرالقول الثالث: أنھا صال
  ، ودلیلھم في ذلك:43القول أبو حنیفةَ في روایة عنھ

كان یصلي الظھر بالھجیِر فال یكون وراءه إال  ما روي أن زید بن ثابت احتج في ذلك بأن النبّي  
َالِة ، فأنزل 44الصّف والصفّان، والناُس في قائلَتھم وتجارتھم لََواِت َوالصَّ هللا تعالى: {َحافِظُوا َعلَى الصَّ

  اْلُوْسطَى}، وألنھا تفعل في وسط النھار.
وھو قول قبیصة بن ذؤیب ألنھا لیست بأقلھا وال بأكثرھا وال تقصر  أنھا صالة المغرب، :القول الرابع

  لم یؤخرھا عن وقتھا ولم یعجلھا.  في السفر، وأن رسول هللا 
  ».تفسیره«ذكره علي بن أحمد النیسابوري في  أنھا العشاء األخیرة،: امسوالقول الخ

: أنھا إحدى الصلوات الخمس وال تعرف بعینھا، لیكون أبعث لھم على المحافظة على والقول السادس
  جمیعھا، وھذا قول نافع، وابن المسیب، والربیع ابن خثیم.

  .45خاصة: أن الصالة الوسطى صالة الجمعة وفیھا قول سابع
ونلحظ مما سبق أن خلفیة المذھب الفقھي كان لھ أثر واضح في تفسیر النص القرآني، حیث تأثر كثیر 
من المفسرین بمذاھبھم وفسروا النص القرآني في ضوئھ، كما رأینا مع الشافعي في ترجیحھ أنھا صالة: 

ثیر نتج لنا اختالفا في تفسیر كالفجر، والبیضاوي أنھا صالة العصر ألنھ من متأخري الشافعیة، وھذا ما أ
  من آیات األحكام.

اْلیَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّیِّبَاُت َوطََعاُم الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ : : قولھ تعالىالمثال الرابع
ِذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم إَِذا آتَْیتُُموھُنَّ أُُجوَرھُنَّ ُمْحِصنِیَن لَھُْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاتِ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَّ 

  ].5 :[المائدة َغْیَر ُمَسافِِحیَن َوال ُمتَِّخِذي أَْخَدانٍ 
اختلف المفسرون في جواز الزواج بالكتابیات انطالقا من ھذه اآلیة على قولین وذلك انطالقا من 

  حیث نصر كّل منھم مذھبھ، وبیان ذلك كما یلي:خلفیاتھم المذھبیة؛ 
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  ذھب جمھور العلماء إلى جواز نكاح الكتابیات، وبھ قال األئمة األربعة. القول األول:
َعالَى: "فَقَْولُھُ تَ  :قال الجصاص الحنفي رّدا على من لم یبح ذلك، وناصرا لمذھب األحناف في تفسیره

 ُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكمْ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوت  ِ46إْذ لَْیَس فِي اْلقُْرآِن َما یُوِجُب نَْسَخھُ"؛ ثَابُِت اْلُحْكم.  
  .47ودلیل الجواز ھذه اآلیة"" :وقال ابن الفرس المالكي مرجحا لمذھبھ في المسألة

، یدل على قبلكموالمحصنات ِمَن الذین أُوتُواْ الكتاب من "وقولھ  :وقال الكیا الھراسي الشافعي
  .48جواز نكاح الكتابیات"

  استدل الجمھور بعدة أدلة منھا: وقد
أن لفظ ( المشركات ) ال یتناول أھل الكتاب بدلیل ورودھما متعاطفین في القرآن ، واألصل أن  -1

أَْھِل اْلِكتَاِب َوال َما یََودُّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن العطف یقتضي التغایر في القرآن الكریم، كما في قولھ تعالى: 
َل َعلَْیُكْم ِمْن َخیْرٍ ِمْن َربُِّكمْ  لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب  :] وقولھ105[البقرة:  اْلُمْشِرِكیَن أَْن یُنَزَّ

یَن َحتَّى تَأْتِیَھُُم اْلَبیِّنَةُ  شركین على أھل الكتاب، والعطف یقتضي الم ]، فقد عطف1[البینة:  َواْلُمْشِرِكیَن ُمْنفَكِّ
  المغایرة، وھو دلیل على أن لفظ ( المشركات ) ال یتناول الكتابیات.

ما روي عن السلف من إباحة الزواج بالكتابیات، فقد قال قتادة في تفسیر اآلیة: إن المراد  -2
لت إبراھیم عن تزوج بالمشركات ( مشركات العرب) الالتي لیس لھن كتاب یقرأنھ، وعن حماد قال: سأ

إنما  :؟ فقالَوالَ تَْنِكُحواْ المشركاتالیھودیة والنصرانیة فقال: ال بأس بھ، فقلت: ألیس هللا تعالى یقول: 
  تلك المجوسیات وأھل األوثان.

ال یجوز أن تكون آیة البقرة ناسخة آلیة المائدة ، ألن البقرة من أول ما نزل بالمدینة ، والمائدة من  -3
  ما نزل ، والقاعدة أن المتأخر ینسخ المتقدم ال العكس.آخر 

، فكتب إلیھ أتزعم أنھا ھودیة، فكتب إلیھ عمر خّل سبیلھاواستدلوا بما روي أن حذیفة تزوج ی -4
ال أزعم أنھا حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منھن. فدل على أن عمر  :حرام فأخلي سبیلھا؟ فقال

  .49فعل ھذا من باب الحیطة والحذر، ال أنھ حرم نكاح الكتابیات
سنوا بھم سنّة أھل الكتاب، «أنھ قال في المجوس:  حدیث عبد الرحمن بن عوف عن رسول هللا  -5

  لم یكن نكاح نسائھم جائزاً لم یكن لذكره فائدة. ، فلو 50»، وال آكلي ذبائحھمغیر ناكحي نسائھم
وأولى األقوال بتأویل اآلیة ما قالھ (قتادة) من أن هللا تعالى ذكره عنى «قال الطبري في تفسیره:    

من لم یكن من أھل الكتاب من المشركات، وأن اآلیة عام ظاھرھا خاص  َوالَ تَْنِكُحواْ المشركاتبقولھ: 
 :، وذلك أن هللا تعالى أحل بقولھنساء أھل الكتاب غیر داخالت فیھا، وأن منھا شيء م یُنسخباطنھا، ل

 ْوالمحصنات ِمَن الذین أُوتُواْ الكتاب ِمن قَْبلُِكم  :الذي أباح ]، للمؤمنین من نكاح محصناتھن مثل 5[المائدة
وال یتزوج النصراني  ،وج النصرانیةالمسلم یتز( :، وقد روي عن عمر أنھ قاللھم من نساء المؤمنات

 الناس في، حذًرا من أن یقتدي بھما وحذیفة نكاح الیھودیة والنصرانیةالمسلمة )، وإنما كره عمر لطلحة 
  .51»لك من المعاني فأمرھما بتخلیتھما، أو لغیر ذذلك فزھدوا في المسلمات

إلى تحریم نكاح الكتابیات،  ومن ذلك ما یروى ابن عمر  وذھب جماعة من العلماء :القول الثاني
حّرم هللا تعالى المشركات على المسلمین ، وال «جل النصرانیة أو الیھودیة قال: وكان إذا سئل عن نكاح الر

  .52»سى ، أو عبٌد من عباد هللا تعالىأعرف شیئاً من اإلشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربّھا عی
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إلمامیة، وبعض الزیدیة. ولذلك فإن الطبرسي لما وقد رجح ھذا القول طوائف من الشیعة منھم: ا
تعّرض لمعنى اآلیة في تفسیره للقرآن رّجح ھذا القول نصرة منھ لمذھبھ الشیعي، وذھب إلى أن آیة المائدة 

  .وال تنكحوا المشركاتمنسوخة بآیة النھي عن نكاح المشركات نسخ الخاص بالعام وھي قولھ تعالى 
تمدھا الطبرسي وغیره ممن منعوا نكاح الكتابیة، فقد قال الدكتور: عبد اإللھ وأما عن األدلة التي اع 

"فالذي أراه أنھم ما ذھبوا إلى ذلك إال تأثرا بمذھبھم الذي یحرم ذلك، ولوال المذھب لما  :حوري الحوري
اء فیھا النسخالفوا الجمھور في ھذه المسألة، ولكي یخرجوا اآلیة عن نطاق االستدالل قالوا بأن المقصود 

الالتي كن من أھل الكتاب ثم أسلمن، والمقصود بالمحصنات المؤمنات الالتي ولدن على اإلسالم، وذلك أن 
الناس كانوا یتحّرجون من نكاح من أسلمت بعد كفر، فأنزل هللا ھذه اآلیة لیبین أنھ ال حرج في نكاحھن 

  .53فأفردھن بالذكر"
ا إنما كان انطالقا من المذھب الذي ینتسب إلیھ كّل واحد من إذن فالمالحظ أن الخالف الذي ذكر سابق

ھؤالء المفسرین، فمن كان ینتسب للمذاھب السنیة: الحنفیة أو المالكیة أو الشافعیة أو الحنابلة نصر القول 
بجواز نكاح المحصنة الكتابیة، ومن كان ینتسب للمذھب الشیعي مثل: الطبرسي وغیره، نصر القول بعدم 

  اح الكتابیات في تفسیره "مجمع البیان".   جواز نك
  والقول الراجح ھو قول األئمة األربعة قطعا، لما سبق من األدلة الكثیرة المذكورة سابقا وغیرھا.   

ُسوَل َوأُولِي اْألَْمرِ : قال هللا تعالى: المثال الخامس َ َوأَِطیُعوا الرَّ ِمْنُكْم  یا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیُعوا هللاَّ
ِ َواْلیَْوِم اْآلِخرِ  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ " أِْویلً ذلَِك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَ  فَإِْن تَناَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ

  ).59(النساء: 
س في اآلیة، وقد سلك النااختلف المفّسرون في المراد بأولي األمر الذین أمر هللا المؤمنین بطاعتھم 

  في ذلك مسالك تأثُّرا منھم بالمذھب الذي ینتسبون إلیھ، ولذلك نشأت عّدة أقوال في اآلیة مجملھا:
أن أولي األمر ھم األئمة والسالطین والقضاة، وكّل من كانت لھ والیة شرعیة، والمراد  القول األول:

ا لم تكن معصیة � فإنھم إذا أمروا بمعصیة، فال طاعة بطاعتھم، أي: طاعتھم فیما یأمرون بھ وینھون عنھ م
  . 54لمخلوق في معصیة هللا، كما ثبت ذلك عن رسول هللا 

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: إنّھم العلماء الذین یفتون في األحكام الشرعیة، ویعلِّمون 
  . 55الناس دینھم الفقھ والدین

ذھب الروافض إلى أنھم األئمة المعصومون، بل لقد غلت طائفة منھم وزعمت أن  القول الثاني:
  المراد من أولي األمر علي بن أبي طالب وحده.

  وھذا القول ظاھر السقوط وقد استدل بعض أھل العلم على إبطال قولھم من وجوه منھا:
م الغلط والسھو، وقد أمرنا . فإن األمراء والفقھاء یجوز علیھوأولي األمر منكمقولھ تعالى:  -1

  بطاعتھم. ومن شرط اإلمام عندھم العصمة ألنھ ال یجوز ذلك علیھ الخطأ كما یقولون.
أنھ ال یجوز أن یكون المراد اإلمام ألنھ قال في نسق الخطاب: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى  -2

واجبا، وكان ھو یقطع التنازع، فلما أمر هللا والرسول"، فلو كان ھناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إلیھ 
  برد المتنازع فیھ إلى الكتاب والسنة دون اإلمام، دل على بطالن اإلمامة.

  .56واحد فاسد، ألن أولي األمر جمع، وعلي  تأویلھم: أن أولي األمر ھو علي  -3
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ھل الحل والعقد أننا ال نجد من أولي األمر على ما ذكره المفسرون من ھو واجب العصمة إال أ -4
، فینبغي أن یكون »لن تجتمع أمتي على ضاللة« عند اجتماعھم على أمر من األمور، مصداقا لقولھ 

المراد من أولي األمر أھل الحل والعقد، ویكون ذلك دلیال على حجیة اإلجماع. وقد ذكر هللا األمر بطاعة 
 .57هللا واألمر بطاعة الرسول وأولي األمر

نعرف أن الذي حمل الشیعة على تفسیرھم بأن "أولي األمر" ھم األئمة  ومن كل ما سبق   
، فحاولوا باإلمامةالمعصومون، إنما ھو مجرد الھوى والتعصب للمذھب الذي ینتسبون إلیھ وھو قولھم 

  االستدالل على مذھبھم من القرآن الكریم.
  :خاتمة

  وقد خلصت في آخر ھذا البحث إلى عدة نتائج أھمھا:  
االختالف في تفسیر النص القرآني ظھر قدیما منذ بدایة نزول القرآن ولكنھ كان اختالف تنوع، فلما  أن -1

  توسعت األمة وظھرت المذاھب ظھر نوعان من الخالف: خالف تنوع وخالف تضاد.
االختالف في تفسیر النصوص طبیعة بشریة منھا ما یرجع للفطرة ومنھا ما یرجع لخلفیات فكریة فقھیة  -2

  انت أو عقدیة.ك
األسباب التي أّدت إلى االختالف في تفسیر النص القرآني كثیرة یمكن إجمالھا في ثالثة أسباب رئیسة  -3

 ھي: 
  االختالف الناتج عن ألفاظ اآلیة نفسھا واحتمالھا ألكثر من معنى. -
  االختالف في الروایات من حیث االختالف علیھا في الحكم تصحیحا أوتضعیفا.  -
  ختالف في الخلفیات الفكریة، وتتضمن االختالف الفقھي والعقدي.اال -

نتج عن االختالف في فھم النص القرآني ثروة علمیة كبیرة؛ سواء من حیث المؤلفات التي ظھرت، أو  -4
  من حیث المسائل المستنبطة والتفریعات الكثیرة التي تركھا لنا المنتسبون للمذاھب الفقھیة.

فسرین في تفسیر النص القرآني یوّرثنا األدب في التعامل مع المخالف وعدم التسرع معرفة اختالف الم -5
  في اإلنكار علیھ إذا كان خالفھ لھ وجھ ولیس مجّرد تعصب مذموم.

من أكبر النصوص القرآنیة التي كان فیھا خالف بین أصحاب المذاھب الفقھیة، آیات األحكام إذ ھي  -6
  األحكام الشرعیة الفرعیة منھا. مدار اشتغال الفقھاء الستنباط

  قائمة المصادر والمراجع:
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 في یعةالّشر محاسن كتابھ خالل من الكبیر الشاشي القفال اإلمام عند التّعلیل منھج بیان إلى الدراسة تھدف
 لھا ھودالمش العلمیّة الشخصیّة ھذه معالم إبراز إلى إضافة ذلك، في اعتمدھا التي األصول أھمّ  وكذا الشافعیّة، فروع
  .الشریعة فھم في المدارك وسعة العلم، في كعبھ بعلوّ 

 لإلمام فرید منھج تحصیل على ساعد مما ألصولھ، والتّقعید والتّأصیل البیان منھج ذلك في الباحثة اتبعت وقد
 تلك معاني نم أخرجھ وما الفقھیّة، للمسائل المقاصدیّة بتعلیالتھ تعلق ما وخاصة المحاسن، كتابھ في الّشاشيّ  القفّال

 اإلجمالیّة یّةالناح من  سواء أحكامھا، في الشریعة راعتھا التي والمصالح والحكم المقاصد ببیان فیھا معتبرا المسائل،
 فروع نم تحتھا یندرج وما العاّمة كالمقاصد والقواعد األصول من جملة على ذلك في ُمرتكزا التفصیلیّة، الناحیّة أو

  .محلھ في موضح ھو كما تعلیالتھ، في" والعرف العادة" قاعدة تفعیال أھمھا ولعل وقواعد،
  .القواعد األصول، الشافعیّة، الشریعة، محاسن القفال، بكر أبي التعلیل، المنھج،: المفتاحیّة الكلمات

Abstract: 
 The study aims to explain the method of explanation of Imam al- Qaffal al-Shaashi al-

Kabir through his book The Benefits of Sharia in the Shafi’i branches, as well as the most 
important principles he adopted in that, in addition to highlighting the features of this scientific 
personality known for its high heel in science, and the breadth of perceptions in the 
understanding of Sharia 

In this, the researcher followed the methodology of clarifying, rooting and complicating 
its origins, which helped to obtain a unique approach of Imam al-Qaffal al-Shashi in his book 
al-Mahasin, especially what was related to his intentional explanations of jurisprudential issues, 
and what he brought out of the meanings of those issues, considering them to clarify the 
purposes, judgment and interests that the Shariah took into account in its provisions. Whether 
in terms of overall or in terms of detail, based on a set of principles and rules such as general 
purposes and the branches and rules that fall under them, and perhaps the most important of 
them is to activate the rule of "custom and custom" in his explanations, as shown in its place. 

  : مقدمة
الحمد � القاضي بالِحكم في أفعالھ، مكلف الناس بالمعلول من موجبات رحمتھ، ومسھل التدبر للتنزیل 

  في مقاصد أمره ونھیھ، وصلى هللا على نبیھ محمد وآلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا، أما بعد:
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التّعلیل في نصوص األدلة الّشرعیّة  وعمل الصحابة ومن جاء بعدھم محّل خالف بین نظار لم تكن مسألة 
الشریعة وفحول المقاصد، حیث ارتسم منھجا عاما تناط بھ دالئل التكالیف ومعالم التأصیالت الشرعیة، وأن 

لى في األساس إكان ثمة خالف في تفاریع النّظر الشرعي و الفھم المقاصدي من حیث التفصیل، قد یرجع 
-الخالف في تعلیل أفعال هللا تعالى في ضوء النزعة الكالمیة والمسالك الجدلیة؛ حیث لم یتصور الخالفیون 

الفروق بین العلة األصولیة والعلّة الكالمیّة، بدلیل أّن منھم من أثبتھ في الدرس األصولي  -ممن أبطل التعلیل
  ونفاه في الدرس الكالمي.

وأن الشریعة جاءت لتحقیق مصالح العباد  ،1ر العلماء على أّن أحكام هللا تعالى معللّةومستند مذھب جمھو
ودرء المفاسد، كما شھدت بذلك النصوص المحكمة والعقول الراجحة والفطرة السویة والقیاس المعتبر، ألن 

، صدیقمسارعة إلى التول بالطبع وال"معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم؛ استمالةٌ للقلوب إلى الطمأنینة والقب
 ،ھا إلى قھر التحكم ومرارة التعبدفإّن النفوس إلى قبول األحكام المعقولة الجاریة على ذوق المصالح أمیل من

  .2"ولمثل ھذا الغرض استحب الوعظ وذكر محاسن الشریعة ولطائف معانیھا
أثره  یتعدد ویتنوع باعتبارولعل أن تعلیل التشریع الحنیف وأحكامھ المنیفة من حیث كونھ قانونا عاما 

ومتعلقاتھ، على غرار: التعلیل المقاصدّي، التعلیل الفقھي، والتعلیل بالقواعد األصولیة، وھو ما نلمسھ من العمل 
التعلیلي عند اإلمام القفّال الشاشي الكبیر في كتابھ محاسن الشریعة، مبینا ذلك بلغة سلسة فصیحة في تقریر 

تعلیلیة ومرتكزا في ذلك على بیان المقاصد والحكم والمصالح من األبواب الفقھیّة الحقائق، مبینا أصولھ ال
  وفروعھا.

وانطالقا مّما سبق یُمكن طرح اإلشكالیّة التالیة: ما منھج التعلیل عند اإلمام القفال الشاشي الكبیر وأصولھ 
    ة؟حاسن الشریعة في فروع الشافعیّ التي بنى علیھا تعلیالتھ من خالل كتابھ م

  ویتفّرع من ھذه اإلشكالیة مجموعة من األسئلة:
  من ھو اإلمام القفّال الّشاشي الكبیر، وما مدى أھمیّة مصنفھ محاسن الشریعة في فروع الشافعیّة؟ -
  ما المراد بمنھج التعلیل؟ -
  ة؟ما المنھج التعلیلي الذي ارتكز علیھ اإلمام القفّال الشاشي الكبیر في كتابھ محاسن الشریع -
  ما األصول التعلیلیّة التي بنى علیھا اإلمام القفّال الشاشي الكبیر كتابھ محاسن الشریعة؟ -

: تستند الدراسة إلى  الفرضیّة  التي مفادھا: أّن منھج التعلیل عند اإلمام القفال الشاشي فرضیّة الدراسة
الكبیر في كتابھ محاسن الشریعة، وما تبنّاه في ذلك من بیان المقاصد والحكم والمصالح من المسائل الفقھیة 

ث الشرع، یّة المنبثقة من معرفة باعاكتسى أھمیّة كبیرة في توسیع مجال التعلیل واكتساب الفقھ المرونة والقابل
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى كان ھذا للكتاب وما احتواه والمنھج الذي سار علیھ دورا بارز في إخراج الفقھ 
الشافعّي من الناحیّة التنظیریّة إلى الناحیّة التطبیقیّة، خاّصة بالنظر إلى األصول التي بنى علیھا تعلیالتھ والقواعد 

  إلیھا في ذلك.  التي استند
  : یمكن القول أّن أھداف البحث تتمحور في ثالث نقاط مھّمة وبارزة على النحو اآلتي: أھداف البحث

  التعریف باإلمام القفال الشاشي الكبیر وكتابھ محاسن الّشریعة في فروع الشافعیّة. -1
  ت ھذا المنھج.بیان المنھج الذي تبنّاه المصنّف في كتابھ، مع اإلشارة إلى أبرز سما -2
األصول التعلیلیّة التي ارتكز علیھا اإلمام القفال الشاشي الكبیر في كتابھ، مع اإلشارة إلى بعض القواعد  -3

  المقاصدیّة في ذلك.
   .منھج وصفي تحلیلي: منھج البحث
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ارتسمت لھذا البحث خطة رتبت من خاللھا معارف المسألة الدراسة: حیث حوت مقدّمة  :خطة البحث
ت فیھا لمسألة تعلیل األحكام، واإلشارة إلى عموم منھج اإلمام القفّال الشاشي الكبیر في تعلیالتھ، وأتبعتھا مھد

بإشكالیة في ماھیّة المنھج التعلیلي عند اإلمام أبي بكر القفّال الّشاشي الكبیر، وھي عبارة عن تساؤالت یُجیب 
  عنھا البحث، واقتراح فرضیّة للدراسة.

  ھا مبحثین تحتھا مطالب، على النحو التالي: ثم قسمتھ بعد
  المبحث األّول: اإلمام أبي بكر القفّال الشاشي الكبیر وكتاب محاسن الشریعة

  وفیھ مطلبان:
  : التّعریف باإلمام أبي بكر القفّال الشاشي وكتابھ محاسن الشریعة في فروع الشافعیّة.المطلب األول
  التعلیلي من حیث اإلفراد والتركیب.: التعریف بالمنھج المطلب الثاني

  وأصولھ الكبیر الشاشي القفال بكر أبي اإلمام عند التعلیلي المبحث الثاني: المنھج
  :مطالب ثالثة وفیھ

  .الكبیر الشاشي القفّال اإلمام عند بالمقاصد التعلیل : منھجالمطلب األّول
  القفّال الشاشي منھجھ: األصول التعلیلیّة التي بنى علیھا اإلمام المطلب الثاني

  التعلیلیة لإلمام القفّال الشاشي الكبیر بین التجدید واالعتبار المنظومة: الثالث المطلب
  : تضمنت أھم النتائج والتوصیّات.خاتمة

  المبحث األول: ما المنھج التّعلیلي عند اإلمام أبي بكر القفّال الّشاشي الكبیر
ھوم منھج وكذا بیان مفا لإلمام القفال الشاشي الكبیر، ختصرحوى المبحث مطلبان نعرض فیھما تعریفا م

  التعلیل.
  المطلب األّول: التّعریف باإلمام أبي بكر القفّال الّشاشي الكبیر وبكتابھ محاسن الّشریعة في فروع الشافعیّة

البد للتعریف باإلمام من عرض خصائص شخصیتھ العلمیة وما تعلق بترجمتھ رحمھ هللا تعالى، وبیان 
  ذلك في النقاط التالیّة: 

  .4الشاّشي 3: ھو اإلمام أبو بكر محّمد بن علي بن إّسماعیل القفّالاسمھ وكنیتھ ونسبھ ومولده -1
واقعة نسب اإلمام القفّال الّشاشي الكبیر إلى مدینة شاش الویُ  ویكنّى بأبي بكر واشتھر بالقفّال الّشاشي الكبیر.

  ، التي نشأ وتربى بھا.5في بالد ما وراء النھر
  و أما مولده رحمھ هللا ففي الواحد وتسعین بعد المائتین، وعلى ھذا اتفق كب من ترجملھ رحمھ هللا تعالى. 

ال الشاشي الكبیر یتطلّب الوقوف على ثالث نقاط الحدیث عن المسیرة العلمیّة لإلمام القفّ : آثاره العلمیّة -2
مھّمة على النحو التالي: رحالتھ العلمیة، شیوخھ وتالمذتھ، مصنفاتھ العلمیّة، فكان من أھم البلدان التي طلب 

 7، رحلتھ إلى العراق، رحلتھ إلى بالد الشام وإلى الجزیرة والحجاز والثغور6فیھا العلم نجد: رحلتھ إلى خرسان
  ھا. وغیر

ما نال ك، أّما فیما یخص شیوخھ الذین أخذ عنھم العلم نجد شیخ الشیوخ اإلمام المفسر ابن جریر الطبري
ابن خزیمة، واإلمام البغوي، وغیرھم كثیر، وبالنسبة بتالمذتھ نجد اإلمام  كذلك شرف مشیخة كل من اإلمام

  وھو ابنھ وآخرین،  الحلیمي، اإلمام القاسم
القفال الشاشي فھي جلیلة القدر متنوعة بتنوع مشایخھ، أھمھا: كتاب في تفسیر القرآن  وأما مؤلفات اإلمام

  الكریم، وكذا كتابھ محاسن الشریعة في فروع الشافعیّة، الذي ھو محل الدراسة.
ه حسب ما ذھب إلى ذلك جّل من  365: اختلف في وفاتھ على عدة أقوال والراجح أنّھ توفي سنة وفاتھ -3

  ترجم لھ خاصة تالمذتھ. 
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ذكر أصحاب التراجم أن اسم الكتاب "محاسن : التعریف بكتاب محاسن الشریعة في فروع الشافعیّة -4
  .8ة"الشریعة"، لكن صاحب ھدیّة العارفین أضاف عبارة "فروع الشافعیّ 

، كما أنّھ لم یختلف قدیما وحدیثا في عزو كتاب محاسن الشریعة إلى اإلمام القفّال 9قد ُحقق ھذا الكتاب مرتین
: بیان علل أھم دوافعھ في تألیف ھذا الكتاب ، وكان من10الّشاشي، بل شھدوا لھ بمكانتھ من خالل ھذا الكتاب

في الداللة  ھغرض الكتاب الذي قدرنا و� التقدیر تألیف« الشریعة وجوابھ لمن سألھ عن ذلك وھذا ظاھر في قولھ:
  .11».. نورده من الجواب لمن سأل عن عللھا موقع الصواب والحكمة.على محاسن الّشریعة

  لتعلیلي من حیث اإلفراد والتركیبالمطلب الثاني: تعریف المنھج ا
  یتّم التطرق في ھذا المطلب إلى بیان المنھج التعلیلي من ناحیة اإلفراد والتركیب على النحو اآلتي: 

  تعریف المنھج التعلیلي باعتبار اإلفراد -أوال
  تعریف المنھج لغة واصطالحا -1

، طریقالنون والھاء والجیم أصالن متباینان: األول النھج، الطریق، والمنھج ھو التعریف المنھج لغة: 
  .12والثاني واآلخر االنقطاع. وأتانا فالن ینھج، إذا أتى مبھورا منقطع النفس

ال یبعد تعریف المنھج من الناحیّة اللغویة عن الناحیّة االصطالحیّة، إذ یُراد تعریف المنھج اصطالحا: 
   .13بھ في االصطالح الطریق المتبع لدراسة موضوع معین لتحقیق ھدف معین

  التعلیل لغة واصطالحاتعریف  -2
رب ل الشُ العلُّ والَعلُل: الشربة الثانیة وقیر الفعل الرباعي علّل من العلة والتعلیل مصدتعریف التعلیل لغة: 

بعد نھٍَل، وعلَّھ یَُعلّھ إذ سقاه السقیة الثانیة، وعّل بنفسھ، یتعّدى وال یتعّدى، وعلَّ بعد الُشرب تباعا یقال علَُل 
   .14ال، وعلت اإلبل تِعّل وتُعّل إذا شربت الشربة الثانیة، واعللت اإلبل إذا أصدرتھا قبل ربھاویعّل وعّال وعل

اختلفت عبارات األصولیین في وضع حّد للتعلیل، بناء على اختالفھم في تعریف التعلیل اصطالحا: 
لنص أن یستخرج المفتي علّة للحكم الذي جاء ا تعریف العلة التي ھي مدار القیاس وأساسھ، وعلیھ فیُراد بالتعلیل

  .16وقیل ھو تعدیة حكم النص إلى محّل آخر ال نص فیھ ،15بھ
  المنھج التعلیلي باعتبار التركیب -ثانیا

من خالل التعریف اللغوّي والشرعّي لمصطلحي  -باعتباره لفظا مركبا -نرتشف مفھوم المنھج التعلیلي 
: تلك الطریقة المتبعة المستندة إلى مجموعة من القواعد واألسس التي تساعد الفقیھ (المنھج) و(التعلیل) معا، أنّھ

  في استخراج العلل واألسباب والمعاني من األبواب والمسائل الفقھیّة.
  وبالتعویل على ھذا المعنى یُمكن التمییز بین المناھج التعلیلیة عند الفقھاء منھا:

  الفقھیّة (التعلیل الفقھي)./ المنھج التعلیلي بالقواعد 1
  / المنھج التعلیلي بالقواعد األصولیة (التعلیل األصولي).2
  / المنھج التعلیلي بمقاصد الشریعة (التعلیل المقاصدي).3

  بكر القفال الشاشي الكبیر وأصولھالمبحث الثاني: المنھج التعلیلي عند اإلمام أبي 
ھ عند اإلمام القفّال الشاشي الكبیر التي اعتمدھا في كتابھ تضمّن ھذا المبحث بیان منھج التعلیل ومسالك

  محاسن الشریعة، مع إبراز أھم األصول التي رسمھا في ذلك من خالل مطلبین: 
  ند اإلمام القفّال الشاشي الكبیرالمطلب األول: منھج التعلیل بالمقاصد ع

ي ي منھجا فریدا في التعلیل، متمثل فلقد ذھب اإلمام القفّال الشاشي في كتابھ محاسن الشریعة إلى تبن
التعلیل بالمقاصد والحكم والمعاني واألسباب المناسبة، وھو ما یعبّر عنھ بالتعلیل المقاصدي، وسنعرض 

  خصائص ومعالم ھذا المنھج التعلیلي على النحو اآلتي:  
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  لقفال الشاشي الكبیر في تعلیالتھخصائص منھج اإلمام أبي بكر ا -1
   التعلیلي عند اإلمام القفّال الشاشي الكبیر بمجموعة من الخصائص أھّمھا: تمیّز المنھج

وتمثّل ھذا التعلیل في ذكر الباب الفقھي ثّم یُتبعھ ببیان المقصد العاّم أو الحكمة التعلیل اإلجمالي، 
ظیم للخالق ا التعفأّما الصالة فجملة معناھ«والمصلحة بشكل عام، كأن یذكر مثال باب الصالة ویقول في تعلیلھا: 

  .17»بأنواع حركات التذلل شكرا � على إنعامھ
وتمثّل ھذا التعلیل كذلك في تعلیل الباب الفقھي من الناحیّة التفصیلیّة، كأن یذكر باب التعلیل التفصیلي، 

الطھارة مثال ویعللھا، ویذكر الفروع والمسائل الفقھیّة المندرجة تحتھا ویُبیّن الوجھ المقاصدي من جزئیة أو 
لكبیر في إیراده لألحكام والمسائل إضافة إلى أنّھ یُالحظ على أسلوب اإلمام القفّال الّشاشي افصل أو مسألة، 

  یستدعي التّعمق أكثر أحیانا لفھم مضمون الباب أو المسألة الفقھیة.
ولإلمام القفال الشاشي الكبیر طریقة منضبطة في تقریره للحقائق العلمیة، حیث یذكر الباب الفقھي أو 

یھا عریف وتوضیح، ثّم بعد ذلك یستّدل علكما یشرح األلفاظ التي تحتاج إلى ت المسألة مع بیان مضمونھا العاّم،
في مواضع بمجموع األدلة من األخبار وینقل أحیانا أقوال العلماء من المذھب ومن مخالفیھ كذلك، ثّم یبیّن وجھ 
الحكمة والمصلحة والعلة للحكم الشرعي على جھة اإلجمال وأحیانا على جھة التفصیل حسب ما یقتضیھ الكتاب 

  ة الفقھیة.أو الباب أو المسأل
  كما یجدر التنبیھ إلى أّن أھم ما یمیز الصناعة التعلیلیة لإلمام القفّال الشاشي الكبیر المناحي اآلتیة:

إشارتھ في بعض األحیان إلى أن من األحكام ما یقتضي التوقف والتسلیم، لتعّذر تخریج المعنى الفقھّي  -أ
  واضع من كتابھ، نذكر منھا:منھا، وھو ما یعرف بالتعبدي، وتجلّى ھذا في عّدة م

.. ولكّن الشرع إذا ورد بشيء من ذلك التزمناه طاعة للشارع؛ لعلمنا أنّھ جّل وعّز علم لنا الصالح .«قولھ:  -
في السیاسة بھ، فلیس یلزمنا تعلیق األحكام بالمعاني التي یلزمنا إجراؤھا، كإجراء العلل في المعلوالت في 

  .18»األكام القیاسیّة
  .19الصوم على الحائض بأنّھ تعبّد ال یضّر خفاء وجھذلك في إیراد لمسألة منع وك -

، أي أّن اإلمام القفال الشاشي الكبیر أحیانا یستخدم طریق النص في إثبات علیّة التنویع في مسالك التعلیل -ب
 20رفع الحرج عن الناسالحكم ومقصده فمثال في مسألة بیان الحكمة من جواز التیمم في حالة انعدام الماء ھو 

ُ لِیَْجَعَل َعلَْیُكْم ِمْن َحَرجٍ مستندا في ذلك لقولھ تعالى:  )، وأحیانا بمسلك المناسبة والتنبیھ 6 :المائدة( َما یُِریُد هللاَّ
  واألمثلة في ھذه المسالك كثیرة.  ،21كما في مسألة تجنب قضاء القاضي في حالة الغضب

  تأصیل المسائل الفقھیّة لمصنّفھ من الكتاب والسنّة وأثار الصحابة.   -ج
ھذا ما لوحظ من منھجھ رحمھ هللا تعالى على وجھ اإلجمال ورعي الضابط العام للمسلك التعلیلي لإلمام 

  القفال رحمھ هللا تعالى، وقد نورد نماذج للتمثیل والتدلیل.
    لشاشي الكبیر بالمقاصد الشرعیّةنماذج عن تعلیل اإلمام القفال ا -2

یُمكن القول أّن ما أورده اإلمام القفّال الشاشي الكبیر في كتابھ المحاسن، ھو صورة متكاملة لتعلیل األحكام 
بصفة عامة، وتعلیلھا بالمقاصد والحكم والمعاني بصفة خاصة، وھذا ذكر لبعض النماذج من تعلیالتھ اإلجمالیّة 

  والتفصیلیة:
وأّما الزكاة فمواساة لذوي الخلّة والحاجة الذین «إلى باب الزكاة ویعللھ ببیان المعنى العام منھا فیقول: یأتي  -

   .22»یعجزون عن إقامة أنفسھم، یُخاف علیھم من التلف إذا خلوا عن مواساة األغنیاء
خلق في إقامة حقّھ والجري وأّما الجھاد فبذل المھج واألموال لل«ویأتي كذلك إلى باب الجھاد ویعللھ بقولھ:  -

  .23»إلى طاعتھ
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تعلیل مسألة حكم الوضوء لكل الصالة، المندرجة تحت باب الصالة بناء على مقصد التیسیر ورفع الحرج  -
   .24»الطھارة الواحدة تكفي صلوات كثیرة؛ إذ في إیجابھا لكّل صالة ضیق وحرج « .. بقولھ:

تعلیل مسألة التسویة بین قلیل الخمر وكثیره في ترتب الحكم، وھذه المسألة مندرجة في باب المطاعم  -
والمعنى في التسویّة بین قلیلھ «والمشارب، وقد علّلھا بناء على قاعدة سد الذرائع، وھذا ظاھر في قولھ: 

المقدار غیرة متعّذر شاّق، فاألحوط  وكثیره؛ أّن قلیلھ یدعو إلى كثیره، وأن نفصل ما إذا زید علیھ أسكر من
  .25»في السیاسة بحسم الباب في القلیل والكثیر

.. وأّما .«كلیّة العقل، حیث یقول في ذلك: تعلیل تحریم المسكر بالمقاصد الضروریة المتمثلة في الحفاظ على  -
لعقل الذي جعلھ هللا أعظم ما أزال العقل من مسكر وغیره فھو حرام؛ التّصالھ بالخبث وھو ما فیھ من إزالة ا

  .26»حّجة على عباده..
   المطلب الثاني: األصول التعلیلیّة التي بنى علیھا اإلمام القفّال الشاشي الكبیر منھجھ

تقرر آنفا بیان تعویل اإلمام على منھجیة تعلیلیة محكمة حیث ارتسمت تلك المسالك في ضوء المعاقد 
  أرباب الفن. وللتفصیل أكثر ضربنا الفروع التالیة:المقاصدیة وقواعدھا المعول علیھا عند 

  :نجد اعتمدھا التي التعلیّلیّة األصول بین من -1
 عبّر ام وھو األحكام، بعض في یندر كان وإن الناّس، في الموجودة المعاني غالب على لإلحكام تعلیالتھ بناء -

 جنس في یوجد واحد معنى على موضوع األحكام من كثیر وإنّ : «یقول حیث األغلب، لألكثر بالُحكم عنھ
  .27...» والكثیر القلیل فیستوي قلیل، دون كثیر في بوجوده یتحقق الشيء،

 تیسیرال قاعدة: منھا واعتبرتھا، الشریعة راعتھا التي األصول من جملة على المقاصديّ  تعلیلھ في االعتماد -
     .واالستحسان واالحتیاط الذرائع كسدّ  قواعد، من تحتھا یندرج وما المآالت، في النظر قاعدة الحرج، ورفع

 يف یقول حیث تعارفوه، ما على بناءً  عباده على المعامالت وأجرى الشرعیّة األحكام بنى وجلّ  عز هللا أنّ  -
 والمتعارف تعارفوه، ما على عباده مع المعاملة أجرى إنّما وجلّ  عزّ  هللا أنّ  موضع غیر في ذكرنا وقد: «ذلك

  .28...»األخصّ  األندر دون األعمّ  األغلب على تجري إنّما المعامالت أنّ  المعتاد

 وال: "دهمفا بكالم األصل لھذا ومثلّ  والمعانّي، األسباب الختالف كنتیجة واختالفھا، األحكام افتراق تعلیلھ -
 فيو الفروج، بقطع الزنا عن الردع وقوع في والقیاس واألزمنة األحوال بعض في یكون قد الصالح أنّ  شكّ 

  .29..."ذكرنا ما اختالف حسب عل تختلف المصالح ألنّ  مكروھة ویبقى یؤلم مّما آخر شيء بعضھا
 ابب من كلّھ وھذا التعارض، حالة في بینھا والترجیح والمفاسد المصالح بین الموازنة قاعدة على اعتماده -

 في ھإقامت وكذا مفسدة، الجلد حد إقامة تأخیر في أنّھ ذلك ومثال لھم، األصلح وتقدیم المكلفین، أحوال مراعاة
 التأدیب ھو الحد إقامة من المقصد أنّ  باعتبار أجل؛ إلى الجلد تأخیر مفسدة فقّدمت مفسدة، الشدیدین والحرّ  البرد

   .30اإلتالف ال
 والتكلیف جالحر رفع في متمثلة التیسیر، تجلب المشقة كقاعدة الفقھیّة، القواعد من مجموعة على األحكام بناءه -

 أنّ  ،31أّمھ ذكاة الجنین ذكاة قاعدة وكذا الطھارة، باب في كبیر بشكل ھذا وأورد المكلف، قدرة تحت یدخل یما
  .32عنھا متفّرعة ألنھا منافعھ؛ ملك شيء أصل ملك من

  .33ضارّ  غیر كان ما واإلباحة بالتحلیل وأخفّھا نافع، غیر كان ما والتحظیر بالتحریم األشیاء أولى إن -
 رّجناهخ ما ألنّ  لمعانیھا؛ بمفسد ذلك ولیس. .: «.قولھ في ظاھر وھذا ویقبلھ العقل یجوزه ما على األحكام بناء -

 عبدّ الت جاز لفطرتھ الشيء علیھ ینقسم ما جملة في یدخل مّما العقل جّوزه وما العقل، یُجّوزه ما أقسام أحد أنّھ
 حسب لىع تختلف مّما السیاسات أنّ  ومعقول السیاسة، من ضرب التعبد وإنّما بالمصالح، العالم الحكیم من بھ
  .34...»الرأي في یلوح ما
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 تعلیالتھ سیاق يف كتابھ ثنایا في الكبیر الشاشي القفال بكر أبي اإلمام إلیھا أشار التي المقاصّدیة القواعد بعض -2
  .المقاصدیّة

  . األصل حكم في فالشيء بشيء إّال  إلیھ یُتوّصل ال ما كلّ  -
  .35والمعاني األسباب باختالف األحكام اختالف -
 لقلّة جارباألح االستنجاء بإباحة القاعدة لھذه ویُمثلّ  المكلف، قدرة تحت یدخل فیما بالتكلیف واردة الشریعة -

 كذلك القاعدة ھذه أورد وقد ،36مشقّة الماء استعمال من تكلیفھم في لما تخفیفا؛ ذلك لھم فأبیح القوم، عند الماء
  .37"نعاجزو عنھ ھم فیما العاّمة على یتكلف فال والطاقة، بالوسع موصولة الشرائع أنّ :" مفادھا أخرى بصیاغة

  .38محّرم استحاللھ إلى فالسبب محرما كان ما -
  .39واجب الرخصة من فاالمتناع هللا، ُرخص من برخصة إّال  إلیھا یُتوصلّ  ال كان إذا المعصیّة -
 عن واُكفّ  ما فیھ، لھ یشرع ما على نفسھ منھم امرئ كلّ  لیقصر لھم؛ استصالحا للنّاس موضوعة الشریعة إنّ  -

 الحااستص إیّاھا الواضع لوضع بل ألعیانھا، تجب لم الشرائع أنّ :" مفاده آخر بمعنى وساقھا ،40والتظالم التھارج
   .41"النّاس شھوات على موضوعة تكون أن كذلك یوجب ال كما للعباد،

  واالعتبار التجدید بین الكبیر الشاشي القفّال لإلمام التعلیلیة المنظومة: الثالث المطلب
 صور بعض وكذا العلماء، من سبقھ من وفق نھجھا على سار التي الجوانب بعض المطلب ھذا تناول

  : اآلتي النحو على سابقیھ عن فیھ اختلف ما وأھمّ  عنده اإلبداع
  :سبقوه مّمن غیره الكبیر الشاشي القفّال اإلمام فیھا تتّبع التي الجوانب -1

 لكبیرا الشاشي القفّال اإلمام أنّ  لمح یمكن الكبیر الشاشي القفال لإلمام الشریعة محاسن كتاب خالل من
 حصر ویُمكن ذلك، في المعتمدة القواعد أو الشرعیّة، األحكام تعلیل جانب في سواء سبقوه من نھج على سار قد

  : یلي فیما الجوانب ھذه
 اإلمام عند انيالمع كلفظ قبلھ، العلماء ساقھا التي المصطلحات مختلف بین األحكام لمقاصد تعلیالتھ في الجمع -

  .     وغیرھا الشافعيّ 
  .وأحوالھم المكلفین مقاصد ومراعاة الحرج، ورفع العاّمة للمقاصد مراعاتھ -
 من علیھ، ارفالمتع الفقھي النسق حسب على الكتاب تبویب في قبلھ من نھج على سار فقد الفقھیّة الناحیّة من -

  .الفقھیّة الكتب أغلب طریقة ھو النسق وھذا والمعامالت، والعادات العبادات باب
 لم إن محكّما وجعلھا واألعراف العادات كقاعدة األحكام، مقاصد بیان في القواعد من لمجموعة مراعاتھ -

  .شرعیّا نصا تُصادم
 بھا وردت التي والمصالح الحكم بیان ھو الشریعة محاسن كتابھ في الكبیر الشاشي القفال اإلمام ھدف كان لقد -

 ،"العلل إثبات" و" ومقاصدھا الصالة" مصنفھ خالل من الترمذي اإلمام إلیھ سبقھ الذي األمر وھو الشریعة،
 األمر ،42لعللا إثبات كتابھ في الترمذي اإلمام عند كبیر بشكل ورد فقد الجزئیة بالمقاصد التعلیل في خاصة

 المسائل ذهھ بین من نجد حیث العبادات، باب في حتى بھ التعلیل في وبالغ الشاشي القفال كذلك أورده الذي
 إلماما بسط وقد إلخ،" الزكاة مقادیر علة ذكر" المیتة تحریم علّة ذكر ،"الدم تحریم علة ذكر" :مثال معنونةال

 حریمت  علة مسألة في وكذلك ، فیھا والمصالح الحكم أوجھ كذلك وأورد المسائل ھذه الكبیر الشاشي القفّال
 الذوق أو فةالفلس إلى أقرب ھي بطریقة بعللھا الترمذي الحكیم أنّ  غیر للعقل، مزیلة كونھا یتفقان مثال الخمر

 ریقالط وسد غطّاه أي العقل خامر اشتدّ  فإذا اشتّد، شراب كل والخمر«: یقول حیث الفقھ، إلى  منھا الصوفي
 الصدر يف بشعاعھ العقل أشرق أمرا القلب أراد فإذا الدماغ، في مسكنھ العقل فإنّ  العقل، ونور القلب عینيّ  بین

 شرابال من الشدید شرب فإذا بینھما ومیّز المساوئ من  المحاسن  وبیّن القلب، عین على الشيء ذلك فزیّن
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 اإلمام أّما الذوقیة الطریقة بھذه تعلیالتھ كل یواصل حیث ،43»والقلب العقل بین صارسداد عنھ المنھيّ  الشدید
  .44والمعاصي الفساد أسباب من فیھا ولما للعقل مزیلة كونھا فأجملھا الكبیر  الشاشي القفّال

 فمثال ألّم،ا كتاب في ھي كما یعلّلھا المسائل بعض في حتّى األّم، كتاب في جاء ما نھج على سار تعلیالتھ في -
 والحمر الضب لحم كأكل ذلك في العرب وأعراف عادات على بناھا والتي األطعمة من یحل ما لمسائل ذكره

 لمسألة ھتعلیل كذلك المسائل، لتلك إیراده في األم كتاب في الشافعي اإلمام عند نفسھ األمر وھو مثال األھلیة
 في الشافعي اإلمام وعلّلھ ذكره الذي األمر ،45الناس على التخفیف على مبنیة رخصة كونھ الخفین على المسح
  .46"المسح یجب ما باب"  لھا عنون مسألة

 من فالھد ونفس واألسس القواعد نفس إلى االستناد في تظھر قبلھ، للعلماء اتّباعھ ظاھرة أنّ  قولھ یُمكن ما -
  .وغیرھا والنقلیة اللغویّة كاألسس األحكام، تعلیل

 جبفالوا إلیھا یُھتدى ال المقاصد بعض ھناك وأنّ  والمقاصد، والمصالح بالحكم معللة الشریعة بأنّ  إقراره  -
  .قبلھ العلماء عند عرف مّما أیضا وھو التوقف، عندھا

 ثرةك من رآه ما نتیجة ھو العبادیّة؛ األمور في حتّى فیھا والخوض األحكام تعلیل مسألة كانت فقد وعیھ
 ینب الناس انقسام عنھ انجرّ  مّما ال؟ أم لغرض وردت وھل الشریعة، ورود من والسبب المقصد حول التساؤالت

 ألمرا نفس ولعلّھ لھا، ناف وبین معناھا، یُعقل ال شریعة وجود یجوز ال وأنّھ ومعانیھا الشریعة لمقاصد ُمثبت
  .47"العلل إثبات" كتابھ في الترمذي اإلمام قبلھ تناولھ الذي

    الكبیر الشاشي القفّال اإلمام فیھ وأبدع ابتكرھا التي الجوانب -2
 مسألة يف اإلبداع من نوعا الكبیر الشاشي القفّال لإلمام الشافعیّة فروع في الشریعة محاسن كتاب یُظھر

 فّعلوا ینالذ المجتھدین األئمة أبرز من یعتبر فھو سابقیھ، قبل من عرضت قد المسألة كان وإن اإلحكام، تعلیل
 تقریرو األحكام اقتناص في العلماء من بدعا یكن لم بحیث المحكمة، المقاصدیة قواعده وفق التعلیلي المنھج

 من نطالقاا سبقوه من نھج على فسار والمصالح، بالحكم المنوط التعلیلي المنھج ضوء في الشرعیة التكالیف
 اءاتوإض إضافات مع الشرعي التأصیل مسلك رام حیث وتحسینھ، علیھ والزیادة السابق على البناء قاعدة
  .تعالى هللا رحمھ بعده من المحققین واستحسان قبول محل كانت علمیة

  :  یلي ما إلى نشیر الكبیر الشاشي القفال اإلمام أضافھ مما الجوانب تلك ولبیان
 ابقیھوس اإلمام بین الفرق یظھر كما وأحوالھم، المكلفین مقاصد ومراعاة الحرج ورفع العاّمة للمقاصد مراعاتھ -

 عند أّما سبقوه، مّمن الفقھاء أغلب عند ذلك في وأدوات استنباط إلى یحتاج الفقھیة المسألة من المقصد أنّ  في
" یقول حیث كتابھ، أغلب في مباشرة المسألة من الحكمة أو المقاصدي الوجھ یبیّن نجده الشاشي القفّال اإلمام

  .." ومعنى..." في األمر ووجھ ،"ذلك في والوجھ
 في والمصالح مالحك بیان في الخوض خالل من التطبیقیة، الناحیّة إلى التنظیریّة الناحیّة من الشافعيّ  الفقھ نقل -

  .والعادات العبادات الجامعة األبواب جل
 انطالقا ھاومقاصد الشریعة محاسن فیھ یبین كتاب خصّ  من أّول ربما الكبیر الشاشي القفال اإلمام یعتبر كما -

 عللھا دق الكبیر الشاشي القفال اإلمام میزة أنّ  إلى ذلك في سبقة قد الترمذي اإلمام أنّ  رغم الفقھیّة، الكتب من
 عضب في عللھا أنّھ یُالحظ الذي الترمذي اإلمام غرار على سلسة، فقھیة بلغة الفھوم تقرب فقھیة بطریقة
  .  عقلیة ذوقیة بطریقة األحیان

 باب يف حتى الجزئیّة بالمقاصد التعلیل اطراد ھو الكبیر الشاشي القفّال اإلمام فیھا أبدع نقطة كأھم وكان -
 یعلل مثال التصنیف، لھذا تطّرق من أول یُعتبر مستقل بكتاب األمر ھذا وتخصیصھ أبوابھا، وجلّ  العبادت

  . كثیر وغیرھا الحدود في التقدیرات" مسألة" األعضاء یتلك الوضوء تخصیص" مسألة



  الشریعة في فروع الشافعیّةمن خالل كتابھ محاسن  المنھج التعلیلي عند أبي بكر القفال الشاشي الكبیر   
 

  

  199                                                                                                                    اإلحیاء مجلة
 

 حتّى جريی التعلیل ھذا كون وعلى والحكم، بالمصالح معللة هللا أحكام كون على وحاسما قویا دلیال كتابھ كان -
  .وجزئیاتھا العبادات باب في

ما یمكن قولھ عن التعلیالت المقاصدیة التي بنى اإلمام الّشاشي كتابھ علیھا في فقھ اإلمام الشافعّي، تعتبر 
فریدة إلى خزینة ھذا المذھب خاصة، وإلى باب التعلیل بالحكم والمصالح عاّمة، وإن كان مسألة التعلیل إضافة 

بالمقاصد مطروحة وموجودة منذ عھد النبي صلّى هللا علیھ وسلّم وأصحابھ رضوان هللا علیھ وأتباعھم ولعّل 
الموقعین" على ما جاء في كتاب المحاسن،  اإلمام "ابن القیّم" بنى بعض المسائل التي أوردھا في كتابھ "إعالم

  .48وما یدّل على ذلك أوال ذكره لكتابھ وثنائھ علیھ في سیاق كالمھ عن التعلیالت المصلحیة
  :الشاشي القفّال بكر أبي اإلمام عند التعلیلي المنھج مع وقفات -3

 منھجھ يف   واالستنتاجات المعالم بعض استوقفتني الكبیر، الشاشي القفّال اإلمام كتاب مراجعة خالل من
 وقفاتال ھذه بین ومن وصاحبھ، الكتاب قیمة أمام تقارن ال كانت وإن وأوّضحھا، أبیّنھا أن ارتأیت لذا التعلیليّ 

  : یلي ما والتعقیبات
 نيالمعا معلومة تكون ما الشرعیّة األحكام أنّ  إلى ذھب الكبیر الشاشي القفّال اإلمام أنّ  سابقا ُذكر: أوال

 سجود،ال وتكریر الصالة ركعات بعدد الفروع لھذه ومثّل والجزئیات، الفروع في المعاني مجھولة العموم، على
 الصالة، كعاتر في الوجھ یعلّل فروع من تحتھ یندرج وما الصالة لكتاب تعلیلھ سیاق وفي المقابل في یأتي ثمّ 

  .المعاني مجھولة أنھا من إلیھ ذھب لما مخالف وھذا السجود تكریر في الوجھ وكذا
 واألعذار العذر صالة عن كحدیثھ محلھا، في لیست بأبواب والمسائل الجزئیات بعض إلحاق: ثانیّا

 وما ومالص بباب یُلحقھا أن األولى وكان علیھ، یجب وما السفر في الفطر عذر فیھ ویدخل للصالة، المخففة
  .   بھ یُترّخص

 تكاملةم صورة یُعتبر تقریبا الشافعّي، لإلمام األمّ  وكتاب المحاسن كتاب مع المقارنة مع وكذلك: ثالثا
 ھاداتاجت ورغم المسائل، بعض دراسة في وحتى والفصول، التبویبات بعض في حتّى األّم، في للمسائل

  .الكتاب استقاللیة من ما نوعا قلل كبیر بشكل وأحیانا األّم، في ھي كما المسائل إیراد أنّ  إلى المصنف
 األبواب عضب أنّھ بدلیل والمسائل، الفقھیّة واألبواب الكتب إیراد في منضبطة بمنھجیّة االلتزام عدم: رابعا

 أي لھا ضعی ولم لھ یُعنون لم اآلخر والبعض واألبواب المسألة أو بالباب للتّعریف كمدخل یعتبر تمھید لھا یورد
  .الفقھي النسق في اختالل وھذا التعلیل وذكر مباشرة المسألة ذكر وإنّما تمھید وال مدخل

 یذكر لم آخره إلى الكتاب أّول من أنّھ ھو المحاسن كتاب في الواردة األمور أھمّ  بین من كذلك: خامسا
 ھذاو الشافعّي، وقول سریج ابن لقول نقلھ ماعدا اعتمدھا، التي غیره أو الشافعيّ  الفقھ مصادر من مصدر أيّ 
  .األمر لیتّضح قائلیھا، إلى ورّدھا المسائل تأصیل في األمر صّعب مّما

 اسنمح بیان في بینھما الكبیر والتوفیق المضمون، مع الكتاب عنوان تطابق ھو فاألھمّ  ھذا كل ورغم
 المصالح تحقیق مفادھا تالقي نقطة في المكلف ومقصود الشرع مقصود بین بین لتطابق جاءت وأنّھا الشریعة،

  .الفقھیّة لألحكام المرونة تكسب أن نشأتھا من الحكم وبیان
  : الخاتمة
  : أھّمھا وتوصیات نتائج إلى الدراسة توصلت

 الحكم یانب یتضمن فرید، تعلیلي منھج على الشریعة محاسن كتابھ الكبیر الشاشي القفال اإلمام بنى لقد -1
  .والتطبیق المرونة من نوعا الشافعيّ  الفقھ أكسب الذي وھو والمقاصد، المصالح

 تصویرھا،و المسألة طرح في تمثلت ومھمة خاّصة بمیزة الكبیر الشاشي القفّال اإلمام عند التعلیل منھج تمیّز -2
  .الكلیات إلى الجزئیات من ینتقل كأنھ منھ، العام المقاصدي الوجھ یبینّ  ذلك بعد ثمّ 
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 دورھاب والتي المقاصدیّة، والقواعد الشرعیّة األصول من مجموعة على الشاشي القفال بكر أبي اإلمام اعتمد -3
  .الكتاب في اتبّعھ الذي للمنھج أّصلت

 عيّ الشاف المذھب أنّ  على متكاملة صورة أعطى مقاصدیّة، تعلیالت من احتواه وما الشریعة محاسن كتاب إنّ  -4
  .األحكام تعلیل بمسألة القائلین المذاھب أكثر بین من

 حاسنم كتابھ خاّصة الفقھ، في والبارزة الفذة الشخصیّة ھذه كتب في معمقة دراسات تكون أن من أوال البد -5
 ألصولا وكذا اإلمام، عند المقاصدیة القواعد الشاشي، القفال اإلمام عند المقاصدي الفكر كاستخراج الشریعة،
  .نقدیّة دراسة الكبیر الشاشي القفّال بكر أبي اإلمام عند التعلیلیة

 طلحاتھمص وضبطھ تحقیقھ إعادة خالل من القیّمة، ومادتھ الكبیرة لقیمتھ بالكتاب االعتناء من كذلك والبد -6
  . وقیمتھ شأنھ من قللت الموجودة فالتحقیقات ومسائلھ،

  : والمراجع المصادر قائمة
  م.1981ه/1401شلبي، مصطفى، تعلیل األحكام، دار النھضة العربیة، ط:  -1
ه)، "األنساب"، ت: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس دائرة المعارف 562السمعاني، عبد الكریم ( -2

  م. 1962/ ھـ1382: 1العثمانیة، حیدر آباد ، ط
  .لبنان تھذیب األسماء واللغات"،  دار الكتب العلمیة، بیروت)، "676(  النووي، أبو زكریا -3
  م.1994)، وفیات األعیان، تح: إحسان عباس، دار صادر بیروت، 681(ت باسابن خلكان، أبو الع -4
  .ھـ 1407: 1الحافظ عبد العلیم خان، دار عالم الكتب بیروت، ط ه)، تح:851( ابن قاضي شھبة، أبو بكر -5
، 1951 بإسطنبوله)، "ھدیّة العارفین بأسماء المؤلفین وآثار المصنفین"، طبع بمطبعة البھیّة 1399( البغدادي، إسماعیل -6

  .لبنانبیروت  ،وأعید طبعھ دار إحیاء التراث العربي
  م.1990ھـ/1410ه)، األّم، دار المعرفة بیروت، دط، سنة النشر: 204(ت الشافعّي، محّمد ابن إدریس -7
 ،ه)، "الوافي بالوفیات"، ت: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث بیروت764( الصفدي، صالح الّدین -8

  م،.2000ھـ/ 1420ط:
  م.1979 -ھـ 1399ابن فارس، مقاییس اللغة، تح: عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، دط، عام النشر:  -9

  ھـ. 1414: 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، ط -10
: 6الربیعة، بن علي، البحث العلمي حقیقتھ ومصادره ومادتھ ومناھجھ وكتابتھ وطباعتھ ومناقشتھ، مكتبة العبیكان، ط -11

    .م2012ه/ 1433
ملّخص إبطال القیاس والرأي واالستحسان والتقلید والتعلیل، تح: سعید األفغاني، ط:  ،ه)456(ت ابن حزم، أبو محّمد -12

  م.1966ه/1389
  دت). ه)،  أصول السرخسي، دار المعرفة بیروت، (دط،490 ي، أحمد بن أبي سھل،(تالسرخس -13
  م1993 - ھـ1413: 1ط العلمیة، الكتب دار الشافي، عبد السالم عبد محمد: تح المستصفى، ، )ه505( حامد أبو الغزالي، -14
  م. 1995: 2، "معجم البلدان، دار صادر، بیروت، طه)626 (ت الحموي، شھاب الدین -15
  .1/95ه، 1396: 1، ط-القاھرة -السیوطي، طبقات المفسرین، تح: محمد علي عمر، مكتبة وھبة -16
: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط، سیر أعالم النبالء، تحه)، 748 (ت الذھبي، شمس الدین -17

  م.1985ھـ /  1405: 3مؤسسة الرسالة، ط
ه)، المھّمات في شرح الروضة، تح: أبو الفضل الدمیاطي، مركز التراث العربي المغربي 772( اإلسنوي، عبد الرحیم -18

  م.2009ه/1430 :1ابن حزم، ط
محمود محمد الطناحي،    -ه) النھایة في غریب الحدیث واألثر، تح: طاھر أحمد الزاوى 606(ت ابن األثیر، مجد الدین -19

  م.1979ھـ / 1399ط:  المكتبة العلمیة بیروت،
:  1ط لعلمیة، بیروت لبنان،ه)، أساس البالغة، تح: محمد باسل عیون السود، دار الكتب ا538( ، أبو القاسمالزمخشري -20

  م. 1998 -ھـ 1419
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 .426بیروت، (دط، دت)، ص، "المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر"، المكتبة العلمیة ،ه)770(  الفیومي، بن علي -21
: 1، طرجینیاف بزا، عبد النور، نظریة التعلیل في الفكریین الكالمي واألصولي، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، ھرندن -22

   م.2011ه/ 1432
  ، (دط، دت).-ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، تح: الشیخ أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت -23
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  م.1997
  ه.1984تونس، ط: ، ابن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیّة -25

  

 الھوامش:

مسألة تعلیل أفعال هللا تعالى وتعلقھا باألغراض والمسألة «األمر الذي أكّد علیھ اإلمام الطاھر بن عاشور حین قال: وھو  -1
مختلف فیھا بین المتكلمین اختالفا یشبھ أن یكون لفظیا فإن جمیع المسلمین اتفقوا على أن أفعال هللا تعالى ناشئة عن إرادة 

ا مشتمل على حكم ومصالح وأن تلك الحكم ھي ثمرات ألفعالھ تعالى ناشئة عن حصول واختیار وعلى وفق علمھ وأن جمیعھ
الفعل فھي ألجل حصولھا عند الفعل تثمر غایات، ھذا كلھ ال خالف فیھ وإنما الخالف في أنھا أتوصف بكونھا أغراضا 

  .1/379ه، 1984ط:  تونس، ابن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیّة یُنظر:». وعلال غائیة أم ال
الغزالي، أبو حامد، وینظر:  .14م، ص 1981ه/1401شلبي، مصطفى، تعلیل األحكام، دار النھضة العربیة، ط: نقال عن:  -2
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 دراسات أصولیة في فتح الباري
 ـ مباحث القیاس في باب الوضوء أنموذجا ـ
Principal Studies in Fatah Al Bari: 

Investigations of measurement in the ablution section 
  

  عبید د/ حیاة  1نضال بوعبد هللاد/ 
  معھد العلوم اإلسالمیة ـ جامعة حمة لخضر الوادي

abid.39@hotmail.com         Nidalg1990@gmail.com 

  

  15/07/2021 :القبول تاریخ   12/11/2019 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

  

 یھدف البحث باعتماد المنھج االستقرائي الوصفي إلى جمع مباحث القیاس في باب الوضوء من فتح الباري
ة وإلبراز الصناعة األصولی ،ثم على المنھج التحلیلي لدراسة ھذه األبحاث تفسیرا ونقدا ،شرح صحیح البخاري
لتوجیھ أنظار ُطّالب ھذا العلم إلى ثراء المصنفات الحدیثیة متونا وشروحا بمباحثھ و ،ألئمة الحدیث وشراحھ

  خاتمتھ بجملة من النتائج والتوصیات. ُمكللة  ،كل ھذا ُمقَّسم في تمھید وأربعة مطالب ،وتطبیقاتھ
  .البخاري؛ ابن حجر؛ فتح الباري؛ الدراسات األصولیة؛ القیاس :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The research aims at adopting the descriptive inductive method to collect the measurement 

investigation in the ablution section from Fath al-Bari، explaining Sahih al-Bukhari. 
Additionally، the research relies on the analytical method to study these investigations both 
explanatory and critically to highlight the measurement investigation process of the Imams and 
commentators of Hadith. The aim، also، is to draw the students’ attention of this branch of 
knowledge to the richness of modern works of Hadith. For this purpose، the present work is 
dividedinto an introduction، four sections، and a conclusion with a set of results and 
recommendations. 
Key words: Al Bukhari; Ibn Hajar; Fath al-Bari; principal studies. 

  مقّدمة: 
وسلم  ،والصالة والسالم على أشرف المرسلین نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ ،الحمد � رب العالمین

  تسلیما مباركا كثیرا.
للعلوم اإلسالمیة فقھا واستنباطا؛ إذ  1فإن علوم اآللة لغة ومصطلحا وأصوال كثالثة األثافي ،أما بعد

 ،وعلیھ فإن كان ذلك كذلك ،أي خلل في إدراك حقائقھا یؤول إلى اضطراب في تصور الوحي وفھم مقاصده
د ،فإن إتقان ھاتھ العلوم ال یحصل إال بكثرة ممارستھا وتطبیقھا في مظانھا  ال یكون بكثرة مطالعة ما ُسوِّ

  وال بالغلو في تفتیش وقفر نظریاتھا. ،فیھا
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ب وھو ما أسالی ،وسعیا مني في إبراز ما ذكرتھ أحببت أن تأتي ھذه الورقة مجلیة إشكال الموضوع
  تطبیق سلفنا المحدثین وشراح الحدیث لعلم أصول الفقھ وقواعده عموما؟ وألبحاث القیاس خصوصا؟

 أال ،أھمیة الموضوع فھي كونھ یعالج ھذه القضیة في مصنف من أنفس ذخائر األمة اإلسالمیةأما 
ذلك ببیان و ،ومنھا أنھ یھدف لتنمیة الملكة األصولیة لدى الباحثین ،وھو فتح الباري شرح صحیح البخاري

ص أو بالتخصیأن اجتھادات األئمة في النصوص الشرعیة بتغلیب المعنى على ظاھر النص بالتعمیم أو 
لة وكذلك فإن البحث یھدف إلى إثراء األمث ،بل ھو عبر مسبار دقیق وقواعد متینة ،بالتأویل لیس بالتشھي

 ومنھا أن البحث یھدف لتوجیھ ،على قواعد األصول والتي قد غلب على كثیر منھا الجمود والتكرار والندرة
  ونا وشروحا بمباحثھ وتطبیقاتھ.أنظار طُّالب ھذا العلم إلى ثراء المصنفات الحدیثیة مت

الصحیح فقد اعتنى ب ،أما الدراسات السابقة فلم أجد بحثا أصولیا یُعنى بفتح الباري خالفا ألصلھ
آراء اإلمام البخاري األصولیة من خالل تراجم  أصولیا جمع من الباحثین أذكر منھا تمثیال ال حصرا:

 ،)25(ع: ،الریاض مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،ب مقال ،بن ناصر الشثري لسعد صحیحھ
   ).187ـ143( ،)1425 (السنة

  وقد جاء البحث مقسما لتمھید وأربعة مطالب: ،ھذا
ف فیھ (صحیح البخاري مسلك اإلیماء  ،تنقیح المناطمسلك  ،مسالك العلة ،القیاس ،فتح الباري ،التمھید: وأُعرِّ

 قوادح القیاس). ،والمناسبة
 .تنقیح المناطالمطلب األول: مسلك 

 المطلب الثاني: مسلك اإلیماء والمناسبة.
 المطلب الثالث: قوادح القیاس.

 المطلب الرابع: متفرقات في باب القیاس.
 

  : أورد فیھ تعریفا موجزا لما یلي:التمھید
 وأیامھ وسنتھ  هللا رسول حدیث منالجامع الصحیح المسند المختصر ھو  :صحیح البخاري -1

محمد  صنّفھ اإلمام ،مقدم الكتب الستة األصول ،أصح الكتب بعد كتاب هللا عز وجل ،على ما سماه صاحبھ
ھو جامع الشتمالھ على  ،ستة عشر عاماً استغرق في تحریره  ھـ256المتوفى سنة  بن إسماعیل البخاري

وعة في المجم ،التفسیر ،المناقب ،األدب ،الشمائل ،الفتن ،الرقائق ،اإلیمان ،أغلب أبواب الدین وھي: العلم
أحادیثھ من ستمائة  مختصر النتقاء ،مسند ألنھ یعتني بما ُرفع واتصل إلى النبي  ،(عارف شامت) قولھم:

 .2ألف حدیث
 علي بن أحمد الفضل أبو ألفھ الحافظ اإلمام ،: أفضل وأشھر شرح لصحیح البخاريفتح الباري -2

 ذانب إلیھ أضم أن في تعالى هللا استخرت وقدقال رحمھ هللا معرفا كتابھ :" ،ھـ)852( العسقالني حجر بن
 یدي بین وأقدم ،شوارده واقتناص ،3أوابده تقیید في مغزاه عن كاشفة ،لمقاصده موضحة ،لفوائده شارحة

 لمأخذا سھلة ،القصور وفوق اإلسھاب دون ،وجیزة جامعة ،فرائده وتزیین قواعده تبیین في مقدمة كلھ ذلك
 للطالب وأنفعھا مطلقا، تصانیفھ أجل" قال السخاوي: ،4"الصدور وتشرح الصعاب وتذلل المستغلق تفتح

 سنة.25مكث في تألیفھ  ،5"ذكرا وأشھرھا قدرا، وأجلھا ومشرقا، مغربا
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 ءشي تقدیر على یدل واحد أصل والسین والواو القاف) قوس(" : لغة یقول ابن فارس:القیاس -3
 حكم إثبات في معلوم على معلوم حمل" :أنھ عند األصولیین هوحدّ  ،6"یاء واوه فتقلب یصرف ثم بشيء،

قال الفھري عن أھمیة  ،7"عنھما نفیھما أو صفة أو حكم إثبات من بینھما جامع بأمر ،عنھما نفیھ أو لھما
 تعلم ھوب ،الخالف وعلم الفروع تتشعب ومنھ ،الفقھ وینبوع الرأي أصل ھو إذ ؛الفقھ أصول أھم منالباب: "
 .8"لھا نھایة ال التي والوقائع األحكام

 الشيء ھذا كون على دل ما العلة مسلكو ،للحكم معرف منضبط ظاھر وصف : العلةمسالك العلة -4
 .9وأقوى مسالك العلة النص واإلجماع ،الحكم لھذا علة

ویطلق ھذا  ،وھو اسم من أسماء العلة ،: المناط ما أنیط ـ ُعلق ـ بھ الحكمتنقیح المناطمسلك  -5
 نع خصوصھ فیحذف ،بوصف التعلیل على ظاھرنص  یدل أن المسلك أصولیا على معنیین األول منھما:

أتي التمثیل وسی ،بالباقي ویناط بعضھا فیحذف أوصاف تكون أن والثاني ،باألعم ویناط باالجتھاد، االعتبار
 .10لھ

مع امتناع أن یدل  الملفوظ بالحكم الملفوظ الوصف اقتران: اإلیماء مسلك اإلیماء والمناسبة -6
 في یكون أن وھو ،أما المناسبة أو اإلخالة ،11ولإلیماء مراتب تنظر في مظانھا ،االقتران على غیر العلیة

قوم المجتھد فی ،تقبلھ العقول السلیمة والفطر السویة الحكم ذلك ـ حكمة التشریع ـ یناسب وصف الحكم محل
تخریج ( باإلیماء وال بالصراحة ال لبیان علتھ تعرض غیر من إجماع أو بنص الثابت الحكم علة استنباطب

 .12 المناط)
 یكون دق النقض" قال القرافي: ،وغیرھا العلة سواء بجملتھ الدلیل في یقدح ما ھي :قوادح القیاس -7

 لالمدلو بدون الدلیل ووجود علیھ، نقض المحدود بدون الحد فوجود الدلیل، وعلى الحد وعلى العلة على
 أن ثالثةال ویجمع ،علیھ نقض فھو لغة مسماه بدون لفظ وجد فمتى أدلة، كلھا اللغویة واأللفاظ علیھ، نقض
وسیأتي بحث بعضھا في المطلب  ،والقوادح كثیرة ،13"المستلزم بدون المستلزم وجود: حده في تقول

 .14المخصص لھا
  تنقیح المناط.مسلك المطلب األول: 

ا ھو أو باإلناطة بم ،بحذف األوصاف عن االعتبار :وسنتطرق فیھ لبحث ھذا المسلك بأنواعھ الثالثة
 أخص. ھو أو ،أعم

  األوصاف : تنقیح المناط بحذف بعضالفرع األول 
 ،العورة من الخارج بخروج النھي اختصاص 15»ببول« قولھ من "والظاھر قال الحافظ ابن حجر:

 وقیل ،16»الماء أھرقنا إذا« جابر: حدیث في قولھ ویؤیده ،بالنجاسة المواجھة عن القبلة إكرام مثاره ویكون
 شاش بنا نقلھ وقد ،مثال كالوطء العورة فیھا تُكشف حالة كل في فیطرد ھذا وعلى ،العورة كشف النھي مثار

 ولكنھا ،18»بفروجكم القبلة تستقبلوا ال« الموطأ في بروایة تمسك قائلھ وكأن ،17مذھبھم في قوال المالكي
  .19أعلم" وهللا ،الروایتین بین جمعا الحاجة قضاء حال أي: ،األول المعنى على محمولة

أي: مثار الحكم ـ النھي عن استقبال واستدبار القبلة ـ وھو الوصف الباعث  ،قول الحافظ "مثاره"
 ،البول والغائط لقبان ال وصفان إال أنھما یشتمالن على وصفین ،»غائط وال ببول«وقولھ في الحدیث:  ،للحكم

یر غ ،ریعوإكرام القبلة عن كل واحد منھما مالئم للتش ،والثاني كشف العورة ،األول منھما خروج النجاسة
 اناس "إن ویزاد علیھ قول ابن عمر: ،الحاجة كما ذكره الحافظ أن أغلب الروایات مقیدة للمنع بحال قضاء
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فھذه الروایات تدل على أن مناط الحكم الوصف المركب من األمرین  ،20حاجتك..." على قعدت إذا یقولون
  .21وھذا یُدعى أصولیا بتنقیح المناط ،كشف العورة حال خروج النجاسة

  فإن قیل: لماذا ال یُحمل المنع على كشف العورة فقط كما تدل علیھ روایة المسند والموطأ جمعا بین الروایات؟
 اختلف احدو مخرجھ واحدا حدیثا كانا فإن" قال ابن دقیق العید: ،یقال: إن مخرج الحدیث واحد فیتعین التقیید

  .22فتقبل" واحد حدیث في عدل من زیادة تكون ألنھا المقید؛ على المطلق حمل فینبغي ،الرواة علیھ
ي وھذه فائدة جلیلة ف ،فاإلطالق حینئذ راجع لتصرف الرواة ،وبیان ما ذكره أن ذلك راجع للروایة بالمعنى

  باب حمل المطلق على المقید.
  باإلناطة بما ھو أعمالفرع الثاني: تنقیح المناط 

 على والدلیل ،بواحد ولو حاصل وذلك مسحات ثالث بھا یمسح أن 23بالثالثة المقصود" الحافظ:قال 
  .24"خالف بال ألجزأھما اآلخر بطرفھ فمسح آخر شخص جاء ثم ورماه واحد بطرف مسح لو أنھ صحتھ

وجھ قول الحافظ أن لفظ ثالثة أحجار ینطوي على معنى تكرار مسح الموضع للتطھیر؛ إذ االستجمار     
  .25وھذا من قبیل تنقیح المناط ،ولذا ال تشترط فیھ النیة ،معقول المعنى ال تعبدي محض

كیف وقد ورد النھي  ،وھو تعیین الثالثة ،26لكن یقال: إن ھذا التعمیم المستنبط یعود على النص باإلبطال
وھو سد الذریعة  ،ثم إن في اشتراط الثالثة معنى ال یوجد فیما ذكروه ،27عن استعمال أقل من ثالثة أحجار

وھذا حاصل مع الثالث واالكتفاء بأقل من ذلك قد یؤدي إلى  ،أمام التساھل مع النجاسة واالحتیاط في إزالتھا
  .28وهللا أعلم ،اإلخالل

 ستنبطوی ،دسم شيء كل من استحبابھا على فیدل ،اللبن من للمضمضة العلة بیان 29"فیھ وقال الحافظ:       
  .30للتنظیف" الیدین غسل استحباب منھ

لوبة في وھي مط ،وجعل مناط الحكم ھو النظافة ،وھذا االستنباط من قبیل تنقیح المناط بتعمیم العلة لألصل
  .31غیر الفم ولغیر الدسم
  .32"تخرم ال كنھالألصلھا ...  تعمم وقد تخصص وقد" قال صاحب المراقي:

  باإلناطة بما ھو أخصالفرع الثالث: تنقیح المناط 
الَةِ  فِي أََحُدُكمْ  نََعسَ  إَِذا« :قولھ   َدُكمْ أَحَ  فَإِنَّ «وفي الروایة األخرى:  ،»یَْقَرأُ  َما یَْعلَمَ  َحتَّى فَْلَینَْم، الصَّ

  .33»نَْفَسھُ  فَیَُسبُّ  یَْستَْغفِرُ  لََعلَّھُ  یَْدِري الَ  نَاِعٌس، َوھُوَ  َصلَّى إَِذا
فإن علم المرء ما یقرأ جاز  ،وھو عدم إدراك المقروء ،الغایة والُمغیّا یومئان إلى مناط حكم منع الصالة     

ویدل  ،النعاس الخفیف فیخرج »نََعسَ  إَِذا«فتنقیح المناط ھھنا یخصص لفظ  ،لھ أن یصلي ولو مع النعاس
  .34لھذا أحادیث كثیرة

 أتى أنھ الناعس المصلي یعلم بحیث خفیفا النعاس كان فإن ،المعنى حیث من فأما" قال العراقي:
 من ھب أتى ما یعلم ال بحیث كان وإن ،منھا الخروج علیھ یجب فال ،صحیحة صالتھ فإن الصالة بواجبات
  .35"منھا الخروج فیجب ،صحیحة غیر فصالتھ الواجبات
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  مسلك اإلیماء والمناسبة: الثانيالمطلب 
 أو المسكوت عنھا. ،ح إلیھامَّ لَ وفیھ بیان مسلكین من أھم المسالك الستخراج العلة المُ 

  (تخریج المناط) الفرع األول: مسلك المناسبة (اإلخالة)
 أحمد وخصھ ،نوم كل عقب فاستحبوه 37والجمھور الشافعي بعمومھ أخذ 36»نومھ من«" قال الحافظ:

 یقتضي لیلالتع لكن... اللیل في یكون أن المبیت حقیقة ألن ؛»یده باتت« الحدیث آخر في لقولھ ؛38اللیل بنوم
  .39"للغلبة بالذكر اللیل نوم خص وإنما ،اللیل بنوم النھار نوم إلحاق

لعلة ومناسبة ا ،یستفاد التعلیل من لفظ (الفاء) و(إن) وھما یدالن على العلة داللة ظاھر ال داللة نص
یدل بمفھومھ ـ مفھوم الظرف ـ على  »من اللیل« وقولھ ،الماءظاھرة وھي حرص الشرع على عدم تلویث 

وھذا ما  ،غیر أن خروج القید مخرج الغالب مانع من اعتبار ھذا المفھوم ،عدم شمول الحكم للنوم النھاري
  یقتضیھ الوصف المناسب.

 یصح الف تعبدا، ثبت الحكم أن أحدھما: لوجھین ـ اللیل ـ علیھ ـ النھارـ غیره قیاس یصح ال" فإن قیل:
 بھا یشعر البالنجاسة  یده إصابة فاحتمال مدتھ، وطول فیھ واالستغراق النوم مظنة اللیل أن الثاني ،تعدیتھ

  .40"النھار نوم في ذلك احتمال من أكثر
 نوم یاسق وامتناع النھار، ونوم اللیل نوم بین الفرق ذكر أحمد أتباع بعض أراد قال ابن دقیق العید:"

 یذھب كیفو تبعد، الصواب عن ففیھ بالتعبد، ھذا في القول أما: وجھین... قلت فذكر اللیل، نوم على النھار
  .41"للحكم العلة من علیھ اللفظ دل ما ومناسبة ،)إن( و) الفاء( من التعلیل ظھور مع إلیھ

صى وإنما أق ،والقول فیھ أن ما ذكر من الفرق ال یقدح في القیاس ،الثانيولم یتكلم اإلمام عن الوجھ 
  وهللا أعلم. ،ما یدل علیھ أن عدم الغسل من نوم اللیل أشد

 كذاو ،وزیادة وضوء ألنھ ؛الغسل إناء بھ ویلحق الوضوء بإناء ذلك اختصاص الظاھر" وقال الحافظ:
  .42"أعلم وهللا ،ذلك عن فیھا النھي ورود لعدم ؛كراھة غیر من االستحباب في لكن ،قیاسا اآلنیة باقي

  .43وهللا أعلم ،وھي األمن من تلویث المیاه طرد حكم الكراھة في الفروع المقیسة المناسبةالظاھر من 
  الفرع الثاني: مسلك اإلیماء

 لَىعَ  أَْمَسَكھُ  فَإِنََّما تَأُْكْل، فَالَ  أََكلَ  َوإَِذا َفُكْل، فََقَتلَ  الُمَعلَّمَ  َكْلبَكَ  أَْرَسْلتَ  إَِذا«: فَقَالَ  قال رسول هللا 
  44.»نَْفِسھِ 

ل فالعلة وھي أك ،في الحدیث جمع بین علة الحكم ـ والحكم حرمة األكل من الصید ـ وبین حكمة العلة
واألكل وصف ظاھر  ،الجارح للمصید كلبا أو غیره المستفادة من اإلیماء الذي یدل علیھ مفھوم الشرط

(المناسبة) التي جعلت العلة مناسبة لتشریع ھذا  وھو الحكمة ،وبین اإلمساك للنفس ال للمرسل ،بطمنض
  ولم تكن الحكمة صالحة لتعلیل الحكم استقالال؛ ألنھا وصف غیر ظاھر وال منضبط. ،الحكم

  قوادح القیاس: الثالثالمطلب 
 الفرق. وقادح ،واالنتقاض ،وھي فساد االعتبار وفساد الوضع ،یشتمل ھذا المطلب على بحث بعض القوادح

  د الوضعالفرع األول: قادح فساد االعتبار وفسا
 الرأس مسح على بالقیاس 45ـ في االستجمارـ للعدد االشتراط عدم على استداللھم وأما" قال ابن حجر:

  .46"الصریح النص مقابلة في ألنھ ؛االعتبار ففاسد
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؛ إذ ال یقاس معقول المعنى باألمر التعبدي غیر لسنن القیاسمخالف  الوضع فاسدویزاد أنھ قیاس 
  .47معقول المعنى

 یكونف بالسبع یقید ولم الكلب سؤر من النجاسة في أشد العذرة أن ـ الفوائد ـ ومنھا" وقال ابن حجر:
 منھا أشد یكون ال أن االستقذار في منھ أشد كونھا من یلزم ال بأنھ جیبوأُ  ،48األولى باب من كذلك الولوغ

  .49"االعتبار فاسد وھو النص مقابلة في قیاس وبأنھ ،الحكم تغلیظ في
  .50المستنبطة ال ترجع على أصلھا باإلبطالویضاف أن العلة      

 يف الحكم في التغلیظ یحصل ال نجاسة منھ أشد كانت إذا بأنھا األول عن جیبأُ  قال محمد الخضر:"
 كونب یرد لم النص بأن الثاني عن وأجیب ،بعینھ التعبد ھو وھذا للنجاسة، ال معقول غیر ألمر إال جانبھ
  .51"النص وجود مع قیاس فال علتھ، غیر من مطلًقا األمر بالغسل ورد وإنما للنجاسة، الغسل

العلة  فقد تكون ،إما النجاسة وإما التعبد ،یشكل على كالم الشیخ حصره األمر بین اثنین ال ثالث لھما     
ویجاب عن جوابھ الثاني أن النجاسة وصف مستنبط بمسلك  ،التلوث الموجود في اللعاب أو غیر ذلك

  وال یشترط التنصیص علیھا. ،(اإلخالة) المناسبة
 عمن بنجاستھ، القائل عند فممنوع العذرة، نجاسة من أغلظ یكون ال كونھ وأما" قال ابن دقیق العید:

 معقوال المعنى أصل كان فإذا وأیضا .االستقذار زیادة على التغلیظ یتوقف ال ولكن العذرة، من بأقذر لیس
 في نظائر ذلكول ،التأصیل ألجلھ ینقض لم التفصیل، في معناه یُعقل لم ما التفاصیل في وقع وإذا ،بھ قلنا

 المعنى أصل يف ونمشي العدد، على التعبد في نقتصر لكنا النجاسة في التغلیظ زیادة تظھر لم فلو الشریعة،
  .52المعنى" معقولیة على

  الفرع الثاني: قادح النقض
 ـ العمامة ـ حائلھ على المسح فجاز التیمم في فرضھ یسقطـ الرأس ـ  عضو 53قالوا" قال الحافظ:

  .54..."كالقدمین
ا زد إلى ذلك ضعف ھذ ،فھو على ھذا مخالف لسنن القیاس ،فیھ إعمال القیاس في غیر معقول المعنى

  القیاس؛ إذ ھو منتقض بالیدین إلى المرفقین؛ ألنھ عضو یسقط فرضھ في التیمم وال مسح فیھ.
بإدراك ھذا و ،وإنما اُستسیغ ھذا واستعملھ الفقھاء استئناسا وتقویة لألدلة المعتمدة أصالة في المسألة

  .55لموهللا أع ،التناقض في باب القیاس التأصیل یجاب عن كثیر مما یُرمى بھ األصولیون والفقھاء من
  الفرع الثالث: قادح الفرق

 النجاسة إزالة في العین زوال بعد األثر بقاء أن علىـ البخاري ـ  المصنف 56بھ استدل" قال الحافظ:
 حدیث الباب في وذكر )...أثره یذھب فلم غیرھا أو الجنابة غسل إذا باب( ترجم فلھذا ،یضر ال وغیرھا
  .57"قیاسا بھا غیرھا وألحق الجنابة

لكن تنصیص بعض الفقھاء على طھارة المني یقدح في ھذا  ،العلة الجامعة في ھذا القیاس النجاسة
  .58إال أن َسنَّ االستجمار یشھد لصحة اإللحاق ،بالفرقالقیاس 

  متفرقات في باب القیاس: الثالثالمطلب 
 ،یاساالقتداء بما ال یجري فیھ الق ،القیاس في التعبدیات ،قیاس األولى وأبحث فیھ القضایا اآلتیة:

 .التعلیل بالعلة القاصرة
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  الفرع األول: قیاس األولى
 قبلھ الباب في كما بالیمین الذكر مس عن المطلق النھي أن إلى 59الترجمة بھذه أشارقال ابن حجر: "

 باب من أیضا ممنوعا یكون العلماء بعض وقال ،مباحا عداه ما فیكون ،البول بحالة المقید على محمول
 مظنة بأن جمرة أبي بن محمد أبو وتعقبھ ،60الحالة تلك في الحاجة مظنة مع ذلك عن نھي ألنھ ؛األولى
 ،حكمھ عطىیُ  الشيء مجاور أن جھة من البول بحالة النھي خص وإنما ،االستنجاء بحالة تختص ال الحاجة

 علیھ فقمت غیر المقید على المطلق حمل یقال وقد ... للمادة حسما آلتھ مس منع بالیمین االستنجاء منع فلما
  .61"العلماء بین

یقال على تسلیم دعوى الحافظ ـ وھي غیر صحیحة كما ذكره العیني وسیأتي إیراد كالمھ ـ إن 
 إذ نقح ؛62المعترض لم یتمسك باإلطالق بل بالقیاس األولوي (مفھوم الموافقة األولوي كما یسمیھ الشافعیة)

 ،وھي تكریم الیمین من مس عضو مستقذر ،معتبرا فعمم العلة 63»أََحُدُكمْ  بَالَ  إَِذا« المناط فلم یر مفھوم الشرط
أن في األصل وصفا صالحا ال یوجد في  وھو ،ویجاب علیھم بما أجاب ابن أبي جمرة من وجود قادح الفرق

  الفرع.
 ولاأل أما ،مقید وكالھما واحد الحدیثین معنى من الحاصل ألن ؛خباط فیھ كالم ھذا قلت" قال العیني:

  .65..."التبول عن كنایة 64»بیمینھ ذكره یمس فال الخالء أتى إذا« :قولھ في الخالء إتیان فألن
 یقال ال "خباط فیھ كالم ھذا": قولھ أن إِالَّ  ،ظاھر العیني قالھ فما ،البول في قید الخالء :"البوصیري قال

  .66"الباري فتح صنف من لمثل
  يَّ النَّبِ  أَنَّ « وإنما ورد اإلطالق عند مسلم كما في حدیث أبي قتادة: ،فكلتا روایتي البخاري مقیدة

نَاِء، فِي یََتَنفَّسَ  أَنْ  نَھَى   .67»بِیَِمینِھِ  یَْستَِطیبَ  َوأَنْ  بِیَِمینِِھ، َذَكَرهُ  یََمسَّ  َوأَنْ  اْإلِ
  إذ مخرج الحدیث واحد فیتعین تقییده كما مر التنبیھ علیھ.  ؛وھذا اإلطالق من تصرف الرواة
ب البخاري رحمھ هللا: "  یَْبلُغُ  َعبَّاٍس، اْبنِ  وأورد حدیث 68"الوقاع وعند حال كل على التسمیة باببوَّ

ِ، بِاْسمِ  قَالَ  أَْھلَھُ  أَتَى إَِذا أََحَدُكمْ  أَنَّ  َلوْ «: قَالَ   النَّبِيَّ   قُِضيَ فَ  َرَزْقتَنَا، َما الشَّْیطَانَ  َوَجنِّبِ  الشَّْیطَانَ  َجنِّْبنَا اللَّھُمَّ  هللاَّ
هُ  لَمْ  َولَدٌ  بَْینَھَُما   .69»یَُضرُّ

وجھ تبویب اإلمام أن تشریع التسمیة في موطن ینزه ذكر هللا عنھ یقضي باستحباب التسمیة في غیره 
أي: إذا  »أَْھلَھُ  أَتَى إَِذا« :ویُشكل علیھ أن المقصود بقولھ  70،من األحوال من باب أولى وھذا قیاس أولوي

 یَأْتِيَ  أَنْ  أََرادَ  إَِذا أََحَدُكمْ  أَنَّ  لَوْ  «وتدل علیھ روایة البخاري األخرى بلفظ  ،أراد كما ھو مستعمل في اللغة
  .71أعلم وهللا ،توھذا یوضح أن قول التسمیة یكون قبل حین الوقاع وھو كغیره من األوقا ،»أَْھلَھُ 

  فرع الثاني: القیاس في التعبدیاتال
  .72توضأ" إذا الخاتم موضع سیرین یغسل ابن األعقاب وكان غسل باب" قال البخاري:

بجامع أن كل منھما عضو في الوضوء  73استدل المصنف لفعل ابن سیرین بالقیاس على حدیث الباب
  مغسول.

قال  ،كان ضیقا بشرط أن یكون مأذونا في لبسھ وذھب اإلمام مالك إلى عدم تحریك الخاتم ولو
 من تعلیال مالك قالھ ما ویحتمل ...74الوضوء في الخاتم تحریك علیھ لیس العتبیة في مالك قال الباجي:"

 ما لىإ الماء إیصال یجب لم الغالب في نزع غیر من لبسھ ستدامیُ  معتادا ملبوسا كان لما الخاتم أن :أحدھما
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 إلى یحتاج الف البشرة من تحتھ ما إلى یصل الخاتم دقة مع برقتھ الماء أن: والثاني ،كالخفین بالوضوء تحتھ
  .75"تحریكھ

 حیث من الباب ھذا في ھذا دخول وجھ وقد ذكر العیني مناسبة أخرى إلیراد المصنف لألثر:" ،ھذا
 ألصبعا وفرض الممسوح، بمنزلة ذلك لكان إصبعھ في وھو الخاتم أدار لو أنھ بذلك أراد یكون أن یحتمل إنھ

 علیھ وبوب مر ما على المسح الحدیث من فھم قد فإنھ ،نالرجلی مسح على األصبع في المسح فقاس ،الغسل
  .76"سلف كما

 یمسح وال الرجلین غسل باب" وتبویب البخاري المشار إلیھ: ،وما ذكره فائدة نفیسة من دقیق العلم
  .77»أرجلنا على ونمسح نتوضأ فجعلنا« :وفیھ ،ھریرةوأورد فیھ حدیث أبي  القدمین" على

  االقتداء بما ال یجري فیھ القیاسالفرع الثالث: 
 79،الحدیث بھذا عمال القبر في ونحوه الجرید الناس وضع تبعھ ومن 78الخطابي استنكر" قال الحافظ:

 یبمغ بأمر القبر على غرزھما علل ألنھ عیاض القاضي وقال ،یده ببركة خاص ذلك ألن الطرطوشي وقال
 عنھ یخفف أمر في لھ نتسبب ال أن ال أم أیعذب نعلم ال كوننا من یلزم ال :قلت ،80»لیعذبان« قولھ وھو

 ما السیاق في ولیس ،بالرحمة لھ ندعو ال أن ال أم أرحم ندري ال كوننا یمنع ال كما ،عذب لو أن العذاب
 الصحابي بالحصی بن بریدة تأسى وقد ،بھ أمر یكون أن یحتمل بل ،الكریمة بیده الوضع باشر أنھ على یقطع
 من یتبع أن أولى وھو ،81الكتاب ھذا من الجنائز في سیأتي كما جریدتان قبره على یوضع أن فأوصى بذلك
  .82"غیره

ة االقتداء أما قضی ،غیر معقول المعنىتعلیق تخفیف العذاب بیبس الجرید ال ینبغي أن یُختلف أنھ 
في فثبوتھ عن صحابي في خاصة نفسھ ال یك ،تعم بھ البلوىفالعبرة فیھا بعمل السلف؛ إذ دفن األموات أمر 

 ،83ھذا الذي یمشي على أصول المالكیة وعلیھ متقدموھم ،یصحب ذلك عمل ظاھرفي سنھ واستحبابھ إن لم 
  .84بخالف ما جنح إلیھ بعض المتأخرین

على الدعاء فھو قیاس مع الفارق؛ إذ قد سّن النبي صلى هللا علیھ وسلم الدعاء قوال أما قیاس الحافظ 
سلم صلى هللا علیھ و وھو ،ولم یأت حدیث واحد باألمر بوضع الجرید على القبور تخفیفا للعذاب ،وفعال

  .85وهللا أعلم ،أرحم بأمتھ
  86الفرع الرابع: التعلیل بالعلة القاصرة

 فھومم بأنھ الحدیث ھذا من بالماء النجاسة إزالة تعیین على استدل من استدالل بعقِّ تُ قال ابن حجر: "
 صن الخبر بأن وأجیب ،الشرط ال االستعمال في الغالب مخرج خرج وألنھ ،األكثر عند بحجة ولیس لقب
 الماء یرغ في ولیس ،العلة في األصل عن الفرع ینقص ال أن وشرطھ ،بالقیاس بھ غیره فإلحاق الماء على

  .87"بھ یلحق فال نفوذه وسرعة رقتھ من الماء في ما
 في سولی" قال الحافظ: ،الماء وإن كان لقبا ـ فھو اسم جنس ـ إال أنھ یشتمل على وصف صالح للعلیة

نا والعلة ھ ،واللقب إن اشتمل على ما ُوِصف صلح للعلیة ،"نفوذه وسرعة رقتھ من الماء في ما الماء غیر
  وهللا أعلم. ،88علة قاصرة وقد اختلف في قبولھا
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  الخاتمة:
  وفي الختام أورد بعض النتائج:

 عنایة السلف وأصحاب الحدیث بعلم أصول الفقھ في صناعتھم االجتھادیة. -
عتداد ا عدم جمود أئمة الحدیث على الظواھر؛ إذ قد بان لنا في ثنایا البحث إعمالھم للمعاني متى ما الح لھم -

 وتعویلھ على تحقیق مقاصدھا. ،الشرع بھا
یاس وعلى أبحاث الق ،یظھر من ھذا البحث اشتمال الكتب الحدیثیة على مباحث األصول وتطبیقاتھ عموما -

ب ھذا العلم. ،خصوصا  وھو ما یغفل عنھ جمع من طُالَّ
 ،بةملكة األصولیة للطلكما نوصي بإدراج مثل ھذه التطبیقات في المناھج التعلیمیة قصد تنمیة ال

  وإزاحة الصعوبة والتعقید اللذین لبسا ھذا العلم الشریف.
  والحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وآلھ وصحبھ.

  
  قائمة المصادر والمراجع:

 1409(1ط ،الریاض ،الرشد مكتبة ،الحوت یوسف ت: كمال ،المصنف ،ھـ)235( أبو بكر ابن أبي شیبة.( 
  1413/1993(1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الشافي عبد السالم عبد ت: محمد ،المستصفى ،ھـ)505( الغزاليأبو حامد(.  
 1351 ،1ط ،حلب ،المطبعة العلمیة ،معالم السنن ،ھـ)388( أبو سلیمان الخطابي. 
 1994(1ط ،بیروت ،اإلسالمي الغرب دار ،محمد حجي وآخرون ت: ،الذخیرة ،ھـ)684( أحمد بن إدریس القرافي.( 
 رةالقاھ ،المتحدة الفنیة الطباعة شركة ،سعد الرؤوف عبد طھ ت: ،شرح تنقیح الفصول ،ھـ)684( أحمد بن إدریس القرافي، 

 ).  1973(1ط
 1421/2001(1ط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،مرشد عادل ،األرنؤوط شعیب ت: ،المسند ،ھـ)241( حنبل بن أحمد.( 
 المجید عبد بن ت: حمدي ،البخاري شرح في العیني على الرد في االعتراض انتقاض ،ھـ)852( ابن حجر علي بن أحمد 

 .)1413/1993(1ط ،مكتبة الرشد(الریاض) ،السامرائي جاسم بن صبحي السلفي/
 1397، 1ط ،بیروت ،دار المعرفة ،فتح الباري ،ھـ)852( ابن حجر علي بن أحمد، 
 1399/1979(1ط ،بیروت ،دار الفكر ،ھارون محمد السالم عبد ،اللغة مقاییس معجم ،ھـ)395( فارس بن أحمد.( 
 لبحثل قرطبة مكتبة ،ربیع هللا عبد /د – العزیز عبد ت: سید ،الجوامع بجمع المسامع تشنیف ،ھـ)794( بدر الدین الزركشي 

 .)1418/1998(1ط ،التراث وإحیاء العلمي
 دت ،1ط ،بیروت ،العربي التراث إحیاء دار ،البخاري صحیح شرح القاري عمدة ،ھـ)855( بدر الدین العیني. 
 دت ،1ط ،القاھرة ،مطبعة السنة المحمدیة ،األحكام عمدة شرح األحكام إحكام ،ھـ)702( ابن دقیق العید. 
 1430/2008(2ط ،دمشق ،دار النوادر ،هللا العبد خلوف ت: محمد ،األحكام بأحادیث اإللمام شرح ،ابن دقیق العید(. 
 ارد ،وآخرون حجي ت: محمد ،المستخرجة لمسائل والتعلیل والتوجیھ والشرح والتحصیل البیان ،ھـ)520( رشد الجد ابن 

  .)1408/1988(2ط ،بیروت اإلسالمي، الغرب
 1425/2004(1ط ،القاھرة ،دار الحدیث ،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،ھـ)595( ابن رشد الحفید(. 
 وطاتللمخط نجیبویھ مركز ،نجیب الكریم عبد بن ت: أحمد ،التوضیح في شرح المختصر الفرعي ،ھـ)776( خلیل الجندي 

 .)1429/2008(1ط ،التراث وخدمة
 د ت ،2ط ،القاھرة ،دار الكتاب اإلسالمي ،المنتقى ،ھـ)474( سلیمان بن خلف الباجي. 
 العربي التراث إحیاء ت: دار ،التقریب شرح في التثریب طرح ،)826( أبو زرعة العراقي، ھـ)806( عبد الرحیم العراقي، 

 .دت ،1ط ،بیروت
 )دت ،1ط ،اإلسالمي الكتاب دار ،البزدوي أصول شرح األسرار كشف ،ھـ)730عبد العزیز البخاري. 
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 مطبعة  ،رمزي أحمد بابا/ سیدي ولد ت: الداي ،السعود مراقي على البنود نشر ،ھـ)1230( عبد هللا بن إبراھیم
  .دط ،فضالة(المغرب)

 دار الغرب اإلسالمي ،لحمر محمد بن ت: حمید ،المدینة عالم مذھب في الثمینة الجواھر عقد ،ھـ)616( عبد هللا ابن شاس، 
 .1423/2003، 1ط ،بیروت

 الثاني ربیع ،4ع: ،المنورة بالمدینة اإلسالمیة الجامعةمجلة  ،الصحیح الجامع وكتابھ البخاري اإلمام ،عبد المحسن البدر 
 .ھـ1390

  1406/1986(2ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع ،ھـ)587( عالء الدین الكاساني(. 
 القناص هللا عبد بن محمد ت: ،والمثل بالشاھد الحدیث معاني على الدالئل ،ھـ�������)302(الس�رقس�طي العوفي ثابت بن قاس�م، 

  .)2001 -1422(1ط ،الریاض العبیكان، مكتبة
 1419/1998(1ط ،القاھرة الوفاء، دار ،یحیى إسماعیل ت: ،ُمْسلِم بفََوائِدِ  الُمْعلِمِ  إِكَمالُ  ،ھـ)544( القاضي عیاض.(  
 1415/1994(1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،المدونة ،ھـ)179( أنس بن مالك(.  
 1985 /1406 ،بیروت العربي، التراث إحیاء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد ت: ،الموطأ ،ھـ)179( أنس بن مالك. 
 ةالمكی المكتبة ،فركوس علي محمد ت: ،األصول على الفروع بناء إلى الوصول مفتاح ،)ھـ771( التلمساني أحمد بن محمد، 

 ).1998 /1419( ،1ط ،بیروت ،الریان مؤسسة المكرمة، مكة
  هللا رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع ،ھـ)256( البخاريمحمد بن إسماعیل  محمد ت: ،وأیامھ وسننھ 

 ).1422(1ط ،دار طوق النجاة ،الناصر ناصر بن زھیر
 عبد باجس إبراھیم ت: ،حجر ابن اإلسالم شیخ ترجمة في والدرر الجواھر ،ھـ)902( محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

  .)1419/1999(1ط ،بیروت ،دار ابن حزم ،المجید
 الریاض ،الجوزي ابن دار ،الحجاج بن مسلم اإلمام صحیح شرح في الثجاج المحیط البحر ،محمد بن علي األثیوبي، 

 .)1436(1ط
 دار ابن الجوزي(السعودیة) ،حسن بن ت: مشھور ،العالمین رب عن الموقعین إعالم ،ھـ)751( محمد ابن القیم، 

  .)1424(1ط
 1ط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،البَُخاري َصِحیحْ  َخبَایا َكْشفِ  في الدََّراِري الَمَعاني كوثَر ،ھـ)1354( محمد الخضر الجكني، 

)1415/1995(.  
 هللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند ،ھـ)261( الحجاج بن مسلم ، :الباقي عبد فؤاد محمد ت، 

 دط. ،بیروت ،العربي التراث إحیاء دار
 دط ،القاھرةدار  ،المغني ،ھـ)620( موفق الدین ابن قدامة.  
 1392(2ط ،بیروت ،العربي التراث إحیاء دار ،الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنھاج ،)ھـ676( النووي شرف بن یحیى.( 
 دت ،1ط ،بیروت ،دار الفكر ،المھذب شرح المجموع ،ھـ)676( یحیى بن شرف النووي.  

 الھوامش:

 ،عانوثالثة األثافي مثل یطلق على عدة م ،واْألُْثِفیَّةُ اْلِحَجاَرةُ تُْنَصُب َعلَْیھَا اْلقِْدرُ  ،األثافي جمع أُثفیة بضم الھمزة وبكسرھا -1
 سطيینظر: قاسم بن ثابت العوفي السرق ،منھا على ما ال یستغنى ببعضھ عن بعض كحجارة القدر إن زالت واحدة انكفأ القدر

  مكتبة العبیكان، الریاض ،ت: محمد بن عبد هللا القناص ،الدالئل على معاني الحدیث بالشاھد والمثل ،ھـ)302(
 ،بیروت ،دار الفكر ،عبد السالم محمد ھارون ،معجم مقاییس اللغة ،ھـ)395). أحمد بن فارس(2/609( ،)2001 -1422(1ط

 ).1/57( ،أثف مادة: ،)1399/1979(1ط
 ،). عبد المحسن البدر8ـ1/6( ،1397، 1ط ،بیروت ،دار المعرفة ،فتح الباري ،ھـ)852ینظر: أحمد بن علي ابن حجر( -2

  ).40ـ38( ،ھـ1390ربیع الثاني  ،4ع:، مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة ،اإلمام البخاري وكتابھ الجامع الصحیح
 مادة: ،غةمعجم مقاییس الل ،وھي استعارة تمثیلیة. ینظر: ابن فارس ،أي: الوحوش المصیدة ،وتقیید األوابد ،التأبد التوحش -3

  ).1/34( ،(أبد)
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  ).1/3( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -4
ت: إبراھیم باجس عبد  ،الجواھر والدرر في ترجمة شیخ اإلسالم ابن حجر ،ھـ)902محمد بن عبد الرحمن السخاوي( -5

  ).2/675( ،)1419/1999(1ط ،بیروت ،دار ابن حزم ،المجید
  ).5/40( ،مادة: (قوس) ،معجم مقاییس اللغة ،ینظر: ابن فارس -6
 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،ت: محمد عبد السالم عبد الشافي ،المستصفى ،ھـ)505ینظر: أبو حامد الغزالي( -7

  ).280( ،)1413/1993(1ط
مطبعة  ،ت: الداي ولد سیدي بابا/ أحمد رمزي ،نشر البنود على مراقي السعود ،ھـ)1230ینظر: عبد هللا بن إبراھیم( -8

 ).2/104( ،دط ،(المغرب) فضالة
تشنیف المسامع بجمع  ،ھـ)794). بدر الدین الزركشي(2/154( ،)2/130( ،م ن ،نشر البنود ،ینظر: عبد هللا بن إبراھیم -9

  ).3/256( ،)1418/1998(1ط ،مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث ،د عبد هللا ربیع -ت: سید عبد العزیز  ،الجوامع
  ).3/318( ،م س ،تشنیف المسامع ،). الزركشي282( ،م س ،المستصفى ،ینظر: الغزالي -10
 ،ت: محمد علي فركوس ،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول ،ھـ)771ینظر: محمد بن أحمد التلمساني ( -11

 ،م س ،نشر البنود ،). عبد هللا بن إبراھیم1998/ 1419( ،1ط، بیروت ،مكة المكرمة، مؤسسة الریان ،المكتبة المكیة
  ).159ـ2/158(
 ).321ـ3/320( ،م س ،تشنیف المسامع ،). الزركشي705ـ700( ،م س ،مفتاح الوصول ،ینظر: التلمساني -12
 ،اھرةالق ،شركة الطباعة الفنیة المتحدة ،ت: طھ عبد الرؤوف سعد ،شرح تنقیح الفصول ،ھـ)684أحمد بن إدریس القرافي( -13

  ).399( ،)1973(1ط
 ).2/209( ،م س ،نشر البنود ،). عبد هللا بن إبراھیم3/323( ،م س ،تشنیف المسامع ،ینظر: الزركشي -14
إذا أتیتم الغائط فال تستقبلوا القبلة، وال تستدبروھا ببول وال غائط، ولكن «قال:  جزء من حدیث أبي أیوب، أن النبي  -15

 ،)264: (الحدیث ،تستقبلوا القبلة وال تستدبروھا باب إذا أتیتم الغائط فال ،كتاب الطھارة ،رواه مسلم» شرقوا أو غربوا
بَاٌب الَ تُْستَْقبَُل القِْبلَةُ بَِغائٍِط أَْو بَْوٍل إِالَّ ِعْنَد البِنَاِء ِجَداٍر أَْو  ،كتاب الوضوء ،). وھو عند البخاري بغیر ھذا اللفظ1/224(

 ).1/41( ،)144الحدیث: ( ،نَْحِوهِ 
قد نھانا عن أن نستدبر القبلة، أو نستقبلھا بفروجنا  جزء من حدیث جابر بن عبد هللا األنصاري، قال: " كان رسول هللا  -16

 ".حسنقال محققوا المسند: " ،)23/157( ،)14872الحدیث: ( ،أخرجھ أحمد في مسنده ،»إذا أھرقنا الماء
 ،دار الغرب اإلسالمي ،ت: حمید بن محمد لحمر ،مذھب عالم المدینة عقد الجواھر الثمینة في ،ھـ)616عبد هللا ابن شاس( -17

جاء في المدونة:" قلت: أیجامع الرجل امرأتھ مستقبل القبلة في قول مالك؟ قال: ال  ،)1/38( ،1423/2003، 1ط ،بیروت
 ،لقبلة"وإن كانت مستقبلة ا وأرى أنھ ال بأس بھ؛ ألنھ ال یرى بالمراحیض بأسا في المدائن والقرى ،أحفظ عن مالك فیھ شیئا

"لقد تعلق بعض األشیاخ باللفظ األول فأجازوه  ). قال ابن بشیر:1/117( ،)1415/1994(1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة
ت: أحمد  ،التوضیح في شرح المختصر الفرعي ،ھـ)776خلیل الجندي( ،مطلقا، وتعلق آخرون بالتشبیھ فألحقوه بالحدث"

وقد یكون متمسك  ،)133ـ1/132( ،)1429/2008(1ط ،مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث ،بن عبد الكریم نجیب
شف ومنع ك ،"النھي عن استقبال القبلة واإلنسان على حاجتھ" المجیزین أیضا ما بّوب بھ اإلمام نفسھ في موطئھ فقال:

  العورة مطلقا ھو المشھور.
إذا ذھب أحدكم لغائط أو البول فال یستقبل «والذي في الموطأ:  ،)83/539( ،)23559حدیث: ( ،ھذا اللفظ أخرجھ أحمد -18

 ).2/270( ،)658الحدیث: ( ،باب النھي عن استقبال القبلة واإلنسان على حاجتھ ،كتاب القبلة ،»القبلة وال یستدبرھا بفرجھ
  ). 1/264( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -19
 ).1/41( ،)145الحدیث: ( ،باب من تبرز على لبنتین ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري -20
 ،س م ،عقد الجواھر الثمینة ،مثارھما ـ القوالن ـ: ھل النھي للعورة فیستویان، أو الخارج فیفترقان؟""قال ابن شاس:  -21
)1/39.(  
  ).1/104( ،دت ،1ط ،القاھرة ،مطبعة السنة المحمدیة ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،ھـ)702ابن دقیق العید( -22
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 ،كتاب الوضوء ،»الَغائِطَ فَأََمَرنِي أَْن آتِیَھُ بِثَالَثَِة أَْحَجاٍر... أَتَى النَِّبيُّ «یشیر إلى حدیث ابن مسعود في صحیح البخاري:  -23

 ).1/256( ،)156الحدیث: ( ،باب ال یستنجى بروث
 ).1/257( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -24
قال الحافظ ـ مبینا كالمھ بأوضح مما ھو في الفتح ـ: "وجدنا األمر باشتراط الثالث ألنّھ مقتضى الحدیث الذي فیھ وال  -25

وھو أن المقصود ثالث مسحات بمسمى ثالثة أحجار،  ،یجزئ بأقل من ثالث، واستنبطنا من ھذا النص معنى یعممھ
ت: حمدي بن عبد المجید  ،رد على العیني في شرح البخاريانتقاض االعتراض في ال ،والمسحات تحصل بما ذكرنا"

  ).1/176( ،)1413/1993(1ط ،مكتبة الرشد(الریاض) ،السلفي/ صبحي بن جاسم السامرائي
 ).1/79( ،م س ،إحكام األحكام ،). ابن دقیق العید325( ،م س ،المستصفى ،ینظر: الغزالي -26
لَقَْد نَھَاَنا أَْن نَْستَْقبَِل اْلقِْبلَةَ لَِغائٍِط «قَاَل: فََقاَل: أََجْل:  ،ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى اْلِخَراَءةَ؟ َعلََّمُكْم َنبِیُُّكْم  (َعْن َسْلَماَن، قَاَل: قِیَل لَھُ: قَدْ  -27

 كتاب ،مأخرجھ مسل ،»ْنِجَي بَِرِجیعٍ أَْو بَِعْظمٍ أَْو بَْوٍل، أَْو أَْن نَْستَْنِجَي ِباْلیَِمیِن، أَْو أَْن نَْستَْنِجَي بِأَقَلَّ ِمْن ثََالثَِة أَْحَجاٍر، أَْو أَْن نَْستَ 
 ).1/223( ،)262حدیث: ( ،َباُب اَالْستِطَابَةِ  ،الطھارة

 ،دت ،1ط ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،ھـ)855ینظر: بدر الدین العیني( -28
 ،مؤسسة الرسالة ،ريكوثَر الَمَعاني الدََّراِري في َكْشِف َخبَایا َصِحیْح البَُخا ،ھـ)1354). محمد الخضر الجكني(2/305(

  ).4/322( ،)1415/1995( ،1ط ،بیروت
29-  ِ كتاب  ،أخرجھ البخاري». إِنَّ لَھُ َدَسًما«"َشِرَب لَبَنًا فََمْضَمَض، َوقَاَل: : یشیر إلى حدیث اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

باب المضمضة من شرب  ،كتاب الوضوء ،). ومسلم1/52( ،)211الحدیث: ( ،بَاٌب ھَْل یَُمْضِمُض ِمَن اللَّبَِن؟ ،الوضوء
 ).1/274( ،)358الحدیث: ( ،اللبن

 ).1/313( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -30
 ،)1419/1998( 1ط ،دار الوفاء، القاھرة ،ت: یحیى إسماعیل ،إِكَماُل الُمْعلِِم بفََوائِِد ُمْسلِم ،ھـ)544ینظر: القاضي عیاض( -31
)6/503.(  
  ).149ـ2/148( ،م س ،نشر البنود ،عبد هللا بن إبراھیم -32
ث: الحدی ،باب الوضوء من النوم ومن لم یر من النعسة والنعستین أو الخفقة وضوءا ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري -33
باب أمر من نعس في صالتھ أو استعجم علیھ القرآن  ،كتاب صالة المسافرین وقصرھا ،). ومسلم1/53( ،)213( ،)212(

 ).1/542( ،)786الحدیث: ( ،أو الذكر بأن یرقد أو یقعد حتى یذھب عنھ ذلك
ؤون مثل حدیث أنس قال: كان أصحاُب رسوِل هللا  -34  ،ینتظروَن الِعشاَء اآلخرة حتَّى تَخفَِق رؤوُسھُم، ثمَّ یَُصلُّون وال یَتَوضَّ

 ،كتاب الوضوء ،). وأصلھ عند مسلم1/143( ،)200الحدیث: ( ،باب في الوضوء من النوم ،كتاب الوضوء ،رواه أبو داود
  ).1/284( ،)376الحدیث: ( ،باب الدلیل على أن نوم الجالس ال ینقض الوضوء

 ،اث العربيت: دار إحیاء التر ،طرح التثریب في شرح التقریب ،)826ھـ)/أبو زرعة العراقي(806عبد الرحیم العراقي( -35
 ).3/90( ،دت ،1ط ،بیروت

وإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یده قبل أن یدخلھا في وضوئھ، فإن «... قال:  حدیث أبي ھریرة أن رسول هللا  -36
 ،). ومسلم1/43( ،)162الحدیث: ( ،باب االستجمار وترا ،كتاب الوضوء ،رواه البخاري». أحدكم ال یدري أین باتت یده

 ،)278الحدیث: ( ،باب كراھة غمس المتوضئ وغیره یده المشكوك في نجاستھا في اإلناء قبل غسلھا ثالثا ،كتاب الطھارة
)1/233.(  
 ،)1406/1986(2ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،ھـ)587ینظر: عالء الدین الكاساني( -37
 ،بیروت ،دار الغرب اإلسالمي ،ت: محمد حجي وآخرون ،الذخیرة ،ھـ)684). أحمد بن إدریس القرافي(1/20(
 ،دت ،1ط ،بیروت ،دار الفكر ،المجموع شرح المھذب ،ھـ)676). یحیى بن شرف النووي(1/274( ،)1994(1ط
)1/348.( 
 ).1/73( ،دط ،دار القاھرة ،المغني ،ھـ)620موفق الدین ابن قدامة( -38
  ).1/263( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -39
 ).74ـ1/73( ،م س ،المغني ،ابن قدامة -40
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 ،)1430/2008(2ط ،دمشق ،دار النوادر ،ت: محمد خلوف العبد هللا ،شرح اإللمام بأحادیث األحكام ،ابن دقیق العید -41
)4/92.(  
  ).1/264( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -42
  ).3/20( ،م س ،عمدة القاري ،ینظر: العیني -43
 ،)175الحدیث: ( ،باب الماء الذي یغسل بھ شعر اإلنسان ،كتاب الوضوء ،رواه البخاري من حدیث عدي بن حاتم -44
  ).3/1529( ،)1929الحدیث: ( ،باب الصید بالكالب المعلمة ،كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان ،). ومسلم1/46(
 ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري ،»الَغائِطَ فَأََمَرنِي أَْن آِتیَھُ ِبثَالَثَِة أَْحَجاٍر... أَتَى النَّبِيُّ «المستفاد من حدیث ابن مسعود:  -45

 ).1/43( ،)156الحدیث: ( ،باب: ال یستنجى بروث
  ).3/42( ،م س ،عمدة القاري ،). وینظر: العیني1/257( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -46
  ).4/117( ،دت ،1ط ،دار الكتاب اإلسالمي ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،ھـ)730ینظر: عبد العزیز البخاري( -47
48-  ِ  ،رواه البخاري» إَِذا َشِرَب الَكْلُب فِي إِنَاِء أََحِدُكْم فَْلیَْغِسْلھُ َسْبًعا«قَاَل:  یشیر إلى حدیث أَبِي ھَُرْیَرةَ، قَاَل: إِنَّ َرُسوَل هللاَّ

باب حكم ولوغ  ،كتاب الطھارة ،). ومسلم1/45( ،)172الحدیث: ( ،باب الماء الذي یغسل بھ شعر اإلنسان ،كتاب الوضوء
 ).1/234( ،)279الحدیث: ( ،الكلب

 ).1/277( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -49
 ).325( ،م س ،المستصفى ،ینظر: أبو حامد الغزالي -50
  ).405ـ4/404( ،م س ،كوثر المعاني الدراري ،محمد الخضر الجكني -51
  ).1/75( ،م س ،إحكام األحكام ،ابن دقیق العید -52
ت:  ،إعالم الموقعین عن رب العالمین ،ھـ)751). محمد ابن القیم(1/219( ،المغني ،ینظر ھذا القیاس عند ابن قدامة -53

  ).3/15( ،)1424(1ط ،دار ابن الجوزي(السعودیة) ،مشھور بن حسن
  ).1/309( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -54
  وما بعدھا).3/7( ،م س ،ینظر: فصل: أمثلة من تناقض القیاسیین في إعالم الموقعین -55
، یُِصیُب الثَّْوَب؟ فَقَالَْت:  -56 ِ «یرید حدیث ُسلَْیَماَن ْبِن یََساٍر، أنھ قَاَل: َسأَْلُت َعائَِشةَ َعِن الَمنِيِّ  ُكْنُت أَْغِسلُھُ ِمْن ثَْوبِ َرُسوِل هللاَّ

 ِالَِة، َوأََثُر الَغْسِل فِي ثَْوبِھ ِل بَاُب َغْسِل الَمنِيِّ َوفَْرِكِھ َوَغسْ  ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري ،بُقَُع الَماءِ » ، َفیَْخُرُج إِلَى الصَّ
  ).1/239( ،)289الحدیث: ( ،باب حكم المني ،كتاب الطھارة ،). ومسلم1/55( ،)230الحدیث: ( ،َما یُِصیُب ِمَن الَمْرأَةِ 

  ).1/334( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -57
 ).1/88( ،)1425/2004(1ط ،القاھرة ،دار الحدیث ،ایة المقتصدبدایة المجتھد ونھ ،ھـ)595ینظر: ابن رشد الحفید( -58
 ).1/42( ،صحیح البخاري ،بَاٌب الَ یُْمِسُك َذَكَرهُ بِیَِمینِِھ إَِذا بَالَ  -59
 ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،ھـ)676ینظر: یحیى بن شرف النووي ( -60

 ).3/159( ،)1392(2ط
 ).1/254( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -61
 ).4/592( ،م س ،تشنیف المسامع ،بدر الدین الزركشي -62
إَِذا َباَل أََحُدُكْم فَالَ یَأُْخَذنَّ َذَكَرهُ بِیَِمینِِھ، َوالَ یَْستَْنِجي ِبیَِمینِِھ، َوالَ یَتَنَفَّْس ِفي «قَاَل:  جزء من حدیث أبي قتادة أن النَّبِيِّ  -63

  ).1/42( ،)154الحدیث: ( ،باب ال یمسك ذكره بیمینھ إذا بال ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري» اِإلنَاءِ 
ه باب ال یمسك ذكر ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري من حدیث أبي قتادة ،نھ مطلقیشیر إلى الحدیث الذي زعم الحافظ أ -64

 ).1/42( ،)153الحدیث: ( ،بیمینھ إذا بال
 ).2/296( ،م س ،عمدة القاري ،العیني -65
 وانظر رد الحافظ ھناك. ،)188ـ1/187( ،) نقال من ھامش كتاب انتقاض االعتراض43(ص:  ،مبتكرات الآللي والدرر -66
 ).1/225( ،)267الحدیث: ( ،بَاُب النَّْھِي َعِن اَالْستِْنَجاِء بِاْلیَِمینِ  ،كتاب الطھارة -67
 ).1/41( ،الصحیح -68
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  توثیق العقود بین الّشریعة والقانون الجزائريّ 
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Law the Gift Contract example 

  
  األخضر األخضري/ د.أ     1د/ یوسف عسلمي

  1جامعة وھران -العلوم اإلنسانیّة والعلوم اإلسالمیّة كلیّة 
lakhdar.lakhdari@yahoo.fr  asselmi1985@gmail.com 

  
  29/01/2021: تاریخ القبول   12/10/2020 تاریخ اإلرسال:

  : الملخص
ھذا البحث ھو دراسة مقارنة بین الشّریعة اإلسالمّیة والقانون الجزائرّي فیما یتعلّق بتوثیق العقود وكیفیة 
لة الوطیدة بین الّتراث الفقھي اإلس�����المي  ص�����یاغة عقد الھبة على س�����بیل المثال، لذلك كان الھدف منھ بیان الص�����ّ

ذي یعتم�ده الك�ات��ب العمومّي في كت�اب�ة مختلف العقود الّتي یتع�ام�ل بھ��ا  والق�انون الجزائري المنّظم لمھن�ة الّتوثیق ال��ّ
لُت إلى أّن  اس، وق�د اعتم�دُت في ذل�ك على طریق�ة المق�ارن�ة، وبّین�ت نق�اط االّتف�اق واالختالف بینھم�ا، وتوص�������ّ الن�ّ

یع��ة رالوث��ائق الّتي یتع��ام��ل بھ��ا الموّثقون في مك��اتبھم ال تختلف في الجمل��ة عن الوث��ائق الّتي ذكرھ��ا علم��اء الش�������ّ 
 اإلسالمّیة في كتب الوثائق واألحكام.

 .العقود؛ الّشریعة اإلسالمیة؛ القانون الجزائري؛ ھبة الّتوثیق؛: الكلمات المفتاحیة
 Abstract:  

This research is a comparative study between Islamic Sharia and Algerian law with regard 
to the of  Notarial contracts   and how to formulate a gift contract for example, so its purpose 
was to show the close link between Islamic jurisprudence and Algerian law governing the 
Notarial profession adopted by the public writer in writing the various contracts that people 
deal with And I relied on that on the method of comparison, and I clarified the points of 
agreement and the difference between them, and I concluded that the documents that notaries 
deal in their offices do not differ in the sentence from the documents mentioned by Islamic 
Sharia scholars in the books of documents and rulings. 
Key words:  Notary; Contracts; Islamic law; Algerian law; gift  
 

  مقّدمة: 
ة ما تعلّق          حرص اإلنس���ان منذ القدیم على توثیق العقود من خالل كتابتھا في وثائق رس���مّیة، خاص���ّ

واالس���تئمان قدیما وحدیثا، باإلض��افة إلى اإلش���ھاد والّرھن  طرق التوثیقمنھا بالمعاوض��ات، وھذه أش��ھر 
یاع والّتعّدي، وغیرھما من الّطرق والوس�����ائل الّتي یحفظون بھا أموالھم وأمالكھم ویص�����ونونھا من ا لض�����ّ

  وُیضفون على بعضھا صفة اإللزام والحّجّیة لُیرجع إلیھا عند الحاجة واالقتضاء.

                                                        
 المرسل المؤلف. - 1
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ت الحض�������ارات والّدول على غرار الجزائر بالتوثیق باعتباره مھنة لھا خص�������ائص�������ھا   وق�د اھتم�ّ
تض��بطھ وتنّظمھ في دس�اتیرھا، وكذلك رّخص��ت في  ومراس�یم حیث وض�عت لھ قوانینوقوانینھا المنّظمة، 

اس ومع��امالتھم في مختلف  ب��اط العمومّیون لتوثیق عقود الن��ّ فتح مك��ات��ب وغرف ُیش�������ِرف علیھ��ا الض�������ّ
 المجاالت.

ریعة اإلس�المّیة وتراثھا الفقھي فإنّنا نجد الفقھاء قد تناولوا ص��یغ الوثائق  وبالّرجوع إلى مص�ادر الش�ّ
بالّتفص�یل والبیان، ألّفوا فیھا الّتآلیف، وأفردوھا بالّتص�نیف، واھتّموا بض�بط مواصفاتھا وشروطھا، وكانت 

ریفة الّتي نّبھ العلماء على فض��لھخّطة الّتوثیق من   ا وفوائدھا، وفي ذلك ینقل اإلمام أّبو العّباسالخطط الش��ّ
: (علم الوثائق علم ش�������ریف، یلجأ إلیھ الملوك و الفقھاء وأھل الّطرق ابن مغیث قولھ عنالونش�������ریس�������ّي 

وقة واد، كلّھم یمش��ون إلیھ ویتحّكمون بین یدی  والس��ّ ُینّزل كّل ، فھ ویرض��ون بقولھ ویرجعون إلى فعلھوالس��ّ
  .1)ا، وال ُیِخّل بھا عن منزلتھامرتبتھ  طبقة منھم على

ومن العقود الّتي شاع عند الّناس توثیقھا قدیما وحدیثا: عقد الھبة، لذلك جاء ھذا البحث على شكل 
لموثق الوثیقة التي جرى علیھا عمل ا، وبین كما وردت في كتب الوثائق واألحكام وثیقة عقد الھبةمقارنة بین 

   بعقود الھبات والتّبّرعات.الجزائري في مكتبھ فیما یتعلّق 
لتعلّقھ بواقع النّاس ومعامالتھم، حیث تكثر  األھمیّة وال یخفى أّن البحث في مثل ھذا الموضوع ظاھر

حاجة الناس الیوم إلى توثیق مثل ھذه العقود، ولما فیھ من بیان الضوابط واإلجراءات المتّبعة لتوثیق عقد 
رابط بین الفقھ اإلسالمّي والقوانین المنظّمة لمھنة التّوثیق من حیث الھبة، وأیضا فیھ إبراز للعالقة والتّ 

  الجملة. 
لة بین ھذا الّتراث الفقھّي وبین القانون الجزائرّي  إش������كالّیةلذلك كانت  البحث تتمثل في مدى الص������ّ

  المنّظم لھذه المھنة.
ھ اإلسالمّي باط وثیق بین الفقبیان نقاط االّتفاق واالختالف بین الوثیقتین، وأّنھ یوجد ارتویھدف إلى 

والقانون الحالي في اإلجراءات والمواص���فات المّتبعة في ص���یاغة العقود التوثیقّیة، خص���وص����ا عقد الھبة 
 الّذي جعلتھ أنموذجا تطبیقّیا في ھذا البحث.

  كما یلي: خطة البحثوقد كانت 
 المطلب األول: تعریف التوثیق بین الشریعة والقانون

 حكم توثیق العقود بین الشریعة والقانون المطلب الثاني:
 المطلب الثالث: شروط الموثّق بین الّشریعة والقانون الجزائريّ 

  المطلب الرابع: مواصفات الوثیقة بین الّشریعة والقانون الجزائري
  المطلب الخامس: توثیق عقد الھبة بین الّشریعة والقانون

  

  والقانون الجزائريالمطلب األول: تعریف التوثیق بین الشریعة  
  الفرع األول: تعریف التوثیق لغة

الّتوثیق مصدر وثّق الّشيء توثیقا، أي: أحكمھ، وتأتي ماّدة "وثق" في لغة العرب على معان تقارب 
وا اْلَوثَاقَ ھذا المعنى، كالقّوة والشّد والّربط والثّبات واالئتمان، ومنھ قولھ تعالى:   ، والوثاق)4 محّمد:( فَُشدُّ

  .2: اسم ما یوثق بھ، أي: یشّد ویربط-بالفتح والكسر -
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وإذا نظرنا إلى ترجمة ھذا المصطلح في اللّغات األخرى، فإّننا ال نجد ھذه العالقة، فمثال التّوثیق 
)، الّذي یعني تسجیل مالحظة مھّمة NOTER)، وھو مشتّق من الفعل: (NOTAIREباللغة الفرنسیة: (

 .3یدّل على أّن المصطلح في اللّغة العربیّة أدّق تعبیرا وأحسن استعماالعلى ھامش الموضوع، مّما 
    الشریعة اإلسالمیةتعریف التّوثیق في الفرع الثاني: 

بالتوثیق باعتباره علما لھ قواعده ومبادؤه ومصادره المفّصلة لمسائلھ، ومع ذلك الفقھاء القدامى  اھتمّ 
المتعلّقة بھذا العلم، بل كان اھتمامھم بذكر الّصیغ التّوثیقیّة المتعلّقة بذكر التّعریفات والحدود لم یھتّموا 

بمختلف العقود والمعامالت مع بیان لشيء من فقھھا، وقد ذكر العلماء المعاصرون لھ تعریفات متنّوعة 
  :ترجع في الجملة إلى معنى واحد، ومن ھذه التّعریفات

لّشرعیّة المتعلّقة بالمعامالت في الّرقاع و الّدفاتر، لیحتّج بھا (علم یبحث فیھ عن كیفیّة َسوق األحكام ا -1
  .4عند الحاجة إلیھا)، ذكره في مفتاح الّسعادة

علم باحث عن كیفیّة ثبت األحكام الثّابتة عند القاضي في الكتب و الّسّجّالت، على وجھ یصّح االحتجاج ( -2
  .5بھ عند انقضاء شھود الحال)، ذكره في كشف الّظنون

وعّرفھ محّمد الّزحیلّي في وسائل اإلثبات بقولھ: (علم یبحث فیھ عن كیفیّة إثبات العقود والّتصّرفات  -3
  .6وغیرھا على وجھ یصّح االحتجاج والتّمّسك بھ)

الّدكتور عبد اللّطیف أحمد الّشیخ: (علم یضبط أنواع المعامالت والتّصّرفات بین شخصین أو  وعّرفھ -4
  .7یكسبھا قّوة اإلثبات عند التّقاضي)، ومن تحقیق اآلثار المترتّبة علیھاأكثر، على وجھ یض

  أمور ثالثة:  اتالتّعریف هیستخلص من ھذ
یجب أن تصاغ الوثیقة  بصیغة على وجھ یمّكن من ضمان الحقوق وتنفیذ الّشروط المتعلّقة بھا في أّي  -1

  حال من األحوال. 
  لالحتجاج بھا لدى القاضي كلّما اقتضت الّضرورة ذلك.أن تكون ھذه الوثیقة صالحة  - 2
أّن الغرض من التّوثیق ھو ضبط المعامالت والّتصّرفات بین الّناس حتّى یحسم النّزاع بینھم، وتحفظ  -3

  أموالھم وحقوقھم.
  تعریف التّوثیق في القانون الجزائريّ الفرع الثالث: 

في الجملة إلى المفھوم الّذي ذكره فقھاء الّشریعة، ترجع للتوثیق ذكر بعض شّراح القانون تعریفات 
لكن باعتباره مھنة ال ِعلما، كقول بعضھم: (إثبات أو تحریر أو ضبط أو إفراغ أو نقل المحّررات في الّدفاتر 
المعّدة لذلك، المشتملة على التّصّرفات والعقود الّتي یحّررھا الموّثقون، وھم الموظّفون المختّصون لتحریرھا 

  .8بطھا)وض
مكرر' من القانون المدنّي بقولھ:  324كما عّرف القانون الجزائرّي الوثیقة أو العقد الرسمّي في المادة '     

(العقد الّرسمّي عقد یثبت فیھ موظّف أو ضابط عمومّي أو شخص مكلّف بخدمة عاّمة، ما تّم لدیھ أو ما تلقّاه 
  .9في حدود سلطتھ واختصاصھ) من ذوي الّشأن، وذلك طبقا لألشكال القانونیّة

وقد ذكر األستاذ مسعود عبید هللا أّن الوثیقة أو العقد التّوثیقي یندرج ضمن عائلة العقد الّرسمّي الّذي      
ّرره موثّق، (العقد الّرسمّي الّذي یح نّص علیھ القانون المدنّي الجزائرّي، ثّم وضع تعریفا للعقد التّوثیقّي بأنّھ:

ة النّصوص القانونیّلنّصوص المنظّمة لمھنة الموثّق والتّوثیق في الّشكل الّذي حّددتھ ا تحت غطاء مرفق
  .10األخرى المنظّمة لكّل نوع من أنواع العقد التّوثیقّي)

  وھذا یعني أّن الوثیقة تكتسي صفة الّرسمیة والحّجیّة بشرطین:



  األخضر األخضريأ.د/  -یوسف عسلمي 
 

  

 2021 أكتوبر -29العدد:                                                                                                     220

  أن یحّررھا شخص مختّص بھذا الّشأن، وھو الموثّق. -1
  تحّرر الوثیقة وفقا لألشكال القانونیّة الّتي نّص علیھا القانون الجزائرّي.أن  -2

  :مقارنة
ما ذكره فقھاء القانون في مفھوم التّوثیق وما یتعلّق بھ ال یختلف في الجملة عن المفھوم الّذي حدده 

لھا قواعدھا المنظّمة لھا،  فقھاء الّشریعة اإلسالمیّة، إال أّن فقھاء القانون كما ذكرت اعتبروا الّتوثیق مھنة
  وأّما فقھاء الّشریعة فاعتبروا الّتوثیق علما وفنّا مستقال لھ مبادؤه ومراجعھ.

أن تكون على  ةوفیما یتعلّق بالوثیقة فمن الجانبین ینبغي أن یحّررھا موثّق مختّص، وینبغي في الوثیق
یّة عند االحتیاج والتّقاضي، وھذه المیزة أھّم شيء یمیّز الوثیقة ھي اكتساب صفة الحجّ مواصفات معیّنة، و

' من القانون  5مكرر  324وكذا نّص علیھا القانون الجزائرّي كما في الماّدة '  نص علیھا علماء التّوثیق،
  .11المدنّي: (یعتبر ما ورد في العقد الّرسمّي حّجة حتّى یثبت تزویره ویعتبر نافذا في كامل التّراب الوطنّي)

  بین الشریعة والقانون توثیق العقود : حكمالمطلب الثاني
  التّوثیق في الّشریعة اإلسالمیّة الفرع األول: حكم

وحفظ الحقوق، خاصة مع فساد اتّفق الفقھاء على أّن توثیق العقود مطلب شرعّي لما فیھ من األمان 
  الزمان واألحوال، واستدلّوا بأدلّة أذكر منھا:

ولھ ق، وذلك في ھي األصل الّتي یرجع إلیھا كّل مستدّل في ھذا المقامفآیة المداینة في سورة البقرة، -1
ى فَاْكتُبُوهُ : تعالى  قولھ تعالى: فدلّ  ، )282(البقرة:  یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل ُمَسّمً

فاكتبوه 12على وجوب کتب الوثائق لدفع الّدعاوي وحفظ األموال واألنساب وتحصین الفروج. 
ھذا ما اشترى العّداء بن خالد بن ھوذة "مملوكة للعّداء بن خالد بن ھوذة، وفیھا:   النّبيوثیقة بیع  -2 

 .13"للمسلم ، اشترى منھ عبدا أو أمة، ال داء وال غائلة وال خبثة، بیع المسلم من محّمد رسول هللا
ِحیِم ھََذا َما "، جاء فیھا: -رضي هللا عنھ  - وثیقة في الّصدقة لعمر بن الخطّاب -3 ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم هللاَّ

ِ ُعَمُر أَِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن إِْن َحَدَث بِھِ َحَدٌث أَنَّ ثَْمًغا َوِصْرَمةَ ْبِن اْألَْكَوعِ وَ  ةَ َد الَِّذي فِیھِ َواْلِمائَ اْلَعبْ أَْوَصى بِِھ َعْبُد هللاَّ
ٌد  بِاْلَواِدي تَلِیِھ َحْفَصةُ َما َعاَشْت، ثُمَّ یَلِیِھ ُذو  َسْھٍم الَّتِي بَِخْیبََر َوَرقِیقَھُ الَِّذي ِفیِھ، َواْلِمائَةَ الَّتِي أَْطَعَمھُ ُمَحمَّ

أِْي ِمْن أَْھلِھَا أَْن َال یُبَاَع َوَال یُْشتََرى یُْنفِقُھُ  َحْیُث َرأَى ِمَن السَّائِِل َواْلَمْحُروِم َوَذِوي اْلقُْربَى، َوَال َحَرَج َعلَى  الرَّ
  .14"َمْن َولِیَھُ إِْن أََكَل أَْو آَكَل أَِو اْشتََرى َرِقیقًا ِمْنھُ 

لى ھل ذلك ع العلماء اختلفثّم مشروعیّة كتابة الوثائق، فدلّت ھذه النصوص واآلثار وغیرھا على  
  على أقوال ثالثة: سبیل اإلیجاب

  .15: قول الجمھور أّن ذلك على سبیل النّدبالقول األّول
 ،16: إّن ذلك محمول على الوجوب، وھو قول النّخعي والّضّحاك وعطاء والّربیع وابن جریجالقول الثّاني

  . 18إسحاق الغرناطيّ  ، وأبو17واختاره الطّبريّ 
ضي ر- مذھب عبد هللا بن عمر وأبي موسى األشعريّ : یجب في الّدین، ویندب في غیره، وھو القول الثّالث

  .19-هللا عنھما
قد  وھوال یوجد خالف بین العلماء بأّن الّرھن مشروع بطریق النّدب، إذ والّراجح قول الجمھور، 

شرع في آیة الّدین بدال عن الكتابة واإلشھاد إذا تعّذرا، ولو كانت الكتابة واإلشھاد على سبیل الوجوب لما 
  .20أبدال بما ھو على سبیل النّدب وھو الّرھن، فدّل ھذا على أّن األمر للنّدب ولیس للوجوب
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  حكم التوثیق في القانون الجزائري الفرع الثاني:
ال یرى القانون الجزائرّي في األصل كتابة العقد في وثیقة رسمیّة من األمور الّالزمة في العقود 

عقود الّتي وتترّتب اآلثار، باستثناء بعض ال یحصل العقدالّرضائیّة بل بمجّرد حصول التّراضي بین الطّرفین 
ومن  ولالستناد إلیھا في حالة اإلنكار، ألزم كتابتھا وتوثیقھا وإفراغھا في شكل وثیقة رسمیّة حسما للنّزاع،

  ذلك:
: حیث ویعتبر ذلك كركن رابع في البیوع العقّاریّة وفقا للقانون الجزائرّي إلى توثیق عقد بیع العقّار -1

'، ونّصھا: (زیادة عن العقود الّتي یأمر القانون 1مكرر 324جانب التّراضي والمحّل والّسبب كما في المادة: '
شكل رسمّي یجب تحت طائلة البطالن، تحریر العقود الّتي تتضّمن نقل ملكیّة عقّار أو حقوق  بإخضاعھا إلى

  .21عقّاریّة أو محّالت تجاریّة أو صناعیّة أو كّل عنصر من عناصرھا..)
من القانون المدنّي 333: كما في نّص الماّدة دج100000توثیق الّدین إذا كانت قیمتھ تزید على  -2

دینار جزائري، أو 100000یر المواّد التّجاریّة إذا كان الّتصّرف القانونّي تزید قیمتھا على ونّصھا: ( في غ
  .22كان غیر محّدد القیمة فال یجوز اإلثبات بالّشھود بل بالكتابة الّرسمیّة واإلشھاد ....)

(ال ینعقد الّرھن  نون المدنّي، ونّصھا:امن الق 883: كما في الماّدة توثیق الّرھن الوارد على العقّار -3
   .23إال بعقد رسمّي أو حكم قضائي أو بمقتضى القانون)

، ونّصھ: (تجسیدا للعالقة بین 21في المادة  03-93: كما في المرسوم توثیق عقد إیجار الّسكن -4
المؤّجرین والمستأجرین وجوبا في عقد إیجار طبقا للنّموذج الّذي یحّدد عن طریق التّنظیم ویحّرر كتابّیا 

  .24بتاریخ مسّمى)
من قانون األسرة، وفیھا: (تنعقد الھبة باإلیجاب والقبول، وتتّم بالحیازة،  206كما في المادة  توثیق الھبة: -5

ومراعاة أحكام قانون التّوثیق في العقّارات واإلجراءات الخاّصة في المنقوالت، وإذا اختّل أحد القیود الّسابقة 
  .25بطلت الھبة)

من قانون األسرة: (یتّم عقد الّزواج أمام الموثّق، أو أمام  18: حیث ورد في الماّدة الّزواجتوثیق عقد  -6
  .26مكّرر من ھذا القانون) 09و 09موظّف مؤھّل قانونا مع مراعاة أحكام الماّدتین 

ولذلك  ،وما سوى ھذه العقود، فتوثیقھ غیر الزم، لكن إذا وثّق اكتسب صفة الحّجیّة عند الحاجة و التّقاضي
مكرر' من القانون المدنّي: (العقد الّرسمّي عقد یثبت فیھ موظّف أو ضابط عمومّي أو  324في المادة ' ورد

شخص مكلّف بخدمة عاّمة، ما تّم لدیھ أو ما تلقّاه من ذوي الّشأن، وذلك طبقا لألشكال القانونیّة في حدود 
  .27سلطتھ واختصاصھ)

  الّشریعة والقانون الجزائريّ شروط الموثّق بین المطلب الثالث: 
  شروط الموثّق عند فقھاء الّشریعة اإلسالمیّةالفرع األول: 

ھذه المھنة شروط وآداب،  أن یمارسذكر علماء التّوثیق أنّھ یجب أن تتوفّر في الّشخص الّذي یرید 
، قال اإلمام مالك: (ال یكتب )282رة: (البق َوْلیَْكتُْب بَْینَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدلِ ومرجع ھذا الّشروط قولھ تعالى: 

  .28الوثائق بین النّاس إّال عارف بھا عدل في نفسھ مأمون)
وقد ذكر جملة منھا علماء التوثیق، وھي في الجملة ترجع إلى األمرین الَّذین نّص علیھما اإلمام، 

  وھما العدالة ومعرفة ما یتعلّق بصناعة التّوثیق من الفقھ واإلنشاء.
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تُعَتَبُر في المـَُوثِّق َعشُر ِخَصاٍل: أن یكون مسلما عاقال مجتنّبا للمعاصي، سمیعا الغرناطّي: (قال 
سرعة ، وأن یصدر عنھ بخطّ یقرأ بسالما من اللّحن المغیّر للمعنى بصیرا متكلّما یقظان، عالما بفقھ الوثائق،

 .29وسھولة، بألفاظ بیّنة غیر محتملة وال مجھولة)
 ،لبابة: (َیْنبَِغي لھُ أالَّ یَخلَُو ِمن ثَالثَِة أَشیَاٍء: فِْقھٌ یَعقُِد بِھ الَوثیقَةَ ویََضُع ُكلَّ َشيٍء ِمنھَا َموِضَعھُ وقال ابن 

  .30وتَْرسیٌل یُْحِسُن بھا َمساقَھا، ونَحٌو الجتِنَاِب اللَّْحِن فیھَا)
لحالل والحرام، بصیرا بالّسنن وقال أبو الحسن المتیطّي: (وینبغي لھ مع ذلك أن یكون عارفا با

واألحكام، وما توجبھ تصاریف األلفاظ وأقسام الكالم، ویطالع مع ذلك من أجوبة المتأّخرین وما جرى بھ 
العمل من المفتین ما یكون لھ أصال یعتمد علیھ، ویرجع في نوازل األحكام إلیھ، وتشتمل علیھى حالوة 

  .31مھارة بكتب الّشروط واإلقرار والمحاضر والّسّجّالت)الّشمائل، وحفظ المسائل...ویكون لھ حذق و
وقال ابن فرحون: (وینبغي أن یكون فیھ من األوصاف ما نذكره، وھو أن یكون حسن الكتابة، قلیل 
اللّحن، عالما باألمور الّشرعیّة، عارفا بما یحتاج إلیھ من الحساب والقسم الّشرعیة، متحلّیّا باألمانة، سالكا 

  .32ة والعدالة، داخال في سلك الفضالء، ماشیا على نھج العلماء األجّالء)طرق الّدیان
  ما یلي:  33وحاصل ھذه الّشروط

  العدالة واألمانة و الّدیانة. -1
  سالمة الحواّس. -2
  طالقة العبارة وفصاحة اللّسان. -3
  العلم بفقھ الوثائق وقواعد كتابتھا، ومعرفة األحكام والنّوازل المتعلّقة بھا. -4
  معرفة علم الحساب والفرائض. -5
  معرفة قواعد اللّغة العربیة وأسالیبھا. -6
  معرفة علم اإلنشاء والكتابة. -7
  حسن الخطّ.  -8

  شروط الموثّق في القانون الجزائريّ  الفرع الثاني:
 ضابط عمومّي مفّوض' بأنّھ: (3الموثّق في 'المادة المتضّمن تنظیم مھنة  06/02أشار القانون رقم 

من قبل الّسلطة العمومیّة، یتولّى تحریر العقود الّتي یشترط فیھا القانون الّصبغة الّرسمیّة وكذا العقود الّتي 
  .34یرغب األشخاص إعطاءھا ھذه الّصبغة)

وقد بیّن القانون المنظّم لمھنة التّوثیق أنّھ یجب أّوال الحصول على الكفاءة المھنیّة للّتوثیق كما في 
  ' أنّھ یشترط في المترّشح للحصول على ھذه الّشھادة الّشروط اآلتیة:6وأشار في 'المادة '، 5'المادة

  .التمتّع بالجنسیة الجزائریة -
  حیازة شھادة اللیسانس في الحقوق أو شھادة معادلة لھا. -
  ) سنة على األقّل.25عشرین (بلوغ خمسة و -
  الّسیاسیّة.التمتّع بالحقوق المدنیّة و -
  بشروط الكفاءة البدنیّة الّضروریّة لممارسة المھنة. التمتّع -

  '.7ثّم یعیّن النّاجحون بقرار من وزیر العدل حافظ األختام كما في 'المادة 
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': یؤّدي الموثّق قبل الّشروع في ممارسة مھامھ، أمام المجلس القضائّي لمحّل تواجد 8 وفي 'المادة
أن أخلص و الرحیم، أقسم با� العلّي العظیم، أن أقوم بعملي أحسن قیام،"بسم هللا الّرحمن  مكتبھ الیمین اآلتیة:

  هللا على ما أقول شھید".الظّروف سلوك الموثّق الّشریف، وأسلك في كّل في تأدیة مھنتي وأكتم سّرھا و
الموثّق أن :"یجب على 18ذكر مھام الموثّق، والّتي منھا كما في المادة  '18إلى  9وفي المواد 'من 

الل الجدیة خمج تكویني، وبالتحلّي بالمواظبة وھو ملزم بالمشاركة في أّي برناحسن مداركھ العلمیّة، وی
  التكوین".

  بین الشروط مقارنةالفرع الثالث: 
ا أّن الّشروط المتعلّقة بالموثّق أكثر دقّة وضبط -وهللا أعلم -عند المقارنة بین الطّرفین، فإنّھ یظھر لي 

  مّما ھي علیھ في القوانین والتّنظیمات، وأّن ھذه الّشروط على أقسام: في الفقھ اإلسالميّ 
قسم یتعلّق بالعدالة والّدیانة في شخص الموثّق، فھذا مّما یختّص بھ الفقھ اإلسالمّي، حیث اھتّم الفقھاء  -1

ة وذلك ألّن الّدیانبالّتنویھ على شرف ھذه المھنة، وأنّھ ال یتقّدم لھا إّال شریف موثوق في دینھ وأمانتھ، 
واألمانة تمنعانھ من الظّلم والخداع واالحتیال والتعّدي على حقوق النّاس، بینما القوانین الوضعیّة لم تھتّم 

  بھذا األمر، وإن كان الموثّق ملزما بتأدیة الیمین الّتي یصّرح فیھا بسلوك الموثّق الّشریف.
تمّكنھ من مزاولة عملھ، وھذا محّل اتّفاق، عبّر علیھ علماؤنا  وقسم یتعلّق بالقدرة البدنیّة للموثّق الّتي -2

  بسالمة الحواّس، وجعلتھ القوانین شرطا من شروط التّرّشح لھذه المھنة.
قسم یتعلّق بفقھ الوثیقة والكفاءة العلمیّة للموثّق، وھذا محّل اتّفاق بین الطّرفین في الجملة، حیث یلزم أن  -3

واعد العلم الّذي سیمتھنھ، وبالعلوم المتعلّقة بھ، وھكذا القوانین تشترط أن یكون بق عارفا  یكون الموثّق
الموثّق متحّصال على شھادة علمیّة  تؤھّلھ لذلك، وقد حّصل فیھا على جملة من العلوم المتعلّقة بالتّوثیق 

  كعلم الفرائض والحساب، وكذا معرفتھ بالقوانین الخاّصة و المنظّمة للمھنة.
یتعلّق بالكفاءة اللّغویّة للموثّق، وھذا أیضا محّل اتّفاق في الجملة، حیث إنّھ یشترط أن تكون الوثیقة  وقسم -4

حائزا على نصیب كاف من قواعد العربیّة وأسالیبھا  باللّغة العربیّة، مّما یستوجب على الموثّق أن یكون
 نّصت القوانین المنظّمة لھذه المھنة على حتّى ال یدخل الخلل على الوثیقة ویقع في الغموض واللّبس الّذي

  انتفائھ. 
  مواصفات الوثیقة بین الّشریعة والقانون الجزائري المطلب الرابع:

  مواصفات الوثیقة في الفقھ اإلسالمّي الفرع األول: 
تكون  نبیّن علماء الوثائق والّسجّالت أّن الموثّق إذا أراد أن یقیّد وثیقة من الوثائق فإنّھ ینبغي علیھ أ

، ولذلك ورد في كتب الوثائق من المواصفات 35الوثیقة على شكل یقطع النّزاع ویرفع الخالف بین األطراف
  أذكر بعضھا ھھنا، وأخرى سیأتي ذكرھا عند المقارنة:

: یجب أن تكون الوثیقة مكتوبة بألفاظ بّینة، غیر محتملة وال مجھولة، ألّن األلفاظ أسلوب الوثیقة
ومنھا اقتناصھا، وھي المكاِشفة عنھ، قال ابن حیدرة: (الوثیقة الحسنة ھي المحكمة الّتي  قوالب المعاني،

، وینبغي أن تكون مكتوبة 36ربط أّولھا بآخرھا، ویتحّرز فیھا من كّل ما یؤّدي إلى إسقاط حّق أو تشغیب فیھ)
طالح ر إلى جھة ال یعرف اصعلى مصطلحات أھل البلد الّذي كتبت فیھ، قال الونشریسّي: (وینبغي لھ إذا ساف

أھلھا أن ال یتصّدى للكتابة إّال بعد أن یعرف اصطالحھم ونقودھم ومكیالھم وأسماء األصقاع والطّرق 
  .37والّشوارع)
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: ال بّد أن یكون واضحا لیس فیھ لبس أو غموض، قال الونشریسّي: (وینبغي أن یكتب خطّ الوثیقة
 غلیظ جاّف، ولیتوّسط في الّسطور بین التّوسیع والتّضییق، الوثیقة بخطّ واضح وسط، ال دقیق خاف، وال

ولتكن بعبارة واضحة صحیحة تفھمھا العاّمة، وال تزدریھا الخاّصة، وینبغي أن ال تختلف أقالمھ وخطوطھ 
، وینبغي أیضا خلّوھا من البیاض، قال الونشریسّي: (وكذلك ینبغي أن یتفقّد 38وأوضاعھ خوفا من التّزویر)

  .39لوثیقة، فقد یبقى منھا ما یمكن أن یزاد فیھ ما یغیّر حكما في الكتب إّما كلّھ أو بعضھ)حواشي ا
: جرت عادة الموثّقین ابتداء الوثیقة بالبسملة اقتداء بالقرآن الكریم، وبعضھم ال یضیف افتتاح الوثیقة

افتتاح الوثیقة  یستحبّ ، و إلیھا شيء، وبعضھم یضیف الحمد، وبعضھم یضیف الصالة على رسول هللا
وباآلثار، كوثیقة  )29(الجاثیة:  ھََذا ِكتَابُنَا یَْنِطُق َعلَْیُكْم بِاْلَحقِّ بلفظ (ھذا)، تأّسیا بالقرآن في قولھ تعالى: 

 ھذا ما اشترى العّداء بن خالد بن ھوذة من محّمد رسول هللا"بیع مملوكة للعّداء بن خالد بن ھوذة، وفیھا: 
40"أو أمة، ال داء وال غائلة وال خبثة، بیع المسلم للمسلم ، اشترى منھ عبدا.  

: شّدد العلماء في مسألة تحدید أطراف العقد، ولذلك أوجبوا أن تكتب األسماء بما تحدید طرفّي العقد
یقع بھ التّعریف والتّمییز، قال ابن العربّي: (یكتب الّرجل اسمھ واسم أبیھ وجّده حتّى ینتھي إلى جّد یقع بھ 

، وفي تبصرة الحّكام: (وإذا كتب الموثّق كتابا بدأ بعد البسملة 41التّعریف ویرتفع االشتراك الموجب لإلشكال)
، ویستحّب عندھم أن یقّدم 42بذكر لقب المقّر واسمھ واسم أبیھ وجّده، ... ثّم یذكر قبیلتھ وصناعتھ ومسكنھ)

َ اشْ اسم المشتري على البائع لقولھ تعالى:    .)111(التوبة:  تََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن أَْنفَُسھُمْ إِنَّ هللاَّ
: أي نوع التّصّرف المراد توثیقھ وتسجیلھ، وھو عقد البیع في ھذا المقام، ویكون تحدید موضوع العقد

ھذا التّحدید دقیقا من حیث النّوع والّصفة، ولذلك إذا كان البیع عقّارا ینبغي ذكر جمیع حدوده من كّل الجھات، 
ابن فرحون: (وإذا كتب المبایعة فلیحّد المكان ولیذكر الجدران المختّصة بھ والمشتركة وطرقھ ومدخلھ  قال

  .43ویذكر محلّھ من البلد)
: وھذا ال یطالھا التّحریف والتّزویر بإصالح یسیر، وقد الّضبط الّدقیق لألسماء واألعداد والِحرف

  .44ر وذكر األمثلة على ذلكعقد الونشریسّي في منھجھ بابا یتعلّق بھذا األم
: وأن یكون عالما بصحیحھا وفاسدھا، قال الونشریسّي: (وینبغي للموّثق ذكر الّشروط المصاحبة للعقد

  .45أن یلتفت إلى ما كان شرطا في نفس التّعاقد فیصّرح بھ)
  : وذلك بأن یعتذر الموثّق عن كّل ما یقع في الوثیقة من محو أو شطب.ذكر االعتذار

  مواصفات الوثیقة في القانون الجزائريّ ثاني: الفرع ال
المنظّم لمھنة الموّثق  06/02 جاء تحدید شروط ومواصفات الوثیقة في الفصل الخامس من القانون

  یلي: على بعض ھذه الّشروط نجملھا فیما 29و 27و 26حیث اشتملت المواد 
  أن تحّرر الوثیقة باللّغة العربیّة. -1
  واحدا واضحا تسھل قراءتھ. أن یكون نّص الوثیقة -2
  أن ال یكون نّص الوثیقة مختصرا ألنّھ ربّما یتطرق إلیھ اإلخالل وبعض ما یجب ذكره. -3
  خلّو نّص الوثیقة من النّقص والبیاض. -4
  كتابة المبالغ والّسنة والّشھر ویوم التّوقیع على العقد بالحروف، وتكتب التّواریخ األخرى باألرقام. -5
على اإلحاالت في الھامش أو أسفل الّصفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد بالّتوقیع یصادق  -6

  باألحرف األولى من قبل الموثّق.
  یجب أن ال تتضّمن الوثیقة أّي تحویر أو كتابة بین األسطر أو إضافة كلمات. -7
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 ّك أو التباس، ویصادق علیھاتكتب الكلمات المشطوبة غیر المتنازع في عددھا بشكل ال یشوبھ أي ش -8
  آخر العقد.

یجب أن یتضّمن العقد اسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان والدة وجنسیة األطراف العاقدین والشھود  -9
  عند االقتضاء، وكذا اسم ولقب ومقّر مكتب الموثّق.

  تحدید موضوع العقد. -10
  ھ الوثیقة.تحدید المكان والّسنة والّشھر والیوم الّذي كتبت فی -11
  التّنویھ على تالوة الموثّق على األطراف النّصوص الجبائیّة والتّشریع الخاّص المعمول بھ. -12
  .46أن تتضّمن توقیعات األطراف -13

  وفي المطلب اآلتي یتبیّن الفرق بین الوثیقتین من خالل عقد الھبة.
  ھبة بین الّشریعة والقانونالتوثیق عقد  المطلب الخامس:

  بین الّشریعة والقانون تعریف الھبةالفرع األول: 
  عند الفقھاءتعریف الھبة  أوال:    

تعتبر الھبة من عقود التّبّرعات عند الفقھاء، وھي تقابل عقود المعاوضات كالبیع وما شاكلھ، والھبة 
لثّواب المقصود بھا عندھم على أنواع: فمنھا الھبة المقصود بھا وجھ هللا تعالى، وھي الّصدقة، ومنھا ھبة ا

العوض، وھي تجري مجرى البیوع والمعاوضات، ومنھا الھبة المقصود بھا التّحبّب والتّوّدد، وھي 
المقصودة غالبا. وقد عّرف فقھاء الّشریعة اإلسالمیّة الھبة بتعریفات متقاربة، منھا تعریفات عاّمة تشمل 

ٍل بَِغْیِر ِعَوٍض إْنَشاًء)مختلف صورھا، وتسّمى بالعطیّة كقول اإلمام ابن عرفة    .47في حدوده: (تَْملِیُك ُمتََموَّ
  فقولھ: "متمّول" أخرج بھ تملیك غیر المتّمول كتملیك اإلنكاح في المرأة أو تملیك الطالق.

  وقولھ: "بغیر عوض" أخرج البیع وغیره من المعاوضات. 
  ل بغیر عوض.إنشاء" أخرج بھ الحكم باستحقاق وارث، ألنّھ تملیك متموّ وقولھ: "

  وقال في تعریف الھبة بمعناھا الخاّص: (تملیك ذي منفعة لوجھ المعطى بغیر عوض).
 .48فأخرج الّصدقة بقولھ: (لوجھ المعطى)، وھبة الثّواب بقولھ: (بغیر عوض)

  تعریف الھبة في القانون الجزائري  ثانیا:
ون األسرة ، وقد نظّم قانبتنظیمھا، وبیان أحكامھالقوانین تعتبر الھبة من العقود الّرضائیّة الّتي اھتّمت ا

تعریف الھبة  202منھ، وقد جاء في نّص المادة  211على  202الجزائري ما یتعلّق بعقد الھبة في المواد 
  .49بلفظ: (الھبة تملیك بال عوض)

  عقدا من العقود. ، مّما یدّل على اعتبارھا50منھ تصریح بأّن الھبة تنعقد باإلیجاب والقبول 206وفي الماّدة 
اإلشارة إلى بعض صورھا، والّرجوع فیھا، وبعض خرى ذكر ما یتعلّق بشروط الھبة ووفي المواّد األ

  أحكامھا.
  بین التعریفین مقارنةثالثا: 

یالحظ أّن تعریف الھبة في القانون الجزائرّي ال یختلف في الجملة عن التّعریفات الّتي ذكرھا فقھاء 
عض المحترزات الّتي نبّھ علیھا باّم لھا بغّض النّظر عن القیود وإال أنّھ اختار التّعریف الع الّشریعة اإلسالمیّة

الفقھاء في صناعة الحدود الّشرعیّة، بل إّن ھذا التّعریف ھو نفس التّعریف الّذي نّص علیھ اإلمام خلیل بن 
وقبلھ اللخمي وغیره: (نقل الملك بغیر ، 51إسحاق في مختصره، حیث قال: (اْلِھبَةُ: تَْمِلیٌك بَِال ِعَوٍض)

  .52عوض)
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كما أّن الھبة في الفقھ اإلسالمّي ال تتّم إال بالحیازة ووضع الید، وكذلك في القانون الجزائرّي، فقد جاء 
  .53: (تنعقد الھبة باإلیجاب والقبول وتتّم الحیازة...)206في المادة 

  أن یقال أّن عقد الھبة یقوم على أمرین: ومن خالل تعریف الھبة شرعا أو قانونا، فإنّھ یمكن
نقل الملكیّة وحریّة الّتصرف في الّذات الموھوبة دون مقابل وعوض، وبناء على ھذا یترّتب على الواھب  -1

افتقار من جانبھ، واغتناء من جانب الموھوب لھ، كما تفترق الھبة بموجب ھذه الملكیّة عن العاریة والودیعة 
  لالنتفاع أو حقوق عینیّة فحسب.الّتي فیھا نقل 

  اإلیجاب والقبول، وھو األمر الّذي تنعقد بھ الھبة بین طرفین، مّما یدّل على أّن الھبة عقد من العقود. -2
  وعلیھ فإّن عقد الھبة كغیره من العقود الّرضائیّة یقوم على أركان ثالثة، وھي: الّرضا والمحّل والّسبب.

  ھبة عقّار بین الّشریعة والقانون نموذج توثیقالفرع الثاني: أ
من أشھر أنواع الھبة: ھبة العقّار، كالّدور والقطع األرضیّة وما یتعلّق بھا من الحقوق العینیّة، وال 
یرى القانون الجزائرّي كتابة العقود في وثیقة رسمیّة من األمور الّالزمة بل بمجّرد حصول الّتراضي بین 

 الملكیّة وتترتّب اآلثار كما أسلفت ذكره، وھكذا سائر العقود الّرضائیة، إّال  بعضالطّرفین ینعقد البیع وتنتقل 
من قانون األسرة، وفیھا: (تنعقد الھبة   206، فقد جاء في الماّدة ھبة العقّارالعقود الّتي سبق بیانھا، ومنھا 

رات واإلجراءات الخاّصة في باإلیجاب والقبول، وتتّم بالحیازة، ومراعاة أحكام قانون التّوثیق في العقّا
  .54المنقوالت، وإذا اختّل أحد القیود الّسابقة بطلت الھبة)

وأیضا فإّن نقل ملكیّة العقّار سواء كان بمقابل أو بغیر مقابل یلزم كتابتھ وتوثیقھ وإفراغھ في شكل 
ّصفة شخص لھ البل وثیقة رسمیّة، فالكتابة الّرسمیّة للعقد ھي رسم للعقد ووضعھ في قالب رسمّي من ق

'، ونّصھا: 1مكرر 324ویعتبر ذلك كركن رابع في العقود العقّاریّة وفقا للقانون المدنّي في المادة: ' ،القانونیّة
(زیادة عن العقود الّتي یأمر القانون بإخضاعھا إلى شكل رسمّي یجب تحت طائلة البطالن، تحریر العقود 

عقّاریّة أو محّالت تجاریّة أو صناعیّة أو كّل عنصر من الّتي تتضّمن نقل ملكیّة عقّار أو حقوق 
  .55عناصرھا..)

وسأحاول في ھذا الّصدد عقد مقارنة بین وثیقتّي ھبة عقار كما ورد في كتب األحكام الوثائق وما ھو 
  علیھ الموثّق الجزائرّي في مكتبھ.

  نّص وثیقة ھبة عقّار من كتب الوثائقأّوال:  
، ثّم بعد ذلك ینبّھون 56رون عند تعّرضھم لعقد الھبة عقد صدقة الوالد لولدهأغلب علماء الوثائق یذك

   .على أّن األمر نفسھ یسري في ھبة الشخص لولده أو غیره
  ولذلك جاء في المقصد المحمود للجزیرّي ما نّصھ:

دودھا ح: وھب فالن بن فالن لفالن بن فالن جمیع الّدار الّتي بحاضرة كذا، فإذا فرغت من عقد ھبة(
  .57قلت: ھبة � تعالى وابتغاء ثوابھ علیھا، ثّم تبني على ما تقّدم من عقود الّصدقة)

فالن بن فالن على ابنھ فالن الّصغیر في حجره  تصّدق :صدقةعقد : [- مع استبدال الصدقة بالھبة - وقال
 بحقوقھا ومنافعھا ومرافقھاوتحت والیة نظره، بجمیع الّدار الّتي بمدینة كذا وربض كذا، وحومة مسجد كذا، 

بتلّة لوجھ هللا العظیم وابتغاء ثوابھ الجسیم وهللا بتّة  صدقةالّداخلة فیھا والخارجة عنھا وعلّوھا وسفلھا، 
من مالھ وأبانھا عن ملكھ، وصّیرھا بھذه  المتصّدق، صرمھا یجزي المتصّدقین وال یضیع أجر المحسنین

 متصّدقالفتھ بقدرھا بال شرط منھ فیھا وال مثنویة وال خیار، وانتقل ملكا البنھ المذكور بعد معر الّصدقة
ھا وإكماال لھا، وتوّلى قبض لصدقتھالمذكور عن جمیع الّدار المذكورة بنفسھ وأھلھ وثقلھ ومتاعھ تصحیحا 
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بلغ م من نفسھ البنھ المذكور، واحتازھا لھ بما یحوز بھ اآلباء لمن یلون من أبنائھم إلى أن یبلغ ابنھ ھذا
القبض لنفسھ، شھد]، وتقول بعد: [وجواز األمر]: [مّمن یعرف انتقال األب عن الّدار المذكورة وإخالؤه لھا 

  . 58وعاین فراغھا من ثقلھ ومتاعھ، وعرف صغر االبن المذكور، وذلك في شھر كذا]
وفي قولھ: (وتقول بعد جواز األمر)، یشیر إلى أّن عقد الھبة كغیره من العقود تشترك في بعض 

مع -مواصفات الوثیقة كعقد بیع العقّار كما جاء في الفائق في معرفة األحكام والوثائق البن راشد القفصيّ 
 الملك في ملكھ، وتفّرقا على : [فقبضھا منھ، وحازھا عنھ، وحّل فیھا محلّھ ومحّل ذي-استبدال البیع بالھبة

لمعرفة التاّمة ا ما تبایعاه بینھماالّرضا والقبول  وُسنّة المسلمین في البیع  ومرجع الّدرك بعد معرفتھما بقدر 
المذكورین بما فیھ عنھما من أشھداه بھ  على أنفسھما، في  المتبایعینالّتي ال یشوبھا جھل ، شھد على إشھاد 

  .59، وعرفھما، وذلك في یوم كذا من شھر كذا من عام كذا]صّحتھما وجواز أمرھما
كتبت: (وھب فالن بن فالن الفالنّي  عقد ھبةوجاء في وثائق الفشتالّي: قال ابن العطّار: فإذا أردت 

لفالن بن فالن الفالنّي جمیع الّدار، الّتي بموضع كذا، وحدودھا كذا، بمنافع ذلك ومرافقھ، ھبة صحیحة، بتّة 
  .60بتلّة، قبلھا فالن المذكور قبوال تاّما بمعاینة شاھدیھ)

  قة ومقارنتھا بعقد موثّق جزائريّ تحلیل الوثیثانیا: 
في ھذه الوثیقة نجد أنھا مشتملة على أمور مّتفق علیھا بین الموّثقین قدیما وحدیثا، من خالل النظر 

  وتتمثّل فیما یلي:
: حیث  جاء في الوثیقة: (فالن بن فالن ذكر الواھب والموھوب لھ والتّعریف بھما بصفة یعرفان بھا -1

  قصود تمییزھما.الفالنّي لفالن بن فالن الفالنّي)، یذكر اسمھ واسم أبیھ ونسبھ، والم
وھذا األمر ضرورّي في وثیقة الّضابط العمومّي على ما جاء في القانون المنظّم لھذه المھنة، بل إّن ھذا 
األمر أشّد ضبطا واھتماما في وثائق العصر، ولذلك جاء في وثیقة أحد الموثّقین الّتي اعتمدت علیھا في 

األب واللقب ومكان وتاریخ المیالد ورقم شھادة المیالد  المقارنة: ذكر ما یتعلّق بالعاقدین من االسم واسم
  ورقم بطاقة التعریف الوطنیّة والجنسیّة والوظیفة والّسكنى.

: حتّى ال یقع االلتباس واالختالف، ولذلك جاء في الوثیقة تقیید الّدار ذكر حدود الّدار الموھوبة -2
بمدینة كذا وربض كذا، وحومة مسجد كذا )، وفي الموھوبة  وذكر حدودھا، حیث قال: (جمیع الّدار الّتي 

وثیقة أخرى: (جمیع الّدار، الّتي بمدینة كذا، بُحومة كذا، منتھى حّدھا في القبلة دار تعرف بفالن، وفي 
  الجوف دار تعرف بفالن، وفي الّشرق معصرة تعرف بفالن، وفي الغرب زقاق غیر نافذ فیھ شرع بابھا).

، ذكر فیھ مساحة التّعیین التّاّم للمسكنة الّضابط العمومّي، تحت عنوان: وھذا عینھ ما جاء في وثیق
  العقّار وموقعھ وحدوده، وإن كان في عمارة یذكر اسم الحّي ورقم الطّابق والّشقّة وما تتضّمنھ من الغرف.

عھا ف: كما في الوثیقة: (بحقوقھا ومناالتّنصیص على ما یلحق بالّدار الموھوبة من حقوق ومرفقات -3
ومرافقھا الّداخلة فیھا والخارجة عنھا وعلّوھا وسفلھا)، وھذا لیدخل في العقّار كّل مالھ تعلّق بھ مّما ال ینتقل، 

  وفیھ زیادة إیضاح، وإّال فالعقّار یتناول عند اإلطالق ما ال ینتقل دون ما ینتقل ویحّول.
  ا یشتمل علیھ المسكن من منافع ومرافق).وقد جاء في وثیقة الّضابط العمومّي ذكر مالحظة نّصھا: (مع م

: وھو ما جاء في نّص الوثیقة بلفظ: (ھبة صحیحة ذكر أّن ھذه الھبة صحیحة لم یتّصل بھا ما یفسدھا -4
ال ثنیا ال شرط فیھ و بال شرط منھ فیھا وال مثنویة وال خیار)، قال ابن راشد القفصّي: (والموثّقون یقولون:

   .61أحدھما على اآلخر شرطا جائزا وال مفسدا، وال خیارا جائزا وال ممنوعا) وال خیار، أي لم یشترط  
  وقد جاء في عقد مكتب التّوثیق استكماال للمالحظة الّسابقة: (دون استثناء أو تحفّظ).
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: كما جاء في ذكر انتقال الملكیّة وانتفاع الموھوب لھ للھبة بعد الحیازة وتخلّي الواھب من الّدار -5
 ھبتھلالمذكور عن جمیع الّدار المذكورة بنفسھ وأھلھ وثقلھ ومتاعھ تصحیحا  الواھبیقة: (وانتقل نّص الوث

وإكماال لھا، وتولّى قبضھا من نفسھ البنھ المذكور، واحتازھا لھ بما یحوز بھ اآلباء لمن یلون من أبنائھم إلى 
ازھا عنھ، وحّل فیھا محلّھ ومحّل ذي أن یبلغ ابنھ ھذا مبلغ القبض لنفسھ)، وفي بعضھا: (فقبضھا منھ، وح

  الملك في ملكھ).
وكذلك في وثیقة الّضابط العمومّي التّنصیص على ذلك بعنوان: الملكیّة واالنتفاع، لكن یكون ذلك بمقتضى 
العقد، حیث جاء في الوثیقة: (فسیكون الموھوب لھ بمقتضى ھذا العقد مالكا ومنتفعا بالمسكن الموھوب ابتداء 

  كذا.... حیث یخّول لھ التّصّرف فیھ واالنتفاع بھ بعد ألن تخلّى الواھب عنھ). من تاریخ
: وھذا ھو أھّم ركن في العقد یدّل على التّراضي بین الطّرفین، جاء في الوثیقة: ذكر اإلیجاب والقبول -6

  (وتفّرقا على الّرضا والقبول  )، وفي بعضھا: (قبلھا فالن المذكور قبوال تاّما).
  ء ذكر ذلك في وثیقة الّضابط العمومّي بعنوان: (إقرار بقبول الھبة واستالم الّشيء الموھوب).وقد جا

ملكا البنھ  الھبة: وذلك في قولھ: (وصیّرھا بھذه التّنصیص على معرفة الموھوب لھ بقدر الھبة -7
  المذكور بعد معرفتھ بقدرھا)، وفیھ قطع النّزاع عن دعوى أحدھما الجھل.

بنفسھ العقّار الّذي ذكر بأنّھ رآه كر الموھوب لھ: (الحاضر والقابل وثیقة الكاتب العمومي عند ذوجاء في 
  وعاینھ).

المذكورین بما فیھ  الواھب والموھوب لھ: (شھد على إشھاد ذكر الّشھود: كما جاء في نّص الوثیقة -8
  عنھما من أشھداه بھ  على أنفسھما).
لعمومّي، یذكر الشاھدان باالسم واسم األب واللقب ومكان وتاریخ المیالد وھكذا األمر في وثیقة الّضابط ا

تالمھا ل الھبة واسورقم بطاقة التّعریف والجنسیّة والوظیفة والّسكنى، مع تصریحھما بإقرار الواھب بقبو
  .الشيء الموھوب

نایة عن الطّوع : وذلك عند قولھ: (في صّحتھما وجواز أمرھما)، وھذا كذكر الّصّحة وجواز األمر -9
وصّحة العقل والجسم والّرشد، واحترزنا بـ (الّصّحة) من المرض، وبـ (الجواز) عن المكره والمحجور، إذ 

  كالھما غیر جائز األمر.
اء عند جعان بكامل األھلیّة المدنیّة، ووقد جاء ذكر ذلك أیضا في وثیقة العقد عند ذكر العاقدین أنّھما متمتّ 

صّرح للموثّق الممضي أسفلھ أنّھ یھب طواعیّة واختیار، وھو في كامل األھلیة المدنّیة  ذكر الواھب: (الّّذي
  للتّصّرف وغیر محجور علیھ یتمتّع بكامل قواه العقلیّة والجسدیّة حسب شھادة طبیّة سلمت لھ...).

عند معرفتھ : للمتعاقدین، وذلك في قولھ: (وعرفھما)، وھذا ذكر المعرفة والتّعریف أو التّحلیة -10
  .62المباشرة لھما، وإذا عرفھما عن طریق غیره یقال:(عرف بھما)

وھذا األمر یغني عنھ ما یعرف بھ العاقدان في بطاقة التّعریف الوطنیّة، وھذا ما ھو مثبت عند ذكر العاقدین 
  في بدایة وثیقة الّضابط العمومّي.

: (وذلك في شھر كذا)، وفي بعض الوثائق: (وذلك بالیوم والّشھر والّسنة، كما في قولھ ذكر التّاریخ: -11
  في یوم كذا من شھر كذا من عام كذا) .

وھذا أمر ضرورّي یجب إثباتھ في الوثائق المعاصرة، وقد نّص القانون المنظّم لمھنة التّوثیق أنّھ یجب أن 
  تتضّمن الوثیقة تحدید المكان والّسنة والّشھر والیوم الّذي كتبت فیھ الوثیقة.
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  ثالثا: نقاط االختالف
  من األمور الّتي اختّصت بھا وثیقة الّضابط العمومّي:

  ذكر التزام الواھب بالّضمانات القانونیّة والفعلیّة. -1
ذكر أصل الملكیّة، أي ملكیة الواھب للعقّار بمقتضى عقد رسمّي حّرر في شكل إدارّي باسم الوالئي  -2

  ألمالك الّدولة.
  ّرح بھ للعقّار، حیث یصّرحان بالمبلغ األساسي الّذي یقّوم بھ العقّار. ذكر الّتقویم المص -3
ذكر التّكالیف المتعلّقة بحقوق االرتفاق المترتّبة على ھبة العقّار، وكذا المصاریف الّتوثیقیّة والتّوابع  -3

  القانونیّة.
لملكیّة العقّاریّة، وبموجبھ تنتقل ا ذكر اإلشھار العقّاّري، حیث یذكر فیھ سعي الموثّق للقیام بھ بالمحافظة -4

  التّاّمة للعقّار.
إقرار الواھب بقبض عوض في الھبة المنصوص علیھ في العقد الّرسمّي، وقد یكون العوض وفاء دین  -5

  على الواھب...
  ذكر تالوة الموثّق القوانین والتأكیدات المتعلّقة بالعقوبات. -6
  توقیعات األطراف. -7

  خاتمة:
  ذا البحث الموجز فإنّھ یمكن اإلشارة إلى النّتائج اآلتیة:من خالل ھ

 ،لما یترّتب علیھ من حفظ حقوق النّاس وقطع النّزاعات بینھم إّن توثیق العقود مطلب شرعّي وقانونيّ  -1
ال یرى في األصل أّما شرعا فھو على جھة الندب كما ذھب إلیھ جمھور العلماء، وأّما القانون الجزائري ف

  باستثناء بعض العقود، ومنھا عقد الھبة. العقد الزماتوثیق 
 ھو منصوصبالموثّق أكثر دقّة وضبطا مّما أّن ما ورد في كتب الوثائق واألحكام من الّشروط المتعلّقة  -2

تمّكنھ من  یتعلّق بالقدرة البدنیّة للموثّق الّتي ، حیث یتّفقان في الجملة  فیمافي القوانین والّتنظیمات علیھ 
أّما لموثّق، یتعلّق بالكفاءة اللّغویّة لوأیضا ما  یتعلّق بفقھ الوثیقة والكفاءة العلمیّة للموثّق، ومازاولة عملھ، م

  .یتعلّق بالعدالة والّدیانة في شخص الموثّق، فھذا مّما یختّص بھ الفقھ اإلسالميّ ما  
نھ األكبر والمستند الغالب الّذي استفاد مإّن الوثائق الّتي بّینھا الفقھاء في مصنّفاتھم تعتبر المرجع  -3

د ، ویتبیّن ھذا من خالل المواصفات المتّبعة في تقییالمھتّمون بالتّوثیق في ھذا العصر في كتابة الوثائق
  مختلف الوثائق، ومنھا وثیقة عقد الھبة.

ي كتب ذكرھا علماؤنا ف وثیقة عقد الھبة عند الّضابط العمومّي ال تختلف في الجملة عن وثائق الھبة الّتي -4
  األحكام والوثائق ، وال تزید علیھا إال في بعض األمور الّتي اقتضاھا العصر.

  توثیق عقد العقّار بیعا أو ھبة یعتبر ركنا رابعا من أركان صّحة البیع والھبة في القانون الجزائرّي. -5
  في آخر البحث: التّوصیاتتني اإلشارة إلى بعض وكما ال یف

  االھتمام بكتب التّوثیق والّسعي إلى تحقیقھا وخدمتھا واالستفادة منھا. ضرورة -1
  دعوة الموثّقین في ھذا العصر إلى االھتمام بكتب الوثائق واالطّالع علیھا لالستفادة من الوقائع الّسابقة. -2
  علم التوثیق.دعوة الھیئات المختّصة في ھذا المجال إلى عقد دورات وملتقیات في  -3
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  دور الوالي في حفظ النظام العام
  - دراسة مقارنة بوظیفة المحتسب في الفقھ اإلسالمي - 

 

The role of the governor in maintaining public order 
-A comparative study of the position of the muhtasib in Islamic 

jurisprudence 
  

  محمد مستوري /د
  2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة البلیدة 

mestourimohamed4@gmail.com  
  

  05/09/2021 :القبول تاریخ   24/10/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

  

 العامة وتَُسلَِّم بھا الجماعة في كلمن البدیھي أن فكرة النظام العام تحتكم إلى أسس وثوابت وقواعد تحقق المصلحة 
وقت وفي أي مكان، فالمفترض أنھا تتمیز بالثبات واالستقرار كما ھو الحال في الفقھ اإلسالمي إذ تشكل فكرة النظام 
العام المستمدة من نصوص الوحي اإللھي مجموعة القواعد الثابتة األبدیة التي تتأقلم مع كل زمان ومكان وصالحة لكل 

یتمیز  07-12حال، وعلى العكس من ذلك فإن النظام العام في القانون اإلداري وتحدیدا في قانون الوالیة الجزائري بیئة و
بالنسبیة وعدم الثبات، وال بد على سلطات الضبط اإلداري أن تضعھ ھدفا وغایة وحیدة یجب أن ال تحید عنھ أو تنحرف 

  في استعمالھ.
  النظام العام. ؛حتَِسبالـمُ  ؛الوالي الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
       It is self-evident that the idea of public order is governed by foundations, constants and rules 
that achieve the public interest and recognized by the community at all times and in any place. It 
adapts to every time and place and is suitable for every environment and situation, and on the 
contrary, the general order in administrative law, specifically in the Algerian state law 12-07 is 
characterized by relativism and instability, and the administrative control authorities must set it as 
a single goal and goal that they must not deviate from or Deviate in its use. 
Keywords: The governor; Al Mohtaseb; public order. 

  مقدمة
-اإلداريالضبط -فقد انصب موضوع البحث حول أھم محور من محاور القانون اإلداري المعاصر وھو

إلى  مظھرا من مظاھر ممارسة الدولة لسیادتھا في المجتمع ومن أبرز نشاطات اإلدارة الحدیثة باعتباره
عامة، مع ما یتماشى جانب المرفق العام، في ظل مبدأ المشروعیة الذي یرمي لحمایة الحقوق والحریات ال

وعناصر النظام العام بمعانیھ الثالثة: األمن العام والصحة العامة والسكینة العامة، وذلك من خالل قانون 
  ومقارنتھ بدور المحتسب في الفقھ اإلسالمي.م 2012فبرایر  29المؤرخ في   07-12الوالیة الجزائري رقم 

لة ومن أبرز أنشطة اإلدارة الحدیثة، إال أن موضوع إن وظیفة الضبط اإلداري من أھم وظائف الدو   
لم یحظ بما یستحقھ من دراسة وعنایة، إذا ما قورن بما كتب في  –رغم أھمیتھ البالغة  –الضبط اإلداري 
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باقي مواضیع القانون اإلداري كنظریة المرفق العام وغیرھا من المحاور، وقد انصبت ھذه الدراسة على 
ري ببیان مجاالتھ واختصاصاتھ في حمایة الحقوق والحریات العامة في ظل حمایة مبدأ قانون الوالیة الجزائ

المشروعیة وسیادة القانون في الدولة ھذا من جھة، أما من جھة أخرى نجد نظام الحسبة في الفقھ اإلسالمي 
حاصل أن فالیعمل لتحقیق نفس الھدف وإلقرار نفس الغایة لكن في ظل حمایة مقاصد الشریعة اإلسالمیة، 

موضوع البحث جدیر بالدراسة، خصوصا مع ما یشھده العصر الحاضر من تغیرات وتطورات في أنظمتھ 
  السیاسیة واإلداریة واالجتماعیة.

لقد كثر الجدل منذ ظھور فكرة الضبط اإلداري وارتباطھا بتأسیس الدولة وتنظیم قواعدھا، إذ ال یتصور 
وتصرفات أفرادھا لیدفع بھا إلى تحقیق غایاتھا المنشودة فتعم وجود جماعة من دون نظام یضبط سلوك 

  بذلك الفوضى، وعلیھ یمكن حصر إشكالیة البحث في األسئلة التالیة:
یمكن للوالي تحقیق فاعلیة األداء اإلداري في تنظیم سلوك األفراد وضبط حریاتھم الفردیة وتقییدھا،  ھل .1

 ن اإلخالل أو المساس بالنظام العام باتخاذ الوسائل القانونیة المشروعة،مع العلم أن ذلك ال یتحقق إال بمنعھم م
 ؟في ِظلِّ قانون الوالیة الجزائري

یمكن لوظیفة المحتسب تحقیق فاعلیة األداء الضبطي من خالل تنظیم سلوك األفراد وتقیید حریاتھم  . ھل2
  ؟الفردیة، في ظل حمایة مبادئ ومقاصد الشریعة اإلسالمیة

 ؟مدى شمولیة مجاالت عمل الوالي في الحفاظ على النظام العام في ظل مبدأ المشروعیة وسیادة القانون. ما 3
. ما مدى شمولیة وظیفة المحتسب في الفقھ اإلسالمي في الحفاظ على النظام العام في ظل مبادئ ومقاصد 4

  ؟الدین اإلسالمي الحنیف
إن المتتبع لجزئیات موضوع الضبط اإلداري من خالل قانون الوالیة في الجزائر ومقارنتھ بوظیفة 
المحتسب في الفقھ اإلسالمي یجد أنھ یدرس واقعا معاشا وظاھرة تشكل أھم مظھر من مظاھر ممارسة 

راد أو األف السلطة لنشاطھا في المجتمع آملة للوصول بھ إلى أحسن تنظیم وتسییر، دون المساس بحقوق
التقیید من حریاتھم الشخصیة، فأمام ھذه الطبیعة المرنة لموضوع البحث انتھجت المنھج االستقرائي الذي 
یقوم على تتبع واستقراء النصوص القانونیة المحددة لدور الوالي في مجال الحفاظ على النظام العام من 

لمتعلقة بالحسبة سواء مصادر الحسبة العلمیة التي ، كما تتبعت المصادر الفقھیة ا07-12خالل قانون الوالیة 
ُل لھا ، أو كتب الحسبة العملیة التي تفصل في طرق االحتساب وكل ما تعلق بوظیفة المحتسب  تُنَظُِّر وتُأَصِّ
في الفقھ اإلسالمي وتبین دوره في حفظ النظام العام، كما اعتمدت المنھج التحلیلي الذي یقوم على استقراء 

وتتبع أصولھا، وكذا إیجاد الحلول المناسبة لھا، وتحلیل ما تم استقراءه في الفقھ والقانون، كما الظواھر 
المقارنة والموازنة بین مختلف العناصر التي تم عرضھا في البحث في انتھجت المنھج المقارن من خالل 

ة حسب ما وفق إلیھ جزئی عقد مقارنةكل من الفقھ اإلسالمي والقانون الجزائري، لیتم عند كل عنصر 
  الباحث.

لإلجابة على اإلشكالیة ارتأیت تقسیم ھذا البحث إلى مبحثین، خصصت المبحث األول منھ لبیان اإلطار     
المفاھیمي لوظیفة الوالي والمحتسب، وتضمن مطلبین شمال مفھوم الوالي في الفقھ والقانون، أما المطلب 

سالمي. أما المبحث الثاني فدرست فیھ مجاالت حفظ النظام العام الثاني فلبیان مفھوم المحتسب في الفقھ اإل
  بین دور الوالي والمحتسب وتضمن مطلبین أیضا، مع عقد مقارنة جزئیة في كل مبحث.
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  اإلطار المفاھیمي لوظیفة الوالي والمحتسب: المبحث األول
في حفظ النظام العام باعتبارھما یحسن في ھذا المقام بیان المفاھیم المتعلقة بدور الوالي والمحتسب     

یعمالن إلقرار نفس األھداف رغم اختالف الوسائل والطرق في التعامل مع عناصر النظام العام، وعلیھ 
قسمت ھذا المبحث إلى مطلبین، أما المطلب األول فخصصتھ لبیان األساس القانوني والفقھي لدور الوالي، 

لوظیفة المحتسب مع عقد مقارنة بین األساسین في ختام ھذا المبحث.                                                                 أما المطلب الثاني فلبیان األساس الفقھي
  األساس القانوني والفقھي لوظیفة الوالي: المطلب األول

اري في القانون الجزائري بشخص الوالي باعتباره الجھة الوحیدة التي تعنى ارتبطت مھمة الضبط اإلد
بحمایة النظام العام بجمیع عناصره، فھو المنفذ الوحید لما یملیھ المجلس الشعبي الوالئي والمجلس التنفیذي 

م ھذا ا ، لمطلب إلى فرعینبعد إقراره وموافقتھ، وھو الحامي لعناصر النظام العام داخل الوالیة، وعلیھ نُقَسِّ
أدرس في الفرع األول مفھوم الوالي لغة وقانونا، أما الفرع الثاني فأعرض فیھ لموقف الفقھ القانوني من 

  وظیفة الوالي. 
  مفھوم الوالي لغة وقانونا: الفرع األول

  أوال: مفھوم الوالي لغة
، 2والفعل ولي في لغة العرب یدل على القرب، 1َولَِي الوالي یَِلي َوَالیَةً، وولي الشيء یلیھ: بمعنى ولیھ

وفي ھذا المعنى بیان لقرب المعنى االصطالحي من المعنى اللغوي في قرب الوالي من رعیتھ وقیامھ على 
إدارة مصالحھم وتسییر شؤونھم، ومن أسماء هللا تعالى الوالي، وھو مالك األشیاء جمیعھا المتصرف فیھا، 

  .3والقدرة والفعل، وما لم یجتمع ذلك فیھا لم ینطلق علیھ اسم الواليوكأن الوالیة تشعر بالتدبیر 
  .4وقیل في أصل الكلمة في العربیة أنھا من القرب، ومنھ الوالي ألنھ یلي القوم بالتدبیر واألمر والنھي

  اثانیا: تعریف الوالي قانون
على أن یتم تعیین الوالي بموجب مرسوم رئاسي  5م2016من التعدیل الدستوري لعام  92نصت المادة 

من بین الوظائف والمھام المخولة لھ بمقتضى الدستور الجزائري، فلم تقدم المادة تعریفا أو مفھوما للوالي 
  واكتفت بتحدید طریقة تعیینھ فقط.

ائف العلیا المحدد أحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب والوظ 230-90وجاء المرسوم التنفیذي رقم 
"الوالي ھو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الدولة، ویسھر  منھ على أن: 4في اإلدارة المحلیة في المادة 

ثم عددت صالحیاتھ  .6على تنفیذ القوانین والتنظیمات ویتولى تنفیذ قرارات المجلس الشعبي الوالئي"
  وسلطاتھ ونطاق عملھ.

"الوالي ھو ممثل  بأن: 110فقد نص من جھتھ في المادة  07-12قم أما بالنسبة لقانون الوالیة الجدید ر
الدولة على مستوى الوالیة. وھو مفوض الوالیة"، فالمالحظ أن سیاق العبارة لم یختلف عن نص المادة 

باستثناء العبارة األخیرة أن الوالي ھو مفوض الحكومة عوض عبارة مندوب الحكومة،  09-90من قانون 92
لة للوالي، والذي یفھم م ن عبارة مفوض أنھا أعم وأشمل من مدلول كلمة مندوب في استعمال السلطات المخوَّ

وفي اتخاذ القرارات وتنفیذھا، وھذا بحكم أن القانون منحھ وجعلھ ممثال للحكومة الجزائریة وُمنَفِّذاً لسیاستھا 
  المتَّبعة.
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  موقف الفقھ القانوني من وظیفة الوالي: الفرع الثاني
الفراغ القانوني الذي تركھ التشریع القانوني في وضع تعریف جامع مانع للوالي فسح المجال أمام إن 

فقھاء القانون في تقدیم مفاھیم وتعاریف لبیان حقیقة الوالي في التنظیم اإلداري المحلي الجزائري، ویمكن 
  إیجاز اإلسھامات في ھذا الباب على النحو اآلتي:

د محیو:"یعتبر الوالي ضمن إطار الوالیة الجھة الوحیدة التي تتولى أمر الضابطة یقول األستاذ أحم أوال:
المالحظ من ھذا التعریف أنھ حصر دور الوالي في الحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره  ،7اإلداریة"

  كاألمن والصحة والسكینة وغیرھا، ولم یشر إلى باقي االختصاصات والسلطات.
"حائز سلطة الدولة في الوالیة ومندوب الحكومة بھا، یعین  اذ محمد الصغیر بعلي بأنھ:عرفھ األستثانیا: 

  ، فعرفھ من حیث تمثیلھ للسلطة السیاسیة في البالد.8من طرف رئیس الدولة"
  األساس الفقھي لوظیفة المحتسب: المطلب الثاني

المطلب لعرض األساس اللغوي بعد بیان األساس الفقھي والقانوني للوالي في الجزائر أخصص ھذا 
  والفقھي لدور المحتسب في حفظ النظام العام وذلك من خالل الفروع الثالثة اآلتیة.

  مفھوم الحسبة لغة: الفرع األول
  إن استقراء معاجم اللغة العربیة حول مفھوم الحسبة نجد أنھ یتردد بین عدة معاٍن أذكر منھا یلي:

 الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ  :الشيء أحسبھ حسابا وحسبانا قال تعالىتطلق على العد: تقول: حسبت  أوال:
ومن ھذا الباب قولھم: احتسب فالن إذا مات كبیرا. وذلك أن یعده في األشیاء المذخورة لھ  ،]5الرحمن: [

  عند هللا تعالى.
  .9اب األجرولیس من احتستطلق على حسن التدبیر: یقال: فالن حسن الحسبة إذا كان حسن التدبیر ثانیا: 
  تقول: شيء حساب أي كاف. تطلق ویقصد بھا الكفایة: ثالثا:

تطلق ویقصد بھا الحسبان، وھي جمع حسبانة وھي الوسادة الصغیرة، ویقال: حسبت الرجل  رابعا:
  أحسبھ، إذا أجلستھ علیھا ووسدتھ إیاھا.

ت ِجلَدتُھ ففسدت َشعَرتُھ كأ خامسا:   .10نھ أبرصاألَحَسب الذي ابیَضَّ
تطلق ویقصد بھا االمتحان واالختبار یقال: احتسبت فالنا أي اختبرت ما عنده، والنساء یحتسبن  سادسا:

  11ما عند الرجال لھن، أي: یختبرن.
تطلق ویقصد بھا طلب األجر في األعمال: قال ابن منظور: والحسبة مصدر احتسابك األجر على  سابعا:

  .12وأحتسب فیھ احتسابا، واالحتساب طلب األجر هللا سبحانھ، تقول: فعلتھ حسبة،
  .13تطلق ویقصد بھا اإلنكار، یقال: أحسب علیھ، بمعنى أنكر علیھ، ومنھ: المحتسب ثامنا:

  .14لسان العربوللحسبة معان أخرى في كالم العرب أحصاھا ابن منظور اإلفریقي في كتابھ النفیس 
اصطالح الفقھاء ھو قولك: حسبك، بمعنى أكفف، وسمي وأقرب المعاني اللغویة لحقیقة المحتسب في 
  .15بذلك ألنھ یكفي الناس ُمؤنة من یبخسھم حقوقھم

ومن أنسب المعاني بین اللغة واالصطالح ھو طلب الثواب واألجر من هللا لقاء األمر بالمعروف والنھي 
  عن المنكر والنصح في الدین.

  ميمفھوم المحتسب في الفقھ اإلسال: الفرع الثاني
ل في مصادر التراث اإلسالمي لیلمس تعدد وجھات النظر حول موضوع الحسبة، وذلك من   إن الـُمتَأَمِّ
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خالل مختلف الزوایا التي ینظر منھا كل فقیھ، وسعیا منا لإللمام ببعض ھذا التراث اإلداري اإلسالمي نقف 
ي اصطالح فقھاء الشریعة على مجمل التعاریف والمساھمات العلمیة إلعطاء مفھوم واضح للحسبة ف

  اإلسالمیة، وذلك من خالل العناصر التالیة:
مر الحسبة ھي أو" قدم اإلمام الماوردي تعریفا للحسبة باعتبار وظیفتھا فقال رحمھ هللا تعالى:أوال: 

، ووافقھ اإلمام أبو یعلى الفراء في تعریفھ 16بالمعروف إذا ظھر تركھ، ونھي عن المنكر إذا ظھر فعلھ"
  .17بةللحس

ویعتبر تعریف اإلمام الماوردي وأبي یعلى الفراء من التعاریف الجامعة غیر المانعة، فتعتبر جامعة 
الحتوائھا على وظیفة االحتساب المتمثلة في األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وغیر مانعة باعتبار عدم 

مر "وظیفة األھي العام تمیز وظیفة االحتساب عن غیرھا من الوظائف التي تنطوي تحت المصطلح الفق
  .بالمعروف والنھي عن المنكر"

ووافقھما ابن الدَّیبَع الشَّیباني فعرفھا قائال: "اعلم أن حقیقة الحسبة ھي األمر بالمعروف إذا ظھر  ثانیا:
  .18تركھ والنھي عن المنكر إذا ظھر فعلھ"

لفقھاء الذین زاولوا مھنة وقد بنى على تعریف الماوردي وأبي یعلى الفراء من تالھما من اثالثا: 
االحتساب حیث قدموا صورة للحیاة االقتصادیة واالجتماعیة التي كانت سائدة في بلدان إسالمیة متعددة، 
بحكم خبرتھم وتجربتھم في ممارسة ھذه الوظیفة، ونذكر منھم اإلمام الشَّیَرِزي، فقد عرفھا في معرض 

"لما كانت الحسبة أمرا بمعروف  زوم مستحباتھا قائال:كالمھ عما یجب على المحتسب من شروط الحسبة ول
  ثم ساق شروط المحتسب. 19ونھیا عن منكر، وإصالح بین الناس ..."

"الحسبة من قواعد األمور الدینیة وقد كان أئمة الصدر  وتبعھ اإلمام ابن اإلخوة القرشي بقولھ:رابعا: 
ِل ثوابھا، وھي أمر بالمعروف إذا ظھر تركھ ونھي عن األول یُبُاِشُرونَـــھا بأنفسھم لعموم صالحھا وَجِزی

  .20المنكر إذا ظھر فعلھ وإصالح بین الناس"
"وھي أمر  وتعریف ابن األخوة ھذا ملفق من تعریف الماوردي وأبي یعلى للحسبة وذلك في قولھ:

الماوردي في آخر إذا ظھر فعلھ"، وبدایة تعریفھ أخذھا من كالم اإلمام  بالمعروف إذا ظھر .... إلى قولھ:
 "والحسبة من قواعد األمور الدینیة إلى قولھ: وذلك في قولھ: ،21الباب العشرون المتعلق بأحكام الحسبة

  "وإصالح بین الناس" فھي للشیرزي وابن بسام. أما آخر عبارة في تعریفھ وھي قولھ: وجزیل ثوابھا"،
دینیة من باب األمر بالمعروف والنھي عن وعرفھا ابن خلدون بقولھ: "أما الحسبة فھي وظیفة خامسا: 

المنكر الذي ھو فرض على القائم بأمور المسلمین یعین لذلك من یراه أھال لھ فیتعین فرضھ علیھ ویتخذ 
األعوان على ذلك ویبحث عن المنكر ویعزر ویؤدب على قدرھا، ویحمل الناس على المصالح العامة في 

  .22المدینة"
لقََشنِدي خامس الوظائف الدینیة، واعتبرھا صنفا ممن لھ مجلس بالحضرة وجعلھا اإلمام القَ سادسا: 

: حسبةال"الوظیفة الخامسة:  لعظم منزلتھا وشریف قدرھا فقال رحمھ هللا: السلطانیة بدار العدل الشریف،
وموضوعھا التحدث في األمر والنھي والتحدث على المعایش والصنائع،  وھي وظیفة جلیلة رفیعة الشأن،

  .23ألخذ على ید الخارج عن طریق الصالح في معیشتھ وصناعتھ"وا
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  أسس ومبادئ المحتسب مقارنة بالوالي: الفرع الثالث
الجھاز المنفذ لسیاسة الدولة، وتمتعھا بالشخصیة  07-12ال تزال الوالیة من خالل آخر قانون لھا رقم 

ة المالیة إلدارة شؤونھا، وفي سبیل تقریر  مَّ على أن  07-12ھذا المعنى نص قانون الوالیة المعنویة والذِّ
ة المالیة المستقلة. وھي أیضا الدائرة  مَّ الوالیة ھي: "الجماعة اإلقلیمیة للدولة، وتتمتع بالسلطة المعنویة والذِّ
غیر المركزة للدولة، وتشكل بھذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین 

  .24یمیة والدولة"الجماعات اإلقل
وقد أضافت ھذه المادة حكما جدیدا یعتبر الوالیة الدائرة اإلداریة غیر المركزة للدولة، وتجعل من خاللھا 
حدودا جغرافیة لوظیفة الوالي، أما بالنسبة للشریعة اإلسالمیة فنجد نظام الحسبة ال مجال لھ، ووظیفة 

  اب طُبِّق.المحتسب لیس لھا حدود، فمتى استوجب الحال االحتس
ویمكن أن یتفق عمل المحتسب الـُمــَعیَّن مع وظیفة الضبط الوالئي في الجزائر في أن كلیھما لھ حدود 
ع عن وظیفة  ومجال یعمل فیھ وفق ما تملیھ شروط كل وظیفة، لكن الذي یمیز عمل المحتسب الـُمتَطَوِّ

  .25الوقوف عندھاالضبط الوالئي أنھ مطلق لیس لھ حدود مكانیة تستوجب منھ 
كما تشترك ھذه األسس في جعلھا للنظام العام ھو الھدف األسمى الواجب إقراره في أوساط المجتمع، 
مع ما ال یتصادم والحریات العامة ألفراده، لكن تنحصر عناصر النظام العام في القانون اإلداري الجزائري 

ینة العامة، اآلداب واألخالق العامة، بینما تتعدى في أربعة عناصر فقط ھي األمن العام، الصحة العامة، السك
عناصر النظام العام في الشریعة اإلسالمیة ھذه العناصر األربعة، فالحسبة كفیلة بحمایة مقاصد وكلیات ھذه 

  .26الشریعة، المتمثلة في حفظ الدین، النفس، المال، العقل، العرض
  لوالي والمحتسبمجاالت حفظ النظام العام بین دور ا: المبحث الثاني

سبق الحدیث في المبحث األول عن اإلطار المفاھیمي للوالي في الفقھ والقانون وكذا مفھوم المحتسب في    
الفقھ اإلسالمي وعقد مقارنة جزئیة بین األساسین، وأخصص ھذا المبحث األخیر لبیان مجاالت 

مع، وعلیھ جاء ھذا المبحث متضمنا واختصاصات كل من الوالي والمحتسب في حفظ النظام العام في المجت
مطلبین، أما المطلب األول فدرست فیھ دور الوالي في حفظ النظام العام، أما المطلب الثاني فلبیان دور 
المحتسب في إقرار النظام العام في الفقھ اإلسالمي، مع عقد مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون في ختام 

  ھذا المبحث.
  الوالي في حفظ النظام العام دور: المطلب األول

یتضمن ھذا المطلب بیان دور الوالي في مجال الضبط اإلداري واالستئناس ببعض القرارات اإلداریة     
في مجال الحفاظ على النظام العام ودور الوالي في حمایة عناصره، وعلیھ أقسم ھذا المطلب إلى فرعین، 

لنظام العام، أما الفرع الثاني فلعرض القرارات اإلداریة للوالي أبین في الفرع األول دور الوالي في حمایة ا
  في مجال حفظ عناصر النظام العام داخل الوالیة. 

  دور الوالي في مجال الضبط اإلداري: الفرع األول
إن الدور الفاعل الذي یقوم بھ الوالي وسعیھ لتنفیذ سیاسة الدولة یرتبط ارتباطا وثیقا بمدى حفاظھ على 

 112سلطات واسعة إلقرار ھذا المبدأ، فنصت المادة  07-12العام في الوالیة. وقد منح قانون الوالیة  النظام
"یسھر الوالي أثناء ممارسة مھامھ وفي حدود اختصاصاتھ على حمایة حقوق المواطنین وحریاتھم  على أن:

ھم رسة أفراد الوالیة لحقوقحسب األشكال والشروط المنصوص علیھا في القانون"، فعلى الوالي احترام مما
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األساسیة التي یقرھا الدستور، وكذا احترام ممارستھم لحریاتھم الفردیة، مع ما ال یتصادم وعناصر النظام 
  العام.

مؤكدة لھذا السیاق كمسؤولیة الوالي في المحافظة على األمن  119إلى  114وقد جاءت المواد من 
  بمصالح األمن المعنیة إلقرار ھذا المبدأ.والسالمة والسكینة العمومیة واالستعانة 

من المقرر أن والي الوالیة یكتسي طابعین، أما الطابع األول فھو وظیفة باعتباره ممثال لوالیتھ، وتتلخص 
في سھره على حسن سیر مرافقھا، أما الطابع الثاني فھو سیاسي باعتباره ممثال للدولة في إقلیم الوالیة، 

سیاسة الدولة في الوالیة من خالل إقراره لعناصر النظام العام داخلھا، وقد أكدت  وتتلخص مھمتھ في تنفیذ
"یسھر الوالي أثناء ممارسة مھامھ وفي حدود  على أن: 07-12من قانون  112ھذا المفھوم المادة 

 اختصاصاتھ على حمایة حقوق المواطنین وحریاتھم"، وال شك أن الحقوق والحریات العامة ترتبط ارتباطا
  مباشرا بالضبط اإلداري، ومحاولة الوالي للتوفیق بینھا وبین تفعیل النظام العام في الوالیة.

من ذات القانون صریحة في بیان دور الوالي ومسؤولیتھ في إقرار النظام العام  114وجاءت المادة 
  .ة""الوالي مسئول على المحافظة على النظام واألمن والسالمة والسكینة العمومی بقولھا:

  القرارات اإلداریة للوالي في مجال حفظ النظام العام: الفرع الثاني
إستنادا لقرارات مجلس الدولة الجزائري في القضایا التي تمس النظام العام في الوالیة نذكر بعضھا بیانا 

یما فلدور الوالي في المحافظة على عناصر النظام العام بمختلف عناصره ومدلوالتھ داخل والیتھ أجملھا 
  یلي:

  أوال: قرارات إداریة تتعلق بعنصر األمن العام
بشأن الدعوى القائمة بین م. ت ووالي والیة بسكرة ومفادھا إصدار الوالي أمر بإخالء سكن آیل للسقوط  .1

وتھدیمھ ألنھ یكون خطرا على الشاغل لھذا السكن وعلى المارة، فقضى مجلس الدولة بمشروعیة الوالي 
 .27ل للسقوط حفاظا على أمن وسالمة مستخدمیھ أوال وسالمة المارة ثانیابإخالء السكن اآلی

أیضا الدعوى القائمة بین م.ه.م.ش ووالي والیة مستغانم مفادھا إصدار الوالي لقرار مفاده غلق نزل  .2
تھدیده األمن العام للمواطنین وأنھ أصبح خطرا عمومیا إلى حین تسویة كل التحفظات المأخوذة على 

بناء على محاضر المعاینة التي قامت بھا مدیریة السیاحة ومحضر الضبطیة القضائیة للدرك النزل، و
، فقضى مجلس الدولة بمشروعیة قرار الوالي إلى أن تزال التحفظات الموجودة بالنزل ومدى 28الوطني

  التزام صاحبھ باحترام مھنة الفَنَدقَة واالستجابة لكافة وسائل النظافة واألمن.
  قرارات إداریة تتعلق بعنصر الصحة العمومیة:ثانیا: 

بشأن الدعوى القائمة بین ط.س ووالي والیة الجزائر، مفادھا إصدار الوالي لقرار غلق مخبزة صناعیة  .1
تنعدم فیھا شروط ومعاییر الصحة العمومیة وتھدید األمن العام للسَّكنات المجاورة لھا، فقضى مجلس 

لى أن یتدارك صاحب المخبزة جمیع التحفظات المأخوذة على محلھ الدولة بمشروعیة قرار الوالي. إ
 .29حفاظا على الصحة العمومیة واألمن العام للسكان المجاورین لھا

بشأن الدعوى القائمة بین م.ش ووالي والیة قالمة، مفادھا إصدار الوالي لقرار غلق مطحنة متواجدة  .2
األطفال والعجزة القاطنین بجوارھا، فأساس القرار  داخل حي سكني مما انجر عنھا آثار سلبیة على حیاة

ھو الحفاظ على الصحة العامة للسكان المجاورین لھذه المطحنة. وبغض النظر عن حكم مجلس الدولة 
الذي قضى بعدم شرعیة الوالي بالغلق، بل علیھ اللجوء إلى رفع دعوى قضائیة، یطالب فیھا بالغلق إن 
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لسكان باعتباره المسؤول األول في الوالیة وباعتبار تمثیلھ للدولة على تبث المساس بالصحة العمومیة ل
  .30إقلیمھا وجب علیھ الحفاظ على الصحة العامة داخل الوالیة

  ثالثا: قرارات إداریة تتعلق بعنصر األخالق واآلداب العامة
قاعة الحفالت بشأن الدعوى القائمة بین ك.س ووالي والیة قالمة، مفادھا إصدار الوالي لقرار غلق  .1

الستغاللھا في الدعارة، فقضى مجلس الدولة بشرعیة قرار الغلق لمخالفة التنظیم المعمول بھ واآلداب 
وأن الوالي مارس صالحیاتھ في مجال حفظ اآلداب واألخالق العامة في الوالیة مما أضفى صفة  العامة،

 .31المشروعیة لقراره
تیزي وزو، مفادھا إصدار الوالي قرار غلق ملھى لیلي  بشأن الدعوى القائمة بین ج.س ووالي والیة .2

تحول إلى مركز دعارة، فقضى مجلس الدولة بشرعیة قرار الغلق على أساس حفاظ الوالي على اآلداب 
  .32واألخالق العامة في الوالیة

  دور المحتسب في حفظ النظام العام: المطلب الثاني
ت المحتسب، وبینوا منھجھم في تحدیدھا وبیانھا، ولدراسة لقد ساھم الفقھاء بإبداء آرائھم حول اختصاصا

ھذا المطلب ارتأینا تقسیمھ إلى خمسة فروع، أما الفرع األول فلبیان االحتساب في المجال االقتصادي 
والصحي، أما الفرع الثاني فلالحتساب في المجال األخالقي، أما الفرع الثالث فلالحتساب في مجال المرافق 

الفرع الرابع فلالحتساب في المجال البیئي، أما الفرع الخامس فعقدت فیھ مقارنة بین دور الوالي العامة، أما 
  ووظیفة المحتسب في إقرار النظام العام.

  االحتساب في المجال االقتصادي والصحي: الفرع األول
  تكمن اختصاصات المحتسب في المجال االقتصادي في النقاط التالیة:

خصص اإلمام الغزالي فقرة لمنكرات األسواق عقب ذكره لمنكرات المساجد، وذكر منھا الكذب  أوال:
وإخفاء عیوب السلعة، ومنھا االحتساب على من یبیع آالت اللھو والغناء والمعازف، وكذا بیع آنیة الذھب 

  .33والفضة، وبیع الذھب والحریر للرجال مع جالء حرمتھ علیھم وغیرھا
ب على المكاییل والموازین، وذلك بأن یتفقد المحتسب أحوالھا یتعاھد أصحابھا على أن االحتسا ثانیا:

یمسحوھا وینظفوھا لكي ال یعلق بھا شيء فیضرھا، وأن یحتسب على الباعة بأن یسكنوا دفة المیزان عند 
  .34وزن الـَمـِبیـع كي ال یقعوا في بخس المیزان المنھي عنھ شرعا

قابة المعامالت المالیة التي تجري في األسواق كالبیع والشراء، وینصح دور المحتسب في ر ثالثا:
الشَّیَرِزي بأن ال یقدم على البیع والشراء إال من عرف أحكام البیوع وعقود المعامالت، وما یجوز منھا وما 

  36ا.ومن ذلك بیع النجش، وبیع السلع إلى أجل مجھول وغیرھ ،35ال یجوز، كي ال یقع في المحظور والشبھة
للمحتسب أن یستعین بالُعَرفَاء من صنعة وحرفة حتى یكشفوا لھ خبایا كل صنعة بحكم خبرتھم،  رابعا:

یَرِزي في  حفاظا منھ على مواصفات جودة المنتوجات التي یصدرھا أرباب الصنائع والحرف، ویقول الشَّ
ب، جاز لھ أن یجعل ألھل كل "ولما لم تدخل اإلحاطة بأفعال السوقة تحت وسع المحتس ھذا الباب ما نصھ:

صنعة عریفا من صالح أھلھا، خبیرا بصناعتھم، بصیرا بِـُغُشوِشِھم وتدلیَساتـِھم، مشھورا بالثقة واألمانة، 
  .37یكون مشرفا على أحوالھم، ویطالعھ بأخبارھم"

االحتساب على أرباب الحرف والصنائع، ونذكر شیئا منھا لكثرتھا، فمن الحرف التي ینكر  خامسا:
المحتسب على أصحابھا، الخبازون، فیجعل علیھم عریفا خبیرا بصفة الخبز وخبایاه یبلغھ أعمالھم، وذلك 
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خن حفاظا مدابتفقد الدقیق الذي یستعملونھ في صناعة الخبز، وأن یحرص على نظافة المعاجن، وإصالح ال
، ومن أھل الحرف الطباخین، فلھ أن یأمرھم بتغطیة أوانیھم، وحفظھا وإبعادھا 38على سالمة وصحة الزبائن

  .40، وأھل الحرفة كثیر اقتصرنا على ذكر الطباخین والخبازین فقط39عن الذباب وغیرھا
فن والحدادین، أما بالنسبة ألرباب الصنائع نذكر الزجاجین واإلسكافیین ونجاري المراكب والس

  .41فللمحتسب أن یستعین بالعرفاء الذین یخبرونھ بخبایا كل صنعة
أما بالنسبة ألرباب المھن فھي كثیرة نذكر منھا االحتساب على األطباء، فللمحتسب أن ینكر علیھم قبیح 

ال القدر ھم إعملھم إذا لم یكتبوا للمریض الدواء الشافي، وأن ال یفشوا أسرار مرضاھم، وأن ال یكشفوا عورات
  .42الالزم للتطبیب، فإن صحة المرضى مرھونة بسبب العالج الذي یقدمھ الطبیب وهللا تعالى ھو الشافي

ومن المھن البیطرة، وھي علم جلیل، وعالج البیطري أصعب من عالج اآلدمیّین، ألن الدواب ال تتكلم 
  .43الدواب مطلعا علیھا، وبعیوبھوال تنطق فتفصح عن علتھا، فینبغي للبیطري أن یكون خبیرا بحال ا

ومن المھن الصیدلة، وینص الشَّیَرِزي بأن التدلیس الموجود في مھنة الصیدلي والعطار كثیر ال یمكن 
حصره واستقصائھ، فالعقاقیر واألشربة مختلفة الطبائع واألمزجة، فالواجب على الصیادلة یراعوا هللا تعالى 

مل الصیدلي في تحقیقھ لتقوى هللا عز وجل في صناعتھ للدواء ، فعلى المحتسب أن یراقبوا ع44في ذلك
الشافي، وذلك بتخویفھ وإنذاره بالعقوبة وتعزیره إن اقتضى األمر ذلك، وذكر بعدھا الُغُشوش في مجال 

  .45الصیدلة
وقد تكفَّلت كتب الحسبة العملیة ببیان أحوال أرباب الحرف المختلفة في كتبھم بما یغني عن ذكرھا في 

  ا المقام.ھذ
وللمحتسب أن یحافظ على الصحة العامة ألفراد المجتمع، ومن ذلك حمایتھ للمستھلك باإلشراف ومتابعة 
المنتوجات االستھالكیة المعروضة للبیع، وصور ھذه الحمایة كثیرة منھا حمایتھ من شتى صور الغش 

اة وتلقي الرك والتطفیف،  46ربان وبیع الحاضر لباد، وغالء التسعیوالبیوع المنھي عنھا كالنََّجش والــُمـَصرَّ
  .47وغیرھا

  االحتساب في المجال األخالقي: الفرع الثاني
یَرِزي الحتساب المحتسب في باب األخالق في عصره قائال:"وال یجوز التطلع على  یمثل اإلمام الشَّ

حاجة، وكذلك النساء ال الجیران من الُسطُوَحات والنوافذ، وال أن یجلس الرجال في طرقات النساء من غیر 
یجلسن على أبواب بیوتھن في طرقات الرجال. فمن فعل شیئا من ذلك عزره المحتسب، سیما إذا رأى رجال 

فعبارة الشَّیَرِزي  .48أجنبیا مع امرأة أجنبیة یتحدثان في موضع خلوة، فإنھ أشد للتھمة في حقھا، وهللا أعلم"
بوصف الجانب األخالقي في عمل المحتسب والمحافظة على تعتبر من بین أوائل العبارات التي اھتمت 

  .49اآلداب العامة في المجتمع المسلم
وقد سبقھ اإلمام الماوردي في بیانھ للمحظورات المتعلقة باآلداب واألخالق، بأن یمنع المحتسب الناس 

  .50من أن یقفوا مواقف الریب ومظان التھمة، ومن لم ینتھ أدبھ وفق ضوابط االحتساب
ن جملة ما یحتسب فیھ المحتسب في أبواب األخالق واآلداب، االحتساب على النساء، بمنعھن من وم

التبرج والسفور، ومنع اختالطھن بالرجال، وتفقد مواطن اجتماعھن، وأن یمنعن من ارتیاد المقابر للنوح 
  وغیره.

والنوافذ، ومنع شرب ومن االحتساب في مجال األخالق أیضا، منع التطلع على الجیران من األسطحة 
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الخمر وما َشاَكلُھُ من ُمذِھبَات العقل، وأن یحتسب على مستعملي آالت اللھو والطرب والمعازف مما یمیت 
  القلب ویكون بریدا للزنا والفواحش.

إن حصر مجال عمل المحتسب في باب األخالق واآلداب أمر یعسر استقصاءه وضبطھ، وفیما ذكرناه 
  .51كفایة وغنیةمن األمثلة والشواھد 

  االحتساب في مجال المرافق العامة: الفرع الثالث
یقصد بالمرافق العامة ھي مجموع الخدمات التي توفرھا الدولة لضمان راحة المواطن، ویمكن إجمال 

حیث یقوم المحتسب بمراقبة األبنیة، فیتولى ھدم المباني  ،52ھذه المرافق في مراقبة األبنیة والطرقات العامة
للسقوط حفاظا على أمن وسالمة الناس، كما لھ متابعة مشاریع البناء واالحتساب على أھلھا بضمانھ  اآلیلة

، ویزیل كل ما من شأنھ عرقلة 53لوضع كل شيء في محلھ الالزم، وذلك استعانة بالُعَرفَاء في مجال البناء
تأذي المارة منھا، والسھر على الطرق العامة، ویمنع من إلقاء وطرح األزبال مع تنوعھا في الطرقات منعا ل

  .54نظافتھا وتنقیتھا، والسعي لتحقیق حقوق الطریق المقررة شرعا
  .55كما لھ أن یمنع الباعة من عرض سلعھم على األرصفة، لما قد یسببھ من تضییق على سیر العامة

سید وربطھا الفالحاصل أن للمحتسب الحفاظ على المرافق العامة للدولة ضمانا لراحة وطمأنینة العامة، 
  .56عبد العلیم أبو زید بالنظام العام في المجتمع وھو الحفاظ على جمال المدن وتنسیقھا

  االحتساب في المجال البیئي: الفرع الرابع
سبق البیان عند الحدیث عن عناصر النظام العام أن ثمة تالزما بین الصحة العامة والسكینة العامة، فقد 

بالعنایة بحمایة الصحة العامة ومن ذلك االھتمام بالحفاظ على السكینة والھدوء حرصت الشریعة اإلسالمیة 
ومكافحة الضوضاء والضجیج الذي یعتبر من أخطر اآلفات التي تعاني منھا البیئة في الوقت الحالي، وال 

مدن لیخفى تأثیرھا على صحة اإلنسان وتفكیره، وما تحدثھ من توتر في أعصابھ خصوصا بالنسبة لساكني ا
  .57الكبرى التي تنتشر فیھا المصانع والمعامل

ومن مظاھر عنایة المحتسب بالبیئة وضعھ للترتیبات الصحیة والتدابیر النظامیة للتخلص من النفایات 
واألزبال، وتخصیص مكان لجمعھا وإتالفھا، وعدم تركھا في الشوارع والطرقات كي ال یتأذى منھا العامة، 

الصرف الصحي وتعاھدھا بالتنقیة، أما بالنسبة للنفایات الكیماویة والغازات  والسھر على نظافة قنوات
والمواد التي تھدد أمن وسالمة أفراد المجتمع فالـُمنبـَـِغـي حجزھا في مكان خاص بھا بعیدا عن المناطق 

  .58السكانیة، حفاظا على البیئة من التلوث
لمائیة وحمایتھا من التلوث الناتج عن مختلف النفایات كما أن للمحتسب دورا ھاما في الحفاظ على الثروة ا

الصناعیة وتصریف مخلفاتھا الكیماویة في البحار أو زیوت البواخر وغیرھا، فینبغي على المحتسب أن 
  .59ینشر الوعي الصحي لدى أصحاب المصانع ألنھم مظنة تلوث المیاه

  النظام العام  مقارنة دور الوالي بوظیفة المحتسب في حفظ : الفرع الخامس
سبق البیان أن مدار وظیفة الضبط اإلداري ودور المحتسب ھو إقرار النظام العام في المجتمع، فنجد 

منھ على أنھ مسؤول على المحافظة على النظام  112في نص المادة  07-12الوالي من خالل قانون الوالیة 
أسالكھ إلقراره في الوالیة، وھو ما یتفق واألمن والسالمة والسكینة العمومیة ویستعین بأعوان األمن و

ویتشابھ إلى حد ما بوظیفة المحتسب ودور شعیرة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر في إحاللھ بین أوساط 
  المسلمین.
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ل في نطاق ھذه الحمایة یلمس ُجملَةً من الفوارق نجملھا في النقاط التالیة:   لكن الـُمتَأَمِّ
م العام في قانون الوالیة في حمایة األمن العام والصحة العمومیة والسكینة تنحصر عناصر النظا أوال:

العامة، وفي بعض الحاالت ما تعلق منھا باآلداب واألخالق العامة التي تمس بكیان الوالیة ومن أمثلة ذلك 
یلیة الل ما سبق بیانھ من قرارات مجلس الدولة الجزائري واستعمال الوالة لحقھم الشروع في غلق المالھي

  والحانات وأماكن اللھو وأوكار الدعارة ممارسة الرذیلة.
ل في مدلول عناصر النظام العام في الشریعة اإلسالمیة یجد أنھ أوسع منھ مدلول النظام العام  لكن الـُمتَأَمِّ

 افي القانون الوضعي، فیتسع مدلولھ في دور المحتسب في المحافظة على الكلیات الخمس التي تدور علیھ
، وال نجد لمثل ھذا نظیرا 60مقاصد الشریعة اإلسالمیة وھي حفظ الدین، والنفس، والعقل، والمال، والعرض

في قانون الوالیة وال في سائر القوانین الوضعیة، وإن كان مضمون النظام العام یغطي ویشمل مقاصد 
نھ من لیشمل حفظ الدین وما ینتج ع إال أنھ ال یتسع  الشریعة اإلسالمیة بما یتالئم مع مادیة العصر الحاضر،

  جلب المصالح ودرء المفاسد.
وإذا نظرنا العتبارات النظام العام فإننا نجده یرتكز على عناصر ثالثة، أولھا: بالنظر لألحكام الشرعیة 
تجاه المكلف فنجد الواجب والمندوب والمكروه، وثانیھا: بالنظر لتقییم الحق بالنظر لصاحبھ فنجد حقوق 

، وھو تقسیم اإلمام الماوردي الذي سبقھ بیانھ عند ذكر 61اد وحقوق هللا تعالى وحقوق مشتركة بینھماالعب
  اختصاصات المحتسب عند الفقھاء المتقدمین.

 وعلى اعتبار أن مقصد حفظ الدین ھو أساس الكلیات ومن أھم مقاصد الشریعة اإلسالمیة، فھو الممیز ألھداف
في الجزائر ونظام الحسبة في الشریعة اإلسالمیة، وبالتالي فقد استغرق  وأساس الضبط اإلداري الوالئي

المقاصد الشرعیة والكلیات المتبقیة كالنفس والمال والعرض والعقل، فبإقامة شریعة هللا في أرضھ تحفظ 
الحقوق والحریات من خالل تجسید شعیرة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر والعمل على تحقیق مرادھا 

  .62حیاة الناس وواقعھم في
وال یعني تضمن مقصد حفظ الدین في الكلیات أنھا تبقى تابعة لھ وإنما تبقى محتفظة باستقاللیتھا عنھ 

  .63وتعمل تحت لوائھ وشعاره وھو تحكیم شریعة هللا تعالى في أرضھ
تمثلة مدلوالتھ الم إن النَّاِظر لوظیفة الوالي في حفاظھ على عناصر النظام العام یجده حبیسا عند ثانیا:

في األمن والصحة والسكینة واألخالق التي استدركت وضمت لعناصر النظام العام مؤخرا، ولو نظرنا لدور 
المحتسب في إقراره للنظام العام في المجتمع نجده یأمر وینھى وفقا لتعالیم الشریعة اإلسالمیة، ولتفعیل ھذا 

ائص تعالیم وأحكام الشریعة اإلسالمیة، فإلى جانب الدور المنوط بالمحتسب یسوقنا الحدیث عن خص
الُشُمولیَّة والدَّیُموَمة والیسر ورفع الحرج، والعدل والثبات واالستمراریة واالستقرار وإلھیة المصدر، نجد 
أن الشریعة اإلسالمیة واسعة مرنة، تسع الحیاة اإلنسانیة في كل العصور واألزمنة، تسمح لھذه الحیاة 

ظلھا وكنفھا، ومن مقتضى ھذه المرونة ھي جعل نطاق لقواعد وأصول الشریعة اإلسالمیة بالتطور في 
فالمجتھد یعمل اجتھاده فیھا وال تخرج عن أصولھا العامة باحثا من خاللھا على األحكام التفصیلیة والجزئیات 

اتھا لالنطباق بأصولھا و كلیالتي تتالئم مع الظروف المحلیة والزمنیة التي تستِجد، والشریعة اإلسالمیة قابلة 
  64على مختلف األحوال والظروف، خصوصا وأنھا تخاطب الفطرة اإلنسانیة التي یشترك فیھا سائر البشر.

ولو أردنا عرض المسائل والقضایا التي ذكرناھا في مجال حمایة الوالي للنظام العام في الوالیة باعتباره 
 یفیة معالجة المحتسب وإقراره للنظام العام مقارنة بوظیفة الواليممثل للدولة فیھا، لتبین الفارق جلیا في ك



  محمد مستوريد/ 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                              244
 

  في إقراره لنفس الھدف.
فقد تقدمت قضایا أمر فیھا بعض الوالة بإخالء سكنات آیلة للسقوط حفاظا : بالنسبة لعنصر األمن العام -1

ة لى أھل المباني المتداعیعلى أمن وسالمة سكانھا، وفي ھذا السیاق نصَّ ابن خلدون في مقدمتھ:(...والحكم ع
، ویمكن اعتبار تعریف ابن خلدون ھذا لخطة 65للسقوط بھدمھا وإزالة ما یتوقع من ضررھا على السَّابِلَة ...)

َعة دلیال واضحا في بیان فضل سبق  الحسبة وإدخالھ ألمر المحتسب بھدم البنایات اآلیلة للسقوط والـُمتََصدِّ
و سالمة المسلمین من خطر الھدم و ھو ما لم یعرفھ القانون الوضعي إال  الشریعة اإلسالمیة في حمایة أمن

َرة فأصبح من عناصر النظام العام و سلطة من سلطات الضبط اإلداري ، و قد سبق 66في العصور الـُمتأَخِّ
ء اابن خلدون غیره من الفقھاء في اإلشارة إلى دور المحتسب في ھدم المباني اآلیلة للسقوط وآثرنا االكتف

  بتعریفھ في المقدمة خشیة اإلطالة وطلبا لالختصار.
فاتفق الضبط اإلداري اإلسالمي والضبط اإلداري الوالئي في حمایة ھذا العنصر إال أن الشریعة 

  اإلسالمیة كان لھا فضل السبق على دور الوالي في القانون اإلداري الجزائري.
قضایا أمر فیھا بعض الوالة بغلق مخبزات صناعیة لعدم فقد تقدمت : بالنسبة لعنصر الصحة العمومیة -2

توفرھا على الشروط الصحیة وتھدیدھا للسكنات المجاورة حرصا على أمن ساكنیھا وسالمتھم، فقد صادفت 
المحتسب قدیما حاالت ووقائع مماثلة ذكرھا من صنف من الفقھاء في الحسبة أشھرھم اإلمام الشَّیَرِزي في 

وغیرھا، فنص الشَّیَرِزي على تفقد المحتسب للخبازین  67فرحون المالكي في تبصرة الحكام نھایة الرتبة وابن
وأن یحرص على نظافة المعاجن، ھذا في مجال حمایة الصحة العامة للمستھلكین، أما في مجال حمایة أمن 

ى أمن اخنھم حفاظا علفقد نص الشَّیَرزِي على أن یأمر المحتسب الفرانین بإصالح مدوسالمة السكان المجاورین 
  .68وسالمة السكان المجاورین للفرن

وبشأن قضیة غلق مطحنة متواجدة داخل حي سكني وما انجر عنھا من آثار وخیمة على صحة األطفال 
والعجزة القاطنین بجوارھا، فقد سبق المحتسب في ھذا الباب دور الوالي في حفاظھ على صحة وسالمة 

حاب الصنائع التي ال یفارق الدخان عملھم وكذا الروائح الصادرة عن السكان، فكان المحتسب یأمر أص
أنشطتھم بتنظیف مداخنھم وتصفیتھا لضمان تھویة كاملة لدخانھم، كما یأمرھم بإعالء مداخنھم عن مستوى 

  .69علو السكنات حتى ال یتأذى الجیران من الروائح المنبعثة منھا
السبق على دور الوالي في حفاظھ على الصحة العامة فالمالحظ أن للضبط اإلداري اإلسالمي فضل 

  ألفراد الوالیة.
 بشأن القضیتین المتعلقتین بغلق قاعة حفالت تحولت إلى: فیما یتعلق بعنصر األخالق واآلداب العامة -3

  وكر دعارة وكذا غلق ملھى لیلي تحول أیضا إلى وكر دعارة وممارسة الفعل المخل باآلداب.
فیما یخص عنصر األخالق واآلداب العامة فھو الممیز لدور الحسبة في الشریعة اإلسالمیة وحمایتھ 
والمحافظة علیھ، فقد سبق دور المحتسب وظیفة الوالي في إقرار ھذا العنصر ویمكن رد تأخر القانون 

مدلوالتھ، إلى أساس  اإلداري في اعتباره لآلداب واألخالق كعنصر رابع من عناصر النظام العام وجعلھ من
ومصدر القانون فھو من وضع البشر، ویرجع أسبقیة الشریعة اإلسالمیة العتبار األخالق واآلداب من النظام 
العام ھو أن أساسھا ومصدرھا ھو الوحي الممثل في الكتاب الكریم، السنة النبویة الشریفة، فقد حثت على 

فاضلة لكل مسلم، فالنظام اإلسالمي یتمیز بالصفة الوقائیة، التحلي باآلداب الحمیدة واألخالق والسجایا ال
فالمالھي اللیلیة ممنوعة شرعا قبل أن تكون أو تحول لوكر دعارة وأماكن تمارس فیھا األفعال المنافیة 
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لآلداب واألخالق السویة، فرغم قیام سلطة الضبط اإلداري بالدور الوقائي قبل وقوع الضرر فلم ترق إلى 
یھ تعالیم الشریعة اإلسالمیة من تدابیر وقائیة وتحفظیة تحمي المجتمع المسلم من أضرار الرذیلة ما وصلت إل

  وشؤم الذنوب والمعاصي. 
وعلى اعتبار أن المرأة منشأ النزوات ومظنة الشھوات فقد أمرتھا الشریعة اإلسالمیة والتحلي بسمات 

ھا بلباس الستر والحیاء ومنع اختالطھا بالرجال الحشمة والعفاف ومن ذلك نھیھا عن التشبھ بالرجال وأمر
  .70من غیر حاجة

ما حوتھ من التحلي باآلداب واألخالق الفاضلة السابقة لم تعرفھا ولم فعبارات الفقھاء في مصنفاتھم و
  تعتبرھا القوانین اإلداریة المعاصرة عنصرا من عناصر النظام العام إال مؤخرا.

ط على محور المرأة فقط فالرجال مخاطبون بھذا الحوار ومطالبون أیضا وال تقتصر اآلداب واألخالق فق
باألخذ بھا تمنعھم من شرب الخمر ومذھبات العقل، وضبط مجال األخالق واآلداب العامة من منظور 
الشریعة اإلسالمیة مما یعسر ضبطھ كما سبق بیانھ في اختصاصات المحتسب في المجال األخالقي وفیما 

  .71ذكرناه غنیة
  خاتمة البحث:

أخلص في ختام ھذا البحث إلى عرض أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خالل دراستي لموضوع دور     
  الوالي والمحتسب في حفاظھما على النظام أجملھا في النقاط التالیة:

في المادة األولى منھ الوالیة الدائرة اإلداریة غیر المركزة للدولة، وھذا ما  07-12قانون الوالیة  اعتبر .1
یجعل حدودا جغرافیة لوظیفة الوالي ومجاالت عملھ، أما بالنسبة للشریعة اإلسالمیة فنجد نظام الحسبة ال 

  طُبِّق. مجال لھ، ووظیفة المحتسب لیس لھا حدود، فمتى استوجب الحال االحتساب
. تشترك األسس والمبادئ التي یقوم علیھا دور الوالي والمحتسب في جعلھا للنظام العام ھو الھدف األسمى 2

الواجب إقراره في أوساط المجتمع، مع ما ال یتصادم والحریات العامة ألفراده، لكن تنحصر عناصر 
ھي األمن العام، الصحة العامة، السكینة النظام العام في القانون اإلداري الجزائري في أربعة عناصر فقط 

العامة، اآلداب واألخالق العامة، بینما تتعدى عناصر النظام العام في الشریعة اإلسالمیة ھذه العناصر 
األربعة، فالحسبة كفیلة بحمایة مقاصد وكلیات ھذه الشریعة، المتمثلة في حفظ الدین، النفس، المال، العقل، 

  العرض.  
منھ على أنھ مسؤول على المحافظة على  112في نص المادة  07-12خالل قانون الوالیة . الوالي من 3

النظام واألمن والسالمة والسكینة العمومیة ویستعین بأعوان األمن وأسالكھ إلقراره في الوالیة، وھو ما 
إحاللھ  يیتفق ویتشابھ إلى حد ما بوظیفة المحتسب ودور شعیرة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ف

  بین أوساط المسلمین.
. إن النَّاِظر لوظیفة الوالي في حفاظھ على عناصر النظام العام یجده حبیسا عند مدلوالتھ المتمثلة في األمن 4

والصحة والسكینة واألخالق التي استدركت وضمت لعناصر النظام العام مؤخرا، ولو نظرنا لدور 
تمع نجده یأمر وینھى وفقا لتعالیم الشریعة اإلسالمیة، ولتفعیل المحتسب في إقراره للنظام العام في المج

ھذا الدور المنوط بالمحتسب یسوقنا الحدیث عن خصائص تعالیم وأحكام الشریعة اإلسالمیة، فإلى جانب 
الُشُمولیَّة والدَّیُموَمة والیسر ورفع الحرج، والعدل والثبات واالستمراریة واالستقرار وإلھیة المصدر، نجد 
أن الشریعة اإلسالمیة واسعة مرنة، تسع الحیاة اإلنسانیة في كل العصور واألزمنة، تسمح لھذه الحیاة 
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بالتطور في ظلھا وكنفھا، ومن مقتضى ھذه المرونة ھي جعل نطاق لقواعد وأصول الشریعة اإلسالمیة 
األحكام التفصیلیة فالمجتھد یعمل اجتھاده فیھا وال تخرج عن أصولھا العامة باحثا من خاللھا على 

والجزئیات التي تتالئم مع الظروف المحلیة والزمنیة التي تستِجد، والشریعة اإلسالمیة قابلة بأصولھا 
وكلیاتھا لالنطباق على مختلف األحوال والظروف، خصوصا وأنھا تخاطب الفطرة اإلنسانیة التي یشترك 

                                                                           فیھا سائر البشر.                                    
في وضع شروط لمتولي وظیفة الضبط اإلداري، إال أن الحسبة  07-12. تتفق الحسبة مع قانون الوالیة 5

  انفردت عن القانون اإلداري الجزائري بوضع آداب ال بُدَّ على المحتسب أن یتحلَّى بھا.
یدلُّ داللة  07-12وصوال إال آخر قانون رقم  38-69تعاقب القوانین المنظمة للوالیة بدًء بقانون . إنَّ 6

واضحة على أن اإلدارة الجزائریة لم تُثبِـث نََجاَعتَھا في تحقیق أھدافھا المنشودة، وعلى العكس من ذلك 
رقة ألكبر مّي ومصنفات الحسبة المشفقد أثبت نظام الحسبة فاعلـیَّتـھ في المجتمع، وصفحات التاریخ اإلسال

  دلیل على ذلك.
. إنَّ عنصر األخالق واآلداب العامة ھو الممیّز لدور المحتسب عن وظیفة الضبط اإلداري في اإلدارة 7

المحلیة في الجزائر، والذي جعل ھذا الفارق ھو مصدر كل وظیفة، فالحسبة أساسھا الشریعة اإلسالمیة 
ه، أما الوظیفة اإلداریة فأساسھا ومصدرھا ھو القانون المنبثق عن عقول المنبثقة من الوحي اإللھ ي الُمنَـزَّ

 البشر یعتریھا النقص والخطأ والخلل.
. إنَّ ثقافة الحسبة في المجتمع المسلم موجودةٌ عملیاً وتطبیقاً، شملت جمیع مرافق الحیاة الیومیة ولم تترك 8

  ـة نظام الحسبة واتّساع نطاقھا في حمایة جمیع عناصر النظام العام.مجاالً إالَّ وطََرقَـتھ، بمعنى شمولیَّ 
  التوصیات:

َس مادَّة الِحسبة في مختلف كلیات الشریعة اإلسالمیة وكذا كلیات الحقوق والعلوم  .1 یوصي الباحث أن تَُدرَّ
صھ حت مادة م، تالسیاسیة وتحدیدا طلبة الشریعة والقانون وشعبة األحوال الشخصیة لقرب المادة من تخصُّ

 النُّظُم اإلسالمیة.
یوصي الباحث العنایة ببعض الجزئیات المتعلقة بمقارنة نظام الحسبة باإلدارة المحلیة في الجزائر، كمقارنتھا  .2

بفكرة النظام العام في القانون اإلداري الجزائري، والبُعد المقاصدي الذي یرمي لتحقیقھ نظام الحسبة في 
فعالیة ونجاعة أجھزة اإلدارة المحلیة في الجزائر في الحفاظ على النظام العام في المجتمع، ومقارنتھ بمدى 

 المجتمع الجزائري.
یوصي الباحث بإعادة النظر في دعوى الحسبة التي یلجأ فیھا المسلم إلى القضاء لیُصدر حكما یمنع وقوع  .3

ن ذه الدعوى وتعنى بالبحث المقارالمنكر، وھي دعوى غیر معروفة في القوانین الوضعیة، فحبَّذا لو تدرس ھ
 بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي، ومقارنتھا أیضا بفكرة النظام العام أو المصلحة العامة للبالد.

إنَّ شُمول وظیفة االحتساب لشتى فروع ومجاالت الحیاة االجتماعیة، یُملي علینا دراستھ ومقارنتھ بمختلف  .4
والقضاء واألنظمة السیاسیة والدستوریة، والطب والصیدلة والعمران  ھذه الفروع كالتعلیم والتجارة

والتخطیط وغیرھا. وما الدراسات المستفیضة في باب الحسبة على مختلف فروعھا وأصنافھا من الناحیة 
 العملیة وكذا النظري لدافع كاف لإلقامة مثل ھذه الدراسات المقارنة الھادفة.

ة تكون على مستوى كل اإلدارات واألجھزة في الدولة الجزائریة، تكون یوصي الباحث إنشاء إدارة للحسب .5
تحت إشراف المدیر العام لكل جھة إداریة، ینصبُّ عملھا حول مراقبة مدى احترام العمال والموظفین 
لمواعید العمل، ومدى التزامھم بأداء وظائفھم ومھامھم الــَمــــنُوطـَـــة بھم، ومدى تجاوبھم مع مستعملي 



  دور الوالي في حفظ النظام العام   
 

  

  247                                                                                                                    اإلحیاء مجلة
 

 اإلدارة من عوام الناس.
 

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم.أوال: 

  یا: معاجم وقوامیس اللغة العربیةثان
. ابن األثیر الجزري، النھایة في غریب الحدیث واألثر، تحقیق: عبد الحمید صنداوي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت 1

  م). 2008(
  م). 1967ه) (1384. األزھري، تھذیب اللغة، الدار المصریة للتألیف والترجمة (2
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  م).1953) (1. ابن منظور اإلفریقي، لسان العرب، دار صادر بیروت ط (7

  كتب الحسبة والسیاسة الشرعیةثالثا: 
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ق أحمد المطیعي، الھیئة المصریة للكتاب . ابن األخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقیق: محمد محمود شعبان وصدی2

  م).1976(
. أسامة السید عبد السمیع، الحسبة في اإلسالم ودورھا في حمایة المستھلك، دراسة فقھیة مقارنة بالقانون، دار الكتب القانونیة 3

  م).2011مصر (
  . ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف، الرباط. 4
  م).1946ه/1365المؤسسات اإلداریة في الدولة العباسیة، دار الفكر العربي بیروت ( .حسام الدین السامرائي،5
  .187م) ص 1997) (1. خالد خلیل الظاھر وحسن مصطفى طبرة، نظام الحسبة، دار المسیرة، ط (6
  م). 1993) (1. ابن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلمیة بیروت ط (7
اإلربة في معرفة أحكام الحسبة، تحقیق: طالل بن جمیل الرفاعي، مطبوعات جامعة أم القرى، . ابن الدیبع الشیباني، بغیة 8

  م).2002) (1معھد البحوث العلمیة، مركز إحیاء التراث اإلسالمي مكة المكرمة ط (
  م).1999. ابن الرامي البناء، اإلعالن بأحكام البنیان، تحقیق: فرید بن سلیمان، بمركز النشر الجامعي(9

. الَشیَرِزي، نھایة الرتبة في طلب الحسبة، قام على نشره السید الباز العریني، بإشراف محمد مصطفى زیادة، مطبعة لجنة 10
  م).1946التألیف والترجمة والنشر، القاھرة (

  م). 1997) (1.طوغان المحمدي، المقدمة السلطانیة، تحقیق: عبد هللا محمد عبد هللا، مكتبة الزھراء، القاھرة ط (11
  م). 2010الحسبة في اإلسالم، دار المطبوعات الجامعیة، مصر( .عبد الفتاح الصیفي،12
  .الغزالي، إحیاء علوم الدین، دار الكتاب العربي، بیروت.13
  م).1983ه/1403، األحكام السلطانیة، تحقیق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة (.الفراء أبو یعلى14
  م).  2003الحكام تحقیق: جمال مرعشلي، دار عالم الكتب، الریاض، طبعة خاصة ( .ابن فرحون، تبصرة15
  م).1955ه/1333.القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، المطبعة األمیریة بالقاھرة (16
  م).1978ه/1398لبنان (-.الماوردي، األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، دار الكتب العلمیة بیروت17
مد بن إبراھیم األصیبعي، الشرطة في النظم اإلسالمیة والقوانین الوضعیة، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، .مح18

  المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة.
  م).1970) (3.محمد المبارك، آراء ابن تیمیة في الدولة ومدى تدخلھا في المجال االقتصادي، دار الفكر بیروت ط (19
  م). 1968دار صادر بیروت ( تلمساني، نفح الطیب، تحقیق: إحسان عباس،.المقري ال20
  م).2002) (1.موسى راضي نصار، نظام الحسبة في اإلسالم بین التنظیر والتطبیق، دار الھادي، بیروت ط(21
 م).2007)(1یة، ط(.ھاشم یحي المالح، الحسبة في الحضارة اإلسالمیة، ھاشم یحي المالح، المنظمة العربیة للتنمیة اإلدار22

  رابعا: الكتب:
. أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات اإلداریة، ترجمة محمد عرب صاصیال، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون 1
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دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة  رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة ألعمال الضبط اإلداري،. حلمي الدقدوقي، 3
  م).2004(
  م).1997م/1996دار النھضة العربیة القاھرة (د الباز، حمایة السكینة العامة، . داو4
  م).1995زائر، مارس (أطلس للنشر، الج تاریخ النظم، الجزء الثاني، النظم اإلسالمیة، . دلیلة فركوس،5
  م).1982)(1. سلیمان األشقر، خصائص الشریعة اإلسالمیة، مكتبة الفالح، الكویت، ط (6
  م). 1998) (1. صالح بن عبد اللطیف الصنیع، التدین عالج الجریمة، مكتبة الرشد، وشركة الریاض، السعودیة، ط (7
  تح لإلعالم العربي ومطابع الوفاء، المنصورة.. السید سابق، خصائص الشریعة اإلسالمیة وممیزاتھا، الف8
لجامعي دار الفكر اعبد الرؤوف ھاشم بسیوني نظریة الضبط اإلداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة اإلسالمیة، . 9
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 305-91ألحكام القانون األساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في اإلدارة المحلیة المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 
 م.1991سبتمبر  04المؤرخة في  41م الجریدة الرسمیة رقم 1991أوت  24المؤرخ في 
 الھوامش:

 ).379/ص 10) (1994) (1عباد، المحیط في اللغة تح: الشیخ محمد آل یاسین، عالم الكتب بیروت ط (ابن  -1
 ).141/ ص 6م) (1991) (2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح: محمد عبد السالم ھارون، دار الجیل ط ( -2
/ص 5م) (2008كتبة العصریة، صیدا، بیروت (ابن األثیر، النھایة في غریب الحدیث واألثر، تح: عبد الحمید صنداوي، الم -3

 ).406/ ص 15م) (1953) (1وابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت ط ( وما بعدھا)، 236
 ). 389/ص 4( م)1998) (1التھانوي، كشاف اصطالحات الفنون، تحقیق: أحمد حسن سبح دار الكتب العلمیة بیروت ط( -4
 07المؤرخة في  14، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -5
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 .284م) ص 1983ه/1403م السلطانیة، تح: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة (أبو یعلى الفراء، األحكا -17
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 .67السید عبد العلیم أبو زید، المرجع السابق، ص  -26
 ، غیر منشور.40، فھرس رقم 042407م، ملف رقم 14/01/2009قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ  -27
 ر منشور.، غی166، فھرس رقم 37166م، ملف رقم 23/04/2008قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ  -28
 ، غیر منشور.736، فھرس رقم 050506م، ملف رقم 10/12/2009قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ  -29
 ، قرار غیر منشور.163، فھرس رقم 054250م، ملف رقم 11/02/2010قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  -30
 ، قرار غیر منشور.466، فھرس رقم 814304م، ملف رقم 15/07/2009قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  -31
 ، قرار غیر منشور.231، فھرس رقم 044612م، ملف رقم 15/04/2009قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  -32
)، وابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف، الرباط 60/ ص 7الغزالي، إحیاء علوم الدین، دار الكتاب العربي، بیروت، ( -33

 ).71/ص 28(
یَرِزي، قام على نشره السید الباز العریني، بإشراف محمد مصطفى  -34 یَرِزي، نھایة الرتبة، نھایة الرتبة في طلب الحسبة، الشَّ الشَّ

 .56م)، ص 1946زیادة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة (
 .61المرجع نفسھ، ص  -35
م)، 2007( )1( یة، ھاشم یحي المالح، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، طھاشم یحي المالح، الحسبة في الحضارة اإلسالم -36

 .174ص 
یَرِزي، المرجع السابق، ص 179ھاشم یحي المالح، المرجع نفسھ،  -37  .12، والشَّ
یَرِزي، المرجع نفسھ، ص  -38  .22الشَّ
 .34المرجع نفسھ، ص  -39
 .182ھاشم المالح، المرجع السابق، ص  -40
یَرزِ  -41  . 79ي، المرجع نفسھ، ص الشَّ
 .259م) ص 2010الحسبة في اإلسالم، دار المطبوعات الجامعیة، مصر( عبد الفتاح الصیفي، -42
یَرِزي، المرجع السابق، ص  -43  .80الشَّ
 .42المرجع نفسھ، ص  -44



  محمد مستوريد/ 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                              250
 

                                                                                                                                                                             
 .200، وھاشم یحي المالح، المرجع السابق، ص 42المرجع نفسھ، ص  -45
)، ومحمد المبارك، آراء ابن تیمیة في الدولة ومدى تدخلھا في المجال االقتصادي، دار الفكر بیروت ط 76/ص28المجموع ( -46

 . 107م) ص1970) (3(
قانونیة دار الكتب ال أسامة السید عبد السمیع، الحسبة في اإلسالم ودورھا في حمایة المستھلك، دراسة فقھیة مقارنة بالقانون، -47

 م)، 2011مصر (
یَرِزي، المرجع نفسھ، ص  -48  .14الشَّ
 ).168/ ص 2( م)2002) (1موسى راضي نصار، نظام الحسبة في اإلسالم بین التنظیر والتطبیق، دار الھادي، بیروت ط( -49
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VWا��� :  
�BC"م � �D�(�Eو 
������ ���H ا����FG ا��I ا�� JEو ،L��#��Gو M��J�� �-�"�N ا��B. را�P. &�"ا� �$N
 �BQ�.�R. �#.�I �Sآ Uإ� F�� ). FH�QE ،دة�J�.ة و��� . MG�Q�+ �������
 رG�ھ� ا�-��ة ا�G �Nر�Jا� ���Pا�

���� و���
 JN �ه و�
 ا��Cد +� Yو���L ا�#�
 إط�ر �G �H����(، وL#$JN ا�$# �� إS"ا�L ا�N�RH+ L(� Iإ �N\N
�$L ا�J\[�� وا��#��.  �J. م"���ة .M ھ� . ��#��CE �%�I 
G  


�M ا�)^.�J�� ا�B+ د�CE 
�ت ا����FG وا��$�_� ا���
 إ+�از )G &�"دور ا� b�_"E c-dا ا�eول ھ�-�( 
�g�$�
 ا�-��ة  ا�G b_وا �hأ �B� ن�% 

 ا��������ت ا����FG ا� (Y�� L��ت، .( S^ل د�$��J��( *��ه .( ا�

                                                           .FG�����M ا�)^.
 ا��J�
 +�وز ا�G ار����+ ����� إذ أدت دورھ���       ا�
:��	��Xا�,���ت ا�� �
ا�"�&، ا���������M ا�)^.
.FG ا��J�  ، ا�

Abstract:  
The endowment (Waqf) is an important source of vitality and effectiveness of society, and a 

vivid embodiment of the values of social solidarity, and the consolidation of the concept of 
ongoing charity in providing social life with continuous and renewable benefits, as it moves 
from one generation to another, carrying its deep implications, in a practical framework 
embodied by the awareness of the individual's social responsibility, and increases his sense 
about the issues of his Muslim brothers, and makes him in a continuous interactive movement 
with the partial and total concerns of his society. 

This research aims to clarify the role of the waqf in highlighting the characteristics of 
solidarity and cooperation that are unique to the Contemporary Islamic society that 
differentiates it from other societies, by reviewing the institutions of social solidarity that have 
had a clear impact on social life, and played their role efficiently in the emergence of the Islamic 
society of solidarity. 
Keywords: endowment, Waqf, social solidarity Islamic society. 
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�M ا�)^.�J��[~ ا�PS أھ� ).

 
G FG��)�� RG^ �( ا���Iوا� �����
 ا�G FG���( أن N "د +��BQ ا���# ��دU#�N ا���ت وا����ت، و.( ا�-
.�R$+ LR$+ ��N ص"g���ن ا��Qd����J � ا�"اI� أو %% )N�ا ا�eB+ ا"��% �h  
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�M ا�)^.
 � N$�ف �J���G ،و*��ھ� )��# ��L."BC ا���.F +�( ا�+ FG�� YE%� ا���B#% ا�)^م M]و��ا
�و��  �Gد�N أو$Eو ،��N�% ء��د�� و�'g ء�Sف إ�$N ��
أ����� أو )#��d، وإ���$��، و+eBه ا�� �#U ا��d وا��H"ى دا[

.
������M ا����FG ا��J�+ 
�M ا�)^.�J�  ��ف ا�
 FG�
 ا���G رز��ن ��و��ف دور +% �HG ،(
و.( .��ھ� ھeا ا����FG وا��$�ون وا���ا) �Iا�"�& ا�(^.

G ھ��� أو )BJ��� 
��ت ا��J��M ا�� #�، .( S^ل ��N� ا��J��ت ا��G )�+ �Iوا���ا�����ل ا�J�
 ا�CG ؛�B� 
�
 .F.وا�را )�%� ��ء وا�C$Rا� �N�
 ور������
 ا���CD& .( ا�ز.�ت و��H-E ا����FG ا�G رز��ن �L دور +%
�ن �#"�& دوره % ��% ،��d'ة ا�\B���I ا�دو�N وا�Eت وإ��C�� �
 إ���ء ا�G L$Nف ر�PN ن�% �و.( ا�"�& .

�
 ���E� ا�G F��E 
��ل ا�$#J�
 ا�G  .ارس و��� ا�$#"م�  
�" أھ� ھeه ا�و��ف QEر�RI M]روا )." L+��% 
G ،
��d ا� UC'P. ر أورد ا��%�"ر�
 ذات ا�طGو
�ت d�����، ا���ارس، ا�� ��: (ا�BQ. �%eG �B�G ف�PE 
�رف ا��P��M ا�)^.
 وا��J�
 ا�G �.�� 
ا��

�ت وا�+�ر، ا�QH"ات اN�H دق، ا��QCت، ا���C�� ��ھ�N( ا� ^ح �#QJ"د، إg^ح ا�J "ر، ا�$�.�، ا�J��ط�ت �#+��
 FG���ت ا���J. M��� �#�� U�I &�"ا� ���
). وھ�eا ا.��ت ر)I��ء، �-� ا�_��ق �#U ا�$#Cا�� ،�+�H�ا�

  .����#$E ،��-g ،�������
: ا�����  ا�
 
G ا�"�& .( أدوار L+ م�� �. F% U#� ء"Rم أن � #� ا��H�
 ھeا ا�G �QQ��N �و
��LE ا���C#�D وا��J. 

 FG��ت ا��� (Y. د�� 
G &�"ذج .( دور ا���� c-dا ا�eل ھ^S ). ض�$� Q( ���، وإ�BR$+ Uإ� �Q-�أ�
� �( *��ه .( B+ د�CE 
�ت ا����E& وا��$�_� ا�����g وإ+�از )$��M ا�)^.
 ا��J���+ 
�����ا�

�ت. $��J�  ا�
�L +$� ھeه ا� HE ع"_"�
:و�� ا���R ط�d$� ا�Eا� "-Qا� U#� ��E�Sو cI�d. �h^h Uإ� �.�H��  

 ��T�  

 ا�)^م.ا��NL_ ا^ولG &�"ا� :  
#`�aا� _NLا�)^م.ا�� 
G 
�����  : ا����FG ا�
_��aا� _NLا��.
�M ا�)^.�J���+ 
������ت ا����FG ا� (Y. د�� 
G &�"ة ��ور ا��g��ذج .$�� : 

��Rخ�  
  

  ا
%$ما��NL_ ا^ول: ا��12 +# 
  ��dXم ا��12: -1

�$L و�"ف، وھ" .P�ر و�&" ا����1Q ا���fي ���12: -1-1�
 ا�#�� "ا�-�d وا��MQ، وG &�"1ا� .  
 �Bا�� �h ،ً��Nرد �����E ��� UQ$�ا�-�d وا��MQ وھ" .P�ر و��C ا��
ء إذا L� dI وأو�eB+ L�Cا ا�

�dا ا�eل ھ�H�G ،ل"$C�
 ا�"�& �#U ا)� ا�Qر أ��P��U#� M أو��فإط^ق ا�� �h ).�2 و�& أي ."�"ف، و   .  
1-2- :12��� #	$g")1 اQء  ا�����BHCا� &#�Sهللا  -ا �B�Iح  -ر^'g�ا 
G &�"ا� UQ$. ن��+ 
G

،L.��Iأ �$+ 
G �BG^�S� �$dE 
�م  ا�����Iو.�ة ا�"�& و*�� ذ�� .( ا� L���%-� ا���Pف L�G وا)��
 �#E �#��
:ا���BHC ا�����C، و.( #N ��ر .�D� ت�CN�$ا��  

- :��XhN1 ا�Q��R  م�ا�-���N ��CQط"ن ��م �\وم ا�"�&، و.( �I ا�"ا�& ا���"ع �LG�� c�I ،LQ ا�.
:L�"H+ 
 S�َ ا����" ا� ). ��#��#"ك �( ا����رQ� �N�ھ� إ� أ�L *�� �زم �" ر�M 3"ھ" �dI ا�$��% "BG ،

  ا�"ا�& Q� bg�ه ا���"ع. 
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- N :������� ا� L� N�$E L�#� �E��N& ا��% ،LQ� ع"������ أن ا�"�& �PEف �زم � JN"ز ا����ى ا�
،�BCوج ا�$�( .( .#� وا��S :L�"H+ 
����
ء .�ة و�"ده �ز.�  LG�� c�I ا+( ��G�َ ا�� �$CQ. ء�"ھ" إ�'


 .#� .$'�L و�" �N�HEا"G ؤه�H+4.   
-  :���+�i1 ا�Q��R �'dE�. ��* L�G ���#��"�"ف �#�F+ ،L ھ
 .#� ¡ �\ JN$#"ن ا�����"ا�& و� ++

،F�
 ر�G�$N c�I:  U#� L�d"ن ا�"�& +�B�"H وG ف�Pا�� M'H+ LQ�� ء�H+ M. L+ ع�C���ا )��N ل�. �dI"
�ح ."�"د"d. ف�P.5.  

-  :����hN1 ا�Q��Rن"#$JN  �B�G ف�Pو��( دون ا�� �B�#� ف"�"�
 .#��� ا�G FS�E �G"�"�ا�$�( ا�
��M�d وا�+:L�¢+ &�"ا� FdQI )+ ��Iم أ��ل �(  �dB، وإذا .�E"ا � E"رث �N c�I ،�BQ$�ف ا�.�"�dI ا�

 �B� b�dN � ��#. �B�#� ف"�"��ل .#��� ا�$�( ا��"�"�G إ�U ا�Hا�� M. �$CQ���ا���Pف L�G وا��P�ق ا�^زم +
"L�G �#'�  .6ا���Pف ا�

�ءت � 

 ا����$��� أ+" زھ�ة .�D#& ھeه ا�-. ~Dو� &�"#� M.�� &N�$E 
G �H+�� ا��$�رف ا� B+
 ). �BJ� �$CQ�� و�$F ا�BQ�� ء�H+ M. �B+ ع�C���ا )��N 

 ر��d ا�$�( ا��G ف�Pا�� MQ. "ا�"�& ھ" :L�"H+

�ء"Bا+��اء وا�� ��Dت ا��B�7 .  
  ��iو'�� ا��12: -2

. ���g L�� ،��Q* ن�% )�� Lوب إ���Q. "ء، وھ�BHCق ا��CE��ت، و�� ��dh ا�"�& .��وع +��Pا� )
�ع.�����Hآن ا����N وا� �Q ا����CN وا�+ �Bب إ���Qوا� �.��ت ���Pو��� ا���.  

2-1- :0Q�,آن ا��Tا�  :��Dا� F$G Uآ��� ا��ا��� إ��Hت ا��Nا�  
U��$E L�"� 
G ��� d-ُِEُّ"نَۚ �: % َّ���ُ"ا اHCِQُE Uَّٰ�Iَ َّ�ِd�ُْ"ا ِ.َQَE )َ��  :ان��  ].92[آل �

L�"و� U��$E: � َُُۗ�وهC�ُْN )َ#َG �ٍ�ْSَ )ْ.ِ ا"ُ#$َCَْN �  ].115[آل ���ان:  �َوَ.
U��$E L�"ىٰۖ � :و�"َHََّْوا�� ِّ�ِd�ْا Uَ#�َ َو�ُ"ا�$ََEَواْ�ُ$ْ�َواِنۚ  َو �ِhْ �َو�ُ"ا َ�#Uَ اْ�ِ$ََE �َة:  �َو�]��   ].02[ا�

2-2- :�Q�Lhا� �h.ا�  �J . "ا�)^م ھ 
G 
QNء«أول و�& د�d� « 
dQا� L (ي أeا��  L.و�� )�I
��و +( �"ف، �h ا�� J� ا�dQ"ي � 
Q+ ¶�� م�Bم +( ا�"�#% �G��_ 
G "وھ ،�B#S�N أن Fd� ،�QN����ا إ�U ا��B.

 
dQه ا��Q+ ،ة�JBدار ا� �QN��
 ا�G� ��B. م�� ��� ،L���
 ا� �Q ا�و��JB#� Uة، ��d. �Qك �G Uا .( .�� إ��
�QN��  .8ا�

 �$d( "ة وا� ^م، وھ^Pا� L�#� 
dQا�)^م، و�& ا� 
G ف�� ،�N��Dت ا�^�� �وأول و�& .( ا�
 )��# �
 �#�L ا� ^م، و��M. FE ا�dQ#� ودودا �d-. ن��BN F"دي، ا)��N��D. L، و%�� ���% ،�QN����I"ا[� +


 و�$�G »�Iأ « �dgإن أ :Ugا� -أي ��#� -وأو".¢G م"N F�� �و� ،U��$E أراه هللا c�I �B$RN ،��-�� 


 �#�L ا� ^م dQل ا��HG ،L�Nد"BN U#� "وھ �Iد«أ"BN ��S �N��D.« ،�$d ا�-"ا[� ا� �#E 
dQا� �dو� ،

،�B+ ق�P�G �BC9أي: و�     .  
�ب ر)"ل هللا  ا
)��ع: -2-3-gأ M���+� +( �d� هللا ر_
 هللا « :��ل �#U .��و��� ا�"�& �أ�

LQ�:«  ب ر)"ل هللا�-gرة .( أ�H. ا ذا�Iا�#� أ �."�  ���g L��. ). ��. �dI �ر إ�Pوا�� )N���B�.( ا�
  . ،�G"�".10� ���Eى و� E"رث و� E"ھ�"

  ا��i� m� ��,Nو'�� ا��12: -3
 U#� ا�-�ص F% ص�I أن ا�)^م 
G &�"و��� ا���. ). ���%�(،D#�E~ ا�-� ��ء وا�C$R��+ �dا� 

 ���� و�#�QNد :
�M ا�)^.�J��دة وا�$#�، و%��e ا�BQ"ض +� �"ى ا�d$ور ا��% ،�N��Dت ا�� (Y�وM�J�E ا�
.��-gو �Nد�Pوا��  



  ���ل ���Nد/  - أ���,� 	�L%� /د
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و� �� أن ا�"�& �d�$N واI�ا .( ا�")�[F ا���#E ��H-�� U#� ا����N ا���e� ،�#�dQ ��ع ا�)^م ا�"�& 
)�%� �� �#U ا��HCاء وا�.�� �$C� م�HE 
�ت ا�� (Y��ت و*��ھ� .( ا��C�� ��دة وا�$#� وا�d$11ودور ا�.  

  ا��NL_ ا��a`#: ا��,�+* ا()���'# +# ا
%$م
  ��dXم ا��,�+* ا()���'#: -1

-  :L�"H+ أ+" زھ�ة ��-. LG�$N" ن��در أو ذي )#'� F% ن"�N وأن ،�B����� ���C% 
G �$د ا���Iن آ"�N أن
$��J. 
G ^�C% b��P. U#� ��G�-�
 ا�G ���^�. M��J�
 ا�G ������ه +����D، وأن �E"ن %F ا�H"ى ا�� N L

 .��
 وإ��.�U#� L أ)� )#�������ء ا�Qdا�_�ار �( ا� MGد U#� ��G�-�
 ا�G �h ،ا�_�ار MGد، ود�Iا�
 L�"� 
������$UQ ا����FG ا�� M.�� ��d$E ·#+أ F$و��:  »�R$+ LR$+ ��N ن��Qd��% ).Y�#� ).Y�  .12»ا�

�� +( أ --. LG�$N" :L�"H+ b��Pا� ��I ،����Jا� ���C% 
G �$اد ا���Gن أ"�N أن 
�C#ا� UQ$�
 ا�G L+ �PHN
 ��G�-��U#� )��^�. M ا��J��$L، وأن �N"ن %F أ�Gاد ا��J. 
G ^�C% در�� F%ن و�وان �N"ن %F ذي )#'

�M وإ��J��ء ا�Q+ U#��$.���.�U#� L أ)� )#���، وھ" .� LQ� �d$N ا�-�cN ا�����d$E &Nا  »#� ).Y��Y.( ا�
�R$+ LR$+ ��N ن��Qd��%«13.  

� +��BQ )"اء أ%��"ا أ�Gادا أم  -��G وا��� �Nو M��J��ء ا�Q+أ ).�R�N أن" :L�"H+ ان"#� bg�d� LG�$N� هللا �
 ��+�JNذ ."ا�& إ�DEا U#� )�."�-. أم �.��I ،ت������ر، ��I�ا �N�-�% ��d#( ا����� أو �N���% �BQ�+ ���G

�د JN� ا"Q.�R�Nو M��Jون ا��$�N c�I ،��.^(ة ا���H$ا� Fأھ ). MdQN ���� 

 وو��ا����Nر إ"$� ). MGا�+
"FRGا� M��J�  .14ا�

- d� LG�$N" :L�"H+ ل��� �d� ا�$Iل أ��M� ا�$�J��$H�G L"م �L ا��J. ���C% 
G د�Cا� ��PN أن + �Q� م\#N ��
 L���% ¸C-Nو ��D��+ M��J��� ا�N ��ه وا� #'�ن .Jا� �Nدر و�" �( ط���ء ا�-�ل ذ��، وأن HN�م %�G Fد �Rا��
 U#� ��G�-�
 ا�G �Q.�R�. ���^�. M��J�
 ا�G ������L وL�¢� MG�N. و+F% bdPE ��e ا�H"ى ا�� �Q+ 
#$Nو

 
Gو ،LQ� ر�Rا�ذى وا� MGد U#د، و��Cا� b��P. ��N"� �(أ U#� L�.��M وإ��J��ء ا�Q+ U#� ��G�-�ا�

������ء ا�Qdا�_�ار �( ا� MGد U#و� ���دئ )#�d.15"و  .  

:��Eط ا��HQا� 
G L�
 ��ر������FG ا���#� �Iوا UQ$. ل"I �H+��ت ا� CN�$ا�� F% M��JEو �C�E  
- #� )�$�N L$��J. ه�JEت ا�d��M +¢ن �#�L وا�J�
 ا�G د�G F% �-N أنأن LEا�"�� ذا 
G ،�B+ ن��Eا� L� 

 ،)N\���ء وا�$C$Rر �( ا��Rا� MGود L� ��� �#��B إ�'�ؤھ"�N ��"HI د�C#� وأو�" ا�.� أن M��J�N-� ا�
�L�N .( ا��F%º وا��P�ع.�Iو 
������ء ا�Qdا� �Nار���ظ �#U ا)�C-ف ا��B+ ذ�� F%  

-  F_�G 
�M إ)^.�J. ء�Q+ LG�ھ 
������M، ا�-�%� وا��-�"م، I"ل أن ا����FG ا��J�L�G U�^�N ا��Cد وا�
   .�_��.( وا��$Rده ا��" N �(���. M��J. م��� 
��N واI�ة وھ*  

  و%�o�TNR *p ا��,�+* ا()���'# +# ا
%$م: -2
 ،L�Iو�"ا L���$. F�+ س�Qا� )�+ LH�d'Eو LH�H-Eو 
������ن �¼)^م FRG ا� �d إ��N�HE U ا����FG ا�%

�Nء  �( ط��Q+ 
G ة���� 
������دئ ا�^ز.� ���e، و%"ن ا����FG ا�d��م وا�-U#� c ا�داب وا��Iا� MN��E
،L]��L� �Q�� �HG M ا���N$� ا�)^.�� و)�[LH�H-�� F وإ���J�� دورN ا�BR$dG ،L#]�� �G$�دت وQE"�� و)

"#'. �BR$+ ،و������ .Q"ط +BR$+و M��J���� .Q"ط +BR$+ ،دوري ��* �BR$+و�BR$+و ،�RN�Cب ط#� ا� 
.�#�RCب ط#� ا�"#'.  

2-1-  :�qQ�Xا� rط� ����gا�� *p�%ا��  
��(،  ا���uة: -2-1-1# �� هللا �#U أ."ال ا�B_�G 
� ھ" ا�\%�ة، ا��B�� وأھB�أول ھeه ا�")�[F وأ��

�F ا� 
G ��(��M ا�� #�، و. �ھ�� أ)�J��FG ا���� �H�H-Eو ،�Bوأ."ا� �B C�� ��%\Eا و��B'Eو ،��D� �ا���dھ
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��P^ة+ �Nآن ا����Hا� �Bن ا�)^م، و�����"د ا�)^م -ا��)"ل ا����N ا��%( ا����c .( أر%�- ����h 
G �
�$_". )N16و���.  

  �JE �Bأ� ��% ،)N�ا� ). ����( ،LdI�P� ��#gا�-"ا[½ ا� )� ^_�G �+�P� ·#+ ل�. F% 
G �d�وھ
 وا
���N) .�ة واI�ة.� �Q() ل"I F% 
G .�B+ �-#N ��ر، و.�
 ا�\روع وا��G د�P-ا� �Q� �JE ��%  

 Uإ� �G�_���م، +� F��+ 
�M ا�)^.�J�
 ا�G ا���وة MNز"E دة�
 إ�G ��d% دور ). �B� ���ة �%\��G
 .�B]ا�HG U#� د�Eو �B]��Q*أ ). eSYE 
BG ،��زھQ�%ا�."ال و��م ا �Nو�Eو 
�����  ا��ور ا�

�LE، وE'#� .( و)�[E F ا��"��: -2-1-2Gو Fd� L��. ). �# �
 +L ا�g"N �. 
�����-��H ا����FG ا�
�ء �dEع BHCح ا�^'gا 
Gو ،LE�Gأو +$� و LE��I ل�I ،�.أ F$C+ م��Hا� 
G ا���� Uإ� �B$ا� UQ$�+ ��� ��g"ا�

  .�$CQ. ن أو�% �Q�� ت"�� +$� ا�. Uف إ��R.  
�ل� c�I ،�Q ب وا��
 ا���G و����. ��g"ا� �d�$Eو  :U��$E� ُت إِن"ْ�ُ%�َِ� َ�#َْ�ُ�ْ� إَِذا RَIََ� أIَََ�ُ%ُ� اْ�َ

 َ)�ِHَّ��� َ�#Uَ اْ�ًُّHIَ ۖ ُ�وِف$ْ�َ�ْ���U: 180[ا��Hdة،  �Eََ�َك Sَْ�ً�ا اْ�َ"�gَِّ�ُ �ِْ#َ"ا�َِ�Nِْ( َواْ�َْ�َ�ِ+�َ( +ِ$E L�"و� .[� �ِ$َْ+ )ْ.ِ
 ٍ)Nْأو َد �َBِ+ 
gِ"ُN �ٍَّ�gِء،  �و� Qل ر)"ل هللا 12[ا���ل: �� LQ� هللا 
 :�]. أ.� .( ا� G �Q$( أ+
 ھ��Nة ر_

»�����
 أ�G ��� دة�Nأ."ا��� ز c#�+ ��E�Gو �Q� ���#� ق�PE إن هللا«d� �%ا��� ). )N����ء +G"ا� �JNو ، F
 �BHI اeBG �hا�"ر ��زھ�
 I�ود ا��#c و� L�#� �N\E إ� إذا أG ن"�Eو ،��g"اج ا��Sإ ��ب E�ارك .+ ). 
وھ

� ا�Q�بB��Iو ،�dل ا����LE .( أ��I 
G 
g"��ت ا�G17 .  
 U#� م"HN �H� ��g"ن ا�� ،
�M ا�)^.�J�
 ا�G ار�H�(�ا �H-E :M��J�و.( G"ا[� ا�"U#� ��g ا�

 L�G، وQE\ع ا�-H� وا��Q��R .( �#"ب ������U#� F إ���� ا����FG ا�$E �Bأ� ��% ،)�Gط� )�+ 
ا���ا_
 ). �N\E ��% ،���
 ��B .( ذل ا� Yال وا�-g"�
 ا��-Eو ،)��# ����� +�( ا����ا��HCاء وHE"ي ا��وا+� ا�
 
g"N )�% ،)��# ��.� ا�� ��CE �N��S MNر��ز .�Jإ� 
G ھ�� E �و� ،)����-���h ا��HCاء ا�*¿% ��Dل ا���أ�

�.�، أو F$JN ر� �d��. أو 
��#$E وع��. �.�
 إ�G L����D� L�.� ط#�d ا�$#�+J\ء .( .. MN18  .  
�ل و�-"ه %�ن HN"ل:  :19ا�vhور وا�,�Xرات -2-1-3. ). �# �� eQNره ا�. 
�����و.( و)�[F ا����FG ا�

:U��$E L�"H� L+ ���ء واG"اء". وا��HCا� U#� ���g أ�& ���ة 
  ].29 :[ا�-½ �....َوْ��ُ"Gُ"ا �eُُوَرھُ�ْ  .....� " ¡ �#
 FG��%�(، أو PE�ق �#U ا��HCاء، إذا ��F و.( و)�[F ا��� ��Ld هللا �#U ا�� #� .( إط$�م �#"N �.

U��$E L�"� :)���رة ا��C% )�G ،L�C��D. U#� �+"Hو� ،L�'D� ا��C�E ....)��N أو ½I م أو"g 
G ����� �C��D.: 
�"َن أَ  ...�ُ$ِ'ُْE ��َرLُEُ إِْطَ$�ُم َ�َ�َ�ِة َ.َ �ِ%�َ( ِ.ْ) أَْوَ(ِ� َ.َّC�ََG ْ�ُBُE"َ ْ%ِ ة،  �....ْھِ#�ُ�ْ� أَْو�]��  ].89[ا�

 :U��$E L�"� ½-��
 ا��Iام +G ��Pا� F�� رة�C% ).و�.....  َ)�%ِ��َرةٌ طََ$�ُم َ.َ َّC%َ ة،  �....أَْو�]��  ]. 95[ا�
:U��$E L�"� ر�Bرة ا���C% ).و �.. .�ًQ��ِ ْ.ِ )َ�ِّ�(ِ ُم��د�� �...Gَ¿ِْطَ$J�  ].4 :[ا�

 .
������رMN ا����FG ا��. FN"�Eة، و��HCا� �Hd'ا� ���
 إ�G ة�]�Cا� �d%أ �B� رات�Cأن ."ارد ا�� UCDN �و  
2-2-  :���qXا� rط� ����gا�� *p�%ا��  

�2 ا���gع: -2-2-1"  ،)����-�� ا�� #� إ�U ا��HCاء وا�B+ ع"'�N 
g��� ا��'"ع ھ
 ا�P��� ا��
�M ذ�� �N ��
 .H�ار .� U'$N، وإ�G �N�-E ��* ).و ،�H#'. �B�G إ�\ام ��* ). �dت ا��B� ). �B�وإ�U أي 

  إ�C� U �� ا����dع و�N�HEه. 
Iوا� �dه ا�"�
 ��U وG ق�Cل وا��edا� U#� ا�)^م �$N�� ��I �و�CQي ا�"B� N ن، +¢)#"ب�"س  

 ���g FRG 
G ء�� ���ن و. Iوا� �dوا� ��Dا� 
��$. �# �
 ا�G ���Nو ،�Q�#ب ا�"#Hا� &'$� Nو ،�Q.Y�ا�
 :U��$E L�"� ا��'"ع� 
ِG Fَِ+�َQ(َ Mَdْ(َ �َْ�َd�َأ �ٍَّdIَ Fَِ��َ%َ ِ 
 َ)Fِ�ِd هللاَِّG �ُْBََن أَْ.َ"ا�"ُHCِQُN )َNeَِّا� Fَُ� َّ. ُ( ِّF%ُ ۗ �ٍَّdIَ ُ�َ]� ِّ. ٍ�َ#ُdQ

 ٌ��#ِ�َ Mٌ(َِوا ُ ََ��ُء ۗ َوهللاَّN )�َ�ِ &ُ�ِ�RَُN ُ   ].  261:[ا��Hdة �َوهللاَّ



  ���ل ���Nد/  - أ���,� 	�L%� /د
 

  

 2021أ�����  -29 �دد:�ا                                      256

�BQ. M��J��� �#U ا��Cد وا��  :20و�P��� ا��'"ع G"ا[� 
- ) Iق إذا أ�P����G ،ق�P�� G"ا[� g��� ا��'"ع �#U ا��Cد: ��Eح ا�P�ر وFS�E ا� �ور �#U ا���CQ ا�

�س g�را، Qأ��ح ا� ) -������N ا�G ،ره�g ن، ا���ح� Iل، وأ�"اع ا����#� .( ا�N ��+ �B$Cو� ،�#Dا� Uإ�
.��� و*��س g�را، أ���ھ� ���� وأ%��ھ� ھQأ_�� ا� ) -N � يeا� F�Ddوا� ،�d#� �B�� وأ�$ C� �Bdوأط� 

- ��% �# ��M ا��J��M: ا�F$JE ���P ا��J�، )�ة ا�"اI�ة، �I�N ا�H"ي ا�G&�$R"ا[� g��� ا��'"ع �#U ا�
�ن، �ن هللا  Iا� 
G �d*����ل +���I ا�g �$��G ،� $�
 إ�U ا�Qا�� ) -Nو ،\���در �#U ا�$Hا� &'$Nو

 :U��$E ل�� ،Lإ�� ) Iهللا إ����أ ) Iأ ��% ) Iوأ� ~PH77 :[ا� .[  
2-2-2- :�Ldا�)^م،  ا� 
G 

 ا��Hآن ا��dB ."رد آ�S .( ."ارد ا�$�F ا��'"�G واردة �Bو.��و���

U��$E L�"H+ �Nا��� :��ً�N�ِ َّ. �ً��ِQَهُ ھ"ُ#�َُG � ًCَْ� ُLQْ 
ٍء .ِّْ�َ )�َ �ْ�َُ� )َdِْن ِط¿َG ۚ ً�َ#-ْ�ِ َّ)BِِE�َ��ُgَ َء� َِّQا ا�"ُEء �آ� Q4:[ا�.[  
 ،)��# ��ء +�( ا�Sو��� ا�-� وا� ،)����-��� ا��HCاء وا��I �( 
G ھ�� E �dBوا�QE U#� F�$Eو ���

 
G ر ا��'"ع"g ). رة"g 
�M ا�� #�، وھ�J���(، وFN\E ا�-H� وا�- � +�( ا�# �روح ا��$�ون +�( ا�
  ا�)^م. 

  :�BQ. M��J��� �#U ا��Cد وا��  و�#G �dB"ا[� 
-  bا�� ). L C� �B'Eو L��Iب .( ر�Hوا� F�� ر_� هللا �\ وB+ �# ��ل ا�QN :د�Cا� U#� �dBا[� ا�"G

.�� U#� L�+�E ا�\ھ� و��م ا������ �#U ا�����% ،FDdوا� 
-  ،�� ����دي و�" +Bا�� U#� �-ن ا���%�(، �eا % ��ت ا��HCاء وا���I 
RHE :M��J�G"ا[� ا�U#� �dB ا�

 ���� YNدي إ�U إ����( وHE"ي روا+� ا��Hب وا�P#� +�( ا��Gاد، .# ���� روح ا��$�ون +�( ا�QE U#� F�$E ��%
"��" ا� .�BQ�+ ء�Q-ء وا���R�dا�- � وا� FN\Eو ،)��# � دة وا���C +�( ا�

 L-�-g  ا��12: -2-2-3G �# . ي رواهeا� cN�-ء ا��� L�G«و �إ L#�� LQ� M'Hت ا+( آدم ا��إذا .

L� "��N b��g �أو و� ،L+ MC�QN �#� أو ،�Nر�� ���g :ث^h ).« ا��)"ل M_و L+و ،�  
ا�)�س ا����
N��Dأ+�ز ا�د�� �#"�& ا� ). �$N يeر وا�"P$ا� F% 
G ،
�M ا�)^.�J�
 ا�G س"�#�( ا�eي %�ن �L أ�hه ا�

)��# �
 �C"س ا�G ��Dا� 
��$. ����� �"اط& ا��d، و�gأ U#�21  .  
�ع C���ل ودوام ا��̧ ا� C-� ن��_ L�Gق و�Cل وأ+� ا�����ت وأ�F ا����Pا� FRGا�"�& .( أ �$N ��e+و

 ��H-Eو L+ ن"Q -�� ا�B�G �G�QE 
�دة .LQ آ.�دا +$��ة، و�H� ذ%� ا���رN¶ ا�)^.
 %���ا .( ا�و��ف ا��C�(�ا
 ��]�� �BQ. ال ا�����\N �. 
�ت ا��d ا�����ة وا��B� U#� �B]�
 إ��G �Bdاھe.رھ� و"Pرھ� و���#U ا�S^ف أ�'

  . U�I22 ا��"م
������ل ا����FG ا�J. 
G ا�م � (Y���"�& ھ" ا�G �
 ."اردھG ة\���. � (Y. "ا�)^م وھ 
G 


 FG��.#�، و��F و�"ھ� ��N�ة .( ا���D وا���� ���QE M��J���� ا�QE 
G دوره L� ن��، و%B��Cت إ���J.و
� ا���+�"ن U�I ا��"م.BG�$N �� 
�����  ا�

�LE وأ+$�دهB��%�(، ،و�H�HI ا�"�& أ�L وإن E$�دت  �
 ا����� إ�U ا��HCاء، وا�G ولYN  ،م��Nوا�
 ���ل ا��-�و.�(.....إ�¶، �H� وCت، وا�ط����ب ا�--gت وأ��ء، وذوي ا�$�ھC$Rء وا��وا�را.F، وا���+
 �N��ل ا��d ا��ا[�� ا��
 �N�Eھ� ا�و��ف، ھeه ا�����ت ا����G#�� وأ� (Y�� ا�����N ا���FRC+ ��G ا�$���ھY�ء 

eا� 
������.( ا�Rروح ا�� U#� ��#�
 ا�CQ"س، و�$#L .( أھ� .��E\ات ��d$E �$Eا �G ا�)^م L(�* ي

�������23�.L ا�  .  

 �B+ �PHN 
�M، وا���J�
 +��Q ا�G "�������وھ�eا ا)�'�ع ا�"�& ��d ا���رN¶ أن �H-N "ا�-�%�� ا�

، وا��$#�� ا�"������
 وا�-Pق ا��Cا�� )�. �Hو� ،�Sآ Uإ� M_و.( و ،�Sآ Uاد .( .�%\ إ��Gل ا��Hا��C ،
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 ). ����� ��G�Hوا�� �������، ا�$#������ت �#E U- �( . �"ى ا�-��ة ا�P-�� وا� G ،��%�-ا� �#E ��H-E ).
  .M��J�  أ�Gاد ا�

 FG��E ،�Hdت وطeC� إن 

 وھ������ ا�)^م ��-��H ا����FG ا�BPPS 
E#�� ھ
 أھ� ا��"ارد ا��
G�����M ا�)^.
 ا��J�� +��BQ، و+�ز ا���G س�Qا�"Hوا�� �dا� U#� �BQ�+ ���G اده�Gو�"ا أ�$Eو ،�Iا�"ا � J��% F ،ى

�ط�ه �N ). L."� 
Q+ ). ج��-��� وJN� ا��Iة ا��"Sا� ��$Q+ ��HCا� �B+ �$QN ،��N�% �������
 إ��.� ��ا�� اG
 .Lا�\Iوأ L."�  آ�.L، و�CNج �LQ ھ


، أ�������\ ا�"�& �( *��ه .( و)�[��H-E F ا����FG ا�N ��ة، و.��رLG *�� .-�دة و� . P. ن
� ا�\%�ة و� B#��E � ة���% �N"�I ��#G��E ت���'H� ا��Iرا و�P. LQ. F$JN ��� .�dE'� +��ط ا�"ا�& .B��

 �H+�( �QNرأ ���رة  ».��d-E ا�Fg وF�d E ا��CQ$�«ا�P���، ھeا .( ����I، و.( ����I أ�Sى أن ا�"�& %d$+و

 «ا+( �JI ھ": G ف�Pا�� M'��$CQ��، و�gف ا�B+ ع�C���وم ا�N 
 ».ر��d ا�$�( ا��

� ��Cد Q#$� ��M ا�)^.
، وھ" .�J���+ 
�������"�& إذن ھ" أھ� و)�#� .( و)�[��H-E F ا����FG ا�G
 FG�
 د�� ا���G &�"ور ا��� ��N�-ذج ا���Qاض +$� ا��$�(� ���-dه ا�"ر�� ا�eھ )�_ ^.�% ��-d. L�

  .
�����  ا�
_NLا�� #�$%
 ا���a_: `��ذج ���"�ة �ور ا��12 +# د'0 �/%.�ت ا��,�+* ا()���'# �������& ا

 :
#N �. �%e� 
�M ا�)^.�J���+ 
�����
 د�� ا����FG ا�G &�"دور ا� U#� ة ا��ا���g�$��ذج ا��Qا� ).  
1- :��X2ا�� oQد�hzا� #+ ���Q�,ا������ ا�  


 دو��G ف�
 . ��ة  )$� ا�.��� ا�$�.� ��و�G رك��N 

 ذي ط�+M أھ#���QE ����د �JNإ Uإ� �N"ا��
.��C�"ا� �Nد�QPا� 
�رھ� ھ��Sا �E 
�$��، و%��� ا����P ا���J��ر%� ا������ ��")�M دا[�ة ا�Qا�"�& وا��  

 �.��د�N ا�"�E ��C �� .( ط�ف إدارة �MRDE �#H� . Ld �#"ا[b وا�H"ا��( ا��
 E-�دھ� ا�.��� ا�$QPا�
� ��وB''Sو �BE���"� . 
G �.��ء ��.��� ا�$%�� ��C�"ا� �Nد�QPإدارة ا� ���J.ء و��ف، وN$� رؤ)�

��J�E)��ا�ا.  
�Nا�"�& �( ط� �Q( ء��Iم إ�DE 

 ا�BJ"د ا��G �%ر����د�N ا�"���C إ�U ا�QPف ا��BE24و:  

- �HNوط#� ا� ،M��J��ت ا�����I��ء +G"#� ��.^(إ ·�g 
G �N"�QE MNر��.ط�ح .�B�#� ف  
�"�N ا��
 �CNزھ� ا�"ا�S ). M^ل  -Qوا�� ��������ت ا�����I�ا ��d#�� �G"�"��ق رMN ا�."ال ا�Cإ� ) I

�"ي.QE �]�� U#أ� ��H-E 
  +�ا.½ ���E Fا�
� ا��B\ة  -B+ م"HE 
� و+�( ا����و��ت ا��Sى ا��BQ�+و ،��C�"ت ا��� +�( ا����و���G �+ا���ا ��H-E

�ت ا�MCQ ا�$�م. �$��  ا�-�".�� و
:�J� ف��د�N ا�"���C ا��
 N U#� � (¢E� ا�.��� ا�$�.� ��و�QPو.( أ.�#� ا�  

 
Cوق و��Qg "وھ :��$��J���� ا�Q�#� 
C�"ا� 
Qوق ا�"ط�QPا�$��J��"�N ا�Qا�-�%� ا�� U#� ف��N ��
:Uوق إ��QPا ا�eف ھ�BNو ،�B�(��( �(�Nو �N"���+ 

��gة. -$�
 ا�-��ة ا�G 
�BQ½ ا�)^.#� ��H�d'E ذج��� �N�HEو ��#-���� ا�Qا�� �N�R� �J��$.  
�ر%� ا�ھ#��  -����� ا��"اط( .( S^ل F�$CE دور ا�_ 
G 
Qء ا�"ط��
 ا��N\$EQ\ روح ا�"�ء وا���G.���  
�ء  -Q+أ )�+ 
��������� وا���و��JN وE���� ا����FG ا�������G وا�$#��� وا�Hوا���'� ا�� ��-Pت ا��.�Dد�� ا�

)�J�Q��ر ا��g �N���N ور��Iو 
���ت �#�¢ھ�F ا���.�S ر���G إ�U ا+��_��+ ،�H'Q�  .25ا�
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2- :��X20 ا��d%^ا������ ا�.�دا`�� +# ا  
�B"ر أو)M .( ا���U$ E )���d ا����B ا���ب 'H�(ة وا�N���.� ��و��ف ا� "دا��� إ�U إ���ء أو��ف $

 
G ��]�Qط� ا��Q�� إ�F% U ا������ وا�Bو��G ���E ،��g�
 ا�$G �N\%�. ��Cو� �%�� ���Bت ا�¢��¢G ،&�"#�
� (ا��B��� E �Eو ،�N�HQف ا���ل وإ���ء ا�و�����س �#U ا���dع +Qا� M�J��� ا�ا� "دان �N�HQى)، �%� ا��dم ا��

�ء �Q*ا� "دا���( .( أ )�Qاط"�����d ا�* L�G ك���N M]��$F إ���ء ا�و��ف ا�N�J�ة أ.� � �BQ. ف�Bن ا��و%
��G إ�N"$E U� ا��"اط�Q( ا� "دا���( �#U ا���dع .( أ�F ا�"�& و�" +¢�F ا�F�#H .( ا�."ال_��  . 26و�HGاء، +

 �.���ت ا����B ا�$� �HG:�BQ. دة�$�. ��Cت و��  ��و��ف +�� "دان إ�U إ���ء .��و�
�ت 27.��وع و�& ط��� ا�$#� -$�J. �Bd'H� N وع أن����ت ا��
 ا)�'�ع ا���dا�� ). ��: c�I أ��

 
."Hوق ا��QPا� M. �� Q����ت +�� "دان، وe�CQE ��N ا����وع +$.�Jا� &#�D. ). ب�H���%( ط^+�� + ��

 ا� "دان، وG 
�، +$� أن HE"م إدارة ا�'^+B�#� ء�Qd��+ 
C�"وع ا������ .Q-� ا�-�".� ا�رض وN#�\م ا�

�س Q#� ����QE �gھS ��Cذج و��وط و�"�� � I وع���#� ��+�ا����وع +��"ة أھF ا��d�#� ��Dع �#�º�Qت ا��
� ��ت ا�%�� �B(أ 
G ب�� �N"ن +��Q"ر ��وط ا�%��. Ldت، ھ" أ����dE رة ��ض ا)��راج"g 
Gھ ��

 ا�N�J�ة.  
3- :�����iا� �,Q��{� #�$%
  ھ�|� ا��12 ا

  �Q( ������ ا���N�.¢+ 
�د، وذ�� �#U إE �h$�ض E1971¢) � ھ��� ا�"�& ا�)^.-Eا  )��# �ا�'#�d ا�
�ت .( +$� P�Q. دون �N�-+ دة�d$ر)� ا����رMN و.��
 ا���#� وإ��.� ا�G ت�HN�R�و.�BQ(ا�$�ب) إ�U ا�

 U#� ��ن �\ا.�G ،ن��
 +$� ا�G ت��Cدا��-E�ا  M��� �B�#�. �-E �R�� ��.^(ف ا���د .Y) � ��و�JNإ
�د.#���ت -E�ا.  

 
�م ا������و�� E �E¢)�� ھ��� ا�"�& ا�)^.B���  :H��28"م +
-  �.�D� �B$Nدة .( ر�C�(�وا ��+�h ل"g¢% �B dIو )��# ��د ا�'#�d ا�-Eت ا�.�Sت و��FH أ.^ك و.��و�

 Fgا� 
G &�"ا� Lف إ���BN �
 ھeه ا�d^د، وھeا .G )��# � ».�dI ا�Fg وF�d E ا����ة«ا�
- Uإ� 
��QE 
�� وا���ا%\ ا�)^.�� ا��� � ا�"�&. �dI .#��� ا�
�د��G"E ا�."ال ا�^ز.�  --E^�  ل"gا� ��d-E ل^S ). رات��ا�)^.
 ود�� أ��'�)� L ط��N ا���(

� ا�"�&.B�#�N 
  ا��
 F�. ت�����  :29و�� أ���G ا����B وN�� �QdE� ا�

�ت %��dة .( ا����. -����)���اد أو ا�'Md و+#�� %+ �  .��وع ا���� ا�)^.��: ��G"Eھ
  ر ا���QdE :��Q#� �H ا��ار ��� أو إ��دة ��� %�� %���ة..��وع دا -
�ت ا�$�� و.��وع ا���BJ\ا -��'+ F�. :��.^(ت ا�.�Nو�Hا��  
- :
�"�� وا���[�� ا�)^. ��#M�d أو ا���رة .( .-�_�ات أو أG^م إ)^.��  .��وع .�%\ ا���ط� ا�

  و��ارات و.-�_�ات.
`�+#ا�ـــ�12  -4h,%
ا`��ك: ا���   


 ا��ول G ��# ����ـ�ت ا�Jف ا��B� N 
d$� 
�M إ)^.JE "وھــ��G���Q�(م ا�ـ"�&  ا�"HN(ا�
G���Q� 
�دا Q�(ا ����ـJوا� �Q ا� Fأھ ½BQ�+ �'dRQ���- UQ وا�")'�� ا�)^.�� ا�+ F.��دئ ا��ــ"رى وا��$d. U#�

�دئ U$ N ھeا ا�"�& إ���H-E U ا���ـ�ر%� d�� ا�.� ا�)^.�� و��ح ��H�ة ا��ــ"�I� إ�U ھeه ا�N�R� 
G ��#�ا�$
�%������b ا�)^.�� ا�P�
 ا�QdE30و .  
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� ا�"�& BB���gة ا��
 وا$��ت ا�N�-و.( أ+�ز ا��
G���Q�(م  ا�"(���� N$�ف +. M. F.�%���C ا��$
�� .( ا��ا���ك، و�� �ــ�م +�-��N ا��أي ا�$�م ا� �ا�� ��� إ�U ا��)"ل �S 

 وا�����( . ـ_ 
.^(

.�N���رة ا��وح ا�)^.�� .( hوإ �Nد�Pت ا����ط$H�+ �Bا�� ����  
��N ا��#��ت �
 ا�.� ا���-�ة �)�P�ار ���"ن �-G ط�ح .��وع ��ار Uا��ول ا�$�+�� إ� �� د��%

�$+ ���G ��#$G L����E �E يeوا� ،�����M أ�-�ء ا�$� 
G ��QN�ا� �BEا�H�$. U#� ��G�-�  .31وا�
  :���Rخ


 د�� G ��B. أدى دورا ��������م ھeه ا�"ر�� ا�D� ���-d#~ إ�U أن ا�"�& %�Y) � إ)^.�� وا�S 
G
��E �N$� _�ورة  ). L�$+ دة��M ا�)^.
.  و�#�G L¿ن _�ورة F�$CE دور ا�"�& وإ��J���+ 
�����ا����FG ا�

��\ة .( .�\ات % 
������M ا�)^.
.آ��� و. ���H-�� ��#dH ا����FG ا��J�  ا�
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 دور الحكمین في إجراء الصلح بین الزوجین في الفقھ اإلسالمي والقانون الجزائري
The role of the two judges in the reconciliation between the spouses in 

Islamic and Algerian law 
  

  المنعم نعیميعبد د/ 
  1جامعة الجزائر  – الحقوقكلیة 

a.naimi@univ-alger.dz 
  
  

  11/07/2021 :القبول تاریخ   24/07/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

  

یُعتبر استقرار األسرة وحمایة كیانھا من أّي خطر أو ضرر مقصدا شرعیا مرعیا؛ فكل ما یصلح ذریعة أو 
؛ فإن الشریعة اإلسالمیة تدعو إلیھ وتحرص االنھیاروسیلة لحفظ العالقة الزوجیة من األخطار واألضرار وأسباب 

 لتحقیق دیمومة االستقرار األسري، وسّدا ألسبابعلیھ، وتحقیقا لذلك ُكلّھ ُشرع الصلح بین الزوجین كخیاٍر بدیل 
الخصومة التي قد تنتھي بفك الرابطة الزوجیة وانھیار كیان األسرة، وتشرید أفرادھا؛ ولھذا الغرض یستھدف ھذا 
المقال التطّرق إلى دور الحكمین في الصلح بین الزوجین من خالل استعراض أحكامھ في الفقھ اإلسالمي، مع 

  موقف القانون الجزائري. إلى  اإلشارة
  .الصلح؛ األسرة؛ الزوجینالتحكیم؛ الحكمین؛  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The stability of the family and the protection of its entity from any danger or harm are a 

legitimate purpose, and anything that serves as a pretext or means of preserving the marital 
relationship from dangers, damages and causes of collapse; For this purpose, this article aims 
to address the role of the two rulings in the reconciliation between spouses by reviewing its 
provisions in Islamic jurisprudence, while referring to the position of Algerian law. 
Key words: The two judgements; Arbitration; reconciliation; family; spouses. 

  مقّدمة: 
یُعتبر الزواج شرعة ماضیة في اإلسالم على غرار غیره من الشرائع السماویة، فضال عن العدید من 

َوَكْیَف تَأُْخُذونَھُ الشرائع الوضعیة، وقد عّدتھ الشریعة اإلسالمیة میثاقا غلیظا كما قال هللا تعالى في قرآنھ المجید: 
یثَاقًا َغلِیظًاى بَْعُضُكْم إِلَٰى بَْعٍض ضَ فْ َوقَْد أَ    . )21(النساء:  َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

 ،وصانھ ورعاه من كل خطر یحیق بھ أو ضرر قد یلحقھ، فال یھتز عرش األسرة ویزول عنھا استقرارھا
ویختل انتظامھا بخالف أو نزاع أو شقاق قد ینتھي بانفكاك ھذا العقد الشرعي وزوال الحرمة عن ھذا المیثاق 

  الغلیظ.
دخل الخطر على عقد الزواج وتلحق الفساد والضرر باألسرة؛ أرشد الشارع ألي ذریعة قد تُ وسّدا 

إلى ضرورة المبادرة إلى إصالح ذات بینھما، وارتضاء  ،في حالة اختالفھما وتخاصمھا ،الحكیم الزوجین ابتداءً 
َخافَْت ِمن بَْعلِھَا نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فََال  إِِن اْمَرأَةٌ وَ فقال هللا جّل وعال:  ؛الصلح واختیاره طریقا للتوفیق بینھما

ْلُح َخیْرٌ    .)128(النساء:  ُجنَاَح َعلَْیِھَما أَن یُْصلَِحا بَْینَھَُما ُصْلًحا ۚ َوالصُّ
وللقاضي أن یتدّخل بنفسھ في الصلح بین الزوجین، كما شرع هللا تعالى التحكیم بھدف تحقیق الصلح 

تعیین بالقاضي  قیامقد یفضي إلى تدمیر آصرة األسرة وتشرید أفرادھا، عن طریق  وقطع دابر الشقاق الذي
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َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا  حكمین اثنین من جھة كل من الزوج والزوجة؛ وفي ذلك قال هللا جّل في الُعال:
ْن أَْھلِھَا إِن یُِریَدا ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ َ َكاَن َعلِیًما َخبِیًرا َحَكًما مِّ ُ بَْینَھَُما إِنَّ هللاَّ   . )35(النساء:  إِْصَالًحا یَُوفِِّق هللاَّ

یُتوّصل بھا إلى اإلصالح بین المختلفین، ویتنّوع أنواعا؛ صلح بین  راد بالصلح عموما: "ُمعاقدةٌ ھذا ویُ 
  . 1لزوجین إذا خیف الشقاق بینھما"المسلمین وأھل الحرب، وصلح بین أھل العدل وأھل البغي، وصلح بین ا

أما الصلح بین الزوجین: فھي الجلسات التي یعقدھا القاضي بنفسھ أو عن طریق الحكمین، محاولة 
لترمیم العالقة بین الزوجین المتنازعین، واستعادة االستقرار داخل كیان األسرة؛ من خالل تحقیق الوفاق وإزالة 

التحكیم عند اشتداد الخصام، وتعاظم الشقاق الذي یُخشى منھ العداوة والعصیان أسباب الشقاق، ویمكن اللجوء إلى 
بھدف تحقیق الصلح؛ عن طریق تعیین حكمین: حكٌم من أھل الزوج وحكٌم من أھل الزوجة، وتضطلع عائلة 

  .المقال االزوجین بدوٍر إیجابي من أجل إنجاح الصلح كما سنوّضح ذلك فیما ھو آت الحقا في ثنایا ھذ
في مشروعیة الصلح بین الزوجین في الشریعة اإلسالمیة، عن طریق الحكمین أو  2واألصل

ْلُح َخْیرقول هللا تعالى:   القاضي، َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما ، وقول هللا تبارك وتعالى: )128(النساء:  َوالصُّ
ْن  ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ اآلیة أعاله، ھذا فضال عن أدلة مشروعیة الصلح عموما بأنواعھ  أَْھلِھَا...فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ

: وصوره المتعّددة؛ فھي أیضا دالة بعموم عبارتھا على مشروعیة الصلح بین الزوجین، نحو ما روي عنھ 
َم َحَالالً أَْو  أََحلَّ َحرَ « ْلحِ َجائٌِز بَْیَن اْلُمْسلِِمیَن إِالَّ ُصْلحاً َحرَّ   .3»اماً الصُّ

 كذا تثبت مشروعیةو .مما سنذكره في محلّھ الحقا أیضا ما أُثر عن الصحابة رضي هللا عنھم من أخبارٍ 
، وتحدیدا إجماعھم 4إجماع األمة على جواز الصلح بأنواعھ، ومنھ الصلح بین الزوجینالصلح بین الزوجین من 

  . 5على اإلنكار ختلفوا في جوازها ؛ ألنھمعلى جواز الصلح عموما على اإلقرار
المعّدل والمتّم  19846یونیو  09المؤرخ في 11 – 84وبالرجوع إلى قانون األسرة الجزائري رقم 

، وأیضا قانون اإلجراءات 56و  49، وخاصة في مادتیھ 20057فبرایر  27المؤرخ في  02 – 05باألمر 
؛ نجد أن 449 – 439أحكام المواد  ، وتحدیدا20088فبرایر  25المؤرخ في  09 – 08المدنیة واإلداریة رقم 

الشقاق  وفضّ  ،لتسویة النزاع بین الزوجین أو كإجراءٍ  أو كمسلكٍ  الجزائري قد نص على الصلح كطریقٍ  المشرع
  وإنھاء الخصومة بینھما سلمیا، سواء باشره القاضي أو الحكمان.

میة عن دور القاضي؛ وبغرض استعراض دور الحكمین في اإلصالح بین الزوجین، والذي ال یقّل أھ
  یكون مدار البحث:علیھا تأتي ھذه الدراسة لتوّضح ذلك من خالل اإلجابة على عدد من التساؤالت، 

؟، وھل ھما وكیالن عن كمین في إجراء الصلح بین الزوجینما ھي طبیعة وحدود صالحیات الح
  ؟الجھة التي تختص بتعیینھما ما ھي؟، ثم ما یكتسبان صفة الحاكم أو القاضيالزوجین المتنازعین أم أنھ

  إلى موقف القانون الجزائري. اإلشارةنتناول ذلك كلھ في الفقھ اإلسالمي مع 
اعتمدت المنھج التحلیلي الذي ال یُستغنى عنھ في أّي بحث للحاجة  ؛لإلجابة على ھذه التساؤالت العلمیةو

إلیھ في تفكیك األحكام العامة المقّررة في الفقھ اإلسالمي والقانون الجزائري، واستنباط عناصرھا الجزئیة التي 
  تُساعد في اإلجابة الوافیة والكافیة والشافیة على إشكالیة الدراسة.

 حقّھ التوصیفتوصیف ما عرض مفردات البحث والمنھج الوصفي في إلى جانب ذلك كلھ اعتمدت 
على غرار صفة الحكمین مثال، ألنتھي في األخیر إلى عرض طرٍف من المقارنات، مع التأكید علیھا وعلى 

  غیرھا في الخاتمة.
ما م كوقد قّسمت ھذا المقال إلى خطة من ثالثة مطالب؛ یتفّرع كل مطلٍب منھا إلى فرعین، ورسمھا العا

 یلي:
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  .المطلب األول: الصفة الشرعیة للحكمین
  .الفرع األول: الصفة الشرعیة للحكمین في الفقھ اإلسالمي

  من صفة الحكمین. الفرع الثاني: موقف القانون الجزائري
  .المطلب الثاني: جھة تعیین الحكمین

  .الفرع األول: جھة تعیین الحكمین في الفقھ اإلسالمي
 .القانون الجزائري تعیین الحكمین في جھةالفرع الثاني: 

  .المطلب الثالث: القواعد اإلجرائیة لعمل الحكمین
  .الفرع األول: إجراءات التحكیم بین الزوجین في الفقھ اإلسالمي

  .القانون الجزائري إجراءات التحكیم بین الزوجین فيالفرع الثاني: 
 :المطلب األول: الصفة الشرعیة للحكمین

لتي یكتسبھا الحكمان عند مباشرتھما إجراءات الصلح بین الزوجین المتخاصمین إشكاال تُثیر الصفة ا
لدى فقھاء الشریعة اإلسالمیة الذین اختلفوا في تحدیدھا على قولین كما سنُشیر؛ حیث ینبني على ذلك عدٌد من 

موقف القانون الجزائري من ذلك؛ ولھذا الغرض  إلىاألحكام، وھو ما سیستعرضھ ھذا المطلب، مع التنبیھ 
قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین یتناوالن تباعا: الصفة الشرعیة للحكمین في الفقھ اإلسالمي، ثم موقف القانون 

  الجزائري.
  الفرع األول: الصفة الشرعیة للحكمین في الفقھ اإلسالمي

بلھا؛ إْذ ٌم من قِ كَ بلھ وحَ ٌم من قِ كَ الزوج والزوجة، حَ أجمع العلماء على أن الحكمین ال یكونان إال من أھل 
ْن أَْھلِھَا...ھما أْقعد وأعلم بأحوال الزوجین، وھذا عمال باآلیة أعاله:  ْن أَْھلِھِ َوَحَكًما مِّ . ویكونان فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ

صلح؛ فیُرَسل من غیرھما عْدلین من أھل العدالة وُحسن النظر والبصر بالفقھ، إال أن ال یوجد في أھلھما من ی
  .9عالمین

واختلف الفقھاء في الصفة الشرعیة التي یكتسبھا الحكمان على قولین: األول: أنھما وكیالن، والثاني: 
 أنھما حاكمان.

  وكیالن عن الزوج والزوجة الحكمان -أوال
زید، وأحد قولي الشافعي  بھذا قال اإلمام أحمد بن حنبل في إحدى الروایتین عنھ، وھذا مذھب عطاء وابن

ھ ضع حق، وبھ قال الكوفیون، وُحكي ذلك عن الحسن وأبي حنیفة، وبھ قال أبو ثور؛ ألن البُ 10وھو الصحیح
والمال حقھا، وھما رشیدان، ال یجوز لغیرھما التصرف فیھ إال بوكالة منھما أو والیة علیھما، ومن ثَمَّ فإن 

بین الزوجین المتنازعین إال بإذنھما، یأذن الرجل لوكیلھ فیما  لحٍ صُ و الحكمین ال یملكان فعل شيء من تفریقٍ 
یراه من طالٍق وصلحٍ، وتأذن المرأة لوكیلھا فیما یراه من خلع وصلح على ما یراه، فإن امتنعا من التوكیل لم 

  .11یُجبرا
بتفریٍق أو صلحٍ فلیس ؛ فما لم یُوّكلھما الزوج 12وقیل بل التوكیل واإلذن بھ للزوج تحدیدا دون الزوجة

لھما فعل ذلك؛ ألن بیده عقدة النكاح وإنھاؤه بالطالق، وعلیھما أن یُعّرفا اإلمام، بناء على أنھما رسوالن شاھدان، 
  . وستكون لنا وقفة أخرى مع ھذه المسألة الحقا.13ثم اإلمام یُفّرق إن أراد أو یأمر الحكم بالتفریق

  :حاكمان وقاضیان الحكمان -ثانیا
 صالحیات الحكمین في إجراء الصلح كصالحیات القاضي تماما؛ فلھما أن یفعال ما یریان من جمعٍ  إن

، بعوض وغیر عوض، وال یحتاجان إلى توكیل الزوجین وال رضاھما، وإذا أمضیا الفراق وقع وتطلیقٍ  وتفریقٍ 
یاه یُوّكالنھما، فینفذ ذلك علیھما رضبائنا، سواء وافق ذلك حكم قاضي البلد أو خالفھ، وّكلھما الزوجان بذلك أو لم 
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أم أبیاه. وروي نحو ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمان والشعبي والنخعي وسعید 
  .14بن جبیر ومالك واألوزاعي وإسحاق وابن المنذر، وھو قول محكي عن الشافعي واألول أصحّ 

، وھو 15كما نص الفقیھ المجتھد أبو عبد هللا القرطبي ، على التحقیق، أصّح وأرجحوھذا القول (الثاني)
ْن أَْھلِِھ ؛ ووجھ استداللھم على ذلك من قولھ تعالى: 16ظاھر ما ذھب إلیھ ابن قدامة المقدسي فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ

ْن أَْھلِھَا وال شاھدان، ولم ؛ فسّماھما حكمین، وھو نٌص من هللا تعالى على أنھما قاضیان ال وكیالن َوَحَكًما مِّ
ُ بَْینَھَُماعتبر رضا الزوجین، ثم قال: یَ  ؛ فخاطب الحكمین بذلك، وللوكیل اسٌم في إِْن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِِّق هللاَّ

 –كیف لعالٍم ف –الشریعة ومعنى، وللحكم اسٌم في الشریعة ومعنى؛ فإذا بیّن هللا كل واحٍد منھما، فال ینبغي لشاٍد 
  .17معنى أحدھما على اآلخرأن یُرّكب 

أیضا مما استدل بھ القرطبي والمقدسي على أنھما حاكمان ال وكیالن: ما رواه ابن عْون عن محمد بن 
 سیرین عن عبیدة أو عبید هللا الّسلماني قال: "جاء رجل وامرأة إلى علّي مع كل واحد منھما فِئَاٌم من الناس، فتال

دكما وی؟، وفي لفظ: رُ ال للحكمین: ھل تدریان ما علیكماوحكما من أھلھا، وق اآلیة، فأمرھم فبعثوا حكما من أھلھ
ة، أ؟؛ علیكما إن رأیتما أن تجمعا جمعتما، وإْن رأیتما أن تُفّرقا فّرقتما، ثم أقبل على المرحتى أعلمكما ماذا علیكما

 ولّي أو قالت: رضیت بكتاب هللا؟؛ فقالت المرأة: رضیت بكتاب هللا بما علّي فیھ وقال: أقْد رضیِت بما َحَكما
؟؛ فقال الرجل: أما الفُرقة فال، وفي لفظ قال: ال، ولكن لى الرجل فقال: قد رضیت بما حكماعلّي ولي. ثم أقبل ع

أرضى أن تجمعا وال أرضى أن تُفّرقا، فقال علّي: كذبت، وهللا ال تبرح حتى تُقِّر بمثل الذي أقّرت بھ، وفي لفظ: 
  .18یَْت بھ، وفي لفظ: بمثل الذي َرِضیَْت"حتى ترضى بما َرضِ 

لم یقل لھما: أتدریان ما  فموضع الدلیل من الخبر ووجھ االستدالل منھ، أنھ لو كانا وكیلین أو شاھدین
؟، وھذا بیّن، ثم إنھ دلیٌل على أنھ َجبََر الرجل بأن یُقّر بما أقّرت بھ ما كان یقول: أتدریان بما وكلتما؟، إنعلیكما

  ، وھذا اإلجبار یكون للحاكم ولیس للوكیل.19ما رضیتویرضى ب
ن؛ ووجھ یاھدن وشین وكیلیولإلشارة، فإن الدلیل نفسھ استدّل بھ القائلون بأن التحكیم توكیل وأن الحكم

الزوج  رضىاستداللھم "أنھ لو ملك الحكمان ذلك بغیر توكیل الزوجین لم یكن لرجوع علي رضي هللا عنھ إلى 
  .20الحكمین فیھ، وإن امتنع" وجھ، ولكان بإذن

 ،21ن إْن كانا قاضیین؛ دّل ذلك على أن التحكیم شعبةٌ من القضاءیعلى ھذین الرأیین؛ نستخلص أن الحكم
، ولھذا 22وطریٌق من طرقھ، وأن القاضي یُمكنھ أن یكون حكما ویُباشر التحكیم بنفسھ كما نّص على ذلك الفقھاء

وھذا یدّل أیضا على أنھ یُشترط في الحكمین ما یُشترط في القاضي من ، 23ضمن كتاب األقضیة ھمأدرجھ أكثر
 .24شروٍط، فال یكون أھال للتحكیم حتى یصلح للقضاء ویكون أھال لھ

یجوز التحاكم إلى شخٍص غیر القاضي لغرض التحكیم على ما قّرره جانٌب من الفقھ اإلسالمي، ھذا و
، ومنھ التحكیم في الصلح بین الزوجین 25عند اإلمام مالك كم كماوعند بعضھم شریطة أن یكون من أھل الحُ 

الذي یكفي فیھ أن یرتضیا حكمین وإْن لم یكونا قاضیین، خاصة وأن الحكمین إن كانا من عائلة الزوجین كانا 
 المأمول، بل تقدم القول بأن العلماء أجمعوا على أن الحكمین یكونانوأكثر قبوال وأدعى للتأثیر وتحقیق المطلوب 

  .26من أھل الزوجین
  من صفة الحكمین الفرع الثاني: موقف القانون الجزائري

أنھ  56لم یُصّرح قانون األسرة الجزائري بالصفة التي یكتسبھا الحكمان؛ وغایة ما نص علیھ في المادة 
كما من ح إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر؛ تعیّن على القاضي أن یُعیّن حكمین للتوفیق بینھما؛

، موضُع إجماعٍ بین علماء الشریعة اإلسالمیة وفقھائھا 27أھل الزوج وحكما من أھل الزوجة؛ وھذا، كما رأینا
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بال خالٍف، لكنھم اختلفوا في صفة الحكمین على قولین: قیل ھما وكیالن عن الزوجین وقیل: ھما حكمان 
  .28وقاضیان، على التفصیل الذي مّر معنا

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة: "إذا لم یثبت أّي  446نستأنس بعبارة نص المادة لكن یُمكن أن 
ضرر أثناء الخصومة؛ جاز للقاضي أن یُعیّن حكمین اثنین لمحاولة الصلح بینھما حسب مقتضیات قانون 

زوج وحكما من من قانون األسرة: "یُعیّن القاضي الحكمین؛ حكما من أھل ال 02/ 56األسرة"، ونص المادة 
 .أھل الزوجة"

ظاھر نص المادتین أن الحكمان یُعیّنھما القاضي، وھو ال یختص بتعیین القضاة سواء تعلق األمر 
فقط یجوز للقاضي، بموجب إنابة قضائیة؛ ندُب قاٍض آخر لسماع أحد  أو غیرھا. بنزاعات شؤون األسرة

الزوجین؛ إذا استحال علیھ الحضور في التاریخ المحّدد أو حدث لھ مانٌع، أو یمكنھ تحدید تاریخ الحق للجلسة، 
  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 441وھذا طبقا لنص المادة 

یتضح أن الحكمین ال یكتسبان الصفة القضائیة بل ه من قانون األسرة؛ أعال 56استنادا إلى نص المادة و
 ذلكالقاضي  فإذا الحظھما شخصان عادیان یمتلكان مواصفات وقدرات تُؤھّلھما لإلصالح بین الزوجین، 

   .للزوجین إلجراء الصلح بینھماعیّنھما ممثّلین 
من الفقھ اإلسالمي؛ فھو مذھب أبي حنیفة  وكیالن ال حاكمان، وھو القول الذي تبنّاه جانبٌ أیضا ھما 

وغیرھم، وھو خالف القول  وأحمد بن حنبل في إحدى الروایتین عنھ، وھو الصحیح من قولي الشافعي...
على ما صّححھ ورّجحھ المحقق والفقیھ والمجتھد المالكي  الصحیح بأن الحكمین حاكمان وقاضیان، كما مّر معنا،

 ؛ ألن التحكیم29الشّراح وفقھاء القانون األسرة الجزائري انتصر لھذا الرأي الفقھي أبو عبد هللا القرطبي، بعض
  .شعبةٌ من القضاء وطریٌق من طرقھ 30-كما ذكرنا -

  جھة تعیین الحكمین ثاني:المطلب ال
اختلف فقھاء الشریعة اإلسالمیة في ذلك على ثالثة أقواٍل، سنُشیر إلیھا باختصار، مع التنبیھ إلى سبب 

قانون األسرة خالل ھذا االختالف، ثم ننتھي في األخیر إلى استعراض موقف المشرع الجزائري من ذلك من 
قھ األول في جھة تعیین الحكمین في الف ، نتناول ذلك كلھ في فرعین اثنین:واإلداریة وقانون اإلجراءات المدنیة

  اإلسالمي، والثاني في موقف القانون الجزائري.
  :جھة تعیین الحكمین في الفقھ اإلسالمي الفرع األول:

بالنسبة لمن لھ حق تعیین وبعث الحكمین في الصلح بین الزوجین، فقد اختلف الفقھاء والعلماء على ثالثة 
  : 31أقوال

  والُحّكام وھم القضاة، وھو قول الجمھور.قیل: األمراء  -
  قیل: الزوجان. -
  وقیل: أولیاء أو ولیّا الزوجین، وإن كانا محجورین. -

ْن اختالفھم في الُمخاطب من قولھ تعالى:  32وسبب ھذا االختالف َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ
ْن أَْھلِھَ  ُ بَیْنَھَُما؛ فاألمر ھنا للحّكام واألمراء، وأن قولھ تعالى: ا...أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ ؛ إِن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِِّق هللاَّ

یعني الحكمین؛ أي إن یُریدا إصالحا، یُوفّق هللا بین الزوجین، وھذا قول ابن عباس ومجاھد وغیرھما، وإلیھ 
  ھر اآلیة.ذھب جمھور العلماء، وھو الصحیح الذي دّل علیھ ظا

ْن أَْھلِھِ َوَحَكًما ؛ أي علمتم خالفا بین الزوجین َوإِْن ِخْفتُمْ وقیل: الخطاب لألولیاء؛ یقول:  فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ
ْن أَْھلِھَا لولیي الیتیمین. وقد أجمع العلماء على أن الحكمین ال  ا، ویحتمل على مذھب مالك أن یكون خطابمِّ

  .یكونان إال من أھل الرجل والمرأة فھما أقدر على مھمة الصلح وأجدر بھا
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وعلى القول الصحیح والراجح من أن القاضي ھو من یضطلع بتعیین وتقلید الحكمین؛ یتعیّن علیھ لزاما 
نھ لم یجز ولم یصح منھ التقلید؛ ألن كل واحد زوجین، فإن لم یُعیّ أن یُعیّن كل واحٍد من الحكمین ُمختصا بأحد ال

عن أحد الزوجین في استیفاء حقھ من اآلخر، والنظر في مصلحتھ ثم یرّد إلیھما ما رأیاه صالحا  وبُ منھما ینُ 
  .33من إصالح وطالق وخلع

 القانون الجزائري جھة تعیین الحكمین فيالفرع الثاني: 
عة اإلسالمیة قد اختلفوا فیمن لھ حق تعیین الحكمین على ثالثة أقوال؛ وال نجد لھذا رأینا أن فقھاء الشری

ي موقفھ الجزائرالمشرع فقد حسم  الخالف اھتماما أو عنایة في التشریع والفقھ القانوني والممارسة القضائیة؛
َوإِْن ِخْفتُْم وھو ظاھر نص قول هللا تعالى:  من ھذا الخالف بتبنّیھ رأي الجمھور القائل بأن التعیین للقاضي،

ُ بَ  ْن أَْھلِھَا إِن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِِّق هللاَّ ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ َ َكاَن َعلِیًما َخبِیًراِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ   .یْنَھَُما إِنَّ هللاَّ
: "إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم 01/ 56توقفنا نص المادة بالرجوع إلى قانون األسرة الجزائري یس

من لھ حق تعیین  56یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینھما"، ثم أوضحت الفقرة الثانیة من المادة 
  الحكمین وھو القاضي: "یُعیّن القاضي الحكمین؛ حكما من أھل الزوج وحكما من أھل الزوجة".

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة بالقول: "إذا لم یثبت أّي ضرر  446لمادة أیضا نصت على ذلك ا
  أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن یُعین حكمین اثنین لمحاولة الصلح بینھما حسب مقتضیات قانون األسرة".

أعاله أن تعیین الحكمین إجراء جوازي یُقّدره القاضي بشرطین نصت علیھما  446یُفھم من نص المادة 
: األول: شدة الخصام بین الزوجین الذي یُخشى منھ الشقاق المفضي إلى العداوة والخصومة 01/ 56المادة 

َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق تعالى: وتعریض أحدھما لآلخر للخطر أو الضرر، وھو ما نص علیھ الفقھاء عمال بقولھ 
. والثاني: إذا لم یثبت ضرر یتجاوز إمكانیة تعیین الحكمین قبل النظر فیھ وتقدیره وتمكین الطرف بَْینِِھَما

المتضرر من التعویض وجمیع طلباتھ، وقد یحول ذلك دون تعیین الحكمین إذا رأى القاضي استحالة ذلك، وھذا 
  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 446دة الشرط نصت علیھ أیضا الما

بالنسبة إلى موقف الفقھ اإلسالمي من الشرط الثاني؛ نجد أن الفقھاء نصوا على أن القاضي یعقد جلسة 
للنظر في الدعوى، فیُزیل أّي ضرر قد وقع كالضرر المترتب عن النشوز مثال، فیتخذ لذلك أّي إجراء أو تدبیر 

عیّن لھما ثقة أمینا یضطلع باإلصالح بینھما، كما یُمكن أن یتكفل بحمایة أحدھما أو كلیھما من یراه مناسبا كأن یُ 
 أي خطر ممكن أو ضرر محتمل من الطرف اآلخر، وال یصیر القاضي إلى تعیین الحكمین إال إذا اشتد الشقاق

الضرب، ویبقى تعیین  بالسّب أو وإضرار أحدھما باآلخر ،وعداوتھما ھماوخیف منھ تقابح بین الزوجین،
الحكمین إجراء جوازیا یُقّدره القاضي متى رأى ما یدعو إلیھ ویُوجبھ، وھذا متفق علیھ بین الفقھ اإلسالمي 

  والتشریع الجزائري.
  القواعد اإلجرائیة لعمل الحكمین :المطلب الثالث

ال مجال للكالم عن الصلح بین الزوجین إْن عن طریق القاضي أو الحكمین دون التطرق إلى إجراءاتھ؛ 
ھذا المطلب نتناول في الفرع األول: إجراءات التحكیم بین الزوجین في الفقھ اإلسالمي؛ بدایة وعلیھ من خالل 

م كائل اإلجرائیة ال سیما منھا ما تعلّق بحُ بعقد جلسة التحكیم وانتھاًء بانتھاء مھمة الحكمین، مرورا ببعض المس
  الحكمین، ثم نستعرض في الفرع الثاني: موقف القانون الجزائري من ذلك. 

  الفرع األول: إجراءات التحكیم بین الزوجین في الفقھ اإلسالمي
ھدفھ إن التوّصل إلى إصالح ذات بَْیِن الزوجین المتنازعین، وإنھاء خالفھما وشقاقھما؛ غایة ما یست

الحكمان، ومن ثّم فإن جمیع ما یضطلعان بھ من صالحیاتٍ ویُباشرانھ من إجراءاتٍ ال یخرج عن نطاق مھمتھما 
أن الحكمین ینظران بینھما ویفعالن ما یریان في المصلحة من جمع أو تفریق. وعلیھ  34األساسیة؛ وقد مّر معنا
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ما تتطلّبھ من إجراءات، وملّخص ذلك في النقاط نطاق ویتعیّن على الحكمین التزام حدود المھمة الموكولة بھما 
  التالیة:

  عقد جلسة استماع لإلصالح بین الزوجین المتنازعین -أوال
 مُ كَ فینفرد الحَ  ؛ٍم مع الذي ھو من جھتھ في التحكیم على انفرادكَ ؛ أن یجلس كل حَ 35وصورتھا اإلجمالیة

مین الطرف المخطئ والمتسبّب في كَ من أھل الزوجة معھا، فإذا تبیّن للحَ  مُ كَ من أھل الزوج معھ، وینفرد الحَ 
فساد العشرة الزوجیة؛ اجتمع بھ الحكمان في جلسة وعٍظ ونھر وزجر وتذكیر، ویستوي في ذلك أن یستعمل 

  الحكمان العبارات التي تلیق بالمقام والحال، فاللین والرفق في موضعھ ومحلّھ والزجر والنھر كذلك.
ا تفصیال؛ فقال القرطبي المالكي: "یُقال: إن الحكم من أھل الزوج یخلو بھ ویقول لھ: أخبرني بما في أم

نفسك أتھواھا أم ال حتى أعلم مرادك؟؛ فإن قال: ال حاجة لي فیھا خذ لي منھا ما استطعت وفرق بیني وبینھا، 
ا شئت وال تفرق بیني وبینھا، فیعلم أنھ فیعرف أن من قبلھ النشوز. وإن قال: إني أھواھا فأرضھا من مالي بم

لیس بناشز. ویخلو الحكم من جھتھا بالمرأة ویقول لھا: أَتَْھَوْیَن زوجك أم ال ؟؛ فإن قالت: فرق بیني وبینھ وأعطھ 
من مالي ما أراد؛ فیُعلَم أن النشوز من قبلھا. وإن قالت: ال تفرق بیننا ولكن ُحثَّھ على أن یزید في نفقتي ویحسن 

لي، علم أن النشوز لیس من قبلھا. فإذا ظھر لھما الذي كان النشوز من قبلھ یقبالن علیھ بالعظة والزجر والنھي؛ إ
ْن أَْھلِھَافذلك قولھ تعالى:  ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ   ."36فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ

وقد یختار الزوجان المتخاصمان الصلح ویرتضیانھ دون الحاجة إلى الحكمین أو ما یُمكننا أن نُسّمیھ: 
إِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن بَْعلِھَا نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما أَن یُْصلَِحا الصلح الرضائي؛ عمال بقولھ تعالى: 

ْلُح َخْیرٌ بَْینَھَُما ُصْلًحا ۚ َوال عت ، فجما، ولما یُروى "أن عقیل تزّوج فاطمة رضي هللا عنھما بنت عتبة، فتخاصمصُّ
ثیابھا، ومضت على عثمان، فبعث حكما من أھلھ عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما، وحكما من أھلھا معاویةَ 

، فّرق بین شخصین من بني عبد منافل ابن عباس: ألُفّرقّن بینھما، وقال معاویة: ما ُكنت ألارضي هللا عنھ، فق
  . 37فلما بلغا الباب، كانا قد أغلقا الباب واصطلحا"

"فإن وجداھما قد اختلفا ولم یصطلحا وتفاقم أمرھما سعیا في األلفة جھدھما، وذّكرا با� وبالصحبة. فإن 
  .38أنابا ورجعا تركاھما، وإن كانا غیر ذلك ورأیا الفرقة فّرقا بینھما"

ٍم إذا اختلى على انفراٍد بالطرف الذي من جھتھ في التحكیم، ثم كَ لى كالم القرطبي، فإن كل حَ وتخریجا ع
قد ارتكب خطأ، وھو مسؤول عن ھذا الشقاق والتنازع، وربما الذي وقع منھ النشوز قد  تبیّن لھما أن كل طرفٍ 

دیب زوجتھ الناشز فأغلظ لھا أساء الطرف اآلخر التعامل مع نشوزه؛ كأن یكون الرجل قد جاوز الحّد في تأ
القول الفظیع والفعل الشنیع، فال مانع، من وجھة نظري، في ھذه الحالة أن یرجع الحكمان على الطرفین معا، 
في جلسة یجتمعان فیھا معھما جمیعا، طالما أن األمر ال یتجاوز ما یتفق علیھ الحكمان وما جرى علیھ العرف 

  في ذلك.
قرطبي: "یُقال: إن الحكم من أھل الزوج یخلو بھ ویقول لھ..."؛ یُشیر إلى ومن وجھة نظري أن قول ال

ان ال یخرج عن كونھ یجري على ما جرى علیھ العرف في عمل الحكمین، من انفراد مَ كَ أن غایة ما یقوم بھ الحَ 
على  كل حكم بطرف، ثم اجتماعھما بالطرف الظالم والمخطئ، ثم اجتماع الحكمین بالطرفین معا إْن عزما

الفرقة. وال بأس أن یتفّقا على طریقة واحدة للتحكیم والتعامل مع الزوجین المتخاصمین، بل لعمري ھو من 
العدل المطلوب في التعامل مع الطرفین المتخاصمین، ثم إنھ یمكن للقاضي الذي عیّنھما وأرسلھما أن یُوّجھھما 

  ویُرشدھما، وھما أصال ملتزمان بمراجعتھ.
ن ینشدان اإلصالح ما أمكنھما وما استطاعا إلى ذلك سبیال، وبما اتفق لھما من سبل یكمالشاھد أن الح

الصلح ومسالكھ المشروعة، فإْن كانت الفرقة شّرا ال بد منھ َمَضیَا فیھا؛ ألن ظاھرھا العذاب والشّر وباطنھا فیھ 
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ا یجري خالل جلسة الصلح واجب الرحمة والخیر، وذّمتھما من ِوْزِر ذلك بریئة، مع مالحظة أن حفظ أسرار م
ما قد یتسبّب في تعمیق الخالف وزیادة الخصومة  ُمتعیّن على الحكمین یحرم كشفھا ونشرھا وإذاعتھا، وأیضا كلّ 

ریقھا بال یجوز نشره بین الزوجین رجاء اإلصالح بینھما، وال مانع من الكذب الذي یُصلح العالقة ویُعید للعشرة 
  وھجھا.و

  زوجین أحدھما أو كالھما عن جلسة الصلحغیاب ال -ثانیا
ین في شقاق الزوجین، بعد تعیینھما وبعثھما بصورة رسمیة، وتحدید موعد جلسة مَ كَ إذا استقّرت والیة الحَ 

 ؛لیھماان تنفیذ ما إمَ كَ الصلح أو جلسة االستماع بغرض اإلصالح بین الزوجین؛ فغابا جمیعا أو أحدھما، وأراد الحَ 
  طبیعة التحكیم وصفتھ: اء مبنيٌّ على اختالف القولین فيفاألمر عند الفقھ

على القول بأن التحكیم وكالة؛ جاز للحكمین، مع غیبة الزوجین، إمضاء رأیھما، وأن یفعال ما رأیاه 
صالحا؛ ألن للوكیل أن یستوفي حق موكلھ، ویُوفّي ما علیھ من حق وإْن كان غائبا، ھذا إذا كانا مفترقین في 

ا إذا كانا في غیبتیھما مجتمعین لم یكن للحكمین التفریق بینھما بإیقاعِ طالٍق أو خلعٍ، لجواز أن الغیبة، فأم
  .39یصطلحا في الغیبة

؛ لم یجز للحكمین أن یحكما مع غیبتیھما سواء كانا فیھا مجتمعین أو 40وعلى القول بأن التحكیم ُحْكمٌ 
والحكم (القضاء) على الغائب وإْن جاز؛ فإن الحكم لھ مفترقین؛ ألن كل واحد من الزوجین محكوم لھ أو علیھ، 

ال یجوز حتى یحضر؛ إال أن یكونا قد وّكالھما، فیفعالن ذلك بحكم التوكیل ال بالحكم، وإْن كان أحدھما قد وّكل، 
  .41جاز لوكیلھ ما وّكلھ فیھ مع غیبتھ وعدم حضوره

  رجوع الزوجین وامتناعھما عن التحكیم -ثالثا
الزوجان عن التحكیم؛ فإن كان مع اصطالحھما بطلت والیة الحكمین، سواء قیل: إن التحكیم  42إذا رجع

ُحْكٌم أو وكالة؛ ألن الشقاق قد زال، وإن كان مع مقامھما على الشقاق بطل التحكیم إْن قیل: أنھ وكالة، ولم یبطل 
ا؛ فیبطل بھ التحكیم إن قیل أنھ وكالة، إن قیل: أنھ ُحْكٌم. ولو رجع أحد الزوجین دون اآلخر كان كُرجوعھما مع

  .43وال یبطل بھ إن قیل إنھ ُحْكٌم؛ ألن التحكیم ال یصح إال بحكمین
جلب وإجماال، نقول أن األصلح واألنفع جریان واستمرار إجراء الصلح؛ سّدا لذریعة الفساد، وألن 

ن اا أن القول الراجح أن الحكمین حاكمالمفاسد، والشقاق مفسدة ال مصلحة فیھا، وقد رأین درءالمصالح أولى من 
  ن، فال یبطل تحكیمھما.ال وكیال

وإذا امتنع الزوجان من الرضا بالحكمین مع مقامھما على الشقاق؛ فعلى القول بأن التحكیم ُحْكٌم؛ لم یُؤثّر 
 مع لم یصحّ وھو القاضي، رأیھ عن اختیار الحكمین، وإن قیل أنھ وكالة،  فیھ امتناع الزوجین، وأمضى الحاكم،

امتناع الزوجین، وال یجوز إجبارھما علیھ؛ ألن الوكالة ال تجوز مع اإلجبار، وكذلك لو امتنع أحدھما كان 
كامتناعھما جمیعا، وإذا لم یصح التحكیم على ھذا القول إال عن رضا الزوجین، فعلى الحاكم أن ینظر بینھما، 

یُوقع بینھما طالقا وال ُخلعا؛ ألن الحاكم مندوب إلى ویستوفي لمن وجب لھ على من وجب علیھ، غیر أنھ ال 
 . 44استیفاء الحقوق، وإنصاف المظلوم، فإن ُعلِم من أحدھما ُعدوانا على صاحبھ منعھ، فإْن لم یمتنع أّدبھ علیھ

  حكم الحكمین -رابعا
الشقاق، وھو إن الصلح الذي یُجریھ الحكمان إما أن یُثمر عن إصالح ذات البین بین الزوجین، وزوال 

المأمول والمطلوب والغرض المقصود، لكنھ قد ینتھي إلى نقیض ذلك وھو بقاء الشقاق والتخاصم وحصول 
والذي یستحق على الحكمین فعلھ والحرص علیھ ھو االجتماع على فعل  الفرقة وانفكاك الرابطة الزوجیة،

ما اإلصالح بینھما فلیس لھما أن یعدال األصلح واألنجح واألنجع للزوجین المتخاصمین؛ فإن كان األصلح لھ
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عن اإلصالح إلى طالق أو خلع، فإن طلّقا أو خالعا لم یجز وكان مردودا، وإن كان األصلح لھما التفریق بطالق 
  .45أو بخلع على تفصیل نص علیھ الفقھاء؛ فلیس لھما أن یعدل علیھ إلى غیره

قیل بن أبي طالب رضي هللا عنھ وفاطمة بنت وقد نّص عثمان رضي هللا عنھ على ذلك فیما شجر بین ع
 مٌ كَ عن عقیل ومعاویة حَ  مٌ كَ عتبة بن ربیعة رضي هللا عنھا؛ عندما بعث إلیھما حكمین من أھلھما ابن عباس حَ 

فخاطبھما: "علیكما أن تجمعا إن رأیتما، أو تُفّرقا إْن رأیتما"، وقد تقّدم الخبر في  معن فاطمة رضي هللا عنھ
  .46ذلك

مین إما أن یُفضي إلى نجاح مسعى الصلح بالجمع بین الزوجین من جدید وإنقاذ كَ كم الحَ وعلیھ؛ فإن حُ 
  العالقة الزوجیة، وإما فشل الصلح والذھاب إلى خیار إنھاء العالقة الزوجیة والتفریق بین الزوجین:

ولھما علماء على نفاذ قبالنسبة إلى نجاح مسعى الحكمین في الصلح بالجمع بین الزوجین؛ فقد أجمع ال
، وفي ذلك مئنّة على أن الصلح مقصد 47وحكمھما في الجمع بین الزوجین المتخاصمین بغیر توكیل من الزوجین

  شرعي یجب تحقیقھ ما أمكن إلى ذلك من السبل المشروعة.
د اختلفا قأما بالنسبة إلى فشل مسعى الحكمین في الصلح بین الزوجین بالتفریق بینھما؛ وھذا إن وجداھما 

ولم یصطلحا وتفاقم أمرھما، رغم مساعي اإلصالح بینھما وتذكیرھما با� جّل وعال وبالعشرة والصحبة التي 
 مَ كْ جمعتھما، ورأى الحكمان حتمیة الفرقة فّرقا بینھما. وتفریقھما جائز وجاٍر على الزوجین، وسواء وافق حُ 

یُوّكالھما، والفراق في ذلك طالق بائن، وھو قول مالك  لھما الزوجان بذلك أو لمقاضي البلد أو خالفھ، وكّ 
واألوزاعي وإسحاق، وروي عن عثمان وعلي وابن عباس، وعن الّشعبي والنّخعي وھو أحد قولي الشافعي، 

  . 48وھو ما صححھ القرطبي
عن الشافعي ن وھو ما قالھ ھؤالء األئمة األعالم. وروي ین ال وكیلیماكِ حَ  49نیمَ كَ وقد تقّدم القول بأن الحَ 

أیضا، وھو الصحیح عنھ، وأبي حنیفة وأصحابھما؛ أنھ لیس للحكمین أن یُفّرقا بین الزوجین؛ إال أن یجعل الزوج 
  .50إلیھما التفریق

وإذا اختلف الحكمان في الحكم؛ "لم ینفذ قولھما، ولم یلزم من ذلك شيء، إال ما اجتمعا علیھ. وكذلك كل 
ما بالفرقة، ولم یحكم بھا اآلخر، أو حكم أحدھما بمال وأبى اآلخر، فلیسا حكمین حكما في أمر فإن حكم أحدھ

  اإلجماع على ذلك. 52، وقد نقل ابن رشد الحفید51بشيء حتى یتّفقا"
ھذا ولست أرى مانعا من توثیق الصلح أو عدم الصلح في محضر، طالما أنھما قاضیان، وأن حكمھما 

  .الرسمیة یكتسي الصفة القضائیة
  :مھام الحكمین انتھاء -خامسا

ھو عزل الحاكم (القاضي) للحكمین؛ إذ یضطلع  :اإلنھاء التلقائي لمھام الحكمین (عزل الحكمین) -1
الزوجین  نُ ذْ ، وال یُعتبر في ذلك إِ 53الحاكم بإنھاء مھام الحكمین كما یضطلع بتعیینھما تماما وقد تقّدم الكالم فیھ

وال رضاھما؛ فإن أراد بعد تحكیمھما أن یستبدل بھما غیرھما، فإْن كان لتغیّر حالھما أو لوجود من ھو أولى 
  .54منھما جاز، وإن لم یُكْن لتغیّر حال وال لوجود من ھو أولى؛ لم یجز

مان فیھا الحكومن الواضح أن القول بعزل الحكمین لوجود من ھو أولى منھما في مثل الحاالت التي یعجز 
عن تأدیة مھامھما، ووجود من ھما أكفأ منھما وأقدر على تأدیة مھمة اإلصالح بشكل أفضل، وللقاضي واسع 

  النظر في ذلك.
وما یستحب  ،فلو اعتزل الحكمان جاز ھو االعتزال التلقائي؛ :استقالة الحكمین (اعتزال الحكمین) -2

منھما أو الشتباه األصلح علیھما، ولیس لھما بعد أن ُعزال أو اعتزال أن یحكما  ذلك لھما إال أن یكون لعجزٍ 
  .55علیھما بشيء، فإن حكما لم ینفذ حكمھما؛ النتھاء مھامھما
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  القانون الجزائري إجراءات التحكیم بین الزوجین فيالفرع الثاني: 
، وھما وكیالن عن الزوجین ال حاكمان 56ن یُعیّنھما القاضيیمَ كَ بأن الحَ في القانون الجزائري تقّدم القول 

 ،فقھاء الشریعة اإلسالمیة(قاضیا) على ما بدا لنا من ظاھر موقف التشریع الجزائري خالفا لرأي الجمھور من 
وأن القاضي ھو من یُعیّنھما إذا اشتد الخصام بینھما ولم یثبت أّي ضرر، وعن وجھ استفادة القاضي الجزائري 

والموضوعیة التي نّص علیھا الفقھاء وقّرروھا في كتبھم، فھو واضح بیّن بالنظر إلى أن  من القواعد اإلجرائیة
أحكام الصلح بین الزوجین إجماال مستمدة من أحكام الشریعة اإلسالمیة ومذاھب فقھائھا وعلمائھا، وعلیھ فال 

  بد من وجود مالمح األحكام الشرعیة في مضامین أحكام التشریع الجزائري.
موقف التشریع الجزائري من إجراءات الصلح عن طریق الحكمین أو التحكیم بین الزوجین في  صلخّ ونُ 

  النقاط التالیة:
یُباشر الحكمان مھمتھما في الصلح فور تعیینھما من القاضي، وتتلّخص مھمتھا في محاولة التوفیق  -أوال

من قانون األسرة؛ وذلك من خالل مساعیھما الحثیثة من أجل رأب  01/ 56بین الزوجین طبقا لنص المادة 
  الصدع بین الزوجین وإزالة الصدأ الذي أصاب عالقتھما ومحاولة إصالحھا.

ان لم یُحّدد القانون مكانھا (المحكمة أو غیرھا)، لكن بالنظر مَ كَ بالنسبة لجلسة الصلح التي یعقدھا الحَ  -ثانیا
مكن أن تجرى على مستوى المحكمة، ویمكن أن تجرى في مكان إلى أن القاضي ھو من یُعیّنھما فھذا یعني أنھ یُ 

حت إشراف ومتابعة القاضي؛ بدلیل أنھما یلتزمان آخر یُحّدده الحكمان، وفي الحالتین فإن عملیة التحكیم تتم ت
من قانون اإلجراءات  447إْطالع القاضي بما یعترضھما من إشكاالت أثناء تنفیذ المھمة، طبقا لنص المادة 

 من قانون األسرة، وإذا تمّ  56عن مھمتھا في أجل شھرین طبقا لنص المادة  المدنیة واإلداریة، وتقدیم تقریرٍ 
لنص  طعن طبقا أليّ  غیر قابلٍ  ق علیھ القاضي بموجب أمرٍ یُصادِ  في محضرٍ  تُ بَ ثْ الحكمین، یُ الصلح من طرف 

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، مع التنبیھ إلى أن القاضي ال یحضر جلسة الصلح عن  448المادة 
  ین.مَ كَ طریق الحَ 

لزوجین، كما ھو الشأن في استماع القاضي ین لمَ كَ الجزائري، كیفیة استماع الحَ  المشرعھذا ولم یُوّضح 
من  01/ 440لھما عند مباشرتھ الصلح بنفسھ؛ فإنھ یستمع إلى كل زوج على انفراد ثم معا طبقا لنص المادة 

: 439قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، لكن یجب أن تعقد جلسة الصلح سریة عمال بعموم نص المادة 
في جلسة سریة"؛ یعني سواء جلسة الصلح التي یعقدھا القاضي أو التي یُباشرھا  "محاوالت الصلح وجوبیة، وتتمّ 

  ان.مَ كَ الحَ 
كذلك في الفقھ اإلسالمي الذي رأینا من خاللھ أن كل َحَكٍم ینفرد بالخصم من جھة أھلھ، وأنھ إذا تبیّن 

لمخطئ اجتمعا بھ ووعظاه وذّكراه، واستخدما معھ ما یلیق بحالھ من أسالیب اللین والرفق این الطرف مَ كَ للحَ 
یة تقدیر ما رّ ان بالزوجین الخصمین معا، وأن للحكمین حُ مَ كَ من أن یجتمع الحَ  امانع وال أجدوالنھر والزجر، 

حكیم، جرى علیھ العرف في الت یتفقان علیھ ویریانھ مناسبا من صور االستماع واالجتماع بالزوجین، أو وفق ما
بما یتفقان علیھ خالل جلسات الصلح، وما ینتھیان  وعلمٍ  طالما أن القاضي، في كل الحاالت، سیكون على درایةٍ 

  إلیھ من ُصلحٍ أو عدمھ،
ین أثناء تنفیذ مھمتھما؛ وجب على الحكمین إْطالع مَ كَ في حالة ظھور أیّة إشكاالت تعترض الحَ  -ثالثا
من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة؛ حتى یتخذ القاضي ما یراه مناسبا  447ك، طبقا لنص المادة القاضي بذل

من التدابیر واإلجراءات، ومن ذلك مثال غیاب أحد الزوجین أو كلیھما عن جلسة الصلح أو امتناعھما عن 
  الحضور.
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ي ضر الصلح بموجب أمر غیر قابل ألم الصلح نافذا؛ بدلیل أن القاضي یُصادق على محكْ یُعتبر حُ  -رابعا
من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، وھو ما ذھب  448شكل من أشكال الطعن، كما نصت على ذلك المادة 

  كم قضائي.إلیھ الفقھ اإلسالمي في أصح األقوال باعتبار أن الحكمین قاضیین، وحكمھما حُ 
لیق فیھ القاضي بالتفریق بالطالق أو التط مَ كَ عى الصلح، وحَ ان في مسمَ كَ ق القاضي أو الحَ أیضا، إذا لم یُوفّ 

من قانون  01/ 57كمھ غیر قابل لالستئناف فیما عدا جوانبھ المادیة؛ وذلك طبقا لنص المادة أو الخلع؛ فإن حُ 
  األسرة.

إذا اصطلح الزوجان؛ فراجع الزوج زوجتھ أثناء محاولة الصلح؛ ال یحتاج إلى عقد جدید، ومن  -خامسا
 من قانون األسرة الجزائري،  50راجعھا بعد صدور الحكم بالطالق یحتاج إلى عقد جدید، طبقا لنص المادة 

الفقھ  ا تلقائیا اتفاقا معإذا تبیّن للقاضي صعوبة تنفیذ المھمة على الحكمین، جاز لھ إنھاء مھامھم -سادسا
من قانون  449اإلسالمي، وفي ھذه الحالة یُعید القضیة إلى الجلسة وتستمر الخصومة طبقا لنص المادة 

اإلجراءات المدنیة واإلداریة، وإذا أصدر حكمھ بالتفریق فإنھ یكون نافذا غیر قابل لالستئناف، فیما عدا جوانبھ 
  مشار إلیھا أعاله.ال 01/ 57المادیة كما نصت المادة 

وفي ھذا تأكید على أن للقاضي سلطة تقدیریة في تعیین الحكمین وإنھاء مھامھما، وأن إجراءات الصلح 
 عن طریق التحكیم تنتھي تلقائیا، وال حاجة إلى محاولة جدیدة للصلح؛ لتعّذر ذلك.

ام ئري وما تنّص علیھ أحكفي األخیر، نُشیر إلى أن األصل في عمل الحكمین قانون األسرة الجزا -سابعا
منھ، ومن ثّم فال مانع أبدا أن یستفید  222الشریعة اإلسالمیة فیما لم ینص علیھ من أحكام طبقا لنص المادة 

 القاضي الجزائري من أحكام الصلح التي أّصلھا وفّصلھا فقھاء الشریعة اإلسالمیة.
 خاتمة:    

  النتائج والمقترحات منھا: في نھایة ھذه الدراسة، ننتھي إلى تسجیل عدد من
  النتائج: -1

یتفق الفقھ اإلسالمي مع قانون األسرة الجزائري في أن التحكیم طریق من طرق اإلصالح بین الزوجین،  -
  فضال عن الصلح عن طریق القاضي.

 ، وإْن اندرج ضمن57إن السعي في الصلح وإصالح ذات البْین في الفقھ اإلسالمي جائٌز وھو أمٌر تعبّدي -
مسائل المعامالت الشرعیة، وإذا ُوجدت أسبابھ ودعت إلیھ الحاجة والضرورة الملّحة والُملجئة صار واجبا 

  وحتما الزما البد منھ وال یجوز تركھ.
إن الصلح بین الزوجین عملیة تقنیة نجاحھ رھن عّدة عوامل، فبعد توفیق هللا عّز وجّل، یلعب فیھ  -

 انفسھ، دورا محوریا بصریح نص القرآن الذي شرع بعثھما وتكلیفھما بالصلح سدّ ان، فضال عن القاضي مَ كَ الحَ 
ین وقدرتھم على اإلقناع واإلمتاع في مَ كَ الحَ  فشخصیةلذریعة الشقاق وما تجّره على األسرة من فساٍد عریٍض، 

روطة المش الحوار والنقاش وحسن االستماع واإلنصات والكالم والخطاب ضروري، فضال عن بقیة المواصفات
ین من أھل الزوجین ھذا في ذاتھ عامل إیجابي مَ كَ ق وعدالة خاصة من جھة الحكمین، ثم إّن كون الحَ لُ فیھم من خُ 

مھم في سبیل إنجاح الصلح وتحقیق مقاصده، على غرار إمكانیة مشاركة أفراد من العائلة جلسة الصلح التي 
من قانون اإلجراءات المدنیة  02/ 440في نص المادة یعقدھا القاضي كما نّص على ذلك المقنّن الجزائري 

  واإلداریة.
ال مانع من تكرار محاوالت الصلح عن طریق الحكمین في الفقھ اإلسالمي؛ ألن الصلح مقصد شرعي  -

وأمر تعبّدي؛ فكل ما یدعوا إلیھ ویُعین علیھ فھو مطلوب شرعا مثل: تكراره مرات عدیدة؛ مع أن تكراره من 
معیّن، فیما ظھر من تتبّع كالمھم، لكن لیس ھناك ما  دٍ دَ ین لم یذكره فقھاء الشریعة اإلسالمیة بعَ مَ كَ طرف الحَ 
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یمنع من ذلك، ومع أن المشرع الجزائري في معرض نصھ على دور القاضي في إجراء الصلح بین الزوجین؛ 
و  439ألسرة، والمادتین من قانون ا 49نص على محاوالت الصلح، ولیس محاولة واحدة، كما في نص المادة 

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة؛ لكن ذلك یستوعب أیضا حاالت الصلح التي یضطلع بإجرائھا  2/ 442
: "محاوالت الصلح وجوبیة وتتم في جلسة 439ان تحت إشراٍف وُمتابعٍة من القاضي؛ لعموم نص المادة مَ كَ الحَ 

  سریة".
لزوجین المتنازعین یكون قبل الدخول وبعده، وھذا ما لم یُشیر إلیھ التحكیم بغرض إصالح ذات بین ا -

  المشرع الجزائري في قانون األسرة فضال عن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة.
أجمع فقھاء الشریعة اإلسالمیة على أن سبب التحكیم ھو التقابح والشقاق بین الزوجین وما یُفضي إلیھ  -

  من قانون األسرة. 01/ 56شتداد الخصام كما في المادة من عداوة وعصیان، وھو ا
ین من أھل الزوجین، وھو عینھ رأي المشرع الجزائري مَ كَ أجمع فقھاء الشریعة اإلسالمیة على أن الحَ  -

ونھما قاضیین في األصل أو ك، لكن شریطة أن یكونا أھلین للحكم إما ل56كما في نص المادة من قانون األسرة 
شروط الحكم والنظر، واختلفوا فیمن لھ سلطة تعیین الحكمین وإرسالھما، والراجح عند جمھور تتحقق فیھما 

  العلماء أن التعیین بید القاضي أو األمیر (والي اإلقلیم)؛ حكٌم من أھل الزوج وآخر من أھل الزوجة.
عات سویة النزاإن اإلجماع على أن الحكمین من أھل الزوجین؛ ال یُلغي اختصاص القاضي األصیل في ت -

عن طریق الصلح التحكیمي؛ فیجوز أن یكون القاضي حكما بین الزوجین إذا اختاره الزوجان، أو تعذر علیھ 
  أو أحدھما، فالقاعدة أن القاضي ولي من ال ولي لھ. كالھماتعیین حكمین لعدم وجود ولي للزوجین 

أن أحدھما قد جار وظلم وأضّر اتخّذ قبل إجراء الصلح ینظر القاضي في خصومة الزوجین؛ فإْن َوجد  -
بشأنھ اإلجراء المناسب، وال مجال للصلح ھنا لوقوع الضرر وھو الذي نّص علیھ الفقھ اإلسالمي، وقریبا منھ، 

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، والمادة  446وبمفھوم المخالفة ھذا ما یُفھم من موقف المشرع في المادة 
 ة؛ فالقاضي ال یُعیّن حكمین، وإْن ُوجدت أسبابھ، إذا ثبت وجود ضرر أثناء سیر الخصومة.من قانون األسر 56

تبقى جلسات الصلحِ ُمحاوالت إلجراء الصلح، ومن ثّم قد یتجّسد ھذا الصلح وقد ال یتحقق فینتھي  -
  بالفرقة بین الزوجین المتخاصمین بالطالق أو التطلیق أو الخلع.

كمان على قدر كبیر من المسؤولیة في محاوالتھما في تحقیق الصلح، مع وجوب من المھم أن یكون الح -
  حفظ األسرار واالنتھاء عن كشفھا لما في ذلك من األخطار التي قد تحیق بالزوجین واألضرار التي قد تلحقھما.

سرة، إن الطبیعة الشرعیة ألحكام الصلح بین الزوجین التي تبنّاھا المشرع الجزائري في قانون األ -
ونص على قواعدھا اإلجرائیة والموضوعیة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة؛ دلیل على أن المشرع 
الجزائري حرص على التزام عموم أحكام فقھ الصلح بین الزوجین في الشریعة اإلسالمیة، وتمكین القاضي 

  الجزائري منھا.
یریة للقاضي إذا رأى ما یُوجبھ أو یدعوا إلیھ باتفاق ین إجراء جوازي یخضع للسلطة التقدمَ كَ تعیین الحَ  -

ْن الفقھ اإلسالمي والتشریع الجزائري، وعمال بظاھر نص آیة الحكمین:  َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَیْنِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ
ْن أَْھلِھَا...   .أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ

  سالمي والتشریع الجزائري.یعتبر حكم الصلح نافذا باتفاق الفقھ اإل -
  اقتراحات: -2

من الجدیر أن نُشیر إلى أن الصلح بین الزوجین عن طریق الحكمین یظّل حبیس مواد القانون الجزائري؛ 
ذلك أن أكثر حاالت الصلح تتّم عن طریق القاضي؛ إذا تّم عرض النزاع على المحكمة المختصة، باستثناء 
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ح، أو في مثل حالة عرض النزاع على مجلس إصالح ذات البین على مستوى حاالت تدّخل العائلة بنیّة اإلصال
  المسجد...وشبھ ذلك.

وسبب ھذا التعطیل لدور الحكمین، یُرجعھ بعضھم إلى غیاب اإلجراءات الكافیة التي تُنظّم عمل الحكمین 
ان ان إجراء الصلح إن كبخالف إجراءات الصلح التي یُباشرھا القاضي بنفسھ، وبھذا الصدد من المھم تحدید مك

الحكمین أو بیت عائلة أحد الزوجین أو بیت الزوجیة أو المسجد...، ھذا كلھ فضال عن المحكمة أو على مستوى 
  غیاب ثقافة التحكیم عند البعض.

ضرورة تفعیل دور الحكمین في اإلصالح بین الزوجین وترمیم الكیان األسري حفظا  ،وعلیھ، نقترح
  من نحو ما ذكرنا. راریة العالقة الزوجیة، مع تعزیز ذلك باإلجراءات المناسبة والالزمةعلى استقراره واستم
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  -دراسة مقارنة -دور التحكیم في العالقات األسریة 
The Role Of Arbitration In Family Relationships  

Comparative Analysis   
  

  بشیري عبد الرحمند/ 
   الجلفة -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور

a.bachiri@univ-djelfa.dz    
  

  25/05/2021: تاریخ القبول   09/11/2020 تاریخ اإلرسال:
   :الملخص

یتشتت و النزاعات والشقاقات؛ والتي إن استمرت سیتفكك عقدھاو ال توجد أسرة إال تتسرب إلیھا بعض المشكالت
 ونحن كمسلمین قدمت لنا الشریعة اإلسالمیة الدواء الشافي. والعالج الكافي والحل الوافي ؛نسلھا وینكسر ودھا

  العالج في أي نظام من األنظمة أو قانون من القوانین الوضعیة.لن تجد ھذا  وعللھا.... ألمراضھا
القضاء لیس ھو الحل دائما لحل المشاكل األسریة، فاألفضل أن تعالج المشاكل قبل وصولھا إلى  إلىاللجوء  إن 

والدسائس، ونتائجھا أحسن وأفضل من  واألحقاداألضرار والضغائن و القضاء، بطرق ودیة سلمیة بأقل الخسائر
  أفضلھا على اإلطالق.و رقیعتبر التحكیم بین الزوجین المتخاصمین أھم ھذه الط إذاللجوء إلى القضاء... 

  .الطالق ؛الزواج ؛الوساطة ؛الصلحالتحكیم؛ : الكلمات المفتاحیة
Abstract  

There is no family that can be excepted of being effected by many problems and conflicts 
that can destroy its being, so the Islamic area has tend the cave medicine to its disease . 

So as what has been in every system going to judicial ways is not the solution  
No, it is better to solve problems be are warning to judiciary ways, by ensuring friendly land. 

Ways peaceful ways we the less loser thus to arrive to better results and agreement between 
conjugal conflict parts. 

Key words: Arbitration; conciliation; mediation; marriage; divorce. 
  مقدمة

عنایة كاملة بالقضاء ولھا في ذلك منھج أصیل مرتبط ارتباطا وثیقا  اإلسالمیةلقد اعتنت الشریعة 
  بالجوانب األخرى كالعقیدة والفقھ والسلوك.

والشمولیة والوسطیة والواقعیة والثبات والیسر وترتیب الجزاء  -وھذا المنھج لھ خصائص: الربانیة
  الضروریات الخمس بصفة خاصة.ومرتبط بمقاصد الشریعة بصفة عامة وبحفظ  يالدنیوي واألخرو

والشریعة اإلسالمیة لم تترك صغیرا وال كبیرا إال واھتمت بھ بدءا بالعالقات الشخصیة وانتھاء 
  بالعالقات الدولیة.

العالقات الشخصیة لربما تعتریھا بعض الشقاقات أو النزاعات فكان على ھذه الشریعة أن توجد و
نسلھا، فأوجدت الدواء الشافي لعللھا وأمراضھا بطریقة قلما توجد  الحلول لھا حتى ال یتفكك عقدھا ویتشتت

  في أي نظام من األنظمة أو شریعة من الشرائع على وجھ األرض قدیما وحدیثا ومستقبال.
  ذلك الدین القیم ومن أحسن من هللا شرعة وحكما.
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 ما تؤدي إلى فرطوالعالقات األسریة كائنة من تكون إال وقد تتسرب إلیھا مشكالت وصراعات لرب
الحلول لھذه المشكالت وقدمت الحقوق  اإلسالمیةعقدھا، وحتى ال تصل إلى ساحة القضاء أوجدت الشریعة 

. فاللجوء إلى القضاء لیس ھو الحل دائما، فاألفضل أن تعالج المشاكل .والواجبات لكال الزوجین.
ل األضرار والخسائر ونتائجھا أحسن والصراعات قبل وصولھا إلى القضاء. بطرق ودیة سلمیة تنتھي بأق

فما ھي األطر والصالحیات والمجاالت التي منحتھا الشریعة اإلسالمیة  ؛وأفضل من عرضھا على القضاء
  للمحكمین في مسائل األحوال الشخصیة؟ وكیف نظمت مسائل التحكیم وكیف اعتنت بھ.

  ختلفت عنھا في ھذا الجانب؟وھل القوانین الوضعیة سارت بنفس منھج الشریعة اإلسالمیة أم ا
  المبحث األول: مفھوم القضاء والتحكیم والفرق بین القاضي والمحكم

إن فض الخصومات بین الناس وإنھاء النازعات، على أساس من الحق والعدل والمساواة وتحدید 
  صاحب الحق من غیره، یعتمد على طرق ثالثة:

: وھو االتفاق االختیاري القائم على التراضي إلنھاء المنازعة وتصفیة الخالف بالطرق الودیة. الصلح -
وقولھ )، 9: الحجرات( فَأَْصلُِحواْ بَْینَھَُما قْتَتَلُواْ ٱ ْلُمْؤِمنِینَ ٱإِن طَآئَِفتَاِن ِمَن وھو مشروع لقولھ تعالى: 

ْلُح َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن بَْعلِھَ  سبحانھ: ا نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا َفَال ُجنَاَح َعلَْیِھَما أَن یُْصلَِحا بَْینَھَُما ُصْلًحا َوالصُّ
  .1''''الصلح جائز بین المسلمین إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما: وقولھ )، 128: النساء( َخْیرٌ 

ام ھو تبیان الحكم الشرعي واإللزأو ، : وھو فصل الخصومة بین خصمین فأكثر، بحكم هللا تعالىالقضاء -
ھُ وفصل الخصومة وھو مشروع لقولھ تعالى: ، بھ   .)49: المائدة( اْحُكم بَْینَھُم بَِما أَنَزَل اللـَّ

، وھو مشروع لقولھ تعالى في تقدیر جزاء الصید المقتول 2: ھو تولیة الخصمین حاكما یحكم بینھماالتحكیم -
نُكمْ یَْحُكُم بِِھ في حرم مكة:  فَاْبَعثُوا  وقولھ سبحانھ في التحكیم بین الزوجین:  )،95: المائدة( َذَوا َعْدٍل مِّ

ْن أَْھلِھَا ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ سعد بن معاذ في بني قریضة وغیر  ، وتحكیم الرسول )35: النساء( َحَكًما مِّ
  .ذلك من الوقائع، ومن أشھرھا التحكیم الذي جرى بین علي ومعاویة في واقعة صفین

  وھناك فروق كثیرة بین القضاء والتحكیم منھا:
إن القضاء سلطة إلزامیة مفروضة من الدولة أي أنھ والیة كاإلمارة واإلمامة، بینما التحكیم یتم برضا 

  الخصمین.
سلطة القضاء تتناول الحكم في كل شيء من المنازعات المدنیة والتجاریة والجنائیة ومنھا الحدود إن 

  والقصاص، بینما التحكیم فال یصح في حق من حقوق هللا تعالى كالحدود والقصاص.
إن سلطة القضاء دائمة ما لم یعزل القاضي من الدولة، بینما سلطة التحكیم ھي مؤقتة ویجوز  

  عزل المحكم بعد اختیاره.للمحكمین 
یترتب على ھذا أن منصب القاضي أعلى رتبة من منصب المحكم، وأن صالحیة القاضي أوسع، فلھ 

واستیفاء ما حكم بھ، ولیس للمحكم ذلك، وأن للقاضي النظر في جمیع القضایا التي ینظر ، الحبس واإللزام
  محكم.فیھا القاضي، واالجتھاد شرط في القاضي، ولیس شرطا في ال

ھذه الفروق ترشد إلى ما یترتب على كل منھما من آثار، وإن كانا یتفقان في شروط األھلیة، واإللزام 
، ومن أھم ھذه األحكام، الحكم بمقتضى قواعد العدل والحق واإلنصاف، اإلسالمیةبتطبیق أحكام الشریعة 

ین، قال ابن العربي: ال خالف دون تحیز ألحد الخصمین على حساب اآلخر، وكون كل منھما مأمونین ثقت
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في اشتراط كون الحكمین مأمونین، فال یبعث القاضي أو الجماعة المسلمة الحكمین إال مأمونین برضا 
  الزوجین وتوكیلھما للحكمین أن یجمعا أو یفرقا إذا رأیا ذلك.

  : أنواع التحكیماألولالمطلب 
توافر حریة اإلرادة وعدمھا وھما: االختیاري التحكیم المعاصر في القوانین الوضعیة نوعان بحسب 

  واإلجباري.
  أوال: التحكیم االختیاري

ھو أن یكون للخصوم الخیار بین اللجوء إلى القضاء العادي، أو عرض النزاع على التحكیم، وحاالتھ  
  كثیرة منھا:

، وھو تحكیم العدل: وھو المختص بحسم المنازعات التي تحدث بین العمال وبین أصحاب العمل
  وأمریكا والعراق، وإلزامي في فرنسا وألمانیا. إنكلترااختیاري في 

التحكیم التجاري الدولي: وھو المتعلق بحسم المنازعات الخاصة بالتجارة الدولیة. التحكیم في 
  المنازعات البحریة: وھو الذي یلجأ إلیھ لحسم المنازعات الناشئة عن النقل البحري.

  يثانیا: التحكیم اإلجبار
  وھو االلتزام مقدما بإحالة أي نزاع قد ینشأ في المستقبل على التحكیم، ویتم في حالتین: 

 أن تقرر الدولة أنھ ال یجوز إطالقا اللجوء إلى القضاء  
 .أو تقرر أنھ ال یجوز التقاضي إال بعد عرض النزاع على ھیئة تحكیم  

ویالحظ أن التحكیم في المنازعات الدولیة أصبح منذ القرن الماضي وفي عصرنا الحالي إلزامیا  
  .3یقوم على أساس معاھدة توجب حسم المنازعات بالتحكیم

  اإلسالميالمطلب الثاني: مجاالت التحكیم في الفقھ 
اتجاه  ا في اتجاھین:للتحكیم مجاالت جائزة وغیر جائزة في الفقھ اإلسالمي وفي آراء یمكن تلخیصھ

  الحنفیة والمالكیة والشافعیة الراجح، ومنھ اتجاه الحنابلة المعتمد.
: فھو أنھ یجوز التحكیم في األموال والعقود والدیون والزواج والنفقة ونحوھا ألن االتجاه األولوأما 

ألن  الحدود والقصاصالخصمین ارتضیا بأن یحكم بینھما المحكم، ویجوز التوكیل في ذلك، وال یجوز في 
اإلمام ھو المتعین الستیفائھا فیكون في التحكیم افتیات على اإلمام الحاكم، وألن حكم المحكم بمنزلة الصلح، 
وھذه ال تجوز بالصلح، فال تجوز بالتحكیم، وألن المحكمین ال یملكان إباحة دمھما، فال یجوز حكم المحكم 

رأ بالشبھات، وألن التحكیم تفویض، والتفویض یصح بما یملك فیھما وألن في التحكیم شبھة، والحدود تد
المفوض فیھ بنفسھ، وال یصح فیما ال یملك كالتوكیل، وألن حدود هللا تعالى لیس لھا طالب معین، وألن ھذه 

  الحدود ال تسمع فیھا الدعوى عند القاضي، فكیف عند المحكم؟ وھذه حجج قویة ومعقولة.
.، ونص الشافعیة على جواز .التحكیم في تضمین السرقة، ألنھ مال.وقد نص الحنفیة على جواز 

التحكیم في ثبوت ھالل رمضان، فإذا حكم المحكم بھ وجب الصوم على من رضي بحكمھ دون غیره، لكن 
ال یجوز التحكیم في الطالق والعتق عند أصحاب ھذا االتجاه، لما فیھ من حق هللا تعالى، إذ ال یجوز أن تبقى 

  والبائن في العصمة، وال أن یرد العتیق إلى الرق وإن رضي. المطلقة
وال یجوز التحكیم في اللعان، لخطورتھ، فیناط بنظر القاضي ومنصبھ، وألن اللعان یتعلق بھ حق 

  الولد في نفي نسبھ من أبیھ، فقد ینفیھ المحكم، ولیس لھ والیة على تقریر مصیر الولد.
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فیما لیس من اختصاص القضاء العادي. وَعدُّوا ما یختص بھ القضاء وعبارة المالكیة: أن التحكیم یقع 
ثالثة عشر موضعا وھي: الرشد، وضده، والوصیة، والوقف، وأمر الغائب، والنسب، والوالء، والحد، 
والقصاص، ومال الیتیم، والطالق، والعتق، واللعان، فال یجوز التحكیم في ھذه األحوال لتعلق الحق فیھا 

ن: إما � تعالى الحدود، وإما لآلدمي معین كاللعان والنسب، فال یجوز فیھا التحكیم الستلزامھا بغیر الخصمی
  إثبات حكم أو نفیھ عن غیر المتحاكمین، ومن عدا ھذین المتحاكمین، لم یرض بحكم ھذا الحكم.

ذ حكم المحكم في وھو للحنابلة في ظاھر كالم اإلمام أحمد رحمھ هللا: فھو أنھ ینف االتجاه الثانيوأما 
كل ما ینفذ فیھ حكم من واله اإلمام أو نائبھ، حتى في الدماء والحدود والنكاح واللعان وغیرھا، وحتى مع 
وجود قاض، ألن المحكم كالقاضي، كل منھما یقضي في كل شيء، أي إن المحكم كالقاضي، اإلمام الذي 

  ینفذ حكمھ في جمیع األحكام.
وجھة نظر االتجاه األول، ألن من  معاصرین كوھبة الزحیلي وغیرهوقد رجح ذلك بعض الفقھاء ال

أجازوا التحكیم فیھ من األموال والعقود المالیة وجمیع المسائل التجاریة مشروع لرعایة مصلحة الخاصة، 
  .4ولصاحب ھذه المصلحة استیفاء حقھ فیھا أو إسقاطھ، فجاز فیھ التحكیم

حقوق هللا تعالى والقصاص أو مما ال یجوز الصلح فیھ، فھي  ومالم یجیزوا فیھ التحكیم من حدود أو
مشروعة لرعایة المصلحة العامة، فال یملك أحد إسقاطھا، ولیس لھ االختیار في استیفائھا أو العفو عنھا 
واإلبراء منھا. وقد تبین أن في الطالق حقا � تعالى، فال یملك أحد إعادة المطلقة البائن إلى زوجھا، وذلك 

قف على التراضي بعقد جدید إن جاز إبرامھ كالبائن بینونة صغرى، وال یجوز في البائن بینونة كبرى، متو
ولكن في حال تسویة الخالفات الزوجیة واإلصالح بین الزوجین أو التفریق بینھما یجوز للحكمین الجمع 

مان حابة والتابعین (عثبرأي جماعة من الص أخذاوالتفریق بین الزوجین، سواء رضیا بذلك أو لم یرضیا 
وعلي وابن عباس ومعاویة) وھو قول للشافعي وروایة عن أحمد، ألن الحكمین قاضیان ال وكیالن وال 

ْن أَْھلِھَا شاھدان، وھو إعمال لنص اآلیة:  ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ   .)35: النساء( فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ
  المحكمینإلزامیة حكم  المطلب الثالث: مدى

من المعلوم أن الحكم القضائي إذا صدر من المحكمة أو القاضي، واكتسب الدرجة القطعیة باستنفاد 
فرص الطعن فیھ، صار ملزما، ویتمتع الحكم الصادر بالقوة الملزمة، ویجب تنفیذه، ویحق لمن صدر الحكم 

 بیعة أحكام القضاء، وكفالة الدولةخصمھ بھ، وھذا نابع من ط وإلزاملصالحھ وضع الحكم في دائرة التنفیذ 
  توفیر االحترام والحمایة لھا، وإن لم یرض بھ المحكوم علیھ أو عزل القاضي بعد صدور الحكم.

وكذلك حكم المحكم الزم یجب تنفیذه واحترامھ، ویتعین احترامھ وإنفاذه، دون توقف على رضا 
لو غاب المحكم أو أغمي علیھ أو و الحكم حتى الخصمین مؤخرا لرضاھما السابق بإلزامھ لھما، ویبقى ھذا 

حبس أو سافر، ألن حكمھ صدر عن والیة شرعیة على الخصمین، كالقاضي إذا حكم لزم حكمھ، وألنھ لو 
لم یكن حكم المحكم الزما، لفقد التحكیم غایتھ أو معناه، ولما كان للترافع إلیھ معنى، وقد عرف ھذا في السنة 

صلى هللا علیھ وسلم بحكم سعد بن معاذ في تحكیمھ بشأن بني قریضة، وتثبت سعد النبویة حین رضي النبي 
  سلفا من لزوم الحكم المحكوم بھ على ھؤالء وعلى النبي ذاتھ.

. وھو 5''من حكم بین اثنین تحاكما إلیھ، وارتضیا بھ، فلم یعدل بینھما بالحق فعلیھ لعنة هللا'': ولقولھ 
دلیل على أن حكم المحكم یلزم الخصمین، بسبب ھذا الوعید، فھو دلیل على لزوم حكمھ، وإال لما استحق 
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المحكم ھذا الذم والتھدید بالطرد من رحمة هللا، وألن التحكیم لیس أقل من الصلح، وبعد تمام الصلح ال یملك 
  أحد المتصالحین الرجوع عنھ.

ضا الخصمین بعد صدور الحكم، وإنما ینفذ على المتحاكمین ویترتب على ذلك أنھ ال یشترط ر
  ویلزمھما، ولیس ألحد الرجوع عن تحكیمھ، وھذا باتفاق المذاھب الثمانیة.

  المبحث الثاني: أثر التحكیم في فض النزاعات بین الزوجین
فرط  لىإن العالقات األسریة كائنة من تكون إال وقد تتسرب إلیھا مشكالت وصراعات لربما تؤدي إ

الحلول لھذه المشكالت وقدمت الحقوق  اإلسالمیةعقدھا، وحتى ال تصل إلى ساحة القضاء أوجدت الشریعة 
.. فاللجوء إلى القضاء لیس ھو الحل دائما، فاألفضل أن تعالج المشاكل .والواجبات لكال الزوجین

ن والخسائر ونتائجھا أحس والصراعات قبل وصولھا إلى القضاء. بطرق ودیة سلمیة تنتھي بأقل األضرار
  وأفضل من عرضھا على القضاء.

   المطلب األول: سلطة الحكمین في التوفیق والتفریق بین الزوجین واختالف الفقھاء في ذلك
ْن أَْھلِھَا إِن یُِریَدا  قال تعالى: ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ إِْصَالًحا یَُوفِّقِ َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ

ھَ َكاَن َعِلیًما َخبِیًرا ھُ بَْینَھَُما إِنَّ اللـَّ وھو: إذا كان النفور والنشوز من  الحال األول  وفیھ: )35 :النساء( اللـَّ
فَاْبَعثُوا َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما  : وھو إذا كان النفور من الزوجین فقال تعالى:الحال الثانيثم ذكر   الزوجة،

ْن أَْھلِھَا ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ ، حیث قال الفقھاء: إذا وقع الشقاق بین الزوجین أسكنھما الحاكم إلى جنب َحَكًما مِّ
ثقة، ینظر في أمرھما ویمنع الظالم منھما من الظلم، فإن تفاقم أمرھما وطالت خصومتھما، بعث الحاكم ثقة 

جل، لیجتمعا فینظرا في أمرھما ویفعال ما فیھ المصلحة، مما یریانھ من من أھل المرأة وثقة من قوم الر
ھُ بَْینَھَُماالتفریق أو التوفیق، وتشوف الشارع إلى التوفیق، ولھذا قال تعالى:  ، إِن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِّقِ اللـَّ

 من أھل المرأة، فینظر قال ابن عباس: أمر هللا عز وجل أن یبعثوا رجال صالحا من أھل الرجل، ورجال
أیھما المسيء فإن كان الرجل ھو المسيء حجبوا عنھ امرأتھ وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة ھي 
السیئة قصروھا على زوجھا ومنعوھا النفقة، فإن اجتمع رأیھما على أن یفرقا أو یجمعا فأمرھما جائز، فإن 

مات أحدھما فإن الذي رضي یرث الذي لم یرض وال  رأیا أن یجمعا فرضي أحد الزوجین وكره اآلخر ثم
یرث الكاره الراضي، عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاویة حكمین، قال معمر: بلغني أن عثمان بعثھما 
وقال لھما: إن رأیتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأیتما أن تفرقا ففرقا، وقال أنبأنا ابن جریج حدثني ابن أبي 

بي طالب) تزوج (فاطمة بنت عتبة بن ربیعة) فقالت: تصبر إلي وأنفق علیك، فكان إذا ملیكة أن (عقیل بن أ
دخل علیھا قالت: أین عتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة، فقال: على یسارك في النار إذا دخلت، فشدت علیھا 

ن بینھما قثیابھا، فجاءت عثمان فذكرت لھ ذلك، فضحك، فأرسل ابن عباس ومعاویة، فقال ابن عباس: ألفر
فقال معاویة: ما كنت ألفرق بین شخصین من بني عبد مناف، فأتیاھما فوجداھما قد أغلقا علیھما أبوابھما 

.، وعن محمد بن سیرین عن عبیدة قال: شھدت علیا وجاءتھ امرأة وزوجھا مع كل واحد منھما ..6فرجعا
ن: أتدریان ما علیكما؟ إن علیكما إن فئام من الناس، فأخرج ھؤالء حكما وھؤالء حكما، فقال علي للحكمی

رأیتما أن تجمعا جمعتما، فقالت المرأة: رضیت بكتاب هللا لي وعلیا، وقال الزوج أما الفرقة فال، فقال: علي 
  .، رواه ابن أبي حاتم..كذبت، وهللا ال تبرح حتى ترضى بكتاب هللا عز وجل لك وعلیك.

الجمع والتفرقة، حتى قال ابراھیم النخعي إن شاء الحكمان وقد أجمع العلماء على أن الحكمین لھما 
. وھو روایة عن مالك، وقال الحسن البصري: الحكمان .أن یفرقا بینھما بطلقة أو بطلقتین أو ثالث فعال.
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یحكمان في الجمع ال في التفرقة، وكذا قال قتادة وزید بن أسلم، وبھ قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، 
ھُ بَْینَھَُمالھ تعالى: ومأخذھم قو ، ولم یذكر التفریق، وأما إذا كانا وكیلین من إِن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِِّق اللـَّ

جھة الزوجین فإنھ ینفذا حكمھما في الجمع والتفرقة بال خوف، وقد اختلف األئمة في الحكمین: ھل ھما 
على قولین،  -ھما وكیالن من جھة الزوجین؟  منصوبان من جھة الحاكم فیحكمان وإن لم یرض الزوجان؟ أو

ْن أَْھلِھَاوالجمھور على األول لقولھ تعالى:  ْن أَْھلِھِ َوَحَكًما مِّ ، ومن شأن .فسماھما حكمین .. فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ
.. والجدید من مذھب الشافعي وھو قول أبي .الحكم أن یحكم بغیر رضا المحكوم علیھ، وھذا ظاھر اآلیة

ت حتى قال: كذب .رضي هللا عنھ للزوج حین قال أما الفرقة فال.. علي..، الثاني منھما لقول .نیفة وأصحابھح
  .7بما أقرت بھ، قالوا: فلو كانا حكمین لما افتقر إلى إقرار الزوج ،تقر

   المطلب الثاني: شرط كون الحكمین من أھل الزوجین
القصد من إشراك أھل الزجین في التوفیق والسداد بینھما حال الشنآن والشقاق ھي قدرة األقارب  إن

أكثر من غیرھما على استجالء أسباب الخالف واستقصاء مثار الشقاق، فاالختالط بین الزوجین یجعل منھما 
ضعھما .، فإن لم یزدھما و.نھما.حقیقة واحدة ال یطلع علیھا إال من یكتفیھما من أقاربھما فیعالجانھ بالصلح بی

. حیث قال الزمخشري في .إال خصاما وشقاقا، وكان الحل في الفرقة. دفعا لمعاناتھما الدائمة والمستمرة.
دون غیرھما: " وإنما بعث الحكمین من أھلھما ألن األقارب أعرف ببواطن  األقارب إرسالكشَّافھ في تبریر 

یھم نفوس الزوجین ویبرز إلیھم ما في ضمائرھما من الحب والبغض األحوال وأطلب للصلح وإنما تسكن عل
  ."ألجانب وال یحبان أن یطلعوا علیھوإدارة الصحبة والفرقة وموجبات ذلك ومقتضیاتھ وما یزرانھ من ا

وقال الرازي في تفسیره الكبیر " قال الشافعي: وأولى أن یكون واحد من أھلھ وواحد من أھلھا ألن 
  .8حالھما من األجانب فإن كانا أجنبیین جاز ... "األقارب أعرف ب

 وما نقلھ اإلمام الرازي عن اإلمام الشافعي قال بھ الفقھاء المالكیة حیث قال ابن رشد الحفید ما نصھ:
وأجمعوا على أن الحكمین ال یكونان إال من أھل الزوجین، أحدھما من قبل الزوج واآلخر من قبل المرأة "

أھلھما من یصلح لذلك فیرسل من غیرھما". وھذا الرأي ھو الذي تبنتھ مدونة األسرة إال أال یوجد في 
أن تقوم بكل اإلجراءات بما فیھا انتداب حكمین  ...منھا 82المغربیة، عندما خولت للمحكمة بمقتضى المادة 

یحضر سرة "الدلیل العملي لمدونة األأو مجلس العائلة أو من تراه مؤھال إلصالح ذات البین، وجاء في 
الطرفان شخصیا جلسة الصلح بغرفة المشورة وتجري المناقشة واالستماع إلى الشھود وإلى جمیع من ترى 
المحكمة فائدة في االستماع إلیھ، ویمكن لھا أن تعین حكمین من أفراد أسرتي الزوجین للسداد بینھما وعلیھا 

ما تأثیر معنوي على الزوجین، وفي حالة تعذر فإن تتحقق مسبقاً من كونھما من ذوي المروءة والحكمة ولھ
وجود حكمین من أسرتھما یمكن للمحكمة أن تعین من یكون مؤھالً للقیام بذلك مع توفره على المواصفات 

  .9المذكورة ... "
  المبحث الثالث: المركز القانوني للحكمین في قانون األسرة الجزائري وبعض التشریعات العربیة

وجاء وفق تطلعات المجتمع الجزائري آنذاك وكان یتسم  1984الجزائري سنة صدر قانون األسرة 
 تم تعدیلھحیث  2005بخلفیة دینیة فقھیة شاملة على جمیع مواده القانونیة وبقي ساري المفعول إلى غایة سنة 

  ثیر الضغوطات الداخلیة والخارجیة.أتحت ت، ولكنھ وفي ھذه المرة عدل تعدیال سیاسیا
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. ومن بین المواد المقتبسة ..1984ي بعض مواده الخلفیة الدینیة التي لمسناھا في قانون حیث غابت ف 
م القضائي الداعیة إلى التحكی اإلجراءوالمستمدة من التشریع اإلسالمي وإن لم تكن مطابقة لآلیة من حیث 

  من سورة النساء، السالفة الذكر. 35في اآلیة 
والمعدل باألمر الرئاسي في شھر  1984األسرة الصادر سنة من قانون  56فقد جاء في نص المادة 

بقولھا: إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق  2005-02 فبرایر سنة
  بینھما. 

یعین القاضي الحكمین، حكما من أھل الزوج وحكما من أھل الزوجة، وعلى ھذین الحكمین أن یقدما 
  ).قانون األسرة الجزائري( 56ادة تھما في أجل شھرین متقریرا عن مھم

فالمالحظ من ھذه المادة أنھا أوجبت على الھیئة القضائیة أن تعین حكمین. فتعیین الحكمین أمر وجوبي 
  ال اختیاري وال جوازي كما ھو موجود في الشریعة اإلسالمیة.

یكون ھناك نزاع من دون ضرر سواء حیث أنھ ال یمكن أن  -أي النص القانوني –كما أنھا غامضة 
  أكان ھذا الضرر مادي أو معنوي.

  فكیف یكون ھناك خصام بین الزوجین من غیر وجود ضرر الذي تحدثت عنھ المادة.
عبارة من النص القانوني الوضعي، ذلك أنھ یفھم من اآلیة  وأدقبینما الشریعة اإلسالمیة أبلغ وأصدق 

َوإِْن س أو مالحظة أدنى شقاق بین الزوجین. كما جاء في قولھ تعالى: من القران الكریم أنھ بمجرد إحسا
..، ولیس .. ابعثوا.أي من الخوف، حتى قبل وقوع الطالق أو وصول األمر إلى القضاء، ھنا األمر. ِخْفتُمْ 

بعض المجتمعات العربیة عامة .، ذلك أنھ یوجد لدى .بعد وصول القضیة والنزاع إلى ساحة القضاء.
حاكمة ومسیطرة وضابطة لبعض  وأعراف وأنفةجتمع الجزائري خاصة حساسیة مفرطة وعزة نفس والم

ساحة  أسریة إلى ذا قضایابمثل ھك تعلق القضاء الستیفاء حقوقھا خاصة ما إلى المرأةالمجتمعات من لجوء 
  القضاء یورث الضغائن. ...األثرجاء في  وكما ...القضاء

ھا قد عالجت المشكلة من أساس أنھامل والمتفحص والمدقق في الشریعة اإلسالمیة یجد أالناظر والمت إن
 وھذا ما ھو مغیب المحاكم. أروقة إلىومن جذورھا واستأصلتھا قبل تفاقمھا وعدم السیطرة علیھا بوصولھا 

  في نص المادة سالفة الذكر.
مة غامضة ولم تبین أھما مصلحین باإلضافة إلى أنھ في نص المادة یالحظ أن مھمة الحكمین ھي مھ

 أم وكیلین عن الزوجین لھما كامل الصالحیة في أمر التوفیق أو التفریق، أم أنھما مفوضین عن القضاء...؟ 
  نھ یستخلص من ھذه المادة القانونیة أن ھذه المھمة ھي الوساطة والصلح في قالب تحكیمي.أغیر 

ط وكیل وسی ،مفوض، محكم، ل الصالحیاتتع بكامبینما نجد المحكم في الشریعة اإلسالمیة یتم
   . ةووساطالوضعي مھمتھ ال تعدو أن تكون مھمة إصالح  مصلح، في حین أنھ في القانون

واألدھى من ذلك أنھ حتى بعد وصول النزاع إلى ساحة القضاء نجد أن القاضي الذي كلفھما بھذه 
التقدیریة للقاضي المختص في األخذ برأیھما أو رفضھ...، المھمة لربما ال یأخذ بتقریرھما، وتبقى السلطة 

 أمفمن ھو األصلح واألنسب ھل ھو المعیار الشخصي  ...ثم إننا نجد أن معیار اختیار الحكمین غائب
زلة المن أمالمالیة  الحظوة أمالمستوى الدراسي  أم. ..الموضوعي وھل المكانة االجتماعیة التي یتمتعان بھا

فمن ھو المؤھل من قبل  ...مأ ...أم...من الزوجین األبعد أم األقرب أم واألخالقيلجانب الدیني ا أمالوظیفیة 
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 األسرة وقانون اریةواإلدالمدنیة  تاءاإلجراالقضاء لمبادرة التحكیم... كلھا معاییر  مغیبة  من  طرف قوانین 
  المدونة المغربیة االتي  بیانھا.نجده ضمن  عكس ماالجزائري...

نھ أرسل حكمین للوفاق بین أ، وكما ھو مأثور عن عمر بن الخطاب اإلسالميففي التراث الفقھي 
تقرآ  ألنكما لو صدقتما لنجحتما ألم فقال معاتبا لھما أنكما لم تصدقان، زوجین متنازعین ففشال في مھمتھما

ھُ بَْینَھَُماقولھ تعالى:  المؤمنین  أمیرالقاضي والمتمثل في  أننجد  األثرفمن ھذا  إِن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِّقِ اللـَّ
التوفیق والتفریق متوقف على صدق نوایاھما  إذنجده یتحسس ویستكشف حتى نوایا وبواطن المحكمین 

   .لیس الزوجانو في مساعیھما. فالمخاطبان بھذه اآلیة ھما الحكمان وإخالصھما
وقد رفع ھذا  .ھل ھما الزوجان أم الحكمان.. ن یُِریَداإِ وقد ورد خالف بین الفقھاء في قولھ تعالى: 

  الخالف عمر بن الخطاب رضي هللا عنھما سبق تبیانھ.
  المطلب األول: التحكیم في بعض التشریعات العربیة

ھذا الرأي عندما خول الحكمین سلطة التفریق حیث  10وقد تبنى قانون األحوال الشخصیة األردني
فقرة "ه" منھ: إذا عجز الحكمان عن اإلصالح وظھر لھما أن اإلساءة جمیعھا  138جاء في مقتضیات المادة 

الزوجة قرار التفریق على العوض الذي یریانھ، على أال یقل عن المھر وتوابعھ، وإذا كانت اإلساءة كلھا 
  على أن الزوجة لن تطالبھ بسائر حقوقھا الزوجیة، كما لو طلقھا بنفسھ. ،رق بطلقة بائنةالزوج، قرار التف من

وجاء في الفقرة "و" من نفس المادة: إذا ظھر للحكمین أن اإلساءة من الزوجین قررا التفریق بینھما 
فریق اءة قررا التعلى قسم من المھر بنسبة إساءة كل منھما، وإن جھل الحال ولم یتمكنا من تقدیر نسبة اإلس

  بینھما على العوض الذي یریانھ أخذه من أي منھما.
وھذا القرار الذي یتخذه الحكمان ملزم للقاضي غیر معلم لھ، فقد جاء في الفقرة األخیرة من المادة 
المذكورة: على الحكمین رفع التقریر للقاضي بالنتیجة التي توصال إلیھا. وعلى القاضي أن یحكم بمقتضاه، 

  كان موافقا ألحكام ھذه المادة. إذا
كما خولت المادة المذكورة سلطة الجمع بمقتضى الفقرة "د" منھا حیث جاء فیھا: " یبحث الحكمان 
أسباب الخالف والنزاع بین الزوجین معھما أو مع جیرانھما، أو مع أي شخص یریا الحكمان فائدة في 

یوقعان علیھ. فإذا رأیا إمكان التوفیق واإلصالح على بحثھما معھ. وعلیھما أن یدونا تحقیقاتھما بمحضر 
  .طریقة مرضیة أقراھا"..

 9وسلطة الحكمین في الجمع والتفریق نص علیھا أیضا المشرع المصري حسب المستفاد من المادة 
إذا عجز الحكمان عن اإلصالح وكانت اإلساءة من الزوج أو ونصھا " 1985لسنة  100قانون رقم من ال

  التفریق بطلقة بائنة". اقرأجھل الحال منھما أو 
من قانون األحوال  114ونفس السلطة المخولة للحكمین نص علیھا المشرع السوري من خالل المادة 

  :11الشخصیة السوري ومؤداھا
یبذل الحكمان جھدیھما في اإلصالح بین الزوجین فإذا عجزا عنھ وكانت اإلساءة أو أكثرھا من الزوج  -1

  قررا التفریق بطلقة بائنة .
وإن كانت اإلساءة أو أكثرھا من الزوجة أو مشتركة بینھما قررا التفریق بین الزوجین على تمام المھر  -2

  أو على قسم منھ یتناسب مع اإلساءة.
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كمین أن یقررا التفریق بین الزوجین مع عدم اإلساءة أو أكثرھا من الزوجة أو مشتركة بینھما قررا للح -3
  التفریق بین الزوجین على تمام المھر أو على قسم منھ.

إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غیرھما أو ضم إلیھما حكما ثالثا مرجحا وحلفھ الیمین. ومحكمة النقض  -4
الحكم كالحاكم وطلب رده یجب أن یسبق أي دفع وإال سقط وضوحا، عندما أكدت أن: "نت أكثر السوریة كا

  الحق فیھ ویسمع بعد صدور قراره في التحكیم".
أما أصحاب الرأي الثاني فقد اقتصروا على القول بأن الحكمین إنما ھما وكیالن عن الزوجین 

ال قرأي الحنفیة خاصة، قال الجصاص: "ھو وشاھدان علیھما، دون أن یكون لھما سلطة الجمع والتفریق، و
  أصحابنا (یرید األحنف): لیس للحكمین أن یفرقا إال برضى الزوجین ...

وإنما الحكمان وكیالن لھما، ویترتب على اعتبارھما مجرد وكیلین أنھ یسوغ لھما التفریق بین 
ق منھما، مع بیان أوجھ شقاقھ، الزوجین ألن دورھما ینحصر في السداد والتوفیق بینھما، أو تحدید المشاق

والمشرع المغربي جنح إلى ھذا الرأي مخالفا بذلك مقتضیات الفقھ المالكي التي تعطي الحكمین سلطة الجمع 
یقوم الحكمان من المدونة: " 95مقتضیات المادة والتفریق، وخول ھذه السلطة للمحكمة حصراً، فقد جاء في 

  ویبذل جھدھما إلنھاء النزاع. ...الف بین الزوجینستقصاء أسباب الخأو من في حكمھما با
إذا توصل الحكمان إلى اإلصالح بین الزوجین حررا مضمونھ في تقریر من ثالث نسخ یوقعھا 
الحكمان والزوجان ویرفعانھا إلى المحكمة التي تسلم لكل واحدة من الزوجین نسخة منھ وتحفظ الثالثة 

  ".اإلشھاد على ذلك من طرف المحكمة بالملف ویتم
إذا تعذر اإلصالح واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في من المدونة على أنھ " 97المادة  وأردفت

أعاله، مراعیة مسؤولیة كل واحد من  85و 84و 83محضر وتحكم بالتطلیق وبالمستحقات طبقا للمواد 
  بھ على المسؤول لفائدة الزوج اآلخر". الزوجین عن سبب الفراق في تقدیر ما یمكن أن تحكم

إذا اشتد الخصام بین وجاء فیھا " 56ي من خالل المادة ومثل ذلك نص علیھ قانون األسرة الجزائر
  الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین الحكمین أن یقدما تقریراً عم مھمتھا في أجل شھرین".

"إذا  منھا والذي جاء فیھ: 25بمقتضى الفصل ونفس المبدأ تبنتھ مجلة األحوال الشخصیة التونسیة 
  أحد الزوجین من اإلضرار بھ وال بینھ لھ واشكل على الحاكم تعیین الضرر بصاحبھ. اشتكى

یعین حكمین، وعلى الحكمین أن ینظرا قدراً على اإلصالح ویرفعان األمر إلى الحاكم في كل 
  األحوال".

  ألسرة المغربیةالمطلب الثاني: مھمة الحكمین في ظل مدونة ا
لمدونة، یمكن من ا 97، 96، 95دور الحكمین وھي المواد  بمراجعة النصوص المعقودة لبیان

واللذان ال یحتاجان في انتدابھما إلى حكم تمھیدي، بل یكتفیان بقرار والئي تصدره  اختصار دور الحكمین
  ھیئة الحكم فیما یلي:

حصر وتحدید ھذه األسباب وتوضیحھا في التقریر  وجوب استقصاء أسباب الخالف بین الزوجین، أي -
  المعد من قبلھما أو بسطھا مشافھة أمام ھیئة الحكم.

  بذل أقصى الجھد للتوفیق والسداد بین الزوجین بأي وسیلة یریانھا مفیدة في ذلك. -
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وقیع بتإذا نجحا في مسعاھما الرامي إلى الصلح وجب تحریر مضمونھ في تقریر من ثالث نسخ، یذیل  -
كل واحد منھما فضال عن توقیع الزوجین ویرفع التقریر إلى المحكمة لیوضع بالملف موضوع طلب 

  التطلیق للشقاق لیتم اإلشھاد على وقوع الصلح بین األطراف بمقتضى حكم.
مع  ،التقریر أو مشافھة أمام المحكمة وجب تضمین ذلك من لدن الحكمین في، في حال فشل مسعى الصلح -

 مسؤولیة كل واحد من الزوجین فیما وقع من شقاق مع تحدید أوجھ ھذه المسؤولیة.بیان 
  المطلب الثالث: مدى وجوب االلتزام بشروط الحكمین الفقھیة

أن عدم االلتزام بالشروط التي قعدھا المالكیة واشترطوا توفیرھا فیمن یترشح لمھمة الحكم  كال ش
  تقدح في الحكم الذي یھمل الشروط، أو یقتضي بخالفھا، وتجعلھ معرضاً للنقض أو اإلبطال.

ذلك أن عدم التنصیص صراحة على مثل ھذه الشروط وإفراغھا في مقتضیات قانونیة صریحة إنما 
تجنبا للتطویق واإلسھاب في الجزیئات والتفاصیل، والتي مھما جد المشرع في اختصارھا وتنقیحھا كانت 

  فإن نصوص القانون لن یسعھا بحال.
وال یعني ذلك أنھا غیر ذات بال أو أن بإمكان القاضي أن یختار بین إعمارھا أو إھمالھا، أو أن ینتقي 

 400أوجب مشروع مدونة األسرة بإحالة صریحة من المادة شاء وكیف یشاء، لذلك ولغیره  من المذاھب ما
لتلمس الحل عند عدم النص علیھ صراحة بمقتضى قانوني واضح، فإن  ابتداءمن مقتضیات الفقھ المالكي 

أعوز القاضي ذلك أن یجتھد وال یأل دون أي قید بمذھب معین سوى مراعاة ضابط تحقیق قیم اإلسالم في 
شرة بالمعروف، وھي قیم كما قد تتحقق في المذھب المالكي قد تتحقق في غیره، آیة العدل والمساواة والمعا

ذلك أن المشرع لم یلزم نفسھ وھو یشرع مدونة األسرة بالنھل من المذھب المالكي حصراً، بل نھل من 
ذروا حالمذاھب المختلفة متى قدر أن مسلكھا في مسألة معینة یحقق المصلحة والعدل .مع أن علماء األصول 

  من ذلك. ألنھ تخیر للرخص وانتقاء لألیسر، وذلك غیر جائز.
غرمھ  تھ،واستثناءافالمذھب المعتمد عند التشریع یؤخذ كلھ مثقاالً واحداً برخصھ وتشدیداتھ بعزائمھ  

وغنمھ .وربما لن یأتي لغیر الدارسین ألصول الفقھ أن ینتبھوا إلى ھذا الملحظ األصولي الھام الذي یطوق 
جتھد ویعقل اجتھاده، فالمذھب الفقھي یؤخذ كلھ أو یترك كلھ، فتشدد مذھب معین في مسألة وتیسیر في الم

، ستنباطاالأخرى مبني على أحكام دقیقة ال یعقلھا إال الراسخون في العلم من المجتھدین الذین یملكون أدوات 
اصرة، ممن ال یعرفون عن الفقھ فاألمور ھاھنا لیست بذاك التبسیط الذي یخالھ بعض أصحاب الفھوم الق

  .12وأصولھ إال نتفاً ومختصرات مدرسیة ال تسمن وال تغني من جوع
فالرخص والتشدیدات على النحو ما نبھ إلیھ غیر واحد من فقھاء األصول تخلق نوعاً من التوازن 

 ل بناء علىبتكون بالھوى والتشھي  داخل المذھب الفقھي، بناء على رؤیة أصحاب ھذا المذھب والتي ال
ط بھذه الضواب االلتزاملذلك كلھ ولغیره أرى أن على القاضي ، قواعد منضبطة في العبادات والمعامالت

جاء في المذھب المالكي ابتداء، فإن لم یجد فیھا حكماً في المسألة  األصولیة المرعیة ومن ثم مراعاة ما
  خرى.(وھذا نادر) فعلیھ آنذاك االستمداد من المذاھب الفقھیة األ

فیراعي إذن عند تنصیب الحكمین للسداد والصلح بین الزوجین الشروط التي قعدھا فقھاء المالكیة 
وفق التفصیل الذي عرضنا إلیھ في مقامھ، فالحكم ال یكون حكماً إال إذا توفرت فیھ الشروط المذكورة، وأن 

غربیة أن یصار إلى الصلح بواسطة من مدونة األسرة الم 82تعذر ذلك أمكن عندئذ وكما أجازت ذلك المادة 
، وھي ال تسمى عندئذ حكما ألن أحد الشروط الرئیسیة عندنا امرأةمن تراه المحكمة أھال للتوفیق ولو كانت 
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في المذھب المالكي في الحكم أن یكون ذكراً، وإنما تسمى مصلحة، فلفظ حكم ال یطلق إال على من توفرت 
  فیھ سائر الشروط عند المالكیة.

م اعتبار ذلك یعتبر خرقاً لقاعدة فقھیة، حیث إن خرق قاعدة فقھیة كخرق قاعدة قانونیة واجبة وعد
والمجلس األعلى من خالل غرفتھ الشرعیة یحرص حرصاً مكینا على مراقبة مدى حسن تطبیق  التطبیق

، مالم یتعلق لنقضالقواعد الفقھیة طبعاً في حدود وسائل الطعن بالنقض المتمسك بھا من لدن طالبي الطعن با
  بمسألة من مسائل النظام العام، فیكون لھ الحق في إثارتھا تلقائیا.

واألحكام التي تخالف ھذا النظر تكون حلیفة النقض للعلة المذكورة والشواھد على ذلك من قرارات 
د القانونیة وال اعالمجلس األعلى كثیرة ومتواترة، وذلك أن القواعد الفقھیة لھا نفس الحجیة التي تكتسبھا القو

إنما لم تصغ في مقتضیات قانونیة لكثرتھا وتناولھا لتفاصیل ال تسعھا  إبانھریب، فإنھا وكما ألح تالیھ في 
، لكن ذلك ال یعني أنھا أقل من تلك الظاھرة والبادیة في القوانین، وھذا الفھم أحكمتقوانین المواضیع مھما 

لیھ أیضاً بعض  محاكم النقض العربیة، ومن ذلك ما نصت علیھ كما تنبھ المجلس األعلى الموقر تنبھت إ
  محكمة النقض المصریة عندما نقضت حكماً.

لم یراع شرط الذكورة عند تكلیف المحكمة لحكمین إلصالح ذات البین بین الزوجین، فأبطلت تقریر 
  الحكمین والحكم المؤسس علیھ حیث جاء في تنصیصات القرار:

عثت المحكمة ب إنلطاعن على الحكم المطعون فیھ البطالن، وفي بیان ذلك یقول وحیث أن مما ینعاه ا"
حكماً ثالثاً، في حین أنھ ال یجوز شرعاً تعیین المرأة  امرأةفي مبدأ األمر حكمین رجلین، ثم بعثت معھما 

  .13حكماً، مما یبطل تقریر الحكام قضاءه على ھذا التقریر فإنھ یكون معیبا بالبطالن
من  11إلى  7ھذا النعي صحیح ذلك أنھ لما كانت قواعد التحكیم الواردة في المواد من  وحیث أن

أو بعد ھذا التعدیل، قد  1979لسنة  44سواء قبل تعدیلھا بالقانون  1929لسنة  25المرسوم بقانون رقم 
رھا في أخذت في مذھب اإلمام مالك، فإنھ یجب الرجوع إلى ھذا المذھب في بیان الشروط الواجب توف

  الحكام فیما لم یرد بھ نص صریح في المواد المشار إلیھا.
وإذا كان ھذا المذھب یشترط الذكورة في الحكام على اعتبار أن طریقتھم ھو الحكم ولیس الشھادة أو 

ھذا الشرط وإن لم یرد بھ نص صریح في المادة السابقة بعد تعدیلھا بالقانون المشار  التزامالوكالة، فیتعین 
  .14ھإلی

ولما كان ذلك وكانت المحكمة لم تلزم بھذا الشرط فیمن بعثتھم حكاماً في الدعوى بأن كان من بینھم 
مما یبطل التقریر المقدم من ھؤالء الحكام، فإن الحكم المطعون فیھ، إذا اتخذ من ھذا التقریر سندا  امرأة

  طعن.باقي ما ینعاه الطاعن بأسباب اللقضائھ بالتفریق یكون بدوره باطال مما یوجب نقضھ دون حاجة لبحث 
توافر شروط الحكمین من  اعتبارونفس األمر أیضاً نصت علیھ محكة النقض السوریة مع إضافة 

متعلقات النظام العام حیث جاء في المعرض بیانھا لھذا األمر" عدم موافقة الوكیل القانون للزوجة على ما 
درین على القیام بمھمة التحكیم ال یعفي القاضي مصدر ذكره وكیل الزوج من وجود أقارب للزوجین قا

القرار المطعون فیھ من القیام بمھمة التحري عمن یصلح للتحكیم من أھل الطرفین ذلك األصل القانوني 
لمؤسسة التحكیم ومدار العمل فیھا، والخروج عن ھذا األصل إلى البدیل وھو تعیین حكمین من األباعد، ال 

ب مقبوال شرعا وقانوناً، وبعد استیفاء القاضي المشرف على الدعوى التفریق للشقاق یصلح أن یكون السب
الجھد للتحري عن الصالحین للقیام بمھمة التحكیم من أجل الطرفین سواء كانوا من العصبة أو األرحام 
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ي قرار ف قراراً إعدادیا واضحاً في المجلس الحكم بالعدول عن التحري بسبب یوضحھ اتخاذهاألصھار وبعد 
سواء العتذارھم. أو عدم قدرة من سمي منھم للقیام بھذه المھمة. أو لعدم وجودھم، األمر الموجب لتقریر 

ن من ألن تعیین الحكمی بطالن إجراءات التحكیم وما بني علیھما وھذا ما یغني عن بحث سبب الطعن الثاني
  اً".األباعد كان إجراء باطال وغیر صحیح وفق ما جرى بھ عرضھ آنف

وحیث أن تسمیة الحكمین من األقارب ھو األصل وال یعدل عنھ إال إذا تعذر وجاء في قرار آخر: "
  .وجودھما بینھما وھذه النقطة من النظام العام"

  :خاتمة
إن التحكیم في مواد األحوال الشخصیة لھ مكانة عظمى في حل النزاع بین األزواج والتخفیف من 

  یورث الضغینة والشحناء بین المتنازعین والمتخاصمین.اللجوء إلى القضاء. والذي 
والقرآن الكریم والسنة النبویة عالجتا النزاع من جذوره في عدید اآلیات واألحادیث الداعیة إلى الصلح 

  بدءا باألزواج وانتھاء باألمم والشعوب.
  ولة.قضاء الد فالصلح والتحكیم آلیتان تھدفان لفض النزاع بین األطراف بعیدا عن اللجوء إلى

ھ شروطھ ل ذلك أن التحكیم والصلح یختلفان عن بعضھما البعض فالتحكیم شبیھ بالنظام القضائي
  حد الخصوم في الخصومة.أوتنازل  والصلح آلیة لفض النزاع وآلیاتھوطرقھ  وأحكامھ

  المنازعة القائمة بینھما. إنھاءاألطراف في  اتفاقویتفقان في أن كل منھما مصدره 
لصلح ال او ح یقتضي حسم المنازعة التي تناولھا ویترتب علیھ انقضاء الحقوق واالدعاءات،فالصل

  یتجزأ فبطالن جزء منھ یقتضي بطالن العقد كلھ.
بالرغم من األساس االتفاقي والذي یجمع بین كل من التحكیم والصلح إال أن محل اتفاق التحكیم یختلف 

بعدم طرح النزاع على  -أدبي- ق التحكیم، ھو التزام معنويعن محل االتفاق في عقد الصلح فمحل اتفا
القضاء، وھذا ما ال نجده في قانون األسرة الجزائري وفي المادة الداعیة إلى التحكیم للنزاع مطروح أمام 

  القضاء.
أما محل عقد الصلح فھو حسم النزاع مباشرة بین الطرفین بأن ینزل كل منھما عن بعض ما یدعیھ 

  ي بھ الطرف اآلخر.نزوال یكتف
وأھم عنصر للتفرقة بین التحكیم والصلح ھو أنھ على الرغم من وجود مصدر اتفاقي لكل من الصلح 

فالصلح یظل أسیرا للعقد بینما التحكیم یتمیز بما یتمتع بھ المحكم من مزایا القضاء لذلك فالنزاع ، والتحكیم
بانتھاء المحكم لمھمتھ وإصداره حكما فیھا، وھذا الحكم ال ینتھي بمجرد إبرام االتفاق على التحكیم وإنما 

  یتمتع بالحجیة ویكون قابال للتنفیذ الجبري بمجرد الحصول على أمر بالتنفیذ.
على خالف عقد الصلح الذي ینتھي النزاع بمجرد إبرامھ وھذا االتفاق ال یكون قابال للتنفیذ بذاتھ مالم 

  .15المحكمة التي یكون النزاع قد طرح علیھا قبل التوصل إلى الصلحیتم في صورة عقد رسمي أو یتم أمام 
وقانون األسرة الجزائري لم یتناول كل ھذه المعطیات ولم یمنح سلطة واسعة للمحكم، كما أن دور 
المحكم أقل ما یقال عنھ أنھ مجرد وسیط، مھمتھ تقریب وجھات النظر وتھدئة األوضاع، وتقلیل الخسائر 

  بین الزوجین.
ھذا الفراغ القانوني لیس فقط في مركزھما القانوني وإنما یشمل حتى وظیفتھما ومھمتھما، واألعباء و

  كل ھذا غائب في نظر القانون. وأتعابھماالمالیة ومن یتحملھا 



  دور التحكیم في العالقات األسریة                                                            
 

  

 289                                                                                                                    مجلة اإلحیاء
 

ما یعرف في  2009ضف إلى ذلك أنھ قد ظھر في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الصادر سنة 
ئي وھو أشبھ بالمحكم لكن أسندت إلیھ بعض االختصاصات دون غیرھا، فأسندت الجزائر بالوسیط القضا

  إلیھ القضایا المدنیة والعقاریة فقط دون النزاعات الجزائیة واألحوال الشخصیة.
  المرور علیھ تبقى جوازیة غیر إجباریة وبعد رفع الدعوى أمام القاضي المختص. إجراءاتكما أن 

ة الذكر یبقى حبرا على ورق ألنھ لم یفعل بطریقة فعال تجعل المحكم لھ فالتحكیم في نص المادة سالف
  سلطة التحكیم ویخفف فعال المنازعات المطروحة على الساحة القضائیة.

فالمالحظ سواء في قانون األسرة في نص مادة التحكیم أو قانون اإلجراءات المدنیة یلحظ أن السلطة 
 تزال متمسكة بسلطة اتخاذ القرار وللقاضي كامل الصالحیات، القضائیة المكونة في القاضي المختص ال

فعبارة أن المحكم یقدم تقریره للقضاء یبین لنا أن القاضي لھ كامل الصالحیة في أن یأخذ بالتقریر أو یرفضھ 
  مبرر. أيجملة وتفصیال دون 

القضائیة یات الحقضاء فلیتنازل عن بعض الصفإن كان المشرع الجزائري یرید فعال التخفیف على ال
لفائدة المحكم والمصلح لیكون أنسب وأفضل وإرضاء للنفوس عكس القضاء الذي یورث الضغینة والقطیعة 

 والعداوة بین الناس.
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علم مشكل الحدیث یتولى جانبا مھما في فھم الحدیث وشرحھ وفھم مراده وكشف اللبس عنھ، وتقدیم إجابات 
وتوجیھات لألحادیث التي ادعي فیھا التنـاقض والتعارض، فھو یتعامل بقواعد الجمع والترجیح بین األحادیث 

 ھا العقل المفكر بغیة فھم بعض النصوصالمتعارضة لتغطیة كل التساؤالت واإلجابة عن كل اإلشكاالت التي یطرح
وتقدیم تفسیر دقیق ومقنع یشبع فضول إرادة الفھم ورفض الوھم، فھو یكتسب بعدا خاصا ومھما بین العلوم الشرعیة 
التي ال یمكن االستغناء عنھا، وأیضا من ناحیة ما یبحثھ من قضایا التعارض ومسالك رفعھ وبذل الجھد في تقویم 

ھذا فھو وثیق الصلة بمباحث أصول الفقھ كل ھذا یعزز من أھمیة الموضوع وضرورة دراستھ الفھم وتوجیھ وب
  وبحثھ من كل زاویة تخدمھ. 

  المتن. ؛االختالف ؛تعارض ؛الحدیث ؛المشكلالمفتاحیة: الكلمات 
Abstract:  

Knowledge of the problem of the Hadith takes on an important aspect in understanding the 
Hadith, explaining it, understanding its meaning and exposing ambiguity about it, and providing 
answers and directions to the hadiths in which contradiction and contradiction were claimed, as 
it deals with the rules of addition and weighting between opposing Hadiths to cover all 
questions and answer all the problems raised by the thinking mind in order to understand some 
texts and provide An accurate and convincing interpretation satisfies the curiosity of the will to 
understand and reject the illusion, with an explanation of the reason for its first arrival and the 
facilitation of deduction from it; Understanding its terms and methods, as well as in terms of 
what it discusses issues of conflict and ways to raise it and make an effort to evaluate 
understanding and guidance, and thus it is closely related to the Investigations Principles of 
Jurisprudence, all of this enhances the importance of the topic and the Need to study and 
research it from every angle it serves. 
Key words: Shaper, talk, opposes, difference, text. 

  مقّدمة: 
والدفاع عن سالمة نصوصھا وتوثیقھا وتأكید ما تدعو إلیھ مرتبط المشرفة إن ّواجب الذّب عن السنة          

، وھذا یدخل ضمن جھود المحدثین في وتوجیھ مرادھا أصالة بفھم النصوص فھما سلیما مع حسن عرضھا
صیانة السنة وتوثیق متونھا، خاصة وأن المشاع عن المحدثین ھو اھتمامھم باألسانید وروایتھا وتصحیحھا 
فقط دون المتون؛ فتأتي ھنا مھمة علم المشكل بقواعده ومسالكھ لبیان اھتمام المحدثین بنقد المتون والنظر 
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ف عن الزیادات والمدرجات فیھا وغیر ذلك، وھذا دور قواعد ومسالك في معانیھا وضبط ألفاظھا والكش
علم مشكل الحدیث باعتبار أنھ حارس أمین ولسان مكین في الرد عن شبھات المعادین والملحدین وخصوم 

وتبقى مسألة الفھم واالستنباط ومنھج  السنة والفرق المارقة والمذاھب المنحرفة ومزاعم المستشرقین؛
ھا یزال اإلشكال ویكشف عن وجوه البالغة المقبولة، رالنصوص ھي جوھر ھذا العلم؛ فبقدالتعامل مع 

، وھنا تظھر أھمیة علم أصول الفقھ وما لھ من فضل وتستخرج األحكام الشرعیة العملیة، ومقاصد التكالیف
  یث مقصده.ن حعلى جھود المحدثین فھو یضفي على تقدیراتھم وأحكامھم التقعید والتدلیل وتعمیق المعنى م

  ع:التعریف بالموضو
لیست لغیره من العلوم فھو یتفاعل دائما مع ما یقرره  معرفیة واسعة یمتلك حیویةمشكل الحدیث علم 

 ،ورفضھا نظریات وتجارب جدیدة لیس من باب ردھابتخصصاتھ من قواعد وتوجیھات والمعاصر  العلم
فیخرج للعالمین وجوه اإلعجاز في السنة النبویة باعتبارھا وحیا من عند هللا،  ،بل مصدقا لھا أحیانا أخرى

ویعد كتاب تأویل مختلف الحدیث البن قتیبة العمدة في ھذا الباب وأول من رد على من زعم التناقض 
  .واالختالف في حدیث رسول هللا 

خاصة وأنھا تخاطب األكوان  التجدید واإلحیاء وال شك أّن االنشغال بھ یعطي لسنة رسول هللا 
والعمران وقوانین الدنیا، فالجمع والتوفیق بین معطیات الوحي وقوانین الكون وما تخرجھ مخابر العلم 
والمعرفة في ھذا العصر من أجّل المھمات؛ فصاحبھ یجمع بین الحسنیین؛ األولى حسنة تقدیم السنة وربطھا 

من  لحدیث، والثانیة شرف الذب والدفاع عن سنة المصطفى بالعلوم العصریة مع قراءة تتوافق والعلم ا
  شبھات الطاعنین.

وحتى یتم إعمال النصوص قدر اإلمكان وربط معانیھا وإزالة الغموض عنھا والتوفیق بینھا أو 
الترجیح البد من الرجوع إلى لغة األصولیین وقواعدھم ومناھجھم في التعامل مع النص وترجمة أحكامھا 

 ویحاول اإلجابة عنھاشكل الحدیث یتناول أنواعا وصورا كثیرة من التعارض والمختلف، م بدقة ألن
وجوه االختالف وأنواعھا ویرد على شبھات المؤّولین والطّاعنین في السنة خصوصا والوحي  والتقریب بین

فاالعتماد على مناھج المحدثین وحده قد ال یلبي استفسارات المستشكلین وال یسد عن كل تعارض عموما  
مھّمة حاجة من لھ بصر یبصر بھ ولكنھ فقد نور األشیاء فال یرى نظر األصولي فالحاجة إلي أي توھم  

الروایة  قھ لیس بكثرةشیئا، فھو نور الفھم الذي یفك المشكالت، حتى عّد األئمة المحققون أن الفقھ كل الف
والتوفیق  حوالسند ولكن الفقیھ من جمع معرفة الخالف في المسائل ووجوھھا كعلم الناسخ والمنسوخ والترجی

بین المختلف وتوجیھ تعارض دالالت األلفاظ وغیر ذلك، یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة: "فإن تعارض دالالت 
إضافة إلى ذلك فمشكل الحدیث مرتبط بعلوم عدیدة من ، )1(األقوال وترجیح بعضھا على بعض بحر خضم"

األصول والفقھ والحدیث واللّغة وفقھ السنّة وما یتعلق بشرحھا وتوجیھ معانیھا وإدراك مقاصدھا، فتبوأ 
  مكانتھ من ھذا المنطلق الوظیفي والغائي.

ماء، وإنما یكمل وھو من أھم األنواع، تضطر إلیھ جمیع الطوائف من العلیقول اإلمام السخاوي: "و
فمن ملك قواعده  ،)2("للقیام بھ من كان إماما جامعا لصناعتي الحدیث والفقھ، غائصا على المعاني الدقیقة

م یقول اإلماوحظي برتبة االجتھاد ومّكنھ من النّظر واالستدالل وتحریر محل النزاع وفقھ الخالف جیدا، 
أّن البحث في داللة  ى؛ فال یخف)3(رجة االجتھاد"الّشاطبي: "من لم یعرف مواضع االختالف لم یبلغ د

النّصوص وفھمھا یحتاج إلى رسوخ عمیق وتحلیل دقیق وقدرة على الجمع بین متفرقات الباب الواحد 
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ومن جمع ما ذكرنا من الحدیث، والفقھ، واألصول، والغوص على والمسائل المتعددة؛ یقول الّسیوطي: "
  .)4("ن ذلك إال النادر في األحیانالمعاني الدقیقة، ال یشكل علیھ م

كام األحفقھ أكثر أسباب الخالف في  ألحكام الشرعیة، بل إنّ ااأللفاظ ھي مناط استنباط  أن ھذهكما 
 تھااللدوذلك من ناحیة  یرجع إلى االختالف في دالالت األلفاظواستشكال النصوص وتوھم التعارض بینھا 

ھ في أصول ـ"ومن أبواب: حمد بن إسماعیل الصنعانيوضوحھا؛ یقول م باألحكام من جھة، ومراتعلى 
كل ھذا التنوع والتفصیل یحتاج ، )5("والخصوص معرفة العمومالفقھاء باب الترجیح وكثیر منھ یدور على 

بین األصول والفقھ والحدیث واللّغة،  ةالذي تطلب قواعد ومسالك وتعدد الصناع رإلى تأمل وتحقیق، األم
والمحدث باب الفھم واسعا حتى یجمع كل االحتماالت والوجوه التي ترمي إلیھا  لألصولي والفقیھتح فھو یف

مھم في علم المشكل،  ءفھو جز موضوع تعارض األفعال واألقوال عن النبي  كما ال نغفل االختالفات، 
لتعارض والترجیح وغیرھا وھنا تظھر العالقة بین أصول الفقھ ومباحثھ من أدلة األحكام وداللة األلفاظ وا

مّما یھمُّ الناظر في مقاصد الشریعة تمییز مقامات األقوال واألفعال ؛ یقول ابن عاشور: "مع مشكل الحدیث
صفات كثیرة صالحة ألن تكون  وللرسول ، ، والتفرقةُ بین أنواع تصّرفاتھالصادرة عن رسول هللا 
فالناظر في مقاصد الشریعة بحاجة إلى تعیین الصفة التي عنھا صدر منھ قول  ،مصادر أقوال وأفعال منھ

   ، ومن خالل ھذه الدراسة أقف عند حضور عمل األصولي لتلبیة حاجة المشكل في الحدیث.)6("أو فعل
، وماھي شروط تحققھ ؟نما تحقیق المشكل في الحدیث عند األصولیی ومن ھنا جاءت اإلشكالیة التالیة:

  ؟ وما الفرق بینھ وبین التعارض في المباحث األصولیة؟عندھم 
ولإلجابة عن تساؤالت اإلشكالیة قسمت الدراسة إلى مطلبین األول تضمن تعریفات ومقارنات            

وعالقة المشكل بالتعارض، ثم مطلب ثاني بینت فیھ شروط  نلمصطلح المشكل بین المحدثین واألصولیی
       تحقق المشكل وأسبابھ عند األصولیین.   

  المطلب األول: مشكل الحدیث عند األصولیین
  : المشكل في تعریفات األصولیینالفرع األول

لمشكل أن ااألصولیین مغایر لما أخذ بھ المحدثون؛ حیث یتجلى ذلك من أقوالھم؛  عند المشكلمصطلح 
إعمال  ویحتاج ھو من قبیل المتشابھ والغامض في السیاق والتراكیب والمجمل الذي خفي معناه، أو التباس

  الفكر والفھم.
ھو المشكل الذي یحتاج في فھم  والمتشابھ:الباجي: " دیقول اإلمام أبو الولی )7(فعن المشكل المتشابھ

 أنھ متشابھ أن یحتمل معاني مختلفة یتشابھ تعلقھا باللفظ ولذلكومعنى وصفنا لھ ، المراد بھ إلى تفكر وتأمل
، وبمثلھ قال ابن فورك: "وحد المتشابھ: )8(احتاج تمییز المراد منھا إلى فكـر وتأمل یتمیز بھ المراد من غیره"

 .)9(ھو المشكل الذي یحتاج إلى فكر وتأمل"
مسألة  ومثّل لذلك جملة، فحكم بھ السبكي، كالتباس عود الضمیر في الوأما مشكل الغامض وااللتباس

وافق و قالت الظاھریة: یجب التحول عن مكان الغفلةالتحول في قضاء الصالة ردا على الظاھریة؛ فقال: "
على أن ال یتعین قضاؤھا في وقتھا، وعلى أنھ ال یتعین أن یقضي معھا مثلھا، ثم ذكر حدیث النسائي: "من 

  .)11("، وقال: "إنھ مشكل)10("مثلھامعھا أدرك منكم صالة الغداة فلیقض 
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وذھب آخرون إلى جعل المشكل من قبیل المجمل الذي التبس تحدید معناه الحتمالھ وجوھا متعددة، 
ثّم وفق المشكل المجمل وھو ما احتمل وجوھا فصار بحال ال یوقف على المراد بھ إّال ببیان یقول الشاشي: "
  .)12("من قبل المتكلّم

ال وقق بینھ وبین المشكل وأنھ الذي خفي معناه من ذاتھ؛ یقول: "رالبزدوي في الفویحقق اإلمام 
القاضي اإلمام: ھو الّذي أَشكل على الّسامع طریق الوصول إلى المعاني لدقَّة المعنى في نفسھ ال بعارض 

لى الفرق ون إدتالمشكل یلتحق بالمجمل وكثیر من العلماء ال یھ فكان خفاؤه فوق الَّذي كان بعارض حتّى كاد
  .)13("ماھبین

والمشكل قریب من المجمل ولھذا بقولھ: " )14(الفارق بین المشكل والمجمل الّسرخسي اإلماموبیّن 
خفي على بعضھم فقالوا المشكل والمجمل سواء ولكن بینھما فرق فالتمییز بین األشكال لیوقف على المراد 

حتى یظھر بھ الراجح فیتبین بھ المراد فھو من ھذا الوجھ  قد یكون بدلیل آخر وقد یكون بالمبالغة في التأمل
قریب من الخفي ولكنھ فوقھ فھناك الحاجة إلى التأمل في الصیغة وفي أشكالھا وحكمھ اعتقاد الحقیة فیما ھو 

كل فإن وتبین أن المجمل فوق المش... المراد ثم اإلقبال على الطلب والتأمل فیھ إلى أن یتبین المراد فیعمل بھ
المراد في المشكل قائم والحاجة إلى تمییزه من أشكالھ والمراد في المجمل غیر قائم ولكن فیھ توھم معرفة 
المراد بالبیان والتفسیر وذلك البیان دلیل آخر غیر متصل بھذه الصیغة إال أن یكون لفظ المجمل فیھ غلبة 

ار غریب الذي تأھل في غیر بلدتھ وصاالستعمال لمعنى فحینئذ یوقف على المراد بذلك الطریق بمنزلة ال
  .)15(ضع"معروفا فیھا فإنھ یوقف على أثره بالطلب في ذلك المو

ویقول الدكتور عبد الوھاب خالف: "المراد بالمشكل في اصطالح األصولیین اللفظ الذي ال یدل 
  .)16(بصیغتھ على المراد منھ، بل ال بد من قرینة خارجیة تبین المراد منھ"

ارض وتع بالتباس المعاني وغموض الدالالت صخصوممشكل في استعمال األصولیین وبھذا فإن ال
  .السیاقات ظاھرا

  صلتھ بالتعارض عند األصولیینو : المشكلالفرع الثاني
 أوال: تعریف التعارض 

العین: عارضتھ في المسیر أي  مصدر الفعل تعارض قال صاحب غة:للمعنى التعارض في ا -1
أي أخذ في طریق  فالنا: الحسب، وعارضتفي  ذا قابلھ ساواهإسرت حیالھ، واعترض فالن عرضي 

  .)17(لقیتھ...في طریق غیره ثّم  وأخذت
إذا سرت حیالھ. وعارضتھ مثل ما  ؛وتقول: عارضت فالنا في السیراللّغة: س اییوقال صاحب مق

  .)18(إذا أتیت إلیھ مثل ما أتى إلیك. ومنھ اشتقت المعارضة. وھذا ھو القیاس ؛صنع
م والجھة وكأّن الكال ةوھو النّاحی "بضّم العین" ضلعرفھو تفاعل من ا وفي البحر المحیط كالم جید:

  .)19( وّجھوذ إلى حیث ــــمن النّف ھأي: ناحیتھ وجھتھ، فیمنع ؛ارض یقف بعضھ في عرض بعضــــالمتع
 المقابلة، المخالفة، الممانعة، الّتالیة:أفادت المعاني  ومشتقاتھامن كالم اللّغویین نجد أّن مادة عرض 

، وھي كلھا متقاربة متعلقة ببعضھا، فالمقابلة تعني المساواة، وكذلك األشیاء المتساویة إذا دالمساواة، الض
  تخالفت نشأ عن ذلك التضاد.

تقابل على في حقیقة ال اعلى أنھ تقابل دلیلین، واختلفو ااتفقواألصولیین:  صطالحافي التعارض  -2
  ھذه الصور المتعددة: 
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السرخسي: تقابل الحجتین المتساویتین على وجھ یوجب كّل واحد منھما ضّد  اإلمامقال  :صورة التساوي -
  .)20( األخرى كالحل والحرمة والنفي واإلثبات ھما توجب

  .)21( الغزالي: اعلم أّن التعارض ھو التّناقض اإلمام لقا :صورة التناقض -
  . )22( الّشوكاني: التعارض ھو تقابل الّدلیلین على سبیل الممانعةقال  :الممانعةصورة  -

والمالحظ من تعاریف األصولیین للتعارض تناولھم ألحد وجوھھ فقط؛ فجاءت التعریفات غیر جامعة 
لى تناقض فیھ نظر، فمن حیث الماھیة والحقیقة فإن التعارض مانعة؛ فقول الغزالي أن التعارض مقصور ع

الذي یكون في النصوص بعید تماما عن مدلول التناقض باعتبار أن التعارض توھم في قراءة النصوص أو 
تعارض ظاھري فقط یرتفع بعد ذلك بقواعد ومسالك معروفة من الجمع أو الترجیح أو القول بالنسخ وغیر 

تناقض  قلنا إذن بالتعارض الحقیقي وھذا محال، ومن جھة أخرى فإن مدلول التناقض غیر ذلك، فإذا قلنا بال
جامع وال شامل لصور التعارض األخرى حیث ال یعتبر النسخ تناقضا أبدا بل ھو تقابل دلیلین متساویین في 

ارض ا للتعاالحتجاج مختلفین في موجبات األحكام  وھو ما أشار إلیھ السرخسي حیث ذكر أوصافا وشروط
ولكنھا غیر جامعة فھو لم یذكر الجمع بینھما صراحة، وال الترجیح باعتبار التساوي الذي یلغي إمكان 
الترجیح، وأیضا في تعریف اإلمام الشوكاني حیث ذكر الممانعة التي ھي قید دقیق یشمل أنواع التعارض 

د من ذلك، لكنھ لم یقید صفة التعارض من النسخ وإمكان الجمع أو الترجیح وھذا بالقواعد وضوابط كل واح
الظاھري فجاء تعریفھ جامعا من جھة وغیر مانع من جھة أخرى، وقد اختار الدكتور عبد المجید السوسوة 

، )23(تعریفا جامعا بقولھ: ھو "تقابل حدیثین نبویین على وجھ یمنع كل منھما مقتضى اآلخر تقابال ظاھرا"
ل التعارض والمختلف سواء، وقولھ بین حدیثین قید غیر مرضي فقد ولكن تعریفھ ھذا قاصر أیضا حیث جع

یتعارض الحدیث مع نصوص وأدلة تشریعیة كثیرة تصلح أن توصف بالتعارض أیضا، وذھب الباحث 
لطفي الزغیر إلى التسویة بین التعارض والمشكل حیث وّسع مدلول التعارض وجعل لھ وجوھا كثیرة؛ حیث 

لحدیث وأمر آخر من قرآن أو حدیث مثلھ أو عقل ورأي أو حادثة وواقع تعارضا یقول: "وھو التضاد بین ا
  .)24(بینا  بشرط صحة المتعارضین وحدوث التناقض من كل وجھ"

تناول المحدثون مصطلح التعارض عموما تحت مسمى  :المحدثینالتعارض في اصطالح  -3
باالختالف والتناقض والتضاد ولم یأخذ ، وعبروا عنــھ لأو المشك حالمختلف أو االختالف أو الترجیـ

لما تناول نوع المختلف من علوم الحدیث: "ھذا  المصطلح خصوصیتھ إال عند المعاصرین؛ یقول الحـاكم
: البغدادّي بقولھالخطیب ، وبــّوب لــھ )25(یعـارضھا مثلھا" النوع من العلوم معرفة سنن لرسول هللا 

للداللة على احتمال  بعض  )26("ارض فیھ و ما ال یصحّ ـیصّح التّع ار وماـاب القول في تعارض األخبـ"ب
األخبار أن تُعارض من غیرھا دون الكّل، ألنھم اشترطوا شروطا لقبول المعارض معارضا أصال لقصد 

، وقال )27("وایاتالرّ  فالترجیح یدخل عند تعارض: "الذھبيقال الترجیح والمقابلة بعد ذلك بین الروایات، 
  .)28("...فھما مستویان في االحتجاج بھما م الصحیح وإالّ ولو تعارض حسن وصحیح قدّ "ابن حجر: 

 "االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثارفي كتابھ الشھیر " أبو بكر الحازمي الھمدانيویأتي اإلمام 
بیل التعارض ن قلما تكلّم عن عدم التوصل إلى تعیین التاریخ وتمییز المتقدم من المتأخر في النّسخ فجعلھ م

وإن لم یمكن واالختالف وحرر وجــوھا كثیرة زھاء خمسین وجھا لترجیح أحد الخبرین عن األخر؛ یقول: "
یر إلى فظ ما یدل علیھ، وتعذر الجمع بینھما، فحینئذ یتعین المصالتمییز بینھما بأن أبھم التاریخ، ولیس في اللّ 

  .)29("مھاووجوه الترجیحات كثیرة أنا أذكر معظ ،الترجیح
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ینشأ ف كما أجري مصطلح التعارض عند المحدثین على ما یكون من علل وأوھام في األسانید والمتون
االختالف والتعارض الذي یكون بین روایات الثقات نوعا من التعارض سواء في أسانیدھا أو متونھا 

  . وغیر ذلك الوقفمع اإلرسال أو الّرفع مع  الوصلكتعارض 
الجولة الیسیرة مما تناولھ المحدثون للتعارض عموما یتبین أّن مدلولھ واسع جدا حیث من خالل ھذه 

یشمل النقد الحدیثي صناعة وتطبیقا سندا ومتنا في ذاتھ ومع غیره إذا ظھر فیھ االختالف، على أّن ذلك 
في  دثونمقصور على حدیثین أو دلیلین أو حجتین، وھذا حتى نجمع بین ما ذھب إلیھ األصولیون والمح

  شأن التعارض.
 بالتعارض مشكل الحدیث  صلةثانیا: 

تناول العلماء مصطلح التعارض في المختلف وفي المشكل فكان قاسما مشتركا بینھما، ولما انقسمت 
وتعددت أنواع علوم الحدیث أصبح مختلف الحدیث علما قائما بذاتھ ألھمیتھ ووظیفتھ ولكن بقي التعارض 

حبا لھ بل یعرف بھ، وحتى الذین أولوا  المختلف بالتألیف والتصنیف یفھم من الذي ھو لبھ وركنھ مصا
ي كتابھ ف صنیع بعضھم أن التعارض والمختلف والمشكل شيء  واحد كما ھو الحال بالنسبة لإلمام ابن قتیبة

الن طحیث كان الغرض من تألیفھ إیاه الرد على من ادعى التناقض واالختالف وب -تأویل مختلف الحدیث  -
بعض األحادیث الستحالة معانیھا عقال ودحض شبھات الطاعنین في السنة وفساد تأویالتھم، وھو في منھجھ 
أتى على أنواع عدیدة من وجوه التعارض واإلشكال وأزالھا بالمسالك المعروفة؛ یقول مثال في أحد عناوین 

 ي تخالف عندھم كتاب هللا تعالى واألحادیثاألبواب: "ذكر األحادیث التي ادعوا علیھا التناقض واألحادیث الت
، وبرأیھ سار اإلمام الطحاوي من بعده في مشكل األثار، إال أن التحقیق )30(التي یدفعھا النظر وحجة العقل"

بین المشكل والتعارض یبین وجود عموم وخصوص بینھما، فالتعارض أعم من المختلف الذي قصر عنھ  
العالقـة نفسھا مع مشكل الحدیث الذي ھو أعـم وأوسع حیث یدرس  كونھ تعارض بین حدیثین فقط، وھي

سواء في ذات الحدیث الواحد إذا التبس معناه أو مع حدیثین  تكل أنواع اإلشكاالت واالختالفات والمتعارضا
أو أكثر من ذلك أو حتى مع معارض خارجي من أدلة شرعیة وعقلیة وكونیة وغیرھا؛ فالمشكل مرتبط 

ول التعارض في الحدیث ومرتبط أیضا بالتباس المعاني، إال أن التعارض یبقى ھو وجھ بالمختلف بحص
التوافق والترابط بین المختلف والمشكل، ففي المشكل تتوسع الوظیفة والدراسة لتشمل جمیع ما یتعارض 
مع الحدیث ویشكل معناه؛ فالعالقة بینھما عموم وخصوص فكل مختلف تعارض وھو مشكل ولیس كل 

، وفي ھذا یقول نافذ حسین حماد: "فالتعارض یشمل مختلف الحدیث ویشمل )31(ل تعارضا وال مختلفامشك
غیره من ضروب االختالف األخرى بینما ال یضم مختلف الحدیث إال ضربا واحدا من ضروب االختالف 

وبقي ، )32(ارض"وذلك ھو التعارض بین حدیثین أو أكثر وكیفیة توجیھ ھذه األحادیث إلزالة ما بینھا من تع
المعاصرین في تحدید الفروق بین المصطلحات المرتبطة  نالخالف قائما من الناحیة النظریة بین الباحثی

  .بالمشكل
   عند األصولیین وشروطھ  تحقق المشكلالمطلب الثاني: 

   عند األصولیین  : تحقق المشكل في الحدیثاألولالفرع 
تناولھ األئمة في موضوع المشكل ووجوه التعارض عموما یظھر من التعاریف االصطالحیة ومما 

افتراقھم في تحققھ على مذھبین بین مجیز لھ ومانع، لذلك كان لزاما تحقیق الكالم في مسألة ثبوتھ من عدمھ 
  مع بیان لشروطھ.
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 المانعون وأدلتھمأوال: 
موما في وقوع التعارض عذھب جمھور المحدثین واألصولیین والفقھاء قدیما وحدیثا سلفا وخلفا إلى ن

ع موإنزالھا في غیر مرادھا،  وفھم سقیم لنصوص الشرعفي األدلة الشرعیة مما یؤدي إلى إشكال محقق 
ومنھج الجمع والترجیح، وجزم اإلمام الشوكاني بذلك نافیا وقوع  أسباب أخرى تعلقت بضبط وفھم النصوص

بین  أنھ ال یمكن التعارض" :ول نقال عن الزركشيالتعارض بین القطعیات النقلیة منھا والعقلیة، حیث یق
  .)33(دلیلین قطعیین اتفاقا، سواء كانا عقلیین أو نقلیین، ھكذا حكى االتفاق الزركشي في البحر"

والنووي وابن حجر وابن  وإلى ھذا ذھب األئمة األربعة والخطیب البغدادي وابن خزیمة وابن حبان
ن فالتعادل بین الدلیلی" :الرازي، وحكى الزركشي حصول االتفاق؛ یقول فخر الدینتیمیة وابن حزم و

  .)34("القطعیین المتنافیین ممتنع اتفاقا سواء كانا عقلیین، أو نقلیین
من األصولیین: "ال یجوز أن یوجد في الشرع خبران متعارضان لیس مع  ویقول أبو بكر الخالل

  .)35(أحدھما ترجیح یقدم بھ"
التعارض أیضا على حسب  ، ووجھ الشاطبي)36( الباقالني فیما حكاه عنھ الخطیبوإلى ذلك ذھب 

 من تحقق بأصول الشریعة؛ فأدلتھاوھي أن "اجتھاد المجتھد، یتجاذبھ في ذلك الصواب والخطأ؛ حیث یقول: 
عارض تعنده ال تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل؛ فال یكاد یقف في متشابھ؛ ألن الشریعة ال 

 لبتةا، فالمتحقق بھا متحقق بما في نفس األمر؛ فیلزم أن ال یكون عنده تعارض، ولذلك ال تجد البتةفیھا 
دلیلین أجمع المسلمون على تعارضھما بحیث وجب علیھم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد المجتھدین غیر 

  .)38( ه الخطیب البغداديوھذا ما أكد، )37("معصومین من الخطأ؛ أمكن التعارض بین األدلة عندھم
من ذلك التعارض باعتبار منزلة الداللة كتعارض القطعیات مع الظنیات، وتعارض  اثم استثنو

الظنیات مع الظنیات، وتعارض األدلة التبعیة األخرى وھي على تقابلھا عشرة أقسام عقلیة ذكرھا اإلمام 
  .)39( الزركشي في البحر المحیط

التي تنفي االختالف والتناقض من النقل والعقل واستدل األئمة لرأیھم بجملة من األدلة  وأما أدلتھم:
  .)40( سأذكر أھمھا فقط حوال،عن الوحي بأي حال من األ

َ  أَِطیُعوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیُّھَا یَا: منھا  قولھ تعالى :النقلیةاألدلة  -1 ُسولَ  َوأَِطیُعوا هللاَّ  اْألَْمرِ  َوأُولِي الرَّ
ِ  إِلَى فَُردُّوهُ  َشْيءٍ  فِي تَنَاَزْعتُمْ  فَإِنۖ◌  ِمنُكمْ  ُسولِ  هللاَّ ِ  تُْؤِمنُونَ  ُكنتُمْ  إِن َوالرَّ لِكَ  ۚ◌  اْآلِخرِ  َواْلیَْومِ  بِا�َّ  َوأَْحَسنُ  رٌ َخیْ  َذٰ

َل  وأیضا قولھ تعالَى: ،)59النساء: ( تَأِْویًال  َ نَزَّ اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ َوإِنَّ الَِّذیَن اْختََلفُوا فِي اْلِكَتابِ َلِفي َذلَِك بِأَنَّ هللاَّ
قُوا َواْختََلفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءھُُم اْلبَیَِّناتُ وقال تعاَلى: ، )176(البقرة:  ِشقَاٍق بَِعیدٍ   َوال تَُكونُوا َكالَِّذیَن تَفَرَّ

  .)105(آل عمران: 
 ؛التّنازع واالختالفوھذه اآلیة صریحة في رفع كریمة كما قال الشاطبي: "ووجھ الداللة من اآلیات ال

فَإِنَّھ رّد المتنازعین إلَى الّشریعة، ولیس َذلك إالَّ لیرتفع االختالف، وال یرتفع االختالف إال بالرجوع إلى 
  .)41("وھذا باطل شيء واحد؛ إِذ لَو كان فیھ ما یقتضي اِالختَالف لَم یكن في الّرجوع إلَیھ رفع تنازع،

ن حرموا الفھم دلة واعتبرھم ممّ بن حزم في انتقاده ورده على القائلین بتعارض األاد اإلمام وشدّ 
 لََوَجُدوا هللاَِّ  َغْیرِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  اْلقُْرآَن َولَوْ أَفََال یَتََدبَُّروَن : )42( اآلیة الكریمة قدم توجیھا حسنا لداللةووالتّوفیق، 

  ).82(النساء:  َكثِیًرا اْختَِالفًا فِیھِ 
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ثبوت النَسخ في األحكام الشرعیة التي تعارضت فیدفع عنھا التعارض وذلك قولھم ب :العقلیةاألدلة  -2
مام قول اإلی؛ فتطبق علیھا قواعد الناسخ والمنسوخ وذلك بأن یعلم النص المتقدم من المتأخر عین فائدتھ،

 - من غیر نص قاطع فیھ -من الدین لما كان إلثبات الناسخ والمنسوخ  فلو كان االختالف "... الشاطبي:
فائدة، ولكان الكالم في ذلك كالما فیما ال یجني ثمرة؛ إذ كان یصح العمل بكل واحد منھما ابتداء ودواما، 

ل أصاستنادا إلى أن االختالف أصل من أصول الدین، لكن ھذا كلھ باطل بإجماع؛ فدل على أن االختالف ال 
دلیل مع معارضھ؛ كالعموم والخصوص، واإلطالق والتقیید، وما أشبھ  لھ في الشریعة، وھكذا القول في كل

  .)43("أدى إلیھ مثلھ ذلك؛ فكانت تنخرم ھذه األصول كلھا، وذلك فاسد؛ فما
ي فكما أفاد اإلمام الرازي في المحصول جملة من الردود العقلیة والمنطقیة التي تبطل قیام التعارض 

األدلة العقلیة أو تساوي الدلیلین في التعارض فإنھ یستحیل معھ التكلیف ویرتفع مقصود الشریعة من 
  .)44(أحكامھا

   )45( وأدلتھمالمجیزون ثانیا:  
بوقوع اإلشكال والتعارض ظاھریا في النصوص عموما وفي السنة خصوصا اإلمام  لى القولإذھب 

استحالة التّعادل : مسألة، وحرر اآلمدي مذھب المجیزین تحت )46( فخر الدین الّرازي، واآلمدي واألسنوي
  .)47( واإلثبات بین األدلّة العقلیّة المتقابلة بالنّفي

ھَُو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْیَك من ذلك قولھ تعالى:  واستدلوا ھم أیضا بجملة من األدلة من المنقول والمعقول؛
ا الَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َزْیٌغ فَیَتَّبُِعوَن َما تََشابَھَ ِمْنھُ اْلِكتَاَب ِمْنھُ آیَاٌت ُمْحَكَماٌت  ھُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابِھَاٌت فَأَمَّ

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم یَقُو ُ َوالرَّ ْنِد َربِّنَا َوَما آَمنَّا بِھِ ُكلٌّ ِمْن عِ لُوَن اْبتَِغاَء اْلفِْتنَِة َواْبتَِغاَء تَأِْویلِِھ َوَما یَْعلَُم تَأِْویلَھُ إِالَّ هللاَّ
: "الحالل بیّن والحرام بیّن وبینھما قول النّبي من السنة وأیضا  ،)7(آل عمران:  یَذَّكَُّر إِالَّ أُولُوا اْألَْلبَابِ 

  .)48(أمور مشتبھات"
 والّدالالت الّشرعیة التي خفيووجھ الّداللة من النّصین الكریمین ھو الخفاء الذي یكون في المعاني 

معناھا على المجتھدین الّراسخین في العلم، وھذا التشابھ من وضع الّشارع الحكیم عمدا، فاّن هللا سبحانھ 
وتعالى قد بیّن ما بیّن من مقصود شرعھ مّما فیھ حاجة المكلَّف فجعلھ في غایة البیان والوضوح، وأخفى ما 

یف ولم یعي في بیانھا ولكن غایة منھ سبحانھ في امتحان وابتالء إیمان أخفى من األحكام في وحیھ الّشر
  المؤمنین.

 يومن المعقول ثبوت وقوع االختالف بین الصحابة ومن بعدھم مّما فیھ حظّ االجتھاد المستساغ، الذ
صاب : "إذا اجتھد أحدكم فأیقوم على الّصواب أو الخطأ وھذا بإقرار الّشارع الحنیف لذلك؛ حیث یقول 

  . )49(فلھ أجران وإن أخطا فلھ أجٌر"
  شروط المشكل في تناول األصولیین: الفرع الثاني

  یكون الحدیث مقبوال صحیحا محتجا بھ  نأ أوال:
كون الحدیث مقبوال أو محتجا بھ ال یعطي بعد ذلك لما یعارضھ ویخالفھ مسوغا؛ فال یعتد بغیر المقبول 

كثیرا من االدعاءات والتأویالت البعیدة التي تقوم على أحادیث شدیدة الذي ال یحتج بھ، وبھذا الشرط ندفع 
الضعف أوھي موضوعة أصال، ومن الحدود التعریفیة لعلم مشكل الحدیث أنھ مؤسس على النقد والتمحیص 
وفھم عمیق یتناول أنواع التعارض عموما، لذا لزم القول أن الحدیث الذي یعارض ویناقض بھ حدیث آخر 

ما إّما علمیة أو تاریخیة أو كونیة أن ال یخرج كلھ عن دائرة المقبول، لذلك فإن جھود المحدثین في  ةأو حقیق
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ن ثم المقبول: إن سلم م" :ابن حجرقال والتمییز بینھا؛  معرفَة المقبول والمردود النقد والتوثیق غایتھا
وجوه اإلشكال الممكنة بدءا ، واشتراط صفتي القبول واالحتجاج معا یوافق )50("المعارضة فھو المحكم

بالقرآن الكریم والمتواتر من الّسنة وصحیح آحادھا واإلجماع والحقائق والنظریات وغیرھا، فال یمكن أن 
ینتصب الضعیف الُمجمع على ضعفھ في النقد أن تعارض بھ كل ھذه المصادر واألصول الثابتة والمستقرة 

، وال )51("من حیث الداللة ض بین الكتاب وخبر الواحد إالفال تعارفي أبوابھا؛ یقول اإلمام الزركشي: "
ریب أن المتفق علیھ أّن نقد النصوص وتوثیقھا وضبطھا وإزالة اإلشكاالت والتأویالت البعیدة عنھا قائم 
رأسا فیما یصلح لالحتجاج بھا وألجل العمل وتقیید سلوك المكلف بھا، وإذا تسّرب الضعیف منھا والمشكل 

ان سبب في بی برھان الدین البقاعيختل الفھم واتسعت دائرة الخالف الفقھي، وقد أحسن اإلمام ساء العمل وا
ألنّھ األصل ومدار العمل علیھ، والحاجة تدعو فیھ إلى الترجیح بخالف المردود، "اعتماد المقبول؛ حیث قال: 

ھ لیس یق لیس من ھذا العلم؛ ألنّ فإنا إذا علمنا حدیثا ضعیفا تركنا العمل بھ، فإن كان موضوعا فھو في التحق
  . )52( "ومع ذلك فسیأتي الكالم على بقیة أنواع الضعیف، كالمقلوب والمضطرببي من كالم النّ 

المحدثین في اشتراط العمل بالمقبول على سالمتھ من المعارضة بین األصولیین ووقام اتفاق 
وتعمقوا في جانب دالالت األلفاظ وحتى على ھذا المنوال نسج األصولیون بالمحكم، و ھواصطلحوا علی

یستشكل النص في وجھ من الوجوه عندھم توقفوا عند درجة الداللة، وربطوا اإلشكال والتعارض بالتساوي 
أي: في الدرجة، فال تعارض بین آحاد ومتواتر، وآحاد مع القرآن، وبین داللة النّص  -داللة األلفاظ  -بینھا 

ذو القطعي الداللة مع الظني وغیر ذلك، إال أن األمر ال یتوقف ھنا؛ فھو مرتبط  وداللة الظاھر، وال المقبول
  .بمسلك التوفیق والترجیح أو التوقف وغیر ذلك

  اتحاد جھة اإلشكال في الزمان والمحل والجھة ثانیا: 
وھو شرط جد دقیق ومعھ ینتفي ویسقط إشكال الكثیر بین األحادیث، خاصة وأنھ مركب من ثالثة 

الشریعة كثیرة وواسعة، مرتبطة بأسباب النزول والورود وكیفیة  مد: الزمان والمحل والجھة، فأحكاأبعا
وتعدد تصرفاتھ والتفریق بینھا، فقد یتحد بعضھا زمانا ومحال وتختلف في حمل أفعال صاحب الشریعة 

زمانا، وتقیید ھذه وتتحد زمانا مع الجھة وتختلف في المحل، كما قد تتحد محال وجھة وتختلف التوجھ، 
الثالث معا یعطي النظرة التكاملیة في فقھ الحدیث وكشف إشكالیات بعضھ؛ ومثال ذلك: "مسألة الصالة 

ویرجع سبب اختالفھم إلى حمل  )53(المنھي عنھا في األوقات الممنوعة"، حیث للفقھاء فیھا أقوال متعددة
: "إذا نسي أحدكم الزمن والجھة كقولھ  العمومیات على مخصصاتھا، فھناك أحادیث داللتھا عامة في

: "نھى رسول ، وھناك أحادیث ورد فیھا التخصیص بصیغة النّھي؛ كقولھ )54(الصالة فلیصلھا إذا ذكرھا"
  ؛ حیث دّل على عموم في الجھة وھي الصالة ولكن بأنواعھا فرائض ونوافل.)55(هللا عن الّصالة فیھا"

من  إنما یكون إذا تعلقا بمعنى واحدوفي ذلك یقول القاضي ابن العربي: "إّن التعارض بین الشیئین 
ل علیھ في ھذا الباب كتاب "ابن جھة واحدة في حق شخص واحد في وقت واحد، والذي ینبغي أن یعوّ 

شر ر القرآن" علم یؤلف مثلھ، وقد جمع على نحوه "الرماني" في "تفسی " فإنّھفورك" في "مشكل القرآن
  .)56( "مجلدات حسنا في وصفھ

   )57( التناقضثالثا: 
سبق التعرض عند حدود تعریف التعارض والمشكل إلى حیثیة التناقض في كالم بعض األصولیین، 

شروطھ ھو أیضا ثبوت تحققھ أصالة؛ فال یتصور تناقض بمجّرد توھُم یُتَوھّم أو غیر ذلك فیكون  نوم
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علیھ المسلمون، وفي تصوري أّن حمل التعارض بین النصوص على معنى التناقض معتبرا، وھذا مما اتفق 
واشتراطھ مسیئ إلى حد ما للوحي المحكم والمحفوظ، فھو غیر محتمل من جھتي العقل السلیم والنقل 

معنى التعارض التناقض، فإن وقع في الخبر أوجب كون واحد الصحیح، وھذا ما حققھ الغزالي بقولھ: "
با، ولذلك ال یجوز التعارض في األخبار من هللا تعالى، ورسولھ، وإن وقع في األمر، والنھي، منھما كذ

وھذا متصور، وإذا عرفت أن التعارض ھو التناقض  ؛واألحكام، فیتناقض، فیرفع األخیر األول ویكون نسخا
مكن الجمع بین فی فال یتصور التعارض في الفعل؛ ألنھ ال بد من فرض الفعلین في زمانین أو في شخصین،

أن التناقض بین ویؤكد ذلك ما ذھب إلیھ المناطقة من ، )58(ض"وجوب أحدھما، وتحریم اآلخر، فال تعار
ض الرابطة بینھما؛ فیلزم إذن للقول بأن التناقض تعارالقضیتین یتحقق بالوحدة في شيء واحد وھو النسبة 

 إذا كان التعارض حقیقیا ثبوتا ال توھما.
  بین الدلیلین ةالمساوا رابعا:

إذا وقع التعارض بین األدلة النّصیة المنقولة التي توفرت فیھا بقیة  نوھذا من أھم الشروط، ویكو
واألسنوي، والّزركشي،  محل خالف شدید بین األصولیین، فذھب: اإلمام البیضاوي، والّشروط، وھ

ن یمسألة تعارض نصألسنوي وھو یشرح اإلمام اوفصلھا إلى اشتراطھ؛  الجصاص أبو بكرو، والّشوكاني
، وأعطى اإلمام ابن العربي مخرجا حكیما في الرّد عن )59(منھما  تساویا في القوة والعموم، وعلم المتأخر

ا مسؤال مشكل مشیرا في ذات الوقت إلى حیثیة التساوي بین المتعارضین كشرط في التعارض؛ قال: "
اب ھذه وھذا قشر من لب كتابھ بحمد نفسھ، وقد نھى أن یحمد أحد نفسھ؟الحكمة في أن هللا تبارك وتعالى بدأ 

من األلفاظ، والسؤال في نفسھ فاسد ألنھ متناقض، إذ معناه أن هللا  األسئلة، وفن فقھي في جمع المتعارض
حمد نفسھ ونھى المخلوق عن حمد نفسھ، وأي تعارض في ھذا؟ وأصل التعارض بین الشیئین، إنما ینبني 

، وذھب من قال بمطلق التعارض )60("ساویھما في المرتبة، وال مساواة بین هللا والخلق، فال معارضةعلى ت
  بین النّصوص واألدلة إلى عدم اشتراط التساوي.

  ، العدد.ة، الداللتوقُید التساوي عند من قال بھ في ثالثة وجوه وھي: الثبو       
والظني وبین معطیات العلم غیر المستقرة مع ما  فال تعارض بین القطعيالتّساوي في الثّبوت:  -1

 واآلحاد والمشھور من القرآن والسنة، كذلك فال تعارض بین المتواتر قطع بھ الوحي على لسان رسول هللا 
وكذلك خبر الواحد مع أصول التشریع: من القرآن الكریم، وعمل أھل المدینـة، وسد الذرائـع، والمصـالح 

  .وغیرھا والعرف والعاداتالمرسلة، والقیاس، 
أي فیما دلت علیھ ألفاظ النصوص التي استشكلت في فھم من یقرؤھا أو في : التّساوي في الداللة -2

، وأنواعھا كثیرة وباعتبارات عدیدة منھا: ءنظر المجتھد، وھي من األسباب الرئیسة في اختالف الفقھا
ر ذلك، فإذا لم تتساوى في داللتھا وحجیتھا فال وغی والخاص، والمطلق والمقید ،الظاھر والنص، والعام

من  ممحل خالف في اشتراطھا، فمنھ يتعارض، وال یتصور بعد ذلك إشكال بأي حال من األحوال، وھ
  .)61( ومنھم من لم یشترط ذلك ولكن مع تفصیل مقید اشترطھا وھو مذھب الجمھور

أو النصوص عموما والتي فھم منھا تعارض معین  توالمقصود بھ الروایا: التساوي في العدد -3
واكتنفھا إشكال ما، فاشترطوا التساوي بینھا في العدد وإال فال یمكن اعتبار مقابلة خبر واحد بخبرین وأكثر 
تعارضا، واعتبر المحدثون واألصولیون عدم تكافئ األخبار والنّصوص في جانب الكثرة والقلة وجھا من 

دلة ودلیال على رفع الخالف وقرینة قویة مرجحة لحفظ الراوي و ضبطھ، فال تعارض وجوه الترجیح بین األ
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بین حدیث یخالف مجموعة من األحـادیث سواء ھذا التعارض في مخرج روایتھ وسوق متنھ: كتعارض 
لعدد فا، الّشاذ مع المحفوظ ضالموقوف مع المرفوع، وتعارض الموصول مع المرسل، أو في سنــده؛ كتعار

جدا في جانب سالمة الروایـة عند المحدثین، فكثرتھ دلت على سالمة نقلتھ عن الوھم وصحة الخبر عن مھم 
 السقط والتصحیف وغیر ذلك.

بارات عوبمثل ، بكثرة الرواة ألحد الخبرین البغدادي في باب ترجیح األخبارالخطیب  وھو ما قرره
احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد األكثر " اآلمدي: المحدثین أخذ األصولیون وعللوا كالمھم، یقول

؛ فالعدد من حیث كثرتھ وقلّتھ عند األصولیین مرجح من )62("أبعد من احتمال وقوعھ في العدد األقل
لى راجٌح ع ؛الخبر الذي یكون رواتھ أكثر"الفخر الرازي:  المرجحات في التعارض واإلشكال أیضا، یقول

  .)63("الذي ال یكون كذلك
 التباس المعنى وتشابھھ في ذاتھ أو مع غیره خامسا:

یرتبط ھذا الشرط بالمشكل ارتباطا عمیقا، ونستطیع القول أنھ جوھره الذي یقوم علیھ؛ فھو متعلق 
بالمتون الحدیثیة ومنھج الشّراح في التعامل معھا، وھنا نحن أمام النص أو متن الحدیث الذي أشكل معناه 

التي تنشأ في ذھن المتعامل معھ من القصور في الفھم أو ج عن المالبسات والتبس مدلولھ؛ وھذا بعید وخار
الخلل المركب إما على مستوى التصور أو المنھج في الشرح؛ وأقصد الخلفیات الفكریة وحتى بعض اآللیات 

ل یالضروریة في بیان المعنى وتجلیتھ، والتي ال یمكن إغفالھا كقضیة الحقیقة والمجاز وخبر الواحد والتأو
وغیر ذلك، وال شك أّن ذلك یؤثر كثیرا في انحراف الفھم وعدم سداده، كل ھذا غیر مقصود ھنا، فالتباس 
المعنى وتشابھھ مرتبط بمدلول المتن بذاتھ؛ بحیث ال یستطیع عقل الشارح ضبطھ أو توجیھھ إال بإمعان 

د اعتنى ة بالمعنى یبقى قائما، ولقالنظر والتدقیق، ومع ذلك فإن التحیر وعدم إشباع فضول العقل في اإلحاط
د تفسیر ؛ من ذلك: قواعطرسموا المنھج السلیم للفھم واالستنبا حیثي جانب التقعید فبالمتون األصولیون 

النصوص وتأویلھا  وبیان المشكل والخفي والمجمل والغریب عنھا حتى یتیسر الكشف عن المعاني المرادة، 
المتشابھ المتعلق بالمعنى المشكل والملتبس على متن الحدیث وجعلوه وّسع األصولیون من إطالق مدلول و

على نسق متشابھ القرآن الكریم تماما، واضطروا إلیھ خاصة وھم یعالجون قضیة روایة الحدیث بالمعنى، 
 وأثر حكایة اللفظ فیھا أو إتیانھ بالمرادف المفید والمقارب للمعنى، وھذا ما تعلق بھ مانعوا روایة الحدیث

بالمعنى خاصة الفقھاء واألصولیون وشددوا فیھا، ألّن وضع بعض األلفاظ مقصود بھا، وعن ذلك فّصل 
أو  ا،محكمما إ السرخسي في مسألة روایة الحدیث بالمعنى  باعتبار أقسام التراكیب، والتي تحتمل أن تكون:

، وبیّن األصولیون حكمـة )64(لمعنى ا، ثم ألزم األداء بامتشابھ أو ،مجمال أوا، أو مشترك ،أو مشكال، ظاھرا
االلتزام بأداء اللفظ  محفوظا، وذلك الحتمال صفة القدسیــة والتعبدیــــة في بعض األلفاظ وتعلُق بعضھا 

بھا، أي أن بعض األلفاظ مقصود لذاتھ، والحكم واألسرار كثیرة في وجوه الخطابات واالستعماالت  نباإلیما
ھاء والفق صولیینغیر واحد من األ حكم مّ ومن ثَ ساوي محكم القرآن الكریم، حتى ادعى بعضھم أن منھا ما ی

فعند ابن القیم مثال وھو یطبق  قاعدة الترجیح بین المحكم  ن والحدیث،آعلى المساواة بین المتشابھ في القر
قامت بھ ابھ، ووھذا الحدیث من تفاصیل العدل الذي أمر هللاَّ بھ في كتوالمتشابھ؛ حیث قال معلقا على ذلك: "

السموات واألرض، وأّسست علیھ الشریعة؛ فھو أشدُّ موافقة للقرآن من كل قیاس على وجھ األرض، وھو 
محكم الداللة غایة اإلحكام، فرّد بالمتشابھ من قولھ: "كلُّ أحٍد أحق بمالھ من ولده ووالده والناس 

ومن المعلوم بالضرورة أنَّ ھذا المتشابھ من العموم والقیاس ال ُیقاوم ھذا المحكم المبیَّن غایة  ...)65("أجمعین
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الذي قصد بھ؛ فالجواب عن  ، وأما عن تحقیق القول في نوع المتشابھ من حدیث رسول هللا )66("البیان
ثنتي حكى الزركشي في ذلك اھذا یبدأ من تعیین المتشابھ أصالة، حیث اختُلف في تحدیده على عدة أقوال؛ ف

،إال أّن المشترك بینھا جمیعا أنھا )68(، وفي إمكان إدراكھ كذلك)67(عشرة قوال في اختالف العلماء في تعیینھ
أفادت التباس المعنى وإشكالھ سواء في ذاتھ أو مع غیره محتاجة إلى بیان وتأویل أو ترجیح في التي تحتمل 

  .وجوھا كثیرة
  خاتمة:

 تعالى تم البحث الموسومة بـ: مشكل الحدیث عند اإلمام أبي بكر بن العربي من بعد توفیق هللا
ن نتائج بعد ھذه الجولة أذكر أھم ما توصلت إلیھ م تھخالل عارضة األحوذي، وإذ أصل إلى خاتم

  النقاط التالیة: أجمل، المعرفیة
  سھل مشكل الحدیث بتنوع مصادره العلمیة وتعدد مسالكھ المعرفیة  -1

من دراسة الحدیث بتكاملیة دقیقة ضمنھا علوما مھمة من أھمھا أصول الفقھ الذي یستدعي بدوره 
جوانب أخرى من أسباب الفھم والضبط كاللغة والفقھ وشرح الحدیث وعلم الكالم، ومن ثم تشكل 
جسم معرفي في فھم الحدیث عموما وتناول المشكل منھ خصوصا، وتحقق بذلك التكامل العلمي 

ع للعلوم وال یحق ألي كان أن یلج ھذا النوع المستعصي من علم الحدیث الذي یعنى بفھم الجام
  مدلولھ وشرح مراده واإلفصاح عن غامضھ، إال أن یكون جامعا متمكنا من علوم عدیدة. 

العلمیة لدى علماء األصول بالحدیث، من  االھتماماتتوضح العالقة بین مشكل الحدیث وفھمھ  -2
الفقھاء والمحدثین لتوجیھات األصولیین وكالمھم في حدود فھم المتون وتبیان  تناوالتحیث 

دالالتھا، وھو من ضروریات أحادیث األحكام ومسائل الخالف، وبذلك أسھمت ھذه العالقة العلمیة  
  في ثراء جانب شروح السنة وخدمتھا، الذي یقوم على الجدل والمناظرة والنقد والترجیح .

صلة المھمة بین األصول وعلم المشكل عملت على تقارب الصنعتین، الحدیثیة كما أن ھذه ال -3
واألصولیة في دراسة مشكل الحدیث واختالفات المتون، وأھمیتھا في العملیة النقدیة للحدیث حیث 
  وجھ مشكل الحدیث كل اختالف بقواعد المحدثین إلى جانب أراء األصولیین ولغتھم ونقل أحكامھم.

األصولي من مسالك تناول المشكالت الحدیثیة بالدراسة والتوجیھ والفھم، والتي  تعد وسع النظر  -4
كل اختالف وتعارض مع الحدیث شملت تعارض الحدیث مع القرآن ومع حدیث أو أحادیث أخر 

  أو مع األصول والمصادر األخرى والمسلمات وحقائق علمیة وغیرھا.
مع والتأویل والترجیح  بین األحادیث المشكلة من أّن االتجاه األصولي من خالل مسالك الج دور -5

أغلب األوھام التي تدور حول األحادیث یحكما االتفاق وأن أي مشكل ظاھر لھ مخرجھ ولھ بیانھ 
  وجوابھ إما بالجمع أو التأویل أو الترجیح.
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   :الملخص
نظریات وفلسفات فكریة ُمؤسسة على مبادئ المصالح  معترك السیاسة والحكم في العالم الیوم یقوم على

  سالمي كوحدة سیاسیة اعتبار ھذه المحددات الحكمیة في السیاسة العالمیة.والسیادة، وإن الواجب في تحصیل البقاء اإل
التقدیس و  سالمي، والخروج من بوتقة التقلیدوتحصیل ھذا المنھج یستدعي تطویر آلیات الفكر السیاسي اإل

ة على سالمیة الرشیدة القائمروث، والتحلي بالقدرة النقدیة البناءة إلعادة مراجعة وتحدیث وبعث السیاسة اإللكل مو
  تحقیق مصالح الخلق وسیاستھم بما اختار لھم خالقھم من منھج ثري ولین یواكب تطورات العصر.

لبناء نظریات سیاسیة  كما أن مالحظة البعد القیمي في مناھج من سبق من علماء وقادة سیاسیین یؤسس
إسالمیة تمكن من الحكم الرشید، وھذا یستفاد في مقالنا مما قدمھ الشیخ عبد الحمید بن بادیس في مسیرتھ السیاسیة 

 ، فابن بادیس رحمھ هللا كان یمثلسالمیة للشعب الجزائريستدمار الفرنسي وإعادة بناء الشخصیة اإللمواجھة اال
لمقاصد الشرعیة من خالل خطواتھ البناءة في ترتیب وإعداد الشعب الجزائري وما نموذجا ثریا في تفعیل وجوه ا

  من تحدیات بعد ذلك. ینتظره
  عبد الحمید بن بادیس. ؛التراث ؛المقاصد؛ السیاسةالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
The battle of politics and leadership in the world nowadays is based on theories and 

intellectual philosophies based on the principles of interests and sovereignty In achieving 
Islamic survival as a political unit, it is necessary to consider these quantitative determinats in 
world wide politics. 

Achieving this approach calls for developing the mechqnisms of Islamic political ideas, 
leaving the crucible of sanctifying tradition for every legacy, and possessing the constructive 
critical capacity to review and update the rational Islamic policy based on achieving the interests 
of creation and their  policy that chose for them q rich and efficient  approach that runs with the 
present time. 

Observing the value dimension in the curricula of previous scholars and political leaders 
establishes to build Islamic political theories that enable wise governance, This is based on our 
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article on what Sheikh Abd al-Hamid bin Badis presented in this political career to confront the 
French colonialism and rebuild the peaceful character of the Algerian people. 
Key words: Makasid; politic; Heritage, Sheikh Abd al-Hamid bin Badis.   

  تقدیم:
إن دور الفقھ السیاسي أن یكون مرشدا لحیاة المسلمین الواقعیة مواكبا لتطوراتھا ومجیبا عن   

تساؤالتھا. فخاصیة الفقھ اإلسالمي عموما والفقھ السیاسي خصوصا أنھ مبنٌي على مبدأ االجتھاد، ذلك أن 
كلیات  زة رجوعھ إلىالنصوص القطعیة فیھ قلیلة محصورة ونوازلھ كثیرة غیر محصورة. بل إن سمتھ البار

الشریعة ومقاصدھا العامة، وھذا ما یخولھ للتطور والتجدید أكثر، لكن المالحظ أن باب الفقھ السیاسي أقل 
  أبواب الفقھ تطورا وتجدیدا رغم أھمیتھ ومیزاتھ وقدرتھ على ذلك. 

مي خ اإلسالإن محافظة التراث السیاسي على ما أنتجھ علماء المسلمین في حقبة معینة من التاری  
جعلھ حبیسا لتلك الظروف التي نشأ فیھا، والواقع الذي یعیشھ المسلمون في عصرنا یدعونا لمراجعة الكثیر 
من القضایا الجوھریة التي بُني علیھا الفقھ السیاسي، ونخلُھ مما أحاط بھ من مالبسات وضغوطات أدت إلى 

ن وواقعھم بتفعیل النظر المقاصدي وآلیاتھ، وعلى توجیھ مساره، وإعادة بناءه على ما یخدم مصالح المسلمی
  االستفادة مما أنتجھ علم السیاسة من نظریات ومبادئ.

ومن ھنا جاءت فكرة المقال لتستبین منھج علماء المغرب العربي المعاصرین في تناول قضایا 
طبیقیة هللا كمادة ت الموروث السیاسي بنظر مقاصدي، محاولة تقدیم منھج الشیخ عبد الحمید بن بادیس رحمھ

  تعرض استراتیجیتھ رحمھ هللا في المجال السیاسي إبان العھد االستدماري.
  وقد عرضت مادتھ وفق العناصر التالیة:   

 المبحث التمھیدي: عالقة الفقھ السیاسي بمقاصد الشریعة 
 المبحث األول: أسس و مرتكزات لبناء الفقھ السیاسي 
  موروث السیاسي بمیزان االجتھاد المقاصديالمبحث الثاني: قضایا من ال 
  المبحث الثالث: المنھج السیاسي لعبد الحمید بن بادیس إبان االستدمار الفرنسي بالجزائر 

  
 المبحث التمھیدي: عالقة الفقھ السیاسي بمقاصد الشریعة

 عنقصد بالموروث السیاسي التراث الفكري الناتج عن تفاعل القرآن والسنة كمصدري تشریع م
واقع المسلمین، والذي أبدعتھ األمة باجتھاد علمائھا وفقھائھا ومفكریھا في مجال الحكم وسیاسة الدولة. یقول 
الدكتور النجار عن التراث اإلسالمي عموما إنھ "جملة المعارف والعلوم النظریة والتطبیقیة التي تراكمت 

رحا وتطبیقا للتعالیم الدینیة التي جاء بھا في المخزون الثقافي لألمة منذ عھد الرسالة یمكن اعتباره ش
  .1اإلسالم"
وقد بسط العلماء القول في بیان معنى السیاسیة الشرعیة وتأصیلھا وتفصیل أحكامھا وشروط من  

  یتقلدھا...إلخ، وإذ لیس الغرض بیان ذلك فإني أحجمت عن عرضھا ھنا تفادیا للتكرار واالجترار.
نتاج الفكري البشري ھو "نسبي اإلدراك، ولیس لھ عصمة تضفي والموروث السیاسي كغیره من اإل

علیھ القداسة التي یتمتع بھا القرآن والسنة. وأعلى مستویات االجتھاد اإلسالمي والعلم اإلنساني ھو استنباط 
قھا نسبیة وظنیة وجزئیة وكسبیة، وسب-حتى في أرقى مستویاتھا–األحكام الظنیة؛ أي أن المعرفة اإلنسانیة 

. لذلك یبقى ما أنتجھ العقل اإلسالمي في الحقل السیاسي رھین ظروف كانت سائدة، وولید عقول 2ل"جھ
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كانت تنظر بمیزان ذلك العصر ووقائعھ. وال ینكر ناظر في طبیعة الفقھ السیاسي عموما واإلسالمي 
ؤون یر شخصوصا، ما یتمیز بھ من خصائص كفلت لھ حق التجدید والتطور، فلما أن كان موضوعھ تدب

الخلق وسیاستھم وتحقیق األصلح لھم، ومعلوم أن مصالح الخلق وشؤونھم في تبدل وتقلب، ھكذا قضت سنة 
  هللا.

ثم إن ما یختص بھ الفقھ السیاسي من مرونة في أصولھ أكسبتھ قوة في التكیف مع أحوال األمم  
روري الذي ال یكاد یتناھى، ساحة ساحة االجتھاد الض" اإلسالمیة وحاجات الخلق. وجعلت الساحة السیاسیة

االلتزام بالشورى والتدافع السلمي والتداول الحضاري، كل اآلراء واألعمال فیھا تدور في محیط الصحة 
  . 3والخطأ، بل الصحة النسبیة والخطأ النسبي"

أما مقاصد الشریعة فھي روح اإلسالم التي تسري في تفاصیل أحكامھ المتجلیة في دقائق أوامره 
واھیھ، وقد اتفقت تعاریف العلماء لھا بأنھا الحكم والمعاني التي أرادھا الشارع من تشریعھ، ولعل أجمع ون

"المراد بمقاصد الشریعة اإلسالمیة: الغایة منھا واألسرار التي وضعھا تعریف لھا قول عالل الفاسي: 
  .4الشارع عند كل حكم من أحكامھا"

وكما ال یخفى احتفاء العلماء في العصر الحاضر بمقاصد الشریعة واھتمامھم بتنزیلھا على واقع 
المكلفین للوقوف على أحكام الشرع في النوازل والقضایا المستجدة، وذلك یرجع إلى ما تتمیز بھ المقاصد 

ظواھر األدلة الجزئیة  من میزات أھلتھا لتكون كذلك، ومن أھم میزاتھا "أنھا فكر كلي یأبى الوقوف عند
وحرفیتھا خاصة حینما تكون منافیة وغیر متوافقة مع األدلة الكلیة؛ بحیث ما إن یقع شكل من أشكال 
التعارض وعدم المواءمة بین الدلیل الكلي أو األصلي، والدلیل الجزئي أو الفرعي حتى یتم االنتصار إلى 

 .5الدلیل األول واالحتكام إلى مقتضاه"
وقد ظھرت العدید من االتجاھات التي تدعو إلى استثمار المقاصد في كل المجاالت الفكریة والدعویة 
والشؤون العامة وحقوق اإلنسان وغیرھا، ولئن كان األمر كذلك فإن المجال السیاسي یعد من أوكد المجاالت 

 ى إنشاء علم مقاصد سیاسي خاصالتي تحتاج إلى أن یُفّعل فیھا المنھج المقاصدي، "حتى إنھ ظھرت دعوة إل
وذلك ألن الفقھ السیاسي الموروث لم تنفذ علیھ لمسات المقاصد،  6یختلف عن علم المقاصد العامة للشریعة"

وكان في مجملھ إفرازا للواقع السیاسي الذي عرفتھ األمة في عصور الحكم الفردي وإمارة التغلب، رغم ما 
مصلحیة واضحة قابلة للتطویر والتفعیل في ضوء مستجدات الواقع  فیھ من إمكانات مفھومیة نیرة، وقواعد

  7المعاصر"
یقول راشد الغنوشي: "نحن على یقین من أن علم المقاصد یمثل أمال كبیرا لنھضة أمتنا عبر تجدید 
 أصیل ومبدع، سواء أكان في العلوم الشرعیة أم العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، دون تفریط في ثوابت الدین،

، فالمقاصد تربط بین األحكام الشرعیة وبین األھداف االجتماعیة في 8وال تعسف على مقتضیات الحداثة"
تنزیل األحكام على الواقعات المعاصرة. "ومن ھنا نلحظ مثال أن المقاصد فیما یتعلق بنظم الحكم، تشكل 

 . 9اآلصرة التي تصل علم السیاسة بھذه األحكام"
یة تمثل حركة المقاصد لفھم النص واستنباط الحكم، بل ھي: "وعاء شرعي ثم إن اآللیات االجتھاد

حیوي وخصب في مالحقة القضایا والنوازل السیاسیة الكثیرة والمتطورة والمعقدة، بما تمثلھ ھذه المقاصد 
من قواعد التقدیر المصلحي واعتماد الوسائل المفضیة إلى مصالحھا جلبا ومفاسدھا دفعا، ومراعاة مآالت 
األفعال وقصود المكلفین ونیاتھم في المجال السیاسي وغیره، وإجراء الموازنات بین المصالح والمفاسد 
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والوسائل والنیات والمآالت والترجیح بینھا وفقا لرؤیة معرفیة ومنھجیة مقررة في علم المقاصد تنظیرا 
یث القوة أو من حیث الحاجة . وإن كانت ھذه اآللیات تتفاوت بینھا من حیث التفعیل أو من ح10وتنزیال"

إلیھا، فإن بعضھا تزید الحاجة إلى فقھھ وفھم كنھھ وتحصیل شرائطھ ضرورة كفقھ الواقع، ھذا المطلب 
الذي أحرز مكانة قیمة في صورة االجتھاد، بل إنھ ما تخلف فقھ الواقع عن االجتھاد إال جاء ھذا االجتھاد 

  تھ. علیال ناقصا، ال یقف عند حكم هللا وال حكم
ھذا ویبقى النظر المقاصدي العصا التي یسعى علماء العصر التوكؤ علیھا للوصول إلى المطلوب،   

خاصة مع تغیرات العصر وكثرة مدخالتھ، وما المجال السیاسي إال أحد ھذه الصور العاكسة لمشكالت 
ة للتفعیل ئیة واسعة قابلالعصر وكثرة تغیراتھ. والحاصل "أن المنھج المقاصدي یحمل في بنیتھ إمكانات إجرا

في المجال السیاسي على مستوى المفاھیم واإلنجازات العملیة، وینبغي التسریع في وتیرة تفعیلھ مع ضبط 
  . 11دقیق لألولویات عند تزاحم المطالب التي یفرضھا الواقع"

 المبحث األول: أسس و مرتكزات لبناء الفقھ السیاسي
تزخر بھ الحضارة اإلسالمیة، ولكن السیاسة كما قررنا من قبل ال تنكر قیمة التراث الفقھي الذي   

مما یستوجب التحدیث والتجدید؛ ذلك أنھا تتعلق بجلب األصلح، والمصالح تتغیر مع تبدل األوضاع وتقلب 
الزمان. وعلیھ البد من اتخاذ أسس ضروریة یتحرك في ظلھا الفقھ السیاسي لبنائھ بناء سلیما ولمراجعة 

جعة مضبوطة على تلك األسس. وھا نحن نرشح جملة من المعاییر الضروریة لتكون مضمارا الموروث مرا
  للبناء والمراجعة والتحدیث.

  المطلب األول: النصوص ومقاصدھا
  الفرع األول: نصوص الكتاب والسنة

 ةباعتبارھما أصال لما عداھما، ومنھما یكون المنطلق للتأسیس والتفریع في تقریر األحكام الفقھی  
واتخاذھا المرجعیة الحاكمة على كل ما سواھا من االجتھادات واآلراء، سواء ما تمثل منھا في السیاسیة، 

نصوص قولیة كإلزامیة الشورى "وشاورھم في األمر" "وأمرھم شورى بینھم"، أو ما تمثل في تصرفات 
  نبویة فعلیة تتعلق بالممارسة السیاسیة كعقد المعاھدات مع الیھود.

   لثاني: بناء السیاسة الشرعیة على مقاصد الشریعة اإلسالمیة:الفرع ا
ونعني بذلك بناء الفقھ السیاسي بناًء مقاصدیاً، وذلك بأن تحرر مقاصد األحكام المتعلقة بالسیاسة   

 والحكم وفق المسالك المتبعة في استكشاف مقاصد الشریعة، حیث تتم مالحظة المقاصد والمعاني الكلیة من
سیاقین: "أحدھما بالتصریح، ونھجھ التدبر والتفكر في الكون والوحي، والثاني بالتلمیح، في  النصوص

، ثم تتم الوقائع التفصیلیة، وكذا من 12ونھجھ تعلیل األحكام وإبراز الحكمة والمصلحة في النص القرآني"
  محاكمة األحداث المستجدة وفق تلك المعاني المستنبطة والكلیات الحاكمة. 

ل علیھ في تحقیق ذلك من القواعد المقاصدیة، قاعدة "ا وعلیھ أھم لتفریق بین المقاصد ما یجب أن یُعوَّ
ذلك أن كثیرا من الفقھ السیاسي مبنٌي على الخلط بین ما ھو مقصد في حّد ذاتھ وما ھو وسیلة  والوسائل"

ما . و13شؤون الناس"لتحقیق المقصد، فـ "إن شكل الحكم وھیئتھ وسیلة ولیست غایة لتحقیق غایة إقامة 
  یمكن مالحظتھ من أبعاد قیمیة في بناء النظریة السیاسیة اإلسالمیة ترجع إلى قضیتیتن:

نقصد بھا المعاني العامة التي تؤسس لھذه النظریة من جھة التدبیر والتسییر للشؤون  القیم السیاسیة:-أوال: 
  العامة للدولة، واعتبارھا من جھة ما قصد إلیھ الشارع وما اعتمد علیھ من وسائل لتحقیق تلك الغایات:
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ساواة مكإحقاق العدل وتحقیق ال: نالحظ تواتر قصد الشرع لتجسید معاٍن كلیة المقاصد السیاسیة-أ
  ونصرة المظلوم وضمان الحریات والحقوق..

ملیة كآلیة ع الشورىأكثر ما اعتمد علیھ الشرع من آلیات ونبھ إلى ضرورتھ الوسائل السیاسیة:  -ب      
  ممكنة التطویر. –ومرنة  -ممكنة التحصیل –

، وال إلسالمیةانظریة السیاسیة نقصد بھا المعاني والقیم التي تُحّصل كقاعدة لبناء الثانیا: القیم األخالقیة: 
نقصد بھا ما یرجع إلى السلوك فقط وإنما كل ما یدخل في شرائط األخالق ومعانیھا، وعلیھ یجب أن تتوفر 

  في مستویین:
التي تقوم بتدبیر الشأن العام ویكون تولیھا للحكم بطریق االختیار والشورى ال : )الھیئة الرئاسیة(الحاكم  -

  والتوریث، ویفرق فیھا بین مقاصدھا وبین آلیاتھا:االستبداد 

  وتجاوز الخالفات الناشئة بأیاٍد خارجیة. الوحدة اإلسالمیةأھم ما یقصد تحقیقھ  مقاصد الحاكم: -أ
موروث ، لیتوسط طرفي البین االختصاصات السیاسیة والدینیة الجمعیعتمد لذلك آلیة  وسائل الحاكم: -ب

  فال إفراط وال تفریط لكلیھما. الدیني ومقتضیات الحداثة،
ال یعني كون الرعیة غیر مسؤولة عن التدبیر أنھا ال تنخرط في النظریة السیاسیة، : )الرعیة(المحكوم  -

بل ھي أھم ركن یمكن أن یوجھ ھذه النظریات ویسیرھا وفق إرادتھ، وقد أثبتت كثیر من التجارب ذلك 
  واقعیا. 

لمن تولى أمرھا، وھذا  عقد الطاعةخالقي األسمى المطلوب من الرعیة ولعل المقصد األمقاصد الرعیة:  -أ
أصل ُمسلم بھ ما بقي الحاكم على شروط ما ولتھ علیھ، فال طاعة لحاكم ما خالف مقتضى عقده. والطاعة 
المقصودة لیست صم اآلذان وعمي األبصار عن ما یقوم بھ الحاكم، وإنما عدم إشھار الحرب علیھ ما دام 

  بینھما قائما.العقد 
ینیة لثقافة الدمن مقتضیات التأسیس للفقھ السیاسي اإلسالمي بناء الرعیة على ا وسائل الرعیة: -ب

  كل مستویاتھا.ب مبدأ الرقابة على الحاكم، لتحصل مشاركتھا في العملیة السیاسیة، وذلك بتجسید والسیاسیة
  االستفادة من التجارب والخبرات الرائدة المطلب الثاني:

المعارف تتشكل بتطور العالقات واكتساب الخبرات عبر مراحل زمنیة، وبذلك یكون للتراكم دوره 
في تحقیق استفادة المتأخر من المتقدم، والحیاة السیاسیة من أوجب ما یجب مالحظة ھذا التطور فیھا، 

جب ذا المجال، مما یستوباعتبارھا مجاال خصبا وواسعا للعطاء البشري. كما ال ینكر ما للواقع من أثر على ھ
مراعاتھ ومالحظتھ في تحدیث الفقھ السیاسي، فقد أصبحت عالقات المسلمین من التوسع والتشابك ما یستلزم 
  اجتھادا یراعي ھذه األطوار الجدیدة على الموروث السیاسي. وأھم محطتین یجب الوقوف علیھما في ذلك:

   الفرع األول: التجارب اإلسالمیة
، والتي مياإلسالالتي تلت فترة النبوة أحسن ما یمكن اعتباره تطبیقا بشریا للحكم ولعل المرحلة 

سادت فیھا القیم والمبادئ وحكمھا العدل والمساواة، وھذا ما رشح موروث الخالفة ألن یكون مرجعا معتبرا 
سیاسي. فالثابت لفي بناء الفقھ السیاسي كونھ أقرب التصرفات السیاسیة إلى روح الدین وفلسفتھ في الشأن ا

في منھج الخلفاء "عدم اغتصاب الحكم بحّد السیف، وعدم توریثھ لألبناء وأفراد العائلة، أما المتغیر في 
  .14منھجھم فھي اآللیات، وعدم اتحادھم فیھا یدل على أنھا متعددة، وأن المھم ھو تحقیقھا للجوھر"
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عتراھا من شوائب في التطبیق والتولیة "ألن أما المرحلة التي تلت الخالفة الراشدة فقد اعتراھا ما ا
الواقع بعد الخالفة انحدر باألمر العام من الخالفة الراشدة المختارة باإلجماع وفق الكتاب والسنة والشورى 

، لذلك وجب دراستھا 15واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر إلى االستالب للسلطان والمیراث بالقوة"
  .الستخالص الموعظة والعبرة

: المبادئ العامة الحاكمة في المنھج اإلسالمي. فیكون أھم ما یستخلص من تجربة الخلفاء الراشدین
التدریب على تجاوز المزالق التي خرجت بالسیاسة اإلسالمیة عن مسارھا أما ما یستفاد مّمن بعد الخلفاء: 

  الراشد وتالفیھا في التطبیقات المعاصرة.
  ةالتجارب الوضعی الفرع الثاني:

ال یجب أن نعادي تجارب سیاسیة ناجحة في أرض هللا بزعم أنھا وضعیة رغم أنھا نماذج إنسانیة  
یمكن االقتباس منھا في مجال األسالیب واآللیات المبتكرة الفّذة التي تمكننا من تجسید قیم العدل والمساواة 

ا د منھا إال ما كان مخالفا للشرع، فھذوالفاعلیة ونحوھا، وألننا نعلم أن الوسائل مشاعة بین الناس ال نستبع
من الحكمة والحكمة ضالة المؤمن، ومن أھم مقوّمات ھذا الفكر مبدأ المشاركة الحقیقة بدل المغالبة وإتقان 

  .16إدارة الحوار بیننا كمسلمین، وكذلك بیننا وبین غیرنا
بدأ فیھا بحسن تطبیق الموال ینكر أن لھذه التجارب من النقائص والسوءات، لكن ھذا ال یمنع من تال

العام، فالدیمقراطیة مثال كنظام لالختیار مشروع، ولیس من اإلنصاف رّدھا جملة بل "االتفاق قائم على 
االعتراض على بعض آلیات الدیمقراطیة والسیاسات الغربیة، لكن ال ینبغي أن یُتخذ ذلك َدَغالً للطعن في 

  . 17عن في الشورى والسنة الراشدیة"جدوى االختیار، ألنھ سیؤول بفاعلھ إلى الط
: آلیات التطبیق الناجعة والتي أثبتت قدرتھا على فیكون أھم ما یستخلص من التجارب الوضعیة

  .تحقیق المبادئ المنشودة من السیاسة والتدبیر
 المبحث الثاني: قضایا من الموروث السیاسي بمیزان االجتھاد المقاصدي

إن الحدیث عن الموروث السیاسي بحشد نقائصھ لیس ھو المطلوب، فالقصد من ذلك ھو الوصول 
إلى البدیل، وال یكون ھذا إال باألول؛ أي أن النظرة النقدیة المستجلیة للنقائص ھي اللبنة األولى لصرح 

في عواقبھا،  من غیر تدبرالتجدید والبناء السلیم، وكثیر من المواقف السیاسیة عبر التاریخ اإلسالمي بُنیت 
فأصبحت تشرعن لما بعدھا، فنظام الحكم في صدر اإلسالم كان تطبیقا ألوامر القرآن وتعالیم السنة النبویة، 
"ثم حدث في العصور التالیة أن سار ھذا التطبیق بین انحراف في أكثره واستقامة في أقلھ ثم التبس األمر 

عصور االنحراف، فخلطوا بین األصول والتطبیق، وفسروا على من شرحوا نظام الحكم اإلسالمي في 
  .18األصول على ضوء التطبیق المنحرف"

دعا ابن بادیس إلى إحیاء الفقھ اإلسالمي وتحریك العقل االجتھادي وتجاوز القراءات المذھبیة التي 
، صورتأسر النص المعصوم ضمن منظورھا الفقھي وطرح االجتھادات البشریة التي تراكمت عبر الع

  . 19واكتست طابع القداسة حتى كادت تحّل محّل الكتاب والسنة
وإن منشأ االنتكاسات السیاسیة في التاریخ اإلسالمي منبتھا الحیاد عن المنھج المستقیم وتتبع األھواء 
ورغبات التملك واالستبداد. وھو ما أثر بدوره على التأریخ للشأن السیاسي الذي أصبح النموذج السیاسي 

م في البالد اإلسالمیة، ومن ھنا كان الغلط "یقع بسبب مشكلة استصحاب التاریخ واتّخاذه أنموذجا مقدسا للحك
قصدا أو دون قصد، فالتجربة التاریخیة الممتدة بعد الخالفة الراشدة أفرزت أنماطا من السلطة نظّر لھا 
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كانت طریقة سائدة آنذاك عند شعوب  العلماء وقتھا بعذر أو بغیره كّرست الوراثة والغلبة والقھر ..؛ وقد
العالم، حیث كان التداول على السلطة مغیبا وال یكاد یحدث تغییر لنظام إال باالنقالب والحرب، حتى أصبح 
المستحوذ على السلطة بالغلبة ال یضیف إلى ما أنجزه النظام السابق بل یسارع إلى ھدمھ لیشرع في عمل 

  .  20الصفر" جدید في عملیة استئنافیة تبدأ من
وقد اخترت بعضا من القضایا التي تعتبر الركن األساس في الممارسة السیاسیة اإلسالمیة عبر 
قرون من عمر الدولة اإلسالمیة، ھتھ القضایا في معظمھا تمس قضیة الحكم وتداول السلطة بصوره 

  المختلفة.
 المطلب األول: الخالفة "رئاسة الدولة"

أبي بكر رضي هللا عنھ عندما تولى الحكم بعد النبي صلى هللا علیھ  أول ما أطلق ھذا اللفظ على 
وسلم، وحقیقتھ كما یقول ابن خلدون: "إنھ نیابة عن صاحب الشریعة في حفظ الدین وسیاسة الدنیا بھ... وأما 

  .21تسمیتھ خلیفة، فلكونھ یخلف النبي في أمتھ"
ي الذي یقوم على تنفیذ الشرع اإلسالمي ویرى الشیخ ابن بادیس أن الخالفة ھي: "المنصب اإلسالم

وحیاطتھ بواسطة الشورى من أھل الحل والعقل من ذوي العلم والخبرة والنظر، وبالقوة من الجنود والقواد 
وسائر وسائل الدفاع. ولقد أمكن أن یتولى ھذا المنصب شخص واحد صدر اإلسالم وزمنا بعده على فرقة 

ي الشرق والغرب ثم انسلخ عن معناه وبقي رمزا ظاھرا تقدیسیا واضطراب. ثم قضت الضرورة بتعدده ف
  .22لیس من أوضاع اإلسالم في شيء"

إن الحكم اإلسالمي أساسھ مبادئ وشعارات، متى ما تحققت تلك الغایات كان الغرض والمقصود، 
وإن شكل الدولة لیس ھدفا في ذاتھ وإنما وسیلة لتحقیق مقاصد اإلسالم من السیاسة، ھذا ما أكده الدكتور 

یعة إلسالمیة وعقد البالریسوني في مقال لھ وعبر منصات إعالمیة إثر إعالن تنظیم داعش لقیام الخالفة ا
لو اختفى لفظ "الخالفة والخلیفة" من حیاة المسلمین إلى األبد، ما نقص ذلك من دینھم مثقاَل لھا، یقول: "

 .ذرة وال أصغَر منھا. ولكن إذا اختفى العدل، واختفت الشورى، وشرعیة الحكم لیوم واحد، فتلك طامة كبرى
لومة مواضعھا ومكانتھا وأدلتھا في الدین. فإذا تحققت ھذه وھذه كلھا أركان وفرائض وعزائم قطعیة، مع

المعاني والمقاصد في ظل شيء اسمھ الخالفة فنِْعَمِت الخالفة، وھي التي نرید. وإذا انتھكت وضیعت في 
ظل "الخالفة" فبئست الخالفة، وھي ما ال نرید. وإذا تحققت دون اسم الخالفة، وتحت أي اسم آخر، فقد 

 امال غیر منقوص.حصل المقصود ك
من األحكام والمبادئ والمقاصد، لم یفرض علینا  -وغیره-والشرع الذي فرض علینا ما تقدم ذكره 

أبدا أن نقیم شیئا نسمیھ الخالفة، أو الخالفة اإلسالمیة، أو دولة الخالفة، وال فرض علینا أن نقیم شكال معینا 
أن نسمي الحاكم خلیفة، وأن  -ولو بجملة واحدة-أمرنا وال نمطا محددا لھذه الخالفة أو لھذه الدولة، وال 

"نوط األحكام ، وھو في ذلك كلھ یستند إلى ما أصلھ ابن عاشور في قاعدة 23نسمي نظام حكمنا خالفة"
  .الشرعیة بمعان وأوصاف، ال بأسماء وأشكال"

ة فة في الساحوإن ما سعت إلیھ الحركات اإلسالمیة في اآلونة األخیرة من إعادة بعث مصطلح الخال
السیاسیة، شكل ھاجسا وھوسا في مخیلة الشعوب العربیة لتحقیق ھذا الحلم، غیر أن األمر كما قلنا لیس 

واستبدت بالحركة اإلسالمیة أحالم "الخالفة" شكال، وھذا ما أكده الدكتور فرید األنصاري رحمھ هللا بقولھ: "
غیر معصومة، قد تسمو حتى تكون على من منھاج  إلى درجة التخریف والھذیان، والخالفة تجربة بشریة
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. وحتى أن الشیخ ابن بادیس كان یرى ضرورة الصحوة 24النبوة، وقد تنحط حتى تكون ملكا عاضا أو جبریا"
ویرفض  25"من أن یندفع في تیارھا المسلمون وعلى رأسھم أمراء وعلماء منھم" من ھذا الحلم، وكان یعجب

  ھذا التقدیس لمصطلح الخالفة.
ویبدو أن الشیخ كان یرى أن أكبر ضعف تعانیھ الدولة اإلسالمیة ھو ما یسمیھ ابن خلدون بتحول 
الدولة من الخالفة إلى الملك، إال أن ابن بادیس ال ینخدع للخالفة أیضا ویرى أن ضعف الدولة اإلسالمیة 

لدولة في اإلسالم مھما جاءھا من تسلط الحكم الفردي سواء كان خالفة أو ملكا، وھو عنده من مبطالت ا
ألن النبي "شخص  كان لونھا أو اسمھا. بل ھو ال یعترف بالحكم الفردي حتى ولو كان تقلیدا لحكم الرسول 

مقدس الذات". أما نحن المسلمون أتباعھ فإن لنا "جماعة المسلمین وھم أھل العلم والخبرة الذین ینظرون 
  .26سواء كانت إسالمیة أو غیرھا"في مصالح المسلمین بعیدا عن تدخل الحكومات 

  المطلب الثاني: والیة العھد "نظام الملك"
وھي أن یعھد الخلیفة إلى شخص ما أن یلي العھد من بعده، یقول ابن خلدون: "فقد عھد أبو بكر 
الصدیق لعمر بن الخطاب رضي هللا عنھما، بمحضر من الصحابة وأجازوه، وأوجبوا على أنفسھم بھ طاعة 

. فبھذا یكون العھد بالخالفة وجھا من وجوه تسلیم السلطة، یقول الفراء: 27 عنھ وعنھم"عمر رضي هللا
. أما لمن یجوز أن تُعھد فیقول الماوردي: "فإذا أراد أن یعھد بھا، 28"ویجوز لإلمام أن یعھد إلى إمام بعده"

  .29فعلیھ أن یجتھد رأیھ في األحق بھا واألقوم بشروطھا"
ویختلف في حكمھ ھو والیة العھد للولد؛ أي أن تجعل الخالفة ملكا بین أبناء أما الذي یتنازع فیھ 

الملك وعشیرتھ، فھذا وإن كان وجھا من وجوه انتقال السلطة في الدولة اإلسالمیة، وإن أخبر عنھ النبي 
التي بنیت  صلى هللا علیھ وسلم إال أنھ یبقى مما اختلف فیھ العلماء، ألنھ ال یتفق وأصول الحكم في شرع هللا

على الشورى، "أما إذا كان القصد بالعھد جعل الخالفة وراثیة، فلیس ھذا جائزا، ألنھ لیس من المقاصد 
الشرعیة، إذ ھو أمر من هللا یخص بھ من یشاء من عباده، ینبغي أن تحسن فیھ النیة ما أمكن، خوفا من 

  .30العبث بالمناصب الدینیة"
إلى نظام مستبد وراثي، فأصبحت السلطة بمراتبھا في ید عائلة والحقیقة أن والیة العھد انقلبت 

واحدة تلقب بالعائلة الملكیة، تسیطر على ممتلكات الشعب وتسخرھا لنفسھا، وترى بقیة الناس أقل منھا رتبة 
فانتشرت الطبقیة وغابت مقاصد الحكم. والتاریخ غني بالنماذج التي أصبحت السلطة ھوسا یتقاتل اإلخوة 

  ھا وما حصل في الدولة العثمانیة لیس ببعید.من أجل
إن ابتغاء حكم غیر ما شرع هللا لن یكون إال خسارا، فالدول العربیة الیوم وما تعانیھ شعوبھا من 
فقر وتخلف لیس إال مظھرا یعكس نتائج الحكم بغیر ما بینھ القرآن من مبادئ لسیاسة الناس. وإن االستبداد 

ل العربیة شعوبھا لیس إال وراثة من نظم وطدت لمثل ھذه السیاسات، ولن الذي تعامل بھ حكومات الدو
  یكون ھناك عدل مع منھج علیل. 

  المبحث الثالث: المنھج السیاسي لعبد الحمید بن بادیس إبان االستدمار الفرنسي بالجزائر
بعد عودة الشیخ ابن بادیس من الزیتونة واستقراره بقسنطینة مسقط رأسھ، بدأ مھمتھ التي لخصھا 

حیث توجھ لتعلیم الناشئة وتحفیظھم القرآن،  "أعیش لإلسالم والعروبة والجزائر"في عبارتھ الشھیرة 
ء الجزائر وتطور مساره إلى تأسیس جمعیة العلماء المسلمین كآلیة منظمة تُشرف على جھود علما

  اإلصالحیین. 
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رغم أن طابع الجمعیة إصالحي تربوي إال أن منھج الشیخ لم یكن خلوا من األھداف السیاسیة التي 
، وھذا ما سنحاول الوقوف علیھ -لو تم لھ األمر–كان االستقالل أول مطالبھا وصناعة شعب یفقھ السیاسة 

  في ھذه الجزئیة.
  والتھذیبیة البن بادیس في مواجھة االستدمار الفرنسي  المطلب األول: أسس السیاسة التربویة

البن بادیس بالشمول لمختلف أفراد المجتمع؛ ناشئة ونساء ورجاال وعواما  اإلصالحياتسم المنھج 
ومثقفین، كما استوعب جوانب الحیاة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وتربویة وغیرھا. وكان القصد من ذلك 

  الجزائري تحت شعار "تھذیب األمة وترقیتھا".عالج نفوس وعقول الشعب 
وقد ظّل ابن بادیس وفیا لعھده، وسعى جھده لتجسیده على أرض الواقع، واعتمد في ذلك على جملة 

  من األسس الضروریة منھا:
  إعداد الذات اإلنسانیة للمواطن الجزائري الفرع األول:

طیلة قرن من الزمن، سلبت منھ مقومات  إن ما عاشھ الشعب الجزائري تحت وطأة االستدمار
شخصیتھ ورسخت فیھ من صفات الذل واالحتقار لنفسھ واالستصغار من شأنھ، فكان یعیش حالة من الضیاع 
والفرقة بینھ وبین حقیقة وجوده. ولذلك ركزت عملیة اإلصالح عند الشیخ ابن بادیس على تدارك ھذا الخلل 

قد صّرح رحمھ هللا أن عملیة التغییر االجتماعي ینبغي أن تنطلق من القائم في شخص المواطن الجزائري، ف
داخل الذات أي الضمیر اإلنساني. واإلسالم الذي یحقق ھذا المقصد لیس ھو ما یسمیھ ابن بادیس باإلسالم 

ود مالوراثي، فھذا اإلسالم التقلیدي یؤخذ بدون نظر وال تفكیر وال یمكن أن ینھض باألمم، ألنھ مبني على الج
والتقلید فال فكرة فیھ. أما اإلسالم الذاتي أو العقلي فمبدؤه الفكر والنظر ولحمتھ البرھان وبناء العمل على 

َ َال یَُغیُِّر َما ِبقَْوٍم َحتَّٰى یَُغیُِّروا َما بِأَنفُِسِھمْ العلم. یقول الحق سبحانھ وتعالى:    .)11(الرعد:  إِنَّ هللاَّ
قة من العنایة ھي في الحقیإن نظریة اإلسالم الذاتي واإلسالم الوراثي كما حلّلھا ابن بادیس بكثیر 

ثورة على المسلمین بواسطة اإلسالم، ولیست مجرد تستر عاطفي للتقالید التي دخلت حیاة المسلمین. ھي 
ثورة بتھدیمھا لإلسالم الوراثي المظھري وبنائھا لإلسالم الذاتي الداخلي، ولم یستعمل فیھا ابن بادیس أسلوب 

د أن ھذا اإلسالم العقلي ھو الذي یخلق في األمة القدرة على التفاعل التھجم بل استعمل التحلیل المتأني ووج
مع الحضارات والثقافات العلمیة، وھو الذي یخلق اإلنسان المسلم والمجتمع اإلسالمي الذي یكون مصدر 
الدولة اإلسالمیة الحدیثة، ولیست الدولة ھي التي تبني المجتمع اإلسالمي بقوانینھا وسیاستھا ومنجزاتھا 
ومن ثم مزج ابن بادیس بین الوطنیة السیاسیة والوطنیة الدینیة والبیئة الشعبیة التي تتكامل كلھا عنده وال 

  .31تتعارض
لقد جعل ابن بادیس ھمھ األكبر في إعداد الشعب الجزائري تربیتھ على العقیدة السلیمة، وتعلیمھ 

 انتھ االجتماعیة یقول رحمھ هللا: "للمسلمینوتثقیفھ إلخراجھ من شبح الجھل واألوھام، وتوعیتھ بحقوقھ ومك
مثل ما لغیرھم من األمم ناحیتان: ناحیة سیاسیة دولیة، وناحیة أدبیة اجتماعیة، فأما الناحیة السیاسیة الدولیة 
فھذه من شأن أممھم المستقلة وال حدیث لنا علیھا الیوم، وأما الناحیة األدبیة االجتماعیة فھي التي یجب أن 

  .32كل األمم اإلسالمیة" تھتم بھا
  الفرع الثاني: إعادة بعث الجنسیة السیاسیة للشعب الجزائري

تجلت نظرة ابن بادیس بالنسبة الستقالل الجزائر عن فرنسا في كل محطاتھ وكتاباتھ، یقول عن 
ینیة الجزائر أنھا: "أمة مسلمة موجودة متكونة كما وجدت وتكونت كل أمم الدنیا، ولھذه األمة وحدتھا الد



  / عبد القادر بن حرزهللا دأ. –رشیدة حرشاو  
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                             316
 

. إن ھذه األمة الجزائریة اإلسالمیة لیست ھي فرنسا وال .واللغویة، ولھا ثقافتھا الخاصة وعوائدھا وأخالقھا.
یمكن أن تصیر فرنسا وال ترید أن تصیر فرنسا، وال تستطیع أن تصیر فرنسا ولو أرادت. بل ھي أمة بعیدة 

  .33ده الحالیة المعروفة"لھا وطن محدود ومعین ھو الوطن الجزائري بحدو عن فرنسا....
سعى ابن بادیس إلى زرع ھذه المعاني في الشعب ناصبا تركیزه على الناشئة، وان كان یدرك جدة 
ھذه المعاني على شعب قھر بنار المستدمر، فكان یكررھا في كتاباتھ ودروسھ "فالشعوب تختلف في مقوماتھا 

وھذه 34ء مقوماتھ وممیزاتھ كالشأن في األفراد" وممیزاتھا كما تختلف األفراد. وال بقاء لشعب إال ببقا
  المقومات عنده صنفان: الجنسیة القومیة والجنسیة السیاسیة.

فالجنسیة القومیة ھي ما تمیز أمة عن باقي األمم كاللغة والعقیدة والذكریات التاریخیة والنظرة إلى 
ة واجتماعیة وسیاسیة ومن واجبات المستقبل والشعور المشترك. أما ما یكون عند األمة من قوانین مدنی

  مشتركة ومصالح تربط بین أبنائھا فھي الجنسیة السیاسیة. 
واألمة الجزائریة وإن كانت تتمتع بجنسیتھا القومیة فقد كانت فاقدة لجنسیتھا السیاسیة، إال أن ذلك 

ستدمار في نظره لم لم یمنعھا من أن تكون من أشد األمم تمسكا ومحافظة على جنسیتھا القومیة، ومحن اال
یزد األمة الجزائریة إال قوة وإصرارا على التشبث بھذه الجنسیة إلى درجة أنھ یستحیل "إضعافنا فضال عن 
إدماجنا أو محونا. أما الجنسیة السیاسیة التي تعتبرنا فرنسیین فإنھ لم یفرض علینا منھا إال الواجبات الفرنسیة 

  .35ھذا الحیف طویال فقد جاء الوقت الذي نفذ فیھ الصبر" دون الحقوق الفرنسیة. وإذا صبرنا على
إن تربیة الشعب على الحریة والمطالبة باالستقالل یتطلب جھدا وعمال قویا في تأسیس الشعور 
بالشخصیة الوطنیة واالنتماء الحضاري، یقول الدكتور النجار: "وإعداد الشعب لمرحلة المطالبة باالستقالل 

م أول ما یستلزم العمل من أجل أن یقّوى في نفسھ الشعور بشخصیتھ العربیة اإلسالمیة والعمل من أجلھ یستلز
التي یكون بھا متمیزا عن الشخصیة الفرنسیة المستعمرة، فذلك ھو الشرط األساسي للمطالبة باالستقالل، 

 .36"وإال فإن ذوبان ھذه الشخصیة في شخصیة المستعمر وھو ما كانت تعمل علیھ فرنسا بكل قواھا
  الفرع الثالث: غرس الحریة في نفوس الجزائریین كمبدأ للحیاة

سعى الشیخ ابن بادیس رحمھ هللا إلى محاربة ما ترسخ في نفسیة الشعب الجزائري من االستعباد   
وذلك من مخلفات السیاسة االستبدادیة لفرنسا اتجاه الشعب الجزائري التي عاملتھ بالدونیة واالحتقار. إضافة 

أن للشیخ منھجا تربویا قائما على العنایة بشخصیة المسلم الجزائري ونزوعٍ إلى غرس مبادئ  إلى ذلك
  الحریة والمساواة ونشر ثقافة الحقوق والمطالبة بھا. 

إن الحریة كانت ھاجسا في مشروع الشیخ ابن بادیس بناء على الحالة التي وصل إلیھا الشعب 
عھ اإلسالم من مبادئ حریة اإلنسان وكرامتھ، یقول رحمھ هللا:" الجزائري، وإلى ما یعتقده الشیخ مما شر

حق كل إنسان في الحریة كحقھ في الحیاة، ومقدار ما عنده من حیاة ھو مقدار ما عنده من حریة. والمعتدى 
علیھ في شيء من حریتھ كالمعتدى علیھ في شيء من حیاتھ.... وما أرسل هللا من رسل وما شّرع لھم الشرع 

عرف بنو آدم كیف یحیون أحرارا، وكیف یأخذون بأسباب الحیاة والحریة وكیف یعالجون آفاتھا.... إال لی
وحتى یستثمروا تلك الحیاة وتلك الحریة إلى أقصى حدود االستثمار النافع المحمود المفضي بھم إلى سعادة 

م للحیاة والحریة ومحافظة علیھما وما انتشر اإلسالم في األمم إال لما شاھدت فیھ من تعظی الدنیا واآلخرة....
  .37وتسویة بین الناس مما لم تعرفھ تلك الـأمم من قبل ال من ملوكھا وال من أحبارھا ورھبانھا"

   



  التفكیر المقاصدي في الموروث السیاسي عند عبد الحمید بن بادیس 
 

  

  317                                        اإلحیاء مجلة
 

 المطلب الثاني: سیاسة الحكم والبناء الدیمقراطي للشعب الجزائري
عند الشیخ رحمھ هللا اعتماده في الخطة اإلصالحیة على شقین متكاملین، فمع  ما یؤكد النظر المآلي  

اھتمامھ بالبعد التربوي والتھذیبي كان یؤسس للبعد السیاسي بعد االستقالل وما یجب أن یكون علیھ الحكم 
  في الدولة الجدیدة، خصوصا وھو الذي عایش ما تكابده النوایا الخبیثة للمستدمر الفرنسي.

د النجار: "لقد كان ابن بادیس یكتب المقاالت الكثیرة التي تشرح آراءه في شؤون الحكم وفي یقول 
المبادئ التي ینبغي أن تضبطھ وتحدد سیره، وقد كانت تلك اآلراء سابقة لعصرھا بالنسبة لنظرائھ من 

یاسي ھ السالمصلحین في البالد اإلسالمیة، كما كانت تعتبر قفزة نوعیة بالنسبة للموروث في الفق
. بل تعدى ذلك إلى ما كان یطلبھ الشعب من جملة الحقوق التي كانت ترتكز على التمثیل 38اإلسالمي"

السیاسي وحق المشاركة في االنتخابات والبرلمان ..."وقد جاءت تلك المبادئ التي كان یشرحھا ویثقف 
نتخابات طلبھا من المستعمر في االشعب بھا من التفصیل بحیث تتجاوز تلك المطالب السیاسیة التي كان ی

محلیة لتمثیل شعبي یندرج كلھ ضمن إطار ضیق في نطاق السیطرة االستعماریة على كل شؤون الحیاة، 
 .39وھو ما یوحي بأنھ كان یخطط لمستقبل بعید یكون فیھ الشعب سید نفسھ، ویدیر حیاتھ السیاسیة بذاتھ"

  األصول السیاسیة لنظام الحكم عند ابن بادیس:
یلحظ الناظر إلى ما خطھ ابن بادیس فیما یتعلق باألصول السیاسیة لنظام الحكم أنھ استقاھا من   

، وعرض رأیھ فیھا خالل تحلیلھ لھذه الخطبة تحرزا خطبة أبي بكر الصدیق لما تولى الخالفة بعد النبي 
  السیاسي. من مصادرة االستدمار لجمعیة العلماء إذا ما صرحت بنشاطھا 

 ، تمحورت حول:40وقد استنتج منھا ثالثة عشر أصال
أن ال حق ألحد في والیة أمر من أمور األمة إال بتولیة األمة، فاألمة ھي صاحبة الحق والسلطة في  أوال:

الوالیة والعزل فال یتولى أحد أمرھا إال برضاھا فال یورث شيء من الوالیات وال یستحق االعتبار 
  الشخصي.

  الذي یتولى أمرا من أمور األمة ھو أكفؤھا فیھ ال خیرھا في سلوكھ. ثانیا:
أن ال یكون أحد بمجرد والیتھ أمرا من أمور األمة خیر من األمة، وإنما تنال الخیریة بالسلوك  ثالثا:

  واألعمال.
  حق األمة في مراقبة أولي األمر ألنھا مصدر سلطتھم وصاحبة النظر في والیتھم وعزلھم. رابعا:
: حق الوالي على األمة فیما تبذلھ لھ من عون إذا رأت استقامتھ فیجب علیھا أن تتضامن معھ وتؤیده خامسا

  إذ ھي شریكة معھ في المسؤولیة.
: حق الوالي على األمة في نصحھ وإرشاده وداللتھ على الحق إذا ضل عنھ، وتقویمھ على الطریق سادسا

  إذا زاغ في سلوكھ.
مناقشة رجال الدولة ومحاسبتھم على أعمالھم وحملھم على ما تراه ھي ال ما یرونھ حق األمة في  سابعا: 

  ھم، فالكلمة األخیرة لھا ال لھم.
من واجبات الدولة أن تطلع األمة على خطتھا في الحكم وسیاستھا التي ستسیر علیھا حتى إذا صادقت  ثامنا:

  األمة على تلك السیاسة لم یعد من حق الدولة أن تحید عنھا.
: ال تحكم الدولة إال بالقانون الذي رضیتھ األمة لنفسھا. إذ الدولة لیست إال أداة تنفیذ إلرادة االمة التي تاسعا

طیع القانون ألنھ قانونھا ال ألن سلطة الدولة ھي التي فرضتھ على األمة كائنا ما كانت تلك الدولة. إن ت
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خضوع األمة للقانون الذي رضیتھ لنفسھا یشعرھا بأنھا حرة في تصرفاتھا وأنھا مسیر نفسھا وأنھا لیست 
میھ بالسیادة التي ھي حق طبیعي وشرعي ملكا لغیرھا من الناس ال األفراد وال الجماعة وال األمم. وھذا ما نس

  لھا ولكل فرد من أفرادھا.
الناس كلھم أمام القانون سواء ال فرق بین قویھم وضعیفھم یطبق على القوي دون رھبة لقوتھ،  عاشرا:

  وعلى الضعیف دون رقة لضعفھ.
حق ب قوي بصون الحقوق حقوق األفراد والجماعات فال یضیع حق ضعیف لضعفھ وال یذھ الحادي عشر:

  أحد لقرتھ علیھ.
حفظ التوازن بین طبقات األمة عند صون الحقوق فیؤخذ الحق من القوي دون أن یقصد كسره  الثاني عشر:

  ویعطي للضعیف حقھ دون أن یقصد تذلیلھ. 
: شعور الراعي والرعیة بالمسؤولیة المشتركة بینھما في صالح المجتمع، والشعور بأنھما الثالث عشر
  ي الحكم، وأن كل واحد منھما لھ دور یمثلھ في مسرح الحكم. مشتركان ف

  م. 1938ھذه البنود كتبھا الشیخ رحمھ هللا غرة ذي القعدة الموافق لجانفي 
 المطلب الثالث: البعد المقاصدي في سیاسة ابن بادیس لمقاومة االستدمار الفرنسي

ي تستشفھا في مقاالتھ وخطبھ وحتى فال یخفى ما للشیخ ابن بادیس من رؤیة مقاصدیة، وكثیرا ما  
تصرفاتھ التي راعى فیھا مصلحة الشعب الجزائري، أو مصلحة الجمعیة كھیئة تمثل علماء الجزائر وتعمل 

  من أجل حریة شعبھا. 
فإذا أراد أن یكتب في السیاسة و تاریخ األمة  الجزائریة اإلسالمیة، فإنھ یكتب في جریدتھ الخاصة؛ 

عن التاریخ وحق الشعب في الحریة جریمة ال تغفرھا فرنسا، فھو ھنا أعمل قاعدة ألن الحدیث آنذاك 
وذلك حینما استفرد بنشر مثل ھذه المواضیع الضرر الخاص ودفع الضرر العام، مقاصدیة وذلك بتحمل 

اء یقول رحمھ هللا جوابا عن سؤال أحد أعض ونسبتھا لنفسھ، حتى یبعد االتھام عن الجمعیة وباقي أعضائھا.
لجنة البحث الفرنسیة لما استشكل علیھ ما تنشره مجلة الشھاب من مواضیع تشید بالعروبة واإلسالم 
والمحافظة علیھما فأجابھ: "أن الشھاب لیست مجلة الجمعیة وإنما ھي مجلتي، وأنا أجیبك عنھا بصفتي 

ئة في المائة ال نتنازل عن إننا عرب مائة في المائة ومسلمون ما -كما أصرح دائما–الخاصة.... أقول لكم 
  .41شيء من ذلك، ونحن مع فرنسا كأخ مع أخیھ ال كسید مع عبده"

وھذا لیس غریبا عنھ فھو صاحب منھج مقاصدي بحق، ألم یقدم مصلحة الشعب والوطن على 
مصلحتھ الخاصة، وذلك أنھ لما تخرج من الزیتونة ُعرض علیھ البقاُء بتونس والتدریس بجامعھا األعظم، 

"المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة" نھ رفض وقال أن الجزائر تنتظرني، مسترشدا بقاعدة لك
فاالستدمار مفسدة یحب دفعھا وتحصیلھا أولى من "دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة"  ومفعالً لقاعدة

  مصلحة المشیخة ونشر العلم بتونس. 
لذي أصبح الجزائري ایحقق بذلك توعیة وسط الشعب إن تصرفاتھ كانت دروسا تطبیقیة للمقاصد، ل  

یطالب بحقوقھ ویخطط لمستقبلھ بعیدا عن فرنسا االستدماریة. أما عن أبعاد خطتھ واستراتیجیتھ في إجالء 
فرنسا وتحقیق حق الشعب في حیاة كریمة، فقد تعدت  األھداف اآلنیة، واتخذ مما سیؤول إلیھ الشعب بعد 

ھماً وشغالً، حیث یجب علیھ أن یؤسس ویؤطر لھم خطة یواصلون بھا كفاحھم ضد  تحقیق مطلب االستقالل
العدو الغاشم، یقول الدكتور عبد المجید النجار مصورا ذلك: "إن ما آل إلیھ وضع الشعوب التي تحررت 
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 س،التي اختطھا ابن بادی االستراتیجیةمن االستعمار مثل الشعب الجزائري لیدرك عمق الخطة السیاسیة 
فھذه الشعوب في أغلبھا لئن تحررت من االستعمار المباشر إال أنھا بقیت إلى حّد كبیر رھینة الستعمار غیر 
مباشر من ثقافات وسیاسات من كانوا یستعمرونھا؛ ألن تلك الشعوب وخاصة منھا تلك التي تسلط علیھا 

ھ ابن بادیس في البند األول من خطتاالستعمار االستیطاني لم یُستكمل إعدادھا الذھني والثقافي كما رسمھ 
فكان استقاللھا ناقصا، وكذلك فإنھا بعد استقاللھا لم تسلك المسلك الشوري الدیمقراطي، وما ذلك إال ألنھا 
لم یُستكمل إعدادھا للدیمقراطیة كما رسمھ في البند الثاني، ولو قُدر لخطة ابن بادیس السیاسیة االستراتیجیة 

وب العربیة اإلسالمیة في االستقالل والدیمقراطیة غیر الحال التي ھي علیھ الیوم، التحقق لكان حال الشع
فكأن اإلمام كان ینظر من وراء الغیب، ولیكن في ذلك معتبرا لكل من یرید اإلصالح ویعمل من أجل النھضة 

  .42اث"في زمن اختلطت فیھ السبل، واضطربت فیھ مطالب اإلصالح كما نراه عیانا فیما نشھده من أحد
، لیست وحدة األمة الجزائریة رغبتھ في تحقیق الوحدةوإن أكثر ما یجسد بعد نظره المقاصدي 

وحسب، فھذه قد سارت مع منھجھ من مھده، فقد تنوعت انتماءات وقبلیات ومذاھب أعضاء الجمعیة من 
 -مكما یعلم الناس كلھ-لحظة تأسیسھا، لتربط الجزائر كوحدة واحدة، یقول رحمھ هللا عن نفسھ: "ھذا العاجز

ھّم الوحدة التي أخذھا الشیخ على عاتقھ وحدة األمة اإلسالمیة . إن 43كان والزال من دعاة التوحید واالتحاد"
سیاسیا یقول: "أما المسألة العظیمة العظیمة فھي الوحدة السیاسیة لألمة العربیة من المحیط الھندي إلى 

  .44"المحیط األطلنطي
  خاتـمة

ند في الموروث السیاسي ع بعد ھذا العرض لما جاء في طیات مقالنا الموسوم بـــ"التفكیر المقاصدي
عبد الحمید ابن بادیس" والذي حاولت أن أقدم فیھ ضرورة طرح الموروث السیاسي اإلسالمي وإعادة النظر 
فیھ بمنھج مقاصدي یُعنى بتحقیق غایات الحكم والسیاسة في اإلسالم وال یجمد على األشكال والمسمیات 

  .وتقلید الموروث بكل ایجابیاتھ وسلبیاتھ ونقائصھ
إن ھذه الخطوة فیھا من الوعورة والصعوبة ولكن ال بد منھا في وقت ما إلعادة بعث مقاصد وغایات 

من قیم العدل والسالم وتحقیق األمن واالستقرار. وأھم ما یمكن صوغھ من  اإلسالم وما جاء بھ النبي 
  نتائج:

  ارسات السیاسیة اإلسالمیة والوضعیة.االستفادة من التجارب والخبرات الرائدة في المم -
  التركیز على غایات الحكم اإلسالمي دون تقدیس ألشكال الخالفة وتولیة الحكم. -
دراسة مناھج العلماء في تقدیم الحل السیاسي من خالل سیرھم العملیة ومحاولة سبر الخطوات اإلجرائیة  -

  إلعادة روح اإلصالح السیاسي.
اء اإلصالحي على الجانب األخالقي والدیني لمكونات المجتمع، لما لھا من ثمرات التركیز في بدایة البن -

  اجتماعیة وسیاسیة.
  صیاغة األحكام السیاسیة من اإلطار الشرعي دون إھمال الواقع والمتغیرات الزمكانیة. -
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  19/09/2021 :القبول تاریخ   17/06/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

ة التي شاعت بین النَّاسیأتي ھذا البحُث لدراسة  ة سُ امتألت بھا المجالِ و، مسألة من المسائل الفقھیَّة المھمَّ  العامَّ
ھذه المسألة في ِرحاِب  راَسةُ لبَْحثِ فجاءت ھذه الدِّ القبور.  أال وھي: حكم الكتابة على شواھدكریَّة، والسَّاحات الفِ 

اْستَنََد إلیھا  يالفِقھ الـُمقاَرن، وذلك بَجْلِب أقوال الُعلماء في القدیم والحدیث فیھا، وتجلیَّة أبرز األدلَِّة النَّقلیَِّة والَعْقلیَِّة الت
اِجِح في ھذه المسألِة، منھ كلُّ فریقٍ  م إلیھا، ثمَّ ُمناقشة ھاذیك األدلَّة ُمناقشةً ِعلمیَّة موضوعیَّة؛ للُخلُوص إلى القول الرَّ

ربة على تكوین الملكة الفقھیَّة التي ال المذاھِب الفِقھیَّة المتبوعِة،  أنصافھ؛ ھو الدَّعوة إلى من ذلك كلِّ  قصدوال والدُّ
  .  شراف على أقوال الفقھاءتكون إالَّ من خالل االست

  الفقھ المقارن. ؛الفالخِ  ؛دعالبِ  ؛القبور ؛الكتابةّ الكلمات المفتاحیَّة: 
   Summary: 
   This research comes to study one of the important jurisprudential issues that have spread 
among people, and which are filled with public councils and intellectual arenas, namely: the 
ruling on writing on gravestones. So this study came to investigate this issue in the context of 
comparative jurisprudence, by bringing the sayings of scholars in the old and the modern in it, 
and to unveiling the most prominent narrative and mental evidence that each group of them 
relied upon, then discussing this evidence; To conclude with the preponderant opinion on this 
issue, and the intent of all of that; It is the call to the fairest of the followed jurisprudential 
schools, and the path to the formation of the jurisprudential queen that does not exist except 
through anticipating the sayings of the jurists 
Key words: Writing, graves, heresies, controversy, comparative jurisprudence. 

  مة:مقدِّ    
نات الفِ إنَّ  وابط والتَّأصیل الشَّرعّي  قھ اإلسالمّي بوجھ عام؛ تزَخُر بكمٍّ ُمدوَّ ھائل من التَّقعید للضَّ

لألحكام، وتحیط بمجموعة من طُرق االستنباط الموصلة إلى َصْقل العقل الفقھّي وإنارة األفھام، بقصد خدمة 
ة والجالل، وما ثبََت من أحادیث العِ  ما جاء في كالم ربِّ  الة والسَّالم(د األنام شریفة عن سیِّ زَّ . )علیھ الصَّ

وانطالقًا من ھذه القواعد واالجتھادات؛ تبایََنت اآلراُء في فھم النُّصوص وحمل المعاني والّدالالت، فتَعدََّدت 
، والمعامالتبادات تابات، في العِ قھ وما فیھا من الكِ وایات، فُدونََك وأسفار الفِ األقواُل وظھرت األَْوُجھ والرِّ 

وشتَّى النَّواحي والمجاالت، التي تَُدلُّ على ُمُرونَة األحكام الشَّرعیَّة في أبوابھا، وَسَعة رحابھا، على اختالف 
  َمذاھبھا وَمشاربھا.
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ھ كتاب العِ  بادات: باب الجنائز وتجھیز ودفن األموات، والذي یشمُل كّل ما یخّص ومن ُجملة ما یضمُّ
ار، وما یُْنَدُب فِ لفِ لخیرة في ھذه الحیاة، من وقت لزومھ العبد منذ لحظاتھ األ وَّ ْعلُھ ساعة راش وتَوافُد الزُّ

م واالستغفار. عاء لھ بالثَّبات، وما یتبعھ من التَّرحُّ   االحتضار، إلى غایة توریَّتھ التُّراب والدُّ
ألة أو اختالطھا بغیرھا، مستابة على القبور لتعلیمھا، خشیة اندثارھا ومن مباحث الجنائز؛ مسألة: الكِ 

 لم؛ بَْلھَ العوام، حتَّى بالغ بعُضھم فيدال، وأخذت َحْجًما ال بأس بھ من الَكالم، فشغلت طلبة العِ َكثَُر فیھا الجِ 
 َدع الـُمْحَدثَة فيما جاء في المسألة من األقوال، فزعموا أنَّ الكتابة على القبور من البِ  الف وَحْسمِ الخِ  نَْبذِ 
َر نار الخصومة والنِّ ینالدِّ  ا َسعَّ ق راع، فقاق والصِّ َر الشِّ زاع، وَخلََق بََوادِ ، المخالفة لنصوص الَوْحیَین! ممَّ فَرَّ

ق َشْمَل الُمتآلفین.        الـَجْمَع الكریم، وَمزَّ
  إشكالیَّة البحث وتساؤالتھ:

ھاء في من اختالف فُھُوم الفُق اإلشكالتابة على القبور؟ وجاء راسة في بیان ُحكم الكِ تتمثَّل إشكالیَّة الدِّ 
لفَرعیَّة التي ا حمل األحادیِث واآلثار التي وردت في تعلیم القبر، وتعلیل أمر الِكتابة في ذلك، وعلیھ فاألسئلة

نتھا اإل   شكالیَّةُ:تََضمَّ
 ما ھي أقوال الُعلماء في مسألة الِكتابة على القبور؟ 
  ُّفریٍق منھم؟ ما ھي أبرز األدلَّة التي ساقھا كل 
 ما ھي أبرز االعتراضات والمناقشات لألدلَّة التي اْستَنََد إلیھا كلُّ فریٍق منھم؟  

ابقة:الدِّ    راسات السَّ
غم من كثرة الُكتُب والدِّ  "الكتابة على القبور"؛ إالَّ أنَّھ لم  راسات المذھبیَّة التي بَحَثت موضوع:بالرَّ

َصَر راسات الفقھیَّة المقارنة، ومن تكلَّم فیھ من المعاصرین قَ النَّظر فیھ في الدِّ یَْحظَ بعنایة كبیرة، ولم یُْستَْقَص 
ًحا عنده؛ إْذ ُمعظم كتاباتھم كانت عبارة عن فتاوى وإجابات عن استفسارات تحریره للمسألة على ما یراه راجِ 

فقھ المقارن، ببیان األقوال واألدلَّة، راسة لتَْبَحَث المسألة في رحاب الھت إلیھم. فتأتي ھذه الدِّ لَة ُوجِّ وأَْسوِ 
اجح في المسألة.   وتجلیَّة االعتراضات الواردة علیھا، للخروج بالقول الرَّ

  أھداف البحث ومرامیھ:   
"، وذلك من ِخالل ذكر أقوال الُعلماء في القدیم "الكتابة على القُبُور راسة لَرْصِد مسألة:تأتي ھذه الدِّ 

َل كلُّ فریٍق منھم علیھا، ثمَّ بیان أھّم  والحدیث في المسألة، وتجلیَّة أبرز األدلَّة النَّقلیَّة والعقلیَّة التي َعوَّ
اِجح في المسأ لة، بحَسب ما المناقشات واالعتراضات الَواِرَدة على ھَاِذیك األدلَّة، للُخلُوِص إلى القول الرَّ

یُفضي إلیھ الحدیُث واألثر، وما یجرُّ إلیھ جانُب التَّعلیِل والنَّظر، والقصُد من ذلك كلِّھ؛ ھو: الدَّعوة إلى تكوین 
الملكة الفقھیَّة التي ال تقوم إالَّ على االرتیاض في معرفة أقوال السَّادة الفقھاء باختالفھا، وتقویم ما زاغ من 

  الفقھیَّة المتبوعة. النَّظر نحو المذاھب 
  منھج البحث وإجراءاتھ:
"، وھذا باستقراء أكبر قَْدر من الُكتُِب التي راسة على اعتماد "المنھج االستِقرائيّ َجَریُت في ھذه الدِّ 

تحدَّثت عن ھذه المسألة بنوع من االستدالِل والتَّفصیِل، وأیًضا في نِْسبَِة األقوال ألصحابھا، وذلك باإلحالة 
"، فحلَّْلُت األقوال، وناقشُت ما ساقوه من األدلَّةِ من ى "المنھج التَّْحلیلّي المقارنھا، كما اعتمدُت علظانِّ على مَ 

اجح في المسألة؛ وذلك بحسب ما َدلَّ علیھ الحدیُث واألثر، وما  المنقوِل والمعقوِل، ثمَّ خرجُت بالقول الرَّ
  ر.أفضى إلیھ جانُِب التَّحلیل والتَّعلیل والنَّظ
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  راسة:حدود الدِّ    
راسة تبحُث في أقوال الفُقھاء في مسألة الِكتابة على القبور، واألدلَّة التي اْستنََد إلیھا كلُّ واحٍد منھم، الدِّ 

اجح في المسألة، وبالتَّالي فالدِّ  المسائل  راسة ال تبحث بعضثمَّ ُمناقشة األدلَّة ُمناقَشةً ِعلمیَّةً، مع بیان القول الرَّ
لنَّباتات ا غرس بعض" "، أو مسألة:"بِناء القبور وتَْشیِیدھا سألة:ي قد تكون في نفس َمَساِر المسألة، كمالت

  "، إذ أنَّ محلَّھا لیس ھنا. واألشجار على القبور
  خطَّة البحث:

  كان البحُث منظوًما على أربعة فروع ھي:
ل   : أقوال الفقھاء في المسألة.الفرع األوَّ
  أدلَّة األقوال.: الفرع الثَّاني
  : مناقشة األقوال.الفرع الثَّالث
ابع اجح في المسألة. الفرع الرَّ   : القول الرَّ

  تضمَّنت أھّم النَّتائج والتَّوصیَّات التي خرج بھا البحُث. خاتمةثمَّ 
ل:    أقوال الفقھاء في المسألة الفرع األوَّ

  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على ثالثة أقوال؛ ھي:
ل: تحریم الكتابة على القبورول األالق   وَّ

ةً على رتابَة على القبور ُمطلقًا، حتَّى ولو كانت الكتابة ُمقَتصِ ذھب أصحاُب ھذا القول إلى تحریم الكِ 
، وعبد 1رین، منھم: الشَّوكانيُّ لم المتأخِّ ذا القول جماعةٌ من أھل العِ ت صاحب القبر، واختار ھذكر اسم المیِّ 
حمان أبا بطینهللا بن عبد ال ، 5، وعبد الكریم النَّملة4، وعبد العزیز بن باز3، ومحمَّد بن إبراھیم آل الشَّیخ2رَّ

  .7، وعبد هللا الفوزان6وصالح الفوزان
  اني: كراھة الكتابة على القبورالقول الثَّ 

فاقھم على حرمة ذلك إن كان المكتوب ذھب أصحاُب ھذا القول إلى كراھة الكتابة على القبور، مع اتِّ 
عبارة عن آیات قرآنیَّة، أو أحادیث نبویَّة، وأجازوا تعلیم القبر بوضع حجر، أو خشبة، أو عود، ما لم یكتب 

  في ذلك. 
، 11، وبھ قال: أبو یوسف من الحنفیَّة10، والحنابلة9، والشَّافعیَّة8وھذا ما ذھب إلیھ الجمھور من: المالكیَّة

  .12ن المعاصرین: أحمد إدریس عبده اإلثیوبّي ثمَّ الجزائريّ واختاره م
  دعت الحاجة إلیھا القول الثَّالث: جواز الكتابة على القبور إذا

ذھب أصحاب ھذا القول إلى جواز الكتابة على القبور، إذا كانت الحاجةُ داعیَةً إلیھا، وھذا مذھب 
حمان بن ناصر السَّعديّ ، 14، وبھ قال: ابن حزم من الظَّاھریَّة13الحنفیَّة ، 15واختاره من المعاصرین: عبد الرَّ

حمان عوض18، ومحمَّد الـَحَسن ولد الدََّدْو الشَّنقیطيّ 17، وابن ُعثَْیمین16واأللبانيّ  د بن عبد الرَّ ، 19، ومحمَّ
  .20ویاسین غادي

  الفرع الثَّاني: أدلَّة األقوال
ھ یلم فیما ذھب إلیھ، وھذا ما ستجلِّ من أھل العِ  كلُّ فریقٍ یأتي ھذا الفرع؛ لبیان األدلَّة التي استند إلیھا 

  قاط التَّالیة:النِّ 
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الً: أ   دلَّة القائلین بالتَّحریمأوَّ
  استدلَّ القائلون بالتَّحریم بعدَّة أدلَّة منھا:

َص القبور، وأَْن یُكْ  نَھَى النَِّبيُّ « قال: )رضي هللا عنھ(عن جابر بن عبد هللا  -1 أْن َتَب علیھا، وأَْن تَُجصَّ
  .21»یُْبنَى علیھا، وأْن تُوطَأَ 

  وجھ االستدالل:
الة والسَّالم(قالوا إنَّ النَّبيَّ  نھى عن تجصیص القبر، والبناء علیھ، والكتابة علیھ، « قد: )علیھ الصَّ

:22»والنَّھي مطلق، فیقتضي التَّحریم القبر ت على ظاھره عدم الفرق بین كتابة اسم المیِّ « ، كما أنَّ
  .23»وغیرھا

حابة  -2 خیًرا  ، ولو كان)رضي هللا عنھم(إنَّ الكتابة على القبور من البدع المحدثة التي لم تثبت عن الصَّ
  .24لسبقونا إلیھ

ا یفضي إلى عبادتھ، أو التَّوسُّ إنَّ فعل ذلك قد یؤدِّ « المصلحة، حیث: -3 بھ،  لي إلى تعظیم صاحب القبر، ممَّ
ا لذلك: َحُرمَ    .25»ذلك فَسّدً

ت على ما ھو ثمین كرخام أو غیره، وربَّما كتب في ذلك آیات من القرآن الكریم، أو قد یُنقش اسم المیِّ  -4
ا لھ حرمة في الشَّرع الحنیف. ھ علیھ اسم من أسماء هللا تعالى، أو اسم نبیِّ    ، إلى غیر ذلك ممَّ

لسَّارق َم من السَّرقة، وقد یبیُعھ ااألرض إن َسلِ فلربَّما اندثرت تلك التُّربة ویندثر أھلھا، فیقع ذلك في 
لمن یجعلھ في مواضع ال تلیق بھ، مثل: عتبة باب، أو في موضع مرحاض، ویجعل ناحیة الكتابة إلى األرض 

ا إن باَعھُ لیھودّي أو نصرانّي فذلك أعظم؛ ألنَّھم إن كان ُمسلِ  ًما، وال یشعر بما علیھ من اإلثم فیھ، وأمَّ
  مھ الشَّریعة المطھَّرة.تھان ما تَُعظِّ یقصدون ام

َم من السَّرقة والغصب؛ فیبقى موطوًء باألقدام، ُمْمتَھنًا، حتَّى كأنَّھ ال ُحرمة لھ، فھذا ممنوع وإن َسلِ 
  .26في الشَّرع الشَّریف، فلیحذر من ذلك َجھَْدهُ 

حال، فإنَّما ھي تضییع للمال، وصرف  كلِّ ت إلیھا على ینة والتَّرف، وال حاجة بالمیِّ وألنَّ ذلك من باب الزِّ  -5
  . 27لھ في غیر موضعھ

ِمْن القُْبحِ أنَّ فاعَل ذلك یرید الظُّھوَر، وبَقاَء « یاء، وفیھ:التَّرفُّع والرِّ  وألنَّ ذلك من باب الُخیالء، وحبِّ  -6
ى بذلك، أو كان یُِحبُّھُ، فإن لم یكن؛ وفَ  َعلَھُ علیھ َغیُره فبِْدَعةُ ذلك اْسمِھ وأَثَرِه بعد الموت؛ إن كان َوصَّ

ةٌ بفاعلھا؛ ألنَّ ذلك كلَّھُ    .28»ممنوٌع في الشَّریعة المطھَّرة مختصَّ
  انیًا: أدلَّة القائلین بالكراھةث

استدلَّ القائلون بالكراھة بنفس أدلَّة القائلین بالتَّحریم، إالَّ أنَّھم حملوا النَّھي في ذلك على الكراھة ال 
  نھا:التَّحریم، فم

َص القبور، وأْن یُْكَتَب علیھا، وأْن  نَھَى النَّبِيُّ « قال: ) رضي هللا عنھ(عن جابر بن عبد هللا  -1 أْن تَُجصَّ
  . 29»یُْبنَى علیھا، وأْن تُوطَأَ 

  وجھ االستدالل:
ث الشَّریف الحدینفس االستدالل الذي سبق بیانھ في أدلَّة القائلین بالتَّحریم، إالَّ أنَّھم حملوا النَّھي في 

  على الكراھة.
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ا قد یفضي إلى الغلو في صاحب القبر وتعظیمھ،  -2 ا للذَّریعة ممَّ قالوا: تكره الكتابة على القبور؛ وذلك َسّدً
ت، ناقب المیِّ عر، والتَّرنُّم بموقد یُجرُّ ذلك أیًضا إلى التَّوسُّع في الكتابة، ككتابة المدائح، وتسطیر أبیات الشِّ 

فع    .30من شأنھوالرَّ
  عند الحاجة ثالثًا: أدلَّة القائلین بالجواز

  استدلَّ القائلون بجواز الكتابة على القبور إذا َدَعت الحاَجةُ إلى ذلك بعدَّة أدلَّة، منھا:
ا مات ُعثمان بن َمْظعوٍن، أُْخِرَج بجنازتھ « قال: )رضي هللا عنھ(عن كثیر بن َزیٍد الَمَدنِّي عن الـُمطَّلِبِ  -1 لَمَّ

، وَحَسَر عن ِذَراَعْیِھ، َرُجًال أْن یَأْتِیَھُ بَحَجٍر، فلم یستطع َحْملَھُ، فقام إلیھا رسول هللا   فُدفَِن، فأَمَر النَّبِيُّ 
ي أَْنظُُر إلى بَیاِض ِذراَعْي ، قال: كأنِّ قال كثیٌر: قال الُمطَِّلُب: قال الذي یُْخبُِرني ذلك: عن رسول هللا 

وأَْدفُِن إلیھ من  ، حین َحَسَر عنھما، ثمَّ َحَملَھا فَوَضعھا عند رأْسھ، وقال: أتََعلَُّم بھا قَْبَر أخي،رسول هللا  
  .31»ماَت من أھلي
  وجھ االستدالل:
ف على قبر عثمان بن مظعون ــ رضي هللا عنھ ــ، فتقاس  أنَّ النَّبيَّ  وضع الحجر من أجل التَّعرُّ

ف على قبر المیِّ    .32ت أیًضاالكتابة علیھ في جواز ذلك، ألنَّ الكتابة إنَّما ھي للتَّعرُّ
نة، بالمدیھََدْمُت منزلي في دار أمیرِ المؤمنین علّي « قال: )رضي هللا عنھما(ما جاء عن علي بن الحسین  -2

"ھذا قبُر رملةَ بنت َصْخر بن حرب"؛ فأَعْدناهُ  فحفرنا في ناحیة منھا ُحفَیَرةً، فإذا َحَجٌر علیھ مكتوٌب:
  .33»مكانَھُ 

  وجھ االستدالل:
أمُّ المؤمنین أّم حبیبة بنت أبي سفیان، واالسمان من جنس األرض، « جاء في األثر ذكر رملة، وھي:

ْخُر كالھ ملةُ والصَّ ، فمثل ھذا النّوع ما من جنس األرض، ولیس فیھما اسم من أسماء هللا، وال رسولھ فالرَّ
ا الكتابة بغیر ھذا كاألدعیة، والثَّناء على المیِّ    .34»ت، فذلك من البدعال حرج فیھ، أمَّ

العملّي على ذلك، فإنَّ أئمَّة المسلمین من المشرق إلى المغرب مكتوٌب على قبورھم، وھو عمل  اإلجماع -3
  .35أخذ بھ الَخلَُف عن السَّلف

فإنَّھ أمٌر قد َعمَّ األرض، وإن كان النَّھُي قد « قال ابن العربّي المالكّي في شأن الكتابة على القبور:
ا لم یكن من ط ریق صحیحة تساَمَح النَّاُس فیھ، ولیس فیھ فائدة إالَّ التَّعلیم بالقبر، لئال َوَرَد عنھ، ولكنَّھ لـمَّ

ثِ    .36»رَ یَدَّ
ما كانوا یفعلونھ في الجاھلیَّة من كتابات المدح والثَّناء؛ ألنَّ ھذه « إنَّ الكتابة التي ورد النَّھي عنھا ھي: -4

ا التي بقدر اإلعالم فإنَّھ   .37»ا ال تُكَرهھي التي یكون بھا المحظور، أمَّ
  الفرع الثَّالث: مناقشة األقوال

یأتي ھذا الفرع لبیان أھّم االعتراضات والمناقشات الواردة على أدلَّة كّل قول من األقوال السَّابقة، 
  قاط التَّالیة:وھذا ما ستخدمھ النِّ 

ًال: من   اقشة أدلَّة القائلین بالتَّحریمأوَّ
َص اْلقبر، وأْن  نَھَى رسول هللا « ، قال:)عنھرضي هللا (حدیث جابر بن عبد هللا  -1 یُْقَعَد علیھ، أْن یَُجصَّ

:38»وأن یُْبنَى علیھ   . 39»اوأن یكتَب علیھ« . وزاد التَّرمذيُّ
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ولیس العمل علیھا، فإنَّ إنَّھا لفظة صحیحة غریبة، « ُم بعد روایتھ لھا؛ فقال:یادة أَعلَّھا الحاكِ ھذه الزِّ  -أ
ةَ المسلمین    .40»من الشَّرق إلى الغرب مكتوٌب على قبورھم، وھو عمٌل أخذ بھ الخلف عن السَّلفأئِمَّ
الً، وال نعلم صحابیًّا فعل ذلك، وإنَّما ما قُْلَت طائِ « ال الذَّھبيُّ مناقًشا للحاكم في مقولتھ ھذه:ق وأجیب:

  .41»ھو شيء أْحَدثَھُ بعُض التَّابعین فمن بعدھم، ولم یبلغھم النَّھيُ 
: ومع -ب ت ونحو ذلك، فقد َوَرَد النَّھُي عنھا، لكن النَّھي الِكتابة على الحجر ككتابة اسم المیِّ « ذلك؛ فإنَّ

ابة ناء والجلوس، فالنَّھُي عن الِكت؛ بل ھو منقطع، ولیس ھو مثل النَّھي عن البِ اإلسنادعن الكتابة غیر متَّصل 
  .42»منقطع ال یصحُّ 

لنَّھُي عن الكتابة على القبر المراد بھ: الكتابة التي فیھا  ذكر السم وعلى فرض اتصال سند الحدیث؛ فا -2
 ت یسمَّى:، ونحو ذلك ممَّا لھ حرمة في الشَّرع الحنیف، كما إذا كان المیِّ هللا جلَّ جاللھ، أو اسم رسولھ 

د "عبد هللا"، أو   عرضةٌ لالمتھان."، فھذا لیس احتراًما لألسماء المعتبرة شرًعا، فال یكتب ألنَّھ "محمَّ
وكذلك الكتابات التي تظھر فیھا عبارات الغلو في تقدیس األشخاص، أو اإلفراط في المدح والثَّناء 

ا إذا كانت الكتابة بقدر الحاجة؛ لبیان اسم المیِّ على بعض الخواّص، أو سبك الشِّ   تعر الذي ال حاجة إلیھ. أمَّ
ائر فقط، فھذا ال یدخل في   .   43النَّھي البَتَّة لیُْعلم من قبل الزَّ

ي إلى تعظیم القبر وتقدیس صاحبھ، وربَّما آل األمر إلى التَّوسُّل بھ؛ فھذا القول بأنَّ الكتابة على القبر تؤدِّ  -3
ة إذا ُعلِ  ؛ حتَّى تم أنَّ القائلین بجواز الِكتابة قیَّدوا ذلك باالقتصار على ذكر اسم الشُّھرة للَمیِّ بعید، خاصَّ

عندما علَّم قبر عثمان بن  ه عند زیارتھ ال أكثر، وال مقصد لھا غیر التَّعلیم لھ، كما فعل النَّبيُّ یُعرَف قبرُ 
  بالحجر.  )رضي هللا عنھ(مظعون 

القول بأنَّھ قد ینقش على اللَّوح ما لھ حرمة في الشَّریعة اإلسالمیَّة كاآلیات القرآنیَّة، أو األحادیث النَّبویَّة،  -4
ة على تابكر السم الجاللة، فیَُعرَّض االمتھان وھذا ال یجوز، فیُناقش بأنَّ القائلین بجواز الكِ أو ما فیھ ذ
أي فیما ذھبوا إلیھ من عدم تعریض ما ھو ُمقَدَّس إلى اإلھانة.  القبور یحرِّ    مون ذلك أیًضا، ویشاطرونھم الرَّ

ابة باب تضییع المال، فیُناقش بأنَّ القائلین بجواز الكتت، ومن ینة التي ال تنفع المیِّ القول بأنَّ ذلك من الزِّ  -5
ع في األمر؛ بل یقصرونھ على ذكر اسم المیِّ  یارة، ند الزِّ ت فقط، لیُعرف القبر ععلى القبور ال یقولون بالتَّوسُّ

  نةً.كر أصالً. وعلیھ فال یسمَّى ما یبذل إزاء ھذا العمل البسیط زیف ماالً یستحقُّ الذِّ وھذا ال یَُكلِّ 
اء الـُمْحَكم نیاء، فیُقال: لو كان ذلك بالبِ الرِّ  القول بأنَّ الكتابة على القبور من باب الُخیالء، والتَّرفُّع وُحبِّ  -6

فع من شأنھ، والكتابة على ما ارتفع ثمنُھ، وتنافس الخلق في  للقبر وإتقانھ، والـُمبالغة في َزْخَرفَتھ والرَّ
حةِ، أمَّا والحال كما ذكر القائلون بجواز الِكتابة، من: االقتصار ْجھًا من الصِّ تحصیلِھ؛ لكان فیما تقولون وَ 

عریة، وال تخلید المآثر والمدائح، واالبتعاد عن التَّكلُّف من ت، وعدم التَّدوین لألبیات الشِّ على رسم اسم المیِّ 
لكتابات َعمَّت جمیع األماكن أَْجِل تحصیل ما یُكتب علیھ؛ فھذا لیس من الُخیالء في شيء، كیف والیوم ا

  والطُّرقات، حتَّى أصبحت ال تلفُت االھتمام واالنتباه، وال یبذل في تحصیل لوحاتھا كثیر مال وجاه.
  مناقشة أدلَّة القائلین بالكراھةثانیًا: 

أنَّھم لم ب النَّھي فیھ للكراھة ال للتَّحریم، نوقش ذلك) رضي هللا عنھ(القول بأنَّ حدیث جابر بن عبد هللا  -1
   .44»الحدیث من التَّحریم إلى الكراھةصارفًا للنَّھي الوارد في « یجدوا:

  ھ."، فیھا نظر كما سبق بیان ذلك في محلِّ علیھا "وأن یكتبَ  الحدیث زیادتھ: وأجیب:
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الذَّریعة: بأنَّھم ضبطوا ذلك بعدم التَّوسُّع في الكتابة  ویُمكن أن یُجاب على ما ذھبوا إلیھ من القول بَسدِّ  -2
على القبور، وعدم تعظیم القبر وتقدیس صاحبھ، كما َسبََق بیانھ عند مناقشة القائلین بالتَّحریم، وما جلبناه 

  من المناقشة للقائلین بالتَّحریم یصلح أن یكون مناقشةً للقائلین بالكراھة أیًضا.
  ة القائلین بالجواز عند الحاجةثالثًا: مناقشة أدلَّ 

ا استداللھم بوضع النَّبّي  ، فھذا حدیث مرسل )رضي هللا عنھ(الحجر على قبر عثمان بن مظعون  قالوا: أمَّ
  .45ذكره الذَّھبيُّ 

أنَّھ ذكَر الحدیَث « ِھ:َم في ھذا؛ وسبب َوْھمِ بأنَّ االمام الذَّھبّي ــ رحمة هللا علیھ ــ قد َوھِ  وأجیب:
ھ، رت، والظَّاھر أنَّھ ذكَره من ذاكِ …"قال المطَّلب: قال الذي یخبرني ذلك" ُمختََصًرا دون قول كثیر بن زید:

  .46»فھذا ُعْذُرهُ 
: حابةُ « قال النَّوويُّ ، والصَّ كلُّھم عدول، ) رضي هللا عنھم(فھو مسند ال ُمْرَسل؛ ألنَّھ رواه عن َصحابِيٍّ

"َعلََّم  :أنَّ رسول هللا  )رضي هللا عنھ(عن أنس ) رحمھ هللا(ورواه ابن ماَجْھ  ال تَُضرُّ الـجھالة بأَعیانھم،
  .47"...»قبر ُعْثمان بن َمْظعون بَصْخَرٍة 

د المدنّي، ابن مافَنَّھ« وقال ابن حجر في كثیر بن زید:    ، بفتح الفاء 48كثیر ابن زید األسلمّي، أبو محمَّ
  .49»ئوتشدید النُّون، َصدوٌق، یُْخطِ 

وإسناده حسن، لیس فیھ إالَّ كثیُر بن َزْیٍد راویھ عن الـُمطَِّلب، « وقال أیًضا في الحدیث بعد روایتھ لھ:
. ورواه ابن ماجھْ  حابِيِّ ِھ، وال یَُضرُّ إبھاُم الصَّ  ،وھو صدوق، وقد بَیََّن الـُمطَّلُِب أنَّ ُمْخبًِرا أْخبََره بھ ولم یَُسمِّ

من طریق َكثیِر بن َزْیٍد أیًضا، عن َزْیَنَب بِْنِت نُبَْیٍط، عن أنَس، قال أبو زرعة: ھذا  ،50وابن َعِديٍّ ُمْختََصًرا
واب روایة من رواه عن كثیر عن الـُمطَِّلب   .51»خطأٌ، وأشار إلى أنَّ الصَّ

  .52»عروف في كثیر بن زید المدنّي ھذاوھذا إسناد متَّصل حسن، للخالف الم« وقال األلبانيُّ في سند الحدیث:
اجح في المسألةالفرع الرَّ    ابع: القول الرَّ

د هللا ــ أنَّ لُم عنبعد عرض األقوال في المسألة، وأبرز األدلَّة التي استند إلیھا كلُّ فریق، یتبیَّن ــ والعِ 
اجح، وذلك لالعتبارات اآلتیة:   القول بجواز الكتابة على القبور عند الحاجة ھو الرَّ

ة األدلَّة التي 1   استند إلیھا القائلون بالجواز، وسالمتھا من االعتراض.ـ قوَّ
ة االعتراضات التي أوردھا القائلون بالجواز على أدلَّة اآلخرین.2   ـ قوَّ
، رضي هللا عنھ-ُعثمان بن مظعون على قبر  ـ إنَّ الكتابة على القبر تقوم مقام الحجر الذي وضعھ النَّبيُّ 3

  لئال یختلط بالقبور األخرى عند زیارة القبر.ومقصدھما واحد وھو: تعلیم القبر، 
الُعصور وتراخي الدُّھور، كما نقل ذلك: الحاكُم في ُمْستَْدَركھ، وابن الَعربّي  وألنَّھ فعل النَّاس على َمرِّ  ـ4

  َضة، وابن عابدین في الحاِشیَة.في العارِ 
ثِ قھا الكتابة على القبر؛ إْذ لیس فیھا فائدة للمصلحة التي تحقِّ  ـ5 ، كما قال ابن العربّي، رَ إالَّ التَّعلیم بالقبر لئال یَدَّ

ة في ھذا العصر الذي كثرت فیھ مقابر المسلمین.   وعدم وجود محظور یمنع ذلك، خاصَّ
اجح من االعتراض، نشیر ألھمِّ  وابط التي ینبغي االل وحتَّى نجمع بین األدلَّة، ویسلم القول الرَّ تزام الضَّ

  ى القبور:بھا عند الكتابة عل
ـ االبتعاد عن كتابة: اآلیات القرآنیَّة، واألحادیث النَّبویَّة الشَّریفة، وكّل ما لھ حرمة في الشَّرع الحنیف، 1

ة والجالل، واسم النَّبيِّ  مثل: أسماء ربِّ    ، ونحو ذلك، حتَّى تُحفظ وتُصان، فال تتعرَّض لالمتھان. العزَّ
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ما یوحي إلى التَّباھي باأللقاب، أو التَّفاخر باألنساب، فإنَّ ذلك من أفعال  ـ أن ال یكون في الكتابة على القبر2
مھا اإلسالم.   الجاھلیَّة التي حرَّ

الن ق المقصود، وھو: معرفة القبر بأنَّھ لفـ أن ال یَُتوسَّع في الكتابة على القبور؛ بل یُقتصر على ما یحقِّ 3
  قب العائلة، أو االسم الذي ُعرف بھ عند النَّاس، وماالفالني عند زیارتھ، كذكر اسمھ واسم والده ول

  أشبھ ذلك.
ا یُكتب علیھ اسم المیِّ 4 ا غال ثمنُھ، أو تفاحش سِ ـ أن ال یُتكلَّف في اللَّوح أو غیره ممَّ ُره، فإنَّ عت، فیُبتعد عمَّ

الً، ومن التَّباھي والُخیالء ثانًیا، ومن التَّعظیم مللمیِّ  ذلك من التَّبذیر والتَّرف أوَّ ة في ت ثالثًا، وجمیعھا محرَّ
  الشَّریعة اإلسالمیَّة. 

  الخاتمة:
نت أھّم النَّتائج والتَّوصیات التي وصل إلیھا البحُث:   وتضمَّ

الً: نتائج    البحثأوَّ
  أبرز النَّتائج التي وصل إلیھا البحُث:

 بالتَّحریم وھو ما اختاره جمٌع من أھلــ اختلف العلماء في حكم الكتابة على القبور على ثالثة أقوال: قول  1
افعیَّة والحنابلة، وبھ قال: أبو یوسف من الحنفیَّة، لم المتأخِّ العِ  رین، وقول بالكراھة وھو مذھب: المالكیَّة والشَّ

وقول بالجواز إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وھو قول: الحنفیَّة، وابن حزم من الظَّاھریَّة، واختاره جمٌع من 
  المعاصرین.الفقھاء 

ة األدلَّة التي استدلَّ بھا أصحاب ھذا  2 اجح ــ حسب نظر الباحث ــ ھو القول بالجواز، وذلك لقوَّ ــ القول الرَّ
ة في ھذه المسألة التي  القول، وسالمتھا من االعتراض في الجملة، كما أنَّھ قول یخدم مقاصد الشَّرع، خاصَّ

  قدیم، مع مالحظة كثرة مقابر المسلمین في ھذا العصر.عمَّت بھا البلوى، وعمل بھا النَّاس من 
قھیَّة المقارنة ھي خیر وسیلة لتكوین الملكة الفقھیَّة الرَّصینة، والتي ال تقوم إالَّ على راسات الفِ ــ إنَّ الدِّ  3

ف على  ة الفقھاء باختالفھا، كما تعتبر من أفضل الطُّرق للتَّعرُّ جھة رأي واالرتیاض في معرفة أقوال األئمَّ
  بھم في تعاملھم مع النُّصوص. اآلخرین واحترام اجتھاداتھم، وتحسین الظَّنِّ 

  ثانیًا: توصیَّات البحث وآفاقھ
  أبرز التَّوصیَّات التي خرجت بھا ھذه الورقات:

ك من ، وذلاإلمكان"ضوابط الكتابة على القبور"، والتَّوسع في ذلك قدر  ـ ضرورة الكتابة في موضوع:1
لھ العلماء في مصنَّفاتھم، حتَّى ال تخرج عن المقصد الشَّرعّي لھا إلى المحاذیر التي خالل اس تقراء ما سجَّ

  أوردھا القائلون بمنع الكتابة على القبور.
، "وابطھ، مقاصده، كیفیَّة استثمارهقھّي، مفھومھ، ضالف الفِ الخِ " ضرورة إقامة ملتقیات وندوات حول: ـ2

  بالمخالفین. آلخرین، وحسن الظَّنِّ لتعّم ثقافة الحوار مع ا
اھن ودورھا في التَّقریب راسات الفِ "أھمیَّة الدِّ  ضرورة الكتابة في موضوع: ـ3 قھیَّة المقارنة في الوقت الرَّ

  بین اآلراء".
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  المصادر والمراجع:
مختصر استدراك الحافظ الذَّھبّي ه)، 804ین عمر بن علي بن أحمد الشَّافعّي المصرّي (ت: ابن الملقن، أبو حفص سراج الدِّ  -

على ُمستدرك أبي عبد هللا الحاكم، دراسة وتحقیق: عبد هللا بن حمد اللُّحیدان، وَسعد بن عبد هللا بن عبد العزیز آل حمیَّد، دار 
عودیَّة، طالعاِصمة، الرِّ   ه.1411، 1یاض، المملكة العربیَّة السُّ

ه)، المحلَّى باآلثار، دار الفِكر، بیروت، 456د األندلسّي القرطبّي الظَّاھرّي (ت: ابن حزم، أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعی -
 د.ط، د.ت.

ه)، تاریخ المدینة، تحقیق: فھیم محمَّد شلتوت، 262ابن شبَّة، أبو زید عمر بن شبَّة بن ُعبَْیَدة بن ریطة النّمیرّي البصرّي (ت:  -
یَّد: حبیب محمود أحمد،  عودیَّة، د.ط، طبع على نفقة السَّ  ه.1399جدَّة، المملكة العربیَّة السُّ

ه)، منار السَّبیل في شرح الدَّلیل، تحقیق: زھیر الشَّاویش، المكتب 1353ابن ضویان، إبراھیم بن محمَّد بن سالم (ت:  -
 م.1989ه، 1409، 7اإلسالمّي، ط

ه)، رّد المحتار على الّدر المختار، دار الفِكر، 1252(ت:  مشقّي الحنفيّ ابن عابدین، محمَّد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدِّ  -
 م.1992ه، 1412، 2بیروت، ط

حمان بن محمَّد بن قاسم العاصمّي النَّجدّي الحنبلّي (ت:  - ه)، الدُّرر السَّنیَّة في األجوبة النَّجدیَّة، 1392ابن قاسم، عبد الرَّ
د بن عبد الوھَّاب إلى عصرنا ھذا، د.د، طمجموعة رسائل ومسائل علماء نجد األعالم من عصر ال ه، 1414، 5شَّیخ محمَّ

 م.1994
ائق شرح كنز الدَّقائق، وفي آخره: تكملة البحر 970ین بن إبراھیم بن محمَّد الحنفّي (ت: ابن نَُجْیم، زین الدِّ  - ه)، البَحر الرَّ

ائق، لمحمَّد بن حسین بن علي الطّورّي الحنفّي القادرّي (ت:  ه)، وبالحاشیة: منحة الخالق، البن عابدین (ت: 1138الرَّ
 ، د.ت.2ه)، دار الكتاب اإلسالمّي، ط1252

ه)، شفاء الغرام بأخبار البلد 832ین محمَّد بن أحمد بن علي الحسنّي الفاسّي (ت: ب تقي الدِّ ّي، أبو الطَّیِّ ب المكِّ أبو الطَّیِّ  -
 م.2000ه، 1421، 1الحرام، دار الكتب الِعلمیَّة، ط

ه)، فتاوى ورسائل محمَّد بن إبراھیم آل الشَّیخ، جمع وترتیب 1389آل الشَّیخ، محمَّد بن إبراھیم بن عبد اللَّطیف (ت:  -
مة، ط حمان بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكَّة المكرَّ  ه.1399، 1وتحقیق: محمَّد بن عبد الرَّ

ه)، فتاوى نور على الدَّرب، جمعھا: محمَّد بن سعد الّشویعر، قدَّم لھا: 1420(ت:  بن باز باز، عبد العزیز بن عبد هللا آل -
 عبد العزیز بن عبد هللا بن محمَّد آل الشَّیخ، د.د، د.ط، د.ت.

حمان محمَّد ناصر الدِّ  - ه)، أحكام الجنائز 1420ین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودرّي (ت: األلبانّي، أبو عبد الرَّ
عودیَّة، طوبدعھا، مكتبة المعارف، الرِّ   م.1992ه، 1412للطَّبعة الجدیدة،  1یاض، المملكة العربیَّة السُّ

حمان محمَّد ناصر الدِّ  - ه)، إرواء الغلیل في 1420ین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودرّي (ت: األلبانّي، أبو عبد الرَّ
 م.1985ه، 1405، 2ھَیر الشَّاویش، المكتب اإلسالمّي، بیروت، طتخریج أحادیث منار السَّبیل، إشراف: زُ 

حمان محمَّد ناصر الدِّ  - ه)، سلسلة األحادیث 1420ین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودرّي (ت: األلبانّي، أبو عبد الرَّ
حیحة وشيء من فھمھا وفوائدھا، مكتبة المعارف، الرِّ  عودیَّة، طیاض، المملكة العربیَّة الالصَّ ، بدأت عام: 1سُّ

 م.2002ه/1422م، وانتھت عام: 1995ه/1415
نَّة، تحقیق: شعیب األرناؤوط ومحمَّد ُزھَیر 516البغوّي، أبو محمَّد الحسین بن مسعود بن محمَّد الشَّافعّي (ت:  - ه)، شرح السُّ

 م.1983ه، 1403، 2الشَّاویش، المكتب اإلسالمّي، دمشق، بیروت، ط
نن الكبرى، تحقیق: محمَّد عبد القادر 458ردّي الخراسانّي (ت: ، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي الُخْسَرْوجِ البیھقيّ  - ه)، السُّ

 م.2003ه، 1424، 3عطا، دار الكتب الِعلمیَّة، بیروت، لبنان، ط
غیر، تحقیق: عبد المعطي ه)، السّ 458ردّي الخراسانّي (ت: البیھقّي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي الُخْسَرْوجِ  - نن الصَّ

 م.1989ه، 1410، 1راسات اإلسالمیَّة، كراتشّي، باكستان، طأمین قلعجّي، جامعة الدِّ 
ه)، سنن التَّرمذّي، تحقیق وتعلیق: أحمد محمَّد شاكر، 279التَّرمذّي، أبو عیسى محمَّد بن عیسى بن َسْوَرة بن موسى (ت:  -

ه، 1395، 2ھیم عطوة عوض، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبّي، مصر، طومحمَّد فؤاد عبد الباقي، وإبرا
 م.1975
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جال، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمَّد ه)، الكامل في ضعفاء الرِّ 365بن عدّي (ت: ا، أبو أحمد الجرجانيّ  -
    م.1997ه، 1418، 1یروت، لبنان، طمعوض، وشارك في تحقیقھ: عبد الفتاح أبو سنَّة، دار الكتب الِعلمیَّة، ب

ه)، 405الحاكم، أبو عبد هللا محمَّد بن عبد هللا بن محمَّد الّضبّي الطّھمانّي النَّیسابورّي المعروف بـــ:" ابن البیع " (ت:  -
حیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب الِعلمیَّة، بیروت، ط  م.1990ه، 1411، 1الـُمْستَْدَرك على الصَّ

حمان الطَّرابلسّي المغربّي المالكّي (ت: الحطَّاب، أبو عبد هللا شمس الدِّ  - ه)، مواھب الجلیل 954ین محمَّد بن محمَّد بن عبد الرَّ
 م.1992ه، 1412، 3في شرح مختصر خلیل، دار الفِكر، بیروت، ط

َدْو الشَّنقیطّي، الفِقھُ  - َدْو، محمَّد الحسن ولد الدَّ حمان بن الدَّ الـُمِضيء شرح كتاب الجنائز من كتاب منھج السَّالكین لعبد الرَّ
عدّي (ت:   م.2008ه، 1429، 1ه)، اعتنى بھ: علي بن حمزة الُعَمرّي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط1376ناصر السَّ

 رح الكبیر، دار الفِكر، د.ط، د.ت.ه)، حاشیة الّدسوقّي على الشَّ 1230الّدسوقّي، محمَّد بن أحمد بن عرفة المالكّي (ت:  -
ه)، سیر أعالم النُّبالء، تحقیق: مجموعة من 748ین محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز (ت: الذَّھبّي، أبو عبد هللا شمس الدِّ  -

 م.1985ه، 1405، 3سالة، طقین بإشراف: شعیب األرناؤوط، مؤسَّسة الرِّ المحقِّ 
مان في تواریخ األعیان، 654ْزأُوغلّي بن عبد هللا (ت: ین یوسف بن قِ ر شمس الدِّ أبو المظفَّ  سبط ابن الجوزّي، - ه)، مرآة الزَّ

 م.2013ه، 1434، 1سالة العالمیَّة، دمشق، سوریا، طتحقیق وتعلیق: محمَّد بركات وآخرون، دار الرِّ 
ین عبد نن أبي داود، تحقیق: محمَّد محیي الدِّ س ه)،275أبو داود، سلیمان بن األشعث بن إسحاق األزدّي (ت:  ،ْستانيّ جِ السِّ  -

 الحمید، المكتبة العصریَّة، صیدا، بیروت، د.ط، د.ت.
افعّي (ت: السَّمھودّي، أبو الحسن نور الدِّ  - ه)، وفاء الوفاء بأخبار المصطفى، 911ین علي بن عبد هللا بن أحمد الحسنّي الشَّ

 ه.1419، 1دار الكتب الِعلمیَّة، بیروت، ط
افعّي (ت: ین محمَّ لشَّربنّي، شمس الدّ ا - ه)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، دار 977د بن أحمد الخطیب الشَّربینّي الشَّ

 م.1994ه، 1415، 1الكتب الِعلمیَّة، ط
ّي، دار الحدیث، ین الّصبابطه)، نیل األوطار، تحقیق: عصام الدِّ 1250الشَّوكانّي، محمَّد بن علي بن محمَّد الیمنّي (ت:  -

 م.1993ه، 1413، 1مصر، ط
الشَّافعّي، دار الكتب الِعلمیَّة،  اإلمامه)، المھذَّب في فِْقِھ 476الّشیرازّي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشَّافعّي (ت:  -

 د.ط، د.ت.
ه)، حاشیة الطَّحطاوّي على مراقي الفالح شرح نور 1231الطَّحطاوّي، أحمد بن محمَّد بن إسماعیل الیمنّي الحنفّي (ت:  -

 م.1997ه، 1418، 1، تحقیق: محمَّد عبد العزیز الخالدّي، دار الكتب الِعلمیَّة، بیروت، لبنان، طاإلیضاح
 ه)، المدخل، دار التُّراث، د.ط، د.ت.737الفاسّي المالكّي (ت:  ابن الحاج دالعبدرّي، أبو عبد هللا محمَّد بن محمَّد بن محمَّ  -
م)، الدُّرر الثَّمینة في فقھ الطَّھارة والصَّالة على مذھب عالم 2014عبده، أحمد إدریس عبده األثیوبّي ثمَّ الجزائرّي (ت:  -

 المدینة، دار الھُدى، عین ملیلة، الجزائر، د.ط، د.ت.
، 1ه)، الشَّرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزّي، ط1421(ت:  بن ُعثَْیمین، محمَّد بن صالح بن محمَّد اینالُعثَْیم -

 ه.1428ه، وانتھت عام: 1422بدأت عام: 
افعّي الك852(ت:  بن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّدالعسقالنيّ  - ، بیره)، التَّلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرَّ

 م.1989ه، 1419، 1دار الكتب الِعلمیَّة، ط
شید، 852(ت:  بن حجر العسقالنّي، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّد - ه)، تقریب التَّھذیب، تحقیق: محمَّد عوامة، دار الرَّ

 م.1986ه، 1406، 1سوریا، ط
حمان، أحكام الجنازة وما یتعلَّق بالمیِّ  ضار إلى العزاء، دار الكتب الِعلمیَّة للنَّشر والتَّوزیع، ت من االحتعوض، محمَّد عبد الرَّ

 مكتبة رجب، د.ط، د.ت.
 م.1994ه، 1415، 1غادي، یاسین، الّدر المنثور في أحكام الجنائز والقبور، د.د، ط -
عودیَّة، طیاض، المملكة العربیَّة الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد هللا، الملخَّص الفقھّي، دار العاِصمة، الرِّ  -  ه.1423، 1السُّ
ن محمَّد یأحمد بن حنبل ألبي عبد هللا بدر الدِّ  اإلمامالفوزان، عبد هللا بن صالح، فقھ الدَّلیل شرح التَّسھیل في الفقھ على مذھب  -

شد، الرِّ 778بن علي بن محمَّد البعلّي (ت:  عودیَّة، طه)، مكتبة الرُّ  م.2008ه، 1429، 2یاض، المملكة العربیَّة السُّ
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حمان المالكّي (ت: القرافّي، أبو العبَّاس شھاب الدِّ  - ي ه)، الذَّخیرة، تحقیق: محمَّد حجِّ 684ین أحمد بن إدریس بن عبد الرَّ
 م.1994، 1وسعید أعراب ومحمَّد بوخبزة، دار الغرب اإلسالمّي، بیروت، ط

سنن ابن ماجة، تحقیق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب ه)، 273(ت: ابن ماجة القزوینّي، أبو عبد هللا محمَّد بن یزید  -
 العربیَّة، فیصل عیسى البابي الحلبّي، د.ط، د.ت.

نائع في ترتیب الشَّرائع، دار الكتب 587ین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفّي (ت: الكاسانّي، عالء الدِّ  - ه)، بدائع الصَّ
 م.1986ه، 1406، 2العلمیَّة، ط

اج جمال الدِّ ا - كّي القضاعّي الكلبّي لمزّي، أبو الحجَّ حمان بن یوسف ابن الزَّ ، تھذیب الكمال )ه742ت: (ین یوسف بن عبد الرَّ
 م.1980ه، 1400، 1سالة، بیروت، طجال، تحقیق: بشَّار عواد معروف، مؤسَّسة الرِّ في أسماء الرِّ 

اج القشیرّي النَّی - ه)، صحیح مسلم، تحقیق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار 261سابورّي (ت: مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجَّ
 إحیاء التُّراث العربّي، بیروت، د.ط، د.ت.

ه)، عارضة األحوذّي 543االشبیلّي المالكّي (ت:  ابن العربيّ  المعافرّي، أبو بكر محمَّد بن عبد هللا بن محمَّد بن عبد هللا -
 الِعلمیَّة، بیروت، لبنان، د.ط، د.ت. بشرح صحیح التَّرمذّي، دار الكتب

الحّي الحنبلّي (ت: ، أبو عبد هللا شمس الدِّ المقدسيّ  - امینّي ثمَّ الصَّ )، كتاب ـھ763ین محمَّد بن مفلح بن محمَّد بن مفرج الرَّ
عبد المحسن ه)، تحقیق: عبد هللا بن 885ین علي بن سلیمان المرداوّي (ت: الفروع، ومعھ: تصحیح الفروع لعالء الدِّ 

 م.2003ه، 1424، 1سالة، طالتّركّي، مؤسَّسة الرِّ 
ه)، المغني، مكتبة 620مشقّي الحنبلّي (ت: عبد هللا بن أحمد بن محمَّد الجماعیلّي ثمَّ الدِّ ین ، أبو محمَّد موفق الدِّ المقدسيّ  -

 م.1968ه، 1388القاھرة، د.ط، 
اق، أبو عبد هللا محمَّد بن یوسف بن أبي - ه)، التَّاج واإلكلیل لمختصر خلیل، 897القاسم العبدرّي الغرناطّي المالكّي (ت:  الموَّ

 م.1994ه، 1416، 1لمیَّة، طدار الكتب العِ 
النَّملة، عبد الكریم بن علي بن محمَّد، تیسیر مسائل الفِقھ شرح الّروض المربع وتنزیل األحكام على قواعدھا األصولیَّة  -

شد، الرِّ وبیان َمقاِصدھا ومصالحھ عودیَّة، طا وأسرارھا وأسباب االختالف فیھا، مكتبة الرُّ ، 1یاض، المملكة العربیَّة السُّ
 م. 2005ه، 1426

بكّي والمطیعّي، 676ین یحیى بن شرف الشَّافعّي (ت: النَّووّي، أبو زكریا محیي الدِّ  - ه)، المجموع شرح المھذَّب مع تكملة السُّ
 د.ت.دار الفِكر، بیروت، د.ط، 

 الھوامش:

ه، 1413، 1ین الّصبابطّي، دار الحدیث، مصر، طه)، نیل األوطار، تحقیق: عصام الدِّ 1250بن علي الشَّوكانّي (ت:  ـ محمَّد1
    ).4/104م، (1993

حمان ابن قاسم النَّجدّي (ت: 2    ).5/136م، (1994ه، 1414، 5ه)، الدُّرر السَّنیَّة في األجوبة النَّجدیَّة، د.د، ط1392ـ عبد الرَّ
ه)، فتاوى ورسائل سماحة الشَّیخ محمَّد بن إبراھیم آل الشَّیخ، جمع وترتیب وتحقیق: 1389بن إبراھیم آل الشَّیخ (ت:  ـ محمَّد3

مة، ط حمان بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكَّة المكرَّ   ). 3/200ه، (1399، 1محمَّد بن عبد الرَّ
ھا: محمَّد بن سعد الّشویعر، د.ط، د.ت، حكم الكتابة على ه)، فتاوى نور على الدَّرب، جمع1420ـ عبد العزیز بن باز (ت: 4

   ).14/85)، (60القبور، رقم (
شد ناشرون، الرِّ  ـ5 عودیَّة، طعبد الكریم النَّملة، تیسیر مسائل الفقھ، مكتبة الرُّ م، 2005ه، 1426، 1یاض، المملكة العربیَّة السُّ

)2/182 .(  
عودیَّة، طالعاصمة، الرِّ ـ صالح الفوزان، الملخَّص الفقھّي، دار 6   ). 1/311ه، (1423، 1یاض، المملكة العربیَّة السُّ
شد ناشرون، الرِّ 7 ه، 1429، 2یاض، المملكة العربیَّة السُّعودیَّة، طـ عبد هللا الفوزان، فقھ الدَّلیل شرح التَّسھیل، مكتبة الرُّ

  ). 2/334م، (2008
، 1ي وآخرون، دار الغرب اإلسالمّي، بیروت، طالذَّخیرة، تحقیق: محمَّد َحجِّ ه)، 684ینظر: أحمد بن إدریس القرافّي (ت:  ـ8

اق (ت: 2/479م، (1994 م، 1994ه، 1416، 1لمیَّة، طه)، التَّاج واإلكلیل، دار الكتب العِ 897)، محمَّد بن یوسف الموَّ
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)، محمَّد بن 2/247م، (1992ه، 1412، 3ه)، مواھب الجلیل، دار الفكر، ط954)، محمَّد بن محمَّد الحطَّاب (ت: 3/59(

  ).1/425كر، د.ط، د.ت، (ه)، حاشیة الّدسوقّي على الشَّرح الكبیر، دار الفِ 1230أحمد الّدسوقّي (ت: 
)، 1/256لمیَّة، د.ط، د.ت، (ه)، المھذَّب في فقھ اإلمام الشَّافعّي، دار الكتب العِ 476ینظر: إبراھیم بن علي الّشیرازّي (ت:  ـ9

  )، محمَّد بن5/296ه)، المجموع شرح المھذَّب، دار الفكر، د.ط، د.ت، (676شرف النَّووّي (ت: یحیى بن 
  ).   2/55م، (1994ه، 1415، 1لمیَّة، طه)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، دار الكتب العِ 977أحمد الشَّربینّي (ت: 

)، محمَّد بن مفلح 2/378م، (1968ه، 1388ي، مكتبة القاھرة، د.ط، ه)، المغن620ینظر: عبد هللا بن أحمد بن قدامة (ت:  ـ10
)، 3/380م، (2003ه، 1424، 1سالة، طه)، كتاب الفروع، تحقیق: عبد هللا بن عبد المحسن التّركّي، مؤسَّسة الرِّ 763(ت: 

، 7اویش، المكتب اإلسالمّي، طه)، منار السَّبیل في شرح الدَّلیل، تحقیق: زھیر الشَّ 1353إبراھیم بن محمَّد بن ضویان (ت: 
  ).  1/176م، (1989ه، 1409

نائع في ترتیب الشَّرائع، دار الكتب العلمیَّة، ط587ـ أبو بكر بن مسعود الكاسانّي (ت: 11 م، 1986ه، 1406، 2ه)، بدائع الصَّ
)1/320 .(  
ة على مذھب عالم المدینة، دار الھدى، عین ملیلة، م)، الدُّرر الثَّمینة في فقھ الطَّھارة والصَّال2014ـ أحمد إدریس عبده (ت: 12

  ). 2/640الجزائر، د.ط، د.ت، (
ائق شرح كنز الدَّقائق، دار الكتاب اإلسالمّي، ط970ین بن إبراھیم بن نَُجْیم (ت: ینظر: زین الدِّ  ـ13 ، د.ت، 2ه)، البحر الرَّ
، تحقیق: اإلیضاححطاوي على مراقي الفالح شرح نور ه)، حاشیة الطَّ 1231)، أحمد بن محمَّد الطَّحطاوّي (ت: 2/209(

)، محمَّد أمین بن 612 -611 م، (ص1997ه، 1418، 1لمیَّة، بیروت، لبنان، طمحمَّد عبد العزیز الخالدّي، دار الكتب العِ 
  ).  2/237م، (1992ه، 1412، 2ه)، رّد المحتار على الّدر المختار، دار الفكر، بیروت، ط1252عمر ابن عابدین (ت: 

  ). 3/356ه)، المحلَّى باآلثار، دار الفكر، بیروت، د.ط، د.ت، (456ینظر: علي بن أحمد بن حزم (ت:  ـ14
ه، 1422، بدأت عام: 1ه)، الشَّرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، ط1421ـ محمَّد بن صالح الُعثَْیمین (ت: 15

   ).5/366ه، (1428وانتھت عام: 
عودیَّة، ه)، أحكام الجنائز وبدعھا، مكتبة المعارف، الرِّ 1420ین األلبانّي (ت: ناصر الدِّ ــ محمَّد 16 یاض، المملكة العربیَّة السُّ

  ).  263م، (ص/1992ه، 1412، 1ط
   ).5/366ـ ابن عثیمین، الشَّرح الممتع على زاد المستقنع، المرجع نفسھ، (17
َدْو، الفقھ الم18 عدّي، اعتنى بھ: علي حمزة ـ محمَّد الحَسن ولد الدَّ ضيء شرح كتاب الجنائز من كتاب منھج السَّالكین للسَّ

  ). 3/84م، (2008ه، 1429، 1الُعمرّي، دار ابن حزم، بیروت، ط
ت من االحتضار إلى العزاء، دار الكتب الِعلمیَّة للنَّشر والتَّوزیع، مكتبة ــ محمَّد عوض، أحكام الجنازة وما یتعلَّق بالمیِّ 19

   ).61جب، د.ط، د.ت، (ص/ر
   ).209م، (ص/1994ه، 1415، 1یاسین غادي، الّدر المنثور في أحكام الجنائز والقبور، د.د، ط ـ20
ه)، سنن التَّرمذّي، تحقیق وتعلیق: أحمد محمَّد شاكر وآخرون، شركة ومكتبة ومطبعة 279محمَّد بن عیسى التَّرمذّي (ت:  ـ21

، باب ما جاء في كراھیة تجصیص م، أبواب الجنائز عن رسول هللا 1975ه، 1395 ،2مصطفى البابي الحلبّي، مصر، ط
ه)، 405"ھذا حدیث حسن صحیح"، محمَّد بن عبد هللا الحاكم (ت:  )، وقال:3/359)، (1052تابة علیھا، رقم (القبور والكِ 

حیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب الِعلمیَّة، م، كتاب 1990ه، 1411، 1بیروت، ط المستدرك على الصَّ
نَّة، 516"ھذه األسانید صحیحة"، الحسین بن مسعود البغوّي (ت:  )، وقال:1/525)، (1370الجنائز، رقم ( ه)، شرح السُّ

م، كتاب الجنائز، 1983ه، 1403، 2تحقیق: شعیب األرناؤوط ومحمَّد زھیر الشَّاویش، المكتب اإلسالمّي، دمشق، بیروت، ط
. ینظر: محمَّد ناصر الدِّ 5/405)، (1517یَّة تجصیص القبر والِبناء علیھ، رقم (باب كراھ حھ األلبانيُّ ین ). والحدیث صحَّ

ه)، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السَّبیل، إشراف: زھیر الشَّاویش، المكتب اإلسالمّي، بیروت، 1420األلبانّي (ت: 
   . )3/207)، (757م، رقم (1985ه، 1405، 2ط

   ).2/182ـ النَّملة، تیسیر مسائل الفقھ، المرجع السَّابق، (22
   ).4/104الشَّوكانّي، نیل األوطار، المرجع السَّابق، ( ـ23
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)، عمر بن علي بن 273ــــ  3/272ه)، المدخل، دار التُّراث، د.ط، د.ت، (737ینظر: محمَّد بن محمَّد بن الحاج (ت:  ـ24

ه)، مختصر استدراك الحافظ الذَّھبّي على مستدرك أبي عبد هللا الحاكم، دراسة وتحقیق: عبد هللا بن حمد 804الملقن (ت: 
عودیَّة، طد، دار العاصمة، الرِّ اللُّحیدان وسعد بن عبد العزیز آل حمیَّ  )، 85ه، رقم (1411، 1یاض، المملكة العربیَّة السُّ

)1/291 .(  
   ).2/182ـ النَّملة، تیسیر مسائل الفقھ، المرجع السَّابق، (25
ف یسیر.3/273ـ ابن الحاج، المدخل، المصدر السَّابق، (26    )، بتصرُّ
نائع في ترتیب الشَّ  ـ27    ).1/320رائع، المصدر السَّابق، (الكاسانّي، بدائع الصَّ
   ).3/273ـ ابن الحاج، المدخل، المصدر السَّابق، (28
   سبق تخریجھ قریبًا.  ـ29
  ). 2/238ـ ابن عابدین، رّد المحتار على الّدر المختار، المصدر السَّابق، (30
ه)، تاریخ المدینة، تحقیق: فھیم محمَّد شلتوت، طبع على نفقة: حبیب محمود أحمد، جدَّة، المملكة 262عمر بن شبَّة (ت:  ـ31

عودیَّة، د.ط،  )، أبو 1/102وعثمان بن مظعون ــ رضي هللا عنھماــ، ( ه، باب قبر فیھ بنت رسول هللا 1399العربیَّة السُّ
ین عبد الحمید، المكتبة العصریَّة، صیدا، )، سنن أبي داود، تحقیق: محمَّد محیي الدِّ ه275داود سلیمان بن األشعث (ت: 

)، أحمد بن الحسین 3/212)، (3206بیروت، د.ط، د.ت، كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر والقبر یَُعلَّم، رقم (
نن الكبرى، تحقیق: محمَّد عبد القادر عطا، 458البیھقّي (ت:  ه، 1424، 3دار الكتب العلمیَّة، بیروت، لبنان، طه)، السُّ

)، أحمد بن الحسین البیھقّي 3/577)، (6744م، كتاب الجنائز، باب إعالم القبر بصخرة أو عالمة ما كانت، رقم (2003
غیر، تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجّي، جامعة الدِّ 458(ت:  ، 1ن، طراسات اإلسالمیَّة، كراتشّي، باكستاه)، الّسنن الصَّ

نَّة في َسلِّ 1989ه، 1410 ). والحدیث حسَّنھ 2/29)، (1121القبر، رقم ( ْجلِ بَل رِ ت من قِ المیِّ  م، كتاب الجنائز، باب السُّ
. ینظر: محمَّد ناصر الدِّ  حیحة وشيء من فھمھا وفوائدھا، مكتبة 1420ین األلبانّي (ت: األلبانيُّ ه)، سلسلة األحادیث الصَّ

عودیَّة، طیاضالمعارف، الرِّ  م، رقم 2002ه، 1422م، وانتھت عام: 1995ه، 1415، بدأت عام: 1، المملكة العربیَّة السُّ
)3060) ،(7/161  .(  
   ).2/238ابن عابدین، رّد المحتار على الّدر المختار، المصدر السَّابق، ( ـ32
مان في تواریخ األعیان، تحقیق ه)، مر654ْزأوغلي (ت: ـ یوسف بن قِ 33 سالة وتعلیق: محمَّد بركات وآخرون، دار الرِّ آة الزَّ

ّي (ت: )، أبو الطیَّب محمَّد بن أحمد المكِّ 7/67م، أمُّ حبیبة بنت أبي سفیان، (2013ه، 1434، 1العالمیَّة، دمشق، سوریا، ط
عبد هللا الّسمھودّي )، علي بن 2/467م، (2000ه، 1421، 1لمیَّة، طه)، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، دار الكتب العِ 832
ورضي هللا  ه، قبور أزواج النَّبّي 1419، 1لمیَّة، بیروت، طه)، وفاء الوفا بأخبار المصطفى، دار الكتب العِ 911(ت: 

   ).3/97تعالى عنھنَّ ــ، (
   ).3/84ـ الدَّدو، الفقھ المضيء، المرجع السَّابق، (34
حیحین، المصدر السَّابق، كتاب الجنائز، رقم (35 )، ابن عابدین، رّد المحتار 1/525)، (1370ـ الحاكم، المستدرك على الصَّ

  ). 2/238على الّدر المختار، المصدر السَّابق، (
، لبنان، د.ط، د.ت محمَّد بن عبد هللا بن العربّي، عارضة األحوذّي بشرح صحیح التَّرمذّي، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، ـ36
ابق، (4/272(   ). 2/247)، الحطَّاب، مواھب الجلیل، المصدر السَّ
   ).5/366ـ ابن ُعثَْیمین، الشَّرح الممتع على زاد المستقنع، المرجع السَّابق، (37
اج (ت: 38 ، بیروت، د.ط، ه)، صحیح مسلم، تحقیق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التُّراث العربيّ 261ـ مسلم بن الحجَّ

  ).  2/667)، (970د.ت، كتاب الجنائز، باب النَّھي عن تجصیص القبر والبناء علیھ، رقم (
   ـ سبق تخریجھ قریًبا.39
ابق، كتاب الجنائز، رقم ( ـ40 حیحین، المصدر السَّ    ).1/525)، (1370الحاكم، المستدرك على الصَّ
  ). 1/291)، (85ابق، رقم (ابن الملقن، مختصر تلخیص الذَّھبّي، المصدر السَّ  ـ41
   ).84ــــ  3/83ـ الدَّدو، الفقھ المضيء، المرجع السَّابق، (42
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)، الدَّدو، الفقھ المضيء، المرجع السَّابق، 5/366ابن ُعثَْیمین، الشَّرح الممتع على زاد المستقنع، المرجع السَّابق، ( ـ43
)3/84.(   
   ).2/182النَّملة، تیسیر مسائل الفقھ، المرجع السَّابق، ( ـ44
قین بإشراف شعیب األرناؤوط، مؤسَّسة ه)، سیر أعالم النُّبالء، تحقیق: مجموعة من المحقِّ 748محمَّد بن أحمد الذَّھبّي (ت:  ـ45

   ).1/154م، عثمان بن مظعون بن حبیب بن وھب الُجَمحّي، (1985ه، 1405، 3سالة، طالرِّ 
حیحة، المرجع السَّابق، رقم (46    ).7/162)، (3060ـ األلبانّي، سلسلة األحادیث الصَّ
   ).5/282النَّووّي، المجموع، المصدر السَّابق، ( ـ47
كي المّزّي (ت: بفتح الفاء وتشدید النُّون، وھو اسم أمِّ  مافنَّة: ـ48 حمان ابن الزَّ ه)، تھذیب 742ھ. ینظر: یوسف بن عبد الرَّ

)، 4941م، رقم (1980ه، 1400، 1سالة، بیروت، طجال، تحقیق: بشَّار عواد معروف، مؤسَّسة الرِّ في أسماء الرِّ الكمال 
)24/113.(  
شید، سوریا، ط852ـ أحمد بن علي بن حجر العسقالنّي (ت: 49 ه، 1406، 1ه)، تقریب التَّھذیب، تحقیق: محمَّد عوامة، دار الرَّ

   ).459)، (ص/5611م، رقم (1986
ه)، سنن ابن ماجھ، تحقیق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیَّة، فیصل 273محمَّد بن یزید بن ماجھ (ت:  ـ50

)، أبو أحمد بن 1/498)، (1561عیسى البابي الحلبّي، د.ط، د.ت، كتاب الجنائز، باب ما جاء في العالمة في القبر، رقم (
جال، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمَّد معوض، وشارك في تحقیقھ: الرِّ  ه)، الكامل في ضعفاء365عدّي (ت: 

م، كثیر بن زید مولى بني سھم مدنّي، ویقال لھ 1997ه، 1418، 1عبد القتاح أبو سنة، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، لبنان، ط
ھ، رقم ( د، عن زینب بنت نُبَْیط، عن أنس بن مالك ــ ). وكالھما من طریق كثیر بن زی7/206)، (1603بن صافیة وھي أمُّ

   أْعلََم قْبَر ُعثمان بن مظعون بَصْخرة ". "أنَّ رسول هللا  رضي هللا عنھ ــ:
افعّي الكبیر، دار الكتب العلمیَّة، 852ــ أحمد بن علي بن حجر العسقالنّي (ت: 51 ه)، التَّلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرَّ

   ).2/307)، (792رقم (م، 1989ه، 1419، 1ط
حیحة، المرجع نفسھ، رقم ( ـ52   ). 7/161)، (3060األلبانّي، سلسلة األحادیث الصَّ
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  :الملخص
یعالج ھذا الموضوع إحدى أھم المشكالت التي تواجھ الدعوة في العصر الحدیث، وذلك من حیث التعامل مع 

  مصطلح الدعوة في داللتھ بعیدا عن نصوص الوحي، وفھم المتقدمین.
فإن ھذه الدراسة سوف تتتبع دالالت المصطلح من خالل منھج استقرائي استنباطي لنصوص الوحي، لذا 

وكتابات المتقدمین، والبحث أیضا عن المفردات والمصطلحات التي ترادف مصطلح الدعوة بالمنھج نفسھ، وبالتالي 
أغلب أدبیات الخطاب اإلسالمي الخروج بمجموعة من النتائج حول المفھوم القرآني لمصطلح الدعوة الغائب في 

  المعاصر.
  القرآني. المفھوم المعاصر، اإلسالمي الخطاب الدعوة، مصطلح :المفتاحیة الكلمات

Abstract: 
This study treats one of the main problems, which faces the Islamic preaching in 

modern era, far from the texts of Quran and Sunnah, and the ancient understandings. This article 
follows the significations of the term through inducting the texts and writings. And searching 
the terms and words nearer to the term of preaching. This research concluded some results about 
the quranic term of preaching, which is absent in the modern Islamic thought. 
Key words: Preaching term, Modern Islamic calling, Quranic notion. 

  مقدمة:
إن ھذا الموضوع یتناول أھم المشكالت التي تواجھ الدعوة في العصر الحدیث، في سیاق ما یسمى 

م في صلبھ، وتھدیده في أسسھ ومبادئھ، وذلك من منطلق بحرب المصطلحات، والتي تقوم بضرب اإلسال
التعامل مع مصطلح الدعوة في داللتھ بعیدا عن نصوص الوحي، وفھم المتقدمین، مما حاد بكثیر من الكتابات 
إلى االجتھاد في مصطلحات تعد من المصطلحات الدینیة بامتیاز. والذي یعده الباحث مسوغا علمیا قویا، 

  فادة واإلثراء. ودافعا ذاتیا لإل
لذا فإن الباحث سوف یقوم بدراسة ھذا الموضوع، بتحدید األبعاد الحقیقیة إلشكالیة فھم مصطلح 
الدعوة وخلفیتھ المعرفیة والفكریة، التي تقوم على التمییز بین المصطلحات من حیث أنھا مصطلحات دینیة 

دنیا صطلحات یبقى حبیس ھذه الثابتة في كل زمان ومكان، یمتد تأثیرھا إلى عالم اآلخرة، أم أن تأثیر ھذه الم
  الفانیة؟ 

وھذا یستدعي منا تتبع دالالت ھذا المصطلح منھجیا عن طریق الجمع بین الطریقتین االستقرائیة 
واالستنباطیة، وذلك باستقراء نصوص الوحي، وكتابات قدماء المفسرین واإلخباریین، لحصر الجزئیات 

  لخروج بتعریف الدعوة في االستعمال القرآني.والوقائع وفحصھا، ثم تنظیم تلك المعلومات ل
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وكذلك البحث بالمنھج نفسھ عن المفردات والمصطلحات التي ترادف مصطلح الدعوة، لتتضح أكثر 
الصورة الحقیقیة والمتكاملة للمصطلح، وأخیرا الخروج بمجموعة من النتائج حول المفھوم القرآني لمصطلح 

والتي مفادھا أن مصطلح الدعوة مصطلح  ب اإلسالمي المعاصر.الدعوة الغائب في أغلب أدبیات الخطا
  دیني داللتھ ثابتة وقابلة للتطبیق منذ نزول الوحي إلى قیام الساعة مثل غیره من المصطلحات الدینیة األخرى.

ولعل ھذه الدراسة بدایة لتحفیز الباحثین لتناول ھذا الموضوع بالمناقشة واإلثراء، ومراجعة وتقییم 
  الدعوي وتطبیقاتھ عبر مراحل التاریخ اإلسالمي.الفكر 

  أوال: إشكالیة فھم المصطلح ودالالتھ في أدبیات الفكر اإلسالمي
  تحدید أبعاد اإلشكالیة في فھم المصطلح  -01

قبل التعرض إلى تأصیل مصطلح "الدعوة" وتحلیل داللتھ الشرعیة نجد أنھ من الضرورة بمكان 
لدینیة ھل ھي من الثوابت بحیث ال یتسع نطاق داللتھا أكثر مما دلت علیھ أن یتم تناول مسألة المصطلحات ا

في عصر نزول الوحي والعصر اإلسالمي األول؟ أم أنھا من المتغیرات التي تتكیف وتتبدل مع تغیر 
الظروف واألزمان؟ فتتوسع حینا وتنكمش حینا آخر مرورا عبر صیاغات تبتعد كال أو جزءا عن تلك التي 

ومن المعروف في میادین أخرى أن السیاق المعرفي والفكري للمصطلحات  .1ھا في عصر التنزیلكانت علی
في كثیر من األحیان تمر بمراحل تطوریة متالحقة التغیر، ومواكبة لتغیر الظروف والمحیط الذین یدور 

  فیھما ھذا المصطلح أو ذاك. 
ند العرب قبل اإلسالم، إذ یعد إطالقھ مثال لھ داللة خاصة في المحیط الجاھلي ع "العلم"فمصطلح 

في ذلك الوقت على ما یقابل الجھل بفنون الشعر، والكھانة، والقیافة، والخطابة واألنساب وغیرھا، وحین 
ظھر اإلسالم تغیر مفھومھ لیدل على ما یقابل الجھل بما ظھر من المعارف الجدیدة التي جاء بھا القرآن أو 

  . حدث بھا المصطفى 
ازدادت المعارف تطور مصطلح العلم إلى داللة أوسع، حیث صار اسما لما یقابل الجھل بما ولما 

ظھر من المعارف والفنون الجدیدة، نحو الفقھ والتفسیر والتاریخ، والنحو والصرف والبالغة، وعلم الكالم 
ونیة تشار العلوم الكوالمنطق وغیر ذلك، ثم شھد مصطلح العلم داللة أكثر رحابة واتساعا على إثر ظھور وان

  عند العرب وتشعب المعلومات لدیھم كعلم الفلك والطب والجبر وغیر ذلك.
أما في المحیط األوروبي اتخذ لونا آخر من الداللة. فھو عندھم عبارة عن مجموع المعارف اإلنسانیة 

لیھا، وصارت  مؤسسا عالمؤیَدة بالدالئل الحسیة وجملة النوامیس التي اكتشفت لتعلیل حوادث الطبیعة تعلیال
. 2داللتھ أكثر تخصصا إذ أصبح ال یطلق إال على المعارف التي تقع تحت أحكام الحواس وتخضع المتحانھا

  بل أصبح مفھوم العلم اآلن تتسع داللتھ للعلم بتكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة. 
ن قبل عبارة عن نشاط فقد كان م "السیاسة"ومثل مصطلح العلم نجد مصطلحا آخر ھو مصطلح 

سلطوي محوره " الحاكم"، فتطورت داللتھ مع تقدم النظرة التصحیحیة وتحسن المواقف السلوكیة من قبل 
بصورة الحكم الدیمقراطي في  -إلى حد ما -الحكام اتجاه المحكومین، وظھور صیغة من التعامل المعقول
ل حقوق اإلنسان. األمر الذي جعل مصطلح أحد االعتبارات، وفي ظل الحریات و المواثیق الدولیة حو

  .3"السیاسة " یتخذ لونا متقدما من الداللة، فھو اآلن عبارة عن " نشاط إنساني محوره اإلنسان"
إن ھذا النوع من التطور والتغیر في ھذا النوع من المصطلحات من حیث المحددات والدالالت في 

ما دام األمر متعلق بھذه الحیاة األرضیة الفانیة، وإن مجاالت أخرى غیر الدین ال تكون عواقبھا وخیمة 
  الشقاء والسعادة، والحسن أو القبح سیزول إلى غیر رجعة مع زوالھا.
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ولكن األمر حین یرتبط بالدین یكون عسیر العواقب، شدید الخطورة؛ إذ الحسنات والسیئات ھنا 
ة التي تحدد وفقا للتصورات والمفاھیم الدینیترتبطان بمسألة أبدیة من حیث إن مصیر اإلنسان األبدي سوف ی

حملھا في حیاتھ الدنیویة، ومن ھنا تأتي األھمیة القصوى لوجوب كون المصطلحات الدینیة بینة واضحة 
وثابتة، حتى ال تتغیر األھداف وتتباین المنطلقات، وحتى ال یقبل المؤمن باسم الدین ما لیس دینا ضانا منھ 

  .4أنھ یحسن صنعا
ھذه الخطورة لم یدع الشارع الحبل على الغارب، بل قام بحسم األمر بتحدید مدلول وبسبب 

وإقامة نماذج عملیة حیة لھا، ناعتا كل خارج عنھا بأنھ  6وكیفا 5المصطلحات الدینیة كعادتھ تحدیدا دقیقا كما
  مارق عن الدین خارج عنھ.

قد حدد لھ الشرع مدلولھ الدیني  7" التي تعني في اللغة "الدعاء واالستغفار"الصالةفمصطلح "
ثم صلى رسول  8مبینا مدلول ھذا المصطلح ومضمونھ وحدوده الخاص بھ، فقد صلى جبریل برسول هللا 

أمام أصحابھ طالبا أن یكون فھمھم لھذا المصطلح وتطبیقھم لھ على أساس ھذا النموذج فقال:(صلوا  هللا 
  .9كما رأیتموني أصلي)

لمصطلح الصالة ال دخل ألي عقل بشري في تحدیدھا ولیس ثمة أي إمكان  ھذه الداللة المحكمة
إلحداث أدنى تغییر أو تجدید فیھا مھما تقلبت العصور واألزمان أو طرأت الطوارئ، وسیكون من االفتراء 
على هللا ورسولھ لو أعمل أحد عقلھ في ھذا الشأن، ویقول بأن مصطلح الصالة یجب أن یحمل على معنى 

  واالستغفار فقط، وذلك نظرا إلى تعقد الحیاة المعاصرة وكثرة مشاغل اإلنسان الحدیث. الدعاء
وھذا الذي صح عن مصطلح الصالة ینطبق تماما على مصطلحات دینیة أخرى، والتي من بینھا 

. فھذا المصطلح لھ أیضا داللة خاصة غیر قابلة للتغییر، تلك الداللة التي غمضت على الدعوة)مصطلح (
ر من الناس قدیما وحدیثا، مما یوجب تناول ھذا المصطلح بشيء من التوضیح والتفصیل حتى یزول كثی

  . 10الخلط وینتفي اللبس، وینقى ھذا المصطلح مما علق بھ من الشوائب
  مصطلح الدعوة في أدبیات الفكر اإلسالمي  -02

ة بتعریفات شتى متباینتناول الكثیر من العلماء والباحثین والمفكرین والدعاة مصطلح الدعوة 
ومختلفة، فمن المتقدمین نجد تعریف ابن تیمیة لھا بقولھ: (الدعوة إلى هللا ھي الدعوة إلى اإلیمان بھ وذلك 
یتضمن الدعوة إلى الشھادتین وإقام الصالة وإیتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البیت، واإلیمان با� 

إلیمان بالقدر خیره وشره، والدعوة إلى أن یعبد ربھ كأنھ ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ، والبعث بعد الموت، وا
  .11یراه)

ومن المعاصرین یعرفھا الشیخ عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني بأنھا: (الطلب بشدة وحث على 
. وعرفھا أحمد غلوش في كتابھ: [الدعوة 12الدخول في دین اإلسالم اعتقادا وقوال وعمال ظاھرا وباطنا)

: (العلم الذي بھ تعرف كافة المحاوالت الفنیة المتعددة الرامیة إلى تبلیغ الناس اإلسالم مما اإلسالمیة] بأنھا
. وذھب باحث آخر إلى تعریفھا بأنھا "قیام المسلمین المؤھلین، دولة، 13حوى عقیدة وشریعة وأخالقا...))

نھاج حیاة بطرق مشروعة وأمة وأفرادا، بتبلیغ الناس كافة، وحثھم على اتباع اإلسالم إیمانا وعمال وم
وآخر عرفھا بأنھا: "الطلب بشدة وحث على الدخول في دین اإلسالم اعتقادا وقوال وعمال  .14مخصوصة"

  .15ظاھرا وباطنا"
وقد عرفھا البھي الخولي في كتابھ: [تذكرة الدعاة] بأنھا: (نقل األمة من محیط إلى محیط). وعرفھا 

میة في عھدھا المكي] بقولھ: (الدعوة عملیة إحیاء لنظام ما لتنتقل د. رؤوف شلبي في كتابھ: [الدعوة اإلسال
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األمة بھا من محیط إلى محیط). وھناك من أدخل في تعریف الدعوة أھدافھا وغایاتھا كما فعل الشیخ محمد 
الغزالي في كتابھ: [مع هللا]، فقال عنھا: (برنامج كامل یضم في أطواره جمیع المعارف التي یحتاج إلیھا 
الناس، لیبصروا الغایة من محیاھم، ولیستكشفوا معالم الطریق التي تجمعھم راشدین). وكما فعل الشیخ آدم 
عبد هللا األلوري في كتابھ: [تاریخ الدعوة بین األمس والیوم] فقال عنھا: (صرف أنظار الناس وعقولھم إلى 

ضاللة كادوا یقعون فیھا أو معصیة كادت عقیدة تفیدھم أو مصلحة تنفعھم، وھي أیضا ندبة إلنقاذ الناس من 
  .16تحدق بھم)...

وعندما ذكر البیانوني في كتابھ [علم الدعوة] جزء من اختالفات وتعدد تعریفات الدعوة لدى الكتاب 
والباحثین تبعا الختالفاتھم في تحدید معنى الدعوة من جھة، وتفاوت نظرتھم من جھة أخرى، قال بأنھ لم 

دقیق وشامل لحقیقة ھذا العلم، فھناك من نظر إلى الدعوة على أنھا بیان وتبلیغ لما  یقف على تعریف سابق
   جاء بھ اإلسالم فحسب، وھناك من نظر إلیھا على أنھا علم وتعلیم، وجردھا عن الجانب التطبیقي التنفیذي..

ناه من مع كما نجد أن البیانوني في ھذا الجو من االختالفات استنتج التعریف االصطالحي للدعوة
اللغوي، الوارد في المعجم الوسیط الصادر عن مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، وھو: الدعوة في اللغة (الطلب 
والحث على الشيء، والسوق إلیھ..)، فیتضمن معنى الدعوة إلى اإلسالم طلب الناس وسوقھم إلیھ، وحثھم 

لتشمل مراحل الدعوة الثالث التبلیغیة على األخذ بھ.. ورأى أن تعریف الدعوة اإلسالمیة اصطالحا 
  .17والتكوینیة والتنفیذیة بأنھا: (تبلیغ اإلسالم للناس، وتعلیمھ إیاھم، وتطبیقھ في واقع الحیاة)

وھناك من عرفھا تعریفا عاما یمزج بین مفھوم الدین ومفھوم الدعوة، كما فعل الشیخ محمد الراوي 
] فقال: (ھي الضوابط الكاملة للسلوك اإلنساني، وتقریر الحقوق في كتابھ: [الدعوة اإلسالمیة دعوة عالمیة

والواجبات). وھناك من قصر التعریف على بعض جوانبھا، كما فعل الشیخ محمد الخضر حسین في كتابھ: 
[الدعوة إلى اإلصالح]، فعرفھا: (حث الناس على الخیر والھدى، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 

  العاجل واآلجل). واعتمد ھذا التعریف الشیخ علي محفوظ في كتابھ: [ھدایة المرشدین].لیفوزوا بسعادة 
كما أورد الدكتور السید محمد نوح في كتابھ: [منھج أھل السنة والجماعة في قضیة التغییر بجانبیھ 

، مجموعة من التعریفات االصطالحیة للدعوة منھا تعریف الدكتور السید محمد الوكیل 18التربوي والدعوي]
أن: (الدعوة إلى هللا ھي جمع الناس على الخیر، وداللتھم على الرشد، بأمرھم بالمعروف، ونھیھم عن 

ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُرونَ المنكر، قال تعالى:  ئَِك ھُُم  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَٰ
. وتعریف الشیخ محمد الصواف: (الدعوة ھي رسالة السماء إلى األرض، )104(آل عمران:  اْلُمْفلُِحونَ 

وھي ھدیة الخالق إلى المخلوق، وھي دین هللا القویم، وطریقھ المستقیم، وقد اختارھا هللا وجعلھا الطریق 
ْسَالُم...الموصل إلیھ سبحانھ:  ِ اْإلِ یَن ِعْنَد هللاَّ ، ثم اختارھا لعباده، وفرضھا علیھم، )19(آل عمران:  إِنَّ الدِّ

ْسَالِم ِدینًا فَلَْن یُْقبََل ِمنْھُ َوھَُو فِي اْآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرینَ ولم یرض بغیرھا بدیال عنھا:   َوَمْن یَْبتَغِ َغْیَر اْإلِ
  .)85عمران:  (آل

 -أما تعریف األستاذ فتحي یكن اتحذ منحا آخر باعتبارھا حركة ھدم وبناء بقولھ: (فاإلسالم دعوة 
ھدم الجاھلیة بكل صورھا وأشكالھا..، سواء أكانت جاھلیة أفكار أم جاھلیة أخالق، أم جاھلیة  -ھدم وبناء

ي شكلھ ومحتواه..، في مظھره وجوھره..، ..، ومن ثم بناء المجتمع على (قواعد اإلسالم) ف.نظم وتشاریع
  .19، في تطلعھ (العقیدي) للكون واإلنسان والحیاة).. وأسلوب عیشھ...في نظام حكمھ.

أما تعریف الدكتور توفیق الواعي ھي: (جمع الناس على الخیر وداللتھم على الرشد بتنفیذ منھج هللا 
ر، وإرشادھم إلى الطریق المستقیم، والصبر في األرض قوال وعمال، وأمرھم بالمعروف ونھیھم عن المنك
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َالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنھَ َعِن اْلُمْنَكِر والمصابرة على أعباء البالغ مصداقا لقولھ تعالى:  یَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ
لَِك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ    .)18(لقمان:  َواْصبِْر َعلَٰى َما أََصابََك إِنَّ َذٰ

یف الداعیة والمفكر الجزائري الطیب برغوث الذي اجتھد أن یوظف في تعریفھ للمصطلح أما تعر
جملة المقاربات اللغویة والتعاریف االصطالحیة السابقة، وتأمل النصوص القرآنیة ومقاصد الشریعة 

یر اث تغیاإلسالمیة قولھ: (.. ذلك الجھد المنھجي المنظم الھادف إلى: تعریف الناس بحقیقة اإلسالم، وإحد
جذري متوازن في حیاتھم على طریق الوفاء بواجبات االستخالف، ابتغاء مرضاة هللا تعالى، والفوز بما 

   .20ادخره لعباده الصالحین في عالم اآلخرة)
وللدكتور أحمد عیساوي محاولة لصیاغة تعریف للدعوة اإلسالمیة، بعد تأكیده بأن للدعوة عموما 

وللدعوة اإلسالمیة خصوصا أیضا تعاریف اصطالحیة عدیدة، مما جعلھ  تعاریف اصطالحیة كثیرة جدا،
یجتھد في استخالص تعریفا توصل إلیھ من خالل تتبعھ ودراستھ لدعوة األنبیاء في القرآن الكریم، متبینا فیھ 

في  أركان الدعوة ومنطلقاتھا ومناھجھا ووسائلھا وأسالیبھا، وكما ذكر بأن ھذا التعریف ما ھو إال محاولة
صرح البناء الدعوى لیس غیر، حیث یقول بأن الدعوة اإلسالمیة: (ھي محصلة النشاط االتصالي الشمولي 
الذي یمارسھ الدعاة اإلسالمیون في مرحلتي التغییر والبناء على الصعیدین المحلي والعالمي، بھدف 

، وذلك عبر مختلف الوسائل  التعریف برسالة اإلسالم، التي أنزلھا المولى تبارك وتعالى على نبیھ محمد
والتقنیات الحضاریة الممكنة، تأسیسا على األطر المرجعیة المقدسة منطلقا وممارسة ومنھجا وأسلوبا 

  .21وھدفا)
في الفكر اإلسالمي المعاصر تعریف سید محمد ولعل من أشھر المحاوالت لصیاغة تعریف للدعوة 

   .22یري بالعقیدة، وھي تكاد توازي مفھوم اإلعالم باإلسالم والتعریف بھ)سید بأنھا: (ھي الجانب التبش
یالحظ مما سبق عرضھ اختالفا وتباینا واضحا بین العلماء والباحثین في تعریفھم للدعوة، وھو و

دورھا في واقع الناس، كما یالحظ على ى الدعوة ذاتھا من حیث أھمیتھا وخالف مرده اختالف نظرتھم إل
اآلخر على ذه التعریفات أنھا ظلت حبیسة جانب معین من جوانب الدعوة، كما قصر بعضھا كثیر من ھ

الوسائل الكفیلة بتحقیق العمل الدعوي، ومنھم من منھم من ركز على اآللیات وتحقیق أھداف الدعوة، و
  د التكلف.حقصرھا على مجرد البالغ دون استتباعھا بالجانب التطبیقي، ومنھم من توسع في تعریفھا إلى 

أضف إلى تعدد ھذه التعریفات أن بعضھا یحتاج إلى شرح وتوضیح، وفي مجملھا تتناقض مع مبدأ 
ده في وھو ما نفتق -ھذا إذا اعتبرنا أن الدعوة علم–شرط التعریفات العلمیة التي یجب أن تكون جامعة مانعة 

  فكر والدعوة اإلسالمیة المعاصرة.أغلب التعریفات لمصطلح الدعوة في أدبیات الذین كتبوا في مجال ال
ومما یالحظ أن جل تلك التعریفات التي مرت یغیب عنھا محور أساسي في الفھم الشامل للمصطلح، 
وھو البعد األخروي، وھو قصد النجاة في اآلخرة والتي دلت علیھا اآلیات القرآنیة كما سیأتي توضیحھ فیما 

  یلي.
  وفي االستعمال القرآني. ثانیا: مفھوم وداللة الدعوة في اللغة

  مفھوم الدعوة في االصطالح اللغوي -01
دعا إلى الشيء: طلب إحضاره یقال: دعا بالكتاب، ودعا بالشيء دعا دعوا، ودعوة ودعاء ودعوى: 

. وجاء في المصباح المنیر: دعوت هللا أدعوه دعاء: ابتھلت إلیھ بالسؤال، ورغبت فیما 23حثھ على قصده
  .24زیدا: نادیتھعنده من الخیر ودعوت 
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وبالنظر في ھذه التعاریف یتبین أن الدعوة لغة تطلق ویراد بھا: النداء والطلب والسؤال، وغیرھا 
من المعاني األخرى كالعبادة، والتسمیة، والنسب واإللحاق، والطلب للطعام، والحث على فعل الشيء، 

  والھاء للمبالغة (داعیھ). 
الرجل دعوا ودعاء: ناداه. واالسم: الدعوة ودعوت فالنا:  وجاء في لسان العرب البن منظور: دعا

ِ بِإِْذنِِھ َوِسَراًجا ُمنِیًرا"ویشرح قولھ تعالى: : النداء. دعواأي صحت بھ واستدعیتھ.   َوَداِعیًا إِلَى هللاَّ
معناه داعیا إلى توحید هللا وما یقرب منھ". "والدعاة: قوم یدعون إلى بیعة ھدى أو ضاللة،  )46(األحزاب: 

؛ فالدعوة على حد رأي ابن منظور 25.".وأحدھم داعٍ، ورجل داعیةُ إذا كان یدعو الناس إلى بدعة أو دین.
ني لـ: الدعوة شمل كال . والمدلول القرآبیعة ضاللة، وإما إلى بیعة ھدى: إما الدعوة إلى احتمالینتتضمن 

  المعنیین كما یأتي.
 مفھوم الدعوة في االستعمال القرآني  -02

بناًء على رأي ابن منظور واستقراء اآلیات الدالة على المعنى األول (الدعوة إلى بیعة ھدى) نجد 
ِ َعلَٰى بَِصیَرٍة أَ اآلیات اآلتیة: قول تعالى:  ِذِه َسبِیلِي أَْدُعو إِلَى هللاَّ ِ َوَما أَنَا ِمَن قُْل ھَٰ نَا َوَمِن اتَّبََعنِي َوُسْبَحاَن هللاَّ

َ َوَال أُْشِرَك بِِھ إِلَْیِھ أَْدُعو َوإِلَْیِھ َمآبِ . وقولھ تعالى: )108(یوسف:  اْلُمْشِرِكینَ   قُْل إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد هللاَّ
 َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَةِ َوَجاِدْلھُْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ اْدُع إِلَٰى َسبِیِل َربِّ . وقولھ تعالى: )36(الرعد: 
ُ . وقولھ تعالى: )193(األعراف:  َوإِْن تَْدُعوھُْم إِلَى اْلھَُدٰى َال یَتَّبُِعوُكمْ . وقولھ تعالى: )125(النحل:  َوهللاَّ

ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیرِ . وقولھ تعالى: )25(یونس:  یَْدُعو إِلَٰى َدارِ السََّالمِ  . )104(آل عمران:  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
َوَمْن أَْظلَُم ِممَِّن اْفتََرٰى . وقولھ تعالى: )67(الحج:  فََال یُنَاِزُعنََّك فِي اْألَْمِر َواْدُع إِلَٰى َربِّكَ وقولھ تعالى: 

ِ اْلَكِذَب َوھَُو یُدْ  ْسَالمِ َعلَى هللاَّ   .)61(الصف:  َعٰى إِلَى اْإلِ
وباستقراء اآلیات الدالة على المعنى الثاني (الدعوة إلى ضاللة) نجد اآلیات اآلتیة: قول تعالى: 

 ِیَْدُعو إِلَى اْلَجنَّةِ َواْلَمْغفَِرةِ بِإِْذنِھ ُ ئَِك یَْدُعوَن إِلَى النَّارِ َوهللاَّ ًة . وقولھ تعالى: )221(البقرة:  أُولَٰ َوَجَعْلنَاھُْم أَئِمَّ
أََولَْو َكاَن الشَّْیطَاُن یَْدُعوھُْم إِلَٰى . وقولھ تعالى: )41(القصص:  یَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َویَْوَم اْلقِیَاَمِة َال یُْنَصُرونَ 

ا إِنََّما یَْدُعو ِحْزبَھُ لِیَُكونُوا إِنَّ الشَّْیطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُ . وقولھ تعالى: )21(لقمان:  َعَذاِب السَِّعیرِ  وهُ َعُدّوً
  ).6(فاطر:  ِمْن أَْصَحاِب السَِّعیرِ 

ومن المالحظ في النصوص القرآنیة اآلنفة الذكر أن المضمون الدعوي فیما إذا كان (بیعة ھدى) أم 
ظرا ھذا المضمون ن(بیعة ضاللة) نجد لھ توضیحا في مجرور (إلى) في كال النمطین من اآلیات. وقد یتحدد 

إلى السیاق وحالة القائل، فإذا كان رسوال أو صالحاً من العباد فإن المضمون الدعوى سیكون حتما (بیعة 
(نوح:  قَاَل َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْیًال َونَھَاًراھدى) ومثال ذلك قولھ تعالى على لسان نوح علیھ السالم: 

حدد ما الذي دعا إلیھ نوح، غیر أن ورودھا على لسان النبي دل بداھة على أنھ فھذه اآلیة رغم أنھا لم ت )،5
  دعوة إلى بیعة ھدى. 

وعلى عكس من ذلك، فإن وروده على لسان إبلیس أو أحد من حزبھ سیعني حتما دعوة إلى ضاللة. 
َ مثال ذلك قولھ تعالى:  ا قُِضَي اْألَْمُر إِنَّ هللاَّ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدتُُكْم فَأَْخلَْفتُُكْم َوَما َكاَن  َوقَاَل الشَّْیطَاُن لَمَّ

. وھذا یقودنا )22(إبراھیم:  لَِي َعلَْیُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن إِالَّ أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم لِي فََال تَلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسُكمْ 
إلى القول بأن مصطلح الدعوة لیس من الضرورة بمكان أن یرد مقرونا بما یدعى إلیھ، فیقال مثال: (الدعوة 
إلى هللا) أو (الدعوة إلى اإلسالم) بل یكفي وروده في سیاق أو محیط محدد لیكون داال على مضمون محدد. 

ي بداھة الدعوة إلى بیعة ھدى. على ھذا األساس یمكن فإذا أطلقت (الدعوة) في المحیط اإلسالمي فإنھا ستعن
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) الذي نتناولھ الیوم في محیطنا اإلسالمي، المقصود بھ الدعوة إلى بیعة ھدى (الدعوةالقول بأن مصطلح 
  سواء أوردت لفظة الدعوة مجردة أم مقرونة بما یدعى إلیھ.

ن. یحتاج إلى شيء من التمعن والتبییأما ما الذي تعنیھ الدعوة إلى بیعة ھدى؟ فإن توضیح ذلك بدقة 
وفي ھذا اإلطار لو رجعنا إلى النصوص القرآنیة فإننا نخلص منھا إلى أن الدعوة وردت في سیاقات عدة 

الدعوة إلى هللا. والدعوة إلى الھدى. والدعوة إلى دار واستعماالت مختلفة متقاربة المعنى وذلك كاآلتي: 
. والدعوة إلى الجنة والمغفرة. والدعوة إلى سبیل هللا. والدعوة إلى السالم. والدعوة إلى اإلیمان با�

. وإذا رتبنا ما ورد في ھذه اآلیات فإننا نجدھا النجاة. والدعوة إلى الخیر. والدعوة إلى صراط مستقیم
  تتوزع على ثالثة محاور:

  ؛ النجاة.الجنة والمغفرة؛ 26، وتدل علیھا ألفاظ كل من: دار السالمالدعوة إلى النجاة في اآلخرةـ  1
؛ الھدى 28؛ سبیل الرب27وتشیر إلیھ ألفاظ كل من: الصراط المستقیم الدعوة إلى دین هللا واإلسالمـ  2

  .29والخیر
  ؛ الدعوة إلى هللا.ویشیر إلیھ كل من: اإلیمان بالرب ،الدعوة إلى هللاـ  3

الدعوة فإنھ یعبر عنھ: (الدعوة تعني: وعلى ضوء ھذه المحاور الثالثة لو أردنا تحدید داللة مصطلح 
  . 31اآلخرة) بقصد النجاة في 30إلى اإلیمان با� الواحد األحد، وبمقتضیات ھذا اإلیمان دعوة الناس

  ثالثا: مفھوم وداللة الدعوة في السنة النبویة وقدماء المفسرین وأصحاب السیر.
  مفھوم وداللة مصطلح الدعوة في السنة النبویة الشریفة  -01

مصطلح (الدعوة)  ومما یؤكد ھذا المفھوم وھذه الداللة لمصطلح الدعوة، تخصیص رسول هللا 
للدعاة إلى ھذا المفتاح: (شھادة أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا). وأما إخبار المؤمنین عما یقتضیھ 

ر عنھ بمصطلحات و تعابیر دعوة بل عبَّ  ھذا اإلیمان وما یترتب عنھ من التشریعات واألحكام فلم یسمھ 
ِ أَْخبََرنَا زَ  ُد بُْن ُمقَاتٍِل أَْخبََرنَا َعْبُد هللاَّ ثَنَا ُمَحمَّ ِریَّاُء كَ أخرى كما یتضح من ھذا الحدیث الذي رواه البخاري: (َحدَّ

ِ بِْن َصْیفِيٍّ َعْن أَبِي َمْعبٍَد َمْولَى اْبنِ  ُ َعْنھَُما  ْبُن إِْسَحاَق َعْن یَْحیَى ْبِن َعْبِد هللاَّ َعبَّاٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم لُِمَعاِذ ْبِن َجبٍَل ِحیَن بََعثَھُ إِلَى اْلیََمِن إِنََّك سَ  ِ َصلَّى هللاَّ ٍب فَإَِذا تَأْتِي قَْوًما أَْھَل ِكتَاقَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ِ فَإِْن ھُْم أَطَاُعوا لََك بَِذلَِك فَأَْخِبْرھُمْ ِجْئتَھُْم فَاْدُعھُْم إِلَى أَْن یَ  ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ  أَنَّ هللاََّ  ْشھَُدوا أَْن َال إِلَھَ إِالَّ هللاَّ
َ قَْد فََرَض َعلَْیِھْم قَْد فََرَض َعلَْیِھْم َخْمَس َصلََواٍت فِي ُكلِّ یَْوٍم َولَْیلٍَة فَإِْن ھُْم أَطَاُعوا لََك بَِذلَِك فَأَْخبِْرھُ  ْم أَنَّ هللاَّ

لُوِم َم أَْمَوالِِھْم َواتَّقِ َدْعَوةَ اْلَمظْ َصَدقَةً تُْؤَخذُ ِمْن أَْغنِیَائِِھْم فَتَُردُّ َعلَى فُقََرائِِھْم فَإِْن ھُْم أَطَاُعوا لََك بَِذلَِك فَإِیَّاَك َوَكَرائِ 
 ِ   .32ِحَجاٌب)فَإِنَّھُ لَْیَس بَْینَھُ َوبَْیَن هللاَّ

حین أراد التعبیر عما سیقوم بھ معاذ تجاه قوم غیر  والواضح من ھذا الحدیث أن رسول هللا  
ْن مسلمین للنطق بالشھادة، عبر عنھ بالدعوة فقال: (إِنََّك َستَأْتِي قَْوًما أَْھَل ِكَتاٍب فَإَِذا ِجْئتَھُْم فَاْدُعھُْم إِلَى أَ 

ِ) أما حین أراد التعبیر عما ینبغي أن یفعلھ معاذ یَْشھَُدوا أَْن َال إِلَھَ إِالَّ  ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ تجاه الذین   هللاَّ
سینطقون بالشھادة من إخبارھم عن الفرائض من صالة وصوم وزكاة، فعبر عنھ باإلخبار فقال: (فَإِْن ھُْم 

َ قَْد فََرَض َعلَْیِھْم َخْمَس َصلََواٍت فِي ُكلِّ یَْوٍم َولَْیلٍَة) وذل ز بین ك بقصد التمییأَطَاُعوا لََك بَِذلَِك فَأَْخبِْرھُْم أَنَّ هللاَّ
  .33ین مختلفین عبر مصطلحین منفصلین لئال یختلط األمر على األمة فتترك ھذا على حساب ذلكنشاط

وفعال ھذا ما وقع فیھ العمل اإلسالمي المعاصر مستنفذا قواه وجھده ونشاطھ على حساب العمل 
فة، الشری، ولعل ھذا الحدیث یعد نموذجا من نماذج اإلعجاز االصطالحي في السنة النبویة 34الدعوي الحقیقي

  في تحدید وضیفة وداللة العبارات واأللفاظ المستعملة في الحدیث الشریف. نظرا لمنتھى دقتھ 
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  مفھوم وداللة مصطلح الدعوة عند قدامى المفسرین وأصحاب السیر. -02
وقد كان ھذا التمییز واضحا في العصور اإلسالمیة األولى، لذا نرى المفسرین القدامى یجعلون 

  ھ إال هللا وحده ال شریك لھ) ھي ما یدعى الناس إلیھا.شھادة (أن ال إل
ِۚ َعلَٰى بَِصیَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبََعنِۖي َوُسْبَحاَن  یقول ابن كثیر في تفسیر اآلیة: ِذِه َسبِیلِي أَْدُعو إِلَى هللاَّ قُْل ھَٰ

ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكینَ  إلى الثقلین اإلنس والجن آمرا لھ أن یخبر : (یقول تعالى لرسولھ )108(یوسف:  هللاَّ
الناس أن ھذه سبیلھ أي طریقتھ ومسلكھ وسنتھ وھي الدعوة إلى شھادة أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، 
یدعوا إلى هللا بھا على بصیرة ویقین وبرھان ھو وكل من اتبعھ یدعوا إلى ما دعا إلیھ رسول هللا على بصیرة 

  .35وشرعي) ویقین وبرھان عقلي
ویقول الزمخشري في تفسیر اآلیة نفسھا:(ھذه السبیل التي ھي الدعوة إلى اإلیمان والتوحید 

. ومن المؤكد أن ذلك ال یكون إال لقوم لم یؤمنوا با� ولم یوحدوه بعد. لذلك جعل ابن الجوزي 36سبیلي)
ھذه الدعوة التي أدعو إلیھا  خطاب ھذه اآلیة لقوم مشركین فیقول في تفسیرھا: (قل یا محمد للمشركین:

وجادلھم بالتي ھي . ومن ھنا أیضا یرجع مقاتل الضمیر في قولھ تعالى: 37والطریقة التي أنا علیھا، سبیلي)
  .38إلى أھل الكتاب أحسن

حمد بن موبسبب ھذه الرؤیة البینة فیما یتصل بتمییز داللة المصطلحات لدى المتقدمین فنجد مثال: 
د بن الولید الذي قام بھ تجاه أھالي نجران من غیر المؤمنین بالدعوة في أن ما قام یصف عمل خال إسحاق

  .39بھ خالد نفسھ في وسط إسالمي من تثقیف المؤمنین وتحصینھم بالتعلیم
وبذلك نخلص إلى أن األصل في الدعوة إلى اإلسالم أن تكون لغیر المسلمین، وقد تكون لبعض 

. وإذا أردنا الدقة أكثر یمكننا القول بأن الدعوة: عبارة 40حال غیر المسلمینالمسلمین حینما تكون حالھم مثل 
عن دعوة الناس إلى ذلك القدر من اإلیمانیات األساسیة التي تحقق المستوى األدنى من النجاة في اآلخرة 

ال یكون المرء  وھي الدعوة إلى شھادة أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وكذلك إلى االعتقاد بسائر ما
  .41مسلما إال باإلیمان بھ. األمر الذي یضمن أقل قدر من النجاة في اآلخرة

لیس یعني اختصاص مصطلح الدعوة لغیر المسلمین أن نذر المسلمین المنحرفین عن دینھم في 
 غیھم یعمھون بل من الواجب على أولي األمر من العلماء والحكام والمشرعین واألولیاء، أو كل من لھ

مسؤولیة ووالیة عامة أو خاصة، أن یقوموا بواجب مسؤولیتھم تجاه ھؤالء إشفاقا علیھم، ألنھم سیتعرضون 
للمساءلة یوم القیامة وللعذاب األلیم، وكذلك إبقاء مجتمع المؤمنین مجتمعا صالحا بعید كل البعد عن اآلفات 

المسلمون أن یقوموا بھا بین إخوانھم  االجتماعیة واألخالقیة، تلك ھي مسؤولیة أخرى غیر الدعوة، طولب
  في العقیدة والدین.

ْكَرٰى تَْنَفُع وقد حدد لھا الشارع مصطلحات تخصھا وتناسبھا فسماھا "التذكیر" تارة:  ْر فَإِنَّ الذِّ َوَذكِّ
 )،2(األعراف:  بِِھ َوِذْكَرٰى لِْلُمْؤِمنِینَ ِكتَاٌب أُْنِزَل إِلَْیَك فََال یَُكْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنھُ لِتُْنِذَر  ،اْلُمْؤِمنِینَ 

َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعٍض ۚ تارة أخرى: ، وبـ "األمر بالمعروف والنھي عن النكر"
َالةَ َویُْؤتُوَن  ئَِك یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َویُقِیُموَن الصَّ َ َوَرُسولَھُ ۚ أُولَٰ َكاةَ َویُِطیُعوَن هللاَّ الزَّ

َ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ ۗ إِنَّ هللاَّ تارة:  ،وسماھا بـ "التواصي بالحق والتواصي بالصبر" )71(التوبة:  َسیَْرَحُمھُُم هللاَّ
 ْنَساَن لَفِي ُخْسٍر إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا ْبرِ َواْلَعْصِر إِنَّ اْإلِ الَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ  الصَّ

َ َوأَْصلُِحوا َذاَت بَْینُِكمْ وبـ " اإلصالح " تارة أخرى:  )3-1(العصر:     .42)1(األنفال:  فَاتَّقُوا هللاَّ
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قال: صلى بنا  رضي هللا عنھكما سماھا بـ " الوعظ والوصیة " أیضا: " عن العرباض بن ساریة 
ذات یوم ثم أقبل علینا بوجھھ فوعظنا موعظة مودع ذرفت منھا العیون، ووجلت منھا القلوب.  رسول هللا 

أوصیكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن ھذه موعظة مودع فأوصنا، فقال: " فقال رجل: یا رسول هللا كأن
فإنھ من یعش منكم بعدي فسیرى اختالفا كثیرا، فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین  43كان عبدا حبشیا

المھدیین تمسكوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ وإیاكم ومحدثات األمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
  .44ضاللة"

  رابعا: المصطلحات التي ترادف مصطلح الدعوة
  مصطلح اإلنذار: 01

عنھ  لم یعبرلقد ورد مصطلح " الدعوة" في القرآن الكریم داال على عمل النبوة. وھذا العمل النبوي 
الدعوة " فحسب. بل عبر عنھ بمصطلحات أخرى ترادفھا. وربما یساعد إیراد بعض منھا في القرآن بـ "

رادفات احد. ومن تلك المتتجلیة معنى " الدعوة" بدقة وتحدید أكثر من حیث إنھا تعبیرات مختلفة عن معنى و
  .45اإلنذار" الذي وردت مادتھ إخبارا وإنشاء في مائة وثمانیة وعشرین موضعا من القرآن الكریممصطلح "

أو أنھ كما یقول القرطبي اإلبالغ  46السعود " إعالم المخوف لالحتراز عنھ" وھو لغة كما یقول أبو
الحتراز، فإن لم یتسع زمانھ لالحتراز كان إشعارا واإلعالم، وال یكاد یكون إال في تخویف یتسع زمانھ ل

  .47ولم یكن إنذارا "
یختص بھذا اإلنذار قوم غیر مؤمنین یطمع في إیمانھم بالتخویف من عذاب الجحیم الذي سیقاسونھ 

قَْبلَِك لََعلَّھُْم  لِتُْنِذَر قَْوًما َما أَتَاھُْم ِمْن نَِذیٍر ِمنْ حتما إن لم یؤمنوا. یدل على ھذا االختصاص قولھ تعالى: 
)، 3(السجدة:  بَْل ھَُو اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أَتَاھُْم ِمْن نَِذیٍر ِمْن قَْبلِكَ  )،46(القصص:  یَتََذكَُّرونَ 

 ٌِق لَِسانًا َعَرِبّیًا لِیُْنِذَر الَِّذیَن ظَلَُموا َوبُْشَرٰى لِْلُمْحس َذا ِكتَاٌب ُمَصدِّ ِ الَِّذي  )،12(األحقاف:  نِینَ َوھَٰ اْلَحْمُد ِ�َّ
لُوَن َر اْلُمْؤِمنِیَن الَِّذیَن یَْعمَ أَْنَزَل َعلَٰى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم یَْجَعْل لَھُ ِعَوًجا ۜ قَیًِّما لِیُْنِذَر بَأًْسا َشِدیًدا ِمْن لَُدْنھُ َویُبَشِّ 

الَِحاِت أَنَّ لَھُْم أَْجًرا  ُ َولًَداالصَّ َولَقَْد َجاَء )، 2-1(الكھف:  َحَسنًا َماِكثِیَن فِیھِ أَبًَدا َویُْنِذَر الَِّذیَن قَالُوا اتََّخَذ هللاَّ
 ینَ ْؤِمنِ ِكتَاٌب أُْنِزَل إِلَْیَك فََال یَُكْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمنْھُ لِتُْنِذَر بِھِ َوِذْكَرٰى لِْلمُ  )،41(القمر:  آَل فِْرَعْوَن النُُّذرُ 

  . )2(األعراف: 
وقد أكد المفسرون على ھذا االختصاص، فیقول القرطبي، مثال، في تفسیر اآلیة األخیرة: " واإلنذار 

وتخصیص التذكیر بالمؤمنین ألنھم أما األلوسي فیقول في تفسیره: " 48للكافرین، والذكرى للمؤمنین
. ویقول ابن كثیر: "لتنذر بھ" أي أنزلناه إلیك لتنذر 49"یذان باختصاص اإلنذار بالكافرینالمنتفعون بھ أو لإل

  .50بھ الكافرین"
، وجمیع األنبیاء 51وإذا كانت صیغة اإلنذار الصادرة من رسل هللا الكرام تتوجھ إلى غیر المؤمنین

مطالبون بھا بغیة إحداث اإلیمان في قلوب غیر المؤمنین بھدایتھم، فذلك یدل دون ریب عن اتحاد مضمونھ 
) من حیث إن كال منھما یعني دعوة الناس إلنقاذ أنفسھم من المصیر المأساوي "جھنم " بتحقیق الدعوة(بـ 

  اإلیمان في قلوبھم.
وبسبب ھذا االتحاد في المضمون والمحتوى بین ھذین المصطلحین حین كان هللا یأمر أنبیائھ بصیغة 

حین طلب هللا إلیھ  حدث مع النبي الخاتم محمد  " فإنھم ما كانوا یفھمون منھا غیر الدعوة. مثالھ ماأنذر" 
بأنھ  فكان أن فھم منھ النبي  )214(الشعراء:  َوأَْنِذْر َعِشیَرتََك اْألَْقَربِینَ أن یبدأ دعوة الناس علنا قائال: 

یا ، فقال، بعد أن جمع بني عبد المطلب على مائدة في بیتھ:" 52قد كلف بدعوة قومھ خاصة والناس عامة
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أن  كمأرأیتم لو أخبرت"، ثم صعد الصفا فقال: "بعثت إلیكم خاصة و إلى الناس عامة عبد المطلب، إني بني
اب فإني نذیر لكم بین یدي عذ"؟ قالوا: نعم، قال: "خیال بسفح ھذا الجبل ترید أن تغیر علیكم صدقتموني

ث یمكن إطالق أحدھما بحی اإلنذاربمصطلح  الدعوةھكذا نتلمس تمازج مفھوم وداللة مصطلح  53"شدید
  .54بدل اآلخر حسب حالة المدعویین

  مصطلح التبلیغ: 02
التي وردت مادتھا في القرآن الكریم بالمفھوم ذاتھ قرابة خمس  التبلیغ)نفس الشيء بالنسبة  للفظة (

: إیصال رسالة هللا إلى إنسان أو مجموعة أناس لم اصطالحا، و55: اإلیصاللغةوعشرین مرة، وھي تعني 
تبلغھم الرسالة بعد، بھدف تحقیق اإلیمان في قلوبھم أو إقامة الحجة الرسالیة علیھم على أقل التقدیر، یشیر 
إلى ذلك اآلیات القرآنیة المتعلقة بالبالغ التي دارت صراحة أو ضمنا في نطاق أناس لم یؤمنوا بعد أو یحتمل 

ُ َبِصیٌر بِاْلِعَبادِ نوا مستقبال. یقول تعالى: أال یؤم  فَإِْن أَْسلَُموا فَقَِد اْھتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْیَك اْلبََالُغ َوهللاَّ
 اْلُمبِینُ  فَإِْن تََولَّْیتُْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَٰى َرُسولِنَا اْلبََالغُ  ویقول تعالى: )،214، الشعراء: 20(آل عمران: 

فَإِْن . ویقول تعالى: )82(النحل:  فَإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْیَك اْلبََالُغ اْلُمبِینُ : . ویقول تعالى)92(المائدة: 
َفتََولَّٰى َعْنھُْم َوقَاَل ویقول تعالى: )، 48(الشورى:  أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْیِھْم َحِفیظًا إِْن َعلَْیَك إِالَّ اْلبََالغُ 

  .)93(األعراف:  یَا قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغتُُكْم ِرَساَالِت َربِّي َونََصْحُت لَُكمْ 
فالتبلیغ إذن، یستلزم الجھل بموضوعات اإلیمان وبمقتضیاتھ أو إنكارھا بعد علمھ بھا، فیأتي التبلیغ 

  ة التأكید وطمعا في تراجع الناس عن اإلنكار.في ھذه الصورة األخیرة لیس إلزالة الجھل وإنما لشد
أما إذا بلغ شخص موضوعات اإلیمان ومقتضیاتھ فآمن، ولكنھ تراخى عن العمل وااللتزام، فذھبنا 
لنذكره بغیة دفعھ إلى للعمل بما أمر هللا فذلك ال یسمى تبلیغا، بل ھو تذكیر ونصیحة بعد أن تم التبلیغ. فالمسلم 

وینصح؛ فإذا نصحت مسلما ال یصلي إلى التزام الصالة، فذلك لن یعني إطالقا بأنني  إذا ال یبلغ بل یذكر
ِض اْلُمْؤِمنِیَن َعلَى أبلغھ الصالة وإنما أحرضھ علیھا. وفي ھذا السیاق یأتي قول هللا تعالى:  یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ َحرِّ

ِلبُوا ِمائَتَْیِن َوإِْن َیُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ یَْغلِبُوا أَْلفًا ِمَن الَِّذیَن َكفَُروا بِأَنَّھُْم قَْوٌم اْلقِتَاِل إِْن یَُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن یَغْ 
ولم یقل "بلغ المؤمنین القتال" إذ أن البالغ قد تم في السابق وانتھى، فما بقي )، 65(األنفال:  َال یَْفقَھُونَ 

  الخ. أو...بعده إال التحریض أو التحضیض أو النصح 
وفي ھذ اإلطار كان األجدر على (جماعة التبلیغ والدعوة) الھندیة تسمیة جماعتھا غیر ھذه التسمیة 
  كجماعة اإلصالح أو التذكیر أو...ألن توجھاتھا وغایاتھا تقتصر نظریا وعملیا في الغالب في إطار المسلمین. 

تارة  اإلنذارو الدعوةتارة و البالغرسل على أیة حال، فإن إطالقات القرآن على مھمة األنبیاء وال
أخرى، تدل على دوران ھذه المصطلحات الثالثة في فلك واحد لتحقیق غایة واحدة، وھي إدخال اإلیمان في 

  قلوب غیر مؤمنة إسعادا لھا بالخلد في الجنة األبدیة أو إقامة للحجة الرسالیة علیھا على أقل تقدیر.
  :الخاتمــة

ع مصطلح الدعوة في داللتھ في أغلب أدبیات الفكر اإلسالمي، بعیدا عن نصوص إن منطلق التعامل م
الوحي من جھة، وفھم المتقدمین من أصحاب السیر والتاریخ من جھة أخرى، حاد بكثیر من الكتابات إلى 
استعمال االجتھاد مع مصطلحات تعد من المصطلحات الدینیة ومن المصطلحات الثابتة المنجزة منذ مجيء 

ولذلك أفضت ھذه الدراسة، بعد تتبع وتحلیل لمصطلح الدعوة والتأصیل لمدلولھ القرآني،  سالم إلى الیوم.اإل
  وحضور مدلولھ في وعي كتابات المتقدمین، نخلص إلى النتائج التالیة:
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أن مصطلح الدعوة یطلق على نشاط البالغ وسط أناس غیر مسلمین، وبذلك فإن األصل في الدعوة إلى  .1
 أن تكون لغیر المسلمین، وقد تكون لبعض المسلمین حینما تكون حالھم مثل حال غیر المسلمین. اإلسالم

إن ما یقوم بھ المؤمن تجاه المؤمنین، على اختالف مستویاتھم في التدین وااللتزام، لھ مصطلحات خاصة  .2
ي معروف والنھبھ غیر الدعوة مثل: التحریض، والتحمیس، والتذكیر، واإلصالح، والوعظ، واألمر بال

 عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر... الخ. كما ھو وارد وثابت في نصوص القرآن والسنة.
بحیث یمكن إطالق  ،ھناك تمازج و (ترادف) بین مفھوم كل من داللة مصطلح الدعوة بمصطلح البالغ .3

 أحدھما بدل اآلخر لكن حسب حالة المدعوین.
بین مفھوم كل من داللة مصطلح الدعوة بمصطلح اإلنذار في االصطالح ھناك أیضا تمازج و(ترادف)  .4

 القرآني بحیث یمكن إطالق أحدھما بدل اآلخر لكن حسب حالة المدعوین أیضا.
نالحظ إطالقات القرآن على مھمة األنبیاء والرسل البالغ تارة والدعوة واإلنذار تارة أخرى، تدل على  .5

فلك واحد لتحقیق غایة واحدة، وھي إدخال اإلیمان في قلوب غیر دوران ھذه المصطلحات الثالثة في 
  مؤمنة للنجاة یوم القیامة، أو إقامة الحجة الرسالیة علیھم على أقل تقدیر.
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 كحالة عمر رضا، معجم المؤلفین، دار إحیاء التراث العربي (د.ت). .28
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وأفاق المستقبل، منشورات جمعیة الدعوة اإلسالمیة محمد شمس الحق صدیق أحمد، الدعوة إلى هللا مشكالت الحاضر  .30

 م.1/2001ط
 م.2000 محمود محمد حمودة، محمد مطلق عساف، فقھ الدعوة وأسالیبھا، مؤسسة الوراق، عمان، األردن .31
 م.3/1971وجدي محمد فرید، دائرة معارف القرن العشرین، دار المعرفة بیروت، ط .32

 الھوامش:

قال: ((لیشربن أناس من أمتي الخمر  أن رسول هللا  عن أبي مالك األشعري  5453جاء في صحیح مسلم الحدیث رقم  1
یسمونھا بغیر أسمائھا))، فالنص ھنا یشیر إلى خطورة إسقاط تعریفات ومصطلحات ومفاھیم على غیر مضامینھا، مما 

 ع والتدخل فیما ال یجوز التدخل فیھ أي التحلیل والتحریم، ولقدیؤدي إلى تمییع الثوابت وتوسیع المحدود وتضییق الواس
ظھر جلیا مصداقیة الحدیث في واقعنا المعاصر، فنرى أناسا یشربون الخمر یسمونھا مشروبات روحیة، والتبرج تطور 

ھذا األمر تشخیص  وتقدم، والزنا صداقة، والربا فوائد.، وھذا الفھم لتسمیة األمور بغیر أسمائھا مشھور ومعروف إال أن
لواقع بعض من یسمون أنفسھم دعاة ومنظرین یسقطون المصطلحات على غیر مضامینھا، وما یتبع ذلك من تحلیل وتحریم 
أو تكفیر أو توسیع وتضییق مفض إلى فھم مضطرب معاكس للقواعد والثوابت، وفي نھایة المطاف إلى الشقاق والخالف 

  والتقاتل.. 
: ((ید هللا مع الجماعة ومن شذ شذ في النار))، البتعاد عن جماعتھ شذوذا في النار استنادا لقولھ فنرى مثال فریق یسمي ا

: ((ألن یھدي هللا بك رجال واحدا خیر لك من حمر النعم))، فتشاھد وفریقا یسمي دعوة الناس إلى حزبھ ھدایة لقولھ 
ریده إلى صفھ، وھنا یبدو بوضوح تسمیة األمور بغیر خمسة دعاة مثال من جماعات شتى یتقاتلون لكسب رجل واحد كل ی

اسمھا، ونرى طائفة أخرى تسمي األخوة اإلیمانیة الواردة في اآلیة: ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ ما یكون بین أعضاء الجماعة 
رقا الفة لدعوتھ  فالواحدة وتنسى معاني األخوة اإلیمانیة مع جمیع المسلمین، وما أشنع من یسمي كل الجھود (الدعویة) المخ

: ((إن بني إسرائیل قد افترقت على اثنتین وسبعین فرقة وأنتم تفترقون على مثلھا كلھا في النار إال ضالة، استنادا لقولھ 
فرقة ))، ولھذا الخلل نتائج منھا االتصاف باالزدواجیة، فشخصیتھ مع أحبابھ تختلف عن شخصیتھ في المجتمع وتختلف 

  ناس...عنھا حین (دعوة) ال
وھذا كلھ یمكن تصنیفھ ضمن اإلرھاب الفكري الذي یخوف بھ البعض أتباعھ بتحمیل النصوص ما ال تحتمل، وذلك بتأصیل 

فیرھبون كل من ظھرت علیھ ) تسمیة بعض األمور بغیر أسمائھا، لعلمھم بانصیاع الناس إلى قال هللا وقال: (رسول هللا 
یقول: ((من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة  عالمات االستقالل واالبتعاد والخروج فیقولون أما سمعت حدیث الرسول 

وتفسیره عند بعضھم أن یتبادل المعني األخوة والمحبة بین  –الوالء والبراء  -اإلسالم من عنقھ))، وما أكثر ما یرفع شعار 
وھذا ھو الوالء، وال بد من الخصام والغیبة واإلساءة والسلوك الجاف مع غیر حزبھ من أھل الطرائق والمذاھب  أفراد حزبھ

  األخرى من المسلمین الموحدین وھذا ھو البراء. كل ھذا بسبب العبث في المصطلحات وتسمیة األمور بغیر أسمائھا.
  م.3/1971، بیروت ـ دار المعرفة. ط584، ص6دة "العلم" مجانظر محمد فرید وجدي: دائرة معارف القرن العشرین، ما 2
م. وعلى سبیل المثال فقد أثر عن بول فالیري 8/1985، بیروت، دار العلم للمالیین، ط18حسن صعب: علم السیاسة، ص 3

ما  یھمھم، أأنھ قال في وصف السیاسة: '' لقد ظلت السیاسة زمانا طویال وھي عبارة عن فن منع الناس من الدخول في ما ال
اآلن فقد أصبح للسیاسة معنى آخر ھو فن تعریف الناس باألمور التي یجھلونھا ''. انظر: حسن الحسني، اإلعالم والدولة، 

  .63. عن اإلعالم والدعایة، د. عبد اللطیف حمزة، ص342ص
شورات جمعیة الدعوة اإلسالمیة انظر: الدعوة إلى هللا مشكالت الحاضر وأفاق المستقبل، محمد شمس الحق صدیق أحمد، من 4
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 13/04/2021: تاریخ القبول   01/07/2020 تاریخ اإلرسال:
  

  الملّخص:
لى ع الحدیثة، لكونھا فرضت نفسھا المدنیةإلعالم واالتصال من أبرز فتوحات ا تتعتبر تكنولوجیا

إلى درجة  ھ،ن حیاتھ وجعلتھ یستحضرھا في كّل شؤورت لبّسَ إنسان القرن الواحد والعشرین بشكل رھیب وأَ 
  .وثقافتھوھّویتھ وأفكاره ودعوتھ أنّھا صارت لھا تأثیرات بالغة حتّى على عقیدتھ 

خارقة  الیةاتصعالمیة وإفورة تكنولوجیة َوْسطَ  الّصعدفي مختلف رھیبا  افتخلُّ یعیش  الیوموالمسلم 
  لحیاة.رسالتھ في امجتمعھ ووھّویتھ تداعیات إیجابیة وسلبیة على دینھ و ذه التكنولوجیةلھ جعلت، للعادة

لى والعمل عاإلعالم واالتصال،  تأثیرات اإلیجابیة لتكنولوجیا؛ تّم استقراء التّ الّدراسةوفي ھذه 
  .الدیني واللغوي واألسري ھااإلسالمیة في جانبوالثّقافة لخدمة الّدعوة  ا وتطویعھاتوظیفھتثمینھا و
یة تجاوزھا من ببیان كیفوالقیام على تلك المجاالت،  لبیةاستعراض تأثیراتھا السّ تّم أیضا في المقابل و

ة الّدعوة في خدم ثلمخالل استثمار وسائل اإلعالم واالتصال التقلیدیة والحدیثة واستغاللھا االستغالل األ
هللا  واجب شرعي أمرأداء ضمن  ،العالمفي ونشر الّدعوة اإلسالمیة  مكین لدین هللالتّ لو ،اإلسالمیةوالثّقافة 

یا بأسال اس كافة،عویة حیث بلّغھا إلى النّ في مسیرتھ الدّ  د بھ في كتابھ الكریم واقتداء بنبینا محم فنا وكذا تأسِّ
   ین.ابعین وتابعیھم إلى یوم الدّ حابة والتّ من الصّ  األولىالثة من أھل القرون الثّ 
  تكنولوجیات، اإلعالم، االتّصال، الّدعوة اإلسالمیة، الثّقافة اإلسالمیة. الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
Information and communication technologies (ICTs) is consider nowadays the most thing 

focused by 21st century human being. As it interferes in every domain of his life, yet it affects 
his ideas, religion, and culture all in one. 
         Thus, Muslims are facing a huge problem owing to this incredible revolution in technology 
and communication, the latter had influenced positively and negatively Muslim’s religion, 
identity and society. 
     This study addresses the positive effects of information and communication technologies, 
and the way it is invested to serve Muslim’s religion and culture. In turn the study sheds light 
on the negative effects of ICTs, and displayed the way to avoid it through using these 
technologies in a way that suits Muslim’s religion and principles, thus apply our religion 
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duties as mentioned in the holly "Quraan" and "Sunna", as well as following the former "Saaba" 
and their followers. 
Key words: Technologies, Information, Communication, Islamic culture, Islamic call. 

  :مقدمة
م)، والتي 1977( التي ترأّسھا في أواخر سبعینیات القرن العشریناإلیرلندي  شون ماكبرایدإّن لجنة 

عضوا ینتمون إلى جمیع بقاع العالم، ویمثلون إلى حدٍّ كبیر جمیع االتجاھات العقائدیة  )16( ضّمت ستة عشر
، طرحت وقتھا جملة من األفكار وأقّرتھا وصارت حقیقة )1(والسیاسیة واالقتصادیة والجغرافیة في العالم

 محلّي أو إقلیمي أو عالمي،، فما ِمْن َحَدثٍ "قریة صغیرة"ماثلة الیوم؛ من تلك األفكار مقولة أّن العالم صار 
أو اختراع تكنولوجي، أو فكرة ِمَن األفكار یتمُّ طرحھا أو غیرھا  مّما  وما من تصریح أفقي أو عمودي،

ا كان أو أقّل أھمیّة، إال وبلغ اآلفاق وشاع وانتشر وبلغ أقصى مداه، وكان لھ تأثیره إِْن  یطرأ على العالم ُمِھّمً
بحسب ما یمتلكھ متلقِّي الّرسالة من وازع دیني أو رصید علمي أو وعي ثقافي،  باإلیجاب أو بالّسلب، وھذا

وكذا بحسب قّوة الوسیلة وفعالیتھا، وأیضا بحسب ما تحملھ رسائلھا من مضامین إلى الجمھور المستھدف 
راعا اختبھا، عن طریق وسائل اإلعالم الجماھیریة التقلیدیة والحدیثة على غرار اإلعالم الجدید المتدفّق 

  ومضمونا، ألجل تحقیق مقاصد وغایات تأثیریة أو تغییریة، على المدد القریبة أو المتوسطة أو البعیدة.
فإذا كانت تكنولوجیات اإلعالم واالتصال بھذه األھمیة في االرتقاء باألّمة وتطویرھا وتحقیق 

تكون في المقابل أحد األدوات الخطیرة االزدھار ونشدان التّحّكم في العالم وقیادتھ إلى الخیر والسعادة، قد 
في اإلضرار بمبادئ وقیم األّمة اإلسالمیة فتجعلھا تنسلخ من دینھا وھویتھا، وتجعلھا تذوب في غیرھا      

  من األمم المادیة الملحدة والعلمانیة التي أخذت بأسباب القوة لقیادة العالم.
واقع، یمكن القول كفرضیة؛ بأّن ھذه التّكنولوجیا بھذا المنظور الماثل أمام الباحث والذي یترجمھ ال

  ھي سالح ذو حّدین من حیث النفع والّضرر.
وعلیھ یجدر طرح التّساؤالت اآلتیة: كیف یمكن توظیف وسائل اإلعالم واالتصال في خدمة الدعوة 

اإلسالمیة  لى الدعوةوالثّقافة اإلسالمیة؟ وما السبیل إلى تفادي محاذیر ھذه التكنولوجیات المؤثرة بالّسلب ع
في القرن الواحد العشرین، قرن الفورة التكنولوجیة العارمة وبخاصة في عالم اإلعالم واالتصال؟ ومن 

  خالل مفاصل ھذه الورقة البحثیة تتجلّى اإلجابة عن تلك التّساؤالت وغیرھا.
  أّوال: تحدید مفاھیم الّدراسة:

اإلعالم واالتصال في الّدعوة اإلسالمیة، ینبغي منھجیا قبل الحدیث عن أھمیة وخطورة تكنولوجیات 
  الوقوف عند مدلول تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، والّدعوة اإلسالمیة.

  التكنولوجیا: -1
) وتعني بالعربیة: technologique)، والفرنسیة (technologyمشتقة من اللفظة اإلنجلیزیة (

  .)2(التَّقانة أو التقنیة أو الوسائل التقنیة
كلمة معّربة ال أصل لھا في كتب اللغة والقوامیس، وما یقابلھا في اللغة العربیة  "تكنولوجیا"وكلمة 
والذي معناه: الطریق أو  "تكنیك":مكونة من مقطعین ھما:  "تكنولوجیا"وكلمة "التّقنیة"، ھو مصطلح 

: والتي تعني العلم، وبالتالي یكون معنى الكلمة إجماال: "علم الوسیلة الذي بھا یستطیع "لوجي"الوسیلة، و
"فھو تبادل األفكار  والمعلومات واآلراء بین الطرفین، أو أكثر عن االتّصال: اإلنسان أن یبلغ مراده"، أّما 

كنولوجیا تتالي نعني بكلمة؛ طریق أسالیب ووسائل مختلفة مثل: اإلشارة، الكالم، القراءة، والكتابة، وبال
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: "أيُّ أداة أو جھاز أو وسیلة تساعد على إنتاج وتوزیع أو تخزین أو استقبال أو عرض البیانات االتّصال
  .)3(واسترجاعھا"

"ھي مجموع التّقنیات واألدوات أو الوسائل أو النظم التي توظَّف لمعالجة  فتكنولوجیا االتّصال:
اد توصیلھ بعملیة االتصال الجماھیري أو الشخصي أو الجمعي أو التنظیمي، المضمون أو المحتوى الذي یر

حیث تُجمع المعلومات والبیانات المسموعة والمكتوبة والمصورة والمرسومة والمسموعة والمرئیة 
ھذه البیانات والمعلومات ثم استرجاعھا  ، ثم تخزیناإللكترونيوالمطبوعة والرقمیة عن طریق الحاسوب 

ھذه المواد االتصالیة، أو الرسائل، أو المضامین المسموعة أو المرئیة  المناسب، ثم عملیة نشر في الوقت
  .)4(أو المطبوعة أو الرقمیة ونقلھا من مكان إلى آخر وتبادلھا"

إّن االتصال من أقدم أوجھ النشاط اإلنساني الیومیة، یدور حول استقبال أو إرسال اتصال بالكالم أو 
ستماع أو القراءة أو الكتابة أو اإلشارة، وقد یكون بین شخصین أو جماعتین، أو بین شخص المشاھدة أو اال

  وجماعة أو العكس.
عناصر االتصال إلى خمسة عناصر وھي: المرسل والرسالة والوسیلة  ھارولد الزویلولقد أوصل 

دوات االتصالیة (النتیجة)، فیكون بذلك؛ مجموعة متنوعة من الوسائل واأل والمستقبل ورجع الصدى
المتوفرة لدى اإلنسان، ومجموعة من الكیفیات والعملیات التي یقوم من خاللھا بتوظیفھا في تحصیل وتبادل 
المعلومات والمعارف ثم استخدامھا في شؤونھ المادیة والمعنویة، فعملیة االتصال بین الناس من حیث المبدأ؛ 

ھ، فھو دائم ومتطور ومتناٍم في صوره وأشكالھ وأسالیبھ أمر فطري مالزم لإلنسان منذ وجوده وإلى فَنَائِ 
  ووسائلھ وآلیاتھ، متماشیا مع تطور الحیاة اإلنسانیة في شتى المجاالت.

  اإلعــــالم: -2
: مأخوذ من مادة(َعلَِم)، وعلم الشيء علما: عرفھ، وشعر ودرى بھ، وأیقن بھ، وصّدقھ، في اللغـة

ره إیاه، الخبر: استخب واستعملھه بھ، وأعلم فالنا األمر حاصال: جعلھ یعلمھ، وأتقنھ، وأعلم فالنا الخبر: أخبر
  . )5(والعلم: إدراك الشيء بحقیقتھ، وھو نقیض الجھل"

: تباینت آراء الدارسین والمتخصصین في تعریفھ، حیث تأثر كل عالم بمجال علمھ، االصطالحوفي 
عریف مرعي مدكور الشتراكھ مع تعریفات غیره واتسع مفھومھ في عصرنا الحاضر، وقد اقتصرُت على ت

المتخصصین وإیفائھ بالمعنى المراد حیث قال: "اإلعالم ھو تزوید الناس باألخبار الصحفیة والمعلومات 
السلیمة والحقائق الثابتة التي تساعدھم على تكوین رأي عام صائب في واقعة من الوقائع أو في مشكلة من 

، ویؤید ھذا )6(الرأي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة الجماھیر واتجاھاتھا ومیولھا" المشكالت، بحیث یعبِّر ھذا
(أتوجروت): "التعبیر الموضوعي عن عقلیة الجماھیر ولروحھا ولمیولھا  التعریف تعریف العالم األلماني

  .)7(واتجاھاتھا"
نولوجي التطور التك (القرن الواحد والعشرون) یشھد اإلعالم تطورا كبیرا، بفضل ففي القرن الحالي؛

الة ، الرساألنترنتالمتنامي، حیث لم یبق محصورا في الصحف واإلذاعة والتلفزیون، بل تعداھا إلى 
لمباشرة ، واألحادیث والرسائل ااإللكتروني، الفاكس، الھاتف النقال، البرید اإللكتروني، النشر اإللكترونیة

في بدایة القرن الواحد والعشرین المیالدي  ظھر اإلعالم ، و)8(وغیر المباشرة بالفاكس وبالھاتف وباإلعالن
الجدید من خالل وسائل التواصل االجتماعي المختلفة مثل: (الفیسبوك، التویتر، الواتساب، االنستغرام، 

  الیوتیوب وغیرھا، فصارت لھا آلیات جدیدة في االتّصال والتواصل واإلعالم.
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ول؛ بأّن اإلعالم ھو كل ما ینقلھ المرسل فردا أو جماعة إلى وبناء على التّعریفات السابقة، یمكن الق
المستقبل فردا أو جماعة بكل ما تیّسر لدیھ من وسائل التواصل القدیمة والحدیثة، وما یمكن أن یستجّد منھا 

ده یفیما یُستقبَل من الزمن، بغیة تبلیغ الرسائل قصد التأثیر في المتلقي وإقناعھ أو تغییر واقعھ، وفق ما یر
  مرسل الرسالة اإلعالمیة.

  الّدعوة اإلسالمیة:  -3
ْعَوةُ، والقائم بھا  الّدعوة في اللغة كلمة مشتقة من الفعل الثّالثي َدَعا یَْدُعو َدْعَوةً وُدَعاًء، واالسم: الدَّ

ْعَوِة في اللغة تدور مضامینھا حول عّدة  معاٍن أھّمھا: یسمَّى َداِعیَةً، والجمع: ُدَعاةٌ، وعلیھ فمشتقات الدَّ
غبَةُ، التّمنّي، الَحثُّ  َؤاُل، الرَّ َعاُء، االستحضار، االْجتَماُع، األََذاُن، السُّ االستمالة، النِّداء، الطَّلب، الدُّ

َعایَةُ...إلخ   .)9(والدِّ
  لھا تعریفات عدیدة منھا: والّدعوة في االصطالح:

من ربّھ سبحانھ وتعالى،  اإلسالم، الذي جاء بھ محمد "المقصود بالّدعوة إلى هللا الّدعوة إلى دینھ وھو  -1
    )10(فاإلسالم ھو موضوع الّدعوة وحقیقتھا".

   .)11(عّرفھا أبو الفتح البیانوني بقولھ: "تبلیغ اإلسالم للناس، وتعلیمھ إیاھم، وتطبیقھ في واقع الحیاة" -2
لة ا -3 لنّشاط االتّصالي الّشمولي الذي یمارسھ الّدعاة اإلسالمیون وعّرفھا أحمد عیساوي بقولھ: "ھي محصِّ

في مرحلتي التّغییر والبناء على الّصعیدین المحلّي والعالمي بھدف التّعریف برسالة اإلسالم، التي أنزلھا هللا 
الممكنة  ةتبارك وتعالى على نبیّھ محمد صلى هللا علیھ وسلم، وذلك عبر مختلف الوسائل والتَّقَنِیَّات الحضاریّ

  .)12(تأسیسا على األطر المرجعیّة المقّدسة منطلقا وممارسة ومنھجا وأسلوبا وھدفا"
وتأسیسا على التعریفات السابقة للّدعوة اإلسالمیة؛ یمكن القول بأنّھا: قیام المسلمین المكلّفین ببذل 

عة، حتّى ا، بوسائل وأسالیب مشروالجھد واستفراغ الُوسع لتبلیغ رسالة اإلسالم إلى الناس كافّة والتّعریف بھ
  یعتنقوھا ویعملون بھا في جمیع شؤون حیاتھم، لیسعدوا في الدنیا واآلخرة، ویفوزوا برضوان هللا تعالى.

  الثّقافــــة:  -4
(ثَقَُف)، ومن معانیھا: الفطنة والحذق، وسرعة الفھم، التھذیب، وتقویم  مصدر الثّقافة في اللغة:

  .)13(األمور المعنویة أكثر من المعاني المادیةالمعوج، وتستعمل في 
لھا تعریفات عدیدة أھمھا: "ھي التراث الحضاري والفكري النظري والعملي، الذي وفي االصطالح: 

تتمیّز بھ أّمة ما، وینسب إلیھا، ویتلقاه أفرادھا في حیاتھم"، وعّرفھا مجمع اللغة العربیة بأنّھا: "العلوم 
  . )14(یطلب الحذق فیھا"والمعارف والفنون التي 

فقد ذكر الّدارسون والمفكرون المسلمون تعریفات عدیدة تتمحور حول  الثّقافة اإلسالمیة؛وأّما معنى 
اإلسالم، منھا أنّھا تعني: "الشخصیة اإلسالمیة التي تقوم على عقیدة التوحید وعلى تطبیق الشریعة اإلسالمیة 

  .)15(واألخالق اإلیمانیة المستقاة من مصادر اإلسالم األساسیة وھي الكتاب والُسنَّة"
: ھي اإللمام بأھّم المعارف والعلوم اإلسالمیة واإلنسانیة العاّمة مثل: قافة اإلسالمیةفالثوعلیھ؛ 

العادات والتقالید والفنون واآلداب واللغة في إطار مقاصد وضوابط اإلسالم الذي تضبطھ مرجعیة مقدسة 
ال ئمة عبر العصور فأساسھا القرآن والُسنَّة واجتھادات الصحابة والتابعین وتابعیھم رضي هللا عنھم، واأل

  تخرج عن روحھ وال تصادم أصولھ وركائزه.
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  ثانیا: االتّجاھات التّأثیریة لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال على الّدعوة والثقافة اإلسالمیة:
، الذي ضیّق اسمھ بعض لجنة شون ماكبراید"إّن عالم القریة الصغیرة حسب اصطالح "

حصرا فأسموه بأسماء أخرى كالغرفة الصغیرة، أو أیقونة في سطح  المتخّصصین الیوم إلى اصطالح أكثر
مكتب حاسوب، أو في ھاتف ذكي محمول، والذي یشّكل عالمنا العربي واإلسالمي الیوم أحد أركانھ الرئیسة 
وأحد أطرافھ الفاعلة فیھ، أو باألحرى المفعول بھ في الغالب، فھو لیس بمنأى عن ھذا الفضاء الواسع الذي 

َت بكل تلك األوصاف، یحكمھ مدُّ وجزُر التغیُّرات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة المتسارعة والمتقلبة، سواء نُعِ 
في العالم المادي في جانبھ التكنولوجي االتصالي واإلعالمي، أو في العالم المعنوي واألدبي في جانبھ 

  العقائدي التصوري والفكري والثقافي.
تصال الكثیرة المتنوعة والمتطورة، من خالل أشكالھا ومضامینھا وتطبیقاتھا فتكنولوجیا اإلعالم واال

الفائقة الفّعالیة، ومن خالل استعماالتھا الكثیرة والمتواصلة دون انقطاع من طرف شرائح المجتمعات 
إقلیمیا ا والمتباینة ِسنًّا ومستوى والمتباینة مادیا وعلمیا، والموزعة في ھذا العالم المترامي األطراف محلی

وعالمیا، برزت في تأثیراتھا على واقع اإلنسان بمختلف شرائحھ، وعلى مرجعیاتھ وعقائده وتصوراتھ 
وأفكاره، بل وحتى على مواقفھ وسلوكاتھ، فما كان من مضامینھا خادما لإلنسان، فھذا من تأثیراتھا وفتوحاتھا 

لَّم الل األمثل وتوظیفھا فیما یقّدم النفع بحسب ساإلیجابیة علیھ، وھنا ینبغي استثمارھا واستغاللھا االستغ
  األولویات من حیث األھمیة: األكثر أھمیة، فاألھّم، فالمھم، فاألقل أھمیة.

وفي المقابل ما كان عامل ھدم وتشویھ وإضرار، فھذا من تأثیراتھا السلبیة علیھ، وبالتالي ینبغي تحّمل 
عمق وجّدیة، ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة إلیقاف تداعیاتھا المسؤولیة بالتوقف عندھا ببحثھا ودراستھا ب

السلبیة وإیجاد البدائل والطرق والوسائل واألدوات واآللیات الكفیلة بترشیدھا وحسن استعمالھا واستغاللھا 
  فیما یحقق النفع العام ویحقق المصالح العلیا لإلنسان المكّرم.

ْجمات كثیرة في شتى المجاالت؛ وكثیُرھا منشؤه السیاسات إّن واقع العالم اإلسالمي الیوم یعیش ھَ 
وقیاداتھ الحاكمة، وسیاساتھا تجاه اآلخر الذي یترّصد  -أنظمة العالم اإلسالمي-الممارسة من قِبَِل أنظمتھ 

  ساكنة العالم اإلسالمي، ویعمل على احتوائھا وتدجینھا وتسخیرھا لخدمة مصالحھ.
الحدیثة؛ استھداف الغرب لثوابت العالم اإلسالمي، بَْدًء بمحاوالت تشویھ ِمْن ھذه الھَْجمات القدیمة 

، لجعلھ یعیش انفصاما في شخصیتھ، وانتھاء بخرق -األسرة -دینھ وتھمیش لغتھ واختراق نواة مجتمعاتھ 
  سیادة أوطانھ وبسط نفوذه على أراضیھ ونھب خیراتھ واستغالل مقّدراتھ.

یة، تعیش األّمة اإلسالمیة تدافعا بین عقائد وأفكار وفلسفات ولیس بعیدا عن الّساحة العالم
وأیدیولوجیات متناقضة على أراضیھا، وما زاد األمَر تعقیدا، والتَّحّدَي تعاظما؛ ما تعانیھ من ضعف وتخلف 
وفساد في كّل المیادین، وخضوعٍ وتبعیٍة وعمالٍة للغرب، وما تشھده من حروب وخالفات واضطرابات 

داد شرخا یوما بعد یوم، باإلضافة إلى كونھا غیر منتجة وبخاصة في عالم تكنولوجیا اإلعالم وفُرقة تز
واالتصال، ألّن بھذه المنتجات العالیة الّدقة المتناھیة التطور تُدار وتُسیَّر شؤون العالم كلّھ، لھذا جعل الغرب 

وفیرة، بل صارت من أھم حقولھ الحیویة  في منھا أحد مصادر ثروتھ وموارده المالیة التي تُِدرُّ علیھ أرباحا 
َق إلیھ منتجاتھ المتنوعة، فاستطاع أن یجعل منھ مستھلِكا كبیرا لھا بامتیاز، بل وجعل من  االستثمار، لیسوِّ
ھذه التّكنولوجیا الجدیدة أحد الّسبل الفّعالة في صناعة الرأي والقناعات وتوجیھ وإدارة المواقف والّسلوكات، 

دت األمة اإلسالمیة نفسھا أمام معالم طریق مزدوج یسیر في اتجاھین متباینین على اعتبار أّن ومن ھنا وج
  تكنولوجیات اإلعالم واالتّصال بالنسبة للّدعوة اإلسالمیة تُعتَبَر سالحا ذو حّدین، ویتمثّل االتّجاھان في:
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یلة ناجعة  في الصّد عن الّدعوة والذي یَعمل على جعل تكنولوجیا اإلعالم واالتصال وساالتّجاه األّول: 
اإلسالمیة والوقوف في وجھھا سدا منیعا، وتسخیرھا في تشویھ اإلسالم ومحاربتھ والتخویف منھ، فأشاع 

  وھذا ما ثبت حقیقة قاّرة عند اإلنسان الغربي. (اإلسالموفوبیا)،ما یعرف بــ: 
شر لعالمیة، حیث سّخر ھذه التكنولوجیا لنویمثّل ھذا االتّجاه الغرب الّصلیبي المتصھین واإلمبریالیة ا

دیاناتھ المحّرفة وأفكاره الباطلة وتحقیق مصالحھ الخاّصة، ووظّفھا بقّوة لمحاربة اإلسالم والمسلمین داخل 
  .)16(وخارج أوطانھم

لھذا عمل القائمون على وسائل اإلعالم واالتصال بتقنیاتھا العالیة الجودة، من الّساسة والمنظِّرین 
براء والمتخّصصین من نخب الغرب على تثبیت ھذه الھواجس في تصورات اإلنسان الغربي من خالل والخ

لھ من األخبار واألفالم والبرامج الوثائقیة والترفیھیة والتعلیمیة واإلعالنیة واإلشھاریة وغیرھا،  ما یقّدمون
كاره وفُتنوا مغتربین الذین تأثّروا بأفمن التّغریبیین وال باإلضافة إلى تعبئة فئة عریضة مّمن ھم على شاكلتھ

َر كَل الوسائل واإلمكانات المتاحة لدیھ ذلك، وعمل  في بحضارتھ المادیة وبتصوراتھ وقناعاتھ الفكریة، فََسخَّ
على استثمار ھذا االنفجار التكنولوجي اإلعالمي واالتصالي، لیوظفھ بفعالیة في محاولة إزاحة اإلسالم من 

یق مصالحھ المادیة والمعنویة التي یسعى إلى تحقیقھا بأیّة وسیلة وبأّي أسلوب وتحت طریق الغرب ومن طر
  ). الغایة تبّرر الوسیلةأّي ظرف تماشیا مع النّظریة المیكیافیلیة القائلة: (

فقام الغرب بمحاوالت حثیثة ومستمرة معتمدا في ذلك على مؤسسات وھیئات ومنظمات رسمیة وغیر 
وخارجیة الختراقھ وإحالل محلھ معتقداتھ وأفكاره، ودسِّ المفاھیم المغلوطة واألفكار الھّدامة رسمیة داخلیة 

أْن تقلل من خطر الّدعوة اإلسالمیة علیھ، وتعرقل سیرھا نحو مواطنیھ ورعایاه  -حسبھ-التي من شأنھا  فیھ،
لیة في الوصول إلى قطاع عریض على اختالف معتقداتھم وأعراقھم، وبغیة منعھا من القیام بمھاّمھا الّرسا

من جمھور المدعّوین اإلقلیمیین والعالمیین، ومنع إخراجھم مّما ھم فیھ من ضالل عقدي، وتیھ فكري، 
وانحالل خلقي، وانحراف سلوكي، وطغیان مادّي، األمر الذي جعل الغرب ومن تبعھ من المسلمین 

  یعیشون في فراغ روحي وحیاة بھیمیة بئیسة.التّغریبیین الذین نجح في سلخھم من عقیدتھم وھویتھم، 
دعا أصحاب ھذا االتّجاه إلى توظیف تكنولوجیا اإلعالم واالتصال لخدمة الّدعوة  االتّجاه الثّاني:

و(عبد اللطیف حمزة) وغیرھم من الباحثین  اإلسالمیة؛ أمثال(محّمد سید محّمد) و(إبراھیم إمام)
رع) (أحمد زا اإلسالمي وإیجاد أرضیة صلبة لتطبیقھ، وھو ما أّكد علیھالمتخّصصین بالّتنظیر لإلعالم 

و(محّمد عبد الواحد طرابیة) أستاذا اإلعالم واإلعالم اإلسالمي بجامعة األزھر، واللّذان یریان بأّن 
عریف تّ لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال أھمیةً ال یُستھان بھا في خدمة الّدعوة والثقافة اإلسالمیة، من خالل ال

بھا ونشرھا وتحسین صورة اإلسالم التي شّوھھا الغرب في أذھان أبنائھ، واستخدام كّل الوسائل المشروعة 
، والّسعي إلى التمكین لإلسالم في العالم بتوّسل ھذه التكنولوجیا في الدعوة إلیھ بالحكمة والموعظة )17(في ذلك

ى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلھُْم بِالَّتِي ِھَي أُْدُع إِلَ الحسنة والجدال بالحسنى، لقولھ تعالى: 
إّن الّدین ]، لتجسید حقیقة ربانیة وترسیخھا في قلوب المدعوین؛ وھي قولھ تعالى:125 :[النّحل أَْحَسن

َغْیَر اِإلْسَالِم ِدینًا فَلَْن یُْقبََل ِمْنھُ َوھَُو فِي اآلِخَرِة َوَمْن یَْبتَغِ  ] ولقولھ تعالى:19 :[آل عمران عند هللا اإلسالم
  ]، على اعتبار أّن اإلسالم  خاتم الرساالت الّسماویة وِمْسك الّشرائع اإللھیة.85 :[آل عمران ِمَن اْلَخاِسِرین

بَّاني  كما أمٌر ر -عوةالدّ -إّن التّبشیر بالّدعوة اإلسالمیة والتّرغیب فیھا وتبلیغھا واجب شرعي، لكونھا 
ر في كثیر من نصوص القرآن الكریم، وھو أیضا  نھ ُمَؤكَّد بتوجیھ م -واجب الّدعوة  إلى هللا-ھو ثابت ومقرَّ

  من خالل أقوالھ وأفعالھ وتقریراتھ المبسوطة في كتب السنّة الّنبویة الّشریفة وكتب الّسیرة العطرة، حیث
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عویة واقتدى بھ صحابتھ الكرام والتّابعون وتابعوھم من بعده، وھذا إلخراج في سیرتھ الدّ  تمثّلھا الرسول 
الناس من ظلمات الجھل والتیھ والضالل إلى نور العلم والھدایة والّرشاد، وَجْعلِِھم ینعمون بالسالم واألمن 

ألھ رستم: سفي العالم، فتتحقق سعادتھم في الدارین، تجسیدا لمقولة ربعي بن عامر رضي هللا عنھ حینما 
"ما جاء بكم" فأجابھ ربعي بن عامر قائال: (هللا جاء بنا، وھو بعثنا لنخرج َمْن یشاء ِمْن عباده من ضیق 

  .)18( الدنیا إلى سعتھا، وِمْن جور األدیان إلى عدل اإلسالم)
وجیة تكنولِمْن ھنا وجد العالم العربي واإلسالمي نفسھ أمام تحّدیات كبیرة، قذفتھا أمامھ ھذه الثورة ال

في عالم اإلعالم واالتصال، فالتّحّدي األّول؛ قد یستثمرھا المسلمون ویحسنون استغاللھا االستغالل األمثل 
واالستفادة منھا في خدمة الدعوة اإلسالمیة؛ بالتعریف بھا والدعوة إلیھا والتّرغیب فیھا والتّبشیر بھا ونشرھا 

ال الناس فیھا طواعیة بالحكمة والموعظة الحسنة واإلقناع من وبالتالي التّمكین لھا في أرض الواقع، وإدخ
  غیر إكراه وال إجبار.

والتّحّدي الثّاني یتمثّل في الوضع البئیس الذین یعیشھ المسلمون من ضعف وتخلف وركود، وعدم 
ستھلكا م إنتاج في التكنولوجیا عموما وفي تكنولوجیا اإلعالم واالتصال خصوصا، إذ یَُعدُّ العالم اإلسالمي

لھا، حیث استھدفھ الغرب بأنظمتھ وھیئاتھ ومنظماتھ التي حشدت جھودھا ووّجھت متخّصصیھا لصناعة 
الرأي العام العربي واإلسالمي وصیاغة مواقفھ وردود أفعالھ، بل والعمل على تكوینھ وفق منھجھ ورؤیتھ، 

  المي.حساب مصالح العالم العربي واإلس حتّى یخدم أفكاره ویستجیب لتطلعاتھ الرامیة إلى تحقیق أھدافھ على
وعلیھ استطاع الغرب بإمكاناتھ الھائلة أن یُحیَِّد الكثیر من أبناء المسلمین عن دینھم وعقیدتھم ویجعلھم 
یتنّكبون شریعتھم ویَُشكُّون في مدى صالحیتھا في حیاتھم، ویَتََخلَّون عن أفكارھم وقناعاتھم، ویَتبنَّْون أفكار 

قضة لدینھم وھویتھم ومبادئھم، ثّم یتقّمصون بعد ذلك دوره؛ فیَدعون إلى أفكاره ویُنفِّذون الغرب المنا
  مخططاتھ نیابة عنھ، مقّدمین لھ بذلك خدمات كبیرة دون مقابل.

وقبل العرض العام النعكاسات تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في جانبیھا اإلیجابي والسلبي على الدعوة 
ال بأس من اإلشارة إلى بعض الخصائص التي تتمیّز بھا ھذه التكنولوجیا، ألّن ما اشتملت  والثقافة اإلسالمیة،

عد َسلبا وإیجابا.    علیھ من ممیزات جعلتھا أداة أساسیة في الضغط والتّأثیر والتغییر في كل الصُّ
التعریف  یثفبالنسبة للّدعوة اإلسالمیة؛ فقد كان لھا تأثیر كبیر علیھا وعلى القائمین علیھا من ح

باإلسالم وتبلیغھ وممارسة اإلصالح والتوعیة والتغییر والبناء وغیرھا من الوظائف الحضاریة التي 
  یقتضیھا االستخالف في األرض.

وقد لّخص أحد الباحثین ممیزات ھذه التّكنولوجیا بقولھ: "من أبرز ممیزات وخصائص اإلعالم 
 ة االستخدام، شبابي، متعدد اللغات، التدفق الخبري الّدائم علىالمعاصر: االتصال السریع، قلة التكلفة، سھول
وغیرھا، العالمیة، القدرة على التعبئة، التوقُّع المسبق  واألنترنتمدار الساعة من خالل ِخْدَمات الھاتف النقَّال 

  .   )19(للَحَراك الشعبي، التحرر من قیود السلطة السیاسیة، االتصال األفقي أو التّشبیك"
الخصائص وغیرھا جعلت من تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة تُسھم بشكل كبیر في صناعة  ھذه

المواقف تجاه الّدعوة اإلسالمیة، سواء بخدمتھا من خالل توظیفھا لصالحھا بالّدعوة إلى اإلسالم ونشره 
  والتّمكین لھ، أو باإلضرار بھا من خالل استعمالھا ضّدھا بتشویھھا والصّد عنھا.
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ثالثا: الجوانب اإلیجابیة والّسلبیة لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال على بعض مجاالت الّدعوة والثّقافة 
  اإلسالمیة

إّن الدعوة اإلسالمیة في مفھومھا العام تتمثّل في رسالة اإلسالم الربانیة الخاتمة التي كلّف هللا تعالى 
َال یَأْتِیِھ اْلبَاِطُل ِمْن بَْیِن :القرآن الكریم الذي قال فیھ هللا تعالىبھا رسولھ صلى هللا علیھ وسلم بتبلیغھا بتبلیغ 

]، ومن خالل تبلیغ ُسنَّة رسولھ التي قال فیھا رسول 42 :[فّصلت یََدْیِھ َو َال ِمْن َخْلفِِھ تَْنِزیٌل ِمْن َحِكیٍم َحِمید
ْكتُْم بِِھَما: ِكتَاَب هللاِ، َوُسنَّتِي) ، فا� تعالى وصف اإلسالم ) 20(هللا ق: (تََرْكُت فِیُكْم أَْمَرْیِن، لَْن تَِضلُّوا َما تََمسَّ

اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم   تعالى فیھ:بالكمال والتمام الذي بھ سعادة البشریة ونجاحھا إِن اعتصمْت بھ، قال هللا
قال ابن كثیر في تفسیر اآلیة: "ھذه أكبر  ]، 03 :[المائدة َوأَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اِإلْسالََم ِدینَا

 ین غیره، وال إلى نبي غیرنعم هللا عّز وجل على ھذه األّمة، حیث أكمل تعالى لھم دینھم، فال یحتاجون إلى د
نبیھم، صلوات هللا وسالمھ علیھ؛ ولھذا جعلھ هللا خاتم األنبیاء، وبعثھ إلى اإلنس والجن، فال حالل إال ما 
أحلّھ، وال حرام إال ما حرمھ، وال دین إال ما شرعھ، وكل شيء أخبر بھ فھو حق وصدق ال كذب فیھ وال 

  .    )21(خلف"
والتحاقھ بالّرفیق األعلى؛ نضج اإلسالم ولم یبق طفال كما یّدعي المستشرقون،  وبوفاة رسول هللا 
  فكان بذلك تمامھ وكمالھ.

إّن تكنولوجیا اإلعالم واالتصال على ما لھا من تأثیرات ضارة بالّدعوة والثقافة اإلسالمیة، إالّ أّن لھا 
 إلیجابیةا، حیث یشھد المسلمون بعض آثارھا في المقابل تأثیرات إیجابیة وِخْدمات جلیلة فھي سالح ذو حدین

الماثلة أمامھم، وھذا لیس مجرد طفرة، وإنّما بتوجیھ رباني وعنایة إلھیة، فا� تعالى ھو الذي یمّكن لدینھ 
ابتداء وانتھاء، باإلضافة إلى توفیق هللا تعالى لعباده المخلصین في االستفادة منھا في حیاتھم وفي معادھم، 

التّمكین لدینھ ونصرتھ وخدمة مبادئھ وشعائره، بَجْعلِھَا أحد الوسائل الناھضة باإلسالم والّدافعة  بتوظیفھا في
بھ نحو اآلفاق، وإخراج البشریة مّما مّسھا من دنسٍ وفساد وتیھ وغیرھا من المعاني التي تأباھا الفطرة 

م، فتُسھم بذلك تكنولوجیات اإلعالم السلیمة، وتأباھا كّل نفس سویّة حّتى ولو كانت على غیر ملّة اإلسال
  واالتصال في حلِّ الكثیر من اإلشكاالت الّصعبة والمسائل الخطیرة التي یعیشھا إنسان األلفیة الثّالثة.

من تلك القضایا الھاّمة الخادمة للّدعوة والثّقافة اإلسالمیة التي تعّد من ركائزھا األساسیة والتي 
تي تمثیال ال حصرا ھي؛ الّدین اإلسالمي واللغة العربیة باعتبارھما أھم سأقتصر على ثالثة منھا في دراس

  ركائز الھویة اإلسالمیة، وكذا األسرة باعتبارھا نواة المجتمع وأساس بناء الوطن واألّمة اإلسالمیة:
  الّدین اإلسالمّي:  -1

لة لتركیبتھ االّدین اإلسالمي عقیدة وشریعة وأخالق، ال یمكن استبعاد أحد أركانھ الثّالث لّربانیة، ة اْلـُمَشكِّ
وأّي محاولة لفصل إحداھا عن األركان األخرى، یخرجھ عن قدسیتھ الربانیة إلى لوثات التّحریف البشریة 

  وإلى المادیة البحتة أو الرھبانیة المطلقة، التي مّست شرائع أھل الكتاب الّسماویة.
د الدین اإلسالمي فبإقامتھ كما أمر هللا أن یُقام بتصحیح قال الّشیخ البشیر اإلبراھیمي: "فأّما إحیاء مج

، والمتأّمل في تاریخنا اإلسالمي یجد سنّة التّدافع ماثلة )22(أركانھ األربعة: العقیدة والعبادة والمعاملة والخلق"
ھ تفي الواقع المعیش، فھي المحك المتحان كل صاحب مبدأ أو رسالة في الحیاة، واختبار مدى إیمانھ بفكر

وِقیَِمھ التي یتبنّاھا، والتأكد من مدى ثباتھ علیھا والتضحیة ألجلھا، والّدین یعّد من بین تلك المبادئ القویة 
والقیم السامیة التي وقع التّدافع علیھا بین بني البشر، وعلى أساسھا تتمایز قِیَم الخیر والشّر وقِیَم الحق 

 أََحِسَب النَّاُس أَن یُّْتَرُكوا أَن یَّقُولُوا آَمنَّا َوھُْم َال یُْفتَنُون :والباطل والخبیث من الطیب؛ لقول هللا تعالى
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 َما َكاَن هللاُ لِیَِذَر اْلُمْؤِمنِیَن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَْیِھ َحتَّى یَِمیَز اْلَخبِیَث ِمَن الطَّیِّب وقال أیضا:، ]02 :[العنكبوت
  ].179  :[آل عمران

بدایة الثّورة الّصناعیة والتطور التّكنولوجي الكبیر في جانبھ االتصالي واإلعالمي لقد عمل الغرب منذ 
المزدھر، على العمل بكل ما أوتي على تسخیر الفورة التكنولوجیة في خدمة مصالحھ المادیة والمعنویة، 

بیة التي لصلیوبخاصة في خدمة عقائده وأفكاره، فعمل على إرسائھا باستنفاد كل طاقاتھ؛ من ذلك الحروب ا
تشھد على وحشیتھ وفضاعة ما قام بھ في تاریخھ األسود من أجل استغالل خیرات وُمقَدَّرات بلدان العالم 
اإلسالمي، وإلخراج المسلمین من دینھم وحملھم بالجبر واإلكراه على دیاناتھم الیھودیة والنّصرانیة، وما 

ال لتي أشرف علیھا قادة عسكریون وساسة متنفِّذون ورجمحاكم التفتیش عنّا ببعید، تلك الحْمالت الصلیبیة ا
  دین استماتوا في التمكین لدینھم وعقیدتھم وأفكارھم.

وفي عالَِم ثورِة تكنولوجیِة اإلعالِم واالتصاِل الحدیثِة؛ نجد أّن الغرب سّخر كل إمكاناتھ المادیة 
یب أفكاره بالترویج لھا ونشرھا بالترغوالمعنویة، وعمل على توظیف ھذه التكنولوجیة في التمكین لدینھ و

تشویھھ  على فیھا أحیانا وبالترھیب من اإلسالم أحیانا أخرى، فجعلوا من اإلسالم بُْعبًُعا یخّوفون منھ، فعمل
ْن ): "یجب أَ تاكلي( وفي ھذا قال المبشِّروتشویھ المسلمین ودعاتھ وتحریف مفاھیمھ وإلصاق الّتھم بھ، 

أمضى سالح في اإلسالم ضّد اإلسالم نفسھ، حتى نقضي علیھ تماما، یجب أَْن نبیّن نستخدم القرآن وھو 
  .)23(للمسلمین أّن الّصحیح في القرآن لیس جدیدا، وأّن الجدید فیھ لیس صحیحا"

وقد استنفد الغرب ألجل ذلك كّل ما لدیھ من وسائل ووسائط إعالمیة واتصالیة حدیثة لتنفیذ مخططاتھ، 
إلرھاب وبالعنف والوحشیة والّدمویة والظالمیة والجنس وغیرھا من النعوت المفتعلة، فوصم اإلسالم با

التي لو َكلّف الغرب نفسھ التحقیق فیھا بموضوعیة وعلمیة وحیادیة، لما وجد لھا أثرا في دین اإلسالم، 
معزولة سلوكات الولوجد أّن كثیرھا كانت باستدراجھ الماكر لبعض السّذج من المسلمین الذین قاموا بتلك ال

  عن اإلسالم والتي ھي عبارة عن ردود أفعال عاطفیة ومتسرعة ال غیر.
والحّق ما شھدت بھ األعداء على براءة اإلسالم من تلك المواقف والّسلوكات، وقد شھد بذلك الكثیرون 

، )(شمس العرب تسطع على الغرب من منصفي الغرب كالمستشرقة األلمانیة زیغرید ھونكھ في كتابھا
  والمؤّرخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابھ(حضارة العرب) وغیرھما.

لقد طعن الغرب في اإلسالم بتكنولوجیاتھ اإلعالمیة واالتصالیة، وشّوه محاسنھ وحّرف حقائقھ وحّذر 
سلمین مأتباع الّدیانات األخرى من اعتناقھ وإّتباعھ والعمل بھ، وزعم أنّھ دین ال یستحّق االنتشار ألنّھ یحّث ال

على الملّذات الجسدیّة والمادیّة، ویُبِعد عن الّسمّو الروحي واألخالقي، وأّن المسلمین قوم ھمج لصوص 
  .)24(وسفّاكو دماء

ھة عن  قال شوقي أبو خلیل: "ولعّل أھّم ھدف سعى إلیھ المستشرقون، ھو محاولة إعطاء صورة مشوَّ
كتراث ووجدان أّمة، وذلك حتّى یُْمِكن التّنفیر من اإلسالم كدین، وعن الّشرق كحضارة، وعن العربیّة 

اإلسالم واعتناقھ، بھدف خدمة التّبشیر، ثّم تحطیم اإلسالم من داخلھ عن طریق تشكیك المسلمین في كتابھم 
ونبیّھم وتراثھم، حتّى یتّم فصلھم عن دینھم، وتفتیت وحدتھم، ألّن في تمّسكھم بھذا الدین ُرقیًّا وتقّدما وحضارة 

  . )25(ادیّة ومعنویة"م
استھدف الغرب الصلیبي الدین اإلسالمي من منذ القدیم، وھو الذي ینتھج العلمانیة في الحكم والتسییر، 
وینتصر لعقیدتھ المسیحیة في النشر والتمكین على حساب اإلسالم، لذا شّن تلك الحروب على المسلمین كرد 

  یھ.فعل وانتقام من انتصارات المسلمین التاریخیة عل
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لقد عمل الغرب على توظیف كل إمكاناتھ المادیة والمعنویة في حربھ ضّد اإلسالم، على رأسھا شنّھ 
للحرب الناعمة المتمثلة في الحرب اإلعالمیة، وذلك بمحاربتھ وتشویھھ والصّد عنھ واالجتھاد في إحالل 

  دین. غیره من الدیانات والنَِّحل واألفكار محلّھ أو على األقل ترك أھلھ بال
بمقدور المسلمین توّسل تكنولوجیات اإلعالم واالتصال واإلعالم الجدید وتوظیفھا التّوظیف الحسن، 
بجعلھا تخدم رسالة اإلسالم وتُسھم في نشره وصّد تلك الھَْجَمات علیھ وعلى المسلمین، وعدم َحصرھا في 

ریف ر، والعمل بجّد في تسخیرھا في التعالتّرویح والتّسلیة والتّرفیھ واللھو وإضاعة الوقت في توافھ األمو
إلى الناس في زمانھ، وكذا ما قام بھ صحابتھ  بھ وعرضھ بالصورة الناصعة التي بلّغھ بھا رسول هللا 

  الكرام من تبلیغ لدعوتھ ونشرھا، فاستطاعوا بذلك إقامة حضارة مثالیة عّز قیام نظیرھا إلى الیوم.
ھج الغربیة من أفالم وأشرطة وسینما وغیرھا من اآللیات ذات كما یمكن توظیف نفس الوسائل والمنا

التأثیر البالغ على الُمشاھد العربي، بل وحتّى على المشاھد الغربي من خالل الفضائیات والقنوات الدینیة 
الكثیرة المنتشرة في بالد المسلمین، على الّرغم مّما تنطوي علیھ برامجھا من محاذیر ونقائص وبالرغم من 

كوین الّضعیف للمؤطّرین والمسیّرین المسلمین، لكن مع ذلك یمكن اإلسھام عن طریقھا بقدر محترم في التّ 
تحسین صورة اإلسالم والمسلمین لدى الغرب والتبشیر بھ وتصحیح المفاھیم عنده، والتخفیف من ھجماتھ 

  المنفّرة من اإلسالم، وبرامجھ المغریة للمسلمین بأفكاره ومدنیتھ.
یات اإلعالم واالتصال یمكن توجیھھا الوجھة التي یریدھا القائم بالعملیة اإلعالمیة في فتكنولوج

توصیل مضامین الرسالة اإلعالمیة والّدعویة إلى جمھور المستقبلین المحلیین والعالمیین، إذ لم تعد حكرا 
قَھُ من تلك التكنو عالم لوجیات إلى بلدان العلى أنظمة الغرب وھیئاتھ ومؤسساتھ، فالنزر الیسیر الذي َسوَّ

  اإلسالمي، یمكن استغاللھا وتوظیفھا بإیجابیة في نشر دین اإلسالم وخدمة الّدعوة والثّقافة اإلسالمیة.
واألمر نفسھ الیوم بالنسبة لبالد العرب والمسلمین، حیث صار لكل فرد إعالمھ الخاص بھ، یمكن من 

ھجة التي یرید، فلم یعد رھین توجیھات فوقیة، فصار بإمكانھ خاللھ متابعة ما یرید واالستماع لمن یرید وبالل
أن یغطي األحداث وینقل األخبار ویحلل ویناقش ویوّجھ ویؤثّر ویقنع ویقّرر، ویقوم بالعملیات اإلعالمیة 
التي یقوم بھا أيُّ صحفي محترف، فیقوم بالعملیات اإلعالمیة التي تنجزھا مؤسسات الدول التي رصدت 

مة إلنشائھا وتجھیزھا وتكوین إطارات ُكفأة للقیام بھا، بل ووصل بھا األمر إلى جعل بعض میزانیات ضخ
  الھواة أحد مصادرھا في تغطیة األحداث الطارئة والمستجّدة عند غیابھا.

وعلیھ صار لتكنولوجیات اإلعالم واالتصال دور محوري في خدمة الّدعوة والثّقافة اإلسالمیة من 
جلیلة للدین اإلسالمي بالتّعریف بھ ونشره وتصحیح المفاھیم المغلوطة حولھ ودفع  خالل تقدیمھا خدمات

الّشبھ عنھ والتمكین لھ في كل مكان، فاستطاعت أن تكون أحد األسباب الرئیسة في دخول اآلخر                    
بالل  مرضيِّ عنھم؛ أمثالإلى اإلسالم وتكثیر سواد المسلمین وحمل رایة اإلسالم ونصرتھ تأسیا بأسالفھم ال

  الحبشي وصھیب الرومي وسلمان الفارسي وغیرھم كثیر عبر الحقب والدھور في تاریخ المسلمین الزاھر.
  اللغة العربیة: -2

تعتبر اللغة أحد أركان الھویة األساسیة لألمم والّشعوب، "وأحد القنوات الھاّمة للّتفاھم واإلیصال 
، وتعتبر )26(فبواسطتھا تُنقل آثار األجداد إلى األبناء وتَحفظ أمجاد األبناء لألحفاد"واالتصال بین األجیال، 

بالنسبة للمسلمین ھویة مقّدسة الرتباطھا الوثیق بالدین اإلسالمي باعتبارھا اللغة التي نزل بھا القرآن الكریم، 
]، وال یمكن فھم الّدین جیدا على مراد هللا 02 :[یوسف تَْعقِلُونإَنَّا أَْنَزْلنَاه قُْرَءاًنا َعَرِبّیًا لََعلَُّكْم لقولھ تعالى: 

بغیر اللغة العربیة، وما ترجماتھ إلى لغات العالم إال لتیسیر فھمھ واستیعاب معناه ومقاصده، لذا عمل 
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لغة لالمسلمون منذ فجر التاریخ على تعلُّم وتعلیم اللغة العربیة وتعلیم القرآن الكریم واإلسالم وأحكامھ با
  العربیة حتّى تكون المعرفة بالّدین اإلسالمي دقیقة وصحیحة.

الّدارس لتاریخ المسلمین الُمشرق عبر العصور المتعاقبة، یجد أّن الذین دخلوا في اإلسالم أّول ما 
م ویجتھدون في تعلّمھ ھو لسان القرآن الكریم حتّى یتمّكنوا من فھمھ وفقھ أحكامھ كما شّرعھا هللا، كما أّن عل

الّشریعة ال یمكن استیعابھا والتّحّكم في ناصیتھا إال باإللمام بعلوم اللغة العربیة وفھمھا وحذقھا جیدا، فھي 
 أساس علوم الّشریعة التي ال یمكن أن تُفھم بدونھا.

إّن العدد غیر الیسیر من علماء العالم في شتّى التّخصصات على اختالف مللھم ونحلھم كانوا حاذقین 
َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّةً لعربیة نظرا لعالمیة اإلسالم الذي قال هللا تعالى في شأن رسالتھ اإلنسانیة: للّغة ا

]، ھذا الّدین الذي فرض نفسھ بعنایة إلھیة على 28 :سبأ[ لِلنَّاِس بَِشیًرا ونَِذیًرا َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُمون
الّرغم من تلك المآخذ التي تحسب على المسلمین في تقصیرھم في تبلیغھ والدعوة إلیھ، وأیضا لما لھذه اللغة 

من أسرار بیانیة وبالغیة ومیزات وخصائص فریدة، لذا استھدفھا الغرب  -التي اختارھا هللا تعالى بحكمتھ-
  رسھا وألَّف فیھا وحاول اكتشاف أسرارھا.فتعلّمھا ود

بَھ  وفي المقابل عمل على محاربتھا واالنتقاص من شأنھا والحطِّ من قدرھا والنّیل منھا بطرح الشُّ
حولھا؛ كصعوبة نحوھا ووعورة صرفھا وعقم مناھجھا وغیر ذلك مّما یذیعھ بین بني جلدتنا، ولكّن العائد 

في أوطاننا بین أھلھا وفي العالم؛ ھو ضعف أھلھا وغیابھم عن مسرح الحیاة  األّول في انحسار اللغة العربیة
  وعن مراكز صنع القرار فیھا.

 وغیرھما، أو واإلنجلیزیةكما عمل الغرب على االجتھاد في إحالل محلّھا لغاتھ الخاّصة كالفرنسیة 
 ناء الوطن الواحد، ألجل تفریقبإشاعة اللھجات المحلیة بدلھا إلثارة النعرات العنصریة والجھویة بین أب

شملھم وتفتیت وحدتھم، ونشر الجھل واألّمیة بینھم، ومنعھم من التّعلّم والتّنّور بنور العلوم والمعارف المفیدة 
لھم، بل وصل بھ األمر إلى وصمھا بأنّھا لغة میّتة وأنّھا لغة تخلف، فأشاع ھذه المغالطات حتّى انطلت على 

مین التّغریبیین، من أجل إبعادھا وتھمیشھا والنّیل منھا ومن ثّمة النّیل من القرآن الكریم الكثیر من أبناء المسل
  وبالتالي النّیل من الدین اإلسالمي.

ولبیان مكانة اللغة العربیة ودورھا الحضاري في الحیاة، وضرورة االھتمام بھا والحذر من إضاعتھا 
ا إحیاء مجد اللسان العربي فألنھ لسان ھذا الدین والمترجم وتھمیشھا قال الّشیخ البشیر اإلبراھیمي: "وأمّ 

عن أسراره ومكنوناتھ، ألنھ لسان القرآن الذي ھو مستودع الھدایة اإللھیة العامة للبشر كلھم، وألنھ لسان 
طرتھا فتاریخ ھذا الدین وُمَجلّي مواقع العبر منھ، وألنھ قبل ذلك وبعد ذلك لسان أّمةٍ شغلت حیًّزا من التاریخ ب

وآدابھا وأخالقھا وحكمھا وأطوارھا وتصاریفھا في الحیاة، وكلّكم یعلم أّن ھذا اللسان ضاع ِمْن بیننا فأضعنا 
بضیاعھ كل ذلك التراث الغالي النفیس من دین وتاریخ، وأّن اللغة ھي المقّوم األكبر من مقّومات االجتماع 

ھا، واستتبع ضیاع اللغة ضیاع المقّومات البشري، وما من أّمة أضاعت لغتھا إال وأضاعت وجود
  .)27(األخرى"

وألجل تحقیق الغرب لمقاصده وأھدافھ وتجسید مخطّطاتھ في محاربة اللغة العربیة؛ قام بتھمیشھا 
ووصمھا بكل نعوت التخلف واتّھمھا بعدم القدرة على إقامة حضارة مزدھرة كالحضارة التي صنعھا الغرب 

وسائل التقلیدیة والحدیثة المتوفّرة لدیھ، وسّخر التكنولوجیة المتطورة في ھذا المادي الیوم، وسّخر كل ال
المجال، فوظّف وسائل اإلعالم واالتصال الحدیثة والوسائط المتطّورة من فتوحات اإلعالم الجدید في شّن 

  حربھ الحضاریة على المسلمین.



  میلود قرفة
 

  

 2021 أكتوبر -29العدد:                                                                                                       362

فالم كرتونیة وصور كاریكاتوریة لذ قام بإعداد برامج تلفزیونیة وسینمائیة وأشرطة وثائقیة وأ
وفواصل إشھاریة وإعالنیة تعتمد على الصوت والصورة واإلخراج الجیّد وغیرھا من االبتكارات المؤثرة 
بشكل رھیب على ُمتَلَقِّي الرسائل اإلعالمیة بمختلف مضامینھا، وَشنَّ حروبا ال ھوادة فیھا على لغة القرآن 

األجنبیة العالمیة وفَْرِضھَا، وإحیاء اللھجات القومیة والمحلیة بأیدي داخلیة  الكریم؛ فقام بالترویج لِلُّغاتِ 
موالیة لھ، وذلك بتزیین تلك اللغات واللھجات وتعلیمھا وفرضھا، ولمز اللغة العربیة والمتكلمین بھا في عقر 

  دیارھم، وإلصاق التخلف بھا وبالمتكلمین بھا من دون مبرر مقبول وال حّجة بیِّنة.
د أثبت تاریخ المسلمین المشرق؛ أّن اللغة العربیة كانت أحد الّركائز الرئیسة في إقامة حضارة لق

إسالمیة راقیة أبھرت العالم بإنجازاتھا المادیة والمعنویة عبر قرون مدیدة، ولم یحدث أن كانت في یوم ِمَن 
لى العكس من ذلك تماما، كانت األیام أحد أسباب تعثّر وسقوط المسلمین وأفول حضارتھم وتخلّفھم، بل ع

لھا في نقل علوم ومعارف وحضارة المسلمین إلى بالدھا  أوروبا في عصورھا المظلمة تتعلُّمھا وتتوسُّ
بترجمة تراثنا الذي كتب بھا، كما كانت تدّرسھا في معاھدھا وكلیاتھا، فاستطاعت بذلك أن تحقق قفزة نوعیة 

  راقیة ومدنیّة متطورة. في الخروج من عصورھا المظلمة إلى حضارة
یؤّكد واقع المسلمین البئیس الیوم أّن تخلِّي المسلمین عن ركائز حضارتھم القائمة على اللغة العربیة 
ون في ذیل قائمة دول العالم، حتّى صار یطلق علیھا بالّدول السائرة في  والدین اإلسالمي، جعلھم یستقرُّ

عالم ضمن من دول العالم الثالث كنایة عن ضعفھا وتخّلفھا، وما طریق النّمو، بل ویصنّفونھا في آخر دول ال
ذلك إال النبھار دول العالم العربي واإلسالمي، بلغات العالم الغربي المتمّدن الذي أخذ بأسباب القوة والتقدم 

  واالزدھار، ومكَّن لھویتھ وموروثھ اللغوي والثقافي والحضاري الذي یعتز بھ وال یحتقره.
مسلمون إلى ما صاروا إلیھ من ضعف وتخلّف وھوان، إال الحتقارھم ألنفسھم ولدینھم وما صار ال

 ولغتھم ولقیمھم ومبادئھم ومقومات ھویتھم؛ من دین ولغة وتاریخ وغیرھا من المكّونات الحضاریة.
إّن وسائل اإلعالم واالتصال من تلفزیون وإذاعة وصحافة مكتوبة وغیرھا من وسائل اإلعالم الجدید 

مختلف أشكالھ ومسّمیاتھ؛ یمكنھا أن تقوم بأدوار كبیرة تخدم اللغة العربیة وتضطلع بمھام ال یستھان بھا، ب
مثل مؤسسات التربیة والتعلیم والمؤسسات الجامعیة في التمكین لھا وإرسائھا وتعمیمھا على مؤسسات 

ي إلسالمي وجعلھا تتصدر الّریادة فالدول، فتساھم بذلك وسائل اإلعالم واالتصال في الرقي ببلدان العالم ا
  شتى مجاالت الحیاة من خالل برامج تعلیمیة وتثقیفیة باللغة العربیة الفصحى.

لكّن بعض القائمین على وسائل اإلعالم واالتصال في العالم العربي الجاھلین باللغة العربیة والذین 
ل اإلعالم لمفتونین بلغتھ، جعلوا من وسائاھتزت ثقتھم في لغتھم من المتشبعین بالفكر الغربي وثقافتھ وا

  معول ھدم للغة العربیة بغرض تھمیشھا والقضاء علیھا، والتّمكین للعامیات المحلیة. 
ُج للعامیَّات بشكل سافر،  قال أحد الباحثین في ھذا الّسیاق: "إّن وسائل إعالم عربیة كثیرة أصبحت تُروِّ

ُم بالعامیة؛ وجاوز األمر وتزیدھا استعالء وجھارة، وأصبح معظم ما یُ  قدَّم من برامج في الفضائیات یُقدَّ
التمثیلیات والمسلسالت واألفالم، فََدَخَل بعَض البرامج الثقافیة والتربویة والتعلیقات السیاسیة، بل نشرات 

ج للّھجات العامیة)28(األخبار في بعض الفضائیات"  ، ویضیف ھذا الباحث أّن وسائل اإلعالم صارت تُروِّ
المحلیة للدول العربیة كالعراقیة والّشامیة والمصریة وغیرھا بدال عن اللغة العربیة حیث یقول: "یراد حمل 
المتلقي العربي علیھا حمال، وجعلھا واقعا لغویا مفروضا علیھ، بدال من العربیة الفصیحة؛ لغة الدین 

د"   .)29(والحضارة واألصالة والَتوحُّ
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تأثیرا ساحرا على المتلقِّي العربي وبخاصة الناشئة الجدیدة التي صارت إّن لھذه الوسائل الحدیثة 
تعكف على اللوحات الرقمیة والھواتف الذكیة وما تحتویھ من ألعاب إلكترونیة ملیئة بالعنف واإلثارة، وأیضا 

غتھا لبالعكوف على مشاھدة التلفزیون لساعات طویلة أكثر من عكوفھا في مقاعد الدراسة، مّما أثّر على 
وثقافتھا وأخالقھا وعاداتھا وتواصلھا، بل وأّثر على صّحتھا العقلیة والبدنیة فسبَّبت لھم الكثیر من األمراض 

  العویصة كالتوّحد وانفصام الّشخصیة واألمراض العضویة في الرقبة والكتف والعیون والیدین وغیرھا.
ون أكثر من مكوثھم في مقاعد الدراسة قّدم أحد الباحثین إحصائیة حول مكوث الصغار أمام التلفزی

ساعة مشاھدة  )20000( قال فیھا: "فمع إكمالھم مرحلة الدراسة الثانویة یكون التالمیذ قد قضوا عشرین ألف
ساعة في المدرسة"، كما ذكر بعض العوامل المؤثرة بالسلب على  )15000( في مقابل خمسة عشر ألف

ة في دراسة أجریت على الّشباب الجامعي، فقال: "أدَّت إلى تخریب اللغة العربیة من طرف القنوات الفضائی
ة، ومسلسل األخطاء اللغویة الشائـعة والمتكررة،  الذوق اللغوي العربي من خالل استعمال العامیة الفجَّ

  .)30(والتوظیف السیئ ألسماء البرامج، إضافة إلى ضعف مستوى مقدِّمیھا"
ل اإلعالم واالتصال خدمات جلیلة للغة العربیة والرقي بھا، كما یمكن في المقابل أن تقّدم وسائ

وتصحیح الصورة المغلوطة حولھا، فوسائل اإلعالم واالتصال كما تبني تھدم، شأنھا في ذلك شأن المؤسسات 
التربویة والجامعیة والمراكز الثقافیة وغیرھا، فبمقدورھا أن توظف اللغة العربیة في تنشیط برامجھا 

الثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة والترفیھیة والترویحیة بشكل مبّسط وغیر معقّد تحت إشراف التعلیمیة و
إطارات ُكفأة متكونة ومتخصصة، فتعمل على نشرھا وتلقینھا إلى الناشئة والمتعلمین وحتى الموظفین 

ألخطاء ، ومراجعة لوالمھنیین، وتحبیبھا إلیھم بأسالیب مبسَّطة وراقیة ومناھج مدروسة مشفوعة بتقییم جادِّ 
وتصویبھا، خاّصة وأّن وسائل اإلعالم واالتصال الیوم تجّلت إمكاناتھا المذھلة في التّأثیر واإلقناع والتغییر 

  والبناء بشكل ملحوظ.
قد تكون وسائل االتصال واإلعالم عامل ازدھار للّغة العربیة وقد تقّربھا من أھلھا الذین أفرطوا في 

أو استعمال اللغات األجنبیة وبخاصة النخبة المستغربة، حیث  محلیة العامیة على حسابھااستعمال اللھجات ال
سیطرت علیھم الّرطانة والُعجمة وصار من الصعب علیھم تكوین بعض الجمل المفیدة، وھذا الذي استشرى 

مؤسسات  یة وفيبین الكثیر من النّخبة المتعلّمة في الجامعات وفي مؤسسات التربیة وبین إطاراتنا الّسام
الدول في عالمنا العربي وحّتى  في المحافل الّدولیة، بل وصل الّضعف واللحن في اللغة إلى أئمة المساجد، 
حیث استولى علیھم الحدیث بالعامیة تحت مبررات؛ التبسیط للناس والنزول   إلى مستواھم لتفھیمھم المراد 

  من الكالم وغیرھا من المبررات.
النّخب المثقفة للغة العربیة وعدم التدّرب على التكلّم بھا في میادینھا الرسمیة وغیر إّن عدم استعمال 

الرسمیة، وعدم االجتھاد في إثراء رصیدھا اللغوي باإلكثار من القراءة والمطالعة بھا، كان لھ أثره السلبي 
  الّسیئ على مقدرتھم في الكالم والتواصل والكتابة بھا.

لقنوات الترفیھیة الخاصة باألطفال والناشئة التابعة لبعض الدول العربیة؛ یجد كما أّن المتتبع لبعض ا
ذلك الدور اإلیجابي الذي تقوم بھ في إنتاج بعض البرامج واألشرطة الوثائقیة والترفیھیة والرسوم المتحركة 

فصیحة سیطة والالكارتونیة الھادفة، ذات التأثیر المفید على األطفال من خالل توظیف اللغة العربیة الب
السھلة، ومدى تأثیرھا البالغ في األطفال، حیث نجد أطفالنا عقب انتھاء تلك البرامج یقومون بمحاكات تلك 
البرامج والحدیث فیما بینھم باللغة العربیة أثناء لھوھم في بیوتھم أو في مدارسھم أو في الّشارع، وأصدق 

(مدینة القواعد) وبرنامج (لغتنا  سم)، وبرنامج(سم مثال على تلك القنوات المؤثرة إیجابا؛ قناة
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الجمیلة)وغیرھا من البرامج الھادفة التي تَستعمل اللغة العربیة، وھي أكبر دلیل على سھولتھا ونجاحھا في 
  الرّد على متھمیھا بالعجز والقصور.

لى جمھور إّن رجال اإلعالم واالتصال والقائمین على وسائلھ وبرامجھ غیر مطالبین أن یتحدثوا إ
المستمعین بلغة سیبویھ والتقّعر في الكالم واستعمال الغریب منھا، وإنّما علیھم االبتعاد عن الّرداءة واالجتھاد 
في احترام قواعدھا وتطبیقھا، والتزام مخارج وصفات حروفھا، لما في اإلخالل بھا من تحریف للمعنى 

ھة وال تؤدي الغرض منھا.وإفساده، وَجْعِل المستمع ال یفھم المراد من الكالم   ، فتبلغ الرسالة مشوَّ
فحسن تسخیر تكنولوجیات اإلعالم واالتصال في خدمة اللغة العربیة؛ بتیسیر تعلیمھا وإعداد برامج 
خادمة لھا وتكلیف متخصَّصین یتولون أمرھا، كل ذلك من شأنھ أن یسھم في خدمة اإلسالم ودعوتھ وثقافتھ، 

  نقیة صافیة كما أنزلھا هللا تعالى، فتسعد اإلنسانیة في الدارین.وتوصیل رسالتھ للعالمین 
  األسرة نواة المجتمع:  -3

في ظل التنامي الھائل لوسائل اإلعالم واالتصال وتطورھا التكنولوجي المتسارع، عمل الغرب على 
قافیة تماعیة والثفي صناعة الرأي العام العالمي وصیاغتھ وتوجیھھ في شتى المجاالت الھاّمة االجتوظیفھا 

 واألخالقیة وغیرھا...
ونظرا لكون األسرة أحد الكیانات األساسیة في المجتمعات اإلسالمیة المعتمدة في الحفاظ على دینھا 
وھویتھا وقیمھا والضامن لتماسك المجتمع ومتانتھ وبقائھ ولّم شمل أفراده؛ رّكز الغرب جھوده على محاولة 

الوجود شكال ومضمونا، لذا شّن ھَْجمات شرسة علیھا، بانتھاجھ إستراتیجیة  زعزعتھا وتفكیكھا إلزالتھا من
مدروسة لتحقیق مبتغاه، فاستخدم تلك الوسائل، لما تتمیّز بھ من تقنیات حدیثة ومتطورة، ولما لھا من انتشار 

اشیا              ري تمواسع أفقیا وعمودیا، ولما لھا من فاعلیة في التأثیر واإلقناع والتغییر، لذا بات من الضرو
مع الواقع وتحیینا للوسائل واألسالیب وتكییفا لھا مع األحداث؛ أن یتولّى القائمون على شؤون حمایة الّدعوة 

  والثّقافة اإلسالمیة وتبلیغھا والدفاع عنھا، نفس جنس وسائل الغرب التي اعتمدھا في ھجومھ على األسرة.
نولوجیة المتطورة في اإلعالم واالتصال لنقض بناء األسرة فكما یستخدم الغرب ھذه الوسائل التك

وتفكیكھا وتشتیتھا، َوَجَب في المقابل على النّخب المسلمة من المتخّصصین واألكادیمیین والعلماء والّدعاة 
أن یوظّفوا ھذه الوسائل اإلعالمیة االتصالیة في حمایة  -تأسیا بالغرب في استخدام نفس سالحھ-المسلمین

إلسالم ومبادئھ وأركانھ وكّل ما من شأنھ أن یثّبت جذوره ویرسي أركانھ، لحمایة األسرة والدفاع عنھا، قیم ا
باعتبارھا نواة المجتمع األولى، حیث أصبح بادیا لكل ذي بصر وبصیرة؛ أّن اإلعالم ھو المیدان الرئیس              

فان اإلعالم الغربي وانحرافاتھ، وأیضا ھو المیدان في الدفاع عن القیم االجتماعیة اإلسالمیة في مواجھة طو
الرئیس لنشر وإشاعة الرؤیة الحضاریة اإلسالمیة، بعد أن أصبح اإلعالم صناعة ضخمة تحتاج إلى إمكانات 
مادیة وبشریة ھائلة، مما جعل الدول المتقدمة تتبوأ مواقع القیادة والّریادة والّصدارة في ھذا المجال، وغدت 

  ة خاضعة إلمبراطوریات ضخمة تنظِّم الّسوق وفق ظروفھا واحتیاجاتھا ومصالحھا.ھذه الصناع
وقد أثبتت سنّة التّدافع الحضاري بین األمم بالمقارنة مع الماضي بكل حقبھ والحاضر بكل تناقضاتھ، 

ألرواح لأّن الحروب العسكریة لم تحسم بسرعة، بل تبقى مفتوحة على كّل االحتماالت ویستمّر االستنزاف 
في حین یتّم الحسم بسرعة في الحروب اإلعالمیة في أقصر مّدة، ، وفي العلن ولخیرات البلدان في الخفاء

وذلك بتحقُّق األھداف التي رسمھا الغرب لتنفیذ مخططاتھ التي وضعھا وفق خارطة طریق مدروسة بدقّة 
  تخاطب العواطف والمشاعر.متناھیة ووفق جدول زمني مضبوط، ألنّھا تستھدف العقول واألفئدة و
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وھنا یجد المتخّصصون في عالم تكنولوجیا اإلعالم واالتصال أنفسھم، والقائمون على المؤسسات 
اإلعالمیة في العالم العربي واإلسالمي الحاملین لِھَّم تبلیغ مضامین رسالة اإلسالم الّدعویة أمام تحدیات 

دف الدعوة والثّقافة اإلسالمیة في عقر دارھا بتشویھھا كبیرة، لمغالبة ومدافعة مخططات الغرب التي تستھ
وعرقلة المسیرة الحضاریة لكل مؤسساتھا وھیاكلھا الحیویة الكفیلة بالتمكین لھا في واقع المسلمین، مّما 
یَُحتِّم على أصحاب الّدعوة اإلسالمیة المؤمنین برسالتھم العمل الجاد على إعداد مشروعات حضاریة ذات 

یة للحفاظ على األسرة وفسح الطریق أمامھا ألداء واجبھا الحضاري لتحقیق التعمیر مرجعیة إلھ
واالستخالف في األرض، عن طریق تكوین الفرد المسلم الذي یبني وال یھدم، ویسعى لنشر الخیر والفضیلة 

لك ة، وذفي العالم، وإزالة كل العقبات وتذلیل كل العوائق والصعوبات التي تحول دون مھاّمھا الحضاری
باالنطالق من الكتاب والسنّة وفھومات أسالفنا واجتھاداتھم وبالمعرفة العمیقة والشاملة بواقعھم، ألجل دفع 
ھة لألسرة، الّساعیِة الختراقھا  وإبطال تماسكھا، ومنعھا من أدائھا  وصّد كل تلك الھَْجَمات الّشرسة المشوِّ

  لوظیفتھا الفطریة اإلنسانیة.
اء والمفكرون والّدعاة إلى هللا بواجبھم الّدعوي الّرسالي في تیسیر عمل األسرة في وحتّى یقوم العلم

بناء فرد صالح سويٍّ یحمل رسالة ربانیة تخدم اإلنسانیة وتعّمر األرض بالخیر والفضیلة، ھناك آلیات 
  ووسائل كثیرة ومتنوعة:

ائل والرؤى الحضاریة المتكئة على الوس اإلنتاج الفكري واألدبي لتغذیة الفكر وتنویر العقول باألفكار -أ
  التقنیة الحدیثة إعالمیا واتصالیا.

ي منابعھا لتزوید جمھور  -ب یھا وتقصِّ ومحاولة ولوج عالم مصادر األخبار والمعلومات باالجتھاد في تقصِّ
  المستقبلین للرسالة اإلعالمیة والدعویة بنقلھا إلیھم كما ھي من غیر تحویر وال تزویر.

  القیام بتحلیل مضمونھا واستكناه مقاصدھا ومرامیھا القریبة والبعیدة. ثمّ  -ج
وكذا محاولة َتبَیُِّن انعكاساتھا السلبیة الضارة باألسرة والمجتمع، فیُتحّكم فیھا بمنع نقلھا إلى الناس حتى  -د

رد بِِقیَم ومبادئ الفال یتم الترویج لھا، أو بالقیام ببثّھا على الجمھور مقرونة ببیان مخاطرھا المضّرة 
  واألسرة في المجتمع المسلم.

إّن الواجب الّشرعي والمھني یفرض على المتخّصصین اإلعالمیین توظیف تقنیات وسائل اإلعالم 
واالتصال المتطورة في استودیوھات التسجیل والتصویر من خالل اإلخراج الفني المتعلق بالصوت 

لّصیغ الّشكلیة، والعمل على توجیھھا التوجیھ اإلیجابي             والصورة واألضواء والدیكور وغیرھا من ا
في الدعوة إلى الخیر ونشر الفضیلة بین األسر في المجتمع، وخدمة األفكار البنّاءة السویة المتناغمة مع 
الفطرة بإضفاء لَْمَسات شرعیة علیھا، بحیث ال تتعارض وروح الدین اإلسالمي، كما ینبغي أال ینبھروا 
بالغرب في طریقة إدارتھ لبرامجھ الخاّصة بھ، باإلیغال في تقلیده واالنسیاق في إتباع سفوره وانحاللھ 
وبھرجتھ المبالغ فیھا على حساب القیم والمبادئ الروحیة التي یفتقدھا، كما یجب على القائمین على وسائل 

ھا على أداء واجبھا الحضارّي؛ بتنظیمھم اإلعالم ؛ نشر الدعوة والّثقافة اإلسالمیة وحمایة األسرة ومساعدت
جلسات محترمة في األستودیوھات للضیوف الحصص االجتماعیة والثّقافیة والفنیة والترویحیة، وبانتقاء 
الضیوف الذین  یظھرون بلباس الئق محتشم، یكونون معروفین بخطاب وسطي راق وملتزم، وكالم مھذب 

  ر والّشتم والكالم البذيء، تأسیا بالرسول صلى هللا علیھ وسلم. ونقاش ھادئ، بعیدا عن الّصراخ والشِّجا
اِن، َوَال  قال: عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ أّن رسول هللا ف اِن، َوَال اللَّعَّ (لَْیَس الُمْؤِمُن بِالطَّعَّ

استأذن رجل على : "عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضي هللا عنھا قالت، و)31(الفَاِحِش، َوَال البَِذيء)
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ثمَّ أَِذَن لھ، فأَالَن لھ القول، فلّما خرج قلت  (بِْئَس اْبُن الَعِشیَرِة أَْو أَُخو الَعِشیَرِة)وأنا عنده فقال: ،  رسول هللا
ْو تََرَكھُ النَّاُس أَ (یَا َعائَِشة، إِنَّ ِمْن َشرِّ النَّاِس َمْن لھ: یا رسول هللا، قلَت لھ ما قلَت، ثم أَلَْنَت لھ القوَل فقال: 

َعھُ النَّاُس اتِّقَاَء فُْحِشھ) (َما َكاَن الفُْحُش فِي َشْيٍء : ، وعن أنس رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا )32(َودَّ
   .)33( إِالَّ َشانَھُ، َوَما َكاَن الَحیَاُء فِي َشْيٍء إِالَّ َزانَھ)

الدعوة والثّقافة اإلسالمیة وحمایتھا وتبلیغھا كما تتجلى أھمیة وسائل اإلعالم واالتصال في خدمة 
والّدفع بھا قُدما نحو االنتشار والعالمیة، وتوظیف ما برز فیھ الغرب في عالم األفالم والسینما، بإعداد أفالم 
سینمائیة ووثائقیة وكارتونیة ھادفة ذات مضامین وطروحات إسالمیة تعمل على نشر الفضیلة واألخالق 

الّراقیة بین األفراد والجماعات في أّمتنا اإلسالمیة، ومحاربة االنحالل والُعري والتفسخ الحسنة واآلداب 
األخالقي والبعد عن اإلثارة والجنس والرعب والعنف، فكّل ھذه اللوثات صارت عنوانا لكل الّشرور في 

ھا ّسسات متخّصصة یؤطّرقرن األلفیة الثّالثة، فال یتّم ذلك إال بإعداد أجیال مقتدرة في ھذا المجال في مؤ
ة الّرسالیة الخادمة  جون لنا منھا إطارات ُكْفأة تتولَّى ھذه المھمَّ أكادیمیون ومتخّصصون متمّرسون، حتّى یَُخرِّ

  للّدعوة والثّقافة اإلسالمیة.
بانتھاج تلك اآللیات والصیغ في توظیف تكنولوجیات اإلعالم واالتصال في ھذا االتجاه اإلیجابي، 

لقائمون علیھا إعالمیا القیام بواجب الّدعوة اإلسالمیة والحفاظ على وجود األسرة وتماسكھا، یستطیع ا
  وتمكینھا من أداء رسالتھا الحضاریة في المجتمع، فتكون معول بناء ألّمة متحّضرة في عالم الّشھادة.

ا سین؛ قد أحسنووبذلك یكون المسلمون من خالل إطاراتھم ومتخّصصیھم اإلعالمیین والّدعاة المتمرّ 
استثمار ھذه التكنولوجیا واستغاللھا أحسن استغالل في خدمة األسرة ومن ثّم في خدمة الّدعوة والثّقافة 
اإلسالمیة، مّما یجعل ھذه التقنیة اإلعالمیة االتصالیة الحدیثة تنعكس باإلیجاب لصالح المسلمین بدرجة أَْولى 

َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً  إلسالم رسالة عالمیة لقول هللا تعالى:ومن ثّم على اإلنسانیة عامة، خاّصة وأّن ا
  ].107 :[األنبیاء لِْلِعالَِمین
  الخاتمة:

في خاتمة ھذا البحث؛ یمكن الخلوص إلى أّن واجب الّدعوة اإلسالمیة یملي على القائمین علیھا توّسل 
لدین هللا، شریطة أن ال تتنافى تلك الوسائل مع الّدعوة كل ما یمكن أن یكون أداة فّعالة في سبیل التّمكین 

ال بھ ما ال یتّم الواجب إومبادئھا الرّبانیة وال تتعّدى حدودھا الّشرعیة، بناء على القاعدة األصولیة القائلة: (
)، وفي ھذا تمیّز وتمایز عن نظریة الغرب المیكیافیلیة شرف الغایة بشرف الوسیلة)، وقاعدة: (فھو واجب

  ).الغایة تبّرر الوسیلة( القائلة:
إّن اإلسالم رسالة ربانیة وعالمیة وواقعیة تتماشى ومتطلبات الواقع وتتكیَّف معھ في غیر ما تَماٍه فیھ 
وال عزلة عنھ، لذا عمل العلماء والمفكرون والباحثون والّدعاة المسلمون في سبیل الّدعوة إلى هللا والتمكین 

ات التكنولوجیة الحدیثة في شقِّھا اإلعالمي واالتّصالي لخطورتھا وأھمیتھا الكبیرة لدینھ؛ على استثمار فتوح
حتّى وإن كانت من اختراع الغرب الذي یسعى جاھدا لتوظیفھا لضرب الّدعوة والثّقافة اإلسالمیة وعرقلة 

  سیرھا بشّن َحْمالت التّشویھ واإلساءة إلیھا للصّد عنھا والقضاء علیھا في عقر دارھا.
فھذا األمر جعل علماء اإلسالم ودعاتھ یتعاونون مع اإلعالمیین المتخّصصین، ویجتھدون في تسخیر 
تكنولوجیات اإلعالم واالتصال لخدمة الّدعوة والّثقافة اإلسالمیة وإظھار جانبھا اإلیجابي الفّعال في الكثیر 

لمجاالت التي تمثّل دعائم متینة للّدعوة من المجاالت بدًء بالدین اإلسالمي، واللغة العربیة، واألسرة، ھذه ا
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ومن بعده صحابتھ الكرام والّتابعون وتابعوھم من خیرة القرون  والثّقافة اإلسالمیة التي أقامھا نبینا محّمد 
  األولى.

فحسن توظیف المسلمین لتكنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیثة لخدمة تلك الّركائز وغیرھا، ھي 
ا تجد  خدمة مباشرة للدعوة والثقافة اإلسالمیة، وھنا تتجلّى أھّمیة تكنولوجیات اإلعالم واالتصال وبخاّصة لَمَّ

سید األمثل إخالص � تعالى في التّجالكفاءات التي تستشعر واجبھا الشرعي ومسؤولیاتھا الوظیفیة، وتعزم ب
لھا؛ وسیوفقھم هللا تعالى إلى تذلیل الّصعوبات وتحقیق المعجزات، وسیرون أمام ناظریھم ما لم یكن في 
الحسبان؛ من بُُدوِّ ثمار الخیر والفضیلة وسیادة الطمأنینة السعادة، وحینھا تعّمر األرض ویتحقق االستخالف 

أدیانھا وأجناسھا وأعراقھا وألوانھا، وتعّم الّرحمة اإلنسانیة جمعاء بسیادة دین  فیھا، فتسعد البشریة بكلّ 
  .اإلسالم الذي أوحاه هللا إلى رسول هللا 
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The Truth Behind the departure of Al-Hussein bin Ali to Iraq and the 
Position of the Prophet's Companions (May Allah be pleased with them)  
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   بوزریعة - لألساتذة العلیا المدرسة

 مخبر الدراسات التاریخیة المعاصرة
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   :الملخص

 تيالّ  كةائالشّ  ةاریخیّ التّ  القضایا من) من مّكة إلى العراق عنھ هللا رضي( علي بن سینالحُ  خروجِ  حادثةُ  رعتبَ تُ 
 عن شفالك المتواضعة راسةالدّ  ھذه خالل من نحاول ذلك أجل فمن فسیرات.التّ  فیھا واختلفت وایات،الرّ  فیھاعددت ت

) نھمع هللا رضي( حابةالصّ  وموقف العراق إلى) عنھ هللا رضي( علي بن الحسین خروج وراء الحقیقیة األسباب
 حقیقالتّ  عدب - البحث َخلُصَ  وقد. منھا صح ما واستخراج الحادثة تناولت تيالّ  ةاریخیّ التّ  وایاتالرّ  عبتتبُّ  وذلك منھ،
 األمر ةحقیق في كانت تيوالّ  خروج،ال إلى بالحسین دفعت تيالّ  األسباب معرفة إلى - الحسین خروج حقیقة في

 رضواوعا بل ناصحوه، ذینالّ  حابةالصّ  كبارُ ا فیھ ھُ خالفَ  وإنفیھا، تحّكمت فیھا ظروف خاصة،  معذور منھ اجتھادات
  .هللا عنھ رضي مقتلھ في لةوالمتمثّ  الوخیمة لعواقبھ سواتفرّ  و ھ،خروجَ 

  .معاویة بن یزید العراق؛ حابة؛الصّ  الخروج؛ علي؛ بن الحسین :ةالمفتاحیّ  الكلمات
Abstract:  

The departure of Al-Hussein from Macca to Iraq is one of the problematic issues for 
historians because of the contradicting narratives with different interpretations. The current 
study attempts to throw light on the real reasons which led Al-Hussein to move out to Iraq and 
the reaction of the Prophet's companions by investigating the narratives that tackle the issue of 
AlHussein's departure to Iraq and picking out the authentic ones. The study concluded that the 
real reason for his departure was an ijtihad or an independent reasoning done during unusual 
circumstances. This action met a clear opposition from the prophet's companions who could 
predict his killing.  
Key words: Al-Hussein bin Ali; departure; the Prophet's companions; Iraq; Yazid bin 
Muawiyah. 

  مقّدمة: 
األّمة  من أشّد الفترات وقًعا على (رضي هللا عنھ)اُعتبِرت فترة ما بعد مقتل الخلیفة عثمان بن عفان 

ظھور الفرق الضالة كالخوارج، والّشیعة، وكثرة الفتن اّلتي عصفت بحیاة الكثیر  لما میّزھا مناإلسالمیة 
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حسین ، ثّم بعده ابنھ ال-رضي هللا عنھما -وعلى رأسھم الّصحابة كالخلیفة الّراشد عثمان وعلي من المسلمین، 
  بعد خروجھ إلى العراق .

د الّروایات ماھي األسباب الحقیقیة الّتي دفعت بالحسین  اإلشكالیة: في ظل اختالف الّتفسیرات وتََعدُّ
من خروج الحسین وما نتائج  )رضي هللا عنھم(ابة للخروج إلى العراق؟  وما موقف الّصح (رضي هللا عنھ)

  ھذا الخروج؟ 
تكتسي ھذه الّدراسة أھمیّة بالغة كونھا تغطي فترة ھامة من التاریخ اإلسالمي، أھمیة الّدراسة: 

 رضي هللا عنھم المعاِرض -، و موقف الّصحابة-بن علي رضي هللا عنھ -فھي تكشف حقیقة خروج الحسین 
  لخروجھ. 

من الذین كتبوا في الموضوع القاضي ابن العربي في كتابھ العواصم من ت الّسابقة: الّدراسا
ى أّما الدراسات المعاصرة، فقد وقفت عل، القواصم، وشیخ اإلسالم ابن تیمیة في كتابھ منھاج السنة النبویة

راسة إلى ددراسة مختصرة للموضوع للّدكتور عثمان الخمیس في كتابھ "حقبة من التّاریخ"، باإلضافة 
ابن عبد الھادي حیث تناولھا في مبحث من رسالتھ "مواقف المعارضة في عھد یزید بن معاویة"،  للدكتور

  المفّكر محمد بن المختار الشنقیطي في كتابھ الخالفات السیاسیة بین الصحابة.  كما أشار إلیھا
ع الحقیقیة اّلتي دفعت بالُحسین : الھدف من ھذه الّدراسة ھو توضیح األسباب، والّدوافأھداف الّدراسة

للخروج إلى العراق وتبرئتھ من تُھمة الخروج الّتي ألصقھا بھ الخوارج وأھُل األھواء،  (رضي هللا عنھ)
الم، أّوَل خارجي في اإلس -حیث اعتبروه زورا وبھتانا -وال یزال البعض منھم متمسكا بھا في وقتنا الحاضر

على غلق أبواب الفتنة، وعلى حیاة الحسین من خالل مناصَحتِھم  -ھمرضي هللا عن -وبیان حرص الّصحابة
  لھ واعتراضھم على خروجھ. 

: اعتمدت في البحث على الطّریقة الُمتُّبََعة لدى أھل الحدیث والّتي وصفھا اإلمام منھج الّدراسة
ْش، وإذا َحدَّثَْت َففَتِّْش"" الحافظ یحي بن معین بقولھ: . حیث قمت بتتبّع أخبار خروج الُحسین 1إذا كتبت فَقَمِّ

یَر والتّراجم وغیرھا ومقارنة  (رضي هللا عنھ)بن علي  وموقف الّصحابة منھ بالرجوع إلى كتب الّتاریخ والسِّ
  بعضھا ببعض، ثّم استخرجُت ما صح منھا وعلّقُت على بعضھا. 

نًا لمقدمة وخمسة عناصر وخاتمة، وفق ما    یلي:ھذا، وقد جاء البحث متضمِّ
  مقدمة:

  اسمھ ونسبھ وشيء من فضائلھ: )رضي هللا عنھ(الحسین بن علي أوال: 
  موقف الحسین بن علي من خالفة معاویة وابنھ یزید.ثانیا: 
  إلى العراق. (رضي هللا عنھ)أسباب خروج الحسین بن علي ثالثا: 

  من خروج الحسین بن علي. )رضي هللا عنھم(موقف الّصحابة رابعا: 
  خروج الحسین بن علي إلى العراق ونتائجھ.خامسا: 
  خاتمة:

وهللا أسأل أن یرزقنا اإلخالص في الّسر والعلن، وأن یُِعیَذنَا من فتنة القول والعمل، ویوفق القائمین 
  على الّدعوة إلى هللا بما فیھ خیر دینھم وصالح أّمتھم.

   



  منھ )رضي هللا عنھم( وموقف الصحابة  )رضي هللا عنھ(الحقیقة وراء خروج الحسین بن علي  
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  أوال: الحسین (رضي هللا عنھ) اسمھ ونسبھ وشيء من فضائلھ
أبو عبد هللا الحسین ابن أمیر المؤمنین أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن ھاشم  ھو 

ھُ فاطمة بنت رسول هللا 2بن عبد مناف بن قصي القرشّي الھاشميّ  . ُولَِد في لیاٍل خلوَن من شعبان ، وأُمُّ
(رضي هللا ، وسّماه "ُحسینا" بدال من "حرب" تسمیة أبیھ علي ، ودعا لھ النّبي 3سنة أربع من الھجرة

  5وروى عنھ. . فھو ِسبطُ رسول هللا وریحانتھ، وقد حفظ عن النّبي 4عنھ)
ة أنّھ قال:" خرجنا   أّما فضائلُھ فكثیرةٌ. فمنھا ما أخرجھ البخاري في األدب المفرد عن یعلى بن ُمرَّ
أمام القوم، ثمَّ بسط یدیھ فجعل  ذا حسین یلعب في الطّریق فأسرع النّبّي وُدِعینَا إلى طعام فإ مع النّبّي 

 حتّى أخذه فجعل إحدى یدیھ في ذقنھ واألخرى -صلّى هللا علیھ وسلم-الغالم یفرُّ ھا ھنا وھھنا ویضاحكھ النّبّي 
بَّ هللاُ من أحبَّ ُحَسْینا. الُحَسْیُن ِسْبطٌ "ُحَسْیُن ِمنِّي َوأَنَا ِمْن ُحَسیْن. أح :في رأسھ، ثّم اعتنقھ. ثّم قال النّبي 

  . 6ِمَن األَْسبَاِط"
"الَحَسُن َوالُحَسْیُن َسیَِّدا َشَباِب  :فقال  ُرفقةَ أخیھ الَحَسن بالبشارة الُعظمى. وقد بّشره النّبّي 

وسألھ رجل عن دم "كنت شاھدا البن عمر  قال: 8. وأخرج البخاريُّ في صحیحھ عن ابن أبي نُعم7الَجنَِّة"
ْن أَْنَت؟". فقال: "انظروا إلى ھذا یسألني عن دم البعوض وقد  "من أھل العراق". قال: البعوض. فقال ِممَّ

ْنیَا" یقول: ". وسمعُت النّبي قتلوا ابن النّبي    .9"ھَُما َرْیَحانََتاَي ِمَن الدُّ
ر یوم الجمعة لعش )رضي هللا عنھ(قُتَِل وكان الحسین فاضالً َدیِّناً كثیر الّصیام والّصالة والحج. 

  .10خلت من المحّرم یوم عاشوراء سنة إحدى وستین بموضع یقال لھ كربالء من أرض العراق بناحیة الكوفة
  یزیدثانیا: موقف الحسین من خالفة معاویة وابنھ 

 الِخَالفَة لصالح معاویة بن أبيذكر الّذھبيُّ أنَّ الُحسین لم یرض بصنیع أخیھ الَحَسَن من تناُزلِِھ عن 
َرهُ أخوه الحسن فبایع معاویة، وكان یقبل جوائزه،  سفیان وكان یرى مواصلة القتال، إّال أنّھ ركن إلى ما قرَّ

هُ بھ، وكان یبعث إلیھ في كل 11ومعاویة یحترمھ، ویُِجلُّھ ، ولم یقطع معاویة عن الحسین شیئاً كان یصلھ ویَبُرُّ
وشارك الحسین في الجیش الّذین َغَزْوا القُْسطَْنِطینِیَّة ، 12م وعروضا وھدایا من كل ضربسنة ألَف ألَف درھ

ا الُحسین بن  ، بل جاء في وصیة معاویة البنھ یزید قولھ:13مع یزید بن معاویة سنة إحدى وخمسین "وأمَّ
ة ّن لھ رحما ماسعلّي فإّن أھل العراق لن یدعوه حتى یخرجوه، فإْن خرج علیك فظفرت بھ فاصفح عنھ فإ

  . 14وحقا عظیما "
فالحسین لم یكن یرغب في الخروج مع أحقیّتھ بالخالفة بعد تنازل أخیھ الحسن. وذكر الّذھبيُّ أنَّ أھل الكوفة  

  .15لما كاتبوا الحسین ودعوه إلى الخروج إلیھم زمن معاویة رفض ذلك
نْ  بَیِر وعبد  ولما أُِخَذِت البیعة لیزید في حیاة معاویة كان الحسین ممَّ امتنع من مبایعتھ ھو وابن الزُّ

ٌم على ذلك. فلمَّا مات معاویةُ  الّرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن عبّاس. ثّم مات ابن أبي بكر وھو ُمَصمِّ
َبیِر. وخرجا من  َم على المَخالَفَِة الُحَسْیُن وابن الزُّ سنة ستین وبُویَِع لیزید بایع ابُن عمر وابُن عباس وصمَّ

ْیِن إلى مكة. فأقاما بھا   .16المدینة فَارَّ
لم یكن الممتنع الوحید عن بیعة یزید بن معاویة، بل  )رضي هللا عنھ( یتضح مما سبق أن الحسین

وھو الحق، باعتبار أن طریقة تولیة یزید محدثة لم یسبق  )رضي هللا عنھم(كان ھذا موقف أغلب الصحابة 
د، كما أّن یزید نفسھ لم یكن في نظرھم مؤھال لھا خاصة في وجود من أح )رضي هللا عنھ( لیھا قبل معاویةإ

  ھم أولى وأفضل منھ.
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  العراقإلى  )رضي هللا عنھ(ثالثا: أسباب خروج الحسین 
یسعى بخروجھ إلى العراق قتال یزید بن معاویة، بل كان مدفوعا  )رضي هللا عنھ(لم یكن الحسین  

  بمجموعة من األسباب والظّروف الّتي اجتمعت في تلك الفترة والّتي یمكن أن نُْجِملَھَا فیما یلي:
ُل:  الیزید بن معاویة أرسل إلى الولید بن ُعتبةَ ْبُن أبي سفیان، وكان أمیر بعد انعقاد البیعة الّسبَُب األُوَّ

بَیر بالبیعة لیزید ، فبعث 17على مّكة یطلب منھ إلزاَم الُحسین بن علي، وعبد هللا بن عمر، و عبد هللا بن الزُّ
بیر، وأخبرھما بوفاة معاویة ودعاھما إلى بیعة  الولیُد بن ُعْتبَةَ لیال إلى الُحسین بن علي، وعبد هللا بن الزُّ

باح یزیدا، وطُلب یزید، فقاال: "حتى نصبح فننظر"، وخرجا من لیل تھما إلى مّكة، ثّم بایع النَّاُس في الصَّ
بیَر فلم یعثر علیھما، ونزل الُحسین بدار العبّاس بن عبد المطلّب، ولزم ابن الّزبیر الحجر   . 18الحسیَن وابن الزُّ

 رضي هللا(فامتناع الحسین من مبایعة یزید لعدم رضاه بطریقة تولیتھ، بعد أن عھد إلیھ أبوه معاویة 
ولیتھ لم یعھد باألمر إلى ابنھ یزید، وترك األمة من  ، وقد علّق الذھبي على صنیع معاویة بقولھ: ")عنھ

والصحابة موجودون  . فانتقل األمر من خالفة إلى ملك. خاصة وأّن العھد قریب بالنبي 19اختیاره لھم"
  .20كابن عمر الذي كان أولى باألمر منھ، ومن أبیھ

عد أن ب - شخصیة، و سیرة یزید بن معاویة غیر المرضیة، و التي وصفھا الذھبيباإلضافة إلى 
 كان ناصبیّاً، فظُّ، غلیظا ، جلفا یتناول المسكر ویفعل المنكر. افتتحبقولھ ِ " -شجاعة والقوة والحزمأثبت لھ ال

. كما أنھ استباح 21ه"دولتھ بمقتل الشھید الحسین، واختتمھا بواقعة الحرة فمقتھ الناس، ولم یبارك في عمر
 ؟علیھ، ولھذا قیل ألحمد بن حنبل: أتكتب الحدیث عن یزیدالمدینة ثالثة أیام، وھذا الذي عظم إنكار الناس 

وھو أعلى منھ فضال وقدرا،  -. فمن كان ھذا حالھ فال عجب من أن یمتنع الحسین 22قال: ال وال كرامة
خروجھما بقولھ: "ھو یزید الّذي نعرف، وهللا ما حدث  من بیعتھ. وقد صرح بذلك البن الزبیر عند -ومنزلة

   .23لھ حزم و ال مروءة"
فعدم تقبل الحسین لبیعة یزید بن معاویة دفعھ إلى الخروج، والسعي إلصالح ما وقع من تبدیل، كما 

جاع فسعى إلر )رضي هللا عنھ( أنھ رأى في وصول یزید بن معاویة للحكم استمرار لضیاع حق أبیھ علي
. ولعل 24فة وإصالح أمر األمة، وقد أّكد ذلك ابن العربي بأن خروجھ كان غضباً للدین وقیاما للحقالخال

لیھ وعدة معھ، بعد وفاة الحسن ودعوه إلى خلع إھذا ما یفسر رّده على المسیب بن نجبة الفزاري لما قدم 
أخي على نیتھ في حبھ الكف وأن معاویة وقالوا قد علمنا رأیك ورأي أخیك بقولھ: "إني ألرجو أن یعطي هللا 

  .25یعطیني على نیتي في حبي جھاد الظالمین"
بَُب الثَّاني: والّذي یَُعدُّ من أقوى األسباب الَّتي شّجعت الحسین على الخروج إلى العراق، حیث إن  السَّ

باً صدروه: إلیھ كتاحین بلغھم موُت معاویة وامتناع الحسین من البیعة لیزید، كتبوا  -من أھل الكوفة -الّشیعةَ 
 -وبعضھم یقول مطھر  -من سلیمان بن صرد، والُمَسیّب بن نجبة، ورفاعة بن شّداد، وحبیب بن مظھر 

"أّما بعد ... فإنّھُ لیس علینا إماٌم فَأَْقِدْم علینا لعلَّ هللا یجمعنا  وشیعتھ من المؤمنین والمسلمین من أھل الكوفة:
ان بن بشیر في قصر اإلمارة، ولسنا نجمع معھ جمعة، وال نخرج معھ إلى بك على الحّق، واعلم أّن النُّعم

  .26عید، ولو بلغنا إقبالُك إلینا أخرجناه فألحقناه بالّشام. والّسالم
وقد كثر وروُد الكتب علیھ من بالد العراق یدعونھ إلیھم، وبعثوا بعدھما نفرا منھم قیس بن مسھر 

بن الكوا األرحبى وعمارة بن عبد هللا الّسلولّي ومعھم نحو من مائة الّضدائّي وعبد الّرحمن بن عبد هللا 
وخمسین كتابا إلى الحسین ثّم بعثوا ھانىء بن ھانىء الّسبیعّي وسعید بن عبد هللا الحنفّي ومعھما كتاب فیھ 
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وعمرو  ماالستعجال في الّسیر إلیھم. وكتب إلیھ شبث بن ربعّي وحّجار بن أبجر ویزید بن الحارث ابن ُرَویْ 
بَیدّي ومحّمد بن عمر بن یحیى التّمیمّي: "أّما بعد، فقد اخضّرت الجناُن وأینعت الثّمار ولطمت  بن حّجاج الزُّ

الجمام. فإذا شئت فأقدم على جند لك مجندة والّسالم علیك". فاجتمعت الّرسل كلّھا بكتبھا عند الحسین وجعلوا 
وهُ عوضا عن یزید بن معاویة ویذكرون في كتبھم أنّھم فرحوا بموت یستحثُّونَھُ ویستقدُمونَھ علیھم لیُبَایِعُ 

ُموَك  معاویة وینالون منھ ویتكلّمون في دولتھ وأنّھم لم یبایعوا أحدا إلى اآلن. وأنّھم ینتظرون قدومك إلیھم لِیُقَدِّ
  . 27َعلَْیِھم

و لم یكن على علم على إحسان الظن بأھل الكوفة فھ )رضي هللا عنھ(حمل ھذا األمر الُحسیَن  
الّذي تفطّن لخطورتھم  )رضي هللا عنھ(بخالف أخیھ الحسن  -بأنّھم أھل مكر وخذالن وخیانة -بحقیقتھم 

أّن الحسن لّما وصلتھ كتب أھل العراق  28خاصة على أخیھ الحسین. وفي ھذا الّشأن یذكر یزید بن األصم
ا محمد مّمن "یا أب ھا شیئا ولم ینظر إلیھا. فقلت:دعا بمخضب فصبَّ فیھ ماًء وألقى الكتب فیھ ولم یفتح من

"من أھل العراق، من قوم ال یرجعون إلى حق، وال یقصرون عن باطل، أّما إنّي لسُت  ھذه الكتب؟" قال:
  .29أخشاھم على نفسي ولكنّي أخشاھم على ذلك. وأشار إلى الحسین"

 -الىرحمھ هللا تع -"یا أخي إّن أبانا  وثبت أّن الحسن بن علي لما حضرتھ الوفاة قال للحسین أخیھ:
استشرف لھذا األمر ورجا أن یكون صاحبُھ فصرفھ هللا عنھ وولیھا أبو بكر فلّما  لما قُبَِض رسول هللا 

ا احتضر عمُر جعلھا شورى بین ستّة  َف لھا أیضاً. فصرفت عنھ إلى عمر فلمَّ حضرت أبا بكر الوفاة تََشوَّ
د السَّیف ھو أحدھم. فلم یشكَّ أنَّھ ا ال تعدوه فصرفت عنھ إلى عثمان فلّما ھلك عثمان بُویِع ثُمَّ نُوِزَع حتَّى جرَّ

ةَ والخالفة فال أَْعِرفَنَّ ما  وطلبھا فما صفا لھ شيء منھا. وإنّي وهللا، ما أرى أن یجمع هللاُ فینا أھل البیت النُّبوَّ
  .30استخفَّك سفھاء أھل الكوفة فأخرجوك"

بالغ في تقدیر قوة أنصاره بالعراق، الذین كانت قلوبھم في ظاھرھا معھ  )هللا عنھرضي (فالحسین 
كما أنھ غلط في تقدیر قوة یزید فالشوكة لم تكن لعبد مناف وإنما كانت لبني أمیة، إال أنھ  31وسیوفھ علیھ 

و كان  -نكرییر المفي تغ -أمر دنیوي ال یضره الغلط فیھ و أما الحكم الشرعي فلم یغلط فیھ ألنھ منوط بظنھ
، 33،وھذا الخطأ في التقدیر ال یجعلھ مذنبا، بل ھو مجتھد في طلب الحق ونصرتھ 32ظنھ القدرة على ذلك

تَي الخطأَ والنِّسیاَن وَما استُكِرھُوا علیھ" :وخطأه مما یندرج تحت قولھ  َ تجاوَز عن أمَّ ، بل ھو 34."إنَّ هللاَّ
   .35اْلَحاِكُم فَاْجتَھََد ثُمَّ أََصاَب فَلَھُ أَْجَراِن َوإَِذا َحَكَم فَاْجتَھََد ثُمَّ أَْخطَأَ فَلَھُ أَْجٌر""إَِذا َحَكَم  :مجتھد مأجور لقولھ 

ومن األسباب الّتي دفعت بالحسین إلى الخروج أنّھ لّما كثرت علیھ كتب ورسل الّسبَُب الثَّالُِث:  
"أبعث معكم أخي وابن عمي مسلم بن  یزید، قال لھم:یدعونھ إلى بیعتھ، وخلع  -كما سبق ذكره -الكوفة 

 . ثّم أرسَل مسلَم بن عقیل قائال لھ:36عقیل فإذا أخذ لي بیعتي، وأتاني عنھم بمثل ما كتبوا بھ إليَّ قدمت علیھم
"اشخص إلى الكوفة، فإْن رأیت منھم اجتماعاً على ما كتبوا، ورأیتھ أمراً ترى الخروج معھ، فاكتب إلي 

ورافق مسلَم بن عقیل قیُس بن مسھر وعمارةُ بن عبد، وعبُد الّرحمن بن عبد هللا بن ذي الكدر،  .37برأیك"
"إنّي توّجھت مع دلیلین من أھل المدینة فََضالَّ عن الطّریق واشتد علیھما  فكتب إلیھ مسلم من الطّریق:

رت من وجھي ھذا، فإن رأیت أن العطش حتّى ماتا، وصرنا إلى الماء. فلم ننج إال بحشاشة أنفسنا، وقد تطیَّ 
كتاب "أّما بعد، فقد خشیُت أن یكون الّذي حملك على ال تعفیني منھ وتبعث غیري فافعل". فكتب إلیھ الحسین:

إليَّ باالستعفاء من وجھك الجبن، فامض لما أمرتك بھ". فلّما دخل مسلُم بن عقیل الكوفة، وسمع أھلُھا بقدومھ 
رة الحسین وحلفوا لھ لیَْنُصْرنَھُ بأنفسھم وأموالھم فاجتمع على بیعتھ من أھلھا اثنا جاؤوا إلیھ فبایعوه على إم
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عشر ألفا. ثّم تكاثروا حتّى بلغوا ثمانیة عشر ألفا. فكتب مسلم إلى الحسین لیقدم علیھا فقد تمھدت لھ البیعة 
  .38واألمور. فتجھز الحسین من مكة قاصدا الكوفة"

م على تقریر مبعوثھ (مسل بناءً خرج إلى العراق  )رضي هللا عنھ( ینتبین مما سبق ذكره أن الحس 
بن عقیل) الذي شجعھ على ذلك وطمأنھ، فھو لم یبلغھ عند خروجھ ما وقع لمسلم بن عقیل فیما بعد، حیث 

ونَا و" أنّھ قُتَِل. وذكر المسعوديُّ أنَّ مسلَم بن عقیل قال قبل مقتلھ: ذبونا ثّم كاللّھم احكم بیننا وبین قوم غرُّ
  .39خذلونا وقتلونا"

من مكة إلى العراق حرصھ على منع  )رضي هللا عنھ(ومن أسباب خروج الحسین  الّسبب الّرابع:
ابن الزبیر حین اعترضا علیھ الخروج إلى واستحالل مكة، ویظھر ھذا في رّده على عبد هللا ابن عباس، 

 رضي هللا(. وحرصھ ھذا تحقیقا منھ )هللا عنھمارضي (كما سیأتي بیانُھ في موقفھما من خروجھ  40العراق
ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر « :لحدیث رسول هللا  )عنھ ْمھَا النَّاُس، فَال یَِحلُّ ِالْمِرٍئ یُْؤِمُن بِاَ�َّ ُ َولَْم یَُحرِّ َمھَا هللاَّ إنَّ َمكَّةَ َحرَّ

َ قَْد أَِذَن  أَْن یَْسفَِك بِھَا َدًما َوال یَْعِضَد بِھَا َشَجَرةً ، فَإِنْ  ِ فِیھَا فَقُولُوا لَھُ: إنَّ هللاَّ َص بِِقتَاِل َرُسوِل هللاَّ أََحٌد تََرخَّ
ْرَمتِھَا ِباألَْمِس، فَْلیُْبلِْغ لَِرُسولِِھ َولَْم یَأَْذْن لَُكْم، َوإِنََّما أَِذَن لِي فِیھَا َساَعةً ِمْن نَھَار، ثُمَّ َعاَدْت ُحْرَمتُھَا اْلیَْوَم َكحُ 

  . 41»شَّاِھُد اْلَغائِبَ ال
التي صرح بھا لعبد هللا بن جعفر حیث قال لھ:  -النبي  -استأنس برؤیا  )رضي هللا عنھ(كما أنھ 

  .42أمرني بأمر وأنا ماض لھ ولست بمخبر بھا أحدا حتى أالقى عملي"  "إني رأیت رؤیا ورأیت رسول هللا
َمْن " وفي روایة: ."َمْن َرآنِي فَقَْد َرأَى اْلَحقَّ" :في المنام حق، لقولھ  ومعلوم أن رؤیة النبي 

ِة"بَِعیَن ُجْزًءا ِمْن النُّبُ َرآنِي فِي اْلَمنَاِم فَقَْد َرآنِي فَإِنَّ الشَّْیطَاَن َال یَتََخیَُّل بِي َوُرْؤیَا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستَّةٍ َوأَرْ    .43وَّ
. وھذا قبل استشھاده حصلت لھ رؤیا النبي  -ضي هللا عنھعثمان ر-ولھ في ھذا سلف فالخلیفة الشھید 

ِ َمْفُعوال: باألخیر قدره الذي ال مفّر منھ مصداقا لقولھ عز وجل   .)47 :(النساء َوَكاَن أَْمُر هللاَّ
   الحسینمن خروج  )رضي هللا عنھم(رابعا: موقف الّصحابة 

على مناصحة الحسین وتذكیره بخطورة الخروج إلى  )رضوان هللا علیھم(َحِرَص الّصحابة  
  ولعلنا نذكر منھم: )رضي هللا عنھ(العراق، وبما فعلھ أھلھا مع أبیھ علي بن أبي طالب 

لما استشاره الحسین في الخروج قال : من خروج الحسین -رضي هللا عنھ-عبد هللا بن عباس موقف  -أ
وبك الّناس لشبَّثُت یدي في رأسك فلم أترْكَك تذھب. فكان الّذي رّد  "لوال أْن یُْزِري بي لھ عبد هللا بن عباس:

. ثمَّ 44"فكان ھذا الّذي سلى" على أْن قال:" ألْن أُْقتََل في مكان كذا وكذا أحب إليَّ من أْن أُْقتََل بمكَّةَ". قال:
م إنّك قد أرجف الناس أنك "یا ابن ع لما عزم الحسیُن الخروَج إلى الكوفة أتاهُ عبد هللا بن عباس وقال لھ:

"إنّي قد أجمعت المسیر في أحد یوميَّ ھذین إن شاء هللاُ  سائر إلى العراق فبیّن لي ما أنت صانع؟" قال:
میَرھُم أتسیُر إلى قوم قد قتلوا أ -رحمك هللا -"فإنّي أُِعیُذَك با� من ذلك أخبرني  تعالى". فقال لھ ابن عباس:

ھُم. فإْن كانوا قد فعلوا ذلك فَِسْر إلیھم. وإن كانوا إنّما دعوك إلیھم وأمیُرھم علیھم  وضبطوا بالَدھُم ونََفْوا عدوَّ
وك ویُكّذبوك  الُھُ تُْجبِي بالَدھُم فإنَّھم إنَّما دعوك إلى الحرب والقتال وال آمُن علیك أن یغرُّ قاھٌر لھم وُعمَّ

ُر هللاَ وأنظُر "وإنّي أستخی اس علیك". فقال لھ حسین:ویُخالفوك ویخذلُوك وأن یستنفروا إلیك فیكونوا أشّد النّ 
"یا ابن عم إنّي أتصبَُّر فال أَْصبِر، إنّي أتخوَّف علیك الھالك. إّن  . ثمَّ عاد إلیھ ابن عباس فقال:45ما یكون"

 رك فاكتبأھل العراق قوم غدر، فَأَقِْم بھذا البلد فإنّك سیّد أھل الحجاز، فإن أرادك أھل العراق وأحبُّوا نص
ھُم ثمَّ سر إلیھم، وإّال فإّن في الیمن جباالً وشعاباً وحصوناً لیس بشيء من العراق مثلُھا،  إلیھم أن ینفُوا عدوَّ
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. فإنّي أرجو إذا 46والیمن أرض طویلةٌ عریضة وألبیك بھا شیعة فأتھا ثم ابثث ُدَعاتَك وكتبَك یَأْتَِك النَّاُس
. فقال "یا ابن عم وهللا، إنّي ألعلُم أنَّك ناصٌح شفیٌق ولكنّي قد أزمعُت  الحسین: فعلَت ذلك أن یكون ما تحبُّ

"فإْن كنَت وال بُدَّ سائرا فال تسْر بأوالِدَك ونسائَِك. فو هللا، إنّي لخائٌف أن تُْقتََل كما قُتَِل  المسیَر". فقال لھ:
بیر بتخلیتك إیاه بالحجاز فو هللا"أقرر عثماُن ونِساُؤهُ َوَولَُدهُ ینظرون إلیھ. ثم قال ابن عباس:  ت عین ابن الزُّ

الّذي ال إلھ إال ھو لو أعلم أنَّك إذا أخذت بشعرك وناصیتك حتّى یجتمع عليَّ وعلیك النّاس أطعتني وأقمت 
  .47لفعلُت ذلك". قال ثم خرج من عنده

في  ظھر ھذاعلى سالمة الحسین وی )رضي هللا عنھ(تبین، مما سبق مدى ِحرص عبد هللا بن عباس 
تكرار النصح لھ وإلحاحھ علیھ بعدم الخروج، فلوال الخشیة من استخفاف الناس وكالمھم ألمسكھ عن 
الخروج من رأسھ، ولّما خاض الناس في خبر خروجھ سألھ مستفسرا عن خروجھ لیذكره أن القوم الذین 

صرتھم نره صادقین في بیعتھم، وكان أنصا یقصدھم سبق لھم وأن غدروا أباه، ثم نصحھ باإلقامة في مكة فإن
ثن ، لكن كل ھذا لم ی)رضي هللا عنھ(أتوا إلیھ، أو أن یقصد الیمن باعتبارھا أرضا محصنة وبھا شیعة أبیھ 

إخباره عاقبة خروجھ، وأنھ سیقتل أمام أبناءه،  إلىالحسین عن رغبتھ في الخروج، فلما ستیأس منھ خلص 
  ا إلیِھ َراجُعون.إنّا � وإنّ ونساءه، وھذا الذي وقع ف

: لما بلغ ابن عمر أّن الحسین بن علي من خروج الحسین )رضي هللا عنھ( موقف عبد هللا بن عمر -ب
"ھذه كتب أھل العراق  "إلى أین؟" فقال: قد توّجھ إلى العراق لحقھ على مسیرة یومین أو ثالثة فقال:

فخیَّره بین  -أتى الّنبي  -علیھ السالم -جبریل "إّن  "ال تفعل". فأبى فقال لھ ابن عمر: وبیعتھم". فقال:
نیا واآلخرة فاختار اآلخرة ولم یرد الّدنیا. وإنّك بضعة من رسول هللا  كذلك یرید منكم". فأبى فاعتنقھ  الدُّ

"لما أراد الحسین الخروج  . وجاء في روایة عن الّشعبّي أنّھ قال:48"أستودعك هللا والّسالم" ابن عمر وقال:
"أطعني وأقم وال تخرج فو هللا ما زواھا هللا عنكم إال  مكَّة إلى الكوفة قال لھ ابن عمر حین أراد تودیعھ:من 

غلبنا حسین على " وكان ابن عمر یقول:. 49وھو یرید بكم خیراً". فلّما وّدعھ قال: "استودعك هللاَ من قتیل"
نة وخذالن النّاس لھم ما كان ینبغي لھ أن ال ولعمري، لقد رأى في أبیھ وأخیھ عبرة. ورأى من الفت .الخروج

  . 50یتحّرك ما عاش، وأن یدخل في صالح ما دخل فیھ النّاس فإّن الجماعة خیر"
فالمتتبع لموقف عبد هللا بن عمر یكتشف أنھ أراد أن یثني الحسین عن الخروج حتى أنھ أرشده إلى 

یھ ھذا لیس ذالً وال خنوعاً، بل لعلمھ بعظم شأنھا، أن الخیر كلھ، والسالمة في ترك ھذا األمر(الخالفة)، ورأ
اإلمارة رّد علیھ بقولھ: "إنك ضعیف  )رضي هللا عنھ( لما طلب منھ أبو ذر كیف ال وقد ثبت أن رسول هللا 

، وھذا ھو موقفھ منھا لذا لم یتقدم لھا رضي هللا عنھ. وعلم 51و أنھا أمانة و أنھا یوم القیامة خزي و ندامة"
  رك الحسین لھا حیاة لھ، لذلك لما أصر الحسین على الخروج اعتنقھ وودعھ وداع المفارق. أن في ت

كان مرافقا للحسین عند خروجھ من : من خروج الحسین )رضي هللا عنھ(موقف عبد هللا بن الّزبیر -ج 
، إالّ أنّھ ثبت 52الخروجالمدینة إلى مكَّة، وقد اتّھمتھ بعض الّروایات بأنّھ كان من الّذین شجعوا الحسین على 

 سین:حیث قال للح )رضي هللا عنھ(أّن ابن الّزبیر نصح الحسین وذّكَرهُ بصنیع أھل العراق مع أخیھ وأبیھ 
، یعني مّكة" "إلى أین تذھب؟ إلى قوم قتلوا أباك، وطعنوا أخاك". فقال:   .53"ألَْن أُْقتََل أََحبُّ إلي من أن تُْستََحلَّ

ذكره بحقیقة أھل الكوفة وأنھم غدروا بأبیھ من قبل وھو خیر  )ضي هللا عنھر( فعبد هللا بن زبیر
منھ، فالغدر بھ أھون علیھم، وأنھ لیس من العقل في شيء أن یركن إلى قتلة أبیھ فضال على أن یستعین بھم، 
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 ) على أن الرضي هللا عنھ(ویطلب النصرة منھم. ورّد الحسین بشأن الرؤیا سبق بیانھ في مدى حرصھ 
  .تستباح مكة

لما أراد الحسین الخروج جاءه أبو : من خروج الحسین )رضي هللا عنھ( موقف أبي سعید الخدريّ  -د
"یا أبا عبد هللا إنّي لكم ناصح وإنّي علیكم مشفق. وقد بلغني أنّھ كاتبَك قوٌم من شیعتكم  سعید الخدرّي فقال:

تُھُْم "وهللا لقد َملَلْ  یقول بالكوفة: -رحمھ هللا -سمعت أباك فال تخرج. فإنّي  .بالكوفة یدعونَك إلى الخروج إلیھم
وهللا، ما لھم ِنیَّاٌت  .َوأَْبَغْضتُھُْم. َوَملُّونِي وأبغضوني وما بلوُت منھم َوفَاًء. ومن فاز بھم فاز بالسَّھم األَْخیَبِ 

 قد قلت لھ:، ن على الخروج"غلبني الحسی وقال بعد خروج الحسین:. 54َوال عزَم أمرٍ وال صبًرا على الّسیف
  . 55"اتّق هللا في نفسك والزم بیتك فال تخرج على إمامك"

فاحتجاج أبي سعید الخضري رضي هللا عنھ ومعارضتھ خروج الحسین لما سبق من صنیعھم بأبیھ 
  ، بل وقتلوه غدراحتى أنھ رضي هللا عنھ ملھم وملوه
  .56األَْخیَِب" یضرب في َخیبَة الرجل من مطلوبھ ومن فاز بھم فاز بالسَّھموقول علي رضي هللا عنھ: "

في الفتن،  للحسین اتق هللا والزم بیتك ھي وصیة رسول هللا  -رضي هللا عنھ -وقول أبي سعید الخدري  
أما عبارة "فال تخرج على إمامك"، فقد انفرد بھا ابن كثیر، وابن عساكر، والمزي ولم یذكرھا الذھبي 

بار أن ، باعت)رضي هللا عنھ(أنھا ال تثبت عن الصحابي الجلیل أبي سعید الخدري  -وهللا أعلم - فالظاھر
  الذھبي أوثق في النقل من الذین أثبتوھا. 

بلغني خروج حسین فأدركتھ " قال: :من خروج الحسین )رضي هللا عنھ( 57موقف أبي واقد اللّیثي -ـھ
  .59"ال أرجع" فقال: .هللا أن ال یخرج. فإنّھ یخرج في غیر وجھ خروج. إنّما یقتل نفسھ . فناشدتھ58بملل"

 أنھ َعلَِم بنتیجة ھذا الخروج، الذي لم یكن مناسبا، )رضي هللا عنھ(فالذي یبدو من كالم أبي واقد اللیثي 
ةً، و وال في محلھ باعتبار أن القوم الذین قصدھم الحسین لبیعتھ ونصرتھ لن یرقبوا فیھ لن یرعوا إالًّ وال ذمَّ

لھ عھدا وال حرمة، وبالتالي فلن یحقق غایتھ المرجوة بل یؤدي إلى مفسدة أعظم وھي مقتلھ رضي هللا عنھ 
  وھذا الذي وقع.

وال  "اتّق هللا قال كلمت حسینا فقلت:من خروج الحسین: ) رضي هللا عنھ(موقف جابر بن عبد هللا  -و
  .60بِبَْعض. فو هللا ما حمدتم ما صنعتم فعصاني"تضرب النّاَس بعضھُْم 

رضي هللا عنھ اعترض على خروج الحسین خشیة وقوع القتال بین الطرفین -فجابر بن عبد هللا 
  والذي یؤدي حتما إلى اختالل األمن وإراقة دماء المسلمین. وھذا ما ال تحمد عقباه.

كتب إلیھ كتابا یحّذره : من خروج الحسین )رضي هللا عنھ( موقف عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب -ز
 إنّي رأیت رؤیا. ورأیت فیھا رسول هللا " :ویناشده هللا أْن یشخص إلیھم. فكتب إلیھ الحسینة أھل الكوف

  .61وأمرني بأمر أنا ماٍض لھ. ولست بمخبر بھا أحدا حتّى أُُالقَِي َعَملِي"
وإصرارھم على منع الحسین من الخروج  )رضي هللا عنھم(یتبیّن مّما سبق مدى حرص الّصحابة 

بخطورتھ، لِما اشتھر بھ أھل العراق من غدر وخیانة وخذالن وما فعلوه بأبیھ  )رضي هللا عنھم(لعلمھم 
لیس ببعید، بل وغلب على ظنھم أنھ یقتل وھو ما وقع. فتبین أن األمر على مقال أولئك  )رضي هللا عنھ(
  . 62)رضي هللا عنھم(
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  ونتائجھ الحسین إلى العراق خامسا: خروج
كان مسیر الحسین بن علي من مكَّة إلى العراق، بعد أن بایع لھ من أھل الكوفة اثنا عشر ألفاً على  

. في أھل بیتھ 63یدي مسلم بن عقیل بن أبي طالب، وكتب إلیھ في القدوم علیھم، فخرج من مكَّة إلى الكوفة
. وأقبل حسین على كتاب 64ن في عشر ذي الحجة سنة ستینوستین شیخا من أھل الكوفة وذلك یوم االثنی

جع، لم أدع "ار مسلم، حتّى إذا كان على ثالث أمیال من القادسیة، لقیھ الُحر بن یزید الّتمیمّي، فقال للحسین:
ال " "وهللا، ال نرجع حتى نأخذ بالثّأر، أو نقتل". فقال: لك ورائي خیرا". فَھَمَّ أن یرجع. فقال إخوة مسلم:

خیر في الحیاة بعدكم. وسار". فلقیتھ خیُل ُعبَْیِد هللا، فََعَدَل إلى كربالء، وأسند ظھره إلى قصباء حتى ال یقاتل 
وجاء عمر بن سعد بن أبي . 65إال من وجھ واحد، وكان معھ خمسة وأربعون فارسا ونحو من مئة راجل

ن: ُعبید هللا أن یعفیھ من ذلك، فأبى، فقال الحسیوطلب من  -وقد وّاله عبید هللا بن زیاد على العسكر  -وقاص 
"اختاروا واحدة من ثالث، إّما أن تدعوني فألحق بالثّغور، وإّما أن أذھب إلى یزید، أو أَِرَد إلى المدینة". 
 فقبل عمر ذلك، وكتب بھ إلى ُعبید هللا، فكتب إلیھ: " ال، وال كرامة حتى یضع یده في یدي". فقال الحسین:

وحین نزلوا سأل الحسین عن اسم  .66!" وقاتل، فقتل أصحابھ، منھم بضعة عشر شابا من أھل بیتھ"ال وهللا
مر! "یا ع "كرب وبالء". وبعث ُعبید هللا لحربھ عمر بن سعد، فقال: "كربالء". قال: ھذه األرض؟ فقالوا:

ْرنِي یدي في یده، فإن أبیَت، فََسیِّ اختر منّي إحدى ثالث، إّما أن تتركني أرجع، أو فََسیِّْرنِي إلى یزید، فأضع 
إلى التُّرك، فأجاھَد حتّى أموت". فبعث بذلك إلى ُعبید هللا، فَھَمَّ أن یَُسیَِّرهُ إلى یزید، فقال لھ شمر بن ذي 
الجوشن:" ال، إالّ أن ینزل على حكمك"، فأرسل إلیھ بذلك. فقال الحسین: "وهللا ال أفعل"، وأبطأ عمر عن 

. وكان من جند 67لیھ ُعبید هللا شمر بن ذي الجوشن، فقال:" إن قاتل، وإال فاقتلھ، وكن مكانھ"قتالھ. فبعث إ
ثالث خصال فال تقبلون واحدة!"  "یعرض علیكم ابن بنت رسول هللا  عمر ثالثون من أھل الكوفة، فقالوا:

 ھم وفیھم بضعة عشر شابا منفقاتلھ عمر بن سعد، فقتل أصحاَب الُحسین كلَّ  .68وتحّولوا إلى الحسین، فقاتلوا
وم "اللَّھم احكم بیننا وبین ق أھل بیتھ، وجاء سھم فأصاب ابنا لھ معھ في حجره فجعل یمسح الدَّم عنھ ویقول:

فقتلھ  )رضي هللا عنھ(دعونا لینصرونا فقتلونا"، ثم أمر بحبرة فشققھا ثّم لبسھا وخرج بسیفھ فقاتل حتَّى قُتَِل 
  .69وانطلق بھ إلى عبید هللا بن زیادرجل من مذحج وحّز رأسھ 

تبین مما سبق أن الحسین رضي هللا عنھ قتل مظلوما شھیدا، بعد أن سعى إلى ترك القتال، وتجنب 
سفك الدماء، وخیّر القوم بین أن یرجع، أو یسیر إلى ابن عمھ یزید بن معاویة فیضع یده في یده، أو یجاھد 

یقتلوه رضي هللا عنھ. فلعن هللا من قتلھ أو أعان على قتلھ أو رضي  الترك. لكن الظلمة البغاة أبوا إالّ أن
  بذلك.

 ومن المعلوم أن المولى عّز وجل كتب للمجاھدین في سبیلھ إحدى الحسنیین إما النصر وإما الشھادة.
  وھذا ما وقع للحسین رضي هللا عنھ.

  خاتمة:
كان اجتھادا منھ مدفوعا بأسباب موضوعیة،  )رضي هللا عنھ(مّما سبق تبیّن أّن خروج الحسین  
یقصد شقَّ عصا المسلمین، وال تفریقھم، فھو بعید كلَّ البعد عن فكر الخوارج  )رضي هللا عنھ(ولم یكن 

لُوَن النُّصوص وفق ما یخدم ھواھم.   الّذین یَُؤوِّ
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ن حرص الّصحابة رضي هللا عنھم على غلق باب الفتنة یظھر من خالل مناصحتھم للحسی
واعتراضھم على خروجھ لغلبة ظنّھم أنھ یقتل، وھم في ذلك طالبون لمصلحتھ ومصلحة المسلمین. وهللا 

  ورسولھ إنّما یأمر بالّصالح ال بالفساد. لكّن الّرأي یصیب تارة ویخطئ أخرى. 
ه رعن الفتنة وسفك الّدماء یظھر من خالل رغبتھ في الّرجوع لما أخب )رضي هللا عنھ(بُْعُد الحسین 

الُحر بن یزید بالخطر الّذي سیواجھھ في طریقھ لوال إصرار أبناء مسلم بن عقیل، وكذلك تخییره لعمر بن 
سعد بین اللّحاق بالثّغور، أو الّذھاب إلى یزید، أو الّرجوع إلى المدینة. ولكنّھم رفضوا ذلك. وعزموا على 

  قتلھ، فاستشھد قبل أن یتولى على شيء من البالد.
، لما یتولَُّد عنھ من االختالل األمني وسفك تبین من خال ل ما سبق أّن الخروج في أغلب أحوالھ شرٌّ

  في أحادیث كثیرة. الّدماء واختالط األمور. لذا حّذر منھ رسول هللا 
  بعد ذكر أھّم نتائج الّدراسة نذكر التّوصیات التالیة: التّوصیات:

)، ھمرضي هللا عن(دیة خاّصة فیما یتعلّق بسیرة الّصحابة ضرورة االھتمام بالّدراسات الّتاریخیة النّق -
 واالعتماد على منھج أھل الحدیث، لتصفیة مصادرنا التّاریخیة من الّروایات الّضعیفة والموضوعة.

في الفتن وعدم تقدیم أقوال الّرجال  -القائمة على االعتصام بالكتاب والّسنّة التّمّسك بوصیة رسول هللا  -
 وآرائھم علیھما.

 وتفنید كل ما أُلِصق بھم من افتراءات وأباطیل. ضرورة الّدفاع عن صحابة رسول هللا  -
حة ث الّصحیضرورة إقامة النّدوات والملتقیات حول مسألة الخروج على الحكام المسلمین، ونشر األحادی -

 واآلثار الواردة في حكم ذلك، بھدف حمایة الّشباب المسلم من االنحرافات الفكریة والطّوائف الّضالة.
  والمراجع: المصادر قائمة

: محمد أیمن الشبراوي، دار الحدیث، القاھرة، (د قیق)، منھاج السنة النبویة، تح728(ت:  بن عبد الحلیم أحمد ،ابن تیمیة -1
  م2004 -ـھ1425ط)، 

-ه14714)، 2)، صحیح ابن حبان، تحقیق: شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، (ط354(ت:، البستيابن حبان -2
  م1993

: علي محمد البجاوي، دار الجیل، قیقفي تمییز الصحابة، تح اإلصابة )،852(ت: ، أحمد بن علي العسقالنيابن حجر -3
  ).ـھ1412(، )1ط(بیروت، 

: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة قیقتقریب التھذیب، تح )،852(ت: د بن علي العسقالني، أحمابن حجر -4
  ).م1995 -ـھ1415(، )2ط(بیروت، 

  ).1984 -ـھ1404(، )1ط(تھذیب التھذیب، دار الفكر، بیروت،  )،852(ت: ، أحمد بن علي العسقالنيابن حجر -5
، )1ط(: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاھرة، قیقالطبقات الكبیر، تح )،230، محمد بن سعد(ت:ابن سعد محمد -6

  ).م2001 -ـھ1421(
: علي محمد البجاوي، دار الجیل، قیقاالستیعاب في معرفة األصحاب، تح )،463، یوسف بن عبد هللا(ت:ابن عبد البر -7

  ).ه1412)، (1ط(بیروت، 
   .)م2009 -ـھ1430(، )2ط(ابن عبد الھادي محمد: مواقف المعارضة، دار طیب، السعودیة،  -8
 -ھـ1415(د ط)، ( )، تاریخ دمشق، تحقیق: علي شیري، دار الفكر، بیروت،571ابن عساكر، علي بن الحسن(ت -9

  .)م1995
 ،)1ط(التراث العربي، بیروت،  إحیاء: علي شیري، دار قیقالبدایة والنھایة، تح )،774بن عمر(ت: إسماعیل، ابن كثیر -10
  ).ـھ1408-م1988(
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: محمد راتب حموش، محمد ناجي العمر، دار قیقمختصر تاریخ دمشق، تح)،  711(ت: بن مكرم محمد ر،ابن منظو -11
  ).م1985 -ـھ1405( )،1الفكر، دمشق، (ط

 الدین عبد الحمید، دار المعرفة، بیروت، (د ط)، (د ت). )، تحقیق: محمد محي518(ت أبو الفضل، أحمد النیسابوري -12
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 العنصریة؛ الّروافد الُمغّذیّة والُحلول الُمنجیّة
   - قراءة في كلیات رسائل النور لبدیع الزمان النورسي  - 

 

  قول معمرد/ 
  جامعة الشھید حمة لخضر الوادي  - معھد العلوم اإلسالمیة

koulkoul6@gmail.com 
 

  28/02/2021 :القبول تاریخ   08/05/2020 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
 إن المتأمل في خریطة العالم الدینیة والعرقیة واللسانیة یجد تباینات واختالفات كثیرة اقتضتھا حكمة هللا عز

ألسنتھم و (مسلمون ویھود وبوذیین...)، وتباینوا بأدیانھم ومللھم فتباینت الشعوب بألوانھا (البیض والسود)، وجل،
وكان ھذا التباین واالختالف مقصدا إلھیا للتشارك والتعاون تحقیقا للتكامل اإلنساني في  ،وأعراقھم (عرب وعجم)

ة ولكن المتأمل في الخریطة الكونی وتذكیرا بإلھ واحد منھ المبتدى وإلیھ المنتھى، بوتقة الرحم اإلنسانیة الواحدة،
 واختالف غذتھ تلك الخصائص والمیزات والتباینات الملیة والعرقیة واللسانیة، د صراعات وحروب وتدابرالیوم یج

 رحمس إلى – خصوًصا – اإلسالم أرض بموجبھا فتحولّت الیوم المتعادیة العالمیّة القوى وظفتھاوأصبح ورقة 
 لیس المھیمنة القوى تتزّعمھ الذي الّصراع وھذا ،مكان كلِّ  في أھلیّة حروب نتائجھا من كان ،المختلفة لألحداث

 قومیّةوال والعصبیّة العناد المتصارعة القوى ھذه مستند بل النّورسي یرى كما الحقیقة وإرساء الحق إحقاق ألجل
 .المدّمرة بالقنابل والّشیوخ والمرضى األطفال وإفناء النّفس أنانیّة وإشباع والمصلحة

 ما وأبادت أفنت ومصلحیّة فرعونیّة ھي بل ،واإلنسانیّة العدالة قوانین من قانون أيِّ  مع ینسجم ال كلُّھ وھذا
 وأن رةالمدم النزعة ھذه وروافد جذور في بعمق نبحث أن إلى یدفعنا إشكال أمام یجعلنا مما اإلنسانیة، معالم من بقي
 لكریما القرآن إلیھ دعا الذي التعارف بمعاني وتحققا اإلنسانیة للكرامة حفظا لمعالجتھا الجذریة الحلول لھا نجد

 عدم ىإل دٍّ ؤمُ  فالتجاوز تجاوزھا، وعدم) واللسانیة والملیة العرقیة( اإلنسانیة الخصوصیات احترام إلى المفضي
 ،رماوالد الحرب نار إشعال إلى مفضٍ  كلھ وھذا والمصلحة، المنفعة سبیل في القوة استخدام إلى فضٍ ومُ  االحترام

 الحلول یموتقد ةالعنصری فكرة ینابیع معرفة منّا یتطلب ما إنسانیا، وھو ومطلبا مقصدا النجاة إلى السعي كان لذا
  .النورسي سعید الزمان بدیع رأي في لھا الُمنجیة

  .المنفعة؛ القوة؛ اللون؛ اإلنساني الُمشترك؛ العنصریة؛ النورسي: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The one contemplating the religious, ethnic, and linguistic map of the world finds 
many variations and differences required by the wisdom of God Almighty. Divinely to 
participate and cooperate in order to achieve human integration in the crucible of one human 
uterus, and as a reminder of one god from him who was the beginning and to the end, but 
the one who contemplates the cosmic map today finds conflicts, wars, measures, and 
differences that are fueled by these characteristics, features, and ethnic, ethnic and linguistic 
tongues, and has become a paper that was used by The Wii is hostile today, whereby the 
land of Islam has been transformed - in particular - into a scene of various events. 
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The results of which were civil wars everywhere. This struggle, which is dominated 
by the dominant powers, is not for the sake of realizing the truth and establishing the truth 
as nurssi sees it, but rather is documented by these conflicting forces stubbornness, 
nervousness, nationalism, interest, saturation of selfishness, annihilation of children, the 
sick, and old people with destructive bombs. Avent and annihilate the remaining features 
of humanity, which makes us in front of a problem that leads us to search deeply in the roots 
and tributaries of this destructive tendency and to find for them the radical solutions to 
address them in order to preserve human dignity and realize the meanings of acquaintance 
called for in the Qur’an. 

Karim leading to respect for human idiosyncrasies (ethnic, linguistic and 
denominational) and do not exceed, Transgression leads to lack of respect and is conducive 
to the use of force for the sake of benefit and benefit, and this is all conducive to igniting 
the fire of war and destruction, so the pursuit of deliverance was a human purpose and 
demand, which requires us to know the springs of the idea of racism and provide solutions 
that are conducive to it in the opinion of Badi Al-Zaman said Al-nurssi  
key words: nurssi; racism; common human; color; strength; benefit. 

  

  مقّدمة: 
 سالنّا جعل في هللا حكمة اقتضت ھكذا وأدیانھم، وأعراقھم وألوانھم أجناسھم حیث من النّاس یختلف

 ھنا واالختالف ،)119: ھود( َخلَقَھُمْ  َولَِذلِكَ  َربُّكَ  َرِحمَ  َمنْ  إِالَّ  ُمْختَلِفِینَ  یََزالُونَ  َوَال  :تعالى قال مختلفین،
 القرآن ھاأقرّ  التي القاعدة وھي والتّعایش، والتّعارف والتّواصل التّعاون إلى المفضي وتعّدد، تنّوع اختالف
 تأكیدٌ  االختالف بعلّة والتّصریح)، 13الحجرات: ( لِتََعاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكمْ  تعالى: قال الكریم،

 یظھر ما وھذا...  وآمالھ آالمھ اآلخر، مشاركتھ مع التّشارك إلى بدوره المفضي – التّعارف – حكمتھ على
 ،..). یھودیّة – نصرانیّة – إسالم( الملّیّة المتعّددة مظاھرھا في اإلنسانیّة الخریطة استقراء خالل من جلیّا

 ونیّةواللّ  ،)المتعّددة اللّغات( واللّسانیّة ،... ) ھنود – عجم – عرب( ، والعرقیّة)المتعّددة الطّوائف( والمذھبیّة
 ).أنثى – ذكر( والجنسیّة ،)أسود – أبیض(

 ظّفتو وورقة الیوم، العالم یشھدھا التي الّصراعات لتغذیة رافًدا كانت االختالفات ھذه أنّ  نجد لكنّنا        
  العنصریّة. الفكرة أبرزھا كان متعّددة تجلّیات وأخذ العالمي، الّصراع في إیدیولوجیًّا توظیفًا

   إشكالیة البحث:
 ماو وتجلّیاتھا؟ روافدھا ھي وما العنصریّة؟ مفھوم ما :التالیة اإلشكالیة نطرح ما سبق ضوء على

 أيّ  وإلى النور؟ رسائل خالل من للمسألة النّورسي قدمھا التي الحلول ھي وما ومضاّرھا؟ أخطارھا ھي
  العنصریة؟ ُمشكلة حلّ  في النوري الخطاب في اإلنساني المشترك توظیف یُساھم مدى
  .الورقة ھذه خالل من عنھ اإلجابة سنحاول ما ھذا    
 :الدراسة أھمیة: أوال

 لیوما العالمي الصراع واقع خالل من) العنصریّة( إشكالیتھ معالجة نودّ  الذي الموضوع أھمیة تتجلى
وأوبئة،  ومجاعة مختلفة وھجرات ودمارا حروبا أثمر ما واقتصادیة، وھو سیاسیة مطامع تحقیق أجل من
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 وحقوقھ وكرامتھ اإلنسان قیمة سبیلھا في المتصارعة القوى أھدرت مادیّة وطموحات مطامع وھي
 نسانیةاإل الرحم معھا اإلنسانیة، وغیّبت والقیم الدولیة والمواثیق األعراف تحقیقھا سبیل في وتجاوزت

  .الواحد والمصیر الواحدة، والمبدأ
 الورقة أھداف :ثانیا

  :یلي ما تحقیق إلى الورقة ھذه تھدف
 كما لولھاوح ینابیعھا على الضوء بتسلیط -العنصریة  -العصر مشاكل ألخطر النوریة الرؤیة استلھام -1

 .-هللا  رحمھ - النورسي الزمان بدیع لنا قدمھا
 .اإلنسانیة الوحدة خطاب إلى واالختالف التباین خطاب من العالمي الخطاب تشكیل إعادة -2
 .)التواصل -التعارف  – التعاون( العالمیة اإلنسانیة القیم وبعث إحیاء -3
 .)والشفقة المحبة رحاب إلى والكراھیة العداوة من( والتحلیة التخلیة مسلك تفعیل -4

  المستخدم المنھج :ثالثا
 رسائل لخال من النورسي آراء بتتبع التحلیلي االستقرائي المنھج الدراسة ھذه وطبیعة یتوافق مما

 .أبعادھا وبیان مضامینھا وتحلیل النور
  واألضرار والتّجلّیّات والّروافد المفھوم العنصریّة: األّول المبحث

  :العنصریّة مفھوم -1
 لھاأصو بحسب والّشعوب األجناس بین یفّرق مذھب وھي عنصر، إلى منسوب مؤنّثٌ  اسمٌ  الُعنصریّة

 .1العرقي ألصلھم أو لعنصرھم المتعّصبین مذھب وھو ومزایا، حقوقًا الّتفرقة ھذه على ویرّتب وألوانھا،
 لىإ الشعور ھذا ترجمة ثم سید عنصر بأنھا فئة شعور من النابع االستعالء من نوع" :بأنھا أیضا وتُعّرف

  .2"واقتصادي واجتماعي سیاسي واقع
 كلِّ  يف لألنا استحضارٌ  فھي شأنھا ھذا ومادام والّشعوب، األجناس بین الّتفریق ھي العنصریّة فأساس

 عن وغفلة وتجاوزه، اآلخر على لالعتداء مدعاة وھذا والبیولوجیّة، واللّسانیّة والمّلیّة المعرفیّة تجلّیاتھ
 روميال الدین جالل موالنا یجعل لذا المشترك، الموطن باعتبارھا الروح في المتمّثل اإلنساني المشترك
 الزجاجةف علیھا، النور بانعكاس الزجاجة تعكسھا التي األلوان بمثابة البشر بین واالختالفات التباینات
 كانت شفّافة وكانت اللون عن الزجاجة خرجت فإذا حمراء، تظھرھا زرقاء، والحمراء ألوانا تظھر الزرقاء
 األنا ھي المثال في إلیھا الُمشار ، واأللوان3 الصادقة الحّجة ھي كلّھا، وتكون األخرى الزجاجات من أصدق

 الرومي یقول ذات، لذالل انتصارا بینھا فیما تتصارع ومتباینة متعددة ثنائیات تولّد التي األنا تجلیاتھا، ھذه بكل
 .4"ھذات مع حرب في یكون قط واحد ھناك ثنائیا، ولیس كان طالما عدوا یصبح الصدیق إن" :آخر موضع في

 وّسعوتت غیرھا، بابتالع تكبر إذْ  االعتداء، ھو العنصریّة شأن: " بقولھ النّورسي إلیھ أشار ما وھو
 اھدفھ ألنّ  كرامتھ، صمیم في اإلنسان على اعتداء ھي فالعنصریّة وعلیھ ،5"األخرى العناصر حساب على
 ینظر فئات ىإل بتقسیمھا وتقوم واألفراد الّشعوب جمیع تضمُّ  التي اإلنسانیّة األسرة صفوف في الفرقة بثُّ 

  .6اآلخر من مرتبة أعلى بكونھ نفسھ إلى بعضھا
 مرضال ھذا إلى لاللتفات لھ منبّھًا النّورسي سعید الّزمان بدیع األستاذ فیھ عاش الذي للعصر كان

 في يالنورس عصر بالعالم، وتمثّل حلّ  الذي الّدمار شھد وأنھ خصوًصا اإلنسانیّة، بحیاة فتك الذي الخطیر
 وظیًفات وظّفت ورقةٍ  إلى العنصریّة وتحّولت أحداث، من أعقبھما وما والثّانیة األولى العالمیتین الحربین

 طالقإ حول إلیھ وّجھ سؤال عن جوابھ في الّنورسي إلیھ نبّھ ما وھو المتصارعة، القوى قبل من إیدیولوجیّا
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 وقد بیّة،الّسل القومیّة النّعرة إثارة ھو التّساؤل ھذا من الغرض أنّ  جوابھ في فبیّن علیھ،" الكردي سعید" اسم
  .7 اثرةمتن قطًعا ابتالعھم لیسھل وتمزیقھم لتفریقـــھم المسلمین بین الخطیر المرض بھذا أوروبا ألقت

 ذاھ من بريء اإلسالمي التّاریخ أنّ  ھذا یعني ال أوروبیا مرًضا العنصریّة النّورسي یعتبر حین
 ومنھا ونتائجھما، والعنصریّة الّسلبیّة القومیّة أضرار عن یتحّدث وھو المكتوبات في سّجلھ ما وھو المرض،

 انالعالمیّت الحربان خلّفتھ وما وألمانیا فرنسا بین الّصراع ونتائج ،8اإلسالمي التّاریخ في أمیّة بني صنیع
 .9)قتیال ملیون 50( مدّمرة نتائج من والثّانیة األولى

 وضع أسف بكلِّ  یرى الیوم عالم في فالمتأّمل القِوى، بین صراع آخر العالمیّتان الحربان تكن لم
 الحروب وأصوات الجیاع وصراخ األسلحة دويَّ  ویسمع صداًما، األدیان بین والحوار والّسالم األخّوة

 .10والّنفسیّة الّسیاسیّة
 لألحداث مسرح إلى – خصوًصا – اإلسالم أرض تحویل إلى الیوم العالمیّة القوى تصارع أّدى
 األوروبیة القوى تتزّعمھ الذي الّصراع وھذا مكان، كلِّ  في أھلیّة حروب نتائجھا من كان المختلفة،

 ةالمتصارع القوى ھذه مستند بل الّنورسي یرى كما الحقیقة وإرساء الحقّ  إحقاق ألجل لیس واألمریكیة
 القنابلب والّشیوخ والمرضى األطفال وإفناء النّفس أنانیّة وإشباع والمصلحة والقومیّة والعصبیّة العناد

 الفوضویّین مع البرجوازیین واتّفاق بینھم فیما األعداء جنود من اثنین أو جندي وجود وحّجة المدّمرة،
 واإلنسانیّة، العدالة قوانین من قانون أيِّ  مع ینسجم ال كلُّھ ھذا األبریاء، من األلوف دماء إلھدار واإلرھاب

 لوب، وھذهالمغ واستعباد إذالل في تتمّثل الغالب إلیھا یستند التي فاللّغة وعلیھ ،11ومصلحیّة فرعونیّة ھي بل
 بعكس وعرقًا جنًسا وأرقى ُخلقًا أفضل نفسھ یظنُّ  فالمنتصر اإللھي، القانون یرفضھا التي العنصریّة لغة ھي

 .12 المشط كأسنان النّاس یتساوى أین التّوحیدي النّظام
) یظھر لنا توظیف القومیات والنزعات 1960 - 1876وباستقراء عصر النورسي الممتد ما بین (

العرقیة كورقة لتفتیت وتجزيء العالم اإلسالمي من جھة، وزحزحة الرابطة الدینیة من جھة أخرى، ومثال 
 تخلصلل الطورانیة، وذلك القومیة وإحیاء اإلسالمیة للرابطة ذلك ما قام بھ ُمصطفى كمال أتاتورك من إلغاء

 وأعرقھا البسیطة أمم أقدم من أنھم أنصارھا ویزعم التركیة الھویة في واإلسالمي العربي العنصر من
 لىع العثمانیین األتراك أن ترى التي العثمانیة القومیة ، كما ظھرت في عصر النورسي أیضا 13مجدا

 أنشئ حیثالعربیة  القومیةوظھرت أیضا  واحدة، أمة وبلغار وفرس وعرب كردمن  عناصرھم اختالف
   .14م1909خریف  في باستنبول األدبي المنتدى

 عاركش فرنسا تكریس النعرة القومیة في عصر النورسي تلك الشعارات التي حملتھاومن مظاھر 
 كتائب، و وسوریین ومورانة دروز إلى بموجبھ الشعب وقسم ولبنان سوریا من كل في الذي ُوظّف الفینیقیة

  . 15 اإلسالمیة األمة عن الشام بالد عزل أجل من
فكرة تجزيء وتفتیت لحمة العالم اإلسالمي كان عصر النورسي رحما لمشروع تغریبي أسس على 

من أجل إضعافھ، وكانت العنصریة ونزعات القومیة إحدى أنجع الوسائل االستعماریة، وقد بیّن النورسي 
 ال ظالمة أسس وھي والعنصریة القومیة على مبنیة الصراع ھذا في المتبعة األسس خطرھا ومرامیھا: "إن

 روتھد قط، عدالة تكون فال غیرھم، على جنسھ بني یفضل األطراف أحد ألن العدالة، وفق على تسیر
 .16اإلنصاف" ویضیع الحقوق
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 :وروافدھا العنصریّة الفكرة مرتكزات -2
 ومن ائھا،وإنم بتغذیتھا فتقوم لھا أساسیّة روافد تشّكل أسس مجموعة على العنصریّة الفكرة ترتكز

 ومن ھا،ومرتكزات روافدھا إلى یشیر نجده العنصریّة لمشكل النّورسي وتحلیل النّور رسائل استقراء خالل
 :والّروافد المرتكزات تلك أبرز

 وحبِّ  لألنانیّة ثمرة وھذه لآلخر وإقصاء لألنا تمجیدٌ  أنّھا العنصریّة تعریف في ذكرنا: األنانیّة -2-1
 بّرئمُ  لشخصھ ُمنّزهٌ  لھا مادحٌ  لنفسھ محبٌّ  نظرتھ حسب فاإلنسان الكلمات، في الّنورسي بیّنھ ما وھو الّذات،
 إِلَھَھُ  اتََّخذَ  َمنِ : الحقّ  وصف علیھ فیقع نفسھ إلى لربّھ حمده فیصرف العبادة، یشبھ دفاًعا عنھا یدافع ساحتھ

 قیقيالح موجدھا عن وتغفل ذاتھا إلى دائًما الخیر تنسب الّنفس أنّ  كما ،الُعجب فیلحقھ ،)23: الجاثیة( ھََواهُ 
 .17 وقّوتھا بوجودھا فتغترُّ 

 فاإلنسان ،یدوي بمصباحٍ  علمٍ  من لدیھا بما والمتباھیة بنفسھا المعتّدة اإلنسان أنانیّة النّورسي ویشبّھ
 ھذه انتك ومن الّضاللة، بأغالل ویبتلي والغفلة الظّلمات شراك في یقع وغروره أنانیّتھ على یعتمد الذي

 .18األمتار یتجاوز ال جّدا قلیلٌ  ینیره الذي الجزء أنّ  شكَّ  فال یدویّا، مصباًحا یحمل كمن كان صفتھ
 نّورسيال لنا ویقّدم جّدا، محدوًدا ویعرفھ یراه ما فیكون ذاتھ، قندیل أشعل اآلخرین شأن من یحطّ  فالذي

 وتصرفُ  المضّرة المواد تجلب التي بالبذرة اإلنسان یشبّھ فھو األنانیّة، عن آخر موضع في تمثیلیة صورةً 
 اإلنسان حال وھكذا الّضیّق، المكان ھذا في وتبلى تتعفّن أن تلبث فال المواد ھذه جلب إلى المعنویّة أجھزتھا

 ذهھ ُسقیت إذا أّما یتعفّن، فإنّھ الّنفس وھوى المحدود الّضیّق األرض عالم في المعنویة أجھزتھ صرف إذا
 .19لھا حدَّ  ال كماالت وتُولّد وبراعم أوراق عن فستشقّ  والعبودیّة اإلیمان بماء -األنا - البــذرة

 وطلب الّذات وحبُّ  الھوى یقودھا بشعة وأنانیّة عضال داء لألنا االنتصار أجل من اآلخر تحقیر إنّ 
 اإلھانةو والتّحقیر اإلساءة عن وأخالقیّة تربویّة دروًسا المكتوبات في النّورسي لنا ویقّدم والّریاء، الّشھرة

 قدف بالّسوء، األّمارة لنفسھ رحمة وصفعة تأدیب لطمة إلى التّحقیر ھذا ُمحّوال اإلنسان، لھا یتعّرض التي
 خصُّ ی إیّاي تحقیره كان إنْ : قائًال  فأجاب سابق مدیر طرف من إلیھ وّجھت التي اإلھانة عن )هللا رحمھ( ُسئِل

 من جاةن ھذا وفي نفسي وتأدیب  تربیة إلى یسوقني ما وھذا عیوبي، على أطلعني فقد ونفسي شخصي
 یُنبّھك الذي بالّشخص لھذا النّورسي ویمثّل الكاذبة، والّشھرة الّریاء من خلّصني فقد كاذبًا كان وإنْ  الغرور،

 ذلك فأحیل الكریم للقرآن خادًما لكوني واإلھانة التّحقیر كان وإنْ  جسمك، من جزء على عقرب لوجود
 نْ م یخصُّ  الكرامة عن فالّدفاع كرامتي من الحطِّ  أجل من لي إھانتھ كانت وإنْ  الكریم، القرآن إلى الّشخص

  .20مالكھ إلى تعود أسیر فإھانة والمحافظة، القریة ھذه یحكم
 یتھافرعون بكسر أّوال النّفس على والّرحمة الّشفقة مسلك )هللا رحمھ( النّورسي خطاب في یتجلّى

  .اإلیمان ألھل ووظیفي تربوي بعدٌ  ھذا وفي وتحقیر، إھانة من إلیھا یوّجھ ما تجاه وشوكتھا
وفي اللّمعات بیّن النّورسي كیف یعتبر الغرور دعوة إلى تصحیح المسلك الّشخصي وإقصاء المسالك 
األخرى، فیرى أّن الغرور واألنانیّة یجعالن الفرد متوھًّما نفسھ على حّق وُمخالفیھ على باطل، فیقع بھذا 

، فاألنانیّة انتصاٌر للنّفس على حساب الحقِّ والعدل، ومْن انتصر 21فاق والمحبّةاالختالف والمنافسة بدل االتّ 
لنفسھ نافس غیره واختلف معھ وقطع جسور التّواصل معھ، وھذا ما یثمر العداوة والكراھیّة، لذا جعل 

یحب ال یؤمن أحدكم، حتى یحب ألخیھ ما «أعلى درجات اإلیمان محبّة الخیر للغیر  الّرسول األكرم 
  .22»لنفسھ
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 والحدِّ من خطره وأضراره ؟ –األنانیّة  –فما ھو العالج الذي تقّدمھ رسائل النّور لسدِّ ھذا الّرافد 
  :األسس ھذه ومن إیجابیّا، عمال مجملھا في تشّكل المرتكزات من مجموعة )هللا رحمھ( النّورسي یقّدم

 أوْ  خریناآل عداء تفكیره إلى یِرد أنْ  دون لمسلكھ، محبّتھ بمقتضى الفرد عمل أيْ  ،البنّاء اإلیجابي العمل -1
  .شأنھم من الّتقلیل

  .نوعھا كان مھما المختلفة المشارب تربط التي الوحدة روابط تحّري -2
 إقصاء دون لكن األفضل ھو مسلكھ أنّ  یرى أنْ  شخص أليِّ  فیمكن ُمرشًدا، اإلنصاف دستور اتّخاذ -3

  .األخرى المسالك بطالن إلى ُمفضٍ  ألنّھ والصواب األحقّیّة تعني ال فاألفضلیّة األخرى، المسالك
  . اإلسالمیّة القّوة منابع أحد ھو الحق أھل مع االتّفاق بأنّ  العلم -4
  .والباطل الّضاللة أھل تجاه للوقوف  23الحق أھل مع االتّفاق -5
 .الباطل صولة من الحق إنقاذ -6
 .وحظوظھا الّنفس غرور ترك -7
  .وكرامة عّزة أنّھ خطأ یتصّور ما ترك -8
  . 24التّافھة النّفسیّة والحظوظ والمنافسة الحسد دواعي ترك -9

 حتقرونفی والقومیّة، العنصریّة دعاة علیھا یرتكز التي األنانیّة عالج یمكن والمرتكزات األسس ھذه 
 الذي دالّراف ھذا فسدُّ  وعلیھ الّدین، أوْ  العرق أوْ  الجنس أوْ  اللّون في اختالف بسبب اإلنسانیّة أھل من إخوانھم

 سروك األنانیّة زوال أنّ  النّورسي یرى لذا والّتعاون، والتّواصل االّتفاق خطوات أّول ھو العنصریّة یغّذي
 بالنّور لئوتمت بالنّھار الكائنات وتصطبغ هللا وحي إلى یصغي اإلنسان تجعل وتحطیمھا الّنفس فرعونیّة

 .25اإللھي
 ان، ویعتبراإلیم مقابل في النّورسي عرضھا النّور رسائل في مركزیّة فكرة الكفر یعتبر: الكفر -2-2

رسي علیھم، وقد جعلھ النو واالستعالء اآلخرین على والتّسلّط العنصریّة لفكرة المغّذیة الّروافد أحد الكفر
 األول أن وكیف اإلیمان وطریق والكفر، الضاللة طریق عن إلیھ وجھ سؤال على جوابھ إطار في قسمین
 عملیا فیان اإلیمانیة لألحكام نفیا كان ما: أولھا: قسمان والضاللة الكفر إن: "فقال ویسیر سھل والثاني صعب

 طریقل سلوك وھو فرعي، وال بعملي ولیس وفكري، اعتقادي حكم وثانیھما الحق، قبول عدم وھو وفرعیا،
  .26للعدم" قبول وھذا لإلیمان، مضاد

 كارإن فیھ ویدخل اإلطالق، وعلى بالجملة اإلیمان ألحكام نفیا كان ما األول بالقسم النورسي فأراد
 بحث رسائل النور وال إطار والسمعیات، وھذا النوع من الُكفر في نظر النورسي خارج والنبوات األلوھیة،

 ان: ما كأوالھماویعارضھا، وھو أیضا قسمان:  اإلیمانیة الحقائق یبارز ما بھ، أما النوع الثاني فھو لھ شأن
 ما كان أیضاً، وثانیھما: بحث رسائل النور نطاق خارج تصدیق وھو عدم مجرد وھو قبول، وعدم رفًضا
   .27للعدم، وھذا ھو ما تبحث فیھ رسائل النور وتحاول نقضھ قلبیا وتصدیقا للعدم، قبوال

ھذا األخیر ف اإلیمان وبین خالل ُمقابلة النّورسي بینھیتجلى الكفر بوصفھ رافدا ُمغذیا للعنصریة من 
 الكفر أنّ  ذلك وسبب ،28العجز غایة في مفترًسا حیوانًا یجعلھ الكفر فیما وسلطاًنا، حقّا إنسانًا اإلنسان یجعل
 فریقالتّ  یسودھا نظرات البعض لبعضھم أساسھ على النّاس فینظر والمخلوق، الخالق بین للّصلة قاطع

 ألوانھم يف النّاس بین االختالف ومصدر لسرِّ  صریح إنكارٌ  فالكفر باألفضلیّة، الكاذب والّشعور والقومیّة
 .29تعّدي كل سبب) األلوھیّة(المصدر  وغیاب وألسنتھم وأعراقھم وأجناسھم ومللھم
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 یعتبر ذال بعینھ، الكفر ھي كانت علیھ، وتعّدیًا وإھانة لھ وتحقیًرا لآلخر إقصاءً  العنصریّة كانت ولّما
 استھجانھا،و وازدرائھا الكائنات جمیع تحقیر إلى ُمفضیا وتكذیبا وتخریبا إساءة الكفر )هللا رحمھ( النّورسي
 لموجوداتا فتلك وترذیلھا، لإلنسانیّة إھانة عنھ ینتج ما اإللھیّة، األسماء جمیع تزییف إلى أیًضا وُمفضیا

 خیرالتّس مرتبة من الموجودات تلك أسقط الكفر لكن عالیة، ووظیفة مرتّبة ذات اإلنسان فیھا بما جمیًعا
 والوظیفة األمانة قّمة من اإلنسانیّة یقذف فالكفر اإللھیّة، األسماء إنكار إلى یؤّدي ما وھذا والعبودیّة،

 .30الّزائلة القبیحة والّصور الّذل دركات إلى واالستخالف
 جنسھ، وْ أ لونھ بسبب وترذیلھ وتحقیره اآلخر إھانة مزالق من خطیر مزلق إلى أنظارنا النّورسي یلفت

 لجالل،ا ذي بشأن بالك فما راسمھا یعیب إنّما الّصورة یعیب فالذي خالقھ، إلى اإلنسان تتجاوز ھنا واإلھانة
 تلفین،مخ النّاس اإللھیّة القدرة جعلت وكیف القدر رسالة في الكلمات في النّورسي أوضحھ أیًضا األمر وھذا
 – المسلك ھذا خطورة إلى النّورسي نبّھ أیًضا اللّمعات وفي ،31والّتفاھة بالعبثیّة كلّھ ذلك یصف الكفر لكن

 لألسماء جلّیات تعتبر الموجودات فجمیع والقومیّة، العنصریّة لفكرة المغّذیة الّروافد أحد یعتبر الذي – الكفر
 دوًرا یؤّدي ربّاني موظّف الكون في موجود فكل عظیمة، إھانة لھا الكافر وإنكار لھا، عاكسة ومرآة اإللھیّة
 .32ویحقّره فیھینھ لھ معنى ال جامًدا ویجعلھ الوظیفة ھذه یسلبھ الكفر لكن معیّنًا

 لمواطنینا وإنقاذ اإلیمان إنقاذ النّور رسائل غایة النّورسي جعل والّسلبیّة الخطورة بھذه الكفر كان ولما
 نم المقبلة األجیال وتنقذ واإلرھاب، الفوضى براثن من األّمة تنقذ النّور فرسائل األبدي، اإلعدام من

   .33والنّظام لإلدارة الوالء إلى دفعھ یمكن وال الفوضى إال أمامھ لیس والكافر الّضاللة،
 عبّری كما ابتالعھ أجل من الّضعیف ضدَّ  القويّ  یستعملھا كورقة دائًما العنصریّة توظَّف :القّوة -3 -2

 مدِّ  لىإ والغربي الّشرقي معسكریھا في المسیطرة القوى تسعى إذْ  الیوم العالم حال وھو النّورسي، ذلك عن
 كرافد ھنا القّوة فتغدو النّوویّة، وترسانتھا الماّدیّة قّوتھا إلى ذلك في مستندة العالم، على وسیطرتھا نفوذھا

 الیوم انیّةاإلنس لھ تتعّرض الذي العنصري والتّمییز لھا، أساسیّا ومرتكًزا العنصریّة الفكرة روافد من قويّ 
 بدي،األ الجمال عن والغفلة وملّذاتھا، الّدنیا إلى الّضاللة أھل التفات بسبب ھو إنّما كلّھا العالم بقاع في

   .34الّشخصیّة األغراض تحقیق في)  الّروح - القلب - العقل(   القــــوى سائر وتسخیر
 ةومذھبیّ قومیّة ونعرات ونزاعات صراعات من أرضھ على تمرّ  وما الیوم اإلسالمي العالم واقع وباستقراء

 القوّیة الّدولف لالبتالع، أفواھھا الفاتحة بالثّعابین النّورسي یشبّھھا التي الغرب ألطماع ثمرة ھو إنّما وطائفیّة
 على – وجنون كبرى مصیبة حدةالوا األّمة أبناء بین فالعداء لذا المواطنین، بین العداء روح إلنماء تسعى
 والقومیّة ریّةالعنص إلى وااللتفات بالثّعابین، یعبأ وال البعوض بلسع یھتمّ  من بجنون أشبھ – النّورسي رأي
 نم إیّاھم محّذًرا اإلسالمیّة األّمة أبناء إلى نداءً  النورسي یوّجھ لذا الحیاتین، تھدم كبرى حماقة الحال ھذه مع
 فرنجین،المت ودسائس األوروبیین مكائد إلى وتمیلوا تنخدعوا ال: "العالمیة القوى تضعھا التي المكائد ھذه
   .35"إلنسا شیاطین یثیرھا التي الّشبھات إلى باالستماع قلبك من اإلسالم مفاخر تمح فال

 في یْصُدق والحضارة، وھذا المدنیّة صاحب ھو القويَّ  أنّ  الّضعیفة المجتمعات مخیال في انطبع
 عةالنّاف بأوروبا النّورسي عنھ عبّر ما وھو أیضا أضرار ولھ منافع لھ فالقويُّ  آخر، في یْصُدق وال جانب

 بما نیّةلإلنسا خدمات وأّدت الحقّة النّصرانیّة من اقتبست التي أوروبا یمثّل األّول فالقسم الّضاّرة، وأوروبا
 اقتوس بالماّدیة تعّفنت التي وھي – الّضاّرة أوروبا – الثّاني القسم أّما وعلوم، صناعة من إلیھ توّصلت
 نع نأت أنّھا أیًضا مساوئھا ومن لإلنسانیّة، كثیرة أضراًرا وسبّبت والتّعاسة، الّضاللة إلى البشریّة

 فیما ھامشرب وفق اإلنسان فسعادة سافلین، أسفل إلى عّلیین أعلى من یھوي اإلنسان وجعلت النّصرانیّة،



  معمر قول د/
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                      392
 

 الجدا الكائنات بین التّعاون ترى أنّھا كما لبقائھ، ضمانا وغایتھ لذاتھ یعمل أحد وكل ثروة، من یملكھ
 .36وخصاما

 وإضعافھم علیھم واالستعالء اآلخرین إھانة سبیل في قّوتھ إلى یستند حین القويّ  شأن ھو ھذا
 نصرّیةوالع الفتن، بزرع والطّرق الّسبل أحطَّ  ذلك سبیل في موظّفًا وخیراتھم، وأموالھم طاقاتھم واستنزاف

 الكریم، القرآن وتلمیذ 37الّضاّرة أوروبا تلمیذ بین مقابلة النّورسي أقام أكثر األمر ولتوضیح الّسبل، ھذه إحدى
 :المقابلة ھذه نتائج ومن

 یرضى ال زعزی عبد القرآن تلمیذ بینما لذائذه، إلشباع یسعى لّذة ألجل متمّرد طاغیة فرعون أوروبا تلمیذ -1
 . خالقھ إلى باستناده قويّ  لكنھ ضعیف لیّن ھیّن بالجنّة حتّى

 الّشوق صربأوا ویشعر لھ إخوانًا الجمیع فیرى القرآن تلمیذ أّما لنفسھ، إیثاًرا أخیھ من یفرُّ  أوروبا تلمیذ -2
 .38نحوھم

 بقائھا لسبی في تستند األخیرة ھذه فإنّ  الحاضرة المدنیّة تمثّل من ھي القویّة الّدول أوْ  أوروبا كانت إنْ 
 كلّھا، اإلنسانیّة الّروابط وتلغي والعنصریّة، القومیّة شأن من تعلي التي والّروابط األسس من مجموعة على

 لّشرعیّةا الّرابطة بین وضعھا التي المقابلة في النّورسي أوضحھ ما وھو والتّواصل، التّعاون على المبنیّة
 وجواب – القويّ  – أوروبي كمسلك والعنصریّة إنساني كمسلك األخوة بین أخرى وبعبارة المدنیّة، والّرابطة
 الحاضرة المدینة أنّ  النّورسي وبیان! ؟ المدینة ھذه الّشریعة ترفض لم :مفاده إلیھ وّجھ سؤال عن النّورسي
  : وھي سلبیّة أسس خمسة على تأّسست

  .االعتداء شأنھا وھذه القّوة استنادھا نقطة -1
  .التّزاحم شأنھا وھذه المنفعة وقصدھا ھدفھا -2
 .التّنازع شأنھا وھذه والّصراع الجدال الحیاة في دستورھا -3
 .الّتصادم شأنھا وھذه الّسلبیّة والقومیّة العنصرّیة ھي البشریّة المجموعات تربط التي الّرابطة -4
 .39لإلنسان معنوي مسخ فیھ وھذا الكلبیّة الحیوانّیة درجة إلى المالئكیّة درجة من اإلنسان إسقاط -5

 من عنھا ینتج وما العنصریة األشكال بمختلف أدانت عالمیة ومؤتمرات ندوات عّدة أقیمت وقد
 أو فئة أي ضدّ  االضطھاد ممارسة بأن نؤكد" :بعضھا في جاء اآلخر، وما على واالستعالء القوة استخدام
 لىع یعترف التي األسباب من ذلك لغیر أو عرقي أو قومي أو عنصري أساس على متمیزة طائفة أو جماعة
 اتانتھاك العنصري تشكل الفصل جریمة الدولي، وكذلك القانون بموجب جائزة غیر بأنھا عالمي نطاق

  .40"اإلنسانیة ضد المرتكبة الجرائم ضمن الحاالت بعض في وتصنف اإلنسان لحقوق خطیرة
 تھدرج من اإلنسان إسقاط – التّصادم – الّتنازع – التّزاحم – االعتداء( الّسابقة المرتكزات تشّكل

 تجعل القِوى ھذه والغربي، اإلسالمي معسكریھ في الیوم العالم قِوى شأن وھو الغالب للقّوي أسًسا) ومكانتھ
 انتصارو واإلنسانیّة، للعدالة ومخالفة وتحقیر إھانة ھذا وفي وإضعافھ، اآلخر على للّسیطرة مرتكزا القّوة من

 َوآَدمُ  آَدمَ  بَنُو أَْنتُمْ « الواحد بأصلھا  النبي ذّكرھا التي الواحدة، اإلنسانیّة واألسرة الجماعة حساب على لألنا
  .41»تَُرابٍ  ِمنْ 
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  النور رسائل ضوء في العنصریّة مشكل من الُمنجیّة الحلول: الثّاني المبحث
 :توطئة

 توظیفا ورالنّ  رسائل توظیف إلى قویّا دافًعا النّورسي الّزمان بدیع األستاذ فیھ عاش الذي للعصر كان
 خصوًصا جمعاء، اإلنسانیّة حیاة من حرجة مرحلة في ظھورھا كان فقد اإلیمان إنقاذ مھّمتھا جعل إذْ  دقیقا،

 وما والثّانیة، ىاألول العالمیّتین الحربین جّراء بأسره العالم لحقت التي الكبیرة واألضرار المدّمرة النّتائج بعد
 ّسبلال كلّ  ذلك في موظّفین بالّسماء، األرض صلة قطع أصحابھا لھا أراد رھیبة إلحاد حركة ظھور من تبعھ

 یھاف المستھدف كان جدیدة حرب على اإلنسانیّة فاستیقظت أھلیّة، وحروب وعنصریّة قومیّة من والطّرق
 لنّورسيا أراد جدیدة، سماویّة رسالة بمثابة الحرجة الفترة ھذه في النّور رسائل فكانت واإلنسانیّة، اإلنسان

 والخصومات، والعداوات والّصراعات الحروب أنھكتھ الذي اإلنسان نفس في األمل یزرع أنْ  خاللھا من
 أنْ  غرابة وال وأعراقھا، وأجناسھا ومللھا مذاھبھا اختالف على المشترك الواحد بأصلھا اإلنسانیّة ویذّكر

 42.حیاتھ من أكثر الّدین سیخدم موتھ أنّ  یعتبر حین األھّمیة غایة في بأمر المكتوبات في یتنّبأ النّورسي نجد
 انیّةاإلنس الوحدة بتحقیق كفیلة ھي وھل العنصریّة؟ لمشكلة النّورسي قّدمھا التي الحلول ھي فما

 العالمي؟ والّسالم
 :اإلیمان– 1

 نّورسيال عرض وقد ،كلّھا الكلّیّات مباحث مدار وعلیھ النّور رسائل في مركزیّة فكرة اإلیمان یعتبر 
 ا،وتحقیرً  لھ وإھانةً  اآلخر على اعتداءً  العنصریّة كانت وإنْ  ،التّأسیس ال والّدفاع الّرد بصدد الفكرة ھذه

 الفكرة ذهھ إلیھا تستند التي المرتكزات بعض تبرز المنطلق ھذا جمعاء، من لإلنسانیّة اعتبار ردُّ  فاإلیمان
 ذهھ وتتجلّى العنصریّة، وھي اإلنسانیّة منھا عانت مشكلة ألكبر وحالّ  دواءً  باعتبارھا محاورھا أھمَّ  وتشّكل

 :الّتالیة النّقاط في المرتكزات
 اآلخر ةفإھان بالمخلوق، الخالق لعالقة الخاطئ المفھوم من العنصریّة تنبع :االنتساب اإلیماني -1-1
 – هللا رحمھ – النّورسي یرى لذا توحیدي، كبدیل اإلیماني االنتساب یأتي وعلیھ الّصلة، لتلك قطعٌ  وتحقیره

 یمّثلو االنتساب، بحكم بغیرھا ومرتبطة شيء لكل موجودة یجعلھا الوجود واجب إلى الكائنات انتساب أنّ 
 وعلیھ وأخّوة، صداقة ارتباط ببعض وارتباطھا الّشجرة في الثّمرات من بغیرھا وعالقتھا بالثّمرة األمر لھذا

 والفراق، الّزوال ضدَّ  وصفة قّوة الواحد إلى فاالنتساب . 43المعدوم حكم في األخرى یجعل واحدة ثمرة فقطف
 التّنازعو والّصراع والفرقة الحروب وطأة تحت ترزخ التي فاإلنسانیّة والّضیاع، التّفّرق أمام واتّحاد ووحدة

 في اإلیمان مدا فما والنّسبة، الّرابط بتوحید واحدة كتلة إلى تتحّول العنصري والتّمییز والتّفرقة والتّضاد
 ثماًرا ياإلیمان االنتساب یحقّق وعلیھ المنطلق، ھذا من إخوة النّاس فجمیع الكون، ھذا لخالق انتساب حقیقتھ
  :الثّمرات ھذه ومن واالستعالء اإلقصاء على المؤّسسة العنصریّة فكرة من الحدِّ  في تساھم أنْ  یمكنھا مھّمة

 أسفل إلى نزلی بالكفر بینما كبیرة قیمة فیكسب علّیین أعلى إلى واالنتساب اإلیمان بنور اإلنسان یعلو -أ
 تنحصر حیث اناإلنس قیمة فتنقص الّصلة تلك یقطع الكفر بینما بصانعھ اإلنسان یربط فاإلیمان سافلین،

 حكم يف فھي بھا یعتدُّ  ال الماّدة وقیمة - البیولوجیّة العنصریّة ومرتكزات أسس من وھي - فقط ماّدتھ في
 وتعّدي حماقة وشكلھ لونھ ألجل إنسان فإھانة وعلیھ ،44 مؤقّتة حیوانیّة حیاة وحیاتھا زائلة لكونھا المعدوم

  .أدب وسوء
 نفسھ وأمر الكائنات أمر یفّوض خالقھ إلى المنتسب اإلیمان فصاحب والتّحقیر اإلھانة من منقذ اإلیمان -ب

 االختیاري الجزء حقیقة یدرك الذي فالمؤمن ،تصّرفھ تحت تجري جمیعا األمور أنّ  العتقاده هللا إلى
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 ومن ء،واالستعال الفخر عوض فیشكر نقص كلِّ  عن وینّزھھ هللا یقّدس والتّحقیر اإلھانة مصدر باعتباره
  .45الملكیّة النّفس فتّدعي األسباب إلى الكائنات أمر یحیل فإنّھ االنتساب قطع

 یتولّدو الموجودات بجمیع وارتباط اتّصال عالقة ویثمر الجمیع مع األخّوة یقتضي اإلیماني االنتساب -ج
  .46واإلعجاب والتّقدیر الحبّ  بدوره یثمر ما وھو وأخّوة ارتباط عالقة منھ

 یكونو الجلیل الّصانع آثار من أثر ألنّھ مكّرما اإلنسان فیغدو وشرفا قیمة باالنتساب اإلنسان یكسب -د
  .47فائقة وكرامة قیمة صاحب

 تھذیب إلى یھدف فرید تربوي منھج استصحاب على النورسي یؤكد العنصریة لكفاح مشروعھ وفي
 إھدار أو اإلنسان على وعدوان ظلم أي یقبل وال رسالتھ اإلنسان یؤدي كي وتدریبھا وإصالحھا النفس

 إلیمانعادل، فا معتدل مجتمع تكوین إلى یؤدي ما ببعضھا، وھو القلوب یعقد كخیط عنده كرامتھ، فاإلیمان
  .48علیھ واالعتداء وخذالنھ واحتقاره اآلخر ظلم من مانعة وھي للمحبة ُمثمر
 الوجـودو الكـون نظام عن وال الدین، عن تنفصل ال والعدالة" ،اإلنسانیة العدالة لمسلك تحقیق الثمار وھذه

    .49"النتقائیةا أو العنصـریة أو االزدواجیة تقبـل الو الـروح، عـالم عن تنفصـلُ  وال اإلنسـاني،
 لوجیّةالبیو العنصریّة حّدة من التّقلیل في تساھم أنْ  یمكنھا اإلیماني لالنتساب الثّمرات بعض ھذه

  .شكلھ أو وعرقھ وجنسھ لونھ ألجل وتحقیره اآلخر وإھانة
 الفروقات بسبب اآلخر تحقیر على البیولوجیّة العنصریّة تقوم :تجلّي األسماء والنّقوش اإللھیّة -1-2

 لنّاسا اختالف كان لذا لصانعھا، ملك الّصنعة وھذه التّنّوع ھذا لكن واللّون، الّشكل في والتّباین الموجودة
 نعةالصّ  ھو فاإلنسان اإللھیّة، والّنقوش لألسماء وتجلّیا اإللھیّة القدرة مظاھر من مظھرا وأجناسھم ألوانھم في

 لقدرةل قرآن بمثابة كلّھا الكائنات أنّ  كما البدیعة، لنقوشھ مظھرا الحق جعلھ لھ معجزة وأرقى للحقّ  الخارقة
 أم طویال أم أسودا أم أبیضا أكان سواء واإلنسان ،50والتّصویر النّظام غایة في جعلھا خالل من اإللھیّة
 بصانع لذلك النّورسي یمثّل ،-  Catalogue- المودیل أو النّموذج دور یلعب النّورسي نظر في فھو قصیرا

 غایة في حلّة فیلبسھ وحرفتھ صنعتھ آثار إظھار ألجل النّموذج دور یلعب أن فقیر إنسان من یطلب ماھر
 یعترض نأ الفقیر لھذا یحقّ  فال آخر، حینا ویبّدل حینا فیقّصر مختلفة وأوضاعا أعماال علیھ ویجري الجمال

 حكمة ، ھذه51صنعھا قد ماھرا صانعا أن بدّ  فال ومتقنة موجودة األشیاء مادامت وعلیھ تتعبني، إنّك قائال
 دائمة ءاألسما كانت ولما اإللھیة التّجّلیات تنّوع من ناشئ فالتنّوع وأشكالھم، ألوانھم واختالف الناس تنوع

 الذین أولئك وحتّى، 52 مرة كلّ  الكون كتاب تجدید یقتضي ما وھذا سرمدیّا دائما ظھورا اقتضت سرمدیة
 إفریقیا أجناس - لسوادھم اآلخرین ویحتقرون -خاّصة  أوروبا أجناس - الجمال من نصیبا هللا وھبھم

 المقّدس الجمال ذلك إلى إشارات ھو إنّما لھم ملكا لیس إلھیة ھبة الجمال ھذا أنّ  یدركوا أن علیھم - خصوصا
 ةدالل  یدلّ  وفناؤه فانٍ  الجمال ھذا أنّ  كما التّجلّي، الدائم الحسن لذلك ولمعات، 53الظھور یرید الذي الّسرمدي

  .54وشباب جمال من النّعمة ھذه بزوال دائما یذكر النورسي نجد مستعار، لذا أنّھ على قاطعة
 فعلى الفانیة الظّاھرة المادیّة الّصورة إلى تنظر - اللّون عنصریة - البیولوجیة العنصریة مادامت

 ئرةدا األوسع الّدائرة إلى وینظر والّروح القلب حیاة درجات إلى ویصعد المادیّة الحیاة یترك أن اإلنسان
  .55الواحدة اإلنسانیة
 تلفت ورالن رسائل والّشكل، لكنّ  والمظھر الّلون اعتبارات على قائم البیولوجیة العنصریّة مسلك إنّ 

 ظرینالنّا العنصریّة دعاة النّورسي یخاطب لذا ومظھره، بشكلھ ال بوظیفتھ إنسان اإلنسان أنّ  إلى أنظارنا
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 متفّرجو فطن مشاھد ومنزلتھ وظیفتھ بحسب اإلنسان لكنّ  المعدوم حكم في الّصورة أنّ  والمظھر الّشكل إلى
 جزئيٌ و صغیر جزءٌ  الحیوانیّة ونفِسك النّباتي جسِمك جھة من إنّك! اإلنسان أیّھا نعم"، الكائنات على ذكيّ 
 إالّ  المدھشة، المتزاحمة الموجودات لھذه الھادرة األمواج في تخوض ضعیف وحیوانٌ  فقیر ومخلوقٌ  حقیرٌ 
رة اإلسالمیة بالتربیّة المتكاملة إنسانیتك حیث من أنك  اإللھیة بّةالمح لضیاء المتضّمن اإلیمان بنور المنوَّ

  .56"العبدیّة ھذه في سلطانٌ 
 یكون أن یسوغ ال اإلنساني الجلد لون أن والحق" :الباب ھذا في لطیف كالم الغزالي محمد وللشیخ

  .57"القیم تحدید في والسلوك الخلق على تأخیر، فالمدار أو تقدیم مثار
 ظیفیةوالو التربویة اآلثار النوري الخطاب وفق اإلنسان ماھیة كتابھ في جیدل عمار األستاذ قّدم وقد

 رفض( يف تتلخص اإلنسان إلنسانیة آثار ستة إلى وأشار إیمانیة، توحیدیة رؤیة وفق اإلنسان إلنسانیة
 نع الدفاع -باآلخر االستخفاف رفض - البشر بین التمییز فكرة رفض - التكریم نشر - الذلّ  أو اإلذالل

  . 58)وجل عز � الخلق مع التواضع - المستضعفین
  :والّشفقة األخّوة -2

 كبدیل فقةوالشّ  األخّوة مسلك النور رسائل تطرح والّتنازع، لذا والخصام التّفریق إلى العنصریّة تؤّدي
 واحد يواإلفریق واألوروبي واألسود فاألبیض والمذھبي، الملّي اختالفھا على واحدة اإلنسانیة األسرة یجعل

 رحم معھمتج كإخوة كلّھم النّاس إلى ینظر الّرحیمة الشفقة بمنظور الّنور رسائل وإنسان اإلنسانیة دائرة في
  .النّور رسائل بّینتھ ما اإلنسانیة، وھذا ھي واحدة

 إِنَّا النَّاسُ  أَیُّھَا یَا :تعالى قولھ تجلیّات إلى المكتوبات في النورسي أشار: اإلنسانیة األخّوة -2-1
 والتّعدد االختالف أنّ  ، وبیّن)13: الحجرات( ِلتََعاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخلَْقنَاُكمْ 
 فیالق إلى ّسممق بجیش المجتمع وشبّھ والتّضاد، المنافسة أجل من لیس اإلسالمي المجتمع تركیبة في والتّنوع

 المجتمعف األعداء، من الجمیع حیاة تصان حتّى ووظیفتھ واجباتھ جندي كلّ  یعرف أن أجل من وفصائل وفرق
 خالق( المشترك باعتبار الوحدة إلى یسعى) أوطان -لغات -أجناس - أعراق - لسان( وتنّوعھ بتعّدده اإلنساني

 إلى مفضي وھذا التّعارف مرتكزات ، وھذه)واحد كتاب - واحدة قبلة - واحد رسول - واحد رازق - واحد
 .59والمحبّة األخّوة

 رسيالنّو نجد والتّحاسد، لذا التّباغض زالت، وأثمرت وال العنصریة من اإلسالمیة المجتمعات عانت 
 عصر ھو یشھنع الذي والعصر وسیاسیا اقتصادیا المترّدي الواقع ظلّ  في وجنونا كبرى مصیبة العداء یعتبر

 - دھاء من أوتي مھما الفرد ألن الفرد، ال الجماعة، عصر ھو العصر ھذا أنّ  نعلم إننا" :الفرد ال الجماعة
 نویةالمع الّشخصیة عن معبّراً  یكن ولم عظیمة، لجماعة ممثّالً  یكن ولم ـ داھیة مائة قّوة في كان لو حتّى بل

 .60"لھ المناوئة للجماعة المعنویّة الّشخصیة قّوة أمام مغلوب فإنّھ لھا،
 والمرتكزات األسس من مجموعة وضع لذا خطیر مرض اإلنسانیة األسرة فرقة النّورسي اعتبر كما 
  :األسس تلك الواحدة، ومن اإلنسانیة مظلّة تحت الوحدة لتحقیق

  . معھم المحبة عرى وربط الحقّ  منھجَ  الّسالكین بصحبة االفتخار -أ
  .والغرور بالّنفس اإلعجاب ترك -ب
  .التّعاون إلى والّدعوة واالختالف التّنازع ترك -ج
  .ضرر من االختالف یسبّبھ بما العلم -د 

  .الّذات نكران - ھـ
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  .والجدال المناقشات وترك الّتقصیر عن والّصفح الھفوات عن بالعفو القرآني بالمنھاج االلتزام -و 
  .61والتّعاون والتّحابب األخّوة إلى الّداعیة القرآنیة للّنصوص االمتثال -ز 

 صادمالتّ  شأنھا األسس وھذه والتّنازع والتّزاحم االعتداء ھي العنصریة علیھا ترتكز التي األسس إنّ 
 النور رسائل اإلیھ وتدعو الكریم القرآن ینشدھا التي األسرة بینما الھوى، تشجیع على قائمة للبشریة وخدمتھا

 األخوة لمبدأ اإلسالم تقریر یستلزم" .والتّكافل والتّضامن والتآزر التّعاون شأنھا وھذه األخّوة على تقوم أسرة
 بحسب المجتمع فئات بین التمییز من أخطر ھناك األخوة، ولیس ھذه نخر شأنھ من ما كل على القضاء
  .62"األساس ھو اإلیمان للتفاضل، وكان المعیار التقوى كانت ھنا من اللغة، أو اللون أو الجنس معاییر

 دعا يالنّورس األكثریّة، فإنّ  على األقلیّة لحساب حمیّة ھي العنصریة كانت إن :الّشفقة مسلك - 2-2
 على فقةالشّ  إظھار إلى ودعاھم الّسلبیة القومیّة أصحاب وخاطب اإلنسانیّة أفراد جمیع على الّشفقة مسلك إلى

 فالحمیّة شيء يف والغیرة الحمیّة من لیس بالغالبیّة والّشفقة الرأفة فعدم منھا القلّة على ولیس األّمة أفراد سائر
 أو عاجز إّما فھم الباقون الستّة أّما مؤقّتا نفعا أشخاص ثمانیة كلّ  من الثنین النّفع تجلب العنصریّة بمفھوم
  .63غیرھم من الّشفقة إلى أحوج جمیعا وھؤالء طفل أو مبتلَى أو ضعیف

 النّورسي وّجھیت للعدالة، لذا ومناقضة للّصواب مجافاة الكثیر حساب على للقلیل العنصریّة انتصار إنّ 
 طائفة سوالی التّرك أبناء أنّ  لھم مبیّنا التّركي المجتمع تقسیم یریدون الذین والعنصریّة القومیّة دعاة إلى

 فاءو ولیس موھومة زائفة راحة واحد قسم ألجل أقسام بخمسة الّضرر وإلحاق فقط الّشباب ھم فلیسوا واحدة
 ذلك ومثال الّدول بین والتّعاون الّسالم مساعي یبارك النّورسي نجد ، لذا64لھا عداء ھو بل التّركیة لألّمة

 ن، ففيوباكستا العراق مع تركیا تعاون بعد الوزراء ورئیس آنذاك التّركیة الجمھوریة رئیس إلى مراسلتھ
 العنصریین من مالیین 05 من بدل ملیون 400 ألخّوة وكسب والقومیة العنصریة ألضرار دفع التعاون ھذا
  .65النصارى من ملیون 800 صداقة یكسب أنّھ كما

 اللّون عنصریّة - البیولوجیّة العنصریّة حول الّضوء علیھا سلّطنا التي والرؤى الّزوایا بعض ھذه
 ورسيالنّ  الزمان بدیع األستاذ قّدمھا التي والحلول منھا الّنور رسائل وموقف ومرتكزاتھا - والّشكل والعرق
لكریم، ا القرآن أرساه الذي والتعاون التعارف لمبدأ تحقیقا واحدة إنسانیّة أسرة أجل من العنصریّة لمشكل
 زالت فال صحیح 66 حیاتھ من أكثر الّدین سیخدم موتھ أنّ  قال حین - هللا رحمھ - النّورسي قول أن ونؤكد
 على منھ ستفیدت أن لإلنسانیّة یمكن متمّیزا وحضارّیا وإنسانیا وتربویا معرفیّا احتیاطیّا تشّكل النّور رسائل
  .القادمة األجیال امتداد

  خاتمة:
 النور، رسائل منظور من المنجیة والحلول المغّذیة الروافد العنصریة موضوع مع الجولة ھذه بعد

  :أبرزھا النتائج من مجموعة إلى نخلص أن لنا أمكن
 ،)والعرق للونا عنصریة( البیولوجیة والعنصریة الدینیة العنصریة منھا متعددة، تجلیات العنصریة تتخذ -1

 السیاقات يف وتوظیفا حضورا العنصریات أشدّ  لكونھا البیولوجیّة العنصریة ُمعالجة في أفاض والنورسي
  . الراھنة

 الثالث والقّوة، وھذه والكفر األنانیة :وھي النورسي فكر في ثالثة ُمرتكزات على العنصریة فكرة تقوم -2
  . الیوم اإلقلیمیة الصراعات تؤكده ما لھا، وھو ُمغذیة جذور
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 وتجاوز لالعتداء ُمثمرة وھي العصر، أمراض من والغرور، وھي والكبر والُعجب للغرور مدعاة األنانیة -3
  .الّدارین يف دائمة وسعادة وخالدة باقیة منافع وزحزحة عاجلة منفعة تحقیق سبیل في والمذھبي الملّي اآلخر

 قوشوالن اإللھیة األسماء لمعاني وإسقاط وكرامتھ اإلنسان لقیمة وإھدار اإلیماني لالنتساب قطع الُكفر -4
  .خسیسة فحمة إلى نفیسة ماسة من اإلنسان یحول الحكیمة، مما

  . وتشارك وتآخي تعاون من الرفیعة اإلنسانیة للقیم ھادمة للقّوة، والقّوة جالبة العنصریة -5
 اإلرادة لىع وتعدي خطیر تجاوز العالمي الصراع في واللسانیة الملیة واالختالفات التباینات توظیف -6

  .اإللھیة
  .الحیاة في وحقھ وحریتھ ومكانتھ اإلنسان لقیمة إھدار العنصریة فكرة -7
 قراءة نع عجز اإلنسان على الحسنى، واالعتداء اإللھیة سماءاأل تجلیات من واللسانیة اللونیة التباینات -8

  .الحكیمة اإللھیة النقوش
 .العالمیة الصراعات إلنھاء ُمنجي طریق الحسنى أسمائھ على والتعرف با� اإلیمان -9

  .واإلقصاء التعصب من المبرأ اإلیماني لالنتساب تحقیق لقیمتھ وإدراكھ لذاتھ اإلنسان معرفة -10
 القرآن دنیةم والمصلحة، بینما المنفعة أساسھا وفلسفیة معرفیة أسس على الحدیثة الغربیة المدنیة تقوم -11

  .والتعارف والتثاقف والتشارك التعاون على تقوم الكریم
 وإیماني توحیدي مضمون العنصریّة، وذات من النوري الخطاب وفق ُمنجي مسلك والشفقة األخوة -12

 وصفاتھ هللا أسماء تجلیات ُمشاھدة إلى نفسھ الوقت في والفقر، وُمثمر بالعجز الشعور على صاحبھ یبعث
  .وأعراقھم وألسنتھم ألوانھم في ومتباینین ُمختلفین الناس خلق من وحكمتھ

 لنور تلھاماس ھو العصر مشاكل من ُمستعصیة ُمشكلة ُمعالجة في النور لرسائل الفرید التربوي المسلك -13
 إللھيا التكریم إلنسان وصیاغة والشھادة الخالفة إلنسان تحقیقا وتدبّره قراءتھ إعادة الوحي، ینبغي

 .وتعاون وسالم محبّة من  محمد سیدنا بھا بّشر التي الرفیعة والكونیة اإلنسانیة للقیم المنشود، وتفعیال
  :واقتراحات توصیات

  :أبرزھا واالقتراحات التوصیات بعض الورقة ھذه ختام في نقّدم
 لتيا واإلنسانیة التوحیدیة المضامین واستلھام النور رسائل كلیات لدراسة وورشات علمیة ندوات عقد -1

  . العصر متطلبات مع كلیا متناغم بأسلوب العقدي الدرس عرض في تضمنتھا، خصوصا
 لعالما یشھدھا التي االنسدادات من لكثیر حلول إلیجاد اإلنساني بالمشترك تُعنى دولیة مؤتمرات عقد -2

  .الیوم
 بأسره لعالما یشھدھا التي المختلفة الحدیثة المشكالت ُمعالجة في النور رسائل كلیات من الوسائل استلھام -3

  ).واألوبئة األمراض - اإلقصاء - االختالف - التدابر - الطائفیة - العنصریة(
 بوابة خالل من ومقاصده مضامینھ وتفعیل الثقافیة الساحة إلى) الكریم القرآن( الوحي استحضار إعادة -4

 .وغایاتھ لمقاصده وتفعیال آلیاتھ حقیقیا تفسیرا باعتبارھا النور، رسائل كلیات
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  المدرسة األشعریة في بالد المغرب وأثرھا في وحدة المنطقة واستقرارھا
Al-Ash'ari school in the Maghreb and its impact on the unity and 

stability of the region 
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  الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعة مخبر

  
  20/05/2021: تاریخ القبول   20/05/2020 تاریخ اإلرسال:

   :الملخص
یدرس ھذا البحث: المدرسة األشعریة في بالد المغرب ودورھا في وحدة المنطقة واستقرارھا، من خالل 
البحث في كیفیة تشكل الفكر األشعري في بیئتھ األولى، وكیفیة انتقالھ وانتشاره في بالد المغرب، وكما یتطرق 

 نطقة، ویھتم كذلك بالترجمة ألبرز علماءالبحث إلى ذكر الفرق العقدیة التي سبقت الفكر األشعري إلى تلك الم
المذھب األشعري بالغرب اإلسالمي، وتوضیح مكانتھم ودورھم في انتشار الفكر العقدي األشعري، علماً أننا 
نستشرف من خالل ھذا كلھ الوقوف على مكانة الفكر العقدي األشعري ھناك، تأسیساً لفكر إسالمي متقبل لآلخر، 

  حدة المنطقة واستقرارھا.  األمر الذي یساھم في و
  .االستقرار ؛األشعریة؛ المغرب؛ الوحدة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research studies: the Ash'ari school in the Maghreb and its role in the unity and 

stability of the region, by researching how the Ash'ari thought was formed in its first 
environment, and how it was transmitted and spread in the Maghreb, and the research also 
addresses the mention of the ideological difference that preceded the Ash'ari thought to that 
region, and it is concerned Likewise, by translating the most prominent scholars of the Ash'ari 
doctrine in the Islamic West, and clarifying their position and role in the spread of Ash'ari 
doctrinal thought, noting that through all this we are looking forward to standing on the status 
of Ash'ari ideology there, establishing an Islamic thought that accepts the other, which 
contributes to the unity and stability of the region. 
Key words: Ash'ari; Morocco; Unit; Stability. 

  
  مقّدمة: 
ُل ظتعتبر المدرسة األشعریة من أھمِّ المدارس العقدیة التي عرفھا الفكر اإلسالمي، وقد كان    ھور أوَّ

، الذي تلقت أغلب اجتھاداتھ العقدیة القبول لدى مختلف  لھا بالمشرق اإلسالمي، مع أبي الحسن األشعريِّ
نھ من تجاوز إشكالیة التوفیق بین العقل والنقل، وفق نھج قویم،  المجتمعات اإلسالمیة، ومردُّ ذلك إلى تمكُّ
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اعیاً، ثقافیاً، سیاسیاً، سلوكیاً)، ومنھ عظم شأن العقیدة انعكس على الجانب العملي الواقعي لدى الناس (اجتم
  .-الغرب اإلسالمي - األشعریة وانتقل صیتھا إلى باقي األقطار اإلسالمیة األخرى

ل في المدرسة األشعریة المغاربیة یجدھا ال تختلف عن نظیرتھا في المشرق، نظراً لما    إنَّ المتأمِّ
الذَّات المغاربیة، وبناء الفرد والمجتمع بالغرب اإلسالمي، ألن  ساھمت بھ من أجل تعضید تماسك لحمة

الواقع اإلسالمي في ذلك الزمن كان یعاني من شتى مخلفات الغلو والتطرف بنوعیھ الفكري والمادي، 
فجاءت العقیدة األشعریة باحثة في سبل تجاوز ذلك، والوصول إلى وحدة المنطقة واستقرارھا، وھو ما اھتمَّ 

د بن خلف المعافري (أبو الحسن القابسي)اء المدرسة األشعریة المغاربیة، من أمثال: بھ علم مان عث ،محمَّ
ة ومنھ فقد تمحورت إشكالی، محمد بن یوسف السنوسي، أحمد بن عبد هللا الزواوي، بن عبد هللا الساللجي

  البحث حول سؤالین رئیسین؛ ھما: 
 قیدة األشعریة؟ما ھي دواعي تبني مجتمعات بالد المغرب للع .1
  ما مدى إسھام أعالم المدرسة األشعریة في وحدة واستقرار المنطقة؟.    .2

  أھمیة الدراسة: 
تكتسي ھذه الدراسة أھمیة بالغة تكمن في االطالع على المشھد التاریخي للعقیدة األشعریة في بالد   

المغرب، وكیف كانت تمثل عامل وحدة وتعایش واستقرار، والتي بھا حظیت الشخصیة المغاربیة بمقومات 
  وھویة الوسطیة واالعتدال ونبذ الغلو والتطرف.  

  الدراسات السابقة:
دنا أقرب الدراسات إلى موضوع بحثنا دراسة الدكتور عمار جیدل باالشتراك مع طالب إننا قد وج

دكتوراه محمد عبد اللطیف شافعي بعنوان: المدرسة األشعریة المغاربیة ودورھا في البناء الحضاري، وقد 
ھا، ریة لتناولت الدراسة معالم الوسطیة عند المدرسة األشعریة المغاربیة، وتحدثت عن المساھمة الحضا

وھناك دراسة أخرى للدكتور توفیق مزاري عبد الصمد بعنوان: أثر المذھب األشعري في الغرب اإلسالمي 
  خالل القرن السادس الھجري، وقد تحدثت عن عوامل انتشار المذھب األشعري بالغرب اإلسالمي.

  أھداف الدراسة: 
  بالد المغرب.تقدیم دراسة تأصیلیة ألسباب انتشار العقیدة األشعریة ب -1
الوقوف على األسباب والعوامل الرئیسیة وراء بقاء العقیدة األشعریة ببالد المغرب واندثار غیرھا من  -2

  العقائد.
عرض تراجم أساطین الفكر األشعري ببالد المغرب والوقوف على مدى إسھاماتھم في تثبیت وترسیخ  -3

  الفكر األشعري في أذھان سكان الغرب اإلسالمي.
معرفة الدور الریادي والحضاري للعقیدة األشعریة ببالد المغرب ومدى إسھامھا في وحدة واستقرار  -4

  المنطقة.
  أوالً: المذاھب العقدیة التي تداولت على الغرب اإلسالمي

بحضوره في الشرق حضوٌر شبیھٌ المذھب األشعري في الغرب اإلسالمي كان لھ  یبدو أن حضور  
حاً ألقوالھ العقدیة بعد أن سبقتھ آراء وأقوال عقدیة لمذاھب ظھرت الً ومرجَّ ء مؤصِّ قد جاإنھ اإلسالمي، إذ 

راثاً تكونھ ناحیة قبلھ مثل: الشیعة، الخوارج، المعتزلة، حتى أصبح المذھب األشعري مقوماً أساسیاً من 
یتطلب  ؛بالد المغربیحدد وحدة ھویة المغرب العربي، ذلك أن الترصد التاریخي للمضامین العقدیة ل عقدیّاً 
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 على بالد المغرب، وصوال إلى عواملتوالت منا المرور على المحطات التاریخیة لتلك المذاھب العقدیة التي 
  .األخیر على التوجھ األشعري، الذي استمر إلى یوم الناس ھذاباستقرار تلك البالد  

أن تصل بأفكارھا إلى المغرب تعد فرقة الخوارج من بین الفرق الكالمیة األولى التي تمكنت من   
رق، ق الخناق علیھم في المشیَّ ضَ  وذاك كان في فترة حكم الخلیفة األموي ھشام بن عبد المالك الذي العربي،

نوا دولتین بالمغرب ھما: دولة دین إلى أن كوَّ ومؤیِّ  نوا أتباعاً ، فاستطاعوا أن یكوِّ 1جأوا إلى بالد المغربفل
تمیة التي أقامھا اإلباضیة بتاھرت سْ ، والدولة الرُّ ـھ140بسجلماسة سنة  الصفریةبني مدرار التي أقامھا 

، وأما المعتزلة فقد وصل تأثیرھا إلى بالد المغرب في أیام الخلیفة العباسي أبي جعفر المنصور، 2ـھ161
د المغرب لم ، علما أن وصول االعتزال إلى بال3وقد كان یطلق على الفئات التابعة لھا ھناك اسم الواصلیة

 -مؤسس مذھب االعتزال -یكن بمحض الصدفة، وإنما ھو نتاج جھد المبعوثین من قبل واصل بن عطاء 
، 4حیث بعث عبد هللا بن الحارث إلى المغرب فأجابھ الناس ؛إلى المناطق التي انتشر فیھا الفكر االعتزالي

أن محنة خلق القرآن ت ونزاعات، ذلك وقد نتج عن دخول المذھب االعتزالي إلى بالد المغرب عدة صراعا
في  تثلوتم ،إثرھا كثیر من العلماء في بالد المشرق، قد وصل تأثیرھا إلى بالد المغرب علىالتي اضطھد 

بین األحناف على اعتبار أن بعضھم كان متبعاً للمذھب االعتزالي والمالكیة بصفتھم ممثلین لمذھب الصراع 
 ل وتولى القضاء القاضي الحنفي ابن أبيزاى األغالبة مبادئ االعتلما تبنَّ  ھأھل السنة والجماعة، وعلیھ فإن

ومن بینھم اإلمام سحنون الذي امتحن  ،الجواد نادى بالقول بخلق القرآن، وأخذ یمتحن علماء وفقھاء القیروان
د قتلھ، رفي حضرة األمیر فثبت على قولھ من أن كالم هللا غیر مخلوق، فغضب القاضي ابن أبي الجواد وأ

  .5مره بأن یلزم دارهأى بعقابھ حیث أوقفھ عن اإلفتاء ولوال رفض األمیر ذلك واكتف
لكنھ مع ھذا الوضع الدال على وقوع معتزلة المغرب في بعض التجاوزات غیر مرغوب فیھا، إال 

مي، قد اإلسالأن حلقات الجدال العقدي والسجال العلمي الذي أضفاھا الفكر االعتزالي على ثقافة المغرب 
، إال أن اقتران االعتزال 6خلق حلقات التعایش وتأسیس أدبیات المناظرة والحوار ، فيساھمت في اتجاه مقابل

بالمذھبیة الحنفیة جعل علماء المالكیة بالمغرب یرمونھم بقوس واحدة، األمر الذي أدى إلى ضمور االعتزال 
بالد المغرب بواسطة سلطة األغالبة كان لھ رد فعل  بضمور المذھب الحنفي، ثم إن استقواء االعتزال في

كذلك، تمثل في تراجع انتشار االعتزال نتیجة أفول سلطة األغالبة، التي حل محلھا الحكم الفاطمي الذي 
  .  7مارس عدة أشكال من العنف ضدھم وضد غیرھم من الفرق والمذاھب المتداولة بین الناس

ل مذھبھا إلى بالد المغرب، عن طریق أبي عبد هللا الشیعي الذي وأما الشیعة فقد كانت بدایات وصو  
الذي كان یخبرھم بأحقیة علي وبنیھ باإلمامة، ثم إن وصاحب وفد كتامة من الحجیج إلى بالد المغرب، 

إدریس األول الذي یعد المؤسس األول لدولة األدارسة كان من أئمة الزیدیة، مما زاد من حظوة وحب أھل 
 ،9في بالد المغرب ـھ296(الفاطمیة) سنة  ، وھذا كلھ كان تمھیداً لقیام الدولة العبیدیة8البیتالمغرب آلل 

ار رد(الرستمیة) ودولة بني م (األغالبة)، ودولة بني رستم التي ھوت أمامھا ثالث دول: دولة بني األغلب
والذي أدى إلى ظھور  ،آنذاك، الوضع الذي شكل خطراً على الفكر السني 10(التابعة للخوارج الصفریة)

حركات التمرد ضد الحكم الشیعي، مما دفع بالنائب عن الحاكم الشیعي بالمنطقة المعز بن بادیس إلى إرسال 
اق بھا، شوارع األسو واالتي كانت تعتبر قبلة أھل السنة، فنھبوا دكاكینھا وأحرق ،القیروان صوبالجیوش 

الذي  بھال حكمھم اكة الشیعة في بالد المغرب وز، إلى حین ضعفت شو11وبھذا كسرت شوكة أھل السنة
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وال الحكم السیاسي الشیعي في بالد مع ز، و12كان من أھم أسبابھ انتقال عاصمة الحكم الفاطمي إلى مصر
  .13إلى حد الساعة المغرب انقشع الوجود الفكري الشیعي معھ، مع بقاء بعض آثاره

ببالد مع وجود المشارب الفكریة والعقدیة وتعددھا ومما یمكن أن یستخلص مما سبق ذكره أنھ 
لك من ت واحدةالمغرب، قد ازدادت حدة الصراع بنوعیھ الفكري والدموي بین الدول القائمة ھناك، ذلك أن ال

الدول كانت تتبنى المبادئ العقدیة إلحدى تلك الفرق الكالمیة، وبالمقابل تضطھد الفرق األخرى، وتمارس 
لى ع ، إال أن ذلك الصراعبینھاوھو ما زاد حدة الصراع الفكري ف التعسف والتشدد، في حقھم شتى أصنا

إیجاد جو فكري یتسم بالجدل والمناظرة في بعض في بطریقة أو بأخرى،  مفقد ساھ ،كلھ ھذا الرغم من
د البباألحیان، والحوار والتعایش في أحیان أخرى، األمر الذي مھد إلى انتشار الفكر العقدي األشعري 

  المغرب وتأقلم أھلھ معھ، وھو ما سنقف علیھ في الجزئیة التالیة من ھذا البحث. 
  األشعري ببالد المغرب مذھبلتَّ ثانیاً: السیاق التاریخي 

تعددت المذاھب الفقھیة والفرق العقدیة في بالد المغرب كتعددھا من قبل ببالد المشرق اإلسالمي، 
المشرق،  في المغرب اإلسالمي كانت تسیر على خطى سیر نظیراتھاعلى اعتبار أن الفرق التي ظھرت في 

لھا  العقیدة األشعریة التي أسس ،في مختلف الربوع اإلسالمیة عطاؤه ثبت واستمربرز وولعل أبرز معتقد 
  ووضع قواعدھا اإلمام أبو الحسن األشعري.

أبو الحسن األشعري الذي عایش مرحلة فكریة أصبح العقل فیھا مدار كل شيء عند بعض الفرق 
اإلسالمیة، حین جنحوا إلى أسبقیة العقل على النقل، وغدا عندھم الوحي محض شيء ثانوي مع العقل، وفي 

حي، یة لنصوص الوالطرف المقابل لذاك االتجاه العقلي وجد توجھ آخر یمیل إلى الجمود على القراءة الحرف
ور في أي د إعطائھمع تھمیش تام للعقل وعدم  سواء التفصیلي أو اإلجمالي،ونبذ أي نوع من أنواع التأویل 

الفھم والتأویل، وقد مثل االتجاه األول على األغلب فرقة المعتزلة، ومثل االتجاه الثاني فرقة المجسمة 
د على العلوم في ح أثرلعلوم عند المسلمین، الذي بدوره والمشبھة، وبمنھجھم ھذا اختل میزان منھج دراسة ا

الخالفات والنزاعات والصراعات،  فعصفت بھمذاتھا، التي بدورھا أثرت على مسار حیاة عامة المسلمین، 
وبدأت تظھر فیھم نعرات الشتات واالنقسام بعد أن كانوا أمة واحدة، تجمعھا كلمة ال إلھ إال هللا محمد رسول 

  هللا.  
قد لبث الوضع ھكذا إلى مشارف القرن الثالث، إلى أن ظھر العالم الجلیل أبو الحسن األشعري، و  

العتماد على لِما رأى فیھ من جنوحٍ في ا ،الذي كان في أول أمره على المذھب االعتزالي، لكنھ تخلى عنھ
ده األصلیة، وأتى جنح إلى وضع منھج وسط، أرجع فیھ العقل االعتزالي إلى حدوفالعقل وإھمال للنص، 

إلى الوحي فرفع عنھ الجمود الحرفي الذي ألصق بھ من قِبَِل المشبھة والمجسمة، جاعالً مما دعت الضرورة 
وبھذا المنھج استطاع األشعري أن یصدر أحكاماً في قضایا العقائد في جٍو من «إلى تأویلھ قابالً للتأویل 

، فحینما اعتدل اإلمام األشعري في منھجھ القائم على 14»االعتدال والصفاء بعیداً عن التھور واالندفاع
العالقة التكاملیة بین العقل والنقل، دون المیل إلى أي طرف منھما على حساب اآلخر، انعكس ذلك المنھج 
على القضایا العقدیة التي انفرد بھا في مذھبھ، تلك القضایا التي اكتنفتھا الوسطیة واالعتدال، ولذلك ناصره 

  .    15ني وغیرھم من األعالمیفیھا كبار العلماء كأبي بكر الباقالني، وإمام الحرمین، واإلسفرایواتبعھ 
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فبنظرة عابرة لسیرة أبي الحسن األشعري یفھم القارئ أن طریقة أبي الحسن قد أخمدت الصراع   
شعري ذلك مام األرجة تكفیر بعضھا البعض، فقابل اإلالمحتدم بین الفرق اإلسالمیة، التي وصل بھا األمر لد

  .16من أھل القبلة أحداً ر التطرف الفكري بأن مات وھو ال یكفِّ 
فالسمة التي اصطبغ بھا المنھج األشعري على طول وجوده التاریخي، ھو امتیازه بالدفاع والحجاج    

حل نالملل وال والفرق اإلسالمیة  عن المبادئ والثوابت العقدیة اإلسالمیة، من خالل محاولة تصحیح رؤى
إلى االعتقاد القویم والسلیم من البدع  ، حیث جنحت بھماألخرى، وفي ھذا اإلطار جاء اختیار المغاربة لھا

ذلك أن الفكر األشعري قد جاء إلى بالد المغرب في ظروف فكریة عقدیة تضاربت فیھا  ؛والمستحدثات
اآلراء العقدیة البدعیة (الشیعة، المعتزلة، الخوارج، المرجئة)، مما جعل بالد المغرب تعیش مرحلة تاریخیة 

لك صاً من ذتسیر على صفیح ساخن من الغلو والتطرف الفكري، األمر الذي جعل العقیدة األشعریة خال
  .     17مان یؤسس ویؤصل لمنھج فكري وسطي بعید عن مطبات التطرف والغلوأوصمام 
محص في تاریخ دخول الفكر األشعري إلى بالد المغرب یجده مر بمراحل عدة مولذلك فالمتتبع وال  

  یمكن حصرھا في مرحلتین:
بالمشرق اإلسالمي إال أن فبالرغم من أن المذھب األشعري قد ظھر مرحلة التأثیر والتأثر:  -1

وصولھ إلى المغرب اإلسالمي لم یتأخر، ألن بدایات تأثر المغاربة بأفكار وعقائد األشاعرة كانت على ید 
، الذي عایش زمن ـھ357أحد المغاربة المتقدمین والذي یعرف بأبي میمونة دراس بن إسماعیل الفاسي ت 

ب لما عاد إلى بالد المغرفتالمذة أبي الحسن األشعري، ى ید انتشار األشعریة في بالد المشرق، ودرس عل
، وقد عاصره كذلك الشیخ إبراھیم بن عبد هللا الزبیدي 18استقر بھا وأخذ ینشر العقیدة األشعریة ھناك

قد نسبت إلیھ  شایخ األشعریة بالمغرب، بحجة أنھالذي كان یعد من أھم م ـھ359المعروف بالقالنسي ت 
، ومن األعالم كذلك 19الكثیر من آراء اإلمام األشعري التي أدخلھا إلى القیروان بعد عودتھ من بالد المشرق

ممن تكبد العناء والمشقة طلباً للعلم والمعرفة أبو الحسن القابسي الذي درس العقیدة األشعریة على بعض 
، ثم عاد بعد ذلك إلى بلده 20وأصول المذھب المالكيتالمیذ الباقالني بالمشرق ودرس معھا كذلك أحكام 

القیروان وعمل على نشر وتعلیم الناس أحكام وقواعد المذھب المالكي والعقیدة األشعریة، وألف رسالة في 
، مثلھ مثل أبو 21فضل أبي الحسن األشعري، التي تعد من بواكیر التآلیف المغربیة حول المذھب األشعري

زید القیرواني الذي ارتحل إلى المشرق وأخذ علم الفروع واألصول عن بعض أشاعرة  محمد عبد هللا بن أبي
المالكیة ھناك، ولما عاد إلى القیروان عمل على تعلیم ما تعلمھ من فقھ وعقیدة للناس وألف رسالة في الدفاع 

  .22عن أبي الحسن األشعري
ذ العلم من بالد المشرق، قد تأثروا بأشعریة مع العلم أن الكثیر من ھؤالء األعالم الذین انتقلوا إلى أخ  

 لیھإ آلت، وذلك راجع إلى جمعھ بین المذھبین األشعري والمالكي، بحیث أكثر من غیرھا اإلمام الباقالني
ي والغزالي فلم یكن لھم تأثیر وین، وأما غیره من أعالم المذھب األشعري مثل الجهإمامة المذھبین في عصر
ن ضمن طبقات األشاعرة، ثم إ اً العتباره من الطبقة الثانیةلھ، ألنھ سابق لھم زمنی في المغاربة كالذي كان
كانا یتبعان المذھب الشافعي في الفقھ، وأما الباقالني فقد كان یأخذ بالمذھب  ینيكال من الغزالي والجو

 ،ة الفقھ وعلومھالمغارب ، فلما كان یأخذ عنھ23المالكي، وھو ما وطد عالقة التأثیر والتأثر بینھ وبین المغاربة
  . 24أخذوا مع ذلك مسائل العقیدة األشعریة وأسسھا
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ومن جھود اإلمام الباقالني في نشر العقیدة األشعریة في بالد المغرب أنھ أرسل بعض تالمیذه لنشر 
 والمذھب المالكي ، ومنھم أبو عمران الفاسي الذي صار أحد أعالم الفكر األشعريھناكالمذھب األشعري 

على یضا أ ببالد المغرب، ومن الذین تأثروا كذلك بفكر الباقالني الَعلَم األندلسي محمد األصیلي الذي تتلمذ
كذلك أبو بكر محمد بن وھب القبري الذي انتقل إلى المشرق وتعلم علم الكالم  ھمتالمیذ الباقالني، ومنأیدي 

  .                                     25ماً ومدرساً تالمیذ الباقالني ثم عاد إلى بالد المغرب معل على والجدل
ھ، أعالم المشرق اإلسالمي ومغربیتبین لنا أن عالقة التأثیر والتأثر العقدي بین ھذا كلھ ومن خالل 

  في جانبین:  قد تجلت
ھو أن ینتقل َعلَم من أعالم بالد المغرب إلى المشرق ویأخذ من ھناك أصول العلم  :الجانب األول

وفروعھ أي أحكام الفقھ المالكي وقضایا العقیدة األشعریة، ومن ثمة یرجع إلى بلده ناشرا ومعلما لما علمھ 
  .ودرسھ

د المغرب ھو أن یرسل أعالم المذھب األشعري بالمشرق بعض طلبتھم إلى بال :والجانب الثاني 
لنشر تعالیم وأسس العقیدة األشعریة، وھو ما قام بھ الباقالني كما سبق ورأینا، وعلیھ كان لھ تأثیًرا كبیًرا 
في نشر العقیدة األشعریة ھناك أكثر من غیره من أعالم األشاعرة مثل الغزالي والجویني، والسبب المباشر 

فأخذ عنھ طالبھ المذھبین معاً، ثم إن -األشعريومالكي ال -في ذلك ھو كونھ مثل إمامة المذھبین في عصره 
ایا لقضم افي خضم أخذھالمغاربة نظراً ألسبقیة تأثرھم بالمذھب المالكي دون غیره من المذاھب فقد كانوا 

  واآلراء الفقھیة المالكیة، یأخذون القضایا العقدیة األشعریة.  
تأتي مرحلة حاسمة في تاریخ الفكر العقدي  بعد المرحلة السابقةمرحلة الترسیم واالنتشار:  -2

تم فیھا اعتماد الفكر األشعري كمذھب رسمي منتخب من  المرحلة التياألشعري في بالد المغرب، وھي 
قِبل السلطة الحاكمة، وقد كانت بدایة الدخول في ھذه المرحلة مع اإلمام المھدي بن تومرت، الذي انتقل إلى 

ت لما رجع ابن تومر«ألشعریة من علمائھا، وفي ذلك یقول عبد المجید النجار: بالد المشرق وأخذ العقیدة ا
من رحلتھ إلى المشرق قدر لھ أن یكون االنتشار األوسع لألشعریة على یدیھ...وقد توفرت جملة من األسباب 

عملت في تاألساسیة أتاحت لھذا االنتشار نذكر منھا باألخص...ما توفر للمھدي وخلفائھ من سلطة سیاسیة اس
، والمقریزي كذلك في خضم حدیثھ عن أسباب انتشار المذھب األشعري في البالد 26»نشر آراء المھدي

جھ واتفق مع ذلك تو«اإلسالمیة یتحدث عن العامل الرئیسي وراء ذیوع وانتشاره في بالد المغرب فقال: 
راق، وأخذ عن أبي حامد الغزالّي أبي عبد هللا محمد بن تومرت أحد رجاالت المغرب الذین انتقلوا إلى الع

مذھب األشعرّي، فلما عاد إلى بالد المغرب وقام في المصامدة یفقھھم ویعلمھم، وضع لھم عقیدة لقفھا عنھ 
عاّمتھم، ثم مات فخلفھ بعد موتھ عبد المؤمن بن علّي القیسّي، وتلقب بأمیر المؤمنین، وغلب على ممالك 

ین، وتسموا بالموحدین... فكان ھذا ھو السبب في اشتھار مذھب األشعرّي المغرب ھو وأوالده من بعد مّدة سن
، وعلیھ یمكن رصد ھذا الذیوع واالنتشار في ما تملكھ السلطة السیاسیة من 27»وانتشاره في أمصار اإلسالم

مؤھالت معنویة ومادیة، تساعد على نشر أي فكر في أي زمان وأي مكان، وفي مدة وجیزة من الزمن، 
نجد ابن خلدون یذكر أسلوب ابن تومرت في نشر العقیدة األشعریة، ویبین لنا أنھ لم یقتصر على ولذلك 

طن أھل ف«الجانب الدعوي القولي وإنما قرنھ بالجانب العملي الفعلي، وفي ذلك یقول عن ابن تومرت  أنھ: 
 لعقائد، وأعلن بإمامتھمالمغرب في ذلك وحملھم على القول بالتأویل، واألخذ بمذاھب األشعریة في كافة ا

  .28»ووجوب تقلیدھم وألف العقائد على رأیھم مثل المرشدة في التوحید
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ومنھ یتجلى لنا أن تبنى ابن تومرت ومن جاء بعده من أمراء الدولة الموحدیة العقیدة األشعریة،   
في انتشار المذھب  جعل منھا مذھبا رسمیا تعتمده الدولة دون غیره من المذاھب، ذلك الترسیم ھو الذي ساھم

قطار المغرب العربي واندثار وانحصار غیره من المذھب العقدیة، وباألخص ما تعلق أاألشعري في سائر 
والذي كان قد سیطر  -بھ بالد المغرب في عصر المرابطین اصطبغتالذي -باالتجاه الحرفي الظاھري 

على الساحة الفكریة المغربیة، ووفق ذلك االحتضان السیاسي أكتمل وأحكم رباط الحزام الجامع بین أھل 
 ذاوھك ،المغرب، فإضافة إلى المذھب المالكي الذي كان یجمعھم انتموا إلى المذھب األشعري بشكل رسمي

 حقةالالعقدي بالفقھي وتوحد الفكر المغاربي، تلك الوحدة ھي التي عصمتھ في فترات  نبالجا وارتبط تواءم
  من الفرقة والشتات والنزاع واالقتتال، ومكنتھ من االبتعاد عن ممارسات الغلو والتطرف.

وما یجب التأكید علیھ ھو أن عصر الموحدین قد عرفت فیھ بالد المغرب حالة االستقرار العقدي،   
في شكل منظومة عقدیة ممیزة، تمثلت في انتشار كتب األشاعرة خاصة كتب الغزالي، وظھر  انعكست

یساً، وتغیرت عندئذ معالم الفكر المغربي من طور منابذة الرأي والعقل إلى طور راالھتمام بھا دراسة وتد
  .29عقائدي أكثر توازناً واعتداالً 

لى ترسیخ العقیدة األشعریة في بالد المغرب وباإلضافة إلى ذلك  فمن العوامل المساعدة أیضا ع  
 وھو طریق تألیف المؤلفات، ومن ذلك تألیفھ كتاب المرشدة وكتاب أعز ،ھو الطریق الذي سلكھ ابن تومرت

للناس ولطلبة ا ، وقد كان یتولى تدریسھ30على رسائل في األصول والفقھ والتوحید نالمشتمال، ما یطلب
رة فنزل على قومھ وذلك سنة خمس عش«مون، وفي ذلك الشأن قال ابن خلدون: العلم بنفسھ، وباللغة التي یفھ

ن البربري باللسا اجتمعت إلیھ الطلبة والقبائل یعلمھم المرشدة في التوحید وخمسمائة وبنى رابطة للعبادة
 د، ثم إن ما قام بھ ابن تومرت والسالطین من بعده من ترسیم األشعریة في بال31»وشاع أمره في محجتھ 

المغرب وجعل المذھب األشعري یمتد صیتھ وتأثیره إلى كافة البقاع التي امتد إلیھا سلطان الدولة الموحدیة، 
، وفي ذلك یقول عبد المجید 32من خالل إلزامھم العامة قراءة وحفظ كتاب المرشدة، وحملھم على ذلك بالقوة

 -مقدمة كتاب المرشدة-أرشدنا هللا وأیاك علماویلزم الناس في الدیار بقراءة العقیدة التي أولھا «النجار: 
صح إذ ال ی ،وأشمل في ھذا الرجال والنساء واألحرار والعبید وكل من توجھ علیھ التكلیف ،وحفظھا وتفھمھا

  .33»لھم عمل وال یقبل منھم قول دون معرفة التوحید
قد بدت في بعض  إنھ راء، إذوھذا مما یمكن أن یؤاخذ علیھ ابن تومرت ومن جاء بعده من األم  

ھم وأعمالھم بعض عالمات الغلو والتطرف ضد المخالف، وإال كیف یحق لھم أن یحملوا الناس على أقوال
ة لقب أصحابھ بلقب ، ولذا یذكر ابن خلدون أن ابن تومرت لما أخذ البیع!؟بالقوةاع العقیدة األشعریة اتب

، وھنا 34ین الذین اتھمھم بالتشبیھ والتجسیمل خصومھ، المنطوین تحت لواء دولة المرابطبالموحدین بمقا
یمكن أن ینظر إلى فعلھ ذاك على أنھ تطرف فكري، دفعتھ إلیھ المصالح واألطماع السیاسیة، التي دوما 

لتھم ابن تومرت رفع ھذه ا إن ذتحاول أن تستغل العوامل الدینیة كمطیة من أجل تحقیق رغباتھا السیاسیة، إ
  من الوجود الفكري أوالً والسیاسي ثانیاً. وإزالتھا إزاحتھا ن أجل أن یسھل علیھفي وجھ دولة المرابطین، م

 الذي كان یھدف ،وقد تطور ذلك التطرف الفكري مع الموحدین حینما ظھروا في ثوبھم العسكري  
 أمرإلى القضاء على المرابطین الذین یعدون في نظرھم دولة بدعیة خارجة عن الملة والدین، ومنھ جاء 

ھم أمراً بالمعروف ونھیاً عن المنكر وإقراراً بإمامة المھدي المعصوم (ابن تومرت ألصحابھ أن یحاربو ابن
ي أل زال یجوبدایة للتطرف الموحدي، ألن ما في الشریعة اإلسالمیة ینص على أنھ  یعد وھذا، 35تومرت)
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د حكم قائم في البالد، جماعة أن تنصب نفسھا في محل األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، في ظل وجو
  ال یبیح لھم قتال ومحاربة من وقع في فعل ذلك.  ،ثم إن انتشار البدع والشركیات كما زعموا

لكن ھذا األمر الذي وقع فیھ ابن تومرت ومن جاء بعده من األمراء وإن كانوا یتبنون الفكر   
ف مخالفین، ودلیل ھذا أن ذلك التطراألشعري، فھذا ال یعني أن الفكر األشعري یأمر بالغلو والتطرف ضد ال

قد زال مع زوال دولة الموحدین وبقي الفكر العقدي األشعري على أصولھ التي وضعھا أساطینھ من علماء 
بالد المشرق وتلقفھا عنھم علماء المغرب، تلك األسس والمبادئ التي تحث على احترام المخالف وتقبل 

  اب الحوار.آدحوار والمناظرة معھ وفق ضوابط والوجوده والتعایش معھ، مقتصرین على أسلوب 
على الرغم من كثیر من الممارسات العدوانیة  -ومن باب اإلنصاف فإن سیاسة الدولة الموحدیة   

قد كانت تسعى إلى جعل بالد المغرب تحت مظلة واحدة فكریا وسیاسیا، من خالل محاولة  -التي وقعت فیھا
 ،وعدم االجتماع االفتراقوأما أصل الفتن ھي « القضاء على أسباب الفرقة والنزاع، یقول ابن تومرت: 

، 36»یھاوحفظ سواد الحروف، وتضیع حدود القرآن، واتباع رسوم العبادات، وإھمال معان ،وعدم االتفاق
مرجعیة  بیةرالتي تحدث عنھا ابن تومرت قد أضفت على المجتمعات المغ واالتفاقولعل خصوصیة الوحدة 

 ،مرجعیة اإلنسان المغربي وذھنیتھیضبط  منھالً حیویاً فكریة دینیة واحدة، أضحت بھا العقیدة األشعریة 
س تضمن بناء نسیج فكري متجان تلك المرجعیة التي قطعت مسافات معرفیة من أجل أداء وظیفة تاریخیة

، الذین استطاعوا 37الذي ظھرت مالمحھ خالل فترة حكم الموحدین ،یضمن بدوره وحدة التراب المغاربي
أن  -الجزائري األصل-بواسطة ھذه المرجعیة العقدیة األشعریة بدایة من فترة حكم عبد المؤمن بن علي 

عد أن كان مقسماً إلى عدة دول تحكمھا مرجعیات عقدیة وفكر واحد، ب ،یوحدوا بالد المغرب تحت حكم واحد
ي ظل خالفة واحدة، الوضع الذ فيمختلفة، فجعلوا منھ دولة واحدة  تمتد من تونس شرقاً إلى األندلس غرباً، 

المذھب المالكي والعقیدة األشعریة، محققاً بذاك وحدة فكریة أكسبتھ  ینطوي تحت لواءجعل الغرب اإلسالمي 
  .38الثبات أمام الفتن المذھبیة، مثل تلك التي عصفت بالمشرق اإلسالميشیئاً من 
انتشار العقیدة األشعریة في الغرب  ضمن مراحلوالخالصة أن ھذه المرحلة تعد مرحلة حاسمة   

بشكل رسمي من جانب السلطة الموحدیة، ونشرھا بین العامة والخاصة حیث االعتماد والتبني اإلسالمي، 
لى بالد إوا انتقل ممنعدما كانت في المرحلة التي مرت تخص الطبقة العالمة والمتعلمة فقط، وإلزامھم بھا، ب

ري بقیت معرفتھم بالمذھب األشعمع ذلك ولكن  ،أسس وقواعد الفكر األشعري واالمشرق لطلب العلم، فتعلم
طة تبني السلسبب عدم بإلى التأثیر على المستوى العام  ترقمحصورة في حدود محیطھم الخاص، ولم 

یاً وأصبحت العقیدة األشعریة مقوماً أساس ،السیاسیة لتلك العقیدة، ولكن مع قیام الدولة الموحدیة تحقق ذلك
إضافة إلى الفقھ المالكي والتصوف الجنیدي كما قال الشیخ عبد الواحد بن  ،وحدة الشعوب المغاربیةفي 

  عاشر:  
  .39السالك وفي طریقة الجنید  في عقد األشعري وفقھ مالك

  في المغرب اإلسالمي أشخاص وأفكارثالثاً: تجلیات الفكر األشعري 
یمھ من اعتماده وترس :كان النتشار المذھب األشعري في بالد المغرب عدة عوامل وأسباب منھا

ذلك لم یكن لیستمر بعد زوال حكم الموحدین، لوال ظھور ثلة من العلماء  أن إالطرق الدولة الموحدیة، 
د بن خلف المعافري (أبو الحسن والشیوخ،  واتباعھم للعقیدة األشعریة ودفاعھم عنھا من أمثال: محمَّ
حمد بن موعبد الرحمن الثعالبي، وأحمد بن عبد هللا الزواوي، وعثمان بن عبد هللا الساللجي، والقابسي)، 
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ن م غیرھمھؤالء العلماء وفما كتب  ؛أحمد المقري التلمسانيوعبد الكریم المغیلي، ویوسف السنوسي، 
أذھان طلبة العلم وعامة من  لھا ومقربة منظومات، وشروحات وحواشي، جاءت مرسخة للعقیدة األشعریة

لتزام االمغاربیة، وھو ما أدى إلى العقیدة األشعریة على الساحة الفكریة العقدیة  لسیطرةالناس، وھكذا مھدت 
لعقدیة األشعریة المغاربیة، وأضحى ذلك مصدراً للمرجعیة ا أھل المغرب بما كتبوا من مدونات ومنظومات،

المعتقد  تین كان لھم الفضل في ترسیخ وتثبیج على تراجم بعض ھؤالء العلماء الذذا سنعرِّ انطالقاً من ھو
  األشعري في أوساط بالد المغرب.                      

ھـ  403 - 324( بأبي الحسن القابسيأبو الحسن علي بن محمَّد بن خلف المعافري: المعروف  -1
م) من أھل القیروان، ونسبتھ إلى "المعافرین" إحدى قرى قابس، وقد عد عالم المالكیة 1012 - 936= 

، األصولي المتكلم اِإلمام في علم الحدیث وفنونھ وأسانیده، كان علیھ االعتماد، وعد 40 بإفریقیة في عصره
غم من كونھ أعمى ال یرى شیئاً فقد كان من أصح الناس كتباً وأجودھم مؤلفاً مجیداً ثقة صالحاً، وعلى الر

ضبطاً، سمع وتعلم من علماء المغرب: كاألبیاني وأبي الحسن بن مسرور الحجام وأبي عبد هللا بن مسرور 
فحج وسمع من حمزة بن محمَّد الكناني الحافظ والقاضي التستري  ،ھـ 352دّراس بن إسماعیل، ورحل سنة 

د بن أحمد الجرجاني، وروى عنھما البخاريوأبي  ولذلك فھو یعد أول َمن  ،زید المروزي وأبي أحمد محمَّ
) وتولى الفتیا ھناك وتوفي 357عاد إلى القیروان سنة ( ثم ،41أدخل روایة البخاري إلى المغرب اإلسالمي

  .42ـھ403 بھا سنة
المنقذ من شبھة التأویل، والمنبھ للفطن ولھ كتب عدة منھا: كتاب الممھد في الفقھ وأحكام الدیانة، و

من غوائل الفتن، والرسالة المعظمة ألحوال المتقین، وكتاب المعلمین، وكتاب االعتقادات، وكتاب الذكر 
والدعاء، وكشف المقالة في التوحید، والملخص في الموطأ، وكتاب في رتبة العلم وفضلھ وأحوال أھلھ، 

ي الرد على البكریة، وكتاب حسن الظن با�، وكتاب في تزكیة الشھود وكتاب أجمیة الحصون، والناصریة ف
   .43وتجریحھا، ولھ رسالة في الورع

ویعد من أھم طلبة العلم المغاربة الذین ارتحلوا إلى المشرق وأخذوا الفقھ المالكي والعقیدة األشعریة 
ي كتبھ ثم إن توجھاتھ الفقھیة والعقدیة ف معاً، وذلك لسبب أنھ أخذ الفقھ والعقیدة على بعض تالمیذ الباقالني،

دالة على ذلك، وطلبتھ الذین تتلمذوا على یدیھ كلھم صاروا من بعده أعمدة في كال المذھبین  -الفارطة الذكر-
المالكي واألشعري من أمثال: أبي عمران الفاسي، وأبي القاسم البیري، وأبي بكر عتیق السوسي...الخ، 

  .44عریةاألش بطریقة فقھاً بالمذھب المالكي، وعقیدةً  كتبھ وتالمیذه أصبح یشع فالمغرب العربي من خالل
، لباألصو: عالم عثمان بن عبد هللا القیسي الفاسي، أبو عمرو، الساللجيعثمان بن عبد هللا  -2

، وكان 45نسبة إلى جبل " سلیلجو " أھل فاس من التجسیم، والساللجي منقذ یل عنھ بأنھمن سكان فاس، ق
ھـ) وانتقل إلى فاس في مبتدأ عمره لحفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعیة بالمساجد، 521مولده نحو سنة (

ثم التحق بجامع القرویین فقرأ الموطأ والمدونة والرسالة على ید أبي عبد هللا محمد بن عیسى التادلي وأبي 
تدأ ھر معارضتھ ألفكار بعض أساتذتھ، فابالحسن بن خلیفة، وانتقل بعد ذلك إلى دراسة علم الكالم بعد ما أظ

بكتاب "اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد" إلمام الحرمین الجویني، وقد وجد الساللجي في 
ھـ) ما كان یتوقعھ منھما، فانطلق بثبات للتعمق 567ھـ) و"ابن الرمامة" (ت 559أستاذیھ "ابن حرزھم" (ت 

افر إلى مراكش والتقى بشیخھ ابن االشبیلي كان ذلك بمثابة تعویض عن في علم الكالم األشعري، ولما س
الرحلة إلى الحجاز التي لم یوفق إلكمالھا، لكن مقامھ بمراكش لم یطل، إذ سرعان ما عاد إلى فاس الستكمال 
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وبھا  ھـ) بفاس574(سنة  ما بدأه من تدریس بھا، وكانت دروسھ تلقى إقباالً كبیراً، وتوفي اإلمام الساللجي
  .46دفن

وھي عقیدة وضعھا المرأة أندلسیة فقیھة اسمھا " خیرونة " من  وھو صاحب العقیدة البرھانیة
، وقد لقیت برھانیة الساللجي قبوال تلقائیا من طرف المغاربة، والدلیل على ذلك كثرة الشروح 47الصالحات

أو من  ،لمؤلفین بالمغرب ابتداءً التي شرحت بھا سواء في عصره أو بعده، وسواء من تالمیذه وغیرھم من ا
، إذ لم یخل قرن من القرون التي انتھاءً مغاربة المغرب األوسط واألدنى بل وحتى من األندلس والسودان 

وذلك لكونھا  ،تدریساً  أو نظماً و ف یرتبط بالعقیدة البرھانیة شرحا أو اختصارا أتلت وفاة الساللجي من تألی
ل وأركان العقیدة، ولدقة العمل الذي سلكھ فیھا مؤلفھا وموافقتھا للخط تعطي تصورا عاما ودقیقا عن أصو

العام الذي صارت علیھ عقیدة المغاربة منذ عصر الساللجي واتفاقھا مع توجھھم األشعري العام باعتباره 
فیمكن لمن اطلع على نصھا أن یؤكد أن وجازتھا لم تكن على حساب «، 48یعكس مذھب أھل السنة والجماعة

مؤلفھا كان حاذقا في اختصارھا، متناوال في مباحثھا لكل الجوانب العقدیة التي  إنحثھا ومواضیعھا، إذ مبا
عن اطالع واسع وخبرة كبیرة بمباحث  ینبئوتقسیمھ لموضوعاتھا  نص علیھا اإلسالم، بل إن منھجھ فیھا

العقیدة وبمسائل علم الكالم، لھذا اندفع الشراح إلى العنایة بھا وأسھب المتكلمون المغاربة في توضیح 
  .49»فصولھا وبسط قضایاھا

ولذلك فقد امتازت العقیدة البرھانیة بصغر حجمھا، وبساطة أسلوبھا، وشمولیتھا لمجموع ما تدور 
شعریة من مبادئ، وقد رزق ھذا التألیف القبول، فكان من المقررات الدراسیة في الجوامع علیھ العقیدة األ

والمدارس، وتولى كثیر من العلماء شرحھا، وكتب لھا االنتشار في األندلس والمغرب وتونس والجزائر، 
تقال ا أن ذلك االنذلك أن الساللجي قد عاصر فترة انتقال الحكم من دولة المرابطین إلى دولة الموحدین، وبم

السیاسي قد تبعھ االنتقال الفكري العقدي، فقد عد الساللجي من خالل كتاباتھ في المجال العقدي من أھم 
أبو المعالي الجویني في المشرق، بحكم  حازھاا جعلھ في ذات المرتبة التي المساھمین في ھذا التغییر، مم

  .50وحدة التي جاءت تابعة للوحدة السیاسیةمساھمتھ في الوحدة العقدیة لبالد المغرب تلك ال
م) شھاب الدین، أبو العباس: متكلم، 1479 – 1398ھـ) (884 -800( أحمد بن عبد هللا الزواوي -3

فقیھ مالكي، من كبار العلماء في وقتھ، یقال أنھ نظیر عبد الرحمن الثعالبي علما وعمال، أصلھ من قبیلة 
ا، قال عنھ الشیخ زروق بأنھ كان من أعظم العلماء اتباعا للسنة زواوة، سكن مدینة الجزائر وتوفي بھ

، وقال عنھ السخاوي بأنھ كان من المشھورین بالصالح والعلم والورع والتحقیق 51وأكبرھم حاال في الورع
  .53، اشتھر بإقامة زاویة لھ سمیت باسمھ بمدینة الجزائر52 ـھ884توفي سنة 
شیوخھ الذي سار على نھجھم واقتفى أثرھم أحمد بن عبد هللا ویعد الشیخ الثعالبي من أبرز وأھم  

الزواوي، وقد جاءت شھرتھ عن طریق قصیدتھ في التوحید المعروفة بالمنظومة الجزائریة، والتي تسمى 
أحیانا (الجزائریة) فقط، وقد تداول علیھا أكثر من واحد من العلماء یحللھا ویشرحھا ویثني على صاحبھا، 

وھا شرحا مطوال أثناء حیاة صاحبھا الشیخ محمد السنوسي الذي اشتھر في وقتھ بالتعمق ومن الذین شرح
 میةالفي العقائد، فقد أرسلھا أحمد بن عبد هللا الزواوي بنفسھ إلى السنوسي وطلب منھ شرحھا، والمنظومة 

  .54سبحانھ جل عن شبھ وعن مثل الحمد � وھو الواحد األزلي   وھي تبدأ ھكذا:
إضافة جادة في اإلبداع  ،اوي وباألخص المنظومة الجزائریةمؤلفات أحمد بن عبد هللا الزوفغدت 

العقدي المغاربي، حیث ضخت في الفكر العقدي المغاربي دماء جدیدة، ساھمت في تثبیت العقیدة األشعریة 
، 55اً خواص معم والافي فكر اإلنسان المغرب اإلسالمي، وفق نسق معرفي سلس وسھل الفھم واإلدراك للعو
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إذ ھو "وفي ذلك أشار اإلمام السنوسي إلى سبب تلقي المنظومة الجزائریة القبول من طرف الناس، فقال: 
منظوم مشتمل على طریقي ھدایة الخواص والعوام ألنھ قد ضم فیھ إلى حالوة النظم المستمیلة للطباع، 

اب تصوفیة تھز النفوس النائمة لتعظیم جن تقریر األدلة البرھانیة للعقائد على التمام ثم شرحھا بخطابات
  .  56"الحق

أن المنظومة الجزائریة للشیخ أحمد بن عبد هللا الزواوي قد أسھمت في نشر وتثبیت  في إذن الریب
األشعریة بالمغرب اإلسالمي، نظراً لكونھا غدت مصدراً عقدیاً ومنھالً فكریاً تلقاه العلماء والشیوخ بالقبول 

سوه لطلبتھم ولعامة الناس.      وأحاطوه بكثیر م   ن الشروح والحواشي ودرَّ
ھو اإلمام محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي، ویلقب  محمد بن یوسف السنوسي: -4

بالسنوسي نسبة لقبیلٍة بالمغرب، ویلقب أیضا بالحسني نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من جھة أم أبیھ، 
لدة تلمسان، وھو عالم تلمسان وصالحھا وزاھدھا وكبیر علمائھا، الشیخ وھو تلمساني أیضا نسبة إلى ب

  . 57ـھ830العالمة المتفنن الصالح الزاھد العابد األستاذ المحقق الخاشع أبو یعقوب یوسف كان مولده بعد 
نشأ من الناحیة العلمیة على ید العدید من الشیوخ، حیث أخذ العلم عن جماعة منھم والده والشیخ 

بن أبي العباس بن محمد الشریف الحسني  ت، والسید الشریفمة نصر الزواوي، والعالمة محمد بن توزالعال
أخذ عنھ القراءات، وعن العالم  أبي عبد هللاَّ الحباب علم االسطرالب، وعن اإلمام محمد بن العباس األصول 

أبي زید بن وتي الرسالة في الفقھ الوالمنطق، وعن الفقیھ الجالب الفقھ، وعن الفقیھ الحافظ أبي الحسن التال
 بوأ جویني في التوحید، وأجازه اإلمامالقیرواني، وعن اإلمام أبي القاسم الكنابشي اإلرشاد ألبي المعالي ال

  . 58زید الثعالبي في الصحیحین وغیرھما من كتب الحدیث
صیب، الظاھرة أوفى نوبمقتضى ھذه التعلم والتكوین الرسین أصبح اإلمام السنوسي لھ في العلوم 

فجمع فروعھا وأصولھا، ال یتحدث في فن إال ظن سامعھ أنھ ال یحسن غیره سیما التوحید والمعقول، وانفرد 
بعلوم الباطن بل زاد على الفقھاء مع معرفة حل المشكالت سیما التوحید، فكان ال یقرأ علم الظاھر إال خرج 

  .59رة مراقبتھ � تعالى كأنھ یشاھد اآلخرةمنھ لعلوم اآلخرة، سیما التفسیر والحدیث لكث
یكن  ولم ،وقد سیطرت مؤلفات محمد السنوسي في التوحید سیطرة تامة على الدارسین لھذا العلم

ھ من أھم مؤلفاتذلك مقصورا على الجزائر وحدھا بل تجاوزھا إلى معظم األقطار العربیة واإلسالمیة، ویعد 
طى الكبرى ثم اختصرھا في الوس ف بالعقائد السنوسیة، وھي العقیدةالتي كان لھا الفضل في ذلك، ما یعر

 ثم اختصرھا في الصغرى ثم في صغرى الصغرى، لكن أشھرھا وأكثرھا انتشاراً الصغرى واختصارھا،
ن لم یھتم بھما الدارسون، ولك ولیتین، ولیس معنى ھذا أن العقیدتین األ"أم البراھین"وھي المعروفة باسم 

ودھم قد تركزت في التدریس والشرح حول العقیدة الصغرى، ویلیھا العقیدة الوسطى فالكبرى، معناه أن جھ
فأنت ال تكاد تجد عالما من علماء الفكر األشعري ببالد المغرب لم یدرس لطالبھ (صغرى السنوسي)، وقد 

لسفي الففي حد ذاتھا، وكأن الفكر  كثرت الشروح والحواشي على صغرى السنوسي حتى أصبحت ظاھرةً 
قادرا على الخوض في مسائل التوحید في بالد المغرب إال من خالل  أحد فلم یعد ،والدیني قد تجمد عندھا

  .60عمل السنوسي
فالدرس العقدي المغاربي منذ تلك النقلة السنوسیة أعلن عن تجلیة معاني العقیدة السنیة األشعریة، 

ستمدة من مصادر المعرفة الثابتة: الكتاب والسنة وتقریبھا للناس بأسلوب میسر ال ینفك عن أصولھ الم
والعقول واألفھام السلیمة، وبھذا استطاع السنوسي تأسیس مرحلة جدیدة في تاریخ الفكر العقدي األشعري 
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بالمغرب اإلسالمي، استطاعت فیھا منظوماتھ العقدیة أن تصبح المرجع والسند األول في تلك األقطار 
  .  61الناس یدرسھا العامة والخاصة من

لھ ذلك الصیت واالنتشار في بالد  لیكون وحري بنا أن نعلم بأن الفكر العقدي األشعري لم یكن  
المغرب، لوال أمثال ھؤالء العلماء، فمن خالل كتبھم ومؤلفاتھم وخاصة منظوماتھم، استطاع الفكر األشعري 

مرور الوقت إلى صمام أمان ضد صقاع، وتحول مع أن یتحول إلى اعتقاد راسخ في أذھان أناس تلك األ
النزاعات والصراعات، وصار بمثابة حاجز فاصل یمنع تسرب شتى أنواع ممارسات الغلو والتطرف للواقع 

  المعاش بین أھالي وسكان بالد المغرب.
  :اتمةخ

  خاتمة ھذا البحث تتضمن جملة من النتائج والتوصیات یمكن إجمالھا في اآلتي:  
إال أن تلك العدید من الفرق العقدیة واالتجاھات الكالمیة،  مرت بھا بالد المغربعلى الرغم من أن  -1

واالستمرار، نظراً لجملة من األسباب: أبرزھا عدم تمكنھا من الوصول إلى عقول  لم یكتب لھا البقاء الفرق
ریة التي شعوتطلعات المجتمع المغربي، بخالف العقیدة األ ، وكذا عدم استجابتھا لضروریاتالناس وقلوب

  عموم الناس ببالد المغرب قاطبة. ھج آخر، مكنھا من تلقي القبول لدىاستطاعت اعتماد ن
إن اعتماد العقیدة األشعریة من طرف المھدي بن تومرت ومن جاء بعده من أمراء الدولة الموحدیة،  -2

  مي.   كعقیدة رسمیة للدولة، أدى إلى تثبیت أوصال المدرسة األشعریة في الغرب اإلسال
قامت المدرسة األشعریة في بالد المغرب على أسس ومقومات عقدیة متینة، مكنتھا من تجاور أسباب  -3

ودوافع  الخالفات والصراعات، فمدونات أعالمھا ومؤلفاتھم تكشف عن مكنون ذلك التراث العقدي الزاخر 
  بمختلف روافد الوحدة واالئتالف.   

لفكر األشعري في بالد المغرب یجدھم یمتازون بشخصیة متسامحة مع الناظر والمتتبع لفكر أعالم ا-4
  اآلخر، ومرنة في تقریر أحكام التفسیق والتبدیع والتكفیر.

إن كتب ومنظومات ھؤالء األعالم قد شكلت جملة من الروابط العلمیة والثقافیة، المتبادلة بین العلماء  -5
سھمت بدورھا في خلق عناصر الترابط والتواصل بین مختلق أنفسھم وكذا طلبة العلم وعوام الناس، والتي أ

  أقطار بالد المغرب. 
  وفي األخیر نخلص إلى أھم التوصیات:   
 ؛التوتر والفرقة ببالد المغرب والحد من أسبابھماإذا كانت المدرسة األشعریة قد ساھمت قدیماً في مواجھة  -1

فإنھ من الضروري البحث في سبل االھتمام بالفكر األشعري على اعتباره عامل وحدة، یمثل المرجعیة 
العقدیة المغاربیة، خاصة في وقتنا الراھن الذي أصبح یعج بالكثیر من ممارسات الغلو والتطرف، والذي 

  یرجع سببھ في كثیر من األحیان إلى تضارب وتعدد المرجعیات العقدیة.
القواعد  التقید والثبات على -بالغرب اإلسالمي -على عاتق أعالم المدرسة األشعریة في وقتنا الحالي یقع 2- 

  واألحكام العقدیة التي قررھا أسالفھم، وقوفاً عند مرونتھا وتسامحھا مع اآلخر. 
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   :الملخص
أشكال ونتائج التواصل الثقافي بین أقطار العالم اإلسالمي مشرقا ومغربا، فمن على  تحاول ھذه الدراسة التركیز

خالل دراسة روافد وامتدادات المدرسة الصوفیة المدینیة؛ باعتبارھا خالصة التجربة الصوفیة ببالد المغرب ونتاج 
الضوء  طیني واالجتماعي، وجب تسلیاریخ الدّ التصوف محركا أساسیا للتّ  وإذ یعدّ  طبیعي لتفاعل المشرق والمغرب،

  .الممثلة في مدرسة أبي مدین شعیب ببالد المغرب خالل القرن السادس الھجري؛ ةعلى خالصة الحركة الصوفی
ا رسم مّ ، خلق تجاذبات وتفاعالت في میدان التصوف، مھذه األقطاربین  واصل الثقافي ماالتّ ومن نافلة القول؛ ف

ي مدارس أّطرت الحركة الصوفیة بالغرب اإلسالمي عموما، وكما أسلفنا فإن ومن ثّمة تجلّ  ؛اتجاھات وتیارات
  .بالمغرب ھدث بالمشرق لھ انعكاساتالتطور الحا

، تبلورت م)12-م9/ ھـ6-ھـ3( قد انتظم في تیارات واتجاھات صوفیة طیلة الفترة ما بین القرن فالغرب اإلسالمي
حیث یتفق كثیر من الباحثین ب، م12ھـ/ 6شّكلت رافدا مھّما للحركة الصوفیة فیما یلي ق  ،ارس الصوفیة الكبرىبالمد

  .خالل العصر الوسیط بالغرب اإلسالمي لذات التجربة"الَمْدیَنِیَّة" ھي خالصة جامعة  على أنّ 
  .یني واالجتماعياریخ الدّ األندلس؛ التّ ؛ غرب اإلسالميصوف؛ الالتّ  الَمْدیَنِیَّة؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This study attempts to focus on the forms and results of cultural communication between the 

countries of the Islamic world, in the East and the West, by studying the tributaries and 
extensions of the Madianiya Sufi school. 

 As it is the summary of the mystical experience in the Maghreb and a natural product of the 
interaction of the East and the Maghreb, and since Sufism is considered a fundamental engine 
of religious and social history, it is necessary to shed light on the summary of the Sufi movement 
in the Maghreb countries during the sixth century AH. Actress in Abi Madian Shoaib School. 

In short, we say that the cultural communication between these poles creates interactions in 
Sufism field; which drew out many directions and streams. As Result many school were created 
to organize the Sufism movement in west Islamic in general. 
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As we are mentioned, the development in the east has many consequences on the west, and 
this is approved in many studies that surveyed the features if each school and stream. 

To sun up, The West Islamic become organized under many Sufism schools during Century 
(3-6 AH / 9-12 AD), The Madianiya school was the global work for this experience in West 
Islamic during the Middle Age (era).         
Key words: Madianiya; Sufism; West Islamic; the religions and social history; Andalusia; 
Islamic Maghreb. 

  مقّدمة: 
منذ القرن الثالث الھجري؛ یظھر  بالد الغرب اإلسالميمجتمع لمثّل ھاجس الّتصوف قاسما مشتركا 

الثقافي والتواصل الفكري، خصوصا وأن المغرب األوسط یعّد والتقارب  جلیّا في ذلك الّتفاعل الطبیعي
، 1، ویبدو أن تلك "الرحالت التجاریة التي قام بھا التجار األندلسیون نحو بالد المشرق"امھمّ  اجغرافی اوسیط

  .بكل ذلك الزخم الكبیرقد ساھمت في حجم التأثیر والتأثر 
، بالد المغارب واألندلسأقطار كال التواصل ما بین أش أھمّ  2المثاقفة الصوفیة ضمن ھذا السیاق؛ تعدّ 

والتي استمرت إلى ما بعد القرن السادس الھجري، وذلك من خالل نشاط أشھر أساطین التّصوف األندلسي 
، ومحمد بن عبد هللا بن مسرة م) 927ھـ/  315(ت یھ العملي والفلسفي، بدءا من عبد هللا بن نصر القرطبي بشقّ 
 ،بجایةو واضر؛ فاس،، لیشمل ھذا النشاط فیما بعد غالب مدن المغرب وباألخص حم) 913ھـ/  319(ت 

  والتي ستعرف فیما بعد أشھر مدارس التصوف المغربیة.، وتلمسان
قد انتظم في تیارات وسلوكات، تبلورت بالمدارس الصوفیة  اإلسالميفالمغرب  ؛بطبیعة الحالو

في ومدرسة التّصوف الفلس ،الكبرى، والتي تمثّلت في مدرسة التصوف العملي، ومدرسة أبي حامد الغزالي
، -فكان لكّل منھا مرجعیتھا الفكریة وممارساتھا الطقوسیة (التعبدیة)-، ومدرسة أبي مدین شعیب، األندلسي

  ، سیاسیا وثقافیا ودینیا واجتماعیا.الغرب اإلسالميمنھا أثر على مجتمع  التي كان لكل
من خالل  "؛بالد المغربأشكال ونتائج التواصل الثقافي بین األندلس ویراھن ھذا المقال على لمس "ف

لى ویحاول اإلجابة ع ،".. الروافد واالمتدادات.بالغرب اإلسالمي المدرسة الصوفیة الَمْدیَنِیَّةالتركیز على "
؟ وماھي أسباب ودوافع ظھوره الغرب اإلسالميجملة التساؤالت: ما ھي أشكال انتشار التصوف في 

خالصة التجربة الصوفیة ببالد الغرب اإلسالمي وانتظامھ في سلوكات واتجاھات دون غیرھا؟ ثم ماھي 
  عند ساكنة الغرب اإلسالمي؟ ةالَمْدیَنِیَّ ثّم ما مدى تمّكن المدرسة  ؟م12ھـ/6خالل القرن الـ 

  وتتغیّا ھذه الورقة البحثیّة اإلبانة عن ذلك من خالل العناصر التالیة:
  البیئة المغربیة والتصوف ... تیارات ومدارسأوال: 

 .. كیف؟ ولماذا؟.البیئة المغربیة -1
  .. تیارات ومدارس.  .التصوف المغربي -2

  وامتداد.. روافد .المْدیَنِیّةثانیا: المدرسة 
 .. من الشاب المرید إلى الشیخ القطب..مدین شعیب األنصاريأبو -1
 .. روافد ومناھل..المرجعیة الفكریة -2
  . امتداد واجتھاد...المْدیَنِیّة -3

  خاتمة.
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  غربیة والتصوف ... تیارات ومدارسأوال: البیئة الم
 البیئة المغربیة ... كیف؟ ولماذا؟ -1

على تعدد المذاھب والفرق التي عرفتھا، قد ارتسمت علیھا میزة أن بالد المغرب وال یخفى علینا؛ 
حن مشغل التصوف الذي نسیطرة المذھب المالكي، والعقیدة األشعریة، وطریقة الجنید السالك، وبخصوص 

فقد تبلور بمدارس صوفیة كبرى، كان لكّل منھا مرجعیتھا الفكریة وممارساتھا التعبدیة،  بصدد دراستھ؛
  منھا أثر على مجتمع بالد المغرب األوسط، سیاسیا وثقافیا ودینیا واجتماعیا.التي كان لكل 

فالحركة  ،3حسب أحد الباحثینب للقرن الثالث الھجري ببالد المغربتعود جذور الحركة الصوفیة و
ماھي سوى نتیجة حتمیة "للتحوالت والتحدیات االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، التي عظمت أمور الصوفیة 

  .4لدنیا ومألت قلوب الناس بھا، وھونت _بغیر قصد_ من أمور اآلخرة"ا
یفیة بین الباحثین حول كالتي تشتغل بالتصوف المغربي یقف على تباین  5والمطلع على الدراسات

، ومع ذلك فإن ما یتفقون علیھ أنھ ال یمكن حصرھا في عموما رباالمغ إلى بالدالتصوف ووصول انتشار 
فكما یعزو القادري بوتشیش؛ أن سبب انتشار التصوف وظھوره إلى معاناة المجتمع عامل واحد فقط، 

فحرّي بدارس الظاھرة  7،تجزأتھم ألسباب ظھورھا ؛، ینكر على الباحثین الغربیین6زمةلأل اإلسالمي
الصوفیة عدم إغفال جمیع العوامل المؤثّرة في ذلك، لخصوصیة التنوع الثقافي االجتماعي لبالد المغرب، 

   والموروث الدیني الذي بقي حاضرا في المخیال الجمعي للساكنة.
ل للتواص من وإلى بالد المشرق، إذ تعد أھم وسیلة لرحالت العلمیةمن بین تلك العوامل نجد أثر او

، ھذه 8"" فعن طریق الرحلة دخلت المصنفات الصوفیة المشرقیةوالتعارف بین الشعوب والثقافات؛ 
ف وفود مختلكبیر األثر في كان لھا علماء مغاربة  التي قام بھا -ونخص بالّذكر رحالت الحجّ  -الرحالت 

 صالح بن متصوفة ذلك الزمان؛ ومن أشھر. المغرب المذاھب الفقھیة والعقدیة وكذا الصوفیة على بالد
ال یخفى دور و" ؛خذ التصوف عنھفرصة أل م)1111–م1058ھـ/055-ھـ450( بالغزالي إذ كان لقاءه، 9حرزھم

  .10ھذا األخیر في میالد التصوف بالمغرب"
إلى القرن السادس الھجري،  یعود بتلك الصورة المؤثرة ظھور التصوفأّن  األمر الذي یحیل إلى

ولیس معنى ذلك أن بالد ، على شیوخ التصوف المغربي م)1111–م1058ھـ/505-ھـ450( الغزالي تأثیر بفضل
المغرب لم تشھد حضورا للتصوف قبل ذلك، فكما ھو معلوم فانتقال التصوف كان متزامنا مع الفتح اإلسالمي 

  لبالد المغرب.
الھجري/  لس منذ القرن الثالثیفوتنا أن التصوف أثبت " حضوره في وقت مبكر بإفریقیة واألند وإذ ال

"ما تم تداولھ عن االستوغرافیا اإلباضیة والمتمثل  فإنّ وبعیدا عن التھمیش المذھبي  ؛11التاسع المیالدي"
  .13یكسبنا دلیال آخر على ھذا الحضور المتزامن مع وفود اإلسالم إلى ھذه البالد ،12"أساسا في نظام العزابة

للفرس  أنّ إلى الباحثین  فیذھب بعض وانتشار التصوف بالمغرب.باإلضافة إلى تعدد عوامل ظھور 
فإنھ "ال تعوزنا الدالئل عن إثبات دور الفرس في  ؛في انتقال التصوف من المشرق إلى المغرب ابارز ادور

إدخال المذھب إلى بالد المغرب خاصة في المغرب األدنى، فإسماعیل بن عبید هللا وداود بن یحي الصیرفي 
استقروا بتونس واشتھروا بحیاة  -كانوا جمیعا من الفرس - م)799-745ھـ/ 183-128( بن راشد والبھلول

  . 14الزھد والنسك"
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مة إلى معالجة "أز مغرب_سبب انتشار التصوف الغزالي _في المشرق والل اتفسیر في حین نجد
كن لم " یف لجوء الناس إلیھوالمغرب، دور في ز كل من المشرق للواقع االقتصادي الذي میّ إذ أنّ مجتمع"، 

، 15تصوف الغزالي سوى عطاء صادق لھذا المد الصوفي الذي جاء مرادفا لسیطرة اإلقطاع السلجوقي"
وعلى ذلك الواقع المشرقي ینطبق الوضع ببالد المغرب، باعتبار وحدة الحكم اإلسالمي تحت ظل الخالفة 

  لخصوص.اإلسالمیة ووحدة الدین اإلسالمي والظاھرة الصوفیة با
سالم ، تزامنا وانتقال اإلوما یمكن التوصل إلیھ؛ أن ظاھرة التصوف انتقلت إلى بالد المغرب واألندلس

بین المشرق والمغرب، فإذ ال یغیب عنّا أّن البیئة األندلسیة كانت  نتیجة للتواصل الطبیعي ما لھذه البالد،
ھ، لتالقح الروحي بین مشرق العالم اإلسالمي ومغربفـ"ال سبیل إلنكار ا ؛ثر مالئمة لإلنتاج الثقافي بدایةأك

   .16إذ نعلم یقینا أن التصوف انتشر انتشارا واسعا في الشرق إبان ھذه الحقبة "
فإّن تأخر انتشار تلك الحركة في المجتمع المغربي بتلك الصورة التي  17وعلى رأي رضوان السید

رة لدى بعض روعات أو طموحات سیاسیة ظاھعرفھا القرن السادس الھجري، یرجع إلى " قلة وجود مش
-ـ ھ3(بین ق  التصوف كان یعیش مرحلة انتقالیة خالل الفترة ما ، أو فلنقل أنّ 18"الصوفیة مثل ابن مسرة

اد بھ؛ قبل وصولھ إلى العامة من الناس بعد تبسیط ، إذا ما راعینا اختصاص أھل الزھد والعبّم)11-م9ـ/ھ5
  معانیھ.
من أكثر المسائل المثیرة للجدل مسألة "الزھد" كونھ مرحلة أولیة باتجاه التصوف؛ بحیث یعتبر عند ف
امة، عصمة، والكرالوالیة، وال أربعة محاور ھي:"یقوم على  ؛مسألة سلوكیة والتصوف نھج عرفانيالبعض 

فالزھد  20،یر صحیحیكون، والعكس في األغلب األعم غ فقد یكون المتصوف زاھدا وقد ال ،19"والشفاعة
وف نمط التصأّن في المقابل نجد  وفي حیاة الصحابة والتابعین من بعده. ملسو هيلع هللا ىلصكان معروفا في سیرة النبي 

   .21أھل الباطن"ھتمام "بعلم الحقیقة" وبتسمیة "اختص أصحابھ؛ اال
لم یكتف المتصوفة بتجاوز ظاھر الشریعة إلى باطنھا، وإنما ؛ 22متخصصة دراساتعلى ضوء و

، األمر الذي خلق صراعا خفیا بین الفئتین فیمن لھ 23قاموا بحملة نقد واسعة ضد الفقھاء والمحّدثین والقّراء
أحقّیة ریادة السلطة الدینیة في مواجھة السلطة السیاسیة، أّدى في نھایة المطاف إلى خروج الصراع إلى 

تواطؤ مع وال بالتخاذل وھو اتّھام ،24ام"بفرط انحیاشھم إلى الحكفكان الصوفیة متّھمین للفقھاء " العلن؛
  .السلطة على حساب الدین

في  وحتى یتبیّن للقارئ المفھوم المعتمد  ؛حقیقة نسبتھ لإلسالمولرفع اللبس حول مفھوم التصوف و
مام نستأنس بقول اإلدراستنا ھذه، كان لزاما علینا العودة إلى الفھم الصحیح للتصوف من مصادره وأھلھ، ف

عصرھم  لم یتسّم أفاضلھم في ملسو هيلع هللا ىلص المسلمین بعد رسول هللا اعلموا رحمكم هللا تعالى أنّ "القشیري في الرسالة: 
ر ا أدركھم أھل العصحابة. ولمّ إذ ال فضیلة فوقھا، فقیل لھم الصّ  ملسو هيلع هللا ىلصبتسمیة علم سوى صحبة رسول هللا 

ین. ثّم ابعورأوا ذلك أشرف سمة. ثّم قیل لمن بعدھم: أتباع التّ ابعین، حابة التّ ي من صحب الصّ اني سمّ الثّ 
د. ثّم اھاد والعبّ اختلف النّاس وتباینت المراتب، فقیل لخواص الّناس مّمن لھم شدة عنایة بأمر الدین: الزّ 

داعي بین الفرق: فكل فریق اّدعوا أّن فیھم زھدا، فانفرد خواص أھل السنّة، ظھرت البدع وحصل التّ 
صوف. واشتھر ھذا االسم اعون أنفاسھم مع هللا تعالى، الحافظون قلوبھم عن طوارق الغفلة، باسم التّ المر

 .25لھؤالء األكابر قبل المائتین من الھجرة"
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فإّن موضوع دراستي ھذه یعتمد ھذا المفھوم دون غیره مّما عرفتھ  وبناء على ھذا التعریف للتصوف؛
عد القرن السادس الھجري حیث عرف بدایة مرحلة جدیدة غیّرت بالد المغرب من مفاھیم، خصوصا ما ب

من أفكار التصوف وطرقھ، فقد انتقل بعد ھذا القرن من خاصة أھل العلم والفقھ إلى العامة وحتى الجھلة، 
ومن الحواضر إلى البوادي واألریاف ما أثّر بالّسلب في بعض المناطق واألشخاص، وھو األمر الذي ال 

  ستنا ھذه.یعنینا في درا
  التصوف المغربي ... تیارات ومدارس:  -2

ي المغربي، الذي یعتبر على رأ -في خضّم ھذا البحث نوّد عرض نموذج للتواصل الثقافي األندلسي 
سواء، والتي انصھرت في الطریقة ، عصارة التجربة في بالد المغرب واألندلس على حد ال26ثلة من الباحثین

الجامعة لكل التجربة الصوفیة المغربیة، بدءا من النصف الثاني للقرن السادس الھجري ثم القرن " الَمْدیَنِیَّة"
  السابع الھجري.

وعلیھ أمكننا االستئناس بما جادت بھ دراسات الباحثْین، وباألخص رّدھما على تحلیالت باحثین 
الصوفیة شیوخ أبي مدین بـ "غربیین للظاھرة الصوفیة المغربیة، فال یتفق بونابي في اعتبار بعض من 

، إذ ال یجوز _ حسب رأیھ_ تعمیم الحكم على اإلطالق، وال یصح في حق قامات 27األفظاظ القلیلي الثقافة"
الصبر أیوب  ي، وتلمیذه أبم)1042ھـ/ 434(ت ، وابن غالب )م1164  - ھـ 559(تالتصوف، مثل: ابن حرزھم 

فق مع في حین یتّ  28موا في معاني النظریات المشرقیة واألندلسیة،، الذین تحكّ م)1248ھـ/645(تالفھري 
العلوم ما كان عند  یكتسبا منبرنشفیك في تعبیره بالنسبة ألبي یعزى یلنور، وأبي عبد هللا الدقاق، اللّذان لم 

  .29غیرھما
ة " ال تملك رؤیة فلسفیة واضحة، وھي عبارالَمْدیَنِیَّةیرى أّن "بوتشیش  وفي السیاق ذاتھ فإّن القادري

فقد  ،31الغزالیین السّذج" وتیار التصوف "السّني الساذج"ویصّنفھا ضمن " ،30عن امتداد للغزالیین الغیر
" شیخ أبي مدین في التصوف، وھو الحكم الذي نراه مجانبا أبي یعزى یلنور یكون ھذا التصنیف "ألمیة

للصواب إذا ما نظرنا إلى طبیعة تكوین أبي مدین شعیب، المتعدد المشارب، فقد امتدت رحلتھ العلمیة طیلة 
ستة عشر سنة بفاس لوحدھا، ناھیك عن جلوسھ أمام مجموعة من األشیاخ والعلماء، ونھلھ من أمھات 

  انیف الفقھ والتصوف.تص
ه الطریقة طابع المدرسة " أنھ غلب على ھذ یعتبر من 32الباحثین من نجدوفي مقابل ذلك فإننا 

، ھذا ما یجعلھا متفردة عن غیرھا فقد "تمیزت في القرنین السادس والسابع بعدة سمات أھمھا: 33"المغربیة
 . 34"لتربیة الخلقیة والتزكیة الروحیةالبعد عن التجزيء والتجرید والتسیس، مع التركیز على ا

بالمغرب، وإذ نجد بین أیدینا دراسات فحصت  ھطور الحادث بالمشرق لھ انعكاساتوكما أسلفنا فإن التّ 
ذلك التفاعل من حیث ممیزات كل تیار ومدرسة، وكذا النھج والطریقة المعتمدة في التصوف، فالمالحظ 

  حیث التواصل الزمني والتطوري للحركة الصوفیة. على الدراسات أّن بعضھا مكّمل لآلخر من
من وضع مخطط ذلك أمكننا  فقد؛ 35الطاھر بونابي وإذ نستأنس في دراستنا على تتبّع ما قام بھ الباحث

توضیحي عّما أفرزتھ الحركة الصوفیة األندلسیة والمغربیة من تیارات ومدارس متفردة عن سابقاتھا، فما 
زا وتطورا أحدث الطفرة في حركة مجتمع بالد المغرب، ألقى بظاللھ لعدة قرون لم یكن امتدادا؛ كان تجاو

  الحقة، بدا جلیّا من خاللھ سمت رجال التصوف المغربي على التصوف اإلسالمي مشرقا ومغربا. 
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 :36م12/ـھ6 بدءا من القرنتیارات واتجاھات  
  (ممیزاتھ، أعالمھ، نھجھ) م12/ـھ6 القرنالتصوف المغربي بدءا من تیارات واتجاھات  ):1الجدول رقم (

  
ممي

  نھجھ/ میزاتھ  أعالمھ  اتجاھاتھ  زاتھ

1- 
ني

لس
ف ا

صو
 الت

ار
تی

  
  

التزم القرآن -
الكریم السنة 

  النبویة.
االبتعاد عن -

الخوض في 
القضایا 
  الفلسفیة.

الوعظ  -أ
  والتذكیر

  ).1185ھـ/ 581أبو عبد الحق اإلشبیلي (ت  -
ھـ/ 627الفازازي (ت أبو زید عبد الرحمن  -

  م).1229
  م).1211ھـ/608أبو طاھر إسماعیل التونسي (ت -
  م)1282ھـ/681بعد أبو الحسن بن النجاریة (ت -

  الوعظ والتذكیر -
  الزھد وترك الدنیا -
  التشدد على أھل البدع -

الترھیب  -ب
  والتخویف

  م).1214ھـ/611أبو زكریاء یحي الزواوي (ت-
  الوھرانيأبو تمیم الواعظ -
أبو عبد هللا اللخمي (ابن الحجام) (ت -

  .م)1217ھـ/614
  

  المجاھدات والزھد في الدنیا -
االطالع على النظریات  -

  الصوفیة والفلسفیة
بالعلوم النقلیة  اإللمام -

  واللسانیة
اعتماد الترھیب والتخویف  -

  في الدعوة

المجاھدة  -ج
  النفسیة

  التلمسانيأبو عمران عثمان بن علي  -
أبو زكریاء بن یوغان الصنھاجي  -

  م)1142ھـ/537(ت
  آمنة بنت یغروسن. -
أبو الربیع سلیمان الصنھاجي  -

  م)1183ھـ/579(ت
أبو حجلة عبد الواحد التلمساني  -

  م)1374ھـ/776(ت
  م)12ھـ/6أبو عبد هللا العربي (ت أواخر ق  -
  أبو العباس أحمد الخراز -

  المجاھدة القاسیة. -
العزوف عن الوصول إلى  -

  الكشف.
قلة اطالعھم على النظریات  -

  الصوفیة
ضعف مشاركتھم في العلوم  -

  الدینیة
  بعضھم كان أمیا. -
م 12ھـ/6ظھر أوائل ق -

  بتلمسان.

التصوف  -د
  التلقائي

  )1193ھـ/590أبو عبد هللا محمد التاونتي (ت-
  م)1216ھـ/613الحباك (ت-
  محمد بن موفق البجائي -

قلة أتباع التیار لتمیزه  -
  بالتلقائیة

انتقلوا إلى حالة الزھد  -
والتصوف بعد أن كانوا 

  منغمسین في ملذات الدنیا.

الخلوة  -ھـ
  واالنقطاع

  م)1291ھـ/690أبو یوسف یعقوب الزواوي (ت-
  م)1292ھـ/691أبو الحسن األزدي (ت-
  أبو الحسن الیتوغري -
  م)1202ھـ/599الكومي (ت-

  الناس.اعتزال  -
عدم المشاركة في الحیاة  -

  االجتماعیة.
المامھم بالفقھ والحدیث  -

  والعقائد.
  م. 12ھـ/ 6ظھر خالل ق  -



  المدرسة الصوفیة الَمْدیَنِیَّة بالغرب اإلسالمي... الروافد واالمتدادات 
 

  

   423                                                 اإلحیاء مجلة
 

2- 
في

لس
الف

ي 
سن

 ال
ف

صو
 الت

ار
تی

  

التزم القرآن -
  والسنة.

النزوع إلى -
كشف حجاب 

الحس 
  .واإلدراك

اكتساب العلوم -
  اللدنیة

  

  الغزالیون -أ

  م)1118ھـ/512(تعبد السالم التونسي  -
  م)12ھـ/6أبو عبد هللا محمد الھواري (ت ق -
  م)1169ھـ/565محمد بن سعادة المرسي (ت -
  أبو الحسن المسیلي -
  م)1191ھـ/589أبو مدین شعیب (ت -

  تبني أفكار الغزالي. -
  التركیز على تزكیة النفس. -
القیام بالصالة والخلوة  -

  والذكر.

  المدینیون -ب

  م)1230ھـ/628هللا القلعي (تأبو عبد  -
  أبو منصور الملیاني -
  محمد بن إبراھیم األنصاري. -
  أبو علي حسن الغافقي -
  م)1193ھـ/590بالل بن عبد هللا الحبشي (ت -
  عبد الرحمن المقري -
  م)1282ھـ/681عبد هللا بن مرزوق (ت -
  یعقوب بن عمران البویوسفي -
-ـھ559أبو محمد عبد السالم بن مشیش ( -

  م)1225-1163ھـ/622
  م)1234ھـ/631(ت أبو محمد صالح الماجري -
  أبي سعید الباجي -

  أتباع أبي مدین شعیب. -
تغییر معنى الزھد والتقشف  -

  السطحي
حصر الزھد في تطھیر  -

  القلب.
  إنكار الكرامة الحسیة. -
مزج بین التصوف المغربي  -

والنظریات الشرقیة 
  واألندلسیة.

التأثیر طیلة النصف امتداد  -
  ھـ.7ھـ وق 6الثاني ق 

  

  لمجاریونا -ج
  أبو الربیع سلیمان المسیلي -
  أبو عبد هللا محمد الكالوي -
  أبو الربیع سلیمان بن حبوش الحسناوي -

التأثر بالغزالیة والمدینیة في  -
  نمط التعالیم والنظام التربوي.

  الشاذلیون-د

  م)1258ھـ/656(تأبو الحسن الشاذلي  -
  م)1287ھـ/686أبو إسحاق إبراھیم الزواوي (ت -
  أبي عبد هللا البجائي -
  أبي الحسن الزواوي -

التأثر بالمدینیة في نمط  -
  التعالیم والنظام التربوي.

  تنقیة القلب أساس الزھد -
  إنكار الكرامات الحسیة. -
التشبث بالمذھب المالكي  -

  والعقیدة األشعریة.
على األذكار  التركیز -

  واألدعیة.
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  الباطنیون -ھـ

  م)1140ھـ/535أبو العباس بن العریف (ت -
  أبو بكر المیورقي  -
  م)1141ـ/ھ536ابن برجان (ت -
  عبد هللا الشریف الشامي -
  تقي الدین الموصلي -
  م)1265ھـ/664أبو عبد هللا شعیب الھسكوري(ت -
  إبراھیم بن الخطیب البجائي -

  الغزاليتبني أفكار  -
النزوع إلى الكشف ومعرفة  -

  هللا بكل عاطفة وخیال.
  المیل للعلوم الباطنیة. -
  الزھد والتقشف. -
معارضة السلطة والمیل إلى  -

  المالكیة.
انحصاره في نخبة الصوفیة  -

  دون العامة

3 - 
في

لس
الف

ف 
صو

الت
ر 

تیا
  

مجاھدة  -
النفس بالصیام 

والقیام 
  والتھجد.

العمل على  -
حجاب كشف 
  الحس.

العمل على  -
تغذیة العقل 

  بالذكر والخلوة

  الحرالیون -أ

  م)1240ھـ/638الحسن الحرالي (ت وأب -
  م)1263ھـ/662أبو الفضل القرطبي (ت -
  م)1270ھـ/670أبو الحسن الملیاني (ت -
  عبد الحق بن الربیع األنصاري -
  ابن محجوبة القریشي السطیفي -
  أبو عبد هللا السالوي  -
  أبو عبد هللا التیجیبي -
  أبو عبد هللا محمد القصري -

تبني أفكار التصوف  -
  اإلشراقي

التأثر بالسھروردي وابن  -
  سینا.

  التزام المجاھدات الشاقة. -
  

الوحدة  -ب
  المطلقة

  م)13ھـ/7أبي عبد هللا الشوذي (ت أوائل ق  -
  م)1213ھـ/610ابن المرأة إبراھیم بن دھاق (ت -
  سعید الجمل.أبو عثمان  -
  ابن الخمیس التلمساني  -
أبو محمد عبد الحق بن سبعین  -

  م)1270ھـ/669(ت
  م)1269ھـ/668أبو الحسن الششتري (ت -

یعتقدون أن هللا ھو مجموع  -
ما ظھر وما بطن وال شيء 

  سوى ذلك.

وحدة  -ج
  الوجود

  العیش محمد أبي زید عبد الرحیم وأب -
  م)1291ھـ/690(تعفیف الدین التلمساني  -
  م)1240ھـ/638ابن عربي (ت -

الدعوة إلى اكتساب العلوم  -
  اللدنیة بالمجاھدات.

یعتقدون أن الوصول إلى  -
اإلنسان یحدث حلول هللا في 

  ذات اإلنسان.

 
  التحلیل والتعلیق: 

-م9/ھـ6-ھـ3؛ أن الغرب اإلسالمي قد عرف خالل الفترة ما بین القرن (من خالل الجدول المالحظ
م) حركیة في مجال التصوف، تزامنا مع ما شھده المشرق اإلسالمي من إنتاج صوفي، إالّ أنھ تمیّز عن 12

، بالعكس من ذلك فقد عرفت حاضرة -مقتل الحالج شھید التصوف مثاال -سابقھ بالبعد عن مشاھد دمویة 
مر الذي انعكس على تعدد تیارات األندلس تصوفا راقیا مثّلھ خاصة الخاّصة من فقھاء ومحدثین وعلماء، األ

واتجاھات التصوف؛ حیث غلب علیھ تیار التصوف الفلسفي السنّي، الذي وجد نفسھ في مواجھة الفقھاء من 
  جھة والسلطة من جھة ثانیة.
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فما اشتھرت بھ ھذه الطرق على اختالفھا؛ إنما مرّده إلى فرع الحركة الصوفیة المغربیة الممثّلة في 
والالفت لالنتباه تعدد اتجاھات ھذه الطرق والتیارات، فنجد ذلك التمایز بین تیارات التصوف  " المدینیّة "،

السنّي المتمسك بالكتاب والسنة، وبین التصوف الفلسفي اإلشراقي الذي امتاز بھ طائفة من خاصة الصوفیة 
م)؛ ومرّد ذلك حسب 12ھـ/6ن (في األندلس، ما أثّر على المنظومة الفكریة والعقدیة اإلسالمیة فیما یلي القر

  إلى: تشدد فقھاء الظاھر وتحجرھم، وعدم اتساع صدور أعالم الفكر الصوفي الراقي. 37"بول نویا"
  ... روافد وامتداد"المْدیَنِیّة"المدرسة ثانیا: 

  .. من الشاب المرید إلى الشیخ القطب.)م1194-1116/ھـ589-509( مدین شعیب األنصاري وأب – 1
عاش بھا فترة الطفولة والمراھقة، فذاق فیھا باألندلس،  38م)1116-1115ھـ/509(ولد أبو مدین سنة 

الحرمان، إذ لم ینل تعلیما یعرف من خاللھ القراءة وال الكتابة، مرغما على رعي الغنم، فھو على األرجح 
احل إخوتھ ورعي الغنم إلى سفي طفولتھ، لیغادر ھاربا من  ملسو هيلع هللا ىلصیتیما متكفال بھ، وكأنھ یعایش سیرة النبي 

المغرب طالبا العلم، فكانت رحلة شاقة من طنجة إلى مراكش ثّم إلى فاس، التي تعلم فیھا وأخذ على علمائھا 
ألزید من ستة عشرة عاما، كانت فترة كفیلة لینھل من شیوخ الفقھ والحدیث والتصوف، فتنقلب حیاتھ من 

إذن شیخھ أبي یعزى یغادر المغرب لرحلة الحّج، ویلتقي ھنالك بالشیخ إلى العلم والعبادة، وبعد  والفقر الجھل
"، ثّم یعود إلى بالد المغرب ویستقّر ببجایة؛ شیخا في الفقھ تصوفعبد القادر الجیالني لیلبسھ "خرقة ال

  والتصوف والزھد.
ا، ونال من كان زاھدا، فاضال عارفا با� تعالى، خاض من األحوال بحار" ؛المصادر أنھ ولقد ذكرت

المعارف أسرارا، وخصوصا مقام التوكل ال یشق فیھ غباره، وال تجھل آثاره وكان مبسوطا بالعلم مقبوضا 
  .39بالمراقبة، كثیر االلتفاف إلى هللا تعالى حتى ختم هللا لھ بذلك..."

لى إ فھو الولي الشھیر " أبو مدین بن الحسین األنصاري، أصلھ من ناحیة إشبیلیة باألندلس، ورحل
من أصول أندلسیة وقد انتقل إلى المغرب مھاجرا وطالبا للعلم، "  40المغرب حیث اتبع طریق الصوفیة،"

لقي بفاس من األشیاخ واألخیار والفضالء وقرأ على الشیخ الفقیھ أبي الحسن بن غالب فقیھ فاس كتاب السنن 
  .41ألبي عیسى الترمذي، وأقام بفاس مدة طویلة لطلب العلم"

  :وفاتھ
استدعاه یعقوب المنصور الموحدي إلى عاصمتھ مراكش، فرحل في  42م)1193/ـھ589(في سنة 

  43اتجاھھا ولكنھ مرض في طریقھ وتوفي قرب تلمسان فدفن في قریة العباد خارجھا.
ومما یروى في بیان فضلھ وتأثیره في قلوب الناس حتى بعد وفاتھ، أن أبا علي عمر بن العباس  

كان من أغنیاء تلمسان وأثریائھا؛ شاھد موكب جنازة أبي مدین شعیب  م)1216/ھـ613(تالمعروف بالحباك 
  .44فأدرك عزة الصوفیة ومكانتھم، فھجر حیاة الترف وعاش حیاة الزھد والتصوف من حینھ

 : منازع الفقھ ومناھل التصوف. المرجعیة الفكریة.. -2
ینكر على المرید طلب والتماس الكرامة في أخذه مّما یلفت النظر أّن أبا مدین  مناھل التصوف: -أ

عن طریقتھ في ف، 45ما یصلي لیرى كرامة"ھ إنّ یقول: "الملتفت إلى الكرامة كعابد الوثن، فإنّ فقد التصوف، 
  : 46"في توشیح "ركبت بحرا من الدموع التصوف، فقد بیّن ذلك
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  ركبت بحرا من الدموع        سفنھ جسمي النحیل
  قد عصفت ساعة الرحیل          فمزقت ریحھ قلوعي

یقول حاجیات تعلیقا: "مشقة المرحلة األولى من مراحلھ، وھي التوبة، وجھاد النفس، والتغلب على 
  .47ماینتابھا من خواطر ونزعات دنیویة"

  48األصل في قبضتي      والفرع صار یزید         
بي مدین اإلشارة إلى أحوال المتصوف فالقصد من إعطاء المثال بالشجرة، وأصلھا وفرعھا، محاولة أ

صوف التربویة ایة التوما یصل إلیھ من شعور، ثم یلي األبیات بوصیة للمرید تتضمن الطریق السلیم لبلوغ غ
  غض البصر، الصدقات...).والتعبدیة (

ھذه الطریقة الفریدة والمتمیزة في التصوف المغربي، نجد لھا تفسیرا إذا ما اطلعنا على مناھل 
مصنف في  أھمالتصوف ألبي مدین؛ الملیئة بالتعدد والتنوع مابین األندلسیة والمغربیة والمشرقیة، فعن 

أبو  ك أثرا فیھ؛ الشیخكتاب اإلحیاء للغزالي، وأكبر شیخ تركان  التصوف واألخالق انبھر بھ أبو مدین؛
: " طالعت أخبار الصالحین من زمن أویس القرني إلى زماننا فما رأیت حیث یذكر ذلك قائال، یلنور یعزى

  .49أعجب من أبي یعزى، وطالعت كتب التذكیر فما رأیت كاإلحیاء للغزالي"

عبد  ووي، وأبالحسن السل والحسن بن غالب، وأب و، وأب50فمن أشھر أشیاخھ: أبو یعزى وبن حرزھم 

 مدین االشیخ أبكما أّن ، 52"ذ عنھ الشیخ أبو مدین علم التصوفأنا أول من أخكان یقول: "الذي  51هللا الدقاق،
واإلحیاء؛ أشھر كتب التصوف وأكثرھا اعتمادا من قبل  الشیخ بن حرزھم وقرأ علیھ رعایة المحاسبي الزم

لما ذھبت إلى فاس لقیت بھا األشیاخ، فسمعت یقول أبو مدین: " ،53المغاربة، والتي تعّد مفتاح العلم عندھم
رعایة المحاسبي على الشیخ أبي الحسن ابن حرزھم وإحیاء علوم الدین، وسمعت كتاب السنن ألبي عیسى 
الترمذي على أبي الحسن بن خلف بن غالب، وأخذت طریقة التصوف على أبي عبد هللا الدقاق السجلماسي 

 ریعزى یلنو وأب :الشیخقصد صاحب الوالیة و الكرامات فاس بو ،54ي الحسن السالوي "المتوفى بفاس وأب
، فكان أكثر شیوخھ انتفاعا بھ في التصوف، والذي عرف م)1176–1046ھـ/572-438(بن میمون الھسكوري 

  تاح الولوج عالم المتصوفة الكبار.معھ تجربة فریدة في حیاتھ، أنارت لھ الطریق، ونال بھا مف
لما كنت بفاس بعد معرفتي بالشیخ أبي الحسن بن حرزھم ومالزمتي لھ، سمعت : " ول في ذلكویق

الناس یتحدثون بكرامات الشیخ سیدي أبي یعزى فذھبت مع جماعة توجھوا إلى زیارتھ، فلما وصلنا جبل 
ركن  ت فيایرجان ودخلنا على أبي یعزى أقبل على القوم دوني، فلما أحضر الطعام منعني من األكل فقعد

الدار، فلما أحضر الطعام وقمت إلیھ انتھرني، فأقمت على ذلك الحال ثالثة أیام، قام أبو یعزى من مكانھ 
فقمت إلى ذلك المكان ومرغت وجھي فیھ، فلما رفعت رأسي نظرت فلم أر شیئا وصرت أعمى، فبقیت أبكي 

لى ا أندلسي، فدنوت منھ فمسح بیده عطول لیلتي ... فلما أصبحت خرج الشیخ فاستدعاني وقال لي: اقرب ی
  .55"!عیني فأبصرت، ثم مسح بیده على صدري ثّم قال للحاضرین: ھذا یكون لھ شأن عظیم

فالشیخ أبو یعزى وابن حرزھم أشھر شیوخ أبي مدین وأكثرھم تأثیرا علیھ، وعلیھما أخذ الفقھ 
طریقتنا أخذناھا عن أبي یعزى بسنده عن الجنید عن سري السقطي السنن والتصوف، یقول أبو مدین: "و

  .56"عن رب العالمین جّل جاللھ ملسو هيلع هللا ىلصعن حبیب العجمي عن الحسن البصري عن علي عن النبي 



  المدرسة الصوفیة الَمْدیَنِیَّة بالغرب اإلسالمي... الروافد واالمتدادات 
 

  

   427                                                 اإلحیاء مجلة
 

إضافة إلى ھذا السند المغربي؛ فإن ألبي مدین سندا مباشرا عن الشیخ عبد القادر الجیالني حیث أخذ 
رحلة الحج، وینفرد الفقیھ عبد الرزاق بن عبد القادر الجیالني عنھ خرقة التصوف في مكة أثناء 

لما حج والدي رحمھ هللا في السنة التي كنت معھ فیھا، اجتمع بھ بذكر ھذا اللقاء فیقول: " م)1207ھـ/603(ت
جزءا من مرویاتھ، وجلسا بین في عرفات الشیخان ابن مرزوق وأبو مدین، ولبسا منھ خرقة بركة، وسمعا 

  .57"یدیھ

  مخطط السند الجنیدي ألبي مدین:
  مخطط السند الجنیدي ألبي مدین. ):2الجدول رقم (

  
  )م909-830/ھـ297-215( أبو القاسم الجنید                         

   

الغزالي  م)1166ھـ/561(تالجیالني السند المغربي
 )م1111/ھـ505(ت

 

 

 

 
 

أبو الحسن ابن 
حرزھم 

 )م1164/ھـ559(ت

  ابن ویحالن
  )م1146ـ/ھ541(ت

  الجوھري
  )م1087/ھـ480ت(

 

 

  أبو ینور
  )م1198/ھـ595(ت 

 
أبو شعیب 

  الساریة
  )1165ھـ561(ت 

 
  أبو یعزى یلنور

  )م1176ھـ 572(ت 
 

  م)1190-1115ھـ/589-509( أبو مدین شعیب
  

  : التعلیق
 السندثالثة أسانید: السند المغربي، و من خالل المخطط یمكن القول أّن أبا مدین اجتمعت عنده

  وكلھا تجتمع عند اإلمام الجنید.السند الغزالي، نھل منھا التصوف والعلوم الدینیة، الجیالني، و
مدین شعیب مرتبة القطبیة، ونیلھ المكانة العالیة عند الصوفیة، كان  اإن بلوغ أب :منازع الفقھ -ب

بفضل اكتسابھ قدرا كبیرا من العلوم الدینیة، وبذلھ في طریقة المجاھدة والقرب من هللا، یقول بن صعد 
هللا تعالى من أفراد الرجال وصدرا من صدور األولیاء واألبدال كان رحمھ النجم الثاقب: "التلمساني في 

، فالشیخ جامع لعلوم عدیدة، فقد كان حافظا للسنن، فقیھا ضالعا، 58جمع هللا لھ بین الشریعة والحقیقة ..."
 ،، كما كان یتصدر مجالس الفقھ واإلفتاء على مذھب اإلمام مالكن، عالما بالتوحید ال یشق غبارهمفسرا للقرآ
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... ترد علیھ الفتاوى في مذھب مالك فیجیب وحفاظ الحدیث خصوصا جامع الترمذيكان من أعالم العلماء "
  .59عنھا في وقتھا "

ا یدل على ضلوعھ بالفقھ، إجابتھ على مسألة فقھیة اختلف حولھا طلبة العلم فقال: " نزیل اإلشكال ممّ ف 
إذا مات المؤمن  "�:ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا حدیث ظاھر ، وكان اختالفھم حول 60"یسألوهعن أصحابنا من غیر أن 

، واستشكل علیھم إذا مات مؤمنْین أیستحقان الجنّة بكمالھا؟، فقال لھم: " إنّما أراد 61"أعطي نصف الجنة
نصف جنّتھ ألّن لكّل مؤمن جنّة تخّصھ؛ فإذا مات أعطي نصف جنّتھ وبعد الحشر یعطى  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

  .62"الثانيالنّصف 
رفیقھ بإعادة صالة المغرب حین علم أن صالتھ لم تكن لوجھ هللا، فیقول في ذلك: "صلیت  وقد أمر

 ا سلّمنا قال لي: رأیت وأنا في الصالة ثالثا من الحور أو أربعا وھنّ مع عمر الصبّاح صالة المغرب، فلمّ 
ھ، ناجي ربّما یي إنّ المصلّ  صالتك، فإنّ  یلعبن في ركن البیت، فقلت لھ أرأیتھن؟ فقال: نعم، فقلت لھ: أعد

  .63وأنت ناجیت الحور"
وكنت إذا سمعت تفسیر آیة من كتاب هللا تعالى، یرویھ عن نفسھ: " كما یتبیّن اشتغالھ بالحدیث ما

، قنعت بھما وانصرفت إلى خارج فاس لموضع خال من الناس، ملسو هيلع هللا ىلصومعھ حدیث واحد من أحادیث رسول هللا 
  .64"من اآلیة والحدیث بما یفتح هللا عليّ اتخذتھ مأوى للعمل 

، 65وعن التفسیر فنجد لھ تفسیرا عجیبا، " یقصر عن كتبھ النضار وتحار في معانیھ القلوب واألبصار"
ْت بِھِ  قولھ تعالى: ه تفسیرمثاال ل 66یورد ابن الطواح في سبك المقالو ]، منّزھا النبّي 24[یوسف:  َوَلقَْد ھَمَّ

ھل قرأت قط؟ فقال: نعم، قرأت إلى سورة ال تخطر على ذي بال، وقد سئل: " أدلةبیوسف علیھ السالم 
  .67"لي بقدر أنملة الحترقت ورة منتھاي فوقفت عندھا، ولو تجلىالملك فوجدتھا س

 المدینیة ... امتداد واجتھاد: -3
یعتمد في طریقتھ على االھتمام بإصالح القلوب  م)1193-م1115ھـ/589-ھـ509( كان أبو مدین شعیب

على حساب الزھد في الملبس والمأكل، وعلى التذكیر والترغیب بدال من الترھیب والتخویف، فقد "دعا 
، األمر الذي 68معاصره أبو زكریاء یحي الزواوي الحسني إلى عدم تقنیط الناس، وطالبھ بتذكیرھم بنعم هللا"

ه من ھا عند غیرفاھیم التصوف وتقریب معانیھ إلى الناس، في صورة لم نعھدیحیل إلى محاولة تبسیط م
متفردة عن غیرھا فقد "  إالّ أنھا، 69"ه الطریقة طابع المدرسة المغربیة" غلب على ھذالمتصوفة برغم ما

 زتمیزت في القرنین السادس والسابع بعدة سمات أھمھا: البعد عن التجزيء والتجرید والتسیس، مع التركی
  .70على التربیة الخلقیة والتزكیة الروحیة"

وغیره؛  یذكر التادليف ،األمر الذي أكسب الشیخ أبا مدین شعبیة جارفة، جعلت طلبة العلم یحجون إلیھ
أنھ تخرج على یده ألف شیخ من األولیاء أولي الكرامات، الذین أخذو عنھ التصوف، وینقل لنا بن قنفذ عن 

شیخ مشایخ اإلسالم وإمام ل اشتھاره بلقب "ویعلّ  ،71وظھرت بركاتھ علیھم" وكثرت تالمذتھفیقول: "ذلك 
. وقال أبو 73"ت لكل واحد منھم الكرامة والبركةھ "خرج على یده ألف تلمیذ وظھربأنّ  ،72العباد والزھاد"

   .74خّرج أبو مدین ألف تلمیذ ظھرت على ید كل واحد منھم كرامة" محمد بن إبراھیم األنصاري: "عبد هللا
مثّلھا ثلة من المریدین، بعضھم من أخذ عنھ مباشرة، وآخرون تتلمذوا على ید  ة امتداداتیَّ نِ یَ دْ للمَ و

، وأبو م)1224ھـ/621(تعبد العزیز بن أبي بكر المھدوي تالمیذه، فنذكر منھم على سبیل المثال ال الحصر؛ 
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یعقوب یوسف بن یخلف الكومي، وأبو الحجاج یوسف الشبربلي، وأبو محمد عبد هللا بن األستاذ الموروي، 
(ت وأبو عمران موسى السدراتي، وأبو أحمد السالوي، وأبو إسحاق القرطبي، وأبو أحمد بن سید بونة 

  م). 1212ھـ/609(ت ، وأبو الصبر أیوب بن عبد هللا الفھري م)1227ھـ/624
  

  جدول بین امتدادات المدرسة المدینیة وأبرز تالمیذ أبي مدین ):3رقم (جدول 
  

  امتدادات المدرسة المدینیة حسب انتشار تالمیذ أبي مدین

ابن سید بونة   األندلسیة
  لم یترك خلیفة على طریقتھ ودعا إلى اتباع وصایاه.  م)1215ھـ/624ت(

  المغربیة

عبد السالم بن 
مشیش 

  م)1225ھـ/622ت(

أبو الحسن 
الشاذلي 

  م)1258ه/656(ت
  

 أبو إسحاق إبراھیم الزواوي -
  م)1287ھـ/686(ت

  أبي عبد هللا البجائي -
  أبي الحسن الزواوي -

أبو عبد هللا 
الشوذي (الحلوي) 

 (ت أوائل
  م)13ھـ/7القرن

  أحلى ابن
م)2471/ه645ت(  

  

إبراھیم بن دھاق 
(ابن المرأة) 

  م)1213ھـ/610ت(

ابن سبعین *
  م)1270ه/669(
أبو الحسن *

 الششتري
  )م1269ه/668(

  اإلفریقیة

  م)1190ھـ/621(ت*أبو علي النفطي .     م)1262ھـ/621ت(*أبو یوسف الدھماني 
    م)1242ھـ/642(ت*سالم التباسي             .م)1248-1168(*طاھر المزوغي 
  م)1230ھـ/628ت(*أبو سعید الباجي 

*عبد العزیز 
المھدوي 

  م)1224ھـ/621(ت
  م)1240ھـ/638(تابن عربي 

  المصریة
عبد الرزاق 

الجزولي 
  م)1198ھـ/595(ت

  م)1234ھـ/ 631ت(أبو محمد صالح الماجري 

الحباك   المشرقیة
  كان صاحب إمارة بتلمسان راعھ مشھد جنازة أبي مدین.  م)1216ھـ/613(ت

  لسیاحة التالمیذ المستمرة بین األمصار.قد تكون االمتدادات متداخلة فیما بینھا نظرا مالحظة: 
  

  تحلیل وتعلیق:
وال العالم اإلسالمي مشرقا ومغربا، ربوع ت أن امتدادات المدرسة غطّ  من خالل الجدول یتبّن لنا

یرجع وتزال تعتبر حلقات مفقودة من التصوف المغربي، لم تلق بعد نصیبھا من البحث والتنقیب التاریخي، 
ي مدین خلیفة أب بونة سید، فقد " كان أبو أحمد بن طریقتھالفضل في ذلك إلى تالمیذه وجھودھم في نشر 

   .م)1227ھـ/624(ت على األندلس، فاألندلسیة ممثلة في: الطریقة البونیة للشیخ أحمد بن سید بونة 
الذي انتقل إلى حاضرة ، م)13ـ/ھ7ت أوائل ق (والشوذیة ألبي عبد هللا الشوذي المعروف بالحلوي 

م أشھر تالمیذه وأعال تلمسان وبھا دفن، وقد ترك من بعده تالمذة انتشروا بالمغرب األوسط واألندلس، ومن
ابن سبعین ومن بعدھم ، م)1213ـ/ھ610ت(وابن المرأة  ،م)1247-م1184ھـ/645-ھـ580(المدرسة؛ ابن أحلى 

  .م)1270ـ/ھ669ت(
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خلیفتھ على تونس، وأبو محمد صالح  م)1224ھـ/621(ت القرشيكما كان عبد العزیز المھدوي 
المغاور على مصر، وأبو یوسف  على المغرب، وأبو محمد عبد الرزاق بن محمود الجزوليالماجري 

   .75ماني وأبو حفص الحباك على المشرق"الدھ
والمغربیة ممثلة في: الطریقة المشیشیة لرمز التصوف السني تلمیذ أبي مدین؛ عبد السالم بن مشیش 

ھـ/ 631-ھـ550(، وكذلك الطریقة الماجریة لتلمیذ الجزولي؛ أبي محمد صالح الماجري م)1225ھـ/622(
  .م)1234-م1150
  خاتمة

انطلقت من قاعدة صلبة ومتینة؛ اعتمدت ة یَّ نِ یَ دْ لمَ أن المدرسة اوفي ختام البحث نخلص لنتیجة عامة، 
على القرآن الكریم وصحیح السنّة النبویة، ونشأت في بیئة فقھیة مالكیة، وبتأطیر من المدرسة السلوكیة 
الغزالیة، األمر الذي حقق لھا التّمكین والقبول لدى ساكنة بالد المغرب، لتمأل امتداداتھا آفاق مشارق 

  ومن نافلة القول فالنتائج المتوصل إلیھا: ومغارب العالم اإلسالمي،
مع وفود اإلسالم إلیھ؛ فكان للعلماء واألندلس كان بالتزامن بالد المغرب ن انتقال التصوف إلى أ: أوال

والفقھاء والمتصوفة األثر الظاھر، والدور البارز في وسم تلك الثقافة اإلسالمیة الخالصة، وال یمكن حصر 
 .أثیر في عامل واحد فقطكل األسباب ودوافع الت

: كان الفقھ المالكي أول رافد تنھل منھ المدرسة المدینیة، فتمسك الساكنة بمذھب إمام دار الھجرة ثانیا
واقتداؤھم بھ؛ جعل طالب العلم یتلقى مبادئ المعارف بالفقھ المالكي بدایة، فھو ركیزة تصوف بالد المغرب 

 .عموما
مزاوجة لعلمي الشریعة والحقیقة، فالمرید ال بّد لھ االعتماد على الفقھ : أن المدینیة كانت جامعة وثالثا

 أّوال لینال حقیقة التصوف ثانّیا، تحت قاعدة؛ أّن هللا ال یعبد بالجھل.
إلى مشرق العالم اإلسالمي فضال  توصل عند الناس، وامتدادات بشكل واسع "ةیَّ نِ یَ دْ المَ "انتشرت : رابعا

إلى كثرة تالمیذ أبي مدین وتفرقھم في األمصار، ومما تجدر اإلشارة إلیھ تمیزھا  ، وقد یعزى ذلكعن مغربھ
 بالبساطة والبعد عن التعقید، حیث أمكن عموم الساكنة نھج سلوك المتصوفة.

  المصادر والمراجع:قائمة 
  

  القرآن الكریم
  المصادر:  -1
التشوف إلى رجال التصوف، تحقیق: أحمد التوفیق، ، م)1220ھـ/617(ت التادلي أبو یعقوب یوسف بن یحي ابن الزیات -

  .1984المغرب، -منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، الرباط
م)، المستفاد في مناقب العباد بمدینة فاس وما یلیھا من 1207ھـ/604التمیمي أبو عبد هللا محمد بن عبد الكریم الفاسي (ت -

  . 2002، الرباط، المغرب، 1بریس، ط  البالد، تحقیق: محمد الشریف، مطبعة طوب
م)، نیل االبتھاج بتطریز الدیباج، إشراف وتقدیم: عبد الحمید الھرامة، كلیة الدعوة 1036ھـ/963التنبكتي أحمد بابا (ت - 

  . 1989لیبیا، -اإلسالمیة، طرابلس
ضرات القدس، تحقیق: محمد أدیب م)، نفحات األنس من ح1492ھـ/898الجامي المال نور الدین عبد الرحمن بن أحمد (ت -

 . 2003لبنان، -الجادر، دار الكتب العلمیة، بیروت
م)، نزھة الفضالء تھذیب سیر أعالم النبالء، تحقیق: محمد 1348ھـ/748الذھبي شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (ت -

 .1991عقیل موسى، دار نوبار للطباعة، جدة، 
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م)، تحقیق: أحمد عبد الرحیم السایح وتوفیق 1565ھـ/973علي، الطبقات الكبرى (ت الشعراني عبد الوھاب بن أحمد بن -
 م. 2005ھـ/ 1426مصر،  –، القاھرة 1علي وھبة، مكتبة الثقافة الدینیة، ط

م)، المعزى في مناقب الشیخ أبي یعزى، ت: علي 1604ھـ/1013(ت الصومعي أبو العباس أحمد بن أبي القاسم التادلي -
  .1996المغرب، –شورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، أغادیر الجاوي، من

م)، مسالك األبصار في ممالك األمصار، تحقیق: كامل سلمان الجبوري 1348ھـ/749العمري شھاب الدین ابن فضل هللا (ت -
 .2010لبنان،  –، بیروت 1ومھدي النجم، دار الكتب العلمیة، ط

م)، عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، تحقیق: 1179ـ/ھ704الغبریني أبو العباس أحمد (ت -
 . 1981رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار 1م)، الرسالة القشیریة، تحقیق: عبد الحلیم محمود ومحمود بن الشریف، ج 1120ھـ/514القشیري عبد الكریم ( - 
  .1995مصر،  –رة المعارف، القاھ

م)، نفح الطیب في غصن األندلس الرطیب، تحقیق: إحسان عباس، 1631ھـ/1041المقري أحمد بن محمد التلمساني (ت -
 .1968لبنان،  –دار صادر، بیروت 

دار م)، مرآة الجنان وعبرة الیقظان، تحقیق: خلیل المنصور، 1366ھـ/768الیافعي عبد هللا بن أسعد بن علي بن سلیمان (ت -
 .1997لبنان،  –الكتب العلمیة، بیروت 

م)، طبقات األولیاء، تحقیق: نور الدین 1401ھـ/804ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري (ت -
 .1994مصر، –، القاھرة 2شریبة، مكتبة الخانجي، ط

بني عبید وسیرتھم، تحقیق: جلول أحمد البدوي،  م)، أخبار ملوك1231ھـ/628ابن حماد أبو عبد هللا محمد بن علي (ت  -
  .1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

م)، النجم الثاقب فیما ألولیاء هللا من المناقب، مخطوط 1495ھـ/901ابن صعد التلمساني محمد بن أبي الفضل بن سعید (ت -
  زیز، الدار البیضاء. ، نسخة مصورة، مكتبة مؤسسة الملك عبد الع1910المكتبة العامة بالرباط رقم: 

م)، الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ت: 1303ھـ/703ابن عبد الملك أبو عبد هللا محمد بن محمد المراكشي (ت -
  . 1965لبنان،-، دار الثقافة، بیروت5محمد بن شریفة، ج 

الحقیر، تحقیق: محمد الفاسي وأدولف م)، أنس الفقیر وعز 1408ھـ/810ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن حسن التلمساني (ت -
  .1965فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 

م)، البستان في ذكر األولیاء والعلماء بتلمسان، تحقیق: 1611ھـ/1020ابن مریم أبو عبد هللا أحمد بن محمد التلمساني (ت -
  . 1986محمد ابن أبي شنب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .2011مجھول، الجواھر الحسان في نظم أولیاء تلمسان، تحقیق: عبد الحمید حاجیات، عالم المعرفة، الجزائر،  -
)، الكواكب الدریة في تراجم السادة الصوفیة، تحقیق: محمد أمین 1612ھـ/1021المناوي زین الدین محمد عبد الرؤوف (ت -

 .1999لبنان،  –الجادر، دار صادر، بیروت 
ابن األبار أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي بكر بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي  -

  .1995لبنان، –ج، دار الفكر، بیروت  4م)، التكملة لكتاب الصلة، تحقیق: عبد السالم الھراس، 1260ھـ/658(
م)، كتاب الشھاب موعظة ألولي األلباب، تحقیق: عبد 1226ھـ/624(تابن سید بونة أبو أحمد جعفر بن عبد هللا بن محمد -

  .2005ھـ/1426المغرب،  –اإللھ بنعرفة، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البیضاء 
م)، صلة الصلة، تحقیق شریف أبو العال العدوي، 1308ھـ/708ابن الزبیر أبو جعفر أحمد بن إبراھیم الثقفي الغرناطي (ت -

 م.2008ھـ/1429مصر، –، القاھرة1تبة الثقافة الدینیة، ط، مك3ج
م)، سبك المقال لفك العقال، تحقیق: محمد مسعود جبران، دار الغرب 1275ھـ/673ابن الطواح عبد الواحد محمد (ت -

 . 1995لبنان، –، بیروت 1اإلسالمي، ط
في أخبار من ذھب، تحقیق: عبد القادر  م)، شذرات الذھب1679ھـ/1089ابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد (ت -

 م.1986ھـ/1406سوریا،  –األرناؤوط ومحمود األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق 
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م)، جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدینة فاس، تحقیق: محمد 1616ھـ/1025بن القاضي أحمد المكناسي (ت -
  . 1973والوراقة، الرباط، الفاطمي بن الحسین الصقلي، دار المنصور للطباعة 

  المراجع: -2
 األولیاء، دار الطلیعة للطباعة –الذھنیات –المجتمع -بوتشیش إبراھیم القادري، المغرب واألندلس في عصر المرابطین  -

  . 1993، 1لبنان، ط-والنشر، بیروت
  .1994، 1مجتمع، دار الطلیعة، بیروت، طــــــــــــــــ، تاریخ الغرب اإلسالمي قراءة جدیدة في بعض قضایا التاریخ وال -
  .2015، 14ـــــــــــــــــ، ظھور التصوف بالمغرب، مجلة عصور، جامعة وھران، الجزائر، ع  -

بولطیف لخضر، فقھاء المالكیة والتجربة السیاسیة الموحدیة في الغرب اإلسالمي، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، فیرجینیا، 
2009.  

ـــ، جدلیة الشریعة والحقیقة وإرھاصات الطریقة في التجربة الصوفیة المغربیة، ضمن أعمال الندوة الدولیة: عبد ــــــــ - 
  .2016المغرب،  –السالم بن مشیش من القرن السابع إلى القرن التاسع الھجري، منشورات جمعیة تطوان أسمیر، تطوان 

تیاراتھ ـ دوره االجتماعي والثقافي والفكري  –م) نشأتھ 13-12ھـ/7-6( بونابي الطاھر، التصوف في الجزائر خالل القرنین -
  .2004الجزائر، -السیاسي، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة 

-2008) م، جامعة الجزائر، الجزائر، 15-14) ھـ/ (9-8ـــــــــــــ، الحركة الصوفیة في المغرب األوسط خالل القرنین ( -
2009.  

التادفي محمد بن یحي، قالئد الجواھر في مناقب تاج األولیاء ومعدن األصفیاء وسلطان األولیاء القطب الرباني الشیخ محي  -
  م.1937ھـ/1356الدین عبد القادر الجیالني رضي هللا عنھ آمین، المطبعة الحمیدیة، مصر، 

ھجریین السادس والسابع، ضمن أعمال ندوة: التواصل الرایس محمد، تأثیر مدرسة أبي مدین الغوث بمصر خالل القرنین ال -
  .2000بین مصر والمغرب، تنسیق: عبد الجواد السقاط وأحمد السلیماني، كوندراد أدیناور، المغرب، 

رشدي أحمد شفیق، أبو مدین شیخ الشیوخ: حیاتھ، وأصحابھ وآثاره، الخضراء: مجلة الحضارة األندلسیة، مؤسسة ابن  -
  .2015، 1إسبانیا، ع-المیریا العربي،طفیل للدراسات 

  .2018مصر، -الریسوني أحمد، االختیارات المغربیة في التدین والتمذھب، دار الكلمة للنشر والتوزیع، القاھرة -
  م. 1956ھـ/1376، 2، الدار البیضاء، ط2السالوي أحمد بن خالد الناصري، االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى، ج -
، 1 سوریا، ط –ربي بن مصطفى التلمساني، المتن الربانیة الوھبیة في المآثر الغوثیة الشعبیة، دمشق الشوار الع -

  م.1938ھـ/1357
 –م)، المطبعة الملكیة، الرباط 1958ھـ/1378العباس بن إبراھیم، اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم (ت -

  .1993المغرب، 
وأولیاء السلطة والمتصوفة في إسالم العصر الوسیط، الشبكة العربیة لألبحاث والنشر، عبد الوھاب محمد حلمي، والة  -

  .2009، 1لبنان، ط-بیروت
  .1970فبرایر  –، ینایر 1الفاسي عالل، التصوف اإلسالمي في المغرب، مجلة الثقافة المغربیة، المغرب، ع  -
حادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدینة فاس، م)، سلوة األنفاس وم1829ھـ/1345الكتاني محمد بن جعفر (ت -

 . 1898المغرب،  –تحقیق: محمد حمزة الكتاني، فاس 
م)، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، تحقیق: عبد المجید خیالي، دار 1941ھـ/1360مخلوف محمد بن محمد (ت -

  .2003لبنان،  –، بیروت 1الكتب العلمیة، ط
م)، جامع كرامات األولیاء، تحقیق: عطوة عوض، مركز أھلسنة، الھند، 1931ھـ/1350یوسف بن إسماعیل (ت النبھاني -

2001.  
   المراجع المعربة:

  .1992، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 2ج إدریس الھادي روجي، الدولة الصنھاجیة، ت: حمادي الساحلي، -
، دار الغرب 2م، ت: حمادي الساحلي، ج 15م إلى نھایة ق 13ي من ق برنشفیك روبیر، تاریخ إفریقیا في العھد الحفص -

  .1988اإلسالمي، بیروت، 
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  م.1955جنثالث أنجیل، تاریخ الفكر األندلسي، ت: حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة،  -
  

  المراجع األجنبیة:
- Basset René et Alfred Bell (méllanges) Sidi Boumedyan et son maitre Daqqaga Fés, edition 

ernest larous, Paris, 1923,P3. 
- Bel Alfred, la religion musulmane en BerbérieT3, Librairie Orientale Paul Gauthner, 

Paris1938. 
- Carret Jaques, Le maraboutisme et les confréries religieuses musulman en Algérie, Imprimerie 

Officielle Alger 1950. 
- Provençal Lévi, -Religion culte des saints et confréries dans le nord marocain. Bulletins de 

l'enseignement public. Librairie Émile la rose 1926. 
- Rinn Louis: Marabouts et KHouan (Etude sur l’islam en Algérie), Libraire de l’académie, 
Alger, 1884, P211. 

 الھوامش:

الطلیعة، بیروت،  ، دار-المجتمع الذھنیات األولیاء-المغرب واألندلس في عصر المرابطین  بوتشیش، القادري إبراھیم -1
  .129، ص 1993، 1ط

قافتي بالد المغرب بین ث وما نتج من اتصال ؛ ذلك التأثیر والتأثّر في الحركة الصوفیةھنا نعني بمصطلح "المثاقفة الصوفیة" -2
واألندلس؛ على اعتبار التمایز الحاصل بین مجتمع كال العدوتین، إذ نجد مجتمع أندلسي أكثر تحضرا مقارنة بمجتمع بالد 

   المغرب.
  .326م، ص 1955أنجیل جنثالث، تاریخ الفكر األندلسي، ت: حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة،  -3
  .103، ص 2018مصر، -ني، االختیارات المغربیة في التدین والتمذھب، دار الكلمة للنشر والتوزیع، القاھرةأحمد الریسو -4
لیعة األولیاء، دار الط –الذھنیات –المجتمع -بوتشیش إبراھیم القادري ، المغرب واألندلس في عصر المرابطین   -ینظر:  -5

  . 1993، 1لبنان، ط-للطباعة والنشر، بیروت
  لمرجع السابق.ــــ، تاریخ الغرب اإلسالمي قراءة جدیدة في بعض قضایا التاریخ والمجتمع، اــــ -
دوره االجتماعي والثقافي والفكري  -تیاراتھ -نشأتھ -م  13-12ھـ/  7-6بونابي الطاھر، التصوف في الجزائر خالل القرنین  -

  .2004الجزائر،  -، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة  -السیاسي
-2008) م، جامعة الجزائر، الجزائر، 15-14/ (ـ) ھ9-8ـــــــ، الحركة الصوفیة في المغرب األوسط خالل القرنین ( -

2009.  
  لمرجع السابق.أنجیل جنثالث، ا -
  .1992ار الغرب اإلسالمي، بیروت، ، دج2الھادي روجي إدریس، الدولة الصنھاجیة، ت: حمادي الساحلي،  -
 ،...األزمة مست جمیع مناحي الحیاة؛ الدینیة، والفقھیة، واألخالقیة، واالقتصادیة، والسیاسیة، واالجتماعیة، والثقافیة -6

  بعدھا. وما 129، ص المغرب واألندلس في عصر المرابطین، المرجع السابق یراجع: بوتشیش القادري،
بیین في محاوالتھم التي ترمي إلى رّد امتدادات التصوف إلى یقوم المؤرخ إبراھیم القادري بوتشیش بنقد للباحثین الغر -7

معاناة المجتمع المغربي من ترسبات الماضي الوثني، والیھودي، والمسیحي، في محاولة لربط التصوف بعادات وتقالید تلك 
مع، دار تاریخ والمجتبراھیم القادري بوتشیش، تاریخ الغرب اإلسالمي قراءة جدیدة في بعض قضایا الإ یراجع:الدیانات، 

    بعدھا. وما 106، ص 1994، 1الطلیعة، بیروت، ط
  وعن الدراسات الغربیة ینظر:

- Lévi Provençal, -Religion culte des saints et confréries dans le nord marocain. Bulletins de 
l'enseignement public. Librairie émile la rose 1926, p p 2-3. 
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- Jaques Carret, Le maraboutisme et les confréries religieuses musulman en Algérie, Imprimerie 

Officielle Alger 1950, P6. 
- Alfred Bel, la religion musulmane en BerbérieT3, Librairie Orientale Paul Gauthner, 

Paris1938, P341. 
، ص 1970فبرایر  –، ینایر 1سالمي في المغرب، مجلة الثقافة المغربیة، المغرب، ع التصوف اإل یراجع: عالل الفاسي، -8

39.  
. نقال عن: عالل الفاسي، التصوف اإلسالمي 129إبراھیم القادري بوتشیش، المغرب واألندلس في عصر المرابطین، ص  -9

  .40، صلمرجع السابقفي المغرب، مجلة الثقافة المغربیة، ا
  .129ص ، المرجع نفسھ -10
  .20، ص ، المرجع السابقم)15-14/ـھ9-8الطاھر بونابي، الحركة الصوفیة في المغرب األوسط خالل القرنین ( -11
ابي یطلق على كل من بعد عن األمور الدنیویة ابة مشتقة من العزوب عن الشيء؛ أي البعد عنھ، ومنھ  صار لقب العزّ العزّ  -12

  .26نفسھ، ص جعمرولزم الطریق وطلب العلم.  انظر:  ال
 أبو عبد هللا محمد بن علي بن حماد، أخبار بني عبید وسیرتھم، تحقیق: جلول أحمد البدوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -13

  .37-36، ص 1984 الجزائر،
  .24،  ص 2015، 14ع ، الجزائر إبراھیم القادري بوتشیش، ظھور التصوف بالمغرب، مجلة عصور، جامعة وھران، -14
  .129ص  المرجع السابق، إبراھیم القادري بوتشیش، المغرب واألندلس في عصر المرابطین، -15
  .129ص لمرجع نفسھ، ا -16
  كاتب ومفكر لبناني معاصر. -17
، والة وأولیاء السلطة والمتصوفة في إسالم العصر الوسیط، الشبكة العربیة لألبحاث والنشر،  محمد حلمي عبد الوھاب -18

  .15، ص 2009، 1لبنان، ط -بیروت
  .15، ص نفسھالمرجع  -19
  .17، ص فسھالمرجع ن -20
ة الدولیة: ضمن أعمال الندو، لخضر بولطیف، جدلیة الشریعة والحقیقة وإرھاصات الطریقة في التجربة الصوفیة المغربیة -21

 ،المغرب –تطوان  عبد السالم بن مشیش من القرن السابع إلى القرن التاسع الھجري، منشورات جمعیة تطوان أسمیر،
  .110ص  م،2016ھـ/1438

فقھاء المالكیة والتجربة السیاسیة الموحدیة في الغرب اإلسالمي، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي،  ،ینظر: لخضر بولطیف -22
  .2009فیرجینیا، 

  .130ص  ،ابقلسالمرجع ا محمد حلمي عبد الوھاب، والة وأولیاء السلطة والمتصوفة في إسالم العصر الوسیط، -23
  .111، ص، المرجع السابقجدلیة الشریعة والحقیقة وإرھاصات الطریقة في التجربة الصوفیة المغربیة بولطیف،  لخضر -24
، الرسالة القشیریة، تحقیق: عبد الحلیم محمود ومحمود بن الشریف، دار المعارف، م)1120ھـ/514( عبد الكریم القشیري -25

  .34، ص 1مصر، ج  –القاھرة 
الطاھر بونابي، -ومابعدھا.  106ص  المرجع السابق، یراجع: إبراھیم القادري بوتشیش، تاریخ الغرب اإلسالمي، -26

  . 120ص  المرجع السابق، ) ھـ،7-6التصوف في الجزائر خالل ق (
الساحلي، دار الغرب م، ت: حمادي 15م إلى نھایة ق 13انظر: روبیر برنشفیك، تاریخ إفریقیا في العھد الحفصي من ق  -27

  .332، ص2، ج 1988اإلسالمي، بیروت، 
  .  120ھـ، المرجع السابق، ص  7-6الطاھر بونابي، التصوف في الجزائر خالل ق  -28
  .  120المرجع نفسھ، ص  -29
  .131المرجع السابق، ص  ،المغرب واألندلس في عصر المرابطین إبراھیم القادري بوتشیش، -30
  .131-130المرجع نفسھ، ص  -31
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محمد الرایس، تأثیر مدرسة أبي مدین الغوث بمصر خالل القرنین الھجریین السادس والسابع، ضمن أعمال ندوة:  -32

  .167، ص2000التواصل بین مصر والمغرب، تنسیق: عبد الجواد السقاط وأحمد السلیماني، كوندراد أدیناور، المغرب، 
  .167المرجع نفسھ، ص -33
  .716المرجع نفسھ، ص -34
 الطاھر بونابي، التصوف في الجزائر، –. 182 -125ص  المرجع السابق، إبراھیم القادري بوتشیش، المغرب واألندلس، -35

  .159-102ص المرجع السابق، 
 7-6اعتمدت في تخطیط الجدول على دراستي؛ الطاھر بونابي، اللتان درس فیھما الحركة الصوفیة خالل القرنین  -36

الھجریین لمرحلة الدكتوراه. یراجع: الطاھر بونابي، التصوف في  9-8الماجستیر وفي القرنین الھجریین في مرحلة 
م، 15 – 14ه/ 9-8الطاھر بونابي، الحركة الصوفیة في المغرب األوسط ق  -. 159-102الجزائر، المرجع السابق، ص 

  .99-73المرجع السابق، ص 
  .26-25جع السابق، ص محمد حلمي عبد الوھاب، التصوف المغربي، المر -37
م، وقد تّم اعتماد ھذا التاریخ ترجیحا لما ذھب إلیھ عبد اإللھ بن عرفة 1194ھـ/ 589المرجح أّن تاریخ وفاتھ كان سنة  -38

في مقدمة كتاب الشھاب، وكذلك تحقیق الباحث أحمد شفیق رشدي لتاریخ وفاة الشیخ؛ استنادا لتصریح ابن عربي الذي 
  لزیارة خلیفة أبي مدین علیھا.  ھـ 590وصل تونس سنة 

م)، كتاب الشھاب موعظة ألولي األلباب، تحقیق: 1226ھـ/624ابن سید بونة أبو أحمد جعفر بن عبد هللا بن محمد (ت-ینظر: 
أحمد شفیق  -  .19، ص 2005ھـ/1426المغرب،  –عبد اإللھ بنعرفة، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البیضاء 

إسبانیا: -، المیریا2015، 1ین شیخ الشیوخ: حیاتھ، وأصحابھ وآثاره، الخضراء: مجلة الحضارة األندلسیة، ع رشدي، أبو مد
  . 20مؤسسة ابن طفیل للدراسات العربیة، ص 

م تاریخا لمیالد أبي مدین شعیب، یراجع أیضا: 1127-1126ھـ/520وعن تاریخ میالده تحدد أغلب الدراسات األجنبیة سنة  
  . نقال عن: 118ونابي، التصوف في الجزائر، المرجع السابق، ص الطاھر ب-

 - Louis Rinn: Marabouts et KHouan (Etude sur l’islam en Algerie), Libraire de l’académie, 
Alger, 1884, P211. 

اآلداب والعلوم ، التشوف إلى رجال التصوف، تحقیق: أحمد التوفیق، منشورات كلیة م)1220ھـ/617(ت ابن الزیات -39
  .319، ص 162رقم  ،1984المغرب، -اإلنسانیة، الرباط

م)، البستان في ذكر األولیاء والعلماء بتلمسان، تحقیق: محمد ابن أبي شنب، دیوان 1611ھـ/1020ابن مریم (ت -40
دیباج، إشراف م)، نیل االبتھاج بتطریز ال1036ھـ/963التنبكتي (ت -. 108، ص 1986المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .127، ص 204، رقم 1989لیبیا، -وتقدیم: عبد الحمید الھرامة، كلیة الدعوة اإلسالمیة، طرابلس
م)، أنس الفقیر وعز الحقیر، تحقیق: محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز الجامعي 1408ھـ/810ابن قنفذ (ت -41

  .14، ص 1965للبحث العلمي، الرباط، 
  .20رشدي، أبو مدین شیخ الشیوخ، المرجع السابق، ص أحمد شفیق  -42
  .23، ص2011مجھول، الجواھر الحسان في نظم أولیاء تلمسان، تحقیق: عبد الحمید حاجیات، عالم المعرفة، الجزائر،  -43
  .  114ھـ، المرجع السابق، ص  7-6الطاھر بونابي، التصوف في الجزائر خالل ق  -44
، دار الثقافة، 5م)، الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ت: محمد بن شریفة، ج 3031ھـ/703ابن عبد الملك (ت -45

  .120، ص 245السفر الرابع، رقم  ،1965لبنان،-بیروت
  .42مجھول، الجواھر الحسان، المصدر السابق، ص  -46
  .42المصدر نفسھ، ص  -47
  .27المصدر نفسھ، ص  -48
  .21، المصدر السابق، ص الفقیرم)، أنس 1408ھـ/810ابن قنفذ (ت -49
  .23مجھول، الجواھر الحسان، المصدر السابق، ص:  -50
  . 123-122المصدر السابق، ص  م)، الذیل والتكملة،1303ھـ/703(تابن عبد الملك  -51
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لصوفي افالدقاق من رعیل متصوفة المغرب األوائل، الذین نھجوا أسلوب المجاھدة النفسیة في التصوف، وینتمي إلى جیل  -52

م)، والحكم 1141-م1088ھـ/536-ھـ481أبي عبد هللا األصم، وأبي عمرو التلمساني، الذي عاصر أبا العباس بن العریف (
م) الذین استحسنا تصوفھ، وطالبا من أصحاب الدقاق أال ینكروا علیھ ما یصدر عنھ من األحوال 1141ھـ/536بن برجان (ت

 الطاھر بونابي،-ول أخذ أبي مدین علم التصوف عن أستاذه الدقاق؛ ینظر: وأغلب نشاطھ تركز في سجلماسة وفاس. وح
  . نقال عن: 119ھـ، المرجع السابق، ص  7-6التصوف في الجزائر خالل ق 

-René Basset et Alfred Bell (méllanges) Sidi Boumedyan et son maitre Daqqaga Fés, edition 
ernest larous, Paris, 1923,P3. 

یقول في ذلك أبو الحسن بن حرزھم: " طالعت كتاب اإلحیاء للغزالي في بیت مدة عام كامل، فجردت المسائل التي تنتقد  -53
علیھ، فرأیت في نومي قائال یقول: جردوه واضربوه حد الفریة! فجردت وضربت ثمانین سوطا. ثم استیقظت فوجدت األلم 

ابن قنفذ  -ر: ینظ -ن ذلك، وتأملت المسائل فوجدتھا موافقة للكتاب والسنة". في ظھري، وجعلت أقلبھ وتبت إلى هللا تعالى م
  .14، المصدر السابق، ص م)، أنس الفقیر1408ھـ/810(ت

م، 1956ھـ/1376، الدار البیضاء، 2، ط2أحمد بن خالد الناصري السالوي، االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى، ج -54
  .189ص 

م)، المعزى في مناقب الشیخ أبي یعزى، تحقیق: علي الجاوي، منشورات كلیة اآلداب 0416ھـ/1013الصومعي (ت -55
  .130، الباب الرابع، ص 1996المغرب، –والعلوم اإلنسانیة، أغادیر

م، دمشق 1938ھـ/1357، 1العربي بن مصطفى الشوار التلمساني، المتن الربانیة الوھبیة في المآثر الغوثیة الشعبیة، ط  - 56
  .8ا، ص سوری –

محمد بن یحي التادفي، قالئد الجواھر في مناقب تاج األولیاء ومعدن األصفیاء وسلطان األولیاء القطب الرباني الشیخ  -57
  .5، ص1937ھـ/1356محي الدین عبد القادر الجیالني رضي هللا عنھ آمین، المطبعة الحمیدیة، مصر، 

  . 108ابق، ص لبستان، المصدر السم)، ا1611ھـ/1020(تابن مریم  -58
 .194-193نیل االبتھاج، المصدر السابق، ص  م)،1036ھـ/963(تالتنبكتي  -59
  .17، المصدر السابق، ص م)، أنس الفقیر1408ھـ/810ابن قنفذ (ت -60
 لم نجد روایة لھذا الحدیث. -61
 .17المصدر السابق، ص  ،م)، أنس الفقیر1408ھـ/810ابن قنفذ (ت -62
  .120، المصدر السابق، ص م)، الذیل والتكملة1303ھـ/703(تابن عبد الملك  -63
  .14، المصدر السابق، ص م)، أنس الفقیر1408ھـ/810ابن قنفذ (ت -64
، 1م)، سبك المقال لفك العقال، تحقیق: محمد مسعود جبران، دار الغرب اإلسالمي، ط1275ھـ/673ابن الطواح (ت -65

 .65، ص 1995لبنان، –بیروت 
 .65، ص ھالمصدر نفس -66
 .64المصدر نفسھ، ص  -67
  .  107ھـ، المرجع السابق، ص  7-6الطاھر بونابي، التصوف في الجزائر خالل ق  -68
  .167محمد الرایس، تأثیر مدرسة أبي مدین الغوث بمصر خالل القرنین الھجریین السادس والسابع، المرجع السابق، ص -69
  .167المصدر نفسھ، ص  -70
  .16، المصدر السابق، ص م)، أنس الفقیر1408ھـ/810(تابن قنفذ  -71
  .16المصدر نفسھ، ص  -72
  16المصدر نفسھ، ص  -73
  .120، المصدر السابق، ص م)، الذیل والتكملة1303ھـ/703(تابن عبد الملك  -74
  .58، المصدر السابق، ص م)، كتاب الشھاب1226ھـ/624(تابن سید بونة  -75
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 مدمح مبارك الشیخ اإلسالمي، المغرب أعالم من وعلم ، جزائریة علمیة شخصیة بتناول البحث ھذا یُعنى
 من ائري؛الجز المجتمع في عصره، في كانت التي العقدیة النوازل أحكام استنباط في منھجھ بیان خالل من المیلي،

 في ینامب ،االستنباط في منجھھ علیھا بنى التي واألسس المعالم بتوضیح وذلك ،)ومظاھره الشرك( رسالتھ خالل
 الشیخ نأ كلھ، ھذا خالل من لنا لیتضح رسالتھ، خالل من الشیخ بھا تمیز التي العامة واألدبیة ،العلمیة السمات ذلك

 عتمادها ظھور خالل من التأصیلي، بالطابع زتمیّ  حیث ؛الفتوى صناعة و األحكام استنباط في منھجھ كان المیلي
 دمقص أو فقھیة، أو أصولیة بقاعدة اإمّ  وربطھا النازلة إلحاق محاولةو أساسیة، كمصادر واإلجماع والسنة الكتاب
 نم لتتمّ  الصحیحة، واآلثار اآلیات في ورد ما خالل من ونظائرھا بأشباھھا ازلةالنّ  إلحاق أو ضمنھ، تندرج شرعي

  .الشرعي الحكم واستخراج االستنباطیة العملیة ذلك خالل
   ومظاھره. الشرك رسالة ؛النوازل فقھ ؛المیلي المبارك ؛العقدیة النوازل :المفتاحیة الكلمات

Abstract:  

This research deals with an Algerian scientific figure and a science of the Islamic Maghreb, 
Sheikh Mubarak Mohamed Al-Mili, by explaining his approach to the fatwa in the nodal 
fountains of his time, by clarifying the features and foundations on which he built his platform 
in the fatwa, indicating the scientific features of his country, and by explaining the scientific 
features. And the general literary that characterized the Sheikh through his message, to show 
us through all of this, that Sheikh Al-Mili was his approach in the manufacture of the fatwa 
characterized by a rooting nature, through the emergence of his accreditation of the Book, 
sunnah and consensus as the main sources, and the attachment of the descending Linking it to 
either a fundamentalist or doctrinal base, or a legitimate purpose within it, or attaching the 
descending to its likes and counterparts through the verses and the correct effects, so that it can 
be carried out through the process of extrapolation and extraction of islamic rule.  
Keywords: Nodal, Blessed; The Divine; The Jurisprudence of The Nucleops; The Message of 
Shirk and Its Manifestations. 
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   :مقدمة
 لوقائعا أحكام لبیان حثیثة، جھوًدا األمصار، جمیع وفي العصور، عبر اإلسالمیة األمة علماءُ  بذل قدل

حابة أولئك عصر صدر منذ ذلك كان ولقد والنوازل،  ھوھاوشبَّ  بنظائرھا، الوقائع مثَّلوا حیث الكرام؛ الصَّ
 یقھ،طر لھم ونھجوا االجتھاد، باب للعلماء بذلك فتحوا كما أحكامھا، في بعض إلى بعضھا وردُّوا بأمثالھا،

 عدولُھُ، خلف كلِّ  من ھذا في الرایةَ  یحمل السبیل، ھذا في بعدھم من العلماء تتابع ثم ،)1(سبیلھ لھم وبیَّنُوا
  لألنام. الشرائع ویوضحون األحكام، یَبیِّنُون

 والنوازلي المفتي اإلسالمي الغرب رجاالت من عالمة الزمان، ھذا في األعالم ھؤالء من وكان
 وكتاباتھ اإلصالحیة، جھوده خالل من العلمیة الساحة في برز الذي الجزائري، المیلي محمد بن مبارك

  العلمیة. شخصیتھ على والمصلحین العلماء وثناء التاریخیة،
 عقدیةال النوازل مع التعامل في المیلي المبارك الشیخ منھج بیان األسطر، ھذه خالل من بذلك فأردت

 یُعنى كونھ جھة من أھمیتھ یكتسي البحث ھذا مثل ألن ومظاھره)، (الشرك رسالتھ خالل من عصره في
 ان؛ومك زمان كل في إلیھ الناس لحاجة معالمھ، وبیان أصولھ، تناول إلى الحاجة تدعو الذي ؛النوازل بفقھ

 بیلوالس اعتمدھا، التي األصول بعض لتجلیة محاولةً  كونُھُ  أخرى جھة ومن والنوازل، الحوادث كثرة بسبب
 لكت تنزیل وكیفیة النوازل، لتلك ودراستھ الشرعي، التعامل مع منھجھ في الفّذ، الَعلَم ھذا انتھجھ الذي

 اركالمب منھج « بــ: البحث ھذا وسمت وقد الغایة، وأبلغ للمقصود، أُوفق أن وأرجو الواقع، على النصوص
 ،»ومظاھره) (الشرك رسالتھ خالل من الجزائري المجتمع في العقدیة النوازل أحكام استنباط في المیلي

 إبراز تناولت عامة؛ أو متخصصة مفردة، دراسة ھناك أجد لم معرفتي حدود وفي اطالعي، خالل ومن
 علوم من المھم الجانب ھذا أتناول أن الالزم من رأیت لذا المجال، ھذا في لمنھجھ والتعرض الشیخ جھود

 استنباط في سلكھ الذي الشرعي المنھج بیان حول نفسھ یطرح الذي اإلشكال خالل من العقیدة؛ وھو الشریعة،
   رسالتھ. خالل من العقدیة المسائل لتلك طْرحھ وأسلوب النوازل، تلك حكم

دني وأن البحث، ھذا في اإلفادة على یعینني أن أسالُ  وهللاَ  ھذا،  على هللا وصلى والعمل، القول في یسدِّ
  أجمعین. وأصحابھ آلھ وعلى محمد، نبینا

  اختیاره: وأسباب البحث أھمیة
  اآلتیة: النقاط خالل من اختیاره وسبب البحث أھمیة تبرز

   بأنواعھ. النوازل علم مجال في السَّبق قدم المغرب علماء حیازة على التأكیدـ 1
 زوإبرا العلمیة، الرسوخ جوانب بعض على والتعرف الجزائر، أعالم من علم تراث إحیاء في اإلسھامـ 2

   معالمھ.
 من المعاصرة، النوازل لفقھ الشرعي المسلك معرفة في باستثماره العلمي، التراث ھذا من االستفادة ـ3

   وقواعده. أصولھ، معرفة خالل
  :البحث أھداف

  یلي: فیما تلخیصھا یمكن عدة أھداف البحث لھذا
  ).ھذا الكتاب (رسالة الشرك ومظاھرهل الكبیر والعلمي المعرفي الجانب على التعرفـ 1
  .لعقدیة عند الشیخ مبارك المیلي (المعالم واألسس)ا الفتوى مالمح على التعرفـ 2
  النوازل. بفقھ والجزائر اإلسالمي الغرب علماء عنایة مدى إبرازـ 3
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  المیلي المبارك للشیخ العلمیة الحیاة: األول المبحث
  الشخصیة حیاتھ عن مختصرة نبذة :األول المطلب

 نم وكاتب، مؤرخ، المیلي؛ الھاللي مبارك بن محمد بن مبارك: العلمیة ونشأتھ ومولده نسبھ -أّوالً 
 بن حمدم الشیخ یدِ  على بمیلة تعلیمھ تلقىّ  حالیا)، جیجل لوالیة (التابعة میلیة في ولد اإلصالح، رجال

 جامع من خّرجت حتى بتونس التحق ثم بادیس، بن الحمید عبد الشیخ یدِ  على قسنطینة وفي المیلي، معنصر
 صادقوال النخلي، ومحمد خوجة، عثمان الشیخ أمثال من شیوخھا أبرز على درس التطویع، بشھادة الزیتونة
 نةس الجزائر بلده إلى منھا تّخرِجھ بعد لیعود ثم وغیرھم، عاشور بن والطاھر القاضي، بن ومحمد النیفر،
  .الزمھ مرض إْثرِ  على ،م1945 سنة توفي وقد ،م1925

 العلماء معیةج تأّسست ولّما والكتابة، التعلیم حقليْ  في المیلي المبارك عمل قد :جھوده الّدعویة -ثانیــًّا
 ثم، بقسنطینة التّدریس توّلى أنّھ كما ُكتّابھا، ألمع وأحد أقطابھا من كان )م1931( سنة الجزائریین المسلمین
 ّسسینالُمؤ األعضاء بین من وكان الجزائریین، المسلمین العلماء لجمعیة مال كأمین ُعیّنَ  میلة، ثم ، األغواط

 العقبي الطیب الشیخ تخلّي بعد م،1937 سنة (البصائر) جریدتھا تحریر إلیھ أُسندت وقد م،1931 عام لھا
 حافةالص علیھا قامت التي الطاقات أبرز أحدَ  كان أنّھ كما اإلدارة، فأحسن إدارتھا تولى فقد ،1935 سنة عنھا

 في ثم األولى أیامھما منذ "الّشھاب"و "المنتقد" في المحّررین أّولِ  من كان إذْ  خاصة؛ بصفة اإلصالحیة
   میادینھا. في البلیغَ  قلمھ أَجالَ  وقد و"البصائر"؛ "الُسنة"

 إنھف اإلسالمیة، الدعوة لھذه قّدمھا التي الجلیلة األعمال عن النظر بغضِّ  ومؤلفاتھ: آثاره من -ثالثـًا
 تابك خلــّفھ: ما أھمّ  ومن ،)هللا رحمھ( بھا یتمیز كان التي العلمیّة القوةّ  مدى عن تنبئُ  علمیة، آثاراً  ترك قد
 الشرك سالةر:" بــ سماھا والتي العقیدة في وآخر ، "والحدیث القدیم في الجزائر تاریخ" بعنوان: التاریخ في

  .)2(والبصائر كالشھاب اإلصالحیة الصحف في نُشرت كثیرة؛ مقاالت لھ أنھّ كما "،ومظاھره
 إال بحث أو رسالة من وما الشیخ، عن المعاصرة الكتابات كثرة رأیت لما :علیھ العلماء ثناء -رابًعا

 ديالعق اإلصالح في وجھوده وكتاباتھ، الشیخ علم أن أراه والذي علیھ، العلماء ذكر في أفاض قد وتجده
 لشیخا وھو أال الجزائر، أعالم من وعلم صرح بشھادة أكتفي أُراني ھذا ورغم تزكیتھ، في كافیة والتربوي

 لھمفض الفضل ألھل یعرف "ال قیل: كما ألنھ الرجل، لھذا شھادة وكفاھا ــ هللا رحمھ ــ اإلبراھیمي البشیر
 إلدراكا صحیح بھا، عامًال  الحقة بالسلفیة عالًما المیلي... "المبارك یقول: الَعلَم ھذا وفي الفضل"، أھل إال

 لكلیاتھا... بیقوالتط بینھا والتمییز لھا الفھم دقیق والفھوم، النصوص على االطالع واسع والسنّة الكتاب لفقھ
 فلق مثل اءج إال معضلة في الرأي یرى فال المشكالت في برأیھ تَْستَِضيءُ  كانت علًما بفقده الجمعیة وفقدت

 لعادي،ا المستوى فوق حافظتھ كانت وإن واألنساب، والشعر والحدیث اللغة حفاظ عن یؤثر كما الصبح...
  .)3(بھ؟" إال عالًما العالم یسّمى ال مما كثیر في أقرانھ على الشفوف من بلغ ما بھ بلغ الذي فما

 ،المشكالت لك تحلو یوم مرجعھا كان فقد حقوقًا، العلماء جمعیة على المیلي مبارك ألخینا وإن" ویقول:
 األقدام ادوتك المسالك، تشتبھ یوم معقلھا كان وقد الصبح، فلق كأنھ بالرأي علیھا فیشرق اآلراء، وتضلّ 
 مفتري، یھاعل یفتري وال مجترئ، عنھا یجترئ ال بحیث منھا وكان الراسي، كالجبل الحق على فیثبت تزّل،

  .)4(مضاربھ" تنبو ال الذي بالسیف منھ رمتھ إال
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  المیلي للشیخ العامة واألدبیة العلمیة الّسمات الثاني: المطلب
یھ -أوالًّ   العبادة نقیةت إلى دعوتھ في المیلي المبارك الشیخ تمسك لقد :اإلسالمیة الّشریعة روح مع تمشِّ

 وعنْ  وغیرھم، الصالحین من واألموات األنبیاء دعوة عن بنْھیھم وذلك �، الدین وإخالص الشرك، من
 فیھ ھیشرك ال وحده � حق ھو مما ذلك وغیر والسجود والتوكل والنذر الذبح من بھ هللا یُعبد فیما إشراكھم

 یقص العظیم القرآن "إن یقول: السیاق ھذا وفي الرسل، إلیھ دعت الذي وھو مرسل، نبي وال مقرب ملك
 هللا، دتوحی ھو أجمعین علیھم هللا صلوات والمرسلون األنبیاء إلیھ یدعو ما أول أن ووضوح جالء في علینا
 ؛ النبیین خاتم بعثة جاءت الرشیدة السنة ھذه حكم وعلى ومظاھره، الشرك قومھم على ینكرونھ ما وأول

 وإنك تھ،معرف إلى الحاجة لشدة إال ذلك وما منھ، والتحذیر الشرك، من والتحرز التوحید، إلى بالدعوة فعنیت
  .)5(الدین" وأركان البعثة وأطوار الكتاب في ظاھرة العنایة تلك لتجد

  .)6(العام هللا دین ولكنھ خاص، بمذھب لیس التوحید إلى الدعوة بأن ذلك ویؤكد
 وإیمانھ، من،المؤ توحید تھدد كانت التي العقدیة القضایا من الكثیر وعالج )هللا رحمھ( بین قد فإنھ ومنھ

 جھة ومن جھة، من الجزائري المجتمع عند تماما مجھولة كانت والتي العصر؛ ذلك في عراه بسببھ وینقض
 ولكن" بقولھ: ذكر كما الطرقیة؛ مشایخ لبعض األعمى والتقلید الطرقي، التضلیل من نوع حدوث أخرى
  .)7(وبرھانھم" حجتھم أضاعا الجمود وذیوع التقلید شیوع

 والیةال وحقیقة التبرك، قضیة ذلك: ومثل ممنوٌع؛ ھو وما مشروٌع، ھو ما بین خلطٌ  كلھ ذلك عن فنتج
 فكل ... بة،المح وأشكالھا، الرقیة الشركیة، المنفیة والشفاعة المثبتة، الشرعیة الشفاعة التوسل، والكرامة،

  بیانھا. الالزم من كان النوازل؛ من نوع بھا ارتبط القضایا ھذه
 رأى الم وذلك الشرك؛ في ویدخلھ المؤمن بتوحید یخدش مما الشدید التحذیر في )هللا رحمھ( أخذ كما

 سمىم تحت هللا لغیر والذبح بأنواعھ، السحر مثل: الصراح الشرك مظاھر لبعض الفضیع االنتشار من
 الغفارة، مسألة الناس، لبعض الغیب علم ونسبة األموات، دعاء للمشاھد، النذر الوعدة"، أو "الزردة"
 أن باقیةال الدار في لسعادتھ یھتم من على لزاماً  "فكان ناصحا: یقول السیاق ھذا وفي بالمخلوقات، والحلف
 ھذا إلى ذریعة كل عن بالبحث االعتناء كل یعتني وأن ومظاھره، الشرك معرفة إلى الشدیدة بحاجتھ یعترف
 من كانو أركانھ، من شيء على یظھر وال بلسانھ، یعلق وال جنانھ، إلى یسري فال اتقاء، أیما لیتقیھ الداء؛
 ھمأسماع بھ یقرع ما وأول العامة إلى بھ یتقدم ما أولى یجعل أن نصحھ مظاھر وأخص النصوح المرشد آیات

 ،متحمس جاھل أذى من لذلك یلحقھ ما على الصبر ثم وأنواعھ، مدلولھ وبیان ومظاھره، الشرك من التحذیر
  . )8(متأول وضال متعصب، ومغرض

 في یمةالعظ ومنزلتھ بأھمیتھ لعلمھ بالغاً؛ تركیزاً  التوحید على تركیزه سبب تجد المنطلق ھذا ومن
 یھ،عل لزاماً  فكان والبدعیة الشركیة الناس من كثیر أحوال من رأى لما وذلك العامة؛ على وإشفاقھ الدین،

 ئامف جھلھ الذي العظیم، األساس ھذا على یركز أن بصیرة على هللا إلى الدعوة بمھمة القیام على صمم وقد
 أو عراضاً إ أو استكباًرا بھ، یھتموا ولم رأساً، لھ یرفعوا ولم بھ، یعبؤوا فلم آخرون وتجاھلھ الناس من كثیرة

  استھانة.
 قدم لھ خالشی أن جلیّا لھ سیتّضح الشیخ رسالة على وقف من :االّطالع وَسَعة الشرعي التأصیل -ثانیّاً 

 ؛ توالمشكال القضایا، لھذه الشرعي التأصیل على الشیخ حرص خالل من ھذا ویتجلى العلم، في راسخة
 عیة،الشر بالنصوص االستدالل كثرة من بھ تمیز ما خالل من سواءٌ  سطَّرھا؛ التي النقوالت تلك خالل من
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 الفقھي؛ التراث من االستفادة إلى باإلضافة والتابعین، الصحابة من السلف لعلماء نقوالت مع تمشیھ وكذا
  منھ. المالكي المذھب وخصوصا
 واإللمام الملكة، وقوة ،االطالع بسعة أیضا لھ شاھدةً  كانت عصره علماء وتزكیات شھادات أنَّ  كما

 وامتزجت ذھنھ، في استقرت أنھا تقول تكاد حتى واألدلة، الشواھد استحضار خالل من الشریعة بعلوم
 قرروه ام )هللا رحمھ( یقرر فصار وكتاباتھ، مؤلفھ بھا فزخرت ومسلماتھ، معارفھ من فأصبحت بأسلوبھ،

 الحفظ، في قوة من بھ وجل عز هللا حاباه ما إلى راجع كلُّھ وھذا سبیلھم، سالكاً  نھجھم، ناھًجا معان، من
  المعنى. إصابةَ  لھ أثمر مستضیئُا؛ صحیًحا، نظًرا أثمر الذي الذكاء في وِحدَّة

 وواقِعھم، لناسا بأحوال الفقھ من شيءٌ  عنده یكون أن هللا؛ بدین للفقیھِ  بدَّ  ال :الناس بواقع المعرفة -ثالثاً 
 ابب في العلماء یذكر ولھذا الناس، أحوال من فَِھمَ  ما مقتضى على الشرعیة األحكام یُطَبِّق أن یُْمكن حتى

  . وأفعالھم كالمھم في ومصطلحاتھم النَّاس بأحوال عارفًا یكون أن القاضي صفات من أنَّ  القضاء:
 یتمكن وال« :)هللا رحمھ( بقولھ إلیھ، یرد فیما بالحقِّ  لیحكم والمفتي الحاكم یحتاجھ فیما القیم ابن إلیھ وأشار
 واستنباط فیھ، والفقھ الواقع فھم أحدھما: الفھم؛ من بِنَْوَعْینِ  إال بالحق، والحكم الفتوى من الحاكم وال المفتي

  .)9(»علًما بھ یحیط حتى والعالمات، واألمارات بالقرائن وقع، ما حقیقة علم
 لمصطلحاتا بعض ببیان الكبیر اعتناءه خالل من المیلي؛ المبارك الشیخ عند بوضوح المعنى ھذا تجلى وقد

 حتملت وأحیانا الشرعي، المعنى عن غریبة ألفاظ ھي الغالب في والتي العامة، بین والمشھورة العرفیة،
 أو ھا،ونحو " العامة تسمیھ ما" عبارات: من یكثر تجده السیاق ھذا وفي بشركیھا، شرعیھا یلتبس معاني

   ".عرفنا في" قولھ: أو ونحوه، " عوامنا لسان" "، الیوم الناس بعض یسمیھ ما "
 ھا:من مقصودھم مبیّنا یقول وعنھا هللا، لغیر ُذبح ما بھا ویُقصد )،الزردة( ذبائح عن قولھ في كما

 صاحب من التقرب بھا قصدھم بأن یجزم العامة خالط من كل فإن القبیل؛ ھذا من الزردة "وذبائح
  .)10(المزار"

 عین من للمزور الزائر یعطیھ ما على عندنا الزیارة "فتطلق وقولھ: الزیارة)( بــ: أیضا یسمى ما أو
  . )11(ذلك" غیر أو خشب أو حیوان أو حب أو

 من إما فھو الیوم؛ الناس عند الولي "أما بقولھ: العامة عند والولي الوالیة مفھوم عن حدیثھ وكذا
 موهوس بالكھانة، اشتھر من وإما لحماره، مساویاً  بدینھ جھلھ في كان ولو الطرقیة، باألوراد لِإلذن انتصب
 ةبسور الجن مس بھ یظن من على القارئ یقرأ أن عندنا الیوم العزیمة وصفة )،مرابطاً ( اصطالحھم حسب
  .)12(" رأسھا... أحرق قد فتیلة وبیده غالباً، الجن

 الجن لىإ تقرباً  غالباً  الدجاج من ذبیحة على یتخذ طعام عوامنا: لسان في "والنشرة النشرة: عن وقولھ
  .)13(على" هللا اسم یذكرون وال بھم، المصاب عن داءھم یرفعوا كي

 وقوةِ  فھٍم، بدقَّة تتمیز الشیخ كتابات أن جلیًّا یظھر :اللسانیة والفصاحة الفقھیة، لملكةا -رابعاً 
 أیضا نھم یظھر كما الخالف، بمواضع العلمَ  وكذا والفقھیة، األصولیة، والقواعد الفقھیة، للفروع استحضارٍ 
 وطریقة العلمیة، المادة ھذه استحضار ھذه خالل من تشعر حیث واألخباِر، باآلثار ومعرفة وتضلًعا،
 لغتھ إلى نظرنا ما إذا وكذلك والنوازل، للفتاوى المؤھلین العلماء رتبة إلى وصل أنھ والحكم؛ االستنباط
 علمال وعزو الخطاب، في األدب حسن من التواضع، من یكون ما أفضل على لوجدناه اللسانیة، وفصاحتھ

 علم،ال بركة من وھذا المسائل، من الكثیر في هللا إلى العلم ورد االطالع، بقلة نفسھ واتھام مصادره؛ إلى
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 خوفا جلّ و عزّ  با� مستعینا الحق ینشد بل الكمال، في الغایة بلوغ أو للعصمة، مدَّعٍ  غیرُ  كلھ ذلك في وھو
 ھتدین،الم الدین أئمة نتنقص وال االجتھاد، ندعي ال "نحن تواضعا: نفسھ عن یقول الباطل، في الوقوع من
 صناعة نال بسنھم االتباع طریق لنا ومھدوا باِإلیمان، سبقونا لكونھم بالفضیلة؛ لھم ونعترف نحترمھم، بل

  .)14(التعلیم" وأصول التألیف
 مرم على تنقضي ال التي والوقائع الحوادث ألنَّ  كلُّھا، مسطورةً  لیست التي المسائل أحكام أنَّ  وبما

 التي مسائلال مجموعة وھي والنظائر" "األشباه بفن یسمى فیما باع لھ یكون أن المفتي على فینبغي الزمان،
  .)15( أنظارھم بدقة الفقھاء أدركھا خفیة ألمور الحكم في اختالفھا مع بعضا بعضھا یشبھ

 في ویتمھَّرَ  وأسراره، ومأخذه ومداركھ الفقھ حقائق على بھ یُطَّلع فن أنھ السیوطي ذكر كما الفن ھذا وفائدة
  .)16( والتخریج... اإللحاق على بھ ویُقتدر واستحضاره، فھمھ

 أو أمٌر، بھ ھمَّ أدل فإذا سبق، من تاریخ في ویقرأ العباد، أحوال على یطَّلع أن المفتي الفقیھ على یجب فإنھ لذا
 على النظیرو بالشبیھ، الشبیھ فیقیس والنظائر األشباه بجمع حكیمٍ  تصرفٍ  إلى منھ احتاج نازلة بھ نزلت

  بالنظیر.
 االطالع ةوسع ،االستنباط في والملكة الذھنیة، القوة تلك هللا وھبھم الذین من المیلي المبارك والشیخ

 من ھا،ونظائر بأشباھھا المسائل بإلحاق وذلك الفن، لھذا تطبیقیا واقعا رسالتھ جعل بحیث اإلدراك، وقوة
 في ماءالعل وأقوال الخالف، وحكایة علیھا، النصوص تنزیل ثم وتكییفھا، المسألة بتصور عنایتھ خالل

 ولكنھا قبل، من وقعت مسائل فھذه وغیرھا، (الزردة) و (الغفارة)، و (الزیارة)، كمسألة الواحدة، المسألة
   والبیان. العنایة من مزید إلى تحتاج مستجدة بُصورٍ 

لون العلماء سلكھ الذي الشرعي المنھج إنّ  :المخالف على الردّ  في والشجاعة الجرأة -خامساً   األوَّ
 اسیم علیھم؛ المردودة والمقوالت المخالفات أصحاب أسماء یذكرون أنھم العقیدة؛ عن ودفاعھم ردودھم في
 عدم على قائم الرد؛ في فمنھجھم بھا، مجاھر إلیھا؛ داع البدعة صاحب كان أو ھاتھ، المخالفة ھذه كانت إذا

 بھ عمت أو إذا المخالف عن وال األمة، على خطر فیھ كان إذا خصوصا المخالف؛ القول عن السكوت
  البلوى.

 درةً وقُ  صالبةً  یجد أن المیلي المبارك شخصیة جوانب في الُمنقِّب الباحث یستطیع ھذا خالل ومن
 ماف والسنة؛ الكتاب ذلك في ودستوُرهُ  وتفنیدھا، المخالفة اآلراء تحلیل خالل من الخصوم؛ مواجھة على

  مردود. باطل فھو منھما واحدا خالف وما حق فھو وافقھما
 لكذ في مورًدا بھ، واھتمامھ المنكر، عن والنھي بالمعروف األمر لباب الشیخ لتعظیم یعود كلھ وھذا

ًرا علیھ، الحاثَّة واآلثار واألحادیث اآلیات من جملة  وأ الباب، ھذا في التقصیر من نفسھ الوقت في محذِّ
َكفَُروا لُِعَن الَِّذیَن  بقولھ: والنصارى الیھود مع فعل كما وجل عز هللا لعنة مجلبة سببُ  ذلك وأن بھ؛ اإلخالل

) َكانُوا َال یَتَنَاھَْوَن 78ِمْن بَنِي إِْسَرائِیَل َعلَى لَِساِن َداُووَد َوِعیَسى اْبِن َمْریََم َذلَِك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا یَْعتَُدوَن (
 بأھل خاصة غیر للعنةا "أن قائال: المیلي علَّق ]،79ــ78 المائدة: [َعْن ُمْنَكٍر فََعلُوهُ لَبِْئَس َما َكانُوا یَْفَعلُونَ 

 تأكیدا ألمرا ھذا على أّكد أنھ كما لعنتھم، تشملھم ال حتى فعلھم، من المسلمین تحذیر المقصود وأن الكتابین،
  .)17(وأحكامھ لشروطھ مبینا وفضلھ، بأھمیتھ ُمَشیًِّدا موضع، ما غیر في واضحا،

 يف الطرقیة ومشایخ التصوف، قضیة فیھا، الشجاعة مواقفھ الشیخ أبرز التي القضایا أھم ومن
 رْدًحا استمرت بحیث الموضوع، لھذا والمؤیدة لھ، المعارضة اآلراء من القضیة ھذه أثارتھ وما عصره،



  الجزائري المجتمع في العقدیة النوازل أحكام استنباط في المیلي المبارك منھج 
 

  

  443                                                                                                                    اإلحیاء مجلة
 

 دعاة بعض ضالل خاللھا من وبیَّن العامة، أفعال من موقفھ الشیخ أبان شجاعةٍ  وبكل الزمان، من طویال
 موتعظی موتھم، بعد الشفاعة األولیاء سؤال ؛من باألضرحة التعلُّق إل الناس ودعوتھم الطرقیة، مشایخ

 لكذ فكل لھا؛ والنذور السَّدنة وجعل أعیادا، واتخاذھا عندھا والصالة والسرج علیھا، القباب ببناء قبورھم
 اعتبرو عنھا نھى التي الجاھلیة األفعال من الكثیر وإتیان حولھم العامة والتفاف األمور، حوادث من اعتبره

 اھلیةج إلى فانتھوا اِإلسالمي، العالم الحالة ھذه سادت "ولقد بقولھ: األولى، الوثنیة إلى ردة ھو السلوك ھذا
 القطبو الغوث في یعتقدون "فتراھم قولھ: أردف ثم والبیان..." اللسان في ال الدین في العرب كجاھلیة

 ویخشونھم ألولیائھم ویخضعون آلھة!! یسمونھم ال ولكن األلوھیة، معنى والتصریف الكشف وصاحب
  .)18(عبادة" ذلك یسمون وال أشد، أو هللا كخشیة

 مریدیھمو مشایخھم، مع أفعالھم تشببیھ إلى وذھب تدیَّنھم، المتصوفة على عاب قد أنھ الشیخ تجد كما
  الفرقة. ھاتھ معتقدات على الشدید بإنكاره ذلك وأعقب أئمتھم، مع الشیعة بفعل

 عظماءب طرقھم لیربطوا اِإلسناد وضع في یتفننون الصوفیة زال وما المیلي: یقول السیاق ھذا وفي
 صرفاخت التیجاني، سالم بن أحمد أخیراً  جاء حتى والفساد، الضالل من ضروب على اشتملت وإن الزھاد،
  .)19(واسطة غیر من األنبیاء خاتم من طریقتھ تلقى أنھ وادعى اِإلسناد،
 في بعضھما الطائفتین الندماج الصوفیة؛ متأخري إلى الرافضة من البدعة ھذه سرت "وقد قال: ثم

  .)20(الرافضة" ابتدعھا التي العقائد من كثیراً  الصوفیة وانتحال بعض،
ه كما  لمخلوق،ل الغیب علم كنسبة الضالة عقائدھا بسبب المجتمعات؛ من ـ الرافضة ـ الفرقة ھذه مقت إلى نوَّ

 وأنھم ،)21( ـ العقائد تلك ـ لھا العلماء بعض تكفیر قول ذلك في حاكیا العقائد؛ من وغیرھا األئمة، في والغلو
جُ  ال بذلك صاروا  تعرف ال التي الجھال؛ من القلیلة الفئة باستثناء الطبقات، جمیع في بضاعة أيُّ  لھم تَُروَّ

   .)22(الفاشیة المتكررة العبادة صور أو بالشھادتین، التلفظ من أكثر الدین من
 وركز أئمتھم، مع الرافضة الشیعة بأفعال الطرقیة المتصوفة أفعال تمثیل منھج ذلك في سلك الشیخ أن وأرى
  منھا: واألھداف األغراض لبعض علیھ، ودلل علیھ،

  وجود التّشابھ والصلة بین الشیعة والتصوف في بعض الجوانب. ـ1
  تمثیل غلو العامة في مشایخھم كغلو الشیعة في أئمتھم. ـ2
  نقل كالم األئمة في التحذیر من التشبھ من ھذه الفرقة. ـ3
  أئمتھم. مع الشیعة بمتبعي الطرقیة متبعي تشبیھـ 4

 یاءاألول مفھوم على ترتبت التي واألشكال المظاھر كل رفض بحیث واضحا، موقفھ كان فالشیخ
 المبارك رفضھا ومفاھیم اعتقادات، من ذلك على ترتب وما تجاھھم العامة وسلوك الصوفیة من والسادة
 اف.واإلنص اإلقناع منھا القصد والتحلیالت؛ المعارف من واسعا جھدا یوفر تجده بل قاطعا؛ رفضا المیلي

 فھووص اإلسالم، من خرج قد بأنھ الناس من أحدٍ  على الُحْكمُ  ھو التكفیر :التكفیر من موقفھ -سادساً 
 آثار نم علیھ یترتب لما جسیم، وخطُره عظیم، أمرٌ  أنھ الشك وھذا كفره، یوجب بما إلتیانھ الكفر، بوصف

 نصوص من متلقى شرعي حكم الكفر أنَّ  على متفقون العلماء فإنَّ  ومنھ اآلخرة، في وأمور الدنیا، في
  .)23( علم بغیر هللا على القول من الرأي ومجرد العقل بمحض بھ والحكم الشریعة،

 إرسال عدب إال بالمخالفة یؤاخذ ال أنھ خلقھ، ـــــفي ـــــسبحانھ سنتھ "جرت :)هللا رحمھ( الشاطبي یقول
  .)24("مثلھ جزاء ولكلّ  ،]29[الكھف:  فََمن َشاَء فَْلیُْؤِمن َوَمن َشاَء فَْلیَْكفُرْ   علیھم، الحجة قامت فإذا الرسل،



  دحمون الرزاق عبد/ دأ. – خروبي علي 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                                                                                      444
 

 عند معتبرةال التكفیر بقواعد ملتزما كان أنھ الشیخ فتاوى خالل ومن جلیا؛ واضحا بدى قد فإنھ وعلیھ
 تكیفھاو بتصورھا، القیام بعد للنازلة، الشرعي الحكم توضیح ذلك في منھجھ كان حیث والجماعة، السنة أھل
 واألشجار والمشاھد، والقباب األضرحة حول والبدعیة الشركیة، المظاھر تلك من واقع ھو ما خالل من

  القضایا. من ذلك ونحو واآلثار واألشخاص واألحجار،
 وال شیئاً، هللا دین في یفقھون ال جاھلون، أغلبھم أن لعلمھ منھم؛ المعیننین تكفیر عدم على قائماً  كان فمنھجھ

 سلمینالم من بعینھ أَحدا تكفیر عدم والجماعة؛ السنة أَھل عقیدة أُصول من ألنَّ  اإلسالم، شعائر أكثرھم یقیم
 ذلك أَن ومعلوم ،)25(الموانع وتنتفي الشروط، فتتوافر بموجبھا؛ یكفر التي الحجة إِقامة بعد إِال مكفِّرا ارتكب
 وتكذیب ،هللا وجودِ  َجْحد مثل الظاھرة؛ األَشیاء بخالف وبیان، كشف إِلى تحتاج التي الخفیة األُمور في یكون

  للنبوة. وختمھِ  رسالتھ، عموم جحدِ  أو  الرسول
 الدین، نم ضروریاً  علیھ المجمع یكون بأن مشروط فھو بھ، قلنا وإن لھ المخالف "تكفیر القرافي: قال

 إال علیھا یطلع ال التي األمور من وغیرھا الجنایات في الخفیة األمور من علیھ أجمع ما جحد من أما
   .)26(اإلجماع" على االطالع بعدم عذر إذا نكفره، ال فھذا الفقھ في المتبحرون
 منھج من ظھر ما وھذا مقتضاه، عند مشروع أمر ھو شرعي بدلیل التكفیر یستحق من تكفیر وأما

 دایتھم،ھ على والحرص للمسلمین، النصح مقام في ألنھ بدلیل، إال التكفیر عن الناس أبعد وأنھ الشیخ،
  لھم. المعاذیر والتماس لھم، والدعاء

 معین على نحكم ال أننا على واقعیة شواھد "فھذه بقولھ: النَّھج ھذا سالكاً  المیلي سار ھذا وعلى
  .)27(تعییناً  بھ علیھم الحكم ال منھ المسلمین تحذیر الشرك حدیث في الخوض من وغرُضنا بالشرك،

  .)28(علیھ بھ ُحْكماً  لیس الشرك من المسلم تحذیر أن على یؤكد أنھ كما
 نحن "ل:یقو ھذا وفي المشركین عقیدة تشبھ عقیدتُھ من ھؤالء من أنَّ  الوقت نفس في ینفي ال أنھ كما

 عقائدھم في یضاھون من المسلمین في یوجد إنھ تعیین غیر في ونقول القبلة، أھل من أحداً  نكفر ال
  .)29(منفذون..." حكام أننا ندع ولم مرشدون، وعاظ إال نحن ما المشركین...

 النیاتو المقاصد على ویركز المسائل تلك معالجة في كثیرا یراعى الشیخ نجد أننا ھذا على والدلیل
 وراء ستورةالم العقائد ویكشف الوقت، تلك في العوام مقاصد على فیھا ینبھ بحیث األفعال؛ تلك من المرادة

 األولیاء تصرف في العامة عقیدة عن كحدیثھ وغیرھا هللا، بغیر والحلف الذبح، كمسألة المخالفة، األفعال ھذه
 لم ن؛الكو في وتصرفھم األولیاء إلى األفعال نسبة في عوامنا من الكثیر مقاصد على وقف "ومن وقولھ:

 صرف...الت إلیھم فوض وقد هللا، على أعزاء األولیاء أن یعتقدون إذ علیھم؛ الثانیة الحالة انطباق في یشك
  .)30(هللا" وةبق ال بقوتھ یفعل ما یفعل أنھ الولي في فیعتقد األولى، الحالة إلى األمر بھ ینتھي من منھم بل

 إلى یریدون ال وجدھم الصیغ، بھذه توسلھم في العوام مقاصد على وقف "ومن قائال: توسلھم ویصف
 اجتھم"،ح قضاء في هللا إلى بفالن التوسط یقصدون وإنما قدمناھا، التي واألوجھ االحتماالت تلك من شيء

  .)31(المسائل من وغیرھا
 الذي المنھج تحت داخلة وھي األفعال؛ تلك لحكم استجالئھ عند الشیخ بھا أخذ أخرى مسألة وھناك

 ذلك، يف التفصیل ثم المسألة، في الموجود الشرك نوع بیان على مؤلفھ في الشیخ ِحْرصُ  وھي علیھ، سار
 أنّھ كما ، الملة من مخرج غیر أصغر شرك ھو ما ومنھ ، الملة من مخرج أكبر شرك إلى تقسیمھ خالل من
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 العزیمة نوبی بینھ والتفریق السحر، تعلم لمسألة كتطرقھ واضح وھذا بمكفٍر؛ لیس وما مكفر، ھو ما یبین
  . منھا نوعٍ  كل حكم وبیان القلبیة، العبادات لبعض تطرقھ وكذا ،)32(والرقیة

 قبل األشخاص آحاد في المناط تحقیق على الحرص من البد أنھ إلى ــ هللا رحمھ ــ منھ إشارة وھذا
  .)33(حكمال مناط تحقیق في االختالف بسبب التكفیر في یقع الخالف ألنَّ  علیھم، التكفیر حكم إصدار

 ذهھ تطبیق وبین والتزامھا، الشرعیة بالمسائل العنایة بین فرقٌ  ھناك أنَّ  كلِّھ؛ ھذا من والحاصل
 یجوز ال شرعي، حكم التكفیر وأن القضیة، ھذه اإلنسان یدرك أن فینبغي الواقع، على الشرعیة المسائل
 ھذا في التساھلو موانع، وانتفاء شروط، وجود إلى یحتاج المعینین تكفیر وأن بعلٍم، إال فیھ یتكلم أن لإلنسان

  .)34(»َمْن قَاَل ِألَِخیِھ: َكافٌِر، فَقَْد بَاَء بِھَا أََحُدھَُما« یقول:  النبي ألن خطیر؛ أمرٌ 
 ركالمش واسم الشرك، وصف أن وھو المیلي المبارك یوضحھ والذي لھ؛ التنبُّھ یجدر مھم شيء وھناك

 من حظب أخذ من یلحق الشرك "فوصف یقول: ھذا وفي بالشِّرك تلبُّسھ حین والوصف االسم عن یرتفع ال
 "وال ویقول: "، بالشھادتین... تلفظھ ذلك مع یغني وال مشركین، أجلھا من أھلھا اإلسالمُ  سمَّى وعوائد عقائد
 العقائد بین یفرق ال واِإلسالم بالحنفاء، تسمیتھم أولئك ینفع لم كما مسلمین؛ تسمیتھم جاھلیتنا أھل ینفع

 نع المسلوخة االصطالحیة واأللقاب الظاھرة األوصاف في االفتراق لمجرد المتماثلة واألعمال المتشابھة
  .)35(الصحیح" معناھا

 ثقافةً  واحدة، حالة على لیسوا كلھم الناس أن المعلوم من :المدعو أو المخاطب حال مراعاة -سابعاً 
 على ھمقدرت في ـ كذلكـ  متفاوتون أنھم كما االستیعاب، على والقدرة اِإلدراك، في متفاوتون ھم بل وفھماً،

 هللا إلى الداعي على یجب ذلك أجل ومن والعادات؛ الواقع وضغوط الھوى، من والتخلص الحق، قبول
  إِلیھ. التفطن ینبغي ما وھذا والزماني، المكاني المدعو حال مراعاة

 كنی ولم لتفھیمھم، العامة مستوى إلى یَنزل كان فقد) هللا رحمھ( المیلي مبارك الشیخ كان وكذلك
، علٌوِّ  من یخاطبھم  تب،ویك یقول ما عنھ لیفھموا (الدَّاْرجة)، العامیة باللھجة یجیب ما كثیراً  كان بل علِميٍّ

  "العامة". عند أو بالعامیة"، " مصطلح یردد ما كثیرا تجد ولھذا
 في حتى ــ منازلھم الناس وإنزال الكلمات، انتقاء وحسن المدعو، مع األمثل األسلوب اختیار ألنَّ 

  الفھم. وحسن المدعوین، قلوب وكسب القبول، دواعي لمن -الخطاب
   العقدیة النوازل على الحكم في التّأصیلي منھجھ :الثاني المبحث

   النّازلة على الحكم استنباط في منھُجھ األول: المطلب 
 لمیليا الشیخ أدرك :واالستدالل التلقي في أساسیین كمصدرین والسنة الكتاب على االعتماد -أّوالُ 

بَ  التقلید، سجین صار وقد الفترة؛ تلك في اإلسالمي المجتمع حالة  ومشایخ المذاھب، آلراء األعمى والتعصُّ
 لیدوالتق التعصب، لھذا التصدي في وواضحا حاسما فكان مداه، بلغ قد السوء أنَّ  أدرك ھنا ومن الطرقیة،
 أملِ  على الصحابة؛ علیھ كان وما والسنة بالكتاب المجتمع یربط أن یحاول أن لزاًما رأى فإنھ ومنھ األعمى،
   الصافي. اإلسالم اعتناق بھم والعودة الشرك، وأوحال الجھل، براثن من إنقاضھم

 عطفاً ومن أساسیةً، مسألةً  المیلي المبارك عند والسنة بالكتاب االعتصام مسألة بقیت ذلك أجل ومن
 أصولھاب العقیدة لتلقِّي األساسي المصدر یُعتبران ألنھما عنھما، الغفلة بسبب األقدام فیھ زلت خطیراً 

 فأما" الشافعي: یقول الصحیح، واالستدالل القویم، الطریق عن االنحراف أسباب من یُعدَّان كما وفروعھا،
  .)36(بتسمیتھم" یتسمون ال فكانوا والسنة، الكتاب یعتقدون فیما فمعولھم والجماعة السنة أھل
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 :)هللا مھرح( یقول ھذا وفي الناس، عقائد بتصحیح قیامھ في الرحى قُْطب المیلي المبارك جعلھما وقد
 وكل األصالن، ھذان تضمنھ لما تفصیل والسنة الكتاب في ما وكل اِإلسالم، أنبنى األصلین ھذین "وعلى

  .)37(" اِإلسالم دین عن أجنبي والسنة، للكتاب مناف فھو األصلین، ھذین نافى ما
 مصادر نأ باعتبار الشرعي، التأصیل على فتاویھم في حرصوا الذین العلماء من یُعدُّ  بذلك فالمیلي

 یكون إنماو االجتھاد؛ أو بالرأي فیھا للعقل مجال ال والسنة، الكتاب في جاء ما على مقصورة توقیفیة العقیدة
  األدلة. من األحكام استنباط في والفطري العقلي الدلیل

 القرآن من شرعي أصل إما أوال؛ بأصولھا المسألة بربط وذلك التأصیل؛ على یحرص كان أنھ كما
ًما والتابعین، الصحابة عن أثرٍ  أو السنة أو  ثرُ األ كان إذا إالَّ  اآلثار، ثم األحادیث، ثم اآلیات، ذلك في ُمقدِّ

مھ فإنَّھ بحدیث، أو بآیة متعلِّقاً    بھ. التعلق ذلك أجل من یقدِّ
 في ةً عقب الكالم؛ علم في بالخوض واالنشغال والحدیث، القرآن فھم عن اإلعراض جعل الشیخ أنَّ  كما

  .)38( إلیھ سببٌ  ھو ما أو شرك، ھو ما الناس على خفي وبذلك وتعلیمھ، بالتوحید االھتمام
 لذمھم لماءالع بعض عن نقوالت الشیخ وذكر بل الریاضة، تلك إلى بحاجة الناس كل لیس أنھ ذلك في مبینا
 لضرورةل إال العلم ھذا في الخوض من التحذیر في لمصنفات وذكره والشافعي، البر، عبد كابن الكالم، علم

 كتباً  لعامةل ووضعنا الخصوم، مع الجدال مواطن في بھا یستعینون للخاصة، المتكلمین كتب "تركنا بقولھ:
  .)39(المجید" الكتاب أسلوب على العقائد في

 اسالن أدرى كانوا والتابعین الصحابة من السلف أن ریب ال :وأقوالھم الصحابة عمل حجیّة -ثانیاًّ 
 يالشاطب یقول الشرعیة، النصوص فھم في غیرھم أقوال على مقدمةً  أقوالھم وأن وألفاظھا، السنة بأحكام

 أَْوتَاَدهُ، َوأَْرَسْوا الدین، عماد أقاموا الذین فإنھم الخصوص، على الصحابة ھي الجماعة "إن المعنى ھذا في
  .)40(ذلك..." ِسَواھُمْ  فِیَمنْ  یُْمِكنُ  َوقَدْ  أَْصًال، َضَاللَةٍ  َعلَى یَْجتَِمُعونَ  َال  الَِّذینَ  َوھُمُ 

 ىف معروفاً  یكن لم وما " یقول: الصدد ھذا وفي وفتاویھ، رسالتھ في علیھ وسار المیلي، درج ھذا وعلى
 لیسو أحد، كل على حجة فالدین بھ؛ عمل أو أحدثھ فیمن علینا وال هللا، دین من لیس عددناه الصحابة؛ عھد
  .)41("الدین على حجة أحد عمل

 الحظ بھذا األَْولى ھم ألنھم إلیھ سبقھم ادعاء یمكن ال الصالح السلف یعملھ لم عمل أي بأن ویؤكد
  .)42(إلیھ لسبقونا خیراً؛ كان ولو علیھ، وحرصھم الخیر إلى لمسارعتھم العظیم

 مل وإن الخلف، أحدثھ ما واجتنب السلف، علیھ كان بما تمسك من السعید " حجر: ابن قال كما ألنھ
  .)43(الموفق" وهللا باألصالة، المقصود األول ویجعل الحاجة، بقدر منھ فلیكتف بد؛ منھ لھ یكن

 أو عملھ أو إقراره، أو صحابي قول على إما ومعتمدا مستندا وتجده إال فتوى وال مسألة، یذكر ال فھو
 لحكما علمت "وقد بقولھ: مثال القبور على البناء مسألة في كما المسألة، في إجماعھم ذلك في مقدما تركھ،

 الرسول فیھا جلس التي األمكنة على یبنوا فلم بھ، العمل على الصحابة وأجمع وحكمتھ، القبور على البناء في
  .)44(والغزو" والعمرة الحج إلى أسفاره في

 وضوئھ فضلب بالتمسح تبركوا أنھم وثبوت الصحابة بفعل واحتجاجھ المشروع التبرك مسألة في وكما
 45(بنخامتھ والتدلك(.  
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 كانت لو "ثم بقولھ: التابعین من غیرھم أو بالصحابة بعمل وحرمتھا الزردة بدعیة على وكاحتجاجھ
 مھ كما بھا أولى السلف ولكان خیر، كل قل كما لقلت أو خیرھا، لظھر ؛-عندنا كثیرة وھي - خیراً  الزردات

   .)46(عنده الصحابة عمل حجیة على تؤكد جدا كثیرة الباب ھذا في واألمثلة خیر"، بكل منا أولى
 في میتكل أن األرض، وجھ على فقیھًا یمكن "وھل القیم: ابن یقول :الشریعة مقاصد توظیف -ثالثاً 

  .)47(العباد" مصالح باألحكام الشارع وقصد والتعلیل والمناسبة الحكمة بطالن اعتقاده مع الفقھ،
 بمكان األھمیة من یبقى الفتوى، في المیلي المبارك بمنھج والمتعلقة المسألة ھذه في الخوض قبلو

 األصل، ھذاب الشیخ اھتمام یلحظ أن الشیخ بكتب المھتم لیتمكن وذلك الشریعة، مقاصد مفھوم على التنویھ
 المالكیة فتعاری من بعضا وسأذكر بالمقاصد، المقصود في العلماء عبارات اختلفت فقد الشریعة مقاصد أما

 األحكام وبناء المكلفین مقاصد مراعاة في المذاھب ورائد األول، المقاصد مذھب ھو مذھبھم باعتباره
  .)48(علیھا

 الحكمو المعاني على الوقوف عن عبارة "ھي للمقاصد: تعریفھ في فیقول عاشور ابن الطاھر یقول
 بالمعاني المقاصد عن فیعبر الشاطبي وأما ،)49(ُمعظَِمھا" أو التشریع أحوال جمیع في للشارع الملحوظة

 رأمو بھا قصد وإنما ألنفسھا، مقصودة لیست الشرعیة "األعمال یقول: الشأن ھذا وفي عنده، كثیر وھذا
   .)50(ألجلھا" شرعت التي المصالح وھي معانیھا، ھي أخرى،

  .)51(العباد لمصلحة تحقیقھا ألجل الشریعة وضعت التي الغایات أنھا فیرى الریسوني أما
 الحكم إبداء المفتي على یَسھِّل والحكم، العلل ھذه على الوقوف أنَّ  لنا یتضح التعاریف ھذه خالل ومن

 بین معاجا البحث ھذا فكان معلال، الحكم باعتبار الحكم، ذلك قبول المستفتي على سیسھل كما الشرعي،
 بأصول طةالمرتب المسائل في بالفتوى المتعلق المقاصدي االجتھاد قواعد من جملة وبین الشرعي التأصیل

   اإلسالمیة. العقیدة على الحفاظ أجل من ھذا وكل الدین،
 في بالمقاصد؛ الخاص والتوظیفي االستداللي الجانب من النوع ھذا على المیلي المبارك تكلم وقد

 دمقاص إلى المقاصد فیھ قسم حیث العبادات؛ مثل مثلھ بالعادات اِإلخالص تعلق جانب عن كالمھ سیاق
 ادیةالع المباحات ھي واألخرى للنفس، فیھا حظ ال التي الفروض من األولى وعدَّ  تابعة، ومقاصد أصلیة،

  المكلف. حظ فیھا روعي التي
 حتى ھواه داعیة عن المكلف إخراج برأیھ ھو الشریعة وضع من الشرعي المقصد أنَّ  إلى مشیرا

  .)52(اضطراراً  � عبد ھو كما اختیاراً  � عبداً  یكون
 من عدیدال في ومقاصدھا أسرارھا وبیان األحكام بتعلیل المیلي المبارك عنایة جلیا ظھر قد فإنھ ومنھ

 ،)53(هللا بغیر الحلف عن النھي في الحكمة كذكره عدیدة، مسائل في "الحكمة" لفظ من یكثر فتجده فتاویھ،
، وذكره الغرض من بعثة أنَّ كل نبي ھو توحید الخلق على توحید )54(العبادات  مشروعیة من والحكمة

الحكمة من التكلیف وھو تكمیل ، وذكره )56(، والحكمة من مدح الفأل وذم الطیرة )55(الخالق، وإقامة دینھ 
  .)57(اِإلنسان باتباعھ شریعة الملك الدیان، وغیرھا

، وذكره العلة من تحریم الذبح لغیر )58(علة الجمع بین لفظ الشھادتین ومعنى الشرك أما عن العلة فقد ذكر
افع ى سواه غیر رهللا بقولھ: "وتقدم القول بأن النیّة ھي علة التحریم، وأن اللفظ باسم هللا مع القصد إل

، وأما عن بیان أسرارھا فظاھر ذلك جلیا في عدة مناسبات، كما ذكر عن أركان اِإلسالم الخمسة؛ )59(للحرمة"
 أیضا وِمْثلُھُ  ،)60(وذكر السر في ذلك أنما شرعت كسائر العبادات، لالحتفاظ بالتوحید، واالبتعاد عن الوثنیة
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 ریحةص وھي حال، كل في المتكررة بالتلبیة المصحوب باِإلحرام، افتتاحھ عن السر و الحج عن حدیثھ عند
 دبمقاص واھتمامھ الشیخ عنایة مدى على تؤكد كثیرة ھذه في واألمثلة ،)61(الشریك بنكران التوحید حیاطة في

  بالعقائد. الخاص التشریع
 حرم،م إلى بھا یُتوصل والتي اإلباحة، ظاھرھا التي الوسائل منع ھي الذرائع سدُّ  الذرائع: سد -رابعاً 

  .)62(لھا ودفًعا الفساد، لمادة حسًما
وھذا الباب ھو تقریبًا تابعٌ لألصل السابق من مقاصد الشریعة؛ باعتبارھا تمثل الدور الدفاعي والوقائي 

  .)63(بالنسبة لمقاصد الشریعة كما ذكر ابن القیم
مل الجانب العملي والعقائدي بالدرجة ولما كانت ھذه القاعدة كأصل من أصول األدلة عند المالكیة؛ تش

"ومن االحتیاط القول بسد الذرائع، وھو مذھب مالك وأصحابھ، ومروي عن أحمد بن  یقول المیلي:األولى؛ 
  .)64(حنبل"؛ مستشھدا علیھا بأدلة من الكتاب والسنة

لیا وھذا ما یبدو جوقد أْولى المیلي أھمیة كبیرة لھذه القاعدة عند تناولھ للعدیِد من المسائل العقدیة،  
ألنھ  ،)65(واضحا، وخصوصا إذا اعتبرنا أنَّ التوحید ھو مالك األعمال وقوامھا، ومنھ بدایتھا وإلیھ نھایتھا

ل لُوجد ُجلَّ آیاتھ دعوة إ   .)66(لى التوحید ونبذ الشركلو یُنظر في كتاب هللا وتُُؤمِّ
أَنَّ سد الذرائع المفضیة إِلَى الّشرك والمعاصي من أعظم اْلقََواِعد الشَّْرِعیَّة ، ألن النبي وقد ذكر المیلي 

 67(وأصحابھ رضوان هللا علیھم كانوا یحتاطون لالعتقاد أي احتیاط، حتى ال یَُزْل أو یَُكدََّر باالختالط(.  
  .)68(أشار إلى أنَّ الشرك بعضھ صریح، وبعضھ ذریعة إلیھ فنھى عنھ حیاطة للتوحید وصیانة لھ كما

وبھذا یتضح أن المیلي بھذا األصل سائٌر على نھج سابقیھ من علماء المالكیة، مبرزا أھمیتھ في الجانب 
وعمل  النبي نة العقائدي، وبخاصة مسائل التوحید كما ھو صنیع األولین، ودلیلھ في ذلك القرآن وس

  أصحابھ رضوان هللا علیھم. 
وقد وظف ھذه القاعدة وھذا األصل، في جل فتاویھ كالنھي عن الرقیة باأللفاظ المنقولة غیر معقولة 

ا لذریعة الشرك  طلباً للسالمة، لكي ال یعتقد وفي تنصیب المسلم نفسھ المطلوب منھ الدعاء ،)69(المعنى، سّدً
  .)70(وأنَّ االنتصاب للدعاء وسؤالھ ذریعة إلى الشركأنھ أفضل من الطالب، 

مشابھة أھل الجاھلیة بتعلیق ما ال یتبرك بھ من نحو حلقة أو عقرب أو  وكذھابھ أیضا إلى النھي عن 
، واألمثلة في ھذا )71( ودعة، مع السالمة من اعتقاد المشركین؛ فھذا غیر شرك، ولكنھ ممنوع؛ سّداً للذریعة

  كثیرة جدا.
 لمصالح ھو إنما الشرائع "وضع : )هللا رحمھ( الشاطبي یقول :والمفاسد المصالح مراعاة -خامساً 

  .)72("مًعا واآلجل العاجل في العباد
ویقول: "المصالح المجتلبة، والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حیث تقام الحیاة الدنیا للحیاة 

  .)73(األخرى"
ومفسدتھا ھي سخط هللا وعذابھ، وإنما اعتبر ما یجلبھما  ألن مصلحة اآلخرة ھي رضوان هللا ونعیمھ،

  .)74(مصلحة ومفسدة من باب إعطاء الوسائل حكم المقاصد، وإعطاء األسباب حكم مسبباتھا
 متجل ھو ماك العملیة، العقدیة المسائل من كثیر في الصور متجل المقصد ھذا أن إلى بالنظر تبین وقد

 على ظحاف الذي الشرع مقصود من ھو النظر عند الشرعیة المصلحة تحقیق ألن وذلك الفقھیة، المسائل في
 والمعامالت واألخالق والعبادات العقائد في الشرعیة فالنصوص ومنھ الضرر، فیھ ویدفع النفع فیھ یجلب ما
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 صولھاأ بمختلف فالعقیدة المفاسد، ودفع المصالح لتحقیق بأنھا معللة جاءت وغیرھا والعقوبات المالیة
ین إلى ھدایتھ في اإلنسان مصالح لرعایة جاءت إنما وفروعھا   .)75(الصحیح واإلیمان الحق، الدِّ
 الكریم لقرآنا آیات استقراء بدلیل مصلحة؛ فیھ عما تنھى أو مفسدة فیھ بما تأمر أن یستحیل الشریعة إذِ 
  .)76(العباد إلى عائدة مصلحة على مشتمال منھا حكم كل وإن ، النبي وأحادیث

ویندرج تحت ھذا المقصد أیضا ما یسمى بالنظر إلى المآالت، ومعناه أن ینظر المجتھد في تطبیق 
النص؛ ھل سیؤدي إلى تحقیق مقصده أم ال؟ فال ینبغي حینئذ للناظر في النوازل والواقعات التسرع بالحكم 

  والفتیا إال بعد أن ینظر إلى ما یؤول إلیھ الفعل.
یبقى و ابت في الشریعة دلت علیھا النصوص الكثیرة باالستقراء التام،وقاعدة اعتبار المآل أصل ث

النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعاً كانت األفعال موافقة أو مخالفھ، وھو مجال للمجتھد صعب 
  .)77(المورد، إال أنھ عذب المذاق، محمود الغب، جاٍر على مقاصد الشریعة

یرا على ھذه القاعدة، وعلى ھذا األصل العظیم في الشریعة ونجد أن المیلي في رسالتھ یركز كث
ھ، الخاصة بحفظ التوحید وحمایة جنابمن خالل توظیف المصلحة والمفسدة في العدید من المسائل  اإلسالمیة؛

ومفاسد الزردة ، )79(، وحدیثھ عن مفاسد أصحاب الرقیة والعزیمة)78(حیث تعرضھ لمفاسد االنتصاب للدعاء
  .)81(طلب الشفاعة من األموات، ومفاسد )80(

  : العقدیة النوازل على بالنصوص االستدالل في منھجھ الثاني: المطلب
 كثاراإل على بالحرص المیلي عنایة ظھرت قد :والحدیث القرآن بنصوص االستدالل من اإلكثار -أّوالً 

 قبیل من ھو المنھج وھذا الواحدة، المسألة في آیة من أكثر یورد أنھ وذلك والسنة؛ بالقرآن االستدالل من
 من اتآی أنھا وذلك الموضوعي بالتفسیر یلحق أن یمكن أیضاً  اإلیراد ھذا أن كما بالقرآن القرآن تفسیر

 علجمی شامل غیر ذلك كان وإن واحد، موضوع إیضاح في الشتراكھا جمعت وقد القرآن في متعددة مواضع
  أحیاناً. الموضوع في اآلیات

س ونفومعنى الوالیة، ومعاني المحبة،  ،الشرع في ودالالتھ الشرك لمعاني بیانھ ذلك؛ أمثلة ومن
سلكھ مع معاني لفظة التدبر في القرآن، بإیراده لجملٍة من اآلیات حتى یتبین حقیقة ھذه األلفاظ  الشيء

  .)82(والمعاني
صارى على والنأما طریقتھ في االستشھاد والتدلیل، فكان الشیخ یستدل بما نزل من اآلیات في الیھود 

 یقع فیھ المسلمین من المخالفات العقدیة الشركیة، فھو ال یرى قَْصرھا على سبب نزولھا فقط، وینزلھ على ما
 ولھ:بق )رحمھ هللا(بل ھي عامة، ألن العبرة عنده بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، وقد جلَّى ھذه المسألة 

  "وقد وضع العلماء قاعدتین في ھذا الباب:
  قولھم: "العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب". إحداھما

" شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد ناسخ"، فكان الواجب في رأیھ االعتناء بما نزل في غیرنا  والثانیة: أنَّ
  .الخاطئة واألفعال المنكرة، واألقوال لنحفظ أنفسنا من مشابھتھم في العقائد الزائفة،

 نصیحةو الحادثة، على للنص تطبیق ھو دیننا أھل على قبلنا فیمن النازلة اآلیات تنزیل أنَّ  رأى كما
 المرء یفید فال ؛النعوت تلك أصل ھي التي النفسانیة الصفات ویدعوا اللفظیة، بالنعوت یغتروا ال أن للمؤمنین

  معاند". كتابي أو ضال مشرك صفات النفسانیة وصفاتھ بالمسلم ینعت أن
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شرع هللا لمن قبلنا عقائد وأعماًال أنكر علیھم مخالفتھا، ولم یرد ناسخ  ویقول في موضع آخر: "وقد
یعفینا من ذلك اِإلنكار عند وقوع المخالفة منا، وكثیراً ما نجد في عبارات المفسرین أن اآلیة نزلت في بني 

ولعنھم، ومثل  إسرائیل مثًال، وأنھا متناولة من كان على مثل حالھم من ھذه األمة، مثل آیة الكاتمین للعلم
   ]".44[البقرة:  أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِرِّ َوَتْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَْتلُوَن اْلِكتَابَ  آیة:

  .)83(واستشھد لھذا التعمیم بجملة من اآلیات واألحادیث واآلثار
المناسبة  المسألة المذكورة،وأحیانا یجمع ویمزج ما جاء من اآلیات واألحادیث في الباب الواحد، أو 

، )86(، "ما جاء في السحر")85(، "ما جاء في التبرك")84(جاء في الكھانة وما في حكمھا" للباب ، كقولھ: "ما
  ...، ثم یدرج تحتھا آیات وأحادیث مناسبة للمسألة.)87("ما جاء في الشفاعة"

 في تندامس الواحدة، المسألة حكم بیان في األحادیث یجمع فإنھ النبویة لألحادیث واألمر ذاتُھُ بالنسبة
 وابن والنسائي داود أبي وسنن والموطأ ومسلم البخاري صحیحي عن یروي تجده بحیث السنة، بكتب ذلك

 رحش للباجي، الموطأ شرح المنتقى مثل: الحدیثیة، بالشروحات كبیرة عنایة أْولى كما والترمذي، ماجھ
 من رھاوغی مسلم، على النووي شرح حجر، بن أحمد للحافظ البخاري بشرح الباري فتح للزرقاني، الموطأ

  الشروحات.
 العقدیة، لمسائلا بیان في التفسیر على الشیخ تركیز إن :المفسرین وأقوال بالتفسیر العنایة -ثانیاًّ 

 القرآن يف یشاكلھا ما لفھم أساسا تكون حتى وذلك العقدي، الُبْعد ذات اآلیات في خصوصا یتجلى وتأصیلھا
 تتضمن التي واآلثار اآلیات إیراد في فائقة عنایة هللا رحمة للشیخ كان ولقد نفسھ، بالموضوع یتعلق مما كلھ؛

  إلیھ. الوصول المراد العقدي الحكم
 الرزاق، عبد سیركتف التابعین عن بالمأثور تعتني التي منھا وخاصة التفسیر، بكتب ھذا في استعان وقد
 علومھم عنھم تلقوا قد ،)علیھم هللا رضوان( الكرام الصحابة تالمذة باعتبارھم وغیرھم، والبغوي، والطبري،
   الصافي. منھلھم من ونھلوا ومعارفھم،

 لتابعین،ا تفسیر حجیة إلى یمیل وكأنھ حتى العالیة المنزلة التفسیر من النوع ھذا أنزل أنھ حتى بل
  وغیرھم. البصري، والحسن والضحاك، المسیب، بن وسعید جبیر، بن وسعید وقتادة، كمجاھد،

 والقواعد ألصول،ا إلى بالنظر یكون أنما والتأصیل التقعید للمسائل: والتأصیل بالتقعید العنایة -ثالثاً 
 ینطبق يكل "حكم المحققون: تعریف علیھ جرى كما الفقھیة والقاعدة فتواه، وتقوي الفقیھ تقوي التي ھي

  .)88(منھ أحكامھا لیتعرف جزئیاتھ على
 یرجع وى،الفت في صلبة أرض على الفقیھ أو القاضي أو المفتي تجعل أن الفقھیة القواعد ھذه وفائدة

 ضبطةمن الفتوى بذلك فتكون األصولي، الدلیل مع الحكم منھا فیستنبط قاعدة أو ضابط إلى خاللھا من
 بقدر نھأ ریب وال واألصول، القواعد ضبط لعدم الفتاوى؛ في التخبطات من كثیراً  ترى ولذلك وصحیحة،

 ما تحت والحوادث المسائل وإدراج المطلوب، إدراك یسھل واستحضارھا، وضبطھا القواعد تلك إتقان
 ستغنىا بقواعده، الفقھَ  ضبط "ومن :)هللا رحمھ( القرافي یقول الفقھ، وضوابط األحكام، قواعد من یناسبھا

 لشاسعَ ا وأجاب وتناسب، غیره عند تناقض ما عنده واتَّحد الكلیات، في الندراجھا الجزئیات؛ أكثر حفظ عن
ل وتقارب، البعید  لمقامینا فبَْینَ  البیان، من فیھ أشرق لما صدره وانشرح األزمان، أقرب في ِطلبتھ وحصَّ
  .)89(شدید" تفاوت المنزلتین وبین بعید، شأْوٌ 
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 ؛امةالع القواعد بذكر وذلك بالتأصیل؛ االھتمام المیلي الشیخ عند االستنباطي المنھج سمات ومن
 دلیل یةاآل في یكون أو اآلیة من مستنبطة كلیة قواعد وأغلبھا منطقیة، عقلیة وتارة فقھیة، أم كانت عقدیة
  علیھا.

 الشروط ذكرب وذلك علیھا؛ التفریع ثم تصویرھا، في والتدرج للمسألة تقریره عند بعرضھا یقوم حیث
  التوسل...إلخ. التبرك، الوالیة، مسألة في جلي ظاھر ھو كما التقسیمات أو الضوابط، أو

 حكم عن حدیثھ عند مثال فنجده القواعد، تلك على الفتوى بناء في والمتانة الصالبة تلك تلتمس بحیث
 لغیر حالذب« كقولھ: والعبادات النیة في القواعد من مجموعة فیقرر هللا لغیر الذبح في داخلة وھي الزردة،

 ،»للسانا یلفظھ بما ال القلب یعقده بما واللسان القلب اختالف عند العبرة« وقولھ: ،)90( »هللا لغیر كالصالة هللا
مھا قاعدة وھي  ، »للحرمة رافع غیر سواه إلى القصد مع هللا باسم اللفظ« وقاعدة: الطاعات، جمیع على عمَّ

 ھي ةالنیّ« وقاعدة: ،»الظواھر معھ تقبل وال للنیة الحكم تجعل قرائن بھ تحف ما السرائر من إن« : وقاعدة
   .)91(»للحرمة رافع غیر سواه إلى القصد مع هللا باسم اللفظ وأن التحریم، علة

 والغرض التوحید، مسائل من النوع ھذا وضّمنھا ومنطقیة العقلیة القواعد من مجموعة ذكر أنھ كما
 ،)92(»حّساً  كالمعدوم شرعاً  المعدوم« لقاعدة: كذكره اإلقناع، وحسن والبیان الحجة في الزیادة ذلك من

 شيء في الشركاء اجتماع« وأن: با�، مشركا كونھ مادام كعدمھا وجودھا المشرك عبادة أن منھا ومقصوده
 اللغوي تعریفھ سیاق في ذكرھا ،)93(»آخر على قسط زیادة یمنع وال منھ، أنصبائھم تساوي یقتضي ال

  للشرك.
 مانھز في والمتعصبة المقلدة على بھا ردَّ  التي األصولیة القواعد بعض ذكر الصدد ھذا في أنھ كما
 ،)94(»صومالمع من إال حجة التقریر أو الفعل یكون ال« بقولھ: فردَّ  والخلق، الدین على ُحّجة بجعلھم للمشایخ؛

 وتجنب االتباع لزوم منھا قصده قواعد وغیرھا وھذه ،)95(»مبدوع والمبدوع المشروع من المركب « وقولھ:
  االبتداع.

 كتاباتھ ضاستعر ومن فصیحة، عربیة لغة الشیخ عند التألیف لغة :العربیة اللغة علوم توظیف -رابعاً 
 ذلك من ضوالغر إلیھا، احتاج إذا اللغویة؛ المعاني على للمسائل معالجتھ في دائما یركز فتجده ذلك، لھ تبین
 وإالّ  لذلك، لةوسی اللغة باعتبار منھ، السلیم واالستنباط وجل، عز هللا كتاب فھم في الصحیحة الطریقة بیان
 المسائل، كل في عنده الشرعي الحكم معالم رسم في المنھج ھذا سلوك على رسالتھ بدایة في الشیخ نبھ فقد
 جھلٍ  من یھإل وصلوا وما المسلمین لحال متأسفا وبدا ن العربیة اللغة على الشیخ دافع بل بذلك یكتف ولم

 من ببس العربیة "اللغة معاتبا: فقال خاللھا من یُفھم التي ومادَّتُھ، القرآن لغة باعتبارھا العربیة؛ باللغة
، وقال معاتبا: "وسالئقنا في ذوق الكالم )96("المتناقضات بین یجمعون العربیة، أذواقھم وفساد الشك، أسباب

  .)97(العربي قد فسدت؛ فأنى لنا بفھم كالم ربنا"
  منھا: بعضا نذكر كثیرة أمورٍ  في العربیة اللغة بعلوم الشیخ عنایة تجل�ت وقد
 یدخل إنما وھذا الشرعیة الحقائق فھم على بھا لیستعین وذلك :والشرعیة اللغویة بالتعریفات العنایة -1
، بل )98(اللغویة" الحقائق على انبنائھا في الشرعیة الحقائق "سنة قال: أن كما وتصورھا، النازلة فھم في

وتجد الشیخ أحیانا یستفیض في التعاریف اللغویة وجمع أقوال اللغویین الشراح، ویقول: "والتصور الذي 
مستعینا ؛ )99(نحاولھ ھنا ھو تحریر معنى اللفظة لغة وشرعاً، وضبطھا نطقاً ووضعاً، وھو بالعلم أنسب"
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للفیروزآبادي،  وس المحیط"في ذلك كلھ بالقوامیس والمعاجم مثل: "الصحاح" للجوھري، و "القام
  . والمعاجم اللغة كتب من وغیرھا منظور، البن العرب" "لسان للفیومي، المنیر" و"المصباح

 وأ اللغویة الفروق بیان على یحرص أیضاً  دالئلھا ومن :والشرعیة اللغویة الفروق بعلم عنایتھ -2
 بھا، الخبیر للغةا في المتأمل إال بینھا یمیز وال ترادفھا، یظن التي المعنى في المتقاربة الكلمات بین الشرعیة

 وق"الفر علیما: أعتمد مصدرین وأھم المصدر، إلى ذلك في محیال االختصار؛ مسلك سلك ذلك في أنھ إال
  .)100(للقرافي البروق" أنواع في "الفروق وكتاب العسكري، ھالل ألبي اللغویة"

 بحیث والنظم، بالشعر كبیرا تأثُّرا نحس بحیث رسالتھ، في بارزة مكانة الشعر احتل لقد :بالشعر عنایتھ -3
 األمر ھذا ارص وقد بھ، لالستشھاد وأحیانا للمقصود، مناسبة تكون یذكرھا بأبیات المسائل لبعض أحیانا یذیل
 تبارباع والنظم، النثر بین المزج أو منظومات، قالب في بجعلھا إما وذلك مؤلفاتھم، في العلم أھل عادة من
 اھدشو إلى یرجع المیلي أن ونجد ومستمر، باق الحفظ، وسھل النثر، سماع من وأمتنع ألذ النظم سماع أن
 ربیعة بن یدكلب والمعلقات المشھورات، التسع القصائد بأصحاب استشھد قد فإنھ والحدیث، القدیم الشعر من

  واألعشى. العبسي، عنترة القیس، امرؤ حلزة، بن الحارث سلمى، أبي ابن وزھیر العامري،
 كعلم ى؛األخر اللغة علوم توظیف أن كما ،صاحبھ إلى ونسبتھ القائل ذكر دون بالقول یكتفي وأحیانا

 بیة،العر اللغة بعلوم وتضلعھ ومعرفتھ فھمھ على منھ دلیل وھذا كذلك، مؤلفھ في ظاھر واإلعراب البیان
  واسعة. رحمة الشیخ هللا رحم

  :الخاتمة
 وَصْحبِھِ  آلھ وعلى للعالمین، رحمةً  هللاُ  أرسلھ َمنْ  على والسالمُ  والصالةُ  العالمین، ربِّ  � الحمدُ 

ین، یوم إلى وإخوانِھ   وبعد: الدِّ
 مَّ أھ أذكر أن ولُبِّھ، الموضوع بجوھر وتذكیراً  للفائدة، تتمیماً  عليَّ  لزاماً  أرى البحث ھذا ختام في

  یلي: ما وھي بھ، المتعلقة التوصیات وبعض نتائجھ
 الدعوة في وھام أساسي إصالحي دورٌ  لھ كان علمیة، قامة ذات بارزة؛ كشخصیة المیلي المبارك ظھور -1

  وجل. عز هللا إلى
 ركالش محاربة على بحرصھ وذلك المیلي، المبارك لدعوة والممیَّز الغالب الشيء ھو العقدي اإلصالح -2

  . والبدع
   المیلي. الشیخ عند العقدي اإلصالح مصدر الصحابة وعمل ، نبیھ وسنة تعالى، هللا كتاب -3
 والسنة الكتاب على المیلي المبارك الشیخ عند العقدیة النازلة على الحكم في االستنباط منھج ارتكاز -4

   وأقوالھم. الصحابة وعمل واإلجماع،
 اعتبار نم الشریعة؛ لمقاصد توظیف وحسن اطالع، وسعة فھم، قوة إلى تحتاج العقدیة النازلة في الفتوى -5

  المیلي. الشیخ عند الفتوى بھ تمیزت ما وھذا والتصرفات، األفعال مآالت إلى والنظر المصالح،
 عدم كذاو والحسن، األمثل األسلوب باختیار المدعویین، حال مراعاة هللا إلى للداعیة اإلیمانیة الدَّعائم من -6

   والشرك. بالكفر علیھم األحكام إطالق في التسرع
  :البحث ختام في أوصي كما

   عصر.ال ھذا في وخصوصا ودعوة، ومنھجا مضمونا عموما، الفتوى بناء في المیلي المبارك من االستفادة -1
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 خالل نم للشیخ األصولیة أو العقدیة، باالختیارات تھتم ودقیقة موسعة أكادیمیة دراسة على التشجیع -2
  وفتاویھ. كتاباتھ

  العالمین. رب � الحمد أن دعوانا وآخر محمد نبینا على وسلم هللا وصلى أعلم وهللا
  والمراجع المصادر فھرس

 لبنان، ،وتبیر العلمیة، الكتب دار :الناشر إبراھیم، السالم عبد محمد :تحقیق العالمین، رب عن الموقعین إعالم القیم، ابن -1
  ).1/166( ،)م1991- ھـ1411( األولى، :الطبعة

  ).2/321( ،)م1968 ـ ھـ1388( ،1ط  الجزائریة، الشركة ومكتبة دار :الناشر طالبي، عمار :تحقیق بادیس، ابن آثار -2
 .)م1997( ،1ط  اإلسالمي، الغرب دار :الناشر اإلبراھیمي، طالب أحمد :وتقدیم جمع اإلبراھیمي، البشیر محّمد آثار -3
 .)3/16( األولى، الطبعة الجزائر،، قسنطینة البعث، مطبعة :الناشر دبوز، علي محمد الجزائر، في اإلصالح أعالم -4
  ).م1990 - ھـ1411( األولى، :الطبعة العلمیة، الكتب دار :الناشر السیوطي، الدین جالل والنظائر، األشباه -5
 - ھـ1412( األولى، :الطبعة السعودیة، عفان، ابن دار :الناشر ، الھاللي عید بن سلیم :تحقیق الشاطبي، االعتصام، -6

 ).4/242( ،)م1992
  ).7/409( ،)1988( لبنان،، بیروت اإلسالمي، الغرب دار :الناشر هللا، سعد القاسم أبو الثقافي، الجزائر تاریخ -7
  ).1/34(د.ط، د.ت،  بمصر، صبیح مكتبة :الناشر التفتازاني، الدین سعد التوضیح، على التلویح شرح -8
 األولى، :الطبعة المتحدة، الفنیة الطباعة شركة :الناشر سعد، الرؤوف عبد طھ :تحقیق القرافي، الفصول، تنقیح شرح -9

  ).4/242( ،)م1973 - ھـ1393(
 ـــ 2/277( ،)م1988 - ھـ1409( :النشر عام والتوزیع، والنشر الطباعة الفكر دار :الناشر عیاض، القاضي الشفا، -10

278(.  
  -ھـ1398( ط،. د لبنان، بیروت، المعرفة، دار :الناشر القیم، ابن والتعلیل، والحكمة والقدر القضاء مسائل في العلیل شفاء -11

  .)م1978
 :الطبعة ان،لبن، بیروت والنشر، والترجمة للتألیف الثقافیة نویھض مؤسسة :الناشر الجزائر، أعالم معجم نویھض، عادل -12

  ).م1980 - ھـ1400( الثانیة،
 كتبةم :النشر دار رمضان، الصالح محمد :روایة بادیس، ابن النبویة، واألحادیث القرآنیة اآلیات من اإلسالمیة العقائد -13

  .الثانیة :الطبعة الجزائر، وشركاؤھما، داود بو مرازقھ الجزائریة الشركة
 ؤسسةم :الناشر األرنؤوط، شعیب :تحقیقھ الیماني، الوزیر محمد القاسم ألبي السنة عن الذب في والقواصم العواصم -14

  ).178 /4( ،)م1994 - ھـ1415( الثالثة، :الطبعة بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة الرسالة
 ى،األول :الطبعة العلمیة، الكتب دار :الناشر الحموي، الدین شھاب والنظائر، األشباه شرح في البصائر عیون غمز -15
  ).1/38( ،)م1985 - ھـ1405(
 وزیع،والت للنشر الرایة دار :الناشر محمود، الرحمن عبد أبي :وتعلیق تحقیق ومظاھره، الشرك رسالة المیلي، المبارك -16

  .)م2001 - ھـ1422( األولى :الطبعة
 دار :رالناش الدین، شمس أحمد وأحادیثھ آیاتھ وخرج علیھ علق ، بادیس ابن النذیر، البشیر حدیث من التذكیر مجالس -17

  .)م1995 - ھـ1416( األولى، الطبعة لبنان،، بیروت العلمیة الكتب
 لمدینةا الشریف، المصحف لطباعة فھد الملك مجمع :الناشر قاسم، بن الرحمن عبد :تحقیق تیمیة، ابن الفتاوى، مجموع -18

  ).35/165( ،)12/466( ،)م1995/ھـ1416( السعودیة، العربیة المملكة النبویة،
 والشؤون األوقاف وزارة :الناشر الخوجة، ابن الحبیب محمد :تحقیق عاشور، بن الطاھر اإلسالمیة، الشریعة مقاصد -19

  ).2/21( ،)م2004 -ھـ1425( قطر، اإلسالمیة،
  ).1/462( ،)م1970 - ھـ1390( ،1ط  لقاھرة،، االتراث دار مكتبة :الناشر صقر، أحمد :تحقیق البیھقي، الشافعي، مناقب -20
 األولى، :الطبعة اإلسالمیة، سعود بن محمد اإلمام جامعة :الناشر سالم، رشاد محمد :تحقیق تیمیة، ابن السنة، منھاج -21
  .)244 /5( ،)م1986 - ھـ1406(
  .)121 -120 /3( ،)م1997 -ھـ1417( ،1ط  عفان، ابن دار :الناشر سلمان، آل مشھور :تحقیق الشاطبي، الموافقات، -22
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  .)م1992 -ھـ 1412( ،2ط  اإلسالمي، للكتاب العالمیة الدار :الناشر الریسوني، أحمد الشاطبي، عند المقاصد نظریة -23
  .)م1999 -ھـ1420( ،1ط  لبنان،، بیروت، العلمیة الكتب دار :الناشر اإلسنوي، الوصول، منھاج شرح في السول نھایة -24
 الثانیة، :الطبعة سوریا،، دمشق والتوزیع، والنشر للطباعة الخیر دار :الناشر ،الزحیلي محمد ، الفقھ أصول في الوجیز -25
  ).104 -1/103( ،)م2006 -ھـ1427(

  الھوامش:

، لبنان، وتبیرابن القیم ، إعالم الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: محمد عبد السالم إبراھیم، الناشر: دار الكتب العلمیة،  )1(
  ).1/166م)، (1991 -ھـ 1411الطبعة: األولى، (

انظر ترجمتھ: عادل نویھض، معجم أعالم الجزائر، الناشر: مؤسسة نویھض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت،  )2(
)؛ محمد علي دبوز، أعالم اإلصالح في الجزائر، الناشر: مطبعة 325م)، (ص/1980 -ھـ 1400لبنان الطبعة: الثانیة، (

)؛ أبو القاسم سعد هللا، تاریخ الجزائر الثقافي، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، 3/16البعث، قسنطینة الجزائر، الطبعة األولى، (
  ).7/409)، (1988( لبنان،، بیروت

  آثار محّمد البشیر اإلبراھیمي، جمع وتقدیم: أحمد طالب اإلبراھیمي، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األولى، )3(
  ).2/183م)، ( 1997(
  ).3/575ار محّمد البشیر اإلبراھیمي، (المصدر نفسھ، آث )4(
رسالة الشرك ومظاھره، المبارك المیلي، تحقیق وتعلیق: أبي عبد الرحمن محمود، الناشر: دار الرایة للنشر والتوزیع،  )5(

  ).44م)، (ص/2001 -ھـ 1422الطبعة: األولى (
  ).97المصدر نفسھ، (ص/ )6(
  ).48المصدر نفسھ، (ص/ )7(
  ).44، (ص/ المصدر نفسھ )8(
  ).1/69إعالم الموقعین عن رب العالمین، ( )9(
  ).380الشرك ومظاھره، (ص/ )10(
  ).338المصدر نفسھ، (ص/ )11(
  ).179المصدر نفسھ، (ص/ )12(
  ).378المصدر نفسھ، (ص/ )13(
  ).78المصدر نفسھ، (ص/ )14(
، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: األولى، باه والنظائر، شھاب الدین الحمويغمز عیون البصائر في شرح األش )15(

  ).1/38م)، (1985 -ھـ 1405(
  ).6م)، (ص/1990 -ھـ 1411األشباه والنظائر، جالل الدین السیوطي، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: األولى، ( )16(
  ) فما بعدھا.453، (ص/ك ومظاھرهانظر: الشر )17(
  ).162الشرك ومظاھره، (ص/ )18(
  ).423المصدر نفسھ، (ص/ )19(
  ).201المصدر نفسھ، (ص/ )20(
  ).418)، (ص/202ــ  200انظر: المصدر نفسھ ، (ص/  )21(
  ).417انظر: المصدر نفسھ، (ص/ )22(
 2/277م)، (1988 -ھـ 1409والتوزیع، عام النشر: (ینظر: الشفا، القاضي عیاض، الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر  )23(

محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الطبعة:  )، منھاج السنة، ابن تیمیة، تحقیق:278ـ 
یقھ: تحق)، والعواصم والقواصم في الذب عن السنة ألبي القاسم محمد الوزیر الیماني، 5/244م)، (1986 -ھـ1406األولى، (

  ).178/ 4م)، (1994 -ھـ 1415، (3ط ، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طؤواألرنشعیب 
  ).4/200م)، (1997ھـ/ 1417مشھور آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: األولى، ( الموافقات، الشاطبي، تحقیق: )24(
انظر: مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، تحقیق: : عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف،  )25(

  ).35/165)، (12/466م)، (1995ھـ/1416المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، (
شركة الطباعة الفنیة المتحدة، الطبعة:  انظر: شرح تنقیح الفصول، القرافي، تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد، الناشر: )26(

  ).4/242م)، (1973 -ھـ 1393األولى، (
  ).54الشرك ومظاھره ، (ص/ )27(

                                                        



  الجزائري المجتمع في العقدیة النوازل أحكام استنباط في المیلي المبارك منھج 
 

  

  455                                                                                                                    اإلحیاء مجلة
 

                                                                                                                                                                             
  ).57المصدر نفسھ، (ص/ )28(
  ).52المصدر نفسھ، (ص/ )29(
  ).194 -193الشرك ومظاھره، (ص/ )30(
  ).313 -312المصدر نفسھ، (ص/ )31(
  ).247 -242(ص/ )،237 -234المصدر نفسھ، (ص/ )32(
قال الطُّوفي: "والمناط: ما نیط بھ الُحْكم، أي: ُعلِّق بھ، وھو: الِعلَّة التي ُرتَِّب علیھا الُحْكم في األصل"،  المناط معناه: )33(

  ).3/233م)، (1987ھـ ــ 1407، (ط انظر: مختصر الروضة، الطوفي، تحقیق: عبد هللا التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 
)؛ ومسلم 6104)، برقم: (8/26اري في: صحیحھ، كتاب األدب، باب من كفر أخاه بغیر تأویل فھو كما قال، (أخرجھ البخ )34(

  ).60)، برقم: (1/79حال إیمان من قال ألخیھ المسلم یا كافر، ( في: صحیحھ، كتاب اإلیمان، باب
  ).60ـــ  59الشرك ومظاھره، (ص/ )35(
ـ 1390، (1ط القاھرة، ، صقر، الناشر: مكتبة دار التراث تحقیق: أحمد مناقب الشافعي، البیھقي، )36(   ).1/462م)، (1970 -ھ
  ).63الشرك ومظاھره، (ص/ )37(
  ).47المصدر نفسھ، (ص/ )38(
)، وعلى ھذا األسلوب جرى شیخ المؤلف العالّمة ابن بادیس رحمھ هللا تعالى تعلیماً وتألیفاً، 49المصدر نفسھ، (ص/ )39(

  وانظر رسالتھ: العقائد اإلسالمیة من اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة، ابن بادیس، روایة: محمد الصالح رمضان
  و داود وشركاؤھما، الجزائر، الطبعة: الثانیة.دار النشر: مكتبة الشركة الجزائریة مرازقھ ب 
 -ھـ 1412االعتصام، الشاطبي، تحقیق: سلیم بن عید الھاللي ، الناشر: دار ابن عفان، السعودیة، الطبعة: األولى، ( )40(

  ).4/242م)، (1992
  ).28الشرك ومظاھره، (ص/ )41(
  ).430المصدر نفسھ، (ص/ )42(
  ).13/253ھـ)، (1379بیروت، (، ابن حجر، الناشر: دار المعرفة فتح الباري شرح صحیح البخاري، )43(
  ).363الشرك ومظاھره، (ص/ )44(
  ).154المصدر نفسھ، (ص/ )45(
  ).384المصدر نفسھ، (ص/ )46(
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل، ابن القیم، الناشر: دار المعرفة، بیروت، لبنان، دون طبعة،  )47(

  ).205م)، (ص/1978ھـ ــ 1398(
ھـ ــ 1412نظریة المقاصد عند الشاطبي، أحمد الریسوني، الناشر: الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانیة، ( )48(

 ).80م)، (ص/1992
الطاھر بن عاشور مقاصد الشریعة اإلسالمیة، تحقیق: محمد الحبیب ابن الخوجة، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون  )49(

 ).2/21م)، ( 2004ھـ ـ 1425اإلسالمیة، قطر، (
 -120/ 3م)، (1997ھـ ــ 1417الشاطبي، الموافقات، تحقیق: مشھور آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة األولى، ( )50(

 ).13)؛ نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، (ص/121
 ).7نظریة المقاصد عند الشاطبي، (ص/ )51(
  ).366الشرك ومظاھره، (ص/ )52(
  ).409ــ  408المصدر نفسھ، (ص/ )53(
  ).45المصدر نفسھ، (ص/ )54(
  ).81المصدر نفسھ، (ص/ )55(
  ).222المصدر نفسھ، (ص/ )56(
  ).81المصدر نفسھ، (ص/ )57(
  ).59المصدر نفسھ، (ص/ )58(
  ).380المصدر نفسھ، (ص/ )59(
  ).46ــ  45المصدر نفسھ، (ص/ )60(
  ).4/242المصدر نفسھ، ( )61(
  ).4/434)، شرح الكوكب المنیر (3/147)، إعالم الموقعین (2/32الناشر: عالم الكتب ( ینظر: الفروق للقرافي )62(
  ).1/58إعالم الموقعین عن رب العالمین، ( )63(
  ).159 -157الشرك ومظاھره، (ص/ )64(
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مجالس التذكیر من حدیث البشیر النذیر، ابن بادیس، علق علیھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ أحمد شمس الدین،  ابن بادیس، )65(

  ).112(ص/ م)،1995 -ھـ 1416الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، الطبعة األولى، (
  ).2/321( م)،1968 -ھـ1388( ،1ط تحقیق: عمار طالبي، الناشر: دار ومكتبة الشركة الجزائریة،  آثار ابن بادیس، )66(
  ).157ــ 156رسالة الشرك ومظاھره، (ص/  )67(
  ).95المصدر نفسھ، (ص / )68(
  ).246المصدر نفسھ، (ص/ )69(
  ).281المصدر نفسھ، (ص/ )70(
  ).259رسالة الشرك ومظاھره، (ص/ )71(
  ).2/9الموافقات، ( )72(
  ).2/63المصدر نفسھ، ( )73(
  ).234ــ  233نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، (ص/ )74(
محمد الزحیلي، الوجیز في أصول الفقھ، الناشر: دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، الطبعة: الثانیة،  )75(

  ).104ـ 1/103م)، ( 2006ھـ ـ  1427(
ھـ ـ 1420اإلسنوي، نھایة السول في شرح منھاج الوصول، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، ( )76(

  ).328م)، (ص/1999
  ) باختصار.179ــ  5/177الموافقات، ( )77(
  ).251الشرك ومظاھره، (ص/ )78(
  ).385ــ  384المصدر نفسھ، (ص/ )79(
  ).4/242المصدر نفسھ، ( )80(
  ).331المصدر نفسھ، (ص/ )81(
  ).64)؛ (ص/262(ص/ )؛171ــ  170(ص/ )؛104ــ  103انظر: الشرك ومظاھره، (ص/ )82(
  ).83ــ  81انظر: المصدر نفسھ، (ص/ )83(
  ).218المصدر نفسھ، (ص/ )84(
  ).149المصدر نفسھ، (ص/ )85(
  ).235المصدر نفسھ، (ص/ )86(
  ).328ــ  327المصدر نفسھ، (ص/ )87(
  ).1/34، (د.ط، د.تشرح التلویح على التوضیح، سعد الدین التفتازاني، الناشر: مكتبة صبیح بمصر،  )88(
  ).4/242انظر: الفروق للقرافي، ( )89(
  ).367الشرك ومظاھره، (ص/ )90(
  ).380ـــ  379المصدر نفسھ، (ص/  )91(
  ).282الشرك ومظاھره، (ص/ )92(
  ).103المصدر نفسھ، (ص/ )93(
  ).97سھ، (ص/المصدر نف )94(
  ).359المصدر نفسھ، (ص/ )95(
  ).60المصدر نفسھ، (ص/ )96(
  ).76المصدر نفسھ، (ص/ )97(
  ).104المصدر نفسھ، (ص/ )98(
  ).101المصدر نفسھ، (ص/ )99(
الفرق بین الكتابین أن كتاب (الفروق) للقرافي، یتناول القواعد الفقھیة والفروق بین المسائل والمواضیع المتشابھة مع  )100(

بیان أحكامھا على المذھب المالكي والمقارنة أحیانا مع بقیة المذاھب، وقدم لھ بمقدمة عن علم أصول الفقھ وفائدة القواعد 
ه بقاعدة الفرق بین الشھادة والروایة وختمھ بالفرق بین قاعدة ما ھو مكروه والدعاء ومعنى الفروق لغة واصطالحا وبدأ

وقاعدة ما لیس بمكروه، أما كتاب (معجم الفروق اللغویة) للعسكري فقد یعنى بتمییز المفردات المتقاربة المعاني والتي تبدوا 
  .مترادفة إذا نظر إلیھا من غیر تدقیق، وھو كتاب مرتب على األبواب



  470 – 457ص:  -، ص 2021، أكتوبر 29، العدد: 21، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
457  

  المواضع المتفق على استثنائھا من قاعدة الجمع السالم
  في الرسم عند الشیخین الداني وأبي داود وما جرى علیھ العمل

  

  

  ناجیة خبزيطالبة دكتوراه 
  اإلسالمیةإسھامات علماء الجزائر في إثراء العلوم مخبر االنتماء: 

  جامعة حمة لخضر الوادي
nadjia.bayan@gmail.com    

  كمال قدةأ.د/ 
  قسنطینة عبد القادر األمیرجامعة 

gueddakamal@gmail.com            

  

  01/07/2021 :القبول تاریخ  21/09/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

  

یعتبر الرسم العثماني الوعاء الذي حوى القراءات القرآنیة حیث قام الصحابة رضوان هللا علیھم بإیصال منطوق ما نزل  
خالل ھذا الرسم فحرص القراء على روایتھ كما تحملوا القراءة لتجمع ھذه المرویات في مؤلفات  من على الرسول 
 من أشھرھا: 

كتاب المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أھل األمصار لإلمام الداني، ومختصر التبیین لإلمام أبي داود فھما المرجع في 
  معرفة ھذا الرسم وضبطھ والتعریف بھ. وجب على كل حافظ ودارس لكتاب هللا ذاكتابة المصاحف، ل

وقد جاءت ھذه الدراسة لبیان جانب من جوانب الرسم العثماني وھو ما اندرج تحت قاعدة، وبالضبط قاعدة الجمع السالم 
وما استثني منھا، أي التعریف بالمواضع التي اتفق الشیخان على استثنائھا من قاعدة الجمع السالم ثم معرفة ما جرى 

مل المصاحف فیھا بالرجوع إلى ما نص علیھ الشیخان وأقوال العلماء في ذلك والكتب التي اعتنت بذكر ما جرى علیھ ع
 علیھ عمل المصاحف.

 .ما جرى علیھ العمل ؛الرسم ؛الجمع السالم ؛القاعدة ؛االستثناء :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The Ottoman drawing is the vessel that contained the Quranic readings. The Companions, may 
God be pleased with them, conveyed the utterance of what was revealed to the Messenge peace be 
upon him, through this drawing. The readers were keen on his narration as they endured reading to 
collect these narrations in books the most famous: The Book of Al-Muqna 'in Knowing the Decree 
of the Qurans of the People of the Amsaar by Imam Al-Dani, and the Summary of Al-Tabiyyin by 
Imam Abi Dawud. They are the reference in writing the Quran. Every Hafiz and student of the 
Quran must know this drawing control it and define it. This study came to explain one of the aspects 
of Ottoman drawings which was included under a rule, and precisely the rule of Sound plural and 
what was excluded from it that is the definition of the places that the two sheikhs agreed to exclude 
from the rule of Sound plural and then know what the Qurans were to do in them by reference to 
what the two sheikhs stipulated The sayings of scholars on that and the books that took care to 
mention what the Qurans were made to do. 
Key words: exception; rule; sound plural; what was done. 
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  مقّدمة:
یعتبر الشیخان اإلمام الداني واإلمام أبو داود من أعالم الرسم والضبط فھما المرجع في رسم           

المصاحف وضبطھا، حیث قاما بجمع المرویات التي وصلتھما عن السلف ومراجعة المصاحف األمھات 
حت نھا ما انطوى توتضمینھا في كتابیھما، وقد كانت لي وقفات مع ما رواه الشیخان في الرسم، فكان م

 وقاعدة أو شبھ قاعدة أو جزئیات لم تدخل تحت قاعدة، وما قد شد انتباھي وأنا أبحث في كتب الرسم ھ
تلك األلفاظ التي خرجت عن القاعدة فترددت بین حصرھا وجمعھا وبین معرفة ما جرى علیھ العمل 

 فیھا.
فأردت فتح نافدة صغیرة أبحث فیھا عن جزئیة تفتح آفاق البحث في ھذا الموضوع، وھذه الجزئیة            

الشیخان من ھذه القاعدة أقسام: منھا ما اتفقا على  ما استثناهھي ما استثني من قاعدة الجمع السالم. 
  لقاعدة لھما.وسكت عنھ اآلخر فیدخل ضمن ا ،استثنائھ، وما انفرد أحدھما باستثنائھ

فأجمعھ من الكتابین وأصفھ وأوضح أقوال األئمة في  ،في ھذا المقال سأذكر ما اتفقا على استثنائھ          
وما جرى علیھ عمل  ،ثم أذكر ما جرى علیھ عمل المشارقة بالرجوع إلى كتاب سمیر الطالبین ،ذلك

  الخالف لإلمام ابن القاضي. أو بیان ،المغاربة بالرجوع إلى دلیل الحیران أو فتح المنان
ر فحص ،والتوصیف أمرا سھال ولیس األمر كذلك ،قد یبدوا للعیان أن عملیة الجمع والتصنیف         

وجمعھا أمر جلیل یساعد الباحثین وحفظة كتاب هللا على إلقاء نظرة على  ،المستثنیات من أمھات الكتب
بھ في عصرنا؟  كما یسھل عملیة البحث للمشتغلین  وھل ھو معمول ،ما كان معموال بھ في عصر الشیخین

  في الرسم.
 لدراسة ذلك سأحاول اإلجابة على السؤال الذي یطرح نفسھ ھو:       

 ماھي المواضع التي اتفق الشیخان على استثنائھا من قاعدة الجـمع الســالم؟  -
 وما جرى علیھ عمل المصاحف فیھا؟  -

 في:  تكمن أھمیة ھذا البحث أھمیة البحث:
 مكانة الشیخین اإلمام الداني وتلمیذه اإلمام أبي داود.   -
 القیمة العلمیة للكتابین المقنع ومختصر التبیین فھما المرجع في كتابة المصاحف. -
 أھمیة الرسم العثماني بالنسبة لكل قارئ وحافظ للقرآن ودارس لھ. -
 الرسم وما خرج عنھا من األلفاظ القرآنیة.ھذه البحوث تسھل على الدارس لكتاب هللا معرفة وضبط قواعد  -

 یھدف ھذا البحث إلى: أھداف البحث:
 .التعریف بالشیخین اإلمام الداني واإلمام أبي داود -
 .معرفة قاعدة الجمع السالم عند الشیخین -
 .معرفة ما خرج عن ھذه القاعدة مما اتفق علیھ الشیخان -
 .ضوع للدراسةلفت االنتباه إلى موضوع االستثناء في الرسم كمو -
ارقة ومعرفة عمل المش ،معرفة ما جرى بھ العمل في ھذه المستثنیات من قاعدة الجمع السالم عند الشیخین -

 والمغاربة في ذلك.
   :ولإلجابة على ھذا اإلشكال قسمت الموضوع إلى ثالثة مطالب

  .أعرف فیھ بمصطلحات البحث :مطلب
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أحدھما أعرف فیھ بالشیخین، ومطلب أذكر فیھ المواضع المتفق على استثنائھا من قاعدة الجمع  :ومطلبان
  .السالم عند الشیخین وما جرى علیھ العمل

 التعریف ببعض مصطلحات البحث األول: المطلب
 تعریف االستثناء األول: الفرع

ددتھ أَْثنِیھِ ثَْنًیا) من باب رمى إذا عطفتھ ورنَاُء) استفعال من ثنیت الشيء ((االْستِثْ  :االستثناء لغة -أوال
 .)1(و(ثَنَْیتُھُ) عن مراده إذا صــرفتھ عنھ وعلى ھـــــذا فَــ(االْستِْثنَاُء) صرف العامل عن تناول المستثنى

  :ثانیا: االستثناء اصطالحا
  .)2(إخراج الشيء من الشيء لوال اإلخراج لوجب دخولھ فیھ :االستثناء -
   .)3(اِالْستِْثنَاء إِْخَراج من ُمتََعدد بِنَْحِو إِالَّ من ُمتََكلم َواِحد -
  .)4(االستثناُء: إِْخَراج بعض َما یَتَناَولھُ اللَّْفظ -

  ثالثا: التعریف المختار
ستثناء لم یعرف فاال ،لالستثناء في اللغة تعریفات كثیرة اخترت ھذا التعریف لموافقتھ موضوع البحث

إخراج الشيء من الشيء لوال اإلخراج لوجب  :والنظر یظھر أنھیخ الرسم لكن بالرجوع إلى كتبھم عند مشا
   .دخولھ فیھ

فالمواضع التي استثنیت من قاعدة الجمع السالم تدخل في عموم القاعدة وتستوفي شروطھا إال أن 
 ي ذلك.وإلى روایات الرسم ف ،وذلك بالنظر إلى المصاحف ،المشایخ قد استثنوھا منھا

 الثاني: تعریف الرسم الفرع
ْسُم  .)5(الراء والسین والمیم أصالن أحدھما األثر، واآلخر ضـرب من السیرالرسم لغة:  -أوال والرَّ

األَثَُر، وقیل بَقِیَّةُ اَألثَر، وقیل ھو ما لیس لھ شخص من اآلثار، وقیل ھو ما لَِصَق باألَرض منھا، وَرْسُم الدار 
ما كان من آثارھا الصقاً باألرض، والجمع أَْرُسٌم وُرسوٌم، وَرَسَم الغیث الدار َعّفاھا وأَبقى فیھا أثراً الصقاً 

 .)6(باألرض
ینقسم الرسم إلى قیاسي أو إمالئي، وإلى رسم عثماني أو رسم المصحف، م اصطالحا: الرس -ثانیا

ھ ھو تصویر اللفظ بحروف ھجائھ بتقدیر االبتداء ب :وعرف بتعریفات كثیرة من بینھا كون الرسم القیاسي
 .)7(والوقف علیھ

واالصطالحي: وھو مخالفتھ ببدل أو زیادة أو حذف أو فصل أو وصل، للداللة على ذات الحرف أو 
    .)8(أصلھ أو فرعھ أو رفع لبس، ونحوه

  .)9(وقیل ھو: علم تعرف بھ مخالفة المصاحف العثمانیة ألصول الرسم القیاسي
 الثالث: تعریف الجمع السالم الفرع

  .مفردا ثم مركبا لتعریف ھذا المركب سأبدأ بتعریفھ
   :التعریف اإلفرادي -أوال

االسم الموضوع لآلحاد المجتمعة حالة كونھ داال علیھا مثل داللة تكرار الواحد منھا  :ھوالجمع 
وعرف بأنھ: ما دّل على آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغّیر ما، وھو صحیح  .)10(-أي بحروفھ  -بالعطف 

 .)11(ومكّسر، فالّصحیح لمذّكر ولمؤّنث
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: ھو ما بقي مفرده على حالھ فلم تكسر حروفھ بالزیادة أو النقص أو بھما معا، بخالف جمع السالم
  .)12(التكسیر فإنھ یكسر عن مفرده بزیادة أو نقص أو ھما معا

  التعریف التركیبي:
: الجمع الصحیح ما سلم فیھ الجرجانيھو: الجمع الصحیح الذي لم یتكسر مفرده. وقال  الجمع السالم
 وھو مذكر ومؤنث. .)13(نظم الواحد وبناؤه

ما لحق آخره واو مضموم ما قبلھا أو یاء مكسور ما قبلھا ونون مفتوحة وجمع المذكر السالم ھو: 
 .)14(لیدّل على أّن معھ أكثر منھ 

  .)15(جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء زائدتین السالم ھو: المؤنثجمع و

 التعریف باإلمام الداني واإلمام أبي داود :المطلب الثاني
 )ھـ 444ت ( التعریف باإلمام الداني األول: الفرع

ھو عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمر أبو عمرو الداني األموي موالھم القرطبي المعروف             
 .)16(في زمانھ بابن الصیرفي... ولد سنة إحدى وسبعین وثالثمائة

ھـ فمكث بالقیروان أربعة أشھر، ودخل  397ھـ ورحل إلى المشرق سنة  387بدأ بطلب العلم سنة          
ھـ، وقرأ بالروایات على  399مصر في شّوالھا فمكث بھا سنة، وحج ورجع إلى األندلس في ذي القعدة سنة 

غلبون وخلف بن خاقان المصري عبد العزیز بن جعفر الفارسي وغیره بقرطبة، وعلى أبي الحسن ابن 
وأبي الفتح فارس بن أحمد، وسمع من أبي مسلم الكاتب وھو أكبر شیخ لھ، وغیر واحد من أھل مصر 

  .وسواھا
وقد قرأ علیھ أبو إسحاق إبراھیم بن علي الفیسولي نزیل الثغر وخلف بن إبراھیم الطلیطلي وخلف بن         

جاح وأحمد بن عبد الملك بن أبي جمرة المرسي وھو آخر من روى محمد األنصاري وأبو داود سلیمان بن ن
  .)17(عنھ مطلقًا

لھ مائة وعشرون مصنفا منھا االقتصاد في رسم المصحف والتجدید في اإلتقان والتجوید، والتیسیر في  
 .)18(القراءات السبع، وجامع البیان في عد آى القرآن، كذا المحكم في النقط، والمقنع في رسم المصحف

رآن بقولھ: كان أحد األئمة في علم الق ثناء العلماء علیھ یطول فمن بین من أثنى علیھ اإلمام ابن بشكوال       
.. ولھ معرفة بالحدیث وطرقھ وأسماء رجالھ ونقلتھ، وكان حسن الخط .وروایاتھ وتفسیره ومعانیھ وطرقھ

ا علوم جامعا لھا معتنیا بھا وكان دینا فاضال ورعجید الضبط من أھل الحفظ والعلم والذكاء والفھم، متفننا بال
 .)19(سنیا

سنة أربع وأربعین وأربعمئة ودفن من یومھ  توفي الحافظ أبو عمرو بدانیة یوم االثنین منتصف شوال       
    .)20()رحمھ هللا تعالى(بعد العصر ومشى صاحب دانیة أمام نعشھ وشیعھ خلق عظیم 

 ھـ)496ت ( باإلمام أبي داودالتعریف  الثاني: الفرع
ھو سلیمان بن نجاح أبو داود بن أبي القاسم األموي مولى المؤید با� بن المستنصر األندلسي شیخ 

 .)21(القراءة وإمام اإلقراء، وكان مولده سنة ثالث عشرة وأربع مئة 
 عمر بن عبدروى عن أبي عمرو عثمان بن سعید المقرئ وأكثر عنھ وھو أثبت الناس بھ، وعن أبي 

الخطیب وأبي الولید الباجي  البر وأبي العباس العذري وأبي عبد هللا بن سعدون القروي وأبي شاكر
 .)22(وغیرھم
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وممن قرأ علیھم من النساء العروضیة موالة أبي المطرف عبد الرحمن بن غلبون الكاتب، وكانت 
وأخذت  قرأت علیھا الكتابین :لیمان بن نجاحتحفظ الكامل للمبرد والنوادر للقالي وتشرحھما، قال أبو داود س

 .)23(عنھا العروض
وكتب بخط یده كتاب البخاري في عشرة أسفار وكتاب مسلم في ستة، وقرأھما معاً على الباجي وعلى 

 .)24(أبي العباس العذري مرات، واحتفل في تقییدھا حتى صار كل واحد منھما أصالً یقتدي بھ
ه الجم الكبیر من طالب العلم، فمنھم: أبو عبد هللا بن سعید الداني شاع صیت الشیخ في اآلفاق وقصد

وأبو علي الصدفي وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عاصم الثقفي وأحمد بن سحنون المرسي وأبو 
الحسن علي بن ھذیل وأبو نصر فتح بن خلف البلنسي وأبو نصر فتح بن یوسف بن أبي كبة وأبو داود 

 .)25(القرطبيسلیمان بن یحیى 
كان من جلة المقرئین وعلمائھم وفضالئھم وخیارھم، عالماً بالقراءات  :قال عنھ ابن بشكوال 

وروایاتھا وطرقھا حسن الضبط لھا، وكان دینا فاضال ثقة فیما رواه، ولھ توالیٌف كثیرة في معاني القرآن 
ھ جماعة من شیوخنا ووصفوه وغیره، وكان حسن الخط جید الضبط روى الناس عنھ كثیرا، وأخبرنا عن

  .)26(بالعلم والفضل والدین
من مصنفاتھ: كتاب البیان الجامع لعلوم القرآن في ثالثمئة جزء، وكتاب التبیین لھجاء التنزیل في ستة 
مجلدات، وكتاب الرجز المسمى باالعتماد الذي عارض بھ شیخھ أبا عمرو في أصول القراءات، وعقود 

، وعدد ھذه األرجوزة ثمانیة عشر ألف وأربعمائة وأربعون بیتا، وكتاب الجواب الدیانة وھو عشرة أجزاء
َلٰوِة اِْلُوْسطيٰ  :عن قولھ تعالى ِت َوالصَّ لََوٰ فِظُواْ َعلَي اَلصَّ  .)27(] في مجلد236 :[البقرة َحٰ

توفي أبو داود سلیمان بن نجاح یوم األربعاء بعد صالة الظھر، ودفن یوم الخمیس لصالة العصر 
بمدینة بلنسیة، واحتفل الناس لجنازتھ وتزاحموا على نعشھ وذلك في رمضان لست عشرة لیلة خلت منھ سنة 

 .)28(سٍت وتسعین وأربعمئة
 الشیخین وما جرى علیھ العملالمواضع المستثناة من قاعدة الجمع السالم عند  :الثالث المطلب

 قاعدة الجمع السالم عند الشیخین :األول الفرع
مسائل الرسم بعضھا یدخل تحت قاعدة أو شبھ قاعدة وبعضھا كلمات مخصوصة لم یتمكن من إدراجھا 

   .تحت قاعدة
  :حذف األلف جاء في القرآن على قسمین :قال اإلمام الضباع

حذف ألف جمع المذكر السالم،  -ذكر منھا  -ما یدخل تحت قاعدة، وھو خمسة أنواع  :القسم األول
  ...وحذف ألف جمع المؤنث السالم

 .)29(ما ال یدخل تحت قاعدة، وھو الجزئیات تكررت أم لم تتكرر :والقسم الثاني
إذ لم یقعدھا الصحابة وال كتبوا المصحف على قواعد واضحة  وھذه القواعد قد جمعت باالستقراء

 إنما ھي طریقتھم في الكتابة أن یتحروا من خاللھا إیصال منطوق القرآن بأمانة.
اتفق شیوخ النقل على حذف الجمع السالم ما لم یكن مشددا أو مھموزا، وقد نقل اإلمام الخراز في 

ع السالم على شرط أن ال یكون مشددا أو مھموزا، وعلى أن مورد الظمآن اتفاق الشیخین على حذف الجم
 :یكون مكررا، حیث قال

 وشبھھ حیث أتى كالصادقیـــن وجاء   عنھم   في العلمــــــــــــین    
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 ومســـــــــــلمات وكبینــــــات ونحــو ذریـــات مع ءایـــــــــات       
 30ما لم یكن شــدد أو إن نبـــرا من سالـــــم الجمـــــع الذي تكررا  

  وأقوال الشیخین في ذلك:
كذلك اتفقوا على حذف األلف من الجمع السالم الكثیر الدور في المَذكر والمؤّنث  :قال اإلمام الداني

ـِت)، و( ـٰ ْسلَِمـ َبِِریْن) المؤنث نحو: (المُّ ـٰ لِِمیْن)، (َواْلص ـٰ ـِت)، وما كان مثلھ جمیعا فالمذكر نحو: (اْلَع ـٰ ـ اُْلُموِمنَٰ
 .)31(فأن جاء بعد الھمزة أو حرف مضعف نحو: (اْلسائِِلیَن)، (اْلقَـائِِمیَن) وشبھ أُثبتت األلف في ذلك

ِحیْم)، بغیر ألف بین العین  :وقال اإلمام أبو داود ـِن الرَّ ـٰ ْحَمـ كتبوا في جمیع المصاحف: (اْلَعلَِمیَن)، (اْلرَّ
والنون، وكذلك حذفوھا من الجمع السالم الكثیر الدور في المذكر والمؤنث معا سواء كان في  والالم والمیم
ِبُروَن أو  موضع رفع بِِریَن) و(اَلصَّٰ ِجُدوَن) وما أشبھ ذلك،  )نصب أو خفض نحو: (اَلصَّٰ ِجِدیَن) و( اَلسَّٰ و(اَلسَّٰ

تِ  ِت) وشبھھومن المؤنث السالم نحو: و(الُمسـْلَِمِت) و(اُْلُموِمنَٰ ِت) و( اَلثََّمَرٰ ُت) و(اِْلُغُرفَٰ  .)32() و(اُلطَّیِّبَٰ
یعني أن كل جمع كثر دوره ووقوعھ  :ھـ) في شرحھ للعقیلة643وفي ذلك قال اإلمام السخاوي: (ت: 

لِِحیَن) ألنھ لما ك ِت)، و(اَلصَّٰ لَِحٰ ر ثفي الكالم فھو محذوف األلف اختصارا لمذكر كان أو لمؤنث نحو: (اُلصَّٰ
 .)33(وقوعھ خفف بحذف األلف منھ

 جرى علیھ العمل مستثنیات القاعدة عند الشیخین وما :الفرع الثاني
تعرف القاعدة بكونھا قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتھا، ولكل قاعدة استثناء، كما أن ھذه القواعد 

والساعین لتجمیع المادة في الذھن لم تكن أصل عمل الصحابة الكرام بل ھي نتاج استقراء الناقلین عنھم 
 لیسھل درسھا بأسھل الطرق فكان أن خرجت بعض الجزئیات عن ھذه القاعدة منھا ال على وجھ الحصر.

القاعدة في الجمع السالم ھو الحذف ولھذه القاعدة استثناءات،  :المھموز والمشدد من الجمع السالم
 :ومن استثناءاتھا

ن الجمع السالم المھموز والمشدد، فالمشدد من جمع المذكر السالم على ما استثناه الشیخان اتفاقا م 
اإلثبات اتفاقا، واختلف في المھموز وجمع المؤنث السالم على أن المشھور في المذكر المھموز اإلثبات، 

 :والمختار في المؤنث الحذف في كال القسمین، ونصوص الشیخین في ذلك
لف ھمزة أو حرف مضعف نحو: (اْلَســائِلِیَن) و (اْلقَــائِِمیَن) قال اإلمام الداني: فإن جاء بعد األ

و(اْلَخــاِئنِیَن) وشبھ أُثبتت األلف في ذلك، على أني تتبعت مصاحف أھل المدینة وأھل العراق العتق القدیمة 
مؤنث لفوجدت فیھا مواضع كثیرة مما بعد األلف فیھ ھمزة قد حذفت األلف منھا، وأكثر ما وجدتھ في جمع ا

 .)34(لثقلھ، واإلثبات في المذكر أكثر
ثم قال: وما اجتمع فیھ ألفان من جمع المؤنث السالم فإن الرسم في أكثر المصاحف ورد بحذفھما معا 

ت)، و ِلِحٰ ئِٰمت )، و( سواء كان بعد األلف حرف مضعف أو ھمزة نحو: (اَلصَّٰ ـٰت) و (الصَّٰ ت) و(  (الَحفِظَ ٓئِبَٰ تَٰ
ت) وش ئَِحٰ ٓ بھ، وقد أمعنت النظر في ذلك في مصاحف أھل العراق األصلیة إذ عدمت النص في ذلك فلم َسٰ

 .)35(أراھا تختلف في حذف ذلك 
كذا مما اجتمع فیھ ألفان من جمع المؤنث السالم، وسواء كان بعد األلف حرف  :قال اإلمام أبو داود 

مضّعف أو ھمزة، وفي ھذا اختالف من بعض المصاحف فبعضھا حذف منھا األلف الثاني وأثبت األول، 
  .)36(حذف منھا األلفان على االختصار وتقلیل حروف المد وبذلك أكتب وإیاه أختار -وھو األكثر -وبعضھا 

 بین ذلك اإلمام الخراز بقولھ: وقد
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 ما لـم یكــن شــدد أو إن نبــــرا  .........................................
 )37(فیھمـا جل الرسومعن  الحذفو  والخلف في التأنیث في كلیھما     

الحكم في المشدد المذكر ثبت األلف  :وقد أشار اإلمام ابن عاشر إلى العمل فیھا من خالل شرحھ بقولھ
اتفاقا، واشتھر أیضا في المھموز منھ مع خالف بعض المصاحف فیھ بالحذف، والخلف حصل في جمع 

 .)38(المؤنث في كال قسمیھ، والحذف وارد في أكثر المصاحف في قسمي المؤنث
ھ عضھ باتفاق وبعضووجھ اختصاص ألف المشدد والمھموز من القسمین باإلثبات ب :وقال معلال ذلك

  .)39(بخالف اختصاصھ بمزید اإلشباع المنزل منزلة حرف آخر فلم یحذف لقیامھ مقام حرفین
العمل عندنا في المھموز من الجمع المذكر على ما  :كما ذكر اإلمام المارغني ما علیھ العمل بقولھ 

أكثر المصاحف من  .. والعمل في المشدد والمھموز من جمع المؤنث على ما في.شھر من اإلثبات
   .)40(الحذف

والحاصل في جمع المؤنث السالم المھموز والمشدد على ما رواه اإلمام الضباع أن جل المصاحف 
إثبات األولى وحذف الثانیة، وعكسھ،  :على حذف ألفیھ، وجاء فیھ عن بعض المدنیة والعراقیة ثالثة أقوال

وأما جمع المذكر المشدد فھو على اإلثبات،  .)41(معاوإثباتھما، وھذان ضعیفان، والعمل على حذف ألفیھ 
 .والمھموز أكثره على اإلثبات

َوات) في فصلت   :لفظة (َسَمٰ
وردت لفظة (سموات) معرفة ومنكرة في عدة مواضع من القرآن كلھا بحذف األلفین، على ما علیھ 

َوات﴾ [ فصلت:    :ھا بعد المیم ذكره الجھني بقولھ] فھي بإثبات األلف بعد الواو، وحذف11القاعدة إال ﴿َسَمٰ
َوات) بغیر ألف في القرآن كلھ إال في حرف واحد في فصلت َوات :وُكتب (الـَسَمٰ ]  11 :[فصلت َسْبَع َسَمٰ

  .)42(ال غیر
 وفي ھذا قال اإلمام الشاطبي: 

 السموات في حذفین دون مرا على مع یونس ومع التحریم، واتفقوا           
 )43(شھراوالحذف في ثمرات نافع  لكن في فصلت ثبت أخیرھمــا         

ِت﴾ [البقرة:  َوٰ َمٰ   ]33شرحھ اإلمام الجعبري بقولھ: ورسم نحو ﴿اَلسَّ
َوات﴾ [ البقرة:     ] بحذف األلفین المكتنفي الواو كما یأتي في قولھ:28و ﴿َسْبَع َسَمٰ
العقیلة]، ورسمت ألف الجمع في سورة فصلت ﴿ َسْبَع من  152 :( وما بھ ألفان عنھم حذفا )[البیت 

َوات ﴾ [ فصلت   .)44(]11:َسَمٰ
 وقال اإلمام ابن عاشر: في شرح البیت:

 لدى سماوات بحرف فصلـــت  وبعـد واو عنــــھما قد أثبتــــــــت 
 )45(فـي كل موضع من الكتاب  وحذفـــت قبل بال اضطــــــــراب      

َوات ﴾ [ فصلت:  ]، ومن الثاني حكم األولى منھ 11علم من البیت األول حكم األلف الثانیة من ﴿ َسَمٰ
في فصلت وغیره، والبیت األول في معنى االستثناء من المحذوف اتفاقا باإلثبات، والثاني في معنى االستثناء 

 .)46(ما یخالف النقل المتقدم.. ولم أر في تبیان التجیبي ومنصف البلنسي .بالحذف مما فیھ الخالف
 نصوص الشیخین في ذلك:
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قال اإلمام الداني: وكذا حذفوھا بعد الواو في قولھ عز وجل (السموت )، و (سموت) في جمیع القرآن 
َوات ﴾ إال في موضع واحد فأن األلف فیھ مرسومة، وھو قولھ عز وجل في  فصلت:  ]11:فصلت[ ﴿ َسْبَع َسَمٰ

 .)47(فأما األلف التي بعد المیم فمحذوفة في كل موضع بال خالف 
) بحذف األلفین قبل الواو وبعدھا ھنا وفي جمیع القرآن سواء كان معرفا سموتقال اإلمام أبو داود: و(

َوات) فإنھم أثبتوا األلف بعد الواو  أو غیر معرف إال موضعا واحدا في حم السجدة: فقضیھّن (َسْبَع َسَمٰ
 .)48(ھنالك وحذفوھا قبلھا  خاصة،

َوات)  بفصلت، وذكر فیھا اإلمام الداني اإلجماع  اتفق الشیخان على حذف األلف الثانیة في لفظة (َسَمٰ
ول بعد ذكره لق :إال أن اإلمام السخاوي أشار إلى ما كشفھ في المصاحف العتق بما ینقض اإلجماع حیث قال

فیھ نظر فإني كشفت المصاحف القدیمة التي یوثق  -رحمھ هللا  -وھذا الذي ذكره أبو عمرو  :اإلمام الداني
َوات) في فصلت كسائر السور،  برسمھا ویشھد الحال بصرف العنایة إلیھا، فإذا ھم قد حذفوا األلفین من (الَسَمٰ

 .)49(وكذلك رأیتھا في المصحف الشامي
ي فھذا النص یبطل اإلجماع ویجري ف :وعقب الدكتور أحمد شرشال في حاشیة مختصر التبیین بقولھ

   .)50(ھذه الكلمة ما یجري في الجمع ذي األلفین وھو األولى، وجرى العمل بما نص علیھ الشیخان 
ونص الشیخان على  :كما قال اإلمام علي الضباع بعد ذكر ما أثبتث فیھ األلف األولى من األلفاظ

َوات) بفصلت وعلى ذلك عملنا   .)51(عكسھ في (َسَمٰ
َوات) عند الشیخین وغیرھما من أئمة الرسم حذف ألفیھا إال لفظ ا لحاصل: أن القاعدة في لفظ (َسَمٰ

َوات) بفصلت فقد أجمع الشیخان على إثبات األلف بعد الواو، مع أن اإلمام السخاوي قد خرق اإلجماع  (َسَمٰ
  .ا على نظائرھا بالحذفإال أن العمل جرى على ما نص علیھ الشیخان، ولوال النص لكان األولى حملھ

  :لفظتي (روضات) و(الجنات)
ْلَجنَّاِتۖ مما استثني من قاعدة جمع المؤنث السالم لفظتي:  ]، حیث حكى 20 :[الشورى ْوَضاِت اِ۟

وعنھما روضات ھما الخالف اإلمام الخراز قال: (فیھما الشیخان الخالف ورجحا اإلثبات وممن حكى عن
الشیخین باختالف المصاحف في حذف ألف (روضات)  وما ذكر معھ وفي ، فأخبر عن )52(قل والجنات)

 ، وھذا نصھما في ذلك:)53(إثباتھ
.. (في روضات .وقال محمد بن عیسى األصبھاني في كتابھ في ھجاء المصاحف :قال اإلمام الداني 

 .)54(العراق.. مرسومة باأللف، قال أبو عمرو وكذا رأیتھا أنا في مصاحف أھل .الجنات) في عسق
روضات الجنّات) بألف وتاء بعدھا ممدودة في الموضعین، وال یجوز فیھما  فيقال اإلمام أبو داود: (

غیر التاء، وإنما الخالف في إثبات األلف وفي حذفھا، فورد خط المصحف بحذف األلف في كل ما كان من 
عن األصبھاني المذكور، ولم أر ذلك مثل ھاتین الكلمتین جمیعا، وشّذ ھذان الحرفان من ذلك من روایتنا 

 .)55(عن غیره، وأضرب عن ذكرھما الغازي والحكم وعطاء ونافع وغیرھم
كیف حكى الخالف عن اإلمام الداني، وكالمھ لیس  -الخراز –ولقد عقب اإلمام ابن آجطا على الناظم 

ص لیس فیھما للمقنع نوالعجب من الناظم كیف نسب الخالف للمقنع كأبي داود، و :صریحا في ذلك بقولھ
غیر ھذا الذكر عن محمد بن عیسى أن األلف ثابتة مع الكلمة المذكورة وأن الداني رأى األلف فیھما ثابتة 

.. إال أن یرید .في مصاحف أھل العراق كما قال محمد بن عیسى، ولیس في المقنع للحذف فیھما ذكر
 .)56((روضات الجنات) األصل فیھما الحذف على القاعدة 
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شك أن الخالف في ھذه الست غیر صریح في كالم أبي عمرو،  وال :رد علیھ اإلمام ابن عاشر قائالو
 (كذا) دلت على وجود وجھ آخر لھما. :، فكلمة)57(ولكن فھمھ الناظم من قولھ: (كذا رأیتھا... إلى آخره)

أن في (روضات  كما حكى فیھما اإلمام بن وثیق اإلثبات دون اإلشارة إلى الخالف حیث قال: ُحِكي
، ورجح األئمة اإلثبات بقولھم: واعلم أن ظاھر النقول ترجیح اإلثبات )58(الجنات) في الشورى باأللف فیھما 

  .)59(.. وبذلك جرى العمل عندنا.على الحذف في (روضات) و(الجنات)
كما ذكره لھما اإلمام علي محمد الضباع مشیرا إلى أن اإلمام الشاطبي اقتصر على الحذف فیھما 

ظاھر النقول المسرودة ترجح اإلثبات على الحذف في (روضات  :، وأما اإلمام ابن عاشر فقد قال:)60(
 .)61(الجنات) لما تقدم من تقدم مقتضى النص في عین كلمة على مقتضى العموم الشامل لھا

وحاصل عمل المصاحف على اإلثبات في اللفظتین لنص الشیخین على ذلك مع أن اللفظتین لیس 
 .فیھما إشارة لقراءة مما یقتضي حملھما على النظائر لوال الروایة

ْنھُۖ لفظة بینت في فاطر  استثني أیضامما  لفظة (بینت): ت مِّ فقد ذكر فیھا  ]40[فاطر:  فَھُْم َعلَٰي بَیِّنَٰ
 الشیخان الخالف. 

) في تنبیھ العطشان: (بینت منھ) ذكر فیھ الشیخان الخالف بالحذف ـھ899قال اإلمام الرجراجي: (ت: 
   .)62(.. وھذا اللفظ الواقع في سورة فاطر مما اختلف القراء في قراءتھ واختلفت المصاحف في رسمھ.واإلثبات

 وأقوال الشیخین في ذلك: 
 :حدثنا علي بن عبد العزیز قال :بن محمد قال حدثنا أحمد :حدثنا خلف بن إبراھیم قال :لدانيقال اإلمام ا
ْنھُۖ  :وقـولھ عز وجل :حدثنا أبو عبید قال تٍ مِّ في بعض المصاحف باإللف  رأیتھا] 40 :[فاطر فَھُْم َعلَٰي بَیِّنَٰ

والتاء، قال أبو عمرو: وكذلك وجدت أنا ذلك في بعض مصاحف أھل العراق األصلیة القدیمة ورأیت ذلك 
اب بغیر إن ذلك مرسوم في الكت :حدثنا قالون عن نافع :في بعضھا بغیر ألف، وحدثنا عبد هللا بن عیسى قال

 .)63(ألف
واإلمام أبي عبید حیث ذكر أحدھما فیھا الحذف، واآلخر في المقنع ذكر الخالف بین اإلمام نافع 

  اإلثبات، وال خالف بینھما فكل یروى عن المصحف الذي كشفھ كما قال اإلمام الشاطبي في العقیلة: 
 )64(كلھم صدرا صدرا رحیبا بما عن  فطب     حسن الظنونوال تعارض مع 

قال اإلمام أبو داود: (على بیّنت ّمنھ) كتبوه في مصاحف أھل المدینة وبعض مصاحف سائر األمصار 
 .)65(بالتاء من غیر ألف قبلھا على االختصار

ولم  67في فتح المنان واإلمام الضباع 66ذكر الشیخان الخلف فیھا وھو ما أشار إلیھ اإلمام ابن عاشر 
 و أخبر 68المارغني یرجحا أو یذكرا ما علیھ العمل، والعمل على الحذف لتحتمل القراءتین، ذكر ذلك اإلمام

 .)69(وبھ جرى العمل في المصاحف المختار رعایة للقراءتینبھ الدكتور أحمد شرشال في حاشیة التنزیل: وھو 
  .إذ الدخول تحت قاعدة أفضلوقد جرى العمل على الحذف لكونھ إشارة، وجریا على القاعدة، 

  قال اإلمام الشاطبي في الحرز:
 )70((عــ)ال تى) ـف ) (حقّ ( (ف)شا بیّنات قصر    ھمزا سكونھوفي الّسیّئ المخفوض 
فشا ) وحفص  :حق ) وحمزة ( المرموز لھ بالفاء من :المرموز لھما بـقرأ ابن كثیر وأبو عمرو (
(فھم على بّینت منھ) بحذف األلف بعد النون على اإلفراد، فتكون  :عال)(المرموز المرموز لھ بالعین من: 
 .)71(قراءة غیرھم بإثباتھا على الجمع



  أ.د/ كمال قدة -ناجیة خبزي
 

  

أكتوبر  -29 عدد:لا                                                                                                      466
2021 

تعتبر ھذه اللفظة مما استثني من قاعدة الجمع المذكر السالم فھي بالخالف  لفظتي (فكھین) و(فكھون):
 عند الشیخین، وقد أطلق اإلمام الخراز لھما فیھا الخالف ونصھ:

 )72(كیف أتى، وفي انفطار كتبین ینــــــــــت منـــــھ ثم فكــــھین      وب
ذكر اإلمام الداني في لفظة (فَِكِھین) الخالف في الدخان والطور والمطففین، وأما لفظة (فَِكھُون) 
 ذكرھا بالخالف في باب (ما اختلفت فیھ مصاحف أھل األمصار)، وبالحذف عند اإلمام نافع في باب (ما

 حذفت منھ األلف اختصارا)، ونصھ في ذلك:
ِكِھینَۖ لفظة    .)73(باأللف، وفي بعضھا بغیر ألف ] في بعض المصاحف26[الدخان:  فِیھَا فَٰ

ِكِھیَن)  فاِكِھیَن بَِمآ َءا۪تٰیھُْم َربُّھُمْ ] في بعض المصاحف 16وفي [الطور:  باأللف، وفي بعضھا (فَٰ
  .)74( بغیر ألف

ِكِھینَ ] في بعض المصاحف 31:وفي [المطففین  نقَلَبُواْ فَٰ ُ۪ بغیر األلف، وفي بعضھا (فَاِكِھیْن)  ا
 .)75(باأللف 

ِكھُوَن) باأللف، وفي بعضھا  لفظة (فكھون): (باب ذكر ما اختلفت فیھ مصاحف أھل األمصار) (فَٰ
ِكھُونَ ] 54 :وفي [یس :و(باب ذكر ما حذفت منھ األلف اختصارا) .)76((فَِكھُوْن) بغیر ألف    .))77فَٰ

واإلمام أبو داود ذكر الخالف في یس والطور، واكتفى بالحذف في الدخان والمطففین، في ذلك قال 
غل (الیوم في ش :اقتصر أبو داود على أحد وجھي الخالف اكتفاء بما قرره عند قولھ :الدكتور أحمد شرشال

 .)78(فكھون) في سورة یس ترجیحا منھ للحذف 
(فَِكھُوْن) كتبوه في مصاحف أھل المدینة وفي بعض مصاحف سائر  :فیھ من الھجاءو :ونصھ في ذلك

   .)79((فكھة) و(فكھین)  وفي بعضھا بألف :األمصار بغیر ألف ومثلھ
   .)80(في سورة الدخان: وفیھ من الھجاء: (فكھین) بحذف األلف

 .) 81(في سورة الطور: (فكھین) كتبوه في بعض المصاحف بغیر ألف وفي بعضھا (فاكھین) بألف 

 .)82(سورة التطفیف وفیھا (فكھین) بحذف األلف

جرى العمل بحذف األلف رعایة لقراءة أبي جعفر بال ألف، ووافقھ حفص وابن عامر بخلفھ في 
   .)83(المطففین والباقون باأللف في الجمیع

 -في النشر حیث قال اإلمام ابن الجزري: اختلفوا في: (فاكھون) و(فاكھین)، وھو ھنا  ودلیل ذلك
والدخان والطور والمطففین فقرأھن أبو جعفر بغیر ألف بعد الفاء، ووافقھ حفص في المطففین واختلف  -یس

  :، وقال في الطیبة)84(فیھ عن ابن عامر
 وفاكھون فاكھین اقصر (ثـ)نا  

    ..الخلف (عـ)ـن تطفیف (كـ)ون
 لفظتا: (كراما كاتبین) و(ءایاتنا): 

وفي  :مما اتفق على استثنائھ الشیخان ذكره لھما ابن آجطا في شرح المورد وھو قولھ :لفظة (كاتبین)
   .)85(.. فھي في بعض المصاحف بألف وفي بعضھا بغیر ألف .االنفطار (كتبین) یرید بالخالف عنھما

 :ونصوص الشیخین في ذلك
تِبِینَ  ]11 :وكذلك في [االنفطار :قال اإلمام الداني  .)86(ورأیت ذلك في بعضھا بغیر ألف ِكَرامٗا َكٰ
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تِِبینَ وفیھ من الھجاء  :قال اإلمام أبو داود ] كتبوه في بعض المصاحف 11 :[االنفطار ِكَرامٗا َكٰ
 .)87((كتبین) بغیر ألف على االختصار، وكالھما حسن  :باأللف بین الكاف والتاء وفي بعضھا

تِبِینَ  :وذكر الخالف فیھا ابن وثیق ]  ففي بعض المصاحف باأللف مثبتة 11 :في [االنفطار ِكَرامٗا َكٰ
  .  )88(وفي غیرھا بغیر ألف، والعمل على الحذف

واإلمام علي محمد الضباع وزاد قولھ حمال على النظائر،  ،وقال بھ اإلمام ابن عاشر واإلمام المارغني
 .)89(كذا اإلمام ابن القاضي
القاعدة على حذف (َءایَتُنَا) في كل موضع من القرآن عدا موضعین في سورة یونس  لفظة (ءایاتنا):

ْلھُ ۚ قُْل َما یَُكوُن لِي  َوإَِذا تُْتلَٰى َعلَْیِھْم آیَاتَُنا بَیَِّناٍت ۙ قَاَل الَِّذیَن َال یَْرُجونَ  :وھما َذا أَْو بَدِّ لِقَاَءنَا اْئتِ ِبقُْرآٍن َغْیِر ھَٰ
لَھُ ِمن تِْلقَاِء نَْفِسي ۖ إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما یُوَحٰى إِلَيَّ ۖ إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْیُت َربِّي َعذَ  [یونس  اَب یَْوٍم َعِظیمٍ أَْن أُبَدِّ

ْكٌر فِي آیَاتِنَاإَِذا لَھُم و ] 15  :، ومن بین من قال بذلك)90(وھو ما علیھ كتاب المصاحف ] 21 :[یونس مَّ
اإلمام المھدوي وابن األنباري وابن وثیق، وأطلق اإلمام الخراز اإلثبات في الموضعین عند شیوخ النقل 

 بقولھ في المورد: 
 )91(في یونس ثالثھا والثاني  وأثبتت ءایاتنا الحرفان     

  صوص الشیخین في ذلك: ون
قال اإلمام الداني: وكل شيء في القرآن من ذكر (َءاَیاتَُنا) فھو بغیر األلف إال في موضعین فأنھما 

ْكر فِٓے َءایَاتَِناۖ رسما باأللف وھما في یونس  تٖ ] و 21 :[یونس مَّ  .)92(]15 :[یونس َءایَاتَُنا بَیَِّنٰ
ْكر فِٓے َءایَاتِنَاۖ  وقال اإلمام أبو داود: وكتبوا ] بألف ثابتة بین الیاء والتاء في الموضعین 21:[یونس مَّ

 .)93(من ھذه السورة ولیس في القرآن غیرھما، وسائر ما في القرآن  قبل وبعد بغیر ألف
اتفق كتاب المصاحف على حذف األلف التي بعد  :قال الدكتور أحمد شرشال: قال أبو داود في التبیین

بألف،  رأیتھما في اإلمام :الیاء من: (آیَاتَُنا) حیث وقع إال ھذین الموضعین فإنّھما بألف ثابتة، وقال أبو عبید
(ءایت) وعلیھ عامة كتاب  :واستثناھما الداني والشاطبي والخراز والمھدوي من ضابط حذف األلف من

نثر المرجان: وابن الجزري حذف األلف في الموضعین وال یعلم لھ وجھ سوى  المصاحف، وقال صاحب
 .)94(انفالت القلم

) من الجمع المنقوص، وأشار لذلك اإلمام طاغوننص الشیخان على استثناء لفظة ( :لفظة (طاغون)
   .)95(ثبت) (وعنھ والداني في طاغون :الخراز

   :نصوص الشیخین
 ھُْم قَْوٞم طَاُغونَۖ  :قال محمد بن عیسى االصبھاني في كتابھ في ھجاء المصاحف :قال اإلمام الداني

وكذا رأیتھا أنا في مصاحف أھل  :.. مرسومة باأللف، وقال أبو عمرو. ]30 :] و[الطور53 :في [الذاریات
 .)96(العراق

قال اإلمام أبو داود: وفیھ من الھجاء: (طَاْغوْن) باأللف، وكذلك الذي وقع في الطور باأللف وغیر 
 .)97(ذلك

وقد أشار إلى اإلثبات في ھذه اللفظة على غیر القاعدة في الجمع السالم العدید من األئمة من بینھم 
) في والذاریات،  :اإلمام ابن وثیق حیث قال    .)98(والطورواستثنى (طَاُغوَنۖ
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وعلیھ األئمة من شراح المورد، واإلمام محمد المامي الیعقوبي في كشف العمى والرین، والطالب 
 .عبد هللا في المحتوى الجامع

، وقال )99(وأما طاغون بالرفع فھي على قاعدتھا في وزن فاعون :قال صاحب اإلیضاح الساطع
، وجاء في دلیل الحیران: جرى عمل )100(وأما طاغون بالواو فثابت على قاعدتھ :صاحب رشف اللمى

) في السورتین على ما نص علیھ الشیخان   .)101(المصاحف على اإلثبات في (طَاُغوَنۖ
  

 الخاتمة
كانت ھذه إطاللة على مواضع االستثناء فیما اتفق علیھ الشیخان من قاعدة الجمع السالم، وقد خلصت  

لى أن القاعدة في الجمع السالم عند الشیخین ھي الحذف إال ما كان مشددا أو مھموزا، والمصاحف من خاللھا إ
على اإلثبات في جمع المذكر السالم والحذف في أكثر الجمع المؤنث السالم بنوعیھ، كما أن األلفاظ التي 

كثُرھا یرجح فیھ الحذف، خرجت عن القاعدة أكثرھا على الخالف عند الشیخین إما لكونھا إشارة لقراءة فأ
 .وإما لنص الشیخین علیھا وھذه یتوقف عندھا على النص

وألن المرجع في رسم المصاحف یعود إلى الشیخین الداني وأبي داود فما نصا علیھ منفردین أو 
 متفقین یجب األخذ بھ، وأما ما كان فیھ الخیار فإرجاعھ إلى القاعدة أفضل لجمع النظائر.

رقت في ھذا المقال إلى جزئیة صغیرة للفت النظر إلى أھمیة ھذا الموضوع، ھذا لقد تط :التوصیة
وإني أنصح بأن یبحث عن ما استثناه الشیخان في رسالة أكادیمیة مستقلة وسیكون عمال مفیدا وإضافة مھمة 

  .لعلم الرسم
وھو ما یسھل على الباحث وجودھا  ،رمت في ھذا المقال جمع المستثنیات المتفق علیھا عند الشیخین

كما یسھل على الحافظ حفظھا وكتابتھا دون الرجوع إلى أمھات  ،مجموعة في موضع واحد مع توضیحھا
وعلى من أراد التوسع في البحث أن  ،مع االطالع على ما جرى علیھ عمل المشارقة والمغاربة فیھا ،الكتب

ثم النظر في عمل المصاحف المشرقیة  ،مة الرسم اآلخرینیدرس ھذه المستثنیات ویقارنھا مع ما ذكره أئ
  ومدى التزام المصاحف الموجودة بما ذكره الشیخان فیكون البحث أكثر تخصصا.  ،والمغربیة في عصرنا
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  واللسانیات النصیة  نسجام النص القرآني بین علم المناسباتا
  للزركشيالبرھان في علوم القرآن  كتاب فيقراءة وصفیة 

  

Quranic-text Coherence between Munasabah Science and textual 
Linguistics 

A Descriptive Study of al-Zakashi’s al-Burhan fi Ulum al-Qura’n 
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  06/09/2021 :القبول تاریخ   26/10/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

  

 التي والمنھجیة المعرفیة اآللیات وفق القرآني النص انسجام مظاھر استكشاف إلى الدراسة ھذه تھدف 
 جاءت ام ضوء في التحلیلي الوصفي المنھج على واعتمدت القرآن، علوم في البرھان كتابھ في الزركشي عرضھا

 اآللیات بیان إلى وتوصلت المناسبات، علم خالل من النصي االنسجام قضیة وعرضت الحدیثة، النصیة اللسانیات بھ
 یعتبر ھذا وأن االنسجام، ذلك تحقیق في كبیرة أھمیة لھا المناسبة وأن عنده، القرآني النص انسجام بھا یتحقق التي

   القرآني. اإلعجاز مظاھر من مظھرا
  المناسبات. ؛القرآن علوم ؛النص لسانیات ؛االنسجام :المفتاحیة الكلمات

Abstract:  
This study aims to explore the features of Quranic-text coherence in accordance with the 

cognitive and methodological mechanisms that al-Zarkashi presented in his book al-Burhan fi 
Ulum al-Qura’n. The study follows the descriptive-analytical methodology in light of the 
developments that modern textual linguistics has brought about. The study presents the question 
of the Quranic-text coherence through the Munasabah science. The results have revealed the 
mechanisms by which the Quranic-text coherence is achieved from the author’s perspective, 
and that Munasabah has a prominent importance in achieving that coherence, and that this is 
considered as a feature of Quranic miracles. 
Key words harmony; linguistics of texts; Quran sciences; events. 

   مقّدمة:
 ومثلت ،قدیما القرآن علوم كتب في عرضت قضیة ببعض بعضھا أجزائھ وارتباط القرآن انسجام إن 
 دراستھ على فعكفوا خاصة، عنایة وجل عز هللا كتاب أولو القرآن فعلماء، إعجازه مظاھر من مظھرا

، نسجامھبا یتعلق ما المقدس الكتاب ھذا بدراسة المتعلقة الجوانب أبرز ومن، فیھ اإلعجاز مواطن واستنباط
ھم اآللیات أ عن للبحث القرآن علماء سعى فقد ولذلك المعاني، منسجمة المباني متسقة الواحدة كالكلمة وكونھ

   .التي یتحقق بھا انسجام النص القرآني
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عموما،  القرآن علوم في ورد ما خالل من النصي االنسجام تحقیق كیفیة حول البحث إشكالیة تتمحور
وفي كتاب البرھان في علوم القرآن للزركشي خصوصا باعتباره أبرز المؤلفات في ھذا االتجاه؟ حیث تنبثق 

  عن ھذه اإلشكالیة عدة تساؤالت منھا:
انسجام  ةیكیف لیبرزمؤلفھ ھذا  في الزركشيعلیھا  اعتمدالمعرفیة والمنھجیة التي  اآللیات أھم ھي ما

مقارنة باآللیات المنصوص علیھا في لسانیات النص؟ وما ھي مظاھر انسجام النص القرآني النص القرآني 
وفق ما عرضھ الزركشي؟ وھل یرقى ما وصل إلیھ في باب علم المناسبات إلى تأسیس نظریة لغویة قرآنیة؟ 

  وما أثر ذلك في اإلعجاز القرآني؟ 
   منھا: أھداف عدة تحقیق إلى الدراسة هھذ تسعى 
 ظاھرماستنباط محاولة ثّم  وإسھاماتھ في مجال الدراسات النصیة قدیما،بدر الدین الزركشي  جھود إبرازـ 

  عرضھ في علم المناسبات. ما خالل من القرآني النص انسجام
ي معتمدا التحلیل الوصفي المنھج البحث اتبع المرجوة لألھداف وتحقیقا اإلشكالیة عن اإلجابة أجل ومن

على آلیة المقارنة حسب ما تملیھ طبیعة الموضوع، وقد اعتمدت ھذه الدراسة على تفصیل عدة محاور 
  أساسیة ھي:

  بیان مفھوم االنسجام النصي وعالقتھ باالتساق في الدراسات اللسانیة الحدیثة وعلم المناسبات. -
  الل ما عرضھ الزركشي في كتابھ.االنسجام من خالل علوم القرآن ومن خ -
  مظاھر االنسجام النصي عند الزركشي في كتاب البرھان في علوم القرآن. -
  أھمیة المناسبة ودورھا في انسجام الخطاب القرآني. -
  :االنسجام مفھوم -1
  :التراث العربي في االنسجام -1-1

 الماء من الشيء صب ھو ،أصل واحد"السین والجیم والمیم  :اللغة مقاییس معجم في فارس ابن یقول 
  .1" ممطورة مسجومة: أرض ویقال مسجوم، ودمع، سجوم وعین، دمعھا العین سجمت یقال، والدمع

 ،سواجم وعیون سواجم ودموع مسجوم ومنسجم،و الزمخشري في أساس البالغة:" دمع ساجمویقول  
امو وسحاب ساجم ، ومن المجاز: مطرسجوما الدمع َسَجمَ و سجما دمعھا العین سجمتو   .2"سجَّ

 سحابةوال، الدمع العین سجمت" :بقولھ العرب لسان فيفیسرد معاني لفظة االنسجام  منظور ابنأما  
لماء والدمع فھو ا وانسجمسیالنھ و انا، وھو قطران الدمعوسجم وسجوما سجما تسُجُمھُ و تسِجمھُ ، الماء

" أي ،منسجم إذا انسجم   .3انصبَّ
االنسجام في المعاجم العربیة إلى التتابع واالستمرار دون انقطاع، وقد اقترنت في تشیر معاني لفظة 

 یكون أن ھو "االنسجام: قائال: الكلیات) (كتاب في مفھومھ الكفويبیّن  فقد التراث العربي عموما بالكالم،
 في ھل لیكون تكلفھ وعدم ألفاظھ وعذوبة لسھولتھ المنسجم الماء كتحدر منحدرا العقادة من لخلوه الكالم

 من لخلوه - الكالم یكون أن "ھو السیوطي مشبھا لھ بالماء قائال: وقال ،4تأثیر" النفوس وفي موقع القلوب
   .5رقة" یسیل أن ألفاظھ وعذوبة تركیبھ لسھولة ویكاد منحدرا كتحدر الماء المنسجم، -العقادة

 أن الكالم جامالنس فاشترط الكالم على متلقیھ،سیوطي ذكر أثر ال على تعریفھ في یزید الكفوي أن إال
 السیوطيو الكفوي بھش ولذلك باالنسجام. علیھ لیحكم المتلقي نفسیة في یؤثر وأن، تكلف فیھ لیس عفویا یكون
 تصفی الذي والكالم انقطاع، دون ببعض بعضھ یرتبط المتحدر فالماء المتحدر؛ بالماء المنسجم الكالم
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 جملة نم بسھولة یتحرك " القارئ یجعلبة األلفاظ والخالي من التعقید، وعذو التراكیب سھولةو باالنسجام
 وحدة النص یصبح ومعھا المنفصلة... الجمل من مجموعة ولیس واحدة كوحدة النص ویقرأ أخرى، إلى

   .باستمراریة التدفق وعدم االنقطاع یتصف الذي المنسجم الماء مثل ،6متجانسة" اتصالیة
 في الدائرة مركز النصي االنسجام یحتل :الدراسات اللسانیة النصیة الحدیثة في االنسجام -1-2

 وسائل أن ىیرو  المفھومي، الترابط أو االلتحامدي بوجراند  یسمیھ حیث ،بحاث المتعلقة بلسانیات النصاأل
 المعلومات وھذه، 7والمواقف والموضوعات واألعمال األحداث تنظیم عن معلومات على تشتمل االنسجام
 فھم من انسجامھ یستمد الخطاب بأن خطابي محمد إلیھ ذھب ما وذلك الموقف، سیاق من المتلقي یستنبطھا

   .8منسجم نص فھو والتأویل للفھم قابل نص كل أنو  ،المتلقي وتأویل
 یتولى الذي ھو المشارك المتلفظ إن بل، النص في ثاویا لیس االنسجام "إن مانغونو: دومینیك یقول 

  .9بالسیاق" ھممعرفت ووفق األفراد وفق یتغیر قد منسجم غیر أو منسجم النص بأن یقتضي الذي والحكم ،هءبنا
وقبل أن نذكر المقصود باالنسجام نشیر إلى مصطلح آخر في اللسانیات النصیة الحدیثة كثیرا ما یقترن  

  بمصطلح االنسجام؛ إنھ االتساق.
 ویُھتم ا،م لنص المشكلة األجزاء بین الشدید التماسك ذلك باالتساق عادة "یقصد یقول محمد خطابي: 

 معیار "یختص یقول: حیث (السبك)، بمصطلح مصلوح سعد عنھ عبرو ،10"الشكلیة بالوسائل اللغویة فیھ
 اللغویة داثاألح النص بظاھر ونعني النص، ظاھر في االستمراریة خاصیة بھا تتحقق التي بالوسائل السبك

 صفحة على متصل كمّ  ھي بما نراھا أو نخطھا والتي الزمني، تعاقبھا في نسمعھا أو بھا ننطق التي
، فاالتساق واالنسجام مصطلحات یتعلقان بالعالقات التي تربط بین عناصر النص وتؤدي إلى 11الورق"

  تماسكھ على المستوى الشكلي وعلى المستوى الداللي.
 سعد سماه وقد ،ھل العمیقة بالبینیة یتعلق االنسجام فإن، للنص الظاھریة بالبنیةا متعلق االتساق كان إذاو
 الداللیة ةاالستمراری بھا ونعني النص، عالم في المتحققة باالستمراریة "یختص أنھ ویرى، )الحبك( مصلوح

 من سلسلة عن عبارة فالنص ،12المفاھیم" ھذه بین الرابطة والعالقات المفاھیم منظومة في تتجلى التي
 ظرن وجھات اختلفت وقد والعالقات، الوسائل من لمجموعة یخضع المعاني تلك وترابط المعطاة، المعاني
 االنسجام وسائل أن یرى )بوجراند دي روبیرت( فھذا النصي، لالنسجام المحققة الوسائل تحدید في اللغویین

ال اث واألعماألحد تنظیم عن معلوماتو عموم والخصوص،وال كالسببیة المنطقیة العناصر على تشتمل
  .13الموقف سیاق من المتلقي یستنبطھا المعلومات وھذه ،والموضوعات والمواقف

 حددا وقد، ھئر معطى في النص وللقارئ مھمة بناغی شيء االنسجام أن إلى براون"و "یول وذھب
  عناصر: عدة في االنسجام مبادئ

 ،والمكان ، والزمانوالمستمع/المتلقي المتكلم/الكاتب، من: یتشكل السیاق لدیھما وخصائصھ: السیاق 
   .، وإذا كانت ھذه العناصر ناقصة فالفھم یكون غیر تام14الخطاب تأویل في فعاال دورا ویؤدي

 التأویل لىإ وتوجیھھا المتلقي لدى التأویلیة الطاقة تقیید على المبدأ ھذا یعتمد المحلي: التأویل مبدأ
 ةمھم لھ والسیاق المتلقي، تأویالت أمام مفتوح فالنص ،15وخصائصھ السیاق على باالعتماد وذلك، المقصود

یبني  بعدیست المتلقي ویجعل، والسیاق النص معطیات عن خروجھا عدم بھدف وتوجیھھا التأویالت ھذه تقیید
  انسجام النص من خالل المعلومات الواردة عنھ من السیاق.
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 یدور ما نبی الوثیق باالرتباط یتعلق أنھ ویرى، ما قول بدایة نقطة بأنھ خطابي محمد حدده التغریض:
 تأویل في رسیؤث الكاتب أو المتكلم بھ سیبدأ ما أن باعتبار، بدایتھ أو النص عنوان وبین وأجزائھ النص في
  النص. موضع حول مبدئیا تصورا ویعطیھ ،16یلیھ ما

 یرى كما والقرآن الذي یدور حولھ النص،اب بالمحور الخط موضوع یرتبط الخطاب: موضوع
 وعالموض كلھا تخدم فرعیة وموضوعات والعبادة، التوحید ھو: رئیسي موضوع حول یتمحور المفسرون

 كیةالم للسور القرآني الموضوع وحدة بیان في السیاق عناصر دور إلى الزركشي أشار وقد، الرئیسي
  والمدنیة.
بین  ي تحقق الترابط الدالليالت العالقات عناحیة الداللیة في النص، وبحثھ بالن االنسجام اھتمام إن 

 اكتشاف لھخال من القارئ ویستطیع موضوعیة، وحدة فتكّون ببعض بعضھا ترتبط المعلومات یجعل ھ،ائأجز
 في مقترنا یكون لذلك، 17الداللي تماسكھ إدراك من یمكنھ مما للنص، العام الموضوع أو الرئیسیة الفكرة
   بالسیاق. الغالب

 النصي؛ االنسجام بیان في كبیر دور للسیاق النص: انسجام تحقیق في والمتلقي السیاق دور -1-3 
 ھذه ؤديت ا من المقبولیة تجاه ذلك النص؛نوع لدیھ یخلق مما بالنص، مسبقة معرفة على القارئ یجعل حیث

 ذلك إلى أشار وقد، واالنسجام بالقبول النص على الحكم إلى بھ وتدفع المتلقي لدى المتشكلة المقبولیة
 صور من ما صورة كون إزاء النص مستقبل موقف "یتضمن بقولھ أن القبول: )بوجراند دي روبیرت(

 بموقف مقرونا االنسجام فجعل ،18والتحام" سبك ذو نص ھي حیث من مقبولة تكون أن لھا ینبغي اللغة
  فیھ. ورد الذي التواصلي الموقف إلى برجوعھ وذلك النص من المتلقي
 یقل ال لالتحلی عملیة في أساسي دور لھ المتلقي فإن، وتنظیمھ النص إنتاج في دور للمتكلم كان إذا 

 المتلقي كفاءةو النص، إنتاج عملیة في المتكلم كفاءة فیھ تتجلى النصي "التماسك فإن ولذلك، المنتج دور عن
اإلشارة إلى أن النص القرآني لھ ممیزاتھ وخصوصیاتھ التي ، وھنا تجدر بنا 19وتفسیره" فھمھ عملیة في

تجعلھ لیس كغیره من النصوص البشریة التي تنطبق علیھا فكرة كفاءة المتكلم وكفاءة المتلقي في اإلنتاج 
والفھم والتفسیر، فالنص القرآني نص رباني مقدس بعید عن الخطأ وال یمكن إسقاط ھذه النظرة اللسانیة في 

لیھ، وتبقى مقتصرة على النصوص اإلبداعیة الشعریة والنثریة، مع ما فیھا من النسبیة في تحلیلھا التحلیل ع
  ودراستھا.

 فھم على قادرا یجعلھ ما وھذا ،20وسیاقھ" وأسلوبھ النص لغة معرفتھ "في كفاءة المتلقي تتمثل
 اللخ ومن ذھنھ، في والمتراكمة السابقة ومعارفھ مفاھیمھ من انطالقا بنائھا، إعادة ثم وتحلیلھا النصوص

 مواطن زإبراو  اكتشاف على قدرة یعطیھ مما بالسیاق؛ ربطھا عند الداخلیة بنیاتھا من یكتشفھ أن یمكن ما
 في تسھم التي 21وإحاالتھ ودالالتھ وأھدافھ النص أبنیة كشف من تمكنھ الكفاءة وھذه ومظاھره، التماسك

 فالقارئ، نصال مع تفاعلھ خالل من إال ذلك یتأتى وال ،النص الداخلیة وبین النص وسیاقھ عناصر بین الربط
 العالقات أھم واكتشاف ووصفھا، وعناصره النص أجزاء بین الظاھریة العالقات رصد عن المسؤول ھو

  للسیاق. معرفتھ خالل من إال عنھا الكشف یمكنھ وال، شاملة كلیة وحدة منھ تجعل التي المضمرة
 حیث ،22النص" شفرة وفك التماسك تحقیق في المساعدة "العوامل والمتلقي السیاق من كل یمثل

 "بنیة راءھاو أن القارئ یتبین حتى تلبث ال أنھا إال السطح، من مفككة تظھر التي النصوص مع لكذ یتضح
 أن لنا یوضح مما ،23الخارجي" تشتتھا مع اتساقھا وتضمن األجزاء تشاكل تفسر تماسكھا في محكمة عمیقة

 الكبرى ةالكلی والبنیة الصغرى األبنیة بین والتفاعل واالنسجام الترابط أوجھ "رصد القارئ: مھام أبرز من
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 إضافة رى،الصغ واألبنیة الجمل مستوى على تماسكھ تكفل التي ھي للنص الكبرى فالبنیة ،24تجمعھا" التي
 مجال من ثرأك یقترب النصي التماسك یجعل ما وھذا النص، وتفسیر فھم عملیة في المتلقي تساعد أنھا إلى

 وتفسیر ھمف بعملیة یقوم الذي "ھو القراءة أثناء فالمتلقي ر الذي یمارسھ القارئ على النص،والتفسی الفھم
 إیدیولوجیتھو  بثقافتھ تتعلق النص خارج عناصر على ذلك في معتمدا یقال، ما تأویل إلى یلجأ وقد النص،
   .فیجعل منھ نصا متماسكا ،25"لربط بین القضایا التي تؤلف النصل ذاكرتھ ذلك أجل من فیوظف

 لتيا النصوص وتأویل فھم یحاول بھ المحیطة والبیئة النص أجزاء بین ربطھ خالل من القارئ إن
 الضمنیة الدالالت نم شبكة بنسج مطالبا یصبح وبذلك السطحیة، بنیتھا إلى بالنظر مترابطة وغیر مفككة تبدو
 وإذا لداللي،ا التماسك یحكمھا التي العمیقة بنیتھ إلى للوصول المختلفة النص سیاقات من منطلقا ذھنھ في

 تأویلال ویدعم الممكنة التأویالت عدد یقلص السیاق فإن التأویل مجال من یقترب النصي التماسك كان
  .26المقصود

 عوامل خالل من تتحقق النص، في جوھریة خاصیة النصي االنسجام أن إلى العرض ھذا من نخلص
وإذا ما عرضنا ھذه النظرة على نص القرآن الكریم،  بالنص، المحیط والسیاق المتلقي في تتمثل مساعدة

فإننا نجد أن القرآن الكریم نص منسجم في ذاتھ بما یحویھ من خصائص وممیزات، وما على المفسر 
تكشاف واستنباط تلك المبادئ التي تحقق انسجامھ على المستوى (المتلقي) سوى البحث في أغواره الس

الداللي، واتساقھ على المستوى الظاھري الشكلي، وھذا ما حاول علماء القرآن ومن بینھم الزركشي البحث 
   .عنھ، بإیجاد تلك العالقات الرابط بین أجزائھ من خالل مناسبات آي القرآن الكریم وسوره

  :القرآن علوم خالل من النصي االنسجام -2
 وقد مختلفة، وألسباب مختلفة، وأماكن أوقات في منجما  محمد سیدنا على الكریم القرآن نزل

 المعاني ةمتسق الواحدة كالكلمة " بأنھ یصفونھ القرآن فعلماء ذلك ومع سنة، عشرین من أكثر نزولھ استغرق
 ألفاظھ، فصاحة بحسب معجز أنھ كما "القرآن :قولھ )الرازي الدین فخر( عن ويرُ  وقد ،27المباني" منتظمة
 القرآن لطائف "أكثر قولھ: الزركشي أیضا عنھ ونقل ،28آیاتھ" ونظم ترتیب بسبب أیضا فھو معانیھ، وشرف
 السیاق ھذا وفي ن كامن في الترتیب ونظم اآلیات،القرآ إعجاز أن أي ،29والروابط" الترتیبات في مودعة

 عشرا، وعشرا سورة، سورة "تأملوه الكریم: القرآن من وموقفھم العرب عن )الجرجاني القاھر عبد( یقول
 ناك أوھ ، أو یُرى أن غیرھا أصلحشأنھا یُنكر ولفظة مكانھا، بھا ینبو كلمة الجمیع في یجدوا فلم آیة، وآیة

 وإتقانا والتئاما، ونظاما ساقا بھر العقول، وأعجز الجمھور،ات وجدوا بل، أخلق أو أحرى، أو أشبھ،
 ورًدا القرآني؟ النص في العرب أعجز الذي ما طرحھ: الذي السؤال عن إجابة ھذا كان وقد ،30وإحكاما..."

رفة، القائلین على    .درتھ عن اإلتیان بمثل ھذا القرآنبق وأعجزھم العرب صرف هللا وأن بالصُّ
 " م،الكری بالقرآن المتعلقة النصیة الممارسات من العدید في البارز الدور لھم كان القرآن علماء إن

 لواحدةا كالكلمة الكریم القرآن رأوا أنھم درجة إلى كامال، القرآني النص إلى النظرة على أساسا یقوم فعملھم
 روفح بین المناسبة أكدوا وأیضا ... والداللي والمعجمي والنحوي والصرفي الصوتي تماسكھ فأكدوا ...

 أیضا اھتموا كما، 31كذلك" كلھ القرآن ونصوص الواحد النص وجمل الواحدة الجملة وكلمات الواحدة الكلمة
  شاملة. إلیھ نظرتھم فجاءت بنزولھ متعلقة مواقف من بھ یحیط بما

، نيالقرآ النص تحلیل حول متكاملة شاملة ةـ ومن بینھم الزركشي ـ رسم رؤی القرآن علماء استطاع
 للمقطع المشكلة المتعددة اآلیات بین الرابطة العالقات عن البحث إلى الواحدة اآلیة إطار من والخروج

 وحاولوا، كلھ للقرآن المشكلة السور ومجموع الواحدة للسورة المشكلة المقاطع مجموع وكذلك، القرآني
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 رعب ما وأوضحا في مصنفاتھم مباحث خاصة بذلك ، خصصو وقد، األجزاء ھذه بین الترابط أوجھ إظھار
 مالمح خاللھا من تظھر التي المباحث أبرز من یعد الذي المناسبات علم مباحث وھ التماسك ھذا عن بھ

 ماسكوت وانسجامھ القرآني النص ترابط مدى خاللھ من یتضح حیث الكریم، القرآن في النصي التماسك
 متسقة لواحةا كالكلمة تكون حتى ببعض بعضھا القرآن آي "ارتباط فیتحقق والسور) اآلیات، (األلفاظ أجزائھ
، ویتحقق االنسجام الموضوعي بین أجزاء النص القرآني وموضوعھ العام 32المباني" منتظمة المعاني

  .وتحقیق مقاصد الشریعة من الرسالة الربانیة التي تھدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور
   القرآن" علوم في "البرھان كتاب خالل من النصي االنسجام -3

 بحیث ئھأجزا بین الرابطة العالقات في ویبحث النص، في الداللیة بالناحیة النصي االنسجام یھتم
  انسجامھ. إلى الوصول من االقتراب وبالتالي ،للنص العام الموضوع یكتشف أن خاللھا من القارئ یستطیع

 ترابط نم الكریم القرآن بھ یختص ما فبیّن، المناسبات علم في النصي االنسجام مبدأ الزركشي نضمّ  وقد 
 ، قالدة ذات اتساق، ومنأغراضھ وتناسق، ألفاظھ تناسب من فھو" ین أجزائھ واصفا إیاه بقولھ:ب وانسجام

 ،طرب نفسھا من لھا منھ كلمة كل، واألحداق واألسماع للنفوس مبھجة حدیقة، نشره وتنسم تبسم زھره،
األمر، فلھ  لھ ممن ونزل، القدرة بھجة علیھ الحت ن طلعتھا غرة، ومن بھجتھا درة،وم، عجب ذاتھا ومن

، وبدیع إشاراتھ وبدیع أوائلھو أواخره ارتباط وحسن، فواصلھ تمّكن بھر، إمرةعلى كل كالم سلطان و
، 33ظاھرة" التوحید على وأدلة ة، وأمثال سائرة، وحكم زاھرة،زاجر مواعظ إلى باھرة قصص من انتقاالتھ،

   هللا عز وجل ال نجدھا في نص آخر. فھذه األوصاف التي ذكرھا الزركشي في كتاب
 الكریم القرآن أجزاء تماسك بمدى مبین وعلم تامة درایة على بأنھ یوحي الزركشي ذكره ما إن

 خالل ومن والترابط االنسجام ھذا أسرار عن للبحث مؤلفھ في فصال خصص ولذلك، بینھا فیما وانسجامھا
 تقدیمال بعد كتابھ فاتحة یجعل الزركشي نجد عظیمة أھمیة من العلم لھذا ولما المناسبات. علم في أورده ما

 لمناسباتا معرفة في بالتفصیل یُردفھاو ھي ما یعرف بسیاق الخارجي للنص،و، النزول أسباب عن حدیثھ
  والسور. اآلیات بین

   المناسبة: مفھوم -3-1
 یقتضي ئینالشی واتصال واالقتران؛ باالتصال توحي المناسبة للفظة اللغویة الداللة إن لغة: المناسبة

 اسھاقی واحدة كلمة والباء والسین "النون فارس: ابن بینھما بأي وجھ من الوجوه، یقول تربط عالقة وجود
   .34النَّسب" منھ ،بالشيء الشيء اتصال

 اللفظي الترابط عن بالكشفھو علم یعنى  مناسباتال علم" یقول محمد عامر محمد: اصطالحا:
 ،تلیھا التي واآلیة اآلیة بین االرتباط وجھ"وتھتم بالبحث عن ،35وسوره" الحكیم الذكر آي بین والمعنوي
ارتباط أجزاء القرآن بعضھا  وجھ ھي أو ذلك. ونحو وخاتمتھا السورة وفاتحة السورة التي تلیھا،و والسورة

 القرآن الكریم وتبین مواطن، وقد جعل علماء القرآن المناسبة من ضمن العلوم التي تھتم بدراسة 36"ببعض
   اإلعجاز فیھ.

  نوعین: إلى المناسبات الزركشي مقسّ  الزركشي: عند المناسبة أنواع -3-2 
 الخفیة ابطالرو الكتشاف المتتالیة السور بین الرابطة العالقات عن فیھا بحث السور: بین المناسبة

 وأنزلت، نةس عشرین من أكثر في أنزل الكریم القرآن أن ورغم، تلیھا التي والسورة السورة بین تربط التي
 نأ من ذلك في ینطلقون وھم سوره. بین رابطة عالقات ھناك أن یرون القرآن علماء أن إال، متفرقة سوره
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 غایة يف وجدتھ سوره كل "افتتاح في بحثت إن أنك وبین، وجل عز هللا من قیفيالقرآن تو سور ترتیب
   .37قبلھا" التي السورة بھ ختم لما المناسبة

   منھا: السور تناسب على األمثلة من مجموعة الزركشيعرض  
 لختام ناسبم فإنھ، بالحمد األنعام سورة "افتتاح الزركشي: قال ،المائدة وخاتمة األنعام فاتحة بین المناسبة -

ا مَ ض وَ رْ األَ وَ  اتِ وَ مَ السّ  كُ لْ مُ  ّ�ِ  ، فقد قال سبحانھ في خاتمة المائدة38سورة المائدة من فصل القضاء"
وھذا مناسب لما جاء في األنعام في فاتحة األنعام في قولھ . )120 :المائدة( رٌ یدقَ  ءٍ يْ شَ  لٍّ ى كُ لَ عَ  وَ ھُ وَ  نّ یھِ فِ 

َمَواِت َواألَْرضَ : تعالى وھذا مشابھ في فصل القضاء فیما جاء في ) 1 :األنعام( اْلَحْمُد � الِّذي َخلََق السَّ
   ).75 :الزمر( َوقََضي بَْینَھُْم باْلَحقِّ َوقِیَل اْلَحْمُد �ِ َربِّ الَعالَِمینَ  سورة الزمرقولھ تعالى في 

َوِحیَل بَْینَھُْم َوبَْیَن َما یَْشتَھُوَن َكَما : خاتمة ما قبلھا في قولھ تعالىلافتتاح سورة فاطر بالحمد فإنھ مناسب  -
سورة فاطرا معقبا على ھذه فاتحة . ثم قال في )54 :سبأ( إِنَّھُم َكانُوا فِي َشّك ُمِریبٍ فُِعَل بأَْشیَاِعِھْم مْن قَْبُل 

َمَواِت َواألَْرض اآلیة:   . )01 :فاطر( الَحْمُد � فَاِطِر السَّ

َمَوات َواألَْرض َوھَُو الَعزیُز اافتتاح سورة الحدید بالتسبیح في قولھ تعالى:  -  لَحكیمُ سبََّح � َما في السَّ
 :الواقعة( فََسبّْح بِاْسم َربَِّك الَعِظیمقولھ تعالى:  ، فإنھ مناسب لخاتمة الواقعة في األمر بھ في)1: الحدید(

96(.   

َذلَِك الكتَاُب َال َرْیَب فِیِھ  :وكافتتاح سورة البقرة بقولھ" فقال: الفاتحة وسورة البقرة سورة بین المناسبة -
َراطِ إشارة إلى  ھًُدى لْلُمتَّقینَ  َراطَ الُمْسَتقیمَ : في قولھ تعالى الصِّ ، كأنھم لما سألوا الھدایة اْھِدنَا الصِّ

  . 39إلى الصراط المستقیم قیل لھم: ذلك الصراط الذي سألتھم الھدایة إلیھ ھو الكتاب"

مناسبة فاتحة سورة اإلسراء بالتسبیح وسورة الكھف بالتحمید،  وكذاك" قال: المناسبة بین اإلسراء والكھف؛ -
ُسْبَحَن ، وذلك في قول هللا تعالى: 40یقال: سبحان هللا والحمد �" ألن التسبیح حیث جاء مقدم على التحمید؛

 َعلَى َعْبِدِه الِكَتابَ الَحْمُد �ِ الِذي أَْنَزَل ، وقولھ في فاتحة الكھف: )1 :اإلسراء( الِّذي أَْسَرى بَِعْبِدهِ 
  . )1 :(الكھف

 تاآلیا مع وضوحا أكثر التناسب ویكون بعضھا، مع السور تناسب في ذكرھا التي النماذج من وغیرھا 
   .أجزائھ وترابط انسجامھ في الواحدة كالكلمة كلھ القرآن لیكون

 اضعخ المناسبات علم خالل من الحكیم الذكر آیات ترابط أن الزركشي نبیّ اآلیات: بین المناسبة
 لسببا الذھني، التالزم والعقلي، الحسي : العموم والخصوص،بینھا منھا الترابط وجھ تبین عالقات لعدة
 تظھر التي الروابط من وغیرھا ،41الرتبةو الخارجي التالزمو الضدین النظیرین، والمعلول، العلة مسبب،وال

   ختامھ. إلى فاتحتھ من بعضھا مع الكریم القرآن آیات انسجام
 بعضھ المالك لتعلق ظاھرا االرتباط یكون أن فإما أنواع؛ إلى ببعض بعضھا اآلیات ارتباط فصل وقد 
 غیر باطاالرت یكون أن وإما، والتشدید االعتراض أو التأكید أو التفسیر باب من الكالم یكون أن أو، ببعض
  وھذا تفصیل ذلك حسب العالقات التي ذكرھا: ،42األخرى عن مستقلة جملة كل وتكون، ظاھر

 ابطالتر أوجھ واستنباط لبیان اإلجرائیة اآللیات بعض النوع ھذا في الزركشي قّدم الظاھر: االرتباط
  اآلیات. بین والعالقات واالنسجام

 كالنظیرین جعلھا العطف وفائدة وال بد أن تكون لھا جھة جامعة، معطوفة؛ اآلیات تكون أن :العطف عالقة
َماِء َوَما یَْعُرُج فِیھَا تعالى: كقولھ .43والشریكین  یَْعلَُم َما یَلُِج فِي األَْرِض َوَما یَْخُرُج ِمْنھَا َوَما یَْنِزُل ِمَن السَّ

  . )04 :الحدید(
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 آنالقر وعادة بعد العذاب والرغبة بعد الرھبة، الرحمة ذكر "كمناسبة ومثال ذلك قولھ: :المضادة عالقة
 لتوحیدا آیات یذكر ثم سبق؛ بما العمل على باعثا ذلك لیكون ووعیدا وعدا بعدھا ذكر أحكاما ذكر إذا العظیم

   .44والناھي" اآلمر عظم لیعلم والتنزیھ؛
 نع البحث المفسر أو القارئ وعلى، ظاھر غیر اآلیات بین االرتباط یكون قد الظاھر: غیر االرتباط

یَْسأَلُوَنَك : تعالى قال ،األھلة بآیة المقام ھذا في الزركشي مثّل وقد، اآلیات بین تجمع التي الخفیة الروابط
وا البِرُّ َمِن اِتَّقَى َواتُ  َعِن األَِھلَِّة قُْل ِھَي َمَواقِیُت لِلنَّاسِ َواْلَحّج َولَْیَس البِرُّ بِأَْن تَأْتُوا البُیُوَت ِمْن ظُھُوِرھَا َولَِكنِ 

  .)189 :البقرة( أَْبَوابِھَا َواتَّقُوا هللاَ لََعلُّكْم تُْفلُِحونَ البُیُوَت ِمن 
ا إتیان البیوت فقال: "مو وقد تساءل الزمخشري في الكشاف عن وجھ الربط في ھذه اآلیة بین البرّ 

 الربط أوجھ البرھان في علوم القرآن عن ذلك مستنبطا في الزركشي قد أجابو ،45وجھ اتصالھ بما قبلھ"
   :ھي وجوه عدة من البیوت إتیان وحكم األھلة أحكام بین

 من أناسا أن الحدیث ففي الحج؛ في أفعالھم من ھذا "وكان للحج مواقیت األھلة أن ذكر االستطراد:
 المدر أھل من كان فإذا باب؛ من فسطاطا وال دارا وال حائطا منھم أحد یدخل لم أحرموا إذا كانوا األنصار

 لفخ من خرج الوبر أھل من كان وإن بھ. یصعد سلما یتخذ أو، ویخرج یدخل منھ، بیتھ ظھر في نقبا نقب
 حقھم نم وكان، هللا حرم ما اتقى من برّ  البرّ  ولكن الباب؛ دخول من بتحرجكم البرّ  لیس لھم: فقیل الخباء؛
 المتوضئ عن سئل لما  قولھ الجواب على الزیادة في ونظیره األھلة عن السؤال وتركھم ھذا عن السؤال

وھذا التحلیل الذي قّدمھ الزركشي ھو من باب إظھار  ،46میتتھ" الحل، ماؤه الطھور ھو فقال: البحر بماء
  العالقة الخفیّة بین السؤال عن األھلة ودخول البیوت من ظھورھا. 

 مثلك مثلھم وأن ؛ما ھم علیھ من تعكیسھم في سؤالھمل التمثیل باب من "انھ الزركشي: یقول التمثیل:
 من البرّ  ولكن األسئلة، تعكیس من علیھ أنتم ما البرّ  لیس لھم: فقیل البیت؛ ظھر من ویدخل بابا یترك من

 الذي وجھھا من األمور باشروا أي ،َواتُوا البُیُوُت ِمْن أَْبَوابِھَا لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ  سبحانھ: قال ثم، ذلك اتقى
 .47تعكسوا" وال، علیھا تباشر أن یجب

 تيال الروابط وإظھار اآلیات بین االنسجام عن الكشف آلیات من أخرى آلیة إلى الزركشي أشار وقد
  التخلص. حسن وھي عندما یكون االرتباط غیر ظاھر؛ بینھا تجمع

 ثلتھأم أحسن "ومن الزركشي: قال الكالم؛ انقطاع دون آخر إلى موضوع من باالنتقال ویتعلق التخلص:
َجاَجةُ َكأَنََّھا هللاُ : تعالى قولھ َمَواتِ َواألَْرضِ َمَثُل نُوِرهِ َكِمْشَكاةٍ فِیھَا ِمْصبَاح الِمْصَباُح فِي ُزَجاَجةٍ الزُّ نُوُر السَّ

يٌّ یُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزْیتُونٍَة َال َشْرقِیٍَّة َوَال َغْربِیٍَّة یََكاُد َزْیتُھَا یُِضيء وَ   نُوٌر تَْمَسْسھُ نَارٌ  لَْو لَمْ َكْوَكٌب ُدرِّ
فإن فیھا  .)35 :النور( َعلَى نُوٍر یَْھِدي هللاُ ِلنُوِرِه َمْن یََشاُء َویَْضِرُب هللاُ اْألَْمثَاَل لِلنَّاِس َوهللاُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمٌ 

 جعر ثم ص منھ إلى ذكر الزجاجة وصفاتھا،تخل ثم، وتمثیلھ النور بصفة جاء انھ وذلك :خمس تخلصات
، زیتال صفة إلى ذكرھا من تخلص ثم ، ثم تخلص منھ إلى ذكر الشجرة،منھ یستمد والزیتُ  النور ذكر إلى
 ،48"إلى نعم هللا بالھدى على من یشاء منھ تخلص ثم، وتضاعفھ النور صفة إلى الزیت صفة من تخلص ثم

   وحسن التخلص یدل على حسن انسجام القرآن الكریم.
 قصة ثلم التخلص؛ باب من بینھا الترابط وجھ فیھا بین التي اآلیات من الكثیر الزركشي ساق وقد

 النماذج لكت وختم، السالم علیھ موسى سیدنا وقصة، یوسف سیدنا وقصة، النمل سورة في بلقیس مع سلیمان
   العرب. عند العادة إلى ذلك وأرجع، اإلبل خلق آیة في األلفاظ بین الربط وجھ بتفصیل
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 ضواألر والجبال والسماء اإلبل بین الربط وجھ عن الزركشي تساءل والعادة: اإللف مجرى على الربط
بِِل َكْیَف ُخلَِقْت ( تعالى: قولھ في َماِء َكْیَف ُرفَِعْت (17أَفََال یَْنظُُروَن إِلَى اْإلِ ) َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْیَف 18) َوإِلَى السَّ

   .)20 -17 :الغاشیة( )20َحْت () َوإِلَى اْألَْرِض َكْیَف ُسطِ 19نُِصبَْت (
 إنف الوبر،جرى اإللف والعادة بالنسبة ألھل م على بینھا جمع نھأثم أجاب عن ذلك قائال : والجواب 

 وذلك، ربوتش ترعى بأن إال یحصل وال إلیھا؛ مصروفة عنایتھم فتكون، اإلبل من معایشھم في انتفاعھم كل
 ھ؛ب یتحصنون وحصن مأوى یؤویھم، من لھم البد ثم، السماء في وجوھھم تقلب سبب وھو ؛ المطر بنزول

 إذاف سواھا؛ أرض إلى التنقل عنـ  منزل في مكثھم طول لتعذر ـ لھم غنى ال ثم، كالجبال ذلك من شيء وال
 اآلیات من وغیرھا ،49"حاضرة فیھ على الترتیب المذكور األشیاء ھذه صورة وجد خیالھ في البدوي نظر

  الكریم. رآنالق انسجام بیان في بارزة أھمیة من لھا وما، بینھا المناسبة أوجھ الزركشي فیھا بین التي الكثیر
   القرآني: الخطاب انسجام في ودورھا المناسبات أھمیة -4

 رفتع المناسبات وعلم" لمناسبات في الدراسات القرآنیة:ا علم وفائدة أھمیة مبینا )البقاعي( یقول 
 على االطالع وثمرتھ، الترتیب حیث من مناسبتھ علم المطلوب الشيء أجزاء وموضوعھ الترتیب علل منھ

، 50سب"الن كلحمة ھو الذي والتعلق االرتباط من أمامھ وما وراءه بما لھ ما بسبب الجزء یستحقھا التي الرتبة
   أجزائھ. بین الفصل یمكن ال واحدة وحدة الكریم القرآن أن نویبیّ

 جعل ائدتھ"وف قائال: الكریم القرآن آي بین االنسجام بیان في ابارز ادور للمناسبة أن الزركشيبیّن و
لمحكم، لبناء اا حال حالھ التألیف ویصیر، االرتباط بذلك فیقوى، بعض بأعناق آخذا بعضھا الكالم أجزاء

 لقرآنا آي ارتباط" لعربي قولھ في أھمیة المناسبة:ا بن بكر أبي عنالسیوطي  نقلقد و،51"المتالئم األجزاء
أیضا قول  نقل كما ،52عظیم" علم، المعاني منتظمة المباني متسقة الواحدة كالكلمة تكون حتى ببعض بعضھا

مر متحد ع في أیق أن الكالم ارتباط حسن في یشترط ولكن حسن، علم "المناسبة :عز الدین بن عبد السالم
 السور بین أو، الواحدة السورة في اآلیات بین سواء، منسجما كلھ القرآن فیكون ،53"مرتبط أولھ بآخره

  والسور. اآلیات بین المناسبات علم في القرآن علماء عرضھا التي المبادئ خالل من ذلك ویتضح، المتتالیة
 آلیاتا تنزل "وقد :انسجام اآلیات وترابطھا مع بعضھال في سیاق آخر مبینا دور المناسبة في ویقو

 ذلكف، السیاق وحسن، القرآن لنظم رعایة اآلي من یناسبھا ما مع واحدة كل وتوضع، الخاصة األسباب على
 لكذ تحت یدخل معنى في نزل لما مسوقا كان إذا، للمناسبة خاص سبب على نازلة اآلیة معھ وضعت الذي
بط االتر بیان في عظیمة وأھمیة بارز دور لھا اآلیات بین المناسبة، وصرح في سیاق آخر أن 54العام" اللفظ

 بذلك فیقوى، بعض بأعناق آخذا بعضھا الكالم أجزاء جعل وفائدتھ" فقال: في النص القرآني، واالنسجام
كن الفصل بین عناصره فال یم ،55"لبناء المحكم، المتالئم األجزاءا حال حالھ التألیف ویصیر االرتباط

  .المكّونة لھ
 بالبناء طالمتراب والنص المنسجم الكالم یشبھفي تعریفھ لالنسجام  الزركشي كان إذاوعلیھ نقول إنھ 

، البناء من واحد نسق على فتكون، لھ لةالمشكّ  أجزائھ بین التراص شدید یكون المحكم البناء فألن المحكم
 فقال:،  لكریما القرآن آیات ترابط بیان في المناسبة علم علیھ یقوم الذي المبدأ فبیّن، القرآني النص وكذلك
 وجھ ام المستقلة، ثم، مستقلة أو قبلھا، لما مكّملة كونھا عن شيء كل أول یبحث أن آیة كل في ینبغي "الذي

ولذلك  ،56ھ"ل سیقت وما قبلھا بما اتصالھا وجھ یطلب السور في وھكذا، جمّ  علم ذلك ففي قبلھا؟ لما مناسبتھا
فإن سیاق السورة أو سیاق اآلیة یبین ویساعد على إبراز تلك العالقات الخفیة التي تربط بین اآلیة وما قبلھا 

  وما بعدھا. 
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 بینوبین اآلیات داخل السورة الواحدة،  الرابطة العالقات عن البحث أساس على یقوم المناسبة فعلم
النظر فیما  ، وإذا أمعنّاومعانیھ مبانیھ في محكم بناء القرآن أن لیبین، المتتالیة السور بین الرابطة العالقات

تلك العالقات الرابطة بینھا من و عرضھ الزركشي من أنواع المناسبات؛ سواء بین السور أو بین اآلیات،
باب االرتباط الظاھر كعالقة العطف وعالقة المضاّدة، أو من باب االرتباط غیر الظاھر كاالستطراد 

والتخلص والربط على مجرى اإللف والعادة؛ فإن كل ھذه العالقات تمثل مظاھرا النسجام النص والتمثیل 
  القرآني وفق نظرة الزركشي.

  خاتمة:
  یتبین لنا من خالل ھذا البحث ما یلي: 

قیة كثیرا من حیث اإلجراءات التطبیتقترب كتاب البرھان في علوم القرآن للزركشي یحتوي على مباحث  -
وخاصة علم المناسبات الذي یبحث في العالقات الرابطة بین آیات القرآن  الحدیثة، لسانیات النصمن منھج 

  الكریم وسوره.
 في رأي الزركشي من خالل عدة روابط؛ على المستوى الدالليفي القرآن الكریم سجام النصي االن یتحقق -

ظاھرة مثل االستطراد والتمثیل قد تكون ظاھرة مثل (عالقة العطف وعالقة المضادة) وقد تكون غیر 
  وحسن التخلص واالنتقال من موضوع إلى آخر في السورة الواحدة. 

مجتمعة على تحقق انسجام القرآن الكریم داخل السورة ذاتھا، أو بین السور المتتالیة  المبادئ ھذهتعمل  -
  مما یحقق انسجامھ الكلي والموضوعي.

إن المناسبة بین اآلیات ونظمھا وترتیبھا على ھذا المنوال الذي جاءت بھ یعتبر بابا ومظھرا من مظاھر  -
إعجاز القرآن الكریم، وھذا ما جعلھ یتمیز بذلك التماسك واالنسجام الذي ال نجده في غیره من النصوص 

آن ومن بینھم الزركشي عملوا البشریة، وھذا ما أعجز العرب في معارضتھ واإلتیان بمثلھ، وعلماء القر
جاھدین على إبراز واستكشاف مواطن التماسك واإلعجاز القرآني رًدا على الطاعنین في ترابطھ 
وانسجامھ، وبذلك یبقى باب االجتھاد في البحث في الكتب التراثیة المتعلقة ببیان إعجاز القرآن مفتوحا أمام 

زیز وأسلوبھ المتفرد عن غیره، فھو بحر زاخر ال تنتھي الدارسین وخاصة ما یتعلق بنظم ھذا الكتاب الع
مكنوناتھ وأسرار . وعلیھ نأمل في إنشاء مخابر علمیة مختصة في ھذا الحقل المعرفي لالستفادة أكثر من 

  . ریم وإثراء المكتبات العربیة بھاالقرآن الك
  والمراجع: المصادر قائمة
  . الكریم بروایة ورشالقرآن 

الكتاب العرب  اتحادھـ): تحقیق عبد السالم ھارون، معجم مقاییس اللغة، الجزء الثالث، طبعة 395س (ت أحمد ابن فار -1
  م. 2002سوریا) دمشق (

معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أعده عدنان درویش ومحمد  ،: الكلیاتھـ)1094( أیوب بن موسى الكفوي -2
  م. 1998، 2ط  (لبنان)،بیروت  المضري، مؤسسة الرسالة للنشر،

ھـ)، البرھان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، مكتبة دار التراث للنشر، 794ت بدر الدین الزركشي ( -3
  م. 1984 ،1ج ،3ط القاھرة، مصر، 

ر الكتب اإلسالمیة، ھـ)، نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، تحقیق محمد عبد الحمید، دا885(ت  برھان الدین البقاعي -4
  م.  1969، 1ج ،(مصر) القاھرة

أساس البالغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، مادة سجم، الجزء الثاني، دار الكتب  ،ھـ)538جار هللا الزمخشري (ت -5 
  م. 1998 ،لبنان)بیروت (العلمیة 

تحقیق عادل أحمد عبد الموجود، مكتبة العبیكان،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، -6
  م). 1998( 1الریاض (السعودیة) ط



  انسجام النص القرآني بین علم المناسبات  واللسانیات النصیة 
 

  

  481                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

ھـ): اإلتقان في علوم القرآن، تقدیم وتعلیق أبو الحسن مصطفى دیب البغا، دار الھدى عین 911جالل الدین السیوطي (ت  -7
  م . 1998ملیلة (الجزائر)، 

  م. 2008، 1ط ،سان العرب، ضبط وتعلیق خالد رشید القاضي، دار األبحاث الجزائرھـ)، ل711(ابن منظور  -8
دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد یحیاتن، الدار العربیة للعلوم، منشورات االختالف  -9

  .م2008 ،1ط الجزائر العاصمة، 
 م. 1998ھـ / 1481، 1ط عالم الكتب القاھرة، ترجمة تمام حسان، اء،النص والخطاب واإلجر دي بوجراند روبیرت: -10
 م. 1997سعید بحیري: علم لغة النص المفاھیم واالتجاھات، الشركة المصریة لونجمان، مصر، -11
  م. 2000، 1ط ،إبراھیم الفقي: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق دراسة تطبیقیة في السور المكیة، دار قباء، القاھرة -12
  . م1984 ،: دالئل اإلعجاز، قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرةھـ) 471( ت  عبد القاھر الجرجاني -13
  م. 2009، 2ط ، )مصر(بل: علم لغة النص النظریة والتطبیق، مكتبة اآلداب، القاھرة عزة ش -14
  .م2005، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض (السعودیة) فھد بن عبد الرحمن الرومي، دراسات في علوم القرآن الكریم، -15
  م.1991، 1(لبنان) ط محمد خطابي: لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، -16

  المجالت: 
  . 1991 ،2-1عدد ،10مجلد ، مصر، مجلة فصول سعد مصلوح: نحو أجرمیة للنص الشعري، دراسة في قصیدة جاھلیة، -17
سعید بحیري: اتجاھات لغویة معاصرة في تحلیل النص، مجلة عالمات النادي األدبي الثقافي، جدة (المملكة العربیة  -18

  م. 2000، 10، م38السعودیة) ج
الطیب العزالي قواوة: االنسجام النصي وأدواتھ، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة واألدب الجزائري، جامعة محمد خیضر  -19

  م . 2012، ر)، العدد الثامنبسكرة (الجزائ
  األطروحات:

نوال لخلف: االنسجام في القرآن الكریم ـ سورة النور أنموذجا ـ رسالة دكتوراه في األدب العربي، إشراف محمد العید  -20
  م) . 2006/2007رتیمة، قسم اللغة العربیة وآدابھا، كلیة اآلداب واللغات، جامعة الجزائر( الجزائر ) (

امعة ج أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة وآدابھا، أثر المناسبة في توجیھ المعنى في النص القرآني، امر محمد،محمد ع -21
  م).2011 -ھـ1432(العراق) ( الكوفة

 الھوامش:

، طبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق (سوریا) 3ھـ): تحقیق عبد السالم ھارون، معجم مقاییس اللغة، ج395أحمد بن فارس ( -1
 . 145م، ص  2002

، دار الكتب العلمیة بیروت (لبنان) 2ھـ)، أساس البالغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، ج538جار هللا الزمخشري ( -2
 . 440م، ص 1998

  . 1948ص  ،م2008، 1ط ،ھـ)، لسان العرب، ضبط وتعلیق خالد رشید القاضي، دار األبحاث الجزائر711ابن منظور( -3
ھـ)، الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أعده عدنان درویش ومحمد 1094أیوب بن موسى الكفوي ( -4

 . 196م)، ص 1998، (2ط  المضري، مؤسسة الرسالة للنشر، بیروت (لبنان)،
ھـ)، اإلتقان في علوم القرآن، تقدیم وتعلیق مصطفى دیب البغا، دار الھدى للنشر، عین ملیلة 911جالل الدین السیوطي( -5

 . 908م، ص 1998 (الجزائر)، الجزء الثاني،
  .184)، ص م2009، (2ط  مصر، ،والتطبیق، مكتبة اآلداب، القاھرةعلم لغة النص النظریة  عزة شبل، -6
 . 103م، ص 1998، 1روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب القاھرة، مصر، ط -7
  .52-51م، ص 1991 ،1ط ،یروتمحمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ب -8
المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد یحیاتن، الدار العربیة للعلوم، منشورات االختالف  دومینیك مانغونو، المصطلحات -9

  . 21، ص 2008، 1الجزائر العاصمة، (الجزائر)، ط 
  . 5محمد خطابي لسانیات النص (م. س)، ص -10
)، 1991(مصر) (م 2-1، عدد 10 سعد مصلوح، نحو أجرمیة للنص الشعري، دراسة في قصیدة جاھلیة، مجلة فصول مجلد -11

  .154ص 
  .154سعد مصلوح، المرجع نفسھ، ص -12
 .103روبیرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء (م. س)، ص -13
  .52ـ محمد خطابي: لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، (م. س)، ص 14
  .56محمد خطابي، المرجع نفسھ، ص  -15
  .59ینظر: محمد خطابي، المرجع نفسھ، ص  -16

                                                        



  ولید بوجالل
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                                                                                      482

                                                                                                                                                                             
 . 186، ص (م. س) علم لغة النص النظریة والتطبیق ینظر: عزة شبل، -17
  .104دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء (م. س)، صروبیرت  -18
سعید حسن بحیري، اتجاھات لغویة معاصرة في تحلیل النص، مجلة عالمات النادي األدبي الثقافي، جدة (المملكة العربیة  -19

 .153م، ص2000ھـ، دیسمبر 1421 ، رمضان10، م38السعودیة)، ج
صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق دراسة تطبیقیة في السور المكیة، دار قباء، القاھرة (مصر)  -20

 .110ص م،2000، 1ط
  .156سعید حسن بحیري، اتجاھات لغویة معاصرة في تحلیل النص، (م. س)، ص -21
 .97ص، (م. س)علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،  صبحي إبراھیم الفقي، -22
  .121م، ص1997سعید حسن بحیري: علم لغة النص المفاھیم واالتجاھات، الشركة المصریة لونجمان (مصر)،  -23
 .186، ص(م.س)سعید حسن بحیري: اتجاھات لغویة معاصرة في تحلیل النص، مجلة عالمات  -24
القرآن الكریم ـ سورة النور أنموذجا ـ رسالة دكتوراه في األدب العربي، إشراف محمد العید نوال لخلف، االنسجام في  -25

 .78م)، ص2006/2007رتیمة، جامعة الجزائر (الجزائر) (
  .52، ص (م. س)محمد خطابي، لسانیات النص  -26
  . 976، ص2اإلتقان في علوم القرآن، (م. س)، ججالل الدین السیوطي،  -27
 .977، ص2ج، وطي، المصدر نفسھینظر: السی -28
ھـ)، البرھان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، مكتبة دار التراث 794ینظر: بدر الدین الزركشي ( -29

 . 36م)، ص 1984، (1، ج3للنشر، القاھرة (مصر)، ط 
 .89، ص1984، ر، مكتبة الخانجي، القاھرةشاكھـ)، دالئل اإلعجاز، قراءة وتعلیق محمود 471عبد القاھر الجرجاني ( -30
 .50، ص (م. س)صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق  -31
 . 36، ص 1، ج(م. س)بدر الدین الزركشي، البرھان في علوم القرآن،  -32
 . 4، ص 1بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ، ج  -33
 .448، ص5ج ،مقاییس اللغة، (م. س)أحمد بن فارس، معجم  -34
محمد عامر محمد، أثر المناسبة في توجیھ المعنى في النص القرآني، أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة وآدابھا، جامعة  -35

 . 09م)، ص 2011ھـ1432الكوفة (العراق)، (
 .447م، ص2005الوطنیة، الریاض (السعودیة)، الرومي، دراسات في علوم القرآن الكریم، مكتبة الملك فھد فھد  -36
 .38، ص 1، ج (م. س)بدر الدین الزركشي، البرھان في علوم القرآن  -37
  .38، ص 1بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ، ج -38
 . 38، ص 1بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ، ج  -39
 . 39، ص 1بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ، ج  -40
  . 35، ص 1الزركشي، المصدر نفسھ، ج بدر الدین -41
 . 40، ص 1بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ ج -42
 .40، ص 1بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ، ج -43
 .40، ص 1بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ، ج  -44
ھـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، تحقیق عادل 538جار هللا الزمخشري ( -45

 . 394م)، ص 1998، (1أحمد عبد الموجود، مكتبة العبیكان، الریاض (السعودیة)، ط
 . 41، ص 1بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ، ج -46
 .41، ص 1ج بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ، -47
 . 43، ص 1بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ، ج -48
 . 45، ص 1بدر الدین الزركشي، المصدر نفسھ، ج -49
تحقیق محمد عبد الحمید، دار  م، نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور،1969ھـ)، 885إبراھیم برھان الدین البقاعي ( -50

  . 5، ص1الكتب اإلسالمیة، القاھرة، مصر، ج
 . 36، ص 1، ج(م. س)بدر الدین الزركشي البرھان في علوم القرآن،  -51
  .976، ص2ینظر: جالل الدین السیوطي، اإلتقان في علوم القرآن، (م. س)، ج -52
 . 977، ص 2ینظر: جالل الدین السیوطي، المصدر نفسھ، ج -53
 .25، ص 1بدر الدین الزركشي البرھان في علوم القرآن (م. س)، ج -54
 . 36، ص 1الدین الزركشي المصدر نفسھ، ج بدر -55
 . 37، ص 1بدر الدین الزركشي المصدر نفسھ، ج -56



  492 – 483ص:  -، ص 2021، أكتوبر 29، العدد: 21، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
483  

  نقض الشرفي للشرفي

  ةالحداثیة للتراث والنصوص الدینی وقفات مع تناقضات القراءة

  أنموذجا  كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي
Charfi’s criticism of Charfi 

Stands with contradictions of modernist reading of heritage  
and religious texts 

The issue of writing the Holy Qur'an in the life of .prophet Muhammad 
(peace be upon him) as a sample 

  

  فالح خیر الدیند/      )1(فاطمة الزھرة ضریف
   1كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلسالمیة جامعة وھران 

   الدراسات القرآنیة والمقاصدیةمخبر 
fellah.elkhair.med4@gmail.com  drif.fatima@edu.univ-oran1.dz 

  

  04/05/2021 :القبول تاریخ  30/08/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

  

حّرض على إنشاء ھذه المقالة جملة من التناقضات اقتنصتھا النظرات من مؤلفات المفكر التونسي عبد المجید 
الشرفي، ذلك أن محاولة إعادة قراءة ما جاء في التراث وما تعلّق بالسنّة والكتاب، وفق مناھج وآلیات غربیة وانطالقا 

  ج للتخرصات والبد.من بواعث ومقاصد ُمبیّتة، لموقع في التناقضات ومنت
، حیث راوح فیھا ومن تلكم التناقضات التي وقع علیھا النظر، مسألة: كتابة القرآن الكریم في حیاة سید البشر 

قلم الشرفي بین النفي واإلثبات، فسیقت ھذه الورقات للوقوف على ھذا التناقض وبیان مورده، والفصل في حقیقتھ 
ومدعاة للشك في نزاھتھ  نتائج البحث العلمي لعالَمة على عوار منھجھ، وعرض أدلتھ. ذلك أن سمة التناقض في

ص إلیھ البحث: أن مراوحة الشرفي بین القول بكتابة القرآن في حیاة النبي تارة ونفیھ وموضوعیتھ، ومن أھم ما خلُ 
ھا فدفعا وأما إثبات أخرى مرده سببان: فأّما نفي الكتابة فطریق للتشكیك في سالمة القرآن من الزیادة والنقصان،

  لالحتجاج بسنّة العدنان.
  : القراءة الحداثیة؛ كتابة القرآن الكریم؛ التناقض؛ عبد المجید الشرفي.الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The reason for the creation of this article is a set of contradictions observed from the books 

of the Tunisian thinker Abdelmajid Charfi. Attempting to re-read what came in the heritage and 
what is related to the Sunnah and Qur'an, according to Western methods and mechanisms and 
based on the precursors and purposes, will undoubtedly result in contradictions and producer 
of fabrication.One of those remarkable contradictions is the issue of writing the Holy Qur'an in 
the life of prophet Muhammad (peace be upon him). Where the author fluctuated between the 
negation and confirmation. These papers have been drawn to identify this contradiction and 
indicate its resources, and to decide on its truth and present its evidence. The contradiction in 
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the results of scientific research is a sign of the invalidity of his methodology, and it calls into 
question its integrity and objectivity. One of the most important findings of the research: that 
the Charfi’s fluctuation between saying the writing of the Qur'an and his denials due to two 
reasons: The denial of writing is a way to question the integrity of the Koran from distortion, 
and the confirmation of writing the Qur'an is to deny the invocation of the Sunnah. 
Key words: Modernist reading; Writing the Holy Qur'an; Contradiction; Abdelmajid Charfi. 

  
  مقّدمة: 

الحمد � الذي أنزل القرآن، وقّدر بأن تساعد على حفظھ القلم واللّسان، وصالة وسالما على خیر 
  وبعد:  البشر، ما دافع عن رسالتھ صحٌب وتبٌع وُمقتفي أثر.

وتغالي  المسلم في قرآنھ أو سنتھ، فقد امتألت األسواق بمؤلفات فكریة حداثیة تُعادي كل مسّلمة یعتقدھا
بالقول أنّھا السبب وراء تخلّفھ ورجعیتھ، وتعالت األبواق تُنادي بأن زوال الخطب في اتباع علوم ومناھج 

  الغرب. 
فإن أنت ألقیت السمع، أو أسلمت النظر طلبا للنفع، ألفیت من التناقضات وكثرة التخّرصات ما یتعجب 

  ق طمعا في نقده ودحضھ كّل محب.  منھ ذو لب، ویُسّود األورا
، حیث ومن تلكم التناقضات التي وقع علیھا النظر، مسألة: كتابة القرآن الكریم في حیاة سید البشر 

راوح فیھا قلم المفكر التونسي عبد المجید الُشرفي بین النفي واإلثبات، وھذا التناقض الصارخ منھ في ھذا 
  عن مورده وبیان صحتھ من خطئھ. -بعد عرضھ -ثام األمر المھم لیدعو إلى إماطة اللّ 

  إشكالیة البحث:
  تحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة التالیة:

  ، وماھي أدلتھا؟ ما معالم الرؤیة الشرفیة لمسألة كتابة القرآن الكریم في حیاة خیر البریة
  لمسألة؟ وما المورد الذي أوقع المؤرخ الناقد في غیابة التناقض الصارخ في ھذه ا

  أھمیة البحث: 
حجر أساس للتمھید لحفظ القرآن، وفي نفیھا تشكیٌك  jال شك في أن كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

في سالمتھ من الزیادة والنقصان. لذلك سعت ھذه الدراسة لعرض الرؤیة الحداثیة الشرفیة لھذه المسألة 
  هللا عز وجل.وبیان مقاصدھا ومن ثم نقضھا انتصارا لكتاب 

  أھداف البحث:
  ونرمي من خالل ھذه المقالة تحقیق جملة من األھداف أھمھا: 

  .التعریف بعبد المجید الشرفي، والتعّرف على مشروعھ الفكري  
  اإللماع إلى رؤیة الشرفي المتناقضة لمسألة كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي .  
  مرامیھ.استجالء مورد التناقض، والوقوف على  
  .إیراد حقیقة المسألة، وبیان أدلتھا 

  الدراسات السابقة
من قبل الحداثیین منھج معھود عند األغلبیة منھم،  إّن إنكار كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

وتعددت الدراسات التي تناولت ھذه النقطة بالنقد، على وجھ یصعب معھ العد، لكن الّذي یمیّز ھذه الدراسة 
مثیالتھا، ھي أنھا كشفت عن  تناقض المفكر الشرفي في ھذه المسألة، ذلك أنّھ جمع  بین القول بنفي  عن
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كتابة القرآن الكریم تارة،  وبین إثباتھ أخرى، وبحثت في الداعي الذي أوقع ھذا المفكر في ھذا التناقض، 
رة في ك أدینك"، ثم باألدلة المتناثفبالتالي ھي ترد على الشرفي بالشرفي نفسھ أّوال، مكرسة منھج: "من فم

 كتب التراث، وفي ھذا المنھج تبیان لھشاشة الفكر الحداثي وتھافت مناھجھ، وبالتالي تناقض نتائجھ.
  منھج البحث:

  :جمعت الدراسة بین
وذلك من خالل التعریف بعبد المجید الشرفي ومشروعھ الفكري، ومن خالل عرض  المنھج الوصفي: 

  .الشرفي في مسألة كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي  رؤیة عبد المجید
من خالل النظر في األدلة التي استند علیھا الشرفي في مسألة كتابة القرآن الكریم في  المنھج التحلیلي:

  ، والنتائج المتربة عنھا.حیاة النبي 
  وعرض األدلة الصحیحة للمسألة.، من أجل بیان حقیقة كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي  المنھج النقدي:

  خطة البحث:
  انتھجت في سبیل تحقیق المقصود من البحث الخطة التالیة: 

  : التعریف بعبد المجید الشرفي وبمشروعھ الفكري.المحور األول
  .عرض التناقض وبیان مورده.: الرؤیة الشرفیة لكتابة القرآن الكریم في حیاة خیر البریة المحور الثاني
  ، الحقیقة وأدلتھا.: كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي المحور الثالث

  
  د المجید الشرفي وبمشروعھ الفكريالمحور األول: التعریف بعب

  )1(أوال: التعریف بعبد المجید الشرفي
  مولده، نشأتھ، مسیرتھ العلمیة

بمدینة صفاقس، تحصل على اإلجازة  1942 جانفي 24ولد المفكر التونسي عبد المجید الشرفي في 
، 1969وحاز الرتبة األولى في مناظرة التبریز بباریس سنة  1963في اللغة واآلداب العربیة بتونس سنة 

. شغل عدید الوظائف بدًءا بالتدریس 1982وقد ناقش رسالة دكتوراه الدولة في اآلداب بنجاح في تونس سنة 
ارة مختلف الرتب بالتعلیم العالي وصوال إلى رتبة أستاذ تعلیم عال في الحضفي التعلیم الثانوي لیرتقي في 

). اختیر عمیدا لكلیة اآلداب والعلوم 2002-1986العربیّة والفكر اإلسالمي بكلیة اآلداب بجامعة منوبة (
جنة ) وترأس عددا من لجان االنتداب والمناظرات مثلما توّلى رئاسة الل1986-1983اإلنسانیّة بتونس (

  ). 1988-1987القطاعیّة إلصالح برامج العربیّة بوزارة التربیة (
  مشاركاتھ العلمیة

ولعبد المجید الشرفي أیضا مشاركة في مجموعة من المجالس والھیئات العلمیة من قبیل عضویتھ 
یسسكو ) والمجلس التنفیذي لمنظمة اإل1992في المجلس االستشاري لمركز الدراسات اإلسالمیّة بالقیروان (

) والھیئة العلمیّة 1993) والمجلس العلمي لألكادیمیّة المغاربیّة للعلوم بطرابلس (1993-1992(الرباط) (
-2003) ومجلس المؤسسة العربیّة للتحدیث الفكري (جنیف 1994للمعھد العربي لحقوق اإلنسان (

-ت إیبال (تونس) وإسالمیّات.. فضالً عن عضویتھ في ھیئة التحریر أو الھیئة االستشاریّة بمجال.)2006
مسیحیّات (روما)، ودراسات مغاربیّة (المغرب) وآداب القیروان (القیروان).. وقد أدار سلسلة "معالم 
الحداثة" الصادرة عن دار الجنوب (تونس) وأشرف على إصدار سلسلة اإلسالم واحدا ومتعددا. واختیر 

). وأشرف الشرفي على عدة 2003-1999ة (صاحب كرسي الیونسكو لألدیان المقارنة بجامعة منوب
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أطروحات ورسائل بحث في الجامعة التونسیة، إضافة إلى مشاركتھ في كثیر من الندوات والملتقیات 
  والتظاھرات العلمیة الدولیّة والمحلّیّة.

  مؤلفاتھ
یة اولعبد المجید الشرفي مؤلفات عّدة نذكر منھا: الفكر اإلسالمي في الرد على النصارى إلى نھ

)، اإلسالم بین الرسالة والتاریخ 1994)، لبنات (1990)، اإلسالم والحداثة (1986القرن الرابع/العاشر (
  )، مرجعّیات اإلسالم السیاسي.2001(

  مشروع الفكري لعبد المجید الشرفيثانیا: ال
ما جاء في ھذا التراث من منظور حدیث أي على ضوء یھدف مشروع عبد المجید الشرفي إلى قراءة 

المعرفة التي بلورتھا علوم اإلنسان والمجتمع في القرنیین األخیرین بالخصوص وعلى ضوء القیم التي 
. ذلك أنھ یرى أن القضیة المطروحة )2(أفرزتھا األوضاع الحضاریة التي تعیشھا المجتمعات البشریة قاطبة

بحدة على الفكر اإلسالمي في نظره ھي مدى استجابتھ لمقتضیات الحداثة بكل تجلیاتھا المادیة والمعنویة 
  .)3(العلمیة والتقنیة كما الفكریة والفلسفیة علما منھ بأن ھذه االستجابة ضرورة ملحة ال ترف ذھني

، المختلفة، وألوانھا المتعددة ھي الحاكمة على التراث الفكري لألمة اإلسالمیةفبالتالي تعتبر الحداثة بتّجلیاتھا 
  ال ھو حكما علیھا بالصالح أو الفساد.

ھو من تلك المجاالت التي تنتظر الجھود المتضافرة كي تنھض والتفسیر القرآني في نظر الشرفي، 
  . )4(رف التي تجاوزھا الزمنبتخلیصھا ھي كذلك مما ران علیھا من المواقف والتأویالت والمعا

بل ویؤكد على إعادة النظر في المسلمات التي تتعلق بالقرآن الكریم رأسا، فیعلّق على أحد التفاسیر 
التي أھملت ھذا الجانب قائال: فتفسیر المنار أبعد ما یكون عن التفسیر النقدي ولیس فیھ أدنى إعادة نظر في 

، القرآنیة كال في عدد من التعابیرالتعبدي للسور واآلیات ومواطن اإلشالمسلمات المتعلقة بالترتیب الرسمي و
ویتبنى بالطبع المفھوم التقلیدي للوحي الذي یكون فیھ الرسول مجرد مبلغ سلبي للرسالة اإللھیة، فال مجال 

إللھي افیھ ألثر ما لشخصیة النبي وللظروف التاریخیة التي أحاطت بھ وال لمشكلة االنتقال من الكالم 
  .)5(المفارق إلى الكالم البشري المحدود بالضرورة

ھكذا یرى الشرفي ضرورة إعادة النظر في المسلمات التي اعتقدھا المسلمون لقرون، ولزوم وضعھا   
  على محك النقد، استنادا إلى القواعد والضوابط التي أنتجتھا الحداثة في ھذا الزمن.

  وھو ما سنقف عنده في المحور الموالي. ،یم في حیاة النبي ومن تلك المسلمات، كتابة القرآن الكر
  وبیان موردهعرض التناقض ، الرؤیة الشرفیة لكتابة القرآن الكریم في حیاة خیر البریة : المحور الثاني

من جملة المسائل التي تناولھا الُشرفي بإعادة القراءة والنظر، كتابة القرآن الكریم : عرض التناقض -أ
  ، فحدث أن أسفرت قراءتھ تلك على نتیجتین متناقضتین ال یمكن الجمع بینھما بحال.في حیاة سید البشر 

، بل اقتصر في تبلیغھ على الطریقة الشفویة أما األولى فأن القرآن الكریم لم یُكتب في حیاة النبي 
یما بینھم فرضي هللا عنھم ، ویتناقلھ الصحابة علیھ السالملصحابتھ كما أقرأه جبریل  حصرا، یُبلّغھ النّبي 

یقول الشرفي: رضي هللا عنھم، بإشراف من الصحابة  شفاھا، أما كتابة القرآن الكریم فكانت بُعید وفاتھ 
حیث لم تدون التوراة إال بعد قرون عدیدة من موت موسى وإثر األسر البابلي ولم یدون اإلنجیل إال في 

وبینما دونت  ،ھا ما بلغھ عیسى بأخباره وكرزاتھروایات مختلفة لم تحتفظ منھا الكنیسة إال بأربع وامتزج فی
فتوافرت في المصحف من ضمانات  فصل فیھا بین ما بلغھ وما تعلق بسیرتھ، رسالة محمد بعید وفاتھ 

الصحة ما لم یتوافر لما دون من الرسالتین السابقتین، فإن ذلك ال یعني اختالفا جوھریا في نوعیة الرساالت 
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الثالث وفي المشاكل التي یثیرھا التعامل معھا، ال سیما بعد انتقالھا من الشفوي إلى المكتوب، من القرآن 
  .)6(إلى المصحف

ترّددت   -كغیرھا من الكتب المقدسة السابقة-القرآن الكریم وتبلیغھ الُشرفي أن مسألة نقل ھكذا یُقرؤنا 
بین سمة الشفاھة وسمة الكتابة تفصُل بینھما مدة. وعن االستدالل لھذه النتیجة فلم یذكر لنا الُشرفي من األدلة 

  النقلیة خبرا، ولم یأت من الشواھد التاریخیة برأوة.
وھذا التفریق منھ بین المرحلة الشفویة والكتابیة، جعلھ یفّرق بین تسمیتن لكالم هللا عز وجل: فالقرآن 

  ، حصرا.رضي هللا عنھمألصحابھ  یُطلق على ما بلّغھ النبي 
وبالتالي ال ترادف ، بعد وفاة النبي رضي هللا عنھم والمصحف یُطلق على ما جمعھ الصحابة 

  مصحف كما ھي نظرة المسلمین.ھناك بین القرآن وال
إن « :بینما نجده بعد صفحات معدودات من ھذا التصریح، یأتي بما ینقضھ رأسا بقلم صریح فیقول

شأن الحدیث لعجیب حقا فلقد احتفظ ھو ذاتھ بما یفید نھي الرسول عن تدوینھ، وأمره بأال یُكتب عنھ سوى 
  .)7(»القرآن، أي بما ینسف مشروعیتھ من األساس

، بل ھو الشرفي من خالل ھذا الشاھد یصّرح بكتابة الصحابة للقرآن الكریم بأمر منھ من النبي  ھا
أراد النبي أن یكون القرآن وحده النبراس الذي یھدي بكتابة القرآن قائال:  ویزید في تعلیل أمر النبي 

  .)8(» .المسلمین في حیاتھ وبعد مماتھ، وأال تكون ألقوالھ ھو صبغة معیاریة ملزمة..
. فأما الدلیل الذي ھو قلمھ یجمع بین التدلیل والتعلیل لكتابة القرآن الكریم في حیاة الخلیل  وھا

ثُوا َعنِّي وَمن َكتَبَ  َعنِّي، تَْكتُبُوا ال: عن أبي سعید الخدريیقصده:  وال َحَرَج،  َعنِّي، غیَر القُْرآِن فَْلیَْمُحھُ، وَحدِّ
أْ َمْقَعَدهُ ِمَن النّارِ  ًدا فَْلیَتَبَوَّ ، قاَل ھَّماٌم: أْحِسبُھُ قاَل، ُمتََعمِّ ، وأما التعلیل الذي یطرحھ: فھو )9(وَمن َكَذَب َعلَيَّ

  وبعد الممات.  ،االھتداء بنور اآلیات، واالقتداء بخبر السماء في حیاتھ 
  المورد الذي أوقع المفكر الناقد في غیابة التناقض الصارخ.فال مناص بعد ھذا العرض من الكشف عن 

بالعوِد إلى ذینك الشاھدین اللذین أوردناھما تدلیال على رؤیة الشرفي : بیان مورد التناقض -ب
، نجد أن في كل منھما قطعة تدل على مرام الشرفي من ھذا المتناقضة لكتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

  من ذلك اللغط.الخلط ومقصده 
فصل فیھا ، وبینما دونت رسالة محمد بعید وفاتھ فأما القطعة األولى من الشاھد األول فقولھ: 

بین ما بلغھ وما تعلق بسیرتھ، فتوافرت في المصحف من ضمانات الصحة ما لم یتوافر لما دون من الرسالتین 
امل الرساالت الثالث وفي المشاكل التي یثیرھا التعالسابقتین، فإن ذلك ال یعني اختالفا جوھریا في نوعیة 

  .)10(معھا، ال سیما بعد انتقالھا من الشفوي إلى المكتوب، من القرآن إلى المصحف
وفي المشاكل التي یثیرھا التعامل معھا، ال سیما بعد انتقالھا  ... والشاھد الدقیق من القطعة قولھ:
  المصحف.من الشفوي إلى المكتوب، من القرآن إلى 

والذي یعنیھ الشرفي، أن المدة الفاصلة بین مرحلة التبلیغ الشفوي ومرحلة الجمع الكتابي مدعاة 
إلشكاالت متوقعة كحصول سھو أو نسیان أثناء عملیة تدوین المسموع، مما قد یُفقد عملیة جمع القرآن الكریم 

س ھذا من الحق في شيء على ما سنرى المصداقیة التامة. ولیرضي هللا عنھم بین دفتین من لدن الصحابة 
  الحقا.
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ویستدل الشرفي أیضا على التشكیك في سالمة القرآن الكریم ببعض اآلثار الواردة في كتاب اإلتقان 
، وھذا الشك عنده انتقل من مرحلة التنظیر إلى مرحلة التطبیق حیث أصدر كتاب )11(لإلمام السیوطي

  .)12(ادیة للنص القرآني الذي بین أیدي المسلمین الیوم المصحف وقراءاتھ والذي یعتبر طبعة انتق
  ، یخدم دعواه بالتشكیك في وثاقة نقل القرآن الكریم.فنفیھ ھاھنا لكتابة القرآن الكریم في حیاة النبي   

إن شأن الحدیث لعجیب حقا فلقد احتفظ ھو ذاتھ بما وأما القطعة الثانیة من الشاھد الثاني فقولھ: 
  . )13(، أي بما ینسف مشروعیتھ من األساسوأمره بأال یُكتب عنھ سوى القرآنول عن تدوینھ، یفید نھي الرس

  : )14(قراءة الشرفي للحدیث
  یستدل الشرفي من خالل الحدیث على ثالثة مسائل: 

   عن كتابة األحادیث، وذلك قولھ: ال تكتبوا عني. ،نھي النبي المسألة األولى: 
  غیَر القُْرآِن فَْلیَْمُحھُ. َعنِّي وَمن َكتَبَ  بكتابة القرآن، وذلك قولھ:أمره المسألة الثانیة: 

  وزاد الشرفي المسألة بسطا، بأن التمس لھا علة ومقصدا على ما أسلفنا. 
  .االستدالل بالحدیث على نسف االحتجاج بسنة النبي  المسألة الثالثة:

في النھي عن كتابة الحدیث باستفاضة،  بي لكن وھو یحاول من خالل الحدیث إثبات مخالفة أمر الن
واقتصار األمر منھ على كتابة القرآن فقط، راح ینقض ما سبق من دعاویھ بنفي كتابة القرآن في زمن النبي 

 .بملئ یده  
، ونتبیّن فال نملك بعد ھذا التصریح منھ إال أن نتعجب من إقراره بكتابة القرآن الكریم بأمر من الرسول 

  . اإلقرار بكونھا سبیل لھدم االحتجاج بسنّة المختار علّة ھذا
وما اإللحاح منھ إذا على الفصل بین مرحلتین من مراحل نقل القرآن وتبلیغھ، إال تمھیدا للتشكیك في 
سالمة القرآن من الزیادة أو النقصان، وما اإلقرار منھ بكتابة القرآن إال طریق للقول بعدم حجیة السنة 

  النبویة.
ھي شنشنة أغلب الحداثیین، إثبات الحقائق متى ما وافقت معتقداتھم الباطلة، وإنكارھا إن ھي تلك 

  خالفت أھواءھم المذمومة.
ومؤلفات الشرفي مألى بالتصریحات والتلمیحات الباطلة والمزیفة، فال بأس أن نفصل في القول 

  .حیاة النبي الحق، المتوج بالبرھان الصدق حول مسألة كتابة القرآن الكریم في 
  ، الحقیقة وأدلتھاالمحور الثالث: كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

إّن القاصد لخزائن التراث بحثا عن حقیقة المسألة، لیجُدھا مألى بالشواھد  حقیقة المسألة:
على ما سنسوق في ھذا المحور،  ،الصحیحة، واألدلة الصریحة على كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

  .)15(بل وقلُم الُشرفي نفسھ كفى ووفى بأن ساق بعض الّدلیل وأردفھ بالتعلیل
  أدلتھا: 

، ومن ذلك قولھ )16(من التسمیات التي أطلقھا هللا عز وجل على كالمھ إضافة إلى القرآن، لفظ الكتاب
َر أُولُو اْألَْلبَابِ ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْیَك ُمبَاَرٌك عز وجل:    .)29ص: ( لِیَدَّبَُّروا آَیاتِِھ َولِیَتََذكَّ

وفي ھذا التنویع مراعاة ألمرین، ، )2البقرة: ( ذلَِك اْلِكتاُب َال َرْیَب فِیِھ ھُدًى لِْلُمتَّقِینَ  وقولھ تعالى:
ا كونھ مدونا تسمیتھ كتاب فروعي في تسمیتھ قرآنا كونھ متلوا باأللسن، كما روعي فيوإشارة إلى لطیفتین: 

إشارة إلى أن من  االسمین، وفي تسمیتھ بھذین ن تسمیة شيء بالمعنى الواقع علیھباألقالم فكلتا التسمیتین م
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حقھ العنایة بحفظھ في موضعین ال في موضع واحد، أعني أنھ یجب حفظھ في الصدور والسطور جمیعا، 
   .)17(أن تضل إحداھما فتذكر إحداھما األخرى

إالّ المبادرة واالمتثال  ، فأشار هللا عز وجل بلفظ الكتاب إلى ضرورة كتابتھ، فما كان لسیّد البشر
  لكتابة القرآن.

عن البراء بن : ما رواه البخاري ،ومن صریح الشواھد على كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 
ِ، قاَل النبيُّ  الُمْؤِمنِینَ ِمَن  القاِعُدونَ  یَْستَِوي ال: لَّما نََزَلتْ : عازب : اْدُع لي َزْیًدا والُمجاِھُدوَن في َسبیِل هللاَّ

 وَخْلَف ظَْھِر النبيِّ  القاِعُدونَ  یَْستَِوي ال ثُمَّ قاَل: اْكتُبْ  -أِو الَكتِِف والدَّواِة  -وْلیَِجْئ باللَّْوحِ والدَّواِة والَكتِِف 
ِ فَما تَأُْمُرنِي، فإنِّي َرُجٌل َضِریُر البََصِر؟ فَنََزلَْت َمكانَھاَعْمُرو بُن أُمِّ َمْكتُوٍم األْعمى  :، قاَل: یا َرسوَل هللاَّ

ِ  ِمَن الُمْؤِمنِینَ  القاِعُدونَ  یَْستَِوي ال َررِ  والُمجاِھُدوَن في َسبیِل هللاَّ   .)18(َغْیُر أُولِي الضَّ
للوحي، ومسارعتھ لحفظ ما نزل من اآلیات فیما توافر  كتابا وفي ھذا الشاھد دلیل على اتخاذه  

  وقتئذ من أدوات. 
وللفوریة في تسجیل الوحي بالغة القیمة إلى أقصى حد، ذلك أن الفوریة تعني ھنا أن الذي كتب بین «

فور نزولھ ھو عین ما أوحي بھ تماما، حیث إن الفوریة ال تدع أیة فرصة الفتراض أن یكون  jیدي  النبي 
للمتلقین عنھ في قولھ إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما  ما كتب ھو مما یسره رسول هللا 

فیھ بدال من مشوا تیسر منھ من قراءة كلمة أو صیغة لھا بدال من كلمة أو صیغة أخرى بمعناھا مثل مضوا 
فیھ وأوصى بدال من وصى إذا كان ھناك مقتض من نسیان أو اختالف لھجة أو سنة من السنن اللغویة  

لم یمس بأي تصرف بشري ثم  jھو عین ما نزل بھ جبریل على النبي  وعلیھ فإن ما سجل بین یدي النبي 
ولكن زید في توثیقھ بالمطابقة بینھ  ھو عین ما سجل في جمع أبي بكر، ھذا الذي كتب بین یدي النبي 

  .)19(»ولم یسجل ما علم أنھ نسخت قراءتھ وبین ما تلقى عن الرسول 

وكان إذا نزل علیھ أخَذتھ برحاُء شدیدةٌ وعرَق  كنُت أكتُب الوحَي لرسوِل هللاِ  :عن زید بن ثابتو
َي عنھ فكنُت أدخُل بقطعِة العُ  سِب أو ِكَسِره فأكتُب وھو یملِي عليَّ فما أفرُغ عرقًا شدیًدا مثَل الجماِن ثم ُسرِّ

حتى تكاُد رجلي تنكسُر من ثَِقِل القرآِن حتى أقوَل ال أمِشي على رجلِي أبًدا فإذا فرغُت قال اقرْأه فأقرأَهُ فإن 
 .)20(ثم أخرُج بھ إلى الناسِ  أقامھ َسقطٌ  كان فیھ

  من كتابة القرآن على نحو ما أماله. والتأكد وھذا الحدیث یدل على شّدة احتیاطھ 
قد اتخذ كتابا للوحي، كلما نزل شيء  ،الرسول «ومن مجموع ھذه الشواھد وغیرھا نعلم یقینا أّن 

من القرآن أمرھم بكتابتھ، مبالغا في تسجیلھ وتقییده. وزیادة في التوثق والضبط واالحتیاط في كتاب هللا 
تعالى، حتى تظاھر الكتابة الحفظ ویعاضد النقش اللفظ، وكان ھؤالء الكتاب من خیرة الصحابة، فیھم أبو 

ة وأبان بن سعید وخالد بن الولید وأبي بن كعب، وزید بن ثابت، وثابت بكر، وعمر وعثمان وعلي ومعاوی
  .)21(بن قیس، وغیرھم

  :وأّما السبب الباعث على كتابتھ في عھد النبي 
معاضدة المكتوب للمحفوظ لتتوفر للقرآن كل عوامل الحفظ والبقاء، ولذا كان المعول علیھ عند الجمع  -1

  .الحفظ والكتابة
الوحي على الوجھ األكمل؛ ألن االعتماد على حفظ الصحابة فحسب غیر كاف؛ ألنھم عرضة  تبلیغ -2

  .)22(للنسیان أو الموت، أما الكتابة فباقیة ال تزول
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  الخاتمة 
، نخلص بعد ھذه الوقفة المقتضبة مع القراءة الحداثیة الُشرفیة لكتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

  إلى أن: 
  قد أفضت إلى تناقض صارخ في المسألة. ،قراءة الُشرفي النقدیة لكتابة القرآن في حیاة النبي  -
، بل اقتصر النقل والتبلیغ على الصورة الشفویة فراوح قلمھ بین نفي أن القرآن قد كتب في حیاتھ  -

 حصرا.
  .أما كتابة القرآن فقد كانت بعید وفاتھ  -
  . ، وبأمر منھ و بین إثبات أن القرآن قد كتب في حیاتھ  -
وعن المورد الذي أوقعھ في ھذا التناقض، الرغبة المسبقة والنیة المضمرة في تحمیل الحقائق ما ال  -

  تحتمل وتقویل التاریخ ما لم یقل....
  قصان. فدعاه إلى نفي كتابة القرآن في حیاتھ التشكیك في سالمة القرآن من الزیادة والن -
  . ونحاه إلى إثبات قراءة القرآن الكریم في حیاتھ ھدم االحتجاج بسنة النبي  -
على أن األدلة النقلیة والشواھد التاریخیة مألى بعشرات النصوص الدالة على كتابة القرآن في حیاة النبي  -

 .وال ینكر ذلك إال مكابر ، 
 لفت ھواھا، وكفى بھذا دلیال على فسادھا.قراءة تنكر مناھجھا متى ما خا قراءة الشرفي الحداثیة -
مما یورث في أذھان العامة والخاصة، أن قراءتھ للتراث قراءة مغرضة ترمي إلى زعزعة المسلمات  -

 وإنكار المعلومات، وهللا المستعان.
  التوصیات

 علیا نحو االنتصار للقرآن الكریمتوجیھ جھود طلبة الدراسات ال.  
  التي تُعنى بالقراءات الحداثیة للقرآن الكریم عرضا ونقدا.إقامة الندوات والمؤتمرات  
 .إفراد مقیاس یُعنى بتبصیر طلبة العلم بمنھجیة الرد على الشبھات الفكریة المعاصرة 
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البحث موضوعا حساسا أسال الكثیر من الحبر في القدیم والحدیث، أال وھو اإلسرائیلیات، التي تعد یتناول ھذا 
نوعا من أنواع الدخیل في التفسیر، وقد تباینت مواقف علماء التفسیر منھا. وبناًء على ذلك حاولت أن أبین موقف 

من خالل تفسیره: "التفسیر الواضح"، أحد مفسري العصر الحدیث؛ الشیخ محمد محمود حجازي من ھذا الموضوع 
وبما أنّھ من أوائل من دون في التفسیر الموضوعي فإني بذلت جھدي في إبراز مدى توظیفھ لإلسرائیلیات في ھذا 

  المنھج التفسیري المستجد.
 فكانت نتیجة البحث أن موقف الشیخ مما یخالف شرعنا منھا ھو الّرد بقوة واعتبارھا أكاذیب وأباطیل حصلت

بسبب تحریف التوراة واإلنجیل الحقیقیین، وأّما ما یوافق الحق الذي عندنا فھو مقبول عنده، خاصة إذا كان فیھ رد 
على باطل أھل الكتاب، أّما ما سكت عنھ شرعنا منھا، فالشیخ كان وسطا في موقفھ وتوظیفھ لھ، فلم یقبل منھ كل 

االستعانة بھا، وكذا ندرة توظیفھ لھا في التفسیر الموضوعي، شيء، ولم یرد منھ كل شيء، مع أّن الغالب عنھ قلة 
  . ن في حدود ضیقة ومواضع یسیرة جدافقد كا

     محمد محمود حجازي؛ اإلسرائیلیات؛ التفسیر الموضوعي؛ التفسیر الواضح.الكلمات المفتاحیة 
  

Abstract:  
The current research deals with a crucial topic that brought about a lot of controversy in the 

ancient and modern times. It is" the Israelites". It is considered as a kind of intruder in exegetics. 
The attitudes of exegetes' scholars have differed, hence, I tried to explain the attitude of one of 
the modern exegete "Sheikh Mohammed Mahmmoud Hijazi" in this topic in his book "the clear 
Exegetics". He was one of the scholars who wrote about the objective exegetics. I did my best 
to show to what extent he has used "the Israelites" in this new topic.  

The result of this research was that Sheikh strongly rejects the news from "the Israelites" that 
oppose to our religion. They are considered as lies due to the falsification of the true Torah and 
Gospel. But, this news that matches the truth in Islam is acceptable. The Sheikh does not mind 
of using them, especially if there is an answer to the invalidity of the People of the Book. 
Concerning what our religion is silent about it. Sheikh was a mediator in his attitude and his 
employment for him. He neither accepted nor wanted everything.                                                                                  
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Sheikh rarely used the "Israelites" as well as he seldom employed it in the objective 
interpretation. All that was in narrow senses and few contests (situations).           
Key words: Mohammed Mahmmoud Hijazi; the Israelites; objective exegetics; clear exegetics.                                             

  
  مقّدمة: 

تفسیر القرآن الكریم من أشرف العلوم وأرفعھا قدرا، إّن شرف العلم من شرف معلومھ، ولھذا كان 
وال ینبري لھ إال جھابذة العلماء الذین جمعوا بین علمي المنقول والمعقول، وإّن ما یلحظھ القارئ في تفاسیر 
السلف والخلف وجود قصص وأخبار مأخوذة عن أھل الكتاب اصطلح علیھا باإلسرائیلیات، تكثر في بعض 

بعض منھا أو تنعدم، على حسب موقف المفسر منھا، ومن المفسرین الذین یھمنا معرفة  التفاسیر وتقل في
موقفھ من مسألة اإلسرائیلیات الشیخ محمد محمود حجازي، الذي أثرى المكتبة التفسیریة بتفسیر قیّم سماه 

تابھ القیّم أ ك"التفسیر الواضح"، كما أنّھ من رواد التفسیر الموضوعي تأصیال وتطبیقا؛ یعرف ذلك من قر
  "الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم".

فما موقفھ من اإلسرائیلیات من خالل تفسیره؟ وھل ھناك توافق أو تباین في توظیفھا بین منھجي 
  التفسیر التحلیلي والموضوعي لدیھ؟ وما مفھوم اإلسرائیلیات؟ وما مصادرھا؟ وحكم روایتھا؟

موقف الشیخ محمد اقتضت عالج الموضوع وفق ھذا العنوان: "إّن اإلجابة عن ھذه اإلشكاالت 
  توظیفھا في التفسیر الموضوعي"."التفسیر الواضح"، و محمود حجازي من اإلسرائیلیات في

 وتكمن أھمیة ھذا البحث في أنّھ یسلط الضوء على موضوع مھم متعلق بتفسیر كتاب هللا عز وجل
ال یسیل الكثیر من الحبر، ویكشف لنا موقفا ألحد المفسرین المحدثین أال وھو اإلسرائیلیات، الذي أسال وال یز

من الموضوع، خاصة وأن ھذا الموضوع بھذا العنوان لم یعالج من قبل، وإن كانت ھناك دراسات تناولت 
مواقف مفسرین آخرین، كالبحث المعنون ب "موقف ابن عاشور من اإلسرائیلیات في تفسیره التحریر 

ة انتقائیة نقدیة" للباحث إحسان رشید النعیمي، إال أّن الشیخ محمد حجازي لم ینل حقھ في والتنویر، دراس
  بیان موقفھ من ھذا الموضوع.

ولذا كان أحد أھداف البحث أن نبیّن موقف الشیخ من اإلسرائیلیات، وكیف تعامل مع تلك الروایات 
ي أوردھا في التطبیقیة للتفسیر الموضوعي الت المبثوثة في كتب التفسیر بالمأثور، وانعكاس ذلك في األمثلة

  كتابھ "الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم"، فكانت خطة البحث كاآلتي:
تحدید المصطلحات الواردة في العنوان، للشیخ وكتابیھ، ومقدمة، ومطلب أول اشتمل على تعریف 

لیات تضمن موقف الشیخ من اإلسرائیاإلسرائیلیات، والتفسیر الموضوعي، وما یتعلق بھما، ومطلب ثاني ی
"التفسیر الواضح"، ومطلب ثالث یعالج مدى توظیف اإلسرائیلیات في التفسیر  بالعودة إلى تفسیره

  الموضوعي، من خالل النماذج التطبیقیة التي أوردھا في كتابھ "الوحدة الموضوعیة".
  باط. ستقراء والتحلیل ثم االستنوقد اعتمدت في بحثي على المنھج الوصفي الذي یعتمد على آلیة اال

  المطلب األول: تعریفات وتحدید المصطلحات 
جاء ھذا المطلب للتأسیس للموضوع، وبیان اإلطار الذي یتحرك فیھ البحث؛ وذلك بتحدید معاني 
ألفاظ العنوان والترجمة للقضایا التي تدفع البحث تدرجیا للنضج، كالتعریف بالشیخ محمد محمود حجازي 

بجھوده خاصة  تعریفالذي یعد من الواضعین للبنات األولى في التفسیر الموضوعي تنظیرا وتطبیقا، ثّم ال
  أنّھ من الباحثین األكادیمیین؛ وذلك من خالل الفروع الموالیة: 
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  لفرع األول: تعریف بالشیخ محمد حجازي، وكتابیھ.ا
قبل الشروع في الترجمة لجھود الشیخ، نتناول أوال نبذة عن حیاتھ والظروف التي أسھمت في تكوین 

  شخصیتھ، وفق ما یأتي:
الشیخ حجازي ھو: محمد بن محمود بن محمد بن  خ محمد محمود حجازي:التعریف بالشی –أوال 

م)، في قریة جنوب مدینة 1914یوسف بن محمد حجازي الشافعي، ولد في الخامس من شھر مایو سنة (
  . 1الزقازیق بمحافظة الشرقیة بجمھوریة مصر العربیة

 سنة، تلقى علوم اللغة والتربیة: حفظ القرآن الكریم بقریتھ وھو ابن ثماني عشرة تدرجھ العلمي -
اإلسالمیة بمعھد الزقازیق الدیني األزھري، ثم انتقل إلى معھد دسوق الدیني، ثم أكمل المرحلة الثانیة بمعھد 

بعده التحق باألزھر كلیة اللغة العربیة وأكمل دراستھ بھ سنة و م)،1935طنطا الدیني األزھري سنة (
م) حصل على 1966م)، وفي سنة (1943ة مع إجازة التدریس عام (م)، حصل على الشھادة العالمی1939(

 من نفس الكلیة نال درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى سنةو شھادة الماجستیر من كلیة أصول الدین،
، تتلَمذ على ید كثیر من الشیوخ أولھم والده الذي حفظ علیھ القرآن الكریم، وكذا خالھ الشیخ أمین 2م)1968(

د حسن الذي كان من كبار علماء األزھر، والشیخ مصطفى المراغي، والشیخ محمد أبو زھرة، والشیخ محم
  .3أحمد السید الكومي

م) 1969: انتدب إلى العمل بمعھد القضاء العالي بالریاض بالمملكة العربیة السعودیة سنة (وظائفھ -
القرآن، ثم ارتحل إلى جامعة أم درمان اإلسالمیة لمدة عام واحد، وقد أسند إلیھ تدریس مادة التفسیر وعلوم 

  .4م)1971\1970بالسودان في العام الدراسي (
م) توفي الشیخ محمد محمود حجازي، فنقل من الخرطوم إلى مصر 1972: وفي أوائل سنة (وفاتھ -

  .5لیدفن بمدینة الزقازیق بمحافظة الشرقیة
 الذین صاروا فیما بعد أساتذة وعلماء، كما طبع لھ كتابان: تتلمذ على یدیھ الكثیر من التالمیذ تالمیذه -

أولھما تفسیره "التفسیر الواضح"، والذي طبع عدة مرات في حیاتھ وبعد وفاتھ، وكتاب "الوحدة الموضوعیة 
  .6في القرآن الكریم"

  "التفسیر الواضح" و"الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم" التعریف بكتابیھ: -ثانیا
م، وانتھى منھ سنة 1951: ھو كتاب تفسیر، ابتدأ كتابتھ سنة "التفسیر الواضح" التعریف بكتابھ -أ

م، وھو تفسیر سھل العبارة، بسیط التراكیب، بعیدا عن التعقید والتعمق، مجتنبا لالصطالحات الفنیة، 1955
ّناس، یة، فھو تفسیر لعامة الواالستطرادات اللغویة، والبالغیة، والخصومات الكالمیة، والروایات اإلسرائیل

طریقتھ فیھ أنھ یثبت النص القرآني الذي یرید تفسیره، وھو عبارة عن مقطع من مقاطع السورة، ویجعل لھ 
عنوانا من أبرز موضوعات المقطع، ثم یشرح مفردات الكلمات التي یرى أنھا تحتاج إلى شرح، ثم بعد ذلك 

لب یذكر المعنى اإلجمالي، وربما تطرق في بعض األحیان إلى مباشرة یدخل في بیان المعنى، وھو في الغا
  7ذكر سبب النزول، وربما ذكر أیضا المناسبة بین المقطع السابق والحقھ...وھكذا. 

أصل ھذا الكتاب ھو رسالة دكتوراه، : الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم"" التعریف بكتابھ -ب
زھر، جامعة األ -نصھ:" ھذه الرسالة التي قدمت إلى كلیة أصول الدینجاء في الصفحة الثانیة من الكتاب ما 

صفحة من  415.  یتكون الكتاب من 8الدكتوراه بامتیاز مع مرتبة الشرف األولى" -بحمد هللا -فاستحقت 
الحجم المتوسط، حاول فیھ إثبات نظریة الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم، فبنا بحثھ على أربع دعائم 

  یة تندرج تحت كل دعامة مجموعة من المباحث الفرعیة.أساس
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ثّم إّن أكثر من نصف الرسالة ھو عبارة عن تطبیق لھذه النظریة على مواضیع قرآنیة، كموضوع 
األلوھیة، وموضوع التشریع، والقصة في القرآن الكریم، حیث اھتم بقصة موسى علیھ السالم في القرآن 

التفسیر الموضوعي التجمیعي، وختم الرسالة بخاتمة ذكر فیھا حوصلة ما الكریم، اعتمد في بیانھا طریقة 
  توصل إلیھ.    

  و"التفسیر الموضوعي" ومسائلھما الفرع الثاني: تحدید مصطلحي "اإلسرائیلیات"
بعد التعرف على حیاة الشیخ حجازي، واإلحاطة عموما بمؤلفیھ، نشرع في تحدید مصطلحات العنوان 

م السلیم للموضوع، وذلك بقدر اإلمكان حتى یتمكن القارئ من تتبعھ وفھمھ، من خالل ما قصد التأسیس للفھ
  یأتي:
  رائیلیات وما یتعلق بھ من مسائلتحدید مصطلح اإلس -أوال

  :تعریف اإلسرائیلیات -1  
و ھئیلي، النسبة فیھا إلى إسرائیل وجمع إسرائیلیة، وھي قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرا لغة: -أ

یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم، وإسرائیل كلمة عبرانیة مركبة من "إسرى" بمعنى عبد أو صفوة، و"إیل" 
  . 9صفوتھ من خلقھو وھو هللا، فیكون معنى الكلمة عبد هللا

"لفظ اإلسرائیلیات وإن كان یدل بظاھره  : یقول محمد حسین الذھبي معرفا لھا:اإلسرائیلیات اصطالحا -ب
الیھودي للتفسیر، وما كان للثقافة الیھودیة من أثر ظاھر فیھ، إال أنَّا نرید بھ ما ھو أوسع من ذلك على اللون 

وأشمل، فنرید بھ ما یعم اللون الیھودي واللون النصراني في التفسیر، وما تأثر بھ التفسیر من الثقافتین 
  .10الیھودیة والنصرانیة"

یلیات على كل ما أتى من جھة بني إسرائیل سواء ویرى بعض الباحثین أن إطالق مصطلح اإلسرائ
 ،11كان منقوال من كتبھم المقدسة، أو حتى مأخوذا من خرافاتھم وأساطیرھم، لیس دقیقا من الناحیة العلمیة

  .12تعد اإلسرائیلیات نوعا من أنواع الدخیل في التفسیرو
ر السند تنقسم بارات مختلفة، فباعتبا: تنقسم اإلسرائیلیات إلى ثالثة أقسام، باعتأقسام اإلسرائیلیات -2

  إلى صحیح سنده ومتنھ، وضعیف من ناحیة سنده أو متنھ، وموضوع مختلق مصنوع.
وتنقسم باعتبار موضوع الخبر اإلسرائیلي إلى ما یتعلق بالعقائد، وما یتعلق باألحكام، وما یتعلق 

  .سابقینما لیس لھ صلة بالقسمین التفصیل بعض الجزئیات مو بالمواعظ،
ه ا یؤیدمسكوت عنھ لیس في شرعنا متبار الموافقة لما في شریعتنا، والمخالفة لھا، ووتنقسم ثالثا باع

  .13ال ما ینقضھو
  .  14وھذا القسم األخیر ھو الذي ذكره ابن تیمیة رحمھ هللا في مقدمة التفسیر

القصص اإلسرائیلي في تفسیر القرآن : إن أھم المصادر التي یستقى منھا مصادر اإلسرائیلیات -3
  لنبدأ بالتوراة.و لو ومیضا من  الضوء علیھما،و ھما التوراة واإلنجیل، لذا من األحسن أن نسلط

ھي في عرف القرآن ما أنزلھ هللا تعالى یة معناھا الشریعة أو الناموس، وكلمة عبرانالتوراة "  التوراة: -أ
 ،"15د مجموعة  األسفار الخمسة المنزلة على موسى في عرف الیھوو ،من الوحي على موسى 

  یطلق علیھا أیضا العھد القدیم، وھو مقسم  عندھم إلى أربعة أقسام : و
  القسم األول: التوراة أو كتب موسى أو األسفار الخمسة. -
ستقرارھم في االقسم الثاني: األسفار التاریخیة، وھي اثنا عشر سفرا تتعرض لتاریخ بني إسرائیل بعد  -

  الحوادث البارزة في شؤونھم.وملوكھم رض فلسطین، وتفسر تاریخ قضاتھم وأ
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  سفار.عددھا خمسة أمواعظ ألفت تألیفا شعریا، والقسم الثالث: أسفار األناشید، وھي عبارة عن أناشید و -
لوا بعد موسى ن أرسذیالقسم الرابع: أسفار األنبیاء، وعددھا سبعة عشر، تتعرض ألنبیاء بني إسرائیل ال -

  .     علیھ السالم
وللیھود كتاب غیر األسفار یسمى التلمود، وھو عبارة عن روایات تناقلھا الحاخامات عن موسى 

16، ویعتبره اإلسرائیلیون كتابا منزال .  
وتحتوي التوراة التي ھي كتاب موسى أو األسفار الخمسة على: سفر التكوین یشتمل على أخبار بدایة 

  الخلیقة إلى أن استقر أبناء یعقوب علیھ السالم في أرض مصر.
وأما سفر الخروج ففیھ ذكر خروج بني إسرائیل من أرض مصر، وذكر أمرھم في أرض التیھ وفیھ 

  أیضا بعض أحكام الشریعة الیھودیة.
سبة إلى أما سفر الالویین ن وأما سفر التثنیة أو تثنیة الشریعة، ففیھ إعادة ذكر أحكام الشریعة الیھودیة.

  أسرة تنتمي إلى الوي أحد أبناء یعقوب علیھ السالم. 
  .17وأما سفر العدد ففیھ تعداد أعداد أسباط بني إسرائیل، وجیوشھم وأموالھم، وذكورھم وإناثھم

لیس لھا سند متصل لھ، بل فیھا العدید  من األدلة  وھذه التوراة التي یزعم الیھود أنھا لموسى 
  .18على أنھا كتبت بعده بأزمان مختلفة وأیاد متعددة

و" قد أطلق علیھ النصارى اسم "العھد الجدید" للمقابلة بینھا وبین ما اعتمد من أسفار  اإلنجیل: -ب
  الیھود المقدسة التي أطلقوا علیھا اسم "العھد القدیم".

  ترجع أسفار العھد الجدید إلى ثالث مجموعات وسفرین، فالمجموعات ھي:و          
 ،إنجیل یوحنا.و إنجیل لوقا،و إنجیل مرقص،و مجموعة األناجیل وعددھا أربعة: إنجیل متى 
 ،عددھا أربع عشرة رسالة.و مجموعة رسائل بولس 
 عددھا سبع رسائل.و مجموعة الرسائل الكاثولیكیة 

  سفر رؤیا یوحنا.  و وأما السفران فھما: سفر أعمال الرسل للوقا،          
أعمالھ و ویطلق اسم "إنجیل"عرفا على تلك القصص التي وجدت بعد زمان المسیح تقص أحوالھ       

  .19معجزاتھ"و وأقوالھ التي وعظ بھا،
 ي إنجیل واحد بل كان لدیھمالثاني المیالدو وفي حقیقة األمر لم یكن للنصارى في القرنین األول

إنجیل و إنجیل توما اإلسرائیلي،و إنجیل األبیونین، وإنجیل میالد مریم،و أناجیل متعددة كإنجیل برنابا،
أبقت و الطفولة...إلخ، غیر أن الكنیسة في أواخر القرن الثاني استبعدت جمیع األناجیل المخالفة في نظرھا

لم تكترث بالتناقضات الموجودة فیما و دھا الصادقة في حقائقھا،قررت أنھا وحو على األناجیل األربعة،
  .20بینھا

وھناك دالئل وشواھد كثیرة تدل بصورة واضحة على التحریف والتغییر وحتى الكذب والعبث التي 
 كادت تغلب على مادة األناجیل، فالمسیح في القرآن لیس ھو المسیح في اإلنجیل، ففي القرآن ھو عبد هللا

أقنوم و ابن لإللھ،و خلقھ من أم دون أب كما خلق آدم من غیر أب أو أم، أما في اإلنجیل فھو إلھرسولھ، و
من ھذه األقانیم المكونة �، تعالى هللا عّما یقولون علوا كبیرا، والقرآن یبین أن آدم تاب بعدما أكل من الشجرة 

ن الخطیئة ال یحمل وزرھا إال من اقترفھا، أو التي نھي عنھا فتاب هللا علیھ، وأنھ التزر وازرة وزر أخرى،
التي و أما اإلنجیل فیذكر أن من أھم ما جاء بھ المسیح ابن هللا ھو أن یكفر بدمھ الخطیئة التي ارتكبھا آدم

  .21أنھ قد صلب بالفعل فحقق بذلك أھم غرض ظھر من أجلھو انتقلت عن طریق الوراثة إلى جمیع نسلھ،
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  حكم روایة اإلسرائیلیات: -4
یتعلق حكم روایة اإلسرائیلیات باألقسام التي ذكرھا ابن تیمیة رحمھ هللا كما بیّنا سابقا في أقسام 

ھ، : ما جاء في شرعنا ما یوافقالقسم األول"اإلسرائیلیات، وسأورد في بیانھا ما ذكره أحد الباحثین بنصھ:
  حقاً، وما وافق الحقَّ حقٌّ . وھذا القسم تجوز روایتھ وتصدیقھ؛ فما دلَّ علیھ شرعنا ال یكون إال

ه القسم الثاني   بھ، وھذا القسم ال یجوز تصدیقھ وال روایتھ إال بقصد ردِّ : ما جاء في شرعنا ما یكذِّ
  وبیان بُْطالنھ.

: ما سكت عنھ شرعنا فلم یأِت ما یوافقھ أو یخالفھ في شرعنا: وھذا القسم تجوز روایتھ القسم الثالث
"وغالب ذلك مما ال فائدة فیھ تعود إلى  ذیٍب. قال ابن تیمیة رحمھ هللا عن ھذا القسم:لكن دون تصدیٍق أو تَكْ 

كما  ،أمر دیني، ولھذا یختلُف علماُء أھِل الكتاب في مثل ھذا كثیراً ویأتي عن المفسرین خالٌف بسبب ذلك
ن سى من أيِّ الشََّجر ... ولكیذكرون في مثل ھذا أسماَء أصحاِب الَكْھف، ولَْوَن َكْلبھم وَعَدَدھم، وَعَصا مو

  .22"نَْقل الخالف عنھم في ذلك جائز
  تحدید مصطلح التفسیر الموضوعي ومسائلھ. -ثانیا  
یُعد التفسیر الموضوعي منھجا معاصرا من مناھج التفسیر، مع  تعریف التفسیر الموضوعي: - 1  

أن لھ جذورا عمیقة، تمتد إلى العھد النبوي المبارك، مرورا بما سطره أئمة السلف األعالم من تصانیف 
وكتابات تعتبر نواة ومنطلقا لھذا المنھج التفسیري المعاصر، حیث توافق الباحثون على تسمیتھ بالتفسیر 

ووضعوا لھ تعاریف، وتقاسیم، وطرقا خاصة بھ، ومن التعاریف التي عرف بھا التفسیر  الموضوعي،
  الموضوعي:
وقیل: ھو علم یتناول القضایا حسب المقاصد " ما اختاره مصطفى مسلم بعد ذكره لعدة منھا، قال:      

ار رجح، لخلوه من التكرھو األ -یقصد المذكور آنفا-القرآنیة من خالل سورة أو أكثر، ولعل التعریف األخیر
  23وإلشارتھ إلى نوعیھ الرئیسیین."

"علم یبحث في موضوع لفظي أو معنوي من كتاب هللا أو بعضھ من حیث مراد  وعرفھ غیره بقولھ:
  . 24هللا بحسب الطاقة البشریة"

  .25وعرفھ محمد عمر بازمول بأنّھ: "عرض معاني آیات من القرآن تتعلق بغرض معین بحسبھ"
ر األلمعي بأنھ: "جمع اآلیات المتفرقة في سور القرآن الكریم المتعلقة بالموضوع الواحد وعرفھ زاھ

  .26لفظا أو حكما، وتفسیرھا حسب المقاصد القرآنیة مع الربط بینھا لخدمة الموضوع الذي وردت فیھ"
  ولعل ھذا التعریف األخیر ھو األنسب من بین التعاریف السابقة، لسالمتھ من االعتراضات. 

  لقد قسم الباحثون في التفسیر الموضوعي ھذا اللون إلى ثالثة أنواع: أنواع التفسیر الموضوعي: -2
التفسیر الموضوعي للموضوع القرآني، وھو نوع" یھتم بموضوعات القرآن الكریم  :النوع األول

 ویستخرج منھاالعامة، حیث یختار الباحث أحد ھذه الموضوعات، وینظر في آیات القرآن التي عرضتھ، 
وھذا النوع من التفسیر الموضوعي ھو المشھور المعروف، والذي كثرت فیھ  .27الدالالت المختلفة"

   .28المؤلفات قدیما وحدیثا
التفسیر الموضوعي للسورة القرآنیة، حیث یختار فیھ الباحث سورة من القرآن الكریم،  النوع الثاني:

یستخرج موضوعھا الرئیس، والموضوعات الفرعیة، مبینا یقرأھا قراءة متدبرة بنظرة موضوعیة، حتى 
مقاصدھا وأھدافھا، محاوال الربط بین موضوعاتھا، لیخرج بدراسة موضوعیة متكاملة تبرز لنا الوحدة 

  29الموضوعیة للسورة.
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النوع الثالث: التفسیر الموضوعي للمصطلح القرآني، ویختص بالمصطلحات، والمفردات -      
ار الباحث لفظا من القرآن الكریم كثر وروده، فیتتبعھ في السور، ویلحظ اشتقاقاتھ وتصاریفھ، القرآنیة، فیخت

  .30ویجمع اآلیات التي أوردتھ، ویستخرج منھا الدالالت والحقائق واللطائف
  :منھجیة البحث في التفسیر الموضوعي للموضوع القرآني -3

الذي یھمنا من أنواع التفسیر الموضوعي ھو النوع المذكور أوال؛ التفسیر الموضوعي للموضوع 
القرآني لعالقتھ بموضوع بحثنا، وقد اھتم المختصون في ھذا اللون بوضع منھجیة وخطوات مرحلیة تضبط 

 م أنھ كان سباقاالباحث وتعصمھ من الزلل أو الشطط، ومما نسجلھ للشیخ محمد محمود حجازي في ھذا المقا
في وضع اللبنة األولى لتحدید الطریقة الُمثلى لبحث ھذا النوع من التفسیر الموضوعي، فنجده یحدد الخطوات 

  األولیة في: 
  جمع آیات الموضوع الواحد. -
  ترتیبھا حسب النزول. -
  الوقوف على أسباب النزول. -
واحدا لھ وحدة موضوعیة متكاملة متناسقة ال دراستھا دراسة منھجیة موضوعیة كاملة لتعطینا موضوعا  -

تباین فیھا وال اختالف، حتى تلتقي جمیع ھذه النصوص كلھا في مصب واحد مع التعرض لمناسبات اآلیات 
  .31في سورھا

وھذه الخطوات المنھجیة وإن كان ینقصھا بعض الخطوات األخرى، والتي نبھ إلیھا من كتب بعد 
ھمھا، كخطوة الجمع، والترتیب، والدراسة المنھجیة الموضوعیة لآلیات، ھذه الشیخ، إال أنھا اشتملت على أ

  األخیرة التي تندرج تحتھا الكثیر من الخطوات.  
  المطلب الثاني: موقف الشیخ حجازي من اإلسرائیلیات من خالل تفسیره       

ما ما یتعلق الناس، أ یعتبر تفسیر الشیخ من التفاسیر المختصرة ذات األسلوب السھل القریب من عامة
باإلسرائیلیات وموقف الشیخ منھا، فعند قراءتي ألغلب أجزاء تفسیره وخاصة المواطن التي تتعلق بھا أخبار 
أھل الكتاب، فإنني أستطیع أن أقسم موقفھ تجاھھا إلى ثالثة أقسام، موقفھ تجاه ما یخالف شرعنا، وموقفھ 

وت عنھ في شرعنا، ونستطیع أن نقسمھا في ھذا المطلب إلى تجاه ما یوافق شریعتنا، وأخیرا تجاه المسك
  ثالثة فروع، ھي كاآلتي:

  الفرع األول: موقف الشیخ حجازي من اإلسرائیلیات المخالفة للشرع والعقل
إن المتتبع لما سطره الشیخ في تفسیره یلحظ أن لھ منھجا مطردا في التعامل مع مقوالت بني إسرائیل   

تناقض العقل، خاصة ما یتعلق بعصمة األنبیاء وتنزیھھم من القبائح التي ینسبھا إلیھم التي تخالف الشرع، و
  أھل الكتاب، فنجده یرد بقوة كل قصة فیھا طعن أو خدش بجناب أحد من األنبیاء علیھم السالم، ومثال ذلك:

َوھََل أَتاَك َنَبأُ  :عند تفسیره قولھ تعالى موقفھ من اإلسرائیلیات في عصمة داود علیھ السالم: -1
"ھذه القصة كانت مثار نقاش كثیر من قدیم  الزمن،  :یقول ما نصھ ،]21:[ص الَخْصِم إِْذ تََسوُرواْ الِمْحَرابَ 

وخب فیھا وأوضع القصاص ونقلة األخبار، وقد ساعدھم على ذلك أن في التوراة واإلنجیل ما یثبت لبعض 
  .یف الحال مع األنبیاء والمرسلین؟س، فكاألنبیاء كداود ما یترفع عنھ عامة النا

نقول بعصمة األنبیاء، أي: ترفعھم عن الدنایا وبعدھم عن سفاسف األمور، فإنا  -المسلمون -ونحن
أولى  -علیھم السالم -نرى أن زعماء اإلصالح قوم غیر عادیین یكونون غالبا بعیدین عن الدنایا واألنبیاء

واختارھم، وصنعھم على یده فأرواحھم طاھرة، ونفوسھم عالیة، یستحیل بذلك منھم، وھم قوم اصطفاھم هللا 
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علیھم ما قالھ بنو إسرائیل في حقھم ونقلھ بعض علماء المسلمین ودونوه في كتبھم، وإن كنا رأینا كثیرا من 
  .32العلماء نفى مثل ھذه األقوال بشدة كالفخر والبیضاوي وغیرھم"

بعض القصاص واإلخباریین في قصصھم وأخبارھم التي فیھا  ففي ھذا النص، یُرجع الشیخ ما یلوكھ
انتقاص لجانب األنبیاء، إلى اإلسرائیلیات الموجودة في التوراة واإلنجیل المحرفین، ثم ذكر قاعدة وأصال 
أجمع علیھ أھل اإلسالم یجب أن ترد بموجبھ مثل ھذه األخبار، أال وھو عصمة األنبیاء وترفعھم عن دنایا 

ذا كان رجال اإلصالح من غیر األنبیاء ال تقبل منھم مثل ھذه األمور القبیحة، ویبتعدون عنھا األمور، فإ
  فأنبیاء هللا ورسلھ من باب أولى، وبھذا التأصیل یرد كل االفتراءات عن نبي هللا داود علیھ السالم.

ع تتلخص الواق "وفي وبعد ذلك وجھ تفسیر القصة التوجیھ السلیم البعید عن كل االفتراءات، فقال:
الحادثة: أن داود كان ملكا لھ سلطان، ولھ أتباع وخدم، ولھ مصالح مادیة مع الناس، وھذا كلھ یوجد لھ 
أعداء، واتفق أن جماعة من األعداء طمعوا في أن ینالوا من نبي هللا داود علیھ السالم، وكان لھ یوم یخلو 

ب، فلما دخلوا علیھ ووجدوا عنده ما یمنعھم من ذلك، فیھ للعبادة، وانتھزوا الفرصة وتسوروا علیھ المحرا
اختلقوا كذبا وزورا سببا لدخولھم فقالوا: نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بیننا بالحق، وال تَجر، 
وأھدنا إلى سواء السبیل، ویجوز أن یكونا متخاصمین حقیقة، ولما دخلوا على داود بال إذن، وتوجس منھم 

ظنون، وھم بذلك أن یصیبھم بسوء كانت ھذه الواقعة فتنة وابتالء لداود، ثم إنھ استغفر ربھ خیفة وظن بھم ال
  .33مما ھَمَّ بھ من االنتقام، وتاب عما دار بخلده من ظن، وخر راكعا فتاب هللا علیھ وغفر لھ"

ستغفار ال فھذا توجیھ أول للقصة، وتبیین لسبب استغفار داود علیھ السالم وسجوده، أما السبب الثاني
أما قصتھما كما أخبر فھي: إن ھذا أخي، أي: في الدین واإلنسانیة لھ " داود علیھ السالم  وسجوده، فقد قال:

ولي نعجة واحدة، فقال صاحب الغنم الكثیرة  -ھي الواحدة من الغنم أو بقر الوحش -تسع وتسعون نعجة
لمجادلة، قال داود علیھ السالم متسرعا قبل أعطني نعجتك أكفلھا لك وأضمھا لغنمي وغلبھ في المخاصمة وا

: لقد ظلمك بسؤال نعجتك -ولعل ھذا ھو الذنب الذي ألم بھ داود علیھ السالم -أن یسمع جواب الخصم الثاني
إلى نعاجھ، وإن كثیرا من الخلطاء والشركاء لیبغى بعضھم على بعض حبا في الدنیا، وشحا في النفوس، إال 

الحات فال یبغى بعضھم على بعض، وقلیل ما ھم، وظن داود أنما فتناه بھذه الحادثة، الذین آمنوا وعملوا الص
نس أن ال ت -فاستغفر ربھ مما ألم بھ وتاب، وخر راكعا، وصلى � قائما وساجدا، وأناب، فغفر لھ ربھ ذنبھ

اود س وصف دوإن لداود عند ربھ لقربى ومنزلة كریمة، وحسن مآب، ألی -حسنات األبرار سیئات المقربین
علیھ السالم بعد القصة بأن لھ زلفى وحسن مآب، یدل على أنھ عبد صالح أواب، یستحیل علیھ اإللمام 

  .34بمعصیة تغضب هللا"
فھذا موقفھ رحمھ هللا من تلك القصص اإلسرائیلیة التي تتضمن طعنا في نبي من أنبیاء هللا عز وجل 

بنصھا؛ وذلك دفعا لمفسدة متوقعة وھي زیادة ذیوعھا  داود علیھ السالم، حتى إنھ لم یذكر تلك القصة
  وانتشارھا، وإنّما اكتفى باإلشارة إلیھا والتلمیح إلى وجودھا.

   موقفھ من اإلسرائیلیات في عصمة سلیمان علیھ السالم: -2
 وفي موضع آخر نجده یسلك نفس المسلك في قصة نبي هللا سلیمان علیھ السالم، عند قولھ عز وجل:

 َْد َفتَنَّا ُسلَْیَماَن َوأَْلقَْینَا َعلَى ُكْرسیّھ َجَسًدا ثُم أَنَابَّ َولَق :فتنة هللا أعلم بھا، وألقینا یقول ما نصھ: " ،]34 [ص
على كرسیھ جسدا، ثم أناب، وھذه الفتنة تكلم فیھا القصاص واإلسرائیلیون كثیرا، والذي نختاره ما ذكره 
أئمة التفسیر المحققون من أمثال أبى السعود والفخر واآللوسي وغیرھم من أفاضل العلماء، وكان مرجع 

 عة الناس في معتقداتھم، وأظھرآرائھم إلى القول بعصمة األنبیاء ومنع تمثل الشیطان بھم، وغلق باب زعز
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أنھ قال: "قال سلیمان بن داود: ألطوفن  ما قیل في فتنة سلیمان علیھ السالم ما روى مرفوعا إلى النبي 
اللیلة على سبعین امرأة تأتى كل  واحدة بفارس یجاھد في سبیل هللا تعالى، ولم یقل إن شاء هللا، فطاف علیھن 

ت بشق رجل، والذي نفسي بیده لو قال: إن شاء هللا، لجاھدوا في سبیل هللا فلم تحمل إال امرأة واحدة جاء
یمان فتنة سل ھذا الحدیث ثابت في صحیحي البخاري ومسلم، وروى بعدة طرق، تلك ھي فرسانا أجمعون"

...، وأما قول سلیمان: رب اغفر لي، فال یصح أن یكون ھذا دلیال على صدور الزلة كما وردت في الحدیث
كما قال القصاص مستندین إلى أن طلب المغفرة یدل على سبق الذنب، فاإلنسان ولو كان نبیا ال ینفك منھ 

عن ترك األفضل واألولى، وحینئذ یحتاج إلى طلب المغفرة ألن حسنات األبرار سیئات المقربین، ألم تر 
بة سلیمان عند ربھ لزلفى وقروإن ل» ... إني ألستغفر هللا في الیوم واللیلة سبعین مرة: «إلى قول النبي 

وكرامة وحسنى، ولھ حسن مآب ومرجع في الجنة، وإن ختام القصة بھذا لدلیل على أن كل ما قیل عن 
سلیمان مما ھو ثابت في كتب أھل الكتاب أو عند قصاص األخبار من المسلمین خرافة وأكاذیب ال تلیق 

  .35بمركز النبوة وهللا أعلم"
ي سقناه نجد أن الشیخ یرد األخبار اإلسرائیلیة الواردة في حق نبي هللا فمن خالل النص الذ      

  سلیمان علیھ السالم من أوجھ عدة:
 .مخالفتھا إلجماع المسلمین على عصمة األنبیاء 
  ورود الحدیث الصحیح الذي یبین سبب الفتنة، ولم یرد فیھ ما ادعتھ تلك األخبار اإلسرائیلیة

 لخاتمھ، وجلوسھ على كرسیھ وغیر ذلك.من تمثل الشیطان بھ، وأخذه 
 .طلب المغفرة لیس دلیال على وقوع الزلل، فإن االستغفار دیدن األنبیاء علیھم السالم 
 علیھ  سیاق القصة وختامھا یدل على بطالن ما ادعاه أھل الكتاب في حق نبي هللا سلیمان

 . عز وجل فإن لھ مكانة وقرب عند ربھ السالم
   علیھ السالم: لیات في قصة أیوبموقفھ من اإلسرائی-3

 یث یقول:ح ونفس الرد العقلي القوي یصدع بھ عند تفسیره لقصة أیوب علیھ السالم من سورة "ص"
"للناس فیما یقصون عن أیوب طریقان، أحدھما یقول: إن أیوب مسھ الشیطان في بدنھ ومالھ بنصب وعذاب، 

نفر الناس منھ إلى أبعد الحدود المعقولة وغیر  ثم یرسلون خیالھم في تصویر المرض الذي أصابھ حتى
أي باطل ال یستسیغھ عقل مسلم، فإنا نعتقد أن النبي یستحیل علیھ أن یصاب و المعقولة، وھذا بال شك باطل

بمرض جسمي ینفر فإنھ أرسل لیھدى الخلق ویحتك بھم، فلیس من الجائز عقال أن یكون بحیث ینفر منھ 
على البالء بالمرض إلى ھذا الحد، لو كان كذلك ما الذي منعھ من إصابة أعدائھ الناس، وھل یقدر الشیطان 

األلداء جمیعا كاألنبیاء والمرسلین والھداة والمرشدین بھذا أو أشد منھ؟ فإنھم أعداء حقیقة. وكیف یتصور 
إال أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم  َوَما َكاَن لي َعلَْیُكْم مْن ُسْلطَان مسلم في الشیطان غیر ما حدده لھ ربھ حیث یقول:

فقد صرح هللا بأنھ ال قدرة لھ في حق البشر إال على إلقاء الوساوس والخواطر الفاسدة،  ]،22: إبراھیم [ لي
وعلى ھذا األساس ]، 83-82: [ص قَاَل فَبَعَزتَك َألُْغویَنَھُْم أَْجَمعیَن إَال عبَاَدَك مْنھُُم الُمْخلَصینَ  قال:

أن یذكر عبده الممتثل ألمره أیوب علیھ السالم وقت أن  فالمعقول في قصة أیوب ھو أن هللا أمر محمدا 
نادى مستغیثا بھ: أني  مسني  الشیطان بنصب وعذاب، مسھ الشیطان بوسوستھ وإلقاء الخواطر الفاسدة في 

بابا خاصا بھ، ویدخلون علیھ من النقطة  ذھنھ، وإبلیس وجنده یتحینون الفرص، ویطرقون لكل إنسان
الضعیفة عنده، وهللا أعلم ھل دخل الشیطان على أیوب من جھة بدنھ إذ كان مریضا صابرا، أو من جھة 

  .36مالھ أو ولده، أو من جھة قومھ ودعوتھ لھم؟ هللا أعلم"
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ي یؤیده منطوق بالمنظور العقلي الذفالشیخ یرد األخبار اإلسرائیلیة المتعلقة بنبي هللا أیوب علیھ السالم 
القرآن الكریم، حیث ورد صریحا فیھ أنھ لیس للشیطان قدرة على بني آدم إال بالوسوسة وإلقاء الخواطر 

  الفاسدة، وھذا الذي حصل لنبي هللا علیھ السالم فاستغاث بربھ عز وجل فنجاه من ذلك.
  السالم:موقفھ من اإلسرائیلیات في قصة لوط وھارون علیھما  -5

وبنفس المنھج یرد ما جاء في كتب أھل الكتاب من أن لوطا علیھ السالم عرض بناتھ على قومھ 
لیزنوا بھن مقابل تركھم لضیوفھ، قال رحمھ هللا: "ال یعقل أن یعرض لوط بناتھ لھم للزنا فھذا ال یلیق من 

 تكوین ونقلھ جھال أو بحسن الظنرجل عاقل فما بالك بنبي مرسل، ال یعقل ھذا أبدا، وإن كتب في سفر ال
  .37بعض المسلمین"

واسمع لقولھ وھو یدفع عن نبي هللا ھارون علیھ السالم افتراء أھل الكتاب: "وفي كتب أھل الكتاب 
من الیھود والنصارى؛ أن الذي صنع العجل ھو ھارون أخو موسى، وھو كذب وافتراء یضیفونھ إلى سلسلة 

  .38رسل هللا أحط األعمال وأحقرھا" األكاذیب التي ینسبون فیھا إلى
وقال في موضع قبلھ في تفسیره لسورة األعراف: "واآلیة صریحة في أن ھارون بريء من اتخاذ 
العجل إلھا، وأنھ لم یقصر في وعظھم، وقد غفر هللا لھ، وھذا بخالف ما في التوراة من أن ھارون ھو الذي 

  .39صنع العجل لھم واتخذه إلھا"
بت وواضح تجاه اإلسرائیلیات المخالفة لشرعنا بوجھ من الوجوه، خاصة ما یخدش فموقف الشیخ ثا

  جانب األنبیاء علیھم الصالة والسالم.
  من اإلسرائیلیات الموافقة للشرع الفرع الثاني: موقفھ

اإلنجیل و إّن القارئ لتفسیر الشیخ رحمھ هللا، یجده في بعض المواضع یستشھد بنصوص من التوراة
  منھا: عندنا من الحق، خاصة ما لھ عالقة بالجانب العقدي،توافق ما 

  بطالن عقیدة التثلیث لدى النصارى: استشھاده بمواضع من اإلنجیل على -1
یقول: "وھذا عیسى نفسھ یقول في إنجیل یوحنا: (وھذه ھي الحیاة األبدیة أن یعرفوك أنت اإللھ 

 صریح في أن المسیح رسول هللا فقط، وفي اإلنجیلالحقیقي وحدك، ویسوع المسیح الذي أرسلتھ) فھذا نص 
  .40أیضا: (من یقبلكم یقبلني ومن یقبلني یقبل هللا الذي أرسلني"

یل "ولقد قرأنا الكثیر من األناج وفي موضع آخر ینقل من اإلنجیل ما یبطل عقیدة التثلیث، فیقول:
یات وبأن هللا ھو المسیح مرة أخرى، أما اآلفوجدنا فیھا آیات متشابھة جعلت النصارى یقولون بالتثلیث تارة، 

المحكمة في اإلنجیل فإلثبات الوحدانیة � تعالى، ولبیان حقیقة المسیح وھي كما في القرآن... ففي إنجیل 
(وباطال یعبدونني وھم یعلمون تعالیم ھي وصایا الناس، ألنكم تركتم  ]:8، 7مرقص اإلصحاح السابع اآلیة [

فھذه نصوص من اإلنجیل لم تطلھا أیادي التحریف ساقھا الشیخ  ،41بتقلید الناس)"وصیة هللا وتتمسكون 
  لبیان بطالن عقیدة التثلیث عند النصارى. 

  عیسى علیھ السالم بالتوراة: تصدیق االستشھاد باتفاق اإلنجیل والقرآن على -2     
توراة ھ السالم قد صدق بالوفي موضع من تفسیره ینقل من اإلنجیل ما یوافق القرآن من أن عیسى علی

حكم بھا، قال: "ھذه التوراة قانون یحكم بھا النبیون الذین نزلوا بعد و التي أنزلت على موسى علیھ السالم
موسى حتى عیسى ابن مریم، وأسلموا وجوھھم � قانتین مخلصین، حكموا بھا بین الیھود، فھي شریعتھم 

علیھ  -آخر نبي نزل على بني إسرائیل، وقد نقل عن عیسىالخاصة بھم، حتى نزل عیسى ابن مریم، وكان 
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وإنما جئت ألتمم..) فاإلنجیل مكمل لھا وقد  -شریعة موسى -في اإلنجیل: (ما جئت ألنقض الناموس -السالم
   42حكم بھا عیسى علیھ السالم".

  :موافقة القرآن لكتب أھل الكتاب في بعض القصص -3
الكتاب ما یوافق قصصا ذكرت في القرآن الكریم، فمثال عند تفسیره وأحیانا یشیر إلى أن في كتب أھل 

، ]133: [األعراف فَأَْرَسْلنَا َعلَْیھُم الطُوفَاَن َوالَجَراَد َوالقَُمَل َوالَضفَادَع َوالَدَم آیَات ُمفََصَالت لقولھ تعالى:
أتلف زراعتھم كما ورد في التوراة قال: "أما جزاؤھم علیھ فقد أرسل هللا علیھم الطوفان والسیل فأغرقھم، و

وأرسل علیھم الجراد الذي یأكل ما اخضر من ثمارھم وزرعھم، وأرسل علیھم القمل وھي صغار الذر 
(كالدودة) التي تأتي عندنا الیوم فتأكل البرسیم وباقي الزرع في لحظة وأرسل علیھم الضفادع وجعل ماءھم 

  .43كالدم"
بیان أن في التوراة ما یوافق ھذه القصة المذكورة في القرآن الكریم، "كما ورد في التوراة" فیھ  فقولھ

  وأنھا من الحق الذي یوافق ما عندنا.
  الفرع الثالث: موقفھ من المسكوت عنھ في الشرع:

أما ما یتعلق بالمبھمات في القرآن الكریم كأسماء أصحاب الكھف واسم كلبھم، أو بعض البقرة الذي 
إسرائیل، أو غیرھا من المبھمات، فمن خالل تتبعي لتفسیره تبین لي أنھ لیس لھ منھج ضرب بھ قتیل بني 

وحید، وإنما أحیانا ال یلتفت إلى المبھمات الواردة في السورة، ویحیل علمھا إلى هللا عز وجل، ویذكر أنھ ال 
  ھذه أمثلة على ما ذكرناه:و فائدة من معرفة ذلك،

ففي سورة یوسف علیھ السالم  یوسف الذي نھى إخوتھ عن قتلھ:عدم اھتمامھ بتعیین اسم أخ  -1
هللا أعلم باسمھ  -قائل منھم" قال: ،]10: یوسف[ قَاَل قَائٌل مْنھُُم ال تَْقتُلُواْ یُوُسفَ  :عند تفسیره لقولھ تعالى

الذي اْشتََراهُ َوقَاَل  :، وقال في موضع آخر من نفس السورة، عند قولھ تعالى44وال حاجة لنا في معرفتھ"
لم یذكر القرآن اسمھ وال صنعتھ وال مسكنھ ألن القرآن لیس كتاب تاریخ أو " ]:21[یوسف مْن مْصرَ 

قصص یعنى بھذه األشیاء، بل قصصھ لمعنى أعلى وأسمى وال یھتم بمثل ھذا، وقد ذكرت روایات في اسمھ 
  . 45ووظیفتھ كثیرة، والظاھر أنھ كان رئیس شرطة"

نجد : و الوارد في قصة سلیمان علیھ السالم اھتمامھ بتعیین اسم الذي عنده علم من الكتابعدم  -2
قاَل الذي ِعْنَدهُ ِعلٌْم ِمَن الِكتَاِب أَنَا آتِیَك بِِھ قَْبَل أَْن  عدم اھتمامھ بالمبھمات في موضع آخر عند قولھ تعالى:

أنا آتیك بھ في  -وهللا أعلم بھ -قال الذي عنده علم من الكتاب" فنجده یقول: ]40 :[النمل یَْرتََد إِلَْیَك طَْرفُكَ 
  .46"لمح البصر قبل أن  تغمض عینك، ویرتد إلیك طرفك

 قال عند تفسیره قولھ تعالى:عدم اھتمامھ بالتفاصیل التي ذكرت عن المائدة وشكلھا وصفتھا:  -3
 یَْستَِطیُع َربَُك أَْن یُنَِزَل َعلَْیَنا َمائَِدةً ِمَن السَماءِ إِْذ قَاَل الَحَواِریُوَن یا ِعیَسى ْبَن َمْریََم ھَْل 112 :[المائدة[ :

أنھ كان لخیال بني  -وهللا أعلم -"وورد في قصة المائدة روایات كثیرة عن شكلھا ولونھا وطعمھا، والظاھر
فالذي یظھر  .47الصواب"إسرائیل فیھا نصیب، ونحن نلتزم حدود القرآن والسنة الصحیحة، وفقنا هللا إلى 

من كالمھ أن ورود ذكر شكل المائدة ولونھا وطعمھا إنما ھو من تصرف أھل الكتاب بعد تحریف اإلنجیل، 
ولھذا تورع عن ذكرھا، بل یصرح في مواضع بأنھ لو كان في معرفة تلك المبھمات خیرا لبینھا لنا ربنا عز 

ال "و ]، حیث قال:19: [األعراف ِه الَشَجَرةَ َفتَُكونَا ِمَن الظَّالِِمینَ َوَال تَْقَربَا ھَذِ وجل، كما عند قولھ تعالى: 
غیر أنھ في سورة البقرة 48هللا أعلم بھا ولو كان في معرفتھا خیر لعرفھا لنا"و تقربا ھذه الشجرة الخاصة
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"وتزعم  ، وھذا مأخوذ من أقوال بني إسرائیل، قال ابن كثیر:49كان قد ذكر أن "الشجرة قیل ھي الحنطة"
  .50یھود أنّھا الحنطة"

ولیس ھذا ھو الموضع الوحید الذي یورد فیھ أقواال إسرائیلیة تتضمن تبیینا لمبھم في القرآن       
یل سأحاول ذكر الكریم، أو تفصیال لمجمل ورد فیھ، أو غیر ذلك، وإنما ھناك مواضع كثیرة من ھذا القب

  :بعض منھا، ومن ذلك
أَلَْم تََر إِلَى الَمَلِء ِمْن بَنِي : ما ذكره عند قولھ تعالى: یاء بني إسرائیلتبیین اسم نبي من أنب -1

ألم ینتھ علمك إلى القوم من " ]، حیث قال ما نصھ:246 :[البقرة إِْسَرائِیَل ِمْن بَْعِد ُموَسى إِْذ قَالُواْ ِلنَبِیٍي لَھُمْ 
حین قالوا لنبیھم، ولم یسمھ القرآن، وقیل: إنھ (صمویل)  وقد وجدوا بعد موسى علیھ السالم بني إسرائیل؟

  .51حین قالوا لھ: اختر لنا قائدا یقود زمامنا، وال شك أن طرد العدو من البالد قتال في سبیل هللا"
والمتأمل في ھذا الموضع والذي قبلھ یلحظ أن الشیخ رحمھ هللا قد حدد اسم المبھم في الموضعین لكن 

وایتھ دون فتجوز ر ،فاصیل تبقى من القسم الذي ُسكت عنھ في شرعنا من اإلسرائیلیاتفإن التبغیر جزم، 
تصدیق أو تكذیب، أي تجوز روایتھ لكن مع اإلشارة إلى التوقُّف في تصدیقھ أو تكذیبھ، وكذلك الحال مع 

  المواضع األخرى التي سأوردھا.
فِیِھ  أَن یَأْتِیَُكُم التَّابُوتُ  آیَةَ ُمْلِكھِ  َوقَاَل لَھُْم نَِبیُّھُْم إِنَّ  الواردة في قولھ تعالى: "التابوت": تبیین ماھیة -2

بُِّكمْ  ن رَّ التَّابُوُت: الصندوق المحفوظ فیھ التوراة، ویروى أنھ مصنوع حیث قال: " ]،248 :[البقرة َسِكینَةٌ مِّ
  ولیس بصیغة الجزم."یروى"  فانظر كیف ذكر الخبر بصیغة التمریض، 52من خشب مموه بالذھب"

وكذلك  :تبیین ما یتعلق بناقة النّبي صالح، وأسماء المالئكة الذین بشروا إبراھیم علیھ السالم -3
ِ  َویَا قَْومِ عند قولھ تعالى: ِذِه نَاقَةُ هللاَّ ویا قوم ھذه آیة على صدقي، ناقة هللا لكم، ]، قال:"64: [ھودلَُكْم آیَةً  ھَٰ

الطبیعیة في نشأة أمثالھا فقد روى أنھا خلقت من صخرة، وكان لھا شرب في یوم، حیث لم تكن على السنن 
َوَلقَْد َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِھیَم  وقال في نفس السورة عند قولھ تعالى: .53ولھم شرب في یوم آخر"

وإسرافیل، وقیل غیر وتا� لقد جاءت رسلنا من المالئكة قیل: ھم جبریل ومیكال " ]:69[ھودبِاْلبُْشَرى
  .54روى أنھم جاءوا على شكل غلمان حسان" وقد ذلك...

بیان رد یعقوب علیھ السالم على ادعاء أبنائھ أكل الذئب لیوسف علیھ السالم مع سالمة  -4
لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكمْ  :وكما في تفسیره لسورة یوسف عند قولھ تعالى القمیص: ُ  أَْمًرا قَاَل بَْل َسوَّ فََصْبٌر َجِمیٌل َوهللاَّ

روى أن یعقوب قال استھزاء: ما أحلمك یا ذئب تأكل ابني " ]، قال:18یوسف: [اْلُمْستََعاُن َعلَى َما تَِصفُونَ 
فقد روى كالمھ بغیر جزم من باب أنھ من المسكوت عنھ في  .55وال تشق قمیصھ!! قال ھذا استھزاء بھم"

  شرعنا، فال یصدق وال یكذب.
جح وأحیانا نجد الشیخ رحمھ هللا یر الترجیح بین األقوال باإلسرائیلیات في بیان بعض المبھمات: -5

 اْدُخلُوا یَا قَْومِ  بین األقوال التي ذكرھا المفسرون استنادا إلى ما جاء في التوراة، كما فعل عند قولھ تعالى:
ُ لَُكمْ  اْألَْرضَ  َسةَ الَّتِي َكتََب هللاَّ "یا قوم ادخلوا األرض الطاھرة من  ]، قال في تفسیرھا:26 :[المائدة اْلُمقَدَّ

عبادة األوثان لكثرة األنبیاء فیھا، واختلف المفسرون فیھا ھل ھي فلسطین أم غیرھا. والظاھر أنھا فلسطین 
لنسلك "المنكودة، التي كتب هللا لكم فیھا حق السكنى ووعد بھا إبراھیم وبنیھ ففي سفر التكوین من التوراة: 

  .56أعطى ھذه األرض" على أنھا ال تكون ملكا ال یزاحم فیھا أحد بل لھم السكنى"
فانظر معي كیف أن الشیخ رجح كون أن األرض المقدسة ھي فلسطین استنادا منھ لألخبار اإلسرائیلیة 

  الواردة في التوراة.
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كر وفي مواضع قلیلة یذلكریم: لم یوردھا القرآن ا بیانھ تفاصیل في قصة یوسف علیھ السالم -6
یأخذھا من أخبار أھل الكتاب، لعلھ إنما أوردھا  –لقصة وردت مجملة في القرآن الكریم  -بعض التفاصیل 

في تفسیره الشتھارھا بین أھل التفسیر، كما فعل عند تفسیره ألول سورة یوسف علیھ السالم حیث قال: 
، كان لھ أوالد اثنا عشر من أربع نساء، -ھم الصالة  والسالمعلی -بن إسحاق بن إبراھیم -إسرائیل -"یعقوب

  .57وكان من بینھم یوسف وأخوه بنیامین من امرأتھ راحیل بنت خالھ البان"
س السورة أثناء تفسیره لنفذكر ھذه التفاصیل التي مستندھا أخبار أھل الكتاب، مع أنھ بعد ذلك بیسیر 

القرآن فقط، وھذا ما نطمئن إلیھ دائما، أما األخبار واألقوال ھذه قصة یوسف مع إخوتھ مصدرھا قال: "
  .58واإلسرائیلیات وقول التوراة، فھذا شيء آخر ال نلتفت إلیھ"

ومن أجل ھذا الكالم ذكرت أنھ إنما یورد مثل ھذه التفاصیل الشتھارھا بین أھل التفسیر، وورودھا 
 لھ تعالى:كما في تفسیره لقو ن یذكر بعض األخبار،المفسرین حی في كتبھم، فھو أحیانا یلقي بالعھدة على

ثَالثِیَن لَْیلَةً َوأَْتَمْمنَاھَا بَِعْشٍر فَتَمَّ ِمیقَاُت َربِِّھ أَْربَِعیَن لَْیلَةً  َوَواَعْدنَا ُموَسىذكر قال: " ،]142 :[األعراف
أن یأتیھم  بكتاب من عند المفسرون أن موسى علیھ السالم وعد بني إسرائیل إذا أھلك هللا عدوھم فرعون 

هللا، فیھ بیان ما یأتون، وما یذرون، فلما أھلك فرعون سأل موسى ربھ أن ینزل الكتاب الموعود، فأمره أن 
یصوم ثالثین یوما، فصامھا، فلما تمت أنكر موسى رائحة فمھ فاستاك، فأمره هللا أن یصوم عشرا وأن یلقى 

  .59ذكرت في البقرة مجملة وذكرت ھنا مفصلة"هللا صائما فتلك ھي األربعون لیلة التي 
ھذا والقارئ لتفسیر الشیخ رحمھ هللا یلحظ تلك القلة والمحدودیة في ذكر اإلسرائیلیات في ثنایا 

آن الكریم، وبعد: فھذا ھو القرفسھ في مقدمة تفسیره، حیث قال: "التفسیر، متقیدا بالمنھج العام الذي رسمھ لن
تعمق فیھا وال إبعاد، خالیة من االصطالحات العلمیة  شرحھ بلغة سھلة واضحة البل ھو الھدى والنور، كتب 

الفنیة، تفسر للشعب كل ما فیھ من صوغ المعنى اإلجمالي لآلیة، بلغة العصر، مع البعد عن الحشو والتطویل 
فارس  ن لكلوإن یك«والخرافات اإلسرائیلیة، واالعتدال في الرأي، فلم یھدم كل قدیم، ولم یرفع كل جدید 

فیما ال شأن لھ بأصل الغرض من التفسیر، إذ المھم أن یفھم القرآن  وال طاقة للناس اآلن باإلطالة». كبوة
  .60أكبر عدد ممكن من المسلمین"

ولھذا نجده لم یلتف لكثیر من القصص اإلسرائیلیة التي ذكرھا كثیر من المفسرین، كقصة نمرود 
عزیر، والقصص التي ذكرت في شأن الجبارین وغیرھا، ابتعادا مثال، وقصة ھاروت وماروت، وقصة 

  منھ عن الحشو والتطویل الذي یُخل بغرض التفسیر المراد منھ إفھام النّاس كالم هللا عز وجل.
"إذا انطلقت من التعریف اللغوي الذي ھو البیان، وعرفت التفسیر بأنھ: بیان  قال مساعد الطیار:

یھ، فإن الضابط فیما یدخل في صلب التفسیر ھو البیان؛ أي: ما كان فیھ بیان عن القرآن الكریم وإیضاح معان
المعنى المراد باآلیة فھو من صلب التفسیر، وما كان خارجا عن حد البیان بحیث یفھم المعنى من دونھ، فھو 

ھ إنما فإن .من متممات التفسیر وعلومھ، ال من صلبھ وأصلھ، إذ المقصود من التفسیر فھم معاني القرآن..
زادت المؤلفات وتنوعت بسبب االھتمام بعلوم التفسیر ال بصلبھ، ولو اعتنى المفسرون بصلبھ فقط لتقاربت 
مناھجھم، وإنما تمایزت بسبب إدخالھم ھذه العلوم التي قد تبعد طالب التفسیر عنھ، بل قد تزھده بصلبھ، 

   .61وھو ال یدري أنھ ھو المراد األول"
ما ذكرنا، فإّن الشیخ رحمھ هللا یرى أن أغلب اإلسرائیلیات ما ھي إال خرافات وخیاالت إضافة إلى 

  نسجتھا عقول أھل الكتاب، وقد صرح بذلك في أكثر من موضع.
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  سرائیلیات في التفسیر الموضوعيالمطلب الثالث: مدى توظیف الشیخ حجازي لإل
بعض  الموضوعي، نتتبع مدى توظیفھا لدىقبل بیان مدى توظیف الشیخ لإلسرائیلیات في التفسیر 

أعالم التفسیر الموضوعي الذین برزوا بعد الشیخ حجازي، أمثال عبد الستار فتح هللا سعید، ومصطفى 
  مسلم، وصالح عبد الفتاح الخالدي، نوردھا كاآلتي:

  اإلسرائیلیات عند أعالم التفسیر الموضوعي المعاصرین الفرع األول:
أسماء بارزة في میدان التفسیر الموضوعي، وھم على التوالي حسب األسبقیة لقد انتخبت ثالثة 

  الزمنیة: عبد الستار فتح هللا سعید، ومصطفى مسلم، وصالح عبد الفتاح الخالدي، ولنبدأ بأولھم:
: یقول في كتابھ "المدخل إلى التفسیر الموضوعي" أثناء سرده لألصول عبد الستار فتح هللا سعید-1
"اإلسرائیلیات ضالالت ال یفسر بھا القرآن، وھذا أیضا أصل قرآني قطعي  الجامعة، ما نصھ:القرآنیة 

الثبوت والداللة، حیث ثبت في العشرات من اآلیات تحریف بني إسرائیل لكالم هللا جل جاللھ، وافتراؤھم 
 ن الفاحش فيومالئكتھ، وكتبھ، والطع ورسلھ،، الكذب على الوحي، ونسبة الشناعات إلى هللا عز وجل

قدیم،  في نفس كل مفسر من ولو تقرر ھذا األصل القرآني ...األنبیاء المعصومین، والصدیقین، والصالحین
  .  62"علوم اإلسالم عن ھذه األباطیل نةاولصیلكان خلیقا بتطھیر التفسیر من لوثات بني إسرائیل، 

ي َوَضَعھا من بَدَّل كالم هللا وطعن ففالدكتور فتح هللا سعید یرى أن اإلسرائیلیات ما ھي إال ضالالت 
  .بل یجب تطھیره منھا، ال یجوز توظیفھا في تفسیر كتاب هللا جل جاللھ، أنبیاء هللا ورسلھ

یقول في كتابھ: "مباحث في التفسیر الموضوعي" أثناء تعداده للخطوات المنھجیة  مصطفى مسلم: -2
حث أن یلتزم بالمنھج الصحیح في التفسیر، وذلك للبحث في موضوع من خالل القرآن الكریم: "على البا

  .63بإبعاد الروایات الضعیفة واإلسرائیلیات والقصص التاریخي عند عرض الموضوع القرآني"
فھذا موقفھ من اإلسرائیلیات وھو إبعادھا، وعدم توظیفھا في التفسیر الموضوعي، ولھذا ال نجد لھا 

وقفة الثالثة مع "ال تفسیرا موضوعیا في كتابھ السابق، فمثال عندتوظیفا عنده أثناء تفسیره لسورة الكھف 
"تضاربت أقوال المفسرین في حقیقة یأجوج ومأجوج وأشكالھم  یأجوج ومأجوج حقیقتھم ومصیرھم"، قال:

، لذا آثرنا أن نضرب صفحا عن وأوصافھم وأعمارھم وتناسلھم، ولیس فیھا شيء مرفوع إلى رسول هللا 
فھو لم یستعن باألخبار اإلسرائیلیة التي تتكلم عن حقیقتھم ومصیرھم، حتى وإن ، 64ألقاویل"تلك األخبار وا

  لم یجد ما یسعفھ في أمرھم من األحادیث المرفوعة الصحیحة.
: لقد تبنى الخالدي ما ذھب إلیھ فتح هللا سعید فیما قرره من قواعد صالح عبد الفتاح الخالدي -3

 وقد أجاد األستاذ الدكتور عبد الستار" ث في التفسیر الموضوعي، فقال:منھجیة اعتبرھا ضروریة للباح
السعید عندما تحدث عن خمس من ھذه القواعد المنھجیة، واعتبرھا تنبیھات ضروریة للباحث في التفسیر 

  .65الموضوعي، ونحن نورد قواعد الدكتور السعید متبنین لھا"
سرائیلیات ضالالت ال یفسر بھا القرآن، لھذا ال نجد ومن ھذه القواعد ما نقلناه عنھ سابقا، أّن اإل

لإلسرائیلیات توظیفا عند الخالدي، كما في الدراسة التطبیقیة التي قام بھا في كتابھ" التفسیر الموضوعي بین 
النظریة والتطبیق" عند كالمھ عن الشورى في القصص القرآني، وذكره لنماذج من الشورى الخیرة، 

  یث ذكر مشورة إبراھیم البنھ إسماعیل في رؤیا ذبحھ أو عند إرادتھ بناء الكعبة.والشورى السیئة، ح
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    إلسرائیلیات في التفسیر الموضوعيمظان توظیف الشیخ حجازي ل الفرع الثاني:
كما ذكرت سابقا، فإّن الشیخ حجازي لھ فضل السبق في التأصیل والتقعید مع التطبیق للتفسیر 

وكتابھ "الوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم" خیر دلیل على ذلك، والذي  الموضوعي بطرحھ المعاصر،
  یھمنا في ھذا المقام، ھو معرفة مدى توظیفھ لإلسرائیلیات أثناء تطبیقھ لقواعد ومنھج التفسیر الموضوعي.

لقد تطرق الشیخ حجازي في كتابھ "الوحدة الموضوعیة" إلى عدة موضوعات قرآنیة، كموضوع 
والتشریع، والقصة في القرآن، ولقد خصص جزًء لیس بالیسیر من رسالتھ تناول فیھ قصة نبي األلوھیة، 

)، ولعل ھذا أقرب موضوع 398) إلى نھایة الصفحة (325هللا موسى علیھ السالم، ابتدأھا من الصفحة (
 لیھ السالمى عیمكن أن یوظف فیھ األخبار اإلسرائیلیة إن وظفھا، ولقد حدد الشیخ طریقة دراستھ لقصة موس

في القرآن الكریم، فقال:" وستكون دراستنا دراسة منھجیة على معنى أننا نأتي بالعنصر من البقعة أو المشھد 
منھا، ثم نذكر اآلیات التي تعرضت لھذا المشھد بالتفصیل، ثم نحاول أن نأخذ صورة عامة للمشھد من اآلیات 

لم كان ھذا الخالف؟ وما داللتھ؟ ثم نرسم صورة كاملة ثم نبحث وجھ االختالف في التعبیر في اآلیات، و
  .66للمشھد"

لقد قسم الشیخ القصة إلى سبعة مشاھد، وجعل لكل مشھد عنوانا یناسبھ، وجمع تحت كل عنوان اآلیات 
المتعلقة بھ على طریقة التفسیر الموضوعي، ثم تكلم عن تلك اآلیات بما یجمع بین أطرافھا، وعند قراءتنا 

  اھد نجد أن الشیخ قد أورد أخبارا إسرائیلیة في أكثر من موضع، نوردھا كاآلتي:   لھذه المش
والدة " ففي المشھد األول الذي یحمل عنوان: إیراد خبر سبب قتل فرعون ألبناء بني إسرائیل: -1

) وأثناء تطرقھ 6و 5و 4موسى والظروف التي أحاطتھا" أدرج فیھ ثالث آیات من سورة القصص اآلیة (
طبري: القرطبي، وھذا نصھ عند اللسبب ذبح فرعون ألبناء بني إسرائیل، استشھد بخبر نقلھ عن الطبري و

حدثني موسى بن ھارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي، قال: كان "
 بیوت مصر، فأحرقتمن شأن فرعون أنھ رأى في منامھ أن نارا أقبلت من بیت المقدس حتى اشتملت على 

القبط وتركت بني إسرائیل، وأخربت بیوت مصر. فدعا السحرة والكھنة والعافة والقافة والحازة، فسألھم 
لى رجل یكون ع -یعنون بیت المقدس-عن رؤیاه، فقالوا لھ: یخرج من ھذا البلد الذي جاء بنو إسرائیل منھ 

 67الم إال ذبحوه، وال تولد لھم جاریة إال تركت."وجھھ ھالك مصر. فأمر ببني إسرائیل أن ال یولد لھم غ
وكان فرعون على ما روي قد رأى في منامھ نارا خرجت من بیت المقدس فأحرقت بیوت " وقال القرطبي:

فھذا الخبر وظفھ  ،68"مصر، فأولت لھ رؤیاه أن مولودا من بني إسرائیل ینشأ فیكون خراب ملكھ على یدیھ
 وراوي الخبر الذي انتھى إلیھ سند الطبري، وھو ، وذكر لتفاصیل لم ترد فیھا،ةالشیخ لبیان أمر أبھمتھ اآلی

، فال شك أن ھذا الخبر منھا، وھو من قسم 69السدي الكبیر من المكثرین لروایة اإلسرائیلیات في تفسیره
  المسكوت عنھ الذي سبق بیانھ. 

المشھد نفسھ من "أن زعماء  وكذا الخبر الذي أورده في خبر آخر یتعلق بمولد موسى وھارون: -2
األقباط لما رأوا أن القتل قد أفنى الصغار، والموت أفنى الكبار، فخافوا على مصالحھم وأعمالھم التي یلیھا 
اإلسرائیلیون فذھبوا إلى فرعون وشكوا إلیھ ذلك، فقال: نقتل األوالد عاما ونترك عاما، وقد ولد ھارون في 

فھو من أخبار بني إسرائیل، ولھذا لما أورده ابن ، 70د ولد في عام القتل"العام الذي تركوه، وأما موسى فق
فلو كان مرفوعا إلى  ،71ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائیل..."" كثیر في تفسیره قال:

النبي علیھ الصالة والسالم لما أورده بتلك العبارة، فھو تنبیھ منھ أنھ من اإلسرائیلیات المسكوت عنھا في 
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شرعنا، والتي فیھا بیان لشيء أبھمھ القرآن الكریم، فكأّن الشیخ رحمھ هللا أخذ برخصة النبي علیھ الصالة 
  حرج فیما ال یتعارض مع دیننا. والسالم في التحدیث عن بني إسرائیل بال

قال: "ولقد وردت روایات كثیرة في بیان المن ـ بیان معنى المن والسلوى الواردان في القرآن: 3
  .72والسلوى، واألقرب منھا أن المّن أشبھ بالعسل، والسلوى طائر لذیذ الطعم"

ھي ابعین عن أھل الكتاب، وفھذا بیان مستنده األخبار اإلسرائیلیة، التي رواھا بعض الصحابة أو الت
  تدخل في قسم المسكوت عنھ في شرعنا. 

ُسوِل َفنَبَْذتُھَا یَْبُصُروا بِھ لَمْ   قَاَل بَُصْرُت بَِما ما یتعلق بقول السامري: -4 ْن أََثرِ الرَّ  فََقبَْضُت قَْبَضةً مِّ
جبریل" " من أثر الرسول "قال: بصرت بما لم یبصروا بھ، وعلمت ما لم یعلموا، فقبضت قبضة ]96 [طھ:

، 74فھذا التفسیر لآلیة السالفة الذكر مستنده أخبار أھل الكتاب، 73فما وضعتھا على شيء إال دبت فیھ الحیاة..."
،زیادة 75ولعل الذي حمل الشیخ على تفسیر اآلیة بما سبق ھو أنھ تفسیر جمیع السلف ولم یعرف عنھم غیره

في  ،76في شرعنا، ومع ذلك فقد أورد الشیخ كالما للشیخ النجار على كون الخبر اإلسرائیلي مما سكت عنھ
قصص األنبیاء" یخالف فیھ التفسیر السابق، فھو یرى أن أثر الرسول المذكور في اآلیة ھو تعالیم " كتابھ

ونبذھا بمعنى تركھا وعدم العمل بھا، وقد استحسن الشیخ  ،وأحكام التوحید التي جاء بھا موسى علیھ السالم
  وھذا یعتبر ھروبا من التفسیر باإلسرائیلیات.، 77التفسیر، وقال بأنھ ال بأس بھھذا 

كما أنني أجد الشیخ في مواضع یصف بعض األخبار اإلسرائیلیة بأنھا نسیج خیال، كما فعلوا في  -
 تصویر القوم الجبارین لما أمرھم موسى بدخول األرض المقدسة، وأن ھذه الخیاالت قد انتقلت إلینا بحسن

  . وھذا یفھم منھ عدم اطمئنان الشیخ لمثل ھذه األخبار اإلسرائیلیة.78نیة
قة "رحمھ هللا" أثناء تفسیره لآلیات المتعل ھذا ما یمكن جمعھ من األخبار اإلسرائیلیة التي وظفھا الشیخ

  بقصة نبي هللا موسى علیھ السالم، بعد جمعھا على طریقة التفسیر الموضوعي.
التوظیف لإلسرائیلیات أنھ توظیف محدود وقلیل جدا، فأربعة أخبار إسرائیلیة في والمالحظ في ھذا 

  قصة لھا تعلق كبیر بھا یجعلنا نصل إلى النتیجة السالفة الذكر، وذلك راجع في نظري إلى األسباب اآلتیة:
حلیلي منھ أو الت"رحمھ هللا" من اإلسرائیلیات، ومن توظیفھا في التفسیر سواء  الموقف المتحفظ للشیخ -أ

  الموضوعي، وقد بینا موقفھ منھا في التفسیر التحلیلي من خالل تفسیره "التفسیر الواضح".
  الحفاظ على قرآنیة الموضوع، وعدم خلطھ بأمور أخرى إال بقدر حاجة التوضیح والبیان أو الترجیح.  -ب

ا عنھ زمانا الذین ذكرنفالشیخ رحمھ لم یبتعد عما قرره علماء التفسیر الموضوعي المتأخرین 
مواقفھم سابقا في الفرع األول من ھذا المطلب، وتوظیفھ الیسیر لإلسرائیلیات إنّما ھو في حدود ما 

  تقتضیھ حاجة البیان والتوضیح ال أكثر، فیما سكت عنھ شرعنا من ھذه األخبار.
     خاتمة:

محمد محمود حجازي من  الحمد � الذي وفقني إلنھاء ھذا المقال الموسوم ب: موقف الشیخ
"التفسیر الواضح"، وتوظیفھ لھا في التفسیر الموضوعي، والذي أسفر عن نتائج یمكن  اإلسرائیلیات في

  إجمالھا في ما یأتي:
اإلسرائیلیات نوع من أنواع الدخیل في التفسیر، ال تجوز روایة ما خالف شرعنا منھا إال إذا ذكرت مقرونة  -

زیفھا، أما ما كان منھا من باب المسكوت عنھ في شرعنا فتجوز روایتھ دون تصدیق بیان و بالرد علیھا،
  أو تكذیب، وإن كان أغلبھا مما ال فائدة فیھ تعود ألمر دیني.
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 تتبع أغلب المواضع التي وردتو بعد الجولة الماتعة في التفسیر الواضح للشیخ محمد محمود حجازي، -
من ھذا التفسیر، نستطیع أن نعطي النتائج اآلتیة بشأن موقف الشیخ فیھا أخبار أھل الكتاب وأقاویلھم 

  : من اإلسرائیلیات قبوال أو ردارحمھ هللا
یاء قطعیات الدین، كعصمة الرسل واألنبو یرد الشیخ رحمھ هللا اإلسرائیلیات التي تخالف ثوابت الشرع، -1

 من الكبائر ودنایا األخالق.
 ي یردھا أو ال یقبلھا العقل والمنطق السلیم.یرد األخبار اإلسرائیلیة الت -2
یورد الشیخ اإلسرائیلیات التي تتوافق مع معتقدات أھل اإلسالم وشریعتھم، ألن ما یتوافق مع الحق حق،  -3

ت لیس إلھا، من باب مجادلة القوم بما تحو كنصوص اإلنجیل التي تثبت بشریة المسیح، وأنھ رسول من هللا،
 أیدیھم من العلم .

أما ما یتعلق باإلسرائیلیات التي لیس في شرعنا ما یوافقھا، أو یخالفھا، كمبھمات القرآن، وتفاصیل القصص  -
الذي ورد مجمال في القرآن الكریم، فإن الشیخ رحمھ هللا لم یسلك فیھا منھجا واحدا، فأحیانا ال یلقي لھا 

أحیانا أخرى وفي نطاق ضیق، یورد و باال، وال یعرج لذكرھا، بل یصرح بأنھ ال فائدة من إیرادھا،
بعض األخبار اإلسرائیلیة التي فیھا تبیین السم ورد مبھما في القرآن الكریم، أو ذكرا لبعض تفاصیل 
 قصة وردت مجملة فیھ، ھذا والمنھج العام للشیخ رحمھ هللا ھو التقلیل من إیراد اإلسرائیلیات في تفسیره.

 في التفسیر الموضوعي فالشیخ یحافظ على قرآنیة الموضوع القرآني فیما یتعلق بتوظیف اإلسرائیلیات -
لھذا ال یورد من األخبار اإلسرائیلیة إال ما اقتضتھ حاجة البیان، في مواضع قلیلة، في حدود ما ھو 

 مسكوت عنھ في شرعنا.   
 التوصیة:

من  التفسیر، خاصة كتب األوائل ومما یمكن التوصیة بھ في ھذا المقام ھو الدعوة إلى االھتمام بتنقیة كتب -
 السلف، كتفسیر ابن جریر، والثعلبي وغیرھما، مما شابھا من اإلسرائیلیات الباطلة.

بما أّن ھذه الدراسة عبارة عن مقال، ومساحتھ ال تسمح بعرض كل ما ورد من اإلسرائیلیات في تفسیر  -
ا أكادیمیة، تتولى استقراءه استقراء كلیالشیخ محمد محمود حجازي، فإنني أوصي بإفراده بدراسة علمیة 

 وشامال، یقدم نتائج أدق وأشمل حول موقفھ من اإلسرائیلیات. 
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  القرآن الكریم. -1
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  .26صم، 2001ـھ1422للشؤون اإلسالمیة، القاھرة، 
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  األنواع التالیة:
  .األحادیث الموضوعة على الرسول  - 
  األحادیث الضعیفة، خاصة إذا كان ضعفھا ال ینجبر بحال، وفق ما قرره علماء الحدیث. - 
  شرعنا. يفوال مخالف لھا  یعبر عنھا بالمسكوت عنھ، حیث ال مؤید لھا التياإلسرائیلیات المخالفة للقرآن والسنة، وكذلك  - 
  ما نسب إلى الصحابة ولم یثبت عنھم. -
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  ما نسب إلى التابعین ولم یثبت عنھم. -
ما تعارض من أقوال الصحابة أو أقوال التابعین مع القرآن أو السنة أو العقل تعارضا حقیقیا ال یمكن الجمع بینھ وبین ھذه  -
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 .37-36 ص، نفسھ المرجع ،رمزي نعناعة -18
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  .138ص، 02ج ، نفسھ المرجع محمد محمود حجازي، -37
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 .106 ص، 02ج المرجع نفسھ،  محمد محمود حجازي، -57
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  محمد توماس كارلیل في كتاباتھ عن منھج 
  »االفتراء«و  »اإلطراء«بین 

Thomas Carlyle method in his writings on Muhammad peace and blessings 
be upon him between «flattery» and «slander» 

  

   حمالوي مھتورد/ 
  سكیكدة 1955أوت  20جامعة 

 mehtour.hamlaoui@yahoo.fr 
  

  11/07/2021 :القبول تاریخ   26/09/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

نبویة، لمستشرقین حول السیرة التفادي القراءات السطحیة لكتابات ا ضرورة علىإلى التنبیھ ھدفت ھذه الدراسة 
النقدیة، وعدم التسرع في إصدار أحكام إیجابیة قطعیة على كتابات أولئك الذین وصفوا الحث على التحلي بالروح و

ومن ھؤالء المستشرق البریطاني توماس كارلیل، الذي تعج كتاباتھ  والمنصفین لإلسالم وللرسول  منھم بالمعتدلین
  .ي االفتراءات التي ینبغي تفنیدھا، والقرآن الذي أنزل علیھ، وھبالعدید من االفتراءات المتعلقة بنبوة محمد 

  .   كارلیل؛ األبطال؛ النبوة؛ القرآنالسیرة النبویة؛ توماس الكلمات المفتاحیة: 
Abstract:   
       This study aimed to warn of the need to avoid superficial readings of Orientalist writings on 
the Prophet’s biography, And calling for a critical spirit, And not to rush to pass positive judgments 
on the writings of those who were described as being fair to Islam and the Messenger, may God 
bless him and grant him peace, Among these are the British Orientalist Thomas Carlyle, whose 
writings are replete with many slanders related to the prophet hood of Muhammad, may God bless 
him and grant him peace, and the Qur’an that was revealed to him, and these slanders must be 
refuted. 
Key words : biography of the Prophet; Thomas Carlyle; Heroes; Prophecy; The Quran. 

 مقدمة: 
لقد كان للسیرة النبویة على صاحبھا أفضل الصالة وأزكى التسلیم نصیب كبیر من نتاج المستشرقین 

ومنھم من مدحھ، وال ریب أن معظم دراساتھم  الفكري، ومن المستشرقین من تھّجم على شخصیة الرسول 
عن سیرتھ علیھ الصالة والسالم ملیئة باألخطاء واالفتراءات، واألباطیل، ویعتبر توماس كارلیل أحد أبرز 

، وقد خّصص لھ فصال في كتاب "األبطال" تحت عنوان المستشرقین البریطانیین الذین كتبوا عن الرسول 
"، وقد دفع ھذا بالكثیر من قّرائھ من مختلف بقاع العالم اإلسالمي بن عبد هللا "البطل في صورة رسول "محمد

  إلى وضعھ في خانة المستشرقین المنصفین .
أولئك الذین یطلق علیھم عند في كتابات المستشرقین عامة و عن صورة النبي ویكتسي الحدیث 

اتھم من خطر غیر ظاھر على العقیدة لما في كتاب اسم المستشرقین المنصفین بوجھ خاص أھمیة بالغة؛
سوا مناھج كان المستشرقون قد التم وإذااإلسالمیة؛ ففیھا الكثیر من االفتراء والتحریف، والتزییف للحقائق، 

فما ھو منھج توماس كارلیل في كتاباتھ عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم؟ وأین ، 1شتى لتحقیق أغراضھم
  المستشرقین المنصفین أم في خانة زارعي الشك والمضللین؟ یمكن تصنیف كارلیل؟ ھل في خانة 
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ونسعى من خالل بحثنا ھذا إلى التعریف بالمنھج الذي اتبعھ توماس كارلیل في كتاباتھ عن الرسول 
 .والكشف عما في كتاباتھ من أخطاء، وتصحیحھا، وما فیھا من ادعاءات وافتراءات، والرد علیھا ،  

ظّفنا بعض كارلیل كما و أفكار عن إشكالیة البحث بالمنھج التحلیلي لتوضیح وقد استعنا ألجل اإلجابة
بین منھج كارلیل ومنھج غیره من المستشرقین، وقد  االختالفوجھ   جوانب المنھج المقارن، وھذا إلبراز

في  وخاتمة،  أماثالثة عناصر، على مقدمة، وقسمنا بحثنا التمسنا خطة تستجیب لمسعانا المنھجي حیث 
وبیّنا أھمیتھ، وضبطنا إشكالیتھ وحددنا أھدافھ وأشرنا إلى المناھج المستخدمة  المقدمة فقد عرفنا بالموضوع،

فیھ، ورسمنا خطتھ، وأما العنصر األول فقد عنوناه بمرحلة البناء في منھج كارلیل، وھي المرحلة التي یبدو 
فقد خصصناه للحدیث عن مرحلة الھدم في منھج  إیجابیا، وأما العنصر الثاني فیھا كالم كارلیل عن النبي 

في العنصر أما  كارلیل، وھي المرحلة التي تنكشف فیھا الجوانب السلبیة في كتابات كارلیل عن محمد 
الثالث واألخیر فقد حاولنا البت في مسألة اعتبار كارلیل من المستشرقین المنصفین، وأنھینا بحثنا بخاتمة 

  متوصل إلیھا.ضمنّاھا أھم النتائج ال
  تمھید:     

، وإذا كان بعض المستشرقین 2منھج البناء والھدم توماس كارلیل في كتاباتھ عن الرسول  استخدم
كارلیل قد استخدم ؛ فإن 3قد اتخذ أسلوبا مباشرا في التجریح والتشویھ لسیرة المصطفى علیھ الصالة والسالم

ھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم؛ فغلّفھا بالمدیح والتعظیم لشخصأسلوبا غیر مباشر في توجیھ افتراءاتھ على 
أوال: مرحلة البناء: وفیھا یرّكز  علیھ الصالة والسالم، ویمكن الحدیث عن مرحلتین في منھج كارلیل، وھما:
؛ حتى یتوھّم الناس أنھ من كارلیل على إبراز تلك الصورة المشرقة، والمتأللئة عن سیرة الرسول 

والمدافعین عنھ، ثانیا: مرحلة الھدم: وفیھا یجّرد كارلیل أھم أركان موضوعھ من كل  المنصفین للرسول 
مقوماتھ حتى یسقطھ تماما بأفكاره العبثیة والھدامة، والتي یستھدف من خاللھا تشویھ العقیدة اإلسالمیة 

  واإلساءة إلیھا .
     ي منھج كارلیلأوال: مرحلة البناء ف

من أبرز المدافعین عن بعض األفكار  )Thomas Carlyle)"1795-1881 " 4یعتبر توماس كارلیل
لم یكن أسطورة، ولم یكن رجل ملذات  وھو یؤكد بأن محمد   العامة المتعلقة باإلخالص والبطولة والنبوة،

  . 5یقیة وإیمان حقیقي في ذاتھحسیة، ولم یكن ساحرا صغیرا یدعو للسخریة، بل كان یتمتع برؤیة حق
صھ ، وھذا من خالل الفصل الذي خصّ مدحھ، وتعظیمھ للنبي و  توماس كارلیل إطراءه،وقد أظھر 

علیھا سمات الموضوعیة واإلنصاف، ، وھو ما جعل البعض یرّحب بأفكاره ویسبغ 6لھ في كتاب األبطال
 المستشرقین بأن اإلسالم دین كذب، وأن النبي ادعاءاتوبنبي اإلسالم، ورّد على  ،فقد أشاد كارلیل باإلسالم

وما الرسالة التي أداھا إالّ حق صراح، وما كلمتھ إال صوت صادر من « یقول كارلیل: كذاب ومخادع،
  .7»العالم المجھول. كال ما محمد بالكاذب وال الملفق..

ن زور وبھتان وتصدیقھم م ولذلك یعیب كارلیل على أبناء عصره انسیاقھم وراء ما یلفق للنبي 
لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدین من أبناء ھذا العصر، أن یصغي   لھ؛ حیث نجده یقول في ذلك:

إلى ما یظن من أن دین اإلسالم كذب، وأن محمد خداع مزور، وآن لنا أن نحارب ما یشاع من مثل ھذه 
ذلك الرسول ما زالت السراج المنیر مدة اثنتي عشر قرنا األقوال السخیفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداھا 

لنحو مائتي ملیون من الناس أمثالنا خلقھم هللا الذي خلقنا، أفكان أحدكم یظن أن ھذه الرسالة التي عاش بھا 
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ومات علیھا ھذه المالیین الفائتة الحصر واإلحصار أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فال أستطیع أن أرى ھذا الرأي 
  .8»أبدا

وعندما یقرأ المسلم كالم كارلیل عن النبي صلى هللا علیھ وسلم فإنھ یجده منسجما ومتناغما مع تلك 
ن، سماه رفقاؤه األمی« الصورة الناصعة والمتأللئة التي یحملھا لھ في ذھنھ فھو عنده الصادق األمین؛ فقد

أن ما من كلمة تخرج من فیھ إال  أي رجل الصدق والوفاء الصدق في أفعالھ وأقوالھ وأفكاره، وقد الحظوا
  .9»وفیھا حكمة بلیغة

، وھذا من خالل رّده على ادعاءات ویحرص كارلیل على أن یظھر في صورة المدافع عن النبي 
في صورة الرجل المھووس بالجاه والسلطان؛ الذي ال  وافتراءات المستشرقین؛ تلك التي تصّور النبي 

بلوغ غایتھ؛ مؤكدا بأن النبي لم یكن یطمح في یوم ما إلى جاه أو سلطان؛ یتوانى في استخدام كل الوسائل ل
وعلى ذلك فلسنا نعد محمدا ھذا قط رجال كاذبا متصنعا یتذرع بالحیل والوسائل إلى بغیة أو « یقول كارلیل:

  .  10»یطمح إلى درجة ملك أو سلطان، أو غیر ذلك من الحقائر والصغائر
إمكانھ أن ینكر المبادئ اإلنسانیة والشمائل األخالقیة الرفیعة التي تحلّى ویؤكد كارلیل بأنھ ال أحد ب

طوال حیاتھ رجال راسخ المبدأ، صارم العزم بعید الھم، كریما برا رؤوفا تقیا «ذلك أنھ قد كان   بھا النبي
 حمید فاضال حرا، رجال شدید الجد مخلصا، وھو مع ذلك سھل الجانب لین العریكة جم البشر والطالقة،

العشرة حلو اإلیناس، بل ربما مازح وداعب. وكان على العموم تضيء وجھھ ابتسامة مشرقة من فؤاد 
  .11»صادق

، وتجاوبوا معھ، وإذا كان كثیر من المسلمین ممن قرءوا لكارلیل قد استحسنوا كالمھ عن النبي 
دو بي اإلسالم؛ فإنھم وعلى ما یبوأشادوا بھ، ورّوجوا لھ، ووصفوا كارلیل بالمستشرق المنصف لإلسالم ولن

قد تسّرعوا في إصدار ھذا الحكم على كارلیل وھذا ما یمكننا تأكیده والكشف عنھ من خالل مرحلة الھدم 
  .لتي تلت مرحلة البناء عند كارلیلا

  نیا: مرحلة الھدم في منھج كارلیلثا
بالمستشرق المعتدل، ال یمكن للباحث العربي المسلم أن یدرك زالت وسقطات من تم وصفھ 

، وتحلّى بالروح النقدیة، 12والمنصف، والموضوعي إال إذا تحّرر من عقدة االنبھار باإلستشراق األوربي
وتفادي التسّرع في إصدار األحكام القطعیة، وأخذ بعین االعتبار أن المستشرق، وتحت تأثیر ثقافتھ وبیئتھ 

ا حاول أن یكون متجردا؛ فال بد أن ینحرف شعوریا أو ال المتشبعة بالروح العدائیة لإلسالم وتاریخھ؛ مھم
شعوریا فیجتر بعض المظاھر والصور المشوھة والمسیئة لإلسالم من تراثھ األوربي المتراكم عبر القرون، 

 وقد كان ھذا ھو حال توماس كارلیل الذي لم یتمكن من التخلص من التفسیر المشوه لسیرة الرسول 
 (القرآن)؛ بل أنھ قد نظر إلى الرسول  ، وال بالوحي اإللھيقرآن الكریم؛ فھو لم یعترف بنبوة محمد ولل

  .  ، ولم یكن بأمر منمثل سائر األبطال؛ كما أنھ اعتبر الجھاد قرارا شخصیا لمحمد  13على أنھ بطل
ویتخبطون في  المستشرقین المصدر اإللھي لنبوة الرسول ینكر السواد األعظم من إنكار النبوة:  -أ

أحیانا، وبخاصة عائشة أم المؤمنین رضي هللا عنھا  تفسیر مظاھر الوحي التي كان یراھا أصحاب النبي 
إلى حینا بعد حین، ومنھم من یرجعھ  فمن المستشرقین من كان یرجع ذلك إلى "صرع" كان ینتاب النبي 

، ومنھم من  یفسرھا بمرض نفسي وھكذا، كأن هللا لم یرسل نبیا قبلھ حتى تخیالت كانت تمأل ذھن النبي 
  .14یصعب علیھم تفسیر ظاھرة الوحي
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وقد نظر كارلیل لنبوة محمد علیھ الصالة والسالم، على أنھا نتیجة تفكیر عمیق في الكون أثناء عزلتھ 
وال  ،فضل هللا، وسطع نور هللا في روحھ، وسمى ذلك وحیا "جبریل"بغار حراء ثم استجلى ذلك الغموض ب

، 15غرابة في ذلك فكارلیل نصراني، والنصارى ال یؤمنون بالوحي المباشر من هللا سبحانھ وتعالى إلى البشر
فأنار ظلماتھا،   فنور هللا في نظر كارلیل، قد سطع في روح محمد  16فالوحي عندھم ھو مجرد إلھام من هللا

وھذا النور ھو ضیاء باھر، كشف تلك الظلمات التي كانت تؤذن بالخسران والھالك وھو وحي هللا یھب 
وذلك سر من أغمض األسرار،  -الفھم واإلدراك، وھو العلم والنفاذ إلى صمیم األمور وجواھر األشیاء

الھالك والظلمة. وأمره بإظھارھا إلى بكشف تلك األسرار لھ، ونجاه من  وكون هللا قد أنعم على محمد 
، وكالم 17العالم أجمع. فإن ھذا كلھ ھو معنى كلمة "محمد رسول هللا". وھذا ھو الصدق الجلي والحق المبین

  ومصدرھا اإللھي. ،كارلیل ھذا یعني التشكیك في صحة رسالة النبي 
وحي الذي ضح لنا من خالل تفسیره لللقد جاء إنكار كارلیل للنبوة نتیجة لمعتقدات دینیة خاطئة لدیھ تت

لم یشر إلیھ بشكل صریح، إذ یرجع نزول الوحي على الرسول علیھ الصالة والسالم إلى أنھ نتیجة لتأمل 
 قد عرف بكثرة التفكیر والتأمل، یقول كارلیل: وتفكیر عمیق وقد لفت كارلیل األنظار إلى أن الرسول  

، وھذا الكالم ھو تمھید من كارلیل لكي یؤكد بأن الوحي لم 18»مفكراولوحظ علیھ منذ فتائھ أنھ كان شابا «
من هللا عز وجل، وھنا نجد كارلیل یصّور تحنثھ علیھ الصالة والسالم في غار حراء  یكن إعدادا لمحمد 

 بشكل خال من المضمون الدیني؛ فھو یعّده نوعا من االنعزال لالستماع إلى أصوات الكون الغامضة فیقول:
. ..لسكون والوحدة دأب العرب وعادتھمن من شأن محمد أن یعتزل الناس شھر رمضان، فینقطع إلى اوكا«

لقد كان یخلو إلى نفسھ فیناجي ضمیره صامتا بین الجبال الصامتة متفتحا صدره ألصوات الكون الغامضة 
أن الرسول علیھ الصالة ، والروایات اإلسالمیة الصحیحة توّضح 19».. لیفكر في تلك المسائل الكبرى.الخفیة

والسالم بعث كما بعث سائر األنبیاء علیھم السالم من قبلھ؛ ال كما یدعي كارلیل من أن الوحي ھو نتیجة 
للتأمل والتفكیر، بل إن مبعثھ كان الصطفاء هللا سبحانھ وتعالى لھ لتبلیغ الرسالة، وإن جبریل علیھ السالم 

ه اإللھام عندما كما یظن كارلیل من أنھ علیھ الصالة والسالم جاءقد نزل علیھ ألول مرة في غار حراء، ال 
  .سطع لھ نور هللا

ُل َما بُِدَئ  ومن الروایات ما ورد في حدیث عائشة رضي هللا عنھا َزْوجِ النَّبِيِّ    أَنَّھَا قَاَلْت: َكاَن أَوَّ
ْبحِ. ثُمَّ ُحبَِّب  اْلَوْحيِ ِمَن  بِِھ َرُسوُل ّهللاِ  اِدقَةَ فِي النَّْوِم. فََكاَن الَ یََرى ُرْؤیَا إِالَّ َجاَءْت ِمْثَل فَلَِق الصُّ ْؤَیا الصَّ الرُّ

لَّیَالَِي أُوَالِت اْلَعَدِد قَْبَل أَْن یَْرِجَع إِلَى أَْھلِِھ یَتََحنَُّث فِیِھ، (َوھَُو التََّعبُُّد) ال 20إِلَْیِھ اْلَخالَُء  فََكاَن یَْخلُو بَِغاِر ِحَراءٍ 
ُد لِِمْثلِھَا َحتَّى فَِجئَھُ اْلَحقُّ َوھَُو فِي َغاِر ِحرَ  ُد لِذلَِك ثُمَّ یَْرِجُع إِلَى َخِدیَجةَ َفیَتََزوَّ َل: اٍء، فََجاَءهُ اْلَملَُك فَقَاَوَیتََزوَّ

ا نَ اِرٍئ" قَاَل، فَأََخَذنِي فََغطَّنِي َحتَّى بَلََغ ِمنِّي اْلَجْھَد، ثُمَّ أَْرَسلَنِي فَقَاَل: اْقَرأْ. قَاَل قُْلُت: َما أَ اْقَرأْ. قَاَل: "َما أَنَا بِقَ 
، فَأََخَذنِي : َما أَنَا بِقَاِرئٍ تُ بِقَاِرٍئ، قَاَل فَأََخَذنِي فََغطَّنِي الثَّانِیَةَ َحتَّى بَلََغ ِمنِّي اْلَجْھَد ثُمَّ أَْرَسَلنِي فَقَاَل: اْقَرأْ. َفقُلْ 

نَساَن ِمْن َعلَقٍ  )1(اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق  فََغطَّنِي الثَّاِلثَةَ َحتَّى بَلََغ ِمنِّي اْلَجْھَد. ثُمَّ أَْرَسلَنِي فَقَاَل:  َخلََق اْإلِ
نَساَن َما لَْم یَْعلَْم  )4(الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم  )3(اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم  )2( ) فََرَجَع بِھَا 5 –1اآلیة (العلق )5(َعلََّم اْإلِ

لُ  َرُسوُل ّهللاِ  ُلونِي َزمِّ ْوُع. تَْرُجُف بََواِدُرهُ َحتَّى َدَخَل َعلَى َخِدیَجةَ َفقَاَل: "َزمِّ لُوهُ َحتَّى َذَھَب َعْنھُ الرَّ ونِي" فََزمَّ
لَقَْد َخِشیُت َعلَى نَْفِسي" قَاَلْت لَھُ َخِدیَجةُ: َكالَّ. : "ثُمَّ قَاَل لَِخِدیَجةَ: "أَْي َخِدیَجةُ! َما لِي" َوأَْخبََرَھا اْلَخَبَر. قَالَ 

 .21فََوّهللاِ الَ یُْخِزیَك هللا أَبَدا أَْبِشر.
، 22فإنھ قد اعتبره بطال، نقل إلى أوربا من الشرق الھمجي وإذا كان كارلیل قد أنكر نبوة محمد 

أرى في محمد دالئل شعریة كثیرة، « یقول كارلیل: وھو بطل مثلھ مثل سائر األبطال كل في مجال نشاطھ،



  »االفتراء«و » اإلطراء«بین  منھج توماس كارلیل في كتاباتھ عن محمد  
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ویا ادا صادقا ورجال قوآیات على أشرف المحامد وأكرم الخصال، وأتبین فیھ عقال راجحا وعینا بصیرة وفؤ
  .23»عبقریا، لو شاء لكان شاعرا فحال أو فارسا بطال أو ملكا جلیال، أو أي صنف من أصناف البطل

ولة، والعظمة النبوة تختلف عن البطف وھنا ینبغي تأكید ضرورة التفریق بین مصطلحي النبوة والبطولة
قوم على الوحي واإلخبار عن هللا تعالى. اإلنسانیة في جانب جوھري ضخم ھو جانب "الوحي"، فالنبوة ت

أما البطولة فتقوم على العبقریة واإللھام، والذكاء والبراعة، ومن الخطأ أن یوصف النبي بالبطولة والعبقریة، 
، وذلك یجّردھا من طابعھا الجامع بین شخصیة ألن ذلك یعني التماس تفسیر مادي دنیوي ألعمال الرسول 

. واإلسالم 24كبشر وبین تأمین الوحي لھ، وتوجیھھ كرسول ونبي مرسل من عند هللا النبي وقدراتھ الفائقة
یقّدر البطولة ویكّرمھا، وبطولة اإلسالم ھي بطولة فكر ال بطولة أحجار وتماثیل، ولقد حّرر اإلسالم مفھوم 

المثل تقدیسھ، و أو البطولة من األسطورة، كما حرره من وثنیة التكریم. وھدم فكرة "عبادة البطل"؛ أو تألیھھ
  .25. المؤید بالوحي والذي ال ینطق عن الھوىاألعلى في البطولة اإلسالمیة ھو النبي 

بدل المستشرقون جھدا كبیرا إلقناع قارئیھم من النصارى بأن إنكار المصدر اإللھي للقرآن:  -ب
محمدا ال یمكن أن یكون نبیا مرسال، فھو عندھم مجرد دّجال، ومرادھم أن اإلسالم لیس دینا إلھیا، وأن 
القرآن من صنع محمد؛ لفقھ وزوره حتى یبرر أعمالھ الدنیویة أمام العرب األجالف الجھال، وقد ذھب بھم 

شوب بالكذب إلى حد أنھم قالوا: أن محمدا كان كاردیناال كاثولیكیا، وكان یطمح أن یفوز بمقعد الخیال الم
البابا فلما لم ینتخبھ الكرادلة لكرسي البابا غضب وذھب إلى مكة وأعلن دینا جدیدا مضادة لروما، ولما كان 

فكانت  آن من صنع محمد العرب كلھم نصارى فقد نجح في إغوائھم. وقد أجمع المستشرقون على أن القر
  . 26النتیجة لھم أن اإلسالم لیس دینا إلھیا

وإلغاء مصدره  بشریة القرآن الكریم، إثباتوقد اتجھت محاوالت وجھود المستشرقین عموما نحو 
اإللھي موظّفین في ذلك كل اإلمكانات العلمیة (التاریخیة، واللغویة، واألنثروبولوجیة)، وقد تفاوتت 

، وقد جاء موقف كارلیل من القرآن واضحا وصریحا، فھو یعتبره إنشاء 27التصریح والتلمیح المحاوالت بین
إذا خرجت الكلمة من اللسان لم تتجاوز اآلذان، « یقول كارلیل:  ، بشریا، فالقرآن في نظره ھو كالم محمد

 إلى أفئدة سامعیھوإذا خرجت من القلب نفذت إلى القلب، والقرآن خارج من فؤاد محمد فھو جدیر أن یصل 
، ھذا ھو رأي كارلیل في القرآن كما عبّر عنھ، وصّرح بھ بنفسھ، وكالمھ واضح وصریح ال 28»وقارئیھ

والقرآن لو تبصرون ما ھو « :یختلف حول معناه اثنان، یقول كارلیل مؤكدا بأن القرآن من تألیف النبي 
قدتھا األفكار الطوال في الخلوات الصامتات، إال جمرات ذاكیات قذفت بھا نفس رجل كبیر النفس بعد أن أو

  . 29»وكانت الخواطر تتراكم علیھ بأسرع من لمح البصر، وتتزاحم في صدره حتى ال تكاد تجد مخرجا
بالمفّكر، والذي یقرأ كالمھ یحّس وكأنھ یتكلم عن فالسفة الیونان وھم  لقد وصف كارلیل رسول هللا 

ومازال منذ األعوام الطوال، منذ أیام رحلھ « :یطرحون أسئلتھم األنطولوجیة یقول كارلیل عن محمد 
وأسفاره، یجول بخاطره أالف من األفكار: ماذا أنا؟ وما ذلك الشيء العدیم النھایة الذي أعیش فیھ والذي 
یسمیھ الناس كونا؟ وماھي الحیاة؟ وما ھو الموت؟ وماذا أعتقد؟ وما ذا أفعل؟، فھل أجابتھ عن ذلك صخور 
جبل حراء، أو شماریخ طود الطور، أو تلك القفار والفلوات كال وال قبة الفلك الدوار، واختالف اللیل والنھار 

، وما للجواب على ذلك إال روح الرجل وإال لم یجبھ ال ھذا وال ذاك وال النجوم الزاھرة واألنواء الماطرة.
  . 30»ما أودع هللا فیھ من سره!

قد استفاد في تألیفھ للقرآن الكریم من ذلك اللقاء الذي  ویذھب كارلیل إلى التأكید على أن محمد 
شام؛ فھو في نظره جمعھ مع الراھب (بحیرا) الذي التقى بھ أثناء رحلة لھ مع عمھ أبي طالب إلى بالد ال
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لكن و« یكون وعلى الرغم من صغر سنھ إال أنھ یمكن أن یكون قد حفظ شیئا مما علّمھ إیاه الراھب إذ یقول:
الغالم كان لھ عینان ثاقبتان، و ال بد من أن یكون قد انطبع على لوح فؤاده أمور وشؤون فأقامت في ثنایا 

داة، ومر العشي، وتحلھا لھ ید الزمن یوما فتخرج منھا ضمیره، ولو غیر مفھومھ ریثما ینضجھا لھ كر الغ
 .31»كانت لمحمد أوائل خیر وفوائد جم آراء وعقائد ونظرات نافذات، فلعل ھذه الرحلة الشاملة

وكالمھ ھذا ھو كالم باطل؛ فالقرآن ھو كالم هللا عز  في نظر كارلیل ھو مؤلّف القرآن، إن محمدا 
َوإِنَّھُ َلتَنِزیُل  مبلغا عن هللا تعالى. یقول سبحانھ وتعالى: ي) على محمد وجل؛ نزل بھ جبریل (أمین الوح

وُح اْألَِمینُ  )192( َربِّ اْلَعالَِمینَ  بِلَِساٍن َعَربِيٍّ  )194( َعلَى قَْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن اْلُمنِذِرینَ  )193( نََزَل بِِھ الرُّ
بِینٍ  ، وعقیدة جمیع المسلمین: أن القرآن كالم هللا عز وجل باللفظ، وبالمعنى، )195 -192(الشعراء:  )195(مُّ

ْحَكَماٌت ھُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر  وھذا ھو الكتاب. یقول هللا تعالى: ھَُو الَِّذَي أَنَزَل َعلَْیَك اْلِكتَاَب ِمْنھُ آیَاٌت مُّ
ا الَِّذینَ  لَھُ إِالَّ ّهللاُ یفي قُلُوبِِھْم َزْیٌغ َفیَتَّبُِعوَن َما تََشابَھَ ِمْنھُ اْبتَِغاء اْلفِْتنَِة َواْبتَِغاء َتأِْویلِِھ َوَما یَْعلَُم تَأْوِ  ُمتََشابِھَاٌت فَأَمَّ

كَُّر إِالَّ أُوْ  ْن ِعنِد َربِّنَا َوَما یَذَّ اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم یَقُولُوَن آَمنَّا بِِھ ُكلٌّ مِّ  .)7(آل عمران:  لُواْ األْلبَابِ َوالرَّ
 أي" القرآن" الكتاب الذي "كتبھ"، یرى بأن فإنھ وإذا كان كارلیل قد أكد بأن القرآن ھو كالم محمد 

. فالقرآن من منظور توماس كارلیل 32»وباختصار غباء ال یحتمل مزیج مختلط فظ غلیظ إلى أقصى حد«
لنفس إنسانیة كبیرة وساذجة، ولكنھا نفس جادة، وتفیض حماسا، وتسعى سعیا جبارا ھو بمثابة تخّمر مبھم 

  .33لكي تعبّر عن ذاتھا في كلمات
وربما كانت الترجمات المتاحة في عھد كارلیل لمعاني القرآن الكریم باللغة األنجلیزیة غیر وافیة 

 إن الترجمة تذھب«بتقدیم روح القرآن ومعانیھ للغربیین، ولذا عجزوا عن فھمھ، كما قال كارلیل نفسھ: 
في قراءة القرآن أكبر بأكثر جمال الصنعة، وحسن الصیاغة. ولذلك ال عجب إذا قلت: إن األوروبي یجد 

  .34»عناء
وھنا ینبغي أن نلفت النظر إلى أن المستشرق األعجمي، الذي نشأ في لسان أمتھ غیر قادر أن یفتي 

وأسالیب قواعدھا، وعجائب ي، وأن یصبح محیطا بأسرار اللغة في اللسان العربي، والدین اإلسالم
أننا  االدعاءوالعربیة نفسھا وأنھ من المحال تعلم لغة ما، تصاریفھا، التي ال یتقنھا إال القلیل من أبناء اللغة 

  .35أصبحنا قادرین على اإللمام بأسرارھا
في البدایة، وھو األمر الذي قد  وھكذا نجد أن كارلیل قد تحّدث حدیثا إیجابیا نوعا ما عن محمد 

بإنكاره للنبوة، وتأكیده  إیجابي عن محمد  یجعل القارئ متجاوبا ومنساقا معھ ولكنھ یعود لینسف كل شيء
  على بشریة القرآن.

إذا كان هللا عز وجل قد شرع لنبیھ والمسلمین الجھاد في سبیلھ إلقامة نظام إنكار شرعیة الجھاد:  -ج
عادل ال یعبد فیھ إال هللا وحده، وتطبّق فیھ أحكام الشریعة، وتتحقق من خاللھ أھداف اإلسالم في المعمورة؛ 

في أسلوب  فإن توماس كارلیل یرفض االعتراف بشرعیة الجھاد، ویّدعي بأنھ تحّول من قبل محمد 
وكانت نیة محمد حتى اآلن أن ینشر دینھ بالحكمة والموعظة الحسنة « دعوتھ، وھذا ما یبدو واضحا في قولھ:

لسماویة وعدم اإلصغاء إلى صوت ضمیره، فقط، فلما وجد أن القوم الظالمین لم یكتفوا برفض رسالتھ ا
عزم ابن الصحراء على أن یدافع عن نفسھ دفاع  –وصیحة لبھ، حتى أرادوا أن یسكتوه فال ینطق بالرسالة 

  .36»أما وقد أبت قریش إالّ الحرب فلینظروا أي فتیان ھیجاء نحن! «رجل، ثم دفاع عربي، ولسان حالھ یقول:
قرار الجھاد، فإنھ في نظر كارلیل قد أصاب في قراره ھذا ألن قومھ  ھو الذي اتخذ وإذا كان محمد 

وحقا رآى فإن أولئك القوم أغلقوا آذانھم عن كلمة « لم یستجیبوا لدعوتھ بالتي ھي أحسن، یقول كارلیل:
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.. وقد جاءھم محمد من طریق الرفق واألناة فأبوا إال .صدق، وأبوا إال تمادیا في ضاللھمالحق وشریعة ال
  .37»وا وطغیانا، فلیجعل األمر إذن إلى الحسام المھند والوشیج المقومعت

 لقد دعا رسول هللا علیھ الصالة والسالم قومھ إلى اإلیمان با�، وعبادتھ وحده دون سواه، وكان 
َواْلَمْوِعظَِة  اْدُع إِلِى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمةِ  یدعوھم إلى ذلك بالحكمة والقول الحسن استجابة لقولھ تعالى:

 .)125(النحل:  ْھتَِدینَ اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلھُم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِھِ َوھَُو أَْعلَُم بِاْلمُ 
من  میصبر على أذى قریش إال أن قریشا كانت قد اضطھدت من اتبعھ وشتتتھم، فمنھ وقد كان رسول هللا 

؛ حیث أخبر النبي أصحابھ وعلى رأسھم جعفر بن أبي طالب بأن في سار إلى الحبشة بأمر من النبي 
الحبشة ملكا ال یظلم عنده أحد، ومن المسلمین من سار إلى المدینة، وعندما أیّد األنصار دعوة اإلسالم 

الم ل لرسولھ علیھ الصالة والسوناصروھا وأصبحت للمسلمین أرض یمتلكون السیادة علیھا، أذن هللا عز وج
أُِذَن لِلَِّذیَن یُقَاتَلُوَن بِأَنَّھُْم ظُلُِموا َوإِنَّ  ومن معھ من المسلمین بقتال المشركین، ولم یفرضھ علیھم، قال تعالى:

َ َعلَى نَْصِرِھْم َلقَِدیرٌ  من لم  ، وبعدھا فرض هللا عز وجل على المسلمین قتال من قاتلھم دون)39(الحج:  هللاَّ
ثم بعد ، )190(البقرة:  َوقَاتِلُواْ فِي َسبِیِل ّهللاِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعَتُدواْ إِنَّ ّهللاَ الَ یُِحبُّ اْلُمْعتَِدینَ  یقاتلھم فقال:

 اْ أَنَّ ّهللاَ َسِمیٌع َعِلیمٌ َوقَاتِلُواْ فِي َسبِیِل ّهللاِ َواْعلَُموذلك فرض هللا على المسلمین قتال المشركین كافة فقال: 
علیھ وسلم كما لقد كان الجھاد بإذن وأمر من هللا عز وجل، ولم یكن قرارا لمحمد صلى هللا  .)244(البقرة: 

  . یزعم توماس كارلیل
  ؟للرسول  ثالثا: ھل یمكن اعتبار كارلیل من المستشرقین المنصفین

صورتھ في الغرب وجلب االنتباه إلیھا بطریقة أكثر  إذا كان كارلیل قد غیّر بكتاباتھ عن الرسول 
قبوال مما قبلھا؛ فلم یعد في نظر الغرب دّجاال، ولم یعد مصابا بمرض عصبي، ویشكو من الصرع. بل 

ال یختلف في دوره عن لوثر في أوربا، فإن ھذه لیست ھي الصورة الصحیحة أو الكاملة  38مصلحا عظیما
في كتاباتھم،  وال یكفي ھذا العتبار كارلیل من المستشرقین الذین أنصفوا النبي  39عن عظمة الرسول 

  وأنكر سماویة القرآن؟! . فكیف یمكن اعتباره منصفا وموضوعیا في كتاباتھ، وھو الذي أنكر نبوة محمد 
لمیة الع ویتضح لنا جلیا ھنا كیف أن منھج كارلیل قد خال من  النزاھة والتجرد وبدا عاریا من الروح

التي أنتجتھ أكثر  "للثقافة استجاب في معظم األحوالالمنصفة، فقد سقط كارلیل في مستنقع إیدیولوجیتھ؛ فقد 
كتب برؤیة النصراني الذي یؤمن بأن  فھو حینما كتب عن النبي ، 40مما استجاب لموضوعھ المزعوم"

م، ویتبع نزیال إلھیا جاء بھ جبریل علیھ السالالوحي ھو بمثابة إلھام یأتي كنتیجة لتفكیر وتأمل عمیق، ولیس ت
، وھذا أمر مرفوض في عقیدة المسلم، ولذلك یمكن القول إن  بعض الكالم ھذا أن یكون القرآن كالم محمد 

الذي جاء بھ كارلیل ھو حق أرید بھ باطل، وأن كالمھ في مرحلة البناء من منھجھ ھو بمثابة الطعم الذي 
القارئ واستدراجھ لتصدیقھ، وعندما یقتنع القارئ بأن كارلیل من المنصفین للنبي سعى من خاللھ إلى جلب 

. فإنھ سیصدق بعدھا أي كالم یقولھ كارلیل من دون نقد وال تمحیص ،  
إن النبي لیس إنسانًا كغیره من العظماء یُقرأ تاریخھ بالفكر الذي یالزمھ المنطق، والمنطق یصاحبھ 

أن كارلیل ھو ومن دون ، ومن ھذا المنطلق نقول ب41رأ بالعلم، ومع العلم اإلیمانالشك، وإنما ھو إنسان یُق
شك أحد المستشرقین المفترین والمشككین، والمضللین وزارعي الشك، والمزیفین للحقائق، وأن بحثھ لم 

اإلسالم  ایكن خالصا لوجھ الحق، وإال لكان قد اعتنق اإلسالم ودافع عنھ مثلما فعل كثیرون غیره ممن اعتنقو
 ودافعوا عنھ في أوساط أقوامھم الغربیین، مثلما فعل المستشرق الفرنسي الفنان ألفونس إیتین دینییھ

)Étienne Dinet-Alphonse)(1861- 1929(42  ،الذي عاش في الجزائر، فأعجب باإلسالم وأعلن إسالمھ
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، Garaudy)Roger ()1913-2012(44 . ومثلما فعل روجیھ جارودي43"ناصر الدین دینیھ" وتسّمى باسم
نصرانیتھ في تعمیق یقینھ  الذي أفادتھ) Murad Wilfried Hofmann))(1931-2020 ومراد ویلفرید ھوفمان

بوجود هللا وحتمیة الوحي، وضرورة الدین لإلنسان من غیر أن تنجح في حل إشكال مھم عنده، ویكمن ھذا 
  . 45ن التي تدین بھا الكیانات اإلنسانیةاإلشكال في تحدید ماھیة الدین الحق من بین األدیا

    خاتمة:
التي وصف بھا توماس كارلیل لم تكن  وختاما یمكننا القول أن صفة االعتدال واإلنصاف للرسول 

المسلم المعاصر أن یكون على بیّنة بما یجري حولھ، وعلى وعي عمیق ودقیق بما وأن على في محلھا؛ 
كتب في الغرب عن دینھ، ونبیھ، وحضارتھ، وتاریخھ، وأن یدرك األسباب البعیدة للمواقف الغربیة عن یُ 

  . اإلسالم، والنبي 
؛ الذي تلقى القرآن وحیا من إن الكیان اإلسالمي كلھ یقوم على أساس اإلیمان با�، ورسولھ محمد 

واء كان س االستشراقتھم، وأن ینتبھوا إلى أن عند هللا، ولذلك ینبغي على المسلمین أن یدافعوا عن عقید
 كمادحا ممّجدا أو مشككا مفتریا، فھو في كلتي الحالتین یھدف لتشویھ صورة اإلسالم والقضاء علیھ، ولذل

  ستشراقیة حتى تلك التي تبدو منصفة منھا فلیس كل ما یلمع ذھبا كما یقال.الكتابات اال ینبغي الحذر من كل
المستشرقین المنصفین لإلسالم والحضارة اإلسالمیة  أولئك الذین كان غرضھم وإذا استثنینا بعض 

والمستشرقین الكبرى بشكل عام تتمثل في محاولة  االستشراقوھدفھم من خالل دراساتھم علمیا، فإن مھمة 
ى لطمس الھویة اإلسالمیة واإلساءة إلى رموز اإلسالم ومقدساتھ، ولذلك فقد بات من الضروري االنتباه إ

خذ األبكتاباتھم، و االنبھاراألفكار الخطیرة، والمسمومة، والمضللة؛ تلك التي یدّسھا المستشرقون، وعدم 
ستشراقیة ھي في األساس مدرسة ھجومیة استفزازیة ال تراعي مقدسات األمة سة االبعین االعتبار أن المدر

لضروري التصدي لھا، وتصحیح ما اإلسالمیة، وال تحترم مشاعر شعوبھا، ومن ھذا المنطلق فإنھ من ا
      .كل ما یتعلق بالمقدسات اإلسالمیة، وتثیره من شبھات، ورّد ما تأتي بھ من مزاعم وافتراءات حول النبي 
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   .54ص
البطولة قیمة من القیم اإلنسانیة. غیر أن لھا في كل فكر مفھوما، ومفھومھا في الفكر اإلسالمي یختلف عن مفھومھا في الفكر  -13

المفھوم، ومرجع ھذا التباین اختالف البیئات، والثقافات، واألدیان، واألصول  الغربي، وكذلك كل القیم واحدة في االسم، متباینة في
األساسیة التي قام علیھا فكر األمة، وتشكلت علیھا ذاتیتھا ومزاجھا النفسي واالجتماعي. ویرجع مفھوم البطولة في كل فكر بشري 

عي بھذه األصول والعوامل من شأنھ أن یضعنا على الحقائق إلى العوامل التي شكلت ھذا المفھوم، والتاریخ الذي أثر فیھ، وأن الو
التي تختلف فیھا الرؤیة، ووجھة النظر بالنسبة للبطولة، وما یتصل بھا من مفاھیم الزعامة والعظمة، وما یقوم من تفرقة واضحة 

 .206، ص1981سالة، بیروت، أنور الجندي: قضایا العصر ومشكالت الفكر في ضوء اإلسالم، مؤسسة الر بین النبوة والعبقریة.
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ن عبد هللا محمد األمی -تي مثال الذي ال یؤمن إال بالمسیحیة یجعل من ھذه المسیحیة مرتكزا یتوكأ علیھ لدراسة اإلسالم.الالھو
 .29، ص1997في السیرة النبویة، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، ھیرندن، الوالیات المتحدة األمریكیة،  االستشراقالنعیم، 

 .15، ص2008ألعلى، تعریب محمد السباعي، مكتب النافذة، مصر توماس كارلیل: محمد المثل ا -16
 .نفسھ، الصفحة نفسھاالمصدر  - 17
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 .70المصدر نفسھ، ص -19
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وكان ھذا غار حراء: نقب في الجبل المعروف بھذا االسم، وھو أحد الجبال المحیطة بمكة على شمال الذاھب منھا إلى منًى،  -20

الغار في أعلى الجبل یشرف على مكة وترى منھ الكعبة كما یشرف على ما دونھ من البقاع؛ فھو حسن الموقع جید الھواء یتسع 
د لطفي محم فیھ مجال التفكیر، والتأمل، وإشباع العاطفة الدینیة الكامنة، والشعور بالجمال والجالل وعظمة الكون وقدرة خالقھ.
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 .160مسلم: صحیح مسلم، حدیث   -21
، 1991، ترجمة كمال أبو دیب، مؤسسة األبحاث العربیة، بیروت، إدوارد سعید: اإلستشراق، المعرفة، السلطة، اإلنشاء -22

 .251ص
 .82توماس كارلیل: األبطال، مصدر سابق، ص  -23
 .219، ص1981أنور الجندي: قضایا العصر ومشكالت الفكر في ضوء اإلسالم، مؤسسة الرسالة بیروت، -24
 .207،208، ص1981أنور الجندي: قضایا العصر ومشكالت الفكر في ضوء اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بیروت،  -25
 .56، ص1983بین الموضوعیة واالفتعالیة، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزیع، الریاض،  االستشراققاسم السامرائي:  -26
 .123، ص2009قراءة نقدیة، دار األوائل للنشر والتوزیع والخدمات الطباعیة، سوریة دمشق، االستشراقصالح الجابري:  -27
 .80توماس كارلیل: األبطال، ص  - 28
 المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا. - 29
 .70-69المصدر نفسھ، ص - 30
یبدو كارلیل ھنا متناقضا مع نفسھ؛ فھو وقبل أن یقول ھذا الكالم أظھر رفضھ في بدایة حدیثھ عن رحلة الرسول علیھ الصالة   -31

ا موالسالم مع عمھ أبي طالب لبالد الشام ادعاء الراھب بحیرا بان أبا طالب عم الرسول، والرسول علیھ الصالة والسالم قد أقا
 بداره، وأن الرسول علیھ الصالة والسالم قد تعلم منھ النصرانیة فیقول "وإني لست أدري ماذا أقول عن ذلك الراھب سرجیاس
(بحیرا) الذي یزعم أن أبا طالب ومحمدا سكنا معھ في داره، وال ماذا عساه یتعلمھ غالم في ھذا السن الصغیر من أي راھب 
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 .75توماس كارلیل: األبطال، مصدر سابق، ص 36
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -37
 .125عبد المتعال محمد الجبري، السیرة النبویة وأوھام المستشرقین، مكتبة وھبة، القاھرة ص -38
 .54ص 1987محمود حمدي زقزوق: اإلسالم في تصورات الغرب، مكتبة وھبة، مصر،  -39
 .55، مرجع سابق، صاالستشراقإدوارد سعید:  -40
 .17محمد لطفي جمعة: ثورة اإلسالم وبطل األنبیاء، ص  -41
سة، لیدرس فیما بعد على الكنی ولد ألفونس إیتین دینییھ في باریس ألبوین نصرانیین كاثولیكیین، ربیاه على حب الدین والتردد -42

ظھرت موھبتھ، فغزت أعمالھ الفنیة جدران المعارض، وزاحمت الفنانین  في كلیة الفنون الجمیلة في باریس، وسرعان ما
م، أحب دینیھ 1884الموھوبین في أروقة المتاحف، لتتوالى علیھ األوسمة والجوائز، سافر إلى الجزائر والمغرب العربي عام 

، وأعلن إسالمھ في مدینة الجزائر في حفل بھي حضره 1905أھلھا، وأعجب بدینھا، واستوطن مدینة بوسعادة منذ عام الجزائر و
محمد " مفتي الجزائر، وتسّمى بناصر الدین، لھ مجموعة من الكتب الرائعة التي تدافع عن اإلسالم وتنصره، وفي طلیعتھا كتاب

ما یراه الشرق كاب "أشعة خاصة بنور اإلسالم"، و"باعامر، وكت إبراھیمسلیمان بن مع صدیقھ الجزائري  باالشتراكرسول هللا" 
قار: لھذا أسلموا، السمنقذ  -لیدفن في بوسعادة؛ تنفیذا لوصیتھ، توفي في مرسیلیا الفرنسیة، ونقل جثمانھ إلى الجزائر الغرب"

 .65-63، 61 ،58 ھـ، ص1434، رابطة العالم اإلسالمي، إدارة الثقافة واإلعالم، مكة
 .33مصطفى السباعي، االستشراق والمستشرقون، ما لھم وما علیھم، مرجع سابق، ص -43
ولد روجیھ جارودي في مارسیلیا، ولم یمنعھ تنشئة أبویھ لھ على اإللحاد من المزاوجة الغریبة بین البروتستنیة والشیوعیة  -44

، بسبب مراجعاتھ للفكر الماركسي 1970الماركسیة، فقد كان من قیادات الحزب الشیوعي الفرنسي ھذا األخیر الذي طرد منھ عام 
م، وتسمى بـ (رجاء جارودي)، كتب في حیاتھ أزید من ستین كتابا، منھا 1982ك في جنیف عام اإلسالم، وذل اعتنقالشیوعي، 

"المسجد مرآة اإلسالم"، و"اإلسالم وأزمة الغرب"، وحوار الحضارات"، وفلسطین مھد الرساالت السماویة"؛ لجارودي  كتابھ
تي یتأولھا على معنى شاذ منكر ال یوافقھ علیھ من لھ أدنى أخطاء كبیرة في فھمھ لبعض قضایا اإلسالم، كالبعث والجنة والنار ال

 .240 -239 ،233السقار: لھذا أسلموا، مرجع سابق، ص منقذ  معرفة بمعاني القرآن الكریم.
م عام م، اعتنق اإلسال1961بدأت رحلة ھوفمان في التعرف على اإلسالم أثناء عملھ في القنصلیة األلمانیة في الجزائر في عام  -45

، 209المرجع نفسھ، ص ،اإلسالم كبدیل"" "،2000یومیات مسلم ألماني" "الطریق إلى مكة"،" اإلسالم عام " ، من كتبھ:1980
210 ،213 ،214 . 
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  األقصى المغرب في التعلیمي النشاط في المقري أحمد العباس أبو العالمةإسھامات 
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The contribution of the Allamah Abu Al-Abbas Ahmed Al-Muqri to 
educational activity in Morocco during The 11the Hijri century (17 ad) 
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   :الملخص

 نشاطال في مختلفة تاریخیة فترات خالل األقصى المغرب إلى ھاجروا الذین الجزائر علماء من العدیدأسھم 
 بشكل برز الذي م)،1631/ـھ1041(ت المقري احمد العباس أبو الحافظ العالمة غرار على بھ، الفكريو التعلیمي

 یرھا،غو مراكشو فاسفي  األقصى المغرب حواضر في الفكريو التعلیمي نشاطھ في م،17/ـھ11 القرن خالل كبیر
 تقدیمھو نالقرویی في التدریس مجالس تصدره في خاصة التعلیمیة الحركة في المشاركة في كبیر فضل لھ كانو

 خالل یده لىع تتلمذوا الذین العلماءو الطلبة منھا استفاد التي العقلیةو النقلیة العلوم مختلف شملت التي للدروس
 نبوغھ على شھد قدو التألیف،و اإلجازات تقدیمو التعلیمو بالنشاط عامرة كانت سنة،خمسة عشر  دامت التي إقامتھ
 قلدت شرف منحو خاصتھم،، وكان مجلسھ قبلة لعامة الناس وعلمھ سعةو بفضلھ اعترفواو المغرب، علماءو طلبة

 تلفمخ شامال متنوعاو غزیرا علمھ كانو التعلیم، في متمیزا فریدا منھجھ فكان السلطان، مجالسو العلم كراسي
یر في مجال ل كببشك أسھمو القضاء،و الفتوىواإلمامة و الخطابة وليو  ،لوم والفنون، فنال ثقة السالطینالع أصناف

 مغادرتھ بعد حتىو الشرف،و الحظوة نالو العلماء،و الطلبة تداولھاو تدرس مؤلفاتھ كانت حیث ،التعلیم والتألیف
 ثارهأ بقیت وفاتھ بعد حتى بل علمائھ،و بالمغرب مرتبطة عالقتھ بقیت المشرق إلى ھجرتھ بعد المغرب أرض

  .أثرهو السمھ مخلدة خالدة مؤلفاتھو
  

  الثقافي. النشاط ؛األقصى المغرب ؛العلماء إسھامات ؛التعلیم ؛المقري أحمد :المفتاحیة الكلمات
Abstract:  

 Many of the Algerian scholars who immigrated to Morocco during different historical 
periods contributed to the educational and intellectual activity in with it, similar to the scholar 
Al-Hafiz Abu Al-Abbas Ahmed Al-Muqri (d. 1041 AH / 1631 AD), who emerged greatly 
during the 11th century AH / 17AD CE, in his educational activity and Intellectual in the far 
eastern Maghreb from Fes, Marrakesh and others, and he had a great merit in participating in 
the educational movement, especially in its leadership of teaching councils in the villagers and 
the presentation of lessons that included various transport and mental sciences that benefited 
the students and scholars who took disciples on his hand during His residency, which lasted 15 
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years, was full of activity, education, and the provision of licenses and authorship, and students 
and scholars of Morocco witnessed his brilliance, and they recognized his thanks and broad 
knowledge, and his council was a destination for the general public and theirs, and granted the 
honor of holding the chairs of knowledge and Majlis of Sultan, so his approach was unique and 
distinguished in education, and his knowledge was abundant and varied, including various types 
of sciences and arts. The study and circulation of children With him and the scholars, he won 
favor and honor, and even after leaving the land of Morocco after his migration to the East, his 
contribution remained and a link linked to Morocco and his scholars, and even after his death, 
his eternal remains and works immortalized his name and impact. 
Key words: Ahmed Al-Maqri; Education; the contributions of scholars; Morocco; cultural 
activity. 

   مقّدمة:
ودینیة رفیعة في المجتمع المغربي خالل تواجده  علمیة مكانةنال العالمة أبو العباس أحمد المقري  لقد

 تبجیل،الو االحترامحظي ب حیث أنفسھمأھل البلد  علماء حتى األحیان بعض في فاقتبالمغرب األقصى، 
 كراسيو العلم مجالس في خاصة مكانةو السالطین، بالطو الناس من العامة وسط كبیرة قیمة لھ كانتو

 ھذا لیس ،بفاس القرویین جامع مثلالتي حل بھا،  الثقافیة المراكزمدارس والزوایا والجوامع وال في، التعلیم
تجلت إسھاماتھ في الحركة الفكریة والتعلیمیة خالل النصف األول من القرن الحادي عشر  بل فحسب

، لفقد كان بحق كمثل شعاع الضوء الذي ینیر دجى اللی ،الھجري السابع عشر المیالدي بشكل كبیر ومؤثر
وظروف  ،في زمن عرفت فیھ األوضاع الثقافیة تراجعا وضعفا خاصة في الجزائر ألسباب سیاسیة متقلبة

بوابة التدریس اشتھر وتمكن، وفي عقول وقلوب طلبة العلم سكن وتوطَّن،  منو ،اقتصادیة واجتماعیة صعبة
وغیر وسیر، فأبھر وحیر، واستطاع إحداث تغییرات كبیرة في أسالیب التعلیم ومناھجھ وطرق التألیف 

 أواخر اللخ األقصى المغرب في الفكریةو التعلیمیة الحركةوالتصنیف، مساھما بشكل فعال في النھوض ب
  العلوي. العھد بدایةو السعدي العھد

  من خالل ما تم عرضھ سوف نحاول اإلجابة على اإلشكالیة التالیة: 
ي ، وإلى أاألقصى المغرب في التعلیمي المجال في المقري أحمد العباس أبو العالمة إسھامات أبرز ھي ما

  م؟17 رنالق خالل حواضره في قضاھا التي الفترة خاللمدى كان تأثیره في الحركة التعلیمیة والفكریة، 
  ونتساءل أیضا:

 من ھو أبو العباس أحمد المقري، سیرتھ ورحالتھ وآثاره.  -
 كیف كانت طبیعة نشاطھ العلمي والتعلیمي في المغرب األقصى. -
 تالمیذه المشھورین. ما ھي محطاتھ التعلیمیة، وأبرز -
 ما مدى تأثیره في النشاط التعلیمي والفكري في المغرب األقصى. -

ھذه التساؤالت وغیرھا، سعینا لإلجابة علیھا تفصیلیا وضمنیا في موضوع مقالنا ھذا الذي یحمل 
 قرنال خالل األقصى المغرب في التعلیمي النشاط في المقري أحمد العباس أبو العالمة إسھاماتعنوان "

ا لم یكن اختیارنا للشخصیة بشكل عشوائي، بل كان مقصودا ومرصودا، ذلك باعتبار طبعو ،م"17 ھـ/11
العالمة أحمد المقري من أبرز وأھم علماء الجزائر خالل القرن السابع عشر المیالدي، ونظرا لعدة اعتبارات 

 ألحداثا لتقدیم السردي المنھج إتباع ذلك استلزم قدأخرى سوف نتطرق إلیھا في تفاصیل الموضوع، و
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 تطلب ماك بمنھجھا، وصفھا، والتاریخي المنھج استعمال لزاما كان التاریخیة المحطات لتوضیح، والتراجمو
 .بموضوعیة تفسیرھاو للمعلومات بیان من لمزید التحلیلي المنھج توظیفو استخدام أیضا منا

سیرة أحد أھم أعالم الجزائر خالل العھد أما بالنسبة ألھمیة الدراسة فتكمن في ضرورة معرفة 
العثماني، وتبیان آثاره ومآثره، والتعریف بنشاطھ الفكري والتعلیمي، خاصة أنھ تجاوز في ذلك حدود 
الجزائر، باعتبار إسھاماتھ في التعلیم في المغرب األقصى، وما قدمھ من إجازات علمیة، كما تقدم نموذج 

لمؤثر، والكفاءة األستاذیة التي تخرج على یدھا العدید من العلماء مناسب ومثالي للعالم الجزائري ا
المشھورین من الجزائر والمغرب األقصى، بل من مختلف بلدان العالم العربي اإلسالمي، فھي بذلك تظھر 

  مدى أھمیة األدمغة الجزائریة المھاجرة ماضیا، وضرورة االقتداء بھا حاضر ومستقبال.
ز دور العلماء الجزائریین في النشاط التعلیمي والفكري في بالد المغرب، إبرا إلى الدراسة تھدف

وكذا مشاركتھم في النھضة العلمیة والثقافیة التي عرفت أواخر العھد السعدي وبدایة العھد العلوي في 
ل ثالمغرب األقصى، ومثال بارز على المثاقفة والتالقح الفكري والعلمي بین الجزائر والمغرب األقصى، وتم

 لعالمةامظھر من مظاھر العالقات الثقافیة الكبیرة بین البلدین، والتي لعب فیھا العلماء دورا كبیرا، ومنھم 
  .التلمساني المقري أحمد العباس أبو

قبل العمل في الموضوع تم االطالع على بعض الدراسات السابقة التي ساعدتنا في تحریر المقال 
 (شھاب المقري رسائلالقاسمي الموسومة ب "  الحسني سماءألوضبط موضوعھ، مثل رسالة ماجستیر 

 الثقافي علالتفا)، ورسالة ماجستیر لیلى غویني التي تحمل عنوان " المقري محمد بن احمد العباس أبو الدین
"، والعدید من الدراسات التي الجزائریة الحجازیة الرحالت خالل من العثماني العھد في المغرب دول بین

تطرقت إلى جوانب مختلفة من حیاة الرجل وآثاره وأسلوبھ الفكري والعلمي، وقد اعتمدنا بصفة كبیرة على 
مؤلفاتھ المحققة أھمھا موسوعتھ " نفح الطیب " من تحقیق إحسان عباس، و" رحلة المقري إلى المغرب 

ورة مؤلفاتھ المعروفة ب " روضة اآلس العاطرة األنفاس والمشرق " من تحقیق محمد بن معمر، وأیضا باك
، إضافة إلى بعض الكتب والمراجع األخرى التي لھا صلة بالموضوع، والقینا منصور الوھاب عبد تحقیق" 

النظر على بعض المقاالت التي تناولت حیاتھ وفكره ومنھجھ، منھا مقال مجلة دعوة الحق المغربیة الذي 
" لعبد الجواد  نموذجان األزھار"و "الروضة - تاریخھو المغربي باألدب المقري ماھتمایحمل عنوان " 
  السقاط وغیرھا. 

  :م)1631ھـ/1041 (ت المقري أحمد العباس أبو بالعالمة تعریفالأوال 
 نب العیش أبي بن الرحمن عبد بن یحي بن أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو ھو نسبھ ومولده: -1

 ،2المولد مغربيو النسب قرشي فھو الدین، شھاب ،1المقري األشعري، المالكي، التلمساني، القرشي محمد
 إلى منھا انتقل التي، والزاب قرى من مقرة قریة في المولود المقري محمد جده إلى المقري لقب یعود

 المتقن، الحافظ المؤرخ، األدیب فھو ،4عصره في الجزائر أعالم أشھر من المقري احمد یعدو ،3تلمسان
 بھا نشأو م،1575/ـھ933 عام تلمسان في ولد أنھ الراجحو میالده، تاریخ في اختلف ،5الموسوعي الرحالة

  .6في طفولتھ وشبابھ
درس و الكریم القرآن حفظ، حیث 7المقري سعید عمھ ید على تعلیمھاحمد المقري  تلقى طلبھ العلم: -2

 لماءع من العدیدمن فقھ وحدیث وتفسیر، وعلوم اللغة واآلداب والبالغة، كما درس على ید  ةعلوم الشریع
 ة،العلمی مكانتھا أفقدتھا اضطراباتو سیاسیة أحداث عدة بتلمسان عیشھ فترة شھدت ،8اآلخرین تلمسان

 المقري أمر كانو ،9إلیھاعثانیین ال دخول بعد خاصة األقصى المغرب إلى العلماء عدید ھجرة عرفت حیث
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 ھوو راسلوهو علماؤه بھ سمعو األقصى، المغرب إلى وصل حتى خارجھا،و بتلمسان أشتھر قد علمھو
وھو مازال في شبابھ لم یتسنى لھ الجلوس للتدریس أو ممارستھ، فقد  ،10إلیھم خروجھ قبل حتى بتلمسان

ان ھلھ، لذلك فأثره العلمي في تلمسكان شغوفا لمعرفة العلوم باحثا عن منابعھا، غیر راضي بما تلقاه وما ن
لم یظھر بشكل كبیر، خاصة مع الوضع السیاسي التي كانت تعانیھ، وكذلك بروز العدید من الشیوخ والعلماء، 

  وعلى رأسھم عمھ سعید المقري.
لعدة  ،مبكرا الھجرة في العلماء دربأحمد المقري  سلكرحالتھ وحیاتھ فیھا مغربا ومشرقا:  -3

 بھا قرأتو جدي، وجد أبيو أنا ولدت - تلمسان – بھاو( :11النفح في فیقولأسباب منھا السیاسیة والعلمیة، 
 عام آخر إلیھا رجعت ثم ،ھـ1009 سنة فاس مدینة إلى الشبیبة زمن في عنھا ارتحلت أن إلى نشأتو

 سنة ارتحلت عنھا للمشرق أواخر رمضان أن إلى ،ھـ1013 سنة فاس إلى الرجوع عاودت ثم ، ھـ1010
 مراكش المغرب حاضرتي إلى األولى رحلتھ في توجھ ،12األقصى المغرب إلى رحلتین لھ فكانت )،ھـ1027

 خھشی عن انفصل معھاو تلمسان، التعلمو النشأةو الوالدة بلدة وراؤه تاركا ،13م1600ھـ/1009 سنة فاس،و
 من نبذة قطعناو األمان ظالل في الزمان من برھة نعمنا (بعدما :14ذلك في فیقول المقري، سعید عمھو

، روسالف نامیة مجالستھم أشیاخ یدي بین مثولو ...روایةو درایةو دراسة بین ما األحباب موطن في الشباب
 هللا رشك المقري أحمد بن سعید سیدي مفتیھاو عمنا، داللة إلى یفتقر ال فضلھ الذي شیخھم خصوصاو

 ،16وفاس 15أغماتو مراكش مدن المقري خاللھا زار سنتین، دامت التي األولى الرحلة ھذه خاللو خاللھ)،
 باألحداث، ملیئة األولى الرحلة ھذه كانت حیث ،17م1602/ـھ1010سنة أواخر في تلمسان إلى العودة قبل

 في 18الذھبي المنصور السعدي بالسلطان اتصالھو المناظرة،و العلم حلقات في للعلماء بمجالستھ بدایة
 ءعلما من العدید مع إجازاتفي بالطھ، كما كانت لھ استجازات و العلماء جملة مع إلیھ قربھ حیث مراكش،

 بن احمد عنھم أخذ ممنو ،19اآلس روضة مؤلفاتھ أولى في رصدھا قدو فاس،و مراكش الحاضرتین
 .24غیرھمو ،23التمبكتي بابا احمدو ،22النعیم ابنو ،21القصارو ،20القاضي

 الستكمال االستقرار،و اإلقامة في النھائیة رغبتھ كانتو ،25ـھ1013 سنة فبدأھا الثانیة رحلتھ أما
 شیخھا ید على تتلمذو 26الدالئیة بالزاویة درس قدرو المغرب، علماء على التعرف تكملةو تعلمھ مشوار
 خلیفتھ ابنھ عھد حتى بھا استمر الذھبي المنصور زمن الفتوى إلیھ صارت ،27الدالئي بكر أبي بن محمد

 المقري تفضیل كانو ،29الشھیر القرویین لجامع الخطابةو اإلمامة هوالو المقري، بھ اتصل الذي ،28زیدانو
 فاستطاب ،30بالعلماء اھتمامھو فقھھو لعلمھ الحكم، عن المتنازعین إخوتھ من غیره عن دونا زیدان للمولى

 اركات المشرق إلى یغادر أن قبل سنة، عشر خمس إلى وصل الدھر من حینا الفاسیة الحاضرة في المقام بھ
 مقامھ خالل فتنالو محنال من لھ حصل بعدما ،31م1617/ـھ1027 سنة الخالنو األھلو الوطنو المنصب

 اءهش عما یحید ال، ورد تعقب أحكامھ في لعبیده الملك قضى لما أنھ...( :بقولھ عنھ عبر حیث بالمغرب،
 سماسرة لوال محاسنھ نمت الذي األقصى المغرب بقطر بالدي من برحلتي ،رد أو األمر ذلك كره سواه
 ،32)...األلفو الوطنو األھلو المنصب تاركا ...األھوال بحر بھ طمىو نقصا آمنة بضائع سمت التي الفتن

 المغرب من الطویلةتھ رحل بعد بھا استقرو بالقاھرة الرحال حط بعدھاو م،1618/ـھ1028 سنة الحج فقصد
  .33الحرام هللا بیت عند معرجا بالجزائر مرورا األقصى
 في لبئھا أرجا في صیتھ ذاعو فاشتھر، محدثا مدرسا العلمي بالنشاط اشتغل بالقاھرة مكوثھ خاللو

 يالت المشرق)، إلى المغرب من سار ھمتھ لعلو بدرو مشرق، المناقب لغر فاضل ( قاطبة المشرق أقطار
 مجالسھ شھدتو ،34األوتاد) ثابت األسباب منتظم مجد بیت ( بیتھ صارو بھا، زواجھ بعد بأشرافھا لھ انتسبت
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 لعلماءا ینب مرموقة مكانة تبوءو منھ یقرؤونویستمعون إلیھ و الوافر علمھ یتدارسون الطالبو العلماء توافد
 قصد حیث، الترحالو الحركة دائم كان القاھرة منو ،35مشرقاو مغربا عصره أعالم من صارو المشارقة

 ارامر الفقیر (حج الدالئي بكر أبي بن محمد إلى رسالتھ في ذكرھا كما ،36مرات خمس حاجا الحرام هللا بیت
 المشرفة طیبة من تجلىو( مرات سبع المنورة المدینة زارو أمسى)،و مجاورا بعضھا في أضحىو خمسا،
 ،37رات)م ثالث المقدس بیت زرت ثم الشام، رابد امرار سبع في السالمو الصالة أفضل ساكنیھا على سبع،

 یھاف إقامتھ مدة كانت حیث فلسطین، أدباءو علماء على تعرفو ثمینة دروسا ألقى األقصى المسجد فيو
 جمع على األمویین في البخاري لصحیح قراءتھ فیھا ختمو مرتین دمشق زارو ،38یوما عشرینو خمس
 سنة خلت رمضان من 17في مشھودا، یوما لھ ختمھ یوم كانو أعیانھا،و بعامتھا العلماء،و الطلبة من غفیر

 المقري عودة عندو ،39دمشق على الواردین العلماء من قبلھ ینلھ لم ما المكانةو الحظوة من نالو ه،1039
 ذا بیت نم كانت التي الوفائیة، المصریة زوجتھ فطلق بیتھ نزل دمشق، إلى الثانیة زیارتھ بعد مصر إلى

 فانقلبت ،40ـھ1038 سنة منھا ابنتھ وفاة بعد معھا ھمھ زادو معھا، سعیدا یكن فلم ینیالبكر بیت ھوو شرف
 من فانفضوا ضده، الناس حرضواو منھ فنقموا منھ البكریین أھلھا غضب بسبب كدرو غمو ھم إلى حیاتھ
 مصر في یبق لم طلقتھا فلما ( : االفراني أوردھا فاس في لطلبتھ رسالتھ في عنھ عبر ما ھوو قاطعوهو حولھ
فوق شجون  العیش متاعب مع خاصة المواضع عدید في المحنة ھذه ذكر كما ،41حداد) رجل علي یلم أحد

 التي لقیمتھ األزھر فقدانو التركیة اإلدارة لظ في القاھرة في الثقافي الوضع تدھورو الوحدةاالغتراب و
  .سنوات قبل مصر في المقري نزول بدایة في كانت

  :42أحمد المقري معبرا عن حالتھ نظما یقول 
  بـ�ـ�ـ�ـ�ـــــالديفي  يزع رسوم تركت

  
 م����نس����������ي ب����مص����������ر وص����������رت  

  اغترابي ح���ال في النفس ورض���������ة  الرسـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����وم
  

  ص������ومي لھا قلتو الخمول ذل على  
 رخ،مؤال ھوو ،دیباأل فھو الفنون،و العلوم في موسوعة المقري یعتبرمؤلفاتھ وتراثھ العلمي:  -4  

 التفسیر،و القرآن، كعلوم النقلیة، العلوم مختلف في ضلوعو مشاركة لھو متكلم،ال فقیھالو متصوف،وھو ال
 تفوقھ علىالتي ال یزال بعضھا شاھدا  التألیف، غزیر النشاط، واسع الفقھ،و التوحید،و شرحھ،و الحدیثو
 فسیر،التو الكتابة في وكفاءتھ قدرتھو ثقافتھو اطالعھ، سعةو ذاكرتھ قوةو ،ھذا لیومنا العلمي، نبوغھو
 ،ذاكرتھ وةق تجسیدھا على ساعده ربانیة، موھبة الكتابة ملكة امتلك قدو الوفیر، الخبرو المستنیر، الطرحو
 یعالمواض تناول في استرسالھو تفكیر، دون سرعةو بسھولة حفظھ لما استرجاعھو استحضاره سرعةو

 ثم ،المفصو مزیدا منھا یخرج حتى فكرة یتناول إن ماو یتفرع، بل واحد موضوع عند یقف فال بتنوعھا،
 كثیر بذلك ھوو عددا، أوراقھا تدوین في ازدادو مددا، الثانیة في توغل قدو األولى، فكرتھ إلى یعود

 من ھفی ما رغمو ،منھ یفرغ ال الكتاب، حواشيو الصفحة قلب في قلمھ بحبر یمأل اإلطناب،و االستطراد
 دون نان،ف بقلم لكتاباتھ العنان، مطلقا یدون أن استطاع انھ إال للمؤلف، الرئیسي الموضوع على تأثیر

 نم الطالب یأخذ كما المرجع منھا یأخذ ذاكرتھ في خزنھاو سابقا حفظھا التي المصادر إلى حتى الرجوع
 حیث ،"الطیب نفح" المسماة األندلسیة موسوعتھ تدوین في طریقتھ في نستخلصھ ما ھوو المكاتب، رف
 كان قدف المشرق، إلى مغادرتھ بعد فاس في كتبھا ترك التي المصادر من حفظھ ما خالل من ألفھا انھ یذكر

 ،ھاب فلقب نادرة حافظة لھو حیارة، العلماءو الطلبة من إلیھ یستمع من تركت جبارة ذاكرة یملك المقري
 المقري أحمد سیدي (كان :الملیاني الجزائري الشاوي یحي تلمیذه یذكر ،43المغرب بحافظ اشتھر كما فكان
 رقتاحت "لو لھم قالو سنوات ثالث مدة في حفظھا الذھبي، السلطان خزانة في التي الكتب جمیع یحفظ
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 مؤلفات أن هللا سعد یذكر ،45..).العد عن تجل تصانیف (... لھ فكان ،44حفظي") من ألملیتھا السلطان خزانة
 مؤلفاتھ أن المقري یذكرو ،46فقط مؤلفاتھ باكورة عدى ما بالمشرق، معظمھا كتب تألیفا، 28 بلغت المقري

  . نت كثیرة زادت عن الثالثین مؤلفاكا
  

  :47فیقول علي، بن محمد الشامي لألدیب إجازتھ نظم فيیحصي المقري مؤلفاتھ 
  ال����ف����ن����ون ف����ي أل����ف����ت م����ا وك����ل

  
  ل���ل���ظ���ن���ون ال���ت���ح���ق���ی���ق ب����ھ أرج���و  

  م���ع���ت���ب���ر بش���������رط ع���ن���ي ف���ل���ی���روه  
  

 ال��خ��ب��ر ال��خ��ب��ر یص����������دق ورب��م����ا  
  ال���عش��������ری���ن����ا ع���ل���ى ت����آل���ی���ف ول��ي  

 
  ت����ع���ن����ی����ن����ا ح���وت ث���م����ان����ی����ا زادت 

  اس�������تثن����اء ب�ال ش����������ا إن ف�ل�ی�روھ����ا 
  

  ن����ائ����ي قص����������د ن����ی����ل أرج����و وهللا  
    

 آلسا "روضةإضافة إلى موسوعتھ الشھیرة "نفح الطیب" لھ أیضا  :نذكر الغزیرة مؤلفاتھأھم  ومن
 "رائحة ،48النعال" وصف في المتعال "فتح عیاض"، القاضي أخبار في الریاض أزھار" األنفاس"، العاطرة

 . 49السنة" أھل عقائد في الدجنة إضاءة شرح الجنة
 ،ـھ1041 نةس مصر في توفي أنھ الدرر التقاط في القادري فیذكر وفاتھ تاریخ في اختلف: وفاتھ -5

 القرافةب رینوالمجا بمقبرة دفن، وقیل بالقاھرة وإسطنبول من عودتھ عقب مسموما، بالشام توفي انھقال یو
 یسبقھ أن قبل بھا لالستقرار مكة إلى التوجھو مصر مغادرة على عازما كانوقد  األزھر، المسجد بجوار
 نةس بمصر وفاتھ یرجحا معظمھ أن من بالرغم مصادر عدة بین وفاتھ بمكان اختالفا رأینا لقدو ،50األجل
  .51القاھرةودفن ب م1632/ـھ1041

  التعلیمي: المجال في المقري أحمد إسھامات
 حكم فترة في األقصى المغرب إلى المقري أحمد رحلة كانتالمدارس والمدن التي درس بھا:  -1

 میزھایو ،في األفكار التنوعو الخصوبة تطبعھا أدبیةو علمیة حركةب ھدهع تمیز الذي السعدي المنصور
 ،52مؤلفات وتصانیف شملت العلوم النقلیة والعقلیةمن  وأدباءھا علماؤھا الغزارة في اإلنتاج العلمي مما یقدمھ

 الزوایاو المربینو الفقھاء دورو الكتاتیبو الخاصة المدارس في التعلیم نشاط في كبیرا توسعاوعرفت 
ساھمت في جذب علماء الجزائر وطلبة العلم إلى المغرب  ،53المساجدو الرسمیة الطالبیة المدارسو

 مارس قدف التعلیمیة الحركة في مسھما كبیر بشكل برز الذي التلمساني المقري احمد العالمةاألقصى، منھم 
 يبالمقر الشھیر أحمد بن محمد بن (أحمد :النفح"لحواضر التي زارھا كما یقول في "ا في التعلیم مھنة

مسمى ذكرھا في مؤلفھ الو ،54القاھرة) مصر ثم الباھرة فاس نزیل ...التلمساني األشعري المالكي المغربي
 ألولىا رحلتیھ عبر ،"فاسو مراكش الحضرتین أعالم من لقیتھ من ذكر في األنفاس العاطرة اآلس روضة"
 مجالس إقامةو العلمیة مشاركتھ بحسن إقامتھ امتازتو سنة، عشرة سبع حوالي مجموع في الثانیة،و

مغرب یم على غرار زوایا الالتعلو بالتربیة تھتم كانت التي الدالئیة الزاویة في أیضا درس كما ،55التدریس
 الطالبلدرجة أن  نشطة، علمیة حركة شھد الذي، اآلبارین مسجدمنھا  أخرى مراكز في درس كمااألقصى، 
 .56سبفا العطارین مدرسةه، باعتباره یتوسط مسجد القرویین وبجوار لھم سكنىلیھ اتخذوا إالوافدین 
 ومالعل فروع من تحملھ بماَدرَّس أحمد المقري العلوم النقلیة  مجالس العلم والعلوم التي درسھا: -2

نفھا بعض ص التي الشرعیة، العلوم في العصور عبرا تداولھ تمفي المغرب األقصى آنذاك، و انتشرت التي
 أصولو قھ،الف أصولو الفرائض،و التوقیت،و الفقھ،: التفسیر، والحدیث، وعلما وھي عشر اثنيالعلماء إلى 
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 السجتاني یوسف بن بكر أبو الشیخ اإلماما لخصھ ماك ،ة، والنحو، والبیان، والتاریخاللغو التصوف،و الدین،
  :58نظما بقولھ 57المراكشي

  مؤرخـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ا الحدیث بتفسیر تفقھ
  

  المحج��ة أص�������ل اإلرث بی��ان بوق��ت  
  لغ����ات����ھ بض�������م�ن ن�ح�وا ت�غ�ف�ل�ن وال  

  
  الش����ریعة علوم من فس����ر تص����وف،  

  أف��اض�������ل مراقى من مرقى ب��ھ تن��ل  
  

   منیـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـــــة أبلغ المجد بنیل وتحظ  
  :59المتفرعة علومھو األدبكان لھ باع في تدریس فنون و  

  قافیة النحو معان بیان، صرف،
  

  إنشاء الخط اشتقاق عروض، شعر،  
  لغة عشرھا ثانيو محاضرات،  

  
   أسماء اآلداب لھا العلوم تلك  

 وه،نح األنظار جلبو البروز في ساعدهوھو ما  الفقھ،تفوق أحمد المقري مبكرا فقد نبغ في  كان  
 بجامع 60السالسي عمران بن علي الشیخ مجلس حضرو فاس، في شاب ھوو رحالھ حط أن منذ ذلكو

 في سوخار یومئذ ھو من ھو (و أفاد،و فأجاد علیھ، أشكلت التي الفقھیة المسائل بعض في ناقشھو القرویین،
 أقبلواو الناس على أقبلو مار، كل صیتھ طار یومھاو أنصفھ،و السالسي لھ فأعترف فیھ، تضلعاو الفقھ،
 ھ،بواسطت سعید عمھ من اإلجازة طلبواو لنفسھ، العلماءواستجاز  خالطوه،و األدباءو الطلبة خالطو علیھ،

 ینشر معلما شیخا غداو ،61حفظھ) كثرةو بدیھتھ، حضورو عارضتھ بقوة تالمیذھاو فاس أساتیذ یبھر كانو
 إلى تشبھ التعلیم، في حیویة طریقة صاحب فكان ،62علمھ غزارةو لبراعتھ الطلبة بھ تعلق حل، أینما العلم
 لخواطرا ترویح أجل من استطره أدبیة أبیاتا بإنشاده دروسھ مجالس (یطعم كان حیث الجاحظ، منھج بعید حد

 من البیان، جاحظ المغرب، حافظ ( :64األثر خالصة كتاب صاحب عنھ یقول ،63انتباھھم) تجدیدو لتالمیذه
 سیر،التفو الكالم، علم في باھرة آیة كانو البدیھة، قوةو الذھن، صفاءو القریحة، جودة في نظیره یرى لم
 ما ،65الشامي علي الحسن أبو لھ بعثھا رسالة في، و)المحاضراتو األدب في باھرة معجزةو الحدیث،و

 جاء حیث فاس، في دروسھ مجلس في كان لما علیھ الناس إقبالو مقامھ، علوو مكانتھ، رفعة على لھ یشھد
 الذي انسھ مكنسو البردة، درسھ مجلس خصوص مجالسھ،و العلمیة مدارسھ دعواه بصحة تشھدو( فیھا:

 من حدب لك من إلیھ تنسلو السیل، انثیال لذلك الناس علیھ تنثال كانت حتى برده،و الفخار حلھ بھ التحف
  .66اللیل) سدف في المصابیح عن األنوار تكلم باقتباس مستغنیة المدینة أقاصي

 علومال مجاالت میارة أحمد بن محمد العالمة الشیخ تلمیذهھا یذكرومن العلوم النقلیة التي درسھا ما 
 راآلخ شیخھو المقري احمد یقصد ھوو – معا علیھما (سمعت : فیقول المقري أحمد شیخھ على درسھا التي
 – بفاس ویینالقر بجامع كبیرة فترة التدریس في رفقة المقري مع جمعھ فقد الغساني النعیم بن القاسم أبو

رحمھ هللا زیادة الجامع  علیھ قرأت ( ،67ختمات) ست نحو آخره إلى أولھ من البخاري، اإلمام صحیح
 جل لیھع ینقل ختمة، كل في سنین ثالث سنین، ست في مرتین آخره إلى أولھ من خلیل مختصرالمذكور و

 طررب ظفر كان فقد غیرھا، من فوائدو الحطابو غازي ابنو المواق،و الكبیر في كالتتالي الشراح، كالم
 علیھا ینقل ھامن یسیرا إال زید أبي ابن رسالة أیضا علیھ قرأتو غیره... بھا یظفر لم المختصر، على تقاییدو

 ىأخر مرةو مرة علیھ سمعت الترمیذي، شمائل بلفظي علیھ قرأتو غیرھما،و القلشانيو الجزولي كالم
  .68مالك) ابن ألفیة من طرف أیضا علیھ قرأتو غیري، بقراءة

 العامة،و العدول منو طلبتھاو فاس أعیان من غفیر جمع حضور تعرف المقري مجالس كانتو
 ،69حواشيو شروحات جلھاو المنصور أحمد السعدي السلطان خزانة كتب من یدرسھم المقري كان حیث

 نال تيال الحدیثیة مجالسھ یقیم كان حیث فاس في خاصة بھا، حل التي الحواضر معظم في الحدیث درسو
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 المقري كان اإلقراء،و للتدریس المجالس عقد إلى إضافة ،70طلبتھاو علماؤھا علیھ أقبلو واسعة شھرة فیھا
 خاصة سلة،بالمرا بالتدریس یعرف بما استفساراتھم، على یردو تالمیذه، من ترده التي األسئلة على یجیب

 الزاویة يف المقري أحمد مع درس أنو لھ سبق الذي السوسي بكر أبو الفقیھ لھ نقلھا المغرب، في طلبتھ من
 اقاصد بمصر حل عندما المشرق، ناحیة المغرب أرض مغادرتھ رغم بھم صلتھ تنقطع لم حیث ،71الدالئیة
 نالو الزاویة، من الحدیث علوم أخذوا الذین األكفاء التالمیذ من المقري كانو التدریس،و العلم مواطن
 ابن بقيو ،72)ثقة غیر ضابط حافظ إنھ( : فیھ لھ نقده رغم الدالئي، بكر أبي بن عمر شیخھ ثناءو إعجاب

المقري  ، ھذا منھج وطریقة تدریسالرفیع أدبھو العلمیة بقدرتھ یشیدو الدالء في المقري على یثني بكر أبي
 الفریدة والتي كان لھا أثر كبیر على طلبتھ الذین درسھم. 

 اءة،الكفو بالقدرة تالمیذه من یده على درس من كلألحمد المقري  شھدلقد  أھم طلبتھ المشھورین: -2
 دون زمانھ كبیر ( فیھا: جاء بمصر استقر عندما المغرب من طلبتھ لھ أرسلھا رسالة في جاءومثال ذلك ما 

 أبو وخالشی شیخ موالنا قلوبنا حبیبو مفیدناو معلمناو شیخنا مدافع، الو منكر غیر من أوانھ عالم منازع،
 البارع (األدیب : بقولھ 74العیاشي تلمیذه وصفھو ،73فاس) نزیل التلمساني المقري محمد بن أحمد العباس
 المغرب أعالم من یحص ال عدد یده على تخرجكما  ،75المقري) أحمد سیدي زمانھ في المغرب حافظ

 یثح القرویین، جامع ھو، والعربي المغرب مراكز أشھر في التدریس في قضاھا التي للمدة نظرا علمائھ،و
 المك علمو بیان،و ،أدبو ،نحوو ،روایةو ،أصولو ،فرائضو ،فقھو ،حدیث من العلوم، بأنوار جنباتھ تشع

 ،اءالفقھو ،المحدثینو بالعلماء رحابھ تعجو ،ھندسةو طبو تاریخو عقائد،و تفسیر،و قراءاتو منطق،و
 ودامقص مجلسھ كانو نجمھ، تألقو منھم، فكان ،الفنونو العلوم نبھاءو الفكر، رجالو الشعراء،و األدباءو

 ابأصحو العلوم،و التصوف رجال الصلحاء،و الفقھاءو العلماء علیھ فأقبل األدب، روادو العلم طالب من
 یلتمسون كانوا ماك شرحھا،و حفظھا في تنافسواو العلمیة،و الدینیة مؤلفاتھو كتبھ تدارسواو المثقفون،و الفكر

  ومن أشھر تالمیذه على سبیل التمثیل ال الحصر نذكر :  ،76الروایة منھ یستجدونو اإلجازة منھ
 من السوس بالد فقھاء من ھـ):1046 (ت البوسعیدي السوسي محمد بن علي بن أحمد العباس أبو

لة الزلفى وص :فیھا منھا أبدع، وعرف بكثرة تصانیفھ التي الورعو بالزھد اشتھر علمائھ،و األقصى المغرب
ة إلى ورسال بدر، أھل في البدر إشراقو المصافحة، فعل في المناصحة بذلو ،في التقرب بآل المصطفى

ري عندما ، تتلمذ على ید المقالطاھرات باألزواجو الكرام بالعشرة التعریف في تألیفو ،المقام النبوي الكریم
 ، عكف في مقامھ بالمدرسة المصباحیة بفاسالقرآن سور في ألفھا التي مقصورتھ علیھ سمعكان في فاس و

  .77حتى وفاتھ
 األقصى، المغربمن علماء  ):م1647/ھـ1057ت( السجلماسي األنصاري الواحد عبد بن علي

 ،الھجري عشر الحادي القرن من األربعینات خالل وفاتھ، حتى بھا استقرو أسرتھ مع الجزائر إلى ھاجر
 فاس إلى لرح ثم بسجلماسة أنشو بتافالث ولدأنھ  المصري الفیومي عنھ قال أدیبا إخباریا محدثا عالما كان(
 یخاطبھ منھم أحمد المقري المقرب منھ كثیرا حیث كان، 78)فنون عدة بھا اخذو العلماء من جلة بھا أدركو

بقي في تواصل معھ حتى عندما رحل إلى مصر حیث و ،79)بركتكم( من انھا تآلیفھ عن وقال البنوة، بعبارة
 شرال( عن فیھا حدثھكان یراسلھ مثلما یذكر المقري في إحدى رسائلھ التي وصلتھ من األنصاري وقد 

 عرش،ال لىع السلطان أبناء تقاتل نتیجة بھا تمر كانت التي السیاسیة واالضطرابات بفاس حل الذي )العظیم
 یخش تحیة إلیھ نقل كما، الناس بین العلمیة سمعتھ وعن المغرب في )المقري( عائلتھ عن أیضا وأخبره
  .80الدالئي أبي بن محمد الدالئیة، الطریقة
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 علماء أشھر من ھـ):1091(ت الفاسي یوسف المحاسن أبي بن علي الحسن أبي بن القادر عبد
 األسرة علماء أھم أحدأصبح بعدھا و ،81تتلمذ على ید المقري عندما حل بفاس وقتھ، في األقصى المغرب
 ألمة،ا شمسو األئمة، إمام( وصفھ في جاء ،الھجري عشر الحادي القرن بدایةو العاشر القرنین في الفاسیة

 من المحصل المشارك، الحجة القدوة العالمة العارفین، تاجو األستاذین، أستاذ األعالم، علمو اإلسالم، ركن
 فقد)، محبةو تقىو دیناو حاال،و مقاماو وأدبا خلقاو وعمال، علما الكامل...،المدارك عنھ تقصر ما العلوم

لف تكلف، غیر من فن، كل من للمسائل حفظا وأكثرھم وأضبطھم، وأثبتھم زمانھ، أھل وأعلم أنجب كان  حصَّ
 فاس، يف تأھلبعد ذلك  ثمالتلمیذ فما بالك باألستاذ، وفان كان وصف  مدة، أقرب في وانتفع غزیرا، علما

، ترك العدید من األثر في شكل فھارس وحواشي وأجوبة في الفقھ والحدیث وعلم اآلفاق في صیتھ ذاعو
  . 82الكالم والفتاوى في النوازل وغیرھا من العلوم النقلیة التي أتقنھا

كان  األقصى، بالمغرب المالكیة فقھاء أبرز من ھـ):1072 (ت میارة أحمد بن محمد العالمة الشیخ
عالما ذو ثقة في العلوم متبحرا فیھا، عاش حیاة الزھد والورع، استقر بفاس وبھا درس عند المقري، وأخذ 

 ظومةمن على شرحھ التراث: ھذا جملة منمنھ اإلجازة والروایة، ترك تراثا من نفائس التصانیف المفیدة، و
 وردالمو الثمین الدر« سماهو عاشر، بن الواحد عبد لشیخھ الدین علوم من ريالضرو على المعین المرشد
 »لحكاما تحفة شرح في واإلحكام اإلتقان«و الصغیر، الشرح ھوو مختصرهو الكبیر، الشرح ھوو ،»المعین
 قاق،للز »المنھج تكمیل في المھج فكر بستان«و الغرناطي، عاصم البن الحكام تحفة منظومة فیھ شرح

 المسلمین، بین التفرقة ذوي على الرد في المغترین نصیحة«و ،»الزقاق المیة بشرح الخالق العلیم فتح«و
  .83غیرھاو

ھذا وقدم المقري العدید من اإلجازات العلمیة لطالبھ وللعلماء الذین التقى بھم في مختلف محطاتھ 
  العلمیة في المغرب األقصى. 

 لماءع أكثرالعالمة أبو العباس أحمد المقري  یعتبر :بالد المغربة العلمیة للمقري في أثر الحرك -3
 اكزالمر في درسواو أشرفوا الذین العلماء من أنھ خاصة األقصى، المغرب في تأثیراو تدریسا الجزائر
 قھاءالفو القراءو الطلبة من تحصى ال أعدادا خرجوا الذین ،المدارسو الزوایا أرباب مع الناشئة الثقافیة
 سعديال العھد أواخر خالل األقصى المغرب في الفكریةو السیاسیةو الثقافیة الحركة في بدورھم ساھموا

 غراضأل التفاتة دون تعالى، هللا وجھ ابتغاء العلم طلب إلى دائمة دعواتھ كانتفقد  ،84العلوي المعھد بدایةو
الذي  لقاضيا بن احمدفتأثیره سبقھ إلى المغرب األقصى وطلبتھ وعلمائھ، بدایة من الشیخ القاضي  ،الدنیا

 بترحاو فاس قدومھ عشیة المقري بأحمد مشیداو لھ شاكرا المقري سعید عمھ إلى رسالة فيأثنى علیھ 
   :85قائال بھ الناس

  بـ�ـ�ـ�ـــــدرة القصي للغرب أرسلت
  

  األس���������وام ل���ھ����ا غ���ل����تو أب���ھ���رت ق����د  
  سنـ����ـ����ـ����ھ حداثة على العلوم جمع  

  
   العـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ــــــــالم -بھ – هللا بارك قد  

 ع�������ال�������م م�������ن ب�������ھ أك�������رم  
  عالمـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة

  األح����الم ب����ھ زك����تو ال����ع����ال ج����م����ع  
  أس�������رجتو العلوم طاق ب�ھ بی�ت  

  
  ـ���������ـ���������ـ���������امایة بمنارة األفھـ���������ـ���������لھد  

  الورى عن س���عید یا خیرا فجزیت  
  

   الص��������مص����������ام ال��ع��الم����ة األخ ب����اب��ن  
 ھذبتـ�ـ�ــــــــــھ أدبتـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ھ  

  علمتـ���ـ���ـ����ـ���ـ����ـ���ـ���ـ����ـ���ـ����ـ���ـ���ـ����ـ���ـ����ھ
 ب��������ع��������ل��������م��������ھ ی��������ق��������اس م��������ا  

  العال س�����مى المقري بك ض�����اقت  بھـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام
  

  أقـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��الم الورى بین وعلت  
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  فـ��ـ��ـ��ـ��ي الجد دامو كرامتكم دامت
  

   األقـــــــــالم جلت ما أكـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�نافكـ�ـــم  
 اتھ،شروح مختلفو مؤلفاتھ خالل من األدبیة، الحركة فيالعالمة أبو العباس أحمد المقري  أسھم فقد  

 دبیةاأل اإلجازات في أیضا ذلك ظھرو ،الحركة الثقافیة إثراءو األدبي،و الفكري باإلنتاج اھتمامھ أیضاو
 في اجھإنتو اھتمامھ یقتصر لمو شیوخھ، من علیھا حصل التي أو األقصى، المغرب في لتالمیذه منحھا التي

في مختلف المجاالت األدبیة  الخاص بتألیفھ المساھمة خالل من األدبي فكره تطور بل فقط، الشروحات
 من يالعلم المجتمع وسط ترحابا القى ما ھوو القدیمة األدبیة بالكتب االھتمام عوض ،والشرعیة والعلمیة

 رهعصأحفظ  من كان الذيفبرز تأثیره وإسھامھ في شتى العلوم والفنون، كیف ال وھو  ،86علماءو طالب
 ضرةالمحاو الكتابة،و الشعر جمع الذي المغرب، أدباء خاتمةو الدنیا، علوم في زمانھ حجةو الدین، علوم في
 لھ فیھ، المثقفین أكبر منو ،87عصره في المغربیة الفكریة الحركة علماءو أدباء أشھر من فكان المسامرة،و

 بالثقافیة تأثرام كانو األدب، فنونو التاریخ في الواسعة الشھرةو الحدیث،و التفسیرو الفقھ في الرفیع المقام
 التدریس في مشاركتھ خالل من ،88، فأثر بھا وساھم، وأبدع فیھا وألھمتوشیحھو نثرهو شعره في العربیة

 المیذهت یروي شاعرا،و أدیبا حافظا كان فقد ھناك، قضاھا التي السنوات خالل فاس حاضرة في التألیفو
 فیھ كتبو التأریخ، في المقري ساھم كما ،89التنسي هللا عبد أبي عن عمھ عن الستة الكتب یروي كان أنھ

 كان ( مساھمة، التفسیر علوم في لھو ،90سبقوه الذین المؤرخون قالھ ما جمعو الحضارات عن دونو كثیرا،
 دیثالحو المالكي، خلیل مختصر حاشیة تفسیر على فألف ،91الحدیث)و التفسیرو الكالم علم في باھرة في آیة
 في التحريق روایتھ ومعرفة رجال األسانید وطر ضبطو الشریف الحدیث حفظ في بالغة (حجةكان  فقد
 عدیو شعر،و نثرا النصوصو كالتراجم األدبیة المجاالت مختلف في كبیرة مساھمةھ لو ،92یرویھ) ما كل

 من رھاغی معو األقصى، المغربو الجزائر بین األدبيو الثقافي التواصل لتأكید رمزا بحق، المقري أحمد
 -المقري– العبقري أسدى فقد ،93المشرق في المغربیة للثقافة العادة فوق سفیرا باعتباره العربیة، األقطار

 تسیده، الذي مضماره ھو فاألدب ،94تنس ال بمنن أعناقھا طوقو معروفا، األندلسیةو المغربیة اآلداب إلى
 آثاره، تتبع لىإ ھرعواو بھ، فافتتنوا السبق، بقصبة بعدھم منو معاصروه لھ فسلم متصدرا، سباقھ في انفردو

 یھاإل استند التي بالقضایا غنيو المعالم،و الجوانب متعدد منھج صاحب فھو ،95نھجھ على السیر في رغبة
 يف المقري اجتھد التي الھامة بالمستندات طافحال ،المغربي األدب عن واضحة صورة تقدیم في المقري
 منھا ثیرالك على لنتوفر نكن لم التي األدبیة النصوص غزارةو الضیاع، من لھا صونا ،تدوینھاو تجمیعھا

 ال بالغة بقیمة األزھارو الروضة من كل یحتفظ بذلكو تدوینا،و جمعا المقري بذلھ الذي المجھود ھذا لوال
 المغرب،ب إقامتھ من األدب ھذا استفاد الذي المقري بمؤلفھما یعتز أنو بھا، یعتز أن إال المغربي لألدب یمكن

 األدبي تراثھ من مھم جزء على للمغرب الحفاظ في ساھم كالمقري، رجال إنو ،أدبائھو برجالھ احتكاكھو
 نھمم مؤلفات جدیرةو الدرس،و باالھتمام المغاربة الباحثین من لجدیر عام، بوجھ الفكري تراثھو خاصة،
  .96وأغرز مصادر األدب المغربي أھم من تعتبر التي المؤلفات تلكم ،الرعایةو العنایة

 واجدهت خاللوالحركة الثقافیة  التعلیم في المقري احمد الشیخ العالمة إسھامات من یسیر جزء ھذاو 
، تاركا فراغا رھیبا في المساحة الثقافیة والعلمیة، ومحبة المشرق إلى ھجرتھ قبل األقصى المغرب في

 یرهتقد عنمعبرا  مراكش صاحبووحشھ في قلوب الطلبة والعلماء، وعامة الناس والوجھاء، حتى قال فیھ 
  :97قائًال  سواء حد على العلمیة الناحیة منو الشخصیة الناحیة من للرجل

  ق������وم������ا م������ن������ك هللا أوح������ش ال
  

  ال����ج����م����ی����ال ص����������ن����ع����ك ت����ع����ودوا  
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  :99مادحا شعرا 98المكالتي احمد بن محمد المغرب أدیب فیھ قال كما
  زھرا أخالقھ انبتت عالما یا
  

  أكمام لألطراس عنھ فتقت قد  
  شاخصة األحداق نحونا فتحت قد  

  
   نمام الروض في بنا الم وما  

  :101فیھ جاء طویل نظم في 100العمادي الرحمن عبد الشیخ مدحھ و  
   فض���������ل����ھ ث����اق����ب ع���ل���م ش���������ھ����اب

  
  ی����ث����ق����ب ال م����ن����ھ ع����ق����داً  ی����ن����ظ����م   

   م����ث����م����ر ب����ال����ھ����دى ع����ل����وم ف����رع 
  

  معش�����ب الندى في فض�����ل روضو   
  وام��ت��ط��ى ال��ع��ل��ى ث��وب ارت����دى ق����د 

   
  ال���م����رك����ب ق����رھ����ا م���ج����د غ����ارب   

   ل�����ھ ی�����وم ك�����ل غ�����ری�����ب درس 
  

  أغ����رب ح���ف����ظ����ھ ول����ك����ن ی���م����ل���ي   
   ل��ف��ظ��ھ����ا مس��������ك��ر م��ح����اض��������رات 

  
  تش��������رب راح��ھ����ا س��������م��ع ب��ك����أس   

   ال����ح����ی����ا س����������ق����اھ����ا آداب ری����اض 
  

  األطی���ب نش�������رھ���ا مس�������ك���اً  فف���اح   
   ف���ق����د ط���م����تو ع���م����ت فض����������ائ����ل 

  
  ی��ط���ن����ب م���ن ك����ل ف���ی��ھ����ا قص��������ر   

   ن����ح�����وه ج�����ذب����ت ق�����د ق����ل�����وب����ن�����ا 
  

  ی����ج����ذب ع����ادت����ھ م����ن ال����ح����بو   
ھذا كلھ دلیل على مدى التأثیر الكبیر الذي قام بھ المقري كوجود وشخصیة ونشاط وعلم وفكر، و  

والحیویة االجتماعیة، والرؤیة السیاسیة التي تمت لھ في وكإسھام عمیق في الحركة الثقافیة والعلمیة، 
  حواضر المغرب األقصى.

  خاتمة:
من خالل تتبعنا لمسیرة الرجل ومحطاتھ التاریخیة وإسھاماتھ العلمیة یتضح لنا بما ال یدعو للشك، 

یئة قد كانت حیاتھ ملأننا كنا مع عالم ظاھرة قلَّما تتجدد، وحالة باھرة من المسیرة النادرة التي لم تتبدد، ف
باألحداث، خاض فیھا شابا درب الترحال، تاركا وراءه الوطن واألھل والمال، متنقال من حال إلى حال، 
ساعیا للعلم والمعرفة في كل مجال، متجاوزا صعوبات الدھر ال مبال، فقد كان كالغیث أینما حل نفع، یغرف 

ل الحظوة عند الوجھاء، واالحترام والتقدیر عند الطلبة من یلقاه من الطلبة من العلم ما یفید وینتفع، نا
والعلماء، كیف ال وقد كان لھ في التدریس كرسي ومكان، وفي العلوم والثقافة اسم وعنوان، وفي التصانیف 

 ائلةع لنشاط امتداد التلمساني المقري احمد العباس أبو الشیخ الحافظ العالمةأثر ورأي وبیان، فقد كان 
ه راثفآ ي،المقر هللا عبد أبو جده أیام المریني العصر منذ التعلیميو الفكري المجال في مسانیةالتل المقري

 ش،مراكو بفاس حل عندما عشر السابع القرن بدایة منذ األقصى المغرب حواضر فيوإسھاماتھ قد برزت 
 الذین بةللطل یلقنھا كان التي العلوم مختلف في بصمتھ وضع قد، وزمانھ فقیھ، وعصره عالمة بحق فكان

 امتد التي بالمغرب إقامتھ امتداد علىو األقصى، المغرب في الفقھاءو العلماء أشھر بعد فیما أصبحوا
 ھجامن التدریسو التعلیم مجال في الكبیرة اإلضافة تقدیم في خاللھا من ساھم سنةخمسة عشر  حوالي

 حركةو فيالثقا النشاط استمراریة في إلیھ الوافدینو المغرب علماء غرار على كبیر بشكل أسھمو مضمونا،و
 یسل اقتصادي، تدھورو سیاسي استقرار عدم من المغرب أصاب ما رغم المغربیة الحواضر عبر التعلیم

 غوطض من لقیھ ما بعد مغادرتھ إلى اضطر لكنھو آنذاك، اإلسالمي العالم دول مختلف في بل فقط بالمغرب
  .ھناك اشتھرو المشرق إلى ھاجر حیث فتنو
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  : ختاما
 كتاباتو تألیف من خلفھ ما ھو األعم، الشامل األھم، الباقيو األجم، األثر بأن فیھ شك ال مما

 األقصى المغرب تاریخ في مھما مصدر أصبحتو المكاتبو الكتب خزائن بھا ملئت التي مخطوطات،و
 الفكریة الحركة في ساھم علمي تراثو رسمیة، غیرو رسمیة دراسیة كمناھج استخدمتو ،واألندلس
 تلك وأالمؤلفین الجزائریین  بأیدي خطت التي المؤلفاتو الكتب معھ حمل قدالمقري  أن خاصة المغربیة

 كما ،األقصى المغرب في العلميو الفكري الرصید إثراء في بذلكا، مساھم نفسھاھا أو خطھا باقتن التي
 في حتىو الثقافیة الفكریةو األدبیةو التعلیمیة المجاالت مختلف في المغرب تاریخ في مھمة أدوار لھ كانت

 وعاتھموسو مؤلفاتھ خالل من المغرب ارض في خالدة راسخة العلمیة مكانتھو أثره، وبقي السیاسي تاریخھ
، ولوال تقیدنا بأسطر المقال، لفاض التنور من األقوال، ھذا یومنا إلى الموسوعیة الدینیةو األدبیة التاریخیة

 دبال في خاصة الفخر، العالمة ھذا آثارو بمآثر االھتمام من مزید تقدیم ضرورة على نؤكد یجعلنا ھذا إن
، ومنھ الفكريو الثقافي بلدنا لتراث األھمیة بالغة إضافة فھي تدرس،و تذكرو تعممو تعلم أن فیجب الجزائر،

 اتھمابتكارو اختراعاتھمو بأعالمھا التعریفوضرورة  المھاجرة الجزائریة العقولتنا باالھتمام بنجدد دعو
 ، وكما یقال تمضي الرجال ویبقى نھضتھاو للجزائر خدمة استقطابھا سبل إیجادوتراثھم العلمي واألدبي و

  .األثر الطیب
  والمراجع: المصادر قائمة
 الكتب:
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بالرباط  مطبعة إدارة المعارف، القسم الرابع ، الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي: الثعالبي ،الحجوي ،محمد بن الحسن -9

 ه).1345 -1340( -
 م.1955ه/1474، تونس، 1الحبیب الجنحاني : المقري صاحب نفح الطیب، دار الكتب الشرقیة، ط -10
یان مذھب عالم المدینة، طبع بمطبعة المالجئ العباسیة التابعة محمد البشیر، ظافر األزھري: الیواقیت الثمینة في أع -11

 ه.1324لجمعة العروة الوثقى، 
عبد  یق، تحقسلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسالكتاني:  محمد بن جعفر بن إدریس -12

، 1، نشر دار الثقافة، الدار البیضاء، ط3،جن علي الكتانيهللا الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطیب الكتاني ومحمد حمزة ب
 م.2004ه/1425



  إسھامات العالمة أبو العباس أحمد المقري في النشاط التعلیمي في المغرب األقصى   
 

  

  535                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

، تحقیق عبد المجید خیالي، مركز صفوة من انتشر في أخبار صلحاء القرن الحادي عشرمحمد الصغیر، االفراني:  -13
 .2004، 1ط التراث الثقافي المغربي ، الدار البیضاء،

 م.1964ه/1384ھا الدیني والعلمي والسیاسي، المطبعة الوطنیة بالرباط، الرباط ، محمد، حجي: الزاویة الدالئیة ودور -14
بتلمسان ، وقف علیھ واعتنى بھ محمد ابن أبو شنب، طبع في البستان في ذكر العلماء واألولیاء التلمساني: بن مریم ا -15

 م.1908ه/1326لصاحبھا احمد بن مراد التركي وأخیھ، الجزائر،  المطبعة الثعالبیة
ارة األوقاف مطبوعات وز، دراسة وتحقیق عبد الكریم كریم، مناھل الصفا في مآثر موالینا الشرفا: الفشتالي ،عبد العزیز -16

 ، د م، د ت.والشؤون اإلسالمیة والثقافة
ار ، د5، ججعفر الناصري/ محمد الناصري المغرب األقصى، تحقیق: أحمد بن خالد، الناصري: االستقصا ألخبار دول -17

 .1954، المغرب األقصى، الدار البیضاء -الكتاب 
، 2ناصر، الدین سعیدوني: من التراث التاریخي والجغرافي للغرب اإلسالم، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -18

2014. 
، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر، مآثر الطراز اآلخر واألول التاج المكلل من جواھر: محمد صدیق خان -19
 م.2007ه/1468، 1ط
شھاب الدین أحمد، الخفاجي: ریحانة األلبا وزھرة الحیاة الدنیا، وضع حواشیھ وفھرستھ أحمد عنایة، دار الكتب العلمیة،  -20

 .2001لبنان، 
 م.1906ه/1324، المكتبة المرتضویة بإیران، محاسن الشعراء بكل مصرسالفة العصر في : علي بن أحمد الحسني -21
مكتبة ، 1، جمحمد حجي وأحمد التوفیق، تحقیق نشر المثاني ألھل القرن الحادي عشر والثانيمحمد الطیب، القادري:  -22

 م.1977ه/1397، 1، طالرباط، الطالب
 م.1969یة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، محمد، الطمار: تاریخ األدب الجزائري ، الشركة الوطن -23
محمد الطیب، القادري: التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعیان المائة الحادیة والثانیة عشر، تحقیق  -24

 م.1974ه/1402، 1، دار اآلفاق الجدیدة ، بیروت،ط2ھاشم العلوي القاسمي، ج
طبع بعنایة وكالة ي، مؤسسة التاریخ العرب، 1، جفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفینھدیة العار: البغدادي ،إسماعیل باشا -25

 م.1951المعارف الجلیلة في مطبعتھا البھیة استانبول سنة 
أبو سالم العیاشي: اقتفاء األثر بعد ذھاب أھل األثر، تحقیق ودراسة نفیسة الذھبي ، منشورات كلیة اآلداب بالرباط،  -26

 .1996، 1الجدیدة ، الدار البیضاء، ط مطبعة النجاح
 .م)1979ه/1399،المطبعة الملكیة، الرباط، (1أعالم المغرب العربي، ج عبد الوھاب بن منصور: -27
 .1990محمد، عبد الكریم: المقري وكتابھ نفح الطیب، دار مكتبة الحیاة، بیروت،  -28
 .2003ر الكتب العلمیة ، لبنان، عبد هللا كنون: النبوغ المغربي في األدب العربي، دا -29
 ، د ت.بیروت –دار العباد ، نزھة األبصار بطرائف األخبار واألشعار: عبد الرحمن بن درھم -30
 .2000، 2، دار نشر المعرفة ، الرباط، ط2عبد الھادي، التازي: جامع القرویین ، ج  -31
، دار 1، تحقیق سعید فاضلي وسلیمان القرشي، ج-ماء الموائد-ه1662-1661 أبو سالم العیاشي: الرحلة العیاشیة -32

 .2006، 1السویدي للنشر والتوزیع ، اإلمارات العربیة المتحدة، ط
 الكامل عبد هللا ، تحقیقسلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسمحمد بن جعفر الكتاني:  -33

 م.2004ه/1425، 1، نشر دار الثقافة، الدار البیضاء، ط3جوآخرون ، الكتاني
 محمد، عبد الغني حسن: المقري صاحب نفح الطیب ، الدار القومیة للنشر والتوزیع ، مصر ، د ت. -34
 . 2، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ج1أبو القاسم سعد هللا: تاریخ الجزائر الثقافي، ط -35
، طبع في دار ابن حزم بیروت،  1، طتصحیح وتعلیق بدر العمراني الطنجي، میارة الفاسي الشیخ محمد بن أحمد ةفھرس -36

 ھـ.1430
زوز، تحقیق محمد بن ع، اإلجازة الكبرى ومعھا إجازة عبد القادر الفاسي فھرست عبد القادر الفاسيأبو سالم العیاشي :  -37
 .2003بیروت ،  – ، دار ابن حزم ، المركز الثقافي المغربي، الدار البیضاء1ط
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الحق  "، مجلة دعوة مالمح النھضة التعلیمیة منذ عھد المولى الرشید إلى السلطان سیدي محمد بن عبد هللا: "مفید، الزیدي -1
 .1997ه/مارس 1417ذو القعدة  –، شوال 326، العدد 

، 09المغاربیة العثمانیة"، مجلة العلوم اإلنسانیة لجامعة أم البواقي، العدد  بوتداره، سالم: "التواصل الثقافي بین االیاالت -2
 .2018جوان 

 .1980قسنطینة، ، مطبعة البعث ، 3، مجلة سیرتا ، ع"العھد العثماني اللحركة التعلیم خ" العید مسعود: -3
، وزارة األوقاف 262، مجلة دعوة الحق، العدد "العالم الشاعر: أبو عبد هللا محمد بن أحمد المكالتي" :السقاط ،عبد الجواد -4

 م.1987فبرایر  -ینایر ه/1407 من عام 2و 1جمادى والشؤون اإلسالمیة، المملكة المغربیة، 
محمد زرمان: "مساھمة أبي العباس أحمد المقري في العلوم اإلسالمیة" ، مجلة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، المجلد  -5

  م 15/02/2004 ،1، العدد 19
  المخطوطات:

 ،البدور الضاویة في التعریف بالسادات أھل الزاویة (الدالئیة) سلیمان الحوات: الشیخ سلیمان الحوات الشفشاوني -1
  https://archive.org/details/b_310/mode/2upمخطوط منشور عبر الرابط: 

 الھوامش:

، دار صادر، بیروت، 1أبو العباس أحمد، المقري: نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، تحقیق إحسان عباس، ج -1
 .13م، ص 1968ه/1388

 .12محمد، عبد الغني حسن: المقري صاحب نفح الطیب، الدار القومیة للنشر والتوزیع، مصر، د ت، ص  -2
وآخرون، مطبعة لجنة التألیف والترجمة  أزھار الریاض في أخبار عیاض، تحقیق مصطفى السقاأبو العباس أحمد، المقري:  -3

 الرباط، –القاھرة، صندوق إحیاء التراث اإلسالمي المشترك بین المملكة المغربیة، ودولة اإلمارات المتحدة  -والنشر
 .05، ص  1م، ج1939ه/1358

، ص ص 1980، 2نویھض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، طعادل، نویھض: معجم أعالم الجزائر، مؤسسة  -4
309-310. 

محمد بن الحسن، الحجوي، الثعالبي: الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي، القسم الرابع، مطبعة إدارة المعارف بالرباط  -5
 .328ه)، ص 1340-1345(

 .33م، ص 1955ه/1474، تونس، 1كتب الشرقیة، طالحبیب الجنحاني: المقري صاحب نفح الطیب، دار ال -6
م): عم أحمد المقري، وھو من أشھر علماء تلمسان وفقھائھا، تولى الفتوى بھا 1616ه/1025(ت  سعید بن أحمد المقري -7

ستین سنة، وخطب بمسجدھا األعظم خمس وأربعین سنة، وكان قد رحل قبل ذلك إلى فاس فیمن رحل من علماء تلمسان 
ة التواجد العثماني في الجزائر، و سیطرتھم على تلمسان، فمكث بھا مدة قبل العودة إلیھا، و استقراره بھا بشكل مع بدای

نھائي حتى وفاتھ أنظر ترجمتھ في (ابن مریم التلمساني: البستان في ذكر العلماء واألولیاء بتلمسان، وقف علیھ واعتنى بھ 
م ، ص 1908ه/1326بیة لصاحبھا احمد بن مراد التركي وأخیھ، الجزائر، محمد ابن أبو شنب، طبع في المطبعة الثعال

104.( 
محمد البشیر، ظافر األزھري: الیواقیت الثمینة في أعیان مذھب عالم المدینة، طبع بمطبعة المالجئ العباسیة التابعة لجمعة  -8

 .29ھـ، ص 1324العروة الوثقى، 
 .59، ص 1980، مطبعة البعث، قسنطینة، 3العثماني، مجلة سیرتا، عالعید مسعود: حركة التعلیم خالل العھد  -9

أبو العباس أحمد، المقري: روضة اآلس العاطرة األنفاس في ذكر من لقیتھ من أعالم الحضرتین مراكش وفاس، المطبعة  -10
 .85، ص 1983، 2الملكیة، الرباط، ط

 .269، ص 7احمد المقري: نفح الطیب... المصدر السابق، ج  -11
 .303، ص 1ھـ، ج1284محمد بن فضل هللا المحبي: خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر، المطبعة الوھیبة،  -12
 .35الحبیب الجنحاني: المرجع السابق، ص  -13
 .10-09، ص ص 1أحمد المقري: أزھار الریاض... المصدر السابق، ج -14
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قضى بھا  المعتمد بن عباد بھا ضریح مراكش تاریخیة عریقة تقع جنوب وسط المغرب بالقرب من مغربیة قریة :أغمات -15

 ).539، ص 2، ج2004بقیة أیام عمره ھو و زوجھ مأسورا، أنظر (معلمة المغرب: مطابع سال، 
 قري: روضة اآلس... المصدر السابق، مقدمة المحقق یب.أحمد الم -16
 .35الحبیب الجنحاني: المرجع السابق، ص  -17
من أعظم خلفاء دولة األشراف  أبو العباس أحمد المنصور بن المھدي م):1603-1578-ه1012-986المنصور الذھبي ( -18

ا، وتلقب بالمنصور با� تیمًنا بانتصار المسلمین فیھالسعدیین، بویع بالخالفة غداةَ االنتصار في معركة وادي المخازن، 
توسعت مملكتھ بعد ضمُّ بالد السودان الغربي إلى المغرب األقصى، شھد عھده نھضة حضاریة وعرف االزدھار والتقدم 

لكریم كریم، افي شتى النواحي انظر إلى: (عبد العزیز، الفشتالي: مناھل الصفا في مآثر موالینا الشرفا، دراسة وتحقیق عبد 
 ).25مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة والثقافة، د م، د ت ، ص 

 أحمد المقري: روضة اآلس... المصدر السابق، مقدمة المحقق یب. -19
الزناتي، مؤرخ ریاضي، فقیھ  : المعروف بان أبي العافیة المكناسيم)1616-ه1025أبو العباس أحمد ابن القاضي (ت  -20

ھـ فأسره قرصان  994محدث أدیب، من أھل مكناس (بالمغرب) ولي القضاء في سال، واشتھر، وركب البحر حاجا سنة 
اإلسبان وعذبوه، فافتداه أبو العباس أحمد المنصور السعدي بمبلغ كبیر من المال، وكانت مدة أسره أحد عشر شھرا، تولى 

لي التدریس في فاس إلى وفاتھ لھ مؤلفات عدیدة منھا: جذوة االقتباس فیمن حل من األعالم مدینة القضاء والفتوى، وتو
فاس، درة الحجال في أسماء الرجال، درة السلوك في من حوى الملك من الملوك، المنتقى المقصور على مآثر الخلیفة أبي 

ني: سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العباس المنصور، انظر ترجمتھ في (محمد بن جعفر بن إدریس الكتا
العلماء والصلحاء بفاس، تحقیق عبد هللا الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطیب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني، نشر 

 ).1048رقم  162،ص 3م، ج2004ه/1425، 1دار الثقافة، الدار البیضاء، ط
ھـ)، من أعالم فاس، فقیھ، محدث، نحوي 1012(ت  ي الغرناطي المشھور بالقصارأبو عبد هللا محمد بن قاسم القیس -21

 ).316مشھور، مفتي فاس، وفارس المعقول بھا (المقري: روضة االس، ص 
من كبار الشیوخ الذین لھم الشھرة و الصیت، متضلعا في الفنون،  ھ)1032(ت أبو القاسم الغساني الفاسي ابن أبي النعیم -22

معقول والبیان والتفسیر، خطیبا بلیغا، حمید السیرة، وكان قاضي الجماعة بفاس، (المقر: روضة االس، ص ماھرا في ال
335.( 

م)، مؤرخ، من أھل 1627ھـ/ 1036(ت أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس -23
علم وصالح، وكان عالما بالحدیث والفقھ، عارض في احتالل في إفریقیة الغربیة، أصلھ من صنھاجة، من بیت  تنبكت

ھـ، وضاع منھ في ھذا الحادث  1002المراكشیین لبلدتھ (تنبكت) فقبض علیھ وعلى أفراد أسرتھ واقتید إلى مراكش سنة 
ش إلى ھـ وأطلق فأقام بمراك1004مجلد، وسقط عن ظھر جمل في أثناء رحلتھ فكسرت ساقھ، وظل معتقال إلى سنة  1600

ھـ وأذن لھ بالعودة إلى وطنھ، وتوفي في تنبكت، وكان شدیدا في الحق ال یراعي أحدا لھ عدة تصانیف ومؤلفات 1014سنة 
أھمھا ( نیل االبتھاج بتطریز الدباج، كفایة المحتاج لمعرفة من لیس بالدیباج ) الكتب محققة وبھا ترجمتھ: (المقري: روضة 

 ).303اآلس، ص 
، االفراني: صفوة من انتشر في أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، تحقیق عبد المجید خیالي، مركز التراث محمد الصغیر -24

 .143، ص 2004، 1الثقافي المغربي، الدار البیضاء، ط
 .303، ص 1محمد بن فضل هللا، المحبي: المصدر السابق، ج -25
م، 1964ه/1384یاسي، المطبعة الوطنیة بالرباط، الرباط، محمد، حجي: الزاویة الدالئیة ودورھا الدیني والعلمي والس -26

 .114ص 
: عالم في التفسیر والحدیث والكالم، ومن أعظم شیوخ "الزاویة الدالئیة م)1637-ه1046محمد بن أبي بكر، الدالئي (ت  -27

ة) سلیمان لزاویة (الدالئیفي المغرب أنظر (الشیخ سلیمان الحوات الشفشاوني: البدور الضاویة في التعریف بالسادات أھل ا
  ، مخطوط منشور عبر الرابط: 6الحوات، ص

https://archive.org/details/b_310/mode/2up 
م) كان عالما فقیھا محبا 1628-1613ھـ)، خلف أباه في حكم المغرب (1037(ت  زیدان الناصر بن المنصور الذھبي -28

للعلوم شھد عھده عدة تمردات وثورات أشھرھا ثورة ابن أبي محلي الذي تمكن من القضاء علیھا (أحمد بن خالد، الناصري، 
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Abstract:  
 It is of wisdom and fairness that Islamic scholars and reformers give the traditional Quranic 
schools or what is known as Madrasahs, with all that they represent of Islamic rituals, the 
importance they deserve and correct the stereotypical image that is linked to them. Therefore, I 
try throughout this work, and based on the efforts of Sheikh Bay Belalem in clarifying the 
subject of Madrasahs particularly in his book entitled the Greatest Journey, to shed light on 
some issues related to this topic as follow: 
 In the introduction, I try to show the traditional perception and the wrong preconceived view 
on Madrasahs and the necessity of correcting this false perception. Therefore, the first chapter 
is dedicated to linguistic and idiomatic definitions of Madrasahs, especially the idiomatic aspect 
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on which many judgments and perceptions are based. In the second chapter, I attempt to tackle 
two subjects; the history and the origin of the existence of Madrasahs in Algeria and their roots 
in the Islamic history of this country with all the circumstances and requirements of this 
existence. The third chapter is focused upon religious and social role that Madrasahs play in 
Algeria in order to preserve religious, national and social components of this nation. As for the 
fourth chapter, it is devoted to what Sheikh Bay considers as necessary in order for Madrasahs 
to maintain their positions and religious tasks that they undertake. Finally, the conclusion 
includes some important findings and recommendations to correct the stereotypes about 
Madrasahs, as it also includes the correct approach that Sheikh Bay adopts in his view about 
Madrasahs, and that is what a Muslim should take throughout his life  

Key words : Belalem; Madrasahs; Bay; Sheikh; Algeria. 
��g�:  

�<G#�>�=، رب � ا��ة ا�!Iم وا�!Tوا� b�c أ��ف ��Z =، هللا��أ$> #���" #�n� bوG  �c>� و 
  '��: أ # ا��8=، 8�م إ�TC�' b#ن ��M وا��#'��= وQGP: آ�:

 V �%cذ� و�DQ ا�%#س c%� و �#���M ��رھ� وت�9 وا�>�G�I= ا���>#ء ت�uL ا��
 اcf>#ل أ�L =  �hcن
��:  # ��� هللا،htG8 =  م��c أو #  :��%N�8 =  ،ن�%L D' ���: ا�8W= وا��>D ا�Ma� ذ�V ھ�WQ8 =  أD$ ����ت 
��Z أو l�GIت �N��  أو l�]��م، تMt  ف أو#Iءٍ  إ�
� FmZا�%#س أ 
L ،:NC �P#Zن إذا و#�
ءا�? ھWا  
D;<8 ���ھ� أو وا��8= ا�#T8 
L #<M�Lر ،#<M<���ا�9وا8# و %: وت 

 وا"�#ً  ا��?#راً  �M�ت وا��L 9ا<�ا�a 

�tI' � #c �Nm% ات و� ذ��ھ# �Cb أD' lQP إ��M#، ا�%�h ا�%#س  = ا��;�� أ"#ء �� وا��
 �tI' ،�P#Z ت
�%c �My�' 9i<?س،  %: ت�t%ا� �My�'و �Zeأ"#ء ا #M�#<��"ا ،#M�!S�"ن وا#�L  ً# 9ا� b�c #<��ءا� 

=�G�I<وا� �M% #�� '#ي ا�?�_ و�ا أن '#��G]��ا ا���tة 8GGI8ا ا��ؤ�8 و�c9%8و #M%c س#Q��nا.  
b�cء و�] Vت ذ���Zع درا"� ا�]��د  M$" _�?ا� �<G  ي#' ��#��#' 
L `8��9وا8# ا���#' L
 

��#': Z!ل  = ودورھ# ا�9aا<� ��C". "ا������ا�  

 '#��#��" '#ي " G>� إ"M#م  �ى  #  t#دھ#: إ��#��� ��Wھ= ت�Q#در وھ%#L إزا�� �Qري ا���Iا�� c= 


 ودورھ# ا�9وا#8L �>9اaل  = ا�!Z :'#�� ��C؟ ا������ا� `��  Z!ل:  = ا���Q ذ�V أزال و
1- :t8��9او�8 ت�� #MتF?رھ# و��mوت 
L 9ا<�؟aا�  

 ا�9aا<��8 ا�9وا8# إ"M#م  �ى '�#ن -2L ظ#tGا� b�c =8�#��>: و�?� ا��ت #<' �Lا�  %�؟وا�T ا���#ب 8
  �M#؟ ر"� ا�Wي وا�M�ف  T#رھ# c= ا�XL�G و��` ا�9وا8#؟ '��L k: و��X ا�Wي ا�D�j إظM#ر -3
�رتM# وتlGI ا���Pf؟  �#��M# ا�9وا8# ت�T��� M'# ا��
 ا�%Q� l>#I�k إ"�اءه -4P ؟��m<%ا�  
�ع ھWا درا"� أھ>�� وت�>= ]�
 ا�>L #  :
�8  

�ف��
 '#ي ا�?�_ إ"M# #ت b�c ا�L `8��ط%�� '#�9وا8# ا��� Z!ل =  ودورھ# M�N�NC# وت��Q= ا�
:'#�� ��C. ا������ا�  

 �Nو� �Q" 
;G' اWة ھ�c ت درا"#تn#N و :#M%   
  $�ار ��t#ح ا�Q%����، إ�b ا����C  = ث#<�ة، زوا#8 -01
02- :$�
 ا�N�NGق ��9وا8# ا��mوا� ��L�Iا� 
L ،�>9اaد ا��<G<� .ل!��  

 ا�9وا8# دور -03L ار�N�"nا 
"#�Tا� 
c#<�$n9ا<�، واa�� �I%� =8�ا� .
�#'  



  �#�ھ�� ا�%�$ "�&� ��ي ������( +* ا����-, ���/وا-� ودورھ� +* ا��/ا�1 
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�ك  %l إ�b ا��Nآن ت����  = '#�9aا<� ا�9وا#8 -04�P ،ان�tSدھ#ن. ��#"�= ا��'  
 Xو�#Cل  = و!Z 
;G' اWأن ھ �NCھ�اف  = $>�� أfا =  :#M%�'  

 ًqأو- Xو�#C ء أ[�` أن
� �8�$ 
L :ا��را"�، ھ#ت �-ا�9وا8# ھ#ت:  = هللا رC>: '#ي ا�?�_  ��` وھ
 ً#<�c :�F' ='ا�9او�8 ا �NL درس #M�L ج�jوت #M% - Vل  = وذ�!Z #  :ت%#و� 
L .:ت#'#��  
 ً��X�r- �L��  xM� _�?ي ا�#' 
L l�GIا��ؤ�8 ت �iط#jھ� ا��
 ر">X �� ا��
 وا�>?L ��;ذھ#ن =  ا��fا 
=c #8ا�9وا 
L �>9اaا�  
 ً�s��r- �L��  م  �ى#M"إ Vا�9وا8# ت� 
L �hL#G<ا� b�c �8�Mط%�� ا�� "�N!لاDQ� n وث�L#N و��S د8=  = ا�

  و'��ه.
��NGو�� Vل ت%#ول ذ�#N<ا� ��ور، أر'#G  ولfا 
L `8��9او�8 ا���#' �S� ،ً#C!mPوا 

 وا�;#�L 


 ا�9واF?� #8ةL ،�>9اaأ # ا� R�#;ا� �NL ا��ور ت%#ول 

 ا��%8c#<�$n9وا8# وا�� 
L ،�>9اaا� Zر ��اً وأ�G<ا� 
u'و$#ء ا��ا 
L DQ" ظ#tGا� b�c #8�8 ا�9وا#Sوا� 

 �M# أ�?Fت ا��L �>9اaا�.  

  ���/او-� ا����-, اtول: ا��&�ر 
 �N� ©Qارت st� "�8ا�9او" bوإ� �C ��Q��ضا t%��8: ا�Wي ا�>�#ن 'V�W ا�9aا<��8=،  = ا��;�� ��ى <S� 

�Q8وا�� ،V?وا� #<' uأ�� :%c =  ر��ھ�؛ ?�m' Qق ��>#ل وتN8�t#ً  و$>�#ً  �����، وتL�I#ت '���c أ  
�رة ھ#ت: N8 =c#ل  # أ�D وإنIا� � �
 ا�>�"L ذھ#نfا =c ،�8ا�9او #Mأ� «�#Q  #M�L bوإ� �C ،��Q� �� إن 
DN� #Mإ� ��¬ ،��N�NC أو �<<�  D�?' ،ط#Z إذ �'n =  �8�t>�� ا�9وا8# '�= ا����ا�9وا8# '�=و وا��8%��، ا� 

�ت��%M�8، ا���'#Qا� bو�f#L اھ# وإن��cا k�' vN%ء، ا�#mZfوا nإ #Mأ� X�N' 
L #M�<a  ®�#¬و و#M�� 

 ت��t?�T� =  #Mt8:  # وھ� ��MN�NG#، أ�?Fت ا��
 واfھ�اف �M# ر"� ا�Wي ا�>T#ر [>=C!mPnا 

  �?FتM#. وت#ر8_
�u�: ®وز'#دي ذھ��tا� 
L :'#���س "  #Nا� "©�G<ا� bا�9او�8 أن إ� 
L �Sا�� �N�?  =  ،َزواهُ و زوو: 

َّ#هُ، وُزِو8َّ#ً: َز#َّ8ً  ى و زوا8#، َ$ْ>ُ�:ُ: ر�%:، ا�X�Q:  = وا�9او�8 و�َ<َ$َ .:yQ�L ،:#9َ�َْوى،...وا�?
َء: �َـGــ  ت9وَّ
ى 
 $#ء  # وھ� ،u<$2 أي زوى  =  ?��N زاو�8 و$>P #M�L1، u#ر وا9َ�ْوى: وَزوَّL �a�<ا� ©�"� ا�


 P#رَ  'ـ"ا9َ�َْوى:L  ِ�َ8َزاِو X�Qه ا��Gو و�- َkَQَN�ْا  َuَّ<aمُ -.و وت�Nا� �Myُ�' :k�' ا��ا ت�ا�َْ ُّ #y؛3وت Dو�� 

  �%#ھ# ا�9او�8:�Pfا ،=� =L �C#���ب ��aCة، أو �aCة أي '#����#��� زb�c #��L أط�XN ھWا و = ر

�ا ا��9ھ� �C#ة ا����#ن c= أWZواNأط� b�c �M�#;  �"ا�9او�8 ا b�c ل�N8ة...و��aGط� ا'= ا��m' �8ا�� إن 
�%c ن#��
 ��Lوا 8W�#L= ،4ا�>c =�<�T%� ا�9اوQ?8 �8: ا��L #M>#%' ة أول�  =  �L�I�<ا� =�m'وا�>�ا �Zرواا# 

  .M��5�وء ط�Q#ً  و[a�a: ا��>�ان c ®jP= واn'��#د '>�#�M#، ا9�nواء

 ���!ً  ت>�%#  # وإذاL :ت ھ#ت#t8���8 ا���Sا�� #%�
 أ�?Fت ا�9او�8 أن fدرL #M�Pء أ
�د  �?<G 

�اءٌ  ����Q، و¬�8#"  ً#�c#<�$أو د8%�#ً  أو ا ��¬ Vت.  = ذ�n#a<ا�  
 �	4vwذھ® :ا k�' ا���#ب �M% ح و#t� ا'= c= ورد  # ھ� ��9او�8 ت��8` أ��م أن إ�b 6$�ار 
��:" ا��mj®  �زوقN' ھ�#hا�9وا8# أن وا� #��%c 
L ب�S<ا� 
 #موإط� ا��ارد8= �رL#ق ا�>��ة ا�>�ا[u ھ

=�$#�G<8="  = ا��P#N7ا�.  
��: ا��mj®  �زوق ا'= وأرادN' #��%c" 
L "ب�S<ج أن ا��j8 ق�?<�#' 

 ا�Wي ا�"! <T8 ت:ھ# 

=�# f8'#��'#ط ا، ��ال  = C#ل �b�c D وھCf�8 9 ا bس إ�#Q�Cا �t%ا� =c #���ا� #M�¬#? و bدة إ�#Qc 

 ا����، ط�® أو ا��cn#ف أو ا�Ma#د "�اءً  ا��Q#دات،  =ML n ��jا�9او�8 أي -ت – =  #M��� 9��  
 د%8



  *X�Y�Z ��W– .زوق ا����ي /دأ��  
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c#<�$= وا��8 b�c دة#Q�ة، و ?#ق ا�#�Gق "و�� ا��P =  ّ�فc �8ا�9او #M�F' �T"�  ،�� #� 
ML T �a 
  .�Nt��9اء" و ���S�� 9'#ء، و Fوى ��M#ر'�=، و �Fa �������، و �ر"� ���Q#دة

  # c#دة ا��Zf وھWا ا��fاف،  = و�
 أو ا�>�ا'Cf =�m� و[�I�� l8!ة، ¬�b�c �L ت��m و��
�># ��Q، ت���ه ��mت b�c �L�¬ ت�I� b�c آن، ت!وة�Nو �ر"� ا� s�tG�� ،آن�Nأو ا� �L�¬ Ij �I 

�ف�y�� ج#aG8=.. وا��L#T<ا أن أي ،10ا�Wھ stر �� ا���mت u  = 9اث ا��Cfوا ��j8ا��#ر lQI�� �;� أ
 ًn�
 ا�>�t��j اf'%�� أ��اع ���L b: وDQ� DZ�8، ذي  = �>L ض�Sا� ،�INوا� nأن إ �"#Nكا�> ا���? #M%�' 

bNQ8  ً#<>دا �
، ا��%8
 ا�u'#m ھc#<�$nه واWوھ ����
 ا�?>L `8��اءٌ  ا�9او�8، ت�" =  ��C#%ا� S�8ا��� أو 
،��C!mPnا ���: 11'#��#�� '#ي  G>� ا�?�_ إ��: ذھ®  # ھN' 
L ة��I� �� #M<h� 
L اWن، ھF?ا� #M% و 

�ل أ'�#تN8 #M�L :_�?ا�   

 Pــ� �� أو ��8ـــ� Q8%ـــb ر�ـ= MLـ
 ا�9وا8ــ# أ # L bــ%Q<ا�   
 
  'ــ#fو��ــ#ء Zـــv �>ـ# 8%>ــــb ا�T>ـــ�اء ا�Nــ#رة �>ـ#ل وLــ
 Dء ا"ــــ� و��ـ#%Q� �ــــ� uـ#ً   ــــ�ر"ـــ� $>ــــLـ# و¬ـــ�M� uQتــ  
    ـــFوى أy8ـ#ً  ���yــ�ف وھ
  ;ـــ�ى M�Lــــ# ا�mــ#�® a�Lـــ� 
 
   �ـــ= دون ��ــ�yــــ` و ـ%9ل ا��8ـ= دار ا�a>�ــ� �cــML bـــ
 

 وھL ا�?�ق b<Tـ#ط ت'��#' Dـــــ�  ��%?ــ#ط 8�ـــ�  ـــ%?ــــF و

XـLـ�cو 
L ر�P = #ـ�ون ثNا� #M�F' �ـaT<ـ�ز ا�Gن وا��I<ا�  
 _�?�#L 
L :ت��I� �� ��
 ذL أول X�' DPا�9او�8 أ =  ��C#%�8، ا��Sا�� 
 ،12ر�="" Qc =c#رة وھ

�د�8 ا���N'#T= ا��8#���= إ�b ': وc#د ا�>WM� b%Qا ا��#ر��j8 ا�Waور ذ�� ث�Mا��� ا���I%ث� ،13وا� ���د ذIN<ا� 
#M' 
L ل#<� #�N8�Lإ #M<Tو� bم: ث!ث� إ�#Tأ� :ًnا�9وا8# أو ��L�Iا� �P#jو��#ء ا�f#'14، :ً#��#ا�9وا8# وث 

�ف ا��P#j ا��c#<�$n ا�9وا8# وأ��Zاً: و �ر"��M، ا���� '�Q�m ا��P#j ا���>���y�#' ي�'#cو Tا�،D�Q ث� 
D<$أ Vم ت�#T�fھ# ا�Q�cوا b�c D��ال Cfا 
Lو D���t># ط#�® ��F  Dوى اfط�ار  X�#� :�$#C IN ه،و� 


 أM�P# ذ�� ث�L _8ا��#ر ،

 وذ�V ا�"! L ن�Nي، ا�;# = ا��aMو�� ا� X�#� Wيا� ا�>Qc =c �aT#رة 
�#ن u<a8 #MNLث�  �ا  َ�ُQ�َ Vذ� b%Q<ع ا��tوت �;�  وZ� #تM#.  �اMNL# ت���د زاوlQI�� �8 أ

#ML��8ا�?�_ و 
L u]�  �Zآ b�c #Mأ� :�T"� " ��%8د ��Cرو 
ML...�� !"إ u<aف ت��yا� 
�M�8# ا�>?�و�m�#' �cق �M# ا�>#ل وu<a8 ا����، وط��Q وا��Ntاء<�� ���Tوت "#M<h�15، D�?' ©Qy8 #ھ��" 
=TGم '># ا��j8 l�#I#م ا��ا� 
L ،u<�a<وأو�: ا� ®�#a؛ ا�
��: ا�?�_ و��D ا��%8N' u<a8ا�>#ل "و #M� 


 ا��
 ا�9واjُْ8 #8ِ�جَ  أن أراد ا�>?�و�m�#' "...�cقc�ت ���Qا� ut%وا� �yوا� u<aال وت� fق ا�m�#' 
�ھ�Q?<16ا�.  

  ا��/ا�1 +* ا�/وا-� y%Xة ا�X�s*: ا��&�ر

 Z #  #%]�c!ل  = إنL #%t8��اض ��9او�8، ت�¬fوا 

 F?�#Mت أن �%# M� =�Q�8#، أ�?Xi ا��L 

 C�8;#ً، �8= �� ا�9aا<�ML 9�
 ا">M#،  = أ��م وأ'%�� �>�اML X�#� �أ # � �N© أو ر'#ط#ت Qc" =c#رة 

�ن �L#ن اcf�اء، [�m'دون ا�>�ا�N8 �Mc#Qأت 
L وب�Gد�8 ا�#Maون ا��I%8ھ�8= و#a<ا� �M��<�m8و L
 
�ن زوا8#ھ�t�#G�8و u  اء� fا =�GL#�<ا� =  D$�8 ا��8= أ#<Cد" و!Q17ا�، 
 ا�G#$� و���ة ت��ن 'WMا وھ

  = Dا��> ذ�9��T8 Vم و # �º"!م، و�?� �c¹�اء P�ٍ   = آ�Wاك ا��hوف M�]�L# ا��
 ا�>��G وا��yورة
�c�ا� 

 ا�>#�Cو¬��ھ>#. وا��و  
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 ا��# D ھ
 NL© اQ"f#ب ت�V ت�= و��T�>ا�� 
L ةF?� ،#8ا�9وا D' �� #M�� تn DN �ىأZ أ"Q#ب �#ر
=c ب#Q"fا bو�fا =  R�C #M��<أھ #Ma>#و�� �NL" ��L `�Tھ� و = ا���' `�jا� �Qc ر�I�ا� L
 ا�9او�8 

�ا ا��Nآ����#��ن وL�?8 b�c #Mو8%?�ون ��و� ���ا� �L��<وا� =�' #Mت#Q%$ ،ً#<8�� 
L  ٍXو� �#�#��ن �ا�8 :�L 
�QST<ا� �c#a<ء وا�
�ا و��%�M ا����h، ا�?�#�
 وأ��8#ء '��M�#<8 أ��8#ء L "�M18إرادت، V�Wو� �a� ا�9او�8 أن 

�� X<Tت ��S' Vظ  = ذ�#t�fدار ا"#�
 ظ�Mت �� وا��
 ا���ا �"، L ب '!د�S<ا� 

 ا�"! L �Nنا� 
  .19م)12 -ھـ6(


Lة و��INا� 
�ل: �?FتM# ز = إ�b '#��#�� '#ي ا�?�_ �m�8ق ا�9اوM�L ،�8# 8��ف ا��N�L  
XL ِّ�cو 
L ر�P =ـ�ون ثـ# ـNا� #M�Fـ� 'ـaTـ�ز ا�>ـGن وا��  ا�>Iـ

_�?�#L د��#�X أ8= ،20ا��aMي ا�;# = ا��Nن إ�b و'M�PF# '#�9وا8 #8� �I�Nت b�c �aT<ا� ،:NLو �ا 

  M>� ر��9ة 8�� وا�WيL �8ا�9او #M���� X��$ � 
Lو D�Q" ب و�># هللا�N8 bهللا، إ� D�ا�? و�_� �IN8 
V�W' #8ا�9وا ��L�I>�� ¬�� ا���ا� #M%  ��c#<�$nن ، واf ر�mاث ت�Cfا ��j8ه و # ا��#ر�M� ب�S<ا� 


�C#ت  = م)7-ه1( ا��Nن  %W ا�9aا<� و[>%: ا�"! �L ،وب�C8�ل و b�c >�� ا�9وا8# أن��ا� #M%  
��c#<�$nن وا#��9 �ا أھ�  = �#�X وا��
 -اf">#ء  = ذ���S' V تb<T و�#�X -'#��'#ط، M%�C# ت��ف  

 P>�ت و�� #<Dا��" '?�b ا�9Sو  = ا�"! �� ا�Q!د �G>#�8 دF?� ��c#LتM# '�ا�8 �#�X و�� وا���'��، ا������

L :$اء. و�cfا  

��
 إ��: ذھQ%#  # و�8L #ر�#Q�c�8ى ا�?�_ أن ا ��"Fة تF?>�� ا�9وا8# و���ا� #M%  �c#<�$nن �وا#� 
W%  ن�Nول ا�fأو ا b�c D�fا 

 ر'm: ھ� ا��aMي، ا�;#�L u]�  �Zا�9وا8# ت#ر8_ آ 
L ات� '�#ر8_ 21ت

�ات �MTt#، ا�>%F?� �Nmة�L" 
�;��ة ذ�b�c V واfد�� ت�ات ھ
 وا�9او�8 ا�9او�8 ھ b�a�8و 
L ا"� أن 

 ا��Q�8#ت... ��ى  = �;�� b�c أط�� �� ا�9او�8Lن زاو�8 أو�`، '���8 و�%�C 
 تMT�"F# ت#رu$�8 _8 ا��

bل إ��Zا�"!م د ،�Nm%<�� �ھ# أ"� و��aT  
L ن�Nا� 
 ا�Zn!ف ھWا و��D ،22ھـ"�aM�� �%" 164ة ا�;#�

L �8�Gر ت#ر8_ ت�Mا�9وا8# ظ u$را bف إ�!�Znا 
L م�Mt  ،�8ا�9او Dوھ �I�Nت b�c د،وا� ا��'#ط#Ma 
�ن وا�m�#م، �#������ ���Sه ت���اه أو��L �$#Gا� V�W� ®Q" 
L ر�Mا�9او�8. ظ  


 L#�9او�8L �h� _�?ا� �T"�  D�' #  
 ا��ا$Q#ت اMNL# � إ�?#ء ت�tض وت���T، ت%��h  = ا���>� ت�%
�م c= وا��L#ع وا�8�S® وا�>�G#ج ا�>��T= وإط�#م ����� وط�® P!ة  = ا�"! ���h<وم، ا��G<وا� L
M 

�ر ت�N' V�م ��8>� fت ا#$#Gوا� 
 NL� اcf�اء، دuL ھ� وأو�M# ا�G#$#ت ت�V أھ� و = ��?#<M#، دXc ا��
�رت ث� ��Ma#د، ر'#ط#ً  "أP! و$�تmت b9 إ�� #ً [�G8 ث�  N# #ً  أXGQP وأ��Zاً  وا��Q#دة، �������  �ا
�ر ث� -وا��Q#دة ����� ا��'#ط إ�Ma�� b#د ا��'#ط  = أي -ا�>�ا'Cf =�m� و 9اراً mت lQPوأ 
L = 98®ا ا��N� 

�N  _�?�� D #Gا� ���Q�� ف�I�<ي وا�Wا� ��� :� ��!c د#Ma�#' nو ����دة، '#��#Q�وإ�># وا� �: ��!c 
�ان وا�>N� �= ا�>�8�8= وا"�QN#ل وا�$#زات اfوراد '�mc#ءZوا� 
� #Cت أو ا�89#رات و#c�Q23ا��.  

 �P!Zل و�Nرت �� ا�9او�8 إن ا��mت b�c �G� Xcوف إ��: د�hا� ،��j8ا��#ر =<L #MT�"Fد ت#Ma�� و�P 
�ى Qc#دة إ�b -ا�Ma#د وھ� - اf � ذ�V ا"��9م اcf�اء،N�8 #M' ھ�ون#a<ا� ،ً#�Cدة رو#Q�ج '�ورھ# وا�#�Gت 

b، إ�����ت R�C XGQPا�9وا8# ھ#ت: أ �yت =�' #Mت#Q%$ D� Vظ#<` ت���ت ث� وا�>M#م، ا�<' _�� Vا�9او�8 ت� 
�ل M�G�#P#، أC� أوGت #My�' b9ار إ�  ®�mت :�L ���Qا� b�C lQPاً  أ���' D� ��Qا� =c Vا� ت���!� 
 ا��

:�m'د ر#Ma�#' ����وا��.  
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  ا��/ا�1 +* ��/وا-� واW���|q* ا�-}* ا�ور ا�z��s: ا��&�ر 

 أ�WZ#  # إذاL ر#Q�cnا �Cا��8= 8>�9  # أھ� أ 
 ' #M' #���"  �<G�R ا��
 ا�j#ت>� وا��"#�� ا�"! 

�، 
���� وھ<� :��8�� uT�� ة#�C ن#Tا�� u<�a<وا�  ِّ
�#Tا�� =  �L#� #ML#دھ# أط�ا�وأ'- 
ML Lوا ٌ�� 
l�#I<' ،د#Q�ا� �َّ�Cوا�>#ّد�8؛ ا��و 
�># ا��وح، ��'�9� إ�C �N�NC �Ta�� n#ة L! ا�Q�' ،k�My# ت�>D وا�� 


 إn ���وح �C#ة n أ�:L ،�T$ = ا وWھ ��m%<ن -ا��L �h�  #8ا�9وا 

و $%Q#تM# '�= تu<a أ"XT ا��L آن 

 ا��ظ���t=، ھ#ت�= '�= واC� و �#نML #ورھ�' 
 وا����م آن���' �N���M<# وذ�V و">�ھ# '#��وح ت��M ا��%8

��c�?ة وإ�#م ا�!Iا� VT%و'�ورھ# ا�"! ��، وا� 
c#<�$nا ��Mاء ت�Nt�#' =��#T<ح وا�!Pاتذ وإ .=�Qا�  
 وا��
 ��،واc#<�$n ا����%8 ���ظ��t و$>�M# ��9وا8# ا�>>�9ة ا���P#j ھ#ت: '#��#�� '#ي ا�?�_ أدرك و��


 ا��ا �� ا�"! �� ا�?�8�� �>����  = ت�T>�ھ#L #M��IG  – #<��ى ر'm: إ�b – ھ� �8اھ# وN�' هللا 
 "ا��
uT�8 #ھ#%�  D<?�L D��م �
ء N8 ن#Tا�� :�<�' #<� :m'�8 م���#' ،..�Zeد ا#Ma�#L ،دة#Qc �Tوا�
 b�c 

 ت����و Qc#دة، ا��Nآن وتQc s�tG#دة، ا�%#س '�= وا�P!ح وا��<#م Qc#دة، ا�>�G#ج و c#T�ة Qc#دة، ا���#ل

 Qc#دة...، اf[�#ف و��ى Qc#دة، ا����Lء و�
L ����'�� ا�>��# D ا�>%xM ا�9وا8# ت��ن أن n'� ھWا [ 

 .24ا��DN" وت�'�� ا��وح وت�'�� ا��Ta ت�'�� ا�"!م،

 ت�د8: ا�Wي ا��ور b�c ®TC ا�9وا8# ھ#ت: ت%�Xc و��L u<�a<ا� bاء �#<>� زوا8# إ��8�' Ntاءا�� 
=��#T<ف وا���yح وا�!Pدورھ� "إن إذْ  ا�%#س، '�= وا� � وا�9او�8 ا�%#س، '�= وا�P!ح ا��M�<� ھ

 #ا�9وا8  = ا�%�ع ھWا �cف  # و�;��اً  ا����، وت���� ا��Nآن '�s�tG �#<>� وزواN  "u�<a��25، #8�س  �#ن
#'"�hL#G<� b�c =8�د وإ�# � ا�#Maس ا��N<د ا��m� اء�cا��8= أ =c د8#ر "=�<�T<اءٌ  ،26ا�� أو 27اQ"f#ن "


 D;<�8 ا�9وا8#  = ا�;#�R وا�%�ع ¬��ھ�،L #8ا�9وا ،��L�Iن و�� ا�#� �N8�m�� ا�?#ذ��� �QTا� L
 إدZ#ل 
�فIب ا���S<�� #م و�?�ھ!"º� 
L ب�S<و"©، ا�fا #M� و#N 9و وS�� ،
T��tا� b�c 8 ¬�ار�mا��N 
���#aا��� 
���L ا��mق أھ�  = ت���Q وا��Iا� 
�اط >�8%�' و'#��9a�#' �8�Gا<� ر<���T  �ا�M� 9# ا��¬fا 



 ا�>�DN ت���Q وا��T�>ا�� ،�N8�m�� ت�Mرا ا��?#راً  و��yC= و��وا" b�c ى��T<ا� 

 ا��ط%N8�Lوا� 

L ن�Nا� .
 ا�>#[

#<��"�� ا��N8�m أن %Tا� -

 '=  8 #MT"�  �<G���Q ا���c 
"�%T9ا<�ي ا�$ ��� F? R�Cةوا�% ا�>

 fتMc#Q# وا"�#ً  ا��?#راً  �M�ت أ�M# إF?� nةً  ا��mق أC�ث  = -م�N' ��#S�T  �%" 1791ب و��L D� =  

�دان و���Q# ا�9aا<�T8# وا���aا وت?#د، و���T"FL 
L :وزوا8#  �ارس ا��ول ھ#ت X�#L 130 �828زاو.   

 ا��%8
 ا��ور وھWاc#<�$nي واWه، ا�#���8�اء >�ا�N#< ا�9وا#8 '�=  ?���#ً  '#��#�� '#ي ا�?�_ �8اه ذ�' 

��= ا��Ntاء#T<ف وا���yح وا�!Pوا�9وا8# ا�%#س، '�= وا� �<>#Nا� s�tG�' آن�Nا� ����ا وت،���� D� ®TC 
:IIjت: تn#a و 
���L ا�9وا8# أ # '�N�� ،#M#م أ�?F ا��Iا� ��C29ا��و 
ML ه�%c n DNأھ>�� ت =c #Mات�Zأ 


" ا�9وا#8،  =ML Wjت� �Q�ا�� VT%ح و"��� وا��!P� �t%ا� ..،u<�a<وا� .�M�L  ٌد�M$ �"�<�  L
 �?� 
�ذ ا�"!مtو� �"�TG  
L � #ا��ول إ� V��#<<ا�"! ��، وا� ��L �Nدو�� ت =�m'ا�>�ا �C8=ا ا�;!ث� أW� وا�?� 

 ا�"!مL ب�¬ #�N8�Lأ - b9اة $#�® إ�Sا� =�Gت#tر ا�#aوا�� =���a�<ا�- nإ b�c ق�mا� L�Iا��� 

   .30وزوا8#ھ#"
� ـــــ#ً،<cن و�L :و¬��ھ# ا�9وا8# ھ#ت 
L �h� _�?ن ا�#�، #M�  ًھ# #ً  دورا 
L ح#t9ا<�ي ا��aا� �] 

#T��L #دھ�
 وو$L �>9اaز =  = ، ا� �� fا �Qc در#Nا� bرة ز = إ��
 ا�Dyt و�D' �M ا���8�8�G، ا�;L 
�ا ا�8W= ھ� ذ��ھ� تN�م ا�n�ML" =8Wء ��c: وا�tG#ظ c%: ا��L#ع �DQ ا�"!م �?��<C ل!Z ر�I�8>#ً � ا�� 
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�ة أ #��c�ا� b9 هللا إ�c D$ا�"!م ور"#�� و �NGا� b8= وھ� ا�%#س إ�Wا ا���اووL وا�Ma#د ا��Q#دة '�= $>�N 
�ق '�=NC ق هللا�NCد، و#Q�8= وھ� ا�Wا ا��%�cت أ�P �G8= أ #م ا��Q�T<ا� ،=�<�#hا ا��tوو� TQ'��# �N>#L 
�ة  �ا�9 وھ
 "%� �T<Z=  = أ�;� Z!ل ا�9وا8# ھ#ت: ا"�>�تو ،31ا�>�T�>�8=" أ #مc�� د#Maا� ����وا�� 


 �Lن وا"�M�8�C ،#M�!N# و�#�X ا�9aا<� ا"�X�N و�� وا���م ،32وا���اث ا���® و9Zا<= ا�"! 
 ا���'

 ا�9وا8# ھ#ت:L �h� _�?ا� �� X�Pوا #M�<c يWا� X�#� :��c DQ� ،ر# ��"nا #<� #Mت أ��Qت ا�#<M<� ىأ�Z 

n DNأھ>�� ت =c � #د، إ�#Maا� "
ML ت?#رك 
L ة��T  �yM%ط%�� ا���#ن ا��
 ا� =  #M<>#cء د#<�c �8=ا� 
 Wا؛ھ ���ط= stC  ># اIi�"n#ل، و��ة ا�>T_ ��ا"� ��ة،  = أوت�ه  # '�D �#و �ا ا�8W= ا�?�8�� وMNL#ء
��8=، ا�"!م stCو �S'�� ا����ا� �S�� !ً �� ا�>�>�9ة ���Ij: وأھ�: ���ط= stC ث� ا��WM� ،=8ا 

 ً#��<y 33و.   
=<L ل!Z #  ،ه#%]�c =Q�8 #%� �M$ه ا�?�_ رأي و�hور و���� 

 ا��%8c#<�$nي واWا� :�Q�� ت:ھ# 


 ا�9وا#8L u<�a<9ا<�ي، ا�aي ا�Wول وا�#G8 k�Qا� :T<أو ط DL#Sا�� :%c ،:و���ا� 
ML �� XNL8=ا را�� 
W%  ،:��Zوراً  د�  :��Q;�' ،و�?�ه  ًn�Pوو bع إ�#L�ا� :%c ظ#tGوا� ،:��c #<� X�#� �%Tا� 
Cو ا��و
Tt%ا� 

��T<�� 
L Xت: و��� ،:t�]ا وWوھ ��� b�c ���Iا� 

 ا��ط%�G<وا� ،®TGL D' اه��ت bھ  # إ�� أ'�� 
=  Vذ� ��ى وھ�T<ري ا�#Nا� .
 وا��و�

  ا��/ا�b� *+ �1 أy%Xت ا��* وا��u-� ا�/وا-� ��W ا�&�lظ `�Y ا��ا�~: ا��&�ر

ء إa8#دُ  ا�I�®  = إن� ���tوا�� ،:�L =و�� ®�Pfأن ا sL#Gت :��c - 
L ھ�ه�$ n �#��': ©NL- 


ا�; و��= وت?���ه، �a8#ده ��%# �># ا�G#$� تf#L �� �c#Tول وا��8�t©، ا��Lاط '�= ا��y#ع  =�# u و 
 ذ�XT��  = V وا�9وا8# و¬#�8:، أھ�ا��S8 :L  # وا��L�I#ت اcf>#ل  = إ��: D�T�8 �� وا�9 #ن ا���X  �ور
� fا ،���Q' �P#Zو ��' #M د#N#�® ت�أ$�#ل وت ،#M��c #M]��9ات وتM� ��$ر#Z ���Zودا X��C 
L '#My� 

#M�'ا�  ��m" .#Mت ا��
 و¬M�8## أھ�اML# و¬��ت M��c#، أ�?Xi ا��
 و Q#د<M# ث
V�Wو� :��
  �#��b�c #M ا�9وا8# ': تsL#G ا�Wي ا�c �8�m= '#ي ا�?�_ تG�ث أ$�:، و = L با���N 

�لN�وا� ��Tع  = ': وت#�yل، ا��'Wوا� D�aL bو��#ت أو�fا V�W� أن �<�T#ع "ت�ار ا����fد8%%#  = وا 


ء، و'%�رھ># ت�M�ي، M8�MQL># وا�T%�، ا���#ب  = ا�l�GI ا�"! y�Tن ت� وQ�C#ت %�=��>�   %��ى ���
=8�C��ى ��>M ة و�iLأ ،=�N�<ا� u?ر ت�
 وت�at وا�tI#ء، '#�%L ب��Nا� 
�#�  ®Gء، ا�#Zوا� L! ن� ت�


 ا�"!م fن ،��34>?��ذbt?�T  "=8 و�<�� n�F  =��mوى وn ���ھQ%� د�8اً  أ'�اً Lو �h� _�?د8= ا� D<�ا� 

%Q<ا� b�c �Gق، ا��Iوا� 
cا��ا bإ� ��NGف ت!j�"nا 
L ،رضfھ# ا��<��' 
�Tوا� 
L Pإ،#MC! 

�  ا�>?��ذ�<�#' .=8�n =��m ا�>��NG�8 =�% �<�#' ،=8�C  # وھ
� وا9Cfاب ا�%#س '�= واC�ة  b�c �L#T تsL#G أن ا�?�_ ��h و$�M و = ا�9واb�c #8 أن ث�$� دةا�>
،#M��C ن���L ف ��%#س!�Z#' �ML#%Pأ ،�Mت#M$��ن  # ¬#�Q#ً  وا��T�#L �"#T#"� وت��Q�8 ®TC اl�#I<� 


 ث#'��  MG�#I# ا�9وا8# وتbNQ واCf�اث،L � �Z =8�ا� u<�a<ت وإن وا���Sاث ت�Cfوا�9 #ن، ا !L" 
DZ�ت� 
L أي �"#�" nو 

 ���Q ت��ن وn أ9Cا'9C =  ،#Mب أي إ�b ت%�>L #';�= أ8�ي�8= ا�Wا� #Mو��jT8 

�M]ا�¬f "�Mت#�Ij35و�.   
 ً#Q�#¬و #  bھ#ذ8=  = ا�9وا8# ت�ت ،=�Q�#aا� D�t'أ��ب و =�'��fا ،#M� �P#Zارث إذا و� داfوn ت

�8#cا و�� ا�9او�8 ر����8 b�c ر�� ��Q��!  = ا"�>#���M ا��L =  DMTن وا��G>�، ا����  =  �L�mا�= 
�ر8=،�W<اءٌ  ا���ن ا�8W= واfھ�اء، ا�Q�ع أGP#ب "��a8 #M%  ھ�م أداة ��t%ءٍ  '�ل ا��8=  = وت#%' Gوت،®ٍ�Q 
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�ن وا�8W= وا�>l�#I، ا�>%#P® أGP#ب أو��a8 #M%  أداة  ٍ���tز ت#Mأن '�ل وا�� X�#� u]�   ٍu<$ �Fوت`� 
�ب�N�� ،���t�<ا� �m"ت '�= ووا#NQط u<�a<ا� ،�t��j<ا� u<aت ��jا� =  :�%¬ :cز� و ��N ،:$#�Gهb�c L وت

 #رھ#،وا��M ت!��Q" #M® "أن �8ون ا�8W= ا�9وا' _8#?  #8�k '�!م ا"��ل و�� ا�?�_؛ إ��: ذھ®  # وھWا
�� bد ط�ف  = أتn8= ا�9وا8# أوWوا ا���¬ #M8ر#a  #ھ�T��ھ# ��S' #M�SQP وTQوأ� ��¬ ،#M��C b�C ت�NL 

k�' #8ا�9وا #M�'#ط ،
N�NGا� ::��cن و�L = �<ا� n �8�غ =  �G$ ،=ذا  �ت��L #أن أرد� u$�� 8#��9وا 
  = و��Mmھ# ا�y�Q#ء، وا�>�aG ا��G�GI ا�>%#ھ�j� #M� x#ر أن إL #%��c n># وط#'�M#، وa  #M�<hc�ھ#

D��#�X وا��
 ،36وا��jاL#ت" ا�Q�ع   ً#QQ"- #<�
 -هللا "�� ا�N#"� أ'� و %�M ا�Q�k �8ى L د�<aو ا���Qا� 
=c u® وا��#�#ت: ا�?�و  �� � '#�%l>#I ا�9واf #8ھD و�GI: ھWا '�! : هللا رC>: '#ي ا�?�_ و�Fن ،37ا��
   �i�� :=�<M= 8�8� ھ#ت:

��bرھ� أ�: :أو�WG8 #<  ه�M?ت k�' #8م، ا�9وا�
 �P#Z ا��L �"ا� ز8#رات  = اj��n#'#ت  
=���iT<� ،=��"#�" � #وإ� #<� :Q?8 �Mت!<C ��'#j��nا ،#M' �"#�Tوا� ��%Q  b�c 9ابCfا�� ا
 �L#%ت� #M%�' 

b�c ®P#%<ا� ،
�ھ#P ت��� ا��>D و'WMا L#�9وا8# ا�%#س، '�= وا���8�t ا�?G%#ء 8�رث  # وھ� وا���ا"t 
�رتM# وت?�هP �%c ®�#¬ أو ا�%#س �My�' b�c ،D�fا � أ�?Fت ا��
 وأھ�اu  #MaM� #ML �8�#رض  # وھ

.#M�  
��b�X�r: :أ� =�Q8 D$�ي ا�Wا� X�و� :�L k�' #8ا�9وا #M�%Q�' ع�Q� ت#Lا�Zهللا أ�9ل  # و '#M =  

 c �<G  �®�T= '#ي ا�?�_ DN%�L  ?�وع، و$: '��S وا��m�T ا�>#ل �u<a ذ�V ا"�X �j و��%m�" #M#ن،

L :'#���ان وت9a�#' XGا<�" وا��Nآن ا���� "زوا#8 %c ر#<��"nا" "�>#Gا�  ً#tPت: �#"�#ً  و#M� 9وا8#ا� 

#M�#<cوأ 
ML #8�8 "زوا�%Qا�>%��ات زوا8# وا�9رادي، ا� #M�f...تn!yوا� X'ر#C =8�ا� Xt�#Zبا��� و# 
�%Tوا� X'ر#Cو ���>#ء ا���ح وا�!Pوا� "=�G�I<38وا�.  

�ب '�F: ا��!م ھWا b�c '#ي ا�?�_ Nc® و��T%  bإ� :�>#� �ML" ل�iT<ا� b�c #  DN� ®�� �:f و
uاط� b�c ر�
 ا��ط= زوا' #8�C �� �Qm%8 b�c k#ل ھWا fن ،��39ه" ��  # ورأى u�m� #M��c �� أ L 

��M# ا���>�� و �ار"M# ت�ات زوا8# أ # ا�?>#ل، أو ا��Sب أو 40ا�?�قPF'" #Mcو�Lو �� �Mh8 #M%  أي 
��8" وا�T%� ا���#ب  %�Z =c xMوجQ%ن ،41ا�f _�?درس �� ا� 
L :و$#ل ا�9وا8# ھ#ت =�' #Mت#Q%$ ��L �8 

nآن إ�� b��8 أو :NL ،8�رس 
ML �� X�N' ة���8%#ل أن  = ' #M%  � ��T<ل  # ا�#� =  k�' #Mات�Zأ 
L 

  ا��ط=. ر'�ع '#�

:��d�5   
  وا�����wت ا�}���1 أھ(


 ا��I#ف إنL ال��fل ا#�Lfوا  ٌ��Zُ ��hc  ٌء
 #لٍ  �mْ ُ Sٍ   #دحٍ  '�= N8 :�L :QC#P` ث>�=، و�
،:Cذامٍ  و'�= �>>�و  ٍ̀ Ga   ٍ�Z#' �G� ،ه�N�%  ف#I��#L bc��T8 �� '�#توا�a8# وا�i�T#ت، ا�TG%#ت ذ

 �8¬® ���¹#ء، وا��Q�T#تL #ھ��Z رWG8مُ  ��ھ#،  = و�ِّNُ�َL #M�<c ،#أن دون و"��ھ #M �M8 �8>#ھ# أو 

#M�  
L .#M�¬  
�Nن و�#�
 '#��#�� '#ي ا�?�_ L : !� =c #8ودورھ# ا�9وا 

 ا��%8c#<�$nوا 
L �>9اaذ  = ا�V� 
� '8�N®، ا��I#فML ن#��#ن �># وأM>#<�c ،#M'#GP# 8� وM�L b�c# َدَرسَ  �� ا��
 ا�9او�8 ا'=  C#P�Q 


 'M# ت?�XL ا��
 M�N�NC# ذ�� و��  %M#، و�c>#ء ط��Qً  و�jُ8ج M�L# �ِ�َُ�ِرس أ"MT# زاو�8L أ"#س �#MتF? 
�8#Sوا� 

 �M# ر">X ا��L �8�Nا� ،R8�Gي ودورھ# وا�Wا� n Xت�د8: زا� 
L � �Z =8�ط=، ا�� V�W' وھ� وا�
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�� lGP �8ا��ؤ �iط#jا� 
 و # وت��INھ#، أ' #M>#mZ�k ذ��  = 8>%�: �� ذ�V و�M%c D#، ر">X ا��
#MG�I8 
L #ھ�]#C ،#M�QN�T و ��L #M��a8 ��"�� #<t�� X�#� #<;�Cو$�ت، و #<� #M��$ k�'  = ن�<�%8 

#Mا أو إ����ا M�L# در"$�jوت ،#M%  �8%�� و�� 
L X�� وا��m#ء د'#�DtC #Ma ا�Wي وت#رTt� #M�]#<� #Mj8: ا�
®Gء. وا�#Zوا�  

��:، ھWا و'�� �'n b�c Dاءٌ  -ا���
L ا�%�h إc#دة  = -¬��ھ� أو M��c# وا�N#<>�= ا�9وا8# أGP#ب " 
�M<��Nودورھ# ��9وا8# ت 

، ا��%8c#<�$nوا 
ML =  #M �Mt  =�Q�8 #%� #Mت �� أ�F?ءً  أ��?�  ً#%TC ءٍ و
?� 
،=TC  ٌاء�
ءٌ  وھWا $��T<�#'  ً#<T ت���  # "� ،�M  # أو  ���ت :'  ً#Cا روWوأن أھ�، وھ #  #M'#Pأ =  
�ر�tاف أو ا��G�nءٌ  ا
� n �<Ic ،:%   ٌاء�
 ا�9وا8# وتbNQ ا�>�"T#ت، أو ��L¹اد "L #ھ�ھ�$ DPوأ 
#Mت��L �%" �%TC #M� #وأث�ھ# أ$�ھ 
'#a8ا� b�c �L#� 
Cا�  ا��G#ة. �

#<��اL#G8 وأن ا�9وا��c ،#8: أ�?Xi ا�Wي وا�>�;#ق ا����T8 b�c �Mوا أن ا�9وا8# أGP#ب b�c أن h 
b�c ��# fا 
�ھ# ا��cُِد��ھ# أ"!�ML،  = اُْ"�ُ<�T�L =<� ھ���' 

 ا��%8
 دورھ# ت�دي وھc#<�$nوا '! 

  .ت8�t© وn إ�Lاط
  : ����1 ا���cدر وا���ا|~

�اد   #$�، NNC:ھـ، "%= ا'= G 273>� '= 898� ا�9Nو%8
 أ'� Qc� هللا ا'=  #$� ت  -1c ر#?' ::��c ��cد8;: و#Cج أ�Zو
  ھـ.1418 ��وف، دار ا�D�a، '��وت، د ط، 

�رة '=  �"b '= ا�Gy#ك ا��� Wي ت  -2" =' bT�c =' �<G 279ي، تW ھـ، "%= ا���:  ���ض، ��c ة�mc إ'�اھ��

،  �I، طQ�Gا� 
'#Qا� btmI  ��Qm و �Q��  2 ،1395م. 1975 -ه  

�ب -3N�8 =' �<G   وز آ'#دي ت��tا��8= ا� �a 817ت ،©�G<س ا�� #Nھـ، ا�: �<G  8# $#' أ����أC>�، دار � ا�?# 
 و ز
  م.2008ھـ، 1429د ط،  ا�R8�G، ا�N#ھ�ة،

�;�L#N، طQ�� �c�' �P#Z وزارة ا  G>� '#ي '#��#��، ا����C ا����� �>%�Nm ت�ات، ا�>���L ا��و��� ��%?� وا���زu8، ا�9aا<�، -4
2011 .  


، دار ا��Sب ا�9aا<�ي، '��وت، -5L#N;9ا<� ا�aت#ر8_ ا� ،�"#Nا� �  م.1992، 01ط "�� هللا أ'
�� ا��ط%�� ا�9aا<��8، دار ا��Sب ا�"! 
، '��وت، -6�Gا� ، �"#Nا� �  .1992، 04ط "�� هللا أ'
7- 
��n# أ'  ="#G ث� و¿  
L =TGا� l�GIا� �%T<ا� ،
�#T<ا'=  �زوق ا��� �<G  ،=TGا،  :ت ا���S�' س�T�Z #8ر# 

  م.1981، ھـ1401 ا�?��� ا��ط%�� ��%?� وا���زu8، ا�9aا<�،
���L وا�9وا9a�#' #8ا<�، دار ا��Qاق، '��وت، د ط،  -8Iق ا��mا� ،
QN�ح  �8� ا�!P2002.  
9- ���" �<G  ::��c ��cو ��'���� :�N� ،��'��#$� ا��رت '��� آن دوزي، ت�>�� ا�>#M%8و$># ر 
ارة ل ا��j#ط، وزا�%��>

�ر�8 ا���ا���، ط M<aم، ا�!cوا� �L#N;م.2000-م1979 ،01ا�  
2012�t#ح $�ار، زوا8# ث#<�ة  = ا����C إ�b ا�Q%����، وزارة ا�;�L#N، ا�9aا<�، د ط،  -10.  
  .Qc 2012� هللا  N!ت
،  Q#رك $��tي،  ��a أc!م ت�ات،  %?�رات وزارة ا�;�L#N، ا�9aا<�، د ط، -11
�9 ا�?#ر�� �º'�اع ا���tي،  ھ#رت>#ن،  �$9 دا<�ة ا�>�#رف ا�"! ��، '#"�X، ر. أر����، ر. م.ت ھ�تT>#، ت.و. -12� 

  م.1998ه، 1418، 01ا�?#ر��، ط 
   u<a ا���S ا���'��، ا�>��a ا��"�©،  ���Q ا�?�وق ا��و���،  �I، د ط، د ت. -13

 وھ�ان  -14L اء�tا��'#ط وا� :
��Qc�، 13 ع ،�وا�D>#QN ا���Qى،  ��a اPf#��، وزارة ا�?�ون ا��8%��، ا�9aا<ا�>M�ي '

x 01رس#  ،-  D8�'م1973أ.  

   



  *X�Y�Z ��W– .زوق ا����ي /دأ��  
 

  

 2021 أ����� -29 �دد:�ا                             550

 ا��bا��:

�ب  a� ا��8= ا���tوز آ'#دي -1N�8 =' �<G ، ت ،©�G<س ا�� #Nا�:  ،R8�Gدار ا� ،�<C8# $#'� أ��أ��  G>� ا�?# 
 وز
 .732م، ص 2008ھـ، 1429ا�N#ھ�ة، 

2-  �c�' �P#Z ��Q9ا<�، طaا� ،u8ز�زارة ا�;�L#N، و G>� '#ي '#��#��، ا����C ا����� �>%�Nm ت�ات، ا�>���L ا��و��� ��%?� وا��
2011x  ،1 340، ص. 

 .u<a 408 ا���S ا���'��، ا�>��a ا��"�©،  ���Q ا�?�وق ا��و���،  �I، د ط، د ت، ص  -3
رM%8#رت '��� آن دوزي، ت�>�� ا�>�#$� ا���'��، ��N: ����'�� وG  ::��c ��c>� "��� ا�%��>
 و$>#ل ا��j#ط، وزارة  -4

 ��Qmا���، ا���ر�8 ا��M<aم، ا�!cوا� �L#N;392 -391، ص 5م، ج2000-م1979 ،01ا�. 
���L وا�9وا9a�#' #8ا<�، دار ا��Qاق، '��وت -5Iق ا��mا� ،
QN�ح  �8� ا�!P،  ،300، ص 02، ج 2002د ط. 
20�t#ح $�ار، زوا8# ث#<�ة  = ا����C إ�b ا�Q%����، وزارة ا�;�L#N، ا�9aا<�،  %?�رات ا���f، ا�9aا<�، ص  -6. 
�س  -7T�Z #8ت  #ر ،=TGا� 
��n# أ'  ="#G ث� و¿  
L =TGا� l�GIا� �%T<ا� ،
�#T<ا'=  �زوق ا��� �<G �S�' ،ا�

 .413م، ص 1981ھـ،1401وا���زu8، ا�9aا<�، ا�?��� ا��ط%�� ��%?� 
8- 
��n# أ'  ="#G ث� و¿  
L =TGا� l�GIا� �%T<ا� ،
�#T<ا'=  �زوق ا��� �<G   ص ،:Tt� u$�<ا� ،=TG411ا�. 

، دار ا��Sب ا�9aا<�ي، '��وت، ط  -9L#N;9ا<� ا�aت#ر8_ ا� ،�"#Nا� � .171، ص03م، ج1992، 01"�� هللا أ'

�9 ا�?#ر�� �º'�اع ا���tي، .و. أر����، ر. '#"�X، ر. ھ#رت>#ن،  �$9 دا<�ة ا�>�#رف ا�"! ��، م.ت ھ�تT>#، ت -10� 
 .5239، ص 17، ج1998، 1418، 01ا�?#ر��، ط 

11-  ��ي'=  G>�  أ'� Qc� هللا"ھ�QN#�� ا��ا� �<Cر '= أ#�j<ا� =' �<G  =' در#Nا� �Qc 9ا<�يaا�"  _�?�#' ��M?و "'#يّ "ا� ��
 X�#�n#��"ة ا�?�_ دو�ي '#�#' �<G " �%" 1930 �8�� 
L م""¿D�8  "ھ��' = "
�Q�8  "أو�`"'�ا<�ة  "أ�n� "أدرار"'

�ب ا�9aا<�#�'%aن وا��ه  ي#�ن وا��ھ# �# " G>� ا�X%' �a8�Z =TG" # # و ��># و ��t# وأ : إM�NL# و " Qc �<G� ا�N#در"
X��8�ت" �Nm%  
L #�]#� #<�#c ،" ر"� " "ا�?�_ '�أ�  
L �8ءان ا����N>: '�را"� ا���ت¿Dث� ' "ھ 
�Q�Fزاو�8 ��ا bإ� DN

�nي "ا�?�_  �<Cوف 'ا "أ��ھ�ـ "�>#mا� 
c#QTا�  
m�<ا�  �Qc ='"  �8��Q' uNت 
 "ر�#ن"�ا<�ة � C#��#ً ا��#'�� ""#�
"وا��

�ا�G' #M%c ��Q20وت���، L
�ات ��أ M�L# (ا�Nt: ا�>#��%" uQ" #M�L R�< و�G%ا� ،:��Pأ�Ttا�� ،R8�Gا� ،k>ا�tا� ،(�  ،

 DIGت #<�
 ا����م ا��
 در"c #M%�ه L :j�� د  = ا�$#زاتو�� أ$#زه�c b�c :�"ة درا��L ل!Zج  = ، و�jأن ت ��'

"زاو�8 ا�?�_ c#QTا�  
m�<ا�  �Qc =' �<C8%� (أو�`) ا "أ�  bإ� DNر8و����' b%�ت ��c�?م ا�� ��#م '�F"��  �ر"� ����

�8�Sر ا��8%�� وا��� fت ا#Q�#mب وا�!mا�:�Lوا bاً إ���Tوت ً#T8ت�ر #M��c ا�>%��  ، و�� أ��ف XQTم ا��822  
رu8 ا�;#�
و�� �cف '�;�ة رC!ت: "�اء داDZ ا��ط= أو  c =c>� �#ھ9 ا�;>#��= c# #ً،  م2009ا'�D8  19ھـ، ا�>�ا�L �ـ 1430

�ن c x�%L= ذ�c �898 #  V= أر'��=  ���h� =�' #  ً#t و�;� و��ح، و = %tا� b�� 
Lو `��#Iف '�;�ة ا���c #<�Z#ر$:، 
���#':" ا����C ا�����" وا��
 �I' =G�د ا�M�L RGQ#، وا��
 ">#ھ# 'ـ" ا����C ا����� إ��Nm%  b ت `��#Iا�� Vا'�= ت� ��W� ت

�ط#ت وا��#دات و # �8'© ت�ات  = ا�Ma#ت" و = Z!ل ا��%�ان     ت���aM%  ly ا�?�_ mj<ث#ر وا�eم وا!cfا k�'
�ل.." و�� $>�L u: ھWا ا���#ب Itاب وا��'f#' ���Nم ا���cل و���#': ھWا وا�Wي �#ل M%c# " أ���a%  #M ا��?� 
L1084 

�># أ�: �Q: إ�b أن  #دة ا���#'�= n ت�%
 '#��yورة اN�c#د ا�?�_ وت�GtP752  :�%Q '�= ا�9aء اfول وا�;#�
 وc�د  ،ً#;G'
 #  D� u<a8 يWت ا��#ر8_ ا�#Q�m�<� #M�a" #<'ور ،©>#Gض ا��c :' ب�y��L �%Tب وا�#���� ً#t�#j  #M�L وأن  # $#ء ،#M�

 G>� '#ي '#��#��" و�>�ا$�� ت�$>� ا�?�_ أ��h . 07، ص1ھ® ودب و�C�8 n. أ�G  �h>� '#ي '#��#��، ا����C ا�����، ج 
�ب ا�9aا<�ي، . 362، ص2، ج�>I�ر �Tt:ا%aم ا�!cإ'�اھ�� = أ �c#Qm�� 
GQP دار ،
"#Tوا�%?�، ¬�دا�8،      '= ا�

 G>� '#ي '#��#��، ا�>I�ر . و�>�ا$�� اf'�#ت ا��
 �cف M�L# ا�?�_ ا�9او�8 أ��h 90، ص 2ج2014، 02ا�9aا<�، ط 
Tا�x  ،�'#1 340، ص. 

12- .#MLأھ�ا :�!Z =  �NGإ��: ا�9وا8# وت 
 و'WMه ا���>� 8��د '%# ا�?�_ إ�l�mI  b ا9�nواء ا�Wي ت� 
13-  =  �%c �
 ا��8#���= ا�f ،=��N'#Tن  # �#ن �L: ا���j و�L #Mء  ;�!ت#%Qا� 
L :'#?ا�9او�8 أن ت 
L ً#Q�c ��� اWوھZ ه#%t�#

 #%� :��L ،ة��N�ا� 
L،#%%8د `�#j8 nط أ�� ،��Z :�L  �ML #و$�ھ #<;�C = �<ا� ��#] �<�Gا���>� ا� "R8�Gا� 
L و�� $#ء

 "%%:، '#ب ا��G>�، ر�� L �$#  ='ا :$�Zأ R8�Gا� ،"#M' �Cهللا ا'= 4169أ �Qc �، أ�G  :�h>� '= 898� ا�9Nو%8
 أ'
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�اد  ��وف، دار ا�D�a ، '��وت، د ط، ھـ، "%= ا'=  #$�، NNC: و�Zج أC#د8;: و��c ��c:: 273 #$� ت c ر#?'


 DyL ا�b�c :Nt ا��Q#دة، ر�� ا . �># أ�Z$:1395، ص15ھـ، ج 1418L ب  # $#ء#' ،:%%" 
L يW ���2687 و�#ل ،
:%c :يW ا���  DQ� =  R8�Gا� 
L `�y8 
"ھWا � n ®8�¬ R8�C��L: إn  = ھWا ا��$: وإ'�اھ�� '= ا�Dyt ا�>9jو 

.":htC :�hأ� b"��رة '=  " =' bT�c =' �<G   ي تW ك ا���#Gyة 279'= ا��mc ي، ت إ'�اھ��W ھـ، "%= ا���
�Q��  ���ض، ��c ط ،�I  ،
Q�Gا� 
'#Qا� btmI  ��Qm 51، ص 5م، ج1975 -ه1395، 02و. 

�ة ���Q#دة، و�� �#�X أ"#"#ً ر'#ط#ً ��Ma#د. أ��h: "�� هللا أ -14�jا� 

: ھL�Iا� b%�<�#' �8ا�9او ،�"#Nا� ��9aا<� ت#ر8_ ا'

، دار ا��Sب ا�"! 
، '��وت، ط L#N;25، ص 1954-1830، 04، ج 1998 ،01ا�. 

15- x  ،�'#Tر ا��I<ات، ا�� .340، ص G 1>� '#ي '#��#��، ا����C ا����� �>%�Nm ت
�ن '9�# -16L�  �
 ذ��اه، وھ�G# � وت�ا� :"�Nت X�  vj� bإ� ®T%ھ#ت: ا�9وا8# أن ت ��#C نf ،:إ�� ®T%هاو�8 وتWھ  ��#Gا�

 ،
L#N;9ا<� ا�aت#ر8_ ا� ،�"#Nا� ��� n ����� وTCº� n#ن. أ��h: "�� هللا أ'�Q�� �Q�#ا�9او�8 زا<�ة وط b# � إ��ا� 
تFت
 .26، ص04ا�>I�ر ا�T#'�، ج


، ا�>I�ر �Tt:، ج -17L#N;9ا<� ا�aت#ر8_ ا� ،�"#Nا� � .267، ص01"�� هللا أ'
 .347، ص 1#��، ا����C ا�����، ا�>I�ر ا�G x  ،�'#T>� '#ي '#�� -18

 وھ�ان وا�D>#QN ا���Qى،  ��a اPf#��، وزارة ا�?�ون ا��8%��، ا�9aا<�، -19L اء�tا��'#ط وا� ،
��Qc�، 13 ع ا�>M�ي '

x 01رس#  ،-  D8�'26، ص 1973أ. 
20-  :�hي. ا��aMا� u'ن ا��ا�Nا� bد إ�����L وا�9وا8# و %�M  = �8ى أن �?Fت ا�9او8 �8�Iق ا��mا� ،
QN�ح  �8� ا�!P

 .301، ص9a�#'02ا<�، ا�>�$u ا�T#'�، ج
21-  ©Z ة ¬�ب�Cدر$#ت ���#ً ودر$� وا u'ل أر�
 طmZ =�' V9ا<�ي، وذ�aا� 
'�Sب ا��%aا� bIأ� 
L ات�uN8 إ���� ت

 Dm8 :��$ #  اWوھ ،ًn#<� �$ث!ث�= در bون در$� إ��?c ض�c 

، و'#��Á�%8�¬b�c 8�G، و'�= دا<�ت'�Sدان ا��Tا� �
b�c  b�c D<�?8 u'�  ���
 و �ر�8#��#، و8�� إ���� ت�ات إ���>#ً وا"�#ً �C#T  b�c ��<8 تb�c �89 ث!ث� آnف �#  
دو��

 #Mت�c#� X�#��#�l�#P =�c �%8�  X، و %�Nm $�ارة وت���رار8= و #Mت�c#و� X��ث!ث�  %#ط� ر<���T وھ
  %�Nm ت��
رار ت%�9ع  �8%� أد >�ن، و %�Nm ت�ات ا��
 أM�mc# أ">D�� #M ا����� و�#�c#� X�تM#  �8%� ت>%DQ� ،©�m أن �8%� ت�>�


 ا��Nن ا�c u'#T?� ا�>�!دي، أ�G  :�h>� '#ي '#��#��، ا����C ا�����، ا�>I�ر ا�T#'�، جL ا����� � #c45، ص 2ز  .
 .11، ص 2011 %?�رات وزارة ا�;�L#N، ا�9aا<�، د ط، Qc� هللا  N!ت
،  Q#رك $��tي،  ��a أc!م ت�ات، 

22- x  ،�'#Tر ا��I<، ا�����ا� ��C#��، ا���ي '#�#' �<G 1 343، ص. 

، ا�>I�ر ا�T#'�، ج -23L#N;9ا<� ا�aت#ر8_ ا� ،�"#Nا� � .170، ص 03"�� هللا أ'
24- x  ،�'#Tر ا��I<، ا�����ا� ��C#��، ا���ي '#�#' �<G 1 341، ص. 

، ا�>I�ر ا�T#'�، ج"��  -25L#N;9ا<� ا�aت#ر8_ ا� ،�"#Nا� � .174، ص 03هللا أ'
26- x  ،�'#Tر ا��I<، ا�����ا� ��C#��، ا���ي '#�#' �<G 1 345، ص. 
���L وا�9وا9a�#' #8ا<�، ا�>�$u ا�T#'�، ج -27Iق ا��mا� ،
QN�ح  �8� ا�!P02 308، ص. 
 .355، صT01#'�، ج G>� '#ي '#��#��، ا����C ا�����، ا�>I�ر ا� -28
�ن '�= ا�9وا8# ا�N�8>� أو زوا8# ا�>�ا'�m=، وزوا8# ا��mق -29��t8 =�;C#Qا� k�' نf L �"�  ولfع ا�%�#L ،��L�Iا� 


� زوا#8 ML 
��hه ���Q�m و�?� ا����...و = ث>� ��ى ا�M%�' ��I# و'�= ا�Ma#د وا���� وZ� � ا��Ntاء وا��S'#ء، أ # ا�%�ع ا�;#�
�Iق ا��mت#ر8_ ا� ،�"#Nا� ���L، وا��
 ��M%c D# أ�M# ¬�� ذات أھ>�� Z#رج ا�>%#ط� ا����>�� وا��ار اfم. أ��h: "�� هللا أ'


، ا�>I�ر ا�T#'�، ج L#N;9ا<� ا�a26، ص 04ا�D�?' WZF8 n ر�Iا ا��Wف  . وھ�c ��L�Iن ا��;��  = ا�9وا8# ا�f ،م#c
�yا� Xyا�� # �%c و��د ا�#Ma� ة�c�ا� #M%c.Vورة ذ� 

30- x  ،�'#Tر ا��I<، ا�����ا� ��C#��، ا���ي '#�#' �<G 1 353، ص. 
31- x  ،:Tt� ر�I<، ا�����ا� ��C#��، ا���ي '#�#' �<G 1 355، ص. 

، ا�>I�ر ا�T#'�، ج -32L#N;9ا<� ا�aت#ر8_ ا� ،�"#Nا� � .360، ص 05"�� هللا أ'
 .351، ص 1ا�G x  ،�'#T>� '#ي '#��#��، ا����C ا�����، ا�>I�ر  -33
34- x  ،:Tt� ر�I<، ا�����ا� ��C#��، ا���ي '#�#' �<G 1 356، ص 
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35- x  ،:Tt� ر�I<، ا�����ا� ��C#��، ا���ي '#�#' �<G 1 356، ص 
36- x  ،:Tt� ر�I<، ا�����ا� ��C#��، ا���ي '#�#' �<G 1 357، ص. 
�� ا��ط%�� ا�9aا<��8  -37�G1954-1930ا�Nا� � .99، ص3، ج1992، 4دار ا��Sب ا�"! 
، '��وت، ط#"�، ، "�� هللا أ'
38- x  ،�'#Tر ا��I<، ا�����ا� ��C#��، ا���ي '#�#' �<G 1 360، ص. 
 .G 363>� '#ي '#��#��، ا����C ا�����، ا�>I�ر �Tt:، ص  -39
40- D�?' م، وزوا8# ا�9واوة#c D�?' #8ب ا�9وا#Pي أWط ا�#mG�nا =c و�� ت��� ا�?�_ ا�9واوي  DQ"ص، و#Zح ھ#ت!Pإ :

���L وا�9وا#8Iق ا��mا� ،
QN�ح  �8� ا�!P :�h#م. أ��د وإط#M$و ��c =  #Mt�" ة��" bإ� #M' ع�#�9aا<�، ' ا��Zfة وا��$
 .328، ص 02ا�>�$u ا�T#'�، ج 

41- x  ،�'#Tر ا��I<، ا�����ا� ��C#��، ا���ي '#�#' �<G 1 363، ص.  
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 ا�(�) إ&%���ت*+  ا�%�/ّ� +- ا�,�9ظ 37 ا���56ن أ�3 وإ��اھ�0 ��د/. �- ا�,��
  )1939 – 1919( ا��<ا=�/� ا��ط;��

  ��6رB �C,����� درا&�

Contributions of sheikh Abdel Hamid Bin Badis and Ibrahim Abi yagzan to 
the Algerian national identity (1919 – 1939) 

Acomparative analytical study 
  

  +�� �����3 د/
����   1 '#ت%� $# �� ا�"! �� ا����م 

Belarbi.omar83@gmail.com 
  

  29/07/2021 :ا�6*�ل �Bر/)   24/10/2020 ا
ر&�ل: �Bر/)

efا���:   
 ت��دت -�@ ا�1#دق، ا��ط%
 وا�%;#ل ا�%�� ا��9#ء ذات ا�56ة ا��123#ت  / ا�.!-�� ا�,��� أ*!م (��)�

#A(اھ�  C*��ا �3#ط#تA# وت%�#�D /��"#�" /��%,  9)#ءEء '�/ و / '#ر*�/، وأد'#ء وGHن ھ#� J�3ا *)� ا���K,� /' 
L)د#' J�3إ'�اھ�� وا� 
��"# ا��5(/ ا��NO#ن أ' #KAت#�- #A�� /  P$أ ��A9ت QK�RKي ا��TاURر  / ا�#Vآ Xا��"#� 

�#ن \�وخ  / Y�6ّ�E و # ا�"G�K#ر(� #A� ]�#' �V^ت *�_ ا# �O  �)�Aط%�� ا���" P�OD #� ،ا� #KA%  _ظ إ�#O)ض إ�T#K 
،/�)�TاURا� �Kھ#XKوا� 
D b�O,ت �;A� �)��D و �)�
 ت�'D )�� ا^و"#ط�وإن ا�3 Q)��Kا� #KA( �%3#طc-! Yن أ�#� 


� ا��ط/، و-f وا���و'� '#�"!م  ,P�$ /1 إ�3#ء ھ� ذ�e ھ�ف و�#ن ود(%�# ت�'�(# ت����K#، إ.!-�# �3#ط#� G 
g�;) Gر و#A%) أ #م �"#�Xر(� ا�#K��"Gرب ا�د #$��، ا#,D ء#K��ا� �"#�" �X��6ا� ،L�%Rوا�� P� .�� �Y  # و
�ن ھGHء ا"�2�م و�� وا��2اD#ت، '#�)�ع,�1Kا� �*�KR  /  PT#"� ������ ا�,�ة، ا���'�� ا�K�ارس تL�"j أھAK# ا�
�l'�� ا����ا� #A�D#OVا*� و� $n /  �A�Aا���2 *�_ ا�3)#ب �XK#*�ة و��ادي �KR��#ت �e�5 و�A,�D ا�m�,1، ا��(/ و�

،�A�� وأ �Aت�
 'HXKو����O�� �A#م ود*D ��#�ا� ،�.#�Kوإ�3#ء ا� �D#,1ا� 

و ا��(%
 ا�.!ح �oضA# وا��*#K�$Gا 
  ا^*K#ل.  / و��oھ# وا���'�ي

�(� ؛ا�.!-�� ا�,��� :ا����9	�� ا����gتAط%��؛ ا�� .ا�URا�T(� ا^ � ا�"G�K#ر(�؛ ا��X#"� ا������؛ ا�
Abstract:  

The reformist movement’s flags are considered to be among the inimitable personalities 
of enlightened giving and sincere national struggle. Their talents and activities varied. They 
were seasoned politicians, preachers and brilliant writers. Among these were Sheikh Abdul 
Hamid bin Badis and Sheikh Ibrahim Abi Al-Yaqzan, who devoted their entire lives to 
purifying Algerian society from the effects The colonial policy and the cracks it left behind had 
a great impact on the foundations of national identity, as each of them sought to awaken the 
consciences of the Algerians, and to contribute to achieving an intellectual and educational 
renaissance in popular circles. Creating a generation imbued with Islam, Arabism and 
patriotism, so that it does not weaken or collapse in the face of the integrative colonial policy. 
The scholars fought the policy of France and naturalization, and everything related to heresies 



  �����3 +�� د/
 

  

 2021أ�����  -29 �دد:�ا                                              554
 

and superstitions. These reformers used a number of means, the most important of which is the 
establishment of free Arab schools, to teach the Arabic language, its culture and the rules of 
religion It also opened them to associations and clubs to help young people get rid of their 
ignorance and illiteracy, and to invite them to carry out their responsibilities in the 
contemporary world, and to establish The press, whose purpose is religious, social, educational 
reform and other works. 
Key words: The reform movement; National Identity; Education; Colonial policy; The Algerian 
nation. 

 :��ّ6�  
� #ت O ت و#���داتY إ�_ ا�O;#ء *�_  �AR  P�' _�" �TاURإ�_ ا� 
X��6ل ا�!�-Gل ا�E5 د% 

�(� ا��ط%�� Aا^و�_ ا���123 وا� �)��Kى ا���ا�URاU�� �)�Tداد ھ5ه ا��X#"� ت�6X# و\ّ�ة '�� ا-�G#6ت ا�5
 �(* J�3دھ# ا��O)ل و#K3ا� 
D ت�Aظ 
�اد ا��" #Aت# #*U' ��-!.ا� ��G-�!ل ا�URا�T أ(/ '�زت ا�,�

/�,�1Kا� /  �ّ�V #AK*U�)ي و�TاURب ا��%Rد �  / ا�#Oا� eأو ت� ،Y#و���و  L)د#' /' ��K,و*�_ ا�  �A"رأ
  ا�J�3 إ'�اھ�� أ'
 ا��NO#ن.

 
D ��3كKا� PK�إط#ر ا� 
D /�2�3د '�/ ا��ARا� gر  �ى ت�#ت#Aإظ �إن ا�A�ف  / ھ5ه ا��ر�� ھ
6�ف $K��� ا���K#ء ا��K�XK/ ا�URا�T(�/ وا��ا �� إ�_ ا���دة '#�QK�RK ا�URا�Tي إ�_ "#'A* b�ه '�� .

ا���X��6 و*AT!K#  / تf)�l، و�EاD#ت، و\��ذة، و'�ع، و�X��D "�#"� ا�JXK ا��
 أ�,Y' #A�O ا�دارة 

 o#(� ا�1��'� و�Q إ�R#زھ# وت,A�Kّ# *�_ *#تb ا��2�3/.D و��� ا�.!حHX  C�#�D ،Jا�...��,Kا�  

 f)�lھ5ا ا�� ��' :
�ض�ع وھK�� ��X�Tط�ح ا�\�#��� ا�� #%%�K) �)�Kا� Qا��و / ھ5ا ا�b�9%K وا�
K�R  PE�Y، و'�� ھ5ه ا��X#"� ا�"G�K#ر(� ا��RA%KK وا��ا �� إ�_ U$ b�Eا�Tي f)�o ���6د ا�URا�Tي دا


 *%� ا��2�3/ وا�_ أي  �ى *#K�$Gة ا�.!ح ا��D UT#�
ء  # ھ
  �#�� وأط� ور\ P� 
D Y%وط /*
�(� ا��ط%�� ا�URاE �)�T!ل ��Dة  # '�/ ا�,�'�/ ا��#����K/؟ Aا�,6#ظ *�_ *%#.� ا� 
D #Kھ#"  

:#A%  ��*�D تGؤ#Xة ت�* ��X�Tھ5ه ا�\�#��� ا�� C,وت%�رج ت  
   # ھ
 أ'�ز ا�PT#XK ا�.!-�� ا��
 داA%* QD# ا�2�3#ن ا'/ '#د(L وأ'
 ا��NO#ن؟-
�#��N� /�2�3�� Cة وا-�ة ��D n2) #K�Dة ا�.!ح 'E �61#ّ.� وا�O;�� ا��ط%�� '�61 *#ّ �؟ - Pھ  
- #Rت #KAD�
 و�D ا�2�3#ن bDو Pط%��؟ھ��(� ا�Aا� LKر(� ا��ا �� إ�_ ط#K��"Gا �"#�Xه ا� 
  ا�,�9ظ +�h ا�%�/� ا��ط;��: -1

1-1 -/
  ,#وGتY ���1�ي ��,��K د�7ع ا�- ��د/. +- ا���i وا�D L)ا'/ '#د ��K,ا� �(* J�3أ ا��' :

X��6ا���#ن ا� 
D �TاURا� f)5و�� _�Xت 
��ا ا�"G�K#ر(� ا��#'1 
K,�� ط/، و�� $#ء��K# 2ا��(/ وا� ،

 �A%�' جUKون ت�Oا� e5ت ت�Eون، و�� أ�� ��ا�"!م  %5 '; #KA%�' QK$ �� ])ب و #ز��ّن أ'%#ء '/ (j' ��أ
 �A%  C��
 ا��Xاء وا�;�اء، -�_ ت�D ھ��-�
 ا���X وا���X وتD �A%�' g�jء وت#Eا�3�ة وا�� Cو� 
D

 �TاURا� Y أ #)�TاU$ #K�X  ة *%�1ا���ب '#O-5 أ%  
وأ'�ه ا�"!م و(URم 'jن  ,#و�� ا���A%�' ���6  # ھ
�A9'ات,#دھ� وت�ا 
D �)Uت #Kإ� ،bO,أ %�� و�/ ت� Gرة 3إ#;,�#' /)�A(%Kوا� /�(R�Kه �� رد *�_ أ-� ا��R%D .

J)ا��#ر 
D �)�TاU$ � د أ�  . 4ا��l'�� و�6_  # $#ء '�D Y-#ت *)#س */ *�م و$



  ا��ط;�� ا��<ا=�/�إ&%���ت ا�(�) +* ا�,�� �- ��د/. وإ��اھ�0 أ�3 ا���56ن 37 ا�,�9ظ +- ا�%�/ّ�    
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 �)�TاURن ا^ � ا�j' J�3ا� ��jD Gو #A1T#1Eو #A�D#OVو #A�lو� #A%)ود #A2)ت#ر #Aو� P(� /  دة�$� 
��X��D أو #X��D /  m(1أن ت /�K)5 ن�Kت��� Gو #���£Kت G ��-#%ل ��� إ���  / ھ5ه ا��O�" :!T#� �A(2#طD ،

�$��# ا^ � D ا�,#ض�ة J)ا��#ر g,. 
D #%3�D /,� #%وأ� ،#%"#X-ر�# وإ�'#"K%# وG ت�)�ون */ \�
�دة �K# ت���C وو$�ت �P أ � ا����# و�5Aه ا^ � ت#ر(A2# ا�,#PT!R' PD ا$�  �����Kا� �K�XKا� �)�TاUR�

 CX�� �)�TاURل '#ن ا^ � ا��Oا� 
D مUR) �V "�.#2ا� #A�D#OV #Aو� �)�lا��(%�� وا�� #Aو-�ت #A� ل#K*^ا
#X��D6.  

' ��D /  #ھ��#�X��D C# ت��D PK#ن  / أ.�f ا^ �ر *��Y ا��
 "�_ إ�_  , 
�¥ ا��6O£K/ وا��
#A� Q'#ت 
X��D ن#�� Gإ 
، Y(%D و-5ر 7$#ھ�ة *�_ ت�"���D Jة أّن G و$�د �¦ � ا�URا�T(�، وأ�A#  # ھ

� ا���123 ا�"! �� -�@ �#ل:,  /  L)ا'/ '#د J�3ا���123  ا� �,K' �-د#D �9�o fأ-5ر أن ت�ت�"
 G �� !"ط%�� ا��
  (�X¨ا�D #ھ�V)� أ��وت Y�� 

 ا��#�� ا�"! D #ھ�Vء أ
�X) P' #و-�ھ �)�TاURا^ � ا�


 ��N ا�Q�KR '��ا ��;�  / أ*;#ء ا�"!م"D8.  

و(,5ر ا�J�3 أ(;#: "  / ا�j) /)5ت�ن  / ��o ت#ر(2%# وض���K# ود(%%# وا�5(/ ھ��AD إ'9#ل ا��(/ 

ء"\ P� P(� /ط��ق �P أ-� وا�D b,�#D " ل�O)و "��K9وا�.  

O� "�_ رK$ L�T��� ا���K#ء ا��K�XK/ ا�URا�T(�/ *�_ ��3 ا�£�D#O ا�"! �� ا���'�� واU�*Gاز �
�K# تg��2 ا^�Dاد،  #Aت# �OK' g��2ب ت��ل:" إن ا�3�O�D ،/�)�TاURس ا��6� 
D 
'#���اث ا���'
 ا�"! 

."YاتU�K و Yت# �O  ء#O(' Gإ f�3� ء#O(� Gو  
� L)ا'/ '#د J�3ا� ¥Dن:و�� ر#*�� ��X%Rن ا�j' ورأى L�%Rاع ا���  P أ�

� #ت وھ
 ا���l ا��
 ����ب 'A# و��jدب ا��;��k ا�����6OKا� 
� #ت وا���Kاث وھOKا� eع ت��KR  
: ھ

 *�_ أ"#"A# -�#ت%#.%(� 
  '»دا'A# وا���O�ة ا��

��&��kا� ��k;ا�� ����Kق ا��O,ا� ��-#� /  �Eآ f�3� #  f�\ ن�
 أن (�D P£Kو: ت� ��*#K�$Gوا ��"#�Xا�
#KA%�' C9'ر 

 ا��O#م 'A# وا�m�#1K ا��D #��#ن *��P£  Y  # *�_ ا¬�E  / وا$)#ت ا��
 ا\�� #  P£ 10.  

 ��"#�Xا� ��X%Rا� ��-#� /�' ����3  �(oو�� ت�/ ر #X��Dو �TاURارت)#ط '�/ ا� Qو� �و*�_ ھ5ا ا�%,
�K��XKا� UR* �OD �� �Oا� ��X%Rا� n2) #K�D # ب  أ���9 '#�(ت�  C�O' �)�TاURن ا^ � ا�^ #Aإزا�� /*

� #ت O  ث!V 
D ا�,�1ت L)رأي ا'/ '#د 
D �)�TاURت ا���123 ا�# �O  أّن c-!� وھ�5ا ،/�K�XKوا�
  أ"#"��:

  ا�"!م ��(/ و-;#رة وأE!ق و"��ك.-
  ا���و'� ���l و�D#OV وت#ر(J وا��K#ء. -
-  ��ط/ *�'
 إ"! 
 وھ� �TاURا�
  .U$11ء UR�) Gأ */ ا��ط/ ا���'

�-�ه ا�5ي ت)%_ *��Y ا���123 ا���'�� D ة ا�"!م�Tرج دا#E �TاUR�� �Eآ P(O�X  P�2�) G �AD
�ة '�/ $Q�K ا��K�XK/  ،12ا�"! �� ��3�f ا�URا�TيE^ا إ�_ ا�*�) �AD Y' ��Xم د(/ ا�)�3(� ا�5ي ت!"�#D

�_ ا�6%�س وتm�,1 اUل وت�O�ر ا���(�و'Y ت%Oوت �T#O�� �OKا� Y��* م�Oا�5ي ت � #ت ا��T#O�، و*��Y�D Y ھ
 _�X) 

 أو E#ر$�Eدا �)�Aت P�ا�QK�RK�� ��123 ا�URا�Tي و(�#  P�3�5A� #%�1- #ه ا���123 ض� 

#A' س#XK�#'13.  



  �����3 +�� د/
 

  

 2021أ�����  -29 �دد:�ا                                              556
 

 
�ن ��PK *�_ ا�,6#ظ *�_ تO#��� د(%%# ا��K�X  #%�^ن و�K�X  م��ل ا�J�3 ا'/ '#د(L:" إ�%# �O)
�ل أ(;#" إن ا��(/ ت�O)ب وا�)�3". و��ة وا�X!م '�/ ا�3�E^و�,�ص *�_ ا ،
�#Xل إ�#K� P��ا إ�_ *

"#A' ن#A�X) G �K�N* ة��ن  �#9)�ن د(%�# 'jن ���ن  �K�X/ إ"! # ذات�# و�K) G/ أن �14K�X  /,%D إذن ،
�RKت ا�#�D Q�K$ LK) أن fR)، و����ا�� b)ط� /* Gإ�_ ھ5ا ا�"!م إ P1� ء#Xي ر$#ل و��TاURا� QK

  .15و'%�/ و'%#ت

6
 *#م D1937  

 $K��� ا���'�� وا������ ا�"! �� 'XO%�9%� ا��D ض�ة#,  L)ا'/ '#د J�3ا� _Oأ�

 ا�"!م و$��# ا��(/ ا�5ي (,��م D #��N� #K� /,و� ":
�) #  #A�D وا�5ي $#ء ،#Aإدارت L�R  أس��)


 أ$%#"A#... وھ� ا��(/ D ���#X#دة ا���ة و"#R� G ا�5ي ���#Xد(/ ا�� Yأ� #%K�* ،Y�;6' هللا Y��* #��9D ا�5ي
"Y� °��و� Y� C3* 
�D Y� �E _�* #%ت#�- gOھ��# هللا *�_ أن ت#�D ...Y' G16إ.  

أ # n2) #K�D ا���l ا���'�� (��)�ھ# ھ
 و-�ھ# ا��ا'�9 '�%%# و'�/  #ض�%# وھ
 و-�ھ# ا��OK#س ا�5ي 

 و-�ھ# ا��X#ن ا�5ي �Y' L�O أروا-%# AD ،#وأ-6#د� #%T#%'أ /  #���' /  
'jرواح أ"!D%#، و'j) /  L�O� #Aت


 ا�L6%  / آGم وآ #لD # ر، و#�Dأ /  PO�ا� 
D # و �T#O* /  f�Oا� 
D #K� 
6
 ��Nه �17��Y' U وھD ،
#��
 ��Dه وD �'و��ا� C��-ا 
# ��  £�K# '#تY  �#�� "ت�� ا���/ ا�£#�
  / أر�#ن ا���123 ا�URا�T(� ا��

�ل: A��,)18# ا�"!مO)ر" و�  .� /,�"19�PK *�_ إ-�#3�#D /�%" 5%  #AT�f ا�e��K) Y�l�' @(3�K ز #م ا^ 

U��) L)ا'/ '#د J�3�#D  ب�lKا� J)ت#ر 
D #A� P�£  G و-;#رة �D#O£' �TاURا� C%oأ 
'#���و'� ا��
URا� /�K�XKء ا�#K��ا� ���K$ �R� 5اAو� 
ا�T(�/ ت,PK ا�3�#ر ا��#�
: ا�"!م د(%%#، ا���'�� ��l%#، ا�"! 

  .20ا�URا�T وط%%#

 ھ5ا ا�j3ن:D ل�O�D ي�TاURط/ ا��� ا�AD ��%ط��ن ����123 ا��Kا�£#�@ ا� /��ط/ "(%X أ # ا���� f

�ط/ ت�$f *�� ت#ر(2�� �(X%�#'و P(O�XKا�,#ض� وآ #ل ا� m�#1 و 
 Yأ�Dاده ا�5(/ ر'�A�9 ذ��(#ت ا�K#ض
 G /K� ف�\ !D ،Y��K"و YK"ف ا�\ _�* �ND#, و ��K�*وا��1#د(� و ��K�* �;A� /  Yا$)#ت�وا��O#م '

"Y �O� ��K" G /K� ��K" Gو Y%ف وط�\ _�* cD#,)21.  

�ل:O�D #;)أ Y��%وط _�* L)ا'/ '#د ��H)  �'ا��وا eت� 

 وط%
 ا�2#ص وت�6ض *�AD �TاURأ # ا�"
� #ت
 ا�K�X  ��123�ة  %Y  )#\�ة، jDرى  / ا��ا$f أن ت��ن ^$��D Yوض# E#.� وأ�# أ\�O  P�� 'jن 

��K# أردت  
3
ء ت�Y' P1  )#\�ة، و�K# أ�%' P1أول  # ت� 

 -#$� إ��Y  أنE� #تD 
أ*K* PK! و$�ت%

 -#$� إ��Y ھ�5ا D C%� #K  �£��e�5 أ$��
 إذا *C �E �� C�K  / �#-�� أو أ ،Y Gوآ Y�# و Y�#$وإ�_ ر


 $Q�K ا^-�ال"Dل و#- P� 
D ا�2#ص 
  .22ھ� اGت1#ل ا�K)#\� ا�5ي أ$�ه '�%
 و'�/ وط%

Y%ط�� PK�) اط/ أن�  P� _��D23  #�6# '#ت� 

 ت6%AD �)�TاURم ا���123 ا��Oو*�_ ھ5ا ا^"#س ت
#Aوو-�ت #A�'!. /  P�%�6 ت,#ول ا�Tو�� زا#,  �)j'24.  


 و$Y ا�دارة D ع#Dد #K)ط/ أ�()�و أن ا'/ '#د(L داQD */ ا���l ا���'�� وا��(/ ا�"! 
 وا�
 Yوا"�)�ا� PARوا� g�2ا�� Y�D ي ا�5ي رأت�TاUR%�1 ا��ا$�£#ث وا"��1#ل ا� Cو�#- 
ا�"G�K#ر(� ا��

 .����Kم وا��O�Kا� 
  '#��%�1 ا^ور'
(�� ا�J�3 أ'� ا��NO#ن  / أ-� ا'�ز ا���K#ء  �,6ّ�:د+�ة أ�3 ا���56ن إ�B h*;3ّ ا��ط;�� ا -1-2

�#ن  �اD���D /* #ة ا��ط%��، و��  e�5� � #* �TاURوا� �.#E ابU�  
D ��6(/ ور$#ل ا�.!حKوا�
 �K2D _%�Kا� �K2ض �Kا��� C�#��ل *%�A:" إذا O) @�- ��%ط��#' 
%lا�� 
D �D��jKدة ا�%#س ا�#* /* #%V�-
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�ن ا�K)%_ ر�#�� ا�%�Kl زO'#X�) �Aت#O(ف ط!�Eاق، ت�ى ا�%#س *�_ ا�
 أو"#ط ا^"D �RTن را�اھ�ة ا��
�ن إ�_ ا�l#دة ا�6�A#ء �KX#ع O'#X�) #K�� �� وا��X#��� وا�,�(� وا���ا�� Oط%�� وا���#� ،�Aن إ���إ��A# و(�R#ذ'

"#Aل إ���.�
 ا��ا�Q '���و ا�D وھ� ���X�Kة ا��-#Xا� #Aوأ�6#ظ ��R3ا� #Aت#Kl�25.  

 #A�UK�3ق و'!ده تKا� 
D ة�-��ف ا^(�ي  / ا��*�ة ����  gO) �� ن#NOا�� 
وھ�5ا �R� ا�J�3 أ'

 (� *�و D ح ا��6#ك!Xا� 
�ده ا��K£�6 (%3� ا���6ة و(�E #A' _%l#.� أن ا�����6 ھAR' رع#" P' /,Kا�

�-��ل:ة ا��ط%�� -�@ (XDO�_ إ�_ �� ا�PK3 وا��3#ت، R%D�ه (�*�ا د*�ة .�(,� إ�_ ض�ورة ت�U)U ا� 
 _�X� G ،�-و�%# د(/ وا #%%�' #K�D /,� g��2� g��D ،ة�-�"إذا �#ن ا��3Kق *�_ ا�E!ف د(#�#تY ()#رك ��
�ة وط�ح "#�T ا�6�ارق g�E ا��AN أ #م ا��-�ة E^%#.� *�_  )�أ ا�ا� ��-�
 $QK ا����K وتD


 '�/ أ�Dاد ا أن، �K# رأى 26ا�"! ��"*#K�$Gا e"#Kا�� ��ى '�/ ط)O#تY ھOا� g#ط�ا-� وت��ط/ ا��
�(� ا��
 ت�K$ � j' QD�#ء إ�_ ا^ #مO27ا�9#�� ا�.  

 PARا� Y�U  ي ا�5ي�TاURا� QK�RK�#� ¥)�Kا� QK�RKا� 
D 
*#K�$Gا m�1Kأن ر"#�� ا� /�' #K�
� '#��%�1(� �وا��O6 وا���fR) f1 أن ت�Y��* _ #X ا���اطg ا��6د(�، وت�R#وز ا��1)�#ت ا�5Kھ)�� وا���6

  .28ا�O)��� و'5Aا "�_ إ�_ إ(1#ل ھ5ه ا��.#(# إ�_ ا�O#رئ ا�URا�Tي
:Yا��%* G#O  f���ي "أ(A# ا�URاT  / ا$P ھ5ا �#ن -�(1# *�_ ض�ورة تeXK ا��6د 'Y�Ej ا��6د �5ا 

 eإ� ��XKا��Eي  أ�TاURا� b�O\ Cأ� U)U�ي ا��TاURا� #A)ووط%# و"�ورا...أ #X%$و �lد(%#، و� ��XKا�
"...�TاURا� #K� ا�"!م وأ #K��و'#��#�
 ا�K)#دئ ا��
 ت�'_ *��A# أ'
 ا��NO#ن Y�D C"�o  ،29ا��و-
 أ'


 و$Y  / (� _ إ�_ '@ ا�����6 وا�O3#ق '�/ أ'%#ء ا��ط/ و �1D ف���  .30!د",� ا�)روح -f ا��ط/، وا�
 "�O,ط%�� ا���ان: " ا�%* C,ت G#O  f���ط/ �R�ه (�*�ا إ�_ ا��-�ة ا��ط%�� -�@ �� Y(- و / \�ة
�ل Y�D" إن ا��ط%�� ��PA$ CX '�#ر(J ا�)!د و KN* �R#ء ا�)!د و�X#ن ا�)!د ود(/ ا�)!د... وا��ط%�� O)

 ...Y%)ود Y�#Xو� Yت#KN*ه و�R و ��lا� J)ر#�' �E#6ت CX��6%ا� 
D هللا #AD5O) �)ط%�� \�ارة �#ر�L وإ�K# ا�
 QDور Y%ط�� ��K�ا���2 ا� f�$ _ه إ��A$ ن ��را#Xا�� _�X) أن �O,ط%�� ا��A�D fA���D# ا�� #غ... إ�K# ا�
 P$ن  / ا#Xا�� _O3) أن �O,ط%�� ا���ن..." و'#��#�
 ا��#Oوا��3ع وا� �K�,وا� PO�ا� _;�OK' Y%* ا�;�ر

Y%31وط.  
�م و�� اھK* _إ� mT#1%ا� Y�$�
 ��URا�T وت�,Kا� Qا���� أ'
 ا��NO#ن اھ�K# # \�(�ا 'K��R�# ا�


 �L6 ا���C إ�_ D #�*دا /�)�TاURت,#دا�Gل: ا�O) @�- �)�TاURا���123 ا� _�* ���jوا��;# / وا�� " #Kإ�

 E� � وط%Y وإ-�#ء '��ه و(;,
 'YX6%، وإن روح ا��ط%�� D _�X) /  
O�O,ا� 

 �6وط%D 5بAت �A"�

"PARا� /  �A�Dط/ ت��  .32*�_ ا��PK ا�m�#1 وا^E!ق ا�6#ض�� ورأى 'jن E� � ا�
���#' Y�PK ا��#T� *�_ أ �K�#' Y%6�� وا�1!ح، � Q(�) /  
و�#ل أ(;#: "��CX ا��ط%�� *)#دة 'P ا��ط%

T#Oا� �
 ھO�O,ط/ ا���ن ���ط%��... 'P ا'/ ا�*�) /�%T#2ا  / ا���£� �Rت e�Dوا� ��T#Aل ا�#K*^#' � f$ا�
�ن"X��) /)5ا� /  Y%ب وط�V �A9)و 
  .Y��*33 و$�'# -��K# إ�_ ت�D�Y إ�_ ا^�1_ در$#ت ا���

  و / أ$P ا��ط%�� ا�,�O وا��-�ة (fR أن (�ّ� اGھ�K#م '���3/:

 وا��PK �-�#ء ا��ط/ وا��(/.�Xن إ�_ ا�#Xا�� QD�ت 
  أوG: ا���'�� ا�1,�,� ا��

  .�34��� وھ� ا�5ي (�\�ه إ�_ ")�P ا�X�#دةV#��#: ا
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�ل دون O�#' 
6��) G #�� ا�5ي�ا� Y(�\و Y%ط�� n�2K#�� ا�1#دق ا��وط%�� ا� 
إن وط%�� أ'
 ا��NO#ن ھ
 e\ Gو ،�A'��� /�' g�Hط/ وت�ا�6�P، ا��#�� ا�5ي (j' �A6ن ا��ط%�� ھ
 ا��-�ة ا�3# �� ا��
 تQKR أ'%#ء ا�


 أ-�# Y ا��
 ت;A%K# ا��Oآن ا���(� وا�X%� ا�%)�(� ا��3(�6أ�A# ا��-�ة ا��
 د*# D ا�"!م #A35إ��.  

 ھ5ا ا�j3ن دا*�# إ�_ ا��-�ة ا��ط%�� D G#O  ط%�� -�_ أ.�ر�N-G%# أن أ'
 ا��NO#ن ر�U *�_ ا�
�س �YX6� Y زرع "��P  / ت Y$و 
D ف���وا��A' eXK#  / أ$P ا�,6#ظ *�_ ا���123 ا�URا�T(� وا�

  '5ور ا��6%� وا�O3#ق. و'@
  �,�ر�� ا��kC�9 وا���C h�+ m(� ا�����0 ا����3 -2


 *�_ا
&3�n: دور ا�(�) ا�- ��د/. C 37(� ا�����0 ا����3  2-1X��6ر ا�#K��"Gا _�" �O� 

 ا�URاE �T!ل ا��Oن D ��D#O£ا�)%�� ا� e��6ن  19ت�Oاھ#،  20و'�ا(� ا���,  /  Co�Dن وأ�Kد �ت ا� @�-

�P  �#ن و"#دت ا�£�D#O ا�C #� �OD ��X��6 ا�9�X#ت ا�b�l' ��X��6 ا�XK#$� وا�K�ارس  
D �� ^�3ت ا��#D
 bط#%Kن وا��Kا� 
D ����ا�,�1 ا�� ��X��6ا� �"#�Xا� Q و ،#A' ´�ت L ^#' �TاURا� C�#� 
وا�Uوا(# وا��


 '�¥ ا�K�ن  £X� P%9ا�)���ة وأ.),C ا���l ا���X��6 ھ
 ا���l ا�T#X�ة وا��
 (�� ا��#2D #A' fط �%�
��Y:36و*%#'� و��oھ#O' Qض��#�C ا^ � ت�3�ا  / ا���N وا�l)/  ، و�O� *)� ا�J�3 ا'/ '#د(L */ ھ5ا ا�"

."...
X��6ا� Gإ ����و #  / ا���,  #AT#%'ن  / أ���  �
 'O#ء �,D  

 ا�URاE �T!ل ا��O� ا�£#�@  / ا��Oن D 
�ا�Q ا������ ا���'D20 ت�ا P�(� Y��* ن#� #K' ر��#O  Q$

 �oا^ �� ر 
D ي�TاURا� f�3ق ا��lD ،ت ا�د #جGو ,#و �X��6وا� PARد ا�#XD 
X��6ل ا�!�-Gا
 P��� ن#�ا�K,#وGت ا��
 �#م 'A# اG-�!ل ��f%R ھ5ا ا��ضE /  Q!ل '%#ء ا�K�ارس وا����#ت إG أن *�دھ# 

  .O 37#ر�� '��د ا�3�f ا�URا�Tي
�.g ا��D J�3#ن ا����D �A�)��� UR�� mKX) Gا�' /�)�T��� ��A�l وG د(%�A وھ5ا  / ا$P طLK ھ

�ل:O�D �TاURا� #Aإ�� Cآ� 
�#ن ا��)� 3)#ھ� �O* P(�  / ا�X%�/ ھ5ا ا��9O ��()#  ا'/ '#د(L ا�,#�� ا�� �O�"
�#ن أ'%#ؤ�#  ،Y��* ن��تK)و Y%* ن��Dر$#ل (�ا Y� Lارس، و���  Y� CX�� ا / ا�6%#ء�K�� Gن إ�س 5) Gھ(

  .38ا^$%)��..."
:#A%�' /  
K���3#ط ت� P��ل - gا��Kا���ا'�� وا� /  ��K$ �)ر#K��"G9#ت ا�Xو�� ات52ت ا�  

�opن ا���C�q ،�1Eر _�* Y��1- /  �' G ر"� أو (�رس�  m�6) /  P�: -�@ ا\��ط *�_ 
XKا� /Kن  / ض#� L)د#' /'#D ،bO,ا�� ���,�X  وط�\ #A� C��$و /  ��%�Kت ا�#ARط�ف ا� /  /�*��

Y'ا�R�"ا P$ل: 39ا#OD  C�*�3(/ "%� د�ھ5ه ا� ��و' ...�;E^ا Q #$ 
D ���� /,�3(/ "%� و�* C�; أ"
 /  
(R�ت C)�'�1 و�� أE'�ون ر ����ا�� Q%K) ن��#O�1 وأن ا�Eا�� /* 
%�j"#م و�ا� fا��#ت P(� / 

  .40ا�HXال"
ا�5ي أ.�ر �b�l ا�K�ارس وا�nE^#' �$#XK  �1933ي E /  :10 6�D!ل �#��ن s�t ا��ارس

 Yت���� _�* PK�وا� ����م '#��#Kھ�Gھ5ا ا�$�اء، ود*_ إ�_ ا L)ا'/ '#د J�3ا"�%�� ا� �OD آ����Oارس ا��Kا�
 �l�� #A' اف��*G'�� وا��ا� �lر(� '#-��ام ا��#K��"Gا�دارة ا f�#9D ،QK�RKت ا�#�D Q�K$ _�* YK�K�وت


 m�D ا���#ت�f وا�K�ارس ا�,�ةر"��K وت�D /�)�TاUR�� �)�,41ك ا�.  
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 PK* �OD L)ا'/ '#د J�3ا� #A' اھ�� 
"%� ����'�� وا������  27و(��)�  R#ل ا������  / أھ� ا�G#RKت ا��
 P� PK3ن أھ�اف ا���'�� *%�ه ت^ ،
"#�Xوا� 
*#K�$Gوا 
D#O£ح ا�!.µ� ح!X�واتR  52#ل ا���'�� 

��Y و'Y ت%A¥ ا^ �ھ5ا D.!ح اK; و Y��\ 
D ي��دة إ�_ ا������ ا�%)��#' Gن إ��) G ه�N� 
D ������42.  
�ن �#O� L)ا'/ '#د J�3ت1�ى ا� #K�ا�5ي اھ�Uت ا^ � ا�URا�T(� *�_ أ�Vه وا�O#ض
  1933 #رس  8

  ��£� b�oو nEا�� Q%  ا^ول #A�1D ن#� 
 / ا�K�ارس'����� ا������، ا�"!م، و��l ا�"!م وا��
P��%وت P�9�ت3�(� وت /  Y(O* #  �  .43و ,#��K ا�K���K/ أ # A�1D# ا�£#�
 ھ

 �A%)د ����ت 
D #AT#%'أ �(oر ر�O' Y��* 5ت ت3�دEوأ /)�ا� �lا��(/ و� ����و � ت#OK' 9#ت�Xأت ا��(D
 �� ��� �A�"�' #  P��ا �K�D #A� !ا أھ�X�� ارس ا*�)�وھ��K�#' ا��QK ا�URا�Tي �D#OV ا�RKوت£K�D �A6�O# ط#�)

#X��D _�* وا*�)�ه *#ر QDا�Kرض وا�#�Kا� g��  L)ا'/ '#د J�3ا� g��D :ل#OD ) ل "*#ر وهللا *#ر أن#O
"#A و#Oوت #A����وت #A�%Kوا�دارة ت ...#A%)د �lو� #A%)د ����5ب '�Aت�(� أن ت� �)�TاURو��د  ،44أن ا^ � ا�

�ن ا��T#R ود*# �P  / ا�%�اب�#O5ا ا�A'  ��X��6ا� 
K��  5ا�ا�URا�T(�/ ا^-�ار و�;#ة ا��3ع ا�"! 
، و
�ن، ود*# ا�%�اب �#Oھ5ا ا� /* Q$ا���ا _�* #A)��#9 ر(� و#K��"G9#ت ا�Xا� Y$و 
D g��ا^-�ار إ�_ ا�
 �ND#,Kا� _�* �A£,)ار و�Oا� 
D و �  # $#ء#OK� ���KRا� �) 
D ھ��) Qا^-�ار د*#ھ� إ�_ وض /�)�TاURا�

�*Y�l45_ ا��(/ و�.  
 c*��� �$#XKل ا�#K��"و-�(� ا 
X��6ا� ������#� 
و�� ط#�f ا'/ '#د(L ',�(� ا������ ا���'
وا�ر\#د و�5ا -�(� ا��D#,1 ا���'��، وا�KR��� ا��
 ت�أ"A# ا�J�3 ا'/ '#د(L ا / إ(K#�# را"j' #2ن ا���� 

�ان �Dا-C ت%�3 ا���� وت)£Y '�/ ا�%#سھ� ا�P�(X ا^�n��2�� QR ا�URاK  �T# ت�#�
  / ا"�;�#ف وھ 
QD#%ا� ���ا� P�1,ت 
D �Rھ� إ�_ ا��  .46وت�*

 P��K# ر�U *�_ ت���� ا��Kأة ود*# أو��#ء ا^ �ر إ�_ ض�ورة ت���� '%#ت�A ضK/ إط#ر -;#ري و

 ت�'�� ا�%#\�� D ��"#"^ة اU������ ^ن ا��Kأة ھ
 ا��K3ا� _�* 
%(Kا� Y*ح  �3و#Rإ� P$ھ5ا  / أ

 /  C112D#A�$ت�'�� ا^$�#ل أ 
D ھ�#X) !�$ /A%  ن���� #�#R  /AK����� 47 �ارس.  
 
�!-c أن رK$ L�T��� ا���K#ء ا��K�XK/ ا�URاE /�)�T#ض -�'# ض� ا�دارة ا�"G�K#ر(� ا��


  g��2 ر'�ع ا��طD ارس�Kا� L�"j�' م#OD ��'��ا� �lوا�� 
 /-#و�C ا�O;#ء *�_ ا������ وا��(/ ا�"! 
�ف �� / أ$P ت���� ا�URا�T(�/ وت�A1��2  / ا^ �� وا�PAR، '#�ض#�D إ�_  ,#ر'� "�#"� ا��%��1 وا�
 /�)�TاURا� P�R� ��X��6�#' #A'�� وا"�)�ا���ا� �lء *�_ ا��#;Oا��ا �� إ�_ ا� ��X��6ارات ا��Oض� ا�

 .#A,�#1  � �2� P(O�XKا� 
D /��X��D  
إن أ'
 ا��NO#ن (�ى '#ن ا�,��� ا�.!-�� ت)�أ 'K��R�#  ا�����0 ا�/;3:إ�h  د+�ة أ�3 ا���56ن 2-2

 YK�� �2" 5ا� /�)�TاUR¥ ا��أذھ#ن ' 
D C("ت� 
ا^وض#ع ا��ا���E وذ�e '#��1�ي �¦�D#ر ا��R,�Kة ا��
�د ا���6ي، ا�5ي R�) G#وب  Q روح ا���1KRر'� ا�#,K�48 تG#O  b))�#ت */ ط��Xو � ا�#OK' gو�� (��Y 

، */ ط�(b ا�X"HK#ت 49و9E)Y ور"#Y�T و 6�H#تY وإ�U� #Kل إ�_ ا��K�ان ���1�ى ^.,#ب ھ5ا اGتR#ه
ا�����K ا��
 (�ى X  ��E #A�D#*� *�_ تP�$ ��3%  ���� و m�6% *�_ ا���1 وت9�راتY، و�� $#ء $A#ده 

��L *#م �' ��K��£� ا��ا�) P�(" 
D1925  �� #N%ارس ا��Kا� _�* C,�6ت 
وا"�6#دت  / ا�K%#ھ´ وا��

ء  / آD#ت ا�PAR واl�G!ق \ P� P(و� Gأو 
�د ا���6ي ھKRا� �Dن آj' #%�O) أدرك Y�^ ة�.#�Kم ا��وا���
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�د ھ5ا $�D ،ر��ن '�/ ا���� وا�PAR وا�£)#ت وا��9�) #Kى وإ��Eوأ ��D /�' ن��) G ن ا��1اعD و�5ا
  .O��50�م و N  /  �AN#ھ�ها��1اع د��A� _�* P;� ا^ � وھ� "K" /  �K#ت ا


 ذ�e ھ� ا�"G�K#ر D f(Xأن ا� �$�D ج!* /* Y� #£,' ي�TاURا� Qا��و�� \n2 أ'
 ا��NO#ن ا�
� تP #* ��X وا-� *�_ ا^ � �U*Uع ر�%A# أG ھ� ا�PAR وا��O6 وا��DGاق� P ا�* �V!V 51وأن ھ%#ك ،

 Y��* ت�ب g���دھ# و$�وا��O6 أ���ھ# */ ا��PK و\P أ*;#AT# */ -�@ �#ل:" PAR�#D أOD�ھ# ا�3��ر '
ا�,���، وا��DGاق أذاب ��تA# ودب '�C�O(D #AR) ا�,#�� ھ5ه *�ض� ����g وا�A!ك واGضK,!ل، 

�#�A# ا���N واG"�)�اد"�' j3%  ن#� 

 ذ�e ا�%�م ����R ت�e ا�,#�� ا���U,K ا��D #Aا��l�"#D52.  

 اD ا��£� �XR�) � ^ن داء اj' /�' #K��PAR ا�5ي (��)� *�� ا���P و �ط/ ا�;�g وا��e�5� g�2 و

 
��#'� ا���(�  / ا�G#OKت ا��
 ا*�)�ھ# أداة  / ا^دوات ا�� b)ط� /* Y� و#O  P$ده  / أ�A$ س��
:PARو�� �#ل */ ا� ���#Xا��,�ر و'%#ء ا���123 ا�� P�(" 
D gOب، وت��PAR "'# ت�ا$Y ا^ � وا�3�

 C"ا^*�اض، ود Cد..."ھ��!(ا� C'�E ،� ^ن، أ'��ت ا#)ا^د C%53ا���ا #ت، أھ�.  
 Y(%م وت�و�� أراد ت�ض�m *�ة أ �ر ��%)�Y ا^ � �j' :#A%  5Ejن ا�K�ارس ھ
  / تUKق 3o#ء ا�%
 Q #RKا���2 وا�1!ح، ا� Y�D #  _5 '��ھ# إ�Ejوت PK�ا� P�(" ��%ط%�� ا�,�ة ت�� ا�,�#ة، ا��RاT� ا�,� #A($ا�'

 ��K��ا�#A�)�O(*غ ا^ � و�  .�E�54اج �)
 P�' #KA��* وا��)#ل ����وا�� ���م '#�#Kھ�Gا إ�_ ض�ورة ا�*�) YتG#O  
D ن#NOا�� 
�5ا راح أ'
 g�;) Y�^ P\#6ا� ����د */ ا��#��'G#' m1%) Y�'�R�� ا�Nو� ،�l. أو #A�#\ �N* #KA  وا��9ق PT#"�ا�

  .55ا�(K#ن '#���� و(P�O ا�£QD#%K' �O ا����

 ا�URا�T و'�/ "�)�#ت ا���#ت�f وت���� ا�K�ارس D ����ا�� ���وض YتG#O  
D ن#NOا�� 
�K# *#�´ أ'
 �)���Oا�� �Aوط�� �AX6أ� /�K��Kا� g�أ"#"# إ�_ ض fا���#ت� 
D ����ا�� g�ض f(" د�ا���X��6 و(�

Kا�,�  / -�(� ا��� 
D ا�2#ط�� �)�
 إ�O#ء ا��رس، و��Nت�A ا���'D �\�3K¥ ا�ا��ا��#م ') �A�A$ ،5� ن�%6
�� #N� f��#"أ 
D ��lت /  Y��* و # أ$�ي ����5ا -#ل ا���  .56ا�;�ور(� و

و�� ا*�)� ا�J�3 أ'
 ا��NO#ن أن ا���l ا���'�� ھ
 روح ا��ط/ و�e�5 و$f ا�A��* �ND#,K# '#*�)#رھ# 
#K5ا و�_ اھ�� ،��"#�Xوا� ��D#O£وا� ��*#K�$Gل ا#K*^ت���� ا 
D ھ�#X'�� إذ �#ل:ت��ا� �l��#' Y  " _62) G

 
أن ا���l ا���'�� ھ
 ��l ا��(/ ا�"! 
 و��l ا�U #ن ا��RK� و��l ا�,�(@ ا�g)�3 و��l ا���و(/... وھ

 ا����# وا¬�Eة"D /�K�XKوا��6#ھ� '�/ ا� fا��2#ط �l�57.  

K� ،#A�l� ت�K' #Aت�� �� ',�#ة �A�l# و Oا� 

 # '�ّ/ دور ا���l ا���و'#��#�
 ھ
 ا���l ا��
 ت,�D ��'
 ��K�#�وأ*9#ھ# .�6 ا� #A�O�O- /�(D Y� ��K�  #A��R)و #KTم دا!"�#' #A9'��D ��%ط��(� ا�Aا� U)U�ت
 
� �� E#.� وX� G#ن �K  ��D#زة 'P ھOا� �l� CX�� _62) G #K�وا��X#��� -�@ �#ل:" إن ا���l ا���'�� 


 ��l ا��Oآن و�X#ن ا��l� #A�^ � #* ��K�#* �l� �%X ا��(/ ا��AD 

 ا��#م، أG وھ� ا��(/ ا�"! K�#
 P' ،fX,D ��'���1(� ا�%* Gو #A� � و#O  CX�� #Aإ #ت� 
D 
�Xوا� #A� و#O  ل:" إن#� �V "...�K)�Oا�

#ب ) O#و � ��)�3 �#�D وG "�#دة -��l' �)�3(�� ��O�O ا�"!م وG إ"!م '��l ا���l ا���'�� "، و�� د*# ا�3
 Y�D ل#R  G 
�ر أ"#",K�
 ا���(�  / ا�G#OKت �;�� ا���l ا���'�� D ت%#ول Yا� #K�إ�_ ت��� ا���l ا���'�� 

 ��' P(O�XK� ا��E �3(�"ش، و�� ا#O%ادي  أن���أ5Eت ا�%A;� ا�.!-�� تjت
 '£K#رھ# E#.� '�� '�وز ا�%
  .58وا�KR��#ت وا�E �D#,1!ل ��Dة ا�£!�V%�#ت
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'�/ ا�O;#(# ا��
 ر�A��* U# أ'
 ا��NO#ن ھ
  ��jX ا������ ا��(%
 وذ�E /  e!ل ت�c-!�  ��K أن  /
ا�K�ارس وإ�3#ء ا�g,1 وا��RاT�، '#�ض#�D إ�_ دY*#D ا�C�K�XK *�_ ا���l ا���'�� ا��
 ا*�)�ھ# روح 

�(� ا��ط%�� P$��#D "#ھ�  / E!ل  G#OتY إ�_ إ(O#ظAا� U)U�ت 
D ھ�#Xت 

 ا��ط%
 ا��ط/ وا��*� ا�
�(� ا��ط%��.Aا� Y)�  و ,5را  / ا��X#"� ا���X��6 ا��ا �� إ�_ طLK وت3

  ا���6ر�C ��- إ&%���ت ا�(��f- 37 ا��7ع +- ا�%�/� ا��ط;�� ( ا&��fاج أوwx ا�(*w واn�pvف )  -3
3-1 - w*)ا� wxأو:  #A�D #O6وات #�  *%A#: ا��$��/ وداD�N-G#%# أن ھ%#ك ا���(�  / ا�O;#(# ا�A# � ا��
 ا\��
�(� ا��ط%��. -Aا�  
  ا��(/ ا�"! 
 وا���l ا���'��. -
  ا������ ا���'
 و ,#ر'� ا��X��6 وا����1%. -
�س �YX6� Y '@ '5ور  -"��P  / ت 
D ف���ا��*�ة إ�_ ا��-�ة ا��ط%�� '�/ أ'%#ء ا�QK�RK ا�URا�Tي وا�

  ا��6%� وا�O3#ق. 
- Rوا� g,1ا� 
D تG#OKا� �'#�� PK�وا� ،#��Eدا 

 ا��ط%*��اT� ا��
 أ"A' #KA�(� /  CX�ف إ(O#ظ ا�

�ى �XKا� _�* �)�TاURو-5ف ا���123 ا� Y)�*�_ m;D ا��X#"� ا�"G�K#ر(� ا��ا �� إ�_ طLK وت3
.
  ا�2#ر$


 '�¥ ا�%O#ط  %A#: أوwx اn�pvف: -3-2D Gا��$��/ إ /�' ��(�  �� (!-c ا�E!ف 
- Rا� �O9%Kف ا�!�Eا 
�(� ا��ط%��، '�%K# أ'Aع */ ا�#D�ا� 
D ���#K3ا� �ARا� /  b�9ا� L)ا'/ '#د :��Dا�l

�(� ا��ط%��.Aع */ ا�#D�ا� 
D ��'�%Rا� �ARا� /  b�9ن ا�#NOا��  
�(� ا��ط%��  -Aا� /* #*#Dد 
��رع وا� /�)�TاURا� /�K�Kء ا�#K��ا� ���K$ _�* L)ا'/ '#د J�3د ا�#K�*ا

��D �"#�" �A'#RKر(�.و�#K��"Gا #X  
-  #X��D 992#ت  �A$ا��(� ا��ط%�� و Aا� /* Y*#Dد 
D ا�,�ة �D#,1ن *�_ ا�#NOا�� 
ا*�K#د ا�J�3 أ'

  اG"�� #ر(�.
�(� ا��ط%�� Aا� /* #�Dدا " #KAط%�� -�@ أ��()�و  / E!ل  # ت��9%# إ��Y أن ا��$��/ KA��* C(�o# ا�

�D#ض�#' 
إ�_  PT#X أ�Eى  %A#  ,#ر'� ا��X��6 وا��%��1 وذ�E /  e!ل  وا���l ا���'�� وا��(/ ا�"! 

 و$Y ا�دارة ا�"G�K#ر(� أ(K# و��ف، '#"�2�ام وا"��K#ل ا��D#,1 ا��
 أ"KA�(� /  CX# وھ5ا D #KAD�و�

m;Dو ،#��Eدا �)�TاURا^ � ا� 
 ا��X#"� ا�"G�K#ر(� *�_ ا�1��� ا�2#ر$
.  / أ$P إ(O#ظ و*
:��B�p  

 L)ا'/ '#د ��K,دور ا��2�3/ *)� ا� /* Yض�* b(" #Kّ و وإ'�اھ��n�2�X� ان /�K) ن#NOا�� � أ'

 ا�%O#ط ا��#���:D #ھU$�  $��K  / اG"�%�#$#ت �

-  /* PO�X  ن#�� �TاURط%�� و'�ّ/ أن ا���(� ا�Aء *�_ ا�#;Oا� �)�) /  P� L)ا'/ '#د J�3رض� ا�#� 
�D 6��2#ن  #Kوھ 
X��6ا���#ن ا� �ND#,Kا� _�* n)�- L)ا'/ '#د J�3ن ا�#�D ،
�P ا�%�ا- /  #KA%�' #K

 Y"درو b)و(�� ��3ھ# */ ط� 
*��E /  #A!ل ��3 ا�£�D#O ا�"! ��، و'@ روح اU�*Gاز '#���اث ا���'
.YتG#O و  
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�K# اھ�� ا�J�3 ا'/ '#د(RK' L#ل ا������ وأ*Y� _9 ا�f�1% ا����D  / اGھ�K#م و"�_ إ�_ إ.! - YRح  %#ھ

 ا�PAR وا^ �� D�*# إ�_ إ�3#ء D ن�ضK/ إط#ر *�'
 إ"! 
  / أ$P ت£g�O أ'%#ء أ �Y ا�9(2�) /)5

.�$#XKارس وا��Kا�  
-  ��-�
 و$Y ا���و ا^$%)
 و"�_ إ�_ تD ف���د*�ة أ'
 ا��NO#ن إ�_ ض�ورة ا��-�ة ا��ط%��  / E!ل ا�

�ة وا�E^ل '@ روح ا!E /  /ط�6�ف أ'%#ء ا�. ،�)�TاUR��123 ا��� ����Kط%�� ا���K�#' @(3)#دئ ا�
 
�K# اھ�� 'RK#ل ا������ وأ*9_ ا^و��(� ����'�� وا������ ا��(%
 وا�Y%  �)#l إ�Eاج $�P  ��(/ وا*

  'K%#ھYR ا�������K ا�"! ��.
��KA#  /  �#�� ا�,;#رة  -�ر U ا�"! �� وا��D#ع ا�G �K�XK'/ '#د(L */ ا���l ا���'�� وا��(/ وا��ط/ 

���/ ����123 ا��ط%��.�K'�� وا���ا� �D#O£ا�  

 '�/ أ�Dاد ا��ط/ ا��ا-� وا��$�ع  -*#K�$Gا e"#Kن ا��^ #Aإ�� Yت�تl%_ أ'
 ا��NO#ن '��6ة ا��ط%�� ود*

�ف أ #م  / ()@ ا�����6 وا��3#ت '�/ ��إ�_ ا��(/ و %#'�Y ا�bO,) ��D#1 ا��-�ة اK�$G#*��، و"�_ ��
  ا��ط/ و �1,� ا�)!د. أ'%#ء

-  /  eد ا���6ي وذ��KRو ,#ر'� ا� PT#"�د*�ة �! ا��2�3/ إ�_ اGھ�K#م '%�3 ا������ ا�"! 
 '�P ا�
  E!ل '%#ء ا�XK#$� وا�K�ارس.
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Al-Azhar Al-Sharif, the center for attracting Algerian scholars during the 

Ottoman era  
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  29/03/2021: [�ر+W ا��R0ل   13/09/2020 [�ر+W ا�ر�1ل:

  : ا��	\_
�C �	D�Dة أG	'ر ��� I&ا� �J&ل ا�*- ��رة ا� �ا'G وا� &�ھ� ا�&% 	Mوز �	U ا�&% � ا��Q�&R ST� ا��P*ت ا�&% 	

 VM�Wا� �زھXا Y(��رة !Mز Z%� آ�\اك ̂ 	M�_اG+ء ا��̂ ا�&%  ( �	Q' د��ص �P ا\Jء، و��Jdeء وا��� وا�&% Q%fى ا���
 h&Q� i) ار�d�D"وا �S( �C �	C�dIوا� ��ت ا�&% 	�Dj ره )^ أھ� ا��Q���) i	C �J %&R �%lا$( ف�J) ،n
ا�$

�ر Q' ^� �	%d&وا� �	oMأ�$اع ا�&%$م ا�� V%�q( i�
��$ا d%�M$ن �C أرو�C ،ا�ط*ق Z%� �)�&ق ا��W ا� �C ا� $!$دة
��( �C ^Mور�� ز)*_�J ا� +IP�Q(و ،��_i، و�J�+Mون STR �C	U ا�!�زات ا�&% 	 %� Zإ� �C�v��_U ��ة، (

 ^( � ً%� xQlأ i�Dدرا �Jo( UTR� ا� ����دة )^ 'o$زھ� و}	�ھ�، zCذا )� أ�R ا�&Cا_^ ا���| وا�G- Z%� ا"ط*ع
 ��ر )	^ أ(�M^، إّ)�qM إ" أن i	%� ~QM �� ���Tا� �%R �Cب، و$lب و�P U' ^( �%&ب ا�*f� �%Q
أ�*م �S�ه، و

� �%Z رواق ا�&$دة إ�Z (*ده وا��e�غ �%��q	W ا� ��$�' �&	C�ا� V_��ء S( �C� وdR%� ا�$ظdQأو ا� ،,Mوا���ر V	�
.iC�
�ر(� وا��o� �C أو�  ا� 

���. ؛ا�!�زات ا�&% 	� ؛اXزھ� ا�W�VM ؛ا�+Gا_�M$ن ؛ط%| ا�&%� :ا�a	��ت ا��`����� I&ا� �J&ا�  
Abstract:  

The journeys in seeking knowledge to scientific centers and institutes during the Ottoman 
era were considered a basic pillar in the educational achievement of students, scholars and 
jurists. For that, a large number of Algerian scholars at the time were keen to visit the Al-Azhar 
Mosque in Egypt and settle for some time in order to continue their educations there, as it is 
one of the most important scientific and cultural institutions in the Arab East at all. They 
received in its space various types of religious and mental sciences from top sciences, strive to 
obtain academic degrees, and discuss with their colleagues in several issues. In addition to 
checking out the bookcases and benefiting from its treasures, among others, if the scientist who 
traveled from them completed his studies, he would become one of the flags of his time, and a 
destination for scholars from all areas. In that case, he has to choose between two matters: either 
return to his country and devote himself to writing and teaching, or staying in Egypt and 
occupying high positions such as taking over the sheikhdom on the Magharebas' gallery and 
looking into his endowments. 
Key words: seeking knowledge؛ Algerians؛ Al-Azhar Al-Sharif؛ academic holidays؛ the 
Ottoman era. 
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 :��ّ0�  
� (�I�ة ر�JR*P ا�&% 	� إ�Z ا� W�ق ا�&�(� �f%| ا�&%� 	�� I&ة ا���e-*ل ا� �ا_G+ء ا�� %� Gّ	 R

^( ZdQR ��ل ) ��Dوا �Dارھ� ا��را$W( ا�&%$م ^( �J J� ع�Q�� ���$ا �SdMون أ'I� ا� $اط^ �% �C ،
�ء dرف، و���روا� &Q' ا��M�W   زات��ع )�Jo وا \-X��Jo، وا�ST$ل �%V%�q( Z ا�! �وأ�J�ھ�، وا�ّ

 �d%C ،�(*Dا� ^Mا�� �J	%� �ّ'ت ا��� أ�Dر�� )^ ا�  Jأ� Zإ� �Mر��Tة ا��ھ�و}	�ھ�، وR�Y! أھ 	� ھ\ه ا��
�$
 ���R ��ا� �M$Qoا� �Mد�PXا ^	) ^( U&و� ،i%	STR U	QD �C ق�W ا� �W+Rو �%&���) i	do�&( |��� ھ\ا oط

 ZefS ا� �M�P�  :ل�
 ^	P"�ّo+ا� Zإ� �dM�ط i� هللا UJD � %� i	C , �%M �dM�ط �%D ^("1 .  
� ا�+Gا_�M$ن  �M$نو)^ ا�JM�Qّ� !�ا أن J	إ� i!$�M ��ا� ^'�(Xا ��)Y اXزھ� ا�W��C VM ط%	&!

T�Dق، وا�Cا� n � ة�	Q' ة�J� i�Q�� و)����i ا�&% 	� ا�%��ن أ'	C�dIا� iRG	 ��أ |d� ارة�+) ~ Z
�� وأر
 �Dھ\ه ا��را �	���س '��n إ��DXھ\ا ا Z%�و ،n
� �C ا�&��� ا��C i%' �(*D ذ�� ا�$	(*Dإ �&(�!
 n��eR �
���؟ و I&ا� �J&-*ل ا� �ا_G+ء ا���ب �% fd�Dا ^( VM�Wا� �زھXا ^� R أي )�ى Zإ� :������'

�	��eؤ"ت ا���� )^ ا���$ +( Zإ� �	���l� ا� $v ھ\ه ا"��o� ء�o) ^( �oo� �D ��ا�$_$v Z%� ع �J
 YCك دوا�oأم أن ھ �S( Zإ� ^	M�_اG+ء ا��� ا�&% %P�� �d	dTا� YCھ� ا��ا �� ا�&% 	Q{�ا� n��' Uوھ�: ھ
� ا�+Gا_�M$ن دا-U اXزھ� ا�W�f� VM%| ا�&%�؟ Q%fا� �� M ن��ب أ-�ى �+& n�Z% ذ��؟  و'� 'QDوأ

�ف ا�&%$م ا��� olھ� أ ��ر(�؟ و)^ ھ� و)�� دا-U رواق ا� Jo( دة�e�D*� ن$%TR� ء ا�"jھ Z&D
�؟ وھU ا'�e$ا (�%�d ا�&%� Jo( �%&ب ا����&$ن "'�Mي و�ا_G+ا� ��e*م ا��أ ��ت ا��� '�ن �SdMھ	SqWا�
 n ھ�D أي )�ى Z؟ وإ�VM�Wا� �زھXا �C � J( |l�o( ��$�� �J�Tر� ��| أم أن )jھ*�JR ا�&% 	TC

� ا�+Qqo؟ا�Y(��ة ا�&% 	� دا-U ا�+	Tا� �C �M�_اG  
��C �C ا�e��ة dIا� �ا_G+ا� �Mر�R ^( �J( |��! Z%� ا��$ء ¢%�M i�$' �C �TQھ\ا ا� �و�R ^ أھ 	
� )Y (%�ان ا� W�ق ا�&�(� 	C�dIت ا��
�ري وR �	^ ا�&*�Tا� Ulا��$ا �	��R �C �J_��، ودور �% IM�Tا�

Qورة ا��v وذ�� )^ -*ل ،�S( �l$S-ق و�W ا� �C�d£ ^	) ¢)�ا� �C �� ا�&% 	%P�دور ا� �C �T
 �	qMر��ت ا��Dا��را ��&( i	%� G'�ُR �� ع ا�\ي$v$ ھ\ا ا� �Dدرا �C �o�Q{ءت ر�! �oب، و)^ ھ��وا� 

�oI�D�)��Ud و� 	~، ( U�W( iو��o�R ي، و�������D وا�&	��ل  ء(�dر R�'	Gھ� �%Z ا�+��| ا� �Xا h&)
�W) i	إ� n
�fR ��م.  ا��� U  

�ء ا�+Gا_� QD �C	M$fR U� �Jف ' � أن ا� %� �J) م�
)^ ا� $v$ع ھ$ IR 	^ ا� +J$دات ا��� 
 ،�
�رW ا� �C �JM�	£�R ى�( �( Z%� ف�وا��& ،VM�Wا� �زھXا Y(�� دا-U ا�+M��eوا� �� ا�&% 	'�Tا�

  و)�����C �J ا� +� Y ا� S�ي.
  :[�ر+�h W�g ا6زھ� ا�2+�3 -1

�م  وا��/�ر:ا�j3Vة  -أ
 �dC ،�M�S د ا�*Qا� �C �J(�
M&� اXزھ� ا�W�VM )^ أ'I� ا�+$ا)J� Y�ة وأ
 �oD ة�ھ�dا� �oM� � �
�Wب ا�$o+ا� �C � ط�eهللا ا� ^M�� G& ا� �e	%qا� �_�
 �ّ%dSا� |R��_i !$ھ� ا��oQ)

��x ا�&% �ء وط*(�J.2م969ه/359S� ف�
  ، وو
 Vّ�%	i �ّ�ة أو
�	���د  M� �S� )^  و �C��J ا�  �M *C ،اء�(X^ وا	ط*�
UQ ا�ّ ^( §����P اXزھ� (�ھ� �م (

 �Qf- n 	
�ن ا���ھ� (	Q�س، إذ أf%��ء (i ور���M�+R �R �d%C ،i�Mه  �C��J ا�o��"ا �R �
ا�&S$ر إ" و
 �oD ه�Qo( Z%� �� )l ��P \o*ح ا��M^ اMX$(�1266ه/665ا�+ &%f&( n	d) �  . 3م (&�)
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Xا U �و ideا� ,Mء ���ر�Jdeا� ^( ��� ! �J	C |Rة ر�	Q' رة$Sd( ء�o) Z%� ز��ار�qا� �Q%	) �	(
�M�آن ا���dاءة ا��d� ^	_�d( �&QDو ،�£�T(و ،�&C�Wم ا���ن ا���ھ� 4�Z% ا� \ھ| ا�)f%�� أ�lر ا� ' .


$ق�)5  �oD �C784/وارث 1385ه �	^ }� �زھXوري ا��ت )^ )+( ^( iأ� Z%� «oM �($D�( م
�ب ا��Q	� ا�TQ�يQا� �o� �+P Z%� ذ�� ¬dو� ،Y(�+��) ^Mور�+ %� Y!�R �J�zC وة�ك £�R، و����6.  

�، إذ ازدھ�ت Mوا�دار �� ا��&%	 	 ��Xا �C ا�	Q' را$ّfR ة��e-*ل ھ\ه ا� �زھXا Y(�و
� ��J ا�+
�	%d&وا� �	%dّoأ�$اع ا�&%$م ا� V%�q( iّ%ظ �C7ط*ب ا �C��� i)أ($ا nTِ�ُCو ، ����ء ا�&Tأ� Y	 ! ^( �%&�

 Y( n�$TR ،^Mور�� ا� +(�
� ^'�� إ�SqR Z	» أ)C�v��) ،�dQي أو ط�So� G		 R دون أي �(*Dا�
 $T� Zإ� �� )�&�دة وUl ��دھ
�  22)�ور ا�G)^ إ�Z أرو( �Jo( ة أ�$اع�� Zإ� �� n (�ورھdوا� ،�
روا
Z%� د، أو$oJام، وا�$Wواق ا��' �	�o+ا� |�P Z%� $ن  ھ��، و'	&C�Wوا� �%)�oTرواق ا� UI( |ا� \ھ |�P

�، و���م إداري -�صQ��( رواق U��8.  
 �T!�� �� و)�'Gا �®�&�ع ا�&% �، و� $ذ!Mر��P �P�l VM�Wا� �زھXا ا�{ ��� I&ا� �J&و-*ل ا�

S � iRر�Mز �o� ��\) (�Q%! �� ا���'� (أو�	��P�ّا� �ّ
�ت ا� &�l�ة �i، و
� أ&(�*ل � -TR�\ي (i ا�+
 :i�$d) �W� Y)���، إذ ھ$ وا
 �C Y�	VS�o(» ^ ا�d�ن ا���� �°زھ� )^ ! ( i� Y(�! �S( �C �!$M "

 |��� �W� أ�V طo£ا i	C Y �+M ،د$+�%� �&v$( i	C �+R *C ،را�J* و�	س ��o��) �PدG( $JC ،�S( U&C
�ن، و
� ا�� �Mھ¬ ا�� ّ( ،UToات ا�$l�' �JRا$lأ ّ̂ fRر، و�Jو� *	���ت �% 	IP�Q( �C ا$� J�«9.  

T�%M~ ط��| ا�&%� (�Xزھ� ا�W�VM (&�  :ا��nVم ا���	��# دا(l ا6زھ� ا��3+2 ()ل ا��& ا��%��$# -ب
 ^� R �
 �J�*- ن$�M ،�M$��� و£Mاد��ت إ��Dj( �)�I ) �&R n���!� ا��� '��)i ا��&%� �C ا����R	| وا�  Rإ

�ب �Tا� �%&Rو �M�آن ا���d² ا�eP ^( �زھXا Y(�� دا-U ا�+Dا��را � ��Rذ��، و �	اءة و}�dوا� ¢qوا�
�ل (	$م ���$راء، e�P"��ت 'QD�o ا� h&)د و�	�Xوا Uf&ء ا��oI�D�) �o��م اQDX$ع �%Z )�ار ا�Mط$ال أ

�ن ا� U T ا�W�VM...ا��!�J(و ،VM�Wي ا�$Qo10وا� $�� ا� i�$
 �C ���أن «، وھ$ )� jM'�ه '*م ا�&	
U�M Y(�� و���ء ا�+e	l ر�J� أو *	� YfdoM " �	%&�وا��*وة وا� �'\��  .11»)& $را (

 ^M\%ا� ^	 %& %� ��، وإ� � M��ك أ)�ھ�)��ء ا��روس �� �T( ^�Rدة أو £d�� �SSq ت ا��
}	� أّن اXو
�JQ	R�Rو �J)*ط Z%� �J�$d%M ��ا�&%$م أو ا���| ا� �� و�$�	J_�dإ� �	�ا$( �M�TR ن$�$�M12 |��fن ا��، و'

�ء. � �( n
�ذ ا�\ي M��M ا���% \ ��oه، وو�DXر ا�� �C ا-�	(�� ا��M�Tا� �% M  
 |�P Z%� $ام�أ �� - Zإ� USR �
�م وا�P، و� ^� UdR " �J�zC �
� �C اXروDة ا��را�( ^� �أ)

� ��oC Z$ن ا�&%J	C Zd%�M �	P ،زة�� �d(( ،� ^( �MGMرة 'U ط��| �%Z ا��ST	U و
�ار �	iTo ) iq ا�! ّ
 �C ر�l ده*) Zد إ���Xزھ� ا�W�VM و��ل ا�!�زات ا�&% 	� و�) i 	%&R �Rأ ��رiC و�%$ �oDه، zCذا )&(
 ،�J�*!ه وإ�%) Uأھ �dI� �&v$( xQlھ�، وأ�	و} ^	£�T ة وا���dوا� ^	�e وا� ^	Dء وا�ُ �ّر��ف ا�&% S(

�_U د�JoM ود�	�ھ��( �C �+P13و.  
+��) �d&R n��' ���M اXزھ� ' W( ^	) ��ورات و��وات �% 	T(ت و���)Y اXزھ� R �C%� ا�e��ة !%

 ،~	dT�وا� �TQر ا��� �C إط JQ ا� �	Jdeا� U_��� ا� W
�o(و ��_�Wا� �� ا�&% 	M��dا� V%�q( UT� �J)*وط
��� 'W�ب ا� I&ا� �J&ا� �� ط	%)��� و)
�W( ^	 %��_U ا��� أ£�رت ا�+�ل (	^ ا� �� R%� ا� l�J$ة dو-

 ^	) ^	dM�C Zء إ���م ا�&% �dوا� ،�J(�� أو � J�P��ؤ"ت P$ل ��P إ(�� ا��P ،§Q	� I'�ت ا��QW� ^	-�Rو
 VM�Wا� �زھXء ا� %� ��وي ا��� �SMرھ�eوا� �)$!X��ن (&��ُM ن�' ��\� ��، و��	+ J)�W� U%T(م و�T(
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�ل )� أ�iّe ا�W	� (�ھ�ن ا��M^ إ(�اھ	�I ' �oھ �ن ذ��، �\'�� �C ت) ���d%1631ه/1041ا� �C �م) )^ أ!$(
�ب ��ب ا��-�ن"o�!�� ا�-$ان (T	S�" ان$o� nTR ءت��ب ا���-	^ !o�!14ا.  

�)Y  رواق ا���pر��: -ج! �J�$-د �&) ��ر(�� وا�&% �ء �SdMون رواق ا� Q%fن )^ ا�$M�_اG+ن ا��'
� أھU (%�ھ� و}	�ھ� )(�
� «Sّq ن ا���ره ا� �Q���) ،VM�Wا� �زھXا iو�\q�	C ،�)�&ب ا���̂ (%�ان ا� 

 ��$R ة��C ~Q�M i_�Wإ� �Mر�R ا�ط*ق، إذ أّن Z%� �J(�
� اXزھ� وأ
�ورة C	i، وھ$ أ�P أ'Q� أرو+ %� �o�D
�S( �C ��T%� ��  . 15ا�  ��	� ا�+�ا'

�ب ) ^( U-ا��ا ^	 M Z%� ب$o+ا� �%M � ( Y(�وYdM ا�ّ�واق �C ا�+��| ا���(� )^ )Sd$رة ا�+
��ا� �_�) �W� �� - Z%� ي$�TMو ،�	�� ا��_	&�� �%Z أ� �ة )^ ر-�م  16�ر(� أ�P أ($اب اXزھ� ا�� _�


�	eoPو �و(³ �Qf(ن، و$oeا� V%�q( �C �%&ة ط*ب ا��_�e� ة�	Q' �Q��(و �ّM$%� ^'��، و)^ 17أ)	h، و(

� وا
V ا��واق ھ� أن �M$ن ا� ��e	� )^ رYM ا�$J&vا��� و �	D�DXوط ا�W^ ا�	ا�&%� ا�( �Q%ط V �	��� 

�ر(� دا-U ا�+�)Y اXزھ��  . 18ا� +�ورM^ (�واق ا� 
�رة Q� ��\) واق�ن ا���C ،�)�&ب ا����ن ا��واق أن �M$�$ا )^ إ�Pى (%�ان ا� �D �C ط��WM � '
 ,�$Rو ZS
Xب ا���ء ا�+Gا_� وا� o)X �JR�� �C و
n وا�dR �Pم -�)	��� وا!� 	 %� ��Dj( ^�

V%�q ) ,%)ا�وط .�JR�dQرھ� وط�  أ� 
  دواgO و�Xا�l ا���	� ا�
-ا,�+� إ��h q�g ا6زھ� ا�2+�3: -2

 U) ����واYC ا�&% 	� و�Pھ) �fQR�( ^�M �� �M�S د ا�*Q��إن و!$د أ��اد 'Q	�ة )^ أ�*م ا�+Gا_� (
:�� و)��ا-%� )^ أ(�زھe%�q( ى�أ- U(ا$� i	C n �TR  

�i!$�� �D ا�&% �ء ا�+Gا_�M	^  ا���ا�l ا�+��V: -أDXك ا�T ا� ��� I&ا� �J&ا� �C ´Tا� �%Pر n%��
 �Q&ا�� �Mورؤ �D�d ع ا��dQرة ا��Mز �C �Q{�ا� n��' �dC ة؛�وا�&  ´Tا� �D�o( داءX �(*Dق ا��W ا� $T�

� و!$ار 
Q� ا��D$ل C�W ن  �ا�$M�_اG+وا� ،�Jd	dT�� �%�( U' Z&�M ��ت ا��	o(Xا �Q'أ ^(� �J��� ن�
� و�$ )�ة وا�Pة 	oMة ا���	&Wھ\ه ا� �Mد��� ^	eM�Wا� ^	(�Tد ا�*) $T� ل�P�ّّ�ون ا�WM ا$��' �&	 ! ^	 %�ا� 

 .,dfال وا�$PXت ا�Q%dRو ~M�fا� �dW(و �C��  �C ا�& �، ر}� (&� ا� 
 ��ج )^ ا��$
 V��oھ+T%� �)" ن�' �dC ،�S( Zدي إ�jR ا�T)ا و�ق (�fا� U' n��' �
و�  \-X ¢�

�Mاو�TSا� �vراXا �Q� �%M$وط �
�� �%Pر �&) �Pا�ي 19)^ ا��S ج ا��Tر'| ا� �dCا�ر )�، وا���
� !�ت �%	i ا�&�دة آ�\اك( |�P �dP" ز�+Tا� ~M�ط ^( ZdQR � 	C20 .  

�، C	d$)$ن (z'��اء J	C �(�
�ھ�ة �®dا� �oM�( Zن إ�$J!ّ$�M ة��eا� �%R ل*- ��ر(��ج ا� +Tن ا��و'
�o( ^Mور�� وا� +Q%fا� �Jا��
� أ PاG(و ،iqM�W(و i_��ة �% 
� )^ ا�+�)Y اXزھ� � *QM�
زل و)T*ت 

��$ا ' �J�zC �زھXا Y(�� )^ ا�+QM�
 ^'���د )+M� �l�eا� �J� xo�R �� ^( �STR �C	U أ�$اع ا�&%$م، وأّ)
�ج +Tول ا�Go� «Sq ق ا�"$) �P UI( ة�ھ�d%� ورة��ء ا� +	PX��ر(��GoM$ن (��UJ 21ا� M �£ ^(و ،

� واX-�ى. o	eا� ^	) Y(�  �%	�J ا���دد �%Z ا�+
 UTRار �M�_اG! � ��� �+R د��R *C ،ة�Pوا ��ن �& %J!و �� ا�T´ وط%| ا�&%� ھ �M�C ن أداءzC ا\J)و
�ز +Tوا� �S(و ,�$R �C رة$JW ا�&%� ا� G'ا�زار ) �
��� إ" و I&ا� �J&ا� �C ´Tداء ا�X ق�W ا� Zإ�

�وJ_� %&) Zd�وا� ،��رات R�د (�D� �ار �C '�| ا���ا!�  }	�ھQ� �o	%� دد��R �̂ وأ-\ �I�C ،�Jo	�ا ) Mرّز�Qا�
 �� و�C Y D رi�%P"، "أ-\ �^ ! %!�P UPة"، "ر�ھ�d��وا��	� )UI: "رUP إ�Z ا� W�ق واd�D� C��ة (

�م"...ا��.Wوا� ^	eM�Wا� ^	(�Tوا� �S(و ,�$R ء� %� ^(  
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��� �Rھ$را 'Q	�ا، إذ أّن  ا���O�0%:ا���ا�l  -ب I&ا� �J&-*ل ا� �ا_G+ا� �C �	C�dIا� �'�Tت ا��J�
iR��Dj(و �	%&�����		^ �� �QMوا أي اھ� �م ( I&م ا���T22ا�  ��%��) �M�o&ء وا���ت وqR�M´ ا�&% &(��ء ا�+oQ'

Xس وا�C �C ^	Mو�dا� Y(�� R �C$�, و!�$�MGا� Y(��ت !�Dj( i	�$R n��' � %I(ة، و�ھ�dا� �C �ا زھ$'�R
� �%dTR Z	~ ا�C ^(X ا�Q*د QSo( ن�� واDX� واCX�اد، Xن R�'	Gھ� 'M�	qت ا���Dj %� � J ھ\ه ا�

� �%D Z$اUP ا�+Gا_� و! Y ا���ا_|	��  و}	� ذ��.  23وlّ� ا�T *ت اXور(	� ا� ��
�C را$ST( Uّظ �S&ذ�� ا� �C ا�_�D ن�� وا�داب  ' � أّن ا����ج ا�&% � ا�\ي '	��Wر ا�&%$م ا��إط

�ج إ��TR Z	� ا�&Ud أو�TR n��� �%&%$م ا��� 'Q�o��) �� وا���ر�M، وأّ)��� وا�%' �M�Qq رب ا��f| ا��+
�ر ظ�ھ�ة ا��d%	� اX� Z وا����ار W�ا� |Q�) �M��%� *	³v �J	C د�J�!"ن ا�' �dC �Q+وا� �D�oJب وا���Tوا�

�dIج ا��� !&U ا��� ّ( ،²eTوا�Y!ا��M �_اG+ا� �C ي��eوا� �C24 .   
Zإ� Vvأ  ،�M�_اG+ط~ ا��o ا� h&) �C �J%' �P��( ^�R �� �M$�� وا�%	oMا�&%$م ا�� h&) ذ�� أن

�ل، I ا� U	QD Z%� ن�	Qوا� VM�S�ل وا�$lXاب وا��وا� ~fo وا� �	�e���'����I	 وھ$ )) YCد ^( �
� �C (*د ا� W�قJ%	STRو �Jo� �TQا� Zإ� ^	M�_اG+ء ا��� S( �C� ���ا 25ا�D*)� ا�&%  	D "و ،

 ���� اXزھ��% �J) ��P ��ة ا��	Qا�� VM�Wا�  �J	C ز�إذ ( ،�	�� I&ة ا���eا� �C آ�\اك Y(�� 'ا�+	oMد ��Dj 
 �	(*Dا� ��ت ا�&�(	�Dj ھ� وا��
n ا� &�C �� )^  ��I�ةاX-�ى، و�% 	&D��ت �P��( n v ��ا� iC�
أو
 ،�	Q' U�W) iRادا�Mا �MاGRرات، و�d&وا� �vراXوا ie_�� ا��� jRھ%X iداء وظMور�ا�� ~Cا�و!$د ا� 

 ^( ^M�Cا�&%� ا�$ا �Q%f� ات������^ وا� Q	n، و�M�dR ا� jن وا� ��' i!و U 'أ Z%� �	��� وا"!� M$)��ا�
�رS(Xا V%�q(26، 	��ت (ّJ(أ Z%� وا"ط*ع ،�Jا��
�ك (���P"ا�&% � وا U	ST�%� ء�dQا� Z%� �J&	+WR �

�ءJdeخ وا�$	Wا� ����  .ا���| و)+
 ،�	�e�%� �o	SP ذا*( i%&! |ا� \اھ U�� i(ا��Pت وا��ھ+R"ا �_��� VM�Wا� �زھXن ا���Pأّن ا � '

 ،�	����، وا� 	eoTوا� ،�	&C�Wا� i	eC ،�	Q&�%� �ّ	P "��، و)^ أ!U ذ�� C�R~ ط*ب ا�&%� )^و)+%)�oTوا�  �C�'
� �Mا�| -	�ل  %P i�
� وا���ر�C ,M أ�P أروDا��را U(أ U، وظ�زھXا Z%� �	Qوا� \ھ �M��eرات ا��ا��	

�(*Dا� ����ء ا�&Tأ� �C �%&27ط*ب ا�.    
� U' �C ^	eM�Wا� ^	(�Tد ا�*) Zإ� �dM�Cوا� �)���Z أن -�وج ا�T+	´ ا� o� "م )^ )و� �oM�

� ( S�؛ 
� رYC )^ ��ن C�dIا� G'ا�ه )^ )�	و} ��ر(�� �%Z رواق ا� Mدور �eS) ددھ��Rة، و�ھ�dا�
� ا�Q%�ان C�' Zإ� �J���رات ا�&% 	� ا��� ا)�� إ�&o أھ� ا� ̂ ( i%&! U) ،�
	 �i ا�&% 	 �C وزاد VM�Wا� �زھXا

�	(*D28ا�.  
� ا�&% 	� ا� � 	Gّة ا����)Y اXزھ� ا�W�VM و�^ أھ 	�M i\'� و(Sq$ص ھ\ه ا� �! �J) Y� R ��

 �oD i�%Pر �C ���� أ($ (�� ا�&	��P�ّ1664ه/1073ا� :*_�
�، «م J& !�) ��!� ا���	�( �C �	�oا� �M�� $JC
 ��o��( �	�C ،�%	�eه ا�\J) $وإن -» ھ ،�J&Cوأر �MاG ا� ���هللا )^ أ �o� �J� � � �£*Iا� �!��� ا� ��P

C �MG( د او!$د$!$) U�eإذ ا� ،Uv�eا� �C n�����e	U " ($!$د ا��e	%� ا� �e$ل �	«29.   
 VM�Wا� �زھXا Y(�! U_��C �J	C ز�أ( ���Dي ر�زھXا �eoTا� VD$M ̂ وأ�Vّ ا�W	� ا�)�م ��Q هللا (

�ط ا�&% 	� TC ،\³($M$اھ� أنّ DوXد ا$�R n�����، و
� ا'\) i(*' x��C� �d	�ة ' I&ا� �S&ا� �C C Y(�� ا�+
 �Dدر �زھXا Y(���� أو ��رف �� �C i� U&+M ا�+� U�C ،ن$o�( ر�D ف�l ن و�$ر$S( �ّD �زھXا
 Y(�� و" �T�M�ا، و)^ " �C Zd%�M ھ\ا ا�+ ��� Z �M "ء، و�� " i %�و $JC م��ص وا�&qا� Z%� i	d%M

� ��� �	SM "و i	%� x�eM " �%&30»ا�.  
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�ء Q�&M�  ا���ا�l ا���1��Z: -ج %� ̂ ( �	I' ة�وراء ھ+ n����D )^ أ(�ز ا��واYC ا��� '	�ا�&�)U ا�
� M&$د إ�Z ظJ$ر ا�I$رات 	d	dP �	D�	D �ا�+Gا_� �S( $T�، إذ ���n ا�+Gا_� R �C%� ا�e��ة اfv�ا(

���� �C }�ب ا�TQ� 31ا��ا-%	�R�Qوا� ���QDا� �fqود، £� ا��Tا� Z%� ,C�o ' ZS
Xب ا��، وو!$د ا� 
� و}	�ب اX)^ وا"d�D�ار.ا)X	h ا	D�	��ع ا�vوXھ$ر ا�R �C ذ�� |Q��C ،¢D$� �  

 ��$R hC�� ��، إ) '�Tت ا��f%��د )^ ط�ف ا�Jfv"ت وا�dM�� R&�ض ا��I	� )^ ا�&% �ء �% � '
 ،^Mع وا���Wا� Y( Z�� �R " وي��C ار�lإ Z%� �Jاھ�أو �' ،�Jo( �Mد��، أو � $ا
�Je ا� &oّ	&( |l�o(

o( �'\ت�) �����ل " ا�ST� أP � ا� dّ�ي ا��% I ا� U	QD Z%� �J1041/ 1632ه Zإ� �fvم) ا�\ي ا
�م � ́ Tا� �D�o( أداء �+T) �(*Dق ا��W د ا�*) $T� �J!ّ$�( س�C ̂ �Q| 32م1618ه/1027ا�q�وج )) ،

�
� ��ا%	Q
 Zإ� U	 ��) i(�JRي 33ا�&��ن )T � ا�W	� ا�f%��م ا�Mأ �J	��دھ� و(�C �C34Dم ، وا�d ا� i) �d�
�ھ�ة.dا� �oM� ) �(Xا �M�J� �C  

�	^ (^ ��Q هللا ا�+Gا_�ي P ��Mأ �S( Zوا إ��!�و)^ ا�&% �ء ا�+Gا_�M	^ ا�\M^ ھ
�ھ�ة  35م) ا� %d| (�"ور1713ه/1125(تdا� Zإ� �C�D �� إ�Z ا�+Gا_�، و)^ £ o	fo�
 �oM�( در�ا�\ي }

� آ�\اك i�X أxQl أo	fo�
�ب ّ�' �Pأ ^( �� ھ�و(	qMر��در ا��S ق أ'�ت ا��	�'I� �J�ة )io. وe� �C, ا�
���Q (ت&Iا� Z�� 1669ه/1080أن ھ+�ة ا�&��� ا�+Gا_�ي أ($ )�Jي �	J%' n��' �(*Dق ا��Wا� Zم) إ�

�	D�	��Q| ا���وف ا�)36.  
  ا��ة ا��# ��ن +�t0&� ا�/	�R ا�
-ا,�+�ن O# ا6زھ� ا�2+�3:  -3

�| ظ�وف '�d� ،«q� U أ)�Z ا�+Gا_�M$ن P "$ا وط�S
�وت e�R ة�( �S( Zن إ�$%TR� ا�
��$ا I� M$ن (�Xزھ� ا�W�C VM��ة 
S	�ة USR إ��P Zود ' �dC ،��ج � $)+Tا� ^( ��eم ا�*�X �Q�o��QC
�ھ�ة، dا� �oM�( ^( ي�ا_G+ا� ´Tوج ر'| ا��- n
$) ��ن )�ھ$�' �J	C ءھ��d) نX ،�)�Mوإ �)�ا�JW�M^ ذھ

 �Jأ� ̂ ̂ )T � ا� +�!� (تو) ) ̂  P�ا� �Q� �'\� ء"j1063/1652ھ Y(�+��م) ا�\ي �P� ��ة دروس (
�ز+T)^ (*د ا� iR$د�(&�  �زھX37ا       .  

�	^ (^ )T � ا�$ر£	*�� (تT1779ه/1193وزار ا� *���م) !�)Y اXزھ� ا�W�VM ��ة )�ات )
� eD�ه إ�Z ا�T´، وا��| �%STR Z	U ا�&%$م، و)^ أl�C ذ�� �C ء��UP ا�&% fC ^( ھ��o� درس ^( �J�

، و��Q ا�$ھ�ب ا�&e	�e 39م)1771ه/1185، و�%� ا�e	$)� (ت38م)1776ه/1189ا�W	� �%� ا�S&	�ي (ت
  . 40م)1758ه/1172(ت

 �JR�C�d£ Y	D$R �C ه�اھ� ا�&% � وأ£$��( ^	�TR �C VM�Wا� �زھXا �� ا�\M^ أدر'$ا أھ 	Q%fا� �وأّ)
	fM ا$��' �J�zC ،�	C�& ا� �J�Dم درا� R� �J� «Sّq ا� ��ر(�� (i )^ أ!U ا� +�ورة (�واق ا� (�
%$ن ا�

�در �M ه أو�%) Zإ� �� (�oD Y$ات �	&$د (&�ھ 	d( �d) ^( �Jo C ؛^ّ	eol Zورون إ���� ھj"ء ا� +doMو ،i	C
�در (^ )T � ا�ّ�ا��ي ا� &���يّ dا� �Q� ل�I(، أ�ن آ-��( Z41إ� �)Y اXزھ� ا�\ي اd�D� S )� و!�ور (+

 �oD �C ioوط Zد إ��  م. 1782ه/1195)�ة £*ث oD$ات ��^ �� �Q%M أن �
 ^M�W� ة�( VM�Wا� �زھX�و)T � (^ ��Q ا��P ^ ا�Wd�$�� اXزھ�ي )^ �$ا�P !�!�ة، !�ور (

�	�� P�ا� �dM�fا� ��Dّj( �_اG+ا� Zإ� Y!ر �£ ،�	R$%qا� �	C$Sا� �dM�fدئ ا��Q( �J�*- �%&R ،�(��42 .
�� }%	Gان 
� ارUTR إ�Z ا� W�ق (�Sd ا�T´، و'dfo( ء�ن ا�W	� ا�J$اري اXزھ�ي ا�G)$ري )^ �% 

�ز+Tأرض ا� Zإ� ��d�D� C i)��ة P	� واUl دراi!ّ$R �£ ،i�D (&�ھC idM�ط �C �زھXا Y(�+��) ~T43و�.  
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� ا��ا_ � و�� M��C |{ ا�&$دة إ�Z (%�ه (&� ا'� �ل دراi�D وأ(�
 Z) إ"ّ أن U&+MوU�ّC ^( �Jo( ا�
�م واd�D�ار، و)^ أ�J� ھj"ء )T( ^) � T � ا�Qُ%	�ي (تd( دار �S( ^(1176/ 44م)1763ه  �d�Dا�\ي ا

�S )14  �J� و� �ه آ�\اك ���ر(� و�P� دروس ا��I	� )^ ا�&% �ء و"زم )+���^ رواق ا� C ،�(��
� ا��)	�ط�، و)oQا� � Pاوي، وأ�eoا� � Pي، وأ�dQا� �D�
 ^) � T ' �($	eا� �	اھ�)وإ ،�C$o ر ا�$So

 ideاءات وا��dوا� �M�Tم ا�$%� �C ��)�� xQlوأ �J ّR Z�P �J�+M زال ���JR، و)Mو�زوه ( �و}	�ھ�، وأ!
�J	C �S( ء� %� ^( �Pأ iMر�+M "45.  

 �%� �	Wدروس ا� ��TC ،ا�	�l �S( U-، د�ا_G+اء ا��Tl ^( i%lي أ�ا_G+س ا��Q&وأ($ ا�
�ر وiّdeR � 46ا�S&	�يSC ,Mا���ر �C iq	� i� ة، وأذن�M�� ن$oCو �� ا�&�(	�%	i و"ز)J( Z�P i� �C ا�%

 �oD �C �	o ا� i�Cوا Z�P ل�Tذ�� ا� Z%� زال ��ر(�، و)�� �C رواق ا� Q%fئ ا��dُM1202/178847ه.  
4- :�&	�vN�� ا,�+�ن-
  أ$�اع ا��	�م ا��# q�1 ا���[N	�ن ا�

� اXزھ� 
� دا-U أروJ	C زة�� و�	U ا�!J%	ST�� ن$M�_اG+ء ا��� وا�&% Q%fا� Z&D ��إّن ا�&%$م ا�
 �� و)��ن وا�%	Qوا� �Mر��_� وا��d&وا� �	�e�ل وا�$lXوا ideوا� �M�T%$م ا��ر �ا�W�qR �� VM�ج �^ إط

 �J�X ،�J) ~%&�MC �
 n��'v�n  �J�e�&! � ّ( ،�J) ء�
� ا�&%$م (�Q| اھ� �م ا�&% �) Z%� |%��R �J%و�f	�R 
 �M��eة ا��	Tا� Z%�اك\($M48 .  

 ،��ر(��ء ا�+Gا_� �C رواق ا�  %� ��ھd%�M ن��R�M �%� ا��M�T ا�W� VM�Z% رأس ا�oe$ن ا��� '
 �C �P��( ^�R �� i�Dأّن درا Zإ� �ء آ-�� ^( �I'أ �M�Tا� �Mروا Z%� �	Qل ا���Q
وM�QD Y!| ھ\ا ا�

�ط~ (*o) Y	 ! �%T( �)ا(^ أ ���P�ّد (\�� ا���، و
� أ�QM�{ �oC ر�l Z�P �d)�D ��رب ' � ذ'���د ا� 
 :*_�
�ورّي ���D ا� %+��ز إ"ّ C �C^ ا��M�T ا�\ي ھ$ �C «ا�+Tوا� �S ) ��(�
�م إMأ �Q{ر �� ^�R �� إذ

|M�{ �o)�{«49.  
̂ أ�J� 50م)1205/1792و'�ن ا�W	� أ($ ا�e	h )( � T�Z�R ا�G(	�ي (ت (  �M�S ت ا��	SqWا�

��iR ا�&% 	d%P Z%� UQdُM ن�' �dC ،^	M�_اG+ا� �Q%fف ا��دة )^ ط$Sd د  51ا��� ´Tا� �Dا$( �C �Dا$( �C
� 'I	�ة، �$oC i	%� ؤون�d	C ،���� و}	�ھ����، وزواوة، و)o	fo�
�ن، و)&���، و� %R *م�أ ^( ZSTM "

�J	C زة��fo	�o )^ أ(�زھ� �%� ا��M�T ا�W�VM وQ%fM$ن ا�!dاوّي ا��MGر ا�� � ^) �%� �Jo	) ^( �'\� ،
 �oD �!�P �S( Z%� 1780ه/1193ا�\ي ورد ^( i	%� أ�dُM ��ع ) D �C Z�R�( iq	� م، و"زم

�_��o%� "ى�Qو"ا�� ،"i!��ري"، و")�%�"، و"oD^ أ(� داود"، و"ا(^ )qQ52"ا�.  
�ع ا��M�T ا�W��dC VM ر'Gَّ ا� �TR%$ن  D ار�{ Z%�و ideم ا�$%� �Dدرا Z%� ��Mن أ$M�_اG+ا�

��D ا�Q$�� (ت
 ^) � Pأ �Jo( �'\� ،i�$l1726ه/1139وأ �C زھ��)ء وأ��ر ا�&% Q' Z%� \ %�R م) ا�\ي
�ل �%� اJ!X$ري (تI(آ�\اك أ ��ر(��ب ا��M^ ا�QWQ	�W 53م)1657ه/1066ا�ide ا� ���� (�واق ا� Jو� ،

�54م)1680ه/1089(ت

� ا�Gر�Qا� �Q�55م)1690ه/ ��1099 (ت . و    .  
�|، وإ� � R&�اه إ�Z ا� \اھ| TC ������\'� أّن R&%� ا�S�d( ^�M �� ide�ا �%Z ا� \ھ| ا� ) �M�+وا�

�^ ا�+Gا_�ي اXزھ�ي (P ^) � T( أّن *Iى )�oC ى�-Xوا��ه 1774ه/1187ا i( Ud�وا� �م) ا�\ي و�� ( �
Tا� ��e( �ّD�d ا� ^�P �	Wزم ا�" �
 �S( Zرج إ���M زال�� و)	Jdeا� �$ن ا� i	%� أ�
�، و	%' �� )*ز)	eo

iذ�z) ى$�e%� �QR��ر )&	�ا ��رو�C iD ا�+�)Y اXزھ� و'l Z�P �%&ا� �C56 ي�l�oأ أ($ راس ا��
 � ' .
 �oD �C ي�����|" 1791ه/1204ا� &f وا� Zo ا� U	o� |��fا� U	ب "د���' �%QoTن ا�� S� �	Wا� Z%� م
�q وھ$ )^ أھ� ا��%)�oTرواق ا� U-دا �%QoTا� \ھ| ا� �C ات�S57.  
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 ^( U	%
�ل ا�+Gا_�M	 ^�Z% �%� ا�d�اءات ���� �^ �%� ا�ide، إذ و!��� ��دا }	� Q
و�� UdM إ
 �o�Tج ا��Tدر (^ ا��dا� �Q� ��P �JR$ل ھ\ا ا�e^، و�&U أ�J�ھ� ا�&*)(�ا�+Gا_�M	^ ا�\Ql ^M$ا !Uّ اھ� 

��ّ� (ت�ا�\ي !ّ$د ا�d�آن ا��� �M�Z% ا�W	� T( � ا� o	� و"ز)oD i$ات 'I	�ة  58م)1789ه/1102ا��ّ% 
  .��ر(�� (�واق ا� �� D ب*fاء ا��
  h&) �C ا��روس إ�Z أن أoM xQl$ب ��C io إ

� وراء 	&D VM�Wا� �زھXا Y(�� وا�&% �ء ا�+Gا_�M	 ^�Z% ا�+Q%fا� ^( U_�Jا��� ا� �Cا$R ^( �{���و(
TQوا� �ّ	oMا�&%$م ا�� Yo M �� إ" أّن ذ�� ،�JRزا��ع )�Jo وا�ST$ل �%Z إ! �� وا�J_��ھ	� �% W( ^� �

�	P$�وا� ،�� ا�&�(	��ت أ-�ى '&%$م ا�To$، وا�%SSqR �C ض$q)^ ا� �J�&(59 �{*Q%$م ا��و ،
   و}	�ھ�. 60واXدب

  إ1&���ت ا��	��ء ا�
-ا,�+�* O# ا���Nة ا��	��� دا(l ا6زھ� ا�2+�3: -5
$%TR� م ا��
 n ھ�D ،� J( �! �ن ا�+Gا_�M$ن (&� qR��J! )^ ا�+�)Y اXزھ� ا�W�VM (�دوار �% 	

 U-دا �Mا�دار |l�o ا� Z%�ھ� أ�%dR ل*- ^( ��� I&ا� �J&ط$ال ا� �J_ا�وإ£ �	C�dIا� �'�Tا� ¢	WoR �C
q( UP �C �
�رW ا� �J_ا��� ��ر'W(ء، و¬oا� �	%&Rت ا��روس و�d%T� رھ��SRو ،��ر(� �%Vرواق ا� 

:�%M � 	C ل ذ���� إ! oo� Mو ،�S&ا� �M��
  
�ر(�، [��# ا��ظ�,2 ا�دار+�:  -أ�� ا� Q%fا )^ ا��	Q' دا�� ��� I&ا� �J&ا� UQ
 ��ر(�اP��^ رواق ا� 

 Yvو ~M�ط ^� ��		� و�oR	� �jو�i ا��ا-%	R ورة�v Z���Dا n
�ن ھ\ا ا�&�د GMداد )Y )�ور ا�$' �و� 
 �M�Rرم، و�lو ~	
�م د��:�Rا� U�Wا� Z%� واق�ا�داري �% U�	Jن ا���C ،iRإدار Z%� ̂ 	 _�dر ا��  �C ا-�	

� وا�&% 	�، و'�ن  ��3\� رواق ا���pر��:Mا�دار |l�o ا� � 
 ��ر(�� �%Z رواق ا� q	W ا� UI R
 ^Mور�� ا� +Q%fون ا�j� �M�� W)" Z	� ا��واق"، وھ$ ا� �%V اXول (��M �( � J ھ\ه ا� Z�$�M

JT��S(و ،�J% � ت�
���واق )R Y�R	| أو) ^	Dا� �ر �M�W ا� ^ّ	&Mو ،�M�doا� |Rوا�ا� Zd%�M ^( ّ�دT	C ،�
�ف 
�ظ� �%Z اXوoواق، وا��ا� U-اء دا\�� وا�C��oم وا���o^ ا��ول Xول اj��ن ا� ' iأ� Zإ� �C�v��)

� �%Z ا��واقD$QT 61ا� .�&Dم ا�$ا�J ا� ^( �  و}	�ھ
�X)� ا�J	ّ^، أو ا�	�	� �d&�C � ^ أرادھ�، وR+�ر ا���رة إ�Z أّن ا�) ^�R �� ��� I&ا� �J&ا� �C �q	W 

�، وأن �M$ن Mءة ا�دار�eا�� �C$R �Jo( ،�l�� v$ا(¢ و��وط -J� n&vُو �dC �(� R ,�&ا� Z%� U)
�^ ا��	�ة P ^� *�C ،�زھX�) ,Mا���ر |So( ن$%�WM ^M\ء ا��� وأ�P ا�&% 	)��( �	���( «qWا�

  .وا��%$ك
 �C ��ق أ�	�ن )+�وري ا��واق ! 	&� (�T$ر �% �ء ا� \اھ| اXر(&eRا �&) x�� ا� ^		&R ��Mو
��� ا�\ي  I&ن ا��f%�� إ�Z ا�Q{�ھ\ه ا� YC�M و(�وره �S( ة��
 �v�
 Zارھ� إ��
 YC�ُM، و�زھXا Y(�!

�ورو ا��واق، وأ�Mه �% �ء ا� \اھ| اXر+( i	%� Y �!ا � � �dCا$ ��
�اره ( �R�M �C �زھXا Y(�� �C ا�+&)
�M�C اط��d Mد �	%dR62:^	M�_اG+رز )^ ا��Qا� |So ھ\ا ا� U�  . و'�ن )ّ ^ �

�  م):1786ه/1199(ت 63أ�� ا�X *� ��X *� *ZN	# ا�0	�# ا�
-ا,�ي -oD �S( Zإ� UTRار
� 1741ه/1154(�JW) ات�ث )*£ ��ر(�� رواق ا� q	W( Z�$R ،ر�Qا�� �M�W ن )&�ودا )^ ا��م، و'

�  . 64وl�ا)
�)Y اXزھ�، و�	� رواق  أ�� ا���Rس أ�� �* X	# ا�/��ر ا�
-ا,�ي: -+���ء (�Cوا� ,Mا���ر Uن )^ أھ�'

 �oD �C ̂ Mور��ر(� ا� +��1788ه/1202ا� ' �
�ء )\ھi%�e� iQ م، و %� i(��Pوا ،���C i� n ا��واق '% 
i���� �  .65وD*ط
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 ا6��� ا���زو$# (ت -�N�1232/ل م): 1817ه*- �J) i�%_�� اd�D�ت �(�&) �J) �Wو� �S( �C و��
�)Y اXزھ�، و
� وR iel% 	\ه 18ه/12ق+) �	����دة ا� �� ا�q	W( |So( U	� Zل إ�$l$ا� ̂ ( ̂ � R �£ ،م

�oأ($ راس ا� i��) ي�ا_G+ي ا��l» Y	 ! �C ه�S� i	dCر، و�S(Xا �_�D U) �S( م��ن إ)'
�رf
X66»ا.  

�"ت ا�O }�0V# ا��واق: P �C "واق�ا� �q	W(" �C i���( UTM ،��ر(�وھ$ و'	U �	� رواق ا� 
� ا� d	 	C ^	i، و(%�ا��J ا��� Q%fء ا�� Dأ ��R ��واق ا��ت ا�*+�) ²e�TMب، و�QDXا ^( |Q�� iQ	�Rوا و�C

 �Mا�Jا� YMم (�$ز$dM ن�' ���M ا�\ Zd%�M ^M�Z% أ�JM�M ا�&%�، ' W ء ا�� Dواق، أ���) �J
�T�ا� �Mر�Rو ،�Jo(
� �C ا��واقo_�� ا��Q�� ��) �_�dل ا���jو" �^ أ� ( �&Mواق، و�ا� �Q%ط Z%� �M�f&ت وا��QJف 67وا��WMو ،

) i)�q�ا� ��Mو ،��Mواق أ�ا� ~Cا�( �_�Dو �Qf ا� Z%� ^( . و)^ أھ��زھXا Y(��ر ا�&% �ء �C ا�+Q' �dCا$ 
:|So ھ\ا ا� Z�$R  

�ر(� �C ا� *� �1�� W�3��Rرك ا�
-ا,�ي:  -�� �C رواق ا� Q	d� ن�'20  �oD �+T68م1712ه/1125ذي ا�.  
�ف ا��واق، وھ$ )^  ا��3د �jو��ف رواق ا���pر��:
�د XوWواق و!$د ا����) �Mت ا�دار� 	�o�ا� ^(

�ف ا��واق، و)^ أ�J�ھ�: 
 ا�
-ا,�ي²eP Z�$�M اX)^ وdM$م ( Yo ا��&�ي �%Z أو�N� *� �N�  ا�\ي
 �oD واق�ف ا��
�دا (�و� U &M ن�  .69م1713/ـھ1126'

� �C : ا��ر+� -ب	��&e) ^	M�_اG+ء ا���رك ��د )^ ا�&% � VM�Wا� �زھXا Y(�+) ,Mا���ر � J() �(�&
� أ£Q�$ا �$o�( �	 %� ~%P �J� n���C ،��ر(���C �J رواق ا� eا أ�$v�Cي و��eا� �J{$Qو� ��ءا�JR ا�&% 	e'

�، �\'� )^ أ�J�ھ�:�)�£ ,��  و)+
-  :#$�Z�	ا��0ّ�ي ا�� �س ��م أ�� ا���Rس أ��C �oM�( ي�d در ا���ر'� ا� So| و1618ه/1027}R م UھXا

� ا� o$رة oM� ات وزار ا��( , - ´TC ،ة�وا�&  ´Tا� �D�o( �Mز ���د�+Tد ا�*) Zق إ�$� i%'وا�$ط^ و
 U-دا �	ل ا��&%�+( �C د را_�ة$J+) م�
 �	P ،�(�d(و i� ا�d��( �J�*- �S( ^( \qRا �
YQD )�ات و'�ن 

 .��ر(�  رواق ا� 
 ��$o�( م$%� ,Mرا ���ر�S�( iD$%! ذ�� �ھ��_� و)^ )�d&ا� �%� �Jo	) ^( ة�MG��رiC ا�&( ,�&R

 :�%QoTا� �
�Qا� �Q� ذ�� �C ل$dMو ،VM�Wا� �M�Tوا�» �oD �S( n%-1619ه/1028د �C iR�!$C م
 ZR�C ري�qQا� x��Cر!| ا U-د ��_� C^ أھU ا� ��ب و�i )+%, ��	�، و�ّ d&أ ا��dُM �زھXا Y(�Tl^ ا�+

� ھ$ أ�+| )«70.  
"�Q

n دروiD إ" �
�ع، و"  وe�ا� � Mأ i) ا$&e�ا� ^M\ن ا��	�Xء وا�� وا�&% Q%fف ا��ا )^ ط�	Q'

 ،iR\(*R ^� xMو��%� ^	T��Sت ا��M��T) �Jّ	%TMو ،�J	C �&Wده ا��W�z) iDدرو ,��+( ^ّMGM ن�' iأ� � ّ	D
.�J ّ وھ �JT_ا�
 \TWMو �Jھ�Q�د (\�� ا��+	C  

�رون Qا�" ����eق ا��W���ل idP �C ا� 
 � '- $Cرادو��ر ا� jر-	^ ا�&�ب« 'Q�� ا)��اد �Q�&M iأ� 
 �Mر�Rو xvوا ~	
� و'I�ة ا"ط*ع، و�i أD%$ب دM�+���ز (� Mد، و�
ووا�Pا )�C i� ،�Jo� x�e�(، وذ'�ء و

�تMوا�وا� U	l�e���) �o{«71 .  
�M%� ا� %	��� ا�JW	�  م):1685ه/q�N+1096 ا��3وي ا��V,	# (ت -oا� Z�ھ$ TM	 ^) � T( ^) Z��Q هللا �	

�ويW��)72 �oD �)�&ق ا��W د ا�*) Zإ� UTR1665ه/1074، ار Z�dا� �� ا�T´، و� �M�C أداء �	�م (
 ��Pة و�ھ�dا� �oM� ) i�(�
�)Y اXزھ� ط	%� إ+��) ,Mزم ا���ر" iإذ أ� ،�S( Zإ� �
Ue را!& ´Tا� �D$(



  د/ $�ر ا�+* �N��O - #$�R�T ��زوق 
 

  

 2021 أ����� -29ا��دد:                                                                                                       574

 �
$(�( ���� )U	%- �S�q( Z%� ide%� ا��أه؛ �
� أ( �، و�%� ا�W) $To�ح ��73ى ا� +� Y، و'�ن )^ ! %
.���� ا(^ )	eأ� Z%� ادي�ا�   

 �%� �C �C�� ^)" �+�$q%� U +ح ا��ا��*م، و� �%� �C �JPو�و� �D$o��_� ا�d� دّرس � '
~fo ء74ا�*�eر ا��Q'و �Q%fا� �J	%� �Pة ازد�	Q' ة�J� iDدرو n��� �
�ر  ، وf
Xا V%�q( ^( ن�	�Xوا

 i_��، وPّ�ة ذ'	%d&وا� �	%doف ا�&%$م ا��olأ Z�� �C i{$Q� ,�&M أن ذ�� i	C �� " �وا��e&$ا i %&)، و(ّ 
.�&( �Je² وا�eTا� Z%� iRر�d(و 

�)Y اXزھ� م): 1738ه/1151أ�� ا���Rس أ�� �* X%��ن ا��	��Z$# ا6زھ�ي (ت -+) �	���أ�P أ�	�ن ا� 
VM�Wا� ،i!ر��ر(� و-��ب (�واق ا� �Tوا� ،h_ا�eوا� ،�M�Tاءات، وا��dم ا�$%� �C iDدرو �d%M ن�' ،

  .75و
� ا���ف ا�&% �ء ا� S�M$ن (i%�e و�dR)i ا�&% �
ي (ت -�	Rا� �N� *� �N�1176/م):1763ه  ،�	�e�ا� �Jo( �زھXا Y(�+��!%, ���رM, ��ة �%$م (

�_�� ُ)ّ�ِرس �C* �^ ��د " ( ^( �I'أ iDدرو ��TM ن�وا��M�T، وا�d�اءات، وا� fo~ و}	�ھ�، و'
�Q%fا� ^( ZSTM76 ت) �eoTا� �D�d ر ا��ّQ+ا� �Q� ^) ^Mا�� VM�� ^) ^	�P ھ�؛�Jأ� ^( �'\� ،

�C&� (م)، و)T( ^) � T � (^ -1781ه/1105Wي ا��زھXوي ا�(�eا� �ط�م)، وأ($ 1785ه/1199
) �eoTي ا��	)Gا� Z�R� ) �	JWا� � T( h	e1791ه/1205ا�.�	I' ھ��	م) ... و}  

� رواق م): 1785ه/1199أ�� ا�X *� ��X *� *ZN	# ا�0	�# ا����a#(ت -q	W( ^	) Y ! ^ ّ( ن�'
$d& وا�+�ل وا� ~fo م ا�$%� �C �Q%fا� ,Mر�Rو ��ر(�� ا� oD 77م1767ه/1180"ت.  

�ر )�ر�D اXزھ� ا�W� �C VM�S�ه، �dC م): 1788ه/1202أ�� ا���Rس أ�� ا�
-ا,�ي (ت -Q' ^( �&M
�_�Qdodا� �Dو)�ر ��ر(�� �C رواق ا� e%�q( ��$oC �Q%fأ ا��dُM ن�'78.  

  
�ھ � ��3��V ا��l,�Z ا��	���: -ج�� �%Z )�ى )Tv* وا	د� �	^ ا�+Gا_�Q�&R M� ھ\ه ا���ھ�ة ا�&% 	

�)Y اXزھ� ا�W�VM، �^ ط�+WR ~M	Y ا�T$ار ا��e�ي (	^ ا�&% �ء ! �
�ة ا�&% 	� دا-U أرو	Tا� ¢	WoR �C
 :�'\� ��ءا�JR ا�&% 	e' ن$M�_اG+ء ا��� ا�&% J	C ز�ات ا��� أ(�ظ�o ا� �%R �Jأ� ̂   �%Z ا-�*ف )\اھ�JQ، و)

 ^	M�_اG+ا� ^	 ���ظ�ة ا��� ! &n (	^ ا�&o ء ا�� %� �P*�� وأ	ا�$ر£ ^	�Tوا� ����ا� oّ$ر ا��% 
�)���ر(� P$ل ، 79ا� ��ب ا�&�(� -%	U ا� ��)Y اXزھ� دا-U رواق ا� +���ورة (T ت ھ\ه ا��! �	P


$ل  �Jo( ����ن وا� &	Qا� �%� �C ى�أ- U_���_�، و)d&ا� �%� �C �D$o��_�C U '*م ا�W	� ا��(&h ا� 
�Dا iأ� UdQا� Y	)�ا� nQأ�" $Toا��*م وا� �%� �C ى )�&�دة�أ- U_��( Zإ� �C�v���"، ھ\ا (M�o����رة (&

�e	e&ب ا����W	� ��Q ا�$ھ' VM�Wا� �زھXء ا��ر �% Q'و �Q%fا� ^( Y ! ر$�T)80.  
 �� )�Qأھ	Jdeا� U_��
¬ )&�C �J إ�Pى ا� �oRات و�ة )�� �زھXا �Q%f) ��*	£ا�$ر ^	�Tا� Zd�ا� � '


$ل "ا�+$ھ� ا�e�د ��TM أن �&	 ! io( ا$Q%وط ،iP�و� iCر�� Q+&R$ا )^ أد��i و)&J	%� �J)�� أ!(�o�و ،"
 h&) �C iIP��!� i) Y و(C ،i_ا�
�)Y اXزھ� �C و
n إ+��) ^Mر�S� ا� �Pي أ�	&Sا� �%� �	Wا� ,%+(

�ن �%Z ا�W	� ا�S&	�ي R �C%� ا' �
$��C i إ�Pاھ�، و) i	%� ورّد ،�M$Toوا� �	Jdeا� U_���لا� T�  �v�إ"ّ ا�
.�J)�W ا� ��_U ا�&% 	�  وQdR	�M U ا�W	� ا�$ر£	*��، و)&� ذ�� أM xQl�Y! إ�	I' �C i	� (^ ا� 

�l�ي ا� &���ي (تoن أ($ راس ا���)Y م) 
� 1823ه/1238و'+��) �S( ء�ا!� Te) Y$ل �% 
,eoا� �C �d£و � MG� U�) ��_U ا�&% 	��)�oT$ه �C إ�Pى ، 81اXزھ� ا�W�VM، و-�ض )&V%�q( �J ا� C

 U�e��) i� ا$C���وا �%�� ا�J	C ا$dأ� �)$!�) �J	%� ّد�C "���� ا(^ )	eب "أ���' �C ا�M�TRو ،�M$Toا� U_��ا� 
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� ا�'�ام وار�JM�� YeR ذ'�هM��ر، وأ'�)$ه }Q{ i� ~WM "رى و�+ُM " ھ��o� ر�lو ،UQُo82وا� |ِّdو� ،
 �	%! x��M �²ّ ��Gارة �% i، وذ�� )C�T��� )^ (&�ه.(J'�R ��ا� �  �C ا�I�وة ا�&% 	

:��]�)  
�ت ا��� ��)U أن �R$ن 
� أ!�( n�Z% و�P* وا� ´_��oا� ^( �% +) �o!�- �Dھ\ه ا��را �آ- �C

:�R��' ��زھ+Mإ ^� Mو �oR"ؤ��Rو �	��  ا���
-  Y(�+��) �J£$�( ة��C �C �(�d(و �J� �o�D ��ر(��ذ ا�&% �ء ا�+Gا_�M	^ )^ رواق ا� qRاVM�Wا� �زھXا ،

.i	C �	��
�J ا�&% 	� وا"!� $dP Y	 ! U	و�  
-  ���n )��ا-%' �J² أ�P*M �� وراء ھ+�ة �% �ء ا�+Gا_� إ�S( Z�، و)ّ o(��ب وا��واYC ا��QDXدت ا�&R

 ´T����l أ-�ى 'd ) �%&ط%| ا� �C �%P�ا� n���
� ا( �Q���C ،ة�	Q' �� ا�h&Q إ�Z در!J�&Q) �fQR�(و
^� �TQار. أو ا��d�D"وا ^(Xا  

-  �-� «q� ^( ne%�-ا �
 VM�Wا� �زھXا Y(�+��) �(�
� أن )�ة ا�Dل ھ\ه ا��را*- ^( �o� x�Rا
.��iR ا�&% 	P$ وط �Jo( �Pوا U' �Q{ر |�P  

-  UQ
 ´T^ ر'| ا��ن $M�_اG+ء ا���ن USeoM ا�&% ' ��ر(�، I�C	�ا )�(�وز ظ�ھ�ة ا� +�ورة (�واق ا� 
�C أو (&� أداء�J�Dدرا ��ء (+�)Y اXزھ� � Gاو�dQا� ^	%�e( ،´Tا� ��M i	C.  

���ر!� اXو�P Z$ل  -) G'� �R n
� ا� �TR%$ن ا�+Gا_�M$ن �C ذ�� ا�$JQ%ط �C ن ا��� دأب$oeأن ا�
.�� ا�&�(	� و�%$م ا���ر�M و}	�ھ �� )^ �%$م و)&�رف، '&%$م ا�%J) ~%&�M �� و)	oMت ا���Dا��را  

�م ا��&%	 	� أI' �JD	� )^ ا�+ -J ا� ^( �M�&ا� ��$R ل*- ^( �J_�� ا�&% 	� وإ� '�Tا� ��د �C ^	M�_اG
�ءات eوي ا��\� ��ر(�� �%Z رواق ا� q	W ا� |So( �oDأ �dC ،VM�Wا� �زھXا Y(�! U-دا �Mوا�دار

.,Mا���ر |��! Zإ� �Jo(  
� اXزھ� Cّ�%$ا ا"d�D�ار ا� -&(�� ا�\qR ^M�!$ا )^ !Q%fى أن )&�� ا��Pإ �C U &ة وا��ھ�dا� �C �_ا�

 Y( ن$M�_اG+ء ا�"jا-�%¢ ھ n
�ف أو ا�+$ا)Y، و)Y )�ور ا�$
�� �ارس أو اXو' �� ا��&%	 	JR��Dj(
  أھS( U� وأTQl$ا �WM%$ن !Gء " G+�Mأ )^ ا� +� Y ا� S�ي.

  ا������ت:
�C ~ &�ا� Zإ� ^	S�q وا� ^	IP�Q$ة ا��ت '��	l$�ا� h&) ح��d� أن �oo� Mو Rو �Dدرا «Te

�ت 	f&( ^( iM$TR �� ���ا � Jo( د$de ا� ^� �TQوا� ،��� I&ا� �J&ا� �C �M�_اG+ا� �ا��P*ت ا�&% 	
�در اX-�ى.S ا� �J�%e{أ �(�� ھ	C�d£و �	oMود �	qMر�R  

�ز (T$ث +�� ����ع ا��&%	� ا�&f
� وC�dI^ وزارة ا�	ون (�وا�&  U�Z% إ�Pاث �$ع )^ ا�W�ا'� وا��&
�Dودرا G	'��وا� ،��� I&ا� �J&ا� ��ل إ�Z (*د ا� W�ق ط	%P��وا )^ ا��I'أ ^M\ا� �ا_G+*م ا��ل أ$P ت

.�� وا��&%	 	M��eا� ��Joاء ا��إ£ �C ودورھ� ���JR ا�&% 	(�JDإ Z%�  
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:ghدر وا���ا�vا�� ��,��  
1. ،�	
�Wا� �����$C �		) �&Qf( ،V%��ل ا�!�) V%qا� VM�&R ،وي�oeTا� �D�d، (د، ط)،  أ($ ا��ا_G+م.1906ا� 
2. ) �C�dIا� �ا_G+ا� �Mر�R ،هللا �&D �D�dوت، ط1830-1500أ($ ا��	) ،�(*Dب ا��� م.1998، 1)، دار ا�
�ººl�ي (ت .3oا� ���- ^) � P1315أ � T(/ي�ººl�oا� �e&! :~	dTR ،ZººS
Xب ا���ر دول ا� Q-X �ººSd�ººDه)، ا�

 ��ء، ا�  %��	Qب، ا��ار ا���l�ي، دار ا���o(د، ط)، ا� ،�	)�� م.1997ا� 
� اXرب oC �C$ن اXدب، dTR	+� :~	C ZefººººººS( |$از/n �P 733أ ^) � P��Q ا�$ھ�ب ا�M$ّo�ي (ت .4M�J� ،(ه

�ن، طoQ� ،وت�	) ،� م.C �%W'1 ،2004$از، دار ا���| ا�&% 	
�س،1041أ�º T( ^) �º P ا� d�ي (ت .5ّQ� ن�ºººººº�Pإ :~	dTR ،|º	ط�ا� ,��º�Xا ^ººººººS{ ^( |º	fا� xe� ،(دار  ه

�ث �%��! � وا�Wo� وا��$زYM، ا�+Gا_�، طT)Xم.2008، 1ا 
�ة، (	�وت،  .6	Tا� �Q��( دار ،���، )&+� )�^ ا�%vر � Pم.1958أ 
��C أP � ا�fd$ري، 1095أو�	� !%�Q (ت .7ºººººSeºººººSا� :� !�R ،¬QTدان و(*د ا�$ººººº�� إ�ºººººS( Z� وا�%P�ه)، ا�

�ھ�ة، طdا� ،� !��%� �($dا� G'� م.2010، 1ا� 
8. P �%&)ن، ط��م �%Wo� وا��$زYM، اXردن، � MXدار ا ،�Mز�+Tت ا�*P�ا� �C ¢DوXل ا$dوي، ا��oe1 ،2019.م 
�ر (\'� ا�fq¢ وا�£�ر، dTR	%- :~	U ا� ººººSo~، دار �dR845 ا��M^ (^ �%� ا� d�GMي (ت .9Q��"² وا�ه)، ا� $ا

�ن، (	�وت، طoQ� ،� م.1998، 1ا���| ا�&% 	
10. �) VMز$! �%Pر ،,�) VMهللا !$ز �Q� ^ P�ا� �Q� :� !�R ،رة$o ا� �oM� وا� �, إ�ººººººS( Z� و)�� ا� ��)

�ھ�ة، طdب، ا����%� �(�� ا�&M�S ا� �³	Jا� ،�	Wم.1995، 1ا� 
�، )ººS�، (د، ط)،  .11Mر�o�ººDا� �Q��( ،�ººW� ^(�Iن ا��dل ا�*- �ººS( �C ��ر(��م ) � T��Q ا� &�f، ا� ºº�P

�، )ºººS�ººº� ،	� ا�+�)Y اXزھ� �C ا�&ºººS� ا�&I م.2015Mر�o�ºººDا� �Q��( ،^Mاج ا���ºººD U	�� ºººDإ :�M�dR ،��� 
 م.2016

�ºº	T( ^) ^ � ا�$ر£	*�� (ت .12T1193ا� �����$C �		) �&Qf( ،ر�Q-Xوا �Mر��ر Uºº�C �C �%� ا����Xا �ه)، �Gھ
�، ا�+Gا_�، 	
�Wم.1906ا� 

�ن، (	�وت، ط .13oQ� ،^	M* %� �%&م، دار ا�*�Xر'%�، اGا� ^Mا�� �	م.2002، 15- 
�، )S�، ط .14M�	(Xى ا�Qا�� �&Qf ة، ا��ھ�dا� �S � ة�M�+ا� ¢fqرك، ا��Q( ����دة �%� (&D1 ،1887.م 
15. �%� �(�� ا�&M�ººººS ا� �³	Jا� ،�	dM�Cإ �C ري�ºººº�Tوا� �ººººD�	ºººº�� هللا ا�+ U، اXزھ� ودوره ا�f� �
$ºººº�،ب�� 

�ھ�ة، (د، ط)، dم.1988ا� 
�ن، (	�وت، ط .16oQ� ،�	C�dIا� hJM$� ��Dj( ،�_اG+*م ا��أ �+&( ،hJM$� دل� م.2 ،1980�
�ھ�ة،  .17dا� ،�	($dا� ~_����، دار ا���| وا�$£ I&ا� ��Tن ا���ء اXزھ� إ( %� Y �+( ،U	�� ººDإ �)�ººl ا�+$اد �Q�

 ،�S(2016.م 
�رس  .18Jeس ا��JC ،����س، دار ا���ب ا�ººººººD*)�، (	�وت، ط��Q ا��T ا���ّQ� ن�ºººººº�Pء: إ�o��ت، ا�Q£X2وا ،

 م.1982
�ºººººº^ ا�+Q��R (ت .19P ^) ^ P�ا� �ºQ�1237 �Q� �	P�ا� �Q� :~	dTR ،ر�Q-Xا!� وا�ا�� �C ر�º£ا� |º_�º+� ،(ه

�ھ�ة، طdا� ،�M�S دار ا���| ا� �&Qf( ،�	P�ا� �Q� ^ P�م.1997، 1ا� 
� وا�Wo�، ا�+Gا_�، (د، ط)، ��Q ا��T( ^) ^ P � ا�+	*��،  .20��Qf%� �(Xم، دار ا��ر�M ا�+Gا_� ا�&R2009.م 
� 1063��Q ا��T( ^) ^ P � ا� +�!� (ت.21& ! G'�( ،�	ººººººWا� �	ººººººD د آل�&ººººººD :~	dTR ،�!�� ا� +%Pه)، ر

� وا���اث، د(�، طC�dI%� �!� م.2017، 1ا� 
22.  ،�	&(��ت ا�+�$Qf ان ا�$Mد ،��� I&ا� �J&ا� �C �ººººººS( �C �º)ر�º���ºQ ا��P	� ��ºQ ا�� ^ P��ºQ ا��P	�، ا� 

 م.1982ا�+Gا_�، 
�ھ�ة، .23dب، ا����%� �(�� ا�&M�S ا� �³	Jا� ،�&(�� و!&(��وي، اXزھ� !oWا� GMG&ا� �Q�2013.م 
�ن ا�d���ººº، دار ا���M$ºººي ه)، )�ء ا� $ا_�، dTR	1090&ºººD :~��Q هللا (^ )T � ا�&	���ººº (ت.24 	%ºººD/�%ºººv�eا� �	

 م.Wo%�1 ،2006� وا��$زYM، أ($ ظ�Q، ا�)�رات ا�&�(	� ا� ��Tة، ط
�ºWo( Y)$رات ���ظ، ا��(�ط،  .25f( ،nM�qا� n	%ºlا� i�%Pور �_�Iا� i	deا� �%T( �)وري، ا(^ أ�dا� �	ا� + �Q�

 م.1991
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 م.1983)�ي 

27.  ،�� ا�&�(	ºº�Joدار ا� ،�(��: )T $د �%� � !�R ،�	�� ººWا� �	dM�Cأ �C ن$	�� I&اك ا��RX، ا�أ�� x(�ººD GMG�
 م.1989، 1(	�وت، ط

� ا�e�$ح، )S�، ط .28&Qf( ،�زھXا �Mر�R �C �T � ،ZCوا �Pا�$ا �Q� �%�2 ،1936.م 
�ر .29 �  ^	M*د	ا�  ^M�ºººW&وا� YºººD�� (	^ ا�d��	^ ا�� 	C �	(*ºººDا� �ھ*ل، ا�&% �ء ا�+Gا_�M$ن �C ا�Q%�ان ا�&�(	
�، ا�+Gا_�، ط3/14(	&(��ت ا�+�$Qf ان ا�$Mم.2010، 2ه)، د 
ه)، x�C ا��i و)�C iّ�o ا���Tث (U�e ر(� و�& �dTR ،i	~: ) ^) � T�T(1238 �Q � أ($ راس ا�+Gا_�ي (ت .30

�M�،  ا���ا_G+ب، ا����%� �	oا�$ط ��Dj ي، ا��ا_G+م.1986ا� 
�ر(� �C اXزھ� ا�ºººW�VM إ(�ن ق  .31��دة 18ه/T(12 � أP � رºººD*ن ا��ººº	�، رواق ا� Jººº� U	o� �(�d( ���ºººDم، ر

�ھ�ة.d، ا��زھXا �&(�! ،�M�Tا� �Mر���	� �C ا��!� ا� 
32.  ،�W� دي�Tن ا��dن ا��� ا£X� �C أ�	l*- ،�ّQT ^ ا�	أ) � Tوت، ط)�	در، (�l (د، ت).1دار ، 
�ري (ت .33qQا� U	�� Dإ ^) � T(256وت، ط�	) ،�	I' ^)ري، دار ا�qQا� x	Tl ،(م.2002، 1ه 
�، ا��(�ط،  .34	oا�$ط �&Qf ا� ،�D�	�� ا��"_	� ودورھ� ا���oM وا�&% � وا�MاوGا� ،�+P � T(1964.م 
�ن، م)، ºººD%� ا��رر �C أ�	�ن ا�d�ن ا%- � T(1206	U ا� �ادي (ت .35oQ� ،�	(*ºººDا� �_�ºººWQدار ا� ،�ºººW� ���I�

 م.1988، 3(	�وت، ط
�، dTR	 :~��Q ا� +	� -	���، دار ا���| q( �º T(1360%$ف (ت .36	����ت ا� ºdQط �C �º	'Gر ا�$oة ا��+ºººººº� ،(ه

�ن، (	�وت، طoQ� ،� م.2003، 1ا�&% 	
37. � T(/�)$d&M x��ºººl � T( م��� :~	dTR ،«�q ي، ا� &+� ا��	)Gا� Zººº�R�( � T(  ا�&+ �، دار �ºººl�� ^)

�ن، (	�وت، طoQ� ،�(*Dا� �_�WQم.2006، 1ا� 
38. ) ^	��dا� ^	) ���+Gا_� )) ��� I&ا� �C�dIوي، ا� $روث ا��
� ººººSo(16-19$ر در��ººººD، ر�وا���£ �	^ ا���£	م) (

 �%) ^) � Pأ �&(�! ،�ºººººl���ººººº	� �C ا���ر�M ا��M�T وا� &!��دة ا� Jººººº� U	o� �(�d(-(�� ا�+oººººº�� وھ�ان، ا�	&
 م.2014/2015

�ھ�ة، ط .39dا� ،�IM�Tا� �Mر�� ا��+&Qf ا� ،��� I&ا� �S&ا� �C �S( ،�	�( �(�P ل� م.1 ،1997' 
�ب، -��ºººl� ا��ºººD ^M&	�و�� .40��%� �	oا�$ط �ººº�ºººDj ا� ،(��� I&ا� �J&ا�) �Mر�ا� �Jي ا�$Q����Q، ا�+Gا_� �C ا��

 م.1984ا�+Gا_�، 
41. �C �� ا�&% 	'�Tن، ا�� I� هللا �Q� �ººl��  ،�	($dا� ~_�� دار ا���| وا�$£&Qf( ،�ººW� Y)�ºº�)ººS� �C ا�d�ن ا�

�ھ�ة، طdم.2012، 2ا� 
��ي (�دي (ت .42R ^) VºººD$M874 ،GMG&ا� �Q� � T) U	Q� :~	dTR ،�C(&� ا�$ا �C$�ººº���C وا� ºººSا� UJo ه)، ا�

�ھ�ة، dب، ا����%� �(�� ا�&M�S ا� �³	Jم.1985ا� 
43.CARRA DE VAUX BARON, LES PENSEURS DE L'ISLAM, LIBRAIRIE PAUL 

GëUTHNER, PARIS, 1921, p160. 
 ا�&�ا��:

�ري (ت -1qQا� U	�� Dإ ^) � T( هللا �Q� $)وت، ط256أ�	) ،�	I' ^)ري، دار ا�qQا� x	Tl ،(29م، ص2002، 1ه.  
�ر (\'� ا�fq¢ وا�£�ر، %- :xR	U ا� So~، دار ا���| �dR845 ا��M^ أP � (^ �%� ا� d�GMي (ت -2Q��"² وا�ه)، ا� $ا

�ن، طoQ� ،وت�	) ،�  .51، ص4جم، 1998، 1ا�&% 	
�ھ�ة، -3dب، ا����%� �(�� ا�&M�S ا� �³	Jا� ،�	dM�Cا �C ري��Tوا� �D�	�� هللا ا�+ U، اXزھ� ودوره ا�f� �
م، $�1988

  .13ص
� اXرب oC �C$ن اXدب، +� :xR	C ZefS( |$از، C �%W' n �P$از، 733أ ^) � P��Q ا�$ھ�ب ا�M$o�ي (ت -4M�J� ،(ه

Q� ،وت�	) ،��ن، طدار ا���| ا�&% 	o1 ،200487، ص30م، ج.  
5-  ,(�qن ا��f%��وي ا�+�ر'��، وھ$ ا��Q%	ا� ��� I&ق (^ آ�» ا�$
�) ^Mا�� V	D �	&D $)ون )^ )%$ك اھ$ أ�W&ك وا����

 �oD ^( n��' Zو�Xا ،^	R�( ��Tش ا��� Z%� ,%! ،�	!�Qا� �	���ن )^ ا�  f%D وأول ،�M�S ر ا��M���م 1385ه/784(
 Zم، و1392ه/791إ� �oD ^( �	��I1393ه/792ا� �oD Z^ 1405ه/801م إ�	رة ($JW ا� i�Dر�( �Jo( ة�M�� �£É( i� ،م
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��ي (�دي (تR ^) VD$M :�ة، أ���ھ�dا� �C ^M�Sd874ا� � T( U	Q� :xR ،�Cا�$ا �&) �C$����C وا� Sا� UJo ه)، ا�

�(�� ا�&M�S ا� �³	Jا� ،GMG&ا� �Q�  ،ة�ھ�dب، ا��  .285، ص3م، ج�%�1985�
�(~، ج -6��ر، ا� �Sر ا�Q��"² وا�ي، ا� $اGM�d ا� ^Mا�� �dR456، ص.  
�i، ص-7e�57.  
�ھ�ة،  -8dا� �S � ة�M�+ا� ¢fqرك، ا��Q( ����دة �%� (&D :�أ�� ،�JMور�� و��د )+
�ء اXرو Dل أ$P ت�� �MG )^ ا� &%$)

�، )S�، طM�	(Xى ا�Qا�� �&Qf 23، ص4م، ج1887، 1ا�.  
� إ�S( Z� وا��$دان و(*د ا�QT¬ (1095أو�	� !%�Q (ت -9%P�ري، 1680-1672ه)، ا�$fdا� � Pأ �C�SeSا� :�R ،(م

�ھ�ة، طdا� ،� !��%� �($dا� G'� 101، ص2م، ج2010، 1ا�.  
� ا�e�$ح، )S�، ط -10&Qf( ،�زھXا �Mر�R �C �T � ،ZCوا �Pا�$ا �Q� �%�2 ،193659، 58م، ص.  
11-  ����ن ا�d���، دار ا��$�Mي 1663-1661ه)، )�ء ا� $ا_� (1090(ت��Q هللا (^ )T � ا�&	 	%D ،�%v�eا� �	&D :xR ،(م

  .228، ص1م، )´Wo%�1 ،2006� وا��$زYM، ا�)�رات ا�&�(	� ا� ��Tة، ط
�ھ�ة،  -12dا� ،�	($dا� ~_�� دار ا���| وا�$£&Qf( ،�W� Y)��� ا�&% 	� S( �C� �C ا�d�ن ا�'�Tن، ا�� I� هللا �Q� �l��

  .132م، ص2012، 2ط
13- ) ��� I&ا� �S&ا� �C �S( ،�	�( �(�P ل��ھ�ة، 1517-1798' dا� ،�IM�Tا� �Mر�� ا��+&Qf س، ا��Q� رؤوف :~R ،(م

  .168م، ص1997، 1ط
�در، (	�وت، ط -14l دار ،�W� دي�Tن ا��dن ا��� ا£X� �C أ�	l*- ،�QT ^ ا�	أ) � T(16، ص1، (ب، ت)، ج �!$R .

 �
�ط nTR ر)���) �	o�Tا� ���Gqا�) io( �� )fq$طq��100 7579 .  
15- ) ��� I&ا� �J&ا� �C �S( �C ��ر(��ت م)، دM$ان ا� 1517-1798$Qf��Q ا��P	� ��Q ا�� ^ P��Q ا��P	�، ا� �

�، ا�+Gا_�، 	&(�  .99م، ص1982ا�+
16-  U�W) ²e%ھ\ا ا� U &��Mو ،Vd�
$اس )^ أ�*ھ� ��U T ا��) ��$l$ وا� �	d��( ¢- Z%� �&)�ھ� )+ $�� اX� �ة ا� ��

 ،�Jo	) �
�ط� ا��� YdR اXروodف ا�$el Z%� ل�R وھ� ،�!���رة ا�  � �C �M�T�ا� i!و Z%�و ،�	oMرة ا�����C �D ا�& Dأ
�دة )Y  وھ�� V�jRو Yfd ا� �%	f���ت )�(&� أو )(��ط W�( ^TS)$ف وR� G�R�Z% أ� �ة أfD$ا�	� أو د�TR ��دة )�

�ة، (	�وت، 	Tا� �Q��( دار ،���، )&+� )�^ ا�%vر � P: أ�ا، أ���Pوا �
  .375، ص1م، )´D1958$ر ا� �+� روا
�، ا� �Sر  -17	d	C$�ا� ¢fqرك، ا��Q( �%�جا� ،~)��  .23، ص4
�(~، ص -18��ر(� S( �C�، ا� �!Y ا��  .100��Q ا��P	� ��Q ا�� ^ P��Q ا��P	�، ا� 
19-  ،�Mر�o�Dا� �Q��( ،^Mاج ا���D U	�� Dإ :~R ،�W� ^(�Iن ا��dل ا�*- �S( �C ��ر(��م ) � T��Q ا� &�f، ا� �P

 ،�S(201529م، ص.  
� ا� -20oM� وا� �� !$زVM (�, إ�Z )S� و)�� ا� ��)%Pر ،,�) VMز$! �³	Jا� ،�	Wهللا ا� �Q� ^ P�ا� �Q� :�R ،رة$o

�ھ�ة، dب، ا����%� �(�� ا�&M�S 22م، ص1995ا�.  
� 1063��Q ا��T( ^) ^ P � ا� +�!� (ت -21C�dI%� �!�� ا� & ! G'�( ،�	Wا� �	D د آل�&D :xR ،�!�� ا� +%Pه)، ر

  .183م، ص2017، 1وا���اث، د(�، ط
22-Q�$Qي ا��J و��/ ا��	&D ^Mا�� �l��ب، ا�+Gا_�، ���%� �	oا�$ط ��Dj ا� ،(��� I&ا� �J&ا�) �Mر����، ا�+Gا_� �C ا��

  .144م، ص1984
23- ) �C�dIا� �ا_G+ا� �Mر�R ،هللا �&D �D�dوت، ط1830-1500أ($ ا��	) ،�(*Dب ا���  .187، ص1م، ج1998، 1م)، دار ا�
24-  ^	) ���+Gا_� )) ��� I&ا� �C�dIوي، ا� $روث ا��
� �o	U 19-16ا�d��	So() ^$ر در(�d( ���D، ر�وا���£ �	^ ا���£	م) (

 �%) ^) � Pأ �&(�! ،�l���	� �C ا���ر�M ا��M�T وا� &!��دة ا� J�- �	&(�� ا�+o�  .41م، ص2014/2015وھ�ان، ا�
25- ،�	
�Wا� �����$C �		) �&Qf( ،ر�Q-Xوا �Mر��ر U�C �C �%� ا����Xا ��	^ (^ )T � ا�$ر£	*��، �GھT، ا ا��ا_G+�

  . 549م، ص1906
26-) ��� I&ا� �S&ا� �C �زھXا Y(��م ) � T��Q ا� &�f، �	� ا�+�P1538-1816 �Q��( ،^Mاج ا���D U	�� Dإ :~R ،(م

 ،�S( ،�Mر�o�D16م، ص2016ا�.   
�i، ص-27e�18.   
�(~، ص-28D Y!�( ،�S( �C ��ر(��م ) � T��Q ا� &�f، ا� �P224.   
29-´( ،����(~1ا�&	D ر�S( ،228، ص.   
30-) ��� I&ا� ��Tن ا���ء اXزھ� إ( %� Y �+( ،U	�� Dإ �)�l ا�+$اد �Q�1517-1797 ،�	($dا� ~_�م)، دار ا���| وا�$£

 ،�S( ،ة�ھ�d232، ص2016ا�.  
� ا�&�(	�، (	�وت، ط -31�Joدار ا� ،�(��، R�T( : $د �%� �	�� Wا� �	dM�Cإ �C ن$	�� I&اك ا��RX، ا�أ�� x(�D GMG�1 ،

�(~، ص387م، ص1989D Y!�( ،�D�dهللا أ($ ا� �&D .142.  
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�ث �%��! � 1041أT( ^) � P � ا� dّ�ي (ت -32T)Xس، دار ا�Q� ن��Pإ :xR ،|	ط�ا� ,���Xا ^S{ ^( |	fا� xe� ،(ه

  . 13، ص1م، )´2008، 1وا�Wo� وا��$زYM، ا�+Gا_�، ط
�، وD $ا  -33J	ف إ���ن و)� ا��� %R �Mد�� ھ� ��ب (
�ن ا�W�ا� %R Uھ�C ،ZS
Xب ا��� ا�W�ق )^ ا� 	P�� �C �J�X ��\)

 �(�� ��^ ا�&
�رW( �J���ن وأ� � %R Uن أھ$ �M ZS
Xب ا���ر(�، وأھU ا� �( ZS
Xب ا��� $ن أھU ا� M �J��وأ� 
S
Xب ا���ر دول ا� Q-X �Sd�D"ي، ا�l�oا� ���- ^) � P: أ�أ�� ،�
� C	d$�$ن ��اQ�oھ\ه ا� �C ن$oT%MR ،Z �e&! :x

�l�ي، قoا� � T( ،ي�l�oء، 2ا���	Qب، ا��ار ا��  .52، ص6م، ج1997، دار ا���
�، ا��(�ط،  -34	oا�$ط �&Qf ا� ،�D�	�� ا��"_	� ودورھ� ا���oM وا�&% � وا�MاوGا� ،�+P � T(1964109م، ص .  
��� �W�%- � T(1206	U (^ �%� ا� �ادي (ت -35Iن ا��dن ا���، )	�وت، هD ،(%� ا��رر �C أ�		(*Dا� �_�WQدار ا� ،

�ن، طoQ�3 ،198855، ص2م، ج.  
36- ) �C�dIا� �ا_G+ا� �Mر�R ،�D�dهللا أ($ ا� �&D1500-1830وت، ط�	) ،�(*Dب ا���  .104، ص2م، ج1998، 1م)، دار ا�
�(~، ص -37�� ا� +�!�، ا� �Sر ا�%Pر ،�!�  .184��Q ا��P ^ ا� +
�^ �%�ھ$  -38Tم أ($ ا�*Dا� �	ب ا� %$ي،  ��� وأ-\ ) �Jo��Q ا�$ھ _Xا ^( ���(^ أP � ا�S&	�ي ا�&�وي، روى �^ ! 

� �%Z ا(^ ا���'� 	��P :�Jo( ت�e�j( ة�� i� ،*م�أ io� \-ه وأ�	و} �زھX���� ا�eo�اوي، ودّرس (Dو ،����Qا� �Q%و�
^) �Tا� �Q� :�أ�� ،���� '*ھ � �%Z ا� S�q� و}	�ھ
�رس و�%� Z��P ا�q��� وا�GرJeس ا��JC ،��� ��Q ا��Q	� ا���

�س، دار ا���ب ا�D*)�، (	�وت، طّQ� ن��Pء: إ�o��ت، ا�Q£X712، ص2م، ج1982، 2وا.  
39-  iي، و��	&S%� ا��و ،�($	eا� �	اھ�)إ ^( U' دروس ��P ده*) Uرواق أھ �	� ،�����^ �%� ا�e	$)� ا� Tھ$ أ($ ا�

 �Q� :�أ�� ،UM$ع ط��ر،  :xR��Q ا��P	� ��C �Q �%� ا��*م (Q-Xا!� وا�ا�� �C ر��_| ا�£+� ،�R�Q+ا� ^�P ^) ^ P�ا�
�ھ�ة، dا� ،�M�S دار ا���| ا� �&Qf( ،ن�  .580، ص1م، ج1997ا�� ^ P��Q ا��P	� :~R ،��Q ا�&�	� ر)�

�، ودرس  -40J) �Wو� �S( ى�
�زي ا� S�ي ا� ���� ا�Q�ھ���، و�� (�Pzى +P ^) � Pم (^ أ*�ھ$ ��Q ا�$ھ�ب (^ ��Q ا�
 ��� ! io� \-غ، أ�ّQS��) �	JWري ا��o�Dا� ZefS( ^) � Pاوي، وأ�eoا� ���Dي، و�	%Qا� � T( �	W��' �S( ء� %� Z%�

|_�+� ،�R�Q+ا� ^ P�ا� �Q� :�ه، أ���S� Uv�C(~، ج )^ أ��  . 364، ص1ا�£�ر، ا� �Sر ا�
�l� ا�&+ �، دار ( � T(1205�Z�R ا�Gّ(	�ي (ت -41� ^) � T( ،�)$d&M x��l � T( م��� :xR ،«�q ه)، ا� &+� ا�

�ن، طoQ� ،وت�	) ،�(*Dا� �_�WQ434م، ص2006، 1ا� .  
42-�Wا� �����$C �		) �&Qf( ،V%��ل ا�!�) V%qا� VM�&R ،وي�oeTا� �D�d، أ($ ا��ا_G+ا� ،�	
  .450، ص2م، ج1906
�م �%Wo� وا��$زYM، اXردن، � �ن، ط -43MXدار ا ،�Mز�+Tت ا�*P�ا� �C ¢DوXل ا$dوي، ا��oeP �%&)1 ،2019298م، ص.  
�ن، ط -44oQ� ،وت�	) ،�	(*Dا� �_�WQدار ا� ،�W� ���Iن ا��dن ا��، %- � T(3	U (^ �%� ا� �ادي، D%� ا��رر �C أ�	

  .110ص ،4م، ج1988
�(~، ج -45��_| ا�£�ر، ا� �Sر ا�+� ،�R�Q+ا� ^ P�ا� �Q�1420، ص.  
46-  Y(�� ا�W	$خ �lور ! _Xا �Pي، أ�	&S��) �	JWي ا��زھXا ����̂ أP � (^ )��م هللا ا�&�وي ا�  ھ$ �	� ا�D*م �%� (

��� ا�eo�اوي، و� �D ل�I(واة أ�ا� ^( ���
�م إ�S( Z� وأ-\ �^ !  ،VM�Wا� �زھXا  �Q�و��، و�f�م ا�*�(^ ��Q ا�
� �%Z ��ح 	��P" :�Jo( V	�ÉR i� ،�M� PXا �
�qا� ,Qو� �Pوا �	{ i� ز�ا�$ھ�ب ا� %$ي و)T � ا�Qُ%	�ي و-%~ 'I	�، وأ!
 �oD �C$R Z�P دة�Cاء وا��
� �%Z ا�Qل )$اظGM ذ��، و�� �	ي" و}��-°� �%�� �%Z ��ح ا�	��P"ة"، و�ا�+$ھ

�_| ا�£�ر، ج م ودC^1776ه/1189+� ،�R�Q+ا� ^ P�ا� �Q� :�ى، أ���Qا�� �Cا�d���i، ص1(e� ر�S 647، ا� .
�(~، ج�  .206، ص3ا� �ادي، D%� ا��رر، ا� �Sر ا�

�(~، ص -47��ر(� S( �C�، ا� �!Y ا��  .105��Q ا��P	� ��Q ا�� ^ P��Q ا��P	�، ا� 
��C، ا� �!Y ا -48dIا� �ا_G+ا� �Mر�R ،�D�dهللا أ($ ا� �&Dج ،~)��  .9، ص�2
�Wo( Y)$رات ���ظ، ا��(�ط،  -49f( ،nM�qا� n	%lا� i�%Pور �_�Iا� i	deا� �%T( �)وري، ا(^ أ�dا� �	ا� + �Q�1991 ،م

  . 105، 104ص
�(~، ج -50��_| ا�£�ر، ا� �Sر ا�+� ،�R�Q+ا� ^ P�ا� �Q�2303، ص.  
�ن )�Z�R ا�G(	�ي  -51'Xوا $Toوا� ���ء ا��M�T وا�% %� �Jأ� ^(J�
�iR ا�&% 	� �C ا�+�)Y اXزھ� l$ل �C وd%P �d&	

 �M�Tا� ,Mر��) �J�*- Zo��ا �
� (Q$"ق، و!�)&� �	q$ن وا��eoT، و	
�دoS��) �R�Q+ل ا�Go(و ،�{�Sن ا��q) i�Go )و
P�ا� �Q� �أ�� :¢	T س ا�$(�d%� �	Qا�� iP�� Z%� ا� �&( ��
�اءة وإ)*ء، و(&%$م ا�% ،�Mوروا �Mدرا VM�Wا�+ا� ̂   ،�R�Q

 ،i�e� ر�S 213، 211، 208، 204ص ، 2جا�  .  
�(~، ص -52�  .(554�Z�R ا�G(	�ي، ا� &+� ا� q�»، ا� �Sر ا�
� �C و
�i أ($ ا�ر��د �%� (^ ) ^) � T��Q ا��P ^ اJ!X$ري، أ-\ �^ أ�*م  -53	���� و�	� ا� ��P�ّ�ث ا�T وھ$ ا�

� T(ري، و$Jo��ة ا�+oوأ(� ا� ،�Cا�dر ا��Q��'  ��� �C �	o�� "��ح ا��رر ا�Jo( ت�e�j( ة�� iو� Z�Cدّرس وأ ،�W	eا�
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� ا£X� �C أ�	�ن l*- ،�QT ^ ا�	أ) � T( :�اج"، أ���اء وا� &�Dا� Z%� ا��*م �C ج��"، و"ا�o$ر ا�$ھM$Qoا� �o�ا�

�در، (	�وت، طl دار ،�W� دي�Tن ا��d157، ص3، (د، ت)، ج1ا�.  
�ھ�ة، و�SRر  -54d��� و(J) �%&R ،�S ) �%T ى ا��
 ^( ¬	W	) Zإ� �Q�� ،�&C�� i	dC ،�W	WQا� V	f%ا� �Q� ^) � Pھ$ أ

 �oD ´Pو ،VM�Wا� �زھX�) ,M1683ه/�1092%��ر ،"ideا� �C �%³Dأ Z%� ��"، و"أ!$(	o�� ا�eT�ا�" i� ،�م ودّرس ( �
Xر'%�، اGا� ^Mا�� �	: -�أ�� ،"�M�د ا�+$ھ$d&ن، طو"ا��oQ� ،وت�	) ،^	M* %� �%&*م، دار ا��1م، ج2002، 15 ،

  . 155ص
55-  io� \-وأ ,Mر �%��ر�SR ،�����، وا�o$ر ا�QW�ا)%d%ن ا������، أ-\ �^ ا�o$ر اJ!X$ري، وا�Q�ھ( i	dC م�ھ$ �*)� وإ)

 �C �	'Gر ا�$oة ا��ف، �+$%q( � T( :�أ�� ،"�S�q ا� Z%� ح��ّ �Jo( ت�e�j( i� ،��� ! �Q� :xR ،�	����ت ا� dQط
�ن، طoQ� ،وت�	) ،�  .441، ص1م، ج2003، 1ا� +	� -	���، دار ا���| ا�&% 	

� (	^  .690، صا� &+� ا� q�»)�Z�R ا�G(	�ي،  -56 	C �	(*Dا� ��ر ھ*ل، ا�&% �ء ا�+Gا_�M$ن �C ا�Q%�ان ا�&�(	 �
) ^	M*د	ا�  ^M�W&وا� YD��، ا�+Gا_�، ، دM$ان ا� 2ه)، ط3/14ا�d��	^ ا��	&(��ت ا�+�$Qf2010220م، ص.  

ه)، x�C ا��i و)�C i�ّo ا���Tث (U�e ر(� و�& �xR ،i: )T � (^ ��Q ا���1238 �M)T � أ($ راس ا�+Gا_�ي (ت -57
�ب، ا�+Gا_�، ��%� �	oا�$ط ��Dj ي، ا��ا_G+116م، ص1986ا�.  

�i، ص -58e� ر�S ي، ا��	)Gا� Z�R�(419.  
�	^ ا�$ر£	*��،  -59Tصا� ،~)���ر، ا� �Sر ا���Xا �  .G�297ھ
�(~، ج -60�� اX£�، ا� �Sر ا�l*- ،�QT ^ ا�	أ) � T(3242، ص.  
�، ع -61	)��� د�$ة ا�T~، ا��(�ط، ا�  %�� ا� %+( ،VM�Wا� �زھX�) ��ر(��دي ا���زي، رواق ا� Jا� �Q�229 ي�م، 1983، )

  .8ص
�ر(� �C اXز -62���	� �C ا���ر�M 18ه/12ھ� ا�W�VM إ(�ن ق)T � أP � رD*ن ا��	�، رواق ا� !��دة ا� J� U	o� ���Dم، ر

�ھ�ة، صd، ا��زھXا �&(�! ،�� ا�&�(	�� ا�%	%' ،�M�T14ا�.  
�ن، ط -63oQ� ،وت�	) ،�	C�dIا� hJM$� ��Dj( ،�_اG+*م ا��أ �+&( ،hJM$� دل�  .266م، ص2 ،1980�
64- )���_| ا�£�ر، ا� �Sر ا�+� ،�R�Q+ا� ^ P�ا� �Q�142، ص2~، ج.  
�(~، ص-65��ر(� S( �C�، ا� �!Y ا��  .105��Q ا��P	� ��Q ا�� ^ P��Q ا��P	�، ا� 
�(~، ص -66��l�ي، x�C ا��i، ا� �Sر ا�o60أ($ راس ا�.  
�ھ�ة،  -67dب، ا����%� �(�� ا�&M�S ا� �³	Jا� ،�&(�� و!&(��وي، اXزھ� !oWا� GMG&ا� �Q�2013250، ص2م، ج.  
�(~، ص )T � أP � رD*ن -68��ر(�، ا� �!Y ا��  .33ا��	�، رواق ا� 
�i، ص-69e�41.  
�(~، ج -70��رس، ا� �Sر ا�Jeس ا��JC ،���  .574، ص2��Q ا��T ا���

CARRA DE VAUX BARON, LES PENSEURS DE L'ISLAM, LIBRAIRIE PAUL -71

GëUTHNER, PARIS, 1921, p160.                                                                                                                            
� وا�Wo�، ا�+Gا_�،  -72��Qf%� �(Xم، دار ا��ر�M ا�+Gا_� ا�&R ،��*	+ا� � T( ^) ^ P�ا� �Q�2009174، ص2م، ج.  
�i، ج -73e� ر�S رس، ا��Jeس ا��JC ،���  .1133، ص2��Q ا��T ا���
74-  ّQT ^ ا�	أ) � T(وت، ط�	) ،در�l دار ،�W� دي�Tن ا��dن ا��� ا£X� �C أ�	l*- ،�1487، ص4، (ب، ت)، ج.  
�_| ا�£�ر، ج -75+� ،�R�Q+ا� ^ P�ا� �Q�1ج273، ص ،�C�dIا� �ا_G+ا� �Mر�R ،هللا �&D �D�d23، ص2. أ($ ا�.  
�i، ص -76e�420.  
�ر(�، ص -77��ء ا�+Gا_�M$ن �C ا�Q%�ان ا�&�(	�، ص� �ر ھ*ل، ا� .T(34 � أP � رD*ن ا��	�، رواق ا�  %&220.  
� ا�& 	�ن، و
� أ��Wھ� !$ھ�  -78Mب )^ زاو�d��) ،�	�Sا� i)�) �o� �زھXا Y(��_�: R$!� دا-U ا�+Qdodا� �ھ$! �Dر�(

 � i	�$R ء�o£أ �J	C iDء درو�dا� Z%� ص�TM ي�ا_G+س ا��Q&أ(� ا� �	Wن ا���_� ا�f$ا�� ا��WQT ا���Gqار، و'Qdodا�o |S
�(~، ج��، ا� �Sر ا�	d	C$�ا� ¢fqرك، ا��Q( �%� :�أ�� ،��ر(��ف رواق ا� 
  .19، ص�4�ظ� أو

79-  UQ
� و�� ا� ��!� و��W، وأJ)و ،�J) �d�Dوا �S( Zوا��ه إ� UTRار ،�)��ھ$ ا�W	� ا�+%	U زM^ ا��%- ^M	T( ^) U � ا� 
�ر )^lو ،�J�وأ� iا��
�ق أC Z�P رف��  �%STR Z	U ا�&%$م وا� &e%�q( ت�e�j( i� ،��ر(��ر ا� �رD	�C ^ رواق ا� Q'
 �oD �C �C$R ،��	� وا� fo~، وا�ide و}	�ھe�وا� �M�Tم ا�$%� �C1177/1764ه |_�+� ،�R�Q+ا� ^ P�ا� �Q� :�م، أ��

�(~، ج�  . 425، ص1ا�£�ر، ا� �Sر ا�
�(~، ص -80��ر، ا� �Sر ا���Xا ��	^ ا�$ر£	*��، �GھT311ا�.  
81-  � T(ص ،~)��  .116أ($ راس ا�+Gا_�ي، x�C ا��i، ا� �Sر ا�
�i، ص -82e�117.  
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  رؤ.� '�ر.-�� ,( أ���د ا+��اد ا�+*( و'����'& ����%�ن ا��#��"��
  م18ھـ/12وم 17ھـ/4511ل ا��2"�1 

  

Historical vision on the dimensional stretching of the Dalaï Zaouia and its 
manifestations in Tlemcen Ottoman during the 11H/17G and 12H/18G 

centuries 
  

  

1.��� �S� راه���   ط��U ا�
��������ن  -%#�� ا�$#"م ا�� ���� وا� �#' �(�)#* ��* 
�,$� أ*�  

 �W-�1.�Xا��2ن ا�� Y�	 )"��#ا�� Zا��\ا*�ي �1 ا�� )W�Xا� ��Xو'�^�[ ا� _�`  
boumedinem999@gmail.com  

  

a.ل: '�ر�bر
  11/07/2021 :ا��W2ل '�ر.a   04/06/2020 ا
e-ا���:   

  

��< وراء % 
�ل *��ّ�را�B وا��E�#Fّ ا�ّ�واCD ا�ّ ���Bّ� ا�$ ��)ّ� و%Aا ا�$#��ّ� وا�@��)ّ� ا�ّ�)�' �L�ف ,�ّدة ھAا ا�
�ن إ*ّ�ن  �#' Nإ� O��P��ّء ا���� إ�N ا�Sّاو)� 17ھـ/11ا�(�ن وD"د ا�$#LP��#� T$* EF'ار OUو� 
م، ھAه ا��VWة ا�ّ�

 
B��Bو 
��ن �#Z� E�[ N"ء �#% �Lإ�� O��P��ّء ا����، D\ن ��وم ا�$#L�]�^, O, دة�@�B�دة وا�D_� ��P��ّا�

 إط�ر ا��cا��ت ا�ّ�,")ّ� ,Ab *�ا)�ت '(L(� ا� #`� ا� $�)� أوD �L�(زاو fاري، *$� '[�)�`hا�(�نا �Vا 

�ت 16ھـ/10���ط %E ا���)Bإ N#� ا"#�� O(Aّا� O�("#$وز ا��* Eّظ 
D ،ي�� � 
ّjك رو�F�م، وظL"ر ا�Sّاو)� %
 �bB Ab, �ّ����l$ن ا�� �#' Nإ� �LP��#� 
@b* ا",�� 
� ا�,�رة ا�ّ����P ا�ّ�L�D ��* ،��B�م، ,� ��j 1669ھـ/1079ا�ّ �

��l� ( أن O�����l$اك ا��'Wا N#� ��b(�ّا� ����ّ̂ 
 �pِVِِّ ا�Sّbاع ا�(�j �Lb�* �P"ل ا�D O�("#$ا� Oط�q ّا� �h وھ�
 
��ر)s ھAا ا��r< ا�$#' 
D ����ّ̀� ,��c)ّ� وا��( F, ،t'��@#V E�* �b(��
 ھAه ا�D O��P��ّا� ��وا�ّ���")�، ��$"د '"ا

�س ��م D Nإ� �L�"��)� رv Nَّ�j1085 /م.1674ھـ  
 ��	��fت ا�����hنا�� �����O م؛18ھـ/12م و17ھـ/11ا�(���O  ؛'#�l$اك ا��'W؛ا ��P��او)� ا�S؛ا� .
D�)lا� Eyا��"ا  

Abstract:  
The article of this at studying and analyzing to unveil the political, military, as well as 

scientific and intellectual that were behind the delegations of the Dalaï  to Tlemcen during the 
11H/17G century, which some of its scholars have migrated to morocco capitales, because the 
arrival of the Dalai scholars to it was not the same as their Tlemcen counterparts, since the 
beginnings of the fall of the Saïdia authority in the late 10H/16G century, and the emergence of 
the angle as a spiritual engine and military leader in light of the rise of the Alawites who worked 
to bring down All political, including the Dalai, which transformed from an educational and 
intellectual institution into a political authority competing with those who exiled them to 
Tlemcen the year 1079H/1669G. The decision-makers, had to shelter and use them as a pressure 
card on the Alwaei Sultans, until the end of their return to Fez in 1085H/1674G. 
Keywords: Tlemcen; The 11H /17G and 12H/18G centuries; The Turkish ottomans; The Dalaï 
Zaouia; The intellectual continuation. 
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 :��ّ2�  
 �#����y ا�@b$ا� O(�r�* ،O(�r�,ع و"ّb�, ،ّي��Dو 
ّ��ن *\رث �# �#' �b(��� �(�Fا� s(ر�)�VS ا��
 �Lو�� إ�� �Vوا� ،���� �� أE�y ذو �Aور '�ر)[�� '#Lp$* ،����ت �# B�,ء و��#� O, ،t���by 
D

 ،�bّ�$, �����دو�D ظ�وف ز,��b و,�b�B���در إ�N ا�@��ة ا��VWة، و,qV Oل ,� � و*c��,�t ,�ّو��ت ا�
��yة �#(�ن$��ن �#qV Nف ,�  ،م17ھـ/11 ا� �
 ,��r ا�[`�، إّن '#D دون ا�"�"ع O,و �F* ا�("ل O��(

� , �Z�ات ھAا ا�(�ن، L� >Vأّر �� ،
ّ�
 Vُ#ُّ"ھ� ,O أي �^�ط ��Dّي و�#D O�lj�rا� T$* ر��Dأ t�#� >*دأ
)`b���� دN#� �#�V ا�#� �ّ(��Dو ��B��B ��%�F� ��ت ا�Sّوا) B�, ى�jإ C, ح"h"* ��، *�زت y"رھ

 �ّ�B��B �`F, �(��� ��رھrا�� O��( OUو� ��b,ز ��Dظ� 
D ن� �#' Nإ� �LP���L"ر �#� �Z� 
ا����*�� ا�ّ�
 �L'A,q'و ��P��ّاو)� ا�Sّء ا���#� O�* 
D�)ّlر ا��Lc��رب وا��ت ا��ّ()#j O, �)#F% �p(أ �ّ$' �L�\D ،��ّ��,

L](����O�ّ.أو ,^ �  � ,O ا��ّ#
 �L'�y����D ا�ّ�
 *�أت *َُ�وح إرھ)ّlت ا�q��ھAا ,� )E$Z ھAه ا�@��ة '�� f أھ��ّ� %�rى ,C '#  ا��ّ@

�ف ا�(�نcاو)� *$� أ�Sّه ا�Aو*$� ھ ¡�B�' C, 10/ن، 16ھـ� ��ء ,�pj Oة '#�#� ����� و�� �y�V ،م
� ا��ّ L� B�, ح�y 
D 
ّ��ر%"ن اAVW وا�$`�ء ا�$#^�( �LV"�[ ل"j ن، و)^�#"ن���� ,Ab '#  اWز,�#$

 f)� C, 

 إ*ّ�ن ا�(�ن ا��"ا�#� E�^* ُغSُrَ' t'�p,ت 'ََ"�َّ�ات و�v �,�b� ،ه�yط ا�$#� وأوا�
ا��ّ «ر*P�« 
.
�� �#' ���� O, �l%أ �b� ،ٍب��ٍق، وا�� Fَِ��ٍِْء، وا���َق اِْ��َِc��ِا �َcي ا��Aّا�  

���� ��ء ا��#��ق ھ��ء ا�$#Dة ا��P��زوا ]�Lة طjو ،�Lb, O(��l�#� S)�rّ(�م وا��ّ���* �L� �L[ O(Aّا� O
�ن  �#' O�* ن��� ,Ab أز,P��ت ا�"ط��ة وا�(�q$ا� Nإ� t Bد أ"$' 
D�ّ̂�ق، * fr ازدھ�ر ¨( 
 ا���ب وا�D

��������< أ*�ز y"رھ� ,C '#  ا��ZLات ا�% ،�ّ�,qBد ا�qr��* �ّ��$#� � ��r"ت ا�و,[�#© ا���ا%S ا�$#
�El ذ�  * t#*�
 و�< �� )(D ،�yّ�V �@c* Nc�Wب ا����ّ,�، وا�� �@c* �hا"Fه ا�Aه ھ�Zّ'ا ���� �ا��ّ#
 O(�y�� ،
P��ّا� >�rم ا�q�W اري�`h�ا 
���Zوح ا�Sّbّ ذ�  ا��ن، إ� �#' �b(��* ¡%�$��ه ا�Z'ا� 
D

��Bّ� و� ��)ّ �B CDرة ��وا"%A�  م.1669ھـ/O, Ab, � �bB1079 وراtP ا���)�b ا�
 O�* ����ة ,�� ا��N#� t�rb أن ا�W"ام ا�ّb, 
��� ( ،"ّ�#� ���Z� 
D ذ%�ه �ّ' �و�#�D t\ّن ,


 1674ھـ/ 1085م Nَّ�j 1669ھـ/1079c)ّا�� Nج إ���F' الS' � ة��D م�)�
 ھAا ا�D ��رھrَ�َم ا���م، � َ
�����، وا�Aّي ا�ّ����، وا�ّ�را�B ا�� �b�ة �#N ا�Zِ�َّة ا��l$ن ا�� �#�* 
P��ّط ا��^ّbا� «,q, ط�ز 
D �p�@� 

�دَّة ورN$ ' �b�y �زا�� ��و�� َF, 
D ،
��ر ودروب ھAا ا�$�ض ا�$#�v ض"V �b(�'إر tB�Bأ N#�

 اD �(اوSّه ا�Aم ھq�W �$Dا�ّ�ا E,ب وا�$"ا�rBWد ا�ّ$�� �$ًr' �L'��@#V >@#�Vا 
�د ا�ّ�$*Wا O� س�r���ذ 'ّ ا�]

�ع hأو �� �(`� و����ة ,�(ّ�,�، )y�ّ�ون، و)َ$�)bُِ"ن ��rھLb, ا"#$��ن َ,qَذا �E* ،�L واO, �l%W ذ�   �#'
� �#N إ¨� '[�)f زاو)�Er� O, �L ا� #`�ن Lb, وطُ�ُدوا �Lb� أُ*ِ$ُ�وا 
ا����ب اNc�W وj"ا�hه ا�ّ�

 �bB ��[�ّا� 
*����ء ا�Sّbاع ا�$#"1669ھـ/1079ا�b¨م، أ
P��ّي ا�  �����ص ,(bل ]���� ا��"j �(��ا�
 �ّ�P�رة د��,� إ,�� ErB O� �Frا� Nا��ّ�ر)¡ وا��ّ$#�� إ� O, �(اوSّه ا�Aء ھ��ا�F' �$* ،��F"ل أ���ر �#

.t��رVو Nc�Wب ا���  ,��ا,�� اWط�اف داEV ا�
 E)j 
D �( ِّ�Zا� ���ھ �� ا�L�`Bا"* �Bّ"�� ،��lF*و ��r#ت ط��$hو E�[ 
D �#�yت أ�ھ
 إذن ,(�ر*

 'Z �� أوا�y ا���ا*¯ ا�@��ّي D �L'�,�LBء وإ�ا�ّ� Eء أھ����)�b، *\*�از �L"د �##� 
D�)ّlا� s(ر�ا��

����، ,C ا��ّ�%�S أ%C#h N#� �l ھ�م ,O أ�l$ن ا�� �#' Nوإ� O, 
ّ�
 وا�$#D Eّl���C#h ھAه ا�ّ�را�B، وا�
� ا�$"ا,E ا�ّ ���Bّ� وا�$ ��)ّ� , :��دھ@, ،�Dد�
 وا�$ ��ّي ا�Aّي )`�ح إ]���ت ,F"ر)ّ� وھB���f ا�ّ �Zا�



  ا+��اد ا�+*( و'����'& ����%�ن ا��#��"�� رؤ.� '�ر.-�� ,( أ���د 
 

  

��	
  583                                                                                                                    ا���ء 

 
P��ّا� E���ن *��Aّات؟ وھE ا���c ا��ّ@ �#' �b(�, Nإ� O��P��ّء ا�"Z� وراء >��% 
�د)ّ� ا�ّ�c���ا Nَّ�jو
tّ)[ 
D 
�� �� *�bB O"ات  ا��ّ#, �L* �L¨"�, ات"bB C, ¯)D ن� �#' �b(�, ه�Zّ' 
D�)ّlم 1669ھـ/1079ا�

 Nَّ�j1085 /ب 1674ھـ�����* 
P��ّا� 
�� ��ھ� ا��"اEy ا�@��ي ا��#�, �, ، �A% O�( �� م؟ وإذا
  اNc�W؟

:�ّ.�hWا� �ّ�*+  ا��pور ا��ّ�ر.-�� ��ّ\او.� ا�ّ
�P��ّت ا��ّ�%�� ا���q$ا� >D�� O, ة�ّ���
 ا�@��ة ا�D �ھـ/ 1085م Nَّ�j 1669/ـھ�1079 '`ّ"ًرا ,#F"ظً

� ا�Sّاو)� 1674L�±±±±[�� �ّ�P�bl�±±±±Bو���ة ظ�وف ا >�����ب اN±±±±c�W، وھ" م، و�D ,���ّ�ات %��* ��P��ّا�
 ��B��ط ا�Sّوا)� ا�ّ �)Bوإ �jَإَِزا N#� �(ا�rا� Ab, E�� �(�� ��j م���qد ��� ً��B��B ً�h��D � ا)²�$ ,[b��


 ,"Ch )�اد D اء�,Wؤھ� ا���ن �#% O(Aّا� O��P��ّص ا�"±c]ّا� t��ت، و�#N و��r �O���q وا�^±ّ ّ± ��% ،t�
 �L @او)� أ�Sّه ا�Aل ھ����L أ�Vى، أ,�م ر�rv ر O, O�ّ("#$وا� �L� O, اك�'Wا O, E% �b� دة�@�B�ا tb,


 وا�ّ���"ي، و'"t$�B إ�E% N أb(�ّا� �L�#, ع����Bا 
D ����ء ا�$�
ر,qBا�.  
�ق ا��ّ`ّ�ق `� 
D ّ�ن، إ�±±±±±± �#' 
D t'�ّ�l�j E�* 
P��ّد ا�"��ت ا�"±±±±±± *q, O� �(�Fا� O���Aا � )
 Nر إ��c�V��ت ا��ّ�%�� ا�$#")ّ�، وا�$#")ّ� ا�ّ����P، وا�ّ����P ا��ّ�%��، وا�]�رة و�" *�q$ا� ��¨q¨ ع"h"��


,�b�* � ّ±±±±y�� أن  ا���اEj ا��ّ�ر)[�� ا�[b(�'ار ��qV O, ،O�ّ�±±±±Bل ,ّ�±±±±B أ,�اء Nإ� O��P��ّء ا���أدوار ا�$#
:
#( ���D ،�ّ�D�$,و �ّ�ZLb, هS�"�  

��*+�:  :"stttttXة و'�qر ا�\او.� ا�Lb, ،ة��l% ب��ء ھAه ا�Sّاو)� *��(��r±±±±± � N إ� »ا����P"ن«�ُِ$< �#
 ��#rZا� �)`b��ط�ّ"ن»آ)< إد)q«ا�Z�� ا�L�D ¡ ّ±±±±±±Bأ 
��ّ"ن زاو)��L ھAه *��bZ"ب ا���*
  )1(، ا�ّ��Lb±±±±±±cا�

 f)#*  �A% ا"D، و���د�¯ ا��^�ف �#LB N"ل ' ّ±B"��� »ا�O�(��r«�·ط#¡ ا�L Bّ���س �BW�* �P�أ*
  ا�$
�ط
 (تZ�
 ا���Lbcا� ��� O* ��jأ O* ��$B O* 
�j "����� ا�F, O* ��*1021/±±±±±ي 1613ھـAّم)، ا�

�jأ O* ��� 
�رة ,t]�[ O أ*[\* ��ھb*ت) 
 ���Wا 
م)، 1566ھـ/O* �974 أ*
 ا�(��B ا�( `#
 ا���ا%^
�م � 
  .)2(م1566ھـ/j974"ا�

 ،O(ِو�َّ`�ِ' Nإ� C�*وادي ا�� O, ،ب و¨�"ره����ل ا��^* E�^�( 
B�و,Ab ذ�  ا�O�F، *�أ �@"ذھ� ا� �
�±Fا� �±�F, O* هللا �±r� � ّ±�F, 

 وا�$ ±±±±±±��ي *(�±�دة أ*±±±±±±B�±� � *�ز دورھ� ا� ±±±±±±ّ±�� ¹VW�
 و*±P��ج ا�

�دة ,�ن q±±B وا�ّ�*�ط، 1676ھـ±±±±±±±/1086(ت�� 
D ج�Fا� ��F, وا��ه O� ب"b( ن�� ا�Aّي %LP��#� �jم)، أ
�rc)ر ا�ّ $�ي (ت)3(وا�"cb��� ا�jء أ�b*أ O�* >,�� 
�ء ا�@��b ا�ّ�b¨م)،1603ھـ±±±±±±/1012، أ  �L� ن�% �و,


 ا�ّ "اEj اWط# ��D �y�V دqrال ا�"jھ"ر أ�' N#� ت����ب. ,O '�ا��#�  
 ErB >$`)�ِا �,�$* ،�L'q�l,او)� وSّه ا�Aوراء ھ Eا���� Nت إ��LZا� ©#�], O, د�r$ِر ا�����Fّ"ل أ��
 >���D ،�±±±±hا"Fا� �P�±±±±Bس و,�ا%² و�D 
D دت�#f وا�fLb، و'$`ّ#< ا�ّ�روس أو % � %�l ا� ±±±±ّ��ة، ��Fا�

�( �b,آ S%ا�, �*�l�* �L�`#±±B >F' �$ط� ا�"ا��b��E ا�Z,ء و�ء ا�ّ����ن ا����ب ��ّ,�، وا�$#�±±B �Lوي إ��
�دي وا��$b"ي ���"ا ,O ا��$��� وا�%�ام ا�bD ،ر�±±c,Wع وا�)rا� ©#�], O, �r#ّ`نوا��±±[ "#�ُ 
D fZ( �, 

�L�D �L,�),)4( .  
 f��� O, ����< ھAه ا�Sّاو)� ا��$#�% ،Nc�Wب ا���
 *F"ا�h ا��
 وا�$#B�� أ,�م ھAا ا��ّ�Sّق ا� ±ّ

>$`� �� ،�Vرت  آ�� أ]ً�B��B د، و*�وًزا�
 ا��ّ�ر)¡ وا�"�º وا�ر]±D >ِ� ِّ±cا� CُِPذا �ّ(��Dو �ّ��#� �]±"ط
 �±±±±pLّbا� fr±±±±B 
� ا����ب ھL±±±±[�� 
�در ا��ّ�ر)[�� ا�ّ�
 أّ%�ت أن ا��ّ`ّ"رات ا�ّ�±±±±c�� ,$�� ا�ًr(�)' tإ��

 ّ���* O�ّ�P��ّ#� ��B�
 �#ّ $�)�Oا�ّ ��Bا� �LP�و O, �v)5(.  



 1.��� �S�  
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 ��، وا�L< و�ٌء، ,(��±±± � �Z±±±h�� �ّ�±±±B��±±±B �%�j Nل إ�"F�( �#("ط ��vة وS����D �$* ¼�Dة و
�� أ*F, هللا �r� 
�)� �L� ا�$��� أ*L� Ab, O�(�$ ّا� 
P��ّا� ��* 
�دة 1636ھـ±±±±/1046(ت�� Nّ�"' يAّم)، ا�

 �b±±B ��P��ّرة ا���B±±�ّ� وا�$ ±±1612ھـ±±±±±±±/ 1020ا�,� �دة ا� ±±ّ�)#� �ً�#$D �L$ّ#`' أ�r�� ،هللام �r� 
 ��)ّ� ,C أ*

 (تP��ّا� ��* 
�� *O أ*F, O* ج�Fا� ��F,1082/±±او)� ا*��اًء م)، 1671ھـSّ���م ا�$ ��)ّ� *,S� ��ّS��ا�

�م � O,1045 /س  م،1637ھـ�D Eأھ t$(�
 ا�ّ "اEj اWط# ��، *D O��r�#cّا� N#� �(رات ,�و�c��ِو*$� ا
� �#N ا����ب %#��v ،tّ أّن ا��@��حً��`#±±±±±B  ،ة��� ّ±±±±±cا� t'ر��ت ا�c±±±±±�اع ا�ّ�
 وا�L< إ,Lr� 
D ��rا��

�#t و'(t�%"[ ¹�# أ%�l أ,�م [ >��^' Nأدت إ� ��ن ,��Bب"bZا� O, دم�  .)6(ا�jSّ© ا�$#"ي ا�(
 �ttXu 1��#ھ��ي/ ا� �ttXu دي�Sف ا��2ن ا��ttw"إ��ن أ Yttwyzب ا�|���� �ّ�ttb��tt%ات ا���tt%ا��

�*+.{� '��%�tttن ا��#��"��:��4دي، و"f( أuـ4ttttttttم ا�ّ\او.� ا�ّ� Yاو)�  � إ�Sّ#� �(�Lّbا)� ا��* >��% ،t�#و�
ّ̂�)© ا�$#"ي  
 ا�#� O* ��[�ّ)� ا� N#� ��P��ّ1672ھـ±±±±±±/ 1082(ت ا� �%�$, 
D O�ّ�P��م ا�Sي ھAّم)، ا�

 �bB ن�� ,O ا�ّ ��ن 1668ھـ±±±±±±/ O`*1079 ا��,L�D ن�% O, C��� �Lb, ج�V�D ،�L�(زاو �L�#� �Fم، وا��
�
 *qد '�د� وأD أو ،�("#, �L� ف�@±±h N#ط#¡ و�Wل ا�r� 
D ء���، و'@�ق *$T ا�`#�r وا�$#Lb� ھ�q

�س واB±±(�وا D Nن ا�ّ�]±±�� إ���L"ا *�,� ,O ا� ±±#`"' O)Aّا� �Lb, �#�#ء ا�(#� ا�(�bl�±±B�
 ,ّ�ا²%، *jا"±±hو
�در���ج و*b"ه وأ��*"ه، t±ّ�\±D أ,�ھ� *±Fا� �±�F, هللا �±r� 
� أ* �، أ,±َّ±L�D �PاSZا� ����ق *\)F���ب وا���ة ا�

�م � EL� , 
D ن� �  .)7(م1669ھـ/y1079"ب '#
 O(�, 
s�ّ̂ أ* �د ��ب �h)» ا�r$ُم ا��F*  إ¨� ذ� N#� ا"�SbD 1193ھـ/594ا��"ث (ت �م)، وھ" ,

 tط�"`], 
D ��P��ّاو)� ا�Sّي ا��(�, �jات، أ"Fن ا����#B و)�«أّ%�ه�pّور ا��rا�« 

 إ]�رة ,tb إ�N أ*D ،

 (تP��ّهللا ا� �r� ��F,1086/±±1676ھـ :t�D ًqP���V Oج ,O ا�Sاو)� ,C وا��ه �b� «م)، ��D ج�Vو (...)

�ن (...) �#' Nإ� t$, ر�Bو �Lr(�]')«8(.  
  م:17ھـ/11ا�ّ+*��ن و'ا��uت اzو��ع ا�%���bّ� وا��%Y�u �ّ.�h '�ا`ھ~ ,( '��%�ن ا��2ن 

  {�ّ�، �h%u ،�ّ�b��b.ّ�، ا�w�yد.ّ�، ��طّ�ة ����4 ا���y4ت ا��ّ���� ا�+*ّ��:��2ر��ت د.
�ًرا ,�Lb أو ُ,[�ّ�)O  ��1 ا��#��"�1�ّ وا����.1�ّ:��Vن ا��ن، B"اء % �#' �b(�, Nإ� O��P��ّء ا�"Z� َّإن

��< ����Z ظ�% 
�ب ا�ّ�r±±±±±±BWق '#  ا"D S@)( أن O��( � ،O("#$ا� O, 
��`#±±±±±±B �ٍ,�*$ا� �L�Uوف ھ� ��q
.O�ّ("#$ا� C, Eّأ� ���� *�O اW'�اك وا�ّ��O��P و*�رP�  ا����F#c ا�(

�ھr� �p`² اW'�اك، b, رات"¨ �"دھ �ن ' ±ُ± �#' �b(�, t�D >��
 و�< %D�"ي ا� #`�ن ا�$# ا���rھ
  �A*و ،�ّ("#, �L� وراء �, Nإ� t��`#±±±B C�±±±B"�� 
)� وA�@b�� �±±±y�D ,^±±±�و�t ا��ا, ِّ��رات ِ ِّ�r,ُ ��±±±[�ّا�

�رh±±±� ا�ّ����P ا -إذن -'"�Dت ا��ّ�وف، $�
 ا��ّ[O, ¹# ا�D t�rvر O�' �� O�j 
D ،ب�r±±±BWوا E,ا"$�

 ا��ّ ±±±±hراWا 
D �,�)�, ¯�±±±±h رھ� %"ر����l�±±±±Bا O, �l%ذ%�ه، أ �' �, E$����ّ�، اW,� ا�Aّي �l$ا� ��%�

 t��� � ±±fr وL����B±±� ا�ّ�]±±�� ا�$#"ي، وإن )��O إر�±± � �F±±h"��ر��ت ا��ّ�ر)[�� ��v ا�@�)NFb, "Fb ا�
 S�%�' ف�L* ن��ن %±±± �#' Nإ� O��P��ّد ا���ت، أ)ºjqb±±±B O أن إ*$�q$ه ا�Aت ھ�±±± *q, 
D ��bا� �b$,أ "�

� ا�`� ا� ±±±±#`�ن ا�$#"ي أ���ره±±±±c� >ّ)±±±±[ 
�EP ا����*�� ا�ّ�r)ا� N#� �l%ب أ����ط� ا�b, �P�±±±±B 
D ��
Nc�Wط�، )9(ا�b�
 '#  ا�D �l%ر أ"pFا� tb, N���Bا �, ،�D�h��* D �L@و'"ظ� O��P��ّ#� t�����Bِا Nإ� 


 ّ���ت ,��q� O��P��ّاء ا��,W�* �L,��j ¯*�' 
���ّ� ا�ّ��l$ن ا��±±±±± �#�* 
�ف ا���F ا���%$±±±±±hإSة  E% N#�

 '#  ا�@��ةD ة�$yW10(ا(.  
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  ��1 ا�ّ+*��1 وا��#��"�1�ّ:

  د.{�ّ� وا�tw�yد.ّ�:D «hوا E�^* O�ّ����l$��* O�ّ�P��ر*`< ا� 
اِر' ±�< و]��P ا�"ّد وا�c�ا�� ا�ّ�

q±±±±B ء�b�, ن�% �,�b� ،O��r�# ّ±±±±cا� �±±±±h ي ا�$ ±±±±��ي�Frد ا��LZا� 
D ون��ري، وا��ّ$Zّدل ا���rّان ا����, 

، )±±�A±±Vون ,t±±b ا���و�±±� `b#طWا ¯�F�
 ا�D O�#,��ھ±±�ي ا�SZا�P ا�$±±±±Z, t±±�
 وD ار���±±±±±±B�±±* � ً±±j"�@,

�VAّ±±وا�C�r#� �L�P�±±bv t±±ن إ��"#�F(ج، أو �ة، و"Lا� ¯�F��رات ، أو )#UZ"ن إ��±±O, t �"اy±±±±±±© ا�±±v O,
�L'ردا���D، )11(اWور*�O�ّ و,`±±±h����< ' ±±±�(Er ا *% ��ر)� �·��"ا�¼ ا�SZا�P ا�ّ�
 %�lً�ا ,Zّا�� O@ ّ±±± � ��,

�ھ�)O ا�ّ #")�O وا��ّ`"ا��Z�
، و,�ا%f ا�P��هللا ا� �r�O�)12(.  
:�ّ�tttb��tttb  
D ك��±±±^�
 ا����l$ا� 
P��ّق ا��
 و�< vّ�اه و�ّ"اه أ%�l اِ�'@D ث�j يAّرب ا��ذ�  ا��(

�,� أ*
 ا�S* O�ّ("#$ع را)� ا�"`±±±±±B Ab�D ،�L� ا�$�اء �L�r±±±±±y�b,و ،O�ّ("#$ا� ��±±±±±y�],O* ��F, �P�±±±±±^r� 

 أواB¯ ا�(�ن 1664ھـ±±±±/1075(تا�^�)© ا�$#"ي D 
��ّ̂ ��q�D< إ�N ا����ب ا�' O, ،(م،17ھـ±±±±/11م 

 f�������ّ"ن )$��"ن h±�وب ا��OF، وby"ف ا��l$وا� ،�PاSZا� ���
 إ)D t#vّ"'ن، و�± �#' N#� t,"Zوھ
،t'�rv�±±±^, N#� �ً��v ونSّ���ّ�اء '�ّ�د أھE ا�SZا�L�#� �P، و)� O, �`�±±± ( �و 
D t#v"�� t�*ر�F, ن"$

�Fاء ّ±±±±±±cا� >#�±±±±±±[ ،Oھ��Zّ'�ا q% 
D ��"F±±±±±±^,و �,ّ��ت ا��ّ�%�� ا�ّ��j�, ��P#� ھ�q$ا�  �A* >#V�±D ،
.�ّ����l$ن ا�� �#' ��P�bl�B�ا t@yت �"ا�(�Z,  

:Yttwyzا��|�ب ا �ttا��	 Yإ� ~Z'د�uن ا��#��"�� و�tt%��' �}.� ), 1��*+O�( �� �D '"ا �S{� ا�ّ
 
� ,C أ*Lن أّو�����ة، %r�, ��vو �@#�], Ejا�, �r� E* ،�jوا �$Dو د�r( �±, N#� ن�±±±±±± �#' Nإ� O��P��ّ±ا�

 
P��ّج ا��Fا� ��F, O* هللا �r� O* ��jس أ�r$1680ھـ±±±±±±±±±/1091(تا� 
D O�ّ�P��ّ#� �(�ّ`ا� �ّL, يAّم)، ا�
F� �¨ ،ن�
 وا�$� *`O ا�ّ�,D �L,اSLا� f)� ،ن�±±±±± �#' ��* 
�� *O أ*F, هللا �r� 
(t أھ#C, t ر�L±±±±± �P أ*


 (تP��ّ1671ھـ/1082ا� ،O���� ��t* �r$( �� ،ًq أO, �j ا��ّ#L, ًq,�V t @� ��� و�م)، ا�Aّي ا�l% ��vًِ�ا �
:t(ذو T$r� ل�)D ،f��Zا� S(S� ،�,Wا AD�� �ً��`#B f(�� O,ز Nإ� O�( �� tّ��%و »T$* 
D ت�� %b< و

�ن¨�Fا� f�%)13( ون�' ��% �L�#V�D ،(...)ك"#�� دV"ل ا�L#Vأد 
�ن (...)، bb�D< أ� �#' EVأد 
  .)14(»أ�
�و�ت F, O, ة��VWه اAھ t* ��' >��% ���P، و,lن ا��±± �#' Cوا� �±±p(أ �L�D ن�% ��±±B��±±B ات�Z�± ,

 ّ�"' �ّ��' O� �@±±± (و ،َ���F, � وراقWأن )[#¯ ا t��±±±[ O, ،��%�ّا�� �`# �ل �O ا� ±±±ّ±±±c@��اكا�'Wت ا�L 
�، �#ºF أن اW'�اك L'qVت و'�ا��q$ه ا�Aت ھ�±±±±± *q�� �±±±±±cFّ@�, ة��b*إذ و ،��±±±±±B��#N ا�`ّ�و�� ا�ّ�*#",

�د¨� دون ا��ّ �ع.Fرات ا��Z�* ¯)D O�@��, ،ي ط�فW ً�اy�b, � �ً`Bو ����O�ّ أAVوا ,"�@ً�l$ا�  
�"اء، أنَّ Wه اAL� t� أول ��اءة 
D مSZ(و ،EP�ا�ّ��B O��P±±"ف )#("ن ا��f�j�ّ ا��`#�  *�� �� )("ل �

 �@±±c* O�( �� ،ن�±± �#' 
D O��P��ّأن ,�"ث ا� Oّ�* ،�$* ���D م�(Wا tb� >@±±^% �
، ��v أن ,P�Lّbل ا�"r)وا�
 �b"ات ا�[�¡ ا�ّ�
 �p±±±"ھ �� �#h N±±±"ء ,� ]±±±L�ه أ�qم ھAه ا�Sّاو)� �#N )� أ'�اك ا�SZا�P ط�#� ا� ±±±ّPدا

�, fَِ#Bُ ��� ،�b(����*�L���ت��L و,����ت وا�ھ)(�p���f ا�� Nن )15(، إ�� �#' Eرة أھ"¨ >ّr[ ��� �y�V ،
��O, �Lb, �L ا�Z"ر وا��#�، � �, fr * �L'ّ�و N#��L��)$��L �#^�)©  وإ�Vاr,و �L�b(�, O, ّة�ء ا�"��L�

E����Bت. إ"Fا� O�� �(�� ء�D�[ O,  
�ن، ) ±±@�"ن ±± �#' Nإ� ��±±c� >اك *$� و��'Wدة ا"� C, �l%أ tا���±±c, N#� ب�rا� >F�D ت�rّ#)'
 O��@�#, �و O�¨���, ��v ،ا��"ث f�$[ O(�, 
�، Nَّ�j أ�V �Lّ�*"ا �jم B±��ي أ*L#ن أھ"F�r�± (ء و�ا��,

O��P��ّء ا����ر *�v N#� tار ا�$#Z�±±Bا O�� Nَّ�j O(��Z, �و ،s� �م ھAا ا�^±±ّ)��)� أ,��ھ� أ*" �±±yو �vر ،



 1.��� �S�  
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�ج Fا� ��F, O* هللا �r� ��F,ت) 
P��ّم)،1671ھـ±±±±±±±±±±±/1082ا�  Nإ� t�"��#� ا��ّ�د)��r ا��ّ�%�� ا�Fا� �P�)�
b� fّbZ( أن tb, tr#ن، وط� ��د'#ّr$ُم ا��j 
D t#أھ O%�  .)16("ده , 

�N#� O�( �� ،�±±B اW'�اك B±±"ى ±± j ت�*�±± j O, t@b��( ن�% ��ق، و,� 
 ھAا ا� ±±ّD 
D وا��أن ) ±±�

، ا�Aّي P��ّن ا�� � )[¹ّ ا�^±±±ّ, E% 
D رةAFا� �L@ا�", �l%ن أ"F ّ±±±h"(و ، #' ��$��'�L ا�(±±±B��±±±B ¡(��'

 ��* �LP�Dم و�� C, �(�� O, tF,q, �L�'�@'ء،  ا�ا�ّ� Nإ� t$, أن ) ±±±±±±��وا 
D 
P��ّا� ��F, �L$, t�#�
`#B t�"��نو)(� �#' N#� �L�"cj ���j 
D �ً��)17(.  

�وز Nَّ�j )"م ھAه Z�' �� ، ذ� O, �l%Wوا ،��v�±±±y ��%�' �
 ا�ّ�*#",�O�' �� ��±±±B ��#� آذا�ً��±±± �ا�
�ء ر�"�O, t ا��F )"م b¨ن أ� �#' Nإ� 
P��ّا� ��F, ل"Vد C, أت�* ���د¨�ت، �F��ت وا�lj�r�واO, �j ا�

�ي  14ھـ±±±±±±±/�F,1082م  4,1671 ¡���'t )"م ا�[Dو C, >@ّ�"'5م، و  �b±±B م�F,1082/±±±±±±±ي  15ھـ�,

 (ت)18(م1671B"b م ا���د، *���)ب ,(�h O» ا�,ّr$ا� 
D 
P��ّهللا ا� �r� و��ه Er� O, OD�(ھـ/ 895، و
  م).1490

�"ازاة ,C ذ� ، '"ّ�r� t� هللا ا�ّ�����ز Wداء p(�D±±� ا��Fو*ZFا� Nإ� 
P ن�±± �#' 
D وراءه ��رً%' ،
�م � �PاSZ���ر)s ر�"�O, t ا��^�ق إ�N دار ا�ّ #`�ن *' Nَّ�j ،t���� f#v1674ھـ/1085أ �L�D �ًl%�م، ,

�ك.bھ t#ھ�* ��ن، و)#��F *$�ھ �#' 
D ��P��د ا�l"رة ا�(�Vإ ���b(  
���E ا�$#"ّي (ت�Bن إ���� �#ّ��O, O��P ا�ّ #`Bر >#yو ،tّ#%  ء ذ��b¨م)، )�ذن 1727ھـ±±±±/ 1139أ

 Nو�Wدى ا��� 
D س�D Nع إ�"��ّ��* �L�D �L�1085 /±±±19(م1674ھـ( tِِ#Zو� 
P��ّهللا ا� �r� �إ �L#��د $D ،

 (تP��ّج ا��Fا� ��F, O* هللا �r� O* ��jس أ�r$ا� 
�، 1680ھـ±±±±/1091أ*p(ھ" أ �b(����* 
م)، ا�Aّي *(

� �#' 
D هللا �r� وا��ه OD�* O��bB �$* م��ج أوا�V و�Fا� ��F, ه�ّ�  .)20(م1676ھـ/1086ن، *Z"ار 
� إ�ّ ,qV Oل  ��O أن )ُ@َ ±±±±±َّ( qD ،ن�±±±±± �#' �b(�, 
D هللا �r� O* ��jس أ�r$ا� ��ء أ*)r� �r±±±±± b��* �أ,

 ،O�("#$ّوا� O��P��ّا� O�* ¼@`b' �� 
�رك ا�ّ�$��د]±±±�ارة ا�b�±±±B��� أ*� ا� *L* �$* ���±±±Bر 
D ء�� ���س �r$
� O* ��jن أ�`# �ن إ�N ا� ±±ّ±± �#' O, 
P��ّهللا ا� �rE����±±Bر  إ"L��,$�Aًرا �t@ّ#]' O، *$� أن ر�C أھ#t و

 
D دري��س، وھ" ,±� أ¨t±�r ا�(±D Nإ� O��P��ّ±ا�»
��l��ل: »�^±±±±±±� ا�� ��ّ� ، (...)» �±±±±±±B�* �Lb, ج�V ��و�
(...)t(�( O�* �b�@ه ا�Aھ ���د �jم ا�(`f ا��"ث أ*
 ,�)O وr$ا� Nل إ�"±±y"ا��L� ، O�±± ( N�j �V��D ھ�


 ا���±±�ره D >±±��
 ا�rL"ب، D(±±� ط±±D «(ا�� 
�F( �±±,S� ي�±±�±±±±±±B Nإ� >±±r%ر �وإ ،(...)�±±LZوھ �±±�و)[
  .)21(»ا���*�

�ن % 
P��هللا ا� �r� O* ��jس أ�r$ا� 
�*�، � ±±���b أن أ* 
 ا�¹ّb ا� ±±ّD ورد ��*E، و,qV Oل ,)���*
 
D ��د�ً±±y O�( ن، و���±± �#' O, �ً�q`ا� �(�� O, اك�'Wة ا���±± �* O�("#$ا� �±±h رة"ّlا� ��±±pF�� Eط��(

�س ��م @� t�"Vد E���* ،ا�$#"ي E����B� �Ll$* 
��� ا�ّ�B�ّم1677ھـ±±±±±/ 1088ا�،  O��P��ّ² ا��� ��ً�S�,
�ن `# �)� ا��VWة �#ّ��O��P ھAه ا��ّ�ة �#N )� ا� ±±±ّLّbا� >±±±[�� 
�y±±±ً�ا *t ا�ّ��ء ا�ّ��E����±±±Bإ 
D 5  �@±±±y

  .)22(م1678,�رس  30ھـ/1089
 �L�"��ر)s ر' Ab, ن�±±±± �#' �b(�, O, 
ّ�,C ا�$#�، أ�tّ و�#N ا�O, �v�ّ ا��¨�ر أ�qم ھAا ا��r< ا�$#

�D Nإ� �, 
���D، ا�ّ�)ّlا� �L�±±±±± ±±±±±B�, ع�$±±±±±[� ًq,�% ��ل ,O اjW"ال '"�@j أي 
D �rَ�$ُ( �  ّ أن ذ��س، إ
 O����)ا� O�* �, �ّ��� و'Sدھ� �#ّ(��D غSr' >�ّ@م.18ھـ/12م و17ھـ/11ا�  

�د)ّ�c���وا �ّ�B��ت وا����lات ا�ّ �rّr ��*$� ,O ا�� ،��ّL, �ّ�#yا"' ��D�)¨ ���± �� �b¹ ھ#]b� ا 
�ّ�
�ء ا�Sّاو)� �#� ���ؤ�ت %��lة j"ل ,�ى , ±±±±�ھ±±±± ' ، ّ±±±±[ q* �b��
 أذھD زت�Dأ 
� آ�@�؛ وا�ّ�L�#� �b��ّ�



  ا+��اد ا�+*( و'����'& ����%�ن ا��#��"�� رؤ.� '�ر.-�� ,( أ���د 
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 O, O�'�±±±±pFء ا���#� O�* 
D�)ّlا� «�qّرب وا�����L، و'�qّlت ا��ّ( O, ن�±±±± �#' 
D �ّ(��Dو �ّ��#� ��P��ّا�
��L أ�Vى.  

 EL�±± � ،ةS%ّ�َ��h±±� ا�Dا� O, E�±±^*و ،t�#ھ� و���ر,�L±±c��ا  «±±hت وا��ري ھAا، ا�Aّي *±±pFا�
 
D C±±Bق وا�`� N#� �L���L و'$#�ّ#$' �rV ء، و]±±�"ع�ا�ّ� Nن إ��±± ��ء '#�#� �#jر C, ت�� ��� وا� ±±ّ$�ا�
� )r�و , N#� 
� ��v ا����¨ّ�ة *��h`�ا*�ت ا�ّ ����B ا�ّ�L'��ّ#Z' O, ت�@`�), �b �� 
ا���B± ±� ا�ّ����P ا�ّ�

$< ھAا َّZ±±±±±[ ��  O, ع�� اADWاذ، وا���@L'A'�±±±±±Bأ O� O�)#ّا�� AVوأ ،�L*ّqط C, �]�±±±±±^�ا��Eِ±±±±±y"* ،�jqّ ا�
 t'�%أ ���D ،�ّ����l$ن ا��±± �#�* O��P��ّا� ��
 ��Dة '"اD Nَّ�j ة�VاSّا� �LbPاSVت��±±c'�ا�$ ا >�ّ' 
��ّ� ا�ّ�#

� ھ" آٍت:��D tFh"bB ��% ،O�'�pFء ا���#� O�*  
م 17ھـ/11ا����u 1�� ��,�2ّ#ء '��%�ن وا���b%� ا��ّ�����ّ� ا�ّ+*�� 45ل ا��2"�1 ���ھ� ا���y4ت 

��B �  م:18ھـ/12و% �ّ�P��ّاو)� ا�Sّ#� �,�Lر)� ا��pFدوار ا�Wت ا�yر 
�در ا�ّ�c�أ¨Nّ�[ >�r أ�"اع ا�
 E±±±±±p@* ،E�% 
ّ,q±±±±±Bا� 

 أ¨�ى ا�$��� ا�$�*ّّ���< ,�%Sًا �#% �Lَّأ� N#� ،�ّ�D�� '�اول O, t�D ا�$#"م¨(, 

*�Lو��Dو ،�LD�byوأ ،�L���ء �Eّ أ]±���، D^ّ�ت إ��t ا�$#ً)�)F'و ،�$ً�� fا��� ©���c' ©#�], t�D ت�l%و ،
 ،fه ا���Aھ ©���±±±±c�* O���L��ن ا�±±±± ��ء '#�#� �L�$�#ط 
D ن��ل ,j E% O�ٍب وy±±±±"ٍب، %j وا�`#�r ا��ِّ

�، D��" *��"ھ�L,"#� ن�p,درة، و�bا� �Lb(و�bرھ�: و��rVم ذ%� أ�), 
D �Lوأو� ،�L)�jب ر�^�  
 ا��2ّ�ي ا��ّ��%�"( (ت�S� 1� �ً،  م):1631ھـ/ 1041أ�� ا���Wس أ	�r(وأد ،ً�L�)Dو ،ً�Vن ,�ر�ا�Aّي %

� إ�N ��)� ,(ّ�ة L�"±±±yد أ"$' 

 %O, ��l ا�$#"م، *@E±±±p أt'�±±±B ا�$#��ّ� ا�ّ�D ً��ر%±±±^, ً������(و�* O, ب�
 ً����j �#� ��� ا��)ّ�ي �b(�,)23( ا�F, O* ��jس أ�r$ا� 
� أ*L�D �ِ�"ُD ،ن� �#' Nول إ�Wھ� ا�� E)ا�� O(Aّوا� ،

�ء ا��pFة 1578ھـ±±±±±±/�986�م �#� O, ه��vّ�ي و)��ن B$�� ا��l� 
s�ّ̂ أ* �t ا�� �( N#� م، و�^� و��أ

 '#  ا�@ِ��ة.D ���� �  ا��ّ#

�س ��م D Nّ�ي إ�)��ب ا�L �� ا�^±±±ّ�� ,f±±±cb ا�,�,� وا�[`�*�، م، أ)O 1601ھـ±±±±±±±±/1009ھL* 
و�
�م � Nَّ�j ،�L�D ��,و ،t� �,�%E ھAه ا���ة ,�"Z�O�* ً ,�ا%²  م، �1619Npھـ±±±±±±/1027وا'ّ[Aھ� دار إ�

�ن `# � ا� ±ّL�D t#r)�±Bِا 
�لا�ّ�r)�Bا� �(�v ر ا�ّ $�ي"±cb��س، و,[�#© ا�F"ا�h )24(ا�b�,و ��rB O�*و ،
b, ص"c]�����ب اN±c�W، و*��* ����ك، وا�B@ا�$#bھ �L�(اوS* س �د ,tb`(� ا�ّ��ء، أ)O َدَرَس و َدرَّ  �ّ#¨

�L�r#وط �LP��#� O, ّ̂ � إ�N ا�Lb,و ،�±c, Nإ� EF'اِر ،N±c�Wب ا�����* O�@اِ]±�ّ�ت ا� �,�bم، �� ، و�� �)�
�ز±±ZFا� 
D ف�±±`��±±�)b±±� ا��bّ"رة، ¨� �±±�د إ�t±±*)25( ،�±±±±±±c, N ا���±±* �±±(�±±Fس ا� �¡ ,ّ�ات، ودرَّV �ّFD ،

�Dأن وا Nء إ���� ا��ّ�ر)¡ و,qز,� ا�$#� وا�$#L* رس��( ���Bِوا�bB �L�D ��b�  .)26(م1633ھـ/t 1041 ا�
  

��q� ��ء ا�ّ��h qD ،O�ّ�P±±±��أ,�#$��* t  
��� ا�ّ�±±±B�ّا� ��Dوا ����' �L����' ،�ّ("� ��q� >��% �Lَّأ�
� ھAا ا��VW ��ى رL* �)�Bا ��b�j ،
P��ّا� ��* 
�� *O أ*F, t]�[ Nھ�ة إ��� ا��(ّ�ي ,O ا�(L* �$*� t�"

�م� �ّFا� O, 1041/±±±±±±س، )27(م1631ھـ�@* �Lb, ��r% ءS��ع h 
�ر ,��t�r ا�ّ�rVّ�ي أ)�� ا�L�D t���^( ،
��±±±±B O, t$Dد ���م '#  ا���f ا�j N#� ،�±±±± �@bّ� �"ل ا��(ّ�ي، ,ّ)�* ��#( � ��
 ا�[@�ء، *D ��، و*�ً$ًrLو� ،ً�

 ���±±±Bر 
D ،س�D �b(��* �L�b*أر,#� و >�* Nإ� �L��, E("F'و ،���q� �Lb, Nّ)r' �, C�* t]�±±±[ O, f#`( أن

 �^±±±±±±�[t ا�ّ����ھ� ا��ّ��)� اWد*
، وا��E�Zr ا�$#�, O, E�F'ا��j�ر ا�� �%ّ�( �, 
Pا� tّb�( يAّم ا� A��#ّ�

�ذه�±BW)28( �أ ،O��P��ّا� O���� �
 ھAا، ,C ر,O, Sٍ ر,"ِز ا�$#� ا��ّ#ّ��زج ا�$#��ب ا��ّ* 
D ه�$* E±yو�"ا .
  وھ":
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 )*+tttا� )"�tttttttt%��ّا�� )"�ttt`ا��� ~��ttttttttb 1� )�u 1� ttt�S� 1� انttt�	 1� ttt�	س أ� ّtttWأ�� ا��
�ء ا�BWة ا�ّ��D O,��P( م):1681ھـttttt/1092(تL)29(O, ن��دوا %� ���ن، و� �#' Nا*$�وا إ� O(Aّا� ،  �#��

�سD Nb� * �L� «�B O(Aّا�)30(.  
 �D�$, t� ،�Lّ#% ن"b@ا� 
D ��رً%^, �ًL�)D ،ًدا"ّZ, ،�ًP�), ًذا��Bأ ،t,"#و� �(�Fا� 
D �,ً��ن ا�ّ��E إ,%

 ،t)@وا� ،�(�Fا� A±Vأ ،�±L,"#اءات و��)���ء ��±�ة *±�#� Oو� O�ّ�P��ّخ ا�"� وا�$�*�ّ�، و��v ذ�  �O ا�^±±±±±±ّ
 َّ�j ھ��#*�Lإ�� f b(و �Lb, ا�ًjا وا�َv N)31(.  

�س Dّ�ا%² و, Eأھ O� A�#�' Oَّ��ن ِ,% �)D ،f FََD ء�ا�ّ� Eأھ N#� 
�� و�� )(�t#�cF' �±c ا�$#�%
�)@�O، وjّ� وا����، و�(
 ھ �س، واِر'E±F *$±� ذ�±  إ�N ا�O�,�F ا�^±±±±±±ّ±b�,و�F��ھ�ة ا�)���ك و*±b �±±±±±±Bو

�زوه��، �Lb� AV�D وأL,qأ�() �("rّbوا�ّ ��ة ا� ،t,"#و� �(�Fر ���ر)¡ ا��ّc'س، و�D ة�±pF� C�، ¨� ر
D ن"�� ّ±±±`��±±±* 
D"' أن Nزھ� إ��j O* 
�,C ا�(`±±±B f±±±±±±�±±±�ي �#±±±Z* 
12  �±±±b±±±±±±B O, ن�±±±±±±±±±p,ر

  . )32(م1681ھـ/1092
،t�"bDدب وWا 
D O���� �  وا��^L"ر *ـ: و�(© *$�ه �b� ُز,�ة ا��ّ#

 �}tttb ��	 ن��) )*+ھـtttttttt/ 1070أ�� ا��Wّ�س أ	� �����tttb 1ن ا�اوودي ا���Sزي ا��ّ��%�ttt"( ا�ّ
�ره أ�tّ  م):1662rVأ O, ،
P��ّزي وا��ZFا� 
±±±[�)��* >$� ،t�
 اWدب وt�$b±±±y، وا�Fّb" و��D ز ِّ�r�ا�ُ

�ن ��مr$[ �Vآ 
D مS� 1069/±±±±±م،1661ھـ  �r� 
�#N ا�O, E�j�ّ ا�Sّاو)� ا�ّ��f��D ،��P إ�N أ,��ھ� أ*
:
#( ���D �Lb, �pً$* S�"� ،�L�#� �D� ( �ّ�`, �L* 
Z� ( ،ت�
 أ*�P��ّا� ��* 
�ج *O أ*Fا� ��ّF, هللا  

   »«�`,  *�b� 
D E�r ا� O*�و       �b��F'ن ار�j ام"�Wا ��B �  أ)
       �rD Nl��D ط�ف O�( �� ن\DC�  )33(»#�        وإ� t�D ��$D ,�أى و, 

  

 t� �L#±±±±±Bأر ،ً��)l, O�¨q¨ ��,Wا t� �$rD ، j�±±±±±p'و �L* ح�D ،
P��ّا� ��,Wا ���±±±±±Bا�� >�#* ��#D
 
P��ّوي ا��b ��� ا�`�O* f ا�F, هللا �r� 

، 1666ھـ/1077(ت*"اB`� أ*P��ّهللا ا� �r� O* ��jم)، وأ

�ه ز)�دة �#N ذ�rان وھAّ#و��� وا� ،��L#$D E����، و�L$�b±±±±y O±±±± j O, 
��±±±± �� رfZ$D ،�$�D ا��ّ#*��¨  
�ل: � ��j ،�("Fّbرات ا��� %�lً�ا ,O ا�]±±±±±Lb�ّ±±±±±h ،��L,ر����، و)^±±±±±�� *�L(�`( ة��±±±±±c�» 
b'���D ��و�

�fP ھ�<، و]±±�< *�و�� qVل أ,`�ر %�<، وB±±(¯ *�دھ� %Z"اھ� ��lت وا����<، (...)، qD أدري F±±B
���  ,O أي أ,"رھ�L�D S��؟ SZ, O, >#)Dو ر�L��±±±± jوإ ��LP�b¨ C�Dر O, ؟ أم��L*��¨ O±±±± j O,أ ،fZأ�

:�r%Wا ����ھ 
Dو  
� ��V ��Vة ا�Z�ا«(          
rط� �� �B�ي )(  
  )34(»إن ا�F#� ��@F@��            أ*
 *�� ا�L�ى(..)        

  

    :

 ا��"ا�D �Lcّ� ،�#¨����� أد*�� ,±B�* 
P��ّهللا ا� �r� O* ��jأ f(دWا t*���D (...)»$*و 
�\D �
 
Dر ا�("ا"±±±±±±c� Nb* O, ،(...) ،ظ�)(Wة اA*�LZا� tb, ر��' �, �L�D >(أ�D ،(...) ،�bا�� �)(�Fه ا�A±ھ >±#,�±'

 ����b, ���vq* >ز� � ،��jي أ��±±±±B �vqrرا)� ا� E,�j ،��±±±[و �r±±±±B T(�)رأى ا� ��ا�$("د، (...)، و�
(..)�$@^� , t#(A* �#$'و ،��*  ا*#¾ ��Z�ه ,�`#$b� Nإ� �lb35(»ا�(.  

 
�� ا�ّ�اوودي ا�(�]±±jأ ������ ا�$#��� واL*ْWَ� اWد*�ّ� �#$��ھ
 ,�اq±±Bت وO, >F±±h دون ]±±ّ ، ا�

D ى�Vر)[�ّ� أ��دة 'L±±±±±[ �L�b�ّ¨ ،O��P��ّا� �b� 
��±±±±± ��زي ا��ّ#ZFد*�ّ�، وا�"اردة  ا�Wوا �ّ��t'��±±±±±B ا�$#

 

 ا�[`�f ا�$�*±±±h��� ا�(��' 
D اًدا�`�±±±Bا �b±±±B �و�) 
��b�"rب )36(م)1681ھـ±±±±±±±±/1089ا���% O, ،
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t »ا��qم *�N±±p, O وO, �rv اq�Wم« ّ±±c� ،�
 ا��A%"ر ,��"*ً��b�"rا� ¯]* ��، O�j ذ%� ,��ّ@t أ�tّ و
 :

 ا�'D»هللا �r� tr'��� ¿، )("ل %Fا� ،�,q$ا� t�)@وأ�© ا� O�$rB م��س �@* �b�#� م�� ��� ،(...) t��FrB 

�ب (...)، r#ا�$#"م ا� O, SP�Fا� 
��±±±± ��زي ا��#ZFا� 
�� ا��اوودي ا�(�]±±±±jي أ��±±±±B ،�,�L@ا� �Frا� �rFا�
 t*�`]� qأھ > � >b% وإن ،t*��% N#� ظ�@�Wه اAھ >r�% ،ب�Z$ا� fZ$دب ا�Wوا s(ر�  .)37((...)»و,O ا��

:
P��ّا� 
�� �
 ھAا ,C ا�$��� ا��ّ#�� ا�$#��c), ��]و�  
 ��qu 1ّ� ا��ّ��%�"( ا�ّ+*( (ت�S� هللا Wu 1163أ��/ttم):1755ھـ  ��lء ا��
� ا�^b#c( �� يAّا�

 ��j ،س�Dء و�ا�ّ� 
'�pjن و�± �#' O�* �P�
 ا�(ّ���rb� t�Dز ا��ّ"اE±y ا�$#±hإ �� أرد�bّّ أ��إ ،t����' 
D
O, ن��ً �#N ��اءة  %rن ,"اظ�% O����ّ� إ�j N"اh±±� ا����ب اN±±c�W، و,ّ�l$ن ا��± �#' O, وا���ا�O(Aّ ھ


  ،»د+*� ا�-��ات«±±±Bا��� ��، و� ]±±±��ًء، ,qزً,ً@�±±±y ،¯� ��VWا E�#م ¨#� ا��b( O�( �� tأ� tb� Eَ�ِ� Nَّ�j
 َّ�j º�"ا�$#�، وا� �bB t'�Dو s(ر�' N1163/38(م1755ھـ(.   

:��'�5  
�ن ±±± �#' �b(�, 
D 
P��ّد ا�"�� j"ل أ*$�د ا�"ً�#�#F' � ً±±±h�� ه�b±±±hه، و���b,�� � َّ�
 ا��VW، و,Dو

 O���)ل ا�qV11/م18ھـ/12م و17ھـ، :
#( ���D �$ًr' ���P �"ردھ�� ��"�Z, ��b� �  
-  
D O��P��ّد ا�"��ء ھAه ا�Sّاو)�، أّن *�ا)�ت و��ل �#��ط أ�±±±±±±^b* ���L��در ا��[`"ط� وا�±±±±±±c�أ*��< ا�

 Nج إ��Fا� ��F, هللا �r� 

 وا��ه أ*P��ّهللا ا� �r� t±�� و±,�±b� ،�±Lإ�� �L�@� s(ر�±' E±r� >±���ن، %±±±±±±± �#'
� *$�؛��D �Lإ�� t'�Bاد أ�Dا ��وم *(�� أ�ًL��ن، , �#'  

�دي �^±±±±±±� '$"د ا�$ -Fت ا�(�ن ا���ن وا�Sّاو)� ا�ّ����P إ�N *�ا)±±±±±± ��ء '#�#� O�* �ّ���ت ا�@��)ّ±� وا�$#±�q
�ل �`#f ا�$#� إ�N أ�qم ھAه j�ّا� O����±±±± �� ]±±±±ّ� ا��O, ��l ا��ّ#�b�j ،ديq��ا��ZLي ا� ±±±±�*C �^±±±±� ا�

�ن أ% ،�L�]�^, ل"j ء ا�@��ي��� *ا���B � ا��ّ$#����، ,^ّ�#�O ر*�ط اAVW وا�$`jس أ�ّr$ا� �O *�زھ� أ*
�� ا��(ّ�ي F,ت) 
��±±±± ��زي 1631ھـ±±±±±±±±±/ 1041ا��ّ#ZFن ا�ّ�اوودي ا����#±±±±B O* ��jس أ�r$م)، وأ*" ا�

 �bB ��j ن�%) 
P��ّا� 
�� �  م)؛1662ھـ/ 1070ا��ّ#
-  ��P��ّاو)� ا�Sّأ,�اء ا� �r�$( �LP��#��qّ�#� O» ا�@�م، ا�17ھـ±±±±±±±±±±±/O�* O, 11 أ�qم ا�(�نو�# ّ±±±±±±y���ّي 

 �b@$±± ' �� ،����±± ��د ا��ّ#r$ُا� �)`b, 
D �ّ��#� �±± ±±B��� �LP�b* لqV O, ،�ّ����l$ن ا��±± �#' EVدا 
ّ�وا�$#
 fا�"Z� ¯)D >Vأّر ��� ،�,����D ا�$)ّlا� �LF,q, E�Wا N#� أو ،�L'��ط±±±±±^� Nل إ�"±±±±±y"ا� O, در�±±±±±c�ا�

�ت ا�ّ ����B وا�$ ��)ّ�، ا��ّ�%��، ا�$#"�q$ا� ¡ّ�  )ّ�، وا�ّ����P؛,Fّ�دة '
�، *�O اW'�اك وا�ّ��O�ّ�P وا�$#")O�ّ، وا�O(Aّ أراد  -ً`Bو �$�"�' ،�� و� ±��)ّّ�±B��±B ن�± �#' �b(�, >$�"�'

���؛ ّlا�`ّ�ف ا� �h 
D�ّا�� ©��Fّوا�� Eّ��ّا�� �`Bا"* ،��$B"ّا�� t�,و,�ا tDأھ�ا �ّ)F( أن �Lb, �jوا E%  
�ھ� ا�ّ�� -±±p� 
b"ات ا�ّ� �B±±�� وا�$ ±±��)ّ� '^±±�� ا� ±±ّ� ���ّ� إ�N ا��O, ��l ا�ّ�وا*¯ ا� ±±ّ�l$ن ا��±± �#' 
D ن"�P

 O��( ،O�ّ("#$ا� �Lا�����ب ±±±± j N#� اك�'Wا C, �L@��F' fr±±±B 
D س�±±±±BWا >��% 
�د)ّ�، ا�ّ�±±±c���وا
:�����ط ا��ّ)bا� 
D ��زھZ(إ  

o '�ّ±v ،ةSّ���ر)ّ±� ,�±Z'د)ّ±� و�±L� �±�q� O�ّ���±�l$��±* O�ّ�P��ّ±ر*`±< ا� Ab, ،�Lb�* د���r��� ا�ّ��F#±±±±±±c ا�±L

 ,"ا�¼ qB، وا�(�rc، وا�SZا�P؛ D CP�prوا� C# #� �Lد��r'و ،

 اWط# D O�ّ�r�#cّا� �ّh �L'�@��F'  

o  f�jا��� N#� ،O�ّ�P��اء ا��,�* ��L$�Z' >��% 
�ا�� وا�"ّد ا�ّ� ّ±±±±±±cر ا��
 إطD O�ّ����l$اك ا��'Wا E��
�، �L* E`( �� ��j ا��P�r, �L* �b(���ن ا��B tD�� ��ن L[ Nَّ�j�وا ,O, �Lb ا��ّ$ © ,± �#' �b(���م *)�

 ،º@Fّت ا���Lأظ 
�ن ا�ّ�±±± �#�* ��%�Fا���%�� ا� �`# � '��ّ� ,"�© ا� ±±±ّb� ©±±±^�( ي *�ورهAّوا� ،�L±±± @أ�



 1.��� �S�  
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 �L'راد\±±* �±±Lb� ّ�ونr$( ا"U�D �±±, 

 Dوا��ّ[ّ"ف إ�O, ��r% �±±j N ھ��ء اW,�اء و�"ا)±±�ھ� ا�F(�(�±±� ا�ّ�
�O�U؛ّqل ا�"Vد �ك "#�  دV"ل ا���)�b دV"ل ا�

o  ،د�� ا�ّ��O, O��P اW'�اك ا�$�ة وا�$�L�`±±±±Bا"* f���EP ا�����رة ا�ّ�
 ط±±±Bت وا����±±±±cّ'�ا >F±±±hأو
 O� ��طً$� ًqن، د��� �#�* �� ط�#� ا�ّ O�b ا�ّ�
 �p"ھL�#� �L�"cj و��م O�ّ("#$ا� O, �L�#, ع����B�


 وا±±±B�� 
 ا�$#"ي ا�Aّي %�ن )��O أن )�Fّ"ل ا��ّ�"�C ا� ±±±ّP��ّا� Oj��ه ا��ّ`Zّ'ر اAFا� 
�$ ±±±��ي ا��ّ�%
���ّ�؛�l$ن ا�� �#' 
D �,�ّ)�, �ّ("#� ¯�h ر��"�  

o  >��% �b(���ن *��Aّات، %"ن ا�±± �#' Nإ� ��P��ّاو)� ا�Sّء ا���
 ا�ّ�]±±�� �$#@� 
D 
±±B�±±BWا fr±± ا� C��(
�� �·'�اك�F, �ّ(��± � ً���±h² أو�$'  �B�� � �pھ�b, �ّ��� �#' �ّ�#F, رات"¨ E�±[ 
D ،O�ّ����l$ا�

��Oِّ ا� ±±±#`�ن َُ( �, ،O�ّ���±± �� �#N ا��#L* ب ا�(�ار�F±±±yأ Er� O, �r`�ا��ّ$ ±±©، وا�Z"ر، وا��F©، ا�
 
D O��P��ا� �r� �(�� E% N#� C#ّ`(و ،tF��±±±±±±c� �)#)ا� ��$±±±±±±h"ه ا�Aھ �l%أ ��l�±±±±±± ( أن 
D ا�$#"ي

�ن% 
�ن ا�ّ� �#' �U[�ّbا� t'ر�� إ�N إ,L�p� N$ (.  
  �y*�� ا���wدر وا���ا`_:    

�ن ا�F"ات (ت  -��#B C�*طم)، 1817ھـ±±/ 1233أ*" ا��"`], ،��P��او)� ا�Sا� Eدات أھ� ��
 ا��$�)© *D �(و�pور ا�Arا� :
S,ر E�F( ،ط�*���* f��  ور��. �r��,MS ARAB 433 ،445 ا�`

�� إ*V O#�ون (ت  -F, O* O�jا�� �r� �(ن، ط1403ھـ±±±±/808أ*" ز�br� ،�^bوا� ���r`#� رف�$�، 2م)، ا��(�,�، ,�B � ا�
  م.2007


 ا�(�دري (ت  -�q�Zا� f�`ا� O* ��F, هللا �r� "*1773ھـ±±±±±±/ 1187أ ،
��lدي �^±±� وا��Fا�(�ن ا� EھW 
��l�م)، �^±±� ا�
�� وآ�Vون، ,���r 2(جF, 
Zj :��)F' ،( ،(د.ط) ،ط�  م.1986ا�`��f، ا��*


 (ت  -��pFا� 
B" ا� ��jأ O* ��F, هللا �r� "*1775ھـ±±±±±/ 1189أ ،��jأ "%S,"* :��)F'و �(�)' ،
��pFت ا��)rم)، ط
�ء، (د.ط)، 2(جp�rدة، ا��ار ا��Zح ا��Zbا� �$r`, ،(2006  .م  


 ا�(�دري (ت  -�q�Zا� f�`ا� O* ��F, هللا �r� "*ر  م)،1773ھـ±±±±±±/ 1187أ�rVأ O, �r$وا� ºا�"�إ��(�ط ا��رر و, �@�د ا�
�ق ا�Z�)�ة، *��وت، (د.ط)، DWرات دار ا"±±±±±^b, ،ا�$#"ي �±±±±±[�
 ھ�±±±±±B����� �^±±±±±�، 'F(��: ا�(lد)� وا��Fا� �P��وأ���ن ا�

  م.1983

 (ت  -±±±±B��ن ا�@�Lي ا�@�jا�� �r� O* ��F, O* هللا �r� ��F, "*أھ1731ھـ±±±±±±±±±/ 1131أ O, �rv O�E ا�(�ن م)، ا��qم *

�ط��، دار ا*Sj Oم، طD CD�� :��)F'دي �^�، '(�)� و�Fم.2008، 1ا�  
-  �����D وا�����© وا���)l#� TL("� � B�, ،�h�Fا� �c$ا� N�j مq±Bر ا��±y O, �PاSZم ا�qأ� �Z$, ،TL("� دل��

  م.1980، 1وا�b^�، *��وت، ط
- Ab, �PاSZا� 
D ف"±±±±±±cم ا��qأ� ،
�±±±±±±B�
 ا�(b±±±±±± Fا� �$b���� اWو�N، دار ا�[#�r�  E� ا����)� ا��Fب ا�$v Nت إ��ا�r�ا)


، ا�SZا�P، ط�B�  م.2005، 1ا�(
���، ا����ب، ط -,Wا �$r`, ،��F, د"�j :����' ،qB �byا��رو، ��ا"% 
�  ، (دت). 2رو
- ) q±±±±±±B s(ر�±±' S��ر)s 1800 -م�b�%1000±±� *�اون، ,"±±�#� E±±,أ �±±#Z, رات"±±±±±±^b, ،�±±�F, ة�±±�rj :�±±���D±±� م)، '�±±)lوا�

�ء، طp�rا��ار ا� ،C��Z�  م.2001، 1وا�
�� وا�b^±±±±�، ا����ب،  -�
 �L� ا� ±±±±$�)�b, ،O^±±±±"رات دار ا����ب �#����© وا���D ب�����
، ا��F%� ا�@��)� *Zj ��F,

  م.1978، 2ط
�ط، ط -*���* ��bا�"ط �$r`�
، ا�B�
 وا� ��
 وا�$#b(�ا� �
، ا�Sاو)� ا�����P ودورھZj ��F,1 ،1964.م  

، ا��ار ا�$�*�� �#���ب، '"�¡، ط -�� ��� ا��(�ي ا��#F, هللا �r� "*م أ��ن، ا�,@�Wدي أ*" ا�Lا� O* ��F,1 ،1988.م  
-  �(�±±±±±±^rوا� ��Dا��Zر)[�� وا���[�#© ا�Z"ا�f ا��* �)#$���رف ا�$���* ¯�F( ء�±ZLوف ا��j N#� f±'�, س",�±� ،�±�#$�ا�

) ،Nc�Wب ا����ر)� �#pFط21وا� ،qB C*�`, ،�^bوا� ����$�� ا����*�� �#����© وا���Zج ا��  م.1989، 1�Sء)، إ��
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 ا��Zا��:

)1 ( Nإ� �r±±± � :ط�ّ"ن�Z��ط �Aم«ا�Z, « ©�F±±±c' ���EP اWط#¡ ا�c±±±��� ا���*
، وأE±±±y ا��#r� ى�jِا�±±±Bq�  
�ز)�,Wا
�ض«Z�� »إ)Lف إ���±±±±±p(و ،C#±±±±±yWع أو ا��Wا 
b$' 
�C أ,Z"ض، وا�ّ�� ،»
#,S�' « :ل�)�D ،�±±±±±^)' أي ��S( E$D O,
»
#,S�' ض�±±Z���±±�، و�#�±±rl' t±±< ا»إ)�±±Lb±±±±±±cا� �±±�"��� �±±#�r� O, ، O��l#����در أن ��q� �L±±� ��ا*±±� *±±±±±±±±c��$±±�)±±� ,O ا�

�[�#© ا�Z"ا�±±f ا��±±�ر)[�±±� * �±±)#$���رف ا�±±$���±±* ¯�F( ء�±±ZLوف ا��j N#� f±±'�, س",�±±� ،(�±±�#$�ا���ا*`���b( .O: (ا�
 ،q±±±±B C*�`, ،�±±±±^bوا� ����$�� ا����*�� �#����© وا���Zج ا���ر)� �#���ب اN±±±±c�W، إ��±±±±pFوا� �(�±±±±^rوا� ��Dا��Zوا�

 .4066)، ص 12م، (ج9198

�t @� C، (ج) 2(�� .4066)، ص 12ا�
�� وا�b^±±±�، ا����ب، ) 3(�
 �L� ا� ±±±$�)�b, ،O^±±±"رات دار ا����ب �#����© وا���D ب�����
، ا��F%� ا�@��)� *Zj ��F,

 .500ــ  499م، ص 1978، 2ط

�*�، (ج) 4(B C��, ،(��#$� .4066)، ص 12(ا�

)5 ( ��P��او)� ا�Sا� ،
Zj ��F,ا�"ط �$r`�
، ا�B�
 وا� ��
 وا�$#b(�ا� ��ط، طودورھ*���* ��b1 ،1964238-235ص ص ، م. 
�t @� C، ص ص ) 6(�� .238ــ  235ا�

�ن ا�F"ات (ت ) 7(��#±±±±B C�*او)� ,[`"طم)، 1817ھـ±±±±±±±±±/ 1233أ*" ا��Sا� Eدات أھ�±±±± ��
 ا��$�)© *D �(و�±±±±pور ا�Arا� :
 E�F( ،ط�*���* f�� .99، ا�"ر�� ر�� MS ARAB 433ر,Sا����r��, ،��P ا�`

 .100ا��c�ر �@ t، ا�"ر�� ) 8(
���، ا����ب، ط) 9(,Wا �$r`, ،��F, د"�j :����' ،qB �byا��رو، ��ا"% 
� .103ــ  45، (دت)، ص ص 2رو
)10 (C��� .103ــ  t @�45، ص ص  ا�
)11 () q±±±±±±B s(ر�±' S��±�، 1800 -م�b�%1000±� *�اون، ,"F, ة�±�rj :�±����D م)، '�)lوا� s(ر��#� E,أ �#Z, رات"±±±±±±^b,

�ء، طp�rا��ار ا� ،C��Z� .65ــ  45، ص ص 2000، 1وا�

�t @� C، ص ) 12(�� .76ا�
)13 ( ،�L*و�jو �LP��±±±±±Bوأ �L%"#,و �LP�
 ,�ة *(D ر ا��ول�rVك وأ"#��ل ا����* �±±±±±y�
 ا��Ãrbت ا�[D ��b( �#� "ن: ھ�¨�Fا�

�� إ*O و�±� و�t±* C ا��#"ك %�lً�ا �A±Lا ا�D�±±±±±±c±< إ��±F, O* O�jا�� �r� �(أ*" ز :��b( .ره�±rVأ E±)ا��(��±� و� 
D �±(�±b$ا� t
�ن، ط1403ھـ/V808#�ون (ت br� ،�^bوا� ���r`#� رف�$� .330م، ص 2007، 2م)، ا��(�,�، ,�B � ا�

�ن ا�F"ات (ت ) 14(��#B C�*ا�"ر��   1817ھـ/ 1233أ*" ا�� ،�*�B ر�c, ،(99م. 
)15 (��F, ص ،�*�B C��, ،
Zj  238ــ  235ص. 

 ا�(�دري (ت  )16(�q�Zا� f�`ا� O* ��F, هللا �r� "*1773ھـ±±±/ 1187أ ،
��lدي �^� وا��Fا�(�ن ا� EھW 
��l�م)، �^� ا�

�� وآ�Vون، ,���r ا�`��f، ا��*�ط، (د.ط)، F, 
Zj :��)F'1986،289ــ  282)، ص 2(ج م. 

 .289ــ  282)، ص ص t @�2، (ج ا��c�ر) 17(
�ن ا�F"ات (ت أ*" ) 18(��#B C�*ر 1817ھـ±±/ 1233ا���c, ،��P��او)� ا�Sا� Eدات أھ� ��
 ا��$�)© *D �(و�pور ا�Arم)، ا�

�*�، ا�"ر�� B122. 
�*�، ص ص ) 19(B C��, ،
B�
 وا� ��
 وا�$#b(�ا� �
، ا�Sاو)� ا�����P ودورھZj ��F,235  238ــ. 

 ا�(�در) 20(�q�Zا� f�`ا� O* ��F, هللا �r� "*1773ھـ±±±/ 1187ي (ت أ ،
��lدي �^� وا��Fا�(�ن ا� EھW 
��l�م)، �^� ا�

�*�، (جB ر�c,2 217)، ص. 
 .286ا��c�ر �@ t، ص ) 21(
)22 (،
Zj ��F,  ص ،�*�B C��, ،
B�
 وا� ��
 وا�$#b(�ا� � .240ا�Sاو)� ا�����P ودورھ
)23 (Fا� �±±±±c$ا� N�j مq±±±±Bر ا��±±±±y O, �PاSZم ا�qأ� �Z$, ،TL("� دل���D وا�����© �)l#� TL("� �±±±± ±±±±B�, ،�±±±±h�

�� وا�b^�، *��وت، ط� .44م، ص 1980، 1وا���
)24 ( E�#]دار ا� ،Nو�Wا ������)� ا��Fب ا�$v Nت إ��
 ا�SZاAb, �P ا�r�ا)D ف"±±±±cم ا��qأ� ،
�±±±±B�
 ا�(b±±±± Fا� �$b��r� ا�


، ا�SZا�P، ط�B� .90م، ص 2005، 1ا�(
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�ن، ا�) 25(@�Wدي أ*" ا�Lا� O* ��F,ب، '"�¡، ط�
، ا��ار ا�$�*�� �#����±±±±±± ��� ا��(�ي ا��#F, هللا �r� "*م أ�م، 1 ،1988,

 .89 16ص ص 
��� وا�b^�، ا�(�ھ�ة، (د) 26(r`#� ��,")ا��ار ا� ،f�`ا� «@� fj�y ي�)���، ا�F, O j 
bا�� �r�. 123ت)، ص. 
)27 (�
 ا�SZاAb, �P ا�r�ا)D ف"±±±±cم ا��qأ� ،
�±±±±B�
 ا�(b±±±± Fا� �$b���� اWو�N، دار ا�[#�r� E� ا����)� ا��Fب ا�$v Nت إ�


، ا�SZا�P، ط�B� .112م، ص 2005، 1ا�(
�*�، ص ص ) 28(B C��, ،
B�
 وا� ��
 وا�$#b(�ا� �
، ا�Sاو)� ا�����P ودورھZj ��F,235  238ــ. 

 ا�(�دري (ت ) 29(�q�Zا� f�`ا� O* ��F, هللا �r� "*طم)، 1773ھـ/ 1187أ��ر  ا��(rVأ O, �r$وا� ºا�"�ا��رر و, �@�د ا�

�ق ا�Z�)�ة، *��وت، (د.ط)، DWرات دار ا"±±±±±^b, ،ا�$#"ي �±±±±±[�
 ھ�±±±±±B����� �^±±±±±�، 'F(��: ا�(lد)� وا��Fا� �P��وأ���ن ا�
 .233م، ص 1983

 .233ا��c�ر �@ t، ص ) 30(
 .233ا��c�ر �@ t، ص ) 31(
)32 (L@ن ا���jا�� �r� O* ��F, O* هللا �r� ��F, "*ت أ) 
B�م)، ا��qم *�O, �rv O أھE ا�(�ن 1731ھـ±±±±±±/ �1131ي ا�@

�ط��، دار ا*Sj Oم، طD CD�� :��)F'دي �^�، '(�)� و�F298م، ص 2008، 1ا�. 


 (ت ) 33(��±±pFا� 
±±B"±± ا� ��jأ O* ��F, هللا �r� "*1775ھـ±±±±±±±/ 1189أ "%S,"* :��)F'و �(�)' ،
��±±pFت ا��)rم)، ط
�ح ا�Z�دة، ا�Zbا� �$r`, ،��jء، (د.ط)، أ�p�r82ــ  81)، ص 2م، (ج2006�ار ا�. 


 (ت ) 34(B��ن ا�@�Lي ا�@�jا�� �r� O* ��F, O* هللا �r� ��F, "*ا�(�ن 1731ھـ/ 1131أ Eأھ O, �rv O�م)، ا��qم *
�*�، ص B ر�c, ،�^� دي�F249ا�. 

 .52ــ  45م، ص ص 1979ط، )، ا��`r$� ا��#���، ا��*�r�6� ا�"ھ�ب *cb, O"ر، أ�qم ا����ب ا�$�*
، (ج) 35(

 (ت ) 36(B��ن ا�@�Lي ا�@�jا�� �r� O* ��F, O* هللا �r� ��F, "*ا�(�ن 1731ھـ±±±±±±/ 1131أ Eأھ O, �rv O�م)، ا��qم *

�دي �^�، ا��c�ر ا� �*�، ص F249ا�. 
 .233ا��c�ر �@ t، ص ) 37(
 .233ا��c�ر �@ t، ص ) 38(
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  م 16 ا��6ن 5-ل ا�2��3( ا��01�1 إ��ن ا
)-�( ا��,�ق *( ا����)��)�� ا'و%�ع
The geopolitical situation in the Islamic Orient during the 
crusader penetration during the 10th century Ah/16 AD 

  

  %��ف أوRد را�Pأ.د/ 
����   � �&� 1945 " ي 8 # "�� ا��! ��� ا����م 

rabah8662@gmail.com  
  

TUر�V :ر)�ل
  09/03/2021 :ا��26ل �VرTU   12/10/2020 ا

WXا���:   
 ��8�5وا��7ا "Eھ:�� 7C: ب وا���اA@ ; �?�اع ا�67"
 ا�&=�ق ;:6د ا��8��7 ��7 ا���6 ت 5&�4ت


 ا�M� &&�� ��"67 ا�:�K��� L5 "4اI:!; �&J ا��? د�H وظ�وفA ���J &�� ا��8 رة� �رھ  ا� ��Jوا A
 I�Pأ 
�ل إ�T أدى "&  ا�JC نAة ��8 أ�� T&WX YZ" دو�� M�� &&ا� 

 �5\�� ا�K" K"4 ردJ  ظ�] ا��A �;ا� ةا��8 ر ;

 �&�ا ا�\! ر ;!:I ا��b�J []c7 T�X �H K��� &Z ؛`�اT�X  ^_�H و5!�[� أورو;  إ�T ا�� ;�ة ا�=����� &Z�ا� KX 
 �67"��ا ا�&& �b�J M ا�:�L5 ��� ا�?��:�� ا��\�` ت "d�H &\� K ا�67"
 ا�&=�ق إ�T و#^�d و5\�YH أورو; 

�ف H��!X  ا�� #4ة��
 وا�A d#ي ا�&� و�e?ا� 
X !ا� Tإ� �=� IھE&ا� 

 ا�=��A �� �ا� .
  ا�!_
�ن ؛ا�&& ��M :ا��]��	�� ا����Zت�� &Z�؛ا�!_� ؛ا� ��ن. ؛ا�=���� L5�:ا�  

Abstract  
Geopolitical relations in the Levant were characterized by conflict and stampede for 

sectarian, strategic and economic reasons due to the Portuguese crowding of Islamic kingdoms 
in the world trade movement and its monopoly most often, which led to the demise of the star 
of a great power such as the Mamluk state, which for some time controlled the gate of eastern 
trade crossing into Europe and controlled its arteries, where it fell at the hands of the Ottomans 
due to the decline of the Ottoman tide from Europe and the transformation of its islamic orient 
to protect it from the crusader harassment supposing against the incompetent Portuguese 
Islamic kingdoms militarily and stand In the face of the Safavid tide seeking to spread Shi'ism 
in the Sunni world. 
Key word: Mamluks; Ottomans; Sunnis; Shiites; Portuguese. 

��6�: 


 ا�67"
 ا�&=�ق � نA �~ن أوا�cا�� "� ا� �=X Yن وأوا��cا�! دس ا� �=X [\5 ��J ة�X 
M� &" ��"67؛إ [� ��ة ;�K ��5اوح ا�&& �M ھEه وcا� �
 �cا�&_[ `^�5^  ا��
 ا����Lات ;!:I وا���A 


 ا�~��اق رأ7^  وT�X ؛ا���eة ھEه� L5�:ا��8 رة �[�ق ا� � "M Kذ� I5�5 KX و"  ؛ا�=���� ا�:\ ر �\
�5�5 @��  وH��!X . وا��? دH  �7 �7  ا�� م ا�

K"ھ� أ;�ز و W" اE�5 ھ�
 ا���L أJ��^  ا��
 ا�&� IX ؛ا��� L5�:ا� T�X YJا� وا�&�ا�� ا�!
��� ا��و�� و� �] ؛ا�&& �M ھEه T�X ا�=���� ; �:\ ر ا�67"��� �Zت�A ذ�K" M ا�&���رKH أ�:� ا�&&�

 ^:X �"؛ ��A Y&\�5  ^5را�� �H��!�ء ا�IX م �cع ا� A�� ; KX  ^&�� ؛ا���7ا��8�5 أ� ���A ذ�M T�X �^:8ا� 
�ا�� "�J �?" K"] أن ;�� ا���? د�H ا�� �I:!; �c اCو� ع و7 ءت ؛ا��ا~���X �� ^�5^ ` ا��
 ا�8&�

 ا�67"�� ا�&�ا��A ا�&=�ق 
� �] ا�� �7[�5^ . 5\]  



  را�P أوRد %��فأ.د/ 
 

  

 2021أ�����  -29 ا��دد:                                                                                                      594


Aه وEء ھ _�C؛ا ��48 و;X M�� &&ا� KX �Xر c" اءات��Xا� ��� L5�:ة ا��H؛ ا�&�4ا 
 5^�د ]; 5 وا��
�ا�� اK�� ��\�7 وM�� &&��  _�_A  H��!X ا��Z& ��� ا�&! X�ات ر�P ; �\8 ز ا�67"�� ا�&c�7 ت� 
A 

��� ا�!�[_� أو� ل�
 ا�&&�A �?"  " �]ا� K��� &Z�ا� Tا#^� ~� ر إ��
 Kا�:�L5 ��� "@ ا�&: `�ة ا�&A 
�" تJ إ� "� أو ؛�7 �7  5��J�ھ  ;�� ا�M� &&�� ��"67 ا��!���H ا�"� �� ت و5!��� ؛ا�^_�ي ا�&\��� 

��\5 �; �_� ; �^_X؛ �X�� ا�&=�وع 

 وا��!��ي ا�!� 7� &Z�ا� �� cا� T�X �^#ا�" K��� L5�:ف ؛ا���� وا�

A d#ي ا�&� و�e?ي ا�Eا� [�eا�� d#=��@ أودا�� �� �ا� 
�اذ ا�!_\�7� ; T�X ا�67 ا�&=�ق.
" 

M�E� ن اھ���ZJ :ت ;�را�7 ا��� ��H وX! �7 �7  ا�67"
 ا�&=�ق "_[T�X �c ط�أت ا��
 ا��\
 Hوا��? د ��; Y�!5 K��� L5�:ا� Tإ� �c]_&ن ~6ل ا��cا�&� وا�\! ر ؛م16 ھـ/ 10 ا� 
� &Z�ا� KX �^:8ا� 
�رة ��7: ب ا�67"
 ا�&=�ق �\� و5�#^d اCورو;���E&؛ا� K�� Y�=5 ت �e�7 ��7 ا����
A ا��8 �c]_&ا� 


 "^&  X_?�اA هE؛ا��را7 ت ھ M�E� b\:H اEع ھ���
 ا�&A ه إ;�ازEت ھ �eا��� 
 ���M ھ��ت ا��
  ا��\��ت.
 ا��H_��و ا���7ا��8�5 ا7C: ب � �] ھY ا��! ؤ�ت "K #&�� أ" م �d!e ا�: 8H bJ� ا�&�[� ت ھEه أ" م

��A �
 ا���L ��\! ر ووا���� � &Z�ا� KX  ;أورو d� cوا�� K" d�^#و ��;�Lا� �� K��:��?إ ا�T� �^8ا� 
� Y�!5 ا�Eي ا�?��:
 ا��!��ي ا�����M أن أم ا�67"��؟ ا�&& �b�J M ا�=�����~ �]c� &سا��  @" 

K��� &Z�ه ا��H�^57 ت و�c&�� ��"67ا� 
A ا�&=�ق ��7\� ; M� &&ا�67"�� ا� 
A ا�= ا�:\ ر���� �e��ا�� 
  ��Z& ���؟ا اCورو;�� ا�T�X �^:8 ا��!��ي ا��MA �L �� و"K ؛ا��� ر ھEا T�X ا��K��� &Z أ#:� ا�&�^ ���
�ي ا�&� أط& ع "�ا#^� أن أمe?ا� 
A ��� �Cر ا�!_�� ا � �H�
 ZX& ��� أو�A  ^5 �6X 5��8ا���7ا� 

 أX�ا�d �� "�^� وا�&�\ �� ��?��:��K ا��ا�X ا�=��
 ا��[� "K ا�67"�� ا�:6د T�X �H &J � درة ��و��
  ا�!_�؟.

��� ا��و�� ;�_�ان: اCول ا��_?� ر��!�� X_ �� أر;@ إ�T ا�:\b ھEا �!&_  و����ةا "K ا�&&�c� 
�ةW\وا� Tإ� M�eأ"  ؛وا��\�ار ا�� 
� Zن ا� �A ن��� &Z�ا� K" ح��eا� Tع إ� A�ا� KX ��^Wا�= ا�
 ؛��

 ا��c! م ;�K ا��&K ا�b� Z وا��_?�Aا�L8وا�?�اع ا� 
e� ]وا��ا;@ ؛ا� ��~Cن وا�H�e?و ا��^X &أط 
  ا�:\b. �� �� �&_ ھ  ~ 5&� �� ا�&Eھ:��


 ا����e ت ھEه دور �_e^� اJC�اث و� �@ �!���ض ا�! ;�c ا��! ؤ�ت KX و��# ;�A X _�� M�5 
 ا�&_[��X .�c^  � رت ا��
 وا��!���H ا�!� ��7 ا��\��ت

� ن ;��"  M�� &&زون ا��\H 
A ذھ� "_ ط��e� T�X �^`ا�� ا�&�ن أ� ا�[ ;@ ذات ا��8 ر�H وا�&

� �] ا�? ��؛cA� ا��# ء رأس X:� ا�:\�ي ا�[��H ا��= ف �:�J Y&^� �� م ��Aة ~6ل ا�� �& "�_H� 
 ; رزة X �&�� �85 رH "� �� ا�c ھ�ة ��J A] إ��^ ؛ ا��اKH�A واCورو;��K ا�&!�&�K ا��8 ر �&���� �:�� ا�c ھ�ة

K�; ا�67"�� ا�&�ن 
�:��ا دورا ��:] ا�� 
A ���J هEا��8 رة؛ ھ  &� [� ��زH@�� و7[  "��4ا ا�c ھ�ة  
 رو;��اCو ا�e5 �� ت #�Y ا�Eي اC"� ا�=�ق؛ إ�T اCورو;�� ا�!�@ و5�زH@ أورو; ؛ إ�T ا�=���� ا�!�@

�Hا��8 ر @" M�� &&ن أن ا��  .)1(وا��Lب ا�=�ق ;�K ا��8 ري ���: دل "��4ا ا�c ھ�ة �5
� و�����H �"Cا T�X هEات ھ��Lا�� I!\A؛ Y; �8� d_X  �Hب أ ]c�7ى ا��ق5 أ~�ى إ67"�� �e 

�ة� M�� &&ا� �H��!�ا� 

 ��c م� "! و�� 5^  ��Zة ;!:I وا��^ ك ا�=���~� ��Aة 5��� أ�:\] ا��A d#و 
�Lا�� 

. ا�&!�\� L5�:ا�  
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 J�ث ا�Eي ا�E8ري ا��M�E; ���L و��_A ا�&� �7 �7 ا85 ه 
� &Z�ا� K"  ;أورو Tا�&=�ق إ� 

�د ": `�ة ��6X �^  أ7: ب ���ة ا�67"#�� ; 
� L5�:ا� 
A ي ؛ا�&=�قEك ا��J 
X�
 ا�� &Z�ا� 

 ا�67"�� ا�:6د �\& �H ا���~Y ;��ورةA �c]_&ازع ا��; 
_Hا��7ا��8�5 وأ7: ب ؛د Tإ� I� # Y"ا�X 

�د ھEا ;�رت أ~�ى#���H ا��و�� �:K" Y ا�=��
 ا�&� وھ
 ؛ا�e?وا�_=[� ؛ا�_ `¡� ا� �=_� IھE&ا ا�
��=� 

 X=�ي ا��_ A ؛ا�!_�� ا�67"�� ا�&_ ط� M�E�  ا��K��� &Z. �� ا�:�e� \5 @" K��� L5^  و

I:!;ا وEھ @���ى ;�K و#4ر "� ;�K أ�:\] ؛ا�67"
 ا�&=�ق "_�c] إ��d آ�[ ا�Eي ا�cا� 
�K�H وا��K��� &Z ؛وا�&& ��M ا��K��� &Z وھ
 ؛ا�&�? ر�X ا�67"��e?ى وا��cوا� ��;�Lا� ا���\�!& 
��� L5�:ا� 

 # �&� ظ�] ا��A �c]_&ا� T�J �H ^� ن�cا�! دس ا� �=X .ا�&�6دي  

ار: ا��]eZ إ�d وا��bcة ا��6ة �` ا�������� ا�و�� -1cfRوا  
�c� [� � ا�=�ق أ� ��� "K �!� أ�:� T�X ��5;@ م)1517 - ھـ923 / م1250 - ھـ648( ا�&& ��M دو�� 

�ذھ  �A [\5 ن ؛اCو�7e� Y� K" �?" ا�= م و;6د K" أرض K�]!�A)؛  Hر� واCردن) ؛و�:_ ن ؛و7

 وا��&K ا�\8 ز وأرضA �~ة آ��A K" ھ ؛�^X و#4ء K" ة�H48ا��5؛ ا��eا�� وإ���� ا���ر ؛ا��Lو� #
;�_ 

� ن cA� ا�&& ��M؛ �!�[ ن ��5@ اC#4اء ھEه � �] "  و���Zا ا�?�Lى؛ آ�7  ��ا5 ا�KHE ر"� ن ;_�� T�X 
�ن ط�7�س_��H K" Y:� M�� &&ا� 
A �?")2(.  

�ن ا�= ��� ا����� و;^Eه�H M�� &&"&��� أداروا �� ا� ��7 ` Tإ� �H P �~آ �^" Hأ ��ت أن ;E~بأ7 أ : 
�
 وا��\�� ا�!�[�ة KX �7[�^  و��e] ا��ا7��؛ ا�&&��� ھEه 5_�� ا���A هEھ ��� �Cا E~�A � ذھ�e 
A 
¤�cوا��\! ر. ا��  

�ر أن ا�&�ء ?H T�X�I اCط�اف ا�&��ا"�� ا��L8ا��A ا����� و;^Eه?�H و�� دو�� �� م��  ��M؛ا�&& 
 ^P��ة "K ا�&� �� ھEه و;�cوا�_8 ح ا� 
A ��P ¥H؛ ا�� ر

 وT�J ا�67"A ر� "  إذا ؛)3(ا�67"�� ا��?

 ��W� Tإ� ��7!�^  ط:� " KHEا ا��X ]�7ا أن ا�¡=_H دو�� �; ^" I� 8ا� ��ا�?^�وا أن ; 
A c5� ا�67م؛ �;

 ا��A �^� Y�e ن ;�� ��&d؛ و5&!��اA ع A�ا� KX وط�د ا�67"��؛ ا�:6د K��:��?ا� K" 6;ا�= م؛ د Yوظ 

�دا ا�Y�e ھEا^=" �^� 
A �� �ا� 
 #��] ا��
 ا7C: ب و"K ؛أH "^� آ~� إ�T �^� و`�e�  ؛)4(ا�67"
M�� &&ن ا����&�H هE^; �� �&ا� 
A �� �ا� 
  ھ
: ا�67"

1- �^�H Xع ر c:�� �7�c&ا� 
A ا�\8 ز 
�ذھ� 5\] � �] ا��eو~�"�^� ؛� K�"�\�� K�eH�=اھ�& "^�و ؛ا� 
�ا أن "_E ا��c�C ; ��_H ب�� ��Aة 6ل~ و���c روا;� ا�\8 ز و;6د "?� ;��A K �] ؛ا�= 7@ ا�&�M ھEا 5
 ^���ذ 5\] د~e� M�� &&ن ؛ا� �A M�� &&ن ا��X�H ع c:�7؛ ا��c&ن ا���7�Hرزاق وCا T�5 أھ�^  إ� &H� 

�ا ؛ا�&\&��H و���7 �� ا�:c ع؛ �^Eه� ��ن و"�cH �"��; KHا�\�ام هللا �:�] ا�&8 ور K&" رواE� !eأ��^ ����� 
 ا���" ت. "K و��Pھ  وcX رات أرض "K ا�&& ��M أو�de "  و�M�E وا�_!M؛

�ط ;�� ا�67"��؛ ����A6 إ�J ؤھ� -2c7 : ��7 ا��و���وظ�] م 1258 - ھـ656 7_� ا� �"Cا�67"�� ا 
�ات �6ث �&�ة ~���e ;�ون_7 � ا�&48رة "K ا�_ #�K ا��: س ;_
 أ"�اء أJ� "?� إ�T ��م أن إ�T )5(و�?


 ا��� ر ا���A^  ا��A اد�L; � ر�W K ھ�ا� ا�&�d5 �6" M إ���A Tج ا�_ �� ;K ا�W ھ� ;K أJ&� اC"�� وھ

KH�ا� �
 ا�? �\
 ا�:_���اري ;�:�س ا���e أ;�
 م 1259ھـ/658 7_� ا�!�[_� 5��T ا�Eي ا���A �Aو 

 ـ�^�وأ� #� ;��را5^� وا�_? رى ا��^ـ�د "�^� ~�ج �&  وا�&ـ ذ��ن؛ وا�=^�د وا���& ء ا��زd�Z&H �H ر7&
�دا Hـ�"  Aـ� ن^=")6(. 
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 أH �J_ زX^� و�� اC~�ى؛ ا�67"�� ا��ول ;KX ��c ا�E^; Y�eا ا�&& ���e�A Mد A ؛M4ز "&  ذ�X "�^�� � 

A ��ط H�� b�J أH "^�؛ آ~� إ�T ا�67"�� اC"? ر "���c7 �A6: ��7 ا���ا� T�X �H 656 _�7 ا��� ر 
 "��ا�67 ا���J� �A6 ء ا�!�
 "! و��� وظ�] ا�67"��؛ اC"� ;^  "�ت ا��
 ا�&\K أ�:� "K م 1258ھـ/

��Xء ا�&��اIX T�X �5 X ى�cا� M� &&ط:�؛ ا�67"�� وا� � [وظ� �"Cا @�]�5 Tإ� Mذ� Tا�[� أن إ�@ 
Kا�!6ط� M�� &&ه ا�E^; �&^&ا� ���H7(ا�� ر(.  

 [��A �A6: ��7 ا���ا� 
A �?" ����
 ا�&&�A Y!� ؛K��7 :�و�� ا� YL�7ا M�� &&د ا�� ا��: �A6�� ��7ا و#
�H4"ا�� T�X �^ا �7 �7 ؛ أر��7��A ا���c5 م ا��أي ��ى �ا� 

 K" ��\H أن ا�67"A ھ�ة cا� b�J د� و#
�eا���� 
 �^ ؛ ءوا��� 5\�^  ا����اء ا�I8H T�X @�&8 ا��
 ا�8 "�� ا�67"�� ا��و�� � IJ ھ� ا��: 7

�ا ا�KHE ا�&& ��4X �� �" Mز "& � ��ن =��H ة�cX ان�cA ��X�=ا� 
A 
�� & ��M" وھ� ا�&!�&�T�X K ا��
Yا وظEھ ���c7 ��ا ا�� Tإ� �H P ري ا�!�[ ن "?�ع�Lا� 
A �� 24ھـ/ 922 ر#I 25 دا;� "�ج "��

�]!P8(م1516 أ(. 
K&A Y#أ Mذ� [� �
 ا�&!�&�K أ"Y ا�&& ��M دو�� A ع A�ا� KX اءات �� ا�67"�� ا�:6د��Xا� 


 ا�&!�&�ن ;^  ا�7_8� "  و���Zا ا�:�L5 ���؛A ه ��د ا�&=�قEاءات. ھ��Xا�  
 &� [� � ذ�M  ن�A ا���ش؛ T�X وا��_ زع ا�?�اع ;!:I ا��K" K��� &Z ا�e رKH اC"�اء "��8 "?� 

K" 7: بCا 

 ا��K��� &Z و;�K ;�_^� ا����6 5�X T�X �5&�] ا��A �^X ول ���7 ا�!�[ نCم 1512( ا – 
 "�54^  م) 1516-م 1498( ��ن ر;@ ��ا;� ا��و���K�; K 7 ��ة وا��c رب ا�^�وء �7 �7 � �] و�� م)؛ 1520

  .)9(ا�^�اH  و5: دل ;�_^&  ا�c�7: ل وK!J وا�\e وة ا�[�:� ا���6 ت
[� �A ا��و�� �����ة ا�&&��  ^"��\H ء؛ ���Cا  ^; ^Hاء؛ و�XCا M�E� �5دد T�X �?" ��Z� K" د�A� ا�

 آ�7  اءوأ"� وا���اق؛ وإ�Hان ا�^_� و67ط�K ا��YZ" K��� &Z و��¡E ا�67"�� ا�C[ ر "���� "K ا�c? د و
 "^ ;� دو�� �A �] ؛)10(ا�&���7 ا�:\� و#4ر ؛وأورو;  ا���ج ;6د و"K ا�\:�؛ و ا�!�دان و;6د ؛ا�?�Lى

I� 8ا� �H�� ����رة ا�=�P T�X .ا�67م  
 ا�E^ ��eا; �H:�ه (إH_ ل) اC`�ف "?� �7[ ن إ�T أرY7 ا�c![_[�_�� ا�e �5 "\&� ا�!�[ ن ��A و�& 
  .)11(ذ�d¡_^H T�X M (إH_ ل) ا�!�[ ن �A d��Xد ا����W؛

[�WA �?" 
A �^X M�� &&ا� ��ه 5_E^; �� �&ة ا��W\د ط��� وا��cX K" ؛K"44زھ  ا��إ"� �� ت 5 
�H��!X [�:ء5^  أ� e� 
A د إ�^ ء�#� ا��Zاء �^  cJ[c ھ "� #�Lا��A وإ��7ا��8�5 ا�= م؛ ;:6د ا�?��:
 ا�


 5\�&^  ~6ل "K ا���? ديA ا�=����؛ ا��8 رة ط�ق 
 �&& ��Mا A �7[ ع ط ���؛ ;�ر; ح X  ^��X دت ا��
���=5 ��Z� K" �� &�ر ؛ا�67"�� ا��?c���7 وا�&! #� وا�Cاق؛ وا�7Cوا ��A ] ا��~ ء؛�ؤوسر و85& 

�ال"Cا 
A ي�H"� أ �ا� K" ؛ا��8 ر �=_A ر &Z�7دت ا���و5 I7 �&ا� K" �8ا��ا� ا��8 رة 5�ره "  ~6ل 
�:X K�XراEا� K��� &ا����� وھ&  ا� 

 وا��eات د#�� �^�ي ��:d "  و�M�E اJC&�؛ وا�:\� ا���;A Y�^!5 

���J ا��8 رة �:X �H�]12(ا�:\�ي ا�(.  

 ا�&& ��M دو�� ��ى وا��Zاء ا��!� J �� إ�T ~��ون ا;K أ` ر و��A Tأزھ  ^" Hأ [� �A ا�?c" _4وح� 

��Z� K" �;ر L&85 ھ^  ا� K" Y#أ ��
 ا�&= رA ي ا���? دي ا��~ ءEا� d5�^` �?" 
A هEة ھ��eا� ;:d��c 
)T�J أن ��Z� K" اء�ceب ا��L&� ; ن�X4_H K" ��cZا� T؛ "?� إ�M�E�  &و� �^L�:H K" ن أن�` Aا��d �?&; 

�WXأ K" ( ھ��P)13(.  
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K�� ا��ورة ���Hا�� ر �� KZ�!5 ا��و�� �����ط ؛وا���c^c وا��\[ ط ا���� إ�T 5 ول أن ا�&&�c!وا� 

A .�H ^_ا�  

b�J 4�&5 ��\ا� 
��
 ا�&&�A ة��eا� ��� Zا� K" م Hأ ��J M�� &&ا� �!� م1382ه/923- ھـ784( ا��8ا
 ا�! دس ا��cن و"[�@ X=� ا�� "� ا��cن �^ X �H_� ��7&  ؛ا��c�7ار وX�م ; ��[�اب م)1517 –

�=X ؛K�Hا�&�6د Y\A وا��_ زع ا�?�اع T�X ش��؛ا� �Z�A I� �5 Kا�!6ط� T�X ��\ا� �X�!; 5�ل T�X 

؛ ا�\�� إ��d آل ا�Eي ا��[�اب "�ى�� �JT "��ودة أH "  ا���ش ��8H T�X أن "  ;��^� أن T�J ا�&&�


 K" �� �:H و"_^� ا�=_�؛ أو Y�c� ; ���P إ"  H�4لA ش��ة؛ ���� إ� ا��Jوا  &" Y�# K;س ا Hأ ��]H d��X 
 و� ن ؛(L;�&5 ) ~�@ أن ;�� م1467 – ھـ872 7_� ا���ش ا�H ~) (M; T��X وھ� ؛����) (�7[ ن ا�7


 ا���ش ا6�XؤهA 4ل �� ا�&! ءX 
A ح :� M�5 14(ا�����(.  
[:�c� A ال�JCا K" ار�c�7ا� Tإ� T��eا� K"ا��~ ء و Tإ� �c� ز" ت؛ ا��Cوا I�_A K��" 8 رةا�� 

�ن �7[� أن ;���� L5�:ا� T�X ا ط��^ ؛��ذ T�X و��e� M�� &&ا� 
A ا�=����. ا�:\ ر  
�ال A! ءتJأ �?" 
A �~ي ا�!�[ ن أوا :�H � )872 م)؛ 1496- ھـ 901م/ 1468- ھـ �Pر d�X 8` 

d5و��ر T�X ا�\�� ` ون إدارة b�J ط Jأ d!e� M�� &&� ; K�?��&ا� d�)15(؛ �"E�A ا�_ س K" ة�Z� اXC: ء 

 ا�!�[� ا`�[] ا��
 ا���ا�I #�اء "K ا�& ���A  ^��A T�X ؛�^c5 X  &���H � ��Z: ي ا�!�[ ن � ن  

 ا��e قA ا�&:�ات �Hا���� T�X �_�"C�7 ا�c&ا� T�Xو d7ار�" 
A أ"^ ت ��� �C16(ا( .  
 b�J ن �  ?H�J T�X ����5 ه��
ا�� ا���? د�H ا�� ��c ر�P ا����Zة وا�&_=�ة ; ��&�ان ذ  ^=��5 
��Zة ;!:I ا�:6د Iت ا���ا� X 8&و;¡� وا��=�ت ؛ )17(وا�Cا M�eA ن�X ]س ا� _� ;  ��A ؛ �Hذر b�J ��EH 

K;س ا Hا KX ن�X ]ا� b� Zي ا�Eث ا��J 
A �^X ف ا�!�[ ن�`Cا (ي :�H �) 
A ادث�J �_7 )897 ھـ - 

 (d?� M�A "  م)1491A ا�_ س  ��A ) �Hن ؛)18(ذر �A ت�&H 
A م� X=�ة "K أ�c� ; �Z ھ�ة ا��اJ� ا��
�ن أ� ب و�� آ�ف؛X ]ا� ��Z� K" M�� &&ن ��ره ا�� � قA وا;_�d؛ ا�!�] ن زو#� Z�Z; [5 &A^�؛ ا�& ر~
�ال؛ و7 ءت ا����JC"] ا��ات وا���Cا ªeوا�� Y�_ن وا��=� ا��X ط 
  .)19(ا�&�ا`

Y��Hو K;س ا Hه أ7: ب إEھ K�Xا���d ا�[c; �Z� و#�ر ا��; ؛ وأ�Y ؛ا��&� و`�ب وا���اط؛ ا��4  (
M�� &&ا� 
A �J (ا�_ س)20(.  

�ر "  وھEا?H M�eا�� 
X &�#ي ا�Eآ�] ا� dإ�� �� J �?" 
A هEة ھ��eا� I:!; �ceر ا�� »A تا وظ^
� ا�#�& ��X؛!Xو Kرھ� ا�!6ط���� ا�&��=��؛ ا�&�اد و��] ؛ا7C� ر A رe5�] و#EH K;س ا Hإ XK هEھ 


 اCز"�A ادث�J �_7 891أن م1486 – ھـ 
A هEا�!_�: ھ T(5_ ھ ��ا�:���7 7 Y�
 "��� A�ان _� ; 
� ن ا�:�IJ ��7 أن ذ�M وI:7 درھ�... ;�ر;�& �� ��� " �� �Y ا��ر�H و;�@ دH_ را؛ X=�ة  �� P A
 M�5 

 "�e5�  �&#�d ا�6Lل 7�� و� ن ~!�! ... ا�_�Y و� ن ا�!_�A هE21(ا�!_�...) ھ(.  


A Yا ظEھ @���� ا�!�[!X c5 �] ا�c ��7؛ ا�#�& ��X واCز" ت ا�&��دي ا�� إ�6ح KX ا�&&�

 و5& دت ; ��و��؛ �J] ا��
 ا���? د�H ا��Wوف "� ��8 إ�T وا���: ه ا���@؛A ر� ? درةو" وا���W ا�8

� �] ا��
 ��&�8&@؛ ا��H�X c ; �:_�� أ��ت ا��
 ا�: ھ�W ا���ا�I و�Aض ا����X أ"�ال 
A Hم�  " �" Xد 
�ةcا� �Hو�� ا���? د��� .���  ا�&&�


Aه و�7 وEوف ھ�W��7؛ ا� cا�_4اع زاد ا� T�X �]�!ا� @��
 �5ز" ؛ ا�eA �_7 900م1495 – ھـ 

A �^X ي ا�!�[ ن :�H � يEم ا��c5 
A K!8 وز ا�A K�� &Zا� K" ه�&X ه�]� A @�� KX  زلا��_ إ�T ا�


 K�H �� و م؛1496 - ھـ901 7_� ا�_ �� "\&� �;_d ا���شA @7ا وEا�!�[ ن ھ ��L?أن ا� �cH 
A 
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d#ا�_4اع و K�; ر :� ��A  ؛��X^ ا�6��7ء أو ; �!�[� ا�Z¡�7 ر �� و"d��X K؛ ا��� �H أ#K" Y اC"�اء 
@]�!H �&\" �� _ا�!�[�ة ا� T�X �]�!ا� E~Cر ;4" م وا�"Cر ا Z�7 A ر�e� ا�_ س I:!; � &Jd� d=وط� 
d�� ��_ س وظ�&^� ؛)22(ا��8: ن ا�&& ��M ا�7:�اد ا�� "� ا��7 ء زاد و"&  وا�:[�؛ ا��" ء Me7 إ�T و"�

K��L�!" � ��� و��Y )؛23(م1498 - ھـd��� �_7 904 إ�T اC"� ;^� وا��^T ؛ا�_ �� "\&� ا�!�[ ن ��

 ا�H�85 �_8�ةA هEة ھ��eا�� ر#�� ��\�وب ا� �^Aوا�?�ا Tر إ�� �X 7 XT� �� وا�?�اX ت ا�!� �7 أ"

 ا�K�e إ� رة T�X وا��&Y ا�!6ط�T�X K 5&�دھ� و ��را4A �^5ادت ا�&& ��X M_� ا���ء روح إ�� ف
  .)24(ا��ا~���

 �وX !&; �H�5�ه � �?�ه ا�W ھ� ا�!�[_� 5��X T_�"  ا���ش T�X ا�&& ��K�; M ا�?�اع وا�7&�
M�� &&4ل �� ا��8: ن؛ ا�X اEا�!�[ ن ھ 
�� ھEا Y�cA م1500 - ھـ905 7_� (#_6ط) اC`�ف "� �d و5
��~Cو~_� ا ��؛ ;d�4X T��Xه ا�!�[� وا��دل ; �ن ا� "� ��Aه 5�م �� ا�Eي م؛1501 -ھـ906 7_� ; ي ط
d&�J ���; �^`ه وآل ؛أ��?" K&� dc:7 Tإ� Y�c؛ ا��_�A T��X A ش��ا� d� �" ف�`Cه ا��ريا � �?L� 

��T م)1516 - م1501ھـ/922- ھـ906( 7_��A ري�Lا�!�[_� ا� ��ا �5دد أن ;��Z� 
A ؛ ^�� �4لا� Cن �:

؛ ا���ش "!��ى � ` T�X�  ��c5�ا � ر���7��� ا�&&� A ري�Lا� K" �_8أ� ا� Y�cH أرادوا "  إذا d�4X 

�ري #��] ا��
 ا��c� e وا�!��X ا��:�� ا�\4م eH!� "  ذ�M و��Y ا�!�[�؛ KX وإ;� دهLا� ���H را�"C Tإ� 
  ا�\��. d��:� T�X `�د أن ;�� ا�_4اX ت M�5 و5^��� �? ;^ ؛

�ري �A T�X نLا� ��أن ; TXو �c�cJ @�� واCز"� ا���ش T�X �4اع "K ا�!�[� أ"� إ��d آل و"  ا�

 ;&  H:�أ أن �����&& ا�� "� ا��4ا�� و"� IX ؛"?� 5��=^  ا��
 ا���? د�H ا�� �I:!; �c ; �:6د؛ �J] ا��
��ريا�E~�A L ا�\��؛ KX ;¬;� دھ� وا�&_ K�!A ا��?�م T�X وا��c ء ا��c�7ار إX دة و#�ب "K أو�T؛ ھ 

��\H d!e� K&; �ZH �^�A 
A I� _&ا�  ���ا� K" ر :��& ا��c�7ار A� د وا�&�ظK�e؛ اC"�اء   �cJ M�� &&ا� 

 م 1508 ھـ/914 7_� ا�:�T�X K��� L5 #��4  �?�اA �Jا�� أھ� أ�
 ا�&A �_]�7 �8ات� وظY )؛25(

�ريLا� ��\H ��:c; K" �H�J T�X �Aا�\�� د �Pر d"�c5 
A ؛K!ا� Tأن إ� �c7  �H�� 
A �� "�ج "��
  ا��K��� &Z. أ" م م 1516 – ھـ 922 دا;�

��:A د أن Xري أ�Lار ا��c�7ا� T�X ى��!" �Hش و���؛ا� d85ا T��8& ا�6ز"� ا���ا;�� ا�5 ذ إ�� � 
 ا�&�رد ��H ا�Eي ا��8 رة "��I�� K أن ;�� إ76A^ ؛ ;�� ���و�� ا�� "� ا��H4_� 5��=^  ا��
 ا�& ��� اCز"�


7 7Cا Y�~"�. ا��و�� �&�ا �ا�  
@:5 A ري�L�7 �7 ا� ��e!�5 �8� �&� اEھ @�� �K��� L5؛ا�: �&�ا#^� ا�_ce ت و��Zة ا�?�I ا�& �
 ا�
K�?\5ر و�L� �\:ا� �&JCاد ؛ا�Xة وإ�� �H�\; دع�� Y7 ط�C؛ ا��� L5�:ا� E~�A 
A @&# ال�"Cا ;Y� 
Y� 7�  راتوا��c وا�\�ا��] اCرا�
 c�" T�X�"� أ`^� ��=�ة ا���ا�8A I&@ ا��و��؛ ~H4_� �`: ع ا�
Ke!ودواب وا� Yc_ال ا��  .)c_� ;)26� وIX65 ا�����H؛ اCو� ف وأ"
�م أن ا�K" IH�L و��� cH ري ا�!�[ ن�Lا� YZ&; هEت ھ �� راتا�&? د C �7 �7ن ا���!��e؛ ا�!�

Iوا���ا� ��P ��X�=اء ا���Xوا� T�X أ"6ك ��Xك ا����7 �H�X �_X K؛ 67ط�M�� &&ا� b�J �EH� 
�ا#^� )27(;���ق ا�!�[ ن 5�ا;�� KX ا�&4H�cي&� M_ر��&�5  "�_X [� � �_H4"� ا�� �ا� � ؛ا��5 48=�

�ان وT�X واC"�اء ا��و�� ": `�ي أ"�ال �X A T�X�ىH�ول ا�� ص؛ ا� Jو� ف "? درة وCا �� ا���7 ء �
��Te وا�C&�؛ ا�ce^ ء "K ا���X KH& ء "K �� ه ا�Eي A E~�; أ#�ة K� � در �� � "��؛ 7_� و~�اج ا�&! 
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�� &!&~ K��7و ��ري ;^  � م ا��
 ا���!��e ا�#�اءات وھEه )28(ا�HC م أ"�ال "K درھ� أ�Lازداد ا� @�� ا�
7�ء 
A �?" وا�\8 ز. وا�= م  

�c� ري ا�7[ ع�Lا� Y�e; هEا�#�اءات ھ ��e!�أن ا�� �!H 48X �_H4ا�& ��� ا�� T�X ب !J ا��X�� 
� وا���ا�I؛ وا���J رات ا���4ا" ت �K" Yc ا�&_^��^A M�E; �� زاد K" � "K و5�ھ�رھ  ا��و�� ��

b�J � ري؛�H نC ف �إ� �c:]ا� ��X &�#رھ  ا� cAوإ �� H  :�7 T�X رة�c"� ا� �ا� �Hو��؛� ا���? د�� 
�ة cH س ا��ول ا��? د Cن�  e�ھ�� ;&�ى و� Aر �c:]؛ ا���X &�#ا� Y���وا� T�X Mر��" أ�&_  "  إذا ذ� c 
K�; @&�8&ا� 

 وا�67"
 اCورو;A هEة ھ��eات. ا�E� ;  

 
eA [��� �] ا�Eي ا� d�A �c:]ا� ��X &�#ا� K¡5 K" �!X ر�
 ا�\� م و#A ؛ا�67" ا�&=�ق
  ^�¬A 

A  ;أورو T�X ª�c� M5& " ؛ ذ� �cA [�&85 ال�"Cا 
A ؛ ^H�Hأ [�
 ا�!�[� و` رA �7 �!ونو ا� ` 

�� و�=[] ؛ا�\���J �J4ا� 
�ل �e��6 ف ا�&=�ق؛ 85 ه ا�?��:J �� �؛ ا�
 ا��? دي �"��c\�� 8 ا�67"
T�X ب !J �� �ا� 
�ا أن ;�� ا�&!�&�K و�Jب ا�&!�\��؛ ا��H �� و~�"� ا�67"e`أ �^���P 4اع�� ; ����Cا 

 ^X #وإر Tن إ� �Jا�&!�\�� أ ��ون �& ��� ;�� K" .K"4ا�  
K"ه 7:� "  ~6ل و��
 ا�� م ا���@ أن إ�T ���¤ ذA �?" Y�:� د�#�
 ا�� L5�:ا ; �:\ ر ا�����=� 

�� 4�&5 KH�^W&; :K��7 7أ  
�ريا ا�!�[ ن 5��T أن إ�T (� �H: ي) ا�!�[ ن أH م آ~� "_E ا�!�[� T�X وا��_ زع ا�?�اع وھ� ا'ول:L� 

  ا�!�[�. �Xش
:)f�hوا� �� J �c� ا�� �Hا���? د 
��� ا��و�� 5��=^  � �] ا��� ط�ق �XT ا�!�[�ة cA�ا�^  ;�� ا�&&�

�ل ا�? ��؛ ا��# ء رأس ا#�� زھ� ;�� ا�:�K��� L5 أH�ي إ�T و5\��^  ا�=���� ا��8 رة�� ا�&�ا�� إ�T وا�
�H�_^ا� 
A أدى "&  ؛29م1498 7_� ا�=�ق Tإ� M�e5 �^:8ا��ا~��� ا� I:!; هE؛ ھ�c� ا�� �A �� ; Tإ� 
�!X ر� bوا�:\ ا���? دي؛ ا���@ "� �d8 إ�T ا��?�اف دون ا����X أ"�ال �X ; T�X�ا�^� ا�\� م و#

KX Y� 7�   ا���@. ��\!�K وا�e� �� ا�����e ا�
 ا�,�l(: ا�j ��kb` ا�*�ع إ�d ا�]��ح �` ا����f��hن -2


A [��� �] ا�Eي ا� d�A ����" ��� �Cا�67"�� ا  ��`  ;�Pات 5=^� و��A � 7C: ب � روا��^ ا���
d�7 �7 dHوا��? د 
A @�]" ن�cا�! دس ا� �=X ا�&�6دي @" �Hض ;�ا �cا�� 
� L5�:ادهوا"�� ا� �\� 
�ة "�4ان وا~�6ل ا�=����؛ ; �:\ ر ا��8 ر�H ا�:\��H ا�[�ق T�X ��!�[�ة ا�67"
 ا�&=�قcا� ��� ? 

K��� L5�:ة ا���؛ أھ��^� أ7: ب �M�E� T�Xب رأ7^  وE;E5 ه�cا� �H��!�ا�67"�� ا� 
A دئ ; C؛ا�" ��  ^e�� 

A �~؛ أ ^" Hأ [� ��ة  مأH أزھd�A T `^�ت #�H�؛ ;�?� E_5ر ا�67"�� ا�&& �M أ��ى ا��Z& ��� ا��و�� cا� 


 ا�! �cJ ا��? را5^  ;�� ا�:\��H ��7&  ا��!���H؛A . ;أورو  
 ��:A ت أن�:X ات�cا� ��� &Z�ا� 
A �^X أور~ ن ا�!�[ ن K; ـ& نZX )728 1326 ھـ/762-ھـ-
�ن ا�7[ ع ؛ا�=���� اCورو;�� ا�C ��� أور~ ن ;K ��7& ن ا�c; ��"C دة م)1360�� &Z�4 ��7�5 ا�� �^� "�ا


A �7&�ت أورو; ؛ `�ق A �^5 J��A 
A M�5 ��� �Cا;� ا�� K���cا� K" K"4؛ا� Yا�&� وظ � &Z�ا�
 
A رة cا� 

؛ ا�� "4e\H Yه ا�K" K"4 ا���eة ھEه ~6ل اCورو;��_H�ا� ��� e5!�� "�ار d��X ا�Eي ا7C س وھ�J 

�ح�eا� ��� &Z�ا� 
A ر�] "  إذا أورو; ؛�� Y"ا� ا��c ل ¬نA وا���? د�H؛ وا�!� ��7 ا�#�& ��X اC~�ى ; ��

 ا�&�� &Z�ا� K"  ;أورو Tا�&=�ق إ� 

 ا�67"A @�]" ن�cا�! دس ا� �=Xن ؛ � K" Y#أ ªH� �eاغا� 5�

�ى ا�^� ر KX ��� ا�Eي ا��!��يcا� �H��!�ا� 
A 48 ا�&=�ق؛Xو M�� &&ا� KX ع A�ا� KX ��� �Cا 



  را�P أوRد %��فأ.د/ 
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 ا���L أ" م ا�67"��� L5�:ي ا�Eأ�:� ا� 
A ى "@ "[�د 7: ق�cا�67"��؛ ا� K" Y#ا�!�[�ة أ XT� 
   وا��8 ر�H. ا���7ا��8�5 اCھ&�� ذات ا�&=�ق أ� ���


A هEھ ��J�&ن ا�7[ ع ا���� &Z�ا� @]� �Hا�=�ق ط� T�X ؛K��;وروCا  &" �^�Aد Tإ� b\:ا� XK 
M� !" ���J ا�:\ ر �\�e&ا� I:!; ق�e5 K��� &Z�ا� 
A �\:ا� ª�;C�7؛ ا� ; �:�A K��� L5@د ا�Eي اC"� ا�&�

Tض إ�� ا�!�[�ة "K وا����¤ ا��L8ا��A ا��=�ف أ#K" Y ا�:\�6J�� ; �Hت وا�ھ�& م ا�&\�[ ت ~
  .)30(ا�=�ق �\� ا�:\��H ا�[�ق T�X ا�67"��

eA 6ل~ K��6� �_7 �5 "\&� ا�7[ ع eأن ا� Y�8H K" ا��و�� .��� &Z�ا� dدو� ��&� X ذات � �H��!X ة�

�:�ى 
A  �7؛ وأورو;  أ �cH�Aن وإ¬A Mذ� �� H ة ا��و�� ار5: ط "�ى��  e�؛ا�!6ط ;=�?�� و�K� اEوھ 
 " �!eH ��J ��Z� K" K�~ا�& ر T�X ة��A �H4H ; 
� Zه أ�^  م1512-م1481 ھـ/ 951-ھـ 886 ا���A �� 

�� #&�ت�J ح��eا� ��� &Z�ا� 
A أورو; ؛ dوأ� K�� ��H��ا� Y�&H Tوا�!��؛ ا�&^ د�� إ� Mر� � "  إذا وذ�  

 ; ��A ��J �H4Hة� Zة ا���e� ; ؛�c; !ا�  &" @Aد d�~أ ��L?ا� (�#) Tش ا�&[ �:� إ���يا� ; �E ��H K" أھ� 


 اJC�اثA ه��A �H4H ; 
� Z؛ا�  &" I:7 M�5ا ذ��5 T�X ى�
 ا���ش "!�� &Z�ا�.  
M�E�
 وA ��6X ا�!�[ ن 
� &Z�ا� M�� &&� ; 
A �?" �_X ء�8� (�#) Tا�!�[ ن إ� (ي :�H �) �� ه��A 

d�" إ� 
A أورو; ؛ ��A ��!H ش��ا� 
� &Z�ا� K" ا��_ زع T�X ��\ه ا���L� K" M� &&ىا ا�67"�� ا��~C؛ 
Y�م و��X د� وا��=L ل ا��c�7ار وX�م اC"�اء؛ ;�K ا��_ �A إ�T أدى ا���ش ����H "\�ده `�وط و#


�ح؛ ا�ھ�& م KX وا��?�اف ا��ا~��e� ;  &" �� ث�\H K" ت� ��Pا�!� ��7 ا� K�; اء�"Cد ا�^Hةو و�J 
� �] ; ��A ��J �H4Hه و��Y ;^ ؛ ا�&��;?�K أ" م و�H�e^  ا��و��؛ �Z� "_ زI: �X;! ا»E^� �Aه 5���  أ

d�~أ �L�C؛ (#�) اd� dو5_ ز� KX ش��ا� d_;� ���7 ولCم. 1512 ا  

 A� ل دور ����8 � ن "  و���ZاA ت H�8" اث�JCا �_X ا��_ زع T�X ش��ا� K�; اء�"Cا �cA 5@�& 

��� ;&� �� ا���= ري ا���8 � دة"�" �^;�c5و K" T���H �]�!ا� �^�� � دةو ��!�[ ن ا�� ص ا�\�ص ��
d=�# ؛ ور# لdدو�� �cA ا�
 7 ھ&A ��Z� K" اث�JCا�!� ��7. ا  

�J ت؛ ���X Y^�ه �A ن أورو; ؛ 85 ه "\ H�ة H4H ; �7 �7� ا��4م و���eا� ��A رب \H 
A �^Xإ� ه 
�d و#&�ت ����ورة؛�J ح��eإذا إ� ا� Tا��� �"Cرب أن ا \H K" Y#أ d"67 K"ا��و��. وأ   

  &� م1492 - ھـ�6X ��7 �7 �_7 898 ت "�d أورو;�� دول Xـ�ة أ� "] ;�ن ; �A ��J �H4Hـ�ة 5&�4ت 
YZ"  �7ا؛ رو�_��� �] ا��
 ا�:��ان J T�X�ث ا�Eي ا��6ف ��� و; [\5 �H &\ا� .��� &Z�ا�  


Aو �^X �H4H ; ��6 7 ءت�ا� d_�; K�;و M�� &&ا� 
A �?" 
A �^X ا�!�[ ن (ي :�H �) !;I: @_" 
K��� &Z�ا����� 85 رة ا� KX M�� &&ا� �!�
 ا�=�اA �?"زاد و"&  ؛ 
A �5�8�ء ا��5 ��6� ��"Cا (�#) 

Tأ� ر "&  "?� إ� �_J �H4H ; 
� Zا� T�X ا�!�[ ن (ي :�H �) [�وب ;�_^&  وو��J �� K�5  ^� ��� � 
�&7 J)31(؛ T^وا�� �"C7 ط� وا�&^ د�� ; �?�� ا�
 ا�!�[ ن ;^  � م ;?e\ا� T�\H b� Zا� I�]; "K 

�ا�A (� �H: ي)؛ ا�!�[ نA ن A�]ا� T�X ��?ا� [�:Z5ا�\�ود و  &� [� � d��X Y:� ا�7&�و ا�\�ب؛ �H4H ; 

A �7 �7 ا��و�� "! ��ة ����
. ا��[� أ" م ;¬~6ص ا�&&�� L5�:ا�  

 &��د م)1512 -م1495/ ھـ918- ھـK" ��J �H4H ; 901 ا�Z ��� ا���eة 5&�4ت &8; d��J ح؛��e6 ا�A 
�:��ة �L رات و#�د 
A هEة ھ��eا� I:!; ل L=ا��و�� ا� ��� &Z�ھ  "&  ; �&=�ق؛ ا� Xد Tارا��7&� إ� 
A 
  أورو; . "@ ا�?�� �7 �7
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K"اث أ;�ز و�JCا 

 ; H4H� أH م ا�67"
 ا�&=�ق `^�ھ  ا��� Zا� ���H ا��و�� ظ^�ر ھe?ا� 

 ا��:�� ا�A  ^� ��C ن ; �&_[�c؛ ا��Z& ��� ���و�� �:��ة "� IX 7::] ا��
 ; �&=�ق؛A ا�&� \! را� 
� &Z�ا� 

KX  ;أورو Tا�&=�ق إ� .
  ا�67"
�cA ا��و�� �=�ت �H�e?دئ ا� ; �"Cا ���\� d�_Hد �� [��\5 Tإ� ���J ��7 �7 E_" ��J 7إY�X & 

�ي(e?م)؛ 1524 -م 1499 ھـ/ 931- ھـ905ا� T���7 A T�X اق��ا� d_7 914م1508 - ھـ M�E;و 
��H ا��و�� أ�:\]e?؛ ���و�� "� ~&� ا���� &Z�ا� E~وأ Y�X &7ي إ�e?ا� Y&�H T�X إ� رة � &Z�ا�K��  &� 

Y&X T�X [�:Z5 d5�Xد 
A ل�� �Cا ا�&��" T�X ت ���Cا �H�e?ھ_ ك ا�&_�=�ة ا�  ^�H�\5و XT� رة�Zا� 

 ا�\�� ��� &Z�م؛ 1512 - ھـ 918 7_� ا� �cA ^� � م��ة ;�X�� ; Tإ� IھE&ي ا��e?�7 ا� ; Y�X &7إ 
K; ر��J دة �c; ر�� K!J �e��~ يEف ا��X ه =; 
���)32( ��
 اCول ���7 ا�!�[ ن 4Jم �A إ~& د .�_�eا�  

K"اث أ;�ز و�JCا 

 ; H4H� أH م أ~� و��] ا��� Zا� � ; H4H� نأ ذ�M أ;_ �d؛ ;�K ا���ش T�X ا��_ زع ھ
� ن Y�&H Tا~�� ر إ� d_;) ا�&J(أ �A6��� وا��_ زل d� KX ش؛��ا� dXز _A ه� �H��; "K� اCول ���7 أ~

�H؛ا���= ر  " �Pأر �H4H ; T�X ا��_ زل KX �]�!ا� d_;� ���7 ولCم ا�H 25 YH�Aم؛1512 أ T^وا�� �"Cا 
�H��  A رس. إ�) T"�اد)  &_�; �A (أ(�&J اC"�� وا��P ل اCول ���7 ;

�H�� ا�67"
 ا�� �� و;��c ا��Z& ��� ا��و�� A�X] م) 1520 -م 1512ھـ/ 926 - ھـ 918( اCول ���7 ;

 H�# YZ&5�ا X?�اA ا�&� ا�\! ر 
� &Z�ا� KX أورو; ؛ d���ال �I:!; �L5 ا�67"
 ا�&=�ق �\� و5\JCا 

�ر ھ_ ك ا�!� ��7^W; �]ي؛ ا���e?ي ا�Eن ا� � �^=H �=أ� YJه "�ا�^X 
A �=� IھE&؛ ا�
 �Tإ ا�=��
I� # Mات ذ��H�^ا�67"�� ��� ��� ا�&: `�ة ا�� 
A ا�&=�ق K" ى ط�ف�cا� ��� L5�:33(ا�(. 

M�E� ول ���7 رأىCأن ا d#�H d5 J��A ؛ ا�&=�ق 85 ه

 وY8X ا�67"A d&# ^" رس ;6د A ا�� ��ا�

�ي إY�X &7 ا�= ه أن ذ�M ا��Z& ���؛ ا��و�� `��e?ا��^4 ا� d��A ي ا�_4اعEث ا��J K�; اء�"Cا XT� 

؛ ا���ش� &Z�ض ا��\A ���=ا� 
A  �7ى أ�L?ا� T�X رة�Zا� �� K��� &Z�؛ ا�K��_!ا�  &� XY& T�X 
 ¬~& د; اCول ���7 ا�!�[ ن ;�أ و�Eا ا��Z& ���؛ ا��و�� T�X d]�7 ; ���وج ��و��d ا�&8 ورKH اC"�اء إ�Pاء
�يا� إcA Y�X &7 م ا��[^ د؛ رH X ه "K ا�=��
 ا�&EھI ;�5: ع وأ�4ل ا�?�Lى؛ ;°�7  ا�=��� ��رةe? 
  .)34(ا��و���K�; K ا���اء A �7\�� ا�?�Lى آA  �7^ #� ا�=��� KX دX A  ا�e�Y ;�د

�X�A ول ���7 ا�!�[ نCم #�=  ا�c5و d; � &���d؛" إ�T و�&^  ا�= ه أX& ل "K و��د�7 ن ;�� دH ر �\
�Jا�= ه و� Tإ� Y~6ده دا; d"44 ��ب وھH�:5 �&H4ھ dcJ 7 م X 920 م 1514 - ھـ �� d85ا �\� �?" 
Y&Xو T�X ا�!�[� إ�^ ء ����   .)35(م 1517 - ھـ T�X �?" d_7 923 ا�&&�

 ا�n�o](: وا��3اع ا���1ا*( ا�m6fRم ��` ا���` -3

Aو [���ن d�A ا�7��T ا�Eي ا��� &Z�ا� T�X ��� �Cا ����
 �ا��&_� ا�C ��� `^�ت cA� ا�&&�A @�]" 

���Lھ  X=� ا�! دس ا��cن K" ��� أ� �� �ا� 
 � K��7؛K�; K�]&� 7 وا���اA@ ا�?�اع J �� اC~�ى ا�67"

eA �c]_&ا�8:��� ا�=& ��� ا� [� � �Xز��ذ 5\] "e� د�X K" �&�Cا K�H�H4ا� 
A ة��ء � �؛وذ" ر و�_ 


 واC`�افA dc]_" ف�
 أ"  ا�=����؛ ا�8A �c]_&ا� ��;�
 ا�8_A ن "_ ط��X ت�"��Jوز;�� و �[�  
�ذ 5\]e� 7_�� �7 دة .d��A `   

M�Eو� [��~ K&ا�� Tإ� �]�7 KHذ�e� ؛K��"67ول إCا �" X4; �" "؛ ا��H�H4ا� 
� Zوا� �" X4; 
K�Hا�!_�. ا�[ ھ�  
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�cA [� �
 ا�dH�H4 ا�" "� A K&ا�� 
 "K� Kا�\! ;T�\H K وھ� ا��7
؛ ا�^ دي ا�" م إ�I!_5 T ا�=& �
Y!� ا�" م 
�X K; 
5��T ا�Eي ط �I أ; 
A ة��م؛894 - ھـ 280 7_� � I!_Hو IھE&ي ا��H4ا� Tإ� �Hز 

K; 
�X K; K�!\ا� K; 
� ا�H4�ي ا�&EھI وا~E ؛ط �I أ;&_H 
A ا����� 
�:�� ;_= ط ا�=& � H�A _ IھE&ا� 


 ا�!_A ب�
 ا�8_A 
Jا�
 ا�!^��� ا�_A ؛K&ي ا��Eز ا��\H ذات "_ ط� d�&أھ dHإ� ��8وا��7ا�5 ا��? د 

�ر أن^Wا� �Z� ;d�&!c ا��&�J T�X K زd5 دون وJ ل ا�!_
 ا�&EھI أ" م ��d5 أ��� واJ� إ" م "K أ


 ا�=& �;�   .)36(وا�8_

 ا�!_
 ا�&EھI أ" A K&ا�� 
� ن �cA ا�=& � �" X4; 
 و5�� م؛1454 - ھـ E_" �_7 858 ط ھ� ;_


 �W م أ~� ا�[ ھ��H ا��و��_7 T��
 ا�\�� 5A ؛K&و;�أ ا�� �
 ط ھ� ;_A أول �"Cا � &X ا��7 ���و������ 

A 
�c]_" ن�X و�\�؛ �� ��; Mا ذ���c�7ا  ^_X ا�" ��A �^دو�� T�X ؛ ^� cو�� أ� Y&X � �XT ط ھ� ;_

��J�5 K&ذھ� 5\] ا���e� K�� ن �^� 5?�ى�H�H4ا� 
A ا�=& ل؛ Yوظ K&ا��  &^_�; K�; �" وند و#4ر �!J 
�� ?� �Jأ K�" W_ا� 
c;و K&ا��  &!c" K�; K�H�H4و ا� K�Hا�[ ھ� T�J ء
8" K��� &Z�ا� ��; ��^& �?&� 

  وا�\8 ز.

 ا�!� 7
 "=�وE�e_5 �^X ط ھ� ;_� H!�[@ و��A ��J�5 K&ا�� �Pدھ� ر &�Xا T�X �^5 �� �"إ 

�Hا���? د 
���X d^� 5�رھ  � �] ا���J ا��8 رة T�X YJا�7 K&ا�� 
A ب� �ا8�5
ا�X �7�ن �&�_ ء ا�8_

 �H\�� ا�EيA Y~�" �\:ا� �&JC37(ا(.  


 ط ھ� ;_� J ول و��A K&ا�� 
;�5��J� "=�وع إ�J ء ا�8_ K&م ا�� Hأ ��J ا�!�[ ن �" X) K; "�&\ 
�:X (ھ ب��ذه H:!� أن ا�7[ ع b�J ا�e� T�X 
Z�� K&ا�� ���7[� أن ; T�X ء �^  �_�وا��[ "K K�H�H4ا� 
 �7 �XT[�d_�&5 K" ��c\5 d5 دون أJ �] ا��
 ا�c&; K�H�H4 و"d ا�[�م أ�d إ� م؛1505 - ھـ910 7_�

Y" ��ي إ" م ظ^� b�J ا��&K؛ � 
A dc]_" (�8J) �_7 912م؛1507 - ھـ � T�\H ا��KH) (`�ف ا�" م ھ
K; �&` KH�ي ا�E؛ ا��� � ت أ~�@ ا��H�H4^  ا��ذه 5\] و#&�e� 
A ا�=& ل؛ �� ظ^�ر 45ا"K و�

K��� L5�:ا� 
A رھ� ا�=����؛ ا�:\ ر ?Jو YJا�!�� ��;� ا��&��H K@ أن ا��ھ ب K�&�� K; �:X ا�8_

 أر�7^  ا��
 ا�&�� ��� ا�\&6ت ~6ل "d� ]�7 K إ�T و�H&^  ا�=& �
؛A � ��K ا��&K" K ا�8^ ت "���

@Hز�
 ا��X�اء "c و"� ;�K ا��ھ ب X K; �&\" �:X "� ��!�[ ن ا��!���H ا�c�رات 5� L5�:و�5" ا�K� ���J 
�7@ وا���eغ ا��8 رة؛��� 
A 5!&� �� ا�=& ل d� E�e_�; dXو�=" ��J��� K&�7[� 5\] �7 �7  ا�� 
 ط ھ�؛ ;_

�� Tإ� Mرات أن ذ��cا� �H��!�ا� �" �� K; �:X ھ ب��8 5!��K�5 IX �� ا�J dJ� ��ا���A أ#K" Y ط&
K�; ��c\5 ف���
 ا�A d#و d"�?~ 
A ع ا�=& ل؛ A�وا� KX �� ?&ا� �Hط& ع أ" م ا��&_�� ا��8 رCا 

.��� L5�:ا� �cA ن � K&ا�� 
;�
 ;\�ي أ7[�ل إ��c�eH T ا�8_A ى��ل ��ة "!�]7Cا � L5�:ا�
 d5 �_c5و 
�"�c�&ا� 

 ا�&�&�7C ; ��Z\� زودت ا��A @Aا�&�ا �H38(ا�_ ر(.  

YWA K&ا�� d;ا�_4اع أط�اف 8�5 ذ K�; ب ا�=& ل�
 وا���و وا�8_� L5�:ا�  &� # T�X YJا� ��&_��ا ا�!
�"  و#�ده H�4زH ��; م؛�H ن �A @��
 ا���cH ��J�
 ا�67"�� ا�8^�د 5A K&اء �?� ا����Xا ا�
� L5�:� 
T�X Ke!ا� �Hا�67"�� ا��8 ر d�cH �"؛ وYJا�!�� [" cA د�^# d��\" K" Y#ف أ cHراتا ا�7_4اف إ�c� 

�H��!�ا��&_�� ا� �
؛ ���[� وا���eغ اCھ��� ا�&Eا;� وو�� L5�:ا� dوأ� I8H ى "@ ا�5\ د�c67"��ا ا�� 

 ا�&& ��YZ" M اC~�ىA ؛�?" �c�A �" X K; �:X ھ ب� \�ب� �e�Hغ T�J ا�\!�K; K "\&� "@ ��\  ا�

�ري ا�!�[ ن ا��ھ ب I5 �A �" X K; �:X ا�:�K��� L5؛Lا� K" Y#أ Mن ذ�C K&ا�� ��H ا�L�  �" "أ ;�:!_�  
Tإ� �?" 
A �^8ا� ��;��اب ��eH و��e^  ا�8_;C؛ أ" م اK��� L5�:ري 85^4 ا��Lا� 
A H��!Xd d����&" 



  م16ا'و%�ع ا����)��)�� *( ا��,�ق ا
)-�( إ��ن ا��01�1 ا�2��3( 5-ل ا��6ن  
 

  

��	
 603                                                                                                                    ا���ء 

�ل ا��&_
 ا�?�اع ��K ا���دي؛ �c; K�!J دةJ ض�P هEا�\&�� ھ K" ف���
 ا�A d#و K��� L5�:إ ا�T� 

 أ~� ��اعA K&ا�� T^6��7ء ا�� ; K�!J ا���دي d_7 921م1515 - ھـ T�X ��;ز �� T�X �L� (4�5) 


 ط ھ� ;_
 T�X �]�7 و��T و(ا�&�cا��)A ن؛�X �&�7وا K�!J ا���دي 
A �!; ذه�e� 
A K&ا�� Y~�A 

 ا��&K وظY ؛)39(م 1517 - ھـ 923 7_� �_� ء� �H K" ي 5? رع�cا�&�\�&� ا� 
A ه��?" K�; �� &&ا�M 
 H c;ط ھ� آل و K��� &Z�وا� K��� L5�:40(وا�(.   

 ا��sھ��2: وأط��pkj ا��U�[3ن -4
Tوإ� I� # M� &&ا�67"�� وا�" رات ا� �cA ا��و�� �=�ت �H�e?ا� 
A ان�Hإ ���\� ��_H5_! دI Tإ� 


 ا�=�¥e� KH�ي ا�Eا� ��cH Y�;ى ;�رد�Jل إ &Xن أذر;�8 ن؛ أ ��A  و?�"  �_7 [� ���ا�\� ھEه و ��c:� 

؛ ~�#� "=��� "  ;�� إ� ا��=��@ 5��ف و�� اC~�ى؛ ا�?���A ا�\�� ت�X رة وأ�_ ء P M_ر��&�5 T�X 

�#� أرد;�Y أ�[@ ا�=�ق�� 
�X d; cXCو K" .ه��;  

 ا�\��� ھEه وأ~EتA ا���= ر  "�_Xو��] و Tه "=��� إ���eJ ¥�` �cHم1447 ا�� "� ا�[�- 

�H T�X  ^�H�E~�A Y& ؛)X)41=�ي ا��_  ا�=��
 ا�&EھI ا�X_� #_�� م1460\5 K" ���J ��_Hد Tإ� ���J 
.��7 �7   

�^WA ن�H�e?ا� T�X اث "!�ح�JCا�!� ��7 ا 
A ا�&=�ق 
A @�]" ن�cا�! دس ا� �=X �&6ديا� 
 "�_X T��5 Y�X &7ي إ�e?ا� T�X م؛1524 -م1499 ا��و�� K�&5و K" ل� م1501 -ھـ 4H�:5 �_7 907 د~

�&� X ا»ق ��_H��&  �K�X�A d!e ا�!_� ا����& ن � J T�X رس ;6د A د &�Xوا IھE&ا� 
�& ا�=��IھE 

�ي إH Y�X &7��:� و;M�E ���و�� ر7&e?ا�& �7 ا� 
c�c\و�� ا���� .dH�e?ا�   

[� ����� ا�L رات "_) Eإ�HانA ( رس وL&ا� Y\" @A5�ا K�; ا���ك أ"�اء  _�J ل�L&وا�  _�J راد آ~�؛�A 
�نH�e?ا� ��J��ل و;H c  ا����& ن "K ا�&�_ ��ة ا��� � ت T�X وا��c ء ا�:6د 5L&42(ا�(. E~�A Y�X &7إ 

�يe?ا� Y&�H T�X KH��J�ة `���� دو�� �5"  �7 �7 
A ان؛�Hن إ ��7 A �� _�; �5اكCا 
A ل�� �Cا 
 Hر��ذه ����J� و7e� 
A ����" ��� �Cا�&�_ ��ة ا T���7 A T�X 4H�:5 ��; أن Y&X � وارI�5 أھ�^  
A ا�!�
��ا�
)ا ا�^ دي إY�X &7 ` ه (ا�&d!e� Ic�; �eW و���X Ic^ ؛ ا�6��7ء أ�_ ء ا��e �@ ��وب "����  &� 

M� ��&�؛ ا�d&7 ; ض أن وا�7[ ع�eH IھE&ا� 

 ا�=��A ��ةا�T�X c "��&�ا A) رس( ا�:6د "��� 

 وا�:[�A إ~� ع 

 � وم "K إ� اCھ �c؛ و�de�J �5و d� M6ل ذ�~ �=X .ام�Xأ  

E~ا�= ه وأ Y�X &7إ �]�H Y��=�� dدو�� ���ا�=� �&A ره Wأ� Tاق إ���6 ا�L�!" وف�W��7ا�! ا� � 
 اCھ&�� ذو و"���d ����اق ا���? د�H ا�&� �� 6�A KX ھEا ا��Lب؛ #^� "K ا���7@ أ#K" Y ا�&�[�;�

��d وذ�M ا���7ا��8�5� 6]" T�X ا����� 
 ;L�ادو ا�&��Y وھ
 ا����!�؛ ا�&�ن أھ� T�X وا`�& �d ا���;
 ��ا�&[ و"�ا�¡^  ا�= م ;:6د إ�Hان ر;� ~K�&H K"  ^�6 ا��
 ا�&�ا�6ت ط�ق أھ� ��5 ا��
 وا�:?�ة

T�X �\:ا� ª�;C�7؛ ا� :�X اCد�T وا�=�ق ا�^_� ;�K ا��ا;� ا�[�T�X �H ا���اق ا`�& ل �Eاك ا�&�
�&  ا���;
؛ ا����� dأ� ��H �� �&ا� ����7) ا�=��c&�7[ ع (ا� A ا�= ه Y�X &7أن إ �c\H dX &6��7ء; إط�  

T�X اق��ا� d_7 904�8 م1508 - ھـ_A ا�= ه  J 8�  cJ 7 
A �!; ذه؛�e� �&�Xا��[^ د �7 �7 وا 

 ��7^  ا��
 وا�:[�A ان�Hإ  _���!"  H c:; �� _�ا� ���ا�=� 
A اق��43(ا�(.   
�� ��A ا�= ه 
A I�# �4: ش أ5: عcا� 
A  �7ى آ�L?ا� 
A Yc�" K��� &Z�ا� �&�� A "K �H4H ; 
� Zا� 


� &Z�ن ا��; �&!H ي�H�&� K�H�e?رة ا� H4� ; Tإ� Y�;أرد �c&ا� 
Jا��و �^~��=� K�� ���:ط �H4H ; �� �&ا� 
Tن ا��! "� إ� � T` \�H ا�?�ام @" Y�X &7ي إ�e?ا� Y7ر�A dإ�� 
A م X 910ا م1505 - ھـ�Aو d¡_^H 
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�ح�e� ; 

 ccJ^  ا��A رس A اق؛��وا�  &� ��K ؛)44(ا�:��K�; KH و�7&�� ود�6X �H ت أ� "� �X d��Xض 
�dH ا��و�� أن أھ&^  أ7: ب ���ة وذ�M ا��و���K�; K 5!�&� �� ا����6 ھEهe?ا� ��ا�6��7^  ; �XT اق��ا� 

 ���و�� "� ~&� أ�:\] K!J) (أوزون إ" رة أ�c ض T�X �=�ت ا��
 ا�?��Lة ا����& ��� ا��و�� وزوال
�ر ھEه K�5 و�� ا��Z& ���؛LZط� "\�دة ا��� �] دا�\�و ھEه وأن �7&  ا��و���K 5_ زع "b�\; @_&5 K و"�: 

��5 
A  ^�:���5 �� _X d�� &� "K ذ�M  ن�A ا��و���JC K� و�ؤھ� �c�!H و�� و�Xب وأ��اد وأ�5اك �5
Y"ا�X �5�   ;�_^& . ا��

K�� ا�= ه Y�X &7ن إ � dA�ھ ��ل T�X "��&�ا ا��Z& ��� ا��و�� دا~Y ا�=��
 ا�&EھI �=� ھ�Cا 
�ن � ن #�=C dن ا������؛��H K" �5اكCت و�ة و#&�@ ا� Hا ا��� ��ا أ�5اك أ"�اء "�� K" ل�� �Cا � & 

�ن � ا�\ �7 ا��? ره ;�ن H��c� ا�= ه � ن�H ر إ� ?��� ; T�X ؛K��� &Z�ا� I�8A ا�= ه Y" � d=�# K" 
�ل� �Cن ا ��H�H  H�ون ا����& ن "K ا»�ف و_7 K" ل�� �Cو ا �\��H ��8� ; ي؛�e?ا و�� ا�YL�7 

�ي ا�= هe?ا� 
A I!� �X&�ھ ا ا��
 ا�&���H4 ا�!� ��7 ا"�� زاcA �^5�وا ا�KHE ا����& ن اC"�اء و�ء 
K؛ 67ط�K��� &Z�ا� ��A ددوا��H 
A ا ; �= ه ا���\ ق�c_�Xوا IھE&ا� 
 "�� زاتا ��c\5 أ#K" Y ا�=��

Y�A45(أ(.   
E~�A Y�X &7ي إ�e?ا� Y&�H T�X إ� رة K��� &Z�ا�  &�� T_!5 d� Mدد ذ���� � M�� &&�� ��dH  
A 

�اء ا��K��� &Z؛Hوإ KHر eا� K" d#و Kا�!6ط� K��� &Z�ا� K" K�:� ]&ش ا���� ; K" [�:ا� Z�؛ا�
� & M�E� و
dإ� رة "\ و� K�eا� 
A ل�� �Cا MH�\�; �� _�ا� ���ھ_ ك؛ ا�=� �^ZJو T�X م �cرة ا��Z; �� K��� &Z�ا� 

�ن وا�7[ ع ��X^�؛ وا���وجH�e?ا� ��c\5 MH�\5 هE_ ��؛ ھ�ر ا� ZA ���=ا� 
A �~م آ Hأ �J� �H4H ; 
d_7 918م1500 - ھـ �^&X4�H ا�= ه (
���) K�� Y�e; 4مJ ول ���7 ا�!�[ نCأن ا�7[ ع ا 
�cH XT� 
   ا��e_�. ھEه

 & ���ا��Z ا��و�� T�X �]�7 ا�=��
 ا��[� وو�@ ا�= ه �5دT�X IH اCول ���7 ا�!�[ ن 4Xم و;��ھ 
IھE&وا� 

 ا�!_A �� �ا� 

 ا�67"A Tأو� d5 " &أ ا�!� ��7 اھ��:A �H�e�; ل��A ���=ا� ا�K�&�c& 
A ا��و�� 
��� &Z�ا� �� �Jول ���7 زCا d=�8; �\4 وا��H�:5 �&� �؛ ا��H�e?د ا� �
 أن و^_H ��\يا�? ا��e  ^; 

��� Y��ل "KX �cJ6 ا"�_��ا ا�KHE ا���= رK" �H #_�ه "@ ���7 وا#^] ا��
 ا�&= �A ��8ا� e?يا�� 
�;���Te ا�c ��7؛ ا�[:���� ا��Wوف �?� A M�E; @#ور Tل؛ إ�� ا��c "  ذ��XT M إY�X &7 ا�= ه ورد ا�7 �:

K" d����م �H�� #)ان( "H 24/08/1514ا;� ;¬� "� مE" م وا�[^ د X �� �_!ا� 
A .ا�:6د   
K�� �Pا���? ر ر �J !ي ا�Eا� dccJ ���7 ولCا�= ه �� ا Y�X &7أن إ� إ Mذ� �� KZH K" H4X�& 

K�H�e?ا� KX ا�#�& ع d�� � ل�J ا�= ه Y�X &7إ [" cA ت ��J ��"� =�Iوا� ا��eس `� ت ��8&�@ �

��d ا�e ر7 Yا ا�?�اع وظ�&�!" K�; K�H�e?ا� K��� &Z�ة وا���A ��H���7�ن "&  ؛)46(ا�K" K"4 ط d� 

��Cا��:�� ا 
A ف �رة إ��cا� �H��!�ا#^� أ" م ا�67"�� ا��" K��� L5�:ا� 
A ��\&ا�����و ا�^_�ي ا� 
.
  ا���;

�Pات ور��A ��?ا� 
 ا�:�و  ��Y: 7 ھ&] و�� ا�! ��ة ا�!&� � ن ا����5 أن إ� ا��و���K�; K � "] ا��
�م � �] ا��
 ا�![� X&�� ت ;!:I ا��و���K�; K ا��"J K �� ;¬� رةc5  ^; K�; K�\ا� �~Cاء; وا��X�  T�X 
YAا��اYA ا�\� �cوا� �Hا��8 ر ��� &Z�ا� 
� �] ا�� Yc_5 �H�\ا� K" (#�6ن) [e?�A ��?� ; �c�_&ا� K�; 

�ى ھ #&] X_�"  م X 1578 م ;�_^&  ا�\�ب J �� وX دت ا��و���K؛� �H�e� ��A � �Hز�8 ن � د"� 85 ر 
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��&\" �H�\; ؛ (#�6ن( �"Cي اEا�  Xا�!�[� د ��� &Z�م ;¬��ار ا��7�" @_&H ر "@ ا�85 ر�\" �:5)4H- 
  .)47(#�K" �H ا��و���K�; K اCز"� A� دت أر��وم)؛
� �] ا�67"
 ا�&=�ق ;6د أن c5 ���H�م و"&  ���5 �� J K" ا�?�اع T�X ى��اJ�ا ا����� "!�� 

 J �� ���5 ذ�I:!; M #��^  "&  وا�&& �M؛ ا�!�[_ ت ;�K ا�� م ا�&!��ى T�X وا�!� 7
 ا��!��ي وا�_4اع
K" KH :ا�� 
A ة�cا� � و;�اX�= �H ا�� "� ا��cن أوا~� ا�&_[��X �c^  � رت ا��
 ا����Lات ;!:I وا���


 ا�:�K��� L5 ظ^�ر و5��c�ا 5�ھ�را ا���@ زاد و"&  ا�&�6دK�H؛ X=� ا�! دس ا��cنA ؛�c]_&و ا� " d::7 
K" �5�5 
A ت إ� �X�7 ��7 و5�ا �Hوا��? د �H��!Xا و�W�  &� d��` K" �L� T�X YJا� ا�&�ا�� و ا�!

��� ا��و�� ا�^� ر إ�T ذ��A Mدى ا�67"��؛�  J:�^ . وا�[�اب ا�&&�
 &�� ن  YL�L5 K��� L5�:ا� 
A �c]_&7::  ا� 
A بE# K��� &Z�ھ� وا�\! ر ��^ إ ا��" KX ورو; أ K" 

Y#أ @Aا��[� د 
� L5�:ا� KX ر H��7&  ا�67"�� ا� �c]_" ف ا�\8 ز؛���
 وا�A d#ط& ع وCا e?ا��H� 


 ا�=��
 ا�&EھY"�5 �=� I ظ�] ا��A �� �ا� ا�
_!.  

 &�
 وا���اA@ ا�?�اع "J K �� اC~�ى ا�67"�� ا�C ��� `^�ت A K&ا�� K�; �H�H4اف ا��`C؛وا Tوإ� 
I� # هEى ھ�cا� �cA ن ��ن H�e?ا�  �H6 ر�&  أX A 
A �6 ت��7 ��7 ا��
 ا��8A �c]_&و"  ا� [" � d; 
��H ا��و��e?ا� ���ا�=� T�X اث "!�ح�JCا 
A �^#ا�" K��� &Z�ا�!_� ا� 
A رك �" �_J ط YZ" #ان�H��  

  م.1514 ھـ/ 920 7_�
��V�Xا�:  

: "  إ�T ���¤ أن K�&H ا���ض ھEا ;���H  

��� ا��و�� ا�^� ر أن -�
 ا�&&�A �?" ث�J  "��; ت��L5 [� ت�ا���7ا�8�5 ا�&� 
A �c]_&و"4 ا��&Jا 
K��� L5�:ا� �^� T�X ��\ا�� 
A ;�ة ا�=���� ا��8 رة �ا� Tأورو; . إ�  

��� ا��و�� �5ھY أن -�� �] ا�^� رھ  و;�ا�H ا�&&� Y&\5 ورهE; ��� c5 ��\ا� 
A �_]�!ي ا�Eن ا� � d7 7أ 
I�Lا�� 
A [�:ا� .
��  ا�&&�

- ���L5 K��� &Z�ن �وا���7ا�8�5 ا�� ر#�� �!� �7^� ا� � d7 7أ ��L5 د�� �ا�?�اع " 
A قا�=&� 
  .ا�67"
��H واCط& ع ا�?��:
 ا��[� أن -e?ا� 
A �� �ا� 
� ن ا�!_ d7 7!��ي ا�?�اع أ�ا� 
A ]_&ا�.�c  

 ��\�� ا��K��� &Z إ�^ ء -��
 ودH_�� و�H��!X ��7 �7 ��ورة � ن ا�&&�A �^Xا�� @" � L5�:ا�K�� 

.K�H�e?وا�  
- 
A هEھ ��J�&ن ا�7[ ع ا���� &Z�ا� @]� �Hا�=�ق ط� T�X K��;ورCا  &" �^�Aد Tإ� b\:ا� KX "M� ! 

���J ا�:\ ر �\�e&ا� I:!; ق�e5 K��� &Z�ا� 
A �\:ا� ª�;C�7. ا�  ا�&�
- 
A ة��A ن ا�7[ ع و#�4ة��� &Z�ا أن ا����8H K" �^دو�� دو�� ��&� X ة ذات�� �H��!X ى�:� A
 آ�7  

  وأ�cH�A . وأورو; 
  ا��&_��. ; �!�اYJ و#�دھ� ���4H4 ا�?��:��K أ" م ا�[��H "^�ت ا�&Eھ:�� ا�?�اX ت أن -
��H اCط& ع أن -e?ا� �=_� IھE&ا� 
�ي إ�A Y�X &7 ن ؛ا��Z& ��� اCرا�
 ا~���] ا�=��e?ھ ا�dA� 

�=� IھE&ا� 
�ل T�X "��&�ا ا��Z& ��� ا��و�� دا~Y ا�=���Cا ��� �5Cاكا #�=:� Y� ?A d�ª ا���
K�"د cا� K" .ل�� �Cا  
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:tuا���3در وا���ا  
  ا���3در: -أ

1-  
�7ـ� ا��c"ـ �H K; �&Jھـ)1019(ت:أ ��7 
&^Aو ��]J �&Jأ ��c\5 ،ولCأ~:ـ ر ا��ول وآ� ر ا،  ،Iا��� �� Xوت��;، 
1992.   

2-  K; �&\" س Hإ K;ا�&Jر أ�
 و� �@ ا��ھA ر�، Te]?" �&\" ��c\5، ا�^�¡� ا�&?��H ا�� "� ھـ)930(ت: ;�ا�@ ا�4ھ
  .1984ا�c ھ�ة،  ،���� ب


 ا��KH ا�&4H�cي -3c5 :ھـ)845(ت�
 "���A دول ا�&��ك،، ا�!�A دة، ك Hز Te]?" ��c\5  �_8�� ،�وا���#&� وا�_= ا�����
  .1934 ،ا�c ھ�ة

4-  

 5 رH¥ "?� وا�c ھ�ة ،��c\5 "\&�  ھـ)911(ت:#6ل ا��KH ا�!��طA ا�&\ ��ة K!J،�دار  ،إ;�اھ��ا�Y�e  أ;
  ، ا�c ھ�ة.إ�J ء ا���I ا���;��

5-  KH�ل ا� &#��ك "?� وا�c ھ�ة، �H�c5 و5���� "\&� ھـ)847(ت:;�ديا�&\ �L5 K; K7ي  أ;�" 
A م ا�4اھ�ة�، ا�_8
  .1992، 1، ط;��وت ،K�!J `&� ا��KH، دار ا���I ا���&��

6- �&\" K; ن &Jا�� �:X ون��~ K;�8  ھـ)،808(ت: ا�ب وا���ـ م ا�Hأ 
A �:ان ا�&ـ:��أ وا��ـ�H:� ود�ب ا� ��� �"�c&ا�
،�:�Cذوي ا�!�[ـ ن ا K" ھ��� X K"وت وا�:�;� و��; ،
  م.  1982 ،دار ا���ـ ب ا��:_ـ �

�ا`�Y��~ d ا�&_?�ر، -7J @ادث ا�4" ن ،و��J 
A ا��6ن �^� e" ،ن��� دار ا���I ا���&��، `&� ا��KH أK; �&J ط
  . 1998، 1;��وت، ط

8- 

 ا�&��A =ا� M�&ا� �:X K; K�!J K; M�&ا� �:X )1111 ،(ھـ �&Jدل أ X ��c\5 ،

 أ�: ء اCوا�Y وا���ا�A 
7&� ا���ا�
�ض،X �&\" 
�Xد و�#�  .1998 دار ا���I ا���&��، ;��وت، X:� ا�&

9- ��Z� K;ا KH�د ا� &X:ھـ) 774(تX K; �:X ��c\5 ،�H ^_وا� �Hا�:�ا ،،K!\&1998، 1دار ھ�8، ا�4�8ة،ط :� ا� .  
10- 

 ا���e ا��Z&ـ �
، أ`�ف T�X ط:�d أJ&�  ھـ)،990:(ت �[I ا��K; �&\" KH أJ&� ا�_^�وا�
 ا�&�A 
ا�ـ:�ق ا��& �

  . م 1967-ـ ھ 1287 ،1ط ،ا�8 �7، "_=�رات دار ا��& "ـ� ��:\b وا���#&ـ� وا�_=ـ� وا���زHـ@، ا��H ض
11-  
 ،;�] هللا ا�ـ\�ام أ~:ـ ر "�ـ� ا�&=��A، ;��وت ;�6Xما�Xـ6م  ،ھـ)990:(ت�[I ا��K; �&\" KH أJ&� ا�_^�وا�
 ا�&�

  .م1964
 ،��c\5 "\&� أJ&� دھ& ن، دار ا���e، ا���اك ;�K ا�&& ��M وا��K��� &Z ا�5Cاك ھـ)881(ت:"\&�د ا�\�:
 ;K آ#�  -12
  م. 1986 ،1ط
13-  
c5 4يH�c&ا�
�X K; �&Jأ K; : س�ا� �  م.1987 ا�c ھ�ة،ا��[� ا�&�H4H�c، "��:� ا��A cZ ا��H_��، ، ھـ)845(ت: ا��KH أ;
  :ا���اtu -ب
  ط).. (د ،إ;�اھ�� أJ&� ا���وى، �^� ا�� رH¥ ا�67"
 "_ ;�d ا����  و�AوdX ا��T&W، دار ا���e ا���;
، ا�c ھ�ة -1

 "?� ، 7� د " ھ� - 2A �H�\:ھ�ة (د، ا�67"�� وآ� رھ  ا�: ���ا� cوا�_=� ا� �X :]�� 
  .ط). دار ا��� ب ا���;
�;��K وا�&& ��M، دار ا�_^�� ا���;��، ;��وت،  -3HCا �?X 
A ر، "?� وا�= م�` X ح �eا� �:X ���71973.م  

، ا�&& ��M، دار ا�_^�� ا���;�� ��[: �X وا�_=�، ;��وت -4_H��ط. (د ،ا�!�� ا�: ز ا�(  

، ا�c ھ�ة،  -5��;�" �:��" ،K!J ���7و KH�; X د�&\" �&#�5 ،M�� &&دو�� ا� ¥H5 ر ،�H�  .م1995ا�!�� و�� م "
  .1999 ،1ط دار ا�_e ��، ;��وت،، X: س إY�X &7 ا�?: غ: 5 رH¥ ا���6 ت ا��Z& ��� وا��Hا��� -6

7- �� &Z��5اك ا�Cب ا�67"�� (ا�  م.1973�ن، ا��eس، "!�&� ا�^_�)، دار ا�_^��، ;��وت، X:� ا��4H4 ��7& ن ��ار، ا�=�

 "?�، X:� ا�&_�� " #�، -8A M�� &&ا� Kن ; ي آ~� 67ط� "��8� ا�&?��H، ا�c ھ�ة، ط ط�Cم .1978 ،2 "��:� ا  
�ر، 5 رH¥ ا���ب،  -9:J Yا���:# ،
�J I���Aف�,Zدار ا�  �=_���j�2oوا� @Hز�  .م1965، 4، ط;��وت ،وا��

10- �:X �7 ث  ه��
) ،دار K�X ���را7 ت وا�:\X &�#وا� 
، �& ��X،وا�# ا��! ���� X ، �7?� ا�&& ��M (ا�� رH¥ ا�!� 7
  .م1997، 1طا�c ھ�ة، 


، " 7!� ا��7 ��، ;��وت، ط -11��
 ا��^� ا�&&�A �Hا�!� ��7 وا�دار �� ��  .م1983 ،2"\&� " ھ� J& دة، ا�

 ا�� رH¥ ا�\�bH وا�&� ��، ا�c ھ�ة، ط"?[Te "\&� ر"� ن،  -12A 
  م. 1985، 1ا�� �� ا�67"
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13-  ،K�]!�A  6د�; 
A  دھ�^Xا��ول ا�67"�� و ¥H5 ر 
A 4#� دار ا�[���� ��[: �X وا�_=�،"?[Te "�اد ا��; غ، ا�&
  م.1981 ;��وت،

14- YH�&��� Y?�A d!7 " رات�=_" ،��� &Z�ا��و�� ا� ¥H5 ر ، ��  م.1988، 1، طإ�7_:�ل، �H& ز از5
  :ا'��2xuا���اtu  -ج

-1 Braudel (Fernand): la Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, paris 
1949. 
-2 Heyd, W: Histoire de commerce des lovant au moyen âge, TII, leipzig 1925, P434. 

  :ا���-ت -د

 وا��� �H ا����A ��8" ،��� &Z و"�8&@، ا���د  ،�� ف را;� أو�د -1��
 "?� ;���X�` K ا�\�� ا�&&�A ��7 :�ا� �A6ا��

31 ����H/ان�H4J ،2016.  

:yا��kا� 

(1) Heyd,W. : Histoire de commerce des lovant au moyen âge, TII, leipzig 1925, P434. 

 ا�� رH¥ ا�\�bH وا�&� ��، ا�c ھ�ة، ط )2( A 
  .18، ص 1، جTe]?"1 ،1985 "\&� ر"� ن، ا�� �� ا�67"
�ر، 5 رH¥ ا���ب، )3( :J Yا���:# ،
�J I���A ف�,Zدار ا�  �=_���j�2oوا� @Hز�  .793م، ص 1965، 4، ط، ;��وتوا��
)4( 

. أ`�ف T�X ط:�d أJ&�  ھـ)،990:(ت �[I ا��K; �&\" KH أJ&� ا�_^�وا�
 ا�&�� &Z�ا� ��eا� 
A 
ا�:�ق ا��& �

  .20 ص م،1967 –ھـ  1378، 1ط ا�8 �7، دار ا��& "� ��:\b وا���#&� وا�_=� وا���زH@، ا��H ض،
)5(  KH�6ل ا�#

 5 رH¥ "?� وا�c ھ�ة، ،ھـ)911(ت: ا�!��طA ا�&\ ��ة K!J  �&\" ��c\5�دار  ،إ;�اھ��ا�Y�e  أ;

  .53-52 ص ،2 جا�c ھ�ة،  إ�J ء ا���I ا���;��،
)6( ��Z� K;ا KH�د ا� &X  :ھـ) 774(ت،K!\&ا� �:X K; �:X ��c\5 ،�H ^_وا� �Hج1998، 1ط دار ھ�8، ا�4�8ة، ، ا�:�ا ، 


 .425 ص ،17c5 4يH�c&ا� KH�ك،ھـ)845(ت: ا��
 "���A دول ا�&�A ك� ا�������Te]?" ��c\5  �_8 زH دة، ، ا�!�
  .447 ص ،2 ق ،1، ج1934 ،ا�c ھ�ة ،وا���#&� وا�_=�

��� وا��� �H ا��Z& ���، ،�� ف را;� أو�د )7(�
 "?� ;�K ا�=���X ا�&&�A ��7 :�ا� �A6و"�8&@، ا�� ��A ��8" ط ��!� 
�م ���را7 ت وا�_=� وا���زH@، ا�48ا��،�  .199 ص، �H4J 2016ان، ،31ا���د  

)8( 

 ا�&��A =ا� M�&ا� �:X K; K�!J K; M�&ا� �:X )1111(دل ھـ X ��c\5 ،

 أ�: ء اCوا�Y وا���ا�A 
، 7&� ا���ا�
�ض،X �&\" 
�Xد و�#�  .64-63 ص ،4 ج ،1998 ،1دار ا���I ا���&��، ;��وت، ط أX �&J:� ا�&

، 1ط، ��c\5 "\&� أJ&� دھ& ن، دار ا���e، ا���اك ;�K ا�&& ��M وا��K��� &Z ا�5Cاك ھـ)،881(ت:"\&�د ا�\�:
 ;K آ#�  )9(
  .203 ص ،1986


 ا�� رH¥ ا�\�bH وا�&� �� )10(A 
  .47ا�&�#@ ا�! ;�، ص  ،"?[Te "\&� ر"� ن، ا�� �� ا�67"
)11(  �� ��
، " 7!� ا��7 ��، ;��وت، ط"\&� " ھ� J& دة، ا���
 ا��^� ا�&&�A �H443، ص 1983 ،2ا�!� ��7 وا�دار- 

454.  

 "?�، X:� ا�&_�� " #�، )12(A M�� &&ا� Kن ; ي آ~� 67ط� "��8� ا�&?��H، ا�c ھ�ة، ط ط�Cص  ،1978 ،2 "��:� ا

77.  
)13( �&\" K; ن &Jا�� �:X ون��~ K;ت: ا):� ھـ)، 808�ب ا� ��� �"�c&�8 ا��ب وا���م ا� Hأ 
A �:ان ا�&:��أ وا���Hود

�:�، دار ا��� ب ا��:_ �
، ;��وتCذوي ا�!�[ ن ا K" ھ��� X K"362، ص 1982 ،وا�:�;� و.  

 ا�� رH¥ ا�\�bH وا�&� �� )14(A 
  .50ا�&�#@ ا�! ;�، ص  ،"?[Te "\&� ر"� ن، ا�� �� ا�67"
)51( ،M�� &&دو�� ا� ¥H5 ر ،�H�
، ا�c ھ�ة،  ا�!�� و�� م "��;�" �:��" ،K!J ���7و KH�; X د�م، #�51995&� "\&

  .171ص
)16( M�� &&دو�� ا� ¥H5 ر ،�H�  .174ص ، ا�&�#@ ا�! ;�،ا�!�� و�� م "
)71( �:X �7 ه� ،(
X &�#وا� 
& ��X، وا�#� ا��! ���دار K�X ���را7 ت وا�:\�ث  � X ،�7?� ا�&& ��M (ا�� رH¥ ا�!� 7

  . 153م، ص1997، 1طا�c ھ�ة، 
)18( �&Jا K; �&\" س Hإ K;ت: ا)ھـ)930 �H�?&ا�^�¡� ا� ،Te]?" �&\" ��c\5 ،ھ�ة cر، ا��
 و� �@ ا��ھA ر�، ;�ا�@ ا�4ھ

  .287ص  ،3، ج1984 ا�c ھ�ة، ا�� "� ���� ب،

 و� �@ ا��ھ�ر )19(A ر�  .288 – 287، ص 3جا�&?�ر ا�! ;�،  ،ا;K إH س، ;�ا�@ ا�4ھ

 و� �@ ا��ھ�ر ،ا;K إH س )20(A ر�  .288ص  ،3ج ، ا�&?�ر ا�! ;�،;�ا�@ ا�4ھ
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 و� �@ ا��ھ�ر )21(A ر�  .224، ص 3ج ، ا�&?�ر ا�! ;�،ا;K إH س، ;�ا�@ ا�4ھ
ھ� ا�&& ��M ا�KHE ا`��اھ� ا�!�[ ن �_K" d!e ~ رج ا�!�[_�، و��;^� ��!6ط�K إ��^� "&  I:7 �4اع ، ا�&& ��M ا��8: ن )22(

�� "�ج دا;� �� ا��K��� &Z. ;�_^� و;�K ا�&��" 
A �^_�; ق c=ا�� I:!A KH�~«ا M�� &  
�;��K وا�&& ��M، دار ا�_^�� ا���;��، ;��وت،  )23(HCا �?X 
A ر، "?� وا�= م�` X ح �eا� �:X ���71973 349، ص-

250.  

، ا�&& ��M، دار ا�_^�� ا���;�� ��[: �X وا�_=�، ;��وت، ص )24(_H��263 ا�!�� ا�: ز ا�.  
)25( 

 ھـ)،990(ت:  �[I ا��K; �&\" KH أJ&� ا�_^�وا�
 ا�&�� &Z�ا� ��eا� 
A 
أ`�ف T�X ط:�d أJ&� ، ا�:�ق ا��& �

. 7� د 20ص م،1967 – ـھ1378، 1ط ا�8 �7، "_=�رات دار ا��& "� ��:\b وا���#&� وا�_=� وا���زH@، ا��H ض،
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 ا�c �� ;�و��  )72(!�
 ا���:L وي ا�8 ر� &Z�آ�¤ ا� K; ق���; KH�ا� ��7 ���7 ��ق، ھ� ا�!�[ ن ا�&�M ا�W ھ� أ;��;

�!�
 "K ا��8ا�!�. ا��8ا� Zك ا���ك ;&?�وا���" K" =�ون�ا�!�[ ن ا�� "� وا� �K ا�&\ 7 أ;�#& ل ا��KH  ;&?� وھ
�ك "?� وا�c ھ�ة، �H�c5 و5���� K�!J �&\" `&� ا��KH، دار ا���I ھـ)847(ت: ;�L5 Kي ;�دي�" 
A م ا�4اھ�ة�، ا�_8

  .181، ص1992، 1، ط، ;��وتا���&��
)28( 
�X K; �&Jأ K; : س�ا� �
 ا��KH أ;c5 4يH�c&ھـ)845(ت: ا�،��_H�ا� �A cZا� �:��" ،�H4H�c&ھ�ة، ، ا��[� ا� c1987 ا� ،

  و"  ;��ھ . 802، ص 5ج
)92(   &^��ل ط��H ا��8 رة ا�� �&
 A �:_���� و#_�ة ودورھ&  ا�&�&�4 ; `��ا\5 K" ھ  ا�&���رة�Jو M�� &&دو�� ا� K�5 و��


 ا��8 رA Tإ� K��� L5�:ط�ف ا� K" ��&� �ا��8 رة ا� �Hط� YH�\5 K" KHا�&���ر �:�ة ا�=���� "@ ا�&& ��K" [� �A ،M أ
 Mذ� Y:� ����_:ا� [A�X b�J ،85 رة ا�=�ق K" ��� ا���  ^J ;ا�ـ�ھ  وأر�X K" ����_:ا�ـ ["�Jرأس ا��# ء ا�? ��، و

" �^7 �:�
 ا�� �� ا�&!�\
.;�~ �^  ا���? دي "K ~6ل �J زT�X  ^5 أA IھEه ا��8 رة و"ظ�] ا�:_���� "&��� ا�Eھ K   
Braudel (Fernand): la Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, paris 

1949, p254  
)30(  ،YH�&��� Y?�A d!7 " رات�=_" ،��� &Z�ا��و�� ا� ¥H5 ر ، ��  .177ص ، 1988، 1، طإ�7_:�ل�H& ز از5
)31(  ،K�]!�A  6د�; 
A  دھ�^Xا��ول ا�67"�� و ¥H5 ر 
A 4#� دار ا�[���� ��[: �X وا�_=�،"?[Te "�اد ا��; غ، ا�&

  . 17ص  ،1981;��وت،
)32( 
  .260 ص ،1964 ،;��وت، ا�6Xم ;�6Xم ;�] هللا ا�\�ام ھـ)،990(ت: �[I ا��KH ا�_^�وا�
)33(  ��ا �� "� 5\ ��7 KHEا� K��� L5�:ا� d"و c&� ��� &Z�وا#^] ا��و�� ا� 
�ي "K أ�:� ا�&� IX ا��e?ن ا��[� ا� � �cA اE�

 .K�H�e?ا� @"  
  .466إ;�اھ�� أJ&� ا���وى، �^� ا�� رH¥ ا�67"
 "_ ;�d ا����  و�AوdX ا��T&W، دار ا���e ا���;
، ا�c ھ�ة، ص  )34(
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  .347، ص1998، 1;��وت، ط ا���I ا���&��،

 ا�� رH¥ ا�\�bH وا�&� �� )36(A 
  .70، ص 1ا�&�#@ ا�! ;�، ج ،"?[Te "\&� ر"� ن، ا�� �� ا�67"
)37(  
A 
  . 71ص ، 1ا�&�#@ ا�! ;�، ج ،ا�� رH¥ ا�\�bH وا�&� ��"?[Te "\&� ر"� ن، ا�� �� ا�67"

 ا�� رH¥ ا�\�bH وا�&� �� )38(A 
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�ن، ا��eس، "!�&� ا�^_�)، دار ا�_^��، ;��وت،  )39(�� &Z��5اك ا�Cب ا�67"�� (ا� ،X1973:� ا��4H4 ��7& ن ��ار، ا�=�

  .100ص 
)40(  .��� &Z�ا� �H��!�ا�!� �7 ا� 
A 
� L5�:ا��7ا�8�5  �?� ا��[� ا�  ���" YZ&5 ��_&ا�� ��� �Cا [� �  و�� 
)41( ��� &Z�ا��و�� ا� ¥H5 ر ، ��  .202ا�&�#@ ا�! ;�، ص  ،�H& ز أز5

 ا�� رH¥ ا�\�bH وا�&� ��"?[Te "\&� ر"� ن،  )42(A 
  .63-62ص  ،1ج ا�&�#@ ا�! ;�، ،ا�� �� ا�67"
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 ا�� رH¥ ا�\�bH وا�&� �� "?[Te "\&� ر"� ن، )44(A 
  .69-68ص  ،1ج ا�&�#@ ا�! ;�، ،ا�� �� ا�67"
)45( ��� &Z�ا��و�� ا� ¥H5 ر ، ��  .203ا�&�#@ ا�! ;�، ص  ،�H& ز أز5

 ا�� رH¥ ا�\�bH وا�&� ��"?[Te "\&� ر"� ن،  )46(A 
  .69ا�&�#@ ا�! ;�، ص  ،ا�� �� ا�67"
)47(  �&Jأ
� "�cا� �7�H K;:، ;��وت ھـ)،1019(ت��7 
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sjا���:   
��م????� وا��@????�ب  

 �#@????�ب ا�A????Bم????CDEا��????�اث ا� G????م �????�Cم H????"ا��ض �????$J �????Bه ا��راM????إن ھ
 �?????CJ��Q�Rو �CS�T?????BUS �?????VTJم� �?????�W'ا���ر �CJور��?????B 
?????X �?????�CDEا� ���Y?????Zإذ '$?????�ض ا� ،�?????]�^ _?????Bا`و
 �???��a$ا� �???�W'ا���ر �???bا"Eا� c???إ� �X�???dإ ،e???$E��S f???��% �???���???� وا�$��ا��???� ZS???"رة م��h��S �#???Z???�ة %��ا ��

i��Uا�� Gع م"Yا ا�Mھ �CT���' 
  .ا��

؛ ا��CDEء ا�Y"از��"ن. :ا�#���ت ا����5	����'nا� �C$؛ ا�_Bب ا`و�@� ا�Y"ازل ا���CDE؛ ا�

Abstract: 
The current study presents important aspects of the juristic heritage of the Islamic West in 

general and the Central Maghreb in particular. In which, it presents the industry jurisprudence 
in its historical process linked to its social and urban causes and circumstances related to life as 
it was already. In addition to the great historical benefits that this type of authorship hides. 
Key words: Jurisprudential Cataclysms; the Central Maghreb; the Zayani Era; Cataclysms 
jurists. 

:��0�  
      
EDQم�ت م���� ZJ�ر اھ�% ،_�B"ا� �Z$ل ا�A^ ��S�@���e ا��DE ا�ABم
 أ�Sز م�ا^e ا��X�DQ ا�

 ،�CJ�����Rا ��� ��ب ا��DE مG أ�CXم ا��Yس ومAم�$J ارة�Zه ا�Mاء، ھ"B �R c#�ا��@�ب و�"ام� 
��ؤ �CJ، وeR ا���D'� ا��
 '�CR�V ا�$�م��� �S"�إ'��د أ c#� �Jو��ر  i#�W�S �#] �� ��مG ا��Yس م

 �CJ"�S e^د c�R ،ا��"م�� �J��R د���S دة����
 �R���J ا�X ن��
 ا���hة، و��MS [�ر ا��W' �DEطH ا��R�Yم
��C وS@��ھ�.E�USو �CS�S �CJ��A� �aو� ،�Cا�"Bوأ  


 ھ" ا�"��ء ا�Mي �eC م�Y ا��Yس وا[�CJ��R �S f@TV ا��'��Y وا�   �������"'�، وا��TV و%�ن ا��MھH ا�
 �CJ �@ھ� وا���'��DS ��S�@���D�م مG ا����ق �S�VS ا��@���S، و[�رت ھMه ا����T ا��
 ا�����ا��DE ا�


 اھ���م�ت ا��CDEء. X �X�Q�S ة�d�R  

                                                           
1- .i��� ا���eB ا�



  ��اھ�hإ��gز  د/ – +��f� 3d�0aدة 
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    �S�V��S �DEا ا�Mھ �TVوا� ،�DEأ["ل ا� 
X i��Uا�� i$�X ،د���
 ا����aY ا�X ا�'@�ل 
����وزا'e ا��DE ا�
 
#h��#�� ا��B�ت �#c وا�� ا�� �'��� c#� �'�a� ��
 �D"ا#�
 ا��e'nY ا�$X f#�J ��$وا� ،
وا�"ا�$

.�S"�`وا e�
، وn$Jزت �#h� c" واYES �d"ن م@���S ا��S�V مe�T� G ا�Y"ازل وا�$S�@��� ا����  ا�
  cEdم� أ �Z$ة ا��'��
 ا������S �DVY�'� ومX ��CDEا� �Bر�������د [T@� ا و�� أ�fV ط�S$� ��'�ا �#

 �hTز�� وا��Yا� 
X ء��Xط�'� ا� G��#c ا��DE، و��MS �� '$� م��د eS ��aYJ أ[�T وا�� '��ر�B ا��CDEء 
  وا ���Cد.

     _Bب ا`و�@���م� وا� 

 �#@�ب ا�ABمCDEا���اث ا� Gم ��Cم H"ا��ض �$J �Bه ا��راMإن ھ

 ��Bور�CJ ا���ر'X ��CDEا� ���YZإذ '$�ض ا� ،�]�^ �������W م��CS�TBUS �VTJ و�CJ��Q�R ا ��

���CS n ھMا �' 
�� ا���a$ا� ��W'ا���ر �bا"Eا� cإ� �X�dإ ،e$E��S f��% ��وا�$��ا��� ZS"رة م���h��S �#Zة %
.i��Uا�� Gع م"Yا�  


؟ و�YSءا �#c ھ��'nا� �C$ل ا�A^ _Bب ا`و�@��� ا���CDE ��ى �CDXء ا��YZا� 
X ازل"Yا� f�ا �B i��XMھ

؟CDEا����ج ا� 
X �C��  ا`�Bس إ�c أي م�ى %��f م��ھ

    ،_Bب ا`و�@���S ص�Wا���ر'� ا� �Bرا ھ�م� ��را�Zا ومn����R   زا�f ا�Y"ازل ا���CDE إر�� م�
�Q#� مG م�دة ^�TZ و%��Qة، J ��� ،�CY� 
d�@أو ا�� �C#ھ��J G��
 مi#�W ا��"ا�H و  'X e�% �DVY�وا�

 eCY� أن �Y�#$X.م ا�"ا���W' ��S �d�hل ا����` �D'"�Jو 
d���$��X ا�� �CYم  
    
����J 

 ��Bق اھ���م� ��S�'� ا�����S ا���ر'��W ا��X �S"�`ازل وا"Yا� H��S رخ���D� "��ء اھ���م ا�

 ���B  ،�'در (�� ا�راد�Z���S G�^ر��
 �@� ا�X f$YJ 
��ل أ��Yس مZ�ر'� م�E#�W و^�[� J#� ا��$�Bا
�$��Vت ا��aY'� ا���CDE وUS^�ى �Jر'�T��) ��W م� '�"ن ا�nم�ن �C�X ط"'A أن ��S 
Y) ر"%M�� ا�Yا��

"�$Bل وا���  .1وا�
�� إ��d cورة    E� f�"ا� 
X G�CTYم ،�]�$�و(�'�fE� �Y ا ���Tه إ�c أھ��� ھMه ا�ZY"ص �#��رخ ا�

Yم ا�"CEم cق إ��V�YB �CYوم ،�#�C��� iDYB ^�و��C مn�R G ا�ZY"ص ا�% ،�CZb�Z^و ��CDEازل ا�"
�"ذ��، � 
��'nا� �C$ل ا�A^ ��CDEازل ا�"Yا� 
X د��ه�R �Yإ  أ� ��"Yم� ��CDX ��ت إ����C� ��Yة زم��X �Y�
 �S"#Bوأ ��DEا� �@� G�S فA�^ ا HT�S ،�C�CX �Y�#� ����� �hJ"'� ط�C�$�T م�S"$] G أ��Eظ�C ا�Mي �

 �CYب وم"#Bوأ �@� G� ��CYوم.��CDEا�#@"'� وا� ���$��#c ا� ������  ا���رخ، �MCا ا
(sp�vjوا� )mو  ا��nga ا-ول: ا�"�ازل ا�05/�� (ا��

  

 مMY ا����ره ATSد ا�@�ب ا�ABم������n ا��DE ا�Y"از�
 ا�J2ره"VJ ة�����ع ا��را�Bت -، وط�#� م��S

 ا����لX �Q'�hوا� ��'�Dوا -ا� �aYا� 
X ���YS f$Tط  b�ZWSأھ� ا� Gازل م"Yا� �DX ر�T���Sو ،e��Eوع �$

،�S"$] وأ��ھ� ��CDEا�   c#� �S��س، وا��Yة ا���R 
X م��ABا���'$� ا� ��TV�� و���hم �Cوذ�� أ�
 �Xة و��hا� �Bر������ م�� �TB�Y��G ا�T�اeb ا� �hT#� و���hھ" م eS ،�C�#�ا���� ت ا��
 J$�ض 

  ا���'$� ا�ABم��.
  �"�ازل ا�05/��أوwm��r :x ا

�#c د ��     �Z�DJ ��R ،��'�Dا� ��S�$ا� ���$�
 ا�X 
CDEا� �Cم"CE�S ازل"َّYد �� ا� c#� �R�Tا� iD' G�
��ن ا�$�ب "ا�nُُYول: ا�hُ#"ُل، و�� ��C�n و�nل �#��C و�nل nY' �CSل �nو  � 
X أ�D� ،H�hX �'"@#ا� £E#ا�

"D��S لnYJ َّ�ز��: ا���'�ةYوا�... nYس"وم�Y��S لnYJ ا��ھ� �bا�� Gز�� ا���ة م�Yازل...وا�"Yا� �C$�  .3م، و�
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    : nYو  ومn� لnYَ' �C�#�
 ا��Dم"س ا���h_ " ا�nُYول، ا�nYول: ا�hُ#"ل. ��C�n، و�nل �CS، و�nل X �و��
"eR4.  

    
X �CYم M^�'   "لn�" �aE� أن H'�@ا� Gوم " :��"DS �TB م� c#� G�QR�Tا� �Rأ HD$'وZ�V#� ھMا ا�
��CDX e م� '�$#� �Z��S¥ ا`^�ى مeQ اnَYَ�Bََل $��
 إ  ��aE "�َّ�ز�� ��CDX" و" �َّ"ازل ��CDX"، و  'CDEا�

"�'�hب ورود ا��TBأ :�'�hا� 
X e�$���#"م ا��Dآن، و' 
X ولnYب ا��TBأ �aE�  ول، إnُُ5و�َ�زل و�.  

، وإن %��   CDX �#VZم 

 %"��C ط�ر�b و�Rد��، إ  أ��C و��G ا�Y"ازل م��R G ھX £E#م� ا� i#JUJ f

 §$S دات�C��ا ا���#�� �#Y"ازل  ���#i'�$J c [�'� وم� iD� و�� ،�]�^ 
CDEل ا����#� f�J
G�QR�Tي ��ل: 6ا�Mا� "
�R ��hم" �CYو'�'� أن "، وم �#��ا�Y"ازل م��eb و���'� د'��Y ود��"'� hJ�ث �#

�"ن S$� م"ت ا��B"ل '$�ف ��R هللا �C�X، و�� أ^M ا#����  ،G'�ء ا��ا��E#Wا� cون إ����#' 
R"ع ا��VDوا�
 �YB ب هللا، أو��% 
X  � �C� ن"���G أ��Rم ھMه ا�Y"ازل ��Xن ھ� ء '#� �C�"�U�' �S�hZم ا�"��و

  .7ر�X...��"Bذا و��وه و�E"ا �Y�ه وإ  ا��C�وا..."

 ا�"   X ء�CDEا� Gدرة م�Zم ا���R`ا" :
Y$J ��R �b��"ادث وا�"hا� �#J" �^آ i'�$J 
Xو ،"��bnا�� �b��

"����G ا�h#"ل ا��� �hT#� ء�CDEا� cن إ�"C���X ،س�Y��S لnYJ 
  .8ا��"م�� ا��
   "
��� ��R cج إ���hJ 
���CX م$�� �@� ا��CDEء �C�US: "ا��hد�� ا�� ��%9.  
   #� �#Vُ'   ��R ،ء�CDEا� G�S ق�EJا ehح مAV] ا اMھ ���� م� 'nYل �Y��Sس، وإ��� VJ#� و��� c

��eb 11وا`�"�S 10ا[�RAVت أ^�ى %����Eوي� ...                  13وا`��Rم 12وا�

 ا����ق 'D#V"ن ا[AVح    EX ،����Rأ ��Xا�@� �$Sط� M^UJ 
���ت ا�������م�G واR�ة وإن ا^�#fE ا���X
�� ا[AVح "ا���5وى"�$' ��Y�S ،"ب وا�"�ازل�@�
 ا�X " ���R 
X ت�RAV] ه اMھ fوم�زا� ،�ا`���


 و��Sن ا��Eوق �CY�S إن و��ت�CYم _Td c14إ�. 
وm( ا�"�ازل ا�05/��r :��!�y     

    �Z� G� ��CDEازل ا�"Yا� G'و�J �^UJ ل"Bا���  �S�hZا� �Z�
 هللا ��CY–وdر- ��DS نU� ��U� ،
�� 
TھMا� �Z$ا� 
X  إ �CY'و�J أ�T' �� 
وا�h�'�  15�و'G ا�$#"م ا������، ا�Mي دون ��X ا��DEا�YE"ن وا��

��� و(��ھ�E16وا��.  
   G'�C����� ا�b`وا G'ا���و �Z� 
X  إ i��Uا�� �%�R دھ�nJ 17و�� ��R ،G�$Sا��� 
$S�J �Z�، وھ" 

��Y ا�TY"'�، و��S �V#�Wم �Z$ا� 
X �E�YZJ أ�S ��R ،�DEا� �#���، ومG ھMه ا�YE"ن "Y��� مدو�f ا�YE"ن ا�
G�$Sوا��� �S�hZا� G�  .18أ�� 

    "
T��$Qي ا�"�hا� ��hم" �C��� ،eRا���#� مG ا�� 
�@�ب ا�ABم��S 
��ف ا���و'G ا�Y"از� �D�
  ��e م�T] �#R@� ^�[�: 19م) إ�A� cث م�ا1956eRھـ/1376(

zا-و� ��	قا���) ��BUء وا���YTا� �#R9-8ھـ/3-2: م�C#� 
��Qن ا��Dا� �'�C� Gأ م�TJ :(م G����ة، و'
 �T$� �S"�Y�ا�D"ل أن ھMه ا���R#�   ���د ��ى ذ%�ا �#Y"ازل، إ  �#�A وS$�� م��"ك Y��% ��X"ازل ا�

) 
Tط�Dر ا��Y'د GS G�R890ھـ/277ا�� ،
����
 ا��MھH ا�X e�]وأ �'�� G'ا���و Gع م"Yا ا�Mم)، وھ
��و����X20 ) ن"YhB ا� 854ھـ /�240±م�م 
X �Y#]و'$� %��ب �"ازل م) أ��م %��ب و Uط"��MھS H$� ا�

 ا��S21B�Dم���زS` "�$�B`ا Gم ���W����$#"م�ت ��CDX ، و%Mا "ا�� eم�� �ZR G���Tرة  
EYhا� �

�C�DX ��� �Rت أ����B 
���W�� ھ���X م��� Mم�A��22.  
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   $��G ا�Rا�� �T� GS وز'�د ،
Q�#ا� 
h' GS 
h' ل�Qر أم�Tة ا�م�م م��� ا��MمAJ إن ��"VT�S ن، �وف

 ا`����، أ���  X �B�'وا�� �DEار�"ا ا�"J G'Mا� �CJ�ERو �Cb�YSوأ c����GS G د'�Yر، وأ^�� Rا�� �T�و
 �Z$ع، `ن ا��dو �CYم ��$S ازل، أو دو�"ا"Yھ� �� '�و�"ا ا��ZSو ��� ا`���B ءeا م"��% G'Mة وا��'��

eD�Y' ن�% G�� ،�DEا� Gع م"Yا ا�Mھ G'و�J �Z� G�' ��  
X ��"#DY'ء و�����Sوا'� وا��Y� و'$�S cY ا�$#
�CBر�CX23.  


 ھMه ا���R#� ا ھ���م  G�YES��G'�'  م):13-10ھـ/7-4ا���	�� ا�~�!��: ��	�� {��د ا�05| (قX _��
  ھ��: ا�D"ا�� ا���CDE وا�Y"ازل.

    S ،��aو� ���hJو ،�Rو�� ،�aER ة�Z�W���"ن ا���S ء�CDEاھ�� ا� �#R��
 ھMه ا�Xc�R را�Z�^وا e  إن
 H�% �C� f$dن %���م"ز وا`�@�ز، �� و"��S$§ ا���Z�Wات '$��T ا^��Zر ا���Z�W، وأ[fhT ھMه ا�
�S G$§، وا���'�  �C�$S �C#DY' ،ة�Rرة ا���اح وا�T� f��% ن"���eh أ��Eظ�C ا����#�، وإذا ��fR ھMه ا�

e�#�24.  
   % �CYات، مn���#c وم� ذ�� %�ن �MCا ا�$b�Z^ �Z  وم f��% وإن ،��X ع"Yوا�� ،�DEا� 
X i��Uة ا���Q

��#Dدة ا����ھ� 25�$S Gوم G�$Sوا��� �S�hZم$� �²د�� وأ�"ال ا��� ،��CDX ت��"B"ر م"Cم� ظ ،�DS��  .26ا�
� ا ���Cد    �� f��% �DX ازل"Yا� ��R�� Gأم� م ،��CDEا� ��R�Yا� Gا مM27ھ  ��#Dام ا���Yك ھ�Jو �C�X ق��J

��S د��$�
 ��T% e28، و�C�X f#�J روح ا ���Cد ا��V#�ا�TھM�  . 29وا�
     f��R 
��eb ا����e إ  �#c ا��J   ،��CDEت ا��E����� أن %�H ا�Y"ازل ظ�Cت %�Eع م��eD مG ا�%

��eb مG ا`��Rم م� �Jك ھ�م³ م  �C�X �C���Cد �e$E��S، و  �Y�Jول ا���دة ا���CDE إ  م� '�$#� MCSه ا�

 دا^�E���ت ا���CS �V�h، وا`��افا�SA��c ظ�وف ا��Yز�� وا���� ،�TھMم �DX e30  مn#J 
ا��W[� ا��

�CJ��  .31م�ا
��n م إ�z ز�""� ا����g): 14ھـ/8(ق ا���	�� ا�~��~�: ��	�� ا��g!xط�' �#R��
 ھMه ا�X �DEا� M^أ

��ة مDB �CY"ط S@�اد  eا���'�، ����� �$"ام i#W���S)656/ا�1256ھـ HT�S (م i#�� أدى ��
، م�"@�@nو ا�
�#J c�و'G ا�Y"ازل، إ�T�Y#� �X�d ا�@���ط�� ( ��$��X ���م)، وMCSا DX�ت 1492ھـ/891ا���Zدر ا�$#


 ا��@�ب X �Y'و�J ازل"Yت ا��Zhوا� ،
EYhا� 
����ا` ف مG أم�Cت ا���H ا���CDE وزا�R ا��MھH ا�
�Eم�� G��B ھ��R"� fEأ� 
 .32م�DVY ا��"س وا��


 ھMا و   X 
�G م"B"م ا��DE وأ["��، وا��i�YZ ا�Y"از�d ��Cم ���X �T�$' يMا ا�$#� ا�Mازاة م� ھ"���S

 ا��@�ب ا`و�S _Bز e��S وا�d م#�"س S$� ا��Dن (X ق ���ه���م)، %�� '$� ھMا ا�Y"ع مG 13ھـ/7ا�

�@�ب ا`وG�S _B ا��Dن (��S �DEوا�� ا� 
X رزة�S ��B i�YZ33ھـ)9-7ا��
JU'و ،  �Bم�ر ��DX نUا ا��Mھ 
X
�c ا���زو�
 (ت�� GS cB"ان م��� 
Sأ GS 
h' ء م�زو�� 34ھـ)883م�زو����� c#�، ا�Mي %�ن 

G����'n#�.35  
  sp�v( :�~��y ا�"�ازل ا�05/��

1-  :���dا�م�م ا��ا HھMم �B��S ا ا���اءMوھ ،e$E��S f$اث و��RUS �T��) ������وذ��  ر�TJط �"ازل ا�
�
 ا����S م��� GS أ�X ع�E�� ا H#�' م� c#�
 ا���d�Eت، و'�hص X ض"Wا� i�Y��  .36ا�Mي %�ن '

    f$ازل و�"� 
CX ،

 �"ازل ا��@�ب ا�ABمX ھ�ة�aوا� �T��@ت ا��EZا� G�S Gم �EZه ا�Mھ �T�$J إذ
Gم G�#]أ 
X �B"�' يMوا� 
����ھ� أ A$X وم"�"دة أ[A، و�� ا[H�% f@TV ا�Y"ازل TZS@� ا��MھH ا�
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�#B��وھ�� ��D�Zن S"ا�� ا��Yس وVJ"ر  38وB� ا�Mرا�b 37ا`["ل ا��
 'D"م �#��C ھMا ا��MھH: ا�����Z ا�
  .39ا���hة و�J�دھ�

��eb ا���Vو�J �R"ن ��$�Aت US f#Rھe ا�ATد B"اء fD#$J ھMه    �
 أن ردود ا��DJ ��$ا�"��X اMوھ�

ا�Y"ازل USم"ر ا�$�Tدات، أم USم"ر ا��$�مAت ا���
 ا��$��ر  40"م��، ومG أمQ#� ذ�� �"ازل ا�"���'X


  .42و�"ازل %��ب ا��رر 41وأ��Rم ا��Tز�
2-  :3�gا����� ا�� ��
 %�H ا��DE ا�$�م�، وإ�X نUھ" ا�� ��% �#V�
 ا�X �hS�B cDTJ   ز���Yإذ أن ا�

� 
YTJ 

 �S ا`�B#� ا��JUJ م� H�hS ع"d"�
 ا����ن وا�nم�ن، وا�X �C#b���R م�C�# G، وم� MW�J�VJ م
 �%M'ز��، و�Yا� e�]�E�S _�h' يMال ا���
 ھ" ا����S �C�ر�� ا`و�eS ،c ا�CDEن ا��"اب ا�"�'   �'���

����Rأ �CW'ر�J c�Rو ،�ّ�Y$�  .43ا`ط�اف ا�

 [��(� ا`��Rم    X ا���UJ ��X�DQوا� �����إن �#�aوف ا��@�ا��X وا�����T وا������B وا ���Zد'� وا ��

��D[�ه، ومG أمQ#� ا�Y"ازل ا��
 ا� e�ZhJو 
���Yط ا���h ا���� ��DhJ ��X ���Uا ا��Mأن ھ c#� ،������
�c م� ذ%�ه ا�$Y"ان���' Gن، و�����
 �"ازل م�زو��، R ��R�د ا�X ��"Y��  .�TJ44ز ھMه ا��W[�� ا��رر ا�

3-  :���fد ا���� ا�Mي   'ا��������n ا�Y"ازل ا�����S ��CDE�د ا��Jز���� e�� ذ�� أن ،�R �Y� iD 
 ��U�زم���C وم����C، وم�Ch��Z ومB�E�ھ�، م� ا^�Aف أR"ال ا���#G�E و�CJ���S، م�� '�$e ا���ال �G م

�^µ  W� Gم �Tا�"� §$S 
X i#�W' ة�R45وا.  
�� ھ" ا�"�� ا����ق �#�DE ا�ABم
 ا�Mي ا�V�Bع أن '"ا%��R Hة ا��Yس، و'   ����و'$� ھMا ا����د ا� �'�

  ا^�Aف أR"ا��C، ر(� ا��V"ر ا�Mي أ�Xز�J ا���hة ا���د'� م�TDR G زم��Y `^�ى.
�#c ھMه ا��W[��، `ن ���� %�H ا�Y"ازل �d"J ھMه     e�Q��#� �CY�$S ت�Eم�� �Zh� أن ��V���   �Yوھ

�#c ھMه ا e�Q��G (��ه مG ا���H، وإذا أرد�� ا�� �d��� ��W[�ا�e�X ،��]�W %��ب 'i#�W ط��R و

 ا��$��ر X ��% ،����
 �J�د مX ازل"Yت ا��Cأم 
X �Cض �"از��$J د�Cا�� eb���#e�TB c ا���Qل م �%M�

.��
، و��Xوى ا��Tز�
 و(��ھ�'���"#�  
4- :wع ا������"r  Gم �C�$S أن ��� eا��� ��R G�X ،��"��� A�� �CY�S وم��X ازل"Yا� H�% i#�WJ

�%�J �C�$Sو ،��E� ��DEا� i��UJ  �J��
 �J��R، أو S$� مX �C$�� c�"J �
 أوراق و%�ار'X م���� 
�E�ا�
 eQه مMم�AJ أو ،�b�YSأ �Rو��ه، أو أ �C$�� 

 ا���T����ض ا� 
d�D#� "م��R`ازل ا"� 
X م��hا� HاھMم"

�G ا�"زان" و"أS" م�وان GS م��ة"hا� "Sاه "أM��#J �C$�� 
  .��X"46وى اGS ر��" ا��

 أم� م��R G ا�   Xأو أ��ا�� و i����"ن �Xن %��ب ا�Y"ازل �� ��Jف إ��� ��Xوى أ^�ى ���"خ ا���

��Tرة �G م��م�� ��X ��J ��CDXوى 14ھـ/8م�R#� م�U^�ة ا�S�اء مG ا��Dن ( 
م) ��� أن S$§ ا�Y"ازل ھ
�#S ء�CDX47 
��� ا�"���'R` "ر��$�و ، أو م�DVY واB$� مeQ م�DVY ا�@�ب ا�ABم
، وم�Qل ذ�� "ا�

#�48��زو�
 "م��eb ا`��Rم" �#�Tز�
 و"�"ازل م�زو��".  
��� وا ���Zد'�    ��
 م$���� ا�$�'� مG ا���D'� ا ��X ��Tا�� £hا� �C�Rا"dن و���#J ء�CDXء و��و%�ن �$#

_�B"ا� �Z$أوا^� ا� 
X 
  .49وا���E'�، وc�R ا������B ا��
 %���C�X _TW�J f م���$�ت ا��@�ب ا�ABم
  ~�!3: ا
!��ج ا�3/05 ا�"�از�3 31 ا��.�ب ا-و+*ا��nga ا�

    HھM�� ^Z"[�� ا��
 وJ"ا�
 م�EYZت ا�Y"ازل '#CDEا� i��Uا�� �%�R ر"VJ ���V' "وھ �R�Tإن ا�
 cإ� HھM��G ا���Cد دا^e ا�X ،ھ���) G� ��S�@��@�ب ا�ABم
 وا��Eاد ا���ر�B ا������� ا���S 
����ا�

 cوا��أي، إ� �aYل ا����أ^M ا�D"ل ا���C"ر وا��ا�� إ�c م�ا��ة ا`��اف وم� ��ى �#�� ا�$��C#% ،e إ
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�#c ["رة  
JUJ 

 م��ل ا�Y"ازل، وا��X �]�^ �'���#� ���#Sو�� �DEا ا�Mھ ��%�R c#� iDJ �#$�J أدوات

 ا��"م
 ا���Y#� ³�$س.CDEا�"ا�� ا�  

   أوx: ا���ز�m ا��.�ا31 ��05/�ء

 ھMا ا��"ز'� اX ������
 �"ازل اX ��"Y�����i ا��رر ا�� ��b�ZRا� �Bا��را c#�
 �#�CDEء Xا�@��

�@�ب ا`وB_، 50م�زو����S �]�Wع ا�"���
 ھMا ا�X ازل ا�"اردة"Yا� e% G�، ا���AV مG إ��اد ��و  '��
Y�ZRةوأ�d�R e% ازل"Y� 
��"ع ا�����#c ا��Dون. � ا� ��  ��X م"ز


 ھMه ا��   X ����Qة ا�"VWا� 
JUJ ء��راi�YZ�S ،�B ا��CDEء مA^ Gل ا������ ����DX e، م�� eCB ا���
�#c ا�h"ا�d ��� ا��را�B، م�  �C$'ز"Jازل و"Yط�� ا�UJ 
X وره�S ھ��B يMوا� ،�� 

 وا�nم������ا�
 _Bب ا`و�@��#�CDX cء R"ا�d ا� n�%وا��� ،
CDEع ا�"���
 ��[�� %��DX e مG ھMا ا��ا��ZRء ا��


.�S[� إ����CDEا����ج ا� 
X ء�CDEا� ��
 م�ى م��ھX eQ���
، وذ�� C� �D�DhJ�ف ا��را�B ا�CDEا� �C  
 

ول )�ص �"�ازل 01/�ء ا��.�ب ا-و+* ا��اردة 31 ا�رر ا��#"�!�           }  
  
  

  ا��d�hة 

  
  

  ا���DE ا�$���

  
  

��د 
  ا�Y"ازل

  
�H ا��DونR �'ا��"ز  

  
  ھـ 9ق ھـ              8ق   ھـ  7ق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��ن�#J  
  
  


��TD$ا� e�Eا� "Sأ  
�� GS م�زوقhم  


��TD$ا� ��$B  

��TD$ا� ��hم  

�T� هللا ا���Dي "Sأ  
�� GS ا�$�Tسhم  
i'هللا ا��� �T�  

��ان ا����ا��  

��TD$اھ�� ا��Sإ  

  �S%�ت ا��Tرو�

i'ا��� "�R  
  إ�Sاھ�� ا�Q@�ي
G�hا� GS ��Rأ  
�� GS زا("Rأ  

  م�مأS" م"GS cB ا�

 GS مZY"ر ا�nواق#� "Sأ  

i'ا��� G�Rا�� �T�  

#�@��T� ا���'� ا�  

249  
149  
35  
27  
15  
11  
10  

9  
8  
7  
7  
6  
5  
4  
2  
2  
2  
1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
/  

  
  
  
  
×  
  
×  
×  
  
  
  
  
×  
  
×  
/  

×  
×  

×  
×  
×  
×  
×  
×  
  
  
×  
×  
×  
×  
  
×  
  
/  
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G������  ×  S  6$§ ا��#
  
  
  
  
  

�'��S  


��G ا�"(#�Rا�� �T�  
��نQ� GS 
#�  

�T� هللا "Sواويأnا�   

b��Tا� n'n� "Sأ  

  أS" م"�R�X GS cBن

  أS" ا��B�D ا����ا�

c��� GS ��Rأ  
��� GS إدر'Rأ  

�� ا����ا�Rأ  

  مZY"را�nواوي
�  أS" ا�$�Tس GS إدر'

��نQ� GS 
#� "Sأ  
G��b��Tا� §$S  

151  
37  
26  
21  
16  
10  

8  
7  
2  
1  
1  
1  

  ×  
×  
×  
×  
/  

×  
×  
×  
×  
×  
  
×  
/  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
×  
  

 
YS �bاn�
nم�Y)  

�T� ا��h ا��nا�bي  
��� GS cB"م  


T#hا� 
#� G�hا� GSا  
�� GS ذا�Xلhم  
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  ا������:
   R�51"ت �"ازل م�زو��ا  ،cZ�`ب ا�@��#c م��م�� �"ازل �CDXء ا��@�ب ا`وB_، وإ��D'�X، وا�

��B`�S ��Tس �#c �"ازل ا��@�ب ا`و�a� _Bا �C�ف Yة ا��bا���ول وا��ا 
X تn%و�� ر ،�وا`���
.

 ا�Y"از�CDEورة ا����ج ا���B �T�J "وھ �Bا��را  

��ء ��CDEء (�� %�م#� مeQ '"رد: وا���'� M��S%� أن ھMه ا�Y"ازل أورد   Bا���"خ"ت أ §$S e�Bُ"52 ،
��م ا�D�رة �#hJ c�'� ا��Yز�� إم� زم����، وإم� زم���� وم�����  
X eQ��J ��D�DR إ������ 
X ا�"�"ع 
�����Sو

��د �#S c$§ ا�� �� �S ،ن�����Y#� �Tز�� ا��
 '@��C�X H ا�nم�ن '��UJ Gط��ھ� م��R�� G ا�Y��TX ،�$ت  م
��Tرة "�CDX §$Sء ا��@�ب" 
�AQ '"رد ا���زو�X ،ذ�� c#���ة ���، �J�CXن 54أو "S$§ ا�G��b��T" 53ا�

.��DEا� Gم"ط c#���د �� �S وذ�� ،�'��Sب و�@�
 %e مG ا�X Gز����Yا� G�Jن و�"ع ھ�US ��EJ ن�Jر�T$ا�  
  Tا� �CY�S Gم �%Mو� G�QR�Tا� Gا�$�'� م ��X �D' يMبوھ" ا����ل ا��VWا� �C�Bدرا 
X 
VD� ��QR ھ�Yء �


 �"ازل م�زو��X ��"Y��
 ا��@�ب ا`وB_ مA^ Gل ا��رر ا�X i'وا�� 
CDE55ا� �C�X fZRأ 
، وا��
� ا����ل ا�Mي E� 
X �C�ا�Y"ازل ا�i'�S �]�W ا��@�ب ا`وB_، و�DSاءة ا���اول و�Ca' �C$T�J و�"

eQء م�CDEا� Gا�$�'� م ����J م�$S ،��X �Y$و� ��
...)، م�"ZY$ا� c�h' GS 
#� ،
���#��T� ا��h ا� ��DEا�) :
.��$S �R cإ� ��T'�DJ ��b�ZRا� �Bا��را 
�����Sز�� و�Yا� Gط�"J H$]  

��ءل �G م�ى [$"�S ا��$�مe م� %�H ا�Y"ازل وا �E�Bدة م�CY؟   �� �Y#$�' م�  
   "J 
�� M' �h�X%�: "... ومG ا�$�ا��e ا��hم �R�Tازل إ  أن ا�"Yا� c#���د ��ا�� ا���رخ �Y� م�hو�� ا�


 ا�Mي و�� إ��� ا���ال، دون أن �E�
 %��ZX �S"ل �Jر'n� ��Wم�ن وم��ن م$�G��Y، (��ب ا�B ا�X ��CDEا�
�#�� H�DhJ ا��Yز�� م�� '�$e ا��Xدات � Gم H$Z' ال، وھ" م����e ا�Y  إ��رة ���ر'� وم��ن ا�h'

 �T��) ،�Z#W���  .56م� �J"ن (�� م�nام�Y م� ا�"���b ا��
 '�ى ا��R�T أ��J �Cرخ"ا���ر'��W ا�
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 ا�Mي �D�EJ إ��� ا����Q مG ا���Zدر    CDEب ا��VWت ا���S��'ى أن أھ� إ�J "
S�V�(�� أن ا��YB" �QR�Tء 
��دھ�J 

 ا�"���b ا��X �� دون أن '$��'� أي ،�C��ZS �#�  .57ا`^�ى، ھ" أن ا��R�T وا���رخ '

���b و������ 01م� DJ�م (ا���e مA^ Gل   ���QS ي ��رMازل، وا�"Yه ا�Mھ �J"�Rي اMا� �Wا�$�د ا�� e��� ،(
) G�$TB878و) G������b و��B و^��WS (����'nا��و�� ا� ��]����ن (�#J �Y'�دت م�E��X ،556) ��ز�� (

 
����#Y"ازل ا�"اردة ��ز��، ��J ��Rوزت �iZ �"ازل R"ا�d ا��@�ب ا`وB_ ا`^�ى، مG ا�$�د ا��
���b و������ وTB$"ن (�����وي �' _Bب ا`و�@�
 ا�X878.ز���� (  

    £RA���X ،
�� 'W  ام��ادھ� ا�nم���X ازل م�زو��، أم�"Y� 
Xء ا��@�ا����±� 
�����U�#� �Tط�� ا�Y��S اMھ
eم (ا����D����b وإR�ى ��� ) أ��J �C�� إ�c ا�G���D ا��QمG وا����B ا�G�'��C، م01YمG ا���ول ا��A� �C

���b وأرS$� و��A"ن (311(����ز�� J$"د إ�c ا��Dن ا����B  )534) ��ز�� �J�� ��D#ن ا��QمG ا���Cي، و^
  ) ��ز�� (�� مh�دة زم����.33ا���Cي، و���A و��A"ن (


 مG ا��Dن ا��QمG ا���Cي، وا�iZY ا   ��Qا� iZYو��%� أن ا� ��Y��G `ول ممA^ Gل ھMه ا���aRAت �

 ظ�وف �C�X i$d 850-750ا��Dن ا����B ا���Cي(X _Bب ا`و�@�� e��S د��� أو�dع ا��$J ،(ه

 ،�X"Z��ا��nWن ا�$T� ا�"ادي، و[�رت �C�X ا�T"ادي �����U�� �dات أ���خ ا�eb�TD وا���@#G�T وأ���خ ا�

 دوام� مG ا��$i وا�$�ام ا`مG وا �D�BارX دATا� e^58وھ" م� أد.  

   ��eت ا���ول (ا�����V$م e�Q��S �Y01eه (ا���A��� ھ" م"�d أ% ��T�
 دا�bة �X (02 eQ�)، وا�Mي '

 ا��رر.X ا�"اردة _Bب ا`و�@���T ا���"'� �Y"ازل �CDXء R"ا�d ا�Yا�  

   eت ا���ول (ا�����V$م �]�J01eا���) ��T�Yة ا��bا���S �#Q��
 ا�Y"از�
 02) ا�CDEط ا���Yر ا�"�h� (
A^ Gم G������b و��B و^�WS ي �ُ�رMع ا��رر، ا�"��EJ �T"ق ا���AQS iZY وG��B 556(ل م�YS ،ز���� (
) �b����S63%.ا`^�ى _Bب ا`و�@���ن، وا�Mي %�ن %��Tا م�Dر�� م� R"ا�d ا��#J ة�d�h� (  

   ) G'��$وا� ��AQدھ� ا����� %��Tة مG ا��CDEء ��J ��Rوز "��، �M%� م23C�DX ( �CYوا��
 ���J إ�c م�
  ا��CDEء ا`%�Q إ�CBم�:

    
X ار�D�BA� G����� HTB ا^���ر ا`���E' وم� ،���
 ذات ا`["ل ا`�����TD$ة ا��Bأ �Cم��Dم 
X ن�%
 Gن م�J�d�hا� �S تn��J ھ" م� ،�'��Sو G����'nا� ��]����ن �#J �CBرأ c#��"ا[� ا��@�ب ا`وB_، و

�eX�h ا�$� HB�Y�  .59#� وا��$����CJ�X ا���Yخ ا�

 (ت -��TD$ا� ��$B GS �B�� �CBرأ c#� �%M�854/ن1450ھـ���#J ة�d�hS ��d�� يM60م)، ا� �Y� eD� ،

) G�$Sوأر ��Jو G��bاز�� م�"� 
X249ز����(.  
��ن1438ھـ/842و'#
 ا���DE أ�S ا�e�E، ا���DE اGS م�زوق ا��Eh� (ت -�#�S ء��Xا�م�م� وا� �#DJ ،(61م ،

 �bن (ذ%�ت �� م�"$Sوأر ��Jز��149و��(.  

 S ��$B$�ه (ت -��TD$ا� 
JU'1408ھـ/811و �� ،�'��TS ء��Dا� �V^ �^µھ" ا c�"J ،ب�@�م) إم�م ا�

��ن�#�S62) G��Aو� ���^ 
��Y ا���زو� eD� ، ...ووھ�ان ABز�� )35، �� م�ا%³ و��.  
    �T�YS 
CDEا� �Cر ���ط�� 
�#c ا���H�J، وا�� �'��S ة�d�R أم�) �b����S ن"�Aن و��Y32ا�% ��R ،(

�#c ا�G���D ا��QمG وا����B ا�G�'��C، 282م��"ع �"از��C م���bن وإ��Yن و����"ن ( G��) ��ز��، وھ� م"ز
���ة ( 
Yا� Gدھ� م�� i�U�'ة (12و���
 �#�Dن ا��QمG ا���Cي، ���DX (11 �%M، م�CY إR�ى ��Y' �C�DX (

:
�#c ا��"ا� 
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- �Rا�� �T� ��DEت ا�) 
�
 ��S'�1382ھـ/G786 ا�"(#�X ����b وواR�  63م)، c�"J ا���ر'S د�Eا� ،
) G��� ) ��ز��.151و^

-  �'��S ء��#�
 ا�nواوي، م�CDX Gء ا��Dن ا��QمG، أ�T% �Rر JA�Y���ن ا�Q� GS 
#� G�hا� "Sه أ�$S 
JU' ��
�C��E64وم) G��Aو� �$TB ا��رر 
X �� ،37.ز���� (  

   ��V$�
 (i$d ا��و�� إن ھMه ا�B�����"ى ا��ت U% �CaJن ھ�Yك �"�� مG ا��"ازاة �J G�Sا�� �#c ا�
(����'n65ا� 
X �����
، `ن �R%�� ا��#�V ا������B وا����
 وا ��X�DQي وا���Eى ا�"�����nا �#c ا�Jو ،

��$�ض ا`R"ال و'�hول أن '���Wج ' ��R 
�E�
 ^�Tة ا���DE ا�X G��J ،����ا�� ��A$ه ا�Mمھ �]�Y� �CY
eb��#� ��EYS �Cم�D' 
  .66ا���%��T ا��

    H�"���� �C�"]ع أ"YJو ،�Cم��Rأ cY)م��، وABا���'$� ا� ���"�� c#�
 ھMا %��M د��e م#�"س Xو
��� أو (��ھ�.��  ا`و�dع وا���� ت f��% ��B��B أو ا���Zد'� أو ا��

��ي: Zا� cEVZل م"D' أ G� �Tم�� 
�E��� %��f أ�"�S ا��"Jأم�م و �Y�Eأ� ����و �Y��X ،G��E�����ة �B#� ا�
����ات، ��#c م�DRA ا��V"رات وم"ا%�T ا� ��DEر ��رة ا��T�^ا :�CYاد م�' �S"�`وا �#�B`ا Gم ��م���ر
 f��Jا �Yھ Gال، وم��
 ا�nم�ن، وYJ"ع أ����� Y�S"ع ا��hل وا�X ك�h�' �����وھ
 �T���S م�آة [�د�� �


"��S"ا�$�� وا����د، ���
 ا ��#h����ق ا�#� ���  .67و%��f ا`�"�C�X �S م�ا
     ) �b����S ��A� 
CDEرھ� ا�"�R �T�� f��% ،ع"���)، %3أم� �d�Rة م�زو��، م�D_ رأس [�HR ا�

) G'���  :) �M%�ھ��2) ��ز�� �G�C�DE (24وا�Mي 'G�T م��"ع �"ازل �CDXء م�'�Y م�زو��، و��ر USرS$� و

 ا���زو�
، وردت �� ��ز�� ( ا���DE أS" ز%�'�  -#�@�
 ا�h'1ا��رر 
X ة�Rوا (.  
 - 
�"ZY$ا� 
h' GS 
#� ��DEا��رر1، وردت �� ��ز�� (68ا� 
X ة�Rوا (.  
��ءل �HTB G ذ�� ���S(� مG أ��C مQ#"ا  -�� �Y#$�' ا��رر، م� 
X �Cb��Bء م�زو��، �� '�د ذ%� أ�CDX §$S

،�CY� ��"DY���T مG ا�Y"ازل ا�� �T%ون ( أ���  ) ��ز��.21وھ
 واR� و
    �DVY�
 ا�Y"از�
 %�ن �d�h� A��dة م�زو��، (�� أن ا�CDEأن ا����ج ا� Gا��(� م c#��� ھ" –T�R


 %��ب ا��رر. -م"�"دX eQ���� ا�����Eت ا���CDE وا�X�Y' ��CDX ��إ��� f%�J  
   S 
CDEا� �Cر ���ط"�R ر�� �Y)nم 
YS �bاn� ة�d�h� �T�Y��S أم� �b����S ن�Yا� �T�Y)2% يMوا� ،(

) ��� ��AQS ر�D�
 �Y"ازل �Cb�CDX، ا�����eQ ا�$�د ا��'13�$S4( ) ��ز��، `ر cإ� �CT#)أ 
��Y' ء�CDX (
:
  ا��Dن ا����B ا���Cي، وھ� �#c ا��"ا�

- �bاnا�� �Y'�ء م��� c�"J ،
T��$Q#� �]�$ي، م�bاnا�� 
#� GS �hا� �T� ��DEا�69ا� �Y� eD� ، fB 
#�@�
  ) �"ازل.6(
- �bاnا�� �Y'�ء م�CDX Gم ،cB"م GS ��� ��DE70ا�) �Sع ا��رر.) 4، �� أر"�
 م�X ازل"�  
�� GS ا�$�Tس -h�
، م�CDX Gء م�'�Y ا��nا�b، م$�[� �T#hا� ��hم GS 
#� G�hا� "Sأ ��DEز���ن 71ا��� �� ،

 م��"ع ا��رر.2(X (  
- bاnل ا���Xذا GS ��hم GS ��Rأ ��DEا�
��TD$ا� �B�� GS  �]�$ي، م��Cا� �Bن ا����Dء ا���#� G�72ي، م ،


 ا��رر.��1 ��ز�� (X ة�Rوا (  
   ) 
���b وھ��S �EZS ����#ة م�d�h� �'"����T ا�Yا� �CaJ G�R 
X0.34% ر"�R ي %�نMوا� ،�T'�DJ (


 A��d �C�X ��ا، م�Dر�� م� �CJ�DS�B مR G"ا�d ا��@�ب ا`وB_، وCDEط ا���Yث (ا�AQS ي ��رM3ا� (
:�����ن �#�Dن ا����B ا���Cي وھ�Y' ،_DX G�C�DE� ازل"�  
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-
���#��T� ا��h ا� ��DEا��رر. 2، �� ��ز���ن (73ا� 
X (  
-
�
 GS م�
، م$�[� �#"(#�#� ��DEا��رر.1، �� ��ز�� (74ا� 
X _DX ة�Rوا (  

    �bاn�) G��DVY�
 USن ا�CDEا����ج ا� �#� ��E� أن G��
 م�Y)n، م#����(إذن 'YS �E% ���YُJ �� ���#�ءات 
،(��D'�Xإ ،���ن، ��S'�) أو م@���S (ا`����#J) ��#h$��ت م�م� 
��f#C� �CY مG  وم��$��ت ��Jھ

.�Cم��Rوأ �Cم"#�  
�"ع أو ا��n$Yل،    ��
 ا�X �Yون م��
 ا�CDEا�  Yن ا�US ع ا��رر"���� ��b�ZRا� �Bه ا��راMھ fhdأو

B أداة ��M% "ھ �Sا���� G�S ���' ���X ،��B������، �X�d��S "CX إ��D��"J c ا��"ا�i ا�������B ود'��Y وا��
 
��c %�ن ا��hاك �"'� %�ن ا����ج ا�Y"از�X ،G��Cا�� ���Zم ��MS f$ط�D�X ،��B�����'� ا�hوا� ��Y'�ا�

  %��M، وم�c ا�D�Bت ا`و�dع �e ا����ج.
� ���'� ھ��#��     �$J ازل"Yى إن ا����#c ا� �$Sم�� H�"��Jء و
VTر ا�"V���S ���J 

 ا�@��H، وھX

.
�E�
 ���S$�ف �#��R cة ا���DE ا�E��� ه '�"ز أنMھ 
Xو ،e'"Vا�  

 ا�ZY"ص    X م�� أو���
 ا�X اء"B ،ة��Q% �#Qأم 
X ذ�� �Ca'ة، و�R"م 
إن ا��E"ى ��S@�ب ا�ABم


X را�Zا�� �
، eS ��� ��ى ا��CDEء ا�B$�ادا  ذات ا�TZ@� ا��h#��، ذ�� أ�� ��#hم� ھ" م c#� H��@ا�
.����Rو'���وزه أ 
�e ا��@�ب ا�ABم��� ���' �Bإط�ر أو 
X ز���Yا� �d"� �'�VX  

    
X ن"#�م��$�� واR�ة، م�� '�$#�C  إط�روھMا '��� �TV��S إ�c %"ن ا��CDEء 'CY#"ن مG م$�G واR� و'$
������e إ�c ا��$���.'�n�W"ن م��%e و^b�Z  ھMا ا�J ���
 أ��Rم ��X �Bا�"ا �  

   �y!��: ا�����w ا�"�از�3 ����.�ب ا-و+*
    
X 
CDEر ا���E� ا cدره ا`و���، �� أدت إ��Z�S م��
، وا ھ�����
 ^�م� ا��DE ا�X �Sر�@�إن �C"د ا�

 cVWS ك�h�' ن�% 
S�@��#c أن ا���E ا� e���وإ��م� ا� ،
�"B"�Mا ��h� ،��S" ��� ھم��ان ا��i��U ا�
�� G���
 م�X i#�Wوع ا��DE 75ا��MھH وا��X ��CDEا� i��¸ة ا���Q% "ھ 
CDEر ا���E� ا اMھ 
X �Y�ّC' يMوا� ،


، ومH�% �CY ا���Eوى أو ا�Y"ازل. ����  ا�
��ء و�CDXء ا��@�ب   #� �S ي ��مMوا��ور ا� ،
��U���S Gن ا�Y"از��C�و  �� أن ا�$"دة إ�c إ�ZRء ا�

�G م�ى و�Xة ا�ZY"ص MCSا ا����ل ا��h"ي، وم�ى ���UJھ� و��UJھ�  -�#c و�� ا��h�'� -وB_ ا` i���B
��� ا ھ���م�ت � 
X ء و(��ھ��CDEھ� ء ا� G�S �b�Dل ا�����G م�ى ا� i��' ��S@��ھ� مG ا��CDEء، %

.��B������ وا ���Zد'� وا�$#��� وا���  ا ��
  �dوا 
#�ZEJ e��S ر%�ت���
 76وأf��S ا���Zدر �G ھMه ا�#�@��� ا�Rأ GS ��hم Gم e% ض�^ ��R ،


 (ت ا��Aب ����
 (1471ھـ/875ا��#��� ا�"���'Rه أM��#J1509ھـ/914م)، و"Sم)، وأ  
b��Tس ا��T$ا�
�����
 م��eb ا���h وا��$"ذة، وم� �� ا�ZJل S"ا�� ا�$��Aت ا ��X77.  


 ا�$�'� م��X Gوى أ�Aم ا��@�ب ا`وB_، وا��
 �TJھhJ G"ي �"ا  �زل ا��Tز�
 وا���زو�
 وا�"���'

 ا�Y"ازلX i��Uى ا��"����R G"رھ� ا�D"ي �#c م ¹TYJو ،
CDEا� �#����S �C�'�Y�78�#�Cd"^ c و.  

��ء ا��@�ب ا`   #���� ا��DE ا����Y� �Y�Tط ] Gم �T�$J 
و��R ،_B وا���و'G ا�Y"از�
 مG ا���EYZت ا��
 _Bب ا`و�@��� ��X ا��CDEء �CCDX و��Xوى م��'�CW، وا���ول ا����
 'G�T ھMا ا���Yط، وم��ھ�� �CDXء ا��

:��X  
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  )03خ ح: ا�qjا!� ا�fg"�� 31 ا����ط (ا��#� 
  

  

   3/05 ا�"�از�q��� :�~��y3ات ا
!��ج ا�
:
#'��% ��B�Bط أ�D� 
X 

 ا�Y"از�CDEات ا����ج ا�n����hJ G�'� م'  


 ا�Mي H�% ��n�WJ ا�Y"ازل '�Tز ��رة ا���'$� ا�ABم�� �#c م��'�ة  •X�$�إن ا��nWون ا�
 .��W'اث ا���ر�R`ت واAم�$��i#�W ا�� �Bدرا Gه م�X"J م� م� ،������  ا���@��ات ا�nم���� وا�

• ��
 �"ز'f^�� i (وا�����VJ G"ر ا���D"ن ا�ABم
، ���J.schachtق ا`� ��Bدرا 
X (
 �]�Wا� ��W'ث ا���ر�hS`ا e� 
X �Yدة م�E�B "ع إ��� وا�م ا��nَ#َ' ،ا��S ���Yازل م"Yا� H�% �T�$'


  . ��S79@�ب ا�ABم

• S G���C��#c ا����CS G�ZZW مG ا��CDEء وا`["���G وا� ��TR ازل"Yا� f���م�، $#"م ا��'�� G
�� �C�X ا���ر'�.S ت�ZZWا�� Gد م�� c#� �h�EYم �]"Z� �$J ��  وإ�

أم�ا   م�Yص م�B  �Y�راك e مG أ���ل ا��VWب ا���ا�
 أ[�T إن ا��$�مe م� ا�Y"ازل %�� •

 وا�$���ي، '$��ي ��دة أدب ا�h"���ت ا��b�D ا��Eاغ ا�Mي B����#c ا ھ���م h��S�ث ا� �B�Bأ

�"ا�i ا�HWY ا�$���� مG ���'� ا�$�C#$�' �Z م�دة [���S �hم���ز  وھ�Mا �XنS ى"�Eظ ا��E�Rا

 ا��V"ر X �Xا�$�ر HWYه ا�Mوم"�� ھ �������را�J �Bر'� ا�$D#��ت وا����ج ا���Eي، و�R%�� ا�

.
W'ا���ر  

• ��� ا����H ا������ ��QJه مWJ �'��� G  ا�$G�S ��A ا��و�� وا�S ازل"Yز م��م�� ا��TJ� Gر م"V

 ��Y'� ھMه ا���EYZت X �#��"ده و(��ب ا ���Cد مMY زمS G$��، أ[�T مG ا�� Gم �)���S ،�DEا�

.�Yم ��Cات م��X 
X ات"�Eا� �Bو �YW'ر�J  W' ���X �'�ا�� e�ZhJ  

•  �Bر����� أ�fV ط�S$� ��'�ا �#% ،�aERو 
����
 VJ"'� ا��MھH ا�X ��CDEازل ا�"Yا� f��Bھ
VY�
 ا�X ��CDEا�.�DEا� c#�  ����S �D�'� وم��'�ة ا�$�Z م� أT] cEd@� ا����د 

hا��05| ا����  w"vر  �"�ان ا��vا��  
��Ehم�زوق ا� GSر -  م)1439ھـ/ 842(ت  ا�Cط ����J 
X 
   ه ا���(� ا��وم
.ا����e ا��"م


 إ��Tت ا���ف �²مX �Zع ا���Bإ  
���ن:  -Tى  285ا�"�Eوا�


 ا��$��ر.X "دة�م" 
  د1783م ور��  -

) cB"م GS 
h' 

 �"ازل م�زو�� -  م)1478ه/883ا���زو�X ��"Y��  م�Dh  ا��رر ا�

B"Y��� iB"' GS ا�hت  م)

  م)1490ھـ/895
- Zا� G�hا� 
Sأ c#�
 ا��د X ��DEة ا��Z�@ ��

  "��ز�� ا�T�ع"
  م�Dh 12531خ ح 


#�@��T� ا���'� ا� GS ��hم 
  م)1504ه/909(

��G مG ا���Yب ا���Eر "��ز��  -#���#c ا� H�' ���X
  أھe ا�Mم�"

  د م�Dh 1602خ ح 

 
h' GS ��Rأ 
�ا�"���'
  م)1509ھـ/914(

��ء -#�ا��$��ر ا��$�ب وا���م� ا��@�ب ���X Gوى 
  .ا��D'�X وا`���� وا��@�ب

- �Yوط c#� H#) Gم م��Rن أ��S 
X �����أcYB ا�
�#�� مG ا�$�S"Dت  HJ��' وم� ���C' رى و���ZYا�  

  وا�nوا��.

- �Dhم  
  
  
- �Dhم  

�$� ا��@�اوي � 
Sأ GS ون�D� ��hم
  م)1523ھـ/ 929(ت

  

-  G��#����م� ا� �E% Gل م��D� G��ا���³ وا��
  "��ز�� ا�T�ع"

- �Dhم  
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•  ��CDEا� �Bر���G ا� n���� مG ا��"� �#^ ��أf��S م�ى ��اء ا���hة ا�$#��� ا��
 ��CJ�C ا���DVY م
.��S�@���ر�B ا`������ وا�#� ��]"Z^ cV�  ا������� ا�������، وأ

:��r�jا�  

 ASد ا��@�ب   X 
����ا�ABم
، S"اAJ �VBمMة ا�م�م م��� (رcd هللا ����X ،(�Y"ا ��R  ا���� ا��DE ا�

 G'�ل ا�n' �� ،�DB�S �Y� �CY�
 ھ��#� ا��DE ا�ABم
 ��S@�ب، و�"اة ا����ة ا��
 J"��ت X 
Bس ا��ا�B`ا
  وا�$#� وا���E واµداب U�E�J ظ�C�A ا�"ار�X إ�c ا��"م.

   fZ�^ي اMازل ا�"Yا� �DX ذ�� G� ��"���  ��#��S م�DVY ا�@�ب ا�ABم
 م��R G ا�U�Yة، وا�Mي ط�أت 
���ق.��S 
�VJ G"ر ا��DE ا�ABم �C#ZX G��  J@��ات   '

       �Bر��
 ا�Y"ازل، �� د ���ن: ھ" EJ"ق ا�X i��Uا�� "h� �Cھ��Jوا ��S�@�إن اھ���م ا����$��ت ا���CDE ا�
Sع أ"YJو ،i��Uم��ل ا�� 
X ��S�@��#�C م� �C���S ا��X�DQا������� ا��EJء و�CDEم�ت ا���� "اب ا��DE وJ$�د اھ�


 وأ��Rم� ��DX "h ا�Y"ازل. CDEا� ��Eه ا���Jا c#� ���B �^آ eم�����، وا�Mي ھ" ��  وا ��
�@�ب ا`وB_  إذ       ��S �������#�� م�CDX eَT� Gء ا� ���$��#�T�$'- c ا��i��U ا�Y"از�
 ھ" ا`B#"ب ا�

'�hا�� ��و�-  

 ا�Y"از�CDEا� i��Uا�� �%�R ر"VJ 
X �'"�R ء دورا�CDEأّدى ا� �Dو� ،
CDEط ا���Yاء ا����
.
�G م�ى VJ"ر �DX ا�Y"ازل ��S@�ب ا�ABم ��D�DR رة"] �T�$J 
��DVY، وا����S  

  

  ��p�d ا���vدر وا���ا{�:
 ا���vدر ا������:

�� اR�X GS"ن .1hم GS 
#� GS اھ���S799(ت إT'�ھـ)، ا� 
hم GS م"نUم :�J ،HھM���ء ا�#�
 م$��X أ���ن X HھM��ج ا�
     م.��S ،1996وت، 1ا��'G ا���Yن، دار ا���H ا�$#���، ج

��ن، دار اGS ا��"زي، ج أ�AماGS ا���D ا��"ز'�،  .2#B ة آل��T� "Sأ :�J ،G���G رب ا�$�� G�$�"�، ا��'�ض، 1، ط1ا�
 م.2002ا��$"د'�، 

�� ا��YEhو .3hم �B�Dا� "Sأ �T����� ا�����B، ا�Bم� ،��VS ن��Q��� أS" ا`��Eن وhم :�J ،i#�ي، i'�$J ا��S i#W��ل ا�
 ،��"J ،وت��S ،
��Qا`ول وا� ��Dا� ،�D��$م.1982ا�  

��(ت .4R`ا GSا e����Bا�"��� ا "Sن)، 807أ���#�S ����'nر'� ا��و�� ا��J �B�S �Tط) G'م� 
YS دو�� 
X G'��Yا� �dھـ)، رو
B 
  م.A2001م�، م���T ا��X�DQ ا��'��Y#� ��Y وا��"ز'�، م�J ،�Z: ھ��


(ت .5#�@�
 ا�h' �'�%ز "S883أ ���TV#� 
S�$دار ا����ب ا� ،
���R ر��Wم :�J ،ازل م�زو��"� 
X ��"Y��ھـ)، ا��رر ا�
 م.2009، ا��nا�b، 3وا���Y، ج

�� اGS م�'�(ت .6hم GS ��hهللا م �T� "Sذ%� ا`و��1014أ 
X ن���Tطھـ)، ا� ،��T��$Qا� �$TV���ن، ا��#�S ء��، �1ء وا�$#
 ،�bاnم. 1908ا�� 


(ت .7�
 ا��Z#Dدي ا`���#� G�hا� 
Sز'�، د.ط، 891أ"�#� ����� أS"ا`��Eن، ا���%� ا��"�hم :�J ،دي�Z#Dا� �#Rھـ)، ر
 ،��"J1981.م  

�� �Rج [�دق، م���T ا��X�DQ ا��'��Y، ا��Dھ� .8hم :�J ،��Xھ�ي، ا��@�اnا� ��S 
Sة، د.ط، د.ت.أ 
�� ا��C�ي ا�"زا�
(ت .9hي م��B c��� 
S1342أ ��hم :�J ،��CDEازل ا�"Yا� 
X م������ة ا���Y ا���م)، ا�Y"ازل ا�Z@�ى ا�

��ن، دار ا���H ا�$#���، جQ� ���  م.��S ،1971وت، ��YTن، 1ا�

(ت .10��TYا�� �S�S ��Rم1036أ ��hم :�J ،ج�T'���S ��� Gم �X�$���V، وزارة ا`و��ف وا���ون ھـ)، %�E'� ا����hج �

�#�� ا��@���S، 2ا�ABم��، ج�  م. 2000، ا�
�T�هللا ا��Cام�، م�Y"رات %#�� ا���"ة ا�ABم��، ج---.--- .11 ���hا� �T� :�'�DJ ،ج�T'�ا� n'�V�S ج�C�S ا e�� ،2.ط�Sا�� ،  
12. )
��� c�h' GS ا�"���'Rوى914أ��X G�وا`���� وا��@�ب، �J:  إ��D'�Xأھe  ھـ)، ا��$��ر ا��$�ب وا���م� ا��@�ب 


، م�Y"رات وزارة ا`و��ف وا���ون ا�ABم��، دار ا�@�ب ا�ABم
، ج�R ��hوت، 1م��S ،1981.م 
�G ا���Wوي، ا��"ء ا�Aم� `ھe ا��Dن ا����B ا���Cي، دار ا���e، ج .13Rا�� �T� GS ��hم G'�ا� ��  ، ��Sوت.1، ط�1
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(ت .14Xا�Dا� G'�ب ا��C�684ح، ھـ)، ا��Eا� �T�
 وا�م�م، �J: أS" (�ة d�Dت ا��X�ZJم و��R`ا G����n ا���Eوى J 
X م��R`
��ت ا�ABم��، ط"TV�  م.B ،H#R ،1995"ر'�، 2م���T ا�


، ج .15$��Zدار ا� ،
E�E$ا��زاق ا� �T� :�J ،م��R`أ["ل ا 
X م��Rم�ي، ا�µا ��hم GS 
#�  م.2003، ا��'�ض، 1، ط1
16. �
 ا�Xا��� �T� 
#�
(ت�T756 ����� :�J ،وي���T#� ا`["ل �#� cج ا�"["ل إ��CYم c#�
 ��ح ا���CYج X ج�CSھـ)، ا�

 م.��S ،2000وت، 1مG ا�$#��ء، دار ا���H ا�$#���، ج
17. )
�T����ض ا� GS cB"م GS ض����T� ا��Dدر 544 :�J ،م��� HھMم مA��$��X أ� �����ھـ)، H�J�J ا���ارك وH'�DJ ا�

�#�� ا��@���S، 1، ج2ا`و��ف وا���ون ا�ABم��، ط ا��hZاوي، وزارة�  م.1983، ا�
��G'�S(ت .18 n'n$ا� �T� Gأم� ��h1252م ��hم 
#��T� ا��"�"د و ��Rدل أ�� :�Jو �J ،ر��W�ھـ)، رد ا����hر �#c ا��د ا�

�� وا���Y وا��"ز'�، طT$� ^�[�، ج�TV#� Hا��� ����  م.2003، ا��'�ض، 1م$"ص، دار 
19.  
#� GS ��hتم)
�� ا��"%��hم GS1250 ،ا`��ي  ER 
Sأ :�J ،ا`["ل �#� Gم �hا� ��DhJ cل إ�"hEھـ)، إر��د ا�

  م.2000، ا��'�ض، 1، ط2دار ا���E#�، ج
  :ا����{h وا��0ا��� 

�� �X GSرس GS ز%�'�(ت .1Rج395أ ،��Eھ�رون، دار ا� ��hم مA��T� ا� :�J ،�@#ا� ��'�Dوت، 4ھـ)، م$�� م��S ،1979.م  
2. ��hر(ت م"aYم GSم��م ا GS711،وآ^�ون ��Tا�� 
#��T� هللا  :��DhJ ،ن ا�$�ب�� ، ا��Dھ�ة، د.ت.1، ط11ج ھـ)، �
�� D$' GS"ب ا���Eوز آ�Sدي(ت .3hوت، 817م��S ،��Eا����، دار ا� iB"' :_Td ،_�h�  م. 2005ھـ)، ا��Dم"س ا�

، م$�� �@� ا��CDEء (إ��#�nي، .4T�Y� م� [�دق�Rو 
�� رواس �#$� �hم  ��Yوا� ���TV#� �b�EYدار ا� ،(
S�� ،
���X

  م.��S ،1988وت، ��YTن، 2وا��"ز'�، ط
  ا���ا{� ا������:

�� ا��Vھ� ا��ZY"ري، م�%n درا�Bت ا�"R�ة ا�$���S ،��Sوت،  .1hم :�J ،�'�ك �"("ف، ا���ر'� ا����م2007.  

 ا�ABم، م���T ا����ف وم��S ،�C�$TVو .2X �'ا���� �E�#X ،
��Z�hم 
hT] ،م، 1946ت  

، مTV$� ا��$�رف ا���'�ة، ط .3����
 ا��MھH ا�X �R�Tا����ي، م ���  م،1993، ا���Sط، 1

 ا�Y"ازل ا���CDE، ا���$�� ا��@�i��U�#� ��S وا������ وا���Y، مTV$� ا���'�ة، ط .4X ات�a� ،
�R ��hء، 1م���Tا��ار ا� ،

 م.1999

 ا .5X مABا� 
X د�C�� ھ� ا�Yم م�%"ر، مAB ��hطم ،f'"م$� ا���� ،�'�b�D$وا� ��CDEم ا���R`1 ،f'"م1973، ا��.  

 �Jر'� ا�@�ب ا�ABم
(ق .6X ث�hSأ ،������� �h�X، ا�Y"ازل ا���CDE وا�hداب وا�$#"م 15-12ھـ/9-6مµرات %#�� ا"�Yم)، م

��، ا��ار ا����Tء، "TVد%�"راه م ���Bر ،�����  م.1999ا��
7.  �Y���ي، �DX ا�Y"ازل Zا� cEVZا����، ����ون، طم �Tم�� ،��CYوم �W'ر�J ������ م.2007، ا��$"د'�، ا��'�ض، 1ا�
، دم��، B"ر'�، 1مB cEVZ$�� ا�GW، درا�J �Bر'�DE#� ��W وأ["�� ا ��Jھ�ت ا��
 ظ�Cت ��X، ا���%� ا���h�ة �#�"ز'�، ط .8

 م.1984
9. ،

، دار ا�@�ب ا�ABم����
 م�Zدر ا��DE ا�X ت�Bدرا ،
  م.��S ،1988وت، ��YTن، 1ط م��#"ش م"را�


، ط .10T���
 ا���D�TVت ا��$�[�ة، دار ا�X 
CDEا� e�
، eTB ا �E�Bدة مG ا�Y"ازل وا���Eوى وا�$#�Rnا� �Tدم��، 1وھ ،
  م.2001

:�mا�����ات وا-ط�ر 
1. e����Bا���ر إ 
X �������
 �"ازل م�زو��، درا�B و��DhJ، رe�Y� ���B در�� ا�X ��"Y��إ��اف:  '� ا�"�S،_�B%�ت، ا��رر ا�

���، ��م$� م�Y"ري، ���Y�VY، (�� م�Y"رة، (��
، %#�� ا�$#"م ا������� وا ���A�X n'n$ا� �T� م).2009-2010
2. GS ���S ��B ،��Rا��رر أ ��"Y��
 ا�X م�زو�� �"ازل 
d�D#� 
Sز%�'� أ 
h' GS cB"م 
#�@� درا�B ،)ـھ883( ا���زو�
 ا�

��DhJق وAVا� eb���
 ا�$#"م د%�"راه در�� �e�Y و�Rأط� ،�X م��، ا�$#"مABإ��اف ا� :
B"' ،اري"Cا�$#"م  ا� ��#%
�� ��م$� ا������� وا�$#"م ا�ABم��،Rأ GS ،�#S ،رة، (�� وھ�ان"�Yم2018-2017( م(.  

3.  ��W'ا���ر �Sا���� 
X ازل"Yدور ا� ،
#� GS ط�ھ�–) G���Dا� 
X ��، أط�و�C� e�Y� �Rدة م) ��"ذ�15-14ھـ/9و�8"ازل ا`���
�bاnم$� ا����رة، "�Yم ��) ،����� م).2014-2013، (2د%�"راه �#"م، إ��اف: ا��hج ���E، %#�� ا�$#"م ا������� وا ��

��Dدة .4"S در�Dا� �T�) G���Dا� G�S _Bب ا`و�@�
 ا�X ��CDEا� �%�hم، 15-13ھـ/9-7، ا�"#�م)، أط�و�C� e�Y� �Rدة د%�"راه 
 �E�V� :إ��اف�bاnم$� ا���� ،�����  م). 2015-2014، م�Y"رة، (��S2ري، %#�� ا�$#"م ا������� وا ��
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�"ح .5� �'�X د�Cا�� eb���� ��DhJو �Bدرا ،
�c ا���زو��� GS cB"م GS 
h' �'�%ز 
S` ازل م�زو��"� 
X ��"Y��، ا��رر ا�

 ا���ر'� ا�X ���������hSز، %#�� ا�$#"م ا�������  "�B_، إ��اف: إ�Sاھ��وا�'��ن وا�MYور، ر���B مD�م� �e�Y در�� ا�

���، ��م$� م�Y"ري، ���Y�VY، (�� م�Y"رة، (�� م).2011-2010وا ��
6. i'ا��� ��hم ،�dا��رر ر ��"Y��
 ا�X م�زو�� �"ازل 
S` �'�%ز 
h' GS cB"م GS c��� 
#�@� ت( ا���زو�
 ا�

��eb ا���Yح وا� و��DhJ درا�B ،)م1478/ھـ883� در�� �e�Y أط�وA' �Rء وا�#$�ن وا��Caر وا�$�د وا���dع وا��DEYت،�
�#"م د%�"راه 
X م��، ا�$#"مABإ��اف ا� :G�Rا�$#"م %#�� ز�"ر، أ ������� ��م$� ا�ABم��، وا�$#"م ا��Rأ GS �#S، ،وھ�ان 

 ).م2016-2015( م�Y"رة، (��
7.  Gم ������� GS مV#� ا��م��، ا�Y"ازل ا���CDE ا�hم ���Bر ،��D�TVJو �'�a� �Bدرا ،
�^Aل %��ب ا��$��ر ا��$�ب �#"���'


 ا��DE، إ��اف: GS ��B �"اب ا��$��، %#�� ا���'$� وا��را�Bت ا�ABم��، ��م$� أم ا��Dى، X ��������مD�م� �e�Y در�� ا�
 م.2011(�� م�Y"رة، ا��$"د'�، 

8. _Bب ا`و�@�
 ا�X i'وا�� 
CDEب ا��VWا� ،
VD�
 �"ازل م�زو��، ر���B مD�م� �e�Y  ھ�Yء �X ��"Y��مA^ Gل ا��رر ا�
 �Y�VY����، (�� م�Y"رة، ��م$� �����رة، %#�� ا�$#"م ا������� وا ���
 ا���ر'� ا�"�B_، إ��اف: �Aوة X ��������در�� ا�

 م).2012-2013، (2
  ا���'ت وا�ور�mت:

�� ا��$��ي، ا�Y"ازل ا���CDE ورX�ھ� �#$#"م ا� .1Rعأ ،������#� ا���ر'� م�Q ، م�#� ا�$#"م ا�� �����  م.2016، ���ء �28

 ا��@�ب ا`وB_ مA^ Gل ا�ZY"ص ا���CDE ا�������، م�#� اµداب وا�$#"م ا�������، ��م$�  .2X د"Cوا�� ا�� ،
S�V��YBء 

  م. 2011، 12ا`م�� �T� ا��Dدر، ���Y�VY، ع
3. �CDX �Y�
، �DX ا�Y"ازل E]و n'n$ا� �T� م. 2018، 4، ع4ء ا������� ا��@�ر�S أھ���� و^�Zb�Z وم��nا�J، م�#� ا���Cب، م�
4.  �C$ل ا�A^ 
�@�ب ا�ABم��S 
X�DQا��$�ع ا� 
X ى ودوره"�Eم��ل ا� 
X 
�����T� هللا ا��# 
Sد أ"C� ،G'�داوي �"را��)

 �����
 مA^ Gل �"ازل ا���زو�
، ا`%�د'��� �#�را�Bت ا ����'nوا��ا���������، ع��  م.2017، �"ان 18، ��� ا�$#"م ا ��
5.  i��Uھ� ا���Yل م"R 
Yا�"ط cD�#�
 ا�X ة�D#ء م�زو��، م�ا^#� م��#� �Y�
 ا�Y"ازل X i��Uا�� �CYم ،�X"#R"S Gا`م� ��hم


 ا���ر'� وا���hرة ا�ABم��، دارX �hT#� ي�bاnب ا��"Yا�� �TWم ،������
 م���Eت ا�X �C�ذ��
 و�CDEا� � 
hT] ���TV#
 ،�bاnم$� (�دا'�، ا����وا��"ز'�،  ��Yي 15و14وا��E�X2015.م 

 ا�/�ا��:

1- �R"ت ا��Bدرا n%ري، م�"ZY��� ا��Vھ� ا�hم :�J ،�'�ك �"("ف، ا���ر'� ا����وت، ��S ،��S�$84م، ص2007ة ا�.  
�e ا���Dوان  'M%� ا�nھ�ي:  -2��e م�Z وأول �
 ا����ق وھMه ا���Tل �#c آ^� X ل أو��ن�T�و ���S ل�T� أن أو��... "

�� �Rج [�دق، م���T ا��X�DQ ا��'��Y، ا��Dھ�ة، صhم :�J ،��Xھ�ي، ا��@�اnا� :�aس...". ا�"�-102وآ^�ه أ�cZ ا�
110.  

3- aYم GSوآ^�ون،ا ��Tا�� 
#��T� هللا  :��DhJ ،ن ا�$�ب�� .656، ا��Dھ�ة، د.ت، ص1، ط11ج "ر، �
 .957م، ص2005ا���Eوز آ�Sدي، ا��Dم"س ا��iB"' :_Td ،_�h ا����، دار ا���S ،��Eوت،  -4
��ي، �DX ا�Y"ازل �Y� ا������� �Jر'�W وم��CY، م���T ا����، ����ون، ط -5Zا� cEVZد'�، ا�1م"$�م، �2007'�ض، ، ا�

 .15-14ص
6


 ا���زو�
 (ت  -#�@��c ا��� GS cB"م GS 
h' �'�%ز 
S` ازل م�زو��"� 
X ��"Y���� ر�d، ا��رر ا�hم i'ا���
�G ز�"ر، %#�� 1478ھـ/883Rم��، إ��اف: أABا�$#"م ا� 
X م"#�م)، درا�B و��DhJ، أط�وe�Y� �R در�� د%�"راه 

ABوا�$#"م ا� ������� S GS#�، وھ�ان، (�� م�Y"رة، (ا�$#"م ا��Rم$� أ��23م)، ص2016-2015م��، . 

 ا�Y"ازل ا���CDE، ا���$�� ا��@�i��U�#� ��S وا������ وا���Y، مTV$� ا���'�ة، ط -7X ات�a� ،
�R ��hء، 1م���Tا��ار ا� ،

 .11م، ص1999
�#� ا���ر' -8 ������� ا��$��ي، ا�Y"ازل ا���CDE ورX�ھ� �#$#"م ا��Rعأ ،�����م، 2016، ���ء �28 م�Q ، م�#� ا�$#"م ا��

  . 88ص
�� وا���Y وا��"ز'�، ط -9�TV#� �b�EYء، دار ا��CDEم$�� �@� ا� ،
T�Y� م� [�دق�Rو 
�� رواس �#$� �hن، 2م�YT� ،وت��S ،

  .356م، ص1988
و�� '��وا �C�X روا'� �G أھe ا��MھH  ا���Eوى وا�"ا�$�ت: ھ
 م��eb ا�CVTY�B ا����C�ون ا���U^�ون ��� �B#"ا �G ذ�� -10

:�aا� .Gم��D���� م$"ص، دار  ا�hم 
#��T� ا��"�"د و ��Rدل أ�� :�Jو �J ،ر��W���G'�S، رد ا����hر �#c ا��د ا� GSا
�� وا���Y وا��"ز'�، طT$� ^�[�، ج�TV#� Hا��� ����  .70م، ص2003، ا��'�ض، 1
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11- Z��� �Z� GS ا��اودي ا`�"�S أو ا��"ا�Sت: مG�S G ا���H ا�Rأ  ER 
S` �S"�`وا �#�B`ا :�%M� ل���
 ھMا ا�X �EY


 (ت307(ت�S�Dا� ��hم GS 
#� G�hا� 
S` �S"�`ه) و(��ھ�.403ه)، وا  
12-  .�C�#� �TVY' �S�B 
CDX د�C��أو ا ���Tم 
$'��J  � ��"'   
��، وا������#c ا� �bر�Vات ا��������eb: وھ
 ا��ا�

�Tوھ :�aط ا� ،
T���
 ا���D�TVت ا��$�[�ة، دار ا�X 
CDEا� e�
، eTB ا �E�Bدة مG ا�Y"ازل وا���Eوى وا�$#�Rn1ا� ،
 .09م، ص2001دم��، 

وا���h ا[�RAV: ھ" ^�Vب ا���رع ا��b�X ��E�ة �����، ومH�% G ا`��Rم �M%�: %��ب أ��Rم اeCB GS و%��ب ��م�  -13
S �'��Dا� Gل مn� ��
 أ["ل م��eb ا`��Rم �X م��Rم�ي، ا�µا :�aو(��ھ�. ا� 

 ا��B�D ا��Tز�S` م��hوا� G��E���


، ج$��Zدار ا� ،
E�E$ا��زاق ا� �T� :�J ،م��R`136م، ص2003، ا��'�ض، 1، ط1ا.  
14- ) 

 ا���زو�#�@�
 GS م"cB ا�h' �'�%ز 
Sأ 
d�D#� ازل م�زو��"� 
X ��"Y����، ا��رر ا�Rأ ��B ���S GS883 ،(ه
�� S GS#�، دRم$� أ��اري، "Cا� 
B"' :م��، إ��افABا�$#"م ا� 
X د%�"راه ا�$#"م ��در e�Y� �Rأط�و ،��DhJو �Bرا

   .50-48م)، ص2018-2017وھ�ان، (�� م�Y"رة، (
�ا��DE �@�: "ا��Eء وا��Dف وا��Cء أ[e وا��h] �R، '�ل �#c إدراك ا��
ء وا�$#� �S" أم� ا[D' :�RAV"ل ا�م�م ا� -15 
�T

�H مG أد���C ا���ZE#��". ا��a: ا�X GSرس، م$�� 756(ت���
 ��Sن R�ه ��US: " ا�$#� ��R`�Sم ا������ ا�$�#�� ا�X (ھـ
�� ھ�رون، دار ا���E، جhم مA��T� ا� :�J ،�@#ا� ��'�Dوت، 4م��S ،1979442م، ص ،�S��. ا���Eوز آ�Sدي، ا��Z�ر ا�


 ��ح ا��1250YصX ج�CSا� ،
�T��� مG ا�$#��ء، دار ا���H ا�$#���، ج. ا���� :�J ،ج�C1 ،وت��S ،200028م، ص .  
��ن، دار ا���H ا�$#���، ج -16Q� ����� ا�hم :�J ،��CDEازل ا�"Yا� 
X م������ة ا���Y ا���، 1ا�"زا�
، ا�Y"ازل ا�Z@�ى ا�

  .66م، ص��S1971وت، ��YTن، 
17-  Gو(��ھ� م ،�CJMمAJو �$Sا`ر HاھM�
. ا��a: أ[�hب ا���G ا`وزاRا�� �T����Eن ا�Q"ري و% G'�C����� ا�b`ا

، دم��، 1مB cEVZ$�� ا�GW، درا�J �Bر'�DE#� ��W وأ["�� ا ��Jھ�ت ا��
 ظ�Cت ��X، ا���%� ا���h�ة �#�"ز'�، ط
  .71م، صB1984"ر'�، 

  .67ا�"زا�
، ا��Z�ر ا����S، ص -18
19- Yا� 
X i��Uا�� �CYم ،�X"#R"S Gا`م� ��hم i��Uھ� ا���Yل م"R 
Yا�"ط cD�#�
 ا�X ة�D#ء م�زو��، م�ا^#� م��#� �Y�"ازل 

 ���TV#� 
hT] م��، دارABرة ا���hا���ر'� وا� 
X �hT#� ي�bاnب ا��"Yا�� �TWم ،������
 م���Eت ا�X �C�ذ��
 و�CDEا�
 ،�bاnم$� (�دا'�، ا����وا��"ز'�،  ��Yي 15و14وا��E�X2015144م، ص.  


 م���J �CY ا� -20X و����
، H�J�J ا���ارك، 36�T����ض ا� 
d�Dا� :�aي. ا�"T� �'�R أ ف �$Sوأر ،��CDX ��U�أ�i م
�T� ا��Dدر ا��hZاوي، وزارة ا`و��ف وا���ون ا�ABم��، ط :�J21، ج ،��S�@��#�� ا��  .473م، ص1983، ا�


، ا����� ا����S، ص -21�R ��h23،27م�  .�S�68، ص. ا��a: ا�"زا�
، ا��Z�ر ا�

، دار ا�@�ب ا�ABم
، ط -22����
 م�Zدر ا��DE ا�X ت�Bدرا ،
  .117م، ص��S ،1988وت، ��YTن، 1م��#"ش م"را�
�� ا`م��X"#R"S G، ا����� ا����S، ص -23h144م.  
24- Jو �'�a� �Bدرا ،
��� GS مV#� ا��م��، ا�Y"ازل ا���CDE ا������ مA^ Gل %��ب ا��$��ر ا��$�ب �#"���'hمTV ،��D�


 ا��DE، إ��اف: GS ��B �"اب ا��$��، %#�� ا���'$� وا��را�Bت ا�ABم��، ��م$� X ��������ر���B مD�م� �e�Y در�� ا�
  .39م، ص2011أم ا��Dى، (�� م�Y"رة، ا��$"د'�، 

25- :�aا� .�#Qم �Cم�� Gم �C����� ABم م�%"ر،  ا��D#�� ھ" ا�$�DS e"ل ا�@�� م��R ��) G م#nم� %M^U ا�$�م
، وأ^M ا�hم

 ا`��Rم ا���CDE وا�$b�D�'�، ��م$� ا��"'f، طX مABا� 
X د�C�� ھ� ا�Y1م ،f'"429م، ص1973، ا��.  


، ا����� ا����S، ص -26�R ��h40م.  
27- G�
 ا�#@� ��Tرة X ل أ��"Zh��HR�] G ا� 

 ا�#@�: مU^"ذ مG ا��C� وھ" ا����D وا����V، و'eDY ا��"%��X د�C�� ا 

 .�Cدي إ����
 ا�TY�Bط ا`��Rم ا������ مG أد���aY��S �C ا�X �Cل ا��MS :�RAV]ن، أم� ا�% e$X أي 
X �B"اغ ا��E�Bا

 ER  ا`��ي، دار ا���E#�، جSأ :�J ،ل"hEإر��د ا� ،
. اGS 1025م، ص2000، ا��'�ض، 1، ط2ا��a: ا��"%��

  .336، ص4��G'�S، ا��Z�ر ا����S، ج
28- �C���
 ��R أو أ��Rم ^�[� دون أن �J"ن  '�Dل ا�X �Cوم�� �C#T� Gم �S�hZوا� ��b`�% م��R`ا ���� 
X 
�E' :�#V�ا�

�� ABم م�%"ر، ا����� ا����S، صhم :�aا� .H#V' م� e% 
X د�C�� ا c#�  .��362 ا�D�رة 
�� GS مV#� ا��م��، ا����� ا����S، ص -29h32م.  
��Tرة -30 :�Rوا cY$�S ا�$�ف وا�$�دة  
hT] :�aا� .���#��Y� ا��TVع ا� ��"TD�
 ا�EY"س مG ا`م"ر ا�����رة ا�X �D��' ���


 ا�ABم، م���T ا����ف وم��S ،�C�$TVوت، X �'ا���� �E�#X ،
��Z�h213م، ص1946م.  

، ا����� ا����S، ص -31�R ��h30م.  
�� ا`م��X"#R"S G، ا����� ا����S، ص -32h145م.  
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��Dد -33"S در�Dا� �T�) G���Dا� G�S _Bب ا`و�@�
 ا�X ��CDEا� �%�hدة د%�"راه  م)،15-13ھـ/9-7ة، ا��C� e�Y� �Rأط�و

�bاnم$� ا���� ،�����-867م)، ص2015-2014، م�Y"رة، (2�#"م، إ��اف: ���S �E�Vري، %#�� ا�$#"م ا������� وا ��
868.  

34- J �� �J��h� f���J 
��زو��، إ  أن ا���Zدر ا��S Uوا��ه و�� و�� �' c#��J �%Mر'� م�Aده، وإ��� أ��رت إ�c أ�� درس 
 :�'�DJ ،ج�T'�ا� n'�V�S ج�C�S ا e�� ،
��TYا�� :�aا� .�YJ �Y'�م 
X �� م�زو�� 
X ء��Dا� �V^ c�"Jو ،
�c ا���زو���

�T�هللا ا��Cام�، م�Y"رات %#�� ا���"ة ا�ABم��، ج ���hا� �T�
، ا��رر  . أS" ز%�'�606-605، ا���Sط، ص2#�@�
 ا�h'
�� وا���Y، ج�TV#� 
S�$دار ا����ب ا� ،
���R ر��Wم :�J ،ازل م�زو��"� 
X ��"Y��  .386م، ص2009، ا��nا�b، 3ا�

�� م��V، وزارة ا`و��ف وا���ون ا�ABم��، ج -35hم :�J ،ج��h�
، %�E'� ا���TY2ا�� ،��S�@��#�� ا��  .276م، ص2000، ا�
36- ،
�T����ض ا� 
d�Dص ا� ،�S��  .181-180ا��Z�ر ا�
37-  ،�S���� ABم م�%"ر، ا����� ا�hم :�aرھ�. ا��T����م ا cإ� "��'  YS ��D�J �� 
ا�����Z ا���B#�: أي ا���D#V ا��

  .287ص
��ن، دار أ�Aما�Mر'$�: ھ" م� %�ن و�B#� وط�'�D إ�c ا��
ء. ا��a: اGS ا���D ا��"ز'�،  -38#B ة آل��T� "Sأ :�J ،G�$�"� ا�

   .147م، ص2002، ا��'�ض، ا��$"د'�، 1، ط1اGS ا��"زي، ج
�� ا`م��X"#R"S G، ا����� ا����S، ص -39h146م.  
40- 
�
 مD�م� %���S ا��$��ر ا��$�ب: "��$��X f مG م��C'�^U ا�$G�'�Z وم�D�م��C، 914(ت 'D"ل ا�م�م ا�"���'X (ھـ


 أم�%�Y، وا�W�Bا�� مG م�X ه�Q%أ c#��� ا�"�"ف $' ���"م م� 
X �T)ر ،�D'وط� �#hم م�CTوا� ،�D'�EJده و�T�� ،�Yم�

، م�Y"رات وزارة ا`و��ف �R ��hم :�J ،ب�$�
، ا��$��ر ا����TT". ا��a: ا�"���'S ��`ا �E�ا��S �EY، وم��

  .1م، ص��S ،1981وت، 1وا���ون ا�ABم��، دار ا�@�ب ا�ABم
، ج
�� ا�T#"ي ا -41hم GS ��Rأ �B�Dا� "Sھ" أ) �YB وان��D��S �و� ،e�Eا� "Sأ 

 (��D�738وا�
 ا���T��S ��Cز�X"Jھـ) 841ھـ) و

���ن، ا��TV$� ا���T��$Q، طTم�'�، ا� GSا :�aم". ا���R`ا eb����ة م���Eت أ��Cھ� " ��م� م ��1 ،�bاnم، 1908، ا��
  .��S ،133وت، ص1، ط1. ا���Wوي، ا��"ء ا�Aم�، دار ا���e، ج150ص

42- '�X ح"�� eb���� ��DhJو �Bدرا ،
�c ا���زو��� GS cB"م GS 
h' �'�%ز 
S` ازل م�زو��"� 
X ��"Y���، ا��رر ا�
 
X ��������م �hSز، %#�� ا�$#"ا���ر'� ا�"�B_، إ��اف: إ�Sاھ�� ا���Cد وا�'��ن وا�MYور، ر���B مD�م� �e�Y در�� ا�

 ��) ،�Y�VY����، ��م$� م�Y"ري، ���  .43م)، ص2011-2010م�Y"رة، (ا������� وا ��

، ا����� ا����S، ص -43�R ��h59-58م.  

 �Jر'� ا�@�ب ا�ABم
(ق -44X ث�hSأ ،������� �h�X، ا�Y"ازل ا���CDE وا�hداب 15-12ھـ/9-6مµرات %#�� ا"�Yم)، م

��، ا��ار ا����Tء، "TVد%�"راه م ���Bر ،�����  .46م، ص1999وا�$#"م ا��
   .79ا����S، صا�"زا�
، ا��Z�ر  -45
  .80ا�"زا�
، ا��Z�ر ا����S، ص -46

، ا����� ا����S، ص -47�R ��h58م  
�44�"ح �X'�، ا����� ا����S، ص -48.  
�@�ب ا�ABم
 ^Aل  -49��S 
X�DQا��$�ع ا� 
X ى ودوره"�Eم��ل ا� 
X 
�����T� هللا ا��# 
Sد أ"C� ،G'�داوي �"را��)


 مA^ Gل �"ازل ا���زو��'nا� �C$ا� �����
، ا`%�د'��� �#�را�Bت ا �����������، عوا����، �"ان 18، ��� ا�$#"م ا ��
  .45م، ص2017

50-  
X ة��hا� Hا�"� §$S G��� ا��
 '�اد VJ"'� م�د�CJ ا�$#��� ا��W�B  �]�Wاج م���ات Wا�� ��CDEم�� ا����أR� ا�

 ا��Dن (X _Bب ا`و�@��"ح، ا����15ھـ/9ا�� �'�X :�aصم). ا� ،�S��  .�7 ا�

51- ) 

 ا���زو�#�@�
 ا�h' GS c��� GS cB"م GS 
h' �'�%ز 
Sأ 
d�Dا� ��DEا� ����ھـ)، مA^ Gل م�EYZ ا��رر 883ا

 ا��HB�Y، وا��eZE� �S�Z ا�nYاع، وT�J$� ا���hج  ا ���Cد�#c ا`د�� ا������ وJ"ظ��E آ���ت � �TY�Bط ا���h ا���

�� ا��Y�T وا���ار، وا��Bوإ �Tح، م����Eا� �T�
، ا���Rم، ا���S cY: أS" (�ة Xا�Dا� :�aم. ا���R`ا ��TVJ 
X ده�C��
��ت ا�ABم��، ط"TV�  .54م، صB ،H#R ،1995"ر'�، 2ا�


، ا��Z�ر ا����S، ج -52#�@�
 ا�h'2287، ص.   
��، ص -53E�51.  
��، ج -54E�191-90، ص.  

 ا��@�ب  -55X i'وا�� 
CDEب ا��VWا� ،
VD�
 �"ازل م�زو��ھ�Yء �X ��"Y��ر���B مD�م� ، ا`وB_ مA^ Gل ا��رر ا�

���، (�� م�Y"رة، ��م$� ����رة، %#�� ا�$#"م ا������� وا ���
 ا���ر'� ا�"�B_، إ��اف: �Aوة X ���������e�Y در�� ا�
 �Y�VY�  م).�2) ،2012-2013

�� �h�X، ا����� ا����S، ص -56h20م.  
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57- "Cوا�� ا�� ،
S�V�
 ا��@�ب ا`وB_ مA^ Gل ا�ZY"ص ا���CDE ا�������، م�#� اµداب وا�$#"م ا�������، �YBء X د

  .172م، ص2011، 12��م$� ا`م�� �T� ا��Dدر، ���Y�VY، ع
�� �h�X، ا����� ا����S، ص -58h13م.  

، ا����� ا����S، ص -59VD�  .24ھ�Yء �
60-،�S��
، %�E'� ا����hج، ا��Z�ر ا���TYن، ا��%� ا� .10، ص2ج ا���E�`ا "Sأ ��hم :�J ،دي�Z#Dا� �#Rدي، ر�Z#Dا� :�a

�، ا��"��"J ،ز'�، د.ط"�#� ���   .136صم، 1981

، ا��Z�ر ا����S، ص -61��TY136ا��.   

 ا��'G ا���Yن، دار ا���H ا�$#���، ج -62hم GS م"نUم :�J ،HھM���ء ا�#�
 م$��X أ���ن X HھM�، 1اR�X GS"ن، ا��'�Tج ا�

   .335-334م، ص��S1996وت، 

: ��e ا �C�Sج، ا��Z�ر ا����S، ص -63��TY248ا��.  
  .148، ص4ا���Wوي، ا��Z�ر ا����S، ج -64
 65- ،�Zوا��"ز'�، م ��Y#� ��Y'�ا� �X�DQا� �Tم�، م��AB 
��ن، �J: ھ���#�S ����'nر'� ا��و�� ا��J ،��R`ا GSم، 2001ا

  .35ص
���Se%�ت  -66��Bإ"� 
X ��"Y��
 ا���ر'� ا�"�B_، ، ا��رر ا�X �������ازل م�زو��، درا�B و��DhJ، رe�Y� ���B در�� ا�

) ،�Y�VY����، ��م$� م�Y"ري، ���
، %#�� ا�$#"م ا������� وا ���A�X n'n$ا� �T�. �AD 7م)، ص2010-2009إ��اف: 

، م�d�hات �S�@�
 ا�����
 ا���Dء ا�X ازل"Yوى ا���X ،اھ���Sهللا إ �dر 
�وة ا�م�م م��� إم�م دار ا���Cة، �G ا`�@

   .132م، ص�X ،1980س، 3وزارة ا`و��ف وا���ون ا�ABم��، ج

، �DX ا�Y"ازل ��CDX �Yء ا������� ا��@�ر�S أھ���� و^�Zb�Z وم��nا�J، م�#� ا���Cب، م� -67E]و n'n$ا� �T�، 4، ع4

��ي، ا�Y"ازل ا���CDE وإ������ 245م، ص2018Zا� cEVZم G� AD� .ت، ع��ZS �#م� ،�CY�  .155م، ص2015، 6ا�
68- .����J c#�  �� '�� ا�$Q"ر �� 

، ��e ا �C�Sج، ا��Z�ر ا����S، ص -69��TY158ا��.  

، ا��Z�ر ا����S، ج -70#�@�
 ا�h' �'�%ز "S143، 140، ص2أ.   

، %�E'� ا����hج، ا��Z�ر ا����S، ج -71��TY358، ص1ا��.  
72- �
، ��e ا �C�Sج، ا���TYصا�� ،�S���� أS" ا`��Eن Z121�ر ا�hم :�J ،i#�. ا��a: ا��YEhوي، i'�$J ا��S i#W��ل ا�

 ،��"J ،وت��S ،
��Qا`ول وا� ��Dا� ،�D��$ا� �T����� ا�����B، ا�Bم� ،��VS ن��Q�  .72م، ص1982و
73- .����J c#�  �� '�� ا�$Q"ر �� 

، %�E'� ا����hج، ا��Z�ر ا����S، ج -74��TY364، ص1ا��.  

، مTV$� ا��$�رف ا���'�ة، ط -75����
 ا��MھH ا�X �R�Tا����ي، م ���  .78-77م، ص1993، ا���Sط، 1
��Dدة، ا����� ا����S، ص  -76"S در�Dا� �T�1001.  

، ا��Z�ر ا����S، ج -77�  .489، ص2ا�"���'
��Dدة، ا����� ا����S، ص -78"S در�Dا� �T�1002.   

 ا���� -79X ازل"Yدور ا� ،
#� GS ط�ھ� ��W'ا���ر �S–) G���Dا� 
X �م) ��"ذ��، أط�وe�Y� �R 15-14ھـ/9و�8"ازل ا`���

�bاnم$� ا����رة، "�Yم ��) ،�����-�C� 2) ،2013دة د%�"راه �#"م، إ��اف: ا��hج ���E، %#�� ا�$#"م ا������� وا ��
�G:149م)، ص2014 AD� ،  

Joseph (Schacht); Esquisse dune histoire du droit musulman; Edition Masc Besson; 
Paris ;1953 ;p67. 
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 إط�ر <�� ا=دب.   B رج�DE 

 أ*� DB%ن ا�G%ل ا��B ي%JDن ا���Jى *&%ر ا��. LJ�E M�GQ%م ھNا ا�(�Gل <
�R ا=.� -�Qا –و�Q�SE-  TUلب�W.=ب "/(+�ة ا��" M�=ب
 ھ`ل ا�-_��ي ا�Nي ^ّ(D)  "ا�(W\. وو�L ا]���Zر <


 <�دا .-��Jا .T ا=*�دdQ ا��c[ !Q%JD(� ا���bGة .��a[ �+Dا"B !�W)�)ا� �+be�bZ أب�ز 
B ل�W.=ا L. �+
  ا��gQز.

."��ي "(� �SQ% وQ,�(\ ا�(�Gل <�M ب��ن .U+%م ا���Jن ا�JD%ي، وأھّ� c(�E) ا�((�iّة �)، وھ
 c(! "/%ا.L ا��
 \bD� ،
�M إ^�ءات �U)+%م ا�W)\، وأب�ز T. (be�bZ أ/\ .-�B! أو/( ا�,J) ب�T ا���Jن ا�JD%ي وا�(W\ ا�-�ب>

 
B اNھ L. 
)�
 ا��-�.\ ا�-B أب% ھ`ل ا�-_��ي ���Dا� kQي وا=د%����+� ا�-��� ا�c 
ا�Q�+D! إ�Q�SE M� ا��mق ا��
  ا���Jن .Z T`ل .nD%.! ا=.�Wل ا�-�ب�!.

��	��Zل. :ا����4ت ا���W.=؛ أب% ھ`ل ا�-_��ي؛ /(+�ة ا\W)ي؛ ا�%JDن ا���Jا�  
Abstract:  

This article tracks the presence of the Prophet's diction in a genre in the art of phraseology 
that is embodied in the science of literature. It is about Paremiology. We chose Abu Hilal Al 
Askary's book "Jamharat-al-Amthal” (The Collection of Proverbs), which gathered a 
considerable number of the Prophet's Muhammad  -PBUH- Hadiths, especially the short ones 
due to their resemblance to proverbs in many respects mainly concision. 

   The article contains a definition of "The Prophet's Diction»concept and its most important 
characteristic: Aphorism. It also contains enlightenments on the notion of  a proverb and its 
main features in order to perceive  the similarities between the Prophet Mohammad's Diction  
and the Arabian  proverb; and  to define, finally,  the methods  used by  the linguist and literary  
critic Abu Hilal al-Askari  in his scientific study of  this Mohammedan Diction through the 
array of Arabian proverbs.    
key words: Prophet's diction; Proverb; Abu Hilal Al Askary; Jamharat  - al- Amthal; The 
Collection of Proverbs.    
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 :��ّW�  
 �+gھ�D.ف أ�%�+� و`�Zا M��! وا=دب <��%م ا�> M�a 
B ب��� ����Eو i�)�. ي *&%ر%JDن ا���J��

�� ھNا ا�S&%ر�'Qو .�+E�>%^%.و - �U�"ل  -"(� و[��c[ا��ـ���\ وا d�* T. ��ب�G. k_S&��ت "\ <
�� �-JEو ،!�*�� T. د�+,�c[وا.!���� !�*�� T. ن��Jا ا�Nھ T. 
Eار .� أو�G.ا�'��! ��\ <��� و !Qؤ�  


 ھNا ا�(�Gل �Dc-ّ�ف <�M �%رة .T �%ر ھNا ا�S&%ر وا������ .Z T`ل أ*� ا=��aل ا=دب�! Bو
=ب
 ھ`ل ا�-_��ي ا�Nي <�ف «/(+�ة ا=.�Wل «ا�%/�iة وھ% TB ا�(W\. و�G� و�L ا]���Zر <�M "��ب 

�! وا=دب وا�GD� وا�J`�! "(� E,+� بE�UّDb. ��N) ا�(-�وB!.ب_-! اطّ`<��%م ا�> 
B (J-" %ّ�  )، و<
 !Q�nDات ا��Q�Sا�� T. !�
 ھNا ا�(%^%ع أن �J�أه ب-�ض /(B 
g+D)ت ا�_�� ا���&�G. T. \ّ-و�

 ّD_��� ،(E�)c وأب�ز ،\W)م ا�%+U. k��/ Mإ� ،(be�bZ ي، وأب�ز%JDن ا���Jم ا�%+U)ب !Gّ���D ب-� ذ��  Mا�(�-
 
�k ا�����a! ا�g%ھ�Q! ا��� 
B Ne�-ب \Z�� �� .
أن �Sّ�د أھّ� أو/) ا�,J) ب�T ا���Jن ا�JD%ي وا�(W\ ا�-�ب
�%Q! وا�J`��! وا�Q�GD! ا��
 ا<�(�ھ� أب% ھ`ل �GQ%م <��+� ھNا ا�dSJ وھ
 .-�B! أھ� ا��mق وا�(�اZ\ ا�

�Sي ا�%JDن ا���Jا� L. (�.�-E 
B ل "��ب) ا�,+��: "/(+�ة ا�-_��ي`Z T. !ل ا�-�ب��W.=ا !.%nD. 
B �^
  ا=.�Wل".

bأو- :c�4ا� dا�%��ن ا�&%�ي و�3ا� 
أي: Tّ�JE وظ+� واEّ&�، أو ھ% اT. �c " ا���Jن .b�ر .T ا�U-\ "ب�ن"، و"ب�ن ا�,
ء �%��ن ��e:ا -1

 \-Uا�""Tّب� �ّ��ّ� و"c T. م وا��`م`_��" M�  .� Tّ�J�Q ب) .T ا��]�! و���ھ�.، �ّ� أ�Q �J�ّل <
2- :�	-fgو ا�%��ن ا!*�bUا� M��R ا���Jن <mQ ،ح`m�[ا 
B ف�-Q 
، و<�M ا�(��! أو ا=�%ل ا��

���Jا�� �U� M�> R�mQ �و�...!U�
 �%ر .'�B �*ا�%ا MD-)اد ا��Q1ب+� إ، :M��-E (�%� (D.و � Tْ.ِ �َD�ْcََوَ.� أَْر
. و.%^%ع ا���Jن ھ% ا��bU*! وا�J`�!، و��*Q (J_�ل )04(إب�اھ��:  ��َْ%ِ.ِ) �Tَِّ�َJُ�ِ �َ+ُ�ْ َرcُ%ٍل إِ]ّ َبِ�َِ_�ِن 

!Q%D-)وا� !�nU�  . T>2 أ*%ا�+(� ا�
 .�+c�Jء ا��]�! أو ا���UZ M�و^� ا���Jن ا��(%ض وا���J وا����ز وا�ب+�م و.� إ�M ذ�� .(� Q�ّل <


 ا��`م ا��اB ��G-ا�� 
E�Q �� (نذ�� أ���Jا� �cا RS�_Q [3ل، و               .  
 ��mb. �ّ. �ن"و���Jا� ":
E ا %SDا� M�  بW`ث .�ا*\ T�)Q إ/(��+� <

-  MD-)ا� M��%ي ا�(-�وف وھ% ا��,� وا�Q&�ح وا��]�! ا��nھ�ة <���D-. Mه ا�> !Qا�Jا� 
B دّل �GB
.
U'ا�  

-  .\�)gا� ��J-أو ا�� !�DUرة ا��J-ا� 
D-E 

 إ*�ى د]]E+� ا��B !�`Jا� ��mb)� �Bم .�اد�'�cا ��  
- !Qز�g)ر ا�%bب�� R�  .��4 أط�R أ��Zا <�M أ*� أ�_�م ا�J`�! ا�W`ث ا�(�-

T. ءi/ %+B ،ي%JDن ا���Jح. أّ.� ا�`m�[وا !��
 .��%�) ا�-�م .d�* T ا�B ن��Jب�� \b�Q �. اNھ 

�%Gا� �+J��/ 
B !Q%JDا� !D_ا� !D_م  -، =ّن ا�%�
  -"(� ھ% .--�Jmل ا��g)ل ھ% ا�%Gوا� .�Q�GEو \-Bل و%�

 .\�)/ ��J-Eوب`�! و !*�bB %ھ �)" 
U'ا� MD-)ا� M����Jن ب(� ھ% ",� وإQ&�ح ود]�! ظ�ھ�ة <� 
SQة وi�)�. !�iD. ي%JDن ا���Jل �ّ\ ا�%c��
 TّB ا�G%ل؛ GB� ا/�(-¦ �B)`_ة وا�`bا� (��"\ ) م<

 §Q�� 
B �)�c[ب+� ب���� وN>ا�-�ب�! وأ \e�JGا� �bBأ 
B k�GEع و�>�Eو �,� �GB ،!�`Jوا� !*�bUب ا��Jcأ
��) ا���Jى�J�، ن ر^�<)و��" d�* ب�� Tب �-c 
Dم ". �ى ب%GQ �. و*�ھ� �-c 
Dوب §Q�� 
B ن�" �Gو�


 c-� بT ب�� ،ب�� أ�
 .Q�� T§ ،أ�� أ�bB ا�-�ب«: �و�Nا ��ل  ،�!ب��-�ب /(Dب 
B ل . وھ% �»و�,�ت%
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 ا�-�ب /(�-�B (�cأر، �+�)> �ّ�c أ.�ھ� وا��`م �J"أ !*�bUو] ردوه...،  ،وا� ،...!�)* (� �+��Zد �)B
  . 5"و/�وا إ��Jc (&G� M`و] 


 ا�-�ب: �Gأب� ب�� ر^
 هللا <D) ��ل �) .�ةو�Qوى أّن B ¦Uءھ� ،� ط�SbB ¦-)cو، -)c �)B ¦
�D. �bBأّدب�؟ ��ل، أ T)B :""
JQد�E T_*�B 

 ربّDو/\ّ (. ذ�� أّن هللا 6أّدب iّ>( (_UDب ()ّ�> ��،  (-Dو�


 <`ه: B \ّ/ )�%G� ا���b. !(�Sا����ب وا� (���َْ�َ� اْ�ِ��َ�َب �<�D�> M) ب�ن أ�iل <>َ ُ َواSِ�ْْ�َ(!َ َوأiَ�ََْل هللاَّ
 ُ�َ�-َْE Tْ�َُE �َْ��.َ �َ)ََّ��َْ�َ� َ<�nًِ(� ،َوَ<>َ ِ  .)113(ا�D_�ء:  �َوَ"�َن Bَْ&ُ\ هللاَّ

 !Q�,ا��+� أّي ب`�! ب�E [ 
و�� أ�aد ا�-�(�ء وا=دب�ء .T ا�G�.�ء وا�(T���S بJ`�! ا���Jن ا�JD%ي ا��

 ھNا ا�B *�gل ا�%GQ .�+��� وذاع �+)g� Lmc �)+.:ي%JDن ا���Jا� �Uي �ّ\  _��ق وا�Nوھ% ا��`م ا�"

(Bد *�و�>، (���-. ت�W"و، !)�* اث��. T> ّ[إ RmDQ ��B ...�� و�� ،و/ّ\ <T ا�Db-!، و�iّه <T ا���
�nU� و] أ��ق ،�-U� �ّ>س ب�`م �® أ�Dا� L)_Q �� �� ...!)b-إ]ّ ب�`م *ّ� ب�� �ّ���Q، و]  ،��و] أ<�ل وز

�JھN. \)/أ، �J�m. و] أ"�م، �-�%. T_*و] أ، �/�'. \+cه ،و] أ�D-. T> �bBاه ، و] أ%SB 
B Tو] أب�
 (.`" T.�"7. 

�� إّن ھNا ا���Jن ا�-�ب
 "�ّن هللا <iّت ��رE) .'&)، وأ�MG زب�T>�: " (E ب���) و��ل ا�i.',�ي 
. �)B ،م`c �Bة وأو`� \&Bآ�) أ M��Mّ هللا <��) و<� �)S. ن�_� M�> ��U�. ²�� ّ[و.) إ�GQ k�mZ T

و.� ��ن بRmD. (GmD) إ] "�ن "���Jذون .L ا��bSن  ،و.� .�DQ LGb. Tھiه إ]ّ ر/�B Lرغ ا�_g\ ،ا��*\

 �JG! ا=دھ�"B �^%ا� (Jaس إ] أ�Dم ا�`" 
B ء
a (.`" T. Lو] و� ،�ّ+m)8ا�. 

Gي ب_® ا�Nا� 
-Bدق ا��ا�� MUmb. ب�`م 
U��� T���S)ا� T.و!�`Jو�� ا� 
B (-cّل وو% 
�+� *�GQ d%ل: ��SEو !Q%JDد ب+� دون ا�-�ب"ا��Uا� 
�( ،... و�+Nا "�Wت ا���(�ت ا��" L.ت /%ا�W"و ،...(


ءa 
B �bّGQ ��B ،(ب%�c² أ�Zء ،و
a 
B ���JQ و��،  !*�bUل ا��)" M�واT. (� R_ّE ھNا ا=.� <
(D> ig-� �Q�. أراده %� �. !�`Jو�% ھ% اوا� ،(� �ّE �)� (&-ع ب�m�c  ب%�c=ى ا�g. ن= ،(.`" \" 
B

LJmا� M�>، .USا�� 
B وب��� ¦JWE �)+.ض و�Eد ا�(�ء وار�,E �)+. k��� LJmوا� 
 ،���E [و ��G-E ��� 
B (ب%�cه وإ*��م أ�D-. ع�_Eا L. ،(ظ�Uأ� !�ھNا إ�M أن ا/�(�ع ا��`م و�

 ب�ب Bو MD-. MD-. 
B ا��`م (����gQ �Gي <Zن ذ�� <�دة و%�Q وأن ،(eاi/اق أ���cوا MD-)إب��! ا� L.و


 ھNه اB ف�-Q �� ء
a ه ب�ب���� !����"9.  
U�Q �. ت�c�J��[ه اNھ 
B \ّ-و� RBو M�
 ب��ن أب�ز ا�_(�ت ا�((�iّة ����Jن ا�JD%ي <B 
D�Qو 


*�gل ا��W.أ T. رھ�%b> ���'. 
B !ا�-�ب� !�`Jب ا��mا<�(�ھ� أ� 
ه)، 255(ت ا�(-���Q ا��

538(ت وا�i.',�ي-Bا�-�ب 1356(ت ه)، وا��ا �D> ل%Gا� TّB ت�JZ 
.-! ا�� ّ̀ �� ا=c(�ء ا�E .(ه

�c �ّ* M%اء. "(� "��¦ �+� و��Uت .�(�iّة ب,-�ه و��Wه، <�M �-�� ا> !cوا��را �GDء وا�ب�اع، وا��,��
.

 ا�'�mب ا��Gآ�B `ّW). !ا�-�ب� !�`J�� M�  .L ا�D(%ذج ا=<

3- :c�4ا� d�3ا�  
JDا� T> أ�ّ) ��ل �روي :µإ� ...��. و�� وردت روا�Qت "��Wة 10""ب-W¦ بg%ا.L ا��
B �QiQ �). ه%Sو� MD-)ا ا�Nھ 
B :ل�W.=ة ا�+)/ 
B ه�D_أورده ا�-_��ي ب �. �+D. ؛(E%Jو� (�S� 
" ¦�Eأو


 ا��`م ا�b�Zرا"� �b�Zوا ��
 �JZ أ*(�:  ،/%ا.L ا��Bو/%ا.-)"و ()Eا%Zو ��
 و "أوB ¦�E%ا�E ا��B
 . ���11 ذ�� .T ا��وا�Qت

 dQ�* ح�a 
B و.(� /�ء"��
 ا��أّن هللا gQ(L �) ا=.%ر ا����Wة ا��
 " /%ا.L ا��B k��E ¦��" k�

 ا=.� ا�%ا*� وا=.�TQ و�S% ذ��B (�J�12. 
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�! .L *�(! وc(% وب`�!��Gظ ا��U�=ا 
B ة��Wا�� 
. وE-ّ� 13وا�(�اد بg%ا.L ا���� ا/�(�ع ا�(-��
 T. �WQ�*و �)Q�� ا ا�(%^%عNھ 
B k�" T. \" �+د ب�aأ 
ھNه ا�T. !Ub أب�ز ²e�bZ ا���Jن ا�JD%ي ا��

  .14دب�ءا�-�(�ء وا=
 :(�%� !DQ�Gآن ب�Gھ% ا� ���آن ب-W¦ "، وا�G"ھNا و�� ذھk ب-¶ ا�-�(�ء إ�M أّن ا�(bG%د بg%ا.L ا��

 T. T�Jب� (GmD. 
B (�Eأو �). آن و���ه�Gون: ھ% ا��Zو��ل آ ،MD-)ع ا��_Eوا U�
 إ�gQز ا�B !Q��ھ% ا�
�ّ(�D /%ا.L ا��: ب���gQز وا�ب`غ وا�_�اد ب���\���ه -Q ن�""(SEا%Bو ��"15.  

�%ب cب�� أّن أ ،���%ب ا��Gآن ب�� ا���Q! ا�bG%ى .T ھNه ا�Ub! أي: /%ا.L ا��cأّن أ kQو] ر
 dQ�Sا�- �&Qھ�.  -أ��� T. �W"اره أ�cآن وأ�Gة ا�(�,�ب! ��وح ا�%JDر ا��J�>ب� �Bا=و k�bDا� �+D. NZأ ��

�� ب,��) ا��Dن. B` ��و �'Q [ �). اNأن -إذن –وھ  T�Q �� �. ()��Q%ن .T آ�Eه هللا ا����ب وا��S(! و<
��-Q،  (وب��� (.`" 
B آن�Gب ا�%�cا ب����E س�Dا� �W"أ (JQد�E T_*�B (وأدب�.  

 !UbB"��بT. (�D-E �) ا�U��cء وا��c-�ب وإ*��م إ�k��/ M ا��gQز وا]�b�Zر و*_T " /%ا.L ا��
 T.و ،!Q%JDا� !�`Jازم ا�%� T. �ّ-E ،ن��Jي. ا�%JDن ا���Jت ا����gE أب�ز" (.`" 
B �nDا� �-DQ T.و�،  �gQ

�(�E) /�رQ! ھNا ا�(�gى أي .�gى ا�L)g وا��gQز وا]�b�Zر" \ّ/،  (WQأ*�د 
B !'cرا !U� L)g��B� 
�+� ط��¦ أم ��bت""16.  

 ()�" L.ا%/ T.ة وا�_`م(و`bا� (�� ،S�b! "ا��TQ ا�D"و�%�):  ،إ��) ا=<�)ل ب����Dت""�%�( :( <

 .-MD ا�*_�ن:  ،ا�S`ل ب�Tّ وا��Sام ب�Tّ وب�D+(� أ.%ر .�,�ب+�ت""و�%�): B (�%هللا "�"و� �J-E أن ��

. .."و�%�): "ا�D> �Jb� ا�b�.! ا=و�M ،ا�(�ء .T. L أ*k""و�%�):  ،�Eاه B¸ن �� �Q T�Eاه �Q (�¸Bاك"
µ17إ�.  

�(�ت و�� m_JQ+� ا�,�ر*%ن  "/%ا.L ا����"و�� L_ّ�Q .��%ل " L&ب 
B !�Bم ا�%ا%�
 ا/�(�ع ا�-D-��
 :(�%� 
B (�" L)�/ي اNا� !c��_ا� ��> 
B (��W.أ T.ات... و��g. 
B""����ي ��<�ة �E �)"، �B%�%ا Q%ّل <

DE [ ،�.=ا !c��c 
B !��؟ mDQ%ي �B+� أّن ا=.� ._¹و�! <m T%ي ب�T ھNه ا���(�ت.T ا�G%ا<� ا=�
.%�* �+�B ي%mDQو ...!.%�Sا� �+D�-E 
�E+�... وmDQ%ي �B+� أن ا�-�Jة ب�Z`ق ا=.! ] ب���nD وا=��aل ا��

��ّ�وا .� ب��U_+�... وmDQ%ي �B+� أن Q M�* م%Gهللا .� ب �ّ��Q `B ،\و��_¦ ب��\ أ�� Lب�E LJE !Q[%أن ا�
��)... ا=.! .b�ر ا�_��mت. وmDQ%ي �B+� أّن ا=.! RS�_E ا���S ا�Nي> �JbE UDQ يNوذ�� ھ% ا�ب`غ ا� N


 و/+��U� \" �+Eذ"B18.  

 «/%ا.L ا���� «و.g(\ ا�G%ل أّن D-E ي%JDن ا���Jا� 
B !�c�cأ !���Z �ّ-E 
�b ب��('� -ا��

��U)ا�-  ��E L_�E �و� .!�`Jوا� !*�bUا� T. !���> !/در M�
 ���bة <��J. 
B ة�Qi�ا��c-�ب ا�(-��
 ا�
),�� 
  .ل ا��aرة إ��+� ب��(�ت .-�ودات\ أ�%ل ا�DU%ن و.�Jدئ ا�-�%م .Z T`ا�(-��

��h�i-  :ا+�*�ل ا������  
 Tب� (J,ا� (/أھّ� أو �Q�SE \/أ T. (be�bZ وأب�ز \W)م ا�%+U. T> ة�b�'. !S)� 
E�Q �)�B م�ّGDc

  ا�(W\ ا�-�ب
 وا���Jن ا�JD%ي.      
1- :j*ا�� kS��U ) ل .�دة�E !��
 ا�B )\W. \�=ا اNھ T. !G�,ا�( !�Dو"\ ا=ب .��nDوا� (J,ا� MD-. M�>

MD-)ا ا�Nھ ��B 
B ور�E19.  
!��أ.� ا�GB ،�*`m� *�د .U+%م ا�(W\ ب�-��UQت .�-�دة و.�J� T. !>%D\ ا�-�(�ء  ،ھNا .T ��*�! ا�

R�&� ®GB T�Dا� T�UQ�-E اد�Q¸ب 
U��Dc د�bا ا�Nھ 
Bو .T���S)وا� M.ا�Gا� T. T�W*�Jل ا وا�%GQ .م�G)�
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̀ <T ا�(�Jد: 518(ت  ا�(��ا� G� (" ل، وھ% �%ل�W)ا� T. ذ%Z�. \W)ب�=ولا� 
��Wب) *�ل ا� (ّJ,Q �e�c"20 .

��Wول .�ة. أ.� ا�= \W)ا� �+JJ_ظ+� ب 

 "`.) .%رد ا�(W\ أي ا��Sد�! ا=و�M ا��B وا�(�اد ب�=ول، 


��Wا�(%�� ا� 
D-Q يNا� \W)(�اد ب) .&�ب ا���B   .Mد�! ا=و��S�  ا�Nي Q&�ب ب) ا�()� \W,�ب+�( �
�%ع .T أ�%اع ا=دب Q(��ز ب¸�gQز ا��U و*_T ا�(-MD و��m "وQ-�ف أ*(� أ.�T ا�(W\ ب��) 

!Q�Dو/%دة ا�� (�J,ا��، "k-,ت ا��GJط \" T. LJDE �+ّل أ��W.=ا !Qi.ا=.�. و T. !.أ (D. %�'E د��E [21و.  

 �Q�-E أ*(� أ.�RJc T أن أوردھ�  -ھ�ھ�D -وgE�ر ا��aرة B ذ"�ت 
إ�M أن ²e�bZ ا�(W\ ا��

  ا�-�(�ء ا�G�ا.�DE T). Mو�%ا ب`�! ا�(W\ "��-_��ي وا�(��ا�
 وا�i.',�ي وابT ا=��� و���ھ�.
ب-� ا��-�ف <�M أب�ز ²e�bZ ا���Jن ا�JD%ي .T  أوl3 ا�l%m ��/ ا�%��ن ا�&%�ي وا��*j ا����7: -2 

!�*��،  \W)وا�!���� !�*�� T. 
  �DD�)Q أن ��Tّ�J أھ� أو/( ا�,J) ب�D+(�. ،ا�-�ب

 ا��T. ��W ا=*�دdQ ا�Q%JD! ا��
 i�)�E ب¸�gQز B ه�g� \W)² ا�e�bZ T. ذ"�ه RJc �. أّن kQر [

U��M أ*_T �%رة وأ"(�+�. ب�� أن أ²e�bZ ²Z  ،و*_T ا��,�J) ،وإ��ب! ا�(-MD ،ا�> !Q�Dو/%دة ا��
�(W\  ا�(W\، وأب�ز� �Q�-E أي �+D. %�'Q [ 
�E�U) ا��
 i�)Eه <DB �e�c T%ن ا=دب ھ
 �U! ا��gQز ا��

  =�+� .T �%از.) ا��Wب�!. 
 ²e�bZ أب�ز T. �ّ-Q ز�gQي أّن ا�%JDن ا���Jا� T> �DWQ�* ض�-. 
B �Dا��"و�� .� ب L.ا%/��" 


 ا=*�دdQ ا���bGة ذات ا���(�ت ا�(S�ودة. و]�c(� �ا��
 أو�E+� ا��c%ل B  
  Q(�T ا<��Jر �U! ا��gQز .T أھ� أو/) ا�,J) ب�T ا���Jن ا�JD%ي وا�(W\ ا�-�ب
. ،وب�Dء <�GE �. M�م

 M��® ب-¶ ا�&%ء <_Q يNل ا��G)ا ا�Nع ھ%^%. k�� 
B \Z�� ز�gQب ب�ب ا��Jا ا�Nھ T.و
. �" M�> \)�,E 
-�T. �J ا=*�دdQ ا�Q%JD! ا�(%/iة ا��
 /�ت .�gى ا=.�Wل <��� ا=.�Wل ا�-�ب�! ا��

 Tّي "(� ب�%JDن ا���Jا� 
B ��
 أ��+� و*T. �+�G�G /%ا.L ا��B 
و�a<¦ ب�T ا��Dس <�M ھNا ا=�cس وھ

 "��ب) ا�(,+%ر: B ل"ذ�� أب% ھ`ل ا�-_��ي�W.=ة ا�+)/."  


 ب�D! ا�(W\ .-�(�ا B !�c�c=ة اi�"ا�� �+U�%ز ب�gQا� !���Z (ب��" !.�G. 
B ول ا�-_��ي�DE �و�
�%م ا=دب وا�GD� وا�J`�! إذ GQ%ل: > 
B �Bر���ه ا�%ا M�>" 
B ف�b�E ل�W.=ا�-�ب أن ا ¦B�> �)و�

�U�=ا T. أ�%اھ� 
B ھ�%/�Zل أ%Gا� k���cأ \ّ/ 
B \Z�Eو/%ه ا��`م، و �W"أ�+��)-�cظ، ��'� ا، Qو \+_
�M ا�(���� ،E�او�+�> �+��¹. ��_Qة .-���+�، و�W"ظ+� و�Uأ� !�G� ،(�&Bوأ (B�aوأ ،(�Jأ/ّ\ ا��`م وأ� T. 
+B، 

�+�Q�� ��J" L.، �+E�e�> ��_/بو�Dا�ط \)> \)-E زھ��gQإ L. �+أ� �+Je�g> T.و�+� رو<! إذا ب�زت  ،. و

 أ��Dء ا�'�mبB،  \"ّ%. USوا�U�  .22و��ر .T ا�(-MD" ،ب(� راع .T ا�

  �*��i- ���23ب �2�3ة ا+�*�ل +�7 ھ-ل ا���45ي:  
�+aأ T. ا ا����بNھ ّ�-Q ل�W.=ا k�" ا��`م T. ل�W.=ا !�iD)ب !)ّ�Gا� (�.�G. 
B د أب% ھ`ل�aو�� أ .


 وc-! ا]��,�ر وا���اول. ،وc+%�! ا�US ،و/(�ل ا���Jن ،و.� i�)�E بT. ( رو<! ا��gQز، وإ��ب! ا�(-��

 ھNا ا�_��ق.B رج�DE �+D. ة�GB �Uآ� �D_Jو�� ا��  

 !���)Wا� �g-)وف ا��* k�E�E M�
 E_-! و<,�TQ ب�ب� <B ل ا����ب�W.و�� أورد أب% ھ`ل أ
TQ�,-ف ( ،وا��Sوءة ب���J)ل ا��W.=ا 
B وا�-,�ونوأ^�ف إ��+� ب�ب� T.�Wب ا��Jوھ% ا� ([��UQو . \ّ" �

�B \�a M+�سب�ب > �+Q%�SQ 
�! ( ،ب_�د ا=.�Wل ا���� M�> 
Nا أT. (T. \-B ھ�� NQ"� ا=.�Wل ا��
�N" !c�+U. ب�Jانا�%D> ¦SE � :""
�! وا���Dھ��J)ا� 
B !ل ا�(&�وب�W.=ا، . \ّ" ��_UE 
B أ�JQ �� \W
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`� %S� M�
 .W\ وأ��GQU \Uب .T أ� .��! آ]ف .D. �_ّB \W+� ا�(��SQ �ّDbج إ�UE M_��. وا�a(\ ا����ب <

 �%^%ح .-�Dه��Jا�.  

��T �ّ� ب���D*�وJE�و <Q�D! أب
 ھ`ل Ge�B! ب��Jن أ�%ل ا=.�Wل و.&�رب+�، وأواT. \e ���+�. "(� اھ
!Q%SDوا� !Q%��  .ا�

 R��
 ا��-B !�`Jوا� �GDم ا=دب وا�%�> 
B !-cا�%ا (�B�G� L^ا%)ب-¶ ا� 
B �)W�_Q ��¹)و"�ن ا�
 M�و/%دة ا�(-MD أو رداءE) و.� إ�M ذ�� .(�  ،�SJ) ا=.�Wل وا=a-�ر ب«راء �Q�G! *%ل /(�ل ا��U أو<

  .  ��ب ا�g(+�ة <k�" �e�c T ا=.�WلMD-Q ب) ��Gد ا=دب. وھNا .� ا.��ز ب) "
  .���Q وا�dQ�S ا�,��Q وآ��ر ا�_��و�G� أ"�W أب% ھ`ل .T ا]�c,+�د ب��,-� وا��Gآن ا�

�! وا=�JZر .T وا<�(� ا  ��(�ء ا�> T. �Q�-آراء ا� M�> �+JQ�� ح�aل و�W.=ا ��_UE 
B ��¹)�

 ،أ.�Wل أب
 <(�و بT ا�-`J&ا� \&U)ة ،وا���J> 
وابT  ،وابT ا�_ّ��¦ ،وابT ا=<�اب
 ،وا=�(-
 ،وأب

!J���، د�J)وا�، k�
 ،و�-e�_أ*(� ا�-_ ،و���ھ� ،وا�� 
  .��24ي"�) أ"T. �W ا��وا(��Z T> !Q أب
�� أRJc �)�B ���a إ�M أّن أب� ھ`ل ا�-_��ي ^ّ(T "��ب)  :"�2�3ة ا+�*�ل"ا�%��ن ا�&%�ي 7n ���ب  -1


 إ�gQزھ� وإ*��.+� ورو<! " /(+�ة ا=.�Wل"B ل�W.=ا (J,E 
<�دا .-��Jا .T ا=*�دdQ ا�Q%JD! ا���bGة ا��

 أ�\ .b�رھ� ��ب-! .T .,��ة ا���Jن B 
ب���+� *��a M<¦ ب�T. ��W" T ا��Dس <�M أ�ّ+� أ.�Wل �e�cة وھ

 M�
 /%ھ�ه <B �e�Gي ا�%JDا�"����." /%ا.L ا��c �)�B �+�%��. �DS^أو 
  ا��
 �Gو�) T�_)Z T. �W"أ 
B ي%JDن ا���Jق 50أورد أب% ھ`ل ا��mو�) ب�DEب). و��" T. �-^%. (


 ب¸��Jت أّن أّول .T ��ل ھNا ا�(W\ ھ% ا��c%ل U��Q ����*�B ؛!>%D�.ة وا�_`م(.�-�دة و`bا� (��>(، 
�! .D) إ�M ا��c%ل .�" �D_ا� !�_�c �"ذ M����Z M) أب و"��Wا .� ،�و�SQص <> �)�-Q أ*(� "�ن 


 !Qا��وا 
B ا�-_��ي- �Uآ� ���aأ �)"-  :`e��""�)*أب% أ ���JZي  ،أ%�
 ب-¶ ا�(%ا^GQ L%م ب,�ح �Bو
(J�"ا�E أو dQ�Sظ ا��Uأ� ¶-J�، .!��`Jأو ا��ؤى ا� !Q�GDي ب-¶ ا راء ا��JQ ى�Zأ L^ا%. 
Bو. Mإ� .


 .Z T`ل إ�Qاد اE�Q �)�B �+��  �D(�ذج ا���G�Jm! . ��� ذ�� .T ا��mق ا��
 �Dc-ّ�ف <
: ھNا أّول .W\ ب�أ ب) أب% ھ`ل "��ب). و�� أّ"� .ND ا�J�اQ! أّن أّول .U� T ب+Nا "إّن �/ ا�%��ن ��p5ا..." -أ

 
JDل ھ% ا�%Gھ� ا���.\  �ا��D_ه أوردھ� ب��_UEو dQ�Sا ا�N+� ت�Qروا T. (Eز%Sب �. M�.-�(�ا <
\b�)25ا�.  

��ل �-(�و بT ا=ھ��:  )<��) ا�b`ة وا�_`م(و�b! ا�dQ�S بk_S ا��واQ! ا=و�M أّن ا��c%ل 

 أد��)، Q�a� ا�-�ر^!، .��L �(� وراء ظ+�ه"�GBل:  ،أT> ���JZ ا�iب���نB ع�m. (إ�،  �Q :ب���نiل ا��GB

cر �Q ل <(�و: وهللا�GB ،
��_* Tذ��، و�� T. �W"أ 
D. ��%ل هللا، إ�) �i.� ا��)وءة، رc%ل هللا، إ�( ��-

 ا=�Zى؛ B ¦��� �Gو� ،Mا=و� 
B ¦بN" �.ا�%ا��، �½�� ا�'�ل، و R)*أ ،MD�^�R ا�-dQ�* ،Tm ا�

 
JDل ا��GB .¦)��¦ ب�c%ء .� <GB ¦m'cو ،¦)�> �. T_*ب� ¦�GB ¦�^ا". ": �ر�S_� ن��Jا� T. إّن  
�E 
B �)*أ 
وQ\ ھNا ا�dQ�S إذ ذ"�ه أب% <J� ا��*�)ن وأورد أب% ھ`ل ب-� ذ�� روا(��Z T> !Q أب

.�ة B_�ل <T. (D *%�): أذم ّ ا���Jن أم .�*)؟ B(� أب�ن أ*� ب,
ء. �GBل: ذ.)، =ن ا�_�GB ،(Q%)E �Sل: إّن 
.T ا���Jن .� Q(ّ%ه ا��Jط\ *�J,Q Mّ+) ب��RS. و��ل ���ه: ب\ .�*) =ن ا���Jن .T ا�U+� وا�N"�ء. �� JQ�ي أب% 


B (Qل:  ھ`ل رأ�� d�* ح�)ا� �S/ّ�. ا ا�_��قNھ" M�ا���Sb أ�ّ) .�*)، وE_(��) إ�Qه �Scا إ�(� ھ% <

 .�*) وذ.) �B(� ذ"�، B ل وا*�ة، و��ق�* 
B (*�.ب���ن وiو ا��)> ؛ =�) �(� ذم(D. kg-ا�� !+/

 
JDا� kg>� "(/%ا ا�Nھ T. ا�Sc ه�)_B ،�S_ا� T. kg-Q �)" ذ�� T.26B ا�(�ح (S�/�E L.و . \Qو�E 
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��) .T ط��! �)Q �)) بQ%ا��( M�> !J�g-ا� (Eن ��ر��Jا� T> 
UDQ [ (م، إ] أ��GE يNا� %SDا� M�ا���Jن ا�JD%ي <

 ا���Q%b وا������ nE+� ا�RS ب�ط` وا��Jط\ *�G. وھNا .� ��ره أب% ھ`ل �Q�GE ا=دkQ ا�(�(�س B !Jرھ�

 !�`Jا� kEا��`م و.�ا !>�Dbب ��J'ا� ���Dوا� RSا� �Q%bE أّن M�> !�`Jأھ\ ا� L)/ل: "و�� أ%GQ d�*

 �%رة ا��Jط\،B ،!�`Jدر/�ت ا� LBأر T. RSرة ا�%� 
B \ط�Jوا�  !>�D� ب��" 
B ذ�� �D)�*و�� أ

  .  27ا��`م"
و�� أورد ا�-_��ي رواQ! أ�Zى �+Nا ا��B dQ�S+� ز�Qدات T. MZ%E أ/�+� �Q��Eه، وGQ �+�B%ل 

�� ". ا���Jن �_�Sا، وإن .T ا�,-� ��S(�، وإن .T ا�-�� �g+`، وإن .T ا�G%ل <��]إن .T ": �ا��c%ل 
�). و�%�):  "إن .T ا�-�� /+`"Q,�ح ھNه ا��Qiدات G�B%ل: +gQ �)�B ل%Gا�-��� ا� ���E 
D-Q"ا T. ل إن%G�

[��> ":��Sـ��). وا�a T. ��� T. M�
 <�^� ا��`م <D-Q  ِ-ر وا�N-ُا� :��%G" ،!)�Sرةا�N  .  
 :Mرة ا=و��J-ا� Mد أب% ھ`ل ب-� ذ�� إ�%-Qا"و�S_� ن��Jا� T. ¹ّداه أّن  "إن. �+� �Zآ `Qو�E \GD�B


 �ScهB (���* !B�m��� ا�_�*� بJQ �. (���Jب ��JQ ���J28ا�.  
 R�-�E ى�Zأ !�*�� Mإ� \G�DQ ،\Qوا���و ��_Uوا�� !Qا��وا T. أب% ھ`ل �+^�> 
ب-� ھNه ا�����Jت ا��


 <�Jرة بB \W)�)ي ا�%JDن ا���Jا ا�Nا"����� ھ�S_� ن��Jا� T. ذ" "إن �GB ء وا�,-�اء؛���Jم ا�`" M�� أّن <

 ھNه B ّ�ف ا�,-�اءb�B ل؛`Sا� �S_ا ا�Nل <(�: ھ�GB ،T_* ب�`م iQi-ا� �J> Tب �)> �D> ���E �+&-ب

 ا���GB !nUل ب-&+�: 
 TgQ ��\ ا�(_�� ا�(�Sّ�ز و*�WQ+� ا�_�S ا�S`ل �% ا�ّ) ***  ��

�\ وإن ھ
 أو/iت)ُQ �� إن ط�ل i/ِ%E �� �+َّث أ��S)وّد ا�  *** 
iB%�_)ا� !�G>ُم و�+�_)��    *** �+��%ب وW. �. !D�BـGك ا��a 


 ا�(-�(�:B !J��+)و��ل ب-¶ ا� 
 Q �. ��B MGJ�c+�ي �_��
 *** إذا �DB¦ ھ�ا�Q ا�(+�/�ن   
 .(ــــــ�  *** أ*ّ\ هللا .�Sc T ا���Jن�E �e�b(¿ ا �Bق     

 ا�,َّ�َب أو�Eر ا���Gن   +�ُEو ***�+D> ا���ى ا�_�رون 
UDQ �+ب 
 29ب(-�(� <�M هللا ا��g�cـــــــ� ***  ���bB آ.T. T�D ا�i.�ن  


 ب�دئ ا=.� <�M إ��Jت B ص�SQ م أّن أب� ھ`ل�ّGE يNص ا=�(%ذج ا=ول ا�%b'ل ب%Gا� \)g.و
�U ب+Nا ا�G%ل ھ% ا��c%ل أّن أوّ E T. ة وا�_`م(ل`bا� (��إن �D> ¦Sّ�ه ا��واQ! بQ �� .��N%رد .�  )<

 �>%U,. ا�'�ص (Qرأ Ne�-ب �Q�J. (�Qو�Eي و%JDن ا���Jا ا�Nھ ��_Uب� R�-�E ت�Qأ�%ال وروا T. (إ�� Mھ�DE
Sأ� ���E !Q�W� أو !Q�-a �اھ%a ���"ذ �. Mإ� ��&Q �و� .
Bا��� \��"(� ب��Dّ  �ب+� ب+Nا ا���Jن ا�JD%يب���-

.�Uذ�� آ� 
ب�أ أب% ھ`ل "`.) ب��Q�G ا�(b�ر ا�JD%ي �+Nا ا�G%ل �GBل  :"إّن �ّ�� v%&S ا���� j�WS ��� d	�fَ% أوcِ�ُSُّ " -ب

 
JDب) ھ% ا� ���E T. �30ب�ن أول :(�%Gھ� ا���.\ ب�ءا ب�D_ب dQ�Sا� !Qأورد روا (Eأب% ". و"-�د ���JZأ

 " أ*(�...JDل ا�%� Mإ�� :"�Q :ل�GB ،"�+�DQزھ�ة ا����� وز T. ��� ��UُQ �. ����
 هللا إن .(� أ�Zف <J� ،


 ا�'�� ب��,ّ�؟ �Bور�DQ أ�) iَ�DQل <��)، �GBل: E�Q ا�'�� "أَو 
E�Q [ (ل: إ��GB ه�)* (ّ���B ؟\e�_ا� TQأ
   ."��Q أو �mJ* \�GQ �)� Lا��ب� ¦JDQ �). ب��,ّ�، وإّن 

�Rّ أب% ھ`ل <�M ھNا ا���Jن ا�JD%ي بG%�):  و��>" ،�nU� (SbBه، وأi/ا��`م وأو T_*أ T. اNوھ
"MD-. (Um31وأ�.  .!-cا�%ا !Q�GDا� (�B�G� Mا�-_��ي إ� (�B �D�cي ا�G� ��* %ھ R��  وھNا ا��-



��Q /� د/ ���ل  
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 ،\W)ا ا�Nھ 
B ي%JDن ا���Jا� !�`Jب (�B د�aي أNي ا��GDا� ��Sا ا�Nوب-� إ��ار ھ \G�DQ ب% ھ`ل أ
(®JSا�) !)��) .�a Lح ��%ي ��Qو�Eه و��_UE Mل: ،إ�%G�B  ،�n* ����ا� T. 
m>أ T)� (ب�^ \W. %وھ"

��ل ب) وا]�W��cر .D)، وا��Sص <��)، و.J��g! ا��B �bG)؛�a[ه ا�+��B ھ (�B ن%��B ،(DQإ�`ح د T> ،("`
¦E�)B �+�%mب ¦mJ* �+�>ا�. 
B �b�GE �� إذا !�a�)دت. أو "(� أن ا��" :®َJSوا� "TmJخ ا��U32ا��  .  


 ا���Sب. وا��Wى:  :"ا��yW ا�*��Sن" -جB TQ%Z=ق ا�UE[ ب�&Q أ�) Tّ�J�B \Wا ا�(Nأ أب% ھ`ل ب,�ح ھ�JQ

 ��اه و��ى بTm ا=رض، �c (ّJ,B<! ا�UEق G��Q M�* ،ا=رض 
B µcور �W" إذا �m)ى، وذ�� أّن ا��Dا�

�M ا�(%دة ب-� > T�GU�)ا=رضا� ¦SE �. L. 
G���B ا�_(�ء T. لiDQ ب��(�ء �)+DQ�JE33.  
 �Q�a dQ�* اد�Qإ 
B \W)��B ،(�B ي%JDن ا���Jه؛ أ.� *&%ر ا���_UEو \W)ا ب��ن �(&�ب ا�Nھ

 
JDوھ% �%ل ا� ،\W)ا ا�Nھ MD-. T. ه�D-. 
B kQ��� :" ،���eا �+D. رف�-E �)B ،ة�Dg. د%D/ ا=رواح
���Zا �+D. �"�DE �.و".  


 ا�,-� ا�-�ب
، �a �"N�Bھ�ا <T ذ�� .a T-� أب
 �%اس ا�Nي B ي%JDن ا���Jا ا�Nھ ����E Tّ�JQ ��
  أMD-. NZ ا�dQ�S "�.` "(� أNZ /ّ\ أ��Uظ) و�Eا"�T�* (J ��ل:   

��E�E ا=رض ب�=ھ%اء 
B Á  ***  ة�ّDg. د�D/= ب%�Gإّن ا�  
B �+D. �"�DE �.ف *** و��-. %+B �+D. رف�-E �)B���'. %+34.  

��/\ ا�G_Q ���b® ا�_mG! :"���اد �S*�"ا -د � `W. ب�&Q،  :ن%�%GQة، و��\ /%اد "و%J� م�_* \��

 ھNا ا�(Z T. \W`ل  35و��\ "�J� �Q%ة" ،و��\ *��� ھU%ة ،"J%ةB ي%JDن ا���Jر ا�%&* \W)E �و� .

 (��c �و� ،\W)ا ا�Nھ MD-. \)SQ ي%J� dQ�S� ��¹)اد ا��Qإ- (Eرب -"-�د�J-ه ب���Qإ �S��U. \.ه ا����D_ ة
 :
��� إ] ذو أ��ة". و�² ا�dQ�S ھ%: "أ���JZ أب% أ*)� ..."ا�,+��ة ��D> (Q� ا��واQ! وھ* [،  ���و] <

وا"�MU أب% ھ`ل ب¸��Jت ا�T. ²D دون إ^��a !Bح أو UE_��  ".و] *��� إ] ذو �gEب! ،إ] ذو <�Wة
  .�36%^%ح .-�Dه

��/\ nQ+� ا��MD وھ% ��W� {mّ�Ud%| ��} /� :"��GBن " -ـھ � \W. %وھ،  (��� وھ% ^-�� . وأ�gوا�
 
JDا� T> MD-)ا ا�Nع. و�� روي ھ%/ M�> �,g�Q \/ا�� 
B�  :ل�� d�*" ب�`" ®-Q �� �)ب LJ,�)ا�


 وأب
 <�J�ة ا�B �+,�c+� ب+Nا ا�dQ�S .". �%ب
 زور-)�¿� !Qه وذ"� أب% ھ`ل روا�D-. �QiQ �)

 �² ا��واQ!: و^%*�E�Q �)�Bة ". و�&Sب �.%Q 

 <T أب
 ا�-��Dء ��ل: ��ل ا=�(-�%bا� ���JZوأ

�M داب!، �GBل أب% <�J�ة: �SJcن هللا> �.%Q !J��� Tب ��_. �Q�_Q 
��ل  .� Á..وا�S( ،أب
 <�J�ة: "�ن أب
 
JDزور"": �ا� 

 ا�iھ�دةوهللا .� .�� أب%ك داب! �®  ،ا�(�,LJ ب(� �� Q-® "`ب� �%بB [إ"'Qأب% . و ��


 ���ب أھ\ ا�iھ�دة "�%ب� زور"ھ`ل "`.) ب��J> ��_Uرة D-Q :�+��,ل ب%G�B ،dQ�Sا� 
B ا�%اردة،  �+_J�Q
�+�  .T. ��� T.37 أھ


 "��ل أب% ھ`ل <T ھNا ا�(W\:  ا�ال y�Q ا�l�Q�Z� ��Y":" -وJD�� \W)أب% أ*(��ا� (��� �)�B ،،  ��Sbوا�

U�� Tب  �W"= (أ�،  
JDا� \W)E(� ب-�" ،ب) �و�B ء
g�cھ`ل 38و 
. وھ�JE �Dز ا=.��! ا�-�(�! ��ى أب

 M�. ذ�� أ�) <�M ا���� .T أن /ّ\ رواE�Q) أNZھ� ا�&J® وا��(G� �D> ²�S\ ا��وا�Qت"�JQ �)ز *��( <
. وھNه .T أھ� ��Uت �Qاه �� أ��SbE T. (-(�B �mZ .� إ] أن ذ�� �� Q(��Z T>، D) وأ��cذه أب
 أ*(�

  .M أھ�) "(� GQ%ل <�(�ؤ�� ا�G�ا.Mو.T ب�"! ا�-�� أن i-Qى إ� ،ا�-��� ا�QiD) ا�(��gد
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 : "زر {%ّ� �Uدد 	%ّ�" -زJD�� \W)ا��،  �D��* :ل�� 
أ���JZ أب% أ*(� ��ل : *���D ا�T�_S بS. T(� ا�('ّ�.
<T أب
 ھ��Qة ��ل: ��ل رc%ل هللا  ،<T <(�و ب�m> Tء ،ابc T-�� ��ل: *���D ا�(-�(� بT ط�Q%c !S�ا

� :""�ّJ* ددiE �ّJ� 39زر.  
�M ا�SD% ا�Nي GE�م> !Qت ا��وا�Jب+�  ،ب-� إ��Sأ� ���E 

 أب% ھ`ل بJ-¶ ا=ب��ت ا�,-�Q! ا��E�Q

 .�زه وإ�GQ<) إ�k��/ M �%اب .-�DهgQب+Nا ا���Jن ا�JD%ي ا�g(�\ ا�Nي �cر ��c ا�(W\ ��و<! إ

 ھNا ا�_��قB و��ل ب-¶ ا�,-�اء  : 

�ّJ� رهiB k�JSو"�ن بّ�ا *** إذا زرت ا� 
JDو�� ��ل ا� 
�Qدر Tاب T> �)*وأ�,� أب% أ : 

���_. �g+ا� Mن إذا دا.¦ إ�%�E *** �+ّرة إ��Qiب ا��J�¸ب ���> 
*** �Jeم دا�_Q d��
 رأQ¦ ا��¸B  ي�Q=ل ب��_Qإن ھ% أ._��و 

 :و��ل ���ه
 أ��\ ز�Qر�E ا�W��" T�E k�JS%ب اg�cّ�ه 


ء ].�ئ *** أ]ّ iQال �Qاك <D�هa ّ \.40و أ . 
!Q�-,ه ا�,%اھ� ا�Nذ"� ب-¶ ا�,�وح ،ب-� ھ Mإ� �Db)ا� �)-Q ) U�� !Q%��
  %اردا��kّ) ا�ا�B

: وا���ّب .T ا���S ،و�� أ�kّ ا��Qiرة ،.�: أن iEور Q%.� وE�ع ا��Qiرة Q%"وا��kّ : ھNا ا���Jن ا�JD%ي G�B%ل
 �.(�ّJ� .41"و�kّ ا�(�m: أّول أو��ت ا��mG<) ،: <���J)�� ب�ت ���!، و�kّ ا�,
ء و.
 -ھ% ظ�ھ� �nU) "(� -: أورد أب% ھ`ل ھNا ا�(W\ ا�-�ب
 ا�Nي �V."42 \)SQاV{� ��V&�ن ا���pر.." -ح


 ا�'�� وا�,� وھ% �%�+�: B \)-�_Q يNا�-�م ا� \W)ا�,�. أّ.� ا� 
B إذ ا�(�اد ب) ا�(_�%ون ��J�c [%��.
�ّ� ب) ھ% ا��c%ل  ،c%اء "��Dcن ا�(,®""�E T. ن أول¸B�  :ل�� T�*"®,)ن ا��Dc�" س�Dوإ�(�  ،إ�(� ا�

!�B�-ن ب��%�^�U�Q" !�B�-ا�-_��ي ب-� ذ�� أّن ا�(�اد ب�� Tّا��*(!. وب� 

 ا�dQ�S ھB، _Qو M�> �+,�
 (�B ء�/ �).ب�، و�G)ھ\ ا�= (e�>د 
B ��cو (���M هللا <� 
JDا� T> ب(� روي MD-)ا ا�Nل هللا"ھ�cأ ... 

!�B�-و��� ا� �D�" !)*ا�� 
D-Q43 .  
 �Zي آ%J� dQ�Sأب% ھ`ل ب 
E�Q �+Dب� !�^�U)ا� ��Q�-.س و�Dا� Tق ا��_�وي ب���c (Eا�_��ق ذا 
Bو

�M أ*� B&\ إ] ب���G%ى ،"��� بD% آدم طّ� ا��bع"ھ%: > �"�*= ���، � ". !وا��Dس "¸ب\ .��B ��� !e+� را*

 ا�dQ�S -ھ�ھ�D-وQ-(� أب% ھ`ل B ا�%ارد !�^�U)ا� MD-. \Qو�E Mإ�،  �*= \&B [ (ّأ� Mإ� kھN�B
TQ�أ*��م ا� 
B �*أ M�
 أ.%ر ا����� ،<B �.أب% ھ`ل  ،أ �g� �)إ���ره. وإ� T�)Q [ Lس وا��Dا� Tب� \^�U���B

 L. �)�c[ س�Dب-¶ ا� M����J ا=.� <�B ظ�ھ�ه M�> Rا�_�ب dQ�Sا� �+UQ أن !�,Z ��^%ا ا��Nھ Mإ�

 ھNا ا�_��قNي ] T�)Q إ���و/%د أ*�دdQ أ�Zى GEّ� ھNا ا���U^\ ا�B ل ا�-_��ي%GQ .و�% *(\ ": ره


 أ.%ر ا�����B \&B �*أ M��M ظ�ھ�ه بm\ أن �Q%ن =*� <> dQ�Sو] .,�وف ،ا� �Q�a �+�B ن%�Q `B، 
ھNا "���G بT <���:  �و�%�)  "إذا أ�Q�" �"�E �%م �B"�.%ه": �MD-. \mJ�B �%�)  ،._%د و] �c� و]

 .44"إ�M ��� ذ�� .(� �gQي .�gاه "وا���م ا��G%ى ،ا�k_S ا�(�ل"و�%�):  "�c� أھ\ ا�%ب�

 وNEھ��e�" :"kات S ci&���/"ا -ط�gD�c �+ّ�¸B �eا�,�ا 
B �Jل: ا�%GQ ،�eات: ا�,�ا�)�T_* MGJQ و ،ا�

.�+��> �Jbا� 
B أ��ك 
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". وا=ز.!: ا�&�R وا�,�ة. ": �وھNا .T �%ل رc%ل هللا /�UDE !.ي أز��aا�-¶؛ ا T. (�وأ�

 ھNا ا�(W\ ا"�MU أب%ھ`ل ب¸��Jت ا���Jن ا�JD%ي ا�Nي �mQبR ا�(W\ ا�(-�وض 45"أي <&%ض ،Dc! أزومBو .

 .dQ�Sدات ا��U. ي �*�ى%�
 .-�Dه إ��a k��/ Mح �B 
Q&�ب ھNا ا�(mJQ �.¿� \W\ وNQھ�Q `B k%ن �) ط��k. و¹Qّ"� أب% ھ`ل أّن  :"Q �2�n �f�&Sb&�ان" -ي

 .  46.-�(�ا <�M ا��واQ! ا��
 أوردھ� ب_D�ه �ل .T ���) ھ% ا��c%ل أو
   ��E- إذن-  
B ا<�(�ھ� أب% ھ`ل ا�-_��ي 
�M أب�ز ا��mق ا��> �+�`Z T. �DB�-E !�<,�ة "�.


 .nD%.! ا=.�Wل ا�-�ب�!B �^�Sي ا�%JDن ا���J�
 "��ب) ا�)-�وف:  ،�DEو�( �B وذ��"�W.=ل/(+�ة ا" . 

 ھNا ا����ب .T �(�ذج  ،.a T%اھ� -ھ�ھ�D-وا�RS أّن .� و�D> �DU�ه B ب\ إّن .� أورده ا�-_��ي


 ھNا ا��Jب "��Wة /�اB �؛ ذ�� أّن ا�,%اھ¶�B T. �&�� �ّ-Q ي%JDن ا���J��، k�" �+��,ب ¦UّD� �و� 
!��Z47. 

 �DJ_*و-�Dب -ھ�ھ�Sا� :��c �)�B �+و��D�� �� 
��� ا�'Z،  �J�<! أن �N"� ب-¶ ا=.�Wل ا��
!DQ�-)��"، !/�g� �,ا�'�� <�دة وا�، T)E¹. ا�(_�,�ر، [ T�E�. �S/ T. T.¹)غ ا���Q، و� ��W" ��'ا� \��

(�>�B، �+�G>أ \"%Eو، (�Zبـ� ��W" ء�)ا�، k"را \-�D)ا�، .µإ�... RmD)ء .%ّ"\ ب��`Jا� 
:��U�.  

 

 ��Zم ھNا ا�(�Gل، �DD�)Q أن �g(\ أھ� ا�Âe��D ا��B:
E�Q �)�B �+إ�� �D��%E 
�% B%ق "\ ب`�! ب,�Q!. و�� أّ"� ھNه ا�G�GS! ا�-�T. �Q ا�-�(�ء وا=دب�ء  --E ةi�)�. !�iD. ي%JDن ا���J��

.T���S)ء وا��.�Gا� T. د�GDوا� 
-  !)c �ّ-E"��
  "/%ا.L ا����J. 
B ة��Wا�� 

 ا��c-�ب ا�(-��D-E 
.T أب�ز ²e�bZ ا���Jن ا�JD%ي، وھ

.!�`Jوا� !*�bUا� T. !���> !/در M� ���bة <
-  ²e�bZ أب�ز T. �ّ-E 
.T أھّ� أو/) ا�,J) ب�T ا���Jن  "/%ا.L ا����"T�)Q ا<��Jر �U! ا��gQز ا��

.
 ا�JD%ي وا�(W\ ا�-�ب
- B ب) ا<�(� أب% ھ`ل ا�-_��ي��" 
�! وا�J`�!  "/(+�ة ا=.�Wل"�
 ا=دب وا�GD� وا�B !-cا�%ا (�B�G� M�>

 �Dc اد�Qإ L. \W)�
 .-��g! ا���Jن ا�JD%ي ب�mق .�-�دة و.�T. !>%D أھّ(+� إ��Jت ا�(b�ر ا�JD%ي �B
(Eرا�J> أو dQ�Sظ ا��Uأ� ¶-J� �ّQ%�� �*�a م�ّGQ L^ب-¶ ا�(%ا 
Bو ،`.�" !Qا��وا، L^ا%. 
Bى  و�Zأ


 ب-¶ ا�(%اط�m�Q Tق إ�UE M_�� ب-¶ ا�(-��
 ا�%اردة Bو ،!��`Jأو ا��ؤى ا� !Q�GDي ب-¶ ا راء ا��JQ
 Tّ�JQ L^ا�(%ا T. ��W" 
Bو  ،�Q�,ا� dQ�Sا� T.  ى�Zص أ%b� ء%^ M�> �+�Qو�Eي و%JDن ا���Jا� 
B

D�. !Q�-a �اھ%a اد�Qل إ`Z T. 

 ا�,-� ا�-�بB ي%JDن ا���Jا� ����E.!>% 

 "��ب  -B ل".� /�ء�W.=ة ا�+)/"  T. \e�+ا��� ا� Mس إ���Gا ب���/ `��� �ّ-Q ي%JDن ا���Jص ا�%b� T.

.!��Z k�" �+��,ب ¦Uّأ� 
�� ا�bD%ص ا��E  
   



  �/ .-ل ���ب "�2�3ة ا+�*�ل" +�7 ھ-ل ا���45ي ا�%��ن ا�&%�ي وا+�*�ل ا������ 
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Muhammad Shahrour’s Position Toward Prophets’ Infallibility  
(Peace Be Upon Them) 
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hWا��� : 
 �=���
، ا�Jي IC!ض Lا�Mر ا���#ر ا�#Nا�� O� �P#Qة، و!STا� UV#9�Cَ�]ُ� ا��!م ا�?�ُل وا�M!ار Y!ل �C#W# و
 ،��#9Y ��W� 
� ا�S�a#ء :"��� ا�9�م، إذ ھ;b: ��c9� #C#Wdه ا�Jھ f�g f�i� ا�;<#ھ�� ا�V#9�ة ��ى ا�;f�;"9، و

�f هللا k>lb���Ng m�!= n�Y fا  
STا� oIA p;q #��!= fC�P#�;ا���#ب ا� s�g ض��q �و� ،k�#�qرك و#Sq 
�، و�S��C ا�;�T�س ��MA �;Mور أY� أ�gز ا��bIN#ت ���
 ا�;�و�#ت ا��x ���ُC < #;g #��x ا!qوأ ،�;bا�� ��c9;�
���C�Ng oV#bQھ� و#C#lQو ��ylQء و#�S�aد ا#��$#g z"��C #;�x �P#Q ،U�"Mوا�� �dT�#g ��c9;ه  ا�Jو�} ھ#Tq 
 ا��

 |d� أن ��[MSا� ��ل ھJه ا�!ر�Q f���T#ھ# :T�ه، أرد�#  k": }q��q 
وf: ����"Sq ر��g، و���ا �~L#ر ا���lIة ا��
� :"k ھJا ا�;<�!م. Sq��;ر ا�#Lن ا�#�gه، و�T: �;bم ا��!�>� k":  

��	��iت ا�����jء: ا�#�S�a؛ ا�;bور؛ ا���MA ؛|�!�.  

Abstract:  
Today, several controversial issues and questions are raised on the topic of prophecy. This 

is especially with the tide of modernism, which is rebelling against the concepts prevailing in 
Muslims including prophets’ infallibility. The latter is a sensitive issue as the prophet can be 
negatively affected in terms of being a human chosen by Allah. Yet, some contemporary writers 
have been discussing prophets’ infallibility innovatively, i.e., has never been tackled as such in 
the speech codes. Hence, the engineer Muhammad Shahrour is a prominent figure who 
criticized and analyzed prophets’ infallibility in regard to their diligence, mistakes, sins, 
characteristics of human nature, and their communication of Allah message. In view of the 
serious implications of infallibility’s meaning, this paper explores Shahrour’s concept and 
states its implications. 

Infallibility, Prophets. Shahrour, Position,Keywords:   
 :��g�  

�;#ل ظ#ھ�ا وg#طT#، أ��� هللا P<!ة هللا �md"Q f أ��S#ؤه، ا$�S#ھ� واlP<#ھ� واbg ��b�Q<#ت ا�
 ،�
 وا���#�Y!�#g ���fَ ٱ�ST�#g ���":� ِّ�ِSَّT!ة، وأ=� ِّ� ��ِ�َۡ":َ ُ yَِٓ� ٱ�fَCJَِّ أَۡ�َ�َ� ٱ�َّ T"ۡ;َYَ fَۡ# أُْو�َٰ َّ;��ِ َءاَدَم َوَِّC �f ُذرِِّ fَ

                                                           
1 – .U��;ا�;¢�| ا�  
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 ۡC�ََھ fۡ َّ;�ِءUَC َوِ ٓ ِھ�َ� َوإِۡ�َ�ٰ ٰ�َgِۡإ �َِّC �Oَ �ُ!ٖح َوِ�f ُذرَِّ ۚٓ#َT�َۡSَ�$َۡوٱ #َT�  :ـ�C��]58 |C�A م#d� f� mg م وأ����=cx ،[
.���:  

 
� ا���Sى، ا���Lا�Mا� �
 ظU ا�;!$x �P#Qو ،|C�Nم ا�#d;ا ا�Jل ھ!Y ار!Mا�?�ل وا� �[�C وا��!م
Tا� #C#W� {"ّ[�َ �dx ،د#d�:<ن وا#;Cل ا�!Pأ 
x {gا�ُ;9َ"ّ;#ت وا�]!ا ���ا$� kإ� !:�q�>�=ة  و!S � #�"Cوcq

�d: �Cوcq kإ� k�9�  ��[MSا� �
 ھJه ا�!ر�xن ا���ب،  و!�Lا�Mا� #�g U�A 
��# واY�ة �f أھ� ا�C#Wd# ا��
:�ض �d#رg#ت أY� أ�gز ا��bIN#ت ا�;�#�Pة، وY#P{ اaط�وY#ت ا�;]��ة �"?�ل أ> وھ! ا�;�T�س 

"M�� ض��q �dx ،م�� ا�S�a#ء :"��� ا�9;b: ��c9� 
x ،ور�MA �;M� f� Oiا!�
 :�ة x #ھ�dو� #�"�
 :
qا��9#ؤل ا� f� z"lTC ��c9;ه ا�Jة، و:�ض ھ�P#�� ��Lا�Y ت#gر#d� zxو ،m?�  =�mS و�mq<#d و�gا

 fا��9#ؤ�� f: ا�?!اب kإ� #T�x�C اJم؟ وھ�� ا�S�a#ء :"��� ا�9;b: f���MA �;Mور  |�!��# ھ! �<�!م 
 :f��qا�  

aا �;b�� ور�MA �;M�� :"k ھJا ا�;<�!م؟ �# ھ! �<�!م Sq��;ر ا�#Lا� 
  ��S#ء؟ و�# ھ
 f�S"l�� و��d� {T;Wq �lQ zxو nMSا ا�J�� ��، �q :�ض ا�;#دة ا��";���#�Aه ا�Jھ �و�;�#�?
 ،m�x OS�;ا� ª�T;ن ا�#�gو ،m���#�Aو:�ض إ ،nMSع ا�!i!;� �yط!q {T;W�x ���d;ا� #�cx ،�;q#Qو

� U�b>��#g m�x ول ُ:ِ�ضaا }"l;ن وا�#�S� obّQُ 
��MA �;Mور، وا�;l"{ ا�]#� �T: �;bم ا��!�>
.�;b�"� m�!�>� k": �Sq��;ر ا�#Laا  

 �d�dY f: |Nا�� kإ� ��ل ھJه ا��را�Q f�
، و���ف Vا�d��<وا 
"�"Mا�� ª�T;ا� k": �;��T�و
#T?ا� f: ع#x�ا� kور، وإ��MA �;M�
 ا��را�#ت ا�;�#�Pة وC�Mq�ا :T� ا�;�T�س x �;bي ورا��!STد ب ا�

 .m�!Y ت ا�;]#رة#�SNا� sYود  
�0 ا��0nور� o( ء��)*+م ),�� ا�'i� :ا+ول Q�p1ا��  

 #�� ا��
 ا:��g kT# ا��";#ء �C�dqا وY�A# ود�SN"� #�x#ت، وC�dا�� nY#S;أھ� ا� f� �;bا�� nMS�
�� :��� ��ره، أ> وھ! �d#م ا�ST!ة، وx���� ذاك إ> �M< ھJا ا�;d#م ا�����، وx��� 
W�dC م#d;ا ا�Jھ �x��


 a ،��dYن ا�®�U وا�P clI<#ت ا�S�a#ء :"��� ا�9�م، x U�M�9C #��# C?{ ���، و�# C?!ز، و n�Y f�
 |C���g م�d� أن 
�STC ،ور�MA �;M� �T: �;bم ا��!�>�� أ��ه ��lQ، و�US أن �!رد ;bم ا��#d� 
x

�ح.lP<وا �
 ا�"�x �;bا��  
2c��d :ع ا+ول�iا� �	$prوا �s� ��,ا��  

1- :�s� ��,2 ا��c��d  دة، $#ء�dوا� >Mوا� OT;ا� #�T� ،#�T�
 ا�"�� qَِ�د :"k :�ة ��#ن x �;bا��
 ،m;bَ:َ ،mdg!ُِC #;� m;b�C ه: أن�َS: هللا �;b:و ،OT;م ا���ب: ا��= 
x �;b9#ن ا���ب: " ا��� 
x

>Mا� �;bوو�#ه...وا�� m�ََT�َ :#;bْ:َ ،m;bِ�َْC m>l"g {�T��، dC#ل: َ:�b��#x mُ�;ْbَ، وا:�g {;b#� إذا ا
�دة"dا� �;bوا��...��b�;ا� f�2.  

�p�C#d ا�"��: "َ:bََ�: ا���f وا�b#د وا�;�� أUٌP واC ،³ٌ�MP �ٌY�لُّ :"k إ�9#ٍك  �?�� 
x و$#ء
�: أن �b�C هللاُ ;bْ�ِذ�� ا� f� .�Yوا kًT�� mِّ"= ذ�� 
x kT�;وا� .���ز�َ:Sَْ�ه �f �!ٍء k�#�q   OdCو�OTْ و

 ً#y�A m� ُتcّأي ھ� ،ً#��x {ُ;bَ:ْل ا���ُب: أ!dqو .c?ا�� :�bَ�َْ��وا .OT��m�x. وا:��b ا��k�#�q �#g �ُS، إذا ا
"mg �َّ9;�Cو µ?�"C ه أي�ُC m��#� #;g �b��C3.  

2-  :�	$pr2 ا��,�� اc��d ��Aوإ��� أ ،�;bا�� kT�� �C�Mq 
x رات ا��";#ء#S: {:!Tq
  ا����C<#ت ��#: 
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��T#"ا��,�� f�;ا�� O� 
P#�;ب ا�#T�$ا ��"�" :4،  |Cا ا����Jھ k": ر#T;ا� �"?� }Y#P z"�Cو
 ،m�x ل دون ا�!�!ع!MC #�T�
 �<m9 ��رة :"�m وg ��NC®ا$� x �?C ء
Nا� f�m�!dg "أي أن ا�;�b!م 

� وا;b��#x ��"� f� ،��gا��� f9Mg ،ن ����ھ�!�C �و� ،�C�lِx ء#�S�aا 
x 

 ا�p>T، وھx ¶�را 
زٌع �<9
"���>�"� ً#�>Yِ kT�;ا ا�Jؤ�# ھ#;": 
;9Cو #C#��ا�<?!ر وا� �dxا!� f: ���!>Tg cg�C #� �"�W>5ا�.  

:m�!dg ب ا��"�#ت#�= }Y#P #�x �f هللا، U;MC ا��U�x k": �S ا���I، و:�َّ |l� 
f وC®$�ه : "ھ
�P f<#ء  mg �� َّbQَ #;g <ً � ا�S�a#ء، Y< هللا إCّ#ھ� أَوَّ;b:ء...و��g�� #d�dMq ر#��Q<ء ا#dg O� ،�ّNا� U�x
 ،���": �T��9ال ا�®�·g �L ،ام��aا {�S[qة و�bT�#g �L ،�9�>Tا� �ا�?!ھ�، g �L;# أو>ھ� �f ا�<UV#W ا�?9;�

"z�x!��#gو ��g!"� >Mg6و.  

x Uو��  :#WCأ #�>C��q ن!�C �x ،#�=�q kإ� µ?"� ��¸ ،��b�;ب ا�#�qار f: Oٌ�#� zٌُ"Qُ 
ھ

"��b�;ك ا��q 
x ًا�lW�7.  
� dx#ل: ";bا�� kT�� 
x f���d�;رات ا�#S: ل!M>د ا�#Aإر }Y#P O;$ �و� kT�� 
x ا!>"�Qوا

�، و��U: ھ!�b�;�#g ن#�qا� f��، U�dx: ھ! أن > fَّ�;َُC ا�;�b!ُم ;bا��  mِ��ََg أو m9>� 
x o�IC أن
�، و��U: إن �b�;ا� k": رة�dو:�م ا� �:#lا� k": رة�dإ��# ا� :Uو�� ،#��": m�
 ا��T#ع إ��اW�dq �ٍ�P#Ig
 kإ� O$�C وذ�� ،#d"l� �dxا!;"� �Sا�� �y��q #إ�� :Uو�� ،#�T: ���:ِف دوا�bx ،��g mx#l�cg #�T� ���T�هللا 

"�  .z"Q8 ا�d�رة :"U= k ط#:
�x f� mV#�S�a k�#�q هللا >Y kإ� #���;$ 
��Tq ،�;bا�� |C��q 
x �>"�I;وا� �:!T�;رات ا�#Sه ا��J

�f �َْ�ِرھ�. oِdTُC #��# f�NC أو  U= 
x ا�!�!ع  
�0 �01ور� o( ��,م ا���'i� :Z*�tع ا��iا�  

 k�9T�و ،���!C®>"ا�� mqءا#d� 
xو ،mq<#d��mS�= f و Oiا!�
 :�ة x �;bا�� f: ور�MA �;M� �"�q
 :��qط ا�#dTا� 
x وذ�� ،}�dوا��� �N�#T;�#g دف ذ���� �L ،�;b�"� m�!�>� ³�i!qو ��"?q kإ� #Tھ  

ه:   -1o( ��,م ا���'iو� ��� ��TC!ا��� �;bا�� |C��q ض��� 
x ور�MA �;M��dC!ل lPا :#Y
 UC®Tا�� 
x ة���ث :�Nة L وردت �� وا�;OT، و�<�دة ��آ��C#;Mوا� >Mا� k": ل�q ��� �;bا�� "
 
x ء
A د!$!x m�":د، و#?Cوا� z"Iوا��!ن أي ا� fC!ا��� UPأ f� �� x?#ء ���TC!ا��� kT�� #�ا����M....أ

dAaا ��!C أن kT�;g ،m�x #TC!�q ه و$!ده#T�� mqو>د O��، U�x ا�S�a#ء ا��9#ن d"Q !د�د أ!�aوا �dAأ �
�؟"d"Q أي #TC!�q f��!b��  .9وا���U و��وا 

 ���Mا� UC®Tه ا����TC U�ء وا��#�S�½� ��TC!ا��� �;bب ا��!$!g ل!dل: "إن ا�!d�x mا�¢� f: }�?C �L
"��� ��� ا�;®:!;bه ا��Jھ O�  .10ا�Jي �Cوي �T# أSQ#را و�!ا�| ��q#رض 

��MA �;Mور إ �C®Cو :m�!dg �;b�"� m�!�>;� #Y#WC {�#= م��ة وا�9bا� m�": 
STأن ا� #TCو�� رأ"
� U�Ng :#دي، و��C�NSة ا�#�M"� م ا��9#ن ا��#دّي، ا�;;#ِرس#d� !�x U$م ا��#d� #�cx ،ت#�#d� �L�L m� C f�

� �;d#م ا�ST!ةS9T�#g ��aا ��J=و ،�;b�"� ج#�MC < م#d� m�a ،م#d;ا ا�Jھ 
x #�!b��� m�x ي =#نJا ، ا��V#
 
x {�SL ،mq³ ا$��#دا�Mb�g ت#;�"�q mqو�� $#ء ،mqا$��#دا 
x #�!b�� f�C �"x ،m�;�?;� #�i#و� ،k":أ
 m�a ،م#d;ا ا�Jھ 
x #�!b���d#م ا�ST!ة، aن �f ¸�� ا�;;�f أن �C!ن  
x #�#;q �;bا�� 
>TC #�=�#ب هللا، 

}�#T�C #� zxم ا$��#د وإ:;#ل �"�أي، و#d�  ،¿dx ��d#م ا���#� 
x #�!b���O ظ�وف ا�;?�;T�g ،O;# =#ن 
 ��!lT;ا� �C!�"ا� ���b�#g ،م#d;ا ا�Jھ f��غ =�#ب هللا ="T"� m#س g �;�;g م��ة وا�9bا� m�": م#� n�Mg

"��#�� ا��
 Y<��# هللا U�g أC�S11وا���.  



  خ�� 	(�ZXد/ أ. – ا�,�دق ��Uم )��رة
 

  

 2021أ�����  -29 �دد:�ا                                      642

 k": ء#Tgل: "و!d�x ،��TC!�q {9و�� �S9��� �;bور أن ا���MA �;M� �=¢C ،��9dا ا��Jھ k": ء#Tgو
� U�?q ا�;�b!م �I"!�# ¸�� :#دّي، وهللا dC k�#�q!ل bIg!ص P!bI� �>P ��TC!ا��� �;bن ا��·x ذ��

 
STا��: � َّ
�ْ]"ُُ�ْ� kYَ!ُC إِ�َِ �ٌNََg #َ�َإِ�ََّ;# أ Uُْ�� :|أْي إن ، ]110[ا��� ،�Qآ �ِNََg َِّيc=َ zِ"Qُ mه أ�#T�� #;g

 ا�Jي Y!ا� Â�"Sq 
x #�!b��
ء، وإ�;# =#ن A U= 
x ٍم!b�� �ُ�¸ !�x 
�#��#gيٌّ :#دّي، و�Ng mَTC!�q

"��TC!�q < �S9��� �;b: mgر f: غ�Sا� 
x !ل�م =�!b�� mأي إ�...¿dx mg 12$#ء.  
#d� 
x !إ�;# ھ �;bم ا��!�>��، d�x�"x!ل: "، م Â�"Sq ا���#�� C !�x¿dx¢=� أن ;bم ا��!�>� #� أ

"��¸ < ¿dx ��ِغ ا���#�g ِق#l� 
x ل!� �# َ:�ا ا��َّ ،�ٌYأ mg Oَّْ�;ََ�َC13.   
 
STور أن ا��MA �;M��d#م  ��d�xر  
x م!b���، وھ! C�NSم ا�#d��d#م ا�ST!ة و 
x م!b�� �ُ�¸

.¿dx غ�S�#g �  ا���#�

 �f��ld اf��TL ھ;#:   x �;b�"� ور�MA �;M��<�!م  oIَّ"ُ� أن f�;Cو  

� �½��S#ء.  -أ�TC!ا��� �;bا�� 
>�  
�غ ا���#�� dx¿.  -بg 
x �;bا�� �ُbY  

هo( ��,م ا���'i� �n3�o� :u��tع ا��iا�  
 ;M� �T: �;bم ا��!�>��ف :S#را��q، و�Qا k": ،#TV#;": �T: �;bم ا��!�>� 
x ��T�#g�MA � ور

 :
q~� وذ�� ،#��!�>� 
x اب!bا� }�#$ �� mأ� �?�  
1-  !َُ�َ� ،f�Cا��#د �NََSّف ا�#bَ�َ 
x ��ِ"�ْ$َم، و�� :f ا�S�a#ء :"��� ا�9�TC!ا��� �;b�"� ور�MA 
إن �<

Ud�ُْC |�= إذ ،��qَذَوا 
x م�ن ا���!ل أن �C! َز�fِّ�َg Uٌَ وUg ،��9$َ ٌclَQَ ا��d#ص �dَِْ�ر ا�S�a#ء :"��� ا�9
�?�د إ�9#ن  !�x ا ذ���: #��f هللا، وأُِ�َ� Sَx #���"S�gَ"ََّ��َ# =;# أُِ��، و ً�
 ر�#�َqدّي، أُو#: �ٍNََg د�?�

  :#دّي µlIC و�bC{، و�JC{ و�C!ب.
2-  :f�"���g ��TC!ا��� �;bا�� 
>T� ور�MA �;M�  �9C�ل 

�c�n)ا+ول: ا� v��  ا�
q ور: "وهللا�MA �;M�
 dC!ل STص ا�!bIg ل!dC k�#�� :� َّ
�ْ]"ُُ�ْ� kYَ!ُC إِ�َِ �ٌNََg #َ�َإِ�ََّ;# أ Uُْ�� 

��b!ٍم ، ]110[ا���|: �ُ�¸ !�x 
�#��#gيٌّ :#دّي، و�Ng mَTC!�q أْي إن ،�Qآ �ِNََg َِّيc=َ zِ"Qُ mه أ�#T�� #;g
"¿dx mg ي $#ءJا� 
Y!ا� Â�"Sq 
x #�!b��
ء، وإ�;# =#ن A U= 
x14.  

 ��� {�SَL �� ���C�Ng k": ��Tو�� ،m�x ف�Q <إ$;#ع و UM�=!ن ا�S�a#ء :"��� ا�9�م �Nَgاً ھJا 
��A#Sة، أو  m� هللا ��"��g اء!� ،

 ا�lI#ب ا���d"�� ���9َC f��، وذ�� lP#g<#ء هللا ���، x·ن �P!bIا�

 .��J� �P#Q �y��q َء َّ
َ�ُC أن �g < ،�َِ";َ�#g m�#bq#g  
�M;� إ�gاھ�� :S� ا�n:#S ا���#�
و�� رد ا ¶�N�15  ء#�S�aا �;b: 
>� k": �Cه ا�J�g �9�لC f� k":

 :k�#�q m�!� 
ِx p��" :ل#dx ���C�Ng 
x� َّ
�ْ]"ُُ�ْ� kYَ!ُC إِ�َِ �ٌNََg #َ�َإِ�ََّ;# أ Uُْ�� :|110[ا��� f;� �ٌ9ّ;�� [
�C < �C�NSا� |Pَْو 
x اك��A<ن اa �;bا�� 

 ِ�;#�q# و�bV#bQ# ا��
 ھ
 MC#ول �َْ<َx اك��A<ا kT

:f�g�i k": "�� =#�!ا�ور ��V#�Sأ� 
ِx ا!Tِ�ُx fCJس... ا:"� أن ا�#Tت ا�#dSط f�g fC#Sا�� UM�  
�O هللا: ا+ول �=�ْ ِّNوا� �
 ُرُ�"ِ��، Ug ا:�d�وا ���x ا�a!ھ�x �C�NSوا ا��َ�NَْC �� َو�َ#�َِ} اْ��َ�ُ!ُد �: �َْ!ٌم

 �ٌCْ®َ:ُ fَCJََِّن �َْ!َل ا�!ُyِھ#WَُC �ْ�ِاِھ!َxَْcِg �ُْ�ُ�!َْ� �ََِذ� ِ ِ َو�َ#�َ}ِ ا�bََّT#َرى اْ�َ;³ُ�9ِ اfُgْ هللاَّ q#َ� UُSَْ"َ�ُُ� َ=<َُ�وا ِ�fْ �َ اfُgْ هللاَّ
ُ أx¢ُْC kَّ�ََُ�!نَ  �: �هللاَّg!، ]30[ا���و mوآ� m�": k�#�q هللا k"P #T�S� }�#$ 
x ��� ب#lIء ا�#?x: ا�=ّ¢َ�ُ �" k"

 ،� ��q!َّTُg f�� �®:;�� �x;# ا:�d�وه ًlِS�� ُرً�"�� وُC�Nََg f� k�#�q هللا :;# dC!ل ا��#�;!ن-�#�� �NَْCَ�وه 
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ا =�Sً�ا ً!ّ":-  :k�#�q m�!� 
x وذ�� ،��!�c�
 $#�k"P mS هللا m�": k�#�q وآ�m و�"� x �T�>إِ�ََّ;# ����!ن ا� Uُْ�
 ُ"[ْ�ِ �ٌNََg #َ�َأ َّ
� إ�# أن �C!ن bYََ� إ�xاٍد، إذا اْ:�dََ� ا�;I#طَ{ 110[ا���|: �ُ�ْ� kYَ!ُC إِ�َCا� 
x �bْMَوا� ،[

 ،�C�NSدون ا� ��O ا�a!ھ�ّ�، أي: إ�;# أ�# Ngٌ� و�9ُ} إ�ً�#، أو bْYََ� �َْ"{ٍ إذا ا:�d� ا�;I#طَ{ ا�a!ھ� �C�NSا�

 ھJا و�� أ$ّx#iا� �bْMَأ�!اع ا� f�� و�V#�� kxھ# و=�ھ;# Cه ا�Jھ 
x ب#lIأن ا� k": ا�;<�9ون O;

� :T�ھ�.�SNوذ�� >��<#ء ا� f�T�¢;"� pو�� f�=�N;"�  
:Z*�tن  ا�!�C أن {Wََا�� ��SAُ 
�، وھ�P!bIتِ ا�#;�ِ f: ً�َC"ِ�� :#ر�ُرُ 
x �C�NSا ا�!�Y< ٌم!َْ�

T9أ� k": ه هللا#�Y #;�x وذ�� ،mِdِg#� f: #ً>"�I�
 �!�m: ا�lI#ب ��� x mِِ"�ُِر �ِ� ٌّ�Aَ ِ 
 هللاَِّxَ"ُ�ُْ� أ�ُرُ {َْ�#َ�
!ُ�#َ� k ً;ّ9َ�ُ Uٍ$ََأ kَ�ِإ �ْ=ُ�َ ِّQ¢َُCَو �ْ�ُِg!ُُذ� fْ�ِ �ْ�َُ� �َِ>�َْ�ِ� �ْ=ُ!:ُ�َْC َِْرضaَْواتِ َوا#;َ �]ْ xَ#ِطِ� ا�9َِّ �ٌNََg َّ<ِا إِْن أَْ��ُْ� إ #َTُ"

و�َ#  ُّ�bَُq وَن أَْن�ُC�ُِq ٍf�ِS�# َ=#َن S�َْCُ�ُ آgَ#ُؤ�َ# l"ْ9ُِg #َ�!ُqْcَxَ#ٍن ُ ًرا �;# >�Y!ه ، ]10[إ�gاھ��: �َ:;َّ ِّ�َd�x?#ء ا�?!اب ُ
 :k�#�q m�!� 
x وذ�� ،��P!bIا� f��# �� �NَْCَ�وه  k": ا�ً ِّ=¢�� وC�NSا� f�ِ� fُMَْ� "ُ�ُْ� إِْن�ُرُ �ُْ�َ� {َْ�#َ�

�ْ]"ُُ�ْ� َو�َ�ِ ِ �ٌNََg َّ<ِِدهِ إ#َS:ِ fْ��NََC fْ#ُء َِ kَ":َ ُّf;َُC َ   .16]"11[إ�gاھ��: �fَّ هللاَّ
�#ت #d� kإ� ��g k��q 

 ھJا :��T ا�oV#bI ا��>TC <و ،��Ug#d ا�a!ھ� 
x 
� ھ�S[;ا� �C�NS�#x

.f�Cا��#د �NSت ا�#�#d�  q<!ق 

 A#="��� أن JQcCوا x p�� z"Iا� O�;$ أن �": #;� m��$ U$ �#x" ة�WMا� f���اد وا�<�!i#ت aا

 ³ٍ�#P ٍص#Q اد����ا k": �ُ�َ"َS$َو ،m��V��ا�����، $�TT�g U# وmT�g و�#V¿ و�gازخ، وھ� أ��S#ؤه ور�"m و
� :"k أھ"�� ا�;f�L!�S إ����.i#xوا� ،zMا� f� 
d"�"�  

S9Tم ا���"x ،���l�ا!g <إ ��f ا��WMة ا���� 
d"ا�� k": #م ا���ار��: �": #�م � f�g ِ:ّ®ة ا�dِ�َ أ
 ،�� ا���9���9� وا��T?ا� �lgم ا��ا��"x ،�[� ��V��f ا�; 
d"�"� #T��Y�P م�: 
x �وا�Mُ�وث، وأ�# ا��"

 ا��T#ن x �ّ9ا� ��x ،�"ا�� f�� أن f: kd"�q ا�d!ى ا�َ;"َِ��َّ�، و�f ا��<} ��Jا ا�d�ر C�NSة ا�!dا� 
x p�� m�·x

 md"Q k": ه��
 :�ة آC#ت، =U$َ m�!dَّ أَ�ُ�ه: ا�U$َ zMَّ أx� ْ��ُ9ُِ>�َْأ fْ��: ��dََْ� َ$#َءُ=ْ� َرُ�!ٌل ِg!128[ا�� ،[
.��9T$ f�  أي: 

:#��!dg ÆC�� {َّْوا��� �;# أََد� � ٌ�َ"�َ mِ�َْ":َ م: …�َو�َ#�ُ!ا �َْ!َ> أُْ�ِ®َل#��a08 [ا �lgھ;!ا أن ا��ا!�x ،[
 :m�!dg 
Y!د :"��� ا��x ،m�": وا�ُ;<#ض s�>;ُا� f�g ط��Nq < ��9T?ا�� �َو�َْ! َ$َ�ْ"Tَ#هُ َ�"ًَ�# �ََ?َ�ْ"Tَ#هُ َرُ$ً

�# 9ُِS"َْC!نَ َ �ْ�ِ�َْ":َ #َT9َْSَ"َم: �َو�#��aوھ! ، ]08[ا n�Sا� f� �bdأن ا� kإ� k�#�q ر#Acx- s�Cوا��� }CJا���- 
 
qcC #�#�Yأ 
Y!ن ا�#= ��Jو� ،�C�NSة ا�!dوا� �� f�g ا�d!ى ا�;"����، ���م ا�;�ء�V��f ا�; UbMC <


 ا�a!ار gة أ�WY� ل!dC #� 
�َِ�َx ،m;ِّ"�َُ�َx �َُ";َا� m� Uَّ[;ََ�C #�#�Yا�?�س، وأ �َ"bَ"ْPَ Uَ[ْ�ِ ،#Tَوھَْ{ أ�  #T�®أ�

 :mT =;# ا���#ذت :"��� �"�# �d#�!ا إd"³ ا��bC k�Y ّي�Ng }�#� 
x }"dا� ّ��x mT: 
d"ا�� #TT�;C < اJن ھ

�!َل  >ً، Uَ�َ?ََx ا��َّ �# m�!Y��dC آ�Qا أَوَّ k�#�q �َّ�bَx ،���َِ"����C :"��# ا�9�م �f ا�ّ�وح �;# $#ءھ# bg!رة َ
#ّC�ِNََg ��aل ا �f أَوَِّ"17.  


x #M�MP �d� #Tإ�� Udُ� �و�  
ST"� ��P!bIت ا�#SLإ nCد#Yaا f� ��[=�  #��;?Cو ،m�C�Ng 
x k�Y
 :#�T: هللا 
iر �NV#: f: ل#P!ا� nC�Y 
x م��ة وا�9bا� m�": m�!�»
T;�ِlُْC 
 إ�
 �y�َْ�=َ {ُ9ََْ�ِ�� إ�


T�d9َْCو 
g18»ر.  
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  ا���v ا�Z*�t: خ�c�p ا+*(��ء ]Z ا��gآن
 �;bا�� 
>� k": ور�MA �;M��غ g ،¿dx;# أورده ا��dآن ا����9C �C�ل Sا� 
x #ھ�bYو ،��TC!ا���

lIء وا�#lQaا f�
 أ�S#ء �!ح :"�m ا�9�م ��dأ �!�C# :k�#�q m# ا�;���دة �½��S#ء، d�x!ل: ">x� �َ"ُْ>�ْا ِOَTPَْوا

 ا�fَCJَِّ ظَ"َُ;!ا إِ�َّ�ُْ� ُ�ْ�َ��ُ!نَ ِx 
ِTSِْط#Iَُq <ََو #َTِ�Yَْوَو #َTِTُ�:َْcِg� :37[ھ!د :k�#�q m�!و� ...[� pَ�َْ� ُmَّ�ُِح إ!ُ�#َC َل#َ�

�# �mِِg �ََ� pَ�َْ ِ:ْ"ٌ� إِ�ِّ
 أَِ:�َُ� أَْن qَُ�!َن ِ�fَ ا�ْ َ fِ�َْc9َْq �ََx ³ٍِ�#Pَ �ُ�ْ َ̧  Uٌ;َ:َ ُmَّ�ِأَْھ"َِ� إ fْ�ِ َf�ِ"ِھ#?َ  
�َ#َل َربِّ إِ�ِّ
 pَ�َْ� #�َ �ََ�َc�َْأَْن أ �َِg أَُ:!ُذ َfC�ِ�ِ#Iَ�ْا fَ�ِ fْ=َُأ 
ِT;ْYَ�َْqَو 
ِ� �ِْ>�َْq َّ<َِوإ �ٌ"ْ:ِ ِmِg 
�U 47-46 ھ!د:[ �ِ�c�;وا� ،[

 p$#ھ ��Mi ن#= mأدرك أ� �L ،f�q�� mgر ��
 ھJه ا�C#ت > �MC#ج إ���S= ��$ k ��<�� أن �!kb: #Y أx
 �>���#x ،�g!�9!${ ا��C #;g kqأ mوأ� ،�#g ذ#���#x ،
�#l�A �;b: َّأي mT: 
>TC m"= اJوأ�#ب، وھ

.��!:®�  
:k�#�q ل!dC p�!C ء#Sأ� 
xا��ُّ"َُ;#ِت � و 
ِx َدى#َTَx mِ�َْ":َ َر�ِdَْ� fَْ� أَْن َّf�ََx #ًSiِ#�َ�َوَذا ا�Tُّ!ِن إِْذ َذھََ{ ُ

f�;ِِ�#َّا�� fَ�ِ {ُTْ=ُ 

 اْ�ُ;ْ¢ِ�ْ#َx َf�ِT��S?ََْ  أَْن َ> إmَ�َِ إِ>َّ أَْ�َ} ُ�MَSْ#�ََ� إِ�ِّ?ِTُْ� �َِ�Jَ=َاْ�َ��ِّ َو fَ�T�َْ#هُ ِ  �mَ� #َTُ َو�َ?َّ
xََ�#َن ِ�fَ َوإِنَّ fَ;َِ� pَُ�!ُC اْ�ُ;ْ�َ�"fَ�ِ  إِْذ أzََgَ إkَ�ِ اْ�<ُْ"ِ� اْ�َ;MُNْ!ِن  9ََx#ھََ� �، و�!�k�#�q m: ]88-87[ا�S�a#ء:

 َf�WِYَ�ْ;ُ�ْا   َ�SُْC ِم!َْC kَ�ِإ ِmِTlَْg 
ِx nَِSَ"َ�  fَ�MِِّS9َ;ُ�ْا fَ� [ا�S�a#ء: �!ن]ُ m;ََdَ��ْ#َxُ اMُ�ْ!ُت َوھَُ! ُ�"ِ�ٌ�  xَ"َْ!َ> أmَّ�َُ َ=#َن ِ
139-144[ ، ،m�": َرة هللا�ُْ� 
x َّ�َّNا� kإ� }Wَ�َُن ا�#l�A َُده#� ،}i#¸ !ل�م ر#�
 ھJه ا�C#ت أx fMTx
�، ھ
 ظ";#ُت flg ا�M!ت cَxَْوَ="َ ٍCد#�
 ظ";#ٍت x mَّgود:# ر m;"�g َّ�َ�َ³َّ وأS�َب و#q �L ،m�ََ"َ�gٍْت ا!Y kإ� ُm

�# �;# أذ�{ و�# q#ب.!b��� �g ��NَC# ا�;�J{ ا��#V{، و�! =#ن ٍC!T��  وظ";#ِت أ:;#ق ا��MS، وظ";#ٍت 
 :k�#�q ل!dC k�!�
 أ�S#ء xو� ِA fْ�هِ xََ!َ=َ®هُ ُ�!َ�m�َْ":َ kWََdَx kِ �َ#َل ْ#َx��mَL#�ََُ ا�Jَِّي ِ �kَ":َ ِmِ��َ ا�Jَِّي ِ�fْ َ:ُ�وِّ

) fٌ�ِS�ُ ٌّUWِ�lَ�ْ#ِن إmَّ�ُِ َ:ُ�وٌّ ُ َّNا� Uِ;َ:َ fْ�
 mَ� �ََ>�ََxُ إmَّ�ُِ ھَُ! اْ�َ�<ُ!ُر 15ھJََا ِِ� �ِْ> ْ̧ #َx 
) �َ#َل َربِّ إِ�ِّ
 ظَ"َْ;ُ} �َْ<9ِ
 ُ��Yِ �،  ]،16-15[ا�obd: �ا��َّ��d;ا� ��Sbا�� Oxا�g �و�<�� �f ھ#f�q ا�f�q أن �!�C kَْ��َِ�ف m"�dg ر$

 �;b��#g ل!dا� 
>TC ى�Qة أ��� ا�l�N#ن ا��$��، lC �L"{ ا�;�<�ة �f رmg، وھJا �Mi ذ�� 
x ن#= mوأ�
"��TC!19ا���.  

 ³C�bg ل ذ��!dC اه�Tx ،م�� :f ا�S�a#ء :"��� ا�9;bا�� 
>� 
x ور�MA �;M� �9;�C #�J�xا ھ! 
 #���� zY 
x رة#Sم: "ا����C#Mi f# ا�l�N#ن آدم :"�m ا�9 #�#= ُm$ٍَء أنَّ آدَم وَزْو�$َ ِّU�ُِg ت#C³ ا� ِّi!َُq

"f��!b�;ا� f� #�!�C 20و�� ، #���� zY 
xم:و�� " �!ح :"�m ا�9;b: َّأي mT: 
>TC m"= اJوھ
��!:®�
  zY����m�": p�!C # ا�9�م: 21"xب"، و#q #��# �;# أذ�{ و!b��  .22"و�! =#ن 

.m�;bْ:ِ 

 �9C"®م �<َSTا� f� ·lIأ> وھ!: و�!ع ا� ،m� �َّ"9َُC < #�  �MA �;M;xور ھd�َْC #Tِ� ا��"®ا
� :TV#;": �T#، و ;bا�� 
>TC < 
STا� f� ·lIور ا��Pأ$#ب و �dx ،clQ mت أ�#SLض إ�x k": اJھ

 ��!Sd��ت Cوcq ء وا��;#س#�S�aا �;b: 
x ه ا�;9";!ن�ِdَ��َْC # � > �Iqج َ:;َّ�xت وا#g#$ة إ��dء ا��#;":
  .�d:و #:�A  

�# m�W�dC ظ#ھ�ھ#  k": ت#Cا� Uَ;ْYَ نa وذ��" ،#TV#;": f�وَ�9ْ"َ� ا��cوUC ھ! ا�Jي َ�"m�ََ ا�?;#ھ�� 
�C < ��ِل َوْز��Q f�
 $#�{ أMP#ب ا�ST!ات، وا�Jي > zdM�C إ> x ���Mُا� >ْYِ f� }?C #� O� z>

 َoQُوَر pَIَُg mا�®�� ���g إذا ُوِزن p�>Tن ا�َ;ْ�ِ�ن ا�·x ،��TCاز!;g"23.  
�  24و�� أورد ا��#م ا�<�I ا��ازي;b: k": ل�q �� ا�S�a#ء Yَُ?ً?# و�gاھ�f �#ط�;b: mg#�= 
x

 ،
P#�;ا� 
x ء#�S�aظ#ھ�ھ# و�!ع ا 

، =;# Tq#ول ا�C#ت ا��P#�;ب وا�!�Jا� f�ا�S�a#ء :"��� ا�9�م 
.�����Y >MCم و�� d;g z�"C#م ا�S�a#ء :"��� ا�9Cوcq #و��cqو  



23 ��0 �01ور �- ),�� ا+*(��ء )��'& ا�%$م ��  
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;b: ن#�g 
x #ذ=�ھ 
� اaد�� ا��";$ f�
: و"C #�� ا�S�a#ء �f ا��J!ب   
yة "أو#b: ل#Y f� ُّ�Aأ �
 ا��dM#ق ا�Jّّم :#$�، وا��d#ب آ$x ���#Y ن#�� ��T: }�َّJَر ا��َPَ !� :

.Uط#g #WCأ }�Jور ا��bx Uط#g اJوھ .��aا  
�f =#�} ��� هللا  U=ة، و!STوا� �� ا���#�;�� 
�: أن أ:�� ��� هللا :"k ا��S#د ھ��#��g q k#ن ا�;�ز

� و$!ه:L�L UdTا� f�  :"�m أ=]� =#ن P�ور ا�mT: }�J أÆMx، و³C�P ا��C Ud�ل :"�C �L ،m¢=�ه 
1-  :k�#�q m�!�� ِ9َِّ#ءTا� fَ�ِ �ٍYََc=َ َّfُ�9َْ� ِّ
ِSَّT9َِ#َء ا�� #َC�:اب®Ya32 [ا [:k�#�q ْتِ � و�#لcَC fْ�َ ِّ
ِSَّT9َِ#َء ا�� #َC

 �ٍNَYِ#َ>ِg َّf�ُTْ�ِ �9َِCً�اِ � WَُC#َ:ْ| �َ�َ# اJَ�َ�ْاُب fِ�َْ>�ْiِ َوَ=#َن َذ�َِ� َ:"kَ هللاٍََّTِّ�َS�  .]30 [اYa®اب: �ُ
2- .�َ"?ُْC و¸�ُ�ه �$َ�ُْC fbَMْ;ُأنَّ ا�  
3-  .�ّMُا� ِّ�Y |bِ� ُّ�MَُC �Sأن ا��  

 U$#م ا��Jق ا�#dM��ا 
x ���#Y ن#�� ��T: }�Jر ا��P !� mذ=��# أ� #;g {S[xق!x U$ب ا�#dوا�� 
 �T: <#Y f9Y!ل أ�ل إن ا��!dC ز أن!?C < ا�Yن أ·x ع#;$�#g Uط#g اJإ> أن ھ ،��aة ا#b: O�;$ ل#Y

.��T: }�Jور ا��P م�: k": ل�C اJوھ .�Yأ U= f� ��®T� Uهللا وأ�  
��*�{k�#�q m�!d� دة#�Nا� 
�!Sd�ا�fَCJَِّ آَ�Tُ!ا إِْن َ$#َءُ=ْ� ِ#َx�C zٌَ#أP !� : :� #َ�ُّCَ�ر ا���T: }�J �;# =#�!ا 
  ].06[ا�M?�ات: �Tَّ�َSَ�َx ٍ·َSَTِgُ!ا
�t��{ 
�Tوف وا���;�#g ��aو$!ب ا k": �: �! P�ر ا���T: }�J �!${ َزْ$ُ�ھ�، aن ا��>UV دا�

 :k�#�q m�!d� ،®V#$ ��¸ م��ة وا�9bء :"��� ا�#�S�aز$� ا f�� ،��T;ا� f:� fَCJَِّإِنَّ ا� ُmَ�!�َُوَر َ Cُْ¢ُذوَن هللاَّ
ْ��َ# َواQِ�َْ�ةِ  
 ا��ُِّx ُ �;��T#. ]،57[اYa®اب: ��T�َََ�ُُ� هللاَّ ��T: }�Jور ا��P ن#�x  

�!رg fC#>���اء mg وھJا  را���:c��ة وا�9�م ��T# إ�# أن ��!ن bا� m�": �;M� f: z9ِ>َر ا��َPَ !�
 mg اء���<#g fCر!�c�
 �وھJا أg #WC#طC < :k�#�q m�!d� U?!ز، أو> ��!ن ِ�!�ُِSَّq#َx َ �Uُْ إِْن ُ=SMُِq �ُْ�Tُّْ!َن هللاَّ

 ُ   ]. 31:;�ان: [آل �SِْSMُْCُ�ُ� هللاَّ

 �!�m ]، 47[ص: �َوإِ�َّ�ُْ� ِ:fَ;َِ� #َ��َTْ اْ�ُ;fَ�َْ>lَbْ ا�Qَْaَْ#رِ �: �!�k�#�q m: خ��%�T:أ f��>"وھ! أن ا�

) :k�#�q َf�َْ>َlbْ;ُ�ْا( ) :m�!رِ و�#َ�Qَْaٌْن  )،ا�x :ل#dC ،ء#T[��<از ا!$ U���g ،ل وا��ُّ�وك#�xaا �T�C#و>ن $;"

 =Jا، وا>��]T#ء �ICج �f ا���م �# �!>هx <ر إ#�Qaا fَ�َْ>َlbْ;ُا� f�� :"k أ���  Cه ا�Jھ {��x ،UQ��


 P�ور x#TC اJر، وھ!�aا U= 
x ر#�Qaا f�َ>َlbْ;ُا� f�  .25ا���T: }�J"=#�!ا 
�# أورده ا��#م ا�<�I ا��ازي n�Y �#ل : f����m�": p�!C # ا�9�م:  f9Mا� UCوcا�� �"[�و�f أ

 :k�#�q m�!dg �9!ا;q"� َّ<ِإ َmَ�ِا��ُّ"َُ;#ِت أَْن َ> إ 
ِx َدى#َTَx mِ�َْ":َ َر�ِdَْ� fَْ� أَْن َّfَ�َx #ًSiِ#�َ�َوَذا ا�Tُّ!ِن إِْذ َذھََ{ ُ
�fَ ا��َّ#�ِِ;�fَ أَْ�َ} �ُ ِ {ُTْ=ُ 
� أو$m: ]87 [ا�S�a#ء: �MَSْ#�ََ� إِ�ِّL�L f�  

Mُِ� �ِْSPْ#َxْ�ِ� َرgَِّ� َوَ> fْ�َُq �: أ�m ذھ{ ��#Si# وذ�� =#ن ��M!را، أ> �qى أن هللا k�#�q �#ل: ا+ول
�m�": p�!C f ا�9�م =#ن  ]48[ا�Yِ#bَ=َ� :�"dِ{ اMُ�ْ!ِت إِْذ �َ#َدى َوھَُ! َ�ْ��ُ!مٌ  U�>أن ذ�� ا� 
W�dC ��Jx

��M!را.   
:Z*�tا�  :m�!�� ِm�َْ":َ َر�ِdَْ� fَْ� أَْن َّf�ََx� .k�#�q رة هللا�� 
x # ً=ّ#A mَ�!ْ=َ 
W�dC وذ��  
u��tا� : m�!�� َf�;ِِ�#َّا�� fَ�ِ {ُTْ=ُ 
  .�إِ�ِّ

� َد�َّ} :"k أ�m ذھ{ ُ��#Si#، و�� q�ل :"k أ�i#¸ m{ هللا، و=�| ا���اب )- ا+ولCأن ا� :
 #Si#��
 :"�m ا�9�م؟! m"�"x إ�;# Qََ�َج STا� k": |��x ،f�;"9;ا� f� �Yأ k": ز!?q < k�#�q هللا �Si#��و

�؟ �b���x ،mَ"َِ� �"�� إن ذ�� !َْdِ�  
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 :m�!� #��m�": {َ"ُdَL m�a p أ:S#ء ا�ST!ة �Ug ،mِdُ"Qُ z�Wِ ا�;�اد أ�x m" �َوَ> Yِ#bَ=َ fْ�َُqِ{ اMُ�ْ!تِ �أ
 �;M;g k�#�q راد هللاcx ،UWxن أ#�� �SP !و� ،#�g ه هللا��gا 
� ا��TM;ا� �"q k": �Sbا� k": !َdَْC ��� 

  أUWx ا�;T#زل وأ:�ھ#.
 f:وZ*�tا�;�اد  :ا� Ug ،mg ء#�S�aف ا#bّqز ا!?C < mو> �®اع أ� ،�>= k�#�q رة هللا�� 
x �Nأن ا�

 :k�#�q ل هللا#� ،m�": ��aا zَِّ�Wَُ� < أن� ُ # آqَ#هُ هللاَّ َّ;�ِ zِْ>Tُْ�"َْx ُmُِرْز� ِm�َْ":َ َر�ُِ� fْ��ق:�َوَlو�#ل: 07[ا� ،[﴿ ُ هللاَّ
ْزَق �َِ;NََC fْ#ءُ  �هُ dَxََ�َر َ:"m�َِْ ِرْز�mَُ �]، أي: !َُC�Oِّ وzِّ�WَُC، و�#ل: 26[ا��:�: �َوdَْCِ�رُ  9ُSَْC¿ُ ا��ََِّ�gْا #�# إَِذا َ َّ� �َوأَ

  .] أي: 16mَdَّ�iَ[ا�<?�:
:n�#[ا� f:م" و�� آدم :"�m ا�9b� f��# dq�م  mT: اب!?�#x26.  

" :m�!� آدم #���� �b� 
x ي وردJهوا�# َّ;�َ k�#�q ة  وھ! أن هللا���bز ا� ِّ!?َُC f� mT: أ$#ب �dx :#;�#ظ
ْزھ# cx$#ب cgن qَْ�ك  ِّ!?َُC �� f� #�
 mg ا�ُ;َ�"َّ| =��Sا =#ن أو ���Pا �x! ظ#�� �m9>T، وأqcC }ٍ�َْذ َّU=ُ ََّنcg

 َ=�ََq # َّ;"x ،ا�]!اب ا����� mg zM�9C k�Y kَْو�aا Uِ�ِْx f� #T ِّ�;ََ���ُ اaَْو�k ظُْ"ٌ�، m�a �;# =#ن ُ ��¸ f� ُm }$ِ!
 m�iِ!ْ�َ ��¸ 
x ء
Nا� Oiْا��"� َو َ�d�dY َّنa ،m9>T� #;�#ظ kَّ;9َُC ز أن!?C اJھ Uُ[ْ�q �dxََ�َك m9ِ>َْ� َّY، وِ

��J= #T27"وھ#ھ.  
��,��� }��'i� ~�( �)dا�}�ر ا���� :Z*�tا� Q�pا��  

�f ا�La ا�f�S ا m� �;bم ا��!�>� 
x ور�MA �;M� mذھ{ إ�� #��d#م إن  k":و fC�ا� k": ³iا!�
 :
"C #;�x U[;�C ر#Lه ا�Jز ھ�gأ Uو�� ،m� #�  ا�ST!ة 

  *Zi ا�h\�,W ا�(�c�n ��*(��ء : ا��iع ا+ول

 إ�k أن ا�S�a#ء :"��� ا�9�م =���ھ� �f ا��NS و> �xق W>C ور�MA �;M� �T: �;bم ا��!�>�

�، وھJا clQ وز�U، و�g#ن ذ�� أن �d!ل: C�Ng oV#bQ يcg ن!��;�C <و ،��T�g  
 :yأو :k�#�qرك و#Sq هللا f�َ اkَ>lَPْ آَدَم وَ �ا��Q#ر ا�S�a#ء :"��� ا�9�م ھ! اlP<#ء  �ُ!Yً# إِنَّ هللاَّ

 َf�;َِ�#�َ�ْا kَ":َ َ�اِھ�َ� َوآَل ِ:ْ;َ�اَنgِْ33 [آل :;�ان: �َوآَل إ :k�#�q و�#ل ،[� �� ُرُ�ًِ�َِV��fَ اْ�َ;َِ 
ِ>َlbَْC ُ هللاَّ
 ٌ��bَِg Oٌ�;ِ�َ َ  ��Qَْaَْ#رِ َوإِ�َّ�ُْ� ِ:fَ;َِ� #َ��َTْ اْ�ُ;fَ�َْ>lَbْ ا�]، و�#ل k�#�q: 75 [ا�ªM: �َوِ�fَ ا�Tَّ#ِس إِنَّ هللاَّ

ُ أَْ:"َُ� Uُ�َ?َْC nُ�ْYَ ِرَ�#�mَ�َُ �]، و�#ل k�#�q: 47[ص: 
 o�bIq ]، 124 [ا��a#م: �هللاَّW�dC ء#>lP<ا اJوھ
.�A#S;ب ا�#lI�#g ا�َ;"َ�، أو �l�ا!g #�
، إَY!ا� 
ِّdَ"َ�ِ� m"َِّھcُq oV#bIg 
STا�  

 O�l�9C ٌّدي#: �ٌ�� ا��
 Cُْ�"ِ ورfَ�ُC #;gُّ أن ا��Sd#ل ا�ST!ة أ�M"ا� �"q :��Jg �bِdَْ� ،mَ�#;ِ�Yْأيَّ إ�9#ٍن ا �
 m";�MC < ���#، إذ إن ا��Sd#ل ا���"�| ST�#g!ة أ#;q ذ�� ��¸ �d�dMأو ذاك، وا� 
STا ا�J�� ره#��Qا k�#�q هللا #�g

�aا m� ض���C #;x ،m"d:و m;9$و m9>� ��#;q k": mqر�d� {�"g #;�� ،�NSا� f� fV#= أي Ud:�S ���": ء#
 �� U$و�!> أن هللا :® و ،m";�MC أن f�Cا��#د �NSا� f� �Yأ O�l�9C < ،ة��
 أول Y!ا� ���d"q �T: م�ا�9

���!d�g |ه ا�;!ا�Jھ {SھJ� ،|ه ا�;!ا�Jھ U;M�� ��"ھ¢q ء ��رات#�S�aھ¢>ء ا 
x U�$28.   
 :��*�{ �;M� #���� ³ُC�bq� : |"�Iq m�y³ أنَّ ھ��Mbا� nC�Mا� 
x رة�dا� 
x س#Tا� ��dg �yھ� f

���ودات، n�Y �#ل:  
� ا��b#م ��#�"Pا!� k":»
T�d9َْCو 
gر 
T;�ِlُْC 
   .29»إ�
 �y�َْ�=َ {ُ9ََْ�ِ�� إ�
 :�t��{�NSا� ��dg م!� f: |"�IC م��َ S: fg� ا��f;Y أ�m أSQ، �!م ا�S�a#ء :"��� ا�9;ََ"�َ 
gأ f: ه�

�ة ر�!ل هللا P {�#= |�= :#�T: هللا 
iر �NV#: لc� m!ل هللا  �أ��ن ر#= #� :{�#dx ن؟#W�
 رx� 
 �L َّf�ِِ�!ُوط َّf�ِِT9ْYُ f: Uْ9ََq �x #�ًَgأَْر 
ِّ"bَُC ،�
 ¸��ه :"k إY�ى َ:Nَْ�ةَ ر=�x <ن و#W�
 رx �C®C
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 َgأَْر 
ِّ"bَُC أن UَSْ� م#Tq!ل هللا: أ�ر #C {"dx :�NV#: {�#� #L�L 
ِّ"bَُC �L َّf�ِِ�!ُوط َّf�ِِT9ْYُ f: Uْ9ََq �x #�ً

« q!ُqِ�؟ dx#ل:S"� م#TC <ن و#�#Tq َّ
َT�ْ:َ إن �NV#: #C«30.   


 nC�Y ا���اء dC!لxو V#� !وھ mإ�� kY!C أن US� �>� �L�L ءه#$" :mT: هللا 
iر ��#� fg pأ�� 
�#�x ،�ُْْ�َ�ھQَ واJُQُ :�ُُ�ھQِْ�ُ�ھُْ�، و�#ل آQَ !َُھ :�ُْ�ُl�َل أَْو#dx ھَُ!؟ �ُْ�ُّCَأ :�ُ�ُ� 
 ا�;9?� ا��Mام، dx#ل أَوَّx .�"q {

 
STوا� ،ُmُS"َْ� ََ�ىC #;�x ى�Qأ ً��ٌ َ:T�ْ#ه و> TC#م �َْ"mُS، و=��J ا�S�a#ء Tq#م �C �َْ"َxََ�ھُْ� k�Y $#ؤوا �َْ�"َ;V#� 
ه ِ$�L ،UC�Sَّْ ُ:ِ�َج mِِg إ�k ا�9َّ;#ء" َّ<!ََ�َx ��ُg!"ُ� م#Tq <و �ُ�ُTُ�:31أ.  

�ٌ را���: َّC�ِNََg #�Tو�� ،�ٌNََg ھ� Ug ،�َQآ zٍ"ْQَ َّو> أي ً��V��ا�S�a#ء :"��� ا�9�م �9ُ�َْ!ا آ���ً و> 
 ُ�®ِ"ُْC �C�NSا� ��P!bIوا� �;bا�� 
>TC f��، aنَّ �!"�� ��P!bIg اJوھ ،��d#م ا��� 
x ء#�S�aأن ا #T

�C�dq 
x ��� f;x ،دود��� أ�9#م، وا${ :";#b� #TV<#ت ا�S�a#ء :"��� ا L�L k�9 إ�dTq #أ�� �?C م�9�
 f�g ا�<َْ�َق f�dا�� �َ"ْ:ِ {;ِْ":َ ��ِّdYَ 
x ز!?C #� kذا �َ�َْ�َت إ�·x ،م�
 ��dY :"��� ا�9x ®V#$و U�M�9�و

�d#م �C�NSة ا�!STم ا�#d�  .32ا�a!ھ�َّ� و
� ا�d!ل P�Ixإن  
�، Ug ھC�NSا� m���Sط f: 
STِ�ُج ا�Iُْq ارا��9} أ��#زا و> أ�� #Tھ ��P!bIا�

 .��f ا��WMة ا���� 
d"�"� m"ھ¢q 
STوروح ا� p>و� Ud: 
x �P#Q �y��q  
 �c�)oا� �o%ا� ���	 Zi* :Z*�tع ا��iا�  

b�"� ور�MA �;M� �bْYَ إّن
STل ا�#�xأ�!ال وأ 
x #رھ#S�:دون ا ،¿dx 

 ا��dآ�Y!غ ا��g 
x �; 
� وا�ST!ة �C�NSا� kW�d;g ف�bq ه��� 
x 
STن ا�a ،OC�N�"� را�b� �T9ر ا�#S�:م ا�: kإ� 
W>C ،

 .#�xوظ�و m�y�Sg ص#Q !ھ Ug ،#T� #�®"� p�� !وھ ،µlICو 
STا� m�x }�bC �� اJا�;"�، وھ �>bg أي  
 َّ$!ََq n�Y 
STم ا��= Uھ :
q9¢ال ا��#g �C!STا� �ّT9ا� f: m[C�Y 
x ور�MA �;M� m�  �"q 
x


 أم ا$��#د؟ وoَُ"Qَ إ�k أن ٌYَْو ،{ْ َّMPَ ت إن#�Sدات وا���#Sود وا���Mل: ا�!Pa#g z"��q < 
�!ر ا��aا
 
STة ا�� �ا��C®$ mِSْAِ 
x mq#�Y إ�;# ھ! إ�9#ن :#دّي، :#ش nCد#Yaظ�وف، وأنَّ ا f� #��x #� U�g ب�

�f ا�C#ت �f �!رة :pS، وا���C�M، وا�a<#ل ��[= 
x ُmَSَq#: أن هللا U���g ً#�Yْ9} َو�� �C!ST33ا�.  
�ل Wا� mSS� اJودة، وھ�g U�g fC�ا� f����lQ mT $�ا، إذ إ�C mَ��م $®ءا =��Sا  �C�dل وا��!dا ا�Jوھ

 k"P هللا :"�m و�"� STا� f��# bَْCُ�ر  U�$ ،¿dx آن�dغ ا��g 
x �;bا�� �bY #;"x ،ا�;<#ھ�� 
x ÂC®وا�

  .�Pأ #�C�Nq p�� !ھ Ug ���?� m�x !�x ،�;bا�� f: #$ر#Q  
�g �x  
x بJوا�� ،�
ء Â�"S��#g ُّUIُِC، =��;#ن ا���#�A ِّأي f: ء#�S�aا �;َbْ:ِ }ُ?َِq mَّأ� < أن Cُْ�"ََ� أَوَّ


 P!رة x ��� ن#l�Nر ا� ُّ!bََqو ،m��"Sq 
x ��bdوا�� ،m�x �َّّNأُْ�ِ®ل :"���، وا� ��ْYُ ِّيcg U�?د:!اھ#، وا�
 �ل ا���#� 
 أَوَّx ���": m9�S"َْqا�َ;"َ�، و 
x بJا�� � ُّ;�ََqوس، و#�!�#g اط�ھ�!Q k": mlُِّ"9ََqھ#، و��g #;�xو

�ف �# أُ�ِ®ل :"���، �!اء أ=#ن ذ�� Q k": 
ّ:�A ��Y ِّن أي#�g � ُّ;�ََqو ،k�#�q هللا f: mg َ�واSQَْأ �SQ ِّأي
�اOV �$;#ع �f أھU ا�m"= ��JxN �� ا��d� ا ...ا��S#ن d�#g!ل أم U�>�#g، و�!اء أ=#ن ذ�� ا�d!ل �SQاً أم ¸��ه 

�d#م �!�Pَ) :k�#�q mَ�َق  �;V#dا� ��C�Cأ k": أظ��ھ# هللا 
� ا�;�?®ات ا���<�� mT� ���;b: و$!ب k":

ء �f ذ��، aدى إ�k إlg#ل د>���#، وھ! A ���": ز#$ !� m�·x m�":و ،(kِّT:َ ن!�ِّ"َSُC #� ِّU=ُ 
x 
ُرُ�"

34�M#ل.  
�f ا���!ل  
ّ¸�g �SQ U�x�  }?�x ،ً#:#;$ِهللا إ �T: #;� zٌg#l��C�dq ��g هللا �P ،m�": m#دٌق 

k�#�q m�!� ذ�� k": ُّل�َُC ،mg �9;ا�� :�kYَ!ُC 
ٌYْاْ��ََ!ى إِْن ھَُ! إِ>َّ َو fِ:َ zُlِTَْC #�]  04-03[ا�T?�: �َوَ
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" �;"�x�poc mُdlُْ� ج�IC #��f �َْ!ل أو �َْ<ٍ، أي: ِ f�َْ�َ> َّNا� f��# IَْCُ�ج  Uّ=ُ Uُ;َNَْq 9#ن ا���ب� 
x "�  f:
U$هللا :® و f� 
Y!g !إ�;# ھ ،mC35رأ.  

 k": وا 
 ُ=�Sُِ��، َوَردُّx #[C�Yو #;C�� ا�ُ�";#ء #َ�َl9ََg �� ،ة $�ا��[= �C!STا� �T9ا� ��?Y k": �واaد�
  . fC��ِTْ36 وا�SAُf�T:#lُ�َ#ت ا�;ُ 

 :k�#�q m�!� U$هللا :® و �T: f�ٌل  َّ®َT�ُ 
ٌYَْو �C!STا� �T9أن ا� k": �ُ َ:"َْ�َ� �و�f اaد� َوأَْ�َ®َل هللاَّ
#;ً��ِ:َ �َ�َْ":َ ِ �َ َوَ:"ََّ;َ� َ�#�َْ� q fْ�َُqَْ�"َُ� َوَ=#َن UُWَْx هللاَّ;َ�ْMِ�ْ9#ء: �اْ�ِ��َ#َب َواTأن 113[ا� k": ل�q �Cه ا�J�x ،[

�]U ا��dآن ا����C، وkx �!رة ا���اء dC!ل رب ا��®ة:  k�#�q هللا �T: f� {َ�®ََ� �;�Mا�� kYَأَْو # َّ;�َذ�َِ� ِ
 ِ�;َ�ْMِ�ْا fَ�ِ �َُّgاء: �إِ�َْ�َ� َر��39[ا��Cآن ا����dا� U[� k�#�q هللا f� 
Yو �;�Mأن ا� 
x �Miوا �Cوا� ،[، 

�)؛ أ�g #;�T�g Uَbََx m!او وT9ا���#ب وا�) 
Y!ا� f� f�:!Tا� fCJھ f: ��Sا��� 
x 
�f د�� اaداء ا��dآ�
 ،m�": ف!l�;ف وا�!l�;ا� f�g �C#ورة ا����W� ن#>"�I� f�:!Tا� fCJأن ھ f�S�� ،#�;�$إذا ا |lا��

A³ ا�;"C ³�b>ا� Udا�� }Y#Pو m9>� k": |l�C < ء
Nأن ا� 
W�dC zlT;�#x�q m�!� 
x رة# : k�#
� َ �ِ mِg �ْ�ُُ��َِCِ َواdَّqُ!ا هللاَّ;َ�ْMِ�ْاْ�ِ��َ#بِ َوا fَ�ِ َ:"َْ�ُ�ْ� َوَ�# أَْ�َ®َل َ:"َْ�ُ�ْ� ِ َ A ِّU�ُِgَ َواْذُ=ُ�وا �ِْ�َ;�َ هللاَّ 
ٍء  َواْ:"َُ;!ا أَنَّ هللاَّْ

ق ربُّ ا�ِ�ّ®ة f�g ا���#ب وا��M;231[ا��dSة: �َ:"ِ��ٌ  َّ�َx n�Y [ د�xھ;#، وأ�C#�q k": ل��� |lف ا���Mg �
  .37ا�W;�� ا��#V� :"��;#، ���ل :"k وY�ة �b�رھ;# وأن ا�;�N#ة واY�ة

 :��dخ� 
 :��qا� ªV#�Tا� kإ� Ub� mi�: �q #��ل Q f�  

-  UV#9� 
xو ،#�!;: 
TC�ا�<�� ا� 
x ة ا�;]��ة �"?�ل�P#�;ت ا�#�bINز ا��gأ f���MA �;Mور  �S��C
  :"k و$m ا�bI!ص.ا>:�d#د 

-  �S��C m��Q f�
 ا�;?�د، و"dا�� U�"Mا�� k": ة!STا� UV#9�
 U�"Mq و�C#W� �d# وx ور�MA �;M� ®=�C
  أن أ=]� �# أ��S�a#g zb#ء :"��� ا�9�م �# ھ! إ> �Qاx#ت وأ�#ط��.

�، وردو -���� ا��C��>ا� �Y#9ا� 
x ��]bq�ى ا��";#ء �"<# وQ"<# �";�9?�ات ا�;<#ھ�;� k": ا mq#ھ U
 .��"dو� ��"d: fاھ��gو ª?Mg ت#Yط�وaا  

-  �d� 
x m:و�N� #��": kTg 
� ا�S�a#ء، =!��# أY� أھ� ا�C#Wd# ا��;b: ��c9;g ور =]��ا�MA �;M�اھ�� 
 .�C!STا� �T9ا� ��c9� 
x �P#Q ،
TC�ا�<�� ا�  

- � 
L��m;�9dq f ا�] �;bا�� ��c9;� m"�Pcq 
x ور�MA �;M� z"lا�#d�
 وSTم ا�#d� 

، وھSTم ا�#d; م
.U$م ا��#d�  ا���!ل و

� :T�ه �S���xھ# �?�د  -�TC!ا��� �;bا�� #�cx ،�S9��� �;b:و ��TC!�q �;b: :f�;9� kإ� �;b�9 ا��dC
 �;bا�� #�� ا�T#س، وأ�dg f�gو ��T�g ق�x < ���C�Ngو ��qذوا 
x ء#�S�aوا ،�?Mوا� U���ا� f: ز:� :#ر

� :T�هS9��;ا� .¿dx �� d;g#م Â�"Sq ا���#�P#Iا� 
�x  
� �½��S#ء :"��� ا�9�م. -C�NSا� oV#bIا� 
>� 
W�dC ه�T: �;b�"� ا ا�;<�!مJھ  
-  
STن ا�a ،�C!STا� �T9ا� ��?Y 
� و�f أ�gزھ#: �<;b�"� ور�MA �;M��<�!م  k": �;�Qر و#Lآ {g�q

  .m�#�xوأ mوأ�!ا� mq#x�bq 
x م!b��  :T�ه ¸�� 
  ��,�در وا���ا��:  �3\�� ا

�، ط: -�;$ 
� ا�;�k": �C $!ھ�ة ا��!�Y�، ت: د.:">Mq ،ري!$#Sاھ�� ا��g01إ ،�b�  م.2002ھـ/1422، دار ا�9�م، 

��T!ر، �9#ن ا���ب، ط - fgوت، (د.ت).1ا��g ،در#P دار ،  
- �
، ا��"�#ت، ت: :��#ن دروÆC و�M;� ا�;�bي، �  م.1998 -ھـ1419 ¢�9� ا���#��، ��gوت،أg! ا�dS#ء ا��<!
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�p�C#d ا�"��، ت: :S� ا�9�م ھ#رون، د ط، دار ا�<��، ��gوت، �TS#ن،  - �?�� .م1979-ھـ 1399أY;� اx fg#رس، 
� ا���Sى، ت:  -��x#Nت ا�#dSط ،
�S9ا� fC�ج ا�#q!"Mا� �;M�
 و:S� ا�<�#ح Y#Tlا� �;M�دار ھ?�  ،02، ط:�M;!د 

 ،�NTوا� �:#Sl"�1413ھـ.  

- 
Tا�� �S: .�NTوا� �:#Sl"� ء#x!ا� ،�T9ا� ��?Y ،z�#Iا� �S:  

�M;� ا�?�$#�
، ا����C<#ت، ت: إ�gاھ�� ا�ga#ري، ط: - fg 

، ��gوت، �TS#ن، 1:"gھـ.1405، دار ا���#ب ا���  
- 
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�، ط: -C!STا� �T9ا� 
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���jو*��: 
�M;� إ�gاھ�� :S� ا�n:#S ا���#�
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https://shahrour.org/?p=11701 .  
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 �T� ��� 1958ا��#T� ���9$#;ا� 
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6- �
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  ���( وأ'�ه %$ ا��#�"��
Paul and his impact on Christianity 

 

 ��@?�حد���راه  ط��;�A��1      /اف د�Dحإ��?D ��	��  
 �	���  1 ا�'&ا%�$#�!� " 	� ا�! �م ا�

���FAم ا��	ا�� $% H"Iا� Jھ�?� �IL�  
boudjenah91@gmail.com 

  

  �P :23/01/2021رNO ا��IRل   �P 28/11/2019رNO ا�ر�Aل:
  

TL	ا�� :  
H�!J� C��N أLM� DEF	� �K ا��J#�� ا�:B	I	� و>#�� أ"H� وأھ� DEF	� C!� ا�:B	A، و��9 ?�ك أ>�ا ;:	#9 

 آرا%P وأ�K#ره ا�!�J�%#9،وDC:� واS:; �K �IV ھUا ا��C S9R �9K ،TJ��H" #R#'� N	�ا �K د;�?P وK �K�ض 
 TC ZB	; Zإ� \]� J و�� ،P?�;د T"وي ر#:Bا� A	B:ا� _!'K ،P:	�#!?و Pا��
و�']? �K A�aJ د;�ة ا�:B	T� A أ

.b
 ���J أو ?!#�	:P إC#ن د;�?P، أو أي إF#رة ?; bd	cH" ZB� Z ; أرض ا��ا
�����Uت ا����	Wا��د; aJ�]? ؛N��C �<؛ أ�	I	B:؛ ا�A	B:؛ ا�N��C :.وي#:Bا� A	B:؛ ا�A	B:ة ا�  

Résumé :  
Paul était la personne la plus dangereuse du christianisme et la deuxième la plus importante 

après le Christ, Il a laissé une empreinte et un impact important dans la profondeur de cette 
religion. Paul a connu un grand succès dans sa vocation et dans l'imposition de ses idées 
doctrinales, il aussi réussi à vider l'appel du Christ de ses paroles et de ses enseignements, Il a 
fait du Christ céleste la base de son appel, mais n'a pas fait attention ni à Jésus fils de Marie ou 
à ses enseignements lors de son appel, ni aux signes qui met Jésus en tant qu'êtres humains vécu 
sur terre. 

:��R�  
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  .2"، و;�ف أC #dJـــ "ر��ل ا��>�		1Tا���"

��اه" �R� �B�? #:� �َ�"أ P	إ� �B�ُ? �zK ،�	ا��Dا�� �K #ً��F اUھ N��H�" أن 3إن T� ���ا� Z !K ،
"�9	9Iا� #zBِّ��� ھ� �����Lا� N��C ن�K ،A	B:ا� ZB	; T� #z:َ�  .4ا��J#�� ا��D�ا�	� ?�UM ا

� ،AVووا � $ _�cC �J�cHا� �Jر#? �K وا�أ>َّ TJUا� T� ن��J أن ��UC SI��_ ھ#رت: Uا 9J�ل �#�Jوا
"�	I	B:ا� �;#Fإ �K N��C PH!� يUور ا���#" ،��#Edا� T� دوًرا �!� �ٌEF ھ�#ك N	�"5 :��U" ل�9Jو ،

و?�$b ;�:� ا�C NJ�9��N إ�cH? Z	�ه J��#C#�� ا�:B	I	�، وإ�z�; PH�" #� Z#، وإ�L? Z�J�ه ���ل "
"�	I	B:ا� �!J�c6ا�.  

                                                           
 ا�:��_.ا�:���  -1
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 �zFأ �H�!J �zK P " اUھ Zإ� �K#Vإ �!HBا� T	C T:K ،ق�"��H ا�!�z ا�'��J، وأھ� ا��'	 		Z ; T ا�ط
 T� |Mُ #� أول N��C _%#�
� أ�� ���z أرc; �!C�، و
� ""#�\ ر �J�'ا� �z!ب ا�#�" T� ا�]� TJ�c;و

"�J�'ا� �z!ر ا��L�7.  
���I#ول ا�$#T; �C ھUه ا��  �: �T ھ� C��N؟ �# ھ� �[#?P وأ �	�IHا� �
#ح H#ب �'و�K ھUه ا��ر

  د;�?P؟ �# ھ� ا�>� ا�Uي ?�"C P���K N ا�:B	I	�؟
[P��� :\أو  

�[� أ;:#ل  �K ��إن ا�� C��N ا�9I	�9 ھ� F#ول وھ� ا�� ;H�ي �!�#ه: ا�:L �ب، و
� ورد ھUا ا~
bVا�ة ��; �K _��H| 8ا�� T� N	
 TC ول#F ��، وھ� �T أ�:#ء ��C إ��ا%	_، وأول �UzC Z:B? Tا ا~

 ،T	�#	�C_	%ا��  .9وھ� أول � �ك إ
وأ�# C��K N:!�#ه ا�D£	�، وPC "#ن C �9 J!� أن أ; T إ?B � P;#H	� ا�:B	A و�:T أ"� ذ�� ا�:�رخ 

�� �ن ا��  Andrew Miller 10ا��رو � ����Lول ا�#F ��#C T	Iذ�� ا� �K #Kو�ل: "و"#ن �!�9J �	R
  . F11#ول ھ� ا�:P ا�	z�دي ا�Uي د;� T� PC وا��PJ، أ�# C��zK N� ا�:P ا��:�"

، R�ا�� ا���B ا�!#F�ة ��K ،13 T �9#ط!� "	 	�	�12و�� واbV ا��ھ�ت ا�:B	��J�� �K �I ط���س
H� T� ا���H; �دي، وھ�| �C	�#	T، و"#ن أC�ه �T ا�[�BJ		�c�K ،T اH� Z ; P�C#دئ ھUه ا�c	!� ا��#ر�J ا�:	

ا���J	� ا�:��B:I، و�Z ; _DR �9 ا��	#ز ا�'�B	� ا��و�#�	� ا��� ور>T; #z وا��ه، و��K � !? �9 ط���س 
 .��14#;� ا�E	#م، و"#�\ �F ��z�J[� ;�� ا�	z�د

�	�?P ا��"��ر: ف.ب. ���� �"U	K ،P?�c� #أ� أ� :�J#� ،أ ا���#ب ا�:�9س�9J أ�C �B�#Eا� T� �K" P
و�K ا�B#د�� أر�_ إ�Z ��ر�� أ
�ب �! �، و�K ا�!#F�ة ?! � ا��#��س ا�c[�ي، و�K ا��#��� ;c� �#ر 
�� �#ف ~ �	 Fأور Zإ� _��T ا��#��� ;c� وا�B#د�� ;c� أر T	Cو ...T	!� N9ط �$�:C س��#� � #�Cا

� b:LJ ا��� "#ن �ّC[� ر	ظ�� P��إذ 9J�ل  16، و��9 درس ; �J Zي ا�:! � ا�!�	� �:#~%	_K P15	z# أC�ه"درا
 ���
C��N: "أ�# ر$_ zJ�دي و��ت �K ط���س، ; Z أ�� ��cت �K ھUه ا�:�) ��Jأور F	�(، و? 9	\ ;�� 

  .%~#:�17	9I? Z ; _	S ا��#��س ا�C�ي"
�	K��� ���ا� #z	 ; ���BJ �;#�� �z%#�Cا أ�: !J د أن�z	دة ا�#; Tو� 	ل ا�:�_ ا��9J #:"و P�c	!� دي�z

 ��; �]J�F ��z� م وھ�#	Eس ��#;� ا���
�، C � !? �9K���K N ط��Bا� P: !J P��K ،�K�R P�Cا � !J ~ T�
  . 18ا�	z�د

:[�%�R'  
"#�\ ط���س ��"ً&ا �T ��ا"& ا���JUz ا�!�9K ،� 9 "��ت K	z# �!#ھ� ا�! � وا���C	�، و"#�\ ��"ً&ا 

. و;T أھ� ا�!9#%� �19�� ظz� ?�>	�ھ# �" �K	� �H!? T	�ات ا����ل ;T ا�:H#دئ ا�:B	I	�� B ][� ا��وا
	� ا
�: " William James Durant  20ا��� "#�\ ���c�ة �K ? � ا�:��I�J ��Jث ول دJ�را�\%#
و"#ن 

ط���س ":# "#ن �K �!�� ا�ُ:�ن ا�	��#�	� أ?H#ع �¯رK	�، و�	�ھ# �T ا�!9#%� ا�]E	�J ،!��9ون أن هللا ا�Uي 
 �I	IDس ا��9Lا��;#ء ا� �Iو� ،SR ن#:J�C �;إذا د Pه، وإ��H
 T� م#
 �< ،�z $أ T� م#
 �
 Pو��H!J

  .21ا�E#��ة ا�:H#ر"�ا��'#ب ��z وأ�'#ھ� �T ا�'I	�، وأF��K P!� �z" ��ھ�H ا�I	#ة 
��س، �Kن �T أھ� ���PI "��ة ا±��z وظz�رھ# �LC �L	I:�9 ا�L�:ا� �K ا�!#م ��Jا�� bV�وأ�# ا�

�	H	�$ رل#F ح�cJو ،�J�cC رة�� �K22  �< ،ن#Bب ا��U!�J #:" #�#:? Pب ا��U!�J" :�%#
 �	 	Hه ا�Uھ
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� �!HJ ت إذ�ا�: Z ; � £�J Pن، و���#Bت ا���:J #:" ت�:J _" ون�'Jن ر�&ا و� �:J P;#H?وأ ،�J�$ T
�#ة R	Z ; P?# ا�رض"�� #� _�cC 23;#م  .  

 :[]^�]_  

#دراً ; Z ا�'�  ،�	 :; �!	H�9 "#ن ذا طK ،PR#'� ب#H�إن �H��N �[#ت ?:	& zC# و"#�\ �T أ

 PC�	; \�#"و ،#z	 ; ��K#I:وا� �	I	B:ة ا��	c!ا� N	��? �K �R ZD
P %#dK ووا����	�، �H�راً إ�Z أ
 ،P�#�Rأ �K ً#:�#R ً#]Bّ!�� ،ً#!K��� ً#;#'F �9 "#نK ،ى�Mا� T; #:z	� �� Z�� ~ ²!HC #zd!C � Dة ا��J�F
 �!c�BJ أن Z ; ًدرا#
 PHd� �K ً#]	�; ،³ ً#!Vا�راً أ�#م ا��#س ���EK ،ً#;��H� ً#HDّ!�� ،ًاً �'ّ�ا�L	B�

�:R�وا� �I24أرق ا�. 
C�	!C ف��!J N��C ��U" �'ل: "و��9J إذ P TJ��"ا� ACر� b	:' � �B]� ت�H!��DK�ت � 	z�د  ا

 �C TJU س. و��ا��#� \I? TJUا� ACس �ر�ا��#� \I? ���" س�ا��#� \I? TJU د. و��z	ا� ACدي �ر�z	"
� �#��س C ���" س��#� - A	B: � س��#� \I? _C ،³ س��#� �C \B� أ�� b� -س��#� �C TJUا� ACر� .

]!d � ت�ء��F _" _� � ت�ء. �#]!dا� ACر� �	!d" 25"#ء .  
 ���( (د_��] %$ ا��#�"��)O
P  

 �K �9 $#ءتK ،A	B:ع ا�#H?أ �zLd� دور �K �z�J ،�J�'ا� �z!ت ا�#I]� Z ; N��C �z�J #� أول
�[� أ;:#ل ا���_ ;H#رات �[H? � D	T أ�P "#ن �J�F ا�!�اء وا�DE��� � B:	I	��J�F ، ا��!�JU وا����	_ 
z;#H?�C# و�!��9	z#، و��9 $#ء K	P: "وأ�# F#ول �K#ن LBJ� Z ; ا���	�B، وھ� M�J_ ا�H	�ت وJ'� ر$#~ 

"T'Bا� Zإ� �z: BJًء و#B26و�.  
 _%#�و�:# �:b أن ا��TJ ا�'��J أ��K P� AH د�Sc أ?H#ع "�	�ون "?�9م إ�Z ر%	N ا����z وط � ��P ر

 ً#�
� �z�9<	T إ�Z أورF 	�"إ�Z د�Sc إ�Z ا�':#;#ت Z�R إذا و$� أُ�#�BJ ء#B� ر$#~ً أو SJ�Lا� T�27 .  
#Jرؤ P� \ DR Scد� Zإ� P9J�ط �Kم  28و�DM أ�� T� أن "#ن �!HK ،P?#	R �	£? �K �HBا� \�#"

�	�I�ل �	9K N| إ�Z دا;	� C_ إ�Z ر��ل، دون �#�9C إ�Uار و~ ?:z	�ات �	I	B:ا ا~��9#ل  29ا�Uz� ت�z�
.�	LEوا� µ$#]:ا�  


��ب ھ� و$:#;�P إ�T� Z د�cو�:# ا" :_��[� أ;:#ل ا�� �K ء#$ #:" S T� ر�� P��R ق�Cأ ��£HK
 :P� �%#
 #?�� b:��T أ�\ 9K» #J#ل: » F#ول، F#ول! �:#ذا ?���zLd؟«ا�B:#ء، Z ; |9BK ا�رض و

9K#ل وھ� ��?!� ». أ�# BJ�ع ا�Uي أ�\ ?�zLdه، �!� ; 	� أن ?�9K»NM#�� NK#ل ا��ب: » �	�؟

� وادM_ ا�:�K ��J	9#ل �� �#ذا H�J£� أن ?[!_«9K#ل �P ا��ب: » J# رب، �#ذا ?��J أن أK!_؟«I	�: و��« ،

 T; ول#F ²z�K ،ا�Rون أ���J ~ت و�Dن ا��!:BJ ،T	��#� ا�]
�K P!� ون�K#B:$#ل ا��وأ�# ا�

�#دوه C	�ه وأدM �ه إ�Z د�Sc، و#K ،ا�Rأ �DHJ ~ T	�	!ح ا��[�� �م ~ا�رض، و"#ن وھ#Jأ �<� "#ن >

  .DHJ30��J � K ،"_ و�� cJ�ب"

C �J�'? �D���K N ا��R#I#ت ا��#�b، وا��#�� وا�!c�ون،  �K ت�d!:² ا�!C #�� �z�?و

 ._��[� أ;:#ل ا�� T� ،ون�c!دس وا�#Bوا�  
�ف K	C S !�J #::# ذ"�ه ��
# (أع �M~ت ا�d!:ه ا�Uون 9/7وأول ھ�K#B:$#ل ا��أ�# ا� :P��
 �K (


[�ا �#��	BJ T:!�ن ا�D�ت و~ ��J�ون أ�Rا. وC	9J #� T�ل C��P�J�R �K N: "وا�TJU "#��ا �!� �K P!�
). و9J�ل �K ا��I#ح ا�B#دس ��22/9�وا ا���ر وار?!H�ا و���BJ �� �z:!�ا ��ت ا�Uي " :��" (

) "#?�� \!:�" TJ�c!26/4وا�.(  
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C #z!:�: ��9�K ،N�أ �K ا�:�اV	b ا���>� ھUه ا�� :#توا�:!d � ا��#�	� ?�! ��C S ا�� :#ت ا��� 
)، C	�H; �'� ~ #:#رة "�!� ; 	� أن ?�F"9/4 .22/7 .26/14 NK#ول، F#ول، �:#ذا ?���zLd؟" (أع 

  ��#NM"، إ~ �K ا��I#ح ا�B#دس وا�!c�ون.

\ ?� 	� C��C N#���ازة (ا��cH	�) �¯��، وھ� �!d � أ�!� �C �9 !�:ا��#��� ا� � d!:وا�� T

 Z�!� P� �B]	� N��H� ب�ا� P ��[� ا�;:#ل أن �R#�	# ا�Uي أر T� b��#T� �z]� #���K ،#z�9C ا��I#ح ا��#
ا��ؤJ# ا��� رآھ# �K ط�P9J إ�Z د�Sc، وھ� ا�Uي أHM� C���C Nر�#�P إ�Z ا���، و���K T ا��I#ح ا��#�� 

� DJ �ى وھ�Mأ #Jرؤ �K P?ء#$ �	�#�-�K22/17 ا�z	��K _ أورF 	� (أع  وا�!c�TJ �'� أن ھUه ا�ر
21 Zإ� P9J�ط �K ن#" #:�	C ب�ا� T� P?ء#$ �	�#�)، ":# أ��# �[T� �z ا��I#ح ا�B#دس وا�!c�TJ أن ا�ر

Sc31د�.  
 �O��cIا�� [PFور� [P�dد :��e�' 

 Pا�;:#ل أ� �]� �Jروا T� �z]� ،Scد� Zإ� P9J�ط �K P� \<�R ��ا� ���Dا� T� N��C ق#Kأن أ �!C
 U	���:R TJU � P��P، "و"#ن F#ول �b ا��#C ة�وا�:'#ھ A	B:�#C P�#:J�C اف�ن، ا~;�#:Jا� �!C �M��J ��

.  وھUه ا�zc#دة ا�'��Jة 32ا��K TJU د�Sc أJ#�#، و� �
\ $!_ �J�ز �K ا�:'#�B:�#C b	A أن ھUا ھ� اTC هللا"
P�#
 هللا رC# و�B	I#، أ�# C���9K N "�ز T; PC ا�:B	J�$ A�ة C#~��[#ت، �ن LC�س "#ن BJ T; �zcJ�ع أ

 .TC#"33 هللا
وھ�# أ; C T��N أ�P ر��ل وأن ا�:B	P] " A أن cHJ� "_ ا���، وأ�BJ �� P� � إ�'	 T� ~ P إ�B#ن 
 N	� Pأ� ،PC ت�cC يU_ ا�	ة ا��'�Mا� #zJأ ��K�;ل: "وأ�9J إذ ،A	B:ا� T� ن�;�C _C �Rأ T� P: !�J و��

�ن BJ�ع ا�:B	�BIC"A إ�B#ن ��� ;�C _C ،P�: ; ~ن و#Bإ� ��; T� P H
  .��34 أ
 �cC� �ّK P�Cا T !J أن P�:!�C ��#;أ��، ود TLC T� ز���Kي أUهللا ا� �� #:� Tو��" :#dJل أ�9Jو
 Z9\ إ� Lا� _C ،� H
 TJUا� _�C PC	T ا���، � �
\ �� أ��c� �I:# ود�# و~ �!�ت إ�Z أورF 	�، إ�Z ا��

< ،�	C�!ا�"Scد� Zإ� #dJ�35 ر$!\ أ.  
 P��9��وC �"�J��N ھ�# 9C��P " �� أ��c� �I:# ود�# و~ �!�ت إ�Z أور F	�z� ���B� "...:� وھ� ا

� ا��#س ��z$ T ا��'	_ ا�Uي cHJ� PC، و�� #C T; P��9��
� ا���_، IK#ول C��N ھ�# إظz#ر ا#C T; ا��#م

 ،T	J�cHا�9#دة ا� T� ا�Rأ P%اھ��ا �!C �c�BJA	B:ا� _�، ; _C�V# 36و~ �!� إ�Z أور F	� R	� "#ن ر
 Scد� Zا��#س، >� ;#د إ� T; ��&; �K ات����د ا�!�ب) و�9C ھ�#ك >�ث C) �	C�!ا� Zذ�� ذھ� إ� T;

:� ا��c#ط وا�!&J:�، وط[�J S�ز �'#ھ�ة، �H�ھ�# ; Z أن BJ�ع ھ� ا�:B	A اTC هللا، >� ?c#ور  �K �وھ


� zK P�ب إ Z ; د�z	ا�.�	 Fأور Z�  
�O��cIت ���( ا��Fر�  

 P C#
 Pأ� �"UJس، و�LC ا �9#ء��#
 �	 Fأور Zإ� �]Bا ا��	Mر أ�
 N��C اھ��اء T� ات����ث < �!C
 �<" :P����	U ا�:B	A و
c; �B:M P!� Zd� J��#، >� رأى J!9�ب أخ ا��ب، وھUا �� "? T	C T� ه�Rو

LHC ف�!?� �	 Fأور Zت إ��!� T	���ث < �!C ه�	و����� �� أر � .#��J �c; �B:M ه��; \��:K ،س�
  .T�37 ا���_ إ~ J!9�ب أM# ا��ب"

 T� م�
R	� أ�C P!� �'#ح ا��cH	� C	T ا��� ودM�ل ا��>�		Jº� T:#ن C#���ف �K أ�L#"	� "ا��Iر 
�Z ~  ا�	z�د�J (أورF 	�) و$! �ا J! :�ن ا�M�ة (ا�:����ن �T ا���) أ�P إن �� ?E����ا �BR ;#دة��

 . J38:���� أن ?D E�ا"
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و�:# اC��أت ?c�� �!#ر�V ھ�~ء ا�	z�د ا�:��D��V TJ ا��ا M	T� T ا��� وزادت ا��&ا;#ت 
 T� �	 Fأور Zإ� �J#c:وا� _�وا�DE��#ت "ر?H�ا أن C �!DJ��N وC��C## وأ�#س آM�ون ���z إ�Z ا��

"���B:ه ا�U39أ$_ ھ .  

�ر ا�:' N إ;[# � J�ت ط#�R#H� �!Cو ACا ;:# ذ�!��:J أن �z	 ; �$ن وأو#�Eا� T� T		�<�ء ا�

  . �40¯��#م، و;T ا��م، وا�:�E�ق، وا�&�#
�#K� C���K N رR � >#�	� ر��K P�� �H ?[�9 ا�:���	�K T "_ ا�:�ن ا��� cC� K	z#، و�Rث �c#$�ة  �<


H�ص، Zا إ��IC N
� أ�# C��C �M#K N	�P وC	C T��K Z�R #C##رق أ�Rھ:# ا±M�K#BK ،� C��C## و��	�#ر 
 Tو� TJ�H!�:د وا��z	 � b:':ا� �K N��C ز�" ��	���#B? Zإ� ���ر�J و"	 	�	�، و;���# و� �K وا$�#زا

T		
�[� ا�C	9�رJ	T وا��وا��#�R ا�:���J، و�#
¼ C!² ا�[ �K 9#ھ� J41.  
Mل آ#
�ون إ��J P#دي �z�½C و�:# و$�وا أ�cHJ P� C	B�ع وا�9	T� ��# ا�:�ت، ظT ا�H!² أ�Uz� Pار، و

��LK ،�HJ�دوه إ�C Z	��J، >� ھ�ب إ�Z أ>	�#، و��z# ذھ� إ�Z "�ر���س >� أNBK و��z# ;#د ��ة أM�ى 
���ات �<�  .42إ�Z أ�"#L	� C!� رR � ا��:�ت >

� �K أ�"#L	��C Z�R ،أت رP� R ا��#��� EK�ج ��z# إ�9B� Z| رأ��K P ط���س، J�ط N��C ��:J ��
SJ�Lا� �K ر#�إ�Z در�C و�B��ة وأ9J��	� �	�[�9 أR�ال ا�:���	K T	z# و�cJد �T إJ:#ن ا����	U، >� ذھ�  و


¼ ا�	z�د، وM �K�#م �P�#9 ھ�#ك و
!\ اLV�اC#ت LM	�ة #�Jز و��J ات��� �<�< #z	K و��� NBKأ Zإ�
N	�#دھ# ��#ع و?'#ر ?:�#ل أرط#
:!:$ T� �H	b ا��� "#�\ ?H#ع � I'	¿ وا�!#J T:� TJ�C[�ون إ�Z ا� 43

أ�	# وا�!#�� و"#�\ ?�ر ��z أرC#ح "�	�ة، و"#ن ���ازة C��N ھ�#ك أ>� ; I? Z�ل ;�د "H	� H; T;#دة 
  .44أرط#�	N ا��>�	�

�zFأ �<�< Zd
 �	R س�ر���" Zإ� #z، و���	و���� Zإ� �K#�، >� ا?'P إ�Z أور F	� �dI�ر 45>� 
.AD]ا� �	;  

 :�f��'[P�dح د�
e ب�IAأ  
 A'� �9�:#z�� �"U� ا ا��'#حUھ S	9I? �K ت�;#�  C���K N د;�?H" #R#'� P	�ا وھ�#ك ;�ة أ�H#ب 

DEF	�P ا�R#B�ة وا��$#ھ� ا~$�:#;	� ا��� zC ��R# وا���وة وا��! 	�، و��اط��P ا��و�#�	�، وا�ھ� 
 \D�J أن �!	HLا� T� ن#�K ،T		I	B:ا� �JU!�C TJر�zc:د ا��z	ز;:#ء ا� T� P��" P " اUھ Tا� P� س#��

C!� ا;��#
B: � P	I	�، وھ�Uا �9K ا��£_ DEF	�P ا�9��J و] M	�P ا�[���J ا��HDE ا�:�K�#C �!Hc#ر وا�[ B[#ت 
ا��>�	� ��[�aJ د;�ة ا�:B	�#!? T� A	�#!�K ،P:	� C��T�:J ~ N أن �'� �z# أ�� ~ �K ?!#�	� ا�:B	A و~ 

T	9C#Bء ا�#	Hا�� T� ه�	ع أن46;�� �#L��B]J� � � ا�:B	B]? A	�ا اط:��\ �P ا��[�س R �!C	��9K ،  #z? ا
 �  ���	U ا�:B	B]? T; A	�ه، "�9K "#ن �K و�C b��N أن 'J	� T; ا��  � ا�:���C أ? &'; �!Cو ،_H
 T�

ُ�_ �	[��ي :C�P? ا�!#�� ا�Uي �
 A	B:9#ل: إن ا�K 9ُ�_؟J أن �Vر � K ً#9R ً#zإ� A	B:إذا "#ن ا� Pا إ���#
 TJUا� 
ا��I�ذ ; 	P ا�c	L#ن LM �HBC	 � آدم، �K#ن ~�C أن J:�ت �	�LI أ��ل ا�:�ت، وA�]J أC�اب ا�B:#ء ��_ 

  .T�َ47 �#��ا رV�ان هللا"
 T	C �	cH��#C P�J#�; T� ��"أ T		�<�ا� T	C �	cH��#C Z��;ا Pأ� :#dJأ P?�;ح د#'� �K ھ�#�و�:# 

 T; ة�	!C #zB�LB K	�z� T ا�:B	I	��zK ، إذن �� D� #zJ�� T�J�ص �B	I	� ا�	z�د، وأن ا���#%N ا��� أ
 T		�<�ل ا��H
 Z ; �;#��	� �# و� C T� �z��N، و�� LJ !�ا ; Z أR�ال وأ
�ال ا�:B	A و?��	Uه، و

�ص �J�ن J�#C:#ن و�RهEا� _!'K �z� #z��
، وأ� ; |9	�z ا�!:_ cC�J!� 48د;�?P ? � ا���#ز~ت ا��� 
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�Z و;�ھ# "�!��"�9|" �49K T	:<±" #z50و أ� �K ام�Iل وا��Iا� �%#!F _LCن وأ#�E�#C �z�& J �� ��:K ،
�:Eا� _	 
�K#V�#C إ�Z ا�!9#%�  ،52، وأ"_ ��I ا�J&�E�51ا�	z�د�J ":# أ
�ھ# ا�!�z ا��J�9، إذ أC#ح F�ب 

#" �9 K ،#z	K �cC ��ب ا��!c>�� �� � ا��ا� ��Jروث ا���ا�: b� ZF#:�? Z�R #ھ�	ورو�#، �ا��� � ،�D� \
�د ا�	��#ن ?���z�±#C T �#?\ ��[��ي :C���C #z? ا��B#ن، و�� �K T�J و�b �	� ا�	z�د Cى، و�£Dا� �	�وآ
 N��C ا �#داھ�Uzو� ،TJU9�:ا� �z�z�½C ا�إ~ ":# آ�� PC ا����J أن ،P:B'C ZB	; ا�K�!J �� TJUا� ،T		�<�ا� T�

"��� P��
  .9C53��P: "ھ� ذا �� أ
#'� �H�PR أdJ# أ�P "�:# ا�d9\ ا�$	#ل ا�و�T� Z ا�:B	I		T، وأUMت أR#د�J ا���_ ا�z]c	� و

?d!� ذ"�اھ# �K ا�ذھ#ن، وأUM ا�!9_ ا�:B	LdJ �I�ب C: #ت �T ;9#%� ا�&aJ وا���ل؛ �:# �Rث ھUا 
z�� \]ا?&ا�#ً وأ� �
	�B # "�أIV\ ر�#%_ C��N إط#راً �:':�;� �T ا�!9#%� أZ ; \]V ا�':#;#ت ا�:�[�

"�J�
  .54وا�Rة 
[P�%"����] وو�را���:  

�H	_ د;�?�9c� P ا�B[�، و�'# �T ;�ة �I#و~ت �P �9، وV�ب ور$� و?!�  �K N��C P$�9 وا�
"�	�ا، إ~ أ�C#< �9C P\ ا�!&J:�، إذ 9J�ل: "��K# أ�K :_dK ا�?!#ب أ"��، �K ا�d�C#ت أوK��K ، ا�B'�ن 

T� .ة�	ارا "��#ت ��	ا�: �K ،��"أ  \C�V ات�ث ��ا�	z�د N:M ��ات 
H \ أر!C	T $ �ة إ~ وا�Rة. >
�[#ر ��ارا "�	�ة، �C .S:!ا� �K \	d
� و�z#را 	� ،��	]Bا� �C ت�Bات ا���ث ���D!�#C، ��ة ر$:\، >
 �K ر#LM�C ،��J�:ا� �K ر#LM�C ،ا��� T� ر#LM�C ،�B�$ T� ر#LM�C ،ص�D� ر#LM�C ،ل�	�LM�C#ر 

�K ا�IH�LM�C ،#ر �T إM�ة "�K .�CU ?!� و"�، �K أ�z#ر ��ارا "�	�ة، �K $�ع و;L¼،  ا�H�LM�C ،�J#ر
  .  �K55 أ��ام ��ارا "�	�ة، C �K�د و;�ي"

) ��� b	Cر �K58و �:z? ه�V د�z	ا� �Cد #z	Kو ،�	 Fأور Zة إ��	Mوا� �B�#Eة ا��: � N��C �K#�م) 
 �9	���� P�M�? ~_ أ�R ا�Hd#ط ا���#�		T، وأر� P ا���? �%#9	N ا�z	��C _دM#ل J���#		T إ�	P، و"#��ا 

) T	� �#" T	���
	D��J �:�ة  �K ا�	�
	D��J، و�9C أ �K ��#��ا�� ا��ا� Zو�#�� إ��60-58ا� �K ،(م
 _�ا���#ر �P�:"#I، >� ط � C��N ":�اطT ر�#�� أن ?�bK د;�اه إ�Z ا�9	D�K ،�اSK ا��ا�� ; Z ذ��، �Kر

) ��� �J�M �K60(م) إ ���م) و�_ إ�Z رو�#، و"#�\ ا���B ا�C#B!� �' �س Z�61 رو�#، و�K �#رس 
���	� �#" T	Z�R) T 56ا��H�اط�ر "�	�ون N��C Zdرو�# أ� �Kو ،PF�; Z ; "53 ص#M T�� �K ،(م

 S أط P�:"#I� �!Cو ،P	 ; ن� M�J TJUا� _" �cC �
ا���$�ه، و
� ��R P� \I��J ا��H9#ل ا�&ا%�TJ و
��z# إ�Z ا�:c�ق، >� ?� ا� ; ²H9	P �'�دا أ>�#ء �K P���M رو�#��اPR �[��ة M T� �K#�57
D	�ة، .  

�#C	�س�J _9و� ،P?#	R �J#z� T; # 	F �"UJ و�� N��C م#Jأ �	9C T; _��[� أ;:#ل ا�� #�<�IJ ~58و 
���
�_ bL9C ر
�IC P�H ا�B	� �z; �K ا�L#�	� "�	�ون"  N��C أن Z ; Zا��9ا� T		I	B:67( إ$:#ع ا� 

  . 59م)68أو 
 Tا�� �H"وأ ،P	إ� \z$ا��� و �:z��9 ا�	9R ف�!� #�B� " :N��C إ;�ام Z ; #9 !� \را��Jل ول د�9J
 Pإ� T	 %#
 �D	
أ�P ا?�K �z ھUه ا�:�ة C:# ا?PC �z ھ� وز��ؤه B? �K#���	�� وھ� أ�J �z!: �ن �V أ�R#م 

 #z	 ; �
#!J ى�H" �:J�$ هUع و"#�\ ھ�BJ �Mآ � � �$�J"ام�;�#C60.  
  _��#�: h����P ���( وأ'�ھ� %$ ا��#�"��

 �!C �	I	B:ا� _	�c? �K �<ا� �H"أ #z� ا�!9#%� ا��� "#ن T� � :$ Pا��
�d? �9:�\ ر�#%_ C��N وأ
�م، و�T ھUه ا�!�%#9:Bا� P	 ; A	B:ا� 



  ���( وأ'�ه %$ ا��#�"��                                                                                                                        
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	�ء 

ة ا�FLص:�Rd  
 #zC \V#Kو ،N��C �;#cو� ��K \ £F ��أھ� ا�!9#%� ا� T� �H�!?�]E� �� Pل أ��9Jو ،P %#� ر

 Pة �� �$ ��. أ�#L!:هللا ا� �:!� �	C��C ��!:� �
��U ا��ھ�ر و
� أط !P هللا ; 	P وھUا �� "��P: "إن "��� 
.....�B�#C ��K�; ن�;�C  A	B:ا� Z�£C ا��� T	C �cCه ا��!:�، أن أUھ \	L;أ ،T	BJ�9ا� b	:$ �£أ�# أ� ��

�K b �# ھ� F�"� ا�B� ا�:���م ��U ا��ھ�ر �K هللا S�#M ا�':	C b	B�ع ا�Uي ~ ZD9�BJ، وأ�	� ا�':	
"A	B:61ا�.  

# ھUا  ف PC أ�R ” ا�B�“"أ�َّ َّ�!J �� يUر وا��ا��ھ U�� م�ا�:��-  A	B:ا� ���9K أُ;�L  -ا�Uي ھ� 
�ص C#��!:�“ھ� » ا�B�C NJ�9 �»��N ا����ل M#�� وِّcHJ ��� �:!��#C� C PC	T ا�ُ��، ھUا Eون  ”ا��C

أ;:#ل �#��س أو M�#ن  "���� Dَّ E� �:!��#C�ن J�#C:#ن وذ�� �	N ����. ھ� ;L	� هللا. �	T� N أ;:#ل 
"�Rأ �E�]J �	"62 �Bا� �"�F) :P��9C د�D9:ا� �وھ A	B:�#C ن#:J�#C ً#�#'� b	:' � \IHه ا��!:� أ�Uوھ ،

T� _�� ��#':ص ا��E � �:!ا�� �"�F ر) أي�ا��ھ U�� م�ق!" ا�:���K ~ ،A	B:�#C T��J63.  
�م �b هللا ��ص ا�9I	C ��; �9��N ھ� أو~ J�#C:#ن B:�#C	A "إذ 
� ?H�ر�# J�#C:#ن ��# Eإن ا�

�ص Z ; �:�!J ا��!:� ا��z	� ا�:'#�	� ا�:BC ���9[� دم اTC هللاEأو ا� �J�H�وأن ا� ،"A	B:ع ا��BJ #�C�C64 ،
�U9�	� ،#�#J#LM _$� PB]� لUC يUا�""#�	Cإرادة هللا وأ �BR �J�cا� �V#Iا�!#�� ا� T� #65 هللا TCت ا�:Cو ،

 �C�9; P�; \!Kوي ور#:Bا�ب ا� �J T� ��#':ص ا��Eا� _H9K ه#J#LM _" ان�ن �[#Bا�� SI���B'�#C ا
�ص B:�#C	A و�RهEأن ا� N��C �"�Jأ، و�H:" �J�Cة ا�#	Iا� SI��#K ،P	 ; �9I�B:ت ا��ل  66ا�:�I? و أي

�I�  ،�:!ا�� T� ً#ط�9��ص H�!J�ھ# C��N ا����ل E � �Jور�V #z��" ى�Mس أو أي أ;:#ل أ�أ;:#ل ا��#�

� ?T; �� LH ا�:B	A أzJ# ا�H�? TJU�رون C#��#��س  :67وT� ��#��#C ا�J:#ن B:�#C	A و�C;:#ل ا�:B	A ا�[�ا%	�"

�T� ��L9 ا��!:� C #���K#��وح �T ا�J:#ن ���
b ر$#ء C� ���K P ا�:B	BJ A�ع ~ ا�E�#ن F b]�J	 # و~ 
  .68ا�£��� "

، ����دا ?I\ ا��#��س����دا �T ا��أة،  أر�_ هللا اP�Cو9J�ل "��U: و��T �:# $#ء �_ء ا�&�#ن، 
�ل ھUا ا��� أ>� C��? �K N�$	P ا��ھ�ت 69، ���#ل ا��I? TJU�"��H\ ا��#��س�	[��ي اM T� #�� �z�Jو ،

 P�9 ~ز�K N��C #أ� ،#?���_ ~ز��ا ا�:B	cC A�ا �#��#K ،_�ا�:B	HK ،�I��R T� S L�J N	� ا���z ا��
 �I? �L9�ل واC��اء � [��?!�H� ��R��%�� �l اk��ات ا�:B	A روR# ~ھ�?#، وھUا C!� ا�9	T� ��# ا���ات، 

�ف M Z ; ،PH � \9H�ا��ھ�?� �H���K ،N'�ه �K ر�#% C ��zJ ~ P#�'#�� ا�I	B: � �?#	A أو � :��R ا��� 
.#z	K ا�V#Kوأ � Dا� _H
 A	B:ة ا�#	R ا�دو� TJUا� �!C_ ا�ر	ا��#$ �K ه�'� #�  

~#'� _�c? N��C ��; � E:ا� A	B:ي أو ا��ع ا��#��BJ ت�ة ���]K T� �J#£ا� �DRو ���� 
 A	B:ا� T� ف�zا� _!$ N��HK ،ا��#س T� �	ه ا�������J يUي ا��cHص ا��Eة ا���K #��، وھ�	ت وا�9�ا�:
 Z ; زاد � E:ة ا���K ة�ه ا�[�Uھ _:��? Z�Rت، و�وا�: �	LEا�>� وا� T� �cHا� �	 E? �ھ P��#�ور

�	� ����:_ ا�D�رة #���H	T ذذ�� C!² ا�!9#%� ا� #:"��.  
ة ا��#�n ا�l هللا�Rd  

 N	 K ،³ A	B:ة ا���C ���B� T; # 	F ف�!J �� ،م�Bا� P	 ; A	B:ا� b� ي ;#شU_ ا�ول ا�	إن ا�'
، D� #�J��70 _C�ص �I	�I ا��HB��#C ��B إ�	H�? �z\ ھUه ا�!9	�ة، و�� ?��z�; _9 رواJ#ت ]F�R �J�ل ذ��

T; _�LC�س 
��P أ�#م $:T� b ا�	z�د: "أzJ# ا��$#ل  ; Z ا�!�T� N ذ�� �9K روى �#�R أ;:#ل ا��
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H_ هللا 9C�ات و;'#%� وآJ#ت  T� ��� Tھ�C �
ا���ا%	 	�ن ا�:!�ا ھUه ا�
�ال BJ�ع ا��#��ي ر$_ 
  . z!��71# هللا C	�ه و�K و���L ":# أ��� ?! :�ن"

�#دى C� �  ول �TوH�!? ��UC� ;9	�ة �C�ة ا�:B	A ³ ;9	�ة ط#ر%� ��cت K	C #:!�، وH�!J� C��N أ
، R	� ورد ا��!H	� T; ا�:B	�K A ر�#% Ã] C P (اTC هللا) أرbC ��ات، وÃ] C (اP�C) �K#d# إ�Z 72ا�!9	�ة

.T	?�� �J�z!ل ا��C #K�!� TCا Ã] Cة، و�� �c; ى�Rإ ���  V:	� ا�£#%� و��$!P إ�Z ا�� ا�'
 PC ز�ي "Uا� ،A	B:ع ا��BJ هللا TCذ��: "�ن ا �K P��
، "��P �# "#ن C73	��� C�ا�L��#"و�T أ

 ،�	LEو�$_ ا� ،�	LEا� �B$ PHF �K P�Cا _�ا��#��س ;#$&ا ;��K ،P �# "#ن !V	K ،�B'�#C #]#³ إذ أر
"�B'ا� �K �	LE74دان ا� T� #�U9ي أ�Uر، ا��ا�� �K T	BJ�9اث ا��	� �"�c� #� ي أھUا�ب ا� TJ�"#F" ،

I� TCت ا�� � Zن ا�� :�، و�9 �# إ�#L �P�H، ا�Uي ��# K	P ا�[�اء، P��C �[�ان ا�J#LE#. ا�Uي ھ� ��رة هللا 
�	� ا�:���ر، �C�  M _"	K P��K .�9	S M P ا��_: �# �K ا�B:#وات و�# ; Z ا�رض، �# J�ى و�# ~ J�ى، 

� S M. ا�Uي ھ� 
�F _" _Hء، وK	9J P�م  Pو� PC _ا�� .T	ط���#ت أم #Jدات أم ر#	���اء "#ن ;�وF# أم 

  .��75_"ا
  و�T� � E�B ھUه ا��D�ص:

  أن ا�:B	�C A� هللا، ��P ا~TC ا��R	� T; ~ و��دة و��T; T "	#ن ذا?� ����_ �K "	#ن ذات هللا. -

-  #9%#K دا�و$ _:IJ Pوأ� ،#B%����9# و��� _C S%�Eا� T	C ودا�!� N	� P�9، أي أ�	 M _" ��C A	B:وأن ا�
.S%�Eا� _" Z ; #9C#�  و


S M _H ا�!#��، ��U�� P ا�زل ھ�، و"_ ا� E	T�:J ~ �9 أ - T%#ا�� �وھ ،S�#Eا� �ھ P�� #
� E� ن��J ن
#z;�Cي أUا� �ھ P�� هللا TCة ا�9C ��%#" 76إ�:# ھ�.  

 �D9J ³، وھ_ "#ن A	B:ة ا���C T; N��C رات#H; ��~د �K ا�] �Mا T	�R#Hأن ا� Zإ� �	c� أن �£H�Jو
�Jأم �'#ز �	9	9R ة��C #zC؟  

�:Z ا�:B	A اTC هللا �9K "#ن  #:�	R N��C أن Zإ� "N��C _%#�ذھ� �#�R "ا�[�� ا��ھ�?� �K ر

#وي ذھ� إ�Z أن ھUه ا�
�ال ا��اردة �C T��N إ�:# 
zC �D# أ��ھ	� �cا د.ا�U"و ،�zإ� T%#" T; ث�I�J

� "اTC هللا!K A	B:ن ا��C P��
 �K _�:�:ا� P]
�� #�#:? AV�? #zإ� _C ،ة�B'���� Pإ� A	B:وأن ا� " �K �B'
  .�77�رة ;�H أي إ�B#ن

�UJ SHھ� F#رل $	�	H	� إ�Z أن ?!H	� اTC هللا ا��ارد ; B� Z#ن C���K N و��  #:� N�!ا� Z ;و
 T		I	B:ى ا��� #zا��E����ى �LM �£�ي R#K¼، وھ� �£� �� �HJأ �K ا _�:J b
ا�:B	�K T�J �� A ا��ا

، وھ� ا� £� ا��� ا��C #z��E��N، إذ J�ى أ�T� P ا�BH#ط� C:�#ن أن ?�L�ر ا�TJU ?�>�وا �K#9��#C ا�	��#�	�
"TCا" �: " Zإ� �	#���	ا� £� ا� �K "دم#M" �: "78.79  

و~ BJ!�# أن ��$C A	T ھTJU ا��[B	�TJ �:# أط C P9��Z ; N ا�:B	�C T� A�P? ³، إ�Z أن ا��cء 
 P	 ; ZB	; Z ; ة��Hا� Ã]� S أط N��C أن ��9 أو ا�:'#زي، ا�:�"� ھ	9Iا� Z�!:ا� �D9J اء "#ن���م، Bا�


b ذ��، �9K ا;�:� ��J �� أم �	I	B:ة ا��	ا�!9 Z ; ه�'	��	�ول إ�	P ھUا ا��!H	� و�#  #� Z9# إ�HB� � ; اء��
 .�9	9Iا� Z ; هللا TCا A	B:ت أن ا�#H<إ �K P?~�9و� P��" Z ; �	I	B:ء ا�#: ;  
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:#
ة ا���Rd  
ا��'�B ا��#س ا�Uي ?�ور R��P ا�!9#%� ا�:B	I	�، و�!�Z ا��'�B ;��ھ� ھ�: ظz�ر هللا ?!�H� ;9	�ة 

 �K س#� � T ;أ �	R �B'�� Pإ� A	B:أن ا� Z ; ل�? �: ��#K ،#��: � #J�cC #IVرا وا�zظ A	B:ا� �K
M#Cو ،#	�#Bوإ� #	 !K ره�dR T# و��	��ده "�و$ N	� ،P�!	Hط Tو�� P?#]� N	� ،هللا �EF P?#	R� ر#D

�B'ا� �K ر هللا�zظ �ھ �B'�80ا�.  

��P: ";�	� ھ�  #zو�� ،P %#�وBJ��ل ا�:B	I	�ن ; Z ;9	�ة ا��'C �B:# ورد ; B� Z#ن C���K N ر

81�� ا��9�ى هللا ظz� �K ا�'H? �B�ر �K ا��وح".  
_: �و9J�ل أdJ#: "ا�Uي ھ� (J!�� ا�:B	A) ��رة هللا �	� ا�:���ر، �C�  M _"	K P��K ،�9	S M P ا�

 T	ط���#ت أم #Jدات أم ر#	��# �K ا�B:#وات و�# ; Z ا�رض، �# J�ى و�# ~ J�ى، ��اء "#ن ;�وF# أم 
"S M �
 Pو� PC _82ا��.  

�ص رLC# و>	#9Eوا� �B'�ة ا��	9; T	C N��C |C�Jون  و�HK ،ن#Bص ا���M SJ�ط �ھ �B'��#K
�ص و9J�ل �K ذ��: "ا�Uي إذ "#ن �K ��رة ?'�B �# "#ن ا�[�اء، و�Cون �Kاء ا�B	� ا�:B	A �# "#ن ا�E

هللا، �� �B M �BIJ أن �J�ن �!#د~ P��� ³ أPB]� Z M، أUMا ��رة ;�H، �#%�ا PHF �K ا��#س وإذ و$� 
�	 Dت ا��ت ��ا�: Z�R وأط#ع PB]� bVن، و#B��" � 	zا� �K "83.  

�T 9	�ة �K ا�:B	I	�، إذ أ�z# �� ?وا�! :#ء ا�:B	I	�ن 9J�ون أن C��N "#ن �P ا��K SHB إدM#ل ھUه ا�!
: "C _DR���K Z ; N�ة Michael Goulder �84!�و�K ;�� ا�I�ارJ	T، و9J�ل �K ذ�� �	�#%	_ ����ر

�	#ق $��b� P ا��;#ة ا��#B�J	�K T "�ر��	# و إK	B�س C	T ;#م  �K A	B:ا� �K هللا �B'?50 م، وو� \ 55و
�	�� �K إ�'�	_ J��R#، وھ�Uا �Kن إ�'	_ J��R# ھ� ا�Uي أر�Z ھUا ا�� 9	� �K ھUه ا��L�رة إ�Z ا�H	#ن ا��

"�	V#:ا��[� ;#م ا� �K \	9C ��وا� �:	
 �B'�ع ا��V�:� ZL;وأ ،�	I	B:85ا�. 
اء:U; وا�	ة ا�[�Rd  

 �	 D  K" ،ص�Eا� S	9I�� ة�	R�ا� � 	�?!�H� �T أھ� ا�!9#%� ا��� �#دى C #zC��N، إذ $! z# ا��
NJ�9 � �HB��#C  �: " ن� ،P?�ھ~ �K �J&"�:ا� �L9ا�� _�:J �zK ،�	�#Bا�� �Jر#? �K �	�#�C��N أو���J أ

 #J�وأو� #J�ھ�ا $�D�; A	B:ا� �	ع � �V�� AHDJ ،�9	 M _�� �C�ھ�ص "�!:� ��Eا� ��!? �	 Dا�
 .cH? �K86	� ا����ل"

zا� N��C ��� �K ھ�#J#LE� ا�	و?�[ �J�cH � اء�K A	B:ا� � � AH�9 أ�K� �9	9Iف ا�� ،A	B:ا� ��#��
 _C ،P�Cا Z ; S]cJ �� يUل: "ا��9	K ،�J&"�:ة ا��ه ا�[�Uz� ح�F أو �ذ" T� P %#�E? � K_ أ�J ر�#�� �T ر

، ":# 9J�ل: رBJ #�C�ع ا�:B	A ا�Uي UCل �[P�UC87 PB �$ �# أ$:!	" ،T	� �HzJ ~# أ�F _" P!� #dJء"
،�J�cا� �V#Iا�!#�� ا� T� #�U9�	� #� $� "#�	Cإرادة هللا وأ �BR88 P�� #�� P�HI� T	C هللا Tو��" :��U"و ،
  .90، و"ا�Uي K	P ��# ا�[�اء P��C �[�ان ا�J#LE#"89و�LM �!C TI#ة �#ت ا�:B	T� A أ$ �#"

، 91وB]J� C��N دM�ل ا�LE	� إ�Z ا�!#�� أو LM	 � ا�cH� ا�:�رو>� أ�D; �HBC #z	#ن آدم وR�اء
 �D�9? �� � 	LEا� � �K أ$_ ذ�� T�" :ذ�� �K ل�9J #z " �J�cHا� Zإ� _�; 	C |9K #:z_ ا���ت ��IC ا���#

"��:# B��C#ن وا�R دM \ ا�LE	� إ�Z ا�!#��، وLE�#C	� ا�:�ت، وھ�Uا ا$�#ز ا�:�ت إ�:$ Z	b ا��#س، إذ 
"b	:'ا� �LM92أ bd	K  �Rوا _$�C ن��J ص�Eا� ��U�K �Rر$_ وا �HBC \ Mد �	LEأن ا� #:Cو ،�C N�

ا��!:� وا�H� وا�I	#ة C#9� �K_ ا�LE	� وا�:�ت "��P إن "#ن LEC	� وا�R �#ت ا���	�ون، HK#�و�Z "�	�ا 
"TJ�	�� � ازدادت �
 ،A	B:ع ا��BJ �Rا�ن ا�#B��#C ��ا� �:!��#C �	L!�93!:� هللا، وا�.  
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N��C وو$�ان ��K9_ و; Z ; ة�ه ا�[�U\ ھ� � �	ري "�E#س ا�	ا�ب إ� #�� �DJو و " :P��9C #:�
�#�	� �E� [� ھ� �C P %#��	� ا��� � �\ ; C Z��c� N#;�ه H!K� �K #z�; ر#�~ رK �J	P أن ا�[��ة ا�
 �zJ��]	� �	R�ا� P�Cا �z	إ� _��K�ة رSK هللا cH�#C�، وھUا ا���zC SK ھ� �# Z ; P :R إ
#��T� �z ;��ا?�K ،�zر

94��ي إ��z; Z ا��!:�"; Z ا�D 	�، و�z; T� �zC _9��J ا��#��س ا�:� .  
 �J#;اء ا���� #
وJ!��ف ا��#?� F _�C'#;� أن C��N ھ� �H��ع ھUه ا�[��ة، و
� R:_ ھ� و? :	Uه ��

�ل C���C Nن � � ا�:B	A "#ن � [�اء  T�J �� �	R �	I	B:ط ا�#�
\ ھUه ا�[��ة 
H��K ~ ا�و~ �
�z#، و

��C ن#" _C ،b:�':ذ�� ا� T; #HJ�� ~�
 �K N ھUا ا��[B	� V#M!# ���>	� ا�:	�اث ا�!�9ي ا�Uيوا���[	� 
��س، �LC �L	I:ا� �	>��ط ا�#�"#ن �K #!%#F ا�H	 � ا�:I	K ،PC �L[��ة ا�:�K �!%#F \�#" � E ا�و
 (U9�:ا�) �?���K#��ا J!��9ون أن آ��z�z ?��:�ا ��� D EJ�ا أ?J#LM T� �z;#H#ھ�، و"#�\ أ
#ب ��_ 

 L? (�'�:ا�) س�J�<�	وا��z�±ه اUھ Z ; S95  .  
:���Aا�� �����d ة�dد  

 :P��
�م Bا� P	 ; A	B:ن ا�#B� Z ; _	$#ا�� �K _ ":# $#ء	ا%��"#�\ ر�#�� ا�:B	��HC ��#M A إ
"��#d_ ا�	ا%��، وJ�dK b$_ ?��	_ وإدM#ل �K�ة ا�!#�:	� إ�Z ا��J#�� 96"�� أر�_ إ~ إ�M Z�اف C	\ إ


 T� أول �zK ،N��C Zإ� �	I	B:ا�#zC 97#ل Zإ� P9J�د>� ط#R �K A	B:ا� �Jرؤ Z ; اUھ P:;ز �K �:�!Jو ،
 T� ك#Jا إU9�� " :P� ل#
 A	B:أن ا� �;&J �	R ،ا��� b	:$ Zإ� ��#�د�Sc، واد;#%P أ�P أ��ه  H�C	a ا��

"�z	إ� � �، وا;��ف: "أن ھUه ا��!:� أ;L	P� \ وھ� أ�£� ا�BJ�9	T 98ا�c!� و�T ا��� ا�TJU أ�# أر
�zر" دو��ا��ھ U�� م�ا�:�� �Bا� �"�F �ھ #� �K b	:'ا� �	�	ا��� و� T	C �cH� #!	:$99 :#dJل أ�9Jو ،


� �BH�� ا�:B	� :A	zJ N�دي  A	B:�#C �?�:�;ا TJUع �ن " �� ا��BJ A	B:�#C ن#:J�#C ء هللا#�Cأ #!	:$ ����"
 �K �Rوا #!	:$ ���� ،Zوأ�� �ذ" N	� ،�R ~و �H; N	� ،��#��J ~ع"و�BJ A	B:100ا�.  

:H�	fة ا���Rd  
 �K N��C T; #IJ�� #D� �$و�� أ ،bCا�ن ا��ا�9 �Mأوا �K ~إ �	:��� ?B�9� ;9	�ة ا��� 	� DC[� ر
 :P��
 #z�� ،�	 ��ة ا��	9!� _��? #zأ� Z ; �z]? أن T�:J #ھ�اھ�ى ظ�Mص أ�D� ھ�#ك Tة، و���	ه ا�!9Uھ

، وإن �� T�J ھ� واZ ; #z!V ا�9I	�9، �9101س �b $:	!��""�!:� رBJ #�C�ع و��HI هللا وF�"� ا��وح ا�
� ��#د �'� ;#�:# أو "#?B� #H	I	# إ~ وا���zc وا���ل ; Z ;9	�ة K #z	K \�H� ��ا�رض ا� \�#" Pا��
�Kن أ

.N��C ت#C#�"م و�" T� �	 ��ا�  
�م ?B� T; � �E	I	� C��B:K ،N	I	� ;	K �B	9R #z�ق Bا� P	 ; �B	; �	I	B� ووإن #z	K ،ت#H$ا

 N��C �	I	B� #:�	C ،ا�!#د�� b%ا�cن وا�#Jن ا�د�F �ا ھUوھ ،�M² ا�!Hا� �d£J²، و!Hا� �V�J #�
 T� ف�zت، وا�#L Bد وا�!#��، وا��z	ا� ،�]��?�zف إ�Z إرV#ء $:	b ا�ط�اف: ا��و�#ن وا��>�		T، ا�[

 ذ�� " P ھ� $ � أ"H� ;�د �:�T� T ا�?H#ع.

 �
 N��C ر إن ذ"#ءUR �
#ده إ�Z أ�P �� أد;� ا��H�ءة BK	 !�  ;	P ا�:B	C A���R#� P] ا���#��، و

 P9#ل إ�J ~ Z�R #zإ� A	B:ا� N��C _!'K" ،ه�!C T� ن�?�J �CU" ء#	Hأ� T�- N��C ل  -أي��إ�:# ھ� ر
	�#!? �9� P� #ح�	و� bJ�c�ا� SR PB]� _!'	� دون ا��#س T� �D�#M ��#���ل، >� أد;PB]�� Z ا�����  ZB	;

�z# ا���R	� ا�9I	�9 دون ��اه"#�. وو9K# ~;��اف C��PB]� N أ�P �� 102وھ�م ا�:B	I	� ا�9I	9	� ا��� أ
HJ!� ر��~ �T هللا، C_ ز;� إن ا�:B	A ھ� ا�Uي ظz� �P ;���# أK#ق �T ا��:#ء وأن ا�:B	A ھ� ا�Uي 

�#��: "9K#ل �T أ�\، 
#ل ا��ب أ�# BJ�ع"��#C P] "103.  
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 N��C ص�R �
دا%:# ; Z أن C PB]� bdJ	T أdK_ ر�_ ا�:B	A، و"#ن J�ى أ�L�BJ P	b ا���Dر 
�K ا��;�ة ا�:B	I	� وR	�ا، دون �B#;�ة أو ?�$	T� P أ�R، وھ# ھ� 9J�ل �K إ�Rى ر�#% P: " أ�B\ أ�# 

"#�Cر A	B:ا� \Jا، أ�# رأ�R #أ� \Bأ� ،~��  . 104ر
�Uي اPB]�� PL�M " وھ� أن �B�J أ"H� ھ�Uا �#ر C���K N د;�?P إ�Z ا�:B	I	� وP'z�� SK ا


H���z � !9	�ة ا�'��Jة، وإzC �z�#:J# إ�#M #�#:J	F T� #�ا%�  �9	9R T; �ف ا����DC ع#H?ا� T� د�;
 ،�:J�9رھ� و;9#%�ھ� ا�#�K�C N��C �J Z ; �	I	B:ا� �K ون�	�" _Mذ�� أن د T; ¿�� �
;9#%�ھ� ا��9C#B، و

أ�P ظ_ ; zJ Z�دP�J ر�� ?I��B: � P	I	� ا��� أzHR# وZ ; #z dK  ، وا��ا$105Aوأ� zH# ;9#%� و>�	�"
"P%د#H� ا���و� P9 M �K #Jد�zJ ،�ھ�ا�' �	R T� #Jد�zJ �9Cو" �Jد�z	106ا�.   

:J^��?ا� hأھ  
- .�J�'ا� �z!ا� T� ��#� C��N "#ن أھ� ا��'	 		T وأzF�ھ�، إذ "�� أرc; �!C� ر
P أو ا$�z#دا DEF	C ،#_ ا���R ا�Uي أ�&ل ; 	C T� P��N "#ن J&;� أن ���� P?#J	B\ اK��اه �� -

.�B	; ف�ط 
ا�I	#ة �b ا�:B	�B? A�!� �$�P�K وا�J:#ن PC وz�: � #9K¿ ا�Uي وC P!V��DR N�ا، وا~C�!#د  -

 .�	 Fأور �K ا�م �B	أو ا��� �Jد�z	ا� ��#M �9C#Bا�:!��9ات ا� _" T; 
-  �K س#� ا��J#�� ا�:B	I	�z�� ،# ا�:B	F A��K ³ �Jا���Iث C��N أ�K#را و;�K T�? �� �%#9 ا�

�ص وا��'�B، وا�D � وا�[�اء وا�9	T� ��# ا���ات، Eة ا��	هللا و;9 TCا Pوأ� �ھ�وا�' �!	HLا�
 و"#ن �P ا�[d_ ا�"H� �K $!_ ا�:B	I	� ر�#�� ;#�:	� �#C ��#M \�#" #��!C	z�د.

- 	B� #z	 ; ��C ��ة ا��J�'9#%�ه ا�; N��C _%#���?d:�\ ر#� I	�P، >� �#رت C!�ه ا�:�Dر ا�
ا�Uي ?P�� �9�B ا���	�B ;9#%�ھ#، وا���B ا�Uي ا��!: �P ا�:'#�K �K b�ض 9C	� ا�!9#%� وا�9L�س 

.�!C #:	K ت�zا��� ظ  

:��P�Lا�  
 �cHJ �9 "#نK ،A	B:ال ا��
��9 أ�C �c��N ~ھ�?#ً ~ �'� �P إ~ أ�#�	� �#��d أ�F ا�£:�ض �K أ

U$ ب�d? ة�	9!C آدم، وأن � 	LM ث�J ن#B9#ل "_ إ�K ،�	�<�ا� �	ط#�ورا ;:	�K �9 ا�دJ#ن ا�£���	� وا�
.P� 	LM T; P?�:C �]�	� هللا TCت ا�ي إ~ ��Cاب ا�U!ا� T� P	'�J ء�F ~  

 P !$ �	R وي#:� �EF A	B:ا� T� _!$و  A	B:ا� �ھ N	�9"، و�	 M _" ��C هللا ا�ول TCا"
، ا�Uي �	�'� إ��ا%	_ �T ا���، C_ ھ� ا�� :� ا�Uي �	�'� ا��#س " :C �z�P?، ا�:���� "ا�:B	#" ا�	z�دي

 #z!:BJ �� ��ا� Pا��
و
� ا��L#ع C��UzC Nه ا��[B	�ات " z# أن J£² ا���� ;R T	#ة BJ�ع ا��ا
!	� و;T أ

�م ا�:B#واة �b ا���_ ا�و�	C ،T_ أUM ��#ن ا��Dارة Z ; �9J أن ��UC ع#L��;���#  ��F#H� P�ة، وا

.A	B:ا� T� ة�F#H� P 	'إ� UMأ Pهللا، وأ� T� �Rو P��9J #� _" أن Z;اد  
   



 �A�� ح - ��@?�ح��?D ��	��.د  
 

  

 2021 أ����� -29ا��دد:                                                                                                       662

o@ا��[�در وا���ا pI'  
  م.�H��� ،1994 "#?�را%	� ا�zc	� �#ر$�$C1 ،#L�LC N��N ا����ل، C	c�ى ودbJ، ط •

• .�HI:ا� �H��� ،داود N
�#C	�س ا�9	D�ي، ?�: ���J ،�B	ا��� �Jر#?  

•  �H; A	B:ا� ��#� م.2000د�Sc، -، دار ا�9 �1ا��#ر�J أ�PC#H و��#%'P:BC ،P أ��B$ �:R	P، ط?I��J ر

�ط	�، و�	� ���و� �. •� Zإ� N��C ��#�  ?[B	� ا�!�z ا�'��J، ر

• & 'Jت إ#;�HL� ،ي�ھ� Z�� ،ا��#�_ � ��#ب ا�:�9س �	B]�ا�- ،�D�2002.م  

• .�HI:ا� �H��� ،داود N
  R	#ة C��N، ف.ب.�#J�، ?�: ا�9:� ��

• �C �	DEF.س�	��Lأ� #Hا�� �B	�" ،�D� ا�HF ،ل��  �N ا��

• .��K س�	��Lأ� N9ا� ،�J�'ا� �z!ح ا���#ب ا�:�9س ا��F  

�� درة ا��Iاد. •�J ،N��C _%#�  B K[� ا�:B	I	� ر


#��س ا���#ب ا�:�9س •  

• .T	�B:ا� Z�� ،ل��  ا�C NJ�9��N ا��

  م.�H�1988#ن،  –
�D ا�dI#رة، ول دJ�را�\، ?�: ز"� �'	� �Iُ:�د، دار ا�'	_، C	�وت  •

  ا���#ب ا�:�9س. •

  مF ،2003�"� ا�HL#;� ا�:D�D�E�4 ،�J� ?#ر�J ا���	�B، أ��رو � �، ط •

  ا�:B	I	� �z?�c# و?L�رھ#، F#رل $�H	�? ،��H; : ا� I	� �I:�د، �	�ا C	�وت. •
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  وھما��,���ت ا�-,�&�� ا*��ا+���� ا�'��*� ا�(�)'�� &% �$�ر�� 

 ا���ا�� � �� وا�� ����  )1870-1830(ا�)'&%!ت ا�#"!

  

Strategy of French policy to fight against cultural factors and the 
destruction of cultural and religious institutions in Algeria (1830-1870) 
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ZLر*�ل: +�ر
  13/04/2021 :ا�,\�ل +�رZL   23/10/2020 ا

   :ا���[`
0��ا��(� 
%��Kل ا�M�NM� Oو�Pا �0N�(ا ا�)"!ل ا�Qي 1870-1830 �رس ھQا� ،
�
 إط!ر ا��!ر W ا�#"!� ،(

� ُر&)] م�Q اP !م اPو�O. و[�0ّ] مZ!ھ� �%��� ����، وا��
 M� [a�1]+��اء، و�_ ا&��ا[��� b ��c!�)"/م!ت ا�#"!
 ،
� ا�� d ا�&Mمbر!eم 
� �1f�(ا� ��%��Kا� ��ا�%�!&�� ا�#"!bر!eوم ،�� ا�)/ا��fg�د �/اة ا�!��، إ �e�%(ا� �iو� 

 ��!aإ .

 ا�&Mمb�1ا���اث ا� kcو� ،!c�0+ _��lوا�� ��b�1ا� �m0ا� �%��، وم�!�%��Kا� �iو� ،�� ا�&Mم��b�1ا�
0�، وھ
 ا�)%!,� وا�)�ارس وا�)1!ھ�، وزوا ! ا��01، واPو�!ف ا�pPا ���M&� !cم��. و[1fإ�O ھ�م ا�)'&%!ت ا�#"!

 .!c]!qqgم r1b [0��+و ،��%��Kا� ��1!ل ا�/ط���، ا��
 [s�ت ��%0!&Pردود ا  
�cّ�u! مcّ�ت �tf"�%(0 ا�Qي  ،�0N�(ه ا�Qھ 
� !c�&ا�w �xر � /cا� [��c�&ا 
وا��� � �2Q�!b أن ا��eب ا��

 
�، وا�� /cم%] ا� 

 م!زا�] r1b آ{!رھ! م!{0� إ�O ا�� )�d م"!ر��| d�f�� O�N _f& !(b م�اtN ا��i/ | ا���/م 
.d���ا�/ط tf� dل م!l�0� ر أ��ى/p !cو� ،d� ا����   �N!ة ا�

�؛ ا���اث. :ا����aت ا��(��	�����؛ ا&��ا[����؛ ا�)'&%!ت ا�#"!fg�؛ ا�
�  ا��!ر W ا�#"!
Abstract:  

is article examines the first phase of the French occupation of Algeria during (1830-1870), 
within the framework of a cultural history which looks at the cultural components which were 
attacked according to a French strategy planned since the early days. The manifestations of 
French policy of fighting the Islamic religion, spreading Christianity and creating a nucleus 
were evident. The loyal elite, the fight against Arab-Islamic culture, the spread of French, 
competition and restriction of the Arabic language, and the plunder of Arab-Islamic heritage. 
In addition to the demolition of the original cultural institutions represented in mosques, 
schools, institutes, corners of knowledge and Islamic endowments, which led to the emergence 
of national reactions which confronted French politics and hampered some of his plans.  

And  who’s to be noted here is that the war which aimed at identity despite its ferocity at 
this point,  it paved the way for a future which can be compared to what has been mentioned 
previously so that one can see the stages of distortion that have affected identity and whose 
effects are still present today in the lives of Algerians and have other forms of struggle on the 
part of Patriots.              
Key words: cultural history; elite; cultural institutions; strategy; heritage. 

                                                           
 ا�)�&t ا�)'��.  -1
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 :��ّ,�  
� ["/م ا�)��)1!ت (�� �c! روح د ��� م�%��+O0 ��� ومf!دئ، و[�[�� �N!ة أ��ادھ! +O0 م"/م!ت {"!

 ��� [e] !( �� ا��ي��م� ذا[c!، وN!م�� �c��sgi! مd ا�Qوb!ن وا-Me(aل. و�� +!ش ا�)��)� ا�
�(��
 و- &�)! ا��وم!�
، و���| [�eر مd ظ0)| وط�m!�|، و[)d�ّ ا�k1i مd إ�!م� مbوروPا-&�1)!ر ا 

.�sb��(ا�"/ى ا� t�� و�! +� �ة�� !(cb ى�s]و ،!�!%� ��b�1ا� �m0!، وا��م د M&ا� tظ 
� t�pأ  
       ��& 
%��Kا-&�1)!ر ا� [e] د و�1] م�ة أ��ىMfا� d1830و�� 
� ا��f"eي ��  ��� ط/ال ا�Qوا� ،

��O0+ !c ا�Mfد، Mm�&!bل اPرض، م! �/�c! وم! [c�e!، وا&�f1!د  �q�&نا�!%� ّ�w 
�O ، و[%��gه 

0���� ا�)�!د tb ،d [1ّ�ى b/0&�b| ا�)���!(0� ���� وھ�م ا�)"ّ/م!ت ا�#"!bر!eم Oف إ��c] ���)� �b&� ا&��ا[�

 Oأو� �0Nم� 
� d�ّ(��� ،!c�0+ ��]�  
ا���ا��ي، ا��
 2!ن  �ى ��c! ا�"/ة ا����%��، وا�"!+�ة ا�)���� ا��
��ض  Oإ� ���!} �0Nم� 
� tsو�� ،

 ا�&Mمb�1ري ا�!leام��اده ا� d+ ا��ي���ts ا�)��)� ا� dم

N �
 ظt و,/د ا�)'&%!ت ا�� ���0/�| ا��#��ة و[�fq_ &�!&![| ا�)�1ّ�دة، �P|ّ   �رك [)!م ا�دراك أ�ّ| 
�، &��/ن N!,�ا �/ ! وم!���f2 !1ا أم!م| ��� ا��
  %�)� م�c! ا�k1i ا���ا��ي م"ّ/م![| ا�#"!��وا�)�ا�2 ا�#"!

.!c0,أ dء م!, 
  مd أ,e] t"�_ أھ�ا�| ا��
� م�c!، وwّ�ة [)ّ%� ا�k1i وم!  '2ّ� أّن ا���� ا�#"!p!ا�)"ّ/م!ت، و� t2 �)%�1)� م�رك Pھ)�

 
� �
 ا�f�� ا�g!م� مd و{�"� ا-&�%Mم ا�)/�1ّ�1830,/ �0�  05ا���ا��ي cb!، م! ورد  !c�� �ّc1] إذ ،
 ّ�ebق و/"e�!b و-  "� أي م%!س ،� �(ّe(1!�� ا�i�!b ـ أن -  "� م%!س |��ib ـ �0(eا�%�!�� ا� ��!ن  

.�c� ود  
:����af
    أ���د ا

� اP+�اض، N!f�&!b ،ا�%�!ن O0+ ا�/ط�ة � �w ا�� &0/ك��0� 
%��Kل ا�M�N-ا kN!p �"�
 ،tpا/] tb ،ًا�b!+ !2/0& d�  وب، و���eو�] ا� �� اP+�اف ا��%!��K�!gق، ومM�Pا O0+ وا-+��اء

� +d و+
 مd �!د[|، و&�� م�fم��
 وd+ �i2 ا&��ا[�� [0�] ،�p!"ات وأھ�اف وم/q� !c� �&!�
 ��b�1ا� ���� ا�)"/م!ت ا�#"!bر!eم) ��، اا�� dا�&Mم�m0� ، ح�p ھ�م �&!�& O0+ ا���اث)، وا-+�)!د

 ��ھ% اW*��ا+���� ا��%ا�)'&%!ت وإ+�ام ا���اث. O�ib ا�/&!�t واk��!&P. وا�%'ال ا�)�qوح ھ�! ھ/: 
وم! م�ى [�{�� ؟  1870إ�j  1830ا��,ّ���ت ا�-,�&�� ا��Sاh� �L�i  ا+\���g &�)'� &% �$�ر�� وھم

ا�%�!&� ا�)�&/م� +O0 ا���ا��؟ وم! ھ
 ا�)Z!ھ� ا��
 [��O0+ t ذ��؟ و��2 2!ن رد ا���ا�� �d، وم! 
� اPو�O؟ و��2 وا,| ا�)��)� [�0 ا�%�!&�، وم! (�cاً م� ا���fم �2� ا�/ط���eأت ا��b tوھ ،�cKم/ا� 
ھ

�؟ھ
 در�%��Kا� �&�qmو,| ا� 
�� p)/ده ,  
  أھاف ا�را*�:

1� +"/د (bدام] أر 
0� اPو�M�NM� Oل، وا��N�(ا� 
� ����1� ا�)"/م!ت ا�#"!aو �-1830إن درا&
1870:�
 ا��را&� ا�)�����، �0f/غ اPھ�اف ا��!��+��%] (  

 dم !cb!pل وم! أM�N-ا �
 b�ا � ���� ا�� ��� وا�#"!�!eا� �pا�01)!ء ــ ر dم !c&ا�N ¢gw 
� deم
.�  وا�)d ��K، وم! �K0| ا-M�Nل مd دم!ر و��اب م� ا�)�ا�2 ا�01)�� وا�� ��

 �
 ا���ا��، وا�)1!�!ة ا��
 +!c�w! مd ,�اء ا�%�!&� �� وا�� ����ــ ا���1ف +d دور ا�)'&%!ت ا�#"!
.�� وا�)/{"bو�l(دھ! ا�/c+ d+ t�!m1)�ت ا��] 
� ا���%��Kا�  



  ا*��ا+���� ا�'��*� ا�(�)'�� &% �$�ر�� ا��,���ت ا�-,�&�� 
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� أ�2�ة، 2!�] آ{!رھ! ــ ا��� ا�)%�qة و�_ ا&��ا[��%��Kا� �� إ�O ا�%�!&�g ا��!ر dاھ��fوا� ����P!b |�fد�
.�� وا�01)�� وا�� ����  w� �ة ا���{�� +O0 ا�)��)� ا���ا��ي، و�fg| ا�#"!


 �N�c!، و[��K] م� ��/ا�� ا��� � اــ ا��d+ �i ردود ا�t1K ا�/ط���، وا���/ | b�ور ا�"�!دات ا��
 �bزت 
 |�f�ا�� k0q�  اQوھ ،����، وc�0+ ��N! ر�� �/اء ا�)"!وم� ا�#"! /c0� �c,/(ب ا��e0� ي�sا�� Olي ا��Qوا�

2� ا�/ط��� ا���ا�� � م��fا.�eو-دة ا� 
�  إ�O دورھ! 
  �ngT ا�را*�:

0
 ا��%  ،!�g ر!] !�c�ل، مM�N-ا �c+ 
� 
���ض ھQا ا�N £ef/ل ا��!ر W ا�#"! �"�/�� kا�
 
� �� وا-,�)!+���ا�%�!&�� وا���%1 � وھ
 أ&!��k ا�qf¤ وا���Q�K، وا��
 �c! [�{��ھ! +O0 ا�"l! ! ا�#"!
�، و[��f م/ا�� وأ�/ال �b!#وا�/�!�� ا� ،��g اث ا��!ر�NPذ�� ا&�"�اء ا O+��&!� .
1b�ھ! ا�1"!��ي وا�� �


 �%_ م��!مt م� ا��t�0e [!رة وا��و[e �s!ت �!دة ا-M�Nل، وا�%!&� ا���K%�/ن، و[� [�� !1�(, !cf�] �"
  k0q] !(02 ذ�� ا�)"!م.

  ا�را*�ت ا�'��,�:

 ھQا ا�)�!ل ار[qf] 2#��ا b!�"�ن ا�f�+!b ،d �i1!رھ! ا���Kة ا��
 ا[%� ��q� !c!ق ��t1 ا��را&!ت 

،��NMp-وا �
 ا�NPاب وا���!رات ا�%�!&�� !c]!ط!i� 0/رتf]و ،�2� ا�/ط���e1] ا-&�� ا�lو� ���ا[�
� إ�O م�ا,1� و[�b .� /q�)! ا���Kة اPو�M�NM� Oل، �!Pم� م�0�g [)!م!، و �e!ج إ�O درا&!ت �%��Kا�
د��"�. و�Qcا [� ا-+�)!د +O0 درا&!ت م��/+�، در&] ,/ا�k مd ا�)/a/ع، �e �s] d+ Ml!ت �!دة 

�/ وا��وق دوم!ل، و�bو d �]��bل أم#!ل 02/زال وM�N-ا !f0& [%�1ا� 
م/ا��cK ا�)01�� وم1!ر�c2 ا��
 _��� ا���ا�� � ا�)"!وم� وھ� +#)!ن �/,� و[/�g ا��!ر ��. b!�2 ��Q2!ت رواد ا�)�ر&��+O0 ا�)'&%!ت ا�#"!
 !c+!f]وا ،!c���� ا�"!&� &1� هللا [�"�م [�0 ا��را&!ت /bذ أ!�&Pت ا!K�'م dو�� ،
�M��ا�)��
 و+f� ا��d(N ا�


 ا�/اa©.ا�)�c¨ ا�1(0  
  �$�ور ا�را*�:

:!c�وم ،�Nو�q(اث ا��NPوا ! !l"ا� t, [f+/�&ى، ا�f2 ور!eم �1b0] أر(i� ،�  أم! +�!�p ا��را&
 !c1و��2 [1!م0/ا م d��%��Kا� ��+ !c���+ 
� ا���g ا��!ر ��K0gا� dم ��، b�ا ��ــ [e� � م!ھ�� ا�)"/م!ت ا�#"!


 ا�"�ن� �sم O0+ �c�0(N ��+ ول م�ةP  
�ا�#!م�i+ d. و[Mھ! ªfa ا�)e0qs!ت و[cK �1!، و[0#(] 
.�� ا�&Mم��b�1ا� ��  ا�� d ا�&Mم
، وا�#"!

�، وا&�"q!ب �e�%(ا� �iو� 
� ا�d �0� d��%��K ا�&Mمbر!eت م!�K��� وھ/ ا&��1اض 
ـ أم! ا�)e/ر ا�#!�
� ا�&Mم
اP+/ان مd ا���ا�� �d، وا-+��اء +O0 ا�"l!ء bر!eوم .��b�1ا� �m0ا� O0+ _��l��!b �� ا�#"!

�، وا-&��Mء +O0 ا���اث.�%��Kا� �iو�  
ـ أم! ا�)e/ر ا�#!�£، ��!ن N/ل &�!&� ا�c�م وا��k �g �0)'&%!ت، مd م%!,� وم�ارس، وزوا ! ا��01 

.�  واPو�!ف ا�&Mم�
� +d ط� _ �%��Kا� �&!�%0� d� ا����� ـ و2!ن ا�)e/ر اN ���P/ل م"!وم� ا�e0%(ا� ��f1iا� �ا�)"!وم

.��%��Kا� ��� وا��s�ي �c�م ا�)%!,� أو [���s ا�)��)� و[�01)| ا�#"!��  وا�)"!وم� ا�#"!
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 ��ھ�� ا��,ّ���ت ا�-,�&��:L$+ :Wأّو  
 �0�pPا ���� وا,cc! ا���K%�/ن ھ/ ا-qp�ام b!�)"/م!ت ا�#"!f"+ أول 

&Pا 
�!b dم �c�0+ ا�q� �wأ 

 ا���ا��، وھ�
 ا�)�c¨ ا�01)
 [e� � ا�)K!ھ�� l�" و ،�� ا�)!د e0
.��g ا��!ر !c]!�K0ت و�!e0qs(وا�  

  أ ــ ا�[�(�� ا���رL[�� ���,���ت ا�-,�&��:
� +O0 م�s +!م �%��Kا� �0(eا� �f�1]1798 ��!10�ان ا�b م� tا��1!م 
� ��%��Kا� ���، b�ا � ا-&��ا[�

 ا�&Mم
، وإ�k�!, O ا-M�Nل ا�1%��ي ا��/ا��ھ!  !c� ،���!"} � ��� ��)��iك، �!ض ا���K%�/ن م2�1

 |b م!� t(+ وأول .��، و��d أ{�ت +O0 ا�)��)� ا�)�sي و{"!��| ذات ا��Qور ا�&Mم��b�1ا� �lc�ا�
 ،
�، م01�p !cb !�ا��| �q0%0!ن ا�#1)!��b�1ا� �m0�!b رات/i�(ا� dار ا�1� � م�pھ/ ا ،�sم 
��!�0b/ن 

�� kf& dّ�bن و!q0%0� ء!+��!b ر/i�وا�)%!واة، و��� أول م � �eا�1�ل وا� _�"e] t,أ dم ،�s(� |وم

%��K1(وا�1%�� ا�(.   

 tb!"(ا� 
�
 ا-��K!ح، و� ��%��Kا� ��وأول م! b�أ �0b!� |b/ن، ھ/ ��i ا�)K!&� وا�g)/ر وا�g�!، وا�#"!
�، و '�c� �2 أ�|  ��eم ا�&Mم، ��M+ |%�!�2!ن  �cZ أ�| م%!�)!،  �/دد �010)!ء وا�wPاف و "��cb مd م


 ا��ؤ !، �k0q م�| �!�0b/ن �واد+O أم!م�c أن ا��&/ل � |� �cظ  
�f م وM&_ ا��0| +!م! ���1c(  أن
 �cأم�ھ!، وظ �iـ &�+!ن م! ا�� � ـ �s(ا� ��ـ b!�/�/ف إ�k�!, O ا�#"! � ـx�0 ا�)�او] dا. و����f2 ا��م%
 ،�c�/�� ���!�0b/ن b%�!&�| ا-&�1)!ر �، +��م! أم� ,�/ده e��!b!م ا�)%�� اPزھ�، و+!{/ا دا�eb |0/ا


 t2 م�!ن، وp!ر وb�a/ا م¬ذ�| b!�)�ا�� و-&���/ق م¬ذن ا�)%!,�  dد م!c�)! 1b�م! أ+d0 ا�)'ذ�/ن ا�
   .)2(ا�)�s /ن  ��Zون إ�O إNMp!ت �!�0b/ن +O0 أ�c! إ�� وMaل

 |�c� O0+�0/ن، وb!� W ر!] dدت م!K�&ا !cأ� �w - ،ا����0� !c�0(N |�,/] O0+ !%���و�)! +�م] 
0� د �fم/ن أول �b!ن �0��ا�(eا� ��!� t&م/ا أر�"  �� �c��b |��� �d، وا�Qي وزع ��x tfو ا�Mfد، وأ�1wھ� 

 �c]!وم"/م �c� ود ،�c2Mوأم �c]!�N ام��N!b وو+�وھ� ،"
0��ا�� إ-ّ ���c � �e مd "ا-&�1)!ر ا���2�
�
 �¢ ا��f!ن: )... {� إ��! �d(l ��� أ l! و�1��2 و+�ا N"�"�! م'2�ا ��x م���m )3(ا�le!ر �، وم)! ورد 

 م��ول أن ,/ام��1 وم%!,��2 - [�ال مc1/دة م1)/رة +O0 م! ھ
 ا®ن +�0| وأ2#� وأ�| -  ��1ض و-
���w!b �bر!eم !��s� !(وإ� ���bر!eم t,P ��� �2��+ !ر�/lN نu�
 أم/ر د ��� و+f!د[�� � �Nأ ��� 

� +O0 ا�%�!ن  .)4((Q2ا) ا�Qي b�أ وأظ�c +�0�! ا�1�اوة وا�lmf!ء)K��+ [�!2 �0� ا���%1 (eا� dو��
��c! ا�"!�� د �fم/ن، Ke�!b!ظ  �c1] 
� ا-&�%Mم، وا��"�}/� d�%N ا��اي ���/] Oم/ر إ�Pوآ�] ا ،�c[!�0�(وم


 ا�/{�"� ا�)"s/دة:�� دون [0)�© Nا�p وم)! ورد ،�� وا�� ����... O0+ ) م�0�(!ت ا�%�!ن، وم"/م![�c ا�#"!
� ا�%�!ن و,)�� ا�fq"!ت، و- مd د !�![�c، وم)�O"f] �c]!�0 م)!ر& �N dل م!�  dة، و��N � �(e(ا� �� ا�� !�

�| +O0 ا��Nام �ib �c1�  ام. إن ا�"!�� ا�1!م��Nا teر. و&��/ن �%!ؤھ� م�a أي ،�c�+!�pو �c]ر!�و[
ـ أن ا-&�1)!ر d+ ��1b ا��iف، وأول مd .)5(ذ��...)  ��s� [و� 
�ـ و  �cظ dد وا�)/ا{�_ و��/c1ا� �c��  ،

��e/ا b!b! وا&1!  d Qده ا�/��b 
%��Kد ا�"!�� ا�!wا��. وأ��
 ا��م� ا����� �d �0 ا�&Mم
 و1w!��ه 

 ا���ا��، و��sوا ا�O0+ k�0s ا�Mcل، و1b�  /م واN� مd إمl!ء ا�)1!ھ�ة، أي � ��e�%(0�06  ��0 /,

1830
� � !�b O0+أ 
� k�0sا� k�s��b أم�ھ� ، 
� ��e�%(ة ا�Msوأ��)] ا� ،k�cم tKN 
��، وfs"ا� 
�fs"0� �� ا����%�N!%6(ا�(.  
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 �
 ظt ا��ول ا�&Mم��0� م�s+ Q/رھ! ا��اھ�ة �pأ ��!"} [�وا��� � �2Q�!b أن ا���ا�� +�
 !c]!م"/م O0+ دMfا� [Z�!N 
� ��ون، وا��}M} dي دام أ2#� مQا� 
� +c�0!، وا�c1� ا�#1)!�f�!1�(ا�

� ا�(�c0� ي�sا�� Oا��ي إ����] c�!�2! ا�le!ري، م)! د�� ا�)��)� ا��c�&ا ،!%��� !c]�x !(و� .�le!ر 
.� ��s(ا� �
 ا�)2�1�� أمM& Olح وأھ)| ���، و2!�] ا�)"!وم� ا�#"!(�!Zا� ��%��Kا�  

  d�b !ة م��Kا� 
� ���
 رd�]��2 أ&!&���d، ھ)! ا��1870-1830( و[)#0] ا�)"/م!ت ا�#"!� ( ،
 d ا�&Mم
 ��b�1ا� ����c! مd ا���اث ا�)!دي و��x ا�)!دي.ا�&Mم��وا�#"! !(b ،  

    ب ــ ��ھ�� ا��,���ت ا�-,�&��:
 �(��
 ا�)� !c��(وأھ !c��!1م d+ ل، ا���1ف!�
 ا�)l�"  ،���
 درا&� ا�)"/م!ت ا�#"!��tf ا��iوع 

 ،!c�bر!e(b �(1�%(د، �)!ذا �!م ا��e� O�N ،ا��ي���Z] ا�!N 
� وا����seا� !c+Mو� !c]!%&'وھ�م م
0��ا�� �d؟� �� ا�/ط���sgiا� O0+  

م�Q اP !م اPو��K0� O© ا�&Mم
 �Mfد ا�)�mب اPو&ª (ا���ا��) p!ر ا�� d ا�hL ا
*�q%: ــ 1
�c! ا�e]!K/ن، W&�] O�N ا�� cا�� 
�ا�&Mم
 ھ/ ا�� d ا�g!��، وا��+/ة إ��| مd أ�bز ا�ªqg ا�� d 


 d �دئ ا�!fم! " [�01 ا�%�!ن م��+ �c]!�N ر/eص، و,01/ه مMق وإ��sb ه/fNس، وأ/K�ا�"0/ب وا�
�، وZKN/ا ا�"�آن، وb�/ ا�)%!,� ��2#�وا..."�b�11�ت   .)7(وا�& ،
و�)! 2!�] ا���ا�� [e] ا���e ا�#1)!�

���، و+!w] ا�)'&%!ت ا�#"!�sgiا� !cا�/Nوأ !c]!�N �Z� يQا� ،!cمM&ub0� ،�� 2!م0 �N 
� �� وا�� �� �
 �fر � ا�!iم ���i] d+ ت!q0%ن[���� ا�!%Nو�!ف وا�Pا�)%!,� وا�)�ارس، وإ,�اء ا ���i] dم ،

�� ...  ا�&Mم�q0%و2!ن" ر,!ل ا� ،�(��+c�0!، و["� k ا�01)!ء ��/�
 ا�)�!kp ا�c!م�، و[/,�| ا�)
� +O0   .)8(ن ��ce�!s وcb!  1)0/ن" �)�c�/"0 و %���c�/f0 إ���c و ig/ن �c&�b و %)1/Z�!e(ه ا�Qوھ

 .Oو�Pا �  ا�� d 2!�] مte ا��f!ه مd ا�d��%��K م�Q ا�/ھ0
� �d ��K(0 اPوروd��b و+O0 رأ&�c ا�)%�d���i، أ "d ا-&�1)!ر أّن �/ة #�#eد ا�/c�و��d و1b� ا�


 �/ � ا��!&� (%��Kا ا�)�0 ا�Qc� ،�c� د dأ م�f] d�(0%(0| 1270-1214ا�i� �1b ،� �"�!b ي +�فQوا� (
 �c]��"+ 
� ���iوا�� ،d�(0%(ا� ��� ���m�b |+!f]أ Opأو ،�sم 
� d�(0%(ا� O0+ ��f�0s�0| ا�(N 
�
 Oّ!ر إ��وا� � �eم��ان ا� dم �و�c�1 �w، وذ�� 1b� درا&�M&°� �cم �Qcا ا��mض. وھ�Qا [�/ّe] ا�)2�1

��K9(م��ان ا�(.  

 ا���ا�� م"!وم�  وd(a ھQا ا��/ّ,| +!رض� ��b�1ا� ��
 م"ّ/م!ت ا�&Mم وا�#"!%��Kذ ا�/K�ا�


 ا�d�b tsK ا���ا�� �d ود ��c، و��Q2 ا�"l!ء +O0 ا�"�آن s(2�ر �� و�1b k��!&�b�ة ا�)�ى (ga
� ا�)0%)�، 2)!  "/ل (,!ك �b�1ا� ��sgiا� O0+ ظ!Keا� 
��"� ظtّ ا�&Mم ھ/ ا�1!مt ا�P/ى  ،� �i�0�

� ا���ا�� � ذا[��P ،!cّن ªma ا-&�1)!ر ومK!&�ه 2!ن  )�d أن  'دي ��bك) �sgiت ا��"K� مM&ا� -/� "
"�� ا���ا�� �sgiا� �bإذا O10(إ�(.  


 ا���ا�� م�Q ا��K© ا�&Mم
، وأfp©  :ا
*���qا�-,�&� ا������ -2� �g&را ��b�1ا� ��2!�] ا�#"!

 ھ/ �%!ن ا���ا�� �d، وا�b�1ء ا�0ّ%!ن ا�!�bأ �c&وأ ،��± +�f+ !c�0 ا�"�ون ا��!��!Nو tb |�!�bأ d�b �i�

 ����P!b ا�����...وا[0s] ا��bوأد ��c"�
 ا�&Mم
 K�'(b!ت 2#��ة +0)�� وb�1ء ا���اث ا�!�xإ 
�ا���ا�� 
 � !�bا�� ووھ�ان و[0)%!ن و��
 ا�� ���وا�)�iق، ����iت م'&%!ت وم�ارس وم1!ھ� +0)�� و{"!

..���q�%ھ�و�!b 
���!�] مs�ر إ1w!ع +0)
 و{"!.)11(.  
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 ا���ا��، [�)�� �b!q�!b ا�&Mم
، و[/d�b �N ,)�� ا���ا�� �d، ا��1i  d Qون � ��و2!�] ا�#"!
�، ا�)�e/ى ا�� �
 ا�!"#0� 
ھ/ ، tb (�)�1وف�c�!(��!b ا�"/ي �0f� واN�، و��� ا�)"s/د �b!q�!b ا�&Mم

�. و�� cw� +�ة  ���
 و+�M!ت ا,�)!+�� و�!lو� 
�!"} ��Z�]��01 و] dم |�� !(b ،ري!leى ا�/�e(ا�

 ا���ا��)� !f �"] ����ة ا-M�Nل �bن اPم�� 2!�] م�1�م 
����%��w ،d!ھ�وا ا���ا�� )12(.   

    |�� �0pم�� �(��� م�!"} r /"] ن!�(b ��/c%ا� dأ�ّ| ��� م t�e(ا أدرك ا�Q�  dأز � م Q�12م  ،!���
� ا�"�آن وا���i �، وا��01، m� ،|���/,� أ�cّ! م�آة lN!ر[| و{"! ،OesKا� ��b�1ا� ��!��O0+ kّ درا&
� ا�� d وا����!، وھ/ م!  �1_ ا���&�� m� رة أ��ى!f1bو ،dKدب، وا�Pوا ،�K%0Kوا� ،t(1وا� ،�وا�%�!&

m0ا� O0+ �&�w |�(�
، �Qا ,!ءت ھ�� ا��i(�OesKو+| ا�#"!�b�1ا� �)13(.�� ا�&Mم�� ا��1 "�  ، وا�#"!
1!��، وا�/�/د ا�)�eك ا�Qي  Kا�)%�)�ة وا� ��، p [�!2)!م اPم!ن، وم�[�� ا�)"!ومK0�g(ه ا�)"/م!ت ا�Qوھ

���c روح ا��c!د، وطk0 ا�ci!دة +O0 ھ�ي آ�c�!b وأ,�ادھ�،  £1f و ،Ox/ت ا�!N!& 
� d �ھ!��� ا�)� 
Kا� ���، ودون ھ/ادة، ���� [� ذ��؟وھQا ا�Qي د /� ��b |�� ��%��d أن  e!رb/ا ا�� d ا�&Mم
 و{"!

  �r)��: �$�ر�� ا��,ّ���ت ا�-,�&��:
    [0(wو ،�p!�1ا��ي، م�1�دة ا���2!�] م�!د d ا��eب ا��
 �!ca! ا���K%�/ن a� ��� ا�)��)� ا�

 ��b�1ا� ��� ا�#"!bر!eم Oإ� ��!aإ ،
� ا�"l!ء ا�&Mمbر!eوم ،��e�%(ا� �i�b ،
� ا�� d ا�&Mمbر!eم
�� +q� O0!ق وا&�.ا�&Mم��%��Kا� �m0ا� �iو� ،  
1%�q*
� م��2ة +O0 ا�� d ا�&Mم
، ومe!و�� : ــ �$�ر�� ا�hL ا�%��Kا� ���2!�] ا-&��ا[�

 :!c�وم ،k��!&Pوا t�!&/�0 ا��gوا+�)!د م ،tf%ا� O�w و&0/ك ،|+Mا�� 

 +w �c!رل ا��s(  [e(& ،�w!1 ا�hL ا��'�$%: -أ� �إّن +/دة ا����%� إ�O ا��e!ة ا�%�!&�

c,و�!ر !%��� 
�� b�i!ط  ��ifل �°ر&!��!ت ا��M�Nا O0+ ا��1%] آ{!ره ،
!، و&!+�ت +O0 �0_ ,/ د �
� 1830ا���ا�� +!م �f�0sا� ��، وا���+�%��Kا� �0(eي ا�2%�| ا�Qا� 

 ا��b!ّq ا�� ��. وا[el] [�0 ا®{!ر 

 !cb �s]ا 
� مd ر�� ا�k�0s و[�[�t ))14ا�0�e(/نا���e�%(ا&�� ا��(�!b م/ا!� !(��N  ،t���ا�� ، �
 م� �

 ا���ا��� ��e�%(ا� �i� O0+ �1م�!b �c�ا�! مQ ا��، إ��و�� درس ا�)�ifون ا�1!�� ا�&Mم
 مd ,)�� . ا�


، �"� ا&�0m/ا N/ا��0 ا�] dم ��N!� t2 
� ،|�� ��/ا�N|، {� و1a/ا ا�l"0� ªqg!ء +t2 O0 م"!وم� أو م�!+

 &t�f م¬رt2 �cb و&�0�، مd ا��01 وا�kq وا�%�!&� وا��e!ة ا-� ،�m0دب وا�Pوا ��� ومd ا�#"!�+!(�,

� وt2 أ&f!ب ا��e!ة�sgiا� 
N!�م t2 مM&ا ا�/f0%  أن O0+ ا/p�Nي )15(و��s�وع ا���i(ا� �cKو� .

 ا���ا�� ��i+ �&!ل ا�"�ن ا��M�:وع�i(ا ا�Qھ !cb�ّات م���  ،  )�d ا��)��� M} d�bث 

:jو�tا�(��ة ا  ��& d1830[)�� م  ��& O�1!ت 1845إ�(���² +�د ��f2 مd ا�(b ّ�ت�(] 
، وا��
��ا��.�!b ��K"&Pو[�&�� ا ،� ��s�ا��  

�  1846[)�� مd  ا�(��ة ا�-�)��:�& O1866إ� �"&P² ا��(b و[)�ّ�ت .(
�!b) 
� ا-�N ا�(��ة ا�-��-�:(�] �b!#(b �f�1] [�!2 !cّ�P ،�[f�أ مM  dل ا�1%��ي، وا��
وھ
 ا���Kة ا2P#� أھ)�

 ���ي 1867&���
 (Lavigerie أي م�d��1] Q ا��!رد �!ل -� |]!�� و !x O26) إ� �f(�/�1892)16(.  
Oو�Pة ا��Kا� 
K�
 ا���ا�� +O0 [)%�© ا�/&tf� ª [)%�© ا�ّ�وح، و�� [ّ� ذ��  ا�)��sّون�Nص  �

� إ�b O�!ء �!aا��ي، إ��
 ا�)��)� ا�� �
 �Z(0!ھ� ا�� ��� ا�&Mم����+d ط� _ ا�)e/ ا��0
 أو ا�
��e�%(ا��1!��� ا� �i� O0+ t(1] 
[�ك  وا�Qي)، ªi� Depuch) اP&"� دbّ/ش و�N�17( .!c(ا���!�� ا��

�/- ا�)%!+�ات ا��
 2!�] [�[�| مd ھ�! ومd  إ��!زھ!)، -  )�d�b !1839 – 1846 d (م���ات ��f2ة م
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 �0] dوم ،��%��Kا� �
 ا���ا�� م)0#
 ا��و���  b :60�!ء ا���!زاتھ�!ك، وم�c! م%!+�ات ا�eّ�!م %��2

 2!�] م%!,� Nُّ/�])، ووظ�  وr1bم'&%� د ��� ( 16ومf1�ا و �!f(ه ا�Qإط!را  �140%�%! و  91ھ


 ا�%�!ن�� درس ���0{�� "0Nم و!� ¶� ً��
 ا�i'ون ا�� ���، وا��i م0�. وا+�)� دbّ/ش )18(مd ا��ّ%!ء وا��,!ل 
Depuch)(1ا� O0+ (" :|�/"b ذ�� d+ �ّf+ي، و��gا� t !��0+ 
mf��� ،
�k أن [�/ن ر&!���! d�b اPھ!� 

�gم!ت ا��gل ا�M� dم dّو��Pأ,�ادھ� ا d �b �c��"أن �1ّ� �)19(. 
� اP&"� دb/شK�0� 2!ن ،�
 ا��i!ط ا����ifي اP&"� �/ � ا�q/ان (Depuch أّم! ا���Kة ا�#!���  (


�!b )L.Antoine Pavy (  ا��  /م���!b tّN يQ10ا�  ��0 /,1846)20(،  dsN ©�� O0+ t(ِ+َ يQوا�
� b1850/ھ�ان &��  ز&!��!�2و�& 
� �aص"، ووMgا&� "&��ة ا� [e] � �, �f1(2 ،1854 ��eا� ،

 dووّ&� م ،�efا� O0+ tq(ُا� �� مb tf, d/زر 1q"� O0+أ 
� �(p!1�!b ��" ��� ا�%��ة ا�%���� 
&!&Pا
k�0��
 ا�&Mم، ومd ا��i!ط ا�Qي 2!)21(2![�را��� &!ن � d1qا� !l أ |b ا�)ن  "/م _K� رخ ، و'

iر��/b"" :ل!� d�N ذ�� 
� �"&Pن" م� ا/ dص، و,�¤ م!� ��Z�] dم �b -، �� ا���0� ا�&Mم����و��
 ��، +d ط� _ [�/ d م�ر&� د ��� ��"/م Qcbه ا��0(1�b�1ا� �m0ء [01ّ� ا�
w t2 tfو� 
mf�  ا��,!ل، إذ


، و��  �d ا����01 ا����ifي ا�)/ّ,| �0��ا�� �d م���iا )22(ا���fى"� +O0 2!مt أر,!ء ا�Mfد، tb 2!ن 
�� 1870-1830( م�!ط_ م�1��، �Mل ا���Kة ا�)�رو&"q�ة، وم�,�, �"q�م 
)، وھQه ا�)�!ط_ ھ

� وادي م��اب"q�ب ا��01!، وم!lc�!b (�  .)23(b�/ م��اب) �es�!bاء ا���ا�� �( اPوراس(ا�i!و 

 �"� [��2ّ اھ�)!م ا�)b d �if%�!ن ا�)�!ط_ ا�)2Q/رة -+�"�!دھ� �c��b &/ف  e""/ن ��!N! م0)/&! 

���d ھ)!: N O!ط_ إ��ه ا�)Qا���!رھ� �%�!ن ھ 
�  +)�c0 ا����ifي c�!�& d�b!، وا&���وا 
��,�ة واPوراس و��xھ)!، رّو,/ا م"/-ت، مK!دھ! أّن اPم!ز º ھ� ا�%�!ن ا�0pP/ن  أwx ا�'�aن:�


 &�!ن ا�Mfد �!b d+ �c0s� ��0(+ tّc%�& 
��c ��%/ا +�b!، وھQا إذن أN� ا�1/امt ا�� 
�!��!bا��، و��0�
.�+�%b ھ���s�]و 

�، وھQا أ l! +!مN-  t± ا�)�ifون �bّن [1!مt ھ'-ء ا�%�!ن ��)! �b��y� ،�c ا�'�aن:�b�1ا� �m0�!b ��  -
�b/1p Oدون أد� ��b�1ا� �m0ا� d+ _!ط�ه ا�)Q1!د &�!ن ھb� tm�%  أن d�(  آ��)24(.  

��ي     ����/-ھ! ا��!رد �!ل - ، �
(Lavigerieأم! ا���Kة ا�#!�#�!b �"&Pم�!ن ا ( )Pavy ��K"&Pا O0+ (
�
 أوا�� &����ا�� �!b 1866 �f�1 ي، و����- Lavigerie) أ{ّ�ت 
� ا���e�%(ا� ��g ا�/,/ه ا��!ر �Nأ (


 Oّ�w ا�)�!د d، و[)#tّ &�/ات (�� ا����if وط���K�b !c�1fه و&2/0| و,�أ[| K%0� 
� _(1b1868-1892 (
�، وأّن وا,�K  |fض �e�%(0� و�+ �wه أ�Z� 
�
 ا���ا�� وإ�� "�!، و�� 2!ن ا�"�آن وا�&Mم � ��ifا�� �(ّ�
1� (ا��Qب وا�M أ�Mق)، و[�� مe!رd+ !(c�b ط� _ [���s ا�)d�(0%، و ��  �w آن�"�!�... !(c�bر!e�0| م+


 t2 م�!ن� ��%��Kء ا�)�ارس ا�!iوإ� ،� ��ifا�� � ��gل ا�!(+Pا ،d��0�&/b ��s�ا ا��Qھ)25( .  
أم!م إ�pار ا�)��)� ا���ا��ي و[)%� أ��اده b!�"��  إ��Lد &h� �z ا��Sاh�L�i ��ا��� �(�)'�: -ب

 .!c]إدار 
� !c� !�/+ و[�/ن ،!%��K� ¢0g] �»�ا�&Mم��، &1] إدارة ا-M�Nل O�ib ا��qق +O0 إ �!د 
 Q��b ،ره ��/ن روش!i�%وم /��b ل!i ل، ا+�)� ا�)!ر!�
 ھQا ا�)�� ��ورھ! �%��Kا� �و�tf أداء ا�)�ر&

���%! b!�"/ة، أطK!ل ا���ا�� �d إ� O�c�!"bوإ f%���� ،d��%��Kن م� ا�/i�1 و ،��%��Kم�ة  �01)/ن ا� ��/ا ا�#"!

 ذ�� � /��b ع�wو .

 و&�cq و �/ن ��c ا���{�� ا-,�)!+��. و+�� +/د[Mf� �cدھ�،  ��م�/ا �%��Kا�


 ، 1b� ا-&��Mء +O0 زم!�� اPم�� +f� ا�"!در، ���Q اPطK!ل دون ا�1943�w!1+!م "bر �، و!b Oة إ�
م�/اMp م� ا�)%'و��O0+ d [�ر �cf. وم��c أdb �(N ��ور db رو 0� k]!2 اPم��، وا�Qي [/�1b O� +/د[| 
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0+ ��Q2ري. و!gfا� �s"b 
b�1ا� k��(�!b !"e0ر م%!+�ا م!p �} ،
� ا���,)!ن ا�1%��ي ا-��N!ط(cم
!pط�!، و!��Nي وظ� م��,)! +%�� ! اQا��ھ!ر ا� � �iرا +!م! ا�!i�%وم ��e !fsا� �f��2 
�ر ,�� ! 


 م��0 و- � ا���ا���)26(  .  
 
�K(0� ث�N يQا ا�Qوھ ،!%��� 
� ��!"#�!b �}ا��� �c�!�bP _f& d Qخ ا�/�i0� �و�� [%�� ا�/ظ!�� ا�� ��

 ��& ks�(ا� 
� kgي ا��Qا�"� �ي ا� OKqsا�� م��
 ا�� 

 1843ا�)!��qb!fا�� db OKqs(� !K0� ،
��fp© ا�/�� م%!+�ا �/ا��ه، d�(] |�P مd ا ،)!f]!2( |� !�/+ |�bا d��1] ا�"� �ي k0و�� ط .!%��K� 1!رض(�

0� &�Kه.Nم� 
� �c��� ا�d��%��K و{"!m� )27(  ،!c� �� ا�)/ا��fg�ا� d /��� ،أ��ى �»�
 ا&�"q!ب � [+�w �}
 ["!نوإ+d ط� _ ا������ ا��Kدي، و,01] م�w dوط| ا���ام ا�/-ء ا�)��K� _0q%!، و��م�M�ub !cص، 

 �0� م! c�m� d�b!. و��  O0+ tse ا�)/اط�N�(ا� 
� ��%��Kوز  1874-1865ا�!��  �� t�»a 458إ- +�د 
kf%وا� ،!%���، وا+�f!ر cfN!p! م�[�ا +d ا�1"��ة وا�� d م�»Kه ا�Qc� �(��  .   )28(ھ/ ر�r ا�)

 �f�1 ا�"l!ء ا�&Mم
 أN� م"ّ/م!ت و,/د وا&�"�ار ا�)��)�  �$�ر�� ا�,|�ء ا
*�q%: -ج
�، وا,�c!د ا�01)!ء، ���Q رأت K �iا� ��،  %�)� أ�N!م| و��)�| مd ا�"�آن ا���Z1 وا�%�ّ�&!&Pا 
ا�&Mم
�d+ Ml ا+�f!ر ا���ا��  ،�
 ھQا ا�"l!ء مs�ر �/ة و+!مt [)!&� ا�)��)� واP&�ة ا���ا�� � !%���

 O0+ [0(ِ1َ� ،
�!l"م| ا�!Z� 
َe(] أن k��|0b�ا م�cوم!  !1aء +�0| إ!l"0� ا��c)] |���K]29(و( dوم ،
t�!&ة و�+ !%����!&�g�م] ا�)�![وإ�O0+|+!l ا�"l!ء ا�&Mم
 ���0{��  أ,t مe!ر�b| ا&�g�م]  ، k

 �1a!g!ط_ ا��ا�) 
�
 ا�&Mم
)أي [�fq_ ا�e�ود( �!���، وإ�m!ء ا�"!�/ن ا��%��K�2 ا�!e(وا� ��b�1ا�
:!c(ا�)�ا&�� أھ dم �
 ا�)�!ط_ ا�)����، وأp�رت ,)0� d� ا���� �M�NMل، و[�fq_ ا�"!�/ن ا�)��
 +O0 ا�


 ubم�!ن ا&�«�!ف أN 1832أوت  16م�&/م    a!"ا� �� ا���ا����!��� وا��eِ���!م ا�"l!ة ا�)d�(0% ا�ِ

 ا�"l! ! ا���ا��� d�b ا�)d�(0% وا��c/د مd ا�"l!ة � ��eت ا�!�NMp t"و� ،��%��K�2 ا�!e(أم!م ا�

��%��K�2 ا�!e(ا� Oإ� d�(0%(ا�)30(.  
tNم�ا O0+ ��  

 م%��� ا�"l!ء ا�&Mم� ��%��Kت ا�!q0%ا� t�ّ�] و2!ن ، ��& 
K�+)�ت  1834

�، b�+/ى أّن ا��b�f  � �ون  �b�fد ,�,�ة ا�Mfb 
+�iا� 
� إ�O إ�m!ء ا�"l!ء ا�&Mم�%��Kت ا�!q0%ا�
�1� ا��"�0� �، - إ�O ا�"�آن ا��� �a/ا� �c�ا��/� Oا��1ُف، أي إ� Oم إ�!��N-31(ا(. 


 ا�)/{ّ_، وھ/ �!    a!"ا� �ّq� t�!f"د ا�Mb 
� �ض -  d�b ��e ا��ّ!س، إ�ّ)!  %ّ�t ا�/{!�_ أّ&%] ا��e/م
� b!�)1!مMت، �f+ /c!رة +d +�ل s�g(ا� ��"ªا�1!م ،��%��K�2 ا�!e(رھ! ا��s] 
، و "/م �b�Q�K ا�NP!م ا��

��q& ودا��ة ،� !�b ا��، ودا��ة [��ي وزو، ودا��ة��
 دا��ة ا��، وا�b�اء )32(و[/,� م�اl� �2!ة ا��/{�_ 
 dا���ع ا� 1841م ،��%��K�2 ا�!e(ة ا�!l� Oل إ�/ّNو d�(0%(ة ا�!l"أ �ي ا� dم ©��
 ا���! !ت وا�� ��e

  .)33(وذ�� b!&�«�!ف ا�)�"!d�a +��ھ! إذا أرادوا
     d+ !c�و�/ا�� !c]!1 �i] 
� �0�g] t�!f"ا� �"q�م t1, �� م��ان ا�"l!ء �)e!و��%��Kا� �q0%0ّ] ا�m�&ا


1�  ا�)�!ط_ ا��Pى، ومd ا�1/امt ا�� �iّ0� ���0ّ��، وا��
 2!�] م�!e(ذ�� ا�1!دات وا��"!��� ا� O0+ ت�+!&

 ,/ا�k م�c!، ومd(a d ھQه ا��p/sg!ت ا��"!��� � +�م [/ر £ ا�)�أة� �، إ�k�!, O م�)� )34(ا�&Mم�

،�
 م�0�g ا�"l! ! ا�%�!&�� وا-,�)!+�� �Z�  ،t�!f"ا� �"q�م 
� �0�  kّ"0ُو  %)O "[!,)!+£" وھ/ م
�� ر��� ا�"� b!#(b !l أ �f�1 !ء، و�مPا dم��b �0�وھQا ا�)�)�  s�ر ا�"/ا��d و �QّKھ!،  ،))35ر��� ا�(


 أداء  1859د %)�f  31ورp �x�ور �!�/ن �ا�)��NP!b _ّ01!م ا�&Mم��، إ-ّ أّن ھQا ا�)�)� ا&�)� 
  .مc!م|



  ا*��ا+���� ا�'��*� ا�(�)'�� &% �$�ر�� ا��,���ت ا�-,�&�� 
 

  

��	
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 أ !م �!�0b/ن ا�#!�£�� �bرض ا���ا��، 1870-1852( و�b�1ا� �) ا�Qي 2!ن  � � [�&�� ا�))�0
��Zّ� ا�"l!ء ا�&Mم
 [��Z)! ,� �ا و�ّ%)| إ�O م�!ط_، {� أ�Om ا-&�«�!ف 1854أp01  �b/�2�ر �!�/ن  ،

��%��Kا��ا��ة ا� O31. وم�&/م )36(إ��f(% 1859د  
%��Kء ا�!l"ى ا��� 
a!"ا�� O0+ 
ا�Qي أر�x اPھ!�
�/ن أO0+ �#2 م%�"�c��sgw tf ا�&Mم�� ا�"/م�� و+�ا ا���K%�/ن وا�/ّg�  ا/efp�� ،��%��K�2 ا�!e(


 ا�1!م  1859{/رة اPوراس +!م ��1�؛ و �iا�� ���!l"ه ا�,�اءات ا�Qھ O�0/ن ا�#!�£  1866إ�b!� ّ�ر�
0� !N/�Kل م!�
 ,)�� ا�i'ون، م� [�ك ا�)� �
 ا�)�NMp �0%!ت م���a!"© ا��إذا أرادوا ا��م d�(0%( 
a!"

��%��K�2 ا�!e(أم!م ا�)37( . 

 b�ا � ا-M�Nل (م!رس  :ا
*����q$�ر�� ا�-,�&� ا������  -2�2!ن N d �]��b!2)! +!م! �0��ا�� 

1831- �f(% 1831د W ر!�b "[�/&" ل!i ا�)!ر t&ا�� (25/07/1831 :M�!�  فM��-وا �m0� !�0c, إن)
 d2!�! م ،d �ا� 
��!وزھ!)] !���(  - 
� ا-M�Nل م1�ة .)38(أ�f2 ا�1/ا�_ ا������!�] ا&��ا[�  �bر!e(�

� وا���اث ا�)��/ب):m0وا� d �ث ( ا�M#ا� �� ا�&Mم��  +�!�p ا�#"!
� ھ
  ا��|��~ j�R ا���y ا������: -أm0أّن ا� ،�%��Kت ا�!b!ا��� �f�1]م�، وPا ��س +!&Pا ��N أّن


 ا���{��ات �� أو ا�qe!ط ا�1i/ب، و[�!ذب و[�!�� اP,�!س  ���1 ��c! 2)! �/ 2!ن (Z+و ،�ا�g!ر,�
�، c�P! ارb ! /l+ [qf]!�"�آن )39(م�آةfت �!ط!m0ا� dھ! م��x d+ ا�))��ة !c��p!� !c� ��b�1ا� �m0وا� .

�، وھ
 م�e/ى م�%�� م /f�ا� �� روح ا�� d ا��� �، و[%�)� w/اھ�ھ! و+f!را[c! مd آ ![| ومd ا�%�
 dب م�a 
� أ��ى ھ /m� �%�
ء، و �ى أي م�!w 
� d �وا� �m0ا� d�b ا��ي��ا�&Mم
، و-  �Kق ا�

0� و[s  |�P ،M�sK�ه +d ��)| ومf!د�| (, |l�0�ا�/ھ� ا�Qي  e!رt�b |b �/اه، و ��pPا.  
 !c&رأ O0+و �� ا�&Mم��b�1ا� ���، b!�و�� dw ا-&�1)!ر a !b�N!ر � +O0 ا�#"!�b�1ا� �m0ا� _��l�

:!c�وم ،
N/ا�ا� t2 dم !c�0+  

 �x!ھk ا�%�/ن، وا��Mق  -� �c1aھ� أو و� �i]و d�&ا�01)!ء وا�)�ر 
Kو� ،�0x_ ا�)'&%!ت ا���01)�

.��Q� �  اf&P!ب ا�/اھ�
�، ود+)t�b !c ا�م�!��!ت ا�)!د � وا� -�%��Kا� �m0� � �eل ا�!���� ا����01 ا�)ª0�g، و�%© مi]( ،� /�1

 ،d� ا����� +N O0%!ب ��c�m  وإدم!,�cوا&�"q!ب ا��%��K�!b ¨c0] �t�b ا�)�m !ت O�N  �/�/ا أ�%�
.�0�pPا  


 �q!ق مe�ود ا�b�اء  -��، و��  %)© ��b !c!���ر � إ- �b�1ر ا��sم !c�P ،�b!ا��� [e] �,!%(ا� �aو
 ��& dوا�01)!ء ا�18511م !c�� d�&ص �0)�ر!� ��Z�] _�  .)40(!مd�0، وو

� 1b� ا��mو ا-&�1)!ري ��� ھ/ ا�Kg!ض ا�)%�/ى،     �b�1�!b �aي أQف أّن ا��wPا OKqsم ©aّ/ و
 !cb �aي أQإّن ا� .��M1�0| [�0 ا�+ [�ِ�ُb يQا� _q�(0/ب، وا�m(وا� k�!mا� d�b �� ا�"!�)�M1ھ/ �/ع ا� tb

�، �2داة �1�0m0وزوال م�!ن ا� �c� �N dّ!س م�م!ن ا��N /ھ tsN يQا� � �iاب ا��qa-وا ،
��f ا��&)
� أ&f!ب ا��ّ)!ء وا��q/رm0� ��
 ا�/&ª ا-,�)!+
 وا-��s!دي، ذ�� ا�/&ª ا�Qي  /�,�c01 . وھQا )41(

.d�(ق م!q� �&أو O0+ ��%��Kون ا��i�   

0�  �s و+���s ا���y ا�(�)'��:) -بNم� tb ،|]ذا �N 
� !�� ��  �d ھ��%��Kا� �m0ا� �i� اس مإن�m�- ة�c(
b !�Kو+!ط ! ���
 +"/ل ا���ا�� �d، م�[m� d�qf/ ! و� d���%��Kا� ��� QbKور ا���K وا�#"!N1� إزاb ،!%��

k0sار ا���� ا�OesK " "ا��b�1ا� �m0ا� t�i] 

 ا�� d، وا��� t#(�(]ا��ا�&) dا�)%0© �|، وم  
ھ�!  �[
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0� ا����01  ا��e!حNم� 
� !p/s� ��%��Kا� �+!w�0"�م وإ� ��N/ا� �s�1ا� !c�/2 �+O0 دور ا�)�ر&

  .)42(ا-�b�ا�


 ا���P إدم!ج ا���ا������%!، ومe!و�� 0b/ وا&�1)0] ا�)�ر&� ��#�f] أ��ام ا-&�1)!ر، و 
�غ 
�، و�xس ا�"�� ا�)%�)�ة م%��K0� �2داة �
 ھQا ا�c�ف +d ط� _ ا&�1)!ل ا�)�ر&��، و�%��Kرة ا�!leا� d

"dمP0_ +%��ي ���ار ا�� dم d%Nأ �، )43(ھQا ا�s�د ورد [�s © ا��وق دوم!ل، �!ل ��| "b�!ء م�ر&

 أ+�d أb�!ء � ��%��Kا� ��� ا���ر � [�� +)�0� [0)�� ا�#"!m� 
�� ا�)�ر&��) و»�fا� ) ��l!ء ا�)�ر& 
�و

 ،
� وا���lّe، و وإظc!رھ!اPھ!��
 +c�m� d! �2داة �#0"!ّ0gا�� �»w!�ا� O0+ �َّ} dان ا��)�ن وا�1)�ان، وم/�+
�le�] 
2 |��� ا�)%�1)� و[iّ�ب {"!m� �ّ01َُ]و !c�� .)44(و{"!

�، Pّن ا��lورة �+�i�2 ا�!e(ا� O0+ ��b�1ل ا�!�� ا�دارة، وا���s مm� 
� ھ�%��Kا� �m0ا� [eaوأ
��sgiال ا�/NPا t��%] 
� �c�0+ ©0])45(.  ا�)1!ھ� وا�)�ارس 
� ��b�1ا� �m0ة ا��p!eم �] !cf�!, Oوإ�


 ا��1/ن�� ذر ا��م!د &!�& 
��!�] [�رس t�ib مe�ود، وھ ،��%��Kو�� أ&� ا-&�1)!ر م�ارس " .)46( ا�
 �cK� !(ذ��، وإ� dم �cK  !(2 ��"#ذ�� - ا�� O0+ £+!fوا� ،|�Mو+/ا��ه وأ� |�m� �� ا�&Mم�»w!���01 ا���


 ا�t(1 و�l!ء ا�)s!�©، و��
  �0g"/ا �M��b| و+/ا��ه و���g0%/ا مd ا�&Mم و��m| وأ�M2  |�Mم|�

 م�0�g ا�)�!دان. .)47( و+/ا��ه..."� 

 ا�&Mمb�1ا���اث ا� O0+ ف إ��| ا-+��اء!l و  

�  :ا
*�q%*��*� اq��*Wء وا�IgT ����اث ا����%  -ج(�N k�2)�ان �/,� +)! +!w| مd ھ
 � �c�b t ال 02/ز���
 اP !م اPو�M�NM� Oل، �!�M: (�"� أم� ا�%�� ا��� ا���ا�� � �(b ا���اث O0+ �&�w

� ��f] [�!2 ا���k ا��
 ھ
 أدوات ا�le!رة، وا��
 [��� ط� _  �s�"ا� O+�] تMeا ا��%!نم ،�"#(�

 و��c! 2!ن  /,� ا��!&g/ن Pن ا�)� �ا�le!رة  إد�!ل. وb)! أن ا�d��%��K 2!�/ا  �/ون إ�� "�!�b!q م1�وم


 ,)�� ا�)�!د d؟). و��d ا�c�ف � ��
 ا��01 وا�)�1q1  يQر ا��s(ا ا�Qھ � �c] 0)!ذا و��� !�" ��إ�O إ
 �� إ�O ا��وح ا-��"!م��، و %��qد N)�ان �/,�!aإ ،¤��� ا��
 اcb �c�w! ا���(cا� d+ ��  ،م�1وف


: (إن ھQا ا�%0/ك  �ل +O0 أن ھQا ا�%��K�2 ا�!eا� �&!�& !Kpو ��! وا�] O0+ t(1  أن dم -�b ،ال���
(tc�
 ا�0Z)!ت وا��   .)b)48�/ر ا��01 وا�le!رة 2!ن  �/ي إ�xا��! 

       
�
 م��c]!f! ا�1!م�، و�وا��� � �2Q�!b أن ا���ا�� 2!�] [�/�� +O0 مqg/ط!ت 2#��ة �tf ا-M�Nل، 
dا�/ط �f+ ة�i��م [�!�� �p!gا� !c]!fا�)%!,� وا��وا !، أّم! م�� d Qن ا�!�+Pوا ،�، ��ى ا�M�!1ت ا�01)�

 
1� آ-ف مd ا�)qg/ط!ت ا��!درة وا��lb O0+ �����x �cة +O0 ا���k و�%cg!، و2!�] ا�1!�0� ا�/اN�ة [�/
� ,�ّ�ة�!N 
� [�!2)49( �fم�� !c�ط!ت، وم/qg(ا� ��!K� !cb !م%!,�ھ 
�. و2!�] م��f!ت م� �� ا���ا�� 

�!وزت أ] 

 &!�� ا��وا ! وا�)%!,� ا��!م� ا����f ا���� ,!م� i�2!وة و��xھ! f0�، وم���رd�1b أ�� م
dا�/ط �f+)50(.   

 ،
%��Kا� ¤��
  أ[K0] إذو2!�] ا�/{!�_ وا�)qg/ط!ت، أea �f2! ! ا��ا�)qg/ط!ت وا�/{!�_ 
� أم!م أ+�d ا�"!�� د �fم/نfs"ى، و2!�/ا ا��fا�� �، و2!ن ا����ي  b |�/�0x t1i!�/{!�_ ا�)1f#�ة ذات اPھ)�

�f  -!c!�/ن c��eb! أو M]إ 
� ا��kc وا��k �g ا�01�&!�& [�!��
 Mbدھ�، � �cb!epP ذ�2ى !c�!&أو إر ،
� ��10!ن.ea51( وا (  


 +O0 زم!�� اPم�� +f� ا�"!در، [� ا-+��اء %��Kا� ¤��!ن +O0 م���f| ا�#)���، و2و�)! ا&�/�O ا�
� آ-ف م�0� مqg/ط. وذ�2 %(� /e� !c�وم ،[��wوم��]، و [��Nوأ [(qe�cb! أ��K ا���k وأ��رھ!، 
 �� ):|�/"b 2!ن اPم��  ���ى مd ا��P وھ/  ��q� �f/ات ا�e� d��%��K/ ا�(� �!eا� !Kpال "آزان" وا���ا�



  ا*��ا+���� ا�'��*� ا�(�)'�� &% �$�ر�� ا��,���ت ا�-,�&�� 
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 O0+ �� {)�ة [k1 أ,�!ل  ª"�0 اPوراق ا�)��!{�ة مf�2 d| ا�#)��f��(ه ا�Q2!�] ھ �"� .t /qا� _ �qط/ل ا�
(W%�وا� �(�   .))52 مd ا���e(¢ وا�

 dم 

 ا�c1�  ا�ھ)!لو�� +!���Q2 O اPر��w ا���ا��ي ا�Qي  �,� إ�O ا�c1� ا�#1)!��وا���0 
�2/K د ��fّه "أ�-/] �"� ،!l أ O�!+ !م 
%��Kا�)��,)�ا� r1b م�g�&!� ،�d " ا�Qي ��  �d  �1ف ا����2

)�ا��t، وا���%1 � واq&P/ل واPر�!ء وا� ا�دار �ا���ا�� �d، وا&�K!د م�| r1b ا�K!��ة ��)!  ��e�!b _01!ة 
�0�0� �a�+و �0(cوظ0ّ] ا�/{!�_ م)53(   .  


ء ا�)Ke/ظ مd ھQا ا���اث م! N)0| ا�)c!,�ون ا���ا�� /ن م�c1 مiوا� d Qا� �r1b d ا���k ا�#)��
 OKqsوم 
b!ّ�1ا� dbا t#م ،
f�,Pوط�ة ا [e] ¤�1ا� O0+ ة��cأو ا��!روا ا� d�(xد !رھ� م�ا dا م/,��
 d�(,��(ط وا�!ّflا� k�!"N 
� �K0�gأو�!ت م 
� !c%K� !%��� Oإ� !l أ kو�� ھ!,�ت ا��� ،
qb!fا��

  dّن مu� ��Qص. و�/s0وا�01)!ء وا� d���i�%(وا� ���& 
%��Kا� �c1ا� 
�
 [!ر W ا���ا�� � £ef
 �� ا�1)/م��%��Kت ا�!f��(ب وا��mق وا��iت ا�!fت ا�1!��، و- &�ّ)! م��!fم�� 
�مs!دره م1f#�ة 

��p/sg54(وا�( .  
  ��r-�: ھم ا���*'�ت ا�-,�&��

 dم �cZ و 
وھ/ ا�c�م ا�)!دي ا�)0)/س ا�Qي  ��ك [�0 ا�)'&%!ت أ�"!a! ھ!و �، أو ا�c�م ا�,�ا�
�، و[g!�� اP+�اف �&!&Pا !cم!cم ��!g] ون أ��ى'w Oإ� t /e0_ أو ا��mل ا�M���اء و��c! ا+� ا��%!��
�c]ذا 
�
 �K/س ا���ا�� �d، و[/�� � kN ا-��"!م، وروح +O0 م"�&!ت ا�)��)�، و[�2] أ{�ا &�«! 

 !(+ ��01| 02/ز t مd ا+��اء، ا�)"!وم� ��0Z0 ا�Qي ا&�c�ف ھ/ ��c و��)�c ا�le!ر �. و[e�ث N)�ان �/,
) :|�/"b ...�b!"(رة ا�!�N [1�bو � �ifم ا�!Z1�!b ر!�]-!b ©(&و ،�c��
 م�ا�
 +c�ه �fc] اPم/ات K�

� �� [%)© c��!b!ك�%��Kا� ����!ول و&/ف  .)e�)55"�ھ! +O0 د ��!( إ-ا�)"!�b  ھ�!ك مd  �ى أن ا��e/م
� cb�م ا�)%!,�، وا�)�ارس، وا��وا !، ومs!درة اPو�!ف p!gا� �p!�1ا��  .ا�&Mم�

1- :V�'م ا��[a�ّ1] ا�)'&%!ت ا�&Mم�� إ�O م! [a�ّ1] إ��| مd ھ�م، رc+) �x/د ا��iف(  ھ

 ا-+��اء +�N O0م!ت ا��!س �0� إ�O &�!ن ا���ا��، إذ �wع ا���/د ا���K%�/ن (eھ! �!دة ا�!q+أ 
ا��

(0���s �وأم�c2M و+�b O0/ت هللا t�b أ�/ا+�w!b �"� ،!cوا ا��k �g وا��kc ا��Mq! م�c�/2 d ا�)��d �s و
t ل 02/ز!wل ا�)!ر/"  !(2 Clauzel) ( Q�ا و�� مQوم"، وھ��c(م)��0!ت ا� 
�"N_ ا���sف w !(K�2!ء 

 ��!�2 Oإ� [�/ّN !ن م!+�& 
، أو ھ�م] وإ&Mfqتا�%!+!ت اPو�O0+ O م�Z1 ا�)%!,� وا��/ام� ا��
�gم!w !c1ام/p O"f] M���)56(.  


 ا�i'ون ا�� ��� �0%�!ن، 2)! مd ا�f/اد 1830د %)�f 07و �f�1 ��ار     � t����!b ،1)!ر�&M� Oو�Pر ا
��ا���!b 
��!ن أول م%�� و�� +�0| ا�c�م b!��!م�f�1 )57( t مd ا�qg/ات اPو�e(� O/ ا���اث ا�&Mم ،

 �و+��م! ا��!ر ا���K%�/ن أN� م%!,� ا���ا�� ��01| 2![�را���  .)58( 1830ھ/ ,!م� ا�%��ة، 2!ن ذ�� &�
����/}!2 !w!b d%N ه!�b يQوة ا�!i�2 ء، وھ/ ,!م�!�b !c}�Nوأ !+!K]م/�1! وار !c�%Nوأ !c1&ا��!روا أو �

 ��) ا���K%�/ن أو ھ�م/ھ! أو 1794&��e�%ا�) d(م !ceََّ%َم 
، و2#��ة ھ
 ا�)'&%!ت ا�� ��� وا���01)�� ا��
!c���/ن �s�  d��bك �¶وروM1] �2م�b أو ¤��ا�)%!,� ا�&Mم�� وا�)'&%!ت ؛ ��t )59(أ+q/ھ! إ�O ا�

� [cb t1K! م! [i!ء، �c�م] م�O0+ !c ھQه ا�"!+�ة pّ!gا� ��%��Kا� �ا�&Mم�� أefp] مd م)��0!ت ا��و�
 !c�Kم/ظ �q&ا/b ّ-إ�ّ)! -  "� ذ�� إ ،!c�م ���!fا� ��"fا� 
� �c� 1!�� دw �م! ھ�م]، {� ھ
 "[َ%)©" �ub!م

  .)60(ر �0"�!م cb!ور,!�c!، وم  d����cb ا-&�1)!



KL�'دأ. - &�زي ا�/ �LS��TU  %�R   
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 درا&� �"d+ M إsN!ء � "�2/K �2 "دQ (م%!,�، زوا !...)  ا�دارةو �� �¶و�!ف ا�&Mم��%��Kا�
� ا���ا�� 1b� ا��mو � �(b �,/  ا 132أ�ّ| 2!ن��زاو �،  12 مO0s، 32م%��ا ��mpا،  ��f، 109ام%

 Oإ� !c+/(����و" 176ا��
  ts م" �2Q  d�N 
� .�� إ&Mم� !�b  
�� ا���ا�� � �(b �,!%(أّن +�د ا�
 Oإ� tpل وM�N-ا �� م�N !cّ/�] إ�O 2�!��، وcl1b! ا®�� Nّ/�] إ�O مb169 ©�!s�ا }M} ،ا��م%
�� وم��� ��%+ �
 ا�Qي 2!ن )61(+)/م�%��Kا� ¤��، و�sّ¢ أر1b/ن م%��ا و+�ة م1!ھ� �&�!ن ا�

�e(ا� ¤��� +�i أ��، و��  ��� ا�%(gا� O0+ ا/b�  � �c] 
���g%�b t ھQه ا�)%!,� وا�)%!�w tb ،d2ع 
�، [e] &�!ر إMpح ا�0f�ة و[/&�� ا�i/ارع�"f62(ا�(.  

 ��& 
���Zا �0�kc وا��k �g ا�Qي [a�ّ1] �| ھQه ا�)'&%!ت مd ط�ف ا�d��%��K ��  1862و
19) [1%� م%!,� ,!م� ،09م'&%�، ( f 67_ �!�)! م�c! إ-ّ + /c� O"f] !ا، أّم! م��!طd+ t ا�t(1، م%
�K63(و��� �| أي وظ�(.  

 !cb 2!ن ���q�%"� ،��s(ا� �K� Oإ� �2)! [a�ّ1] ا�)'&%!ت ا�� ��� +�f م�0�g ا�)�ن ا���ا�� 
 �N!& �&!b ��� ا�)�1وN!%ء ا�!i�� ي ھ�مQي ا�/ردة ا���& ��م!�� م%�� و�� ا�c�م +O0 2#�� م�c!، م%
 ���q�%� �,!%م d�b dوم ...�s"ا� �N!& �ا��)/ر، وھ/ �"db k م�0 ���%!، وم%�� &��ي ��x!ن ھ�م ��!م
� & �1b���d مd اM�Nل %��2 Oن إ�/�%��Kا� |�/ّN يQل ا��mق ا�/& ��ا��
 c�/ّN! ا���K%�/ن إ�O 2�!�� م%

!c1&وأو ���q�%� �,!%م t(,أ dم� م!�  .)64(ا�)� ��، و2!ن ا�

 إsN!ء�
  و� ���q�%"b �� ا��
 c0� [a�ّ1]�م  �2Q ا�0/اء �!�� ا�)"!ط1��q�%� �,!%(�07  ي�K��

�،  63أّن  1866fs�/b ي��& ��م'&%� �s(0� [sّ!�© ا�1)/م�� أو ھ�م]، م�c! م%�� &��ي أ��ج، وم%
��| م� �� وھ�ان ا��
 [eّ/�] م%!,)65(وم%�� &��ي +0
 db م0g/ف و&��ي ��2!ن�+ ��s(ا� �Kھ، و�� !

��& OKi�%م Oل إ�/ّN يQح ا�!q�ا� _�� ��%(2 !c�Kوظ� d+1831 �,!%(د ا��+ tpو �"� �b!�+ �، أّم! م� �
 !cb37 ي!b ©�!p ى ,!م�/& !c�م _f  �� ا��  .)66(م%

2- :(I�+��aا�) ارس�)�Z1 ا�)%!,� ["/م  ھم ا�� ،|ZNM� !(ّ0� ا�)%!,� وا�)�ارس d�b ق�Kإن ا�
] 
� م!د �، b�ور ا���![�k ا��(�� !c0�0 أھ(  
�01 ا��fs!ن ا�"�آن ا��� �، �b�Qg�] !( ا�)%!,� ا���fى أو ا��

و��c ��رة +O0 [/ظ�� ا�)b _e0] ،d�(01!�)%!,� ا�)�ارس ا��
 [�01 ا��fs!ن ا�"�آن، و[��l إ��c! مf!دئ 
 .
0"+ ¨l� �c� d Qر وا�!fا�� �»� O1�ى إ��] 
�، وا���+�iا�01/م ا�  


 ا�)�ن sg�!b/ص، م#t م� �� ا���ا�� و[0)%!ن وا�)� �، وا�#!b] أن �ا�)�ارس 2!�] م���iة �b#�ة 
��، وc02! 2!�] [�1¤ مd أم/ال اPو�!ف ا�&Mم���q�%ا��  .)67(و���و�� ا+��ف ا���K%�/ن أ��c%K أن ا�


 م�ر&� ا�b�ا��� و{!�/ � و+�0!، و2!ن اQ]!&Pة مd ذوي ا-��s!ص Kأ� d+ � �  !ل، مM�N-ا ��i+ !cb 2!ن
�»w!���01 ا�] 
�   .)68(وا-,�c!د 

�1� �c!. وr1b ھQه ا�)�ارس 2!f��!b ب ا�)%!,�، وذ��!pي أQم ا��cا� dو�� [%�0 [�0 ا�)�ارس م� [
�"ª �)!ذج مd ھQه  �2Q�و� ،|� �1b!م� ا��!�مci/رة b!��01 م#t م�ر&� ا�"i!ش 2!ن م��sھ! م��s ا�
 Oن إ�/�%��Kا� !c�/ّN ��fم� ا��!�ا�)�ارس ا��
 ھ�م] أو 1�b] أو أ+�q] إ�O مs!�© أ��ى، �)�ر&� ا�

!, �
، 2)! ھ�م] م�ر&� ا�P��� وم�ر&� ,!م� ا�%��ة م� �، وم�ر&%���م� ا�q0%!ن وم�ر&� Nّ)!م 

f�!1#ن ا�!(Nا�� �f+ م� &��ي!, �. و�� ا+��ف ا�/ا�
 ا�1!م �0��ا�� �Mل )69(,!م� ��� ا�� d، وم�ر&

(b ا�g�Kدو��|، م �
 ["� �ه إ��N O/م��t1 دون ��t أو 1w/ر k�Q�!b: (ا�#M{���!ت ا��وق دوم!ل،  !� �

 ا���ا�� وا&�/���! +O0 ا�)1!ھ� ا�01)�� و� !��2�] t�g0� ªb!ت، أو م�ا�أو {� d�2!2د Oھ! إ�!��/N



  ا*��ا+���� ا�'��*� ا�(�)'�� &% �$�ر�� ا��,���ت ا�-,�&�� 
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. t2 ھQه ا�)'&%!ت c0� [a�ّ1]�م وا������ و[d+ !c0 /e )70( وا&�e/ذ�! +O0 أو�!ف ا�)%!,� وا�)1!ھ�)
0� +�� ذ�� tb ام��ت أ � �c إ�O ا��وا !.(eط ا�!ّfa ���  و�� ، !cK�!وظ  

3- :�LواSم ا��]ھ�+ � ا��Pى مc] d� � ا��وا ! ا�)��s ا�Qي آ�[ إ��| م�0�g ا�)'&%!ت ا�&Mم�
 .

 وا�%�!&�و[t /e إ�O م�ا�2 إدار � و2�%��، ھQه ا��وا ! ا��
 2!ن �c! دورھ! ا�� �
 وا-,�)!+
 وا�#"!


 ھQه� ��b�1م وا�M&ا� O0+ �Z�!e(ا� 
� tّ#(�  � �w t(+و ،�0�f� �
 ا�)"!c� tb! ر&!��� !ر، وا�1�! � ا� و
 d�2!%(اء وا��"Kط1!م ا�u2 ،�� إ�O م! ["/م b| مd ��م!ت ا,�)!+��!a�!b ،� /m0وا� �b�را&� ا�01/م ا�&Mم�

�K0�g(م!ت ا��gا� dھ! م��xو ،d�fح ذات ا�Mpوإ ،d�,!�e(وم%!+�ة ا� ،t�f%ا� dbوا)ّ�ت )71f+ £�N ،
!cا��ور ا� d+ "ن [��ان/K ا" ��%��Kا� ��، ا�)'ّر���م ا�)�/ط b!��وا ! c�/"b!:" إ�cّ! م�ا�2 د ��� و{"!

� وا���اوي �ا�K"�اء، ومQ� O"�0وي ا��أي، و�"!ط  �0q_  وإ&1!فوم�ارس �f�0!ر وا�ms!ر، وُدور �1(0!�
"...!bأورو 
� t�#م !c� د، و-  �1ُف!c�  .)72(م�c! ا�

� ا���ا��، ��2Q زاو � ومd ا��وا ! ا�)��{�ة c�!b�م أو ا���f أو ا��e!زة مtf� d ا�)� �(b ى��Pا ©�!s
ا�"i!ش ھ�م]، وزاو � &��ي ا��/دي NP [1�b� اPوروd��b، وزاو � ا�fi!ر��� ا��
 أ+�q] �0�رك 

 ��& 
� {� م%�OKi +%��ي، وزاو � ا�d�x!fs وا�)"! %� 1830ا�/ط���} Oإ� [�/ّN 
، وزاو � �gw/ن ا��
 �"� � !�b !م�. أّم!��!ط)� ا��
 [eّ/�] إ�O ا��
 ھ�م] م� ا� ��- �ھ�م] ��c! زاو � &��ي ا��/ا[
، وزاو 

� و��xھ! ��#2��} [efpأ 
. 2)! ھ�م] زاو � ا�e!ج )73(م�e0� [�fس، وزاو � &��ي أN)� ا���!ر ا��
�!ز �bھ0| eا� Oإ� �} ��/] Oة إ���cا� Oإ� !cg�w �qaوا ،/K ال د���� �bواوة +O0  � ا���!(Nا�� �(+

� +�� م! [/�1| ا���K%�/نوم1| و�� " �qر ا�!iا�� 
�0�، و��d ذ�� زاد mb/b W�i74(ا�(.   
    �� م�c! زاو � �f2P ا�M�!1ت +���Q م#t زاو � ا�Kّ�/ن، وزاو � اb db!د �، َوزاو ��q�%� ! زوا d+ !أّم

��!ن م��s [�0 ا��وا ! أ{�!ء +)�0� ھ�م دار أb �(N!ي وم! c�/N! ا��K] أو d+ [�/ّN اdb �1)/ن ،
!ca�x)75(.  
4- :���q*
� ا�Mfد  ��Xدرة اtو�Yف ا�"b 
�
 ا���ا��، 2 !(2!�] �2!�] اPو�!ف م/,/دة 

و��م� ا����01 ا�&Mم��، وھ
 �Z!م ا��fe، مd م!ل، أو أرض و�e/ ذ��، [�sُف م�O0+ |�1K ا�K"�اء 

 ا�c1� ا�#1)!�
، و�� [�d ھQه اPو�!ف م�p�ة ��010 وN�ه، وإ�ّ)! ��، و�� �f1] دورا م�f�1ا �و��i ا�#"!
 ،!�
 ا���ا�� 2!�] أو�!� �
 ا��را+�aراPر ا!i+أ �2!�] �/,| هللا، و�t�!%ّ0 وا�)�eوم، �N£ إّن �)%

O0+ !ھ�  [q%b و�!فPه اQدرت ھ!p !(��N !%���، وأ�/اع ا�/�� ا��
 2!�] )76(ا�� d ا�&Mم
 وأّن 
�، أّم! اPو�!ف ا�1!م� ھ
: أو�!ف �b] ا�)!لp!� وأو�!ف ���+�d، أو�!ف +!م O0+ لM�N-ا ��م/,/دة + ،

أو�!ف  ، أو�!ف م�� وا�)� ��، و�!ف ا�wPاف، أأو�!ف ا�P���، أو�!ف ا��1/ن (ا�)�!ه)، أو�!ف ا���q!ت

c� �p!gات. أّم! ا���gا� tf&: 
f�!1#ا� W�iأو�!ف ا� ،��fم� ا��!�أو�!ف م�0�g ا�)%!,�  ،أو�!ف ا�

�N�aPب وا!f"77( وا��وا ! وا�(                                .  

 ا���ا�� د��t واO0+ ©a روح � 
%��Kا-&�1)!ر ا� dم ��fو�] م 
�� اPمMك �Ks] أّن �w -و

ks1ا��  ��%��Kت ا�!q0%أّن ا� O0+ tود�� ،d�(0%(م وا�M&ا� �a ن/�%��K0| ا�"!دة ا�(e  ي 2!نQا� 
ا�� �
��ا���!b �، و2!ن ا-&�1)!ر )qّq� ��)78] م%O0+ !"f ا-+��اء +O0 ا�� !�� ا�&Mم�� وا��و�� ا�&Mم�

� اPرض، و �l ا��� +b !c�0!&� ا�"!��& 
���f�أ  �� م�&/مّq� O0+ ��% %ه ا�Qھ O0+ 
Kl ن، و/� ���
 �a O0+ t(1ھ/ ا� d� ر/c(,و d���0م dم d�+ ِّ�i(و2!ن ھَ�ُّ ا� ،� ��&�!را مN d(l  !(0Z"/ق ا�)!�� ا�
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� ��/ز+/ھ! 1b� ذ�� +O0 ا�)d �(1 أو  1�f/ھ! �%��Kا� �� إ�O أمMك ا��و��+!(�
 ا�aراPوا �اPمMك ا�1!م
��اد �p k,/(b/ك و+"/د [�Qc� t1ا ¶��� ا�"!�/��Ksا� ��f79(ا�(.  

� 1830د %)�f  07وOl�"(b ��ار �%��Kا� �، وp�رت +�ة )80(أt2 [efp اPو�!ف م�0! �0�و�
� [e!رب �Z!م اPو�!ف ا�&Mم�� مd أ��qھ!�K%1] 1843م!رس  �23!�/ن  ��ارات  tق ا�)�ا��!e�ub

 !(2 ،�� م!���& t2 
�� إ�O ا�)��ا��� ا-&�1)!ر �، 2)! أefp] ,�ءا مd م/اردھ! �K�/0)'&%!ت ا�� �ا�)!��
 
�، ا�Qي �¢ +O0 ر�� 1844أp04 �b/�2�ر ��ار آ��ا 2!ن أq� �#2/رة +Z� O0!م اPو�!ف Qbا[| 

�!��!bا�/��، و O0+ ��!seوا� ��0� ا��"!ل ا�)�!+(+ 
� ��ّe�  يQھ/ ا� 
%��Kا�"!�/ن ا� ©fpأ 

 اaراP
d��bوروPا Oإ� d� ا����  .)81(مd ا�

�، إ�O أن [ّ� p!� �Ksb � �leك ا�MمPل اM�N-ا �
 b�ا � ��K�/ك ا�MمPب ا!s�xا t(w �و�
 ��& 
g�i(ار ا�"�ار ا��p1963إ �K�/ك ا�MمPا dم O"f] !ب م!s�xا O0+ ¢� يQم� ا�Pا ،��K ا�� �


 ا���ا����"�ان م�Z1 اPو�!ف  Oي أّدى إ�Q82(ا�( .  
 !c�fs�xا !c�
 b�! !ت ذات ط!�b د �
 و+)�ا�
 lN!ري، و2َْ/ن أو�!c� �N�aPب وا!f"ا� d+ !أّم

d�(0%(أم/ال ا� dم 
�، وھ�%��Kا� �q0%83(ا�() "
�أّن ا��#�� ) Gaston Cauvet، و x" �2Q!&�/ن 2/
 !cl /1]و ،!c�!Kا�� O0+ �� ا�1"!ر bر!l(0] ا�(+َ 

 م� �� ا���ا��، وا��� �p!� م�c0� �1ض] !c�م
� ا��
 ا� [ZK�N�cb !! ا�s/ر  ��!��� Mb ط!�b م)��، وھ�Qا ھّ�م] م1!�� دا !ت ا���ا�� ا�e�f� 1)!راتb

�، و�a ��Q2 © &��ي b!��/ر، 2��Kت ا�!N/ّ0وا� ���
 ا�ا��x/]/Kا� �)�!ن !ن ھQا ا�O0+ © �l ُرb/ة b/زر 1
 �e0sض أّن م��Kُ  ،�� ا���%1  !�fه ا�Qھ ���i] kf%b ل/ّNُا&)| و t(e] 
�1� ا���� ا�)� �& |0�e] يQا�

|�!�b دة!+� �bر!m(ا�1ّ)!ل ا� r1b [Kّ02 �� ا���%1 &��c84(ا�( .   
(p /اب م�1)�، ھ�� dل أن م! أو�1/ه مM�N-دة ا!� �f�+اوا �� :M�!� /��b �22)! ذ ،
�t(1 ا�/ط�

 ًM(+ [ أد �� 
��b ً!1��"م! دم] م dو�� ،� �b�f�!b �pأن أو d�((ا� d2#��اً، وم !�b2#��اً، و�� !���N �"�)
(��!esا� ��/ق مMم 
%K� �f�+أ 
�u� ،
   .)85( م�K�اً �/ط�

 rb!�ا� k0"ا� 
� وا�� ���، وأن مs!درةوا��� � b!���/ | أن اPو�!ف ا�&Mم�� ھ�� �0)'&%!ت ا�#"!
� �f2ى ���0 ا�)'&%!ت، و-&�)! ا�)%!,� وا�)�ارس، و[e/�] إ�O +�!ة ا-&�1)!ر، b�a tّ#م !c2Mأم
�/ن ��w £f1b !c� �، و 1)0/ن +d�,�] O0 اP+/ان ا�)/ظd�K م�c0f� d ��%���ھ!، 1lg  �c�P/ن �s� 

 .��%��Kا�دارة ا� !c�� ��e�] ة�,P.d� ا�����b [0"�ر ا��c/د ا�)�/��ة �0& t1Kأن ردود ا� �w -و  
  را���: �,�و�� ا��Sاh�L�i ��'��*� ا�(�)'��:

2� ا�eأن ا� d�&ا��ار r1b �"�1  �
 b�ا �د ا�"�ن ا�d �i1، وذ�� ا+�"!�/ط��� ا���ا�� � و��ت 
��. Pن ا��وح ا�/ط���%��Kا�")� ا� k��!&وأ ،��g ا��!ر t�-�0| ا�qf] ا���
 �K/س ا�� �g&2!�] را ،d� �

 �mو� �ا�1fi] d Q/ا M&�!bم، و��  �a/ا d+ M �b م"!p�ه وأ�N!م|، وم! �!م +�0| ا�� d مd ��آن و&�
���c و��)�c، ووا,c/ا ذ�� م!د ! M%�!bح، أو &�!&�! !"} �a d��%��K0/ك ا�%b ا/a�  و�� ،�0�pأ ��b�+

�، أو ا�)"!ط1l�� ا�01���، أو ا��s�ي ®�� ا�c�م، دون �/ف مd ا�)/ت ا�Qي ھ/ g]!b!ذ ا�)/ا�� ا��ا
:���
 &t�f هللا، و )�d ا&��1اض p r1b/ر ا�)"!وم� ا�#"!�  ا&�ci!د 

� مd أول وھ0� ا�� d ا�&Mم
 ا�)"�س  ا��,�و�� ا��s\�� ا��'�$�: -1�%��Kا� �(�cا� [��c�&ا �"�
!b ،�� م01��f�0p !b�N ا/a!و� ،d� ا�������%! وأوروb!. 2)! 2!�] ا�)1!مMت ��ى ا� 
� �رc�2! ا����%

.�� ا�/ط����� م� ا�%�!ن، [%��K مi!+�ھ�، و[e!رب ��)�c ا�#"!�%��K1/ن �/اء  )86( ا���  �c01, !ا مQوھ



  ا*��ا+���� ا�'��*� ا�(�)'�� &% �$�ر�� ا��,���ت ا�-,�&�� 
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�، ا�)�اqb/ن وا�01)!ء، �Nاس e0%(ا� ���| ا{�!ن، و�!د ا�)2�1 �0�g  - 
1�fط t1�ا��c!د +!��!، �2د 
�)�� ا�� d وا�1"��ة] tم!+ ���/sق ا��qو2!�] ا� .� �eا� /e� t�f%د ھ/ ا�!ci�&-ون ا�f�1  و2!�/ا ،

�، وا�W�i ا�e�اد وا��/ان iا��+!ط 
��0)"!وم�b ،d�ا � مd م"!وم� اPم�� +f� ا�"!در، وا�b W�i/ز !ن 
�، وا�w/w/b 
� �i � مe)ا��d���!(N، وأو-د &��ي ا�W�i، وا��i � مf+ db �(e� هللا ومe)� ا��/م

�!ط)� ا�%/م�، و��xھ� 2#��. و�c02 ر�1/ا را � ا��c!د، c] �1b� � زوا !ھ�، وإMxق  �0�، و-�mb/b ��اPم
.�c]!م�N ك!cم%!,�ھ�، وا�� O0+ وا-+��اء ،�c&م�ار  

2- :V�'ا�� wL�$�� يXا��ي، و[/ا�]  ا����
 �N!ة ا�)��)� ا�� �sx �,!%(ا� t /e] 2!ن
�!,![�c، و�!د �Nان ا�(N �2Q م/ن، و�f د �c+ 
� �c]/p وأ&)1/ا ،!c�!(0+ا�� و��ا�)%��ة أ+�!ن ا�


 م�c� �0b �0! +��م! طk0 مd ر��%t /e] !c +�د مd ا�)%!,� إ�O م%��Ki!ت �� ا�Qي 2!ن +l/ا ,/�
:�0�� مd ا�)b!,ا� [�!��
 ذ��، l�"] ورة�lن ا�P ¤��0� ) ��q�%� - م/رP م1�ة d2!مPإن [�0 ا

m] d �,!+ ن/�� !��u� !c�0+ ءM��&M� | إذا أراد ا&�1)!ل ا�"/ة�!، و���إراد[ re(b |"����ھ! و+d� |�0 �/ا
وأa!ف  .)87( +d م�1|. وt�0� �1b مd ا�)e!د{!ت ر�l] مZNM![�! وو�� ا-&��Mء ظO0+ !(0 ا�)%!,�)

%��Kا� O0+ ج!��N-ا dا�%�!ن م ��أن ذ�� -  ) �... وb)! أن �Nم!ت م%!,�ھ�: (��d +�� ا��c!ك �/,
 d+ ا/K�/�  d� ا����و{�"� ا-&�%Mم [��1ف ��N!bام ا�)%!,� و[�lb �c1)!ن ذ��، �!ن &�!ن م� �� ا�

�!ج a� ھQه ا-��c!2!ت)�N-ار .)88(ا�p( و2!ن ا� :!l أ �
 أ{�!ء و- � 02/ز �f2 tً�ا، وم)! أ2�ه �/,�و
�!,!ت b!&� أb�!ء وط�O0+ �c ا���ا��، ��  �P �(�%  dي �w/ى، و�N-ء  � �ون ["� � ا!c"K2!ن ا� �"�

 k,و �(} dوم ،ً!K%1]أ2#� ظ0)!ً و t(1b |�0+ !�f,ُأ ً!a! ا+��ا�1/ن ذ��، و02)! ��م�q�%  ا/�/�  �� �c�و��
(�fsا�%�/ت وا� )89(.   


 د �|، وھQا م! و�� +��م! �wع ا��وق دي ر�/م و��"/  و��d ا�  �fs�K�، +��م!  %��K ا�)�0% 
17/12/1831  |�/Nو ،�� ا���%1 �eم ا��!mأ� O0+ |�1م/p ق/� k�0sا� ksوة، و�!i�2 ��M�N!bل م%

 |(e��!� ،t /eن ا��/l�1� آ-ف م�0%،  �bأر /e� |0ا��b �(�] 

 ا��/م ا�)/ا��2!{/�����. و �%��2 Oإ�
�
 ا�)b d�(s�1|، و&!�] دم!ؤھ� � M�� dg}�0|، وأ+ O�/�&وا ¤��� ا�)�!ورة �0)%��، وا��ا�N!%ا� 
 


� ا�ci�اءN!& �&ذ�� ا��/م ا dت مQا-&�1)!ري. )90(أ� �"eا� O0+ ھ�ة!w [�"bو ،  
  ، t�b م�ارة، وھ/ p/ت م/,| �0��ا��:)91(وp/ر ا�i!+� ا�K"�| مe)� db ا�i!ھ� م! و�� �0��ا�� 

  �f%] &/اَد  ا��eن 1b� م%�ة
  

*  
  

�sN Mb ُن/�Kاد � ا�/b [ْ   و+)َّ
ر��b [l!َض  ا�e_  /م!   

[efp��  
  �/اP!b /�i] ��Nم!�
 إ�O  ا��/ر  *

     tُc�و�ُ#ِّ� درُس ا��01 وا�
 ُ�1%ْ+  

*   O0+ ا�1ــ0ــ/م tـ�q1�b و�ـ!دى
�iـــــــ�ا�  !cbاق ط�ُ� ��ا/&Pا O0+ و�!ح  

  
��س ا�c�م  �m�!b ²ُf�ر  * ©fp��  

   
أم/ت وم! [�ري ا�f/ا2

�s"b  


 ا���Kو��2   *� ��Pا��1¤ وا k�q   
  3- :��XTر&� *��*� ا��  �sو� ،�(�!Zا� �&!�%0� r�
 ا��� �0�f� ا�� /ن م/ا����و�� &�t ا�

� b�] مe)�، ا��
 طc"0! زو,c! +!م i�!+ ��s�]1834 �� وا��!رت ا���sا���+�iا� !c]�1b �0 [��0م� ،
�!ج و["� � �N-!b !c0/، و�!م أھ��0%| دي ر �b O+� و d��bورPا �N�b ��+�w ��x ��M+ O0+ [�!2 !c�P

�، و�)! د��w !cfN!p t/ى �(�e(0� 
a!"ا� !cb ء!�� ،
qb!fا�� db OKqsم 
�K(ا��1 � وا� �f+ 
a!"0
 �2!e0� !(c��!"�&م! ا�� �} ،
�K(و��ج م1| ا� ،�(�e(ا� ��! +O0 ا��c!ك �Nم�eم 
a!"ج ا��� ،
bورPا
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�. و��(p!1ا�� ا���
 ا���!,!ت �N2)!ت وا!eوم ��f1w ھ�ات!Zذ�� ��!م م �f]ھ! إا�1!م. وQ�0%| أ��b d O�
 �(�����%! م�d �e اPھt وا�) Oإ� [b1)��ھ!، {� ھ��b و�!م �
 ا����%�أN� ا�"%!و&� ا��!{/��� 

. وھQا d+ �i2 ا��وح ا�� ��� ا�"/ � ��ى ا���ا�� �d، و )�d ا�/�/ف +�� N/ادث 2#��ة مd )92(ا���ا��ي
P2!�] أ�/ى، وا ��%��Kا� � � �eا��� ا� d/ع، و���ا ا�Qء.ھ!�e�-ا O0+ !c]�f,م أ!   

َ̈ ,� �ة مd  �,�و�� ا������ ا�(�)'%: -4  )#t ا����01 +�� ا���ا�� �d م01)! م"�&!، و�b t2ام
�/  /م �b ار�� Q�وم ،d�(�!1ب ا��b �K2و d �ا� d+ !,ھ� ��و��+ �f�1  �(1�%(ي 1943م!رس  23ا�Qا� ،

2 ،�!ن رد ا�t1K مd ا�)��)� ر�l! [!م!، وم#t ذ�� أول p!در اPو�!ف ا�)�+)� ���01�0 وا�)'&%!ت ا�� ��
 ��%��Kا� �m0ض ا���
 &�!&��c، +��م! أرادوا �
 (د �
 و�m/ي) م� ا�d��%��K، ا�d Q ا&�)�وا �p�ام {"!
� وا�� !�a!ت؛ �%��Kا� 
� �sN م�"  �
 t2  /م، و�)�ة &!+%���
 ا�)�ارس ا�"�آ���، ubر&!ل م�01 �

�bر!eم !c����أى ا��!س   �
 ا�)!���Kم [a/� tb ،م�Pا O0+ ة�w!fو�� ["�م م .��b�1ا� �m0� �e �p
 
�K(ا� dو�� ،

 ا��د، وا�N!ر اPھ!�� tط!(  
"bو ،
� ��c م� اPھ!�q&ن وا/��� 
qb!fا�� db OKqsم

، و[� ��c م%��Kر ا�)�01 ا�/lN ��+ ب!e%�-!b �c�!�bم�، و �م�وا أP!b ل/f"ا� 
0�، وھ�N �c� �bد! 


 و&��/ه {� �K/ه �!رج ا�Mfد�K(��1/ا ا�� ،� !w/ط� _ ا� d+ م�Pا ا/Ki2 d��%��Kا� d93(أرادوا، و��(.   

 �c� �b d� ا����� +N O0� &/اء، دا�� +O0 م�ى [)%� ا�K��1وا� �� ا�0%)��f1iو2!�] ا�)/ا�� ا�
� +!��!، وا���!ع +d ا�)"�&!ت. ��� �و+"��[�c، ور�� �/اء ا�)"!وم� ا�#"!�f1iل ا�)"!وم!ت ا�/s�Mل و2!�] 

 kا�/��1!ل ا��
 [%�c�ف ا���!ع +d ا�"�� وا�)f!دئ، �tf ا���!ع +d ا�Pردود ا d+ ة�f1م �i+ �&!ا�"�ن ا��
1iا� O0+ �q0%(ا� !%��� �&!�& d+ [Ki2و ،�� ا�k�b�1 ا���ا��ي، ومe!و�� م��sgw /e| ا�)!د 

�  .ا�&Mم�
  خ�+��:

 �
، ��2 ا[l© مd ھQه ا��را&%��Kل ا�M�N-1� اb ،�� ا���ا�� ��ا�01)�� �)/a/ع ا�)"/م!ت ا�#"!
 ،�ا&�c�ف +�!ة ا�)d�0�e +"��ة ا�k1i ا���ا��ي وھ/ �| ود �|، b�ا�� ا�1�وان، م���� d �¶+�اف ا��%!��

،ª"� �N1�  /م واb tb .ا����� ا�� �(� d�%N [%��0 ا��اي ��م/ھ! +�bأ 
!�K/ھ! � وا�c1/د وا�)/ا{�_ ا��
 t�]�]و k�0sا� ���bt��
 إ�� "�!.ا��� ��e�%(ن ا�!lNأ Oا�� إ���  ، وا�+Mن +d ا&��,!ع ا�

    �c(�(s] �1b !(�&-و ،�� مfl/ط��c�م _�� و��و�� أ{�f] اP !م ا�)�/ا��� e] ��2/ل &�c�1 إ�O ا&��ا[�
��ا��ـ م�Q +!م �!b ظ!K�N-ا O0+1848  �
 +c� ا��)c/ر � ا�#!������%!، و2!�] ���ة  dأ م��ـ 2��ء -  �

�/ أN �#2�ة، f]!b!ع &�!&� اPرض ا�)�eو��، وا-+��اء +O0 ا�"�� وا�)f!دئ.�b ل!i ا�)!ر  
    �(��أم! ا�%�!&� ا�)�QKة +d ط� _ ا��eب ا�1i/اء، �"� �K0] آ{!رھ! ا�%�«� وا���qgة +O0 ا�)

  ومd ��!�¨ [�0 ا�%�!&�:ا���ا��ي، وا�Qي م!زال  ���ع آ-مc! إ�O ا��/م، 
� �2داء و�gpة p)!ء +![��، [/ا,+ �cc�� t2 م��q1، وھ/ ا�/�/د ا�Qي  -f"+ t#(  ھ��Z� 
� d �2!ن ا�

� ا�� d و[�e � ا�Mfد، و�/ 2!ن 1b�ه ا-&�ci!د �ibف. ��!ن  !(e� د!c��Nك أb�!ء ا�Mfد، ود��c1 إ�O ا�
��0� ا�����s، وQbل إم�!��!ت م�f�1ة ��t /e ا�(N نM+ub |�0+ ��2وا&�ا��� ،�c� د d+ d� 1)!ل ا�)!ل ا��

0� ا��
 أ�wف وا��xاءN�(ا� 
0�، و2!�] م�1b !(� !"0q�ھ! وھN�(ه ا�Qھ 
� ª"� ¤ /iا ا��/+!q�&وا ،
��ي.��  +c�0! ا��!رد �!ل -

 �01] �c�0+ ض�����%!، و O0/ا إ�"� d Qب، ا�!fiا� dم �»�ـ ا&�q!ع ا���K%�/ن ـ b!&�1)!ل ا�"/ة ـ ا&�"q!ب 
�m0ا�  �c0 /e]و ،�le�()/ذج ا��ا��ي ��"� � ا���
 ا�)��)� ا���، و[� دم�1b �c� ذ�� �%��Kا� ��وا�#"!
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 ،d��%��Kا� ��+ �c� �+!Kiت �0%�!ن، وا�!b/1sا� t��Q]و ،��%��Kا� �إ�O أ+/ان مg� d�s0g�م� ا�%�!&
.�0�pPا �c]وا �)�1"�ا����  �� �c�دة، و���eم �»�  و[� ذ�� +�� 

0��ا�� �d، وا��
 ["/م ـ 2!ن � �p!gون ا�'iا� 
���اً !& M��] ،
ا-+��اء +O0 م'&%� ا�"l!ء ا�&Mم
.��1a/م ا�!�NPا O0+ أ2#� م)! ["/م ��+�iدئ ا�!f(ا� O0+  


 ا�)%!,� �� ا�"�آن، وc�0+ ["�a! ا�g�!ق m� !رھ!f�+!b ،�� p !b�N!م��b�1ا� �m0ا� !%��� [bر!N ـ
 ،�
 ا��K!ھ� دا�t ا�)e!�2 وا���![�k ا�"�آ���و&)© �b !c"�ر مe�ود، g  !(b�م &�!&� ا-&�1)!ر 

 !c�/�w 
Kو� ،!c]!%&'م [+!a !(� رت�l] �m0ا� dا��1/ن، و�� 
�sg�!b/ص، ومd أ,t ذر ا��م!د 
�1/ا wق وا&�، و!q� O0+ !وھ�i� 
� ا���%��Kا� �m0� ل!��%© ا�) tb!"(ا� 
�وأ&![c]Q! و�wدوا أو ��0/ا. و

0+ ��b�1ا� ��
 ا�"l!ء، وأرادوھ! أن [�!� rا�0/ا�© وا��1ا� �b!�2ا�دارة، و 
� !c�!(1�&وا !c(�01] O
� مe�ودة �%��Kا� t1, يQا� r���!b ا/cb/, �c�م� ا�/ا��، و��P!b !س�ا� Oa�  O�N ،k�]!ا��� 
�


 ھQه ا���Kة.�  ا-��i!ر 
��b k�2 يQط و-&�)! ا�/qg(ان، ـ أم! ا���اث ا�)�ون وا�/c�!b k�pأ �"����ھ�،  d+ �f+و ،d� ا����Mم ا�

�l!ع [�اث زا�� دون  ،!cb!epأ dود�0] &/ق ا�)�!,�ة، و&��] م ،�K0�g(ط!ت ا�/qg(ا� [fc��
.��  ر��k أو م�ا

 
�، ا-+��اء +O0 ا�)'&%!ت ا�e!م�� �"�� ا�)��)� و{"!��|، وا���%��Kا� ���وا��l] ا-&��ا[�
  ��c0� [a�1]:t /e�م وا��kc وا

 !c�P ،!c�ذ�� ا��"!م! م Q�K�] 
� kf%وا� ،��Z�ا� �q"�وھ/ان م ،��f2 دم!ر !cb!pوأ ،[f�� �"�ـ أم! ا�)%!,� 
[s�� ا�/+
 ��ى ا�%�!ن، و[� �b �cqb��c ا�Qي  ���c1 �0)"!وم� ا�)%�)�ة مd أ,t ا���s أو ا-&�ci!د، 


،  m�f/ن �Ml مd ر�cb ورa/ا�!.�!Kوا�� ke�!b  
 c] ـ ،_��lا+��اه ا�� !c�م 
"b !وم ،�� � وإMxق ا�1�د ا�)�f�1 مd ا�)�ارس وا���![�k وا�)1!ھ� ا�01)�

 M�, ��s]و ،d� ا����� ��ى ا��+�iا�01/م ا� W&�] !c�P ،!c�1bub!د اQ]!&Pة وا�)d�(01، و&kf ا&�c�ا
� ا"bر dر م�eا�� O0+ !s �Nا��ي م�)��ا و��! �g�م� -&�1)!ر، و O1% دومم�b !1fi!�"�� ا��
 ,01] ا�

.|f1w| و�وط  
 ��، وا��
 ا��K0] م/ا�cK! مd ا-&�1)!ر، إ- أن أcf0x! ر�� را ��/sق ا��qا� da!eـ و2!�] ا��وا ! م

�، اPم� ا�Qي +�ض c0� !cl1b�م f�s1ا� �0N�(ه ا�Qھ 
� ��� � وا���i وا�b!دةا��c!د وا�)"!وم� ا�#"!
.!c � وم� !c+!f]P  

Pـ أم! ا �s"ا� !c%م 
و�!ف ا�&Mم��، وا��
 2!�] م�[�� ا�)'&%!ت، وروcN! ا��!�e�!b rb!ة، وا��
 ،!c�M(+ �q&ا/b 
ا�s(�!b ،� �i!درة، وا��kc، وا��%��� ا�)��e مtf� d ا�دارة ا-&�1)!ر �، وا��


 ["� � اP,�ة � !%��� tlKb �1ون ر,!ل ا�)'&%!تi  و2!�/ا ،d� ا����%!+�ات. وا�)وم/ظc�K! مd ا�
� مi!ر � ا�)1�%�(�] 
� !c0ا&�1)0] م�ا�� 
�، وا��b/sm(ا� �cأم/ا� !cأ� �"�"eو�� [%�وا� ،�( �K

 �  إ- ا���ر ا��%��.ا�)'&%!ت ا�� ��
�، وا�%�!&� ا�)�م�ة، �� [��cم +� )� ا���ا�� �d، وا�d Q وا,c/ا [�0   (�!Zا�,�اءات ا� t2 �xور

�، و&�0/ا م/ا�&�iا� �(�cا� ��s�ا�� �� ��r1b t /e ا�)%!,� وا�)�ارس، و�!وم/ا &�!&l�� را
 dو�� .�e�es10"��ة ا�� �K�!gوھ! م�f�+وا �cf�]!�2 
� ��%��Kر � ا���b ل/f"ا ا�/l�l�N!b!ن أb��c�!، ور

 �1b ـ �
 +c� ا��)c/ر � ا�#!�#� �0� ا�)/ا��N�(رھ�  1870ا�!iوا�� d��%��Kا� d�(�� ،�ـ 2!�] أ�w �#2ا&
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�
 مd ا�)01/م!ت. و��d ا�s)/د ظt م%�)�ا إ�O أن Kgا� O0+ �c+Mواط ،��b/��
 ا�)�!ط_ ا�/&Oq وا�
 r1b [م!زا� �
 ا�#M{���!ت a� ھ/ � اPم� ا���ا�� �[�eرت ا���ا��، و��d آ{!ر &�!&�c! ا��
 b�أت 

 �  ا��/م، و[�e!ج إ�O ا�)� � مd ا�t(1 وا��l!ل. إ�Oآ{!رھ! م!{0
  در وا���ا��i�Y:�V ا���Xـ 

:I�aا�  
��_ ا�)��
ـ /] �(Nأ ،�� ا�&Mم�»w!�0� ا��ي��� ا�"�q ا���1� ا���!ب ا��m, ،� �iاfq1948، م.  
    .2009دار ا�sf!��، ا���ا��،  ،، �2!ب ا���ا��)،ـــــــــ(ــــ 

 w)!ل إ�� "�!أN)� رم�ي، ـ � 
%��Kا-&�1)!ر ا� ،�1� ا��)/ذ,�fq(ا�"!ھ�ة، ب ت، ا�.  
� ا�&Mم��أf+ �(N� ا����N ا�%! ©، ـ �� �fq0!أa/اء N/ل ا�#"!��!�f0ا� � �s(وا��/ز �، ا�"!ھ�ة، ط، ا��ار ا� �i�وا� �+1، 

1993.  

 �0��i وا��/ز �، ا�"!ھ�ة، ب ت طأN/ال م�s م�s+ t2 d، أN)� +/ف، ـ b�1ا�.  

 ا��esاء ا���ا�� � اN)��ة +)��اوي وآ��ون، ـ � ��%��Kا� �، دار ا�c�ى �0��i وا��/ز �، +�d 1916 -1844ا�%�!&

  .2009ام0�0�، ا���ا��، 

أ�/ر ا����ي، ـ �� ا�1!�� ا�&Mم
 وا-&�1)!ر ا�%�!&
 وا-,�)!+
 وا�#"!+!fq0� �� ا�)�ر&fم�� ،
�!�f0دار ا���!ب ا� ،

  .1983 2وا���i وا��/ز �، ��bوت �f�!ن، ط
�، ا���ا��،1989-1830[!ر W ا���ا�� ا�)Mb ��ib �p!1ح، ـ  �  .1، ج2006، دار ا�)�1
2
 راb©، ـ �]،�� ا�/ط���sgiوا� 
2� ا�/ط��� �0��i وا��/ز �، ا���ا��،  ا����01 ا�"/م�i1975ا�.  
2� ا�/ط��� ا�)ـــ�آةN)�ان �/,�، ـ �iي، ا���bا�� 
b�1ا� �(eم ،_�"e]و k �1]ا��، ، ["� � و��  .0�1975��i وا��/ز �، ا�
� q"b!ش، ـ �
 ا���ا�� (�� � ��%��Kا� � ��ifا�� �2�eا��، )،1870-1830ا���  . 1977م�i/رات دk0N، ا�
� وا���i، ا�"!ھ�ة، ب ت ط،ا�/طd ا���ا��يم!ر&�t أ,� �/، ـ +!fq0� �   ، [�: +f� هللا �/ار، ا��ار ا�"/م�

مf!رك ا�)�0
، ـ �� ا���ا�� �، ا���ا��، b�ران و2�w!ه، ��bوت،ا�"� � وا�e� £ [!ر W ا���ا�� lc�ا� �f3، ج1964، م��.  
��ا�� مd مe)� ا�q!ھ� و+0
، ـ �!b ي��if1830ا����01 ا�� O1904إ� - ،��0�0e] ��g ر!] �م�i/رات دk0N،  درا&

     .1997ا���ا��

 ا����bي: ـ b�1ا� �(eم ��،ا��و�� ا���ا�� �م"!وم� ا�e!ج أb �(N!ي وا&�)�ار (�eا��1ط ، دار ا���  .، ا�

 ا���ا�� م�اد م�+!ش، ـ � ��b�1ا� �m0ا� �
 ��م� d� ا����، دار ا�c�ى c,1931-1954/د ,)�1� ا�01)!ء ا�)d�(0% ا�

� وا���i وا��/ز �، +�d م0�0�، ا���ا��،+!fq0�2018.  

 ا�Mfد ا�مOKqs �!��ي، +)� ��وخ، ـ ��ا����if وا-&�1)!ر �b�1 ،وت��b ،� �s1ا� �f��(رات ا�/i�1953، م.  
� �0��i وا��/ز �، ا���ا��، اPم� وا�)��)� -ا���ا��مOKqs ا�wPف،  ـfs"دار ا� ،O%�+ db 
K�N :�] ،2007.  

2� ا�/ط��� �0��i وا��/ز �، ط ا�)�mب ا�&Mم
،م/&f"� O!ل، ـ �iا��، 2ا���  .1981، ا�
��2/س، ـ  ©�!p ،�� ا���ا�� �
 [!ر W ا�#"!��،ا�/,�� +!fq0� ب ت نب ب ا�)1!رف ،.  

،  ـf"1ح م' � ا�Mp،!cط!iو� !cg ا�� [!ر���!b ! وا��وا ���/sق ا��qن،  ا�!�f� ،وت��b ،اق�f2002دار ا�.  

 [!ر W ا���ا�� ا�)f+ �p!1� ا�e)�� زوزو،  ـ�  .0�2009��i، ا���ا�� ، ، م/��s�1830-1900/ص وو{!�_ 


، ـ �M��  .1994ا���ا��،  ،7، د /ان ا�)fq/+!ت ا��!م�1�، ط3، ج1900-1800[!ر W ا���ا�� ا�1!م +f� ا��d(N ا�

�xاب،  إ&)!+�f+t� ا��K!ح ـ b�1ا�1!�� ا� 
�� ا�f�را�t(1 ا�����sي f2007، ب ب، ، م��.  
�،  ـ �b!�x 
0+�
 [!ر W ا�)"!وم� ا�#"!�� ا�/ط���درا&!ت  /cا� O0+ ظ!Ke0� ا�����!b �1� م�وار، ا�/ادي 2، ج�fqم ،

  .2012، 1ا���ا��، ط
��ة ا���ا�� � �Mb /eد ا�i!م (+)!ر ھMل، ـ cا��،)1918-1847ا���� وا���i وا��/ز �، ا�+!fq0� �  .2007، دار ھ/م
1� ا�d��m0، ط ا-+�s!م M&�!bم،+)� ا�b�1!وي، ـ fqا��، 1م��  .1982، ا�

،  ـ�
 w)!ل إ�� "�!x!&�/ن 2/� �� اPو��!ء م1!�� ,�!�� � و�Qر N�aا�/ادي، ط أ ��
، دار ا�#"!cا�"!در م� �f+ :�]1 ،

2018.  
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، ـ ,!N � ��
 ا���ا�� (� ��%��Kا� ���  .  دار ا�0g�و��� �0��i وا��/ز �، ا���ا�� )،1937.1837ا�%�!&� ا�#"!

 [!ر W ا���ا��،أeb!ث أb/ ا�"!&� &1� هللا، ـ �  .1، ج��b ،1990وت، 3دار ا��mب ا�&Mم
، ط وآراء 

، )،ـــــــــ(ــــ ��، ا���ا��،[!ر W ا���ا�� ا�#"!�  .6ج، 5ج، 2011، +!�� ا�)�1

، )،ـــــــــ(ــــ �  .6،ج1، ط��b ،1998وت ،ا�&Mم
، دار ا��mب [!ر W ا���ا�� ا�#"!
2� ا�/ط���   ،)،ـــــــــ(ــــ �eب 1، ج 1900-1830ا��mدار ا� ،
  .��b،1992وت، 1، طا�&Mم
� [!ر W ا���ا��، ا�)"!وم� وا���e �،، )،ـــــــــ(ــــ pM�1830-1962وت��b ،
  .، دار ا��mب ا�&Mم


 [!ر W ا���ا�� ، )،ــــــــــ (ـــ�2� ا�/ط��� �0ا�b £ �e�ا � ا-M�Nلم�a!eات �iوا��/ز �، ط، ا� �i�2 ،ا����  .1982، ا�
2� ا�/ط���  ا���ا��، أ�wافم�2Qات ا�e!ج اN)� ا��i � ا��ھ!ر �"�k ا��i � ا��ھ!ر، ـ �iا� ،
��_ ا�)��/] �(Nأ _�"e]

  .0�1980��i وا��/ز �، ا���ا��، 

 b/+� �، ـ e  ا-&�1)!ري ª0%ا�� �&!�& �2� ا�/ط��� ا���ا�� �e1945-1830وا�، �  .2007، د /ان ا�)fq/+!ت ا��!م�1

-Dumas, Mœurs et coutumes de L'Algérie tell Kabylie Sahara. Librairie de L. Hachette et 
Paris1853.  
- Dumas et Fabre, La Grande kabyle, études historiques. Chez tout les libraires d'Algèrie.1847.  

  ا��*�wi وا�را*�ت:
0
، ـ � �� ��(N ا����
 ا�� ��%��Kا� �
 ا�%�!&� 

 ا��!ر W 1907 -1830ا�1f� ا�� ��، م�2Qة م"�م� ���cw t!دة ا�)!,%��� 

�02� ا�01/م  ،
b�x 
�!mاف ا���2/ر ا��wإ ،�p!1(ا��  .  2009/2010وا-,�)!+��، ,!م1� ا���ا��،  ا��%!��

 ا���ا�� �Mل ا���Kة ا-&�1)!ر � (مe)� زاھ
، ـ �
 )1870-1830اPو�!ف �� م"�م� ���cw t!دة ا���2/راه Nأط�و ،

 ��02� ا�01/م ا-,�)!+� ،
0 Mھ 
K��N ذ ا���2/ر!�&Pاف ا�wإ ،�p!1(وا� £ �eا� W ا��!ر�
، ,!م1� ,�وا��%!���M 
  .2014/2015ا��!�b، &��ي f10b!س،

�,!م1� ا���ا�� d�b اPھ�اف ا-&�1)!ر � و[�/ d ا���1وت �)�0
، ـ f0qا�  (d� ا����، م�2Qة 1956 – 1909ا�)d�(0% (ا�

 ا��!ر W ا�)�p!1، إ�wاف �وا-,�)!+��، ,!م1� db  ا��%!���م/�/د +/ )�، �02� ا�01/م / دأ.���cw t!دة ا�)!,%��� 

 .db2008 ،2009 ��ة، ا���ا��  /&� 
 ا���qت:


، "ـ ��f+/fي ا��c(ا� 
� "
Nا�)��ان ا��و 
� k1iا� �0��ا��، وم"!وم� 
%��Kل ا�M�N-ا��!pPا �0�، م!ي 8، ع 2، س م
  .1970 ،,/ان

��ا��" ـ �!b 
%��K1)!ر ا��&M� ��f�0sھ� ا��وح ا�!Zم dم " ،
&!fN وش!w–  
�–  ،��g ا��را&!ت ا��!ر �0�!م1� ,م
  .1997، 10ا���ا��، ا�1�د 

 �Yو)�ا���ا��a�
  :�ا

 ا���ا��، ـ� � /m0ا� ���%(�!b ل!mi�-وا ����%! ا-&�1)!ر  ،
,!N � ��  �bا/b ،وق�iع 18/8/2014ا�Mا-ط �] ،

12/7/2020 :ªbا��ا ،https://www.echoroukonline.com/ 
 ا��gا��:


 �0��i وا��/ز �، ا�"!ھ�ة، ب ت ط، ص أN/ال م�s م�s+ t2 d، أN)� +/ف،  -1b�199ا�.  
  .K�103-104%|، ص ص  -2

 [!ر W ا���ا��،أb/ ا�"!&� &1� هللا،  -3�  .274، ص 1، ج��b ،1990وت، 3دار ا��mب ا�&Mم
، ط أeb!ث وآراء 
2� ا�/ط�� ا���ا��، أ�wافم�2Qات ا�e!ج اN)� ا��i � ا��ھ!ر �"�k ا��i � ا��ھ!ر،  -4�iا� ،
��_ ا�)��/] �(Nأ _�"e]� 

  .177، ص 0�1980��i وا��/ز �، ا���ا��، 

 [!ر W ا���ا�� ا�b £ �e�ا � ا-M�Nلأb/ ا�"!&� &1� هللا،  -5�2� ا�/ط��� �0م�a!eات �iوا��/ز �، ط، ا� �i�2 ،ا����، ا�

               .46، ص1982
��ا��"،  -6�!b 
%��K1)!ر ا��&M� ��f�0sھ� ا��وح ا�!Zم dم" ،
&!fN وش!w ،��g ا��را&!ت ا��!ر �0��ا��، ,!م1� ا��م

  .74-73ص ،1997، 10ا�1�د 
2� ا�/ط��� �0�i ا�)�mب ا�&Mم
،م/&f"� O!ل،  -7�iا��، �2 وا��/ز �، طا���  .132ص، 1981، ا�
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8- 
��_ ا�)��/] �(Nا��، ،أ��  .62-60ص ص ، 2009دار ا�sf!��، ا���ا��،  �2!ب ا�
� ا�&Mم��أf+ �(N� ا����N ا�%! ©،  -9�� وا���i وا��/ز �، ا�"!ھ�ة، طأa/اء N/ل ا�#"!+!fq0� ���!�f0ا� � �s(1، ا��ار ا� ،

  .126، ص1993
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  )1933-1929( ا��.-�,�� ا�&+�*� *( ا������� ا)'�&�د%� ا$ز��
  أ,��ذ�8) ا��.-�ن أ�� إ��اھ�4 (ا�2�3

  

The global economic crisis in alert journalism (1929-1933)  
(Abou El-Yakdane Sample) 

  

  �Tن �S ا�+��4 �+� /د
����  ا��ادي �-,� +"* ا�()�� #!م�� – وا��%!��� ا$#�"! �� ا����م 

benaoun-mohammedelhakem@univ-eloued.dz 
  

  13/04/2021 :ا�.�Yل �Vر%2   17/08/2020 ا
ر�Xل: �Vر2%

   :ا���\]
��@ �Aن أ!DEا ا���Fرا Hرواد م �I!JKا� ،�@�FاMNا� 
 ���I!EUوا ا�%�!��T ا�E,!@!  �@� إ�R تO��P ا��

 �Tد  J�I Hّ�ث )؛1929( ا��!�"�� ا$��K!د@� اZزم� ؛�)! ��Pق�"ا ا$��K!د@� ا�"%!H�A VF ومH وا$��K!د@�،
`aوو b)cزم� مZا !(A!dTوأ Hّ�Aط م�ى و!dدات ارت!Kا��ول ا�� !(,�A ،i�dA !"� k  H!ص V�)A تJ�ث 
�FاMNا� 
I Vزم�؛ ظZا �mة ر�Iح ��!جإ وqrي ا��FاMNاك ا�t1آ� 
I vام ت�� Z1933-1929( ا.( !"� ا���ح 

�ر مw� Hزم� +��لDcم ��م�� ا�(�@qTا�، !ً�qP�!I Hم �#!d@�ّول ا�!J@ اtل ھ!E"ا� �A!#ا� H  �ّ��!�zدھ!: إ!rم! م 

 مَ�ىz!"ر ت!�Iوآراء أ �I!JKا� ���!DEزم� م{ ا��Zد@� ا!K��$!�"��؟ ا�ا�  

� :ا��_��	�� ا�^���تAن؛ أ!DE؛ ا���I!JKزم� ا�Zد@�؛ ا!K��$!�"��؛ ا�م.1929 ا� 
 Summary: 

 Abou El-Yakdane is one of the pioneer of the Algerian journalists who has touched on 
many political, cultural and economic issues, and among the economic issues touched upon; 
The World Economic Crisis (1929); He talked about recounting and describing the origin of 
the crisis and its causes and explaining the extent to which the economies of countries are 
related to each other, as he spoke in particular about Algeria in light of the crisis; Despite the 
abundance of Algerian farmer production at the time in those years (1929-1933). He also 
suggested solutions to the crisis from the perspective of Islamic law. Starting from the preamble, 
this article attempts to answer the problematic effect: How well do the ideas and opinions of 
the presumptive press correspond to the global economic crisis? 
Key words: Abou El-Yakdane; Journalism; Crisis; Economic; International; 1929. 

:��ّ.�   
 م)،1929( ا��!�"���H ا�H�A H�A�J +�ثO وا��
 ا��!�"
؛ A!��%!د @��ف م! أو ا$��K!د@� اZزم�

O�!Tوأ ��Uا�� Hم �dJا� q��Jا؛ ت��%rوت �I��"� ب!dTZا ��E�EJه ا�t(� ،زم�Zت)! ا!T!��و وا�!(NF!�� R�  
� إ�Aاھ�� ��!A!ت  �R رّ��M! ا���!A!ت، ھtه H�A ومH ا�"%��"�ات، مH و��mھ! ا��أT"!��� ا��ولAنا� أ!DE� 

 $��K!ديا و���ض{  !م V�)A ا��!�"
 ا$��K!دي ���ض{ مK�را ت���d وا��
 rJa*؛ qkل مH ا�MNا�Fي
��` H�dcT ا���UJd ا��ر�� ھtه qkل ومk H!ص؛ V�)A ا�MNا�Fي Vّ�+ 
rJKا� 
+qaا� FاMNيا�� 
� (إ�Aاھ��Aن) أ!DEه ا��tزم�  ھZاHره م�Dc؟ م
  �R ا��!�"�� ا$��K!د@� اZزم� أث�ت و��` ا�qTم
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�ل وم! ا$#�"! 
؟ وض�* و �R ا�MNا�Fيا$��K!د �Jا� 
� -ا���+)!  ا��Aن أ!DEوج -ا���-�� Hم tهھ 
 اZزم�؟

  ھ
: أE� ،�ّ�T!T!ط OT إ�R ا��Jd ھtت تE%�� ت�ّ  ا�t(A �ّ��!�zه وإ+!ط�

 ا����@` -أو$AbA .ن!DEا�� 
  .ا��!�"�� ا$��K!د@� اZزم� وa` -ث!��!
!U�!ب -ث!dTه أtزم�. ھZا  

!�Aھ� -را!Dزم� مZت�ا �!ت)! و ا   
  ا��!�"��. ا$��K!د@� اZزم� إAّ!ن ا�MNاk- �F!م%!
!Tد!T- ل��Jا� �+��E"زم� ا�w� �@د!K��$!�"��. ا�ا�  

  :)1973-1888(∗ا��.-�ن ��f( ا����%e-أو)
�
 HA R%�  HA إ�Aاھ�� ھJ@ HA ارة، و�� ،2داود�E�!A �ّ��)!، وتA!ّ��A درس ث� �c  اھ�� ا�(���Aإ 

 �rاط 
cdA .H�M@ ¡Jا�� ¢���A �Tف ،3)1912( ���را�zوأ R�  ت!U�A �d�Pا� H��AاM"ا� Rإ� ����@Mا� 
�"! )،1917( ھc!ك O�!� *� ��
، �q�+qل مc!ھ,� و��T!�T �,!��� م(!ر%��rد ث� ا�!  Rإ� ،Hط� ا�

 �!A�V" واھ��rJKّھ� )،1938-1926( ا�!Tو ��A اره�E�Tا 
I �"a!�ا� 
I ¢�Tbت ���"!ء #"��ا� 

H�"�%"ا� ،H�@�FاMNوإ�(!ء ا�  ٍ��dP1931(  !م م،( ��A1938 و �E�Tا 
I ¥E%م ،*Tرأ !m ِّ�rم� `��bّ��� 
V"�وا� 
�ي، ا$#�"! Aوا��� !"��ا �!ن ,  $!�I 
I �cN� ث�!mع ا�!I�وا� H  H�P%�I ��A��؛1948( ا�( 

�(I 
rJa ¨ت!�
 V�)A أ�a¨ وا��Nّ�@� ا�qaح ر#!ل مH وz! �، وrK� )1956،( 
I�
 تI 

 "ا$E�T!م� "��T آث!ره ومH م،30/03/1973I ،*Erا� ��dT ،اءM#ن أ!"��T" !z!A ،"
 #Mآن، ا�d!رو�


 Ja` و"ت!ر@�Aن"، أ!DEا�� ¡Jان ا�%��"، و"م��  .4م�cT 1932 طz }d��" و"د@
 !"�
 ا$��K!د@� E�!A,!@! اھ�� I ،*rJa �a!k ع�
 ا��را�T، مVJّ  )،1929ا$��K!د@�( اZزم� م�ضI 

V� Hاب #�@�ة مMر ،6وا�"»�ب ،5م��c7وا�. 
��,�g - eh1933-1929(ا)'�&�د%�  8ا$ز�� و( :  


 اTZ)� أT�!ر A!�)�!ر اZزم� A�أت I �aر�A ول" "O@��T رك�@��cA 
I �d"�dT 1929م! م؛��A 

 أT�!رھ! #�V م"! أT)�، مH ��@)� م! �dA{ ا�"%�U"�ون T!رعI 
 ا�"%!ھ"�H آ$ف وو#� م%�"�، ت��
�(%rأ� ،H�%�rت م�%kو �aر�d50و دو$ر، م��!ر 30 ا�% Hم! ��"�)! م H�A 22 �A����R�+ 13 �d"I أ� 
19299.  

��A �(z Hا@� م�A زم�Zا ¥d,�!Aو 
I 29/10/1929 Oc� ت  (�ات أ!%T"ا�"!��� ا� - 
I 
�ك م®!ت وأO%�I ،10ا��!م��H مH ھ!��F أ �اد وO+�ّT ا�"K!�{، مH ا���@� وأOE�m إTqI)!، -ا��.م.أcdا� 

�!ت�zو ،Hم�bا�� Hم.أ وم.��اق إ�R اZزم� ا��(�ت ا�Tأ ��"�!  Or��
 ا���!ج  ��N وتI ان��dا� 
،���!"Tا��أ �EI ت�(z ان��dا� �� !cKم.أ، ا�%�� ا�.� ا�-r!ض! !)،إ@P!�� ،إ����Nا أ�"!��!، ��I%!، ا��!A!ن، (ا�


I !(�kد 
cط��"! E@ ،`Kc�!Aّ�ر ا� OI�  رة!Nا�-!ر#�� ا�� !z!"40 ب ا��% �cT 1929، 74 وب% 
�ات مE!ر��c%�!A "�EA!%؛11ا� �EI ت  �@� أظ)�ت$!E"ا� 

 ا���ش E��!A!ل تdّ(� ا���!"Tا��أ Rإ� z$ا��� ��ا

 ا�Dc!م ت)�@� أي م!ر�¢؛ �!رل تdcات +%¨�!"Tا��أ �a!k 
I !Aأور .��A�«ا�  


 ا�c!ر ا��(!ر ا��!�� دول �!�I إ�R ا��.م.أ مHاZزم�  ا��(�تI ك ا�)(��؛!cوھ Hم ¥Aا رtرا$��( ھ! 
 ا��O�E ث� أم�@��� A�أت اZزم� Zن ��m ،°�Ja اZم� ھtا ��H ،12ا��.م.أ مH وا�d�� ا��Eب أي N�!A»�ا�I!؛
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Rا��ول إ� ��AورZ"�ات)! ا�وم%� ��JA ت!�q�د@� ا�!K��$ا 
�!�O ا�� !)c�A أم! )،وا$���اض (ا���اض 
  ا��N!ري). (ا��d!دل ا�"�z!dة ا$��K!د@� ا���q!ت Z!A ��JAزم� b�Iث�تْ  ���.م.ا ا�"N!ورة ا��ول


 اZزم� ا�z�تI ��!�ا� �a!kو 
I ا��ول ،��AورZا 
 مH و�!ن +��ل، �@N!د T!ر O وا��

 ا�"���m REار  �R ا$#�"! !ت مH ا���@�  E� مD!ھ�ھ!: �� ا�(��T�"A ���@� تJ�ث ا�tي )،1930 (#

*c  �Aن أ!DEا�� 
I د��ا� Hم!Uا� Hا�"»�ب. #�@�ة م  
�i��g- :�j��YXأ  

� أط�¡Aن أ!DEً�ا ا���d�ت H  م�ى � !cz هtزم� ھZ³: اr� (ا+�!ر) +��ة 
I ر" #�@�ة�cا�" 
I  !دھ� 
}Aدر ا��ا!Kا� 
I 06 V@�Iي ؛1931 أtل ا��@ R�  !م ا��أي ا�(»!ل�ا� 
 Hم وم�ا�Mه I®!ت* A"-��` ا��!�"

 #!ء م! وھ� اZزم�، أdT!ب +�ل ا$��K!د وأھV ا�%�!�T ر#!لI :*��� �E�" ر!+ Hط�!Tأ �T!�%ءو �" ا�! 


 ا$��K!دI هtزم�  ھZ!م�ا�ا� V��J)! وتA!dTوت(-�´ أ !(Fا أدوا�%#��ا �r�k وت��� �zا وت
 ا���!ج ��I�DA ا�"����E اdTZ!ب، ھtه ؛ddT13!" 225 إ�R أA!dT)! ا�Z"!ن �dkاء A�i أر#{ م%���Pا...و��

*�F!Tب وو!Aوأر V"�وض ا��Eوا� ،���cdأورد و�� ا� �Aن أ!DE14أھ")! ا�� :qF!� ان " �مM!�� +!�� ات�ا� 

 ا$��K!د@�I ة��rا� 
�د وت�I¡ ا��Jب. ت�O ا��Ecة ا��U� ا���!ج bث��ت وظ)�ر ا��@�ن، و�Mول .ا���!ج و


I ض!r-ر، ا�!�TZل ا!"��Tت وا$µون ا�"��!����� ا�A ع!PEا� R�+ ا���!ج  زاد
I H�+ O�� I*� �ا�� 

 وVKّrcT 15ا��!م��"I هtب ھ!dTZد ا�%A ط!Eّcت��: ا�µا  
م -1T انlVا ���	ا��( ا�_��ة *( ا)'�&�د%� ا����4  n�V :!ش إنّ  ا�+�ب�دي ا$��!K��$ا� ا��d� 

¨E  ب�J!�"�� ا��ا� )Rو�Z1918-1914ا،( 
�!ن وا�� Hم !(NF!�� ر!d� م.أ ا.���d ا��اA° ا�Zا 
I 

 -دO�k +�� ا��Jب؛I ط�
 ا�(�!Uا�- ��A ز ،1917 م!رس!�@¶A Hم 
A��.م.أ، دI{ ا�tي ا��)�دي ا���!A 

�ر و � ��"�@� ؛ا���a!k M��N ا��I!ق دول م{ +�ب Zت�نr�A 02/11/1917( ا�"(وم،( OEEJI 
  .16أ�"!��!) -ا��U"!��� ا��و�� -وا�"�N (ا�c"%! ا��J` دول  �R ا��K!رات
Hوم !(NF!�� v�t��A!ت  ��)! Iُ�ضO مM(cم�؛ دول E  !��!"�b� !%"cوا� �N"وا��و�� وا� ��!"U�ا�،� 

 ا�ّ%�اء  �R ا�"�K�cة أو ا�"M(cم� I!��ول وP@�A!��!؛ 17���r%! -ا��K!رھ! ر�m -ا��Jب أ�)��)! ودول
��d ا��اA° م���q� Hاض م,�Pة �r%)! و#�تZا Hه مtب ھ�Jم.أ)، ا�.� �EAO ا��Jب A�� م! I�!�� إذن (ا�

���J)ت�ة، م��ة $��T#!ع د$$ت؛ مH ا���"� ھtه تJ"�* م! V�Aّ  وم�Eدة ا��Er"ا� ،!%��I) ،(!��!P@�A !"� 
�ة I�!دت وا$U�T"!ر، ا��Eوض مH اZور��A ا��ول Or !,I ،18وإ@P!��! أ�"!��! مV�� Hّ  ا��%!را �!نEA I
 


 ا�"N!ل !cKا� 

 ا��P¨ ت�E´ إ�R أدى م"! ا���!ج؛ �",! �r 19ا��%��ي و+�R وا�Mرا AورZا -tcم 

 ت�ّ�T)! إ�R أدى ا�tي اZم� اZم�@���؛ ا�"N�c!ت  �R-1925  !مI !(م.أ) م-!ز�.�
 �a!k (ا�I �cT 

  .20م1929
2- p*V د�.qا� r�T :ء إن ا��.م.أ!kا�� 
�� ا�%!A¡-اZم�@�tأدى -ا� Rإ� ��T�
 ا��I !"U�T$را 

 وا�M@!دةI ك إ�(!ء�cdا� ¢I!cوا�� 
I  ا���اض
I R�z *ت$!Nر@� م!E�د@� ا�!K��$وا �kZا� !ca)ى-
�ط إ�R أدى م"! تN!رة)؛-زرا �dر ھ!�Tأ �(TZا 
I ق�T م�@��� ا�"!لZا �d%cA 13%، ث� Oا�� ت


 ا$�)�!راتI اق�Tا�"!ل أ R�+ ام��ت �Tا�)A R�  ¨�!Nا� 
E�EJد ا�!K��q� ،
  c* �ّ ا�N م"! اZم�@�

 ا�)�!رI �� :22مc)! وا$���اضا���اض  إ�R أدت أdT!ب  �ة وھc!ك .21ا$��K!د@� ا�"�!مqت +�

%� ا��X��t -أ.qة ؛ ا�����3 وا��&�*�� ا��U�I ك�cdا� 

 را�dm ا�»�ض، ھtا إ�R تدي ا��I تH@�� �F!  
�ك، ھtه H�A ا��I!c%�� ا��k R"Jَ¡ ا��@t(� ،Hاcd)! م"! ا���ت%!ھ� # 
I  ا���اضV�)A ��d� .�ا# 
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*.n ا��( ا��*��ة ا�����t -بV r�T رھ! ؛ا��.م.أ!d� !A °Aا��ا �d�Zا Hب م�J!�"�� ا��ا� Rو�Zا �!" !��zأ 
Rإ� vذ� 
I �Kc�ا� ¡A!%ا�. 

�ة وا��T#!ع ا�"M(cم�، ���ول ا$ �d!ر ردّ  رأT)! و �R ؛ا�.�ض ط�r�T w دا*�� �Tا�v -جEا� �c"�(وا� 
Hم Vd� ة، ا��ول�K�c"ا� !"�
 �a!k ا�"��(��؛ ا�J!#!ت ارتr!ع م{ ا�c!س م�اV�k ��ّ� أن I Vرا�� ظ�P 


 !cKا� ،Va!Jا� ¡�EJ�� ھ��!Iر R�  ى��!ن ،ا�"��(
 ا�"%� Hم H�A  ّه أھ�tھ }Iا�ّ�وا. 
�م ا$��K!دي ا��I!c¢ أدى ا
,��ج: و*�ة -3"J"ا� -¨E  ب�J!�"�� ا��ا� Rو�Zا-Rإ� �� ��!جا� ت�ا


 !cKا� H%J؛ وت*��cEأث� م"! ت !A!N@إ R�  ا���!ج 

 وزاد ا�Mرا I لq+ت*(إ�Iت و$µا @�Jا�،(�U !"� 
O"(Tوف أ�Dا� ����dPا� �"Fq"ا� 
I هtة، ھ�I�
 ا���F¢ ا�%d¨ وھ
 ا�I ،زم�Zا اtم! وھ �ّd  *c  أ�A 
�ل ا���!ج ��Uة ھ� �v�t ا���F¢ ا�%d¨ أن إ�R ذھ¨ مqF!� H:"...ومc)� ا��DE!نKJ"وا� 
 ا�Mرا 


؛ !cKن أي وا�!J#ر �r���r و�rk ا���ض  ¨�Pل ا�q�kازن وا� وو)+!I23، `a!" ا(c�A $q�k"! ا��
Hم �E��@ نbA ة�Iا���!ج و V(%ت �)��"دي ب ا�!A" "ا��أي 
I :*��� V�-�@و" i�d� دي!A ة أن ا��أي�U�A 

�لKJ"ا� *"��$ت دامO م! �v�t اZم� و��¢ ا�,�`  �R ا�"���) وت%V( ا��k!ء @E{ وت�اKJ"أ ا��U� 
Hم �#!+ H���(�%"ا� R�  *#م" و� مU!$ و@,�ب ا���ض؛ ��Uة إ�R أدى ا�%�{ ھtه ت�ا�� أن ��m 24ا��"


 qr�!AحI هtھ ��I�Dا� �#�Jا� :qF!� حqr�!I" !أن إم }�d@ *��KJم ��%�!A يtا� ¡EJ@ *� ا��°A اtوھ $ 
H"�@ *E�EJت 
I Vظ �� A!ھ,�، %!I �d��@ k�F¶�* ا�"%�)�v @�ض
 ا�tي %�!A�� A! * وإذا ا�"V�a!J، ت�ا


 ا�"-��Mّ ا�%�{ �%!د إ�R تد@!ن ا��"���!ن وھ!ت!نI "H��!� .25ا��

 ا�Va!J ا��i�!c إنI م!Dcا� 
�!"Tم�ّده ا��أ Rإ� Hت��� H��%� وھ"!: 26م��!

*z أو�r '�ة -أV )* ه��Vا$ر��ح ز%�دة ا Hم V#ز@!دة أ ��
، ا���ا�!"Tا��أ Hا�,»¥ ث� وم R�  �#Zر؛أ 
� وا��!م��H. ا�"�ظH�r أ#�ة O«�A م)"! ا�"�Mا@�، ا���!ج ام�K!ص  �R ا�E�رة مV�E@ H م! وھ

*�g z,�� '�ة -بV ه��V�� ا$�8ر، ز%�دة Hم V#ق  ز@!دة أ!rزما��qب ا�!���T$ ا@�؛ ا���!جM�"ن� ا�!", 
��N  ا���!ج ��
 وا���اI .ا��وران 

Hوم 
(@�dة أن ا��Eت�»�ّ¨ا���!#��  ا� R�  ة��ل ت�MN أي ا��r!ق؛ �k�ق، ا�"�!+� ا�!r�¹�  R� 

 ا��Iاط أزم�  �Nc@ *cّ  م"! ا�"�EJ¡؛ ا���!ج ا��T�!بI أو ا���!ج ´E� 
I كq(�T$م"! ،ا  ّ�Nا� !(c  

 ا�-r!ضI ��T vت، ت�!#��c"ا� 
 إ�R �ت�" ا��ول  �@� #�V م"! ا���!ج، ت���r دون م! إ�R ت)!وت ا��


 (رم�)! ا�%�{ ھtه إتqفI ر!Jdت)، ا�!P�J"وا� �  ا��A" ."��D!��%!د ُ �ف م! وھ
� @�ى ا,.��ع: �ون ا���^�,�^�� ا{)ت ا����Xل -4Aن أ!DEا�� !EIا� ا�Z"!ن؛ ءا�-�dا إ��* ت�Va �"! م


I ر أن�Pا�� Va!Jا� 
I ع!PE؛ ا�
 !cKم�ّده ا� Rة إ��U�  �ف م! أو ا�"��!�����، اµ$ت ا�T�"!ل 
�رةU�!A �� !cKا� ���!Uر ،27ا�!zوأ Rار@� إ��"�Tام ا�-�T؛ ا��µا R�+ ا���!ج زاد ¡�EJ�� ة� ا��K!د@�، �

 #!ء م! وھ� اZو�R، ا��Jب A�� م!  !�� طd�O ا��
 ا��I!c%�� م��اI :*��� �(c"I" Hذھ¨ م Rأن إ� 
wYtا� 
I vذ� �
 ا��I!c¢ ھ !cKا� H�A اع��k$...م�Zا H%+أ ¨��!TZا !(cEوأت !( �Tوأ 
I جا�!�� 

V ُّKJ��� R�  ت!�"�� !ت مH وا�Iة cK"ا� HEأت !�ca ´kوأر !c"ث �%I!c"� "!(تq28زم� ،H�� اtر ھ�Pا�� 
Va!Jا� �� H�@ 
I °�!a �!م��، ا���ا� 
���dة؛ �d%cA ا��%!ن مOّ�+ VJ ا�� ":*��E� bN��I هھt Rل إ�qا�� 

Hا���!ج م ¨)�I ��!Pdا� ���dPA ل!Jر" ث� ا��  .29ا���ھ
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ا�jV��T: و ا$ز�� �-�ھ� -را���V   
� أوردAن أ!DEت ا���ا �!ت  �@� ا��!T!���$وا ��d�%ا� R�  ت!�"�N"زم� #ّ�اء ا�Zا !K��$د@�ا 

  %�j&\�, ���* :)Vf ا��!�"��
1- �gfV رأى ��$ز��: ا$ول ا)'�&�د �+ّ�ك ا�_�ح �Aن أ!DEح أن ا��qrا� ��اة ھcا� �N�c"ا� � �ا�"�bث وھ


 Z!Aزم�، اZولI :*��� °,�@" !c� أن � �qrحا ھ� ا$��K!د@� ���J!ة ا�"c�  وا���Kc ا�"�c« ا��,
��,rdI ك�Jدوا��¨ ت� � !cKرة، ا�!N��!I ذا¶I رت!A *�+qI ¨d%A Hب م!dTZا OT�ت*م وت�$�KJ 

*#�A Hه م�#��ى �"O وا��N!رة ا�cK! � دوا��¨ ت��Or ا��dا� O�!+و "�d�K"أن أي ؛30 ا� q� H� !PEا� 

 !cKري ا�!Nوا�� H�Pdع م�ت!PE�!A 

 @PdU* أو ا$��K!د @�Jك qr�!Iح ؛ ا�Mرا I ��!+ Aار� .*���T 


I @%�د �� إذا "ا�F!r�ة" ھtه ت�,! ` و�� F!I�ة(رA!)،  �Nc@ *c مJ�د، V#bA ا���اض ا�%�ن: ,lول -2 
V#Zا Hم Vd� ،ا�"�ان �d� I � R%�ث� د@T *c�اد  H ا�"�ان ام�c!ع I�c� ا��.م.أ، ھ
 ا��ا�cF ا��ول وأ


 أ��EA V"� ا��kZ ھtا د@�A H{ إ��P,@ R ا�tي ا�"�EضI) V�z ،(ات�cT !"أدى م Rض إ�!r-ا� ��"� 
.H@�ا� 

3- e'�V wا)'�&�د%� ا�+��� دوا�� : �
 #!ء م! وھI ل�� 
Aن أ!DE!�� إن ":ا���م ا�� أثE!ل تOJ @�زح ا��
�"�D  Hزم� مZد@� ا!K��$ا !"I Hوم! أم� م Hم ¨�z $إ }"Tو *cم H��Zى وُم�ّ  ا��ار مH ا�(�dا� 
�$ت* +V ا�tي وا��%!دKJ"A *�F!,Aو R�+ Or���� دوا��¨ ت�Jد@�" ا�!K��$31ا. 

� ووra)! ا�����Y: ا,��3ر -4Aن أ!DEداءب" ا�� ����Yا�" 
I ":*��� tkداء وأ ��!Pdا� Rم!c�@ 
I  أ�D 
�� دوا��¨ ����` ����N ھ� 32 و�(!ط!..." +��� اZم��Jد@� ا�!K��$ا-��A ا@� ا���!جM�"و��� -ا��N ل��J� 
��µا VJا$�%!ن م �
 #!ء م! وھI ل�� �Aن أ!DEا�� ..." V�
 تE�م وI ����"33ا� ¨d%@ ��!Pdو@,-")! ا� 

!(��N@و 
I V�z "�P-؛34م ��m ر أن�Pا�� Va!Jا� 
I �c@�"د +�!ة @%َّ� ا��rا� 
I ا�"!د@!ت Vّ(Tو 

 ا�Pd!��؛ ت,-�� �d�T!ت* ومH  !ل، م%��ى إ�K@� R!�* م��(�*،(I V�KJم ت��� ¡@� ���!جا ت%

���dة �%�d ت%�@° ا��"�A Vب @,�P م"! ا�"���س؛ H"!ل، م�ا �� إن ا�����@ �(�� ��A `��� �"cK{ا ت
�
 #!ء م! وھI ":*��� Hم ��!rت ��!Pdا� �®z!cا� !(c  R�+ ½�A ع�"Nم H��!Pdا� �J� 20 !��� )� م��"Nوم 

 .م����!..." 60 و !��F)� ھ�

 إ�R م�ّده وا��Jم!ن ا�dس ھtا ا�_.�: ز%�دة -5)rظ!ھ�ة ت ،��!Pdا� V�I Vم!  Vr��@ 
I ¥T� �!A��F ا�"�

��` اR�  ،V�Z وا+� �rAد�dI ر�Kرز�)�، م �A��aد و!N@إ V"  
I ��Iزم�، ظ�Zا �(��N@ �!�@ن� 
��!rت¨ وم! ا���@ !(c  Hت م!Iا#�"! �� آ.  

6- ��gfا�� )t_qز�� ا��� :`aو �Aن أ!DEزم� ا��Zد@� ا!K��$ا ،�E�!-ا� 
 ا��!م�، ��ا�R�  %rc أثّ�ت ا��
!((dzض و�J�!A ¥�J"ة ا��N)�!A :qF!� ن "إذا!��اض +w� !ث��ھbت ��dا�� R�  ر!NzZا �N��I...ب� 
�س..  �R ا�r�!ل تbث��ھ!rcا� .R��I ر�� ¢r� اض�+Zا ا�d� ا�(�Nة +!ل ت��ن و�Iاm! وام�qء وa»�ا 

v�t��س +!ل rcب ا���Eت�ور وا� ¨�Eل وت���ب +�Nا� ¥JE�!I يtا� ¨�K@ !ب...أم��Nر ا�� Zم�ا #")
v�¶I رض!ھ� ت�ى �(P-Tو �(P%A �(ض!dEوا� V�... vذ� OJث�� تbت ��!Jد@� ا�!K��$ن ا¶I O�!� ر�m�ة 

rI ���� وإن O�!�
 z�@�ة rI "��J#35، ث� إذنbت� ��%r� ا��%!ن !"A 
I *d�# اه��I !T�d  �c  zادا�� 

 ا��k!ء. ��Iة ا�rc¢ ومc(�ح ؛ اZزم�
 ��!�"��،ا ا$��K!د@� Z!Aزم� ا��ول مH ا���@� تbث�ت :ا$ور��� ا�ول ا����t ھ�م *( ا���X��t ا$	اث -7

Hوم v36ذ�: 
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�ل -aو H�@ز!cا� ��J�� �@!(ا��ا@� و� 
�!Uا� 
I .!��!"أ� 
 ا�"�N@�. ا�c"%!و@� ا�م�dاط�ر@� �)!@� -
�ط -ET م!Dcي ا��K�Eا� !�Tو�A ر�
 ا�Dc!م وظ)� .37ا$��zا

 ا��
و ا�%�!��T، اR�  �"D�Z ا�(!رع أث!رت ا��
 ا$#�"! ��، ا���ا �!ت إ�R را#�� ا��»���ات ھtه
� @�اھ!Aن أ!DEا�� !(�bA ا�"%و�� H  *�T!�ت V� اVJ� ¨%�Zّ ا ھ� اd-�@ ،!(�I ���«�I �"D�Z¥ ا��
 وا�"(!


 اZزم� ھtه مH ��-�وجI .*@رأ  
�tا�� -خ��lا������� ا)'�&�د%� ا$ز�� إ��ن ا��:  

� تJ�ث و��  A ،!(c���ة ا�MNا�F ت�H �� اZم�، #"�{ مّ%O ا��
 ا$��K!د@� اZزم� ظ���I إن Aنا� أ!DE� 
H  ث�bت �FاMNه ا�t(A زم�Zا 
I :*�� �ادا�z ھ� ا�MNا�Fي �PE�!A ا��!م ����r ا�(!Vm ا�(»V إن "... �


 ا$��K!د@� اZزم�I ل�� وa` ا��!�"��؛ ا$��K!د@� اZزم�  U@�+ H* وqkل ،38" و �ض)! ا�qdد طAأ 

 ا�P� �+qr!ع ا��DE!نI ،�FاMNا� �_q&� ا�_�ح ��qا ا��t(A �PEا� 
I :H�rca  
• �Kc�ا� 
�ب @(�»V ا�tي اZھ�dJ�!A .Hت�!@Mوا�  

• �Kc�ا� 
AورZي اtا� »�c@ ب�dJر. ا��   وا�-"
Hّ�Aو ���Yد)ت ط�Yا����ر%� ا�� ��ا�� أم!�!qF:"... ا���cK` ذ�qk vل مH وk!ر#)! ا�MNاH�A �F ا�

 ا�-"�ر(I ى ا�"!دة�dا�� Hت م$�KJم �FاMNا� 
��)! ا�MNا�F دون �Iا�%! [�,�T]39 ا��KJم Hو��... 

!"� Oه أم�@�! +�مtا�"!دة ھ !(��cوم !�cت! م!A 
I !دھqA ت�%�
 ا�d,! � ھtه ...I !%��I دا!%� !م�@� 
�س أث�ه �)tا �I!ن أT�!رھ! �I�ھ�رت%J"ا� 
I �F!T "ر!�TZ40ا، �(r@و Hا مtج أن ھ��c"ي ا��FاMNا� Hم 

��� ا���ومJ"ا� Rر إ��"k ن!��م A�ورھ! وھ
 �K@ !%��r�ر Eت *E@�%�A Rأم�@�!؛ إ� 
�!��!Aو ¶Iا�,�ر ن 
}E�T R�  !%��I $ R�  .�FاMNا�  

�ج أم!�cم ،°"Eا� Hّ�dI أن !%��I رد��ج ھtا ت%��c"ا� Hان م��A ى�kأ ��m ؛�FاMNا� �
 ء#! م! وھI 
:*��
 ا �!دت �� ��I%! "إن �I ¨�# !م !(�r�@ Hح م�"Eا� !(�Z رده� �"!دا  $ ...إذ ا�-!رج مd�!m H! ت%�

!(� R�  �A!a �FاMNءت ا�!NI... �A!a �c%ا� !(A �U�
 ا�qزم مH أI H�+ أن !%��I �� ¡dT !(أ� Tردتا�� 
Hم! ا�-!رج م 
r�@ v�tAو Ork �r� ¨�Pا� Hح م�"Eا� OJ#ور �r���{ ا���ض I ر ا��%!د�
I وا���ھ 

�ط!"، ارتA ! !r�A !,�tN@ !(,ب ا�E�J!ت م�ت�T �Pd%�� واTZ�!ر اTZ�!رdا وھtوھ H�d@ �T$لاqE 
�م� ا$��K!دي�J� �FاMNا� ��%��rا� H  م ا��و��Zا ��A لqE�T$ا 
  م.�cT 1900 ا�"!�

�م� إ��* �bNت م! -ا$��K!دي -ا$qE�Tل ھtا @�� وم!�Jا� �@�FاMNا� Hل م�
I اZزم� ��r!دي +� 
�ج�cم °"E!ش ا��د و��!K��$ي ا�FاMN؛ ا� �EI تbN� م���Jح �ر#!ع ا��"Eا� �A��N"ا� Hا�-!رج، م I
 
:*��� R� و" R,�Eا مtن ھ¶I م���+ �FاMNت ا���I اء���$!A م���JA ¢@ر!A 
I اtن ھb)أم! ا�... "��� 
°"Eي ا�tا� ¨N@ * !#إر Rا�-!رج إ� 
(I م! ت��اوح H�A 50 `أ� Hط Rا ،60 إ�t(Aو `�r-ا�� Hاس م�� أ
°"Eا� H�"@ أن ��-@ �Nا� q��� °"E� �FاMNا� °�rc�I *ب أم!م!A رب ا��واج!E�� 
�ّr� وت��Jك ا��P¨و ا���ض 
v�tA ! �  .41اµن" ا��!ط�� ا��N!رة دوا��¨ �

!"� Hّ�A ل���Xب ا�+hأ S	ح ا����qr�� Hم ،�(# v�(�%"و�� Hى، #)� م�kأ H@tا ا���!� �ون@(� 
°"Eا� ��%A ،ir-cم 
I H�+ *����d@ ��A *cJر ط!�TbA ،��rم�ت :qF!� ب "إن!Aد !ت أر� ���dىا ا�"%�

��"%�� Hب م!Jaات أ�
 داF"! إR�  !(F!EA وأ�aوا ا�%"�� أT�!ر ا+���وا ...�� ا��+I �#در �Aر!Eم م�tc 
�!ن °"Eا� 
I ء أوجq«ا� Rن أن إ�!� 
I i�,+ ."´kا��  
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 !د@�ا$��K ا�EA ��!J!ء @)�د ا�tي "و��qF!� H: وو�Iت* ا
,��ج �l%�دة ا$ز�� ا���Xار z'�V و'
  ��* !��اھ م!  �R وھ
 A¶ض!I !(�I¶�)! ا�"��dE ا��A!K ھ� ا���MA �E@!دة أو  ��* ھ
 م!  �R أزم�)! EdA!ء
�ح تMداد ��d)! م! إ�R اµن"Eو�� ا�M-"ا� !T�ت� !"�  .42ا�"%�)���R�  �#!+ "H وت�ا

 م"N�O�)m ! أو �A�ا دO�k(اZزم�) EI!ل:"...��I"! ا�"�N�c، ا�r®!ت ��ى ا$ز�� ھ�ه �-�ھ� وأوض°
O�!وم H  ���Jد@� ا�!K��$ا v�¶I $ }"%ا إ$ ت�(cت [ا��Iزا]ح 43وqr�!I ��)@ Hت* ت��س م$�KJم 

�ار مIb�@ H` وا�K!�{ دو$A)! وو��ف تN!رت* �%!د مH®@ H وا��!#�A *� !ca ��#Zم� واt�@ Hھ� م!rت 
�ن، ت���* م!  �¢ �!�O ا��
 اZزم� A�ا@!ت ووa` ،44أ#�ه"N�c"ة ا��Iوو 
I ي ا���!جtا� *�A!�  �% 

�!�O )1929( ا�"!ض�� �c%�!I ذ�v وم{ ��@)�:" �"JA هللا Hات م�c%ا� �dK-!م�ة ا��ا� 
 +%¨ ا��
 م! qفO#�-I k آ#!�)! إ�R ا���A!ن مH���(�%"�� H ا��I{ آ#!$ت ا��N!ر +�د و +%!A)! �)! ا$��K!د@�ن

�ا�!��ن؛ d%�J@ OT�ن ت�!A���� �(ت$�KJم م��وا روا#)! �MN�I H  }Iم")� ت-�� م! دtA Hنا��@ م� 
O)ھ�I ر أم!ل!Nا�� ! !�z O�EAن و�  �R -"�م�, ا���dى ا�"%��د !ت وأرA!ب ��"�Kف  ��)� ا��
 ا��@

��m !ه م�d+ O�!,I v�tA س�rcا� O«�Aب و��Eا� �#!cJا ا�tم! ھ *��  ��!Jن ا�µا VdE�%"وا� �A� "45هللا.  
 �*� وھ
 ھ(�؛ R�  �®I م��Mا ،ا��lا��ي ا�����r�T z ا)'�&�د%� ا$ز�� آ�gر  H أ@ً,! وتJّ�ث

�Yا���4 ط�، V"+و �( !PEا� H  �Tا��را ،}"�N"�� ا��c�%م � Mcا�"!د@� ا� 
 Zزم�،ا ھtه إAّ!ن  ��* ط»O ا��
�ن م! أ+�ج وھ� ا��N!ري A!�"��ان وا��J!�)� درا�T)� م�!A��  H ا��qمtة �!qF:"...ا�PE!ع���@ Rا إ�H@���� 

��A" وا�������46وا��. ¨dTو v3( ذ�_V ظ�ھ�ة ����Yم"! ،ا� V�# و��!ءZون اMN�@ H  ��! ؛ إ�(F!cAم"! أ 
}Iء د!cAZ!A Rع إ�!PE�$ا H  �Tوم%! �ة ا��را ،�(F!ا أو���EJ��!I ان��"�!A ،ري!Nوھ� ا�� 
I ¢أم �#!Jا� 
Rإ� ��A. ا�������وا��  

�a` @��` و��A زم�Zا 

 ���Dc ت��اه VA ا��!�� وأم� ا�MNا�F �)! ت��ضO ا��I ل� اZزم� tه�) +�
  ا$��K!د@�.

�Xد�X- ا�+��ل �	ا�������: ا)'�&�د%� ��ز�� ا��.��   
� تJ�ثAن أ!DEا�� v�t� H  ل��Jا� �+��E"وج ا��-�� Hزم�، مZا 
 qkل مH�"%� H، إ�c"%� R!ھ! وا��


 ورد م!I ه؛�Fا�# �%E�!I ولZا :!(cا���ا+!ت م �T!%ا� Vد، وأھ!K��$أم! ا �%Eا� 
�!Uا� VّU"��I I:
 
�!�O ا��
 ا���ا+!ت* Hر م�Dcم H@�ا� ،
  اµت
: V�Krّ��!A ا�qTم
� p*ر و�-q� �X�tا� vا)'�&�د: وأھ  

1- .T ��V�� :�^X�� ن!�
 ا�"ت"� $��E!د  �� ا�(��T�"A 
I ���@� ر�F¢ وت�Pق ،1930 #
RE��"ف م. ا������ �OKE +�� وام��ادات)!؛ ا��!�"�� ا$��K!د@� اZزم� $�z�اد م���Jر@� ا�!Nا��،  ّV� vذ� 
 20 إ�R م���ن17 (مH مqUA H�@qث� تMا@�ت إذ ا��!�"��؛ ا�I ��!Pd!رتr�O ا��!�"
 ا$��K!د  d�T H! ا���¢

� وتJ�ث م���ن)،Aن أ!DEا�� H  ت!T!��ا� vذ� 
I V� Hم !Aم.أ أور.�
 �!qF: وا�Iو" H�c%ا� ��kZةا O�و� 
 �"�J�ةا ا��$@!ت ض� ا��ول ا+�N!ج وأن أ�"!��!، و H�A !%��I و+�R اZور��A ا��ول H�A تN!ر@� م-!�r!ت

!(�Z O�Iر ر!�Tأ "...V"J47 ا�VA. ث�ّJا وتtا$#�"!ع ھ H  ��_�� ي&V ول ST ا$ز�� ��jه ا$ور��� ا�
p%ھ� ا������ *�ض ط��	�Vو z� ول ت��V ��(!ء ا�"")ّ�ة وھ
 ا��K!د@!ت)!؛ �J"!@� ا����ورة ا�


 �T��ف ا�tي ا��K!ديI !م ��A ب�J!�"�� ا��ا� ،���!Uا� :qF!� ..." دات وأن�(Nم ��F!و�� ھtdم 
I !��!P@�A 
R"D�ه �+!ط� ا�tج ھ!�%A Hا�!ت م��م� وأن ���Uة، د@�Jا� ��%��rا� R�%ا ���� تtع ھ�cا� Hجا�%� م! H�A 

 م{ J!دھ!وات اZور��A ا��ول #"�{ H�A ا��داد@� ا��Fq¡ ت�ط�� إ�R ت�م
 ا��
 ا���rة وأن اZور��A، ا��ول
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!(,�A i�dا� !,�A �� أت�A ¡EJت� ��+��A ا�!ت...و�!ل� ��m وإ�����ا ةا�"�J� ا��$@!ت H�A ا��Fq¡ أن ا��@
�c%+ "... 48، ا و#!ءtا$#�"!ع ھ !I�)�%ت� م� مz H�أ ت��ن ث!���؛  !�"�� +�JA !A�وث وتbdc ا�Va!J ا��

،Rو�Zا :qF!� ..." ت!@�Dو� Hھ!ت� Hداد ا��و���Mت !Iq�kا !"(J�!Kداد ومMدم! ت!Kوأن ت !A�+ c+!ط� 

� ت�#* وأورد ،49ا�%!�EA" مH أ �D وت��ن b�Tت�T� ت��qت ��!م� ا�H�K) آ�T!(ا�)c�، إ�R ا�(�� �� م


 ا��K!دي وتE!ربI :*���� "إ�* �b�@ ¢�Tbب تM+ 
 ��z 
I �c(دارة ا�� ���Jد@� ا�!K��$و ا!(��"cت 

 .وأم!I H�Kن ا�¶I ة��rت�� ا�!�I��"! �I)! ت"�Oc �� ا�% "
«d�50، ث� ��k *A!Pk :*��EA " اد إن��zزم� اZا 

�اب ���"�� ت�r° ا��!�"�� ا$��K!د@�Aأ VdE�%"ا� �"�D�م ا�M��I �(� ه ا��)!زtھ �a�rن��� ا�� ا�qdد إدارة 
R�  ن @�ھ���م!ت وت��J51 "���" ا�. 

2- v��.ا�� S� :ل ا���ض�a�
 ���V  �ض إ�R و��I ق��م!ت  �@� �bNت ا�"�(d�� ا�%�Jإ ا�R� 
  :أھ")! ط�ق  �ة

� z!رأ ا��tق: 	�ST �8 ا�lا�ة ا�z�t إ�Vف -أAن أ!DEا�� Rأن إ� H�@د!K��$ا ا� ا���ض Hم ���V��E ا���+
�ل مH ا�MاF� إ �امKJ"ا ا�t(و�..." �EI ا���ح i�A H�@د!K��$ة ا!�q"� �P-إ �ام ا� vا@� ذ�Mم ا�H 

�لKJ"ا� R�+... ازن� ا�%��،  �r+ R!ظ! ا�%�ق +!#�  H ا�MاF� إتqف أي ؛52وا��P¨" ا���ض ��r! ت�

 وا�M@!دةI ض��ح ا�qT *ّ�«�Tن ا�  �T��. أي T�� ��i�r- ا�"%�)��

�م!ت A�bN� iت ا���ض مH و���V��E ا����tردة: ��z�t ا����ر إر�8ع -ب�Jر �ر#!ع ا�!Nا�� %��}� 
�م� إ��* ا��!دت ا��
 ا�VJ وھ� ا�"c�E!ة،�+ �FاMNر@¢، ا�!dA }م� إر#!ع م��Jض�* �"! ا�!Eت Hمر م�T 

R�  هtه و+�دت ا�%�{، ھt"��� ھ�ة ا��"A :��cن " زم!� اZزم� ھtه و+V ا�-�q"� �P!ة �Iا�%! ��رت* م"! و
�ه �"! ا��N!ر إر#!ع و#�بd�N�Tا Hا�-!رج م Hب م�dJم� وإر#!ع ا���Jض�* م! إ��)� ا�!Eت �(cم Tا�A�P 


 أz)� ثqث� أ#V ا��"��� ھtه �ت"!م أ �P)� ا�N"!رك...و��(�cت 
I �kآ ���@� �)�إ� ت�#�* م! و@E�ر #
�J� 117ن��م� k%!رة @�� $ وھtا ،�I53ا�v" م���J�� VA  ��c�T ك�Jرة. دوا��¨ وت�!Nا��  

 ا����3ك ا�و�( ا)'�&�دي ا����ون p�tqV -ج% :)ا��!�"
 ا�E"° مت"�( ا�����( ا
,��ج 	�4 ��+
�م!ت: #"�{  �R م�ز � إذا -���* +�ّ   �R– اZزم� تdTbI »@�r!ب�Jرأى و�� "... ا� i�A H�U+!dا� I
 
»@�rت ��!Jا�ـ `)� ارتd!ط  �R !ءوcA و�T!�T! ا��K!د@! dA�A i�,* ا��!�� ارتd!ط  �cA R!ء ا�»"� ھtه و
�ص  �R ا��ولK-ت ا�!�!rت$!A !ھ�ات�ب وا�"!dTbI »@�rزم� تZز � إذا ا��م!ت #"�{  �R م�Jاتذ ا� 


 تr!ھ")! +%R�  H وم����r ا�(bن،I vذ� 
�%A V��م� �+ Hم !(�(# V�(%�� ب!dTو أ...»@�rاا��tھ � ھ

 ا��N!رة وز@� T�!دة رأي%��rا� �EI ح�a 
I ¢�Nم ���م� #"Zا 
I 17 �d"�dT :*��EA ا��واء "إن 

��+��#� اZزم� ���r@« ا�@ 
I ت!�!rھ"!ت ا$ت!r"د@� وا�!K��$ا H�A "54ا��ول. 

: م!1930 م!رس z)� ا�"c�E� ا��!�"
 ا�E"° مت"� ��ره وم"!�@  

�ل تJ�@� - أو)KJ"ا� 
  ��E"°. ا��!�"
��,�g- إ�(!ء vcA 

 ��%��` دو�N�cم .°"Eا�   

 �i��g- �)�!cزم� مZا 

 ا�E"° @�!��)! ا��I ��!�ا� V"�وا� R�  !(#ا�rا� H  ¡@ھ� ط�!rا�� !rقوا$ت H�A 
 .55دو�� وأرA��H ث"!ن وھ
 تN�c* ا��
 ا��ول

H�� REd@ وح: ا�%ال�P"ا� Vھ �@�Jت ��ا�%� VF!T��!A ��m �� �)ا� ،!(Iqإت) ،(...!(إ+�ا� TV�d 
� إ��* أz!ر م! وا�VJ اZزم�؟، ��r!ديAن أ!DEا�� Hر م�Dcم .
  إqTم
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 و'��jT: وV_�دي ا$ز�� ��_�%� ا��.-�ن أ�� ا'��ا	�ت �I ة!�Mا� 
 وا��P¨ ا���ض H�A وت�ازن ت�Dc ا��
H",وت ���  ا$��K!د. +�

1- vخV ���^+ا� )*  ّv	 :ا���ح ا$ز�� �Aن أ!DEا�� VJ��م� ت�Vk ض�ورة �wزم� �Jدي ا�!r�� 
� أ�* �c! و@��اءى " ا�E"°: طHJ ا+��!ر� O�م� وض��Jا� �r@��ر ت!�TZ ��"%ا� �dT!cر م!�TZ ا°"E� 

OAوض� R�  أ@�ى H@���J"ا� �I��� v�(�%"�� Hم ��T ��"%ا� ½�dم ¨T!cم ��  �c@ *A U"Aروح �*و 

 �H�d�@ !c ،56و�(!ط!" +��� دوا��A!��I !(d{ ا��N!رةI Vزم� ظZت�!�¨ ا ،H@���J"ي ا�tا� ���J@ Kا�� !c 

���@�Jن ا�����J�I °"Eا� Rإ� ،��"T �(I *و��)@ ث"!نbA �%-A H��«�%ت��س م ���T °"Eنو ا����d@ ��"%ا� 

 @�"H ھtا وا���ا+* م�تr��TbA ،"�!رI V�# ر!�Tأ °"Eا� �dT!cم �"�E� ��T ؛°"Eإذن ا� Vk�ت Jم�ا��� 


 ض�وريI زم!ت +!لZل  �م �,"!ن اq«�Tا Hاط� ا��@c!م���� ا�T"�ار@� و�,"!ن #)�، مH ا�"
  أ�kى. #)� مH ا$��K!د +���� و���!#� ا���  ا�T"�ار@� ��"�اطH ت,"R�+ H ا$��K!د@�،


 ا$ز��: أ�qgء ا��qYك أh+�ب S� z38 �����ر ,&�+�� -2I زم�Zض ا��ت� ��Uا�� Hم c�ا��a! 
Rس إ�qIا� �a!kو H�N�c"ا� �(cر، م!Nوا�� v�t� °K� �Aن أ!DEر ا��!Nدي ا��!r�� لq«�Tا dك؛ا��c 
 ا��
�ن إ�mا�)� ت�د@��!A ¡�EJوت RKأ� °Aر H�"م :qF!� Hوم" !cھ °Kc� ر!Nا�� !"�T$ر و!Nا�� r�!AV, أن 

 وإرa!د !�I) ا���I }T¶ن ا�&��� r�T ا���Tدا *���X��% �jا ) أنو ��Vر4jV دا��ة �S ا
�^�ن 'ر %��.�ا
�"! وا�J!ل  ��)! م!ل رأس !c@رأ 
,r@ �(A $ ��!Jم Rإ� �%   +!I ���A ��Eإذا ا� �N��cن ا�� Aq vz ت�


 وت�ا�"! ا�F!,d{ ت��سI ن!� وا�J!�� !#���� أ@H ومH آ#!�)! A!��A{ ا�-�@` �bوراق ا�%c�ات وت%!�¥ ا��
vد أن ت��%@ *�� ب..."qI�!I *� !d�!Aس �V و �R أثR�  *�!E ا��A! مH أثV"J@ $!E أو ث"H؟ bAرk´ د@


 و@%��PدI *JK� ،�#!��� ه�@tJوت Hة م�U� ��N¨ �ا�"��d وا����J - اZزم� اO�«�T ا��
- ا�"K!رف 

 وت�ر@P* أم�ا�*I }�T ����� ¨�Pتدي م"!  ��)!؛ ا� *A Rس إ�qIل ا�!EI !ًdو$ "... ا��ّ!#�: م-!ط v��«@ 


 ���Eوض ا�"K!رف �I° ا��!#� أ@)!I ة ا�"�ة��kZا 
I *#ر و!Nن ا��¶I 
I vذ� ���+ �d@�m Hب م!Aأر 
�ح م!  �R ا�KE� إذ ا����dة اZم�ال رؤوس وأJa!ب ا���dى ا�"%��د !ت�@ !c� � م! أ�t#]57 �Uب[ ھ

H�"@ Hال م���اس وت�ر@P)� ا��N!ر MkاHF مH اZمbA Hت م! �cK"ا� 
 أca!ف m�@ !(�I¨ $ ا��
��Hا وHJz ا�d,!@{ ت��@¢ مF!I H�ة وأي A!���، م! ���E ا��R�  !(F!c �)� ��رة $ +�� ا�"%�)���H؛!��� !(A 

�ن ا�tم� ت��m V�EU ط�¨ �)! @�H �� إذا@��!A `�r-وت V"Jا� H  ¡ب  !ت!Jaال رؤوس أ� �ة؟ا���d اZم
!"��T{ $ أن ا��!#�  �N@ R¨ و�@ 
I *رت!Nوأن ت ¡�,@ 
I !(ت�Fه داtم! ا�%! � ھ Oزم� دامZا 

ھ ھ 
*�¶I 
«dc@ *� !,@أن أ $ }T��@ 
I ع��A ل!#µ58..." ا.  


 ا���اح �!ن ا���lة): (*�ض ا
����X ا��3%�� ������4 ا���8ع-3Aن أ!DEم�! ا��qTأ$ إ � �Iض وھ
�!ةMا� - H�
 ت��ازن +��EJ�%"� R)! ومJc)! -ا�U!�� ا���r� "...و�� :'��� *( ذ�� و�8ء وا��P¨. ا���ض 

 ا���T *) v!دة @! اZزم� ت�r@« إن ت�اض{: O�E� �(� V�A وا+�ة د���E أذ�)� إ�
ّ  @���ون اTZ!ط�H ھ$ء أن
أY�� ة��lم *( ا��X
�زة ا�"��!رات t(Iه ،اc�"ا� Hد م�Ecا� H�@qن وم!cطZة ا�k�"ا� Hح م�"Eا� Hم #،�( 
�ن أو ا��!ط��H مH م����! ا��(�ون وھtه�T !��� أ�kى #)� مqF!  Hت)� ومH مc)� م��� OErا� Hم vت� 


 اZزم� �r�!Iاج ا�J!��؛ �dPA�� اZزم� $�O#�r ھ$ء H�A ا�"�rوض� ز�!ت)! أ�%!طI ¨@�Eا ت�I!%"� H�A 

 اZزم� وا�z�اد وھ$ء، ھ$ءI اج�rا� .�I!%"ا� !"I ون دام��r"ا �� ا���k�@ �N�!�"� ��!Jا� Hا مtبا� ھ!d 


 أJA!ث)� @�KJون دام�ا وم!I �@�Nف ا���!ج تqزاد م! وإت R�  �Jا� �(�¶I ن��"�@ R�  }�T� -�قا� ت
�ن؟" @��ن ھ� V(I ا��اء وت�"��«K@59و. 



 ا�+���T S� 4ن /د �+�  
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!"��!�O ا��
 ا�-"�ر مc{ ا���ح  !ddT 
I زم�Zم! ا�c  `���.م.أ، تK�@�ھ! ت�� ..." }cرا�- وم�" 


 ddT! .م.أ ��� تK�@�ھ! ت��` ا��I د!%�  .60ا�%�{" ھtه 

H�� �� �)@ �Aن أ!DEا�� 
I ه�Fء #�ا!cث* أث�Jت H  ل�
 @�"H م)�؛ +V إ�w� Rزم�، +�I �Jت�@ 
!Aب @%ّ"�)! م! أو-ا��!Jaك أ�cdة" ا��F!r�!A" - يtا� ¨d%ت 
I هtزم�، ھZا ��@�)�!I م��qTا�  O�" R�  

¥dت ضq!م�ا�" H�A اد�IZت ا!%T"د م"! وا���@ }rc�!A �(��  ،!��"# Oو+ّ�م V�
ا� ا��I�K!ت � �� 
�ق أو ا$#�"! �� ا���ا�� ت"¢E+ اد�IZاء ا�T 
I أو ا�(�ة 
I ء!kا�� �@!"+ }"�N"�� Hم V��ر a دا�!%r 


I R�z ت$!N"ا� `��"I مqTواض° ا� Hم !Aة"؛ ا���F!rا�" �(I *�I ّ�مJة م��ب �!dTأ ���qkا#�"! ��و أ 

 - �r�Iض ا�"�J!ج ا���Er أ�k* +!#� اq«�Tل  �@ R�V" أ�* ا���qkZ، اdTZ!ب H"I وا��K!د@�؛Aا�"�ا-

�اF� مH @(!ء م!  ��*I �,ھ!A دون �Erz ر+"�. أو !"� م"! #)�ه؛ tAل دون "ا�F!r�ة" اZم�ال ھtه @tkb أ�* 
�Nc@ H  vد ذ��
 k!م�� ط�Ed و#I }"�N"ا� �D�cت °Aم{ ا�� !(�%� ،!(��"kم� وZي اtث� ا�@ !d�T R�  


 ا�c(!ط�"�N"م ا��Jُ�I Hءات م!r��@�" اZم�ال ھtه أن �"! وم)!رات. Aھ¨ "ا��tت 
I اتt�"ّ�م� ا�J"ا� 
  وا�()�ات.

 �*أ �"! اH@�kµ؛ اq«�Tل  �@ R�I V"¶�* (ا��A!)؛ ت�J@"* إ�R أّدت ا��
 ا$#�"! �� اdTZ!ب أم! 

,E@ R�  �aأوا }"�N"ا� H!ون ت�ا+� م�رع م"! وتM@ د!E+Zا 
I س�r� }"�N"ا+� ا��  .61ا�
�@� ا��Eوض أI ¨�m¶ن ا$��K!د@� اdTZ!ب أم!Aا�� �(#� مH "{ا�"�N إ��* @�J!ج $ ا�tي �U�Tq"!ر م


 K��$!A!د @,� م"! ��k�� وأqIم مqھE�EJي ا�tج ا�!�J@ *ء إ��!EA ا��%!ن H�%J(� وت��را � *مM�!� 

� !cKرة، وا�!Nوا�� !"� "!ر؛ا$A U�T�ل ا���اض إ�R ا�","��� ا�F!r�ة ت�I�)� اZم�ال رؤوس أJa!ب أن 
�"! م,"�ن، ا��Z °Aن �Nc@ H  V!م�ي ا���Aا��(!ر ا�� ��!Pdا� �Erم!ن وا��J62وا�.   

:��Vخ�  
Hل مqk !cه ��!مt(A �Tم� ا��را�T�-1929( ا��.-�,�� ا�&+�*� *( ا������� ا)'�&�د%� ا$ز��"ـ A ا�"

1933"( !c�a�  اµت��: ��F!�c« ت

• �mاد ��� ر��ت ت!Jra ه�Fر، (ا�"»�ب، #�ا�cاب) ا�Mم 

 إ��)! أ��z! ا��I هt؛ ھ�Tا��را 
 Jra!ت أرA{ وھ
،¥EI $أن إ !(��!Tر O�aو 
I !(ن اھ�"!م!%��!A 
A��ا� 
��Od ا�� *A-�mق ر!c-ي ا�tض ا����@ *� Hم Vd� 

�P�T لq�+$ا- �� ��� 
A��ا� �rKA ي  !م��FاMNوا� �rKA �a!k !@!,E�!A 

 ت�ور ا��I P�Jم* 
 ا����"

 . وا��و�

 ا���r �!حا�H�d@ r م"! ا�"!ض
 ا��Eن ثqث�c!ت مtc ا��!�"��، ا$��K!د@� E�!A,!@! ا�MNا�F@� ا��I!JK اھ�"!م •

 ا$+�qل ر�m مR�  *P�J ا�MNا�Fي%��rا� �F!Eا� R�  �T!�T ¡��,اه وت�"�� ا���Iم أq با�"�� ا�� .t®و�� 

• }dت� 
Aن أ!DEا�� V+زم�، م�اZا }�Pوا�� V�� �@�# ،!(�I Hت، مت"�ات م!z!Eو� H�d@ 

 �وا��qE�T و rJKا� 

 وا�"%�VE وت�ث�E)! ا�"���م� #�¨ +�� مA H»��ه ا�"�VK ا�MNا�Fي؛I *���Jت .!(� 

• Hّ�A �Aن أ!DEا�� ���وض �FاMNا� - ���J"اك ا�tل -آ�qk هtزم�، ھZا `�� AR�) ا�MNا�Fي ا�"(A }"�N! تbث� و
 I®!ت*:

  �T��T .*�� وا�-r!ض إ��!#*؛ ت��س مH ا�qrح -
�ار إTqI* مH ا��!#� - dA ،*���T ة�U�  د@��*. و
 - }�!Kب وا�!Jaأ) (H+!P"ا� Hم *�)# *�q«�Tا�*؛ وا�k� اء�)A °"Eا� H"UA ،�ء زھ�!EAوا� R�  ��T %ا���" 

،!�rم"! م�ت V�# �Aن أ!DEا�� �z!c@ م���+ �FاMN؛ ا�Vk���!A �@�J�A ��T ��"%اء - ا�t«ا� 
T!TZا ��H�@�FاMN- 
}I�� Hd«ا� H  حqrا� Hم ،�(# v@�Jد دوا��¨ و��!K��$ا Hى #)� م�kأ.  



  )1933-1929( ا$ز�� ا)'�&�د%� ا������� *( ا�&+�*� ا��.-�,�� 
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 ذو@)� @%! �وا +�R اZزم�، ھtه #�اء ا��راE� ،�T! !ت ا���� ط��d م»!درة  H ا�ّ�#V تJ�ث -I �(�cJه مtھ 
،��!PA) ،�EI ،(ا +�م!نtه، م! وھ��c�Tأن ورأى ا �dط� ���م�!�)� ا� 
I م�ارس H@��اق؛اTZ و��¢ ا�����A ا��� 

   ...). ا��-�`، (ا�N)V، ا�MNا�Fي ا�"�T !d�T R�  }"�Nث� ا�����"
 ا��Jم!ن ھtا Zن


 ا�������J ا��Eاءة •AZ ن!DEا�� Oc�A م�ى *Iا�)�Tا VdE�%"�� ��!�ا� 
I Vزم�، ظZا �  H: تJّ�ث* 
N� I�ه م! وھ
�ت� ا�"�����؛ ا�U!��� ا��!�"�� ا��Jب - ��� Va!Jا� 
I ت!�q�ا��و��� ا� 
 $��K!د@�ا اZزم� و�� )! مO �ّT H وا��

  ).1929( ا��!�"��
 - *#�� ت�T��#�! م�� ا��Jب ثc!ءأ �%"�H إ�R ا��!�� E�T%� ت��V ��!م� ��")�� ا�(����، أورA! ودول آ�T! إ�R أ@�@

  ).1989-1945( ا�d!ردة

 ا$تJ!د إرھ!a!ت - AورZي اtن ا����T ¨E  ب�J!�"�� ا��ا� ،���!Uي ا�tأ وا��A ه #�اءtزم� ھZا ��+��A ما��T� 

����"Nا� H�A ورة ا��ول!N�"ا� �@!"J� .دھ�!Kا�� 


 ا��Pح • �
 ا�"�ضrJK�� ي؛�FاMNا� !c�dو#)� م �D� ،H@�kµه وو#)� ا�D� }d��"� �K!د@�ا$� ا�t(� ��,Eه 
�
 �N�ه م! وھI *ا���ا+!ت VJ� زم�Zد@�؛ ا!K��$ا 
I ع��!ة، �rAض ا�qTم
؛ ا��@H ���!��� ا��#Mدي� ا�!r� 

�زةا�"� ا�r®� مc* ت�!�
 ا��
 وا��Jم!ن ا�R�  �Er و��E,!ء #)�، مH ا�%�ق +!#�  H ا�MاF� ا���!ج إتqف Hم 
�ل ا$��K!د؛ دو$ب تv@�J @�� و+�R ث!���، #)�a� .ا���!ج ا�T"�ار@� @,"T H�� إ�R وا�

  

  وا���اz8: ا��&�در '����

 وا�"��"�ة ا��DE!��� ا��NاF� :ا��&�درI �Jdث ا�qث -`��-"A !أ �ادھ- :
  وھ

 .26/05/1930 ،1ع ا�"»�ب، -1
 .03/06/1930 ،2ع ــــــــــــ -2
�@��� 8،15،عــــــــــــــ -3# 1930. 
 .25/01/1930 ،1ع م�Mاب، -4
�ر، -5c6 ،4ع ا� �A���  م1931 أ

:z8ا���ا 
6- H%+ ،ي�T د!K��$ا  
 ،1ط ،م�K، ا�c�T�ر@� ����!ب، ا�c�T�ر@� م��M وأھ�اف)، وF!Kk´ (مd!دئا�qTم

1998. 
7- ��Aز `�T مqTت!ر@� ،ا� �I!JKا� 
I ،�FاMN6 ج ا�، �%T"ا� ��cط� .2 ط ا�MNا�F، ����!ب، ا�
8- 
��z ء!P  هللا V"Nا� �d هللا و �d  ،ا��ازق !Aأور Hم �,(cا� R�+ ب�Jردة، ا�!dي ا�"��¨ ا��K"ز@{ ا���� 

� !ت،dP"2000 ،1ط ا�. 
�@)i،  !دل -9� �N�م مq أ ،�FاMNدار ا� 
 � .2017 ،2 ط ا�MNا�F، وا�dP�� ،�)c! � ا�

10- �d  v�!"وم� أدب م�ت!ض، ا�!E"ا� ��cط�
 ا�I )�FاMNم� دار ،2ج )،1962-1830ا�� ،1ط ا�MNا�F، وا�dP�� ،�)c! � ھ
2009. 

11- �"Jم �,-� HA ،H�%+ زم!تZد@� ا!K��$ا !(��I !(rF!ووظ 
I ان��dا� ���!"Tرة ا��أ�P�"ان ا���dم��، وا�!cت ا�:� H�"+ا 
،��rz �(�"ا� 
cط��ث ا��"!��� ���I!EU ا�JAو ،V"�ا� ،�FاMN1995 ا�. 

12- �"Jم ،�a!� �Aن أ!DEرات ا���"�، و#)!د ا���)cم !rأ�- ��K ،!رض�ا�" ،�FاMN2006 ،2 ط ا�. 
13- � �"Nم ،H�U+!A ب!dTزم� "أZد@� ا!K��$!�"�� ا�ا� Hر م�Dcد م!K��$ا 
 N!ھ!تات" ا��اA{ ا��و�
 ا�"ت"� "،ا�qTم

�ان:  !�"��" ا��K!د@�c�A زم�Zد@� ا!K��$!�"�� ا�ا� Hر م�Dcد م!K��$ا 
 .ا�دار@� ا����م ���� د.ت، ،ا�qTم
14- 
��ة )،��T!�� )1980-2015 درا�T ا�MNا�Fي ا$��K!د  �R ا��و��� ا$��K!د@� اZزم!ت تbث�� ا��Jdي، م�ا+tم 

��T!م 

 أ�!د@"I د!K��$ا ،
T!�Eا� �����ا�
ا�d أم #!م�� ا��%���، و ��م ا��N!ر@� وا����م ا$��K!د@� ا����م . 
15- HAر، ا�Dcب، �%!ن م��!رف، دار ،1«م ا��ا�" ،�K2008 م. 
16- �N�م 
 . .www.almaany.com م��{  �R م�!ح ا�"�!�
17- H%+ ،ت�!Jz د!�AZا ���qkZزم� اw� ،���!"م�!+� ا� R�  }�� ،.http://www.darelmashora.com/Search م

 .20/05/2020 ا�M@!رة ت!ر@�
18- � �T�
 ا��I!JK أ qم ا���rJK، ا�"I Hط�
، ا�A��6ج ،1م« ا�، �"Dc"ا� ��A��ا� ��A���� �I!EUم، وا�� ت��¢، وا���

 .دت
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z8ا���ا :��Yq8$ا 
19- Chareles GIDE: "QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR LE COUTDE LA GUERRE?", 

REVUE d économie politique, N0 01, 45e ANNEE ,Janvier-Féverier1931. 
 ا��jا��:

1 !rرات أ��)cن و#)!د ا���"�، م!DEا�� �Aأ ،�a!� �"Jط � -م ،�FاMN!رض، ا��ا�" �K2 ،2006179، ص.  
∗ .��Tر HA ا��+"!ن �d  HA °�Iأ HA ن!DEا�� �Aا�-!م¢ "أ 
"�Tا�م!م ا�� Rإ� �d%� ن!DEا�� 
AbA ¨E�@ 

 ��dP! � وا�c(�، ا�MNا�F، ط 2 � .472، ص2017، 2 !دل ��@)i، م��N أ qم ا�MNا�F، دار ا�
3  ����@M�!A ¡Jأ�* ا�� ��t؛ +�� ت��rJKا� � �T�
 ا�"I دة�#�
 ا���ار@� ا�"I 1913و#��! ت,!رب V�-ا ا�tوو#�ت ھ ،

�JK�� أ��ب �a!� �"Jه مt�"أن ت� ��m ،!(�I رة��t"اث ا��+Zا }�"# 
I  م! ت� ��ط وھP-"ت�اث* ا� R�  * qاط ��NA
.�Jdا� Hم� 
I *#م« ..إدرا ،
A��ا� Hط�
 ا�I �I!JKم ا�q أ ،��rJKا� � �T�، ا�"Dc"� ا�����A 6، ج�Dc@1: ا�"

� ا��DE!ن و#)!د ا���"�،��A����80-81 وا��I!EU وا����م، ت��¢، دت!، ص صAأ ،�a!� �"Jص . م ،¡A!%13ا�"�#{ ا�. 
4 �  .472ا�"�#{ ا�%!A¡، ص  @)i، م��N أ qم ا�MNا�F، !دل �

  25وا�"�اz1348  ¡I�d!ن  23: مH ا��NاF� ا��a ،���!DE�ر ا���د اZول، @�م ا�N"�� #�@�ة م�Mاب 5r�!#1930 
م، وا��

�!ن اZول  *c�� ،�� �dT)! أ��ن #!DEا�� �Aاھ�� أ�Aول إ!+�kµوا(�Jم O�+و ،��%��rا� �P�%درت)! ا�!KI ا�؛ 
I ! �c%
:

 مUJd)! ا�%!A{ م! @�I ء!# 
"درا�T أ+�ال ا$��K!د ا�qr+�� مc)! وا�cK! �� وا��N!ر@�  �r%)! #�@�ة ا�"»�ب، وا��


 ا�U!��� " م�Mاب، عc�E@و Rو�Zا !(d+!a R���@ R�+ �N�c"ا� VF!T�. 25/01/1930، 1وتV��J اdTZ!ب ا�")��� وا�
�d  :v�t� ا�"!�v م�ت!1ص �Dc@و.)�FاMNا� 
I ��cط�، دار ھ�م� ��dP! � 1، ط2)، ج1962-1830ض، أدب ا�"E!وم� ا�

 ،�FاMNا� ،�)c216-215، ص ص2009وا�. 
6  

 م�P{ ا��Eن ا��(�@VA ،H ھI ،�FاMNا� !�!���I ��dPرھ! م�Kت O�!� 
#�@�ة ا�"»�ب: ھ
 ��m #�@�ة ا�"»�ب ا��

 
I !(� ر أول  �د�a ،�� �dTأ ��A�  ي 26/05/1930#�@�ةtم�ت!ض، ا� v�!"ا� �d  ذ!�TZا Hم q� *�I bPkم! أ �، وھ
 
I *أ� ��
 +�H أورد ز�T ��A` 25/01/1930، وھ� �Ja ��m° ؛ Zن �!�A O�� #�@�ة مMاب(29/05/1929ذI ،(

�ان)  ا�qTم#)����@ 
I ن!�� ا��DE!ن ر�EI م%! �@*  ّ�ون T��� وت�"�ت  �%1930Rأن أول  �د Aأ !(%Tّا ، أtھ ،
 Hث�qث"!ن وث !(cر م�a ،*rJK� لq�+$ا �E+qم Hن ت)ّ�ب م!DEا�� !Aن أZ ،!ھ�@�Jت ¢�Fر ¨Kُ� يtا� ��kZا

 – �د اZو�R طd�dP"�!A O�� ا�رz!د@� ا��!A�� JaZ!ب #�@�ة ا�qdغ، أم! اZ �اد ا��kZة dPI�A O�� إ�(!ء 32 �دا(

 �r�Iي I1931 -Nا� ¨+!K� ��A��ا� ��dP"ا� �a!k !@!,Eا� �@��A ة�@�Nا� O"ن)، اھ�!DEا�� �Aد@��@�ة أ!K��$؛ا  ��JA

 V# 
Iو ،"�E�!-د@� ا�!K��$زم� اZول" اZد ا��ا� ��+!��Iا 
I اtھ �Nو� ،!(�I رت�a 
)! ،  Pّ��إ �ادھ!ا���I�D ا��
 
I لq�+$ا �P�T09  ص ص1931م!رس ،¡A!%ا�"�#{ ا� ،�a!� �"Jم :�Dc@ .177-178�d  v�t� ا�"!�v م�ت!ض، ، و

̀ 216ا�"�#{ ا�%!A¡، ص �T ��Aم. زqTج ا� ،�FاMNا� 
I �I!JK2، ط 6، ت!ر@� ا� ،�FاMNب، ا�!���� ��cط�، ا�"T%� ا�
 .76ص

7  
I !(� ر أول  �د�a ��A�  �� �dTر: أ�c15/09/1931#�@�ة ا� }"�N"ا� �@�c�A O"ة ا�"»�ب، اھ��@�# `���، A�� ت

 "ت(I ،ي�FاMNا� Rc�قqkZ!A  ،���rن وا��$t-ھ� ا�!Dم V�� !(وت!Eوم V(Nوم� ا�!Eوم ���ا� Rرة إ�!Jت)! ا��ا�r!ض�� ود 

 ���Jط ا�!)� O�A!ت !"� ��A��ا� �«��!A O"واھ���+qaا�  !(cر م�a أن ��A ة�@�Nه ا�tھ O�Pّ ُ ،"�@�FاMNدا، 78ا�� 
 
I30/05/1933 !"��ا - ا�TZ!ذ م�ت!ض أورده؛ و��¢ (T-  
I O�Pّ  !(ّ03/05/1933أ� 
c�@ �@ا ا��!رtن ھZ ؛
76،�a!� �"Jم :�Dc@ .¥EI ص  �دا ،¡A!%195ا�"�#{ ا� `�T ��Aم، وزqTج ا� ،�FاMNا� 
I �I!JK6، ت!ر@� ا� ،

 ا�MNا�F(77صI ��cط�  .217، ا�"�#{ ا�%!A¡، ص 2)، ج1962-1830. و d� ا�"!�v م�ت!ض، أدب ا�"E!وم� ا�

��*، و��V ھ� أن @�,* ث� @��ر  ��* و$ @��T*، وأزم  ��* أزم! وأزوم!  ا{زم:م(��E مH ا$ز�� ���:  8 �r�!A i�ة ا��z
� أزم وأزمO @� ا��#V أزم)! أزم! وھ
 أz� ا��i و@R�  ¡�P ا�%�c اZزم�؛ �"! �I)! مz H�ة و�J¥ و#tب (I

�ر، �%!ن ا���ب، +�ف ا�Z`، م«Dcم HAا :�Dc@.¡1وض�،  ،�K!رف، م�101، ص2008دار ا�" �N�م :v�t� �Dc@و .
 }��  .15:30.ا�%! � 11/05/2020ا�M@!رة  ت!ر@� .www.almaany.comا�"�!�
 م�!ح  �R م
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�	��hازن  :ا��ل ا�"!���؛ مّ"! @J�ث اض�PاR�  !A ا��aZا Hم �U�
 أT�!ر ��ع أو أI Ï#!r"ا� ��dض ا��!r-�$ا �ھ

�د وا�qIسوا$q(�Tك، م"! @%d¨ ا�»qء  ا���!ج@b)c مH اq�kل ا���ازن H�A  ا$��K!دي،�، م"! @دي إ�R ا��
 
I ض!r-دي؛ أي ا�!K��$زم�  ا���!جاZا�(�@`، ا ��rا� H�%+ ةM"+ :�Dc@ .��!Pdا� 
I ��F!ر وز@!دة ھ!"U�T$ا 
I و���

 .3ا$��K!د@� ا��!�"��، ص
�ر ا$��K!د  9Dcم H!�"�� م�د@� ا�!K��$زم� اZب ا!dTأ" ،H�U+!A � �"Nم
 !تاتN!ھ" "، ا�"ت"� ا��و�
 ا��اA{ا�qTم

�ان:c�A "��"�!  �@د!Kد ا ا��!K��$ر ا�Dcم H!�"�� م�د@� ا�!K��$زم� اZ
 .7 ، صا�دار@�، د.ت!، ���� ا����م ا�qTم
10 .*%r�  
�رة وا��d�ان ا�c!م��،مH�%+ HA �,-� �"J، اZز 11P�"ا� ���!"Tان ا��أ��dا� 
I !(rF!ووظ !(��I �@د!K��$ت م!ت ا:�  H�"+ا

 ،�FاMNا� ،V"�ث ا��JA"!��� و�ا� �I!EU�� 
cط�  .74، ص��rz1995، ا�"�)� ا�
12 ) ��T!�� �Tي درا�FاMNد ا�!K��$ا R�  د@� ا��و���!K��$زم!ت اZث�� اbي، ت�Jdا� 
��ة م!��T 2015-1980م�ا+tم ،(

�ا�
، صdأم ا� ��م ا��%���، #!م����� ا����م ا$��K!د@� وا����م ا��N!ر@� و � ،
T!�Eد ا�!K��$ا 
I 
  .15ا�!د@"
�ر، ع  13cث!ء 4ا�qUم ا����A  06ھـ/1350 اZو�Rي #"!د 23.ا�K!درة @�� .1م، ص1931أ
�ر، ع  14c4ا�.*%r� ،  
�ر، ع  15c4ا�.*%r� ، 

  P!ء هللا ا�V"N و d� هللا  d� ا��ازق، أورA! مH ا�R�+ �,(c ا��Jب ا�d!ردة، ط 16��z1 }@ز�، ا�"��¨ ا�"�Kي ��

� !ت، dP"234، ص2000ا�.  
17  * �"Nب م! م�Jل ا�qk !%��I OErذ 131أ� v��I م��!ر
dھ   

Chareles GIDE: "QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR LE COUTDE LA GUERRE?", REVUE 
d économie politique, N0 01, 45e ANNEE ,Janvier-Féverier1931 ,p64 

18  °�K!ھ�ة ا��م O�!�)، ��ارات)! م-�Z �@M"!��!؛ d� !A!رھ! T�I �KEA28/06/1919!ي( ا�"c�E�ة، 12/01/1919
م"!  ا�"%و��  H ا��Jب (+�دت أراض�)!، �%"O م%��"�ات)!، �Mع qT+)! و+�د #�()!، �mام!ت وت��@,!ت م!���)

)! ��ارات وأ#�rJ ؛ ا��
 �� ت%�r� مH ا��K!رھ!،إ@P!��!#��)! تir�c ��د ا$ �d!ر �)tه ا�")!��، و�� تKc` ھtه ا�"�!ھ�ة 
 .249-240ھtا ا�"ت"�،  �¢ ا��.م.أ و�q م��I H%! وr� :�Dc@ .!��!P@�A%*، ص ص


 F!T�ا، ر�m و#�د  �dK اZم�، وھ� م! �Tدي إ�R +�ب  !�"�� ث!��� O �ّT مH ��!م)! اZزم�  19EA ة�Eا� ¡Pcم
 .r� :�Dc@242-243%*، ص ا$��K!د@� ا��!�"��.

  .13م�ا+
 ا��Jdي، ا�"�#{ ا�%!A¡، ص 20
�ر ا$��K!د  21Dcم H!�"�� م�د@� ا�!K��$زم� اZب ا!dTأ" ،H�U+!A � �"Nم
 7"، ا�"�#{ ا�%!A¡، صا�qTم
�ر ا$��K!د  22Dcم H!�"�� م�د@� ا�!K��$زم� اZب ا!dTأ" ،H�U+!A � �"Nم
  18-17"، ا�"�#{ �r%*، ص صا�qTم
  .1. ص26/05/1930، 1ع ��K!د@�"،ا�"»�ب، "اZزم� ا$ 23
. dI��م! �!�O تK�ر �k V"�¢ ت»��ت OJdabI تK�ر �V 1. ص03/06/1930، 2ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، 24

 .ثqث!ء
  �r%*. ،2ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، 25
�ر ا$��K!د  26Dcم H!�"�� م�د@� ا�!K��$زم� اZب ا!dTأ" ،H�U+!A � �"Nم
  .19¡، ص ا�%!Aا�"�#{ "، ا�qTم
�ر ا$��K!د  27Dcم H!�"�� م�د@� ا�!K��$زم� اZب ا!dTأ" ،H�U+!A � �"Nم
 .13"، ا�"�#{ �r%*، صا�qTم
 .1. ص26/05/1930، 1ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، 28
  ، ا�"K�ر �r%*.1ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"،29
 �ر �r%*.، ا�"1Kع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، 30
 ، ا�"K�ر �r%*.1ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، 31
 ، ا�"K�ر �r%*.1ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، 32

 ا�"!د@!ت وVّ(T م��(�*، �@K!�* إ�R م%��ى  !ل. 33I د�rة ا�!�+ �%ّ@ �c@�"ا� 
I Va!Jر ا��Pأن ا�� ��m  
�ر، ع  34cث!ء 4ا�qUم ا����A  06ھـ/1350 اZو�R#"!دي  23.ا�K!درة @�� .1م، ص1931أ
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�ر، ع  35c4ا�.*%r� ر�K"ا� . 
36  }��، .Jz H%+http://www.darelmashora.com/Search!ت�، اAZ�!د اw� ���qkZزم� ا�"!���، م�!+�  �R م

  .17:00.ا�%! �20/05/2020ت!ر@� ا�M@!رة 
  . 74مH�%+ HA �,-� �"J، اZزم!ت ا$��K!د@�، ص 37
 .1، ص25/01/1930، 1#�@�ة م�Mاب، ع 38

 ا�"K�ر 39I اب، ع و#�تMة م��@�# :�Dc@ .Rc�"م� ا�!E�Tم ا��ة؛ ��@�Nا� 
I ورد !��dPم bPk ن�، t�T"1ر"، و�� @�

.*%r� ر�K"ا�  
  .2. ص25/01/1930، 1م�Mاب، ع 40
 .1. ص03/06/1930، 2ع  ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، 41
42K��$زم� اZ2ع !د@�"،ا�"»�ب، "ا.*%r� ر�K"ا� ، 
43  
I و#�تVaZا" ا��Iزا".  
�ال ا��ا���k"، ع 44+Zاب، "اM1، ص25/01/1930، 1م�. 
  ، ا�"K�ر �r%*.1#�@�ة م�Mاب، ع 45
� ا��DE!ن و#)!د ا���"�، 46Aأ ،�a!� �"Jص  م ،¡A!%146ا�"�#{ ا�. 
 .2، ص#1930�@���  15ھـ/�ra1349  18، 8ع ا�"»�ب، "ا�z�اد اZزم� ا$��K!د@� ا��!�"��"، 47
 ، ا�"K�ر �r%*.8ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@� ا��!�"��"، 48
 ، ا�"K�ر �r%*.8ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@� ا��!�"��"، 49
 ، ا�"K�ر �r%*.8ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@� ا��!�"��"، 50
 ، ا�"K�ر �r%*.8ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@� ا��!�"��"، 51
 .1ص ،26/05/1930، 1ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، ع 52
. dI��م! �!�O تK�ر �k V"�¢ ت»��ت OJdabI تK�ر �V 1ص ،03/06/1930، 2ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، ع  53

  .ثqث!ء
�ر، "تbث�� اZزم� ا$��K!د@� ا��!�"��  �R ا�rc%�� ا��!م�"، 54cث!ء ، 4ع  ا�qUم ا�� 06ھـ/Z 1350و�Rا#"!دي  23ا�K!درة @

 �A���  .1م، ص1931أ
�ر، "تbث�� اZزم� ا$��K!د@� ا��!�"��  �R ا�rc%�� ا��!م�"، 55c4ع  ا�.*%r� ر�K"ا� ، 
�ال ا��ا���k"، ع م�Mاب، 56+Z2ص ،25/01/1930، 1"ا. 

 ا�Dc@ .td# VaZ: م�Mاب، 57I دة�#��ال ا��ا���k"، ع م+Z1"ا.*%r� ر�K"ا� ،  
 .1ص ،03/06/1930، 2ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، 58
�ر، "تbث�� اZزم� ا$��K!د@� ا��!�"��  �R ا�rc%�� ا��!م�"، 59c1، ص4ع  ا�. 
  . 1ص، ، ا�"K�ر ا�%!A¡2ع ا�"»�ب، "اZزم� ا$��K!د@�"، 60

ا�qTم+%�T Hي، ا$��K!د  61  M�، 1، ط-م�K-ا�c�T�ر@� ����!ب،  ا�c�T�ر@�)مd!دئ وF!Kk´ وأھ�اف(، م�

 .165-160، ص ص1998
 (مd!دئ وF!Kk´ وأھ�اف)، ا�"�#{ �r%*.ا�qTم
 +%�T Hي، ا$��K!د  62
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The historical structure of the Kurdish authority in Iraq 
1918-1991  
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 �L :14/01/2021ر&K ا�M-�ل  �L 29/08/2020ر&K ا�ر�Jل:
 

N+	ا��:  
7 �� ا�A	�ة ا��	�?	 ـإن ا��">� ا��!رد9� ا�&�&8""	�BC �D �#	Eل وط�#D دور �H� (اق�رد?��ن ا�#!$ �	"
�(إ  �D

 نX�TY� �BC	�D �H" ا�&��W. ا��VاUو ا��TEء ا���رNH� �R9ه ا��">�P!ل  A&�9!ر ھNا ا�MAEو�B�ق اLو?K. ا
	�	Z�نا�� MAEا ا�NH�:�&ھ ، �  �H� �� ��ھ� أھ� X�TY� و�!دھ� Dو�D ا���ر9^؟  وأX!لور Nھ] ا��">� ا��!رد9
  .&HT` ا���ر�R9 ا��A"	"�ا�ا�D ���&�Y ھNا ا�Y MAE"_  و
� ؟ا���ر9^

�����Oت ا����	ا�) : �  .ا���ر9^ ؛ا��!رد ؛
"	� $!رد?��نإ ؛ا��!رد9�ا��">
Abstract: 

The Kurdish authority represented by (Kurdistan Regional) has an effective and natural 
role in the formation of political life in the Middle East for the time being. This research 
focuses on the historical construction of this authority and the elements of its formation in the 
past. The main question of this research is: does the Kurdish authority have its origin in 
history? What are the most important elements of its existence in history? We relied in this 
research on the analytical historical approach, using original historical sources.  
Key words: Kurdish Authority; Kurdistan Regional; the Kurds; History. 

:���Mا��  
�	?�	? �� y �D&�ل ا�#�اق، C �D x"�BC�#	T	�ت ا�v�ن  $!رد9� إ
"	� $!رد?��ن ?">"v��� zEy

 �D {9�B#ا� |&Y�&	"
، وP�_ ا���ا�Yت وا�&�~	�ات ا��	�?	� ا��� ط�أت Y"_ ا�&��!ى ا��و�� وا�
 �
���د9Uوا �
#�H ا��Z	�� وا��Eرز �D ا�&#�دUت ا��	�?	!&7 ��&�C xزا�Uو .�	
ا��ا�"� �"�و�� ا�#�ا

� و. اLو?Kوا�#���9� �D ا�#�اق وا�B�ق 	"&Y ءإن�T7 �D ��Cت ��  إ
"	� $!رد?��ن وا?�&�ارھ� ا��">
�D�X �Pر {� x�R&C [7 ،<T&ا� �D ا��!ردي �#B"� [9!<ا���ر9^ ا�،�v  �X�TY _"Y د�&�YU�7

 �	�!��
� وAC�ر9� و	R9ر�C�  .ا�ن، د�H�#D ��?�&�ار إ�_ وإ����	
:TU-أھ��� ا�  �� ا�B�ق اLو?K ا�&&�"�v<T� �D ��� أھ&	� ا�MAE إ�_ و�!د ?">� $!رد9�C

����7�ا�Yت �	v&م ا��Y �D �� وا��و�م1991. 
�C [E?	� ا��">� ا��!رد9	&	"
� ، $��x ا���ا�Yت ا�	

E!لY"_ 9} ��!رد D	�H، 7] $�ن ا��!رد ���CEور Y"_ أرا�W $!رد?��ن، و�} �	� أي دور �" 

� وا�	�!��vوا� �	R9ت ا�#!ا�] ا���ر�Y�? و��} 7#� أن ،�H�Z�����D إ��Bء إ
"	�  وا�����	� �A�ر9
��. $!رد?��ن، أدى ا��!رد دورھ� وا�E�!ا و�!دھ� ر�� $8	� �} ا�&�B$] ا��ا�"	� وا��Rر	  
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:TU-ا� ����(Vا إNھ �	89 MP�Eا�  ،�� T7و��Y�HTة أ?�"	"&Y x��$ [ھ : �	"
�ء ا��">� �D إ
� و$!رد?��ن 	?�	? �D�Xإ ،�v<T&ا� �D ت�Yا�ازاً �"��Dأن آم �R9ر�C |&Yور وN� �H� أھ�و�� ھ� ؟ 

 �D �   ؟$!رد?��ن إ
"	�ا�#X�T� ا��� ?��Yت �T7 _"Yء و�C!9} ا��">
:X-ا��� YZ,ھ!  ا�� ،MAEا ا�Nھ �D �E�&ا� `HT&ا�إن ا�T&H `ا� �R9ا���ر ،�"	"A� د�&�YUل ا�� {�

� NH7ا ا���د.	R9ا���ر |Z��!وا� �	�!��vص ا�!�T7#� ا�  _"Y  
 ا��!رد9� ا��">� �BC	�D [ أ?�?� دور �X�TY �H�، $�ن أر#7��}  ا�MAE 9���� :ا�- TU��Uور

�D اق�و ،ا�#�C�9 �&$ ھ�:  ��T#ا��R9ا���ر ،��!��vا� �ا�8!ري، ا�#� ��T#ا� ، ��T#ا�����ا��.  
و�D ،  |"<9 ا�!
�� x�z إن إ
"	� $!رد?��ن ��>"� �~�ا�D و?	�?�: ا��,\� ا���ر&+$  -1

� �D ا���� ا�v!�� ا��!ردي	7!T?� $!رد?��ن ا���	?�	�ن ا��	ا ا��Nھ _"Y�&y �D �v9 ن�	وھ! $ . �ل ا��و�
P��� �"E9و ،�	
�، أ�� ا���ء ا�B&��� �} %17) أي (z� )73.618 �$2ا�#�ا	
) �} ��&] اLر�W ا�#�ا


W �vC �H&} اLرا�W  ،$!رد?��ن ا��E�ى�yو ،�D	&8] ا���ء اE$L� ��v9 �HT دا�] اLرا�W ا���$	
�و�HY!&�&7 9�&_ ��ى ا��!رد 7ـ $!رد?��ن  ،و��ب $!رد?��ن y �v9&�ل ا��و�� ا��!ر9� ،ا�9�ا�	
  . ا��E�ى 
� أ�Pاث �����	� �D ا�#�اق �7أ 7#� ?"� $&�>"� ا��	�?� ،إ
"	� $!رد?��نإن و")1990-1992( .

�و�T7ء Y"_ ھNه ا�PLاث x"�BC ا�<"�  ،�	Z��vوا� �9N	�T�وا� �	#9�B�ا� �HC��?V&7و �	"
�7 �#7 �&	D x	&?
�، ا�"~� ) �} %9، و�B9] ()2$� 41.939وا�Nي � �"E9��z�P ( $!رد?��ن ا�#�اق،	
اLرا�W ا�#�ا

�  . )1(و�	�)z ھ� ا��!رد9� وا�#�7	�، و�H�&X�Y أر7	] (ھ ،ا��?&	
��vا�7 و� ��T#��R9ر9^ �، ھ!��ر�C �7��C � وإ�E�اط!ر�9ت دول 
E] �} و�H"EvC ا��!رد9� ا��">

�D ق�Bا� K?وLا.  
�� أو  إن ا��">� ا��!رد9"v��� ت���	أ?&�ء ��#�دة و$ xAC ،�v<T&ر9^ ا��C [Pا�� [$ �D دة!�!�

#7� ��">�ت أ��ى�C، دوا�!�! �R9ا���ر ���#] �} إ
"	� $!رد?��ن 9��	� و9�#��] �� "�">� ا��!رد9 ،
.�&� �  ��B$] و���y �Y�ق أو?>	

  ،�9�vا���ر9^ ا� �D x��$ل�#D دور �H� دة و$�ن!�!� ��D ر?� ��&] ا�PLاث  ا��">� ا��!رد9
{9�HT} ا�	�7د �� 7 �v<T� �D ت���  2600ا�&�ن)  �D –(دول  و
� ظH�ت .ا��� v<T&ا� �D د�	ا�& [E


!C�7?� ?!�7ر x
� �D ذاك ا�!Dو�#� x��$ ��أھ� و�} ، و7#�ھ�)2(ا� ¡"C ">�ت�3(آوان وا��ول ا�(، 
{		E�!"و وا�{	C!4(وا��( {	ر9!Rوا�)زھ�، )5�وأ7 �D ^9�9، ا���ر�vھ� ا� �- 612( ا�&�د9� ا��E�اط!ر9

. وv? �#7!ط ھNه ا�&�!?K ا7L	� ا�AE� إ�_ -ا���ر?�- ا�#��7 ا�"R	��AC {� ` وا��	���x ،)م.ق550
 �E�7 {و�� ،�ا��و�� ور���H إ��رات C!زY xY"_ ا�&�ن ا��!رد9�، وx"��#C �� ا�&�~	�ات ا��	�?	

� ا�&��&� وا�#T	� �v"!ى ا� ���دما�	
�Bوا� �� $!رد?��ن~�7	v<T� |&Y �D )	���!9 {		<��	Eوا� {� {	
� ا��!رد9� ا��ور�	�  �} ا�B�ق)، وا���?��		} وا&�L	T		} ،ا�~�ب<"�"�)6(.   

� ا�?��	�	}، �7أت اLو�Wع ا��	�?	� �T� �Dط| ا���اع و	?�E#وا� �9!�Lا �D�Rر ا�!Hظ ��
 �D �� $!رد9<"? �	?�C ����� �	~�CK	?!ا� �ز  ،ا�#��بو�} ا7�E?Lاء ا��9} ا�?��� ، ا!�Pا

�"�R&اق ا��YLس وا�T�� وإ7#�دا�?�م،  �� Y"_ أ?�س¤	
�Bت ا��Yا�ا�� -  �v<T� {� �&9�vا� �ا�~�7	
 ،K?!�&ا� �	7Lا �AEا� [Pل و?!ا!W��Lب ا�إ�_ ا�~ �H��v�ه $!رد?��ن وا�Nبھ�E?Lا ��$x Y� ً��

Y ء!B� �D ً�	�	Zدر� �HT� ،دي�	ا�& �y�#ن ا��vا� �D �� ا���رات �} ا���رات ا��!رد9	�RE7(ا�( 
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�� )9(وا��Bاد9� )8(وا��واد9	H9!T�A10(وا�( ،�و�} ���� آ�� و�}  . ا���راتو�	�ھ� �}  )11(ا��و?��	
� ، و��HTا�?��	� �7ب ا���ص �"�9} ا�?���، X#�ت �Ry	�ت و�&��Yت $!رد9� Y"_ ھ�م ا��">

� �D ا�v�ن ا��Aدي BY� وا?�>�Y!ا ��ل D��ة 	E	"ا�� �"&A"� وا��C {9Nا� z�"Z�Y9!�7 وLح ا��9} ا�X
�<"? [	�BC ة�	��  ا?��	� وv<T� �Dy أھ� {� ،�	7!9Lا ��م و��� وا��!دان وا�	&} �7?� ا��و�

� ا�?��	�، وا�&	�ة  �ت،�&	�ات ھNه ا��">D�R"� �H�	#EC �D �"v��� zEy x��$?ى ��ر��Lا�H� ا�<"�� 
ا��!رد9� C"#� أدوارھ� �D دا�]  �">��B7] طE	�D �# ا�&�Tط| ا��� و��وا D	�H، و�} ھ�T �7أت ا�

  . )12(ا���ر9^ ا�?���
�7 ،{	E�9 ،M9�Aر9^ ا�#�!ر ا�!?>_ إ�_ ا���ر9^ ا��C {� ل�v��U�7ن و �X�اع ا��و�� ا���!9

� ا�8#&��	� �C �Dر9^ ا�M9�A $�نوا��و� �Xه ا���رات وNھ �	Yو�B&7 {	�اف $"�� ا��و���Yا �D ً�EE? اع
H� ءU!اء ا��y _"Y �&HT� [$�&�9 ا����
� Y"_ ، و�} ھNا ا�&T>"| �7أ �} �B�7 وا��اع ا�~�

����9�ان وھ�9&� ا���!9	Y {"_ �9 ا� ،$!رد?��ن �
�&��&8#1514 x		�Y �D {م و�#7 �#�$ ،
ا���ء اE$L� $�ن �} ��	� ا�#8&��		} وا���ء اXL~� $�ن xAC  ،$!رد?��ن ا��E�ى 7	C {"¡ ا��و��	}

9� ا�A�ب ا�#��&	� اLو�_ �Yم �H� _�P �	�v�ا ا�Nھ �}، وا?�&	ا���!9 ��P1918 . !ن و7#�ھ�	ا�#8&�� �
أ
� ا��">� ا���رات ا��!رد9� �Y �Dم	Yو�B&7 1516 ونVy إدارة �D �#	E<ء دورھ� ا��<Yوإ ،

ھNا ا�
�ار �C ا��CUق "Y	W z&}  .$!رد?��ن، �� اU?���دة �} ھNه ا���رات X �D�ا�HY �� ا���!9	}
�� 7	} ا��">�ن و�&�	} إ��رة $!رد9#
!� �v	ا�. و)13(و� _"Y��� {�  N	�TC �D ات�و�~ [$�B� د!�و

�	P x"د� �Hأ� Uإ ،�v	�!ه ا�Nھ  _"Y �ا���T	C _�P N~	� �§�م ا��و�� ا�8#&��	� �} ا����9�$� إ�_ ا�&�9�$
  ). 1839-�91821 ا��">�ن �A&!د ا����8 (

�} ھ�T �7أت ا��و�� ا�8#&��	� ���7ء وY!دھ� ��Cه ا��!رد وإ��را�HC و�C إ?�vط وا�Pة C"! ا�L�ى 
  .)�Y _�P1850)14م 
#��9 �} ا�إU أ�z ھ�Tك 7	} ا�#8&��		} وا���!9	}، ا�Nي دار  ����اع ا���!ي� T���Y"_ ا�و
	
��CU}���ھ� ا�و �تا	} ا��و��	زھ�، 7�أ7  ��vP _"Y!ق y#� $!را�&��و�Yو�B&ا� �HC�E��د?��ن و��  {�

�H&ت اھ�	
��Cة ا�Y زھ�و ��ل �	
��Cو�_ 1639اLوم ا�Wأر �	
��C1821، وا  �� أرW�وم ا���8		
��Cوا
1847)15(.  

د�] ا�#��] اLور�D �7  �� ذ�¡،و�T� NT��� ا�v�ن ا���?� BY�، �7أت ا��و���ن �HTCر دا�"	�ً 
K?وLق ا�Bا� �v<T� �	�� �9�AC xAT? 7#� أن  �D �X�و�_ ر?�ا�ا��Lا �� ?�A  ��9�ب ا�#��&		
��Cا

�.�� �9�AC �D	� y#!71916	} $] �} 7�9>��	� وD���� ورو?	� �Y �Dم  )16(7	�! ?�زا�!فv<T&ب ا�  
x��$ {9�B#ن ا��vا� �D K?وLق ا�y دول �<9�� ����z&?م ر�Y _إ� �	BC ، دا�!�! ? �� أ9<"

� �"�!رد"v��� zEy أو �"v���. {	7 رد?��ن!$ �	�vC �Cو ،�HTو� ���A��&ان  ا��ول ا��وإ9 �C�$	� و?!ر9
� �D ا�&T. و�} إ�Pى ا�E?Lب ا��� أدت إ�_ �Yم �P!ل ا��!رد Y"_ دو��)17(وا�#�اق	�!vا� �H ھ� ،�v<
�ا��	�ب 	Y�y �<"� �أي D �D��ة ا���ا�Yت  .)D �D1850 -1916��ة ( ا�&�&8"� ��U�7رات ا��!رد9

 �  .ا�B�ق اLو?Y K"_وا�&D�T��ت وا����ھ&�ت 7	} ا��ول اLور7	
2- $^�^�Mو: ا��,\� ا� ��v�،ر!A&ا ا�NH7  ��ا� �
	�ت وا��T!ص ا��?�!ر9��CUا�&#�ھ�ات وا ¡"C

�!د إ
"	� $!رد?��ن!7 ً�Dا��Yا {&��C ��وا� �	

x دY&�ً  ،أ
��HC ا��و�� ا�#�اU �	�!��vص ا�!�Tه ا�Nھ 
��§T7 �	

E] ا��و�� ا�#�ا {��H	 ) ��"&دهو)، 1958-1921ا�!HY �"�R&7 ري!H&�1958} ( ا��-
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E] 7~�اد، و��} ھNه  ). �7�ف ا�§T� �Y {Yم2003 {� �
E<C	| ھNه ا��T!ص Y"_ أرض ا�!ا
T?و �v	و� �#C ص!�Tا��� ا��!رد9<"�"� ً�	Y�y ًا� �	
  .دا�] ا��Aود وا��	�دة ا�#�ا

�H
!vP �� ا���  ،و�} ا��T!ص اLو�	� ا��� &C��H7 ¡ ا��!رد 7&&�ر?	"A&ا�دارة ا� |P ھ�
� ا��L ا�&��Aة Y"_ ا�E�Y [E
 {� xP��
� �U�7��ام �H7.ا	
�، و�H#Cت ا��و�� ا�#�ا	
  �و�� ا�#�ا

�  ا��و��، �BC	] 71918#� ا���Hء ا�A�ب ا�#��&	� اLو�_ وھ�9&� ا��و�� ا�8#&��	� �Y �Dمو	
ا�#�ا
9� 7~�اد وا��E�ةY"_ ر$�م و�9U	8Y {&��	�	} ھ&�: Uو ��Lا �E�#"� اب���Uار ا�
 ���Y �Dم  7&!

� ا��A�ر9� ا���$	� ز��م ا�L!ر �D اW��L!ل، وا?�>�xY . و�D ا����)18(1920$�Aا� x�!C �ا�� �
 �D �	$�C �9� �T71923ء �&H!ر9Uو x	v7} . و	7 �v"#� [X!&ا��	$�Cاق و�ا�# �H	"Y زع�T�� �v<T&$ ،

[$ �H	"Y �	vPL�7 ���<9. $&�ن. �$��و�ب وا���ا��!رد و7#�ھ� ا�# {� [X!&ا� �9Uن و��? �	E"�� �&�
� ادى <��7�D	} ا�&��TزY	} إ�_ E�Y _إ� �	�vه ا�Nھ �Dر��L�7ورھ، وا� ��
x  �E�Y��Lر?�ل 7 ا�
 �D �9U!إ�_ ا� �"v��� ��!ا��HE ا��	�?	� و ،1925ھ	� �D�$ �� ودرا?v<T&} أھ��� ا�	7#� ا?����ء 7

 �E�Y xXاً ����، وأو�9�vC ��	Hا� x#Dر ،�	Y�&��Uوا �
���د9Uوا �9� وا�#���9U��7 و ��Lا
� T�7�	| �� ا��و��  .ا�&!X] إ�_ ا�#�اق	
ھNا ا��U&�م $�ن B7�وط، ��HT ��9 أن C"��م ا��و�� ا�#�ا
7� Y"_ ا�#�اق، 7ـ ،ا�E�9>��� ا�#§&_��T� �� �"�!رد" ��B	]$�و�	"A&ا�دارة ا�"  �H
!vP ام��Pوا

� $] �} ا�#�اق و7���<9	� C _"Y"¡ ا�B�وط، vDو�!ا ،�	�!vظوا� �D ار ا����
� و�	Hت ا��P��v� [
 ،��Lا �E�#"� م�Y �	
9� إ�_ ا��و�� ا�#�اU!ا� x&1926ا��#Dا��� ر ،�9!T�ا� �ر9�v�ا� �إ� _"Yو .� �H

� ا?��vل 	
� اP ��L!ل ا���ا�H&� 7�"¡ ا�B�وط، ���x ا��و�� ا�#�اE�Y _اق إ��وا�# �	9>���7 {� [$
�&"�� �D ا�#�اق �� 9!ف 7�"¡ ا��#�Hات �D ظ] ا�T§�م ا�&�$�ي ا�Nي . و��} ا�T§�م ا)�Y [��$1932)19م 

� و�� 9&�ر?!ا ھNا ا�A|، و��} 1958-1921$�ن ?��Zاً D �D��ة (	"A� إدارة �). و�� 9� ا�B#� ا���دي أ9
<"? {	TvCو �TY�B� ا��!رد �HT� ا?���د ،�� دو�	v	و� ªTا ا�Nھ �v7� رد?��ن!$ �	"
  .�D �H1992 إ

�1958ا�T§�م ا��&H!ري �Y �Dم  �� 
	�مو	

x �"�و�� ا�#�اV&ا��?�!ر ا� �
ن ا��!رد ھ� �7، ، أ
�، وھNا �D ا�&�دة ا���8	� �} �ª ھNا ا��?�!ر وD	�H ا�&�دة (	
v9!م "): y3�9¡ �"#�ب �D ا��و�� ا�#�ا

9�P ���	Xو �H
!vP ام��P�7 �D�$ {	T} ا�&!اط	أ?�س �} ا��#�ون 7 _"Y �
��HC وE�#9� ا��	�ن ا�#�ا
�	
� W&} ا�!�Pة ا�#�ا	�!vا� �H
!vP ا ا��?�!رNھ �v9ا ا�!ط} وNھ �D ء�$�y اد�$Lب وا�إن )20("ا�# .

 �H��7 رد!�"� ��X!ا� �"<���	�!vا� �H
!vP �Hء و��$�y،  ھ��
���ً  x، أAEX!ر ا�#�ا
�ا��?�أ
��!�Aا� �� �HCا�	��Cو �H�!H�� ل!P وض ا��!رد��C �&ط�� ً�	�!��
 �	
   .ا�#�ا

� آذار 	
��Cھ! ا ،M��8ن ا�!��vا� ªT1970أ�� ا� �D �� ا��!رد9$�Aوا� �	
� ا�#�ا�!�A} ا�	7 ،
� ا���د9� W&} إط�ر ا���A ا�Nا�C، وY"_ أ��ه ��ء �D د?�!ر �Yم 	�!vا�&>��� ا� |	vAC1970 �TEا� �D ،

� ": )ب(ا�vD ���R�ة 	�!vوا� �� ا�#�7		�!vوھ&� ا� {	�	�	Zر {	�	�!
 {� �
9��!ن ا�B#� ا�#�ا
 ،�� W&} وا��!رد9D�$ ت�	"
¤� �Yو�B&ق ا�!vAوا� �	�!vدي ا��ا�� �#Bق ا�!vP ا ا��?�!رNھ �v9

�	

��!ن ا���A ا�Nا�C ) 33( . و7#� ��ور أر#7� أY!ام أxT"Y 7~�اد 
��!ن ر
�)21("ا�!�Pة ا�#�ا |	E<��
D �11  و�_: 1974آذارLا�&�دة ا �D ء��� ا��� C�&_ $!رد?��ن ��P _"Y ا�Nا�C". وv<T&ا� [�AC" .

� ا���A ا�NاC �C�� �} ��ل ا�&���� "، �7ن 12/ 11، 10و��ء �D ا�&!اد v<T&� ة�y�E&ا�دارة ا�
�9N	�T�وا� �	#9�B�ن"ا�!��v"� M��8ا� ��vء ا���� ا�C ، ��A>�ق إ�_ ا�#�
�ت 7	} ا)33( . وv<Tو� �$�&�

� ا��!رد9� اE�Y�ت ھNا ا���اء �} ط�ف وا�P، ھ! إ��Aف �"�وح $�A} أن ا�� ���ا� _"Yو ،�CاNا�
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� �� ذ�¡،	
��CUو��} ا �	
��CUه اNH� �	Z�HTا� ��	�T�7?�  ،ا� �	"A� إدارة x"�y �	
� ا�#�ا�!�Aھ� أن ا�
�#9�B�ي وا�&�"� ا�N	�T�22(ا�&�"� ا�(X x��$ �9} ، وان �� M	A7 ،ًا���P	�ت ا�&�"�	} ��Aوداً 


�ار �} 7~�اد، و�� $8	� �} ا�&�P§�ت P!ل أداء ھNا  _�P ن أو!��
ھ�Tك أي اY��اض أو إ�~�ء أي 
�	
�  .ا�&�"�، ��zT $�ن 7&7�8� �!اة �"�">� ا��!رد9� دا�] �Pود ا��">� ا�#�ا"P�� �CاNا� ��Aا� �EXوأ

!��vد ا�!�� ?">��H ا��� أرادوا أن 9&�ر?!ھ� أ��ى �} ��اP] ا�!	Y!و� �H
!vPاق و�ا�# �D رد!�"� ��
�، و
� ا?���د ا��!رد �} ھ9N} ا�&�"�	} �#7 "P�&ه ا�Nھ �D1991 �"�&ا� �9�T7 x��� M	P ،

� إ
"	� $!رد?��ن�!�A� يN	�T�ا�&�"� ا� �9�T7ن $!رد?��ن، و�&��E� �#9�BC.  
� ا�8!ر9�  إن: ا��,\� ا��aري -3$�Aوا����ت 7&�ا�9�Y [Pة �H���� �D �}  ا��!رد9� ا��A�ر9

� ا�B�ق اLو?K، وvC�	� $!رد?��ن 7	} دول  �">�و7#� إ7#�د ا� .أ�] ا�v�?Uل<9�� {� �ا���د9
�، وإ��Aق ا���ء ا��T!�7 �} $!رv<T&ا� �� ،�	
ا�L] ا�v!�� �} أ�]  T9>�¬د?��ن ���7و�� ا�#�ا

� ، و1932��TYا�v�?Uل �Y _�Pم 	7!Tرد?��ن ا��!$ _"Y zCد�	اق و?�ل ا�#�v�?�7 ��Lا �E�Y ت�
� أ
� دا�] �Pود 	�!vق ا�!vAا� [	� [�� أxAEX �} أ	���Tا� �HC�	�� �7ن �P	�HT اxA�C ا��ؤ9� ا��!رد9

 .�W�Aا� x
� P�_ ا�!A"�&وا� ��، وا?�&� ھNا ا���Tل z���y�7 ا��"&		
  ا��و�� ا�#�ا
، U?	&� 7#� ا���Hء )v9 )1882 -1956!ده P	N�T ا�B	A� ^&!د ا�E�ز���إن ا��A�ك ا�#���ي $�ن 

 ��. وY"، واP��ل و9U�� ا��E�ة و7~�ا1918 اLو�_ا�A�ب ا�#��&		��<9�Eات ا�!v�9 ا� _"Y ه  _د�أ�
� �H7 �&]ء ��#�?�� ،([X!&ا� �9U!7 �� (ا�&�&8"	7!Tات إ�_ $!رد?��ن ا��!
ا?��Y_ ا�B	A� ^&!د 

��اء ا�A�ب.ا���اغ  �7!�T&ط| ا��T&ه ا�Nھ {� �إن أھ�اف ا�B	A� ^&!د  7#� ا���Aب ا��و�� ا�8#&��	
 �H9�� {�9 �� {		��<9�Eو��} ا� ،�	��<9�7 �9�Y�7 �� �T7 �Dء دو�� $!رد9AWووا �A9�X x��$ �	�Aا�

 {Y �&ر� ،�H	ل إ�!X!ا� �H��E�P �D {�C �� ��ط| ا��T&ه ا�Nھ �� [��#�"� �AWوا �ذ�¡ ا?�>�xY رؤ9
 �9Uط| و�T� �D�$ _إ� �Hط�EW وإر?�ل ،�7�9>��	� �� ا�B	A� ^&!د ا��	>�ة Y"_ ا�&�Tط| ا��!رد9
 ً�X�� �
���د9Uا �Pا!Tال ا�&��&� �} ا�!Pأ �	C�C [�
	�م TC§	&�ت إدار9� �} أ {� xT�&Cو [X!&ا�

  .)C)23"¡ ا�&�Tط| ا��� $��C x#��� �} و�9ت ا�A�ب ا�#��&	� اLو�_
 �� �� ا�B	A� ^&!د C&� 7��م وط&��	�، �Y [7رض ا�B	^ ا��	�?	��<9�Eت ا��
�� �C} ا�#�

#x 7#� ذ�¡ !D ،�� ا��!رد9� P _"Y��ب �����HA ا��و�		�vا� ¯	&H�7 �7ؤوا �Hأ� �#y ���#7 �	��<9�Eا�

� �Y �Dم 	��<9�Eات ا�!vا� �	7 ^	Bا� ��7? xH�ا� �9���Y ت و�#�رك�yو�T�1919ن ، و����?�Tإ�_ ھ z	
�،   .�Y _�P1922م 	7!Tص $!رد?��ن ا��!�R7 �	��<9�Eا� ���ل ھNه ا�&�ة اy xA�C	��BD ً	��ً ا��ؤ9

 {� ���&Bا� �<Bا� �D أ�� .�	

9U!7 �H�� ا��E�ة و7~�اد ا�&�&�ة ���7و�� ا�&"�	� ا�#�ا�Aوھ� إ�

� ا��A�ر9� ا���$	� �D ھNا ا�!$�Aا� x���D ى�Eا����رات $!رد?��ن ا�� xvvP M	A7 ���#Dو �<B� x

� و�9�Y �HZ��"Pة	��<9�Eات ا�!
 �W  ى ا��!رد�� �T9ا�� �Y!ا?�~�ل ا� {� �D!ا��#�، و� �"�R� _"Y
 [�� �z �} أ�!�P �	?�Cو _�T&د �} ا�!&A� ^	Bع ا���
E] اCL�اك، ا
��T ا�E�9>��	!ن 7!�!ب إر {�

�.ا�!
!ف أ��م ا��	�ر ا���$� ا�&����D �Y ا�v<T&   _"Y �و7#� ا�#!دة، أ?� ا�B	A� ^&!د z��!�P ا���8	
 �D اك�CL!ن �� ا	9>���Eا� |�Cو��} �� أن ا ،�أ�] أن ا�E���<9		�#9 �� {�W!ا Y"_ و�!د ?">� $!رد9

� �!زان �Yم 	
��Cا  1923ا!W��Y7] ا ،zYو�Bو� ^	Bا����9ة، أھ&"!ا ا� �P!ل �Pود ?">� ا��و�� ا���$	
��Dأ _"Y _�P م�Y �D اN� .�� $�د9"v��� ��v� �#7و��  1924ره وأz��#D ا��� $��E? �D x	] إ��Bء �&"�
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ا�B	^  إ��اج �} ?���دة �} C��H���? ا�#���9���9�y7Uة 7	} $� وD� �� ا�E���<9		xT�&C ،{ 7�9>��	� و
 �D �$�� �E�#C x��$ ��وا� �� ا��"	&��	T9ب $!رد?��ن��!T� �D �  .)24(ا��">� ا��!رد9

��Eل  �D �A"�&ا� �و�� �Yم ا?���م ا�B	A� ^&!د �"&K<R ا�E�9>���، وا?�&�اره �v&��7و�
^	Bا� �HW�� ��ا� ��  ،$!رد?��ن، و�Cا��Tً �� ا�&�vو�	D�vو� �9��D رات�	C �و�� �D دا�] ا�&�ن ا��!رد9

��!vا� �ض ����7!HTل وا��v�?Uة ا��D x&Yت �" $�ن .د�	وا��&# �D�A� �	§TC �D دور �7رز �	D�v8ا�
 �	�BCو _"Y ل�v�?U�7ن ا��!رد ��9"!ن ا ،��Lا �E�Y _إ� �HE��<� �Dا�&�ن ور �D ات�ا�&§�ھ

�D �	

�H ���7و�� ا�#�ا�Aت 7 .1930إ�Uو�A&ا� ¡"C {ق $!رد?��ن±و���Aد�` وإ� �Cو [B���7 ت  �	7!Tا��
"Yو ،�	
� ا��L  _���7و�� ا�#�اE�Y xD��Yه ا�أ���، دو�	
� ���7و�� ا�#�ا"v���  _"Y دة�	�ا� ��

� �Y �Dم 	7!T25(1932$!رد?��ن ا��(.  
�، ا��xH �7?���م ا�B	A� ^&!د 	7!Tط| $!رد?��ن ا���T� �D �A"�� ت�$�P ة�Y ت�H7#�ھ� ظ

���<9�Eا� K<R&"�، اق�ب ا�#!T�} . و�� �v9 ا��!رد Y} ا���Tل ا�&��� �D_  و�� �C	z ��ة أ��ى إ�_ 
 [E
 {� �	��X آذان �H� {�C �� تUو�A&ا� ¡"C {و�� ،�	
� دا�] ا��و�� ا�#�ا	�!vا� �H
!vP [	� [�أ

  .1958ا�T§�م ا�&"�� �D ا�#�اق v? _�P!ط�Y �D zم 
v? �#7!ط ا�&"�	� و�C?	� ا�T§�م ا��&H!ري، ~C	� �y] ا���Tل �} ا���Tل ا�&��� إ�_ ���ل 

. $�ن �!ھ� ھNا ا���Tل ھ! �	] ا�vA!ق � )1903-1979(  �D1961�v7 �"	�دة ��>�_ ا��Eرزا��
 �T�� x
V&ا��?�!ر ا� �D �H7 �D��#&ا� �� ا��!رد9	�!v1958ا�  �D ء�$�y ب�وھ� أن ا��!رد وا�#

� �D ا�&�Tط| ا��!رد9� �~�ض إدارة وا�!ط}. 	"A� إدارة �	?�C _ف إ��HC �� ا��A�ر9$�Aا� x��$
 ����Tط���7 �Hv��H، و��} ا��و�	"A&ة ا�دارات ا���D �D�C x��$ �	
9�$�، ا�#�ا�� � ،x��$ �H�L دو�

�  C~	��� و	
� ا�#�ا�!�Aا��!رد �� ا� [X!C ،7~�اد �D �ا��A!��ت وا��RB	�ت دا�] ا��">� ا�&�9�$
� ا���A ا�Nا�C �"�!رد �D ا�#�اق �Yم ~	X _1970إ� ،KvD �� ا��!رد9$�A"� �	� ا�	E$ ا إ���زاNو$�ن ھ .

 [7�� ا��!رد9� 7>�ق ?"&	� و���		�vا� [P {� xT�&C �H�L ،�	
  .)26( �"�و�� ا�#�ا
  {� �
�TX [Eع ا�v�ار �D 7~�اد ��~		� �y] ا��و� {� �Y�T
 {Y {�C �� �	
��CUه اNو��} ھ

 �� ا��!رد9"�B&ا� xAEXأ �ا�� �E�، وا��&��ل ا�&��vا� �	��C xAC x��$ [7 ،�ا�&�9�$� إ�_ ا����9�$
��ءو �H���� ًا  �D ردة�Eب ا��Aت ا��Yا�X وف�ظ �D �Xو�� �� وا��و�		&	"
�} �#�دUت ا��ول ا�

 �D �
�. و��C �#7	� ا�K�T ا�#�اv<T&9!�� 7#� 9!م  1972ا� �

���د ا�#�اUوا?���ق ا �xT�&C ا��7"!��?	
 x
� �D ھNا ا�!	&	"
� �} ا��A�ك Y"_ ا�R>!ط ا���ا�Yت ا��و�	� وا�	
�~�ض 
>� ا���اد ا�#�ا

� ا���د9� �� ا��Rرج$�Aت ا�U��CUوا. (�Zا���ا �	
��C&_ 7ـ(ا�ا�& �	
��CU7#� ا �X�ا�� ¡"C xAT?  ��
� 1975إ9�ان 	

E] ا��و�� ا�#�ا {� �H	"Y ة�>	�وا� �� ا��!رد9$�A27( �#�ل ا�(.  

x��$ د�v�Yا �	
� ا��!رد9 ،ا��و�� ا�#�ا$�A�7ن ا�)��H�وادا� �H#Dا  )دواN� ،��C�C �} ��رج ا��و�
�  �vY 7&��د	
��Cأ�] �} 1975ا _"Y x��$ ،و ��P [9!ط x
ا���Hء ا���Tل ا���دي. و��} �� 9&� و

 �9��� ا��A�ر9� P�_ �7أت �} $�P �9 _"Yدة�
���9ة و��} أ8$� TC§	&� وو��R وأ�Pاب �9�Yة  
. وا��Aب )1932-2017( ��ل ا�>������E} أ7�زھ� ا�ACUد ا�!ط�T ا��!رد?���� v7	�دة و .وراد���9	�

9�ان، ب �&��	� ا��T!ات 7	} ا�#�اق وا�P� أxP�Cو
� ا��v&9�اط� ا��!رد?���� v7	�دة ��#!د ا�E�زا��. 
 �X�ا�ا���A���  ،�� ا��A�ر9� ا��!رد9$�A"� _"Y ا�	��C �8$أ �A"�&ا� �HC�$�Pو �HCط��B� �9!ن _�P

� �و��ا�&��&� ا���دي وا�	
   .)28(ا�#�ا
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� ا�9�ا�	� �Yم 	
� 71988#� ا���Hء ا�A�ب ا�#�ا	T�Lات ا!vوا� �
، �C�غ $] �} ا��	¯ ا�#�ا
 xAC x��$ ��ا� �� ا��A�ر9� ا��!رد9�، TBD!ا ھ�!�� TY	�� Y"_ ا�&�Tط| ا��Aود9$�Aا� _"Y ء��v"�

� 7ـ Dو�ا�&# �� ا��!رد9A"�&ات ا�!vة ا��<	?"�$�&B	7"ف أ�!
� ا��	¯ . �#�م �HT�&C ا�!��?�C م�
 �� ا��!رد9�  ،�U�7��Aب دا�] ا��Aود ا�9�ا�	�ا�#�ا
� ا�&�&�س، 
�رت ا�v!ات ا��A�ر9$�Aوا?���ق ا�

�9�� {� �
ھ�!م ا�v!ات ا��v7 ���A	�دة ا�!�9Uت ا�&��Aة Y"_ ا�#�اق �D  إ��، 7#� دP� ا��	¯ ا�#�ا
 �   .)29(�71991ا9

�	7�Aت ا��&	§T�ا� �� |	�T���7و �Tھ {� ��!�Aا� _"Y ���TC أن �، xT�&C ا�PLاب ا��!رد9
 ،[7�v&��7وxH7��� Y"_ ط��H�v9 ا�&#��د ا��	¯، W����Uيا���ا��!ي وا��!�] ا�# ��v��7 ة [E
، و
� ا

 _"Y {	D�<} ا�	ت 7�W!�&7 ل و�7ا��vا� �
ا���A ا�Nا�C �"�!رد وا��v&9�اط	�  أ?�سا�>��Dن Y"_ و
، و��} دون ��وى Uن ا�T§�م ا��T�9 �� �8#Eزل Y} �71992ا9�  إ�_ �1991} �	��ن  �7أتوا��� �"#�اق 


���ل  �Nا ا��">� ا�&�9�$� �"�و�� و�§�م ا��Aب ا�!ا�D �P ا�#�اق.Uت�7ا ا�yو�T&}  وا�	7 �A"�&ا�
 _"Yو ،{	D�<ا��أ� A�ات ا�!
ا�v!ة  أ��ما��&!د �� 9�&�} ا��	¯ ا�#�ا
� �}  ���،دP�ه �D ا�A�ب �� 

،�� ا��!رد9A"�&ر ا��
� ا�&V?��ت ا�&��	� وا�#��� �Nا D�$ �A�7 �
9� �} �D�A§�ت ا����� ا�#�ا
� ا�PLاب ا��!رد9� إ�_ إ��اء . ودھ!ك ا��"	&��	� وأر7	]D�$ x"X!C ،اغ ا�داري�ا ا��Nء ھ[� [��} أ

� إ
"	�  �C1992 ا���7�Rت �"&�"� ا��B�9#� ا��!رد?���� ا�&�&_ �D ��9! .ا�7�R��Uت�!�P �R�ا� �HTو�
 �<"? xAC �	7!Tط| $!رد?��ن ا���T� �§#� xAEXا�$!رد?��ن وأ��!�A ان!TY xAC �إ
"	� " ا��!رد9

  ."$!رد?��ن
� ا��� أدت إ�_ ��Bة  ا�^*�^$: ا��,\�  -4	�	Z�ب ا��E?Lى ا�Pإن �} إ�ھ� ا���Hك ، ا��">� ا��!رد9

� ��Cه ا�&��		} ا�#�ل �D 7 ا��!ردي وا�&�&8"� ا����نا�vA!ق 	
� ا��� ��ر?��H ا��و�� ا�#�ا	Y�&�7دة ا����
�T!ب $�د?��ن. [#D ورد ���v�ا� x��$ ل�&YLه اNھ ،�� ا��A�ري ا���د9� و ا��و�$�Aا� !&� �W �<�

 ��HT&�.�و��} ردة ا��#] ا��!ردي وY	��Y�X ًاً ��BC !A	]   �"�~	� ا��9&!��ا�D �D ا�&�Tط| ا��!رد9
�<"? .�	
� �"�و�� ا�#�اv"<&ا� �� $!رد9� ��رج ا��">� ا�&�9�$	"A�  

 Uإ ،�� �D ز�} ا�&"�	� وا��&H!ر9	
� �"�و�� ا�#�ا	��v��Uل ا�&YLوا [$�B&ا� {Y �§Tف ا���7
� ا���P x��$و .�	Y�&ق إ�_ ا��7دة ا���C �� ا�&&�ر?�ت ¡"C ا�� &��&�أن! �#B��7 �ردي أ$8� ر��ء ��vر�

� ردي �D!ا��	D�v8وا� �	Y�&��Uوا �
���د9Uا �Pا!Tا� {� ���ھ	¡ Y} ا���7	�  ،C�$	� وإ9�ان و?!ر9
� ا�9�ا�	� ( ا�T§�م ا�E#�8و��} 7#� ���ء  ، وا��#"	�	
� ا��">� وا��Uع ا�A�ب ا�#�ا&
-1980إ�_ 
�  رد!)، أ�EX ا��1988W�Y �8$أz
!vP ك�H��U ��!vوا��7دة ا� �	Y�&اق، و ا���ا�# �D �ھNه ا��	�?
 x��$ �8#Eم ا��§T"� [#ردة ا�� ����� �	و� �� ا��A�ر9� ا��!رد9$�A"� �Yدي ا��ا�ا�� �#Bا� �W

� P �D��H7 �� إ9�ان	
� �� ا��و�� ا�#�ا	��#Dو �  .)30(و��#�ون 9��7
�  ا�T§�م ا�E#�8ا��� ار�H�E�C  ا������ا���Hك ا�vA!ق و�} 7	} أھ� 	Y�&}ھ� ا��7دة ا��		رزا��E"� 

�، ا���Lل، وY&"	�ت�E"P �T9�&� �Z�	&	ا�� ��
��اY ��D Z} و،{	"v�#&ا� � � ا��#�9N و?!ء �#��"
  .)31(وا���H	� وا��B��9 �"���ن ا�&��		}، وا�T�� وا����	� �"&�ن وا�v�ى وا�&�Tزل

�7��7دة  �#�اقردت ا، ا�v!ات ا�9�ا�	� �ط� ا��!رد?������TY ?��� ا��Aب ا��v&9�ا �Y �D1983م 
� �W ا��Eرزا�		} ا�&��		} �	� ا�	Y�&ا�� �، �} ر��ل و���ء وأط��ل آUف&�"A	}، وا��Y ���Eدھ� �&��	

[��#C {� �	Y!Tه ا�Nوھ  [#D �7��7دةوردة �	Y�&ا��  �C رس�� �D ��E"P �T9�� �W رت�7#�  1988
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!ات ا�ACUد ا�!ط�T ا��!رد?���� إ �� ��C!�] ا�v!ات ا�9�ا�	�E"P �T9�� _� ات!vد ا��ا ط!Y�<�?وا ،
�	

�] أ$8� �}  ،ا�#�ا {� xT�&Cو ،�Z�	&	ا�� ��v��7 �	
وردا Y"_ ذ�¡ 
��x ا�v!ات ا��!9� ا�#�ا

�. و7#� ا���Hء ا�A�ب ا�#�T9�&} دا�] ا�		ف �} ?��ن ا�&��Uآ �� ا�9�ا�	� �D أ��>� �&�	
، 1988ا
، �H7م أ8$� �} �&�� آUف �} ا�v�ى ا���د9�، وإ�7دة "���LلY&"	�ت ا"
�م ا��	¯ ا�#�ا
� xAC ا?� 


��ا 182أ8$� �}  �	T��ا�&�&#�ت ا� �D �H���? �
�7 �	�HCى، و�vه ا�Nء ھ�T732(أ�� �} أ(.  
� ا�B#� ا��!ردي D	±زار W���د  1991و7#� ا��y ،�
�} �"	!�	}  أ$8�ورد ا�#T	� �"�	¯ ا�#�ا

وا���$	� �!�D �}  9�انا�?�!ح ا���Eل ا��Aود9� ��  إ�_وا�T!ا�P  $!ردي ?��Tھ� �} ا�&�ن وا���vء
� ا����9ة. �&� $�ن �X �H!ت ��&!ع ا��7دة	Y�&ا��  �D �?مووا�Yا� ،�� ا�#��&	D�Aوا��  _"Yه�أ� ،

 �"�� �&��) 7#�م �&�ر?� ا�v&� وا��#�� �W ?��ن 688ا�&��Aة، وا
� ا�v�ار ( ا�D��L  ا�L}ا
� P§� ا�>	�ان ( إ��Bء�C  أ��ه. وY"_ )y �D)33&�ل ا�#�اق ا��!ردv<T�No Fly Zone ( ��"v!ات ا��!9

�
!ات ا�����A ا��و�� D�A� �D§�ت ا��!رد9 [E
 {� �	
. و�TYھ� اط&�} ا��!رد 7!�!د W&�ن )34(ا�#�ا
 �� �Wھ� و
�روا ا���!ع �} ا���Eل  ا��7دةدو�� �#�م 
�رة ا��	¯ 7&&�ر?	Y�&ط|  _إ�ا���Tا�&�ن و�

  ?��Tھ�. 
� �v	��z  أول) 7&7�8� 688و9#� ا�v�ار ("v��&ا� � �7��7دة��C] ا����� �"&��&� ا��و�� �W ا��و�

 �	Y�&ا�� �W �&9��، C&�} �} إ�����7#� ا�A�ب ا��Eردة، و��} ��7] ھNا ا�v�ار ذا 7#�  ا�����	�و
� �"�TEء ا��">� ا��!رد9� �D  إ��9دTا�� ��	Eإا��	"
� "Y	�H �} ا?�&�ارھ� وا�&D�A وإ����	�$!رد?��ن  §

 �. و�} ھ�vD �T دv? �P2003 �D!ط ا�T§�م ا��D �8#E ا�#�اق �Yم  إ�_ �Y {�1991م 
E] ا�v!ات ا��و�	
 ��T#ا�����ى. إ�_ ا����Lا �X�T#ا� ����  �T7ء ?">� $!رد9�، إ�_ 

�
��^ TU-ا�  
 ھ�x أ��9ً و�	� اLو?K ��ر9^ ا�&#�X� �B"�قا��D اً ��y�9	��ً  ھ�x �	� ا��!رد9�، ا��">� إن

�<"? ���A��� {� [E
 ��Nور ��H 7] ا��و�	�، ا��	�? 	R9ر�C �	�!��
�، ?�ھ&�D x وإ����	� و�!ر9� و
�، ا��و�	� &�B$]ا�و ��~	�ات �D �HZ�T7 ظ�ل	&	"
ا�B#� ا��!ردي Y"_ �	]  إX�ار�Yوة Y"_ ذ�¡ وا�
�	�!vا� z
!vP &ھ! ا� ،�E��~�	� د أ��ن!�!"� [�Dوأ �&�B$] ا�] �D ظ ا�A	�ة 
	� �vE"� _"Yء و?	"

  .اLو?>	� ا�B�ق ��ا�Yتا�و
  :وا���اXb ا��\�در

��، دار ا��ازي، 7	�وت  .1�P ي�EY :ت ،M9�Aا� ��Y �D �� ا��!رد9$�Aون: ا��وآ� [	"� �"	"�1990.  
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� �D �9 ?��ن ا����vء �D ا�#�!ر ��  -	Tv�7���رات ا�Uرة وا��Aر ا�!<C �D درة�E&ز��م ا� x��$  هNأن ھ Uا���ر9^، إ [E


 ����� xE"vا� ���Aا� {	EE�� تU��ا� ��D ر!�Y NT� �ا�&�ن و��ا$� �T!ب �7د وادي ا��ا9�D} وا���Aرة ا��!��9
� PU�!اء أ�Yاد  ا�L>�رو��A� �HTود9� ���در ا�&	�ه واYU�&�د Y"_ �	�ه #?�y �Wد أرا!��7ل �} ا��ي. و�Yم و

�!$�ل. $!زاد  أو&�H ا�&"!ك �E7?� ا��_ ا�&�ن �A9 آy!ر و$�?!ر، $��x دول��ن �&�زي و أن$E	�ة �} ا����ن. و��} 
  ، 2ا��E�ى، طH�ان، ص  ا�?��	��A&� ا�C :�&Pر9^ $!رد?��ن �� 
E] ا�ر9	}، داZ�ة ا�&#�رف 

https://www.academia.edu/33748166/%D 
3

ن $�����y�وس ا�~�7	� أي ��Tط| �!ر?��ن وھ� �Y �D� ا���Uت وا�#�� اU$�ي، ظH�ت �D �7د آوان �D زا  -

 U!Xإ�_وھ&�ان و �A7 ،{9و�vا� �H&�P ��}، ا�		��	ا�# �� ��  v$ 356!ة ������? {� �T?أور ) �- 2112ا�8��8
  . 3ق.م)، ��� ا�&��ر، ص،  2004

4
� و��HT  أ?&�ء H§C� �D ا�&�و��ت ا��!��9!ن واU$�9!ن -&9�vرد?��ن ا�!$ {� ��"�R� |ط�T� {��C x��$ ب!#yام و!
أ

ا�"!�!7	!ن ا�v�T9 {9N"!ن 7	} ��9} $�$!ك ا����A إ�_ $����yن  إ�	y {�H#!ب زا��وس ا����vء وT9�&� ا��!C	!ن وھ� �
� ا��T� ا�"!�!7	� ا��_ أ
����H أ�D �H$!"� �P ?�7	]و?�7!ل زھ�ب وU!X ا�_ A7	�ة ور��. "�� �D z&?ء ا�� �
-و

) �D {	9�$Uا _"Y ر����Uا ا!Y�<�?ا �
���ل �A&!د . ��v	� ا���A �&�ة vC��ب �} ا�v�ن"	� �ق.م) وC� 2154زھ�ب. و
 z	R9ر�C �  . 21ص، 2017، وأ��9��Pج دروz¼"&� :¯9 اور«	¯ ا�R!رC) z9] �!زان( درا?

5
- �H&?!ن، ورد ا	���	ر9!ن أو ا�&!Rد. «�ن  أول ا��	ا�& [E
 �BY ���Rن ا��vا� �� ���ÍD z9 �7ا9C!AT� ÍD ة��

�T!ب ?�?] ا��"E	z ط!روس.  إ�_} ?!اP] ا�AE� ا�&�!?E� K�اط!رÍD �vC z9 �إ�"R!ر9	}  _�Pوس و�زا� [?�?

E] ا�&	�د. ��� ا�&��ر، ص �BY �7ا�وا� �BY ���Rا� {	��
 . MA7 34- 39 ا�P �H¼&!ا ا�&zv<T ط!ال 

6
-  ،�� وا�BT�، ا��"	&��	Y�E<"� دم�? ��?V� ،ر9^ ا��!رد و$!رد?��ن�C �X�� :�$} ز	أ� �&A�2000 81-81، ص 

.(�� ا��!رد9~"��7) 
7

ا��!رد9� Y&�ا  ا���رات أ
�م) وھ	� �} 1847-990ا���9�ة (�C!7ن أو إ��رة  ���7رة�C �Dر9^ ا�M9�A إ��رة و9#�ف  -

 �H9!Eا� �H#ا� NT� �&Z�
 x"يظNي  ا�Nا� �EھNا� �را9&8] ا�#���Îت�  �ا�v�ن ا���?� ا�#B� P�_  أوا?K إ�_ا��!رد9
�� �9�Yة � إ�_#C��D xW ھNه ا�&�ة . وأ?�H�<v ا��و�� ا�8#&��		&	"
� وإ	"A� ت�H�} ا�~� ��رات وP&�ت 
!ى و

� و��Pم ا�&!X] وv�ا�ق 
!T9"! وا���!9	} وا���Hء C	&!ر �T¡ وأ��اء ا�v�ة 
!T9"! وا�R!ارز�	� وا�&~!ل ووا���
� ا�&#�وف ا���رة��&8#��7		�vC .{ ھNه 	��Aا� [X!&ا� �T9�� ب�ل و��&y {�  :|	D!C |9�X ن . زرار�C!7 ة�9����7

� �!$�AE"� ���9!ث وا�BT�، ار7	]، �?V� ،K	?!ا� �ا�#� �D �� ا���د9	"Evت ا����Yوا�� [Z�Ev27، ص 2007ا�. 
8

-  x&�P} ( ا���رة	1079-7948  �D (م�	"
، �A&� 7} أ��ا�HZاذر7	��ن و��$� ا���رة $�ن EC �D��9، و�} أھ�  إ

�C!C .وادي�ا� {	�P _"Y ء�	ا?� {� �
� ا���رة �� ا��"�!D	}، وا?�>�ع ا��">�ن أ�� أر?�ن ا��"�!
�Y ا���رةت 
) �D1071 �H#ا� �D �� �"�">�ن. 
�در �P �&A�}: ا���رات ا��!رد9Y�<ر ا��Hم إظ�Y ��A7 وم�م) 7#� ��وة ا�

) �
���د9Uوا �
��HC ا��	�?	�Y �D �� �!$�AE"� ���9!ث وا�BT�، م)1055-945ه/447-334ا��H9!E، درا?�?V� ،
 .38-37، ص2011ار7	]، 

9
-  �v<T� �D ا���رة x&�Pأران ) �D �	T	ن وأر���	} أذر7	7 �vC ��وب �� 1198-951ا��Aا� �D �	E$ دور �Hم)، و�

  .40-39، ا��وداي أ?� ا���رة. ��� ا�&��روا��وم �D ھNه ا�&P |<T	M و�y {7 �&A� �Wاد  اLر�}



  1991- 1918 ا�-,�ء ا���ر&+$ �	*	(� ا�)�رد&� %$ ا���اق                                                                            
  

  

713                                                                                                                    ��� ا�
	�ء 

                                                                                                                                                                                     
10

� دT9!ر و م) P �9 _"Y�P {7 z9!T�	}1015-959ا���Eل ( إ
"	��D  ا���رةظH�ت  -v<T� �vCز����9. و�Eھ&�ان ا�

  .45-44ص و��Hو�� دا�] �Pود ا���رة. ��� ا�&��ر،
11

- ) ���9�ة1096- 398او ا��Uرة ا�&�وا�	 �D اي �د�9ر�7 �v<T� �D رة��Uت ا�Hظ (  {	E	�� و {	
وآ�� و و�	��Dر

7 �v"&7} دو?�¡ ا� {	�Aهللا ا��EY !7�9 أ _"Y �	��7ز   .(�7د ا��!ردي)ـو��رد9}، و��ط و�و�} أ7�HZا�أ�  ���� ا��و�
)1012 -1061 �D zC�	?و �Tآ� zH� ا�8~!ر x��$" zvP �D �	�Lل ا7} ا!v9 .( ا���رة x<v? �
رY	�z أP�} ?	�ة". و

  .Y49-50"_ �9 ا��"�!
	}. ��� ا�&��ر، ص 
12

-  ،�� ا���ر9^ ا�?���، ��$� $!ردو�!��، ا��"	&��	D�#� �D رة ا��!رد!X :ي��B� ر�	P2009 184-179، ص .

.(�� ا��!رد9~"��7)  
13

� �D ا�v��	} ا���BY �7� وا���8} ا -	7!Tرد?��ن ا��!$ :{	�P 8&�نY ]، ?#�ي	رد?��ن، أر7!$ ،�B#�2006 ص ،

70-71.  
14

- ���، دار ا��ازي، 7	�وت �P ي�EY :ت ،M9�Aا� ��Y �D �� ا��!رد9$�Aون: ا��وآ� [	"�- 12، ص 1990"	"� 

22.  
15

- �� ������Dت ا�9�ا�		R9ل ا���ر!XLا :x?�7ر?� دو �Hy!T�  ،ان�Hط ،���H? ��?V� ،�	
-51، ص 1369وا�#�ا

�  82-69، ص 54~"��7).(�  ا���ر?	
16

- {	7 x#
� ?���9 7	�! و	
��Cا ��Dو ��و �	9>���7 �9��	vا� �	م رو?�Y1916 _"Y ا!v�Cوا  �Wأرا �	�vC

�C�9، و�ا�& [����7 �X!C x��$ ��ا� �9��!م �} ا�BY ��T�ة ا�!X!ل إ�	�H 7	} �	��ن وأ�9ر و ا��E�اط!ر9� ا�8#&��	
:�	
��CUا ª� �§دة. ا���  

Sykes-Picot Agreement, WWI Document Archive , Official Papers, 15 & 16 May, 1916, 
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Sykes-Picot_Agreement  

17
-  ،�	��<9�Eا� �� و��C	�ھ� Y"_ ا��	�?	7!Tد?��ن ا����� �	�	Cا�!?�	ا�� �، D1914-1924	�وز P��9�Y {: اLھ&	

�، ��$� $�د?��ن �"�را?�ت اU?��ا	��&	"? ،�	�	C2008257-256 ، ص.  
18


�ار ا�U��اب ا�E�Y ���<9"_ ا�#�اق و - ª� ل!P [	X���"�:�§ا� ،{	<�"D  

League of Nations: Draft mandates for Mesopotamia and Palestine: Publisher London: Printed 
and published by H.M.S.O 1921  

19
- 	$�C {	7 ود�Aا� ����� :��Lا �E�Y ،اق�1.-9-.�1925،25 وا�#SGPS…43…711..250  ،روق   .111 ص�D

  .306ص ،142-141 ، صY1977"_ ا��	�?� ا��ا�"	�، 7~�اد  ت 7	} ا�#�اق وا�E�9>��� وأ��ھ�Y ���X&�: ا�&#�ھ�ا
20

- �	
�، �C: 28 -07-1958ر9^ ا�#�د ،2: ر
� ا�#�د ،ا�!
��Z ا�#�اAا��� �
  .�Y4د ا����Aت  ،1: ر
21

-  ،�7"�9� ا��"	&��	 ،�	
 . 70، ص 2004$!ردو رvP :�&A� {&P!ق ا�B#� ا��!ردي �D ظ] ا��?�C	� وا�v!ا�	} ا�#�ا
22

�"	] وآ��ون: ا�&��ر ا���7|، ص - �"	"� 211- 212.   
23

� ��7!��، ا��vھ�ة،  -E��� ،K?وLق ا�Bا� �D �� ا���د9"�B&ا� :_�	Y د!&A� ���P1992، 36-35ص.  
24

  .293ص ،�T2007ر: ?	�?� 7�9>��	� ا�#§&_ ��Cه ���Ev] $�د?��ن، ��$� ذ9}، ا��"	&��	�، ?#� B7	� أ?� -
25

� ا���د9� ا�&#�X�ة 8Y&�ن  -$�Aا� �D درا?�ت :�"Y1833 -1946 ،�	���]، ا�	557 -555 ص ،2003، أر7.  
26

-  ��!اد: ا�#�اق وا�&���� ا��!رد9 ��  .166، ص �T� ،1990ن، 1958-1970?#� ��
27

� ا��A�ر ا�v!�� ا��!رد9� �D ا�#�اق،  y	�D !$�� هللا -$�Aاط� ا��!رد?���� وا��v&9ب ا���Aا� :�&Y1946-1975 ،

 ،�� روان، ا��"	&��	#E<�2004، 256ص.  



 C&�� D�� هللا�-F د/ ھ��ش  
 

  

 2021 أ����� -29ا��دد:                                                                                                       714

                                                                                                                                                                                     
28

-  ،�� C	B¡، ا��"	&��	#E<� ،�� ا��!رد9	�!v174-171، ص ��2004در ا����ر: ا�، (�� ا��!رد9~"��7).  
29

-  �D x9!ا�� �
�ار �Yة 
�ارات ��"� ا�L} ا��و��، 
�د ا�!�9Uت 1990آب  2اx"�P ا��	¯ ا�#�ا
�، دو� ��!&7 .

 _"Yا�#�رق، و _"Y م!�H"� �
!ات ���	} ا��و� �	�9��Uة ا�A�&ها��أ� �	P�Tا� {� ،�	
� �"�و�� ا�#�ا	�A�ا� �	TEا� x&<AC ،

���د9� وا�#���Uما�§Tا� �9�&�} 9� وأ�� Y"_ اھ��از ?"> �� M	A7 اق�ا�# �D �8#Eا�  _"Yدة�Yة إ�>	�ا�  _"Y ذ!�Tوا�

 �D zط!v? _�P دة�	�2003ا� .  
Liam Anderson and Gareth Stansfield THE FUTURE OF IRAQ DICTATORSHIP, 

DEMOCRACY, OR DIVISION? PALGRAVE MACMILLAN™, New York, 2004, pp 92-
100. 

30- Anthony H. Cordesman, Ahmad S. Hashim: Iraq Sanctions and Beyond, Westview Press, 
Oxford, 1997, 74-75. 

31
� �D $!رد?��ن ا�#�اق، -	v	E<C �� (درا?	Y�&ا��7دة ا�� �&9�� {Y � �"&��9 ا�§� D U�D��9: ا�&�Vو�	� ا�&��� ا��و�	

 ،_��9�$!� ��?V�[	7250 ، ص188ص ، 2010، أر.  
32- Human Rights Watch Whatever Happened To The Iraqi Kurds? March 11, 1991. 

https://www.hrw.org/reports/1991/IRAQ913.htm. 
33

9�9} ا�v�ار ا�v&� ا�Nي 9�#�ض �z ا����ن ا�&��	!ن ا�#�ا
	!ن �D أ��اء $8	�ة �} ا�#�اق، ا�Nي �V� [&y�ا ا�&�Tط|  -

�.ا�����	� ا���د9� و�HCد ���z�Z اv<T&ا� �D {		ا��و� {�Lوا �"��  �� ا���د?T�ا� ،{�Lا �"�&� �ا�!��Z| ا��?&	
  .22435ا�!�	v��ن  ،1991واLر7#!ن، �"A| أ7�9]/ �	��ن و��9!/ أ�9ر و�!9	9�P /!�ان 

34
-  �D ،اق�رد?��ن ا�#!$ �	"
� ��!��vا� �W!رى: ا��E9ن ا���&	"? {&P�ا��EYW ،ن ا��و�� ا�#�م!��vا� �Yا!
 [

  .298 ص ،أر7	]، �2002!$����9، 



  738 – 715ص:  -، ص 2021أكتوبر ، 29، العدد: 21، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
715  

  م)،1960-1903السیاسة الثقافیة الفرنسیة في موریتانیا خالل الفترة االستعماریة (
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French cultural policy in Mauritania during the colonial period  
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  : الملخص
تي وھو جانب المدرسة الفرنسیة، ال الثقافیة الفرنسیة في موریتانیا من السیاسة امھم االورقة جانبتتناول ھذه 

نبتت في خضم صراع االحتالل/المقاومة، الھویة/التغریب؛ الرفض/المناورة، وضمن أھداف الطرف األقوى 
وتمسك المھزوم بمكتسباتھ التاریخیة المتمثلة في ھویتھ وتعلیمھ األصلي؛ األمر الذي جعل المدرسة تعّد استمرارا 

. وعلیھ فھذه الورقة تحاول البحث في كیفیة تمكین المستعمر الفرنسي لتعلیمھ ولغتھ، لمحاوالت اإلخضاع والمقاومة
یدي رزئوا في تعلیمھم التقل نوكذلك النظر في الوسائل واألھداف والنتائج ووقعھا على األھالي المستعمرین، الذی

  .ولم ینالوا تعلیما عصریا استعماریا كافیا
  سیاسة الثقافیة؛ التعلیم؛ المحظرة؛ مبدأ المدرسة.موریتانیا؛ ال :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This paper deals with an important aspect of French cultural policy in Mauritania, which 

is the French school, that grew up during the colonialism/resistance, identity/alienation and 
rejection/manipulation struggle. With the objectives of the stronger party and the adherence of 
the defeated one to his historical acquisitions represented in his identity and original education, 
the school became a continuation of the attempts to subjugate and resist. Accordingly, this paper 
tries to lookout how the French colonialist empowered his education and his language, as well 
as to consider the means, objectives, results and their impact on the colonized people, who were 
tied in their traditional education and did not receive an adequate colonial modern education. 
Key words: Mauritania; Cultural policy; Education; Mahdhara; School principle. 

  مقّدمة: 
لقد كانت أسس المشروع الثقافي الفرنسي في موریتانیا، حاضرة في تفكیر رواد االستعمار حتى قبل 

م، إذ بدا ذلك واضحا من خالل تلك البعثات االستكشافیة 1903(االحتالل) على موریتانیا سنة  فرض الحمایة
التي جردت نحو بالد شنقیط؛ لمعرفة مجتمعھا واستكشافھ من مختلف جوانبھ، بخاصة الجوانب الثقافیة 

(مستشرقین،  نتعتمد على مستكشفین متخصصی -خصوصا المتأخرة منھا–والدینیة؛ لھذا كانت تلك البعثات 
أساتذة التاریخ، وعلم اجتماع، صحفیین... إلخ.)، والذین ركزت تقاریرھم على الجوانب التاریخیة والثقافیة 

  .1مستھدفة معرفة اإلنسان وتحدید خصوصیتھ لتسھیل غزوه ومن ثّم نقل الثقافة الفرنسیة إلیھ



  لعجالاد/ أحمد ب
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االحتالل مباشرة قامت فرنسا بضم موریتانیا عنوة إلى المجموعة الفرنسیة الخاضعة لنفوذھا، وبعد 
Saint-، والتي كان مقرھا مدینة سان لویس A.O.F( 2)(والتي عرفت باسم "أفریقیا الغربیة الفرنسیة" 

Louisللحظة أصبحت ) السنغالیة، كما أقامت نظاما إداریا یستجیب لمصالحھا االستعماریة؛ ومن ھذه ا
  . 3موریتانیا تابعة لھا سیاسیا وإداریا وثقافیا وحتى اقتصادیا... وأصبحت مصالحھا تدار من سان لویس

بالمسلمین في منطقة أفریقیا الغربیة خاصة وفي كامل مستعمراتھا عامة،  وقد منح احتكاك الفرنسیین
تجارب؛ جعلتھم یدركون أن االحتالل العسكري وحده غیر كاف ما لم یدعم بغزو ثقافي فكري یعمل على 

تلك الشعوب ذھنیا وفكریا، ویستطیع من خاللھ أن یقنعھا بدونیتھا ویقنعھا أیضا بشرعیة وجوده  إخضاع
اضیھا، مما سیظھرھا مدینة لھ بما وصلت إلیھ من رقي ومدنیة، وھذا الرقي وتلك المدنیة ما ھما إال على أر

أوھاما غرسھا االستعمار بحیلھ وأالعیبھ؛ وقد ساعده في ذلك التخلف الثقافي الذي كانت تعیشھ بعض تلك 
ھذا التوصیف بالنسبة رغم أن الكثیر من الكتابات تتحفظ عن  .4الشعوب، وغیاب الحس الوطني عندھا

لموریتانیا التي كان لھا من الحصانة الثقافیة والدینیة ما جعلھا تقف في وجھ السیاسة االستعماریة في ھذا 
  المجال.

وقد تركزت السیاسة الفرنسیة في موریتانیا في اتجاھین اثنین: األول یتجھ إلى محاصرة اإلسالم 
الفرنسیین عند احتاللھم لموریتانیا قد أعلنوا أنھم سیحترمون اإلسالم والتحكم فیھ ومنع انتشاره، رغم أن 

) یلقب نفسھ "صاحب المسلمین"؛ Xavier Coppolaniومؤسساتھ ورجالھ، وكان رائد االحتالل كوبوالني (
 سولم یكن ادعاؤه ھذا إال لكونھ یعرف أن منعة وحصانة الموریتانیین ال تتأتى إال من دینھم، وقد كتب فرانسی

إن مقاومة االستعمار اقترنت بحماس دیني عارم، فقد ازداد البیضان «: (Françis de Chassey) يدي شاس
  .5»تمسكا باإلسالم وتطبیقا لشعائره خالل فترة االستعمار

أما الثاني، فقد اتجھ نحو نشر ثقافتھ االستعماریة، عن طریق غرس نظام تعلیمي فرنسي غریب، 
نظام یعمل على نشر ثقافة المستعمر ولغتھ وآدابھ وتاریخھ، ونظمھ االجتماعیة ومظاھر حضارتھ. وكان 

یر السكان وجعل تفكشاملة للقضاء على الثقافة المحلیة،  وإدماجالقصد من وراء ذلك تحقیق عملیة استیعاب 
وحاولت فرنسا تحقیق ھذا االختراق والغزو الثقافي بوسائل وإجراءات  6مطابقا تماما لتفكیر النظم الفرنسیة.

  كانت شدیدة الوطأة على األھالي، أھمھا: 
 تشیید المدارس في البالد، ومنع الكالم على األطفال بغیر اللغة الفرنسیة داخل أسوارھا. -
 وشیوخھا مراقبة صارمة. محاظرالمراقبة  -
 محاربة بناء المساجد والمدارس القرآنیة. -
 محاصرة محاكم الشرع اإلسالمیة، والتدخل في تعیین قضاتھا. -
 التضییق على الحجاج إلى البالد المقدسة. -
  .7محاربة دخول المطبوعات والكتب العربیة إلى موریتانیا -

ائل التي اتبعتھا فرنسا في مستعمراتھا في غرب أفریقیا، وقد وفي ھذا كلھ، كانت المدرسة أھم الوس
أبدا عدید الحكام العامین الفرنسیین في ھذه المنطقة اھتماما كبیرا بالمؤسسة التعلیمیة؛ بھدف زیادة السیطرة 

) في مرسوم المتعلق بعمل المدارس في منطقة E. Chaudiéعلى األھالي، فقد كتب الحاكم العام إ. شودیي (
المدرسة في «م؛ أي قبل احتالل موریتانیا بسنوات: 1897جوان  22غرب أفریقیا الفرنسیة، مؤرخ في 

الواقع ھي أضمن وسیلة یجب على األمة المتحضرة أن تمنحھا لألھالي البدائیین، إذ من خاللھا تمنحھم 
. وھي أیضا عنصر دعایة للقضیة االستعماریة ونشر اللغة الفرنسیة، أفكارھا وتعمل على رقیھم تدریجیا..
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عن طریق اختراق الشباب من خالل المدرسة، ولو بوسائل الضغط، وبالمدرسة فقط سنصل إلى ھذه 
  .8»الغایات

ونظرا ألھمیة المدرسة في مخططات االستعماریة الفرنسیة في موریتانیا، ونظرا كذلك ألھمیة 
ارتأینا أن نخصَّ المدرسة ). 1960-1903یة في موریتانیا خالل الفترة االستعماریة (السیاسة التعلیم

االستعماریة في موریتانیا بھذه الورقة البحثیة. ھذه المدرسة التي نمت وسط تفاعل عوامل، تمثلت في: 
وسط ي ھذا الالمحظرة القوي، والمقاومة الموریتانیة المسلحة، ورفض األھالي للمدرسة الفرنسیة. ف إشعاع

برزت المدرسة الفرنسیة محاولة اختراق المجتمع الموریتاني وغزوه روحیا وثقافیا، وفرنستھ واستیعابھ 
حضاریا. في إطار ھذا الصراع الثقافي والحضاري بین ثقافتین محلیة مھزومة، وأخرى غازیة تعزز قوتھا 

نسیة من التموضع في النسیج المجتمعي عسكریا ومادیا محاولین معرفة إلى أي حّد تمكنت المدرسة الفر
  الموریتاني؟

  األھداف: تھدف ھذه الورقة إلى:
 معرفة مدى إتاحة التعلیم الفرنسي إلى أبناء موریتانیا. -
  تحدید أھداف التعلیم الفرنسي. -
 مكانة المدرسة في السیاسة الثقافیة الفرنسیة. إبراز -
 في اختراق المجتمع الموریتاني.توضیح مدى نجاح سیاسیة التغریب الفرنسیة  -

ونظرا ألھمیة موضوع المقال، وتحقیقا لألھداف المسطرة، في إطار اإلشكالیة المطروحة حاولنا 
  قة وفق الترتیب التالي:رتناول ھذه الو

  :التعلیم األھلي في موریتانیا وموقف السلطات الفرنسیة منھ -أوال
وھو ما یطلق علیھ مسمى التعلیم المحظري، كما یطلق علیھ البعض التعلیم األصلي، وھو تعلیم 

وھي مؤسسات ذات وظائف متعددة اجتماعیة وثقافیة وتربویة  المحاظریقدم في مدارس أھلیة. وقد كانت ھذه 
 9مجاورة.فریقیة التنشر المعارف العربیة واإلسالمیة بمختلف فنونھا في ربوع الصحراء وفي المناطق اإل

ومھما یكن من أمر تسمیة المحظرة واشتقاقاتھا اللغویة التي أسھب فیھا الكثیرون، وأرجعھا البعض منھم 
، فإن المحظرة كانت مرتبطة ارتباطا وثیقا بتاریخ موریتانیا ألكثر من ألف 10إلى الحضور أو إلى الحظر

شكل خصوصیتھ، بحیث صارت في اآلن نفسھ من عام، فقد أصبحت رمز ھذا البلد وأصالتھ، كما صارت ت
. كما ساھمت ھذه المؤسسة في نقل تلك المعارف 11المرونة مما یجعلھا تتكیف مع الحیاة الموریتانیة المتنوعة

بمثابة "جامعات بدویة متنقلة"، واعتبرھا آخرون بمثابة  المحاظرمن جیل إلى جیل؛ لھذا اعتبرت تلك 
. وبحسب المحتوى المعرفي الذي 12العراء، وتحت الخیام، وعلى ظھور اإلبل "أكادیمیات حقیقیة" تقام في

  فقد صنفت ھذه األخیرة إلى صنفین اثنین، ھما: المحاظركان یقدم في تلك 
: اختصت في الغالب بتحفیظ القرآن وتعلیم القراءة والكتابة للصبیة. وقد أطلق علیھا المدارس القرآنیة -أ

المھام مصطلح "قراءة اللوح" أو "اللوح" اختصارا. وھناك من أخرجھا من البعض القتصارھا على ھذه 
دائرة المحظرة للسبب الذي ذكرنا (محدودیة المعارف المقدمة فیھا، وفردیة التعلیم، وصغر ِسنِّ المتعلم). 

أو  مومھما یكن من أمر ھذا التصنیف، فإن ھذا النوع یمتاز باالنتشار الواسع، حیث ال تخلو قریة أو مخی
   13أي تجمع مھما صغر أو كبر من مثل ھذا النوع من التعلیم؛ العتباره تعلیما أولیا وضروریا.

 اظرمحمتخصصة، بتدریس علوم القرآن والفقھ والعقیدة، وتمتاز ھذه ال محاظر: وھي الفقھیة رظالمحا -ب
ا. كما تمتاز أیضا بكون شیخھا قادرا على تدریس تلك العلوم التي تسمى بعلوم "الغایة" دون سواھ
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بتخصیص أو حصر بعض المتون دون غیرھا، كما تواكب مستوى التدریس وتطوره بالنسبة لمستوى 
  . 14أقل من غیرھا انتشارا؛ تبعا لعدد شیوخھا وتوزیعھم محاظرالطلبة. وھذه ال

ویقسم التعلیم األھلي عموما والمحظري، حسب أعمار المنتسبین إلیھا ومستوى المعارف التي 
  قدمھا في ثالث مراحل:ت

: وھي مرحلة ما قبل دخول المحظرة، وتعنى بتربیة وتعلیم األطفال الذین تتراوح المرحلة األولى
أعمارھم ما بین الخامسة والسابعة، وتصل عند آخرین إلى العاشرة، وفیھا تقدم المعارف األولیة، وتقدم فیھا 

كما یدرس الطفل علوم القرآن، عن طریق جملة من  التربیة الدینیة واألخالق عن طریق القدوة الحسنة،
المتون المیسرة والبسیطة مما یتناسب مع عمر الفتى وقدراتھ العقلیة، وقد كان المرشد المعین لإلمام ابن 
عاشر أشھر تلك المتون. وكانت تقوم بھذا التعلیم قریبات الطفل أو بعض نساء الحي اللواتي یوكل لھن القیام 

لجلیلة، كیف ال، وھي مھمة تبدأ من تلقین الطفل الشھادتین وتعریفھ قواعد اإلسالم الخمس، بھذه المھمة ا
  .15وتزویده بالمعارف األولى؛ وكل ھذا یؤھلھ لولوج التعلیم المحظري

–: وھي مرحلة التعلیم المحظري االبتدائي، التي تستقبل طالبا تتراوح أعمارھم المرحلة الثانیة
ولد  حسب –ي الغالب ما بین السابعة والثانیة عشر، وتصل إلى التاسعة عشر ف -حسب الغامدي ولعجال

وفي ھذا العمر یكون الطالب قد نال بعض المعارف العائلیة األولى تؤھلھ لولوج المحظرة،   -الزین وكیفیلیك
لكتابة. ة واأھمھا حفظھ للقرآن الكریم كامال، وقدرتھ على استظھار بعض المتون، زیادة على تمكنھ من القراء

وفي ھذا السن یكون الطالب قادرا على مغادرة األھل والتغرب لاللتحاق بأي محظرة شاء، حیث یختار نوع 
المعارف التي یدرسھا والشیوخ الذین یأخذ عنھم. وفي ھذا الطور یتوسع في معارفھ في أنواع العلوم، كالفقھ 

 تاریخ وغیرھا. ویشترك في ھذا الصنف من التعلیموالعقیدة، وعلوم اللغة العربیة والتفسیر، والحساب وال
للنساء یدرسن فیھا مساء طول السنة، وفق الشروط الشرعیة، وتعّد ھذه  محاظركال الجنسین، إذ تخصص 

  .16المرحلة من التعلیم بمثابة المرحلة اإلعدادیة في التعلیم
یم التي تقدم ھذا التعل محاظرال : وھي مرحلة متقدمة من التعلیم المحظري، ویطلق علىالمرحلة الثالثة

الجامعة" حیث یلتحق بھذا المستوى أولئك التالمیذ الذین نالوا نصیبا مھما من التعلیم، وحصلوا  محاظر"ال
على نسب مھمة من العلوم. وفي ھذه المرحلة یتمكن الطالب من تعمیق معارفھم وتخصصھم في بعض 

ایة وعلوم اآللة، وفي الغالب تعنى المحظرة الجامعة بتدریس العلوم، بخاصة تلك التي یطلق علیھا علوم الغ
ھذین الصنفین معا، حیث یدرس الطالب علوم: (التجوید، تفسیر، حدیث، أصول، نحو، بالغة، حساب، 
منطق...إلخ.). وھذا الصنف من التعلیم بحسب مستوى الطالب، وبحسب مستوى العلوم التي یدرسھا ال 

متبحر في مختلف العلوم الشرعیة واللغویة واألدبیة، أو شیخ متخصص في  ینصب للتدریس فیھ إال شیخ
ھو الذي أعطى بالد شنقیط (موریتانیا) شھرة وصیتا فاقت األرجاء، وھو  محاظرأحدھا. وھذا الصنف من ال

ي تالذي حفظ لموریتانیا توازنھا الدیني واالجتماعي والسیاسي من خالل تلك النوازل والفتاوى والجداالت ال
  .17اكتنفت الحیاة الیومیة للسكان

وعلى كل فإن نظام المحظرة نظام یقوم على أساس الحریة والمبادرة في الدراسة والتدریس، فالطالب 
حرٌّ في اختیار المحظرة التي ینتسب إلیھا، والشیخ الذي یدرس عنده، والمتون التي یرغب في دراستھا. 

كما أن الطالب غیر مراقب في حضوره وغیابھ؛ أي أنھ ھو من وذلك ألن فترة الدراسة غیر محددة بزمن. 
یراقب نفسھ.  ثم إن االلتحاق بالمحظرة لیس لھ سن محددة. أما بالنسبة لشیخ المحظرة فھو كذلك حّر؛ إذ أنھ 
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غیر مرتبط بأي جھة سواء أكانت رسمیة أو غیر رسمیة في تعیینھ أو في تقاضیھ ألجره، الذي یتحصل 
  .18یر محددة أیضا، وھذا ما یضفي على ھذا التعلیم حریة واسعةعلیھ بأشكال غ

أما المحتوى المعرفي الذي تعتمده المحظرة، فھو ال یخرج على حفظ المتون وتحصیل ما فیھا من 
علوم لسھولة حفظھا، وھذه المتون على كثرتھا لم تكن لتخرج في مجملھا على مذھب المدرسة المالكیة في 

شعریة، ومتون اللغة العربیة والمنطق المشھورة في العالم اإلسالمي، ورغم محدودیة ھذا الفقھ، والعقیدة األ
وھذا  19المحتوى، فإن المحظرة تجعل الفرد الموریتاني متمسكا بموروثھ الثقافي واالحتفاظ بھویتھ الممیزة،

ما جعل بعض الفرنسیین ینبھر بأصالة ھذا الشعب وصالبتھ وحصانتھ الثقافیة والروحیة ولم یخفوا انطباعھم 
ھذا، وھو األمر الذي جعلھم یتفھمون رفض الموریتانیین لثقافتھم الغازیة. فقد كتب الحاكم العام الفرنسي 

ماض من  وجدنا شعبا لھ«ھ ثقافة الشناقطة: لغرب أفریقیا، في تقریر إلى وزیر المستعمرات یبرز من خالل
األمجاد والفتوح، لم یغب عن ذاكرتھ بعد، ومؤسسات اجتماعیة ال نستطیع أن نتجاھلھا، إن عالقات تضامن 
وثیق تسود بینھم رغم بداوتھم وتمزقھم، ومن الخطأ أن نقارنھم بالشعوب السوداء ذات التقالید األضعف، 

  .20»والشعور الوطني الخافت
فیما یخّص عدد الطالب الذین أتیح لھم ولوج ھذا التعلیم، فإن األقرب إلى التخمین أن الكثیر من و

بب ظروف بصفة واسعة، وبس محاظرأبناء الموریتانیین كانوا في بدایة االحتالل الفرنسي لبالدھم یرتادون ال
، غیر أن بعض المراجع تزودنا 21ولطلبتھا محاظرالغزو لم تمكننا الكتابات والوثائق من أرقام وإحصاءات لل

ببعض األرقام، نظن أنھا غیر دقیقة وغیر معبرة عن األعداد الحقیقیة للتعلیم المحظري، فھناك من یذكر أن 
م، بلغ ثمانمائة محظرة، خمسة وأربعون منھا تبلغ مبلغ الجامعات اإلسالمیة 1905سنة  محاظرعدد ال

التي یبدو كما أشرنا أنھا كانت  22ألعداد الطالب. -على األقل -ة الكبرى، لكن دون أن تعطینا أعدادا تقریبی
  كبیرة جدا بالمقارنة مع عدد سكان البالد.

في حین ھناك بعض الكتابات قدمت أرقاما تشیر إلى تراجع المحضرة، من خالل تراجع عدد 
عض لخلیل النحوي بمرتادیھا وعدد شیوخھا، معتمدة في ذلك على بعض التقاریر الفرنسیة. فقد قدم لنا ا

م: كان في النعمة سنة 1945-1937األرقام الجزئیة التي تشیر إلى التدھور والتراجع؛ ففي الفترة ما بین 
تلمیذ.  170محظرة یرتادھا  15تلمیذا. وكان في تمبدغة 1350محظرة، ینتسب إلیھا  134، ما یناھز 1937

محظرة، وكان مجموع التالمیذ استنادا للتقاریر  691في جمیع األنحاء  محاظرم قدر عدد ال1945وفي سنة 
تلمیذ، وھي إحصاءات جزئیة؛ بسبب عوائق اإلحصاء المختلفة، منھا غیاب أرقام الجھة  5675الفرنسیة 

. وفي إحصاء قام بھ الفرنسي بیري سنة 1944الشرقیة التي كانت خارج الحدود الموریتانیة حتى سنة 
) 800(الجامعة) دون الكتاتیب في منطقة أدرار والترارزة، بـ ( اظرمحم، أحصى خاللھ عدد طلبة ال1934

) طالب، وقد ال یظھر ھذا العدد كارثیا إال إذا عرفنا 500طالب، وبعد عشرین عاما تناقص ھذا العدد إلى (
  .23أن عدد السكان كان قلیال جدا

ا بالجھاد أو الھجرة، ویبدو أن ما أصاب المحظرة من تدھور وتراجع یعود إلى انشغال شیوخھا عنھ
إضافة إلى القرارات التي اتخذتھا اإلدارة للحد من التعلیم المحظري استجابة لظروف االحتالل، وتماشیا مع 
سیاستھا الرامیة إلى تمكین اللغة والثقافة الفرنسیتین، وفي ھذا السبیل لم تأل اإلدارة االستعماریة جھدا، وال 

وشیوخھا، وتمارس عنھم حصارا ثقافیا، عن طریق  محاظرتضیِّق على الوسیلة إال فعلتھا. ففي حین كانت 
، كانت تعمل على تیسیر أوضاع المدرسة الفرنسیة بكل ما 24منع المطبوعات والكتب العربیة إلى البالد

  . 25تملك من إغراءات مادیة ومعنویة
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عنى صوصیة التي تكما وظفت اإلدارة الفرنسیة عصا القانون للتضییق عن المحظرة والمدارس الخ
بتعلیم العربیة والدین والثقافة اإلسالمیة والعربیة، فقد كانت السلطات تشترط على من یرید فتح مدرسة أن 

  : 26یلتزم بالشروط التالیة
 أن ال یتناول في مدرستھ التاریخ العام. -
 أن ال یدرس بھا التاریخ اإلسالمي والجغرافیا. -
 أن ال یدرس بھا الحساب. -

لتضییق لم یجد أبناء موریتانیا إال أن یلتحقوا بالمدارس الفرنسیة، على مضض، أو أن وأمام ھذا ا
، كالقرویین بالمغرب، أو الزیتونة یھاجروا ویلتحقوا بإحدى الجامعات العربیة المشھورة في ذلك الوقت

. ھكذا شھدت المحظرة استنزافا شدیدا وعرفت موریتانیا 27بتونس، أو األزھر بمصر، والحجاز... إلخ
  ھجرات علمیة واسعة أفقدتھا خیرة علمائھا. 

  :في موریتانیا وھیكلتھ تنظیم التعلیم الفرنسي -ثانیا
لتحقیق بعض األھداف االستعماریة، المتمثلة أساسا في محاربة التعلیم المحظري، واستبدالھ 

یتلقون منھا تعویضات مالیة، ویكونون تحت مراقبة اإلدارة الفرنسیة. أمر الحاكم "بمدرسة" لمعلمي القرآن، 
العام لغرب أفریقیا من مدیر التعلیم في تونس أن یعّد لھ تقریرا عن التعلیم في ھذا القطر، وكذلك طلب من 

ر. التعلیمیة في مص) قنصل فرنسا في القاھرة أن یعرفھ بسیاسة االنجلیز De Felcourtالسید دي فلكور (
، وقد عاد إلیھ بتقریر عن 1906)، إلى الجزائر سنة Clozelكما بعث الحاكم العام مساعده السید كلوزل (

. لتفتتح بعد ذلك مدارس على األراضي 28اإلسالمي في ھذه المستعمرة-المدارس والتعلیم الفرنسي
سي محض، ومن یرون المزاوجة بین الموریتانیة، وسط جدل كبیر بین من یرون ضرورة فرض تعلیم فرن

اللغة الفرنسیة والعربیة لكسب وّد األھالي، في حین رأى آخرون أن تعمیم الفرنسیة لن یتأتَّ إال بالقوة 
العسكریة. ومھما یكن من أمر ھذا الجدل فإن الكل أجمعوا على أن موریتانیا مستعمرة استثنائیة في منطقة 

. لكن ھذا التكییف لم یجد 29وفیر تعلیم متكیف مع خصوصیة ھذا القطرالغرب اإلفریقي، وھذا یدفع إلى ت
طریقھ إلى التحقیق إال بعد فترة طویلة، وبعد تحقیق نوع من االستقرار في المنطقة، وخالل ھذه المدة 

  تبلورت عدة قوانین لتسییر التعلیم في موریتانیا وأكسب ھیكلة متوافقة مع تلك الخصوصیة.
  :للتعلیم الفرنسيالقوانین المنظمة 

في بدایة االحتالل حرصت فرنسا على إتاحة التعلیم الفرنسي ألبناء المتعاونین معھا، كما حرصت 
أیضا أن یكون متكیّفا مع الخصوصیة الموریتانیة كما أسلفنا. فقد أعرب السید كارد الحاكم العام لغرب 

كیز على كل مستعمرة بالوسائل المناسبة... مع التررغبتھ في أن یتم تنفیذ ھذا التعلیم في «أفریقیا آنذاك عن: 
. كما أكد كارد على أن ھذا التعلیم مازال مخلصا لتقالید فیدرب 30 »مكانة التدریس والتعلیم باللغة الفرنسیة...

)Faidherbe( 31 التي ال زالت في ذلك الوقت متبعة في السنغال، وھذا یعني أن التعلیم في موریتانیا ،
  حسب القوانین المتبعة في المستعمرة الجار السنغال.الیزال یسیر 

وباعتبار ھذه التبعیة فقد كانت المدرسة في موریتانیا تنظم وفق قانون فیدرب الشھیر الصادر بتاریخ 
. سعى 32م، وھو قانون صارم جدا، جاء لقمع التعلیم العربي أكثر من اعتباره قانون تنظیمي1857جوان  22

ى التمكین للغتھ وثقافتھ في السنغال أوال، ثم في موریتانیا. وظل ھذا القانون ھو الفاعل المستعمر من خاللھ إل
م، وقد نص ھذا التنظیم على 1903إلى أن صدر أول تنظیم للتعلیم في غرب أفریقیا الفرنسیة خالل سنة 

لحق في فقد حصر ھذا امجانیة التعلیم وتعمیمھ، وھذا ال یعني بأن ھذا التنظیم قد أعطى حق التعلیم للجمیع، 
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. 192233، و1918و 1912فئة أبناء الزعماء والمتعاونین مع المستعمر. وقد تّم تعدیل ھذا التنظیم في عام 
وبالنسبة لموریتانیا، فقد عززت ھذه المراسیم وجود المدرسة في المراكز الحضریة وفي مراكز الدوائر، 

ال األھالي، ومنحت البالد تنظیما مدرسیا وجد إقباال كما أعطى نوعا من التعلیم یتوافق مع خصوصیات أطف
. وقد تم تثبیت ھذه التنظیمات بموجب مرسوم الحاكم العام المؤرخ في األول ماي 34من طرف األھالي

وقد حّث الحاكم العام لمنطقة غرب  35، ھذا المرسوم األخیر یعّد محصلة وتطورا لألحكام السابقة،1924
ة على یجب فرض اللغة الفرنسی«ل ھذا المرسوم على نشر اللغة الفرنسیة قائال: أفریقیا السید كارد من خال

أكبر عدد ممكن من السكان األصلیین، والعمل على جعلھا لغة مشتركة في جمیع أنحاء اإلقلیم. وھذا ما 
وقد . 36 »یجعل تعلمھا إلزامیا، وال یتوقف ھذا اإللزام على القادة والزعماء، بل یسري بشكل جماعي...

  على ما یلي:  1924اشتمل مرسوم 
تنظیم التعلیم االبتدائي، المقدم في المدارس اإلعدادیة والمدارس التحضیریة، والمدارس اإلقلیمیة أو  -1

 الحضریة، ودروس الكبار.
 تعلیم مھني عالي، یعطى في مجموعة مركزیة تأسست في عاصمة كل مستعمرة. -2
) William Bontyالمعتمدة لدى الحكومة العامة، كمدرسة ولیام بونتي (تعلیم تقني عال في المدارس  -3

لتكوین المعلمین والمرشحین لكلیة الطب؛ ومدرسة دكار للطب والصیدلة والتولید، والمساعدین للخدمة 
الصحیة؛ ومدرسة باماكو البیطریة؛ ومدرسة صغار المیكانیكیین البحریة (المیكانیكا األھلیة للمالحة 

 ة).والتجار
تعلیم خاص یستجیب لألھداف اإلنسانیة ولالحتیاجات السیاسیة والمحلیة، یقدم في دور األیتام، ومدارس  -4

 .37التعلیم اإلسالمي، ومؤسسات التعلیم الثانوي في العاصمة دكار
  والمالحظات التي تسترعي االنتباه في ھذا التنظیم، أنھ:

وي یث یبرز التعلیم الجماعي في القاعدة، والتعلیم النخبأعطى للتعلیم ترتیبا وتنظیما على شكل ھرم، ح -
 في القمة؛

أعطى للتعلیم بنیة متناغمة ومظھرا منظما، ووسع الفرص بناء على الالمركزیة المتبعة فیھ، زیادة على  -
 .38تكییفھ إقلیمیا وجغرافیا حسب كل بلد
انیا إصالحا جدیدا؛ تمثل ) عرفت المدرسة في موریت1945-1939وخالل الحرب العالمیة الثانیة (

، وقد حدد ھذا األمر النظام األساسي للمدارس الخاصة 1940ماي  10في أمر الحاكم العسكري الصادر في 
بأبناء الصفوة "أبناء األعیان"، وقد تضمن ھذا القانون إدخال اللغة العربیة في المدرسة الفرنسیة، واستقدام 

راء السكان المحلیین بھذه المدرسة، وھو أمر في غایة األھمیة معلمین عرب ومسلمین لتدریسھا، وذلك إلغ
  . 39سنعود للحدیث عنھ في مكان آخر من ھذا البحث

وبعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، وبأثیر مؤتمر برازافیل؛ شھد التعلیم االستعماري انطالقة جدیدة، 
)، الذي أعاد تنظیم التعلیم االبتدائي P. Cournarie، الذي أصدره الحاكم العام (1945أوت  22بعد مرسوم 

بتقسیمھ إلى: أ) التعلیم االبتدائي اإلعدادي، المتألف من ثالث دورات، كل منھا سنتان من الدراسة؛ ب) 
  . 40التعلیم االبتدائي العالي؛ جـ) دورة تدریبیة للمدیرین اإلداریین؛ د) التعلیم الفرنسي العربي

وفي ھذه الفترة التي شھدت تطورات خطیرة على المستوى السیاسي، محلیا وإقلیمیا، عرفت 
، الذي نّص على 1947المدرسة الفرنسیة في موریتانیا إصالحات ھامة وخطیرة أیضا، أبرزھا إصالح 

تم  ثتعمیم التعلیم وتوحیده، وكان ھذا التوحید على حساب مكان تدریس اللغة العربیة في المدرسة، حی
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تقلیص عدد ساعات ھذه اللغة، بخاصة في المناطق الناطقة بالعربیة، وھذا ما جعل ھذا اإلجراء یتناقض مع 
مبدأ العلمانیة الفرنسیة، كما بدا طائفیا، بخاصة إذا عرفنا أن تطبیقھ كان محدودا في المناطق األخرى غیر 

، ألغى الفوارق الموجودة بین المدارس 8194جویلیة  12وعزز ھذا القرار بآخر صدر في  41الناطقة بھا.
الجھویة والمدارس الریفیة؛ وبھذا اإلجراء أصبح التعلیم أكثر توحیدا، واستمالت التحسینات التي جاء بھا 

. وسوف ترتفع ھذه النسب بعد أن أصبح 42مزیدا من أفراد المجتمع مما زاد من نسبة االلتحاق بھذه المدارس
إلزامیا في حدود المقاعد المتاحة في  -1949ماي  4) الصادر في 1691 بموجب مرسوم (رقم-التعلیم 

  .43المدارس الموجودة وقتذاك
  :ھیكلة التعلیم (المدرسة) الفرنسي في موریتانیا

یصنف التعلیم الفرنسي في موریتانیا، حسب النوع، والمستوى، والتوزیع الجغرافي، وحسب 
حضري. مستقر/متنقل. محلي/إقلیمي. وھناك من یصنفھ المستوى الحضري. فنجد من یصنفھ إلى: قروي/

حسب مستویات تدرجھ: إعدادي/ابتدائي عال/ ثانوي... وقد تتداخل ھذه التصنیفات إلى حّد یصعب معھ 
  الفصل بینھا، ومھما یكن من أمر ھذا التداخل، فإنھ یمكننا أن نصف ھذا التعلیم إلى:

أو مدرسة البدء. تستقبل الطالب دون سّن الحادیة عشر،  : وھي الدرجة األولى،المدرسة اإلعدادیة -أ
مھمتھا نشر الفرنسیة المنطوقة بین جمیع السكان. ویشرف على ھذه المدرسة معلم أھلي، أو مراقب أھلي 

وال یشترط في المشرفین علیھا أن یكونوا حملة شھادة دراسات. وكانت ھذه المدرسة تستھدف أبناء  44كذلك.
، لكن بمرور الوقت أصبحت أكثر انفتاح على أبناء الشرائح األخرى. وتضم المدرسة األعیان والزعماء

اإلعدادیة معلمین ومستویین، ودورة تحضیریة وأخرى ابتدائیة، وھذا المستوى األخیر یخصص للمتفوقین 
  .45في المرحلة التحضیریة فقط

الفرنسیة في موریتانیا، وھذا وحتى وإن كانت ھذه المدارس اإلعدادیة في قاعدة ھرم ھیكل المدرسة 
لم یكن  1940-1939ما یجعلنا نفترض أن تكون أكثر توسعا وانتشارا، إال أن عددھا ظل قلیال. ففي موسم 

طالبا)، وفي  42طالبا)، وفي روصو ( 25ھناك سوى ثمانیة مدارس إعدادیة: أشھرھا في بوتلمیت تضم (
طالبا)، وفي  17طالبا)، وفي المجریة ( 35جة (گي تجطالبا)، وف 45طالبا)، وفي كیفھ ( 25المذرذرة (

. كما یمكن أن نفترض مع بعض الشواھد أن ھذه األعداد لم تكن دائما منتظمة وال دقیقة؛ 46 طالبا) 16أطار (
فقد تتخللھا انقطاعات وتذبذبات في حضور التالمیذ بسبب رفض األھالي "لمدرسة النصارى"، وبسبب 

  ظروف المقاومة.
: أو المدرسة الحضریة، ھي مدرسة إقلیمیة، یتم إنشاؤھا في مركز مھم في عاصمة اإلقلیمیة ةرسالمد -ب

الدائرة، وحسب تنظیم التعلیم الفرنسي في منطقة أفریقیة الغربیة الفرنسیة بعامة، فإنھ من الضروري أن 
 إعدادیة في العادة، بحیثیكون لدیك مدرسة إقلیمیة واحدة لكل دائرة، تتبعھا ثالث أو أربع مدارس قرویة 

تشكل المدارس اإلعدادیة مع المدرسة اإلقلیمیة ما یسمى "قطاع مدرسي". ویتم ھذا التوسع تصاعدیا وفقا 
. ویلتحق بھذا المستوى من التعلیم أبناء العیان والزعماء، كما یسمح ألفضل 47للزیادة في مستوى الدراسات

والقرویة أن یلتحقوا بھا أیضا. وبخالف المدرسة اإلعدادیة. فإن التالمیذ المتفوقین في المدارس اإلعدادیة 
  .48المدرسة اإلقلیمیة یدیرھا مدرس یحمل شھادة علیا، أو شھادة الكفاءة التعلیمیة

وحسب مركزھا فإن المدرسة اإلقلیمیة یكون لدیھا ثالث دورات: الدورة التحضیریة، واالبتدائیة، 
یمیزھا عن المدارس اإلعدادیة، إذ ھي أعلى مستوى، وھي ما یعطي  والمتوسطة، والدورة األخیرة ھي ما

ھذه المرحلة مسمى التعلیم االبتدائي المتوسط عند البعض، ویتكون ھذا المستوى من التعلیم من ثالثة فصول 
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على األقل، تمتاز بعنایة إدارة التعلیم أكثر من غیرھا، وفي بعض المناطق التي یوجد فیھا عدد معتبر من 
ألوروبیین تصبح ھذه المدارس تحت سلطة المستوطنین، وتدخالتھم التي قد تصل أحیانا إلى اختیار البرامج ا

، لكن ھذا الوضع قد تغیر، مع التحوالت السیاسیة التي شھدتھا موریتانیا بعد الحرب العالمیة 49المدرسة
اص، وأصبحت مدارس إقلیمیة ، فقدت ھذه  المدارس طابعھا الخ1947نوفمبر  6الثانیة، فبموجب مرسوم 

مفتوحة لجمیع طالب المدارس اإلعدادیة، كما أصبحت برامجھا الدراسیة وجداولھا الزمنیة تتماشى مع تلك 
  . 50الموجودة في فرنسا وفي  بقیة أقطار أفریقیة الغربیة الفرنسیة

ستین كان یقدم في مؤسأو تعلیم مھني وتجاري.  : وھو بمثابة تعلیم ثانويالتعلیم االبتدائي العالي -ج
)، Faidherbe)، وھي مدرسة فیدرب (Saint-Louisرسمیتین تقعان في السنغال، األولى في سان لویس (

نوفمبر  6، وفتحت بموجب مرسوم مؤرخ في 1919جوان  20التي تّم إنشاؤھا بموجب مرسوم مؤرخ في 
التي كانت مدرسة خاصة وأصبحت رسمیة .  أما المؤسسة الثانویة الثانیة فقد كانت ثانویة داكار، 192051

، وقد كان یلتحق بھاتین الثانویتین التالمیذ 1925أكتوبر  10بموجب أمر من الحاكم العام مؤرخ في 
)، ضمن قوائم محدودة جدا، وعن طریق المنافسة. وھذا C.E.Pالحاصلون على شھادة الدروس االبتدائیة (
، أصبحت تمنح للطلبة 1924مارس  28ف. وبموجب مرسوم ما یفسر ضآلة أعداد الموریتانیین في الصن

  .52الناجحین في التعلم الثانوي (بعد أربع سنوات من الدراسة) شھادة الكفاءة المعادلة للبكالوریا
، إال أنھ تّم إنشاء مدرسة ابتدائیة علیا 1945أما في موریتانیا فلم توجد مدرسة ثانویة إال في سنة 

) في روصو، التي أصبحت فیما بعد تسمى الكلیة الحدیثة لروصو. وفي Xavier Coppolaniتحمل اسم (
طالبا مقسمین على صفین. وخالل ھذا الموسم، تم افتتاح  82استقبلت ھذه المؤسسة  1947-1946موسم 

"مدرسة بنات الزعماء"، التي فتحت الطریق أمام تعلیم اإلناث، ولو بصورة محتشمة، لكن ھذه المدرسة 
، سوف یظھر إلى 1955-1954بھا بعد "فضحیة" وفي ظروف هللا أعلم بھا. وخالل موسم أغلقت أبوا

. ورغم ھاتین 53الوجود معھد بوتلمیت (دار المعلمین) والتدریب المھني العام للمعلمین المساعدین
لتالمیذ االمؤسستین فإن حصیلة ھذا التعلیم لم تكن مرضیة وال جیدة نھایة اللیل االستعماري، إذ لم یزد عدد 

طالب، موزعین بین ثانویة روصو والثانویات الموجود في  400المسجلین في التعلیم الثانوي وقتذاك عن 
  .54السنغال، وقرابة العشرین طالبا الموجودین في فرنسا، وھي حصیلة ضئیلة جدا

ار، والتعلیم الكبیلحق بھذا الصنف من التعلیم، تعلیم المخیمات، وتعلیم  التعلیم غیر النظامي والخاص: -د
كان یتم في عدد مھم من المدارس في دورات مفتوحة للكبار الذین تجاوزوا  تعلیم الكباراإلسالمي الخاص... ف

، قراءة ونطقا 55السن القانوني للدراسة، ویرغبون في تعلم الفرنسیة أو تحسین معارفھم األولیة في ھذه اللغة
)، اقترح 1924ماي  1ھذه التعلیم، ففي المنشور السابق الذكر (وكتابة، وقد اھتم المشرع الفرنسي بتنظیم 

الحاكم كارد "افتتاح دورة للكبار في المدارس، حیث یتمكن المعلم من االلتقاء بجدیة لمدة شھر واحد على 
. ویبدو أن ھذا الصنف من التعلیم كان موجودا قبل 56مستمعا بالغا على األقل" 30األقل والتطوع لتعلیم 

) في موریتانیا إلى وجود ثالث دورات Pateyذا التنظیم؛ فقد أشارت برقیة من الحاكم المدني باتي (صدور ھ
مستمع، أھم ھذه الدورات كانت موجودة في كیھیدي. ویبدو أن نتائج إحدى ھذه الدورات  100للكبار، تضم 

دورات مستقرة. وخالل لم تكن مرضیة، كما لم تكن تلك ال -) E. Courcelleحسب المفتش إ. كورسال ( -
بدایة عقد الثالثینیات، وأعتقد أنھ وبسبب الھدوء النسبي وتراجع المقاومة سوف یشھد تعلیم الكبار نوع من 

طالبا،  109حوالي  1932-1931طالبا، وفي  96تسجیل حوالي  1930-1929االستقرار، سجل موسم 
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بولة جدا في ذلك الوقت؛ لتحقیق أھداف . وھي أعداد مق57طالبا 112وخالل الموسم الموالي تم تسجیل 
  محدودة.

وفیما یخص تعلیم المخیمات، فإنھ بدأ یظھر توجھ من قبل السلطات االستعماریة نحو تعمیم التعلیم، 
حل، ومن أجل  وبھذا الصدد بدأت تبرز بوادر تعمل من أجل تقریب المدرسة من السكان، بخاصة الرُّ

اة البدو وتشتتھم، تم تنظیم مدارس المخیم. وقد تركز ھذا النوع من االستجابة للمشكالت التي تفرضھا حی
المدرسة في أراضي البیضان الرحل بعكس الزنوج المستقرین. وقد ظھرت أولى مدارس المخیم في موسم 

) رئیس مصلحة التعلیم المؤقت، وقد بلغ العمل Follanfantفي الترارزة بمبادرة من السید ( 1947-1948
ضمان عمل سبعة فصول في سبعة مخیمات، ورغم النجاح  1950التعلیمیة التي حققت سنة بھذه الخطة 

المحدود جدا فإن مدرسة المخیم واجھت مشاكل عدیدة، لیس أقلھا مشكلة التوظیف الشاقة إلى حّد كبیر، 
ي لمخیم التإضافة إلى امتناع البیضان عن إرسال أبنائھم إلى ھذه المدارس، ورغم ھذه العوائق فإن مدرسة ا

كانت تستغرق الدراسة فیھا من سنتین إلى ثالث سنوات، فإنھا استطاعت أن تشكل فئة ثانیة من المدارس 
  . 58تلمیذ تم إرسال المتفوقین منھم إلى مدرسة القریة 400حوالي  1954بلغ عدد التالمیذ بھا عام 

التعلیم الخاص فلم تعرفھ موریتانیا بمفھومھ العام، كما عرفتھ بقیة دول غرب أفریقیا الفرنسیة،  أما
فقد عرفت ھذه الدول تعلیم األیتام، والتعلیم غیر الرسمي، وتعلیم القرآن... أما موریتانیا فلم تعرف غیر 

ارة، ویقتصر ھذا التعلیم على التعلیم اإلسالمي الخاص، الذي یدیره المرابطون، ویكون تحت رقابة اإلد
دراسة أولیة للقرآن وعلومھ، ومدارس ھذا التعلیم منتشرة للغایة یصعب حصرھا، قد یصل عدد التالمیذ في 

طالب ونادرا ما یتجاوز عدد طالبھا العشرین طالبا، وفي إحصاء رسمي یعود إلى  8إلى  7كل منھا من 
 276تلمیذا موزعین في  3780لى ھذا التعلیم یقدر بـ یشیر إلى أن عدد المنتسبین إ 1930-1929موسم 

مدرسة. وھناك نوع آخر من التعلیم اإلسالمي الخاص، وھو التعلیم االبتدائي اإلسالمي، المنصوص علیھ 
المشار إلیھ سابقا. وھذا الصنف من التعلیم محدود جدا في  1924ماي  1في التنظیم المدرسي المؤرخ في 

تلمیذ على أقصى  35د إال مدرسة واحدة في المذرذرة، ال یكاد عدد طالبھا یتعدى موریتانیا، إذ ال یوج
  .59تقدیر

ومما یمكن مالحظتھ فیما یخص ھیكلة التعلیم في موریتانیا، ھو تلك الجھود المبذولة من قبل اإلدارة 
ن ھذا التعلیم كان إال أالفرنسیة؛ من أجل توسیع التعلیم الفرنسي في موریتانیا، تحقیقا لألھداف االستعماریة، 

محدودا وغیر متنوع، ال من حیث التخصصات وال من حیث مستواه. فعلى سبیل المثال فإن الموریتاني كان 
محروما من التعلیم الجامعي العالي. فموریتانیا لم تعرف مؤسسة جامعیة واحدة خالل الفترة االستعماریة. 

سنوات الخمسینیات. فقد كان المعلمون یتخرجون في  وحتى مدرسة تكوین المعلمین لم تكن موجودة حتى
مدرسة فیدرب بسان لویس لتدریب المعلمین والمترجمین حتى افتتاح معھد أبي تلمیت. وكذلك التعلیم المھني 
التقني المتخصص (العلوم البحریة، والعلوم الصناعیة، والزراعة، والتجارة، والتلغراف، الطباعة، الكتابة 

، وإن وجد من 60قنة...)، والطب، وكذا الصیدلة، والبیطرة... لم یكن للموریتاني نصیب فیھعلى اآللة الرا
تحصل على شھادات في بعض ھذه التخصصات فیعّد استثناء؛ فقد كان حظ الموریتاني یتوقف عند المرحلة 

ترة یا حتى فاالبتدائیة األولى أو المتوسطة وعلى أكثر تقدیر المرحلة الثانویة، إذا لم تسجل موریتان
الخمسینیات إال طالبا واحدا في كلیة الطب بباریس، وبعض الطلبة یعدون بأصابع الید في تخصصات أخرى 

  .61غیر علمیة
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  :أھم المدارس الفرنسیة في موریتانیا
 إبرازال نھدف من خالل ھذا العنوان التطرق إلى جمیع المدارس، والبحث في تطورھا، بل نحاول 

  أھم المدارس الكبرى، التي كانت دعامة للمدرسة الفرنسیة في موریتانیا، معرفین بھا، بإیجاز كبیر:
: تّم تأسیس ھذه المدرسة قبل اإلعالن الرسمي عن فرض الحمایة الفرنسیة على مدرسة كیھیدي

دي ماغة كان ، وذلك ألن التواجد فیھا وفي كی1898موریتانیا، إذ ظھرت ھذه المدرسة إلى الوجود سنة 
تلمیذا، جاءوا من  48، وقد استقبلت ھذه المدرسة في موسمھا الثاني 1891مبكرا، وربما یعود إلى سنة 

مناطق المجاورة لكیھیدي، وقد كان أغلبھم من الزنوج، وقد أعطت ھذه المدرسة نتائج مرضیة في بدایاتھا 
إلغاء منحة التمدرس التي سبق وأن منحھا حاكم ، إال أنھ وبعد 62األولى، وكان توافد التالمیذ إلیھا معتبرا

السنغال، شھدت المدرسة في جانفي فجأة انخفاضا في عدد طالبھا إلى سبعة طالب، لكن ھذا الوضع لم 
تلمیذا بصفوفھا، وقد  24، بالتحاق 1906یستمر طویال، إذ استعادت المدرسة بعض الحیویة خالل سنة 

. ومھما یكن من أمر ھذه النتائج، فإن طلبتھا 63نتائج غیر مرضیة تمامااستمرت ھذه المدرسة بانتظام، لكن ب
من الرعیل األول من التراجمة، الذین تخرجوا في مدرسة سان لویس، والمدرسة العلیا في الجزائر 
العاصمة، ولیس أقل ھؤالء شھرة في تاریخ موریتانیا الترجمان أحمد با، الذي تخرج في المدرسة العلیا في 

  .64ر العاصمةالجزائ
: بعد أن أحكم المستعمر سیطرتھ على بعض المناطق، مثل: الترارزة (Boghé)مدرسة بوغي 

، عمل المستعمر على 1903والبراكنة، وتكانت وأدرار، وعلى ضفة النھر التي بدت أكثر ھدوء منذ سنة 
وكانت تستقبل ما ، 1912تعزیز تواجده عن طریق إنشاء المدارس، فأسس مدرستھ الثانیة في بوغي سنة 

. وقد شھدة مدرسة بوغي 65تلمیذ معظمھم من قومیات التكلور، والسوننكي، والوولوف 50-40ال یقل عن 
تلمیذا، مقسمین إلى فصلین،  25حضور  1923ھي األخرى عدم االنتظام في أعداد تالمیذھا، إذ شھدت سنة 

ارا سار المعلم الذي سیكون لھ دور سیاسي تلمیذا، دیاو 32یضاف إلى ھذا العدد دورة للبالغین مكونة من 
تلمیذ موزعین على ثالثة فصول، منافسة  85ارتفع ھذا العدد إلى  1927في تاریخ موریتانیا. وخالل سنة 

، لكن ھاتین المدرستین ستشھدان 66تلمیذ خالل نفس السنة 104مدرسة كیھیدي، التي بلغ عدد طالبھا إلى 
المفتش العام للتعلیم كتب  (M. Charton)ى درجة أن السید تشارتون ، إل1932تراجعا كبیرا خالل سنة 

معلقا على المدرستین" "بأنھما بالكاد تستحقان اسمھما"؛ وذلك لتراجع عدد طالب المرحلة المتوسطة التي 
طالبا  قادرین على مواصلة الدراسة في  21ھي عماد المدرسة اإلقلیمیة؛ حیث لم تسجل مدرسة بوغي إال 

تلمیذ في نفس المستوى. ورغم ھذا ظلت مدرستا  15سة االبتدائیة العلیا، كما لم تسجل كیھیدي أسوى المدر
-1939بوغي وكیھیدي من أطول المدارس الفرنسیة في موریتانیا عمرا ونفسا، فقد استقبلتا خالل موسم 

  .67لبوغي بالنسبة 115تلمیذ بالنسبة لكیھیدي، و 105، باعتبارھما مدرستین اقلیمیتین 1940
: تعّد ھذه المدرسة أول مدرسة تفتح في مناطق البیضان، وقبل ھذا كان أبناء مدرسة أبي تلمیت

األعیان والزعماء البیضان یرسلون أبناءھم إلى مدرسة أبناء الشیوخ بسان لویس، أما أطفال الحوض 
، إلى أن أسست أول 1910والجھات الشرقیة فقد كانوا یرسلون إلى مدرسة تمبكتو بمالي، التي أسست سنة 

. وقد كانت ھذه المدرسة التي أسست حصریا ألبناء الزعماء والعیان 191468مدرسة بأبي تلمیت سنة 
البیضان، فھي بذلك سمیت بمدرسة "أبناء األعیان"، تستقبل أطفاال من جمیع المستویات االجتماعیة بما 

رسة كانت متعثرة وغیر منتظمة؛ نظرا لظروف الحرب فیھم أبناء "القوم" والرماة، ویبدو أن بدایات ھذه المد
تلمیذا من أبناء الجنود المشاة، ویبدو أن ھذه  20العالمیة األولى. أما بعد الحرب فقد ضمت بین صفوفھا 
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. بسبب الصعوبات واحجام األھالي عن ارسال أبنائھم 69المدرسة توقفت عن النشاط خالل ھذه الفترة بالذات
یعد العدد یتجاوز السبعة أطفال من أبناء األسر الكبیرة. ویذكر أن ھذه المدرسة قد حول  إلى المدرسة، إذ لم

، حتى بدایة الثالثینیات، أین أعید إلى أبي تلمیت، وفي ھذه المرحلة 1922نشاطھا إلى المذرذرة منذ سنة 
انیة، انیة في البالد الموریتعرفت ھذه المدرسة تألقھا الحقیقي، إذ ارتادھا أطفال من كل الجھات الناطقة بالحس

. وقد شھدت ھذه المدرسة، التي تعّد 70وقد تخرجت فیھا أغلب األطر الصغیرة المنحدرة من ھذه المناطق
 350نموذجا لنظام "المدرسة"، القائم على التدریس باللغتین العربیة والفرنسیة، منذ تأسیھا توافد بلغت 

، ومھما یكن من أمر ھذه األرقام، فإن مستوى التدریس في 1940-1930تلمیذ، ثلثھم تقریبا خالل سنوات 
  .71حسب شھادة بعض الفرنسیین ظّل ضعیفا إلى حّد كبیر -ھذه المدرسة وفي غیرھا من المدارس 

، وكان التعلیم فیھا 1936: تأسست ھذه المدرسة الجھویة خالل الثالثي األول من سنة مدرسة أطار
مقصورا على أبناء األعیان والزعماء، أما مدة الدراسة فیھا فأربع سنوات، في البدایة كغیرھا من المدارس 

 وكان الھدف من تأسیسھا الحفاظ على اللغة لعربیة الفصحى، وتكوین نخبة تكون وسیطا بین المستعمرین
كحّد أقصى، على أن یكونوا حاصلین على تعلیم قرآني  20و 13واألھالي، وكانت تستقبل التالمیذ بین عمر 

. وكانت تدرس فیھا علوم العربیة وآدابھا، وعلوم الدین 72وكان تدریس الفرنسیة فیھا اختیاریا حسن،
اإلسالمي، ویبدو أن مشروع مدرسة عربیة لم تستسغھ اإلدارة الفرنسیة، فقد رفض الحاكم العام لغرب 

سیة، وأصّر على أن یكون ) االعتراف بمدرسة ال تدرس بھا اللغة الفرنJules Bréviéأفریقیا جول بریفییھ (
تعلیم الفرنسیة إلزامیا بھا، وكان ذلك، إذ لم تمر سنتان على افتتاح ھذه المدرسة العربیة حتى أصبح تعلیم 

جاء بناء على طلب أولیاء التالمیذ. ومھما  اإللزاموقد ذكرت بعض التقاریر أن ھذا  73الفرنسیة بھا إلزامیا.
یكن من أمر صحة ھذا التبریر، فإنھا شھدت نجاحا نسبیا من حیث استقبال التالمیذ. فقد قدم مدیر التعلیم 

 1938-1937) بعض اإلحصاءات لعدد التالمیذ، ففي الموسم Christian Laigretالسید كریستیان لغرییھ (
تلمیذا أیضا؛ وفي  54، 1942-1941تلمیذا؛ وفي  54، 1941-1940وفي  تلمیذا؛ 27حضر إلى المدرسة 

. ویبدو أن االنتظام في استقبال التالمیذ قد أدى إلى النجاح 1945-1944خالل موسم  72، و1942-1943
طالب على شھادة الدروس االبتدائیة، كما تحصل  3النسبي لھذه المدرسة في امتحانات الجھویة، فقد تحصل 

على شھادة الدروس العربیة، وھو نجاح أصبحت تضاھي بھ مدرسة أطار غیرھا من المدارس،  آخرون 4
  . 74بخاصة مدرسة أبي تلمیت

ونحن إذ نكتفي بذكر ھذه المدارس المشھورة في موریتانیا خالل الفترة االستعماریة، فإنھ ال ینبغي 
)، 1939)، ومدرسة كیفة (1933( ذكر مدارس أخرى مثل: مدرسة تمبدغة -ولو إشارة -علینا أن نھمل 

، وتمكن تسعة من تالمذتھا من الحصول 1945-1940تلمیذ ما بین  139بخاصة ھذه األخیرة، التي استقبلت 
  . 75على شھادة الدروس االبتدائیة التي تمكنھم من ولوج المرحلة االبتدائیة العلیا أو المھنیة

  :)1960-1903( السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في موریتانیا -ثالثا
  :أھداف التعلیم الفرنسي

ھناك تداخل كبیر، أو قل تقاطعات بین أھداف السیاسیة الفرنسیة في مجال التعلیم، والسیاسة الفرنسیة 
في مجال تنظیم المستعمرة الفرنسیة في موریتانیا؛ ذلك أن السیاسة الثقافیة ھي أداة الھیمنة االستعماریة في 

إن تعلیم األھالي ھو من صمیم «د: ، بھذا الصد1923جمیع المجاالت، فقد كتب وزیر خارجیة فرنسا سنة 
واجباتنا، ولكن الواجب األساسي یتماشى أیضا بوضوح كبیر مع مصالحنا االقتصادیة واإلداریة والعسكریة 
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. وھذا ما یجعل أھداف التعلیم الفرنسي في موریتانیا متشعبة ومتعددة الجوانب، ولالختصار 76»والسیاسیة
  یلي: یمكن أن نشیر إلى بعضھا فیما -فقط -

أول أھداف التعلیم، ھو التمدین ونشر رسالة أوروبا الحضاریة في جمیع أصقاع األرض التي یسكنھا 
اإلنسان المتوحش؛ والمالحظ أن نشر ھذه الرسالة قد تم بواسطة تھدیم قیم ھذا (المتوحش)، وبالتالي فإن قیم 

مر ات المستعمرة، التي أراد المستعالمدرسة الفرنسیة كانت في الغالب تناقض القیم التقلیدیة للمجتمع
بواسطة «): Bréviéتحضیرھا وتحریرھا. وفي ھذا االتجاه أكد الحاكم العام الفرنسي لغرب أفریقیا بریفییھ (

م وأن یھتدي بھدینا، إنھا حضارتنا التي تنحني إلى األما إرشاداتناالمدرسة یمكننا أن نجر األفریقي إلى تقبل 
لدعم مجھوداتھ، وبالتالي دفعھ إلى طریق التقدم االقتصادي واالجتماعي بطریق  نحو حضارتھ وتتكیف معھا

  .77 »بطیئة، ولكن بالتأكید ستتغیر عقلیتھ. كما أن فكره سیتحرر من أعباء سالسل العبودیة...
وھدف ثان یتمثل فیما یعرف بالفرنسة، أو الغزو الثقافي، أو التغریب، الذي صاحب الغزو السیاسي 

، وقد كان یستھدف باألساس تغییر العقلیة اإلسالمیة حتى تتخلص من مقوماتھا الذاتیة، وتحویل والعسكري
النفسیة المسلمة حتى تذوب في الفكر الغربي، وھنا تسقط القیم والعالقات التي كانت تمثل الجدر الواقیة التي 

راھن المستعمر على المدرسة  . وفي ھذا المسعى78جعلت المسلمین في مأمن من االختراق والتفتت منذ قرون
كوسیلة ناجعة لسلب فئات من األھالي ھویتھم وجعلھم أتباع وخدمة متفانین في خدمة المستعمر، فقد ذكر 

لقد كانوا یریدون أن یفصلوننا عن ھویتنا ویشحنوننا بعادات وأنماط «المؤرخ المالي "أحمدو ھامیاتي با": 
عم أن ھذه السیاسة دائما تفشل في ما یخصنا، فإن المسخ الذي التفكیر االستعماري، ولست أستطیع أن أز

مني بھ المستعَمر وصل أحیانا إلى درجة أن المثقف والمتمرس بالحضارة الفرنسیة لم یكن یرنو في الحیاة 
إلى ماعدا تقمص شخصیة المستعِمر بتقلیده في ملبسھ ومأكلھ، وأحیانا في دینھ، بل وفي عاداتھ 

ذا عملت المدرسة الفرنسیة على تخریج فئات مفرنسة، وال تحمل العداء لفرنسا، . وھك79»المستھجنة
  .80استھوتھم مزایا التعلیم، مما یجعلھم یرفضون كل ما ھو ذاتي ومحلي، ویتعلقون بكل ما ھو فرنسي

، وھو استیعاب األھالي بمختلف مستویاتھم ومكاناتھم اإلدماجوھدف ثالث یتمثل في سیاسیة 
إال  إلدماجاي العائلة الفرنسیة، أو قل تنفیذ سیاسة الفرنسة الجماعیة، ولم یكن الھدف من ھذا االجتماعیة ف

مزید من السیطرة على األھالي المستعَمرین إلى أجل غیر محدود، حتى أولئك الذین جاھدوا من أجل  أحكام
اطا ندماج مرتبطا بالفرنسة ارتباالندماج في المجتمع الفرنسي لم یجنوا من مسعاھم إال الخیبات. وإذا كان اال

كبیرا، فإن المستعمر فرض على القائمین على التعلیم العنایة بنشر اللغة الفرنسیة بین جمیع مكونات المجتمع. 
ھو ضرورة عملیة، حیث أن القوانین والتشریعات منشورة بالفرنسیة،  -حسب بریفییھ -فانتشار الفرنسیة 

ھا اإلدارة تعطي لألفراد حق المشاركة في الجمعیات الفرنسیة شریطة أن كما أن سیاسة المشاركة التي تبنت
  . 81یتكلم الفرنسیة، فاللغة الفرنسیة إذا ھي مفتاح دخول الفرد المستعَمر إلى العائلة الفرنسیة

والھدف الرابع للسیاسة التعلیمیة الفرنسیة، وھو خلق نخب مفرنسة كفؤة عمل االستعمار على ضمان 
حاجة ومتطلبات الحیاة اإلداریة واالقتصادیة للمستعمرة، وھذا ما قصد إلیھ وزیر المستعمرات  تكوینھا حسب
...إن تثقیف األھالي ھو ضمان لواجبنا... لكن ھذا الواجب یتناسب «) بقولھ: Albert Sarrautألبیر سارو (

كما –. وعن طریق المدرسة 82 »بصفة متزایدة مع فوائدنا اإلداریة والعسكریة والسیاسیة األكثر بدیھیة...
سیكون ھناك موظفین یشاركوننا سلطتنا، والذین من شأنھم أن یكونوا «) G. Hardyیقول جورج ھاردي (

موظفین مؤتمنین، تلك المدارس من شأنھا أن تصون أو تكون أرستقراطیة بالوالء، بالتفكیر أو السلوك، 
. وإذا كان الھم اإلداري حاضرا 83»تماعي وأداة للتقدموعلیھا أن تشكل في الوقت ذاتھ ضمانا لالستقرار االج
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وبقوة لضمان تسییر المستعمرة، فإن وجود وسطاء ینتمون إلى األوساط المحلیة من خالل أصولھم، وینتمون 
إلى األوساط األوروبیة بحكم تكوینھم األیدیولوجي؛ إلفھام أھل البلد خدمة للمصالح االستعماریة، وكان 

الء الوسطاء في السلم اإلداري المحلي، وقد فاق شأنھم شأن الزعامات التقلیدیة، بل حلوا التراجمة أھم ھؤ
  . 84محلھم في خدمة القضیة االستعماریة

كما ال یمكن إھمال الھدف االقتصادي، الذي مثل محور أھداف العمل االستعماري في جمیع األزمنة، 
ار االقتصادیة والسیاسیة. وقد ظھر ذلك من خالل اعتب فقد عمل الفرنسیون في موریتانیا على تحقیق الھیمنة

موریتانیا ھمزة وصل تربط بین المستعمرات الفرنسیة في غربي أفریقیا وشمالھا، لما لھذا الربط من فوائد 
استراتیجیة واقتصادیة من ناحیة، كما الحاجة إلى تحقیق عالقات اقتصادیة جیدة بینھا وبین البیض والسود 

د وثابت في جمیع الظروف من ناحیة أخرى، وھذا یحتم علیھم نشر اللغة الفرنسیة المنطوقة على مستوى جی
على تعلیم اللغة الفرنسیة، فإن فرنسا لم تكن تھتم لتحقیق تنمیة  اإللحاحبین األھالي. ومھما یكن من أمر 

ت ى ذلك أن موریتانیا ظلاقتصادیة وبشریة في ھذا اإلقلیم الذي لم تكن تعره أیة أھمیة لذاتھ، والشاھد عل
، السیما في مجال التعلیم الذي ظل محدودا، إن لم نقل شبھ 1960تعاني تخلفا شامال حتى استقاللھا سنة 

  .85منعدم
ھذا، ولما كان المستعمر یدرك جیدا بأن السیاسة التعلیمیة قد تؤدي إلى زیادة الوعي السیاسي لدى 

االستعماریة، دون أن یكون  ستخدامھا ألغراضھ وأھدافھ وغایاتھالشعوب المستعمر، لھذا فإنھ قد عمل على ا
  .86في أھدافھ تلك ما یخدم األھالي المستعمرین

  :عوائق انتشار التعلیم الفرنسي وآلیات التجاوز
قبل الحدیث عن عوائق توسع التعلیم في موریتانیا، یمكن أن نشیر إلى أن المستعمر لم تكن لدیھ النیّة 

وتوسیع المدرسة بشكل یضمن ألغلبیة األطفال االستفادة من ھذا التعلیم. كما أن الموریتانیین في إرساء 
رفضوا بدورھم التعلیم الفرنسي رغم محدودیتھ؛ ألنھ كان یمثل في نظرھم امتدادا للتوغل السیاسي 

تعلیم رفض ال والعسكري األجنبي وما یمثلھ من خطورة على حاضر البالد ومستقبلھا؛ فقد اعتبر األھالي
الفرنسي شكال من أشكال المقاومة وامتدادا لھا. وھو األمر الذي صّعب من تثبیت المدرسة الفرنسیة في 

. وقد تضافرت لدى األھالي عدید األسباب التي جعلتھم على طرف نقیض من المدرسة 87أرض موریتانیا
  الفرنسیة. ومن ھذه األسباب نذكر: 

تانیین بھویتھم اإلسالمیة وتمسكھم بأصالتھم، جعلھم ینظرون إلى ؛ فارتباط الموریسبب الدینيال
المدرسة االستعماریة نظرة عدوانیة، فغالبیة األھالي كانوا یرون في المدرسة العصریة أو "مدرسة الكفار" 
تھدیدا للدین واألخالق. كما اعتبرت ھذه الغالبیة من الموریتانیین تعلیم النصارى "ال یمكن أن یخرج عن 

. وقد جعل ھذا التھدید من 88یاق إعداد الطفل المسلم لیصبح كافرا أو نصرانیا، بإبعاده عن دینھ اإلسالمي"س
المدرسة الفرنسیة في موریتانیا نازلة فقھیة. فكثیر ما طرحت على بساط الجدل والبحث مسألة حكم إرسال 

ھیة على تحریم المدرسة الفرنسیة، األطفال الصغار إلى مدارس الكفار. فكان أن أجمعت كل اإلجابات الفق
)، الذي أفتى بمنع ولوج األطفال أبواب المدرسة الفرنسیة، مذكرا بأن 1978أھمھا فتوى المختار بلول (ت 

"كل مولود یولد على الفطرة" حتى یكون أبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ كما جاء في الحدیث النبوي، 
عقیدتھ ورعایتھا. وقد استند ھذا الفقیھ على نصوص شرعیة واجتھادات وعلى أبوي الطفل ومعلمیھ حراسة 

. وقد كان لھذه الفتوى ولغیرھا من فتاوى علماء آخرین حذروا من تعلم 89كبار العلماء في إصدار فتواه ھذه
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ترتبط بعمق مع الدیانة المسیحیة، أثرا واضحا في مقاطعة المدرسة  -في نظرھم -اللغة الفرنسیة؛ ألنھا 
  .90االستعماریة، مما جعلھا تخفق في تحقیق مستوى مقبول من  اكتتاب التالمیذ في الكثیر من مدارسھا

؛ لقد كانت للثقافة الدینیة السائدة في المجتمع الموریتاني دورھا البارز في تعلیميالثقافي والسبب ال
قافي انیین سدا منیعا أمام الغزو الثمقاومة المدرسة الفرنسیة، فقد مثل التعلیم الذي كان موجودا عند الموریت

خولنا لقد عالجنا مشكلة التعلیم فور د«األجنبي. وفي ھذا الصدد یقول الحاكم الفرنسي لموریتانیا "لغریھ": 
موریتانیا، ولكنھا مشكلة حادة، لقد وجدنا أنفسنا في مستعمرات أخرى في ساحة فارغة، أمام شعوب متلھفة 

انیا فإن المقاومة اإلسالمیة لنمو نفوذنا عن طریق التعلیم الفرنسي بدت مقاومة إلى محاكاتنا أما في موریت
فقھاؤھم وعلماؤھم ال یمكن أن یروا  -ومازال -صلبة، وأن الشناقطة الذین أسلموا منذ قرون، وكان لھم 

ھا قمة المجد، یالتي ینظر بھا السود، ثم إن موریتانیا من البالد التي تمثل الثقافة ف اإلعجابحضارتنا بعین 
وبھا توجد مدارس كثیرة ومكتبات تمثل شواھد حیة. كمكتبة شنقیط... وھكذا انتصب في مواجھتنا عدو قدیم 

، والتغلب على ھذا المنافس القوي تعین انتھاج سیاسة حكیمة وتطلب األمر جھدا محاظروقوي ھو تعلیم ال
  بالحیاة الثقافیة الموریتانیة.. وھذه المالحظة نجدھا عند الكثیر من المھتمین 91»كبیرا

فبالرغم من المنافسة القویة التي شھدتھا المحظرة من المدرسة الفرنسیة، إال أن التعلیم المحظري 
أبان عن صمود وثبات أمام السیاسات التعلیمیة الفرنسیة، التي عملت على مراقبة ھذا التعلیم األھلي 

 Andréالفرنسیة، وھذا ما جعل بعض الفرنسیین أمثال: (ومحاصرتھ ومحاولة إدخالھ تحت رعایة اإلدارة 
Lecourtois)و ،(Paul Dubié وغیرھما یعلنون في تقاریرھم اإلداریة والسیاسیة فشل محاوالتھم في (

م ودورھم في مقاومة التعلی محاظرفرض سیطرتھم الثقافیة على موریتانیا، وتحدثوا عن حمالت مشایخ ال
  الصراع والمنافسة بین التعلیمین على أشده.. وھذا ما جعل 92الفرنسي

؛ یقدم "فرانسیس دي شاسیھ" بعض التعلیالت المادیة المتوافقة مع توجھھ سبب الماديال
قافة المجتمع رغم اعترافھ بث–األیدیولوجي. وقد تمثلت ھذه التعلیالت في السمات البدویة للمجتمع الشنقیطي 

رة دینیة ورفض للتبعیة، كما اعتبر غیاب أي استثمارات استعماریة وما یتبعھا من غی -الموریتاني الرفیعة
لصالح األھالي عامال مھما في فشل المدرسة في استقطاب أبناء الموریتانیین، ورغم وجاھة ھذا السبب في 
بعض جوانبھ إال أنھ غیر كاف لتفسیر ھذا الرفض؛ العتبارات كثیرة منھا ما كانت تقدمھ اإلدارة االستعماریة 
من تسھیالت ومنح لعائالت التالمیذ، ورغم ھذا ظل رفض المدرسة ظاھرة مقلقة للقائمین على التعلیم 

  .93الفرنسي طیلة فترة االحتالل
لھذه األسباب وغیرھا مجتمعة رفض الموریتانیون المدرسة، التي رأوا فیھا خطرا یستھدف ھویتھم 

رنسیة وقاطعوھا، وقد أخذت تلك المقاطعة أشكاال ودینھم، ولھذا لم یألوا جھدا في محاربة المدارس الف
إخفاء الوالدات الجدیدة و إنكارمختلفة، واتخذت وسائال متنوعة، مثل رفض اكتتاب األطفال في المدرسة، أو 

نسمة لم یسجل فیھ طیلة أربع سنوات  606األبناء، فقد ذكر تقریر فرنسي أن حیا من أحیاء تكانت مكونا من 
فقط. وكانت بعض األسر تدفع رشاوي كبیرة لإلفالت من قبضة المدرسة، ففي سنة سوى أربع والدات 

كتب أحد الشیوخ یشكو معلم مدرسة طالب من الوجھاء ھدایا كبیرة لیترك لھم أبناءھم. كما اتخذ  1950
میذ رفض المدرسة شكال سلبیا تمثل في غیابات التالمیذ المتكررة وإھمال الدروس، مما ترتب علیھ طرد التال

. وھذا غیض من فیض تلك الطرق والحیل التي كان األھالي یتحاشون 94الذي یعیدون السنة مرات عدیدة
 -)Marcel Condetteكما الحظ مارسیل كوندیت (–بھا إرسال أبنائھم إلى المدرسة. وقد أدى ھذا الرفض 
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التي آثر األولیاء علیھا ول، گورگإلى خلو بعض المدارس من طالبھا بالكامل، كما حدث في مدارس دائرة 
  . 95إرسال أطفالھم إلى الحقول والمراعي

ھذه المقاومة جعلت السلطات االستعماریة تتخذ كل االحتیاطات المادیة والمعنویة إلنجاح مشروع 
المدرسة، ترھیبا وترغیبا، وتمثلت سیاسة الترھیب في الضغوط التي مارستھا اإلدارة إلجبار األھالي، 

على تقدیم أبنائھم للمدارس، فكثیرا ما انتدب حرس الدوائر لمھمة االكتتاب، حیث یتم إجبار وشیوخ القبائل 
السكان على تقدیم فلذات أكبادھم للمدرسة بصفة قصریة، لكن كل تلك اإلجراءات لم تؤت أكلھا، إذ كثیرا ما 

طة رؤساء القبائل من مغال أغلقت تلك المدارس أبوابھا بحجة عدم وجود تالمیذ، كما أن تلك الضغوط لم تمنع
. في حین 96اإلدارة بتذرعھم بعدم وجود أطفال بالغین في سن التمدرس في المناطق الواقعة تحت إدارتھم

تمثلت سیاسة الترغیب في بذل بعض العطایا والمنح، قد یكون ذلك بإھداء قطع من قماش النیلة ألسر من 
تعویضات المادیة للشیوخ والوجھاء كل بقدر عدد األطفال یلتحقون بالمدرسة، كما كانت تقدم بعض المنح وال

(ف. ق.) لكل  3000صرف مبلغ  1906جوان  12الذین تبعث بھم الجماعة إلى المدرسة، كما أمر مرسوم 
شیخ محظرة أو كتاب یأمر طالبھ بتخصیص ساعتین لتعلم اللغة الفرنسیة، إال أنھ لم یتقدم شیخ لالستفادة 

  .97من ھذه المنحة
م اإلغراءات التي كان یتبعھا المستعمر، إال أن المجتمع الموریتاني بقي محافظا على خصائصھ ورغ

  ومقوماتھ، رافضا التعلیم الفرنسي الذي رأى فیھ تھدیدا لكیانھ وتماسكھ.
   :مكان اللغة العربیة في التعلیم الفرنسي بموریتانیا

غة فرنسیة كلغة رسمیة ولغة تعلیم، بل وكلكان ھدف السیاسة التعلیمیة الفرنسیة، ھو فرض اللغة ال
أن اللغة الفرنسیة ھي «السابق الذكر:  1924ماي  10محكیة من قبل العامة من األھالي. فقد جاء في تعمیم 

. 98»اللغة الوحیدة المستعملة في المدارس، وأنھ یمنع على المعلمین استعمال اللھجات المحلیة مع تالمیذھم
 إن اللغة الفرنسیة ھي اللغة«ره الحاكم العام لغرب أفریقیا السید "بریفیھ": وورد في مرسوم آخر، أصد

الوحیدة التي یجب أن نولیھا رعایتنا، ویجب أن نعمل على نشرھا، ویجب أن تكون أساس تعلیمنا، وبھا 
على التمكین للفرنسیة وجد أمامھ عقبة كأداء، متمثلة  اإللحاحغیر أن ھذا  .99»یجب أن تعطى كل الدروس

في رفض األھالي الكتتاب أبنائھم في المدرسة الفرنسیة "مدرسة الكفار". ولتجاوز ھذا الرفض عمد منظرو 
المدرسة الفرنسیة إلى التحایل على األھالي باالعتراف بالتعلیم العربي بجانب الفرنسي، وھو ما عرف 

العربیة. على غرار تجربتھا في -)، أو المدرسة االبتدائیة الفرنسیةMédersa( اصطالحا "المدرسة"
الجزائر. حیث كانت برامج ھذا التعلیم مزدوجة، یشتمل القسم العربي منھا: القرآن ومبادئ العقیدة، والفقھ 

ئیة االبتدا اإلسالمي والنحو واألدب العربي. أما القسم الفرنسي، فكان برنامجھ موحد مع برنامج المدارس
 إسناد. وإلنجاح ھذه التجربة عمدت اإلدارة االستعماریة إلى 100بالسنغال وكامل الغرب اإلفریقي الفرنسي

إدارة ھذا النوع من المدارس إلى جزائریین، مع مراعاة أن یكون ھؤالء من العلماء التقلیدیین؛ لخلق جو 
  . 101رسمن الثقة واالتصال مع األھالي لئال ینفروا من ھذه المدا

وقد كان الھدف من ھذه المدارس تكوین القضاة الشرعیین، وأعوان اإلدارة، وجذب البیضان بتوفیر 
تعلیم شبیھ بالتعلیم المحظري األصیل، لكنھ تعلیم مغربل من عوامل العداء لالستعمار، وخال من مفاھیم 

  . 102الجھاد والمقاومة وروح الرفض للمستعمر لدى البیضان بخاصة
وعلى كل حال، فمبدأ المدرسة جاء لیخدم المصالح السیاسیة االستعماریة، مظھرة نفسھا مظھر 
الحریص على عدم التصادم مع التقالید المحلیة لألھالي وقناعاتھم الدینیة، فقد قامت ھذه المدرسة منذ بدایاتھا 
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ة، ھذا التسامح لم یكن قاعدة، لكن في الحقیق 103بتدریس العربیة بجانب الفرنسیة دون أن تكون منافسة لھا.
فقد ظلت المدرسة الفرنسیة في موریتانیا تشھد اضطرابا في برامجھا التربویة، فتارة یقصون العربیة وتارة 
أخرى یساوونھا في عدد الحصص مع اللغة الفرنسیة، إال أنھم غالبا ما كانوا یھمون بإنقاص عدد حصص 

أحسوا بھیمنتھم أو انھم أصبحوا قادرین على إمالء إرادتھم ضاعفوا . فكانوا كلما 104اإلقصاءالعربیة إلى حّد 
كانت مدرسة أبي تلیمیت المستحدثة آنذاك تقدم  1913حصص الفرنسیة مقابل حصص العربیة. ففي سنة 

تم تخفیض  1922ساعة للفرنسیة. وخالل سنة  13ساعة في األسبوع من المواد العربیة، مقابل  12لتالمیذھا 
انخفض العدد اإلجمالي  1929ساعة للفرنسیة. وفي سنة  19ساعات ونصف مقابل  9ة إلى حصص العربی

ساعة لیكون للعربیة نصیب الثلث مقابل الثلثین للفرنسیة. وخالل الحرب العالمیة  24لساعات التدریس إلى 
اه س االتجتدعو إلى تعمیم التعلیم بالفرنسیة، وفي نف 1944الثانیة صدرت توصیة عن مؤتمر برازافیل 

الرامیة إلى توحید التعلیم في موریتانیا األثر الواضح في إنقاص ساعات تدریس  1947سیكون إلصالحات 
. وبعد تجربة دامت ثالث سنوات أدركت اإلدارة 105ساعات فقط، بما فیھا حصص األنشطة الحرة 6العربیة 

ما یرخص في تعلیم العربیة مرسو 1951سبتمبر 28خطأھا أمام مقطعة األھالي للمدرسة، فأصدرت في 
في المدارس الرسمیة الفرنسیة، بشرط استالم خطي من أسرة التلمیذ، لكن ھذا األمر عدل بموجب مرسوم 

، ألغي بموجبھ االستالم الخطي وتم االكتفاء بإعراب األسرة شفویا، ویبدو أن ھذا 1952فیفري  23آخر في 
  . 106تیاد للمدرسةاإلجراء لم یكن إال ترضیة لتشجیع األطفال الر

وخالل عقد الخمسینیات ستصبح مسألة تعریب المدرسة، أھم مطالب األحزاب السیاسیة في موریتانیا، 
، ففي ھذا 1953أفریل  4فقد سیطرت ھذه النقطة على مناقشات الجمعیة اإلقلیمیة الموریتانیة المنعقدة یوم 

یة والعودة إلى نظام المدرسة القائم على أولو الجلسة طالب عدد من المستشارین بالتخلي عن فرض الفرنسیة
اإلسالمي. ویبدو أن صدى ھذه النقاشات لم تجد أذانا صاغیة من اإلدارة الفرنسیة، التي لم -التعلیم العربي

تكن الحلول المقدمة من طرفھا إال ذرا للرماد في العیون، وكان من بین تلك الحلول تأسیس معھد أبي تلمیت 
، بصیغة مدرسة حّرة الغرض منھ ترضیة السكان الذین یرفضون المدرسة الفرنسیة، 1953اإلسالمي سنة 

، إال أن ھذا اإلجراء لم ینھ الجدل 107اإلسالمیة-واستقطاب الطلبة الذین یریدون مواصلة دراساتھم العربیة
  .1960حول تعریب المدرسة حتى نیل موریتانیا استقاللھا سنة 

  :سیة في موریتانیاأثر السیاسة التعلیمیة الفرن
إذا أردنا أن نتعرف على مدى انتشار التعلیم الفرنسي في موریتانیا خالل الفترة االستعماریة، فإننا 
نجده بطیئا وغیر كاف، ولن یتعجب الخبیر بالسیاسة الفرنسیة من ھذه النتیجة التي جاءت موافقة لألھداف 

تخرج عن تكوین مترجمین وكتبة مسیّرین لألعمال  إذ لم، المحدودة، التي سطرتھا اإلدارة االستعماریة
أما فیما یتعلق بنشر التعلیم بین أفراد المجتمع، فذاك أمر خطیر بالنسبة للفرنسیین یھدد وجودھم . اإلداریة

. وإذا أردنا أن نحتكم إلى لغة األرقام فإننا نجد أعداد تالمیذ المدارس االبتدائیة ھزیلة جدا، 108في موریتانیا
الحظتنا لزیادة طفیفة في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، فإنھا ال تعدو أن تكون زیادة في قلة، ورغم م

)، وف %5،5( 1955)، وفي %2،5( 1951)، وفي %1,6تم تسجیل نسبة التحاق ( 1944ففي سنة 
؛ 1951-1950تلمیذ موسم  2300)، وھي نسب ضئیلة تفضحھا األرقام، التي لم تتعد 7،3%( 1960

وھو أول موسم  1961-1960تلمیذا خالل  8643؛ في حین تم تسجیل 1956-1955تلمیذ خالل  5000و
  . 109دراسي بعد االستقالل، وھو عدد ضئیل جدا
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وھذه األرقام تشیر إلى ضعف نمو التعلیم وفشل السیاسة الثقافیة الفرنسیة في مجال التعلیم، وھو أمر 
الفرنسیة، إذ لم یترك االستعمار عند خروجھ من البالد سوى ثانویة واحدة أشارت إلیھ الكثیر من التقاریر 

طالبا، وھي ثانویة "روصو"، في حین لم تتعد الطبقة المثقفة عشیة االستقالل  400ال یتجاوز عدد طالبھا 
من عدد السكان، وھذه نسبة قلیلة مقارنة بالمستعمرات الفرنسیة األخرى في شمال وغرب أفریقیا.  4%
ھذه األرقام والنسب تشیر كلھا إلى تخلف كبیر في المجال الثقافي. ثم إنك قد ال تجد من بین الجموع التي و

كتب لھا أن دخلت المدرسة الفرنسیة من واصل تعلیمھ ونال شھادات علیا إال عدد قلیل ال یتجاوز أصابع 
  .110الید الواحدة

  خاتمة:
موریتانیا، وفي جانب مھم منھا، وھو جانب التعلیم  من خالل دراستنا لموضوع السیاسة الثقافیة في

  الفرنسي، أمكننا أن نستنتج ما یلي:  
أن اإلدارة االستعماریة الفرنسیة بنت سیاسة التعلیمیة انطالقا من مبدأ الصراع/والمقاومة، إذ كانت  -أوال

تكون  ت المدرسة الفرنسیة أنتھدف إلى القضاء على الھویة اللغویة والدینیة للمجتمع الموریتاني، حیث أراد
البدیل لمؤسسة عریقة كان لھا الفضل في تحصین المجتمع الموریتاني طیلة قرون، وھذه المؤسسة ھي 

  المحظرة.
أن تنظیم التعلیم الفرنسي وھیكلتھ في موریتانیا، كانا خاضعین للقوانین المعمول بھا في كامل  -ثانیا

  من العاصمة اإلداریة سان لویس بالسنغال، التي كانت عاصمة اإلقلیم.منطقة غرب أفریقیا الفرنسیة، انطالقا 
اكتسى التعلیم في موریتانیا خصوصیة محلیة نوعا ما، بخاصة في مناطق البیضان، ذات األغلبیة  -ثالثا

الناطقة بالعربیة، وتمثلت ھذه الخصوصیة في تعمیم تعلیم مزدوج، فرنسي/عربي، أو ما یعرف بمبدأ 
  قد كان الھدف منھ التغلب على رفض المدرسة من قبل األھالي.المدرسة؛ و

مثل مبدأ مقاطعة المدرسة من قبل األھالي شكال من أشكال المقاومة، والرفض لكل ما ھو أجنبي،  -رابعا
وقد انعكست ھذه المقاومة في ضآلة أعداد التالمیذ المتمدرسین، رغم أننا نسجل بأن االستعمار لم یكن لھ 

  في نشر التعلیم على نطاق واسع. نیة صادقة
كانت مخرجات المدرسة الفرنسیة في موریتانیا محدودة جدا، وكان ذلك بسبب محدودیة  -خامسا

األھداف، التي لم تكن تتجاوز تكوین نخب متعاملة مع االستعمار وخادمة لمشروعھ متمثلة في بعض 
  التراجمة والكتبة اإلداریین.

وكذلك أعداد التالمیذ الذین أسعفھم الحظ في ولوج ھذه المدرسة، وھي دلت نتائج المدرسة،  -ساساد
على فشل مشروع التغریب الفرنسي في موریتانیا، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى  -طبعا -أعداد ضئیلة 

  یمكن أن نعد ھذا انتصارا لمشروع المقاومة الثقافیة.
 مستعمرة موریتانیا بحاجة إلى مزید منوأخیرا، یمكن أن نشیر إلى أن موضوع التعلیم الفرنسي في 

البحث والتنقیب عن الوثائق، التي د تجیبنا عن المزید من التساؤالت، كما یمكن أن نشیر إلى نقطة مھمة 
لفتت انتباھنا خالل ھذا البحث وھي دور المدیرین والمعلمین الجزائریین في تسییر المدرسة الفرنسیة في 

  موریتانیا.
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  لمراجع:قائمة المصادر وا
  :الكتب باللغة العربیة -أ

األساسي في موریتانیا "دراسة تقویمیة"، ماجستیر في اإلدارة والتخطیط التربوي، إش.  دو الشیخ عمر، إدارة التعلیمأ -1
  .ھـ1404-1403حسن محمد حسان، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة، المملكة العربیة السعودیة، 

)، دار المریخ 1914-1850جھاد الممالك اإلسالمیة في غرب أفریقیا ضّد االستعمار الفرنسي ( محمد علي ذھني، مإلھا -2
  .1988للنشر، الریاض، 

  .1980، 1أنور الجندي، إطار إسالمي للفكر المعاصر، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط  -3
، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  تانیا"،ة في موریحماه هللا ولد السالم، جمھوریة الرمال "حول أزمة الدولة الوطنی -4

2014.  
الثقافي والجھاد الدیني من خالل الجامعات  واإلشعاعخلیل النحوي، بالد شنقیط المنارة والرباط "عرض للحیاة العلمیة  -5

  .1987)"، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، محاظرالبدویة المتنقلة (ال
-1866، في الجزائر وموریتانیا (Xavier Coppolani)زافیي كوبوالني گالدین، الدور االستعماري لصابر نور  -6

-2017"، بإشراف معمر العایب، قسم التاریخ، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، .L.M.Dم، أطروحة دكتوراه "1905
2018.  

)، بإشراف، عبد هللا عبد 1960-1903في موریتانیا (علي بدوي علي سالمان، الطریقة القادریة واالستعمار الفرنسي  -7
الرزاق إبراھیم، وماھر عطیة شعبان، رسالة ماجستیر في الدراسات االفریقیة (التاریخ الحدیث والمعاصر)، معھد البحوث 

  .2003والدراسات االفریقیة، قسم التاریخ جامعة القاھرة، (مخطوطة)، القاھرة، 
، 1للنشر والتوزیع، نواكشوط، موریتانیا، ط  15/20ریتانیا جذور وجسور، مكتبة القرنین محمد المحجوب ولد بیة، مو -8

2016.  
 .2009التعلیم العام ومناھجھ "السنغال نموذجا"، نیامي، النیجر،  محمد لوح، -9

ورات الفرنسیة)، منشمحمدو بن محمذن، المجتمع البیضاني في القرن التاسع عشر "قراءة في الرحالت االستكشافیة  -10
  .2001، 1معھد الدراسات األفریقیة، الرباط، ط 

، المشھد الموریتاني رھان التحدیات الكبرى "مذكرات" موریتانیاالمختار ولد داده،  -11
1586https://almashhed.com/vb/showthread.php?t= ،19/02/1432 14/01/2017، متاح بتاریخ. 

ى بالد شنقیط، تق. أحمد مرابط الشنقیطي وآخرون، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، مسعد حسین محمد، وقفات عل -12
  .2019، 2اإلسكندریة، ط 
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français en Mauritanie", EDICEF/AUPELF, Paris, Ed 1, 1998. 
14- Commissariat de l'Afrique Occidentale Française, l'enseignement en Afrique occidentale 

Française, librairie Larousse, Paris, 1931. 
15- Étienne RICHET, la Mauritanie, pré. Paul PAINLEVÉ, Émile LAROSE, Librairie éditeur, 

Paris, 1920. 
16- Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française, Territoire Civil de la 

Mauritanie, rapport d'ensemble (année 1906), imprimerie du gouvernement, Saint-Louis, 
Sénégal, 1908. 

17- Mohamed Saïd OULD Hamody, Mauritanie : 1445-1975 (Relations séculaires avec 
l'Europe), Nouakchott, 2003.  

  :المقاالت -ج
جلة مبوھا محمد عبد هللا سیدي، المشروع الثقافي الفرنسي في موریتانیا "دراسة لألبعاد اإلستشراقیة في بالد شنقیط"،  -18

  .2018، دیسمبر 10الدراسات التاریخیة المعاصرة، المدرسة العلیا لألساتذة، بوزریعة، الجزائر، ع ، مخبر قضایا تاریخیة
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حسنة الغامدي، طارق لعجال، التعلیم الدیني البدوي في صحراء شنقیط "دراسة في التاریخ والمناھج"، مجلة المعارف  -19
، ماي 5ماعیة، جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي، الجزائر، ع للبحوث والدراسات التاریخیة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجت

2016.  
محمد الراضي ولد صدفن، االستعمار الفرنسي وآثاره في موریتانیا، عصور الجدیدة، مختبر البحث التاریخي "تاریخ  -20

  .2014-2013، 12-11ع ، الجزائر"، جامعة وھران، الجزائر
 Carrefours Sahariens. Vues des rives، یتانیة مؤسسات لنقل المعارفالمور محاظرمحمدن أمین محمدو، ال -21

du Sahara ،https://www.ouvrages.crasc.dz/، 15/07/2020: بتاریخ متاح.  
  :اإللكترونیةالمقاالت  -د

"للباحث  1975إلى سنة  1900وعلیبة بن الغراب، الدكتور بن بوعلیبة یترجم كتاب "موریتانیا من سنة بن بمحمد  -22
 "، مركز البحوث والدراسات الوالتیة،2013) عن دار جسور Francis de Chasseyالفرنسي فرنسیس دي شاسیھ (

 .http://creow.info/index.php?option=com، 14/2/2018، متاح بتاریخ: 9/5/2013
" أو مدرسة أبناء الشیوخ، la médersaھ، المدرسة "سلم ولد الدیأسعدبوه ولد  -23

http://nordinfo.info/ar/?q=node/2550 :(نور أنفو).16/06/2020، متاح بتاریخ ،  
 مدرسة أبناء الشیوخ... وبدایات التعلیم النظامي الموریتاني،سیدي أحمد ولد األمیر،  -24

http:s//sahelniews.info/archive/index.php/2014-01-23-22-16-52/177 ،28/11/2013، نشر بتاریخ ،
  ، أخبار الساحل أنفو.22/07/2020متاح بتاریخ: 

  
 الھوامش:

جلة مبوھا محمد عبد هللا سیدي، المشروع الثقافي الفرنسي في موریتانیا "دراسة لألبعاد اإلستشراقیة في بالد شنقیط"،  -1
، 2018، دیسمبر 10الدراسات التاریخیة المعاصرة، المدرسة العلیا لألساتذة، بوزریعة، الجزائر، ع ، مخبر قضایا تاریخیة
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  الجزائریة الثورة في ودورھا والمخابئ المراكز
  1959 -1956 األولى الوالیة من األولى بالمنطقة

Centers and caches and their role in the Algerian revolution in the first 
region of the first wilaya 1956-1959 
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   :الملخص

 ریادیا رادو التحریریة الثورة ترةف )النمامشة- (األوراس األولى الوالیة من ىاألول المنطقة في والمخابئ المراكز لعبت
 التي والمخابئ زالمراك أھم على التعرف المقال ھذا خالل من سنحاول .استمراریتھا وضمان الكبرى التحریریة الثورة مسار في

 سییرھا،وت وتنظیمھا إعدادھا وطریقة تخصصاتھا وأھم األولى، بالمنطقة والنواحي والقسمات الدواویر شتى في الثورة أنشأتھا
 الكفاح وقودو الخلفیة القاعدة باعتبارھا الحیاة ضروریات من وفرتھ لما الوطني التحریر لجیش التموین ضمان في دورھا وتبیان
   األسالیب. بمختلف مفعولھا وإبطال وإحراقھا لتدمیرھا وسعیھا الفرنسي الحصار رغم المسلح

  .التحریر جیش ؛التموین األولى؛ المنطقة ؛المخابئ ؛المراكز :المفتاحیة الكلمات
Abstract:  

The centers and caches in the first region of the first wilaya (Aures - Nemamcha) in the 
period between 1956-1962 played a pioneering role in organizing the Algerian Revolution and 
ensuring its continuity. Through this article, we will try to identify the most important centers 
and caches established by the revolution in various departments, divisions, and sub-regions in 
the first region, and its most important specialties, method of preparation, organization and 
management, and clarifying its role in ensuring supply for the National Liberation Army, given 
the necessities of life it provided, as it is the background base and fuel of the armed struggle. 
Despite the French sieges and its efforts to destroy, burn, and neutralize it in various ways. 
Key words: centers; caches; first region; supply; liberation army 

   مقّدمة:
 م�ن واح�د والمخابئ المراكز وجھاز المختلفة، أجھزتھا بین بالتكامل الكبرى التحریریة الثورة تمیزت

 أوض�ح أن المق�ال ھ�ذا خ�الل م�ن س�أحاول متخصص�ة. بدراس�ة تح�ض ل�م التي المواضیع ومن األجھزة ھذه
 والس��ھول والوھ��اد الجب��ال ف��ي ال��وطني التحری��ر لج��یش الحی��اتي الش��ریان یعتب��ر ال��ذي الجھ��از ھ��ذا أھمی��ة

   .الحرب في لالستمرار الضروریات من وفره لما والمدن واألریاف
 إنش�اءب بالغ�ا اھتمام�ا1959-1956 ب�ین ما الفترة في األولى الوالیة من األولى المنطقة قیادة أولت لقد

 تموینھ�ا ك�ان كی�ف بالمنطق�ة؟ والمخابئ المراكز أھم ھي ما ؟االھتمام ھذا أسباب ھي فما ئ.مخابالو مراكزال
 الفرنس��ي الفع��ل رد ك�ان وكی��ف الث�ورة؟ مس��ار ف�ي دورھ��ا ك��ان م�ا األول��ى؟ الوالی�ة م��ن األول�ى المنطق��ة ف�ي

 اتجاھھا؟
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 األولى الوالیة عن المتوفرة الدراسات جل وأن خاصة جدیدة دراسة تعتبر معلوماتي حسب الدراسة
 قلیلھ. حولھ فالدراسات -الدراسة موضوع - الغربيجزئھا  أما األوراس، من الشرقي الجزء على تركز

 في خرىأ تقاریر والى األولى بالوالیة التحریریة الثورة عن أعدت التي التقاریر مختلفإلى  عدت إلعدادھا
 بعض الى الرجوع حاولت وقد األولى، الوالیة من األولى بالمنطقة المجاھدین قسمات بمختلف الموضوع
 منطقةال عن أخرى دراسات سلسلة في األولى اللبنة ستكون الدراسة ھذه ولعل األحداث. عایشوا لمن الشھادات

  فیھا. البحث بصدد نحن
  األولى: الوالیة من األولى للمنطقة الجغرافي الموقع -1

 والیات إلى جغرافیا الجزائر تقسیم إعادة 1956 أوت 20 في الصومام مؤتمر نتائج أھم من كان
 كانت األولى الوالیة النواحي. من عدد منطقة كل وتحت المناطق من عدد والیة كل تحت أدرجت ست،

 بدورھا قسمت والتي -دراستنا موضوع - األولى المنطقة منھا مناطق ست إلى األخیرة ھذه قسمت األوراس،
 قویتعل بوضوح محدد المكاني دراستنا فإطار وعلیھ القسمات. من عدد إلى ناحیة وكل نواحي أربع إلى

 مسیلة ومن سطیف، إلى باتنة من األضالع متساوي یكون یكاد مربع داخل المحصورة بالمنطقة األمر
   .التوتة عین إلى وبریكة

 لىإ مسیلة مدینة من وتمتد الغربي األوراس معظمھا فياألولى  الوالیة مناألولى  المنطقة تشكل
 طخ عبر شماال تالغمةو نعمان سوقو الشھداء، بئرو العلمة،و وسطیف، البرج ومن غربا بوعریریج برج
 لمسیلةا إلى وبریكة التوتة عین ومن ،شرقا التوتة عینو باتنة،و یاقوت، عینو تالغمة، ومن حدید،ال سكة

 حدود لھا ماالفش الثوریة، التاریخیة الوالیات تتوسط فھي استراتیجیا موقعااألولى  المنطقة وتحتل .جنوبا
ألولى ا الوالیة مع وشرقا السادسة الوالیة مع وجنوبا الرابعة الوالیة مع وغربا والثالثة الثانیة الوالیة مع

 ،2كلم 57838 ـب تقدر بمساحة التاریخیة األولى الوالیة مناطق أكبر المنطقة ھذه تعتبر كما .إلیھا تنتمي التي
  .1البواقي وأم بسكرة، مسیلة، سطیف، باتنة، ھيو والیات خمس الیوم شملوت
  والمخابئ: المراكز تعریف -2

  واصطالحا: لغة المركز تعریف
 يأ فروع، منھ تتفرع ثابت مقر وھو مراكز، وجمعھ اسم، المركز بأن الوسیط المعجم في ورد لغة:

  .2مختلفة ألغراض جماعة أو أفراد فیھ یجمع مبنى أو األخرى، األجزاء حولھ تتجمع أساسي جزء
 بواسطة ةاستراتیجی مناطق في الوطني التحریر جیش وأعدھا أنشأھا وأماكن مقرات ھي :اصطالحا

 ثورةال لخدمة كثیرة أغراض تؤدي المنطقة، جبال في المنتشرة والمغارات الكھوف في تعدیل أو الحفر،
   .3وغیرھا واالستشفاء واإلطعام واإلیواء والتخزین التموین مثل

   واصطالحا لغة المخبأ تعریف
 بأخ وفعلھ االختباء، موضع وھو مخابئ، وجمعھ اسم، المخبأ بأن الجامع المعاني معجم في ورد لغة:

  األشیاء. فیھ تخبأ سري مكان أي وحفظھا وأخفاھا سترھا بمعنى نقوده خبأ مثل
 مناص، مقصد، مجمع، ملجأ، كھف، كنف، حصن، :مثل متعددة معان االختباء موضوع في ورد وقد

  .4مستتر مھرب، منجى،
 لیھاإ ویأوي الوطني، التحریر جیش فیھا یحتمي التي األماكن ھي الثورة أثناء المخابئ :اصطالحا

 في اأساسی فاعال اعتبرت لذلك ..واللباس. ونةؤوالم كاألسلحة أغراضھ یخفي ففیھا الضرورة، اقتضت كلما
  .5الثورة
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 من مجموعة بھا تحاط الدائرة مركز وتشكل المخابئ من كبرأ المراكز أن القول یمكن سبق مما
 صمخص مخبأ من إحضارھا یطلب وتموین ونةؤم إلى یحتاج فكلما ،للمركز روافد تمثل التيو المخابئ

  المطلوب. الغرض لذلك
  : المنطقة في وأھمھا المراكز نشأة أسباب -3

 غذائھم في 1956-54 الثورة مناألولى  المرحلة في المجاھدون اعتمد :المراكز إنشاء أسباب
 ،1955 نھایة إلى الثورة بدایة منذ" :6لخضر الحاج المجاھد یقول .الجزائري الشعب على ونومھم ولباسھم

 اطنینالمو على اعتمادنا كان إنما الالزمة، ونةؤوالم بالغذاء الجیش لتموین ومخابئ مراكز ألنفسنا نتخذ لم
 وكان یملكون، ما أعز لنا یقدمون علینا، ساھرة عیون وھم ونتزود نأكل بیوتھم ينغش كنا فقد المخلصین،

 كان الثورة من نیالمواطن موقف فإن وعلیھ .7"سننتصر وأننا الصحیح الطریق في أننا على مؤشر ھذا
 تقاومو تصمد جعلھا الذي القوي النفس وأعطوھا الحیاة روح فیھا نفخوا الذین فھم األھمیة، في غایة موقف

  بدایتھا. األمور أصعب یقال وكما صعب شيء كل كان عندمااألولى  المرحلة في
 البحث إلى الثورة بقادة دفع مما جدیدا تنظیما تستلزم التي المعطیات تغیرت ،1956 عام من ابتداء

 لكوذ األولى الوالیة من األولى المنطقة مناحي كل في والمخابئ المراكز إنشاء فكرة فكانت البدیل عن
  التالیة: لألسباب

 ةخاص والسالح ونةؤوالم والمخابئ المراكز من المزید یتطلب كان ما وھو ،المنطقة في الجنود عدد ازدیاد -
 .8سكانھا على یةفرنسال االستعماریة السلطات مارستھ الذي التضییق إلى تعرضت المنطقة نأو
 ة،مستاو الشلعلع، لیلي،تم الرفاعة، (بوطالب، كالجبال تضاریسھا وقوة الغربیة المنطقة حصانة -

 تتمیز لتيا والمغارات الكھوف وكذا الثورة، فجرت التي الحصینة الشرقیة الجبال تضاھي التي .).المعاضید.
 وعورةو تضاریسھا صعوبة نتیجة للثورة والمخازن والمالجئ المخابئ تشكل سوف والتي المنطقة ھذه بھا

 وتالل، ھادوو ودیان من تضاریسھا وتعدد غاباتھا وكثافة جبالھا، تسلق وصعوبة مرتفعاتھا وكثرة مسالكھا،
 المحتلین. ضد المقاومة في صعبة قلعة لتكون ھیأھا ذلك كل .جبالھا سالسل واتصال

 لتحریرا جیش تمون كانت التي الجبلیة المناطق من السكان وترحیل المنطقة على المضروبة الحصارات -
   .والمحتشدات التجمع مراكز إلى الوطني

 ار،اإلط ھذا في .المجاھدین عن إلبعادھم الشعب ممتلكات على الفرنسیة االستعماریة السلطات استالء -
 لم ما أما ،الحلیبو النقود،و القھوة،و الدقیق، مثل هیجد ما كل على واستولى الناس أرزاق العدو صادر
  أتلفھ. فقد یأخذه

 لشعبا أفراد وحركات نشاطات بذلك فقلت العدو، طرف من والودیان للجبال والمستمرة الشدیدة المراقبة -
 لثورةا جعل ما وھذا المنطقة، قادة على اآلمر وصعب التموین فقل ،المدن وفي واألعراش القرى بین العادیة

  .وغیرھا والذخیرة العاطلة واألسلحة ونةؤالم لتخزین مراكز إنشاء إلى ماسة حاجة في
 التموین لضمان والمخابئ المراكز لقضیة ابالغ ااھتماماألولى  المنطقة قیادة أولت المراكز: أھم

 یرةالكث المخابئ إنشاء مھمة تتولى خاصة اأفواج فجندت المنطقة، على وحصاره العدو ضغوط رغم خاصة
  للمنطقة: األربعة النواحي من ناحیة كل حسب كأمثلة منھا البعض تناول نحاول وسوف .والمتعددة

  وھي: 9قسمات أربعة من تتكون باتنةاألولى  الناحیة كانت :باتنةاألولى  الناحیة
  تقرقورت. الماء، واد سریانة، مروانة، وحملة، الشعبة وادي حیدوسة، مركوندة، وتضم :1 القسمة -
   اسحاري. محمد أوالد خلوف، أوالد تالغمة، لقصور، الشھداء، بئر نعمان، سوق وتضم :2 القسمة -
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  ج.بر بیضاء الباحرة، العلمة، السكة، حتى لحرش بئر لجمل، ركبة غزال، بن سبت وتضم :3 القسمة -
  امھنة. أوالد لقصر، شیدي، التلة، لمسیل، تالخمت، الرحبات، وتضم :4 القسمة -

 اءأعض في ممثلة قسمة كل تكفلت وقد ،القسمات كل في الناحیة بھذه والمخابئ المراكز أنشأت
 الحراسة. لىإ التموین وصول ضمان إلى التسییر إلى الحفر من بذلك المتعلقة المھام ختلفبم الشعبیة اللجان
  الناحیة: بھذه 1956-1955 بین أنشأت التي المراكز أھم من ولعل

 بھا أنشأ ،10اوهومست الشلعلع جبلین سفح على متفرعة جبلیة منطقة في تقع مشتھ تیمزواغ تیمزواغ: مركز -
 التي الكتائب بتموین خاصة عدیدة ومخابئ ااكزرم 1956 -1955 تيسن خالل الوطني التحریر جیش

 مركزو إبراھیم، جبارة ومركز عمر، عایسة بن مركز نجد المراكز ھذه بین من .الجبال ھذه على تسیطر
 العسكریة السلطات تقام اكتشافھا، بعد .عمار والنوي بعزیزي ومركز عمار، وأخوه عیاش امھنة

 نةس منھا الرحیل على المواطنین وإجبار المراكز كل وإحراق ومحاصرتھا المنطقة بتطویق االستعماریة
1958.  

 .حسین یحي عنھ المسؤولیة تولى ،1956 سنة اشلیح أوالد منطقة في أقیم مركز ھو أدریم: عین مركز -
 تتمو لمنطقة،ا طوقت .إحراقھ عملیة تتم بھ، التحریر لجیش التابعة ونةؤالم من كمیة على العثور بعد

 المحتشد. إلى السكان ترحیل عملیة
 مصطفى عنھ المسؤولیة تولى ،1956 سنة تاوساست بمنطقة أقیم مركز ھو حركات: بن أحمد عین مركز -

 التحریر جیش نفذھا حرق عملیة على فعل كرد 1958 سنة المركز أحرق اكتشافھ، عملیة بعد .حلیس
 لینمناض وإعدام المنطقة منازل لكل إحراق عملیة العملیة تبعت .الغابة حراسل فرنسي مركز ضد الوطني

 .11وأحمد محمد عبید بن ھما
 مباركة ریمم السیدة عنھ المسؤولیة تولت ،الجبلیة المنطقة لبیار بمشتة المركز أقیم لبیار: مشتة مركز -
 .12اكتشافھ بعد 1960 سنة لیحرق ،1956 سنة المركز تأسس .محمد وحواس السعید صبة من كل معھاو

 سفوحي لصاحبھ تامشیط مركز نذكراألولى   الناحیة عن أعاله المذكورة مراكزال إلى باإلضافة
 ذيالو إسماعیل اعزیز بن لصاحبھ الدخلة ومركز صاحبھ، واستشھد اكتشافھ بعد أحرق والذي هللا عبد

 لصاحبھ الثالث بوعقال ومركز ،الوطني التحریر بجیش صاحبھ والتحق 1959 سنة اآلخر ھو أحرق
 هللا عبد النوي لصاحبھ سبعون ومركز صاحبھ، واستشھد 1960 سنة العدو أكتشفھ والذي ساعد حشاشنة

 رقحأ الذي عمر فلیس بن لصاحبھ المرج مشتة مركز ثم السجن إلى صاحبھ وسیق 1959 سنة حرقأ الذي
  .13القریة سكان لجمیع ترحیل عملیة بعدھا تملت صاحبھ واستشھد كلھا القریة معھ وأحرقت 1957 سنة

  
 لجیش العسكري النشاط كثافة بسبب 1957 سنة أكثر والمخابئ المراكز إنشاء عملیة نشطت

 طاتالسل وھو أال اآلخر للطرف الجبلیة المناطق في العسكریة عملیاتال ةفاكث وكذا ،الوطني التحریر
   نجد: 1957 سنة أنشأت التي المراكز أھم من ولعل ،الفرنسیة العسكریة

 سنة احرق والذي الصالح سالمي لصاحبھ بوخریص ومركز ،بوعكاز لصاحبھ فسدیس مركز
 يالفدائ لصاحبھ باتنة مدینة داخل المجزرة حي ومركز ،احمد مزعاش الشعبیة اللجنة مسؤول واعدم 1959

 لصاحبھ الفلة ومركز بداخلھ، قتل لیھودي اختطاف عملیة بعد اكتشف والذي كعوش المدعو حسین بوضیاف
 بألموثن، مرزوق مصباح مركزو بالرحوات، سلطان لونیس مركزو بتادغث، أحمد ھبھ ومركز احمد، نزار

 تاقلویت،ب عمر الكریم عبد مركزو االحمر، بالكاف احمیدة مساعدیة مركزو ببویعقاقن بشیر یحیاوي مركزو
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 لقاسمب بوبشیش مركزو بتفلوین، رابح واوشن بامالح مسعود مركزو بمرحب، عالوة حرشاش بن مركزو
 ىموس لقھطار الزیتون اخناق في مراكز ربعةأو مستاوه،ب عیسى حساني مركزو الماء، بواد منعة بأوالد

 جرادي مركزو ،ثاموذاست في عمر خنفوسي ومركز ،علي وبروال الصالح وبلقاسمي عیسى وبروال
  .14علي مسعودي مع عمار دخلة عمارفي

 لقوافلا فكل لذلك وراس،األ وغرب شرق بین جمعت التي الناحیة وھي التوتة: عین الثانیة الناحیة
 عین یةالثان الناحیةب كان .ةاالستراتیجی المنطقة ھذه من تمر كانت الكتائب أو الدوریات سواء العسكریة

  وھي: 15قسمات أربع التوتة
  لقصور. تاعنانت، التوتة، عین وتضم :1 القسمة -
   مولیة. معافة، وتضم :2 القسمة -
  غاسرو. لبریكات، وتضم :3 القسمة -
  سقانة. بیطام، وتضم :4 القسمة -

   ایلي:م بھا 16والمخابئ المراكز ھمأ منو والمتخصصة، المتعددة بالمراكز الناحیة ھذه اشتھرت
 تخزین في لیختص 1956 سنة المركز أنشأ .لخضر واقیالل هللا عبد مرزلقاط همسؤوال سنعیجة: مركز -

 ركمق أخرى وظیفة أدى قدو مخابئ. عدة بھ أنشأت فقد لذلك التوتة، عین من الواردة ونةؤوالم الذخیرة
 ذلك بعد تشفاك .الحدیدیة السكة طرق لتخریب الفدائیون ینطلق ومنھ للثورة التابعة الخماسیة للجان وملجأ

  آخره. عن ودمر الفرنسیة اإلستعماریة السلطات طرف من
 لفدائیینبا صتخلی 1956 سنة المركز أشأ .مصطفى وأخیھ محمد زروال همسؤوال الزراولة: مركز -

  الوطني. التحریر بجیش الخاصة األلبسة ةطاوبخی والمسبلین
 لصاحبھ آخر بمركز ذلك بعد ودعم 1956 سنة المركز أنشأ .عمار بن مبارك ومسؤولھ :لوشاشنة مركز -

 حون المتجھة المنطقة على المارة للدوریات لتوفیرھا المؤونة وتخزین لجمع المركزان خصص .شالغمة
  .وإیابا ذھابا التونسیة الحدود

 األخرى للمراكز تدعیما 1957 سنة كثیرة متخصصة مراكز بالناحیة تأأنش ذلك، إلى باإلضافة
 احبھلص فوغالة ومركز الكتائب، لتموین تاغروط ومركز للمعتقلین، مخصصال اشالغمة مركز منھا نذكر
 لصاحبھ أغربي أغیل مركزو الجرحى، موینتل امعیشة ومركز المارة، بالدوریات خاصال محمد شبیلة

 المالبس ةاطللخی والھنشیر لعالجیب مركزو ،الفرنسیة االستعماریة السلطات عند ھینتبللمش أحمد برحایل
 ینالفدائی لتموین تمزریت مركزو للتخزین بوخالفة قریة مركزو حذیة،األ لصناعة البیروانو مركزو

  المراكز. من وغیرھا والمسبلین
  وھي: 17قسمات أربعة من تتكون سطیف الثالثة الناحیة كانت سطیف: الثالثة الناحیة

  قجال. حدادة، بئر والثانیة، األولى السبخة أوالدعلي، تنزارت، أزال، عین وتضم :1 القسمة -
 دأوال قاسم، أوالد ملول، سكرین، لفریقات، أفرط، الرصفة، حجار، أوالد أولمان، عین وتضم :2 القسمة -

   أزدیم. قبلة اذیاب، بن الخربة، الطیر، قصر بوطارة،
 أوالد ،ابراھیم أوالد لقصر، عین محلة، أوالد أحمد، سي أوالد تبان، أوالد الواد، رأس وتضم :3 القسمة -

  مصلي. أوالد لرباع، الواحد، عبد
 ،الرابطة ازمالة، أزبیر، خلوف، أوالد منصور، سي أوالد حناش، أوالد لغدیر، برج وتضم :4 القسمة -

  مخلوف. أوالد
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 الثالثة الوالیات مابین عبور منطقة كانت ألنھا بقوة الثالثة الناحیة في والمخابئ المراكز انتشرت
 وجدتأ التي المراكز أھم من ولعل .استراتیجي وموقعھا جبلي طابعھا نأل ثم والسادسة، والرابعة والثانیة

  مایلي: بھا
 بارةع األصل في كان قدو حالیا، عباس فرحات جامعة قرب سطیف بمدینة المركز أنشأ القصریة: مركز -

 اشتغل المزرعة بھذه .Daman اموند المعمر وھو للثورة المساندین الفرنسیین ألحد تابعة مزرعة عن
 رعایتھبو ،الوطني التحریر لجبھة المدنیة المنظمة صفوف في مھیكال األخیر كان وقد لھا كمسیر جزائري
 والثانیةاألولى  المجاورة والوالیات المدینة فدائي مع باالتصاالت خاصا مركزا المجاھدون استعملھا
 نقل فيو الفرنسي، الجیش في المجندین بالجزائریین االتصال في ھاما دورا المركز ھذا لعب .والثالثة
 لىع ھجوماتلل تحضرال فيو الوطني، التحریر جیش مراكز إلى العسكریة واأللبسة والذخیرة األدویة
 الجزائریین العساكر أحد على القبض لقيأ عندما 1960 سنة المركز اكتشف .منھ القریبة الفرنسیة المراكز
  .18لفرنسيا للجیش معقل إلى بعدھا حوللی بالمركز اعترف التعذیب وتحت الفرنسي، الجیش من الفارین

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 بھلصاح بونصرون مركزو بسطیف، السعید دومان مركز منھا نذكر أخرى مراكز بالناحیة أنشأت
 منةلعثا زومرك بوعریریج، ببرج محمد ھنانة لصاحبھ بیطام ومركز ثابلت، بأوالد جعید ومركز ،معاش

 مركزو حمد،م التركي لصاحبھ تقلیعت مركزو عیسى خلیفة بن لصاحبھ فورار مركزو أحمد عثامنة لصاحبھ
 والملوطة لحرارة كزاومر السعید ریغي لصاحبھ الدرارشة مركزو علي ضیافي بن لصاحبھ لماللطة

  كثیر. وغیرھا 19وشبشوب ولكحل والصراء
  وھي: 20قسمات أربعة من تتكون الرابعة الناحیة كانت بریكة: الرابعة الناحیة

 أوالد ،بشینة أوالد سلیمان، سي أوالد فاطمة، أوالد عوف، أوالد رحاب، أوالد نقاوس، وتضم :1 القسمة -
  عبدهللا. بن علي

   متعكوك. القصبات، الجزار، بریكة، وتضم :2 القسمة -
  الشرفة. الطلبة، سلمان الخضراء، عین مقرة، برھوم، وتضم :3 القسمة -
  سعیدة. دوار برانیبة، مسیلة، مزریر، لمطارفة، الزیتون، المعاضید، وتضم :4 القسمة -

 اوسونق سلیمان سي وأوالد العیون رأس بمناطق كثیرة ومخابئ مراكز الرابعة بالناحیة انتشرت
 سنحاولو العدو لمواجھة بكثافة زرعت حیث والمعاضید وسفیان وبوطالب والمسیلة بریكةو سلطان وأوالد

 أمثلة: عدة منطقة كل نع قدمن أن
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 توكة لصاحبھ 1957 سنة الرئیسي كندة مركز أنشأ ومخبأین: ركزام التحریر جیش أنشأ العیون رأسب -
 بوھینوالمش بالجنود تكفل كما ،األسلحة لجلب تونس نحو المتجھة الدوریات إلى خدماتھ المركز قدم .أحمد

 قام كما لمنطقة،ا في انشطو الذین والمسبلین والفدائیین الفرنسیة االستعماریة لسلطاتا مالحقة من الفارین
 األول المخبأ أما .تشریرت جبل في القنابل بصناعة المكلفین الجنود مركز مثل منھ القریبة المراكز بتموین

 ثم قحرأ .ونةؤوالم األدویة تخزین في المخبأ ختصا .ساعد منصور بن لصاحبھ جرمیة بمشتة كان فقد
 كان قدف الثاني المخبأ وعن .المنطقة في لحلیب مصطفى بقیادة معركة عقب اكتشافھ بعد 1960 سنة دمر

   .21ھامن المعطوب وإصالح األسلحة صناعة كانت األساسیة مھمتھ الحاج العمري لصاحبھ ثانویث بمشتة
 یھف اعتمد والذي االوراس تاریخ من صفحات كتاب صاحب بوقطوشة حمادي یذكر سلیمان سي أوالدب - 

  :22منھا نذكر الثورة في بقوة ساھمت التي والمخابئ المراكز من مجموعة المجاھدین بعض شھادات على
 باسم معروف مكان في سلیمان سي أوالد جبلب 1955 سنة المركز أقیم بلعید: بن الحواس نزار مركز -1 

 وإیواء تموینبال اختص وقد الحواس، ابنھ ثم بلعید األب تسییره على شرفأ .فرعون) (بناء انفرعون بانیان
 لسلطاتا لدى والمشبوھین عنھم والمبحوث والمسبلین والفدائیین الوطني التحریر جیش كتائب وإطعام

  .1960 سنة المركز حرقأ الفرنسیة. االستعماریة
 تولى الذي الصالح شمالل بمنزل قوشبي بمنطقة 1955 سنة المركز أقیم الصالح: شمالل مركز -2

 فدائیینلوا الوطني التحریر جیش بتموین اختص .سلیمان سي ألوالد الخماسیة اللجنة وعن عنھ المسؤولیة
 شمالل بأھل وزج المنزل، وأحرق فدمر وشایة عدب 1959 سنة اكتشف وقد الخاص الصالح شمالل مال من

  االستقالل. حتى نضالھ واصل لكنھ نفسھ یسلم حتى لھ تھدیدا بالسجن
 القبض لقيأ حیث سنتین نشاطھ دام وقد ،1955 سنة الحمام بمشتة المركز أقیم قبایلي: بوتیطاو مركز -3
 موینتل خصص وقد قوشبي منطقةب خالف بن أحمد بعیطي إلى ذلك بعد المركز نقل وأعدم. صاحبھ على

 غایة إلى المركز استمر .شرقا سلطان وأوالد غربا يعل أوالد نحو ةالعابر الوطني التحریر جیش فصائل
 اطھنش رلیستم القریة بنفس بخوش شنة المدعو إلى أخرى مرة لینقل 1962 فیفري 11 في صاحبھ استشھاد

  .االستقالل حتى
 ةسن أأنش الذي تباقارت بقریة علي بوكمیش مركز منھا أخرى مراكز بوقطوشة حمادي ویذكر ھذا 
 ،1959 سنة صاحبھ واستشھد دمر والذي ولالتصاالت التحریر جیش وإطعام إلیواء خصصو 1956
 1958 سنة حرقأو واإلطعام لإلیواء وخصص 1956 سنة أنشأ الذي الشعبة بقریة احمد موساوي ومركز
 الذيو بالجبل عوف كاف منطقةب براھیما عمران ومركز االستقالل، غایة إلى واستمر عمار أخیھ إلى فحول

 یسىع ومركز ،1959 سنة أحرق الذيو العسكریة المالبس ولخیاطة التحریر جیش فصائل یواءإل خصص
 بإطعام والتكفل المراكز على المؤن توزیعل خصصو ازقارة جر في 1959 سنة أنشأ الذي حجیرة علي بن

  عمر. بختة وبن مختار مربي وبن رزقي ومحمد عائشة عمران كزاومر االتصاالت، وكذا الجیش
 منھا نذكر األخرى بالجھات مثیالتھا عن أھمیة تقل ال والمخابئ المراكز من مجموعة برزت نقاوسب -

 والساسي سواكري والزین والقزاومة والدحامنة ساكري والربیع ماضوي ومیلود ادریھم بن علي كزامر
 .23حجیرة

 االنحدار دةبش صفیت الذي الجبل ذلك ،ارفاعھ جبل نمیز رتفاعاإل الشدیدة الجبلیة المنطقة سلطان أوالدب -
 لصنوبرا البلوط، العرعار، أشجار من الكثیفة وغاباتھ النباتي غطائھ وكثافة الخطیرة الصخریة وحافتھ
 المحلیة باللھجة یعرف مكان وبھ 25أوكرمیش وغار أوشطوح غار مثل ھومغارات وكھوفھ 24واألرز
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 رةالمجاو المناطق في تحرك ألي مراقبة وبرج الشدیدة معاركللو للثوار معقال الجبل ھذا كان .26الخلوث
  .األخرى المناطق إلى عبور منطقةو

 المراكز وعن .جنوبا وتارشوین شماال مركوندة مثل مرتفعات عدة ھناك كانت ارفاعة جبل بجوار
  نذكر: بالمنطقة أنشأت التي

 بالبج العمیق تارشوین لوادي الغربیة بالضفة المركز ھذا أقیم :تارشوین غار أو شطوحأو غار مركز - 
 اشطوح ربغا تمیز وقد ،تسلقھ یصعب صخري طوق عن عبارة كان .تاكسالنت بلدیة بإقلیم سلطان أوالد
 نوالفاری المطلوبین وكل والشعب للمجاھدین منیعا وحصنا ملجأ جعلھ مما 27األمتار لمئات عمقھ متدا الذي
 المالبس وخیاطة نجازإل وورشة واألدویة ونةؤللم كمخزن األنشطة لمختلف مھامھ توسعت ثم العدو، من
 وأطفاال ونساءا رجاال المواطنون فر للمنطقة، تمشیط عملیة ثرإ .28والمرضى الجرحى لعالج مستشفى ثم

 بضخ عدھاب لتقوم حاصرتھو اقواتھ توحشد المكان االستعماریة السلطات فتفاكتش الغار ھذا إلى وفدائیین
 سقوط إلى أدى مام جوا بالنابالم الغار فم قنبلة ثم القلیل، رججو منھم العدید استشھاد في متسببة السام الغاز
  .195929 مارس 23-22 یومي رمضان شھر في ذلك وكان 38 وجرح اشھید 118

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  

 اغرف السكان ھفی بنى حیث الشلعلع جبل لسلسلة التابع عرفة بجبل المركز ھذا أقیم :كرمیش بن غار مركز -
 ةواألدوی المؤن لتخزین خبأوم مستشفى إلى التحریر جیش وحولھ والصنوبر، األرز بأشجار عدیدة

 مدخلھ وقصف 1959 مارس 3 في اكتشف ،30القنابل لصناعة ومكان والمرضى، الجرحى واستقبال
  .31امجاھد 15 فیھ واستشھد سامة بغازات

 هللا عبد مركزو ببریش، بخوش مركزو بلبیار، كرمیش بن محمد مركز نذكر األخرى المراكز ومن
 ركزمو بشینة، بأوالد السعد أم إبراھیم مركزو برفاعھ، ومساعدیة بونوارة مركزو ،بتارشوین لعلى بن

  .32بتارشوین طراش عمار مركزو اكسالنت،ــبت العباسي محمود مركزو الناضور، بكاف بوخالفة
 مشتة 17 مستوى على وقافا 17 من بأكثر بالمنطقة القوي الفرنسي الحضور من فبالرغم القصبات في أما -

 يف كثیرة كانت الوطني التحریر جیش مراكز أن إال وأضفي بالحامة االستعماریة المراكز إلى إضافة
 كزمرو بتسامرت، هللا بوعبد لخضر مركزو الحجاج، بوادي بلمبارك محمد مركز :ومنھا علي أوالد جبال

 مستشفىمركزو ،بباجرو قمار عین مركزو السدرة، بثنیة العیاط هللا عبد مركزو بتغانیمت، سالم بن بلقاسم
 مركزو اغزالة، بكاف الزاوي بن الجمعي مركزو ،القصبات بشعبة بورزام مركزو الزیتوني، الحاج
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 اسة،ت بعین سویھر عالوة مركزو ببلعطیر، للمساجین مبارك غدادة مركزو انصر، بأوالد اعثامنھ الطاھر
  .33بالخلیج لمودع صالح مركزو الرصفة، بفم النوي ابن مركزو بالقنطاس، الصالح بن العید مركزو

 ةالمنطق في األربعة النواحي من ناحیة كل في فكان كمستشفیات استخدمت التي المراكز أما
  نذكر: 34المستشفیات أھم ومن .الناحیة لمستشفى فروعا أصبحت القسمات بعض وحتى مستشفى،

 وإدارتھ نظیمھت على شرفأ ،الثانیة الناحیة في التحریر لجیش مستشفى كبرأ كان قدو تبحرین مستشفى -
 یینمستشف على أشرف الطبي الفریق ھذا نفس بشیر. وزازو محمد وبوشمال الطبیب يعل سي من كل

 الوطني، التحریر جیش من بالجرحى خاص أوذام إقر المسمى بالمكان فوغالة جبل مستشفى آخرین:
  بلمزداد. مستشفىو

 تھبخدما المستشفى ھذا غطى .بخوش وعمار عقون میلود من كل علیھ أشرف وقد ،بخوش غار مستشفى -
 مستشفى على كذلك أشرف الطبي الطاقم ھذا نفس ا.مریض 40 استعابھ طاقة كانت قدو 4و 2و1 النواحي

  مریضا. 20 استعابھ طاقة تتجاوز لم الذي تحلقام
   .عمار بخوش علیھ وأشرف مرضى 8 لـ اتسع وقد عوف.ب المعروف المكان في الھنشیر مستشفى -
 بولیلھ الحاج علیھ شرفأ قدو ،1957 سنة أنشئ .4 بالناحیة الطیب سي أوالد بقریة بیطامات مستشفى -

 مرضى. 10 ـل سعاتو
 الحجرین ومركز مستاوة، بجبل علي عین مركز منھا فنجد كمالجئ استخدمت التي المراكز أما

 ،بتالخمت لحبال شعبة مركزو بلمسیل، لحمر الكاف مركزو بحیدوسة، الرحوات مركزو ،الماء واد جنوب
 .35سریانة بضواحي فرحة جبل مركزو

 وتموینھا: والمخابئ المراكز إعداد
 تحت يءومخاب متواضعة أكواخ عن عبارة المراكز كانت البدایة في والمخابئ: المراكز إعداد

 تطور لكذ بعد علیھا، تعدیالت إدخال یتم الجبال وببواطن بالوھاد الطبیعیة والمغارات الكھوف فيو األرض
 إحداث فكرة أناألولى  المنطقة وقیادي مسؤولي من وھو عبید مسعود یقول ذلك عن األحسن. إلى األمر

 يف األخیرة ھذه كانت .علیھا مسؤولون ھم التي الجھات في التحریر جیش قادة أفكار ولیدة كانت المخابئ
 لك وفي وكبیرة جیدة مخابئ إنجاز عملیة تتوسع بدأت بعدھا وما 1956 سنة وبحلول وبسیطة، قلیلة بدایتھا

 على الشعبیة اللجان تكلف حیث 36بھا خاصا تنظیما تستوجب وأصبحت ،فیھا تتوفر أن الواجب المناطق
 حفر ھمتھمم المخابئ، بفوج یسمون أفراد عدة من تتألف المسبلین فرع ضمن شبكة بإنشاء قسمة كل مستوى
 حسب ریةالضرو بالمرافق وتجھیزھا الكشف أو االنتباه تجلب ال والتي ةاالستراتیجی األماكن في المخابئ

 ...والوثائق والذخیرة واألسلحة واألدویة واللباس المؤن حفظ أو للتخزین حفرھا من والغرض اختصاصھا
  .37التحریر لجیش التابعة الحبوب لتخزین المطامیر حفر جانب إلى

 الحفر ةبعملی فرقة تقوم حیث بالخطأ فیھ یسمح ال ودقیق صارم نظام وفق تتم اإلنجاز عملیة كانت
 ر،الحف عملیة على یدل أثر أي ترك بعدم التام الحرص العملیة في ویراعى الشدیدة، بالحراسة وأخرى
 وینشر الحصىب ىتؤی ثم المنجز، أالمخب عن بعیدة آماكن إلى لیال نقلھ یتم الحفرة من یستخرج الذي فالتراب

 تجرھا ال تىح األسفل في متین بحبل وتربط شجرة وتقطع ثر،أ لھ یبقى ال حتى بالماء ویرش التراب فوق
 تراعى بحیث 38المخزنة المواد تفسد ال حتى الھواء لجلب منافذ لھ وتحفر واإلنسان، والریاح الحیوانات

 لشكل،ا مربع األحیان غالب في ویكون تلفھا، لتجنب العالیة والحرارة الرطوبة عن بعیدا الجویة الشروط



   لیلى تیتة د/ - سماعیل حنفوقإ   
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                                                                                      748

 حاالتبال خاصة وأخرى التھویة منافذ من كبیر عدد على ویحوي الحجم كبیر یكون بالجنود خاص كان وإذا
  .39إیجادھا العدو كالب یستطیع ال لكي فیھا المسحوق الفلفل رش ویتم كمخارج، الطارئة

 ادةوالق للمجاھدین الدائم التواجد أماكن باعتبارھا القیادة مراكز قرب المخابئ أماكن أقیمت وھكذا،
 مراكز بقر أو اإلیواء مركز وقرب والتخطیط، للتفقد أو لالجتماع الناحیة وأ المنطقة أو الوالیة من القادمین

 توكلأ قدف الحراسة أما الضرورة عند المخابئ ھذه مراجعة مھمة القریة مسؤول تولى قدو المستشفیات،
   الطرق. لمراقبة المنظار استخدام مع للفدائیین

 نم جزءا المخابئ أصبحت ،والمخابئ المراكز ةوكثر الثورة توسع بعد والمخابئ: المراكز تموین
 ؤوليمس من فبتكلیف ا.خدمتھ یتولون وعامالت عماال لھا والقسمات، النواحي مختلف في ونشاطھا الثورة

 التوزیعو والتخزین والنقل الشراء مسؤولیة ھؤالء یتولى اطق،والمن والنواحي القسمات مستوى على التموین
 غنم نم األنعام أما الخاصة، المخابئ في وتحفظ زالمراك أصحاب یقدمھا التي االحتیاجات قوائم على بناء

 علیھا یستولى كان ما وكثیرا واحد مكان في تجمع وأحیانا األریاف في المواطنین على توزعف وماعز وبقر
  .40االستعمار

 األحمرةو البغال أن إال والشاحنات السیارات مثل منطقة كل ظروف وحسب مختلفة النقل وسائل كانت
 .أحیانا البالجم االستعانة مع المؤونة نوع وحسب الجبلي الطابع بسبب النقل وسائل على الغالبة ھي كانت

 یثح الوالیات بین وحتى والمناطق والنواحي القسمات بین التعاون ھو الجانب ھذا في الثورة میز ما أھم
 لباس أو ودواء ولباس مؤونةب أو مالیة بمبالغ المحتاجة األخرى المناطق بمساعدة الغنیة المنطقة تقوم

 الجیش وغنائم العقوبات وأموال والزكاة والتبرعات االشتراكات فكانت التموین مصادر أما وسالح،
  .41وغیرھا

 كلما إذ التحریریة الثورة طیلة انقطاع وبدون متواصلة عدادھاإو خابئوالم راكزالم حفر عملیة ظلت
 المخابئ جفو یسارع تعذیب وأ استنطاق أو وشایة نتیجة المخابئ أو المراكز بعض اكتشاف من العدو یتمكن

  االستقالل. حتى العملیة استمرت وھكذا لھا بدیال أخرى مخابئ حفر إلى
 ،المجاھدون :الثورة رباعي من یتجزأ ال اجزء والمخابئ المراكز كانت :التحریریة الثورة في دورھا

 وقودو األربعة، العناصر بین والرابط المحرك دیناموال مثلت .والمخابئ المراكز ثم ،األسلحة ن،والمواطن
 لوافدینا من ھائلة اأعداد یومیا استقبلت .التوقف یعرف ال الذي الحیوي المتدفق وشریانھا وخزانھا الثورة
 الواالتص بالبرید ومكلفین وفدائیین ومسبلین ومالحقین ومشبوھین وعجزة ومرضى نیمجاھد علیھا

 إلى ھؤالء كل احتاج .منھا والعائدین األسلحة لجلب الحدود نحو المتجھة الدوریات وأعضاء والحراس
   .42متنفسھم فكانت أمنھم لضمان والحراسة المالبس وتنظیف والراحة والمشرب والملبس المأكل

  :األولى الوالیة مناألولى  بالمنطقة والمخابئ المراكز مثلت ذلك، إلى باإلضافة
 انعومص الوطني، التحریر بجیش الخاصة واألحذیة للمالبس ومعامل الحربیة والذخیرة للمؤونة مخازن -

 والراحة واإلطعام لإلیواء وأماكن ،للحبوب ومطاحن والجرحى، للمرضى ومستشفیات لألسلحة،
 اتبومك ،وراحتھا الدوریات لتموین اونقاط واألسرى للمساجین ومراكز ،واالتصاالت واللجوء ختباءواإل

 والمناشیر. والرسائل التقاریر لكتابة المنطقة ومسؤولي لمجالس
 حیحي لخضر، الحاج عباس، شریفلا محمد ،عباس فرحات عمیروش، مثالأ المسؤولیین لكبار قبلة -

 مدمح یعالوي، یوسف القادر، عبد عزیل بوراضي، السعید بوشارب، السالم عبد احمد، القائد المكي،
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 محمد عكشة بن مصطفى، رعایلي الرحمان، عبد طورش ،یحیاوي الصالح محمد بلعباس، الصالح
   .43ھمروغی بولعید بن عمر الشریف،

 دوءاھ أكثر مراكز في القسمة أو الناحیة أو المنطقة بمسؤولي الخاصة والجلسات جتماعاتاإل عقدل أماكنا -
  .44وأمنا

 روح الثورة في نفخت وبذلك المیدان، في العامل المجاھد یحتاجھ ما كل تقدم األعمال متعددة مؤسسة -
   وتستمر. وتقاوم تصمد جعلھا الذي القوي النفس لھا وأعطت الحیاة

 استمراریة ضمنت التي والمخابئ المراكز لھذه الناجحة الوظیفة خطورة مامأ: االستعمار فعل رد
   :بـ الفرنسیة االستعماریة السلطات متقا الثورة

 وأ الغذاء اسمھ شيء یتسرب ال حتى المسیجة والقرى والمحتشدات المدن مخارج على الشدید الحصار -
 لعدوا وزعھا بطاقات وھي شھریا الغذائیة المواد توزیع في التموینیة بالبطاقة العمل فرض بل الدواء،
 سربوهلی السكان عند فائض ال بحیث شھریا التوزیع یتم حتى باالسم العائلة أفراد عدد فیھا یسجل

  .45للمجاھدین
 بین ئنكما ونصب الوطني، التحریر جیش فیھا یستریح كان التي المحرمة بالمناطق متقدمة مراكز إقامة -

 وما ،یھاف شيء كل ویقل وینفذ تتوقف وجعلھا المراكز تموین لقوافل صعوبة شكل ما وھو واآلخر الحین
 قاسى حیث شال عملیات في السیما المستشفیات في والجرحى المرضى مثل للضروریات بھ یحتفظ بقي

  .46الحشائش واكلوا واألحذیة البذل وتقطعت والعطش الجوع من أسابیع الوطني التحریر جیش
 كتشافھاا بعد عملت فقد وھكذا المجاھدین، عن البحث من أكثر والمخابئ راكزالم على البحث في التركیز -

 منھم الكثیر أما الوطني، التحریر بجیش المراكز ھذه أصحاب والتحق 1959 سنة معظمھا إحراق على
 والحضنھ لعوالشلع مستاوة جبال مست التي شال عملیات أتت لقد .والمعتقالت للسجون سیق أو استشھد فقد

 من الكثیر وكشفت والیابس األخضر على 1960-1959 الشرارة عملیة منھا خاصةو وارفاعھ وبوطالب
 الوشایة. أو التعذیب أو بالصدفة سواء والمخابئ المراكز

 وصوللل الشعبیة اللجان أعضاء وخاصة الثورة مساندي عن والبحث والدواویر والقرى المشاتي محاصرة -
 ھا.نتسك وترحیل إحراقھا على للعمل مواقعھا ویعلمون علیھا مسؤولین ألنھم والمراكز المخابئ إلى

 ىإل محتواھا وتحویل وتفریغھا المطامیر عن البحثو األسواق، من واألثاث واألغنام األموال وسلب نھب -
  .للسكان األساسي الغذاء وھي والحركى العساكر لخیول علف

 وبعض نالمواطنی وبمساعدة ھا،مع وقفوا الذین بالتجار تواتصل للمدن انتقلت ذلك، على للثورة فعل ردك 
 منازل كل وتحولت والذخیرة، واأللبسة المؤونة خرجواأ الفرنسي الجیش صفوف في الجزائریین الجنود
  الوطني. التحریر لجیش احتیاطیة مراكز إلى المنطقة سكان

  خاتمة:
  مایلي: نستنتج سبق مما

 وأ الحفر، بواسطة ةاستراتیجی مناطق في الوطني التحریر جیش وأعدھا أنشأھا وأماكن مقرات المراكز -
 لمحیطةا أو تكونھا التي الكھوف جانب إلى أدت المنطقة، جبال في المنتشرة والمغارات الكھوف في تعدیل

  .وغیرھا واالستشفاء واإلطعام واإلیواء والتخزین التموین مثل الثورة لخدمة كثیرة اأغراض بھا
 خدمات من قدمتھ لما االستقالل حتى مسیرتھا وأكملت الثورة استمراریة على والمخابئ المراكز حافظت -

 الثوریین. لكل مأوى فھي واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة عسكریة مختلفة
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 لظروفاألولى  الوالیة مناألولى  المنطقة في والمخابئ المراكز إنشاء بدایة سنة 1956 سنة تعتبر -
 األطلسي الحلف قوات طرف من معظمھا وإحراق تدمیر سنة فھي سنة 1959 سنة أما آنذاك، الثورة میزت

 القلیل. سوى منھا ینجوا ولم شال مخطط إطار في
 أو وشایة ةنتیج كان ما غالباف اكتشافھا أما الوطني، التحریر جیش بھا كثر التي باألماكن المراكز كثرت -

 .وةنس ھاترادأ وأخرى رجال رھاادأ مراكز فھناك تسییرھا في بالتمازج تمیزت قدو بالتعذیب،
   ھا.ب تواجدت التي للمناطق اءسمأ أو أصحابھا أسماء الغالب في كانت أسماء والمخابئ للمراكز منحت -
 من عثھب عملیة یتطلب كان األمر بل وزوالھ موتھ عنيت وتدمیره وإحراقھ المركز اكتشاف عملیة تكن لم -

 أمنا. أكثر مكان وفي مختلفة بطریقة ولكن بھ منوطال دورال الستكمال جدید
 كانت فقد وبذلك والكفاح الحیاة وسائل بمختلف الثورة لتزوید الخلفیة القاعدة والمخابئ المراكز مثلت -

 وقودھا.
  والمراجع: المصادر قائمة

  المصادر:
 ریریةالح الثورة أحداث :األولى للوالیة الجھوي التقریر باتنة، للمجاھدین الوالئي المكتب للمجاھدین، الوطنیة المنظمة -

  ت.د باتنة، والنشر، للطباعة قرفي عمار ،1962 -1959
 ریریةالح الثورة أحداث :األولى للوالیة الجھوي التقریر باتنة، للمجاھدین الوالئي المكتب للمجاھدین، الوطنیة المنظمة -

   دت. باتنة، والنشر، للطباعة قرفي عمار ،1958 -1956
  .2013 ،وھران ،العربي القدس دار االوراس، في الثورة على شاھد ،ھالیلي الصغیر حمدم -
  .2013،ملیلة عین ،والنشر والتوزیع للطباعة الھدى دار ،األولى الوالیة الوطني التحریر جیش قادة مالح، عمار -
  .الثورة أثناء العیون راس في المخابئ أھم العیون، براس المجاھدین قسمة -
  .االستعمار وقت العیون راس في المخابئ بناء كیفیة العیون، براس المجاھدین قسمة -
  .12- 10 الساعة على جاسر عین المجاھدین بقسمة 27/02/2020 یوم المجید عبد بورحلة الفدائي مع مقابلة -

  المراجع:
  .2004 ،4ط ،بیروت ،العربیة الشروق مكتبة ،الوسیط المعجم العربیة، اللغة مجمع -
  .2008 ،4ط بیروت، ،الدولیة الشروق مكتبة ،عربي) – (عربي الجامع المعاني معجم العربیة، اللغة مجمع -
 دار ،1962-1954 سطیف والیة في والتعذیب للقمع الفرنسي الجیش ومراكز الجزائر حرب ،بوصفصاف الكریم عبد -

  .1998 قسنطینة، للنشر، عثبال
 ارد ،التحریریة والثورة الوطنیة المقاومة في سلیمان سي أوالد مساھمة :االوراس تاریخ من صفحات بوقطوشة، حمادي -

  .2018 نقاوس، ،والنشر للتوزیع ماءیالش
  .2011 ،نقاوس ،والنشر للتوزیع ماءیالش دار ،بوعتورة مریم الشھیدة :والجالد االوراس عذراء بورزام، المالك عبد -
   .دت ملیلة، ینع ،والنشر للطباعة الھدى دار الثورة، قادة حیاة من ناصعة صفحات ،باتنة التاریخیة للبحوث الثقافیة الجمعیة -
  .2012 ،اتنةب قرفي، مطبعة الجھاد، في التاریخیة ىاألول الوالیة قائد لخضر الحاج العقید ،فلیس بن وصالح تابلیت عمر -
 ،)1939-1837 واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة (التطورات الفرنسي االستعمار فترة إبان االوراس زوزو، الحمید عبد -

  .2005 الجزائر، ،المجاھدین وزارة ،مسعود حاج مسعود :تر
   والدراسات: المقاالت

  .2014نوفمبر ،02 العدد مروانة، ،التواصل مجلة ،وتاریخ شموخ ارفاعة جبل ساسي، بن حمادة -
  .2014نوفمبر ،02 العدد مروانة، ،التواصل مجلة ،الصمود رمز اوشطوح غار ساسي، بن حمادة -
  .2014نوفمبر ،02 العدد مروانة، ،التواصل مجلة ،التاریخ أسطورة الخلوث غار ي،حجاز ولید -

  .2014نوفمبر ،02العدد مروانة، ،التواصل مجلة ،المجاھدین مأوى اوكرمیش غار
 1 الوالیة-1 المنطقة-4 و1 الناحیتین التحریریة الثورة في الطبیعیة الكھوف - المغارات- المخابئ دور عبید، بن مسعود -

  .2015 نوفمبر ،180 العدد رویبة، ،ANEP منشورات ،نوفمبر أول مجلة نموذجا،
 ع رویبة، ،ANEP منشورات ،نوفمبر أول مجلة ،التحریریة الثورة أثناء الثالثة بالوالیة التموین جھاز واعلي، العزیز عبد -

  .2011 دیسمبر ،176
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 ،144 ع رویبة، ،ANEP منشورات ،فمبرون ولأ مجلة بوسعادة، بمنطقة الثوري نظیمتال عن حقائق ،ماجن القادر عبد -
  .1993 نوفمبر

 
 الھوامش:

المنظمة الوطنیة للمجاھدین، المكتب الوالئي للمجاھدین باتنة، التقریر الجھوي للوالیة األولى: أحداث الثورة الحریریة  -1
  .03، ص 1، عمار قرفي للطباعة والنشر، باتنة،  د.ت، ج1962 -1959

 . 727، ص2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق العربیة، بیروت، ط -2
 تعریف شخصي. -3
 . 857، ص2008، 4عربي)، مكتبة الشروق الدولیة، بیروت، ط –مجمع اللغة العربیة، معجم المعاني الجامع (عربي  -4
 تعریف شخصي. -5
بقریة ثیقري دوار أوالد اشلیح، عین التوتة سابقا وبلدیة وادي الشعبة حالیا،  1914ماي  12اسمھ عبیدي لخضر، ولد في  -6

سنة. اشتغل في مقاولة ثم في مخبزة، كانت لھ اتصاالت مع أعضاء الحركة الوطنیة. بعد عودتھ  20سافر لفرنسا وعمره 
شتراكات لسریة وتنظیمھا، وجمع االأنشأ خلیة سریة بمدینة باتنة واتصل بھ مصطفى بن بولعید وطلب منھ توسیع الخالیا ا

. 1952والتبرعات وبث الروح الوطنیة. نفي إلى تونس بسبب اعتدائھ على دركي فرنسي، أدى فریضة الحج في أواخر 
كان من بین طالئع لیلة أول نوفمبر، تقلد عدة مناصب أثناء الثورة، منھا قائد الناحیة األولى ثم قائد الوالیة األولى توفي في 

. ینظر: الجمعیة الثقافیة للبحوث التاریخیة باتنة، صفحات ناصعة من حیاة قادة الثورة، دار الھدى للطباعة 24/02/1998
  .29والنشر، عین ملیلة، دت، ص

، 2012تابلیت وصالح بن فلیس، العقید الحاج لخضر قائد الوالیة األولى التاریخیة في الجھاد، مطبعة قرفي، باتنة،  عمر -7
 .75ص

 .86، ص2013محمد الصغیر ھالیلي، شاھد على الثورة في األوراس، دار القدس العربي، وھران،  -8
، 2، ج2013ملیلة، عین عمار مالح، قادة جیش التحریر الوطني الوالیة األولى، دار الھدى للطباعة والتوزیع والنشر،  -9
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  29/01/2021: تاریخ القبول   07/06/2020 تاریخ اإلرسال:
  : الملخص

تعتبر اللغة العربیة وعاء تراثي روحي وفكري ثقافي وھي الركیزة األساسیة لوحدة المسلمین ومقوم أساسي 
طرف االستعمار الفرنسي خالل القرن التاسع عشر والقرن العشرین غطرسة فشھدت من  للھویة الجزائریة،

استعماریة توحي باجتثاث األصالة من جذورھا وذلك بتحطیم اللغة العربیة وتھمیشھا لدى السكان المحلیین وادعاء 
تبعة بعدة سة موأعطت السیاسة االستعماریة األولویة للثقافة الفرنسیة وعمدت في ذلك إلى سیا، الجزائر فرنسیة

وإلعالء لغتھا ھمشت  خطوات متسلسلة تقضي على تنمیة الروح الوطنیة، فاھتمت بكل ما یمس الدین واللغة العربیة،
فرضت عدة مراسیم زجریة وقوانین واللغة العربیة وحاولت أن تدمج العنصر األوربي في العنصر الجزائري 

لى الوعاظ ع ددت الرقابة على المراكز الدینیة  بغلق المساجدوش ،دبتعسفیة وخنقت المؤسسات الثقافیة ومست األ
. وشوھت المصطلح العربي ،كما خلقت النعرات القبلیة واألزمة البربریةو ،مراكز تنویریة وتوعیة باعتبارھما

 تمو تھدف الدراسة للتعریف بالسیاسة االستعماریة وما عانتھ الجزائر خالل تلك الفترة من اضطھاد على اللغة،
غرضھا تشتیت وحدة األمة الجزائریة والتحرك تحت منوال الثقافة  سیاسة الفرنسة سیاسة التضلیل الوصول إلى أن

  الفرنسیة وابعاد الجیل عن مبادئھ وقیمھ لیظل تحت القابلیة مذلوال خانعا ال یحقق التنمیة لوطنھ. 
 .الوطنفرنسا؛  ؛السیاسة ؛اللغة العربیةالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
 The Arabic language is considered a cultural, spiritual  and intellectual cultural heritage 

and is the main pillar of the unity of Muslims and a fundamental pillar of the Algerian identity. 
It witnessed by the French colonialism during the nineteenth and twentieth centuries a colonial 
arrogance suggesting the eradication of originality from its roots by destroying the Arabic 
language and marginalizing it among the local population and claiming Algeria is French. 
Colonialism is the priority of the French culture, and The policy was baptized to do so in a 
policy followed by several sequential steps that eliminate the development of the national spirit. 
Literature touched and tightened control over religious centers by closing mosques to preachers 
as enlightening and awareness centers. It also created tribal strife and the barbaric crisis and 
distorted the Arabic term. The study aims to introduce colonial politics and the oppression of 
the language suffered by Algeria during that period, and it was concluded that the policy of the 
French is a policy of misinformation whose purpose is to disperse the unity of the Algerian 
nation and move under the model of French culture and keep the generation away from its 
principles and values to remain under subservience a humiliating humiliation that does not 
achieve the development of its homeland. 
Key words: Arabic language; politics; France; Mother land. 

  



  خیرة المھدي ھجالة 
 

  

 2021 أكتوبر -29العدد:                                                                                                       754

  مقّدمة: 
وبأزمة ثقافیة تعتبر من أخطر األزمات التي واجھتھا خالل القرن  ةكولونیالی ةمرت الجزائر بمحن

كرس فرنسیة تترتب عنھا سیاسة  التاسع عشر والقرن العشرین وذلك للظروف والمعطیات المحیطة بھا،
ھیمنة استعماریة لتضع أقدامھا بحجة حمایة مصالحھا ونشر مھمة حضاریة، والتقالید واألھواء ال تستطیع 

األمور وال تقییمھا، بل كثیرا ما زیّفت الحقائق، وأثرت بذلك على بعض النخبویین حتى جرفھم تیار  تقدیر
من ھذا المنطلق عمل بحاضرنا، و ماضینا تربط التي االتصال ھي أداة اللغةإّن  .التقلید والجمود

دمیر على تفعمل  اھتمام لھ،أھم فكانت اللغة العربیة سیاسة واضحة المعالم،  أنشاءالمستعمر على 
ذه . فما ھي ھلذلك ارتأینا الكشف عن السیاسة الفرنسیة تجاه اللغة العربیة ،وخنق كل ما یمت باللغة

كیف منھا تنجر عدة استفسارات  لطرحا اومن خالل ھذ غة العربیة؟شل الللاالجراءات التي اتخذتھا فرنسا 
؟ ھل كان للغة الفرنسیة تأثیر على الھویة الجزائریة؟ وھل وفقت فرنسا في ذلك؟ فرنسةمورست سیاسة ال

التحلیلي، الھدف من ھذا البحث ھو كشف  ولإلجابة على ذلك اعتمدنا المنھج التاریخي الوصفي والمنھج
  صلھ.أتعماریة التي كانت تحاول زرع السموم وفصل الجیل عن السیاسة االس

 الزجریة:والقوانین م یدماج والمراساإل -1
 وشاع عنھا أنھا كانت مھمة حضاریة فأقام الفرنسیون1830احتلت فرنسا الجزائر سنة  دماج:اإل -1-1    

ایجاد نوع من العالقة مع لتنمیة الحكم الذاتي و نظریة محّددة للحكم االستعماري أعطوھا اسم "اإلدماج"
من  ال یتجّزأ جعل الممتلكات في الجزائر جزء لغایةكان لكن األمر كان مناقضا لذلك، وإنّما  ،الجزائریین

لكن األھالي كانوا سلبیین في  ،Des indigènes Musulmans مسلمین أھاليھم  األصلیین فالسكان  فرنسا،
 وال یسمح لألھالي ،1القانون الفرنسي إمبراطوریةلى إاألمة الفرنسیة وبالتالي سیكون من السھل الوصول 

جاء في تقریر حزب الشعب أّن اإلدماج  كعقیدة استعماریة ظاھر ھذا النظام غیر و  ،بتنمیة ثقافتھم الوطنیة
ا باطنھ ـدادا للثانیة، أمّ المستعمرة ودولة األصل كما لو كانت األولى امتباطنھ، فظاھره تحقیق التماثل بین 

نھ یدوكان األصلیین، فالذین یررین دون الســـو ینطبق في الجزائر إال على األرض ومن علیھا من المستعمفھ
  .اأرض الجزائر في فرنس إدماجھو 

قاسم نایت بلقاسم" فالماضي الروماني ساھم ا في السیاسة الثقافیة االستدماریة كما یراھا "مولود وأمّ 
 بذلك . فعبّر2في شرعیة الوجود الفرنسي تاریخیا إلثبات أّن افریقیا التینیة وذلك حتى في تبریر سیاسة القوة

أّن: "االستعمار كلھ رجس من عمل ) 1965- 1889" (اإلبراھیميــد البشیر محمـ"العالّمة أمیر البیان 
بھ على سجایا خبیثة ذو غرائز شرھة ونظرات عمیقة إلى وسائل االفتراس وإخضاع  الشیطان یلتقي القائمون

. وقد أتى إلى ھذا مؤتمر إسالمي ،ات الروحیة"نویات وتخدیر اإلحساسـالفرائس وأھم تلك الوسائل قتل المع
دة الواف من أھم المطالبة التي وضعت في المؤتمر إلغاء كل ما اتخذ ضد اللغة الوطن كما تجیئ األمراضو

  .3تحمل الموت وأسباب الموت، االستعمار سل یحارب أسباب المناعة في الجسم الصحیح
من أجل تطویق المد اإلسالمي عمل االستعمار الفرنسي في الجزائر على تثبیط وباإلضافة إلى ذلك، و

یقول فمي، الوعي اإلسالمي وذلك في إطار خطتھ القاضیة بوأد كل عمل إسالمي تحرري في المغرب اإلسال
 اإلسالمي"والواقع أن فرنسا ترى كسائر الدول المستعمرة أن الوعي  (مصطفى خالدي) و(عمر فروخ):

سالمیة، وھؤالء الذین كانوا یستعمرون البالد العربیة خاصة كانوا خطر على التطور األجنبي في البالد اإل
على  سالمیة والعربیةالبالد العربیة والبالد اإلسالمیة ثم تعم إحركة  إلىالعروبة تتحول عملیا  یرون أنّ 

  . 4"سواء
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 ستقالة، وبعد امع الحركة االستیطانیة شكلت البنیة االجتماعیة الجزائریة لغات دخیلةبناء علیھ و 
والسلطة التي جاءت بعده، ساعدت في توسیع سلطة األحكام المدنیة  )1893-1830"(جیروم نابلیون"

ائل في كانتونات لكي یسھل اندماجھم في المجتمع الفرنسي، وتفكیك وحدتھم وسرعة عملیة تجمیع القب
الرأي  كانوتحطیم جمیع العالقات الموجودة فیما بینھم، وخلق فراغ اجتماعي یمأله استعمار استیطاني، و

نسیة وإذابة راالندماج یدفع الجزائریین نحو أنوار الحضارة األوربیة، وقیم الثورة الف العام في فرنسا یفھم  أنّ 
ا الجزائریین یرون طردھم من المجتمع الفرنسي، لذا نجده یتحمس لمطالب االندماج. أمّ  العرق العربي في

  .5أراضي أبیھم وجعلھم عبیدا للمعمرین
ـالي ال التوبالعربیة، اللغة الفرنسیة محل اللغة  إحاللوباعتبار اللغة العربیة احدى رموز الھویة تم  

على  لقضاءاوذلك ب ،عتبارھا لغة أجنبیةعلى أساس ا المدارس الحكومیة والشعبیة إالّ  یجوز تعلیمھا في
شدید ت، ومن ثّم والمعاھد و الزوایا التي كانت تعلم فیھا اللغة العربیة ،مراكز الثقافة والمدارس الرسمیة

نسیون كان الفر ثتخفیفا لغضب األھالي حیـ الرقابة على المدارس الدینیة التي توجد في بعض األماكن
ولھذا  "،االتاریخ والجغرافی'وكذلك منع تدریس  ،مع منع تفسیره یشرطون أال یدرس فیھا غیر القرآن الكریم

تھ لحصار الذي فرضل تتبعالتنصیر، اجمعیة العلماء المسلمین  تواجھف 1936المؤتمر اإلسالمي سنة عقد 
دت كما ناشو ،العربیة لغة أجنبیة اللغة اعتبار اإلدارة الفرنسیة على المراكز والمؤسسات اإلسالمیة و

  .6الحریة التامة في تعلم اللغة العربیة وحریة القول للصحافة العربیةب
النخبة "تیارات اندماجیة محبّذة لالندماج مثلتھا جماعة  زابرإوفي الواقع عملت الفرنسة في   

و "بن   "و"ولد عیسى تھامي" و"الربیع الزناتي" ،كان من أقطابھا "الدكتور ابن"ھیئة النواب "و "اللیبیرالیة
األھالي نتائج في میدان التعلیم، فكانت أولویة الثقافة الفرنسیة، ولم تترك  إدماجأعطت سیاسة ف ،حبیلس"

تكوین وھي مھتمة ب ،في المدارس في میدان التعلیم مجاال فسیحا للتعلیم العربي إالّ  ةیاإلدماجھاتھ النظریة 
ة جلب التعلیم العالي الشباب العربي خاص حتّىموظفین لھیئة العدالة اإلسالمیة أكثر من اھتمامھا بالثقافة، 

العلیا بتضحیات جسیمة مخیرین لكلیات فرنسا عن كلیة  إجازاتھممن متوسطي الحال الذین تحصلوا على 
 .7الجزائر

الحاكم یشبھ األمیر  ر أّن المغلوب مولوع بالغالب وأنّ من المقتطفات السابقة الذكوعلیھ یتضح 
لتعلیم فلما وأّن المدارس إن بنیت ل ،"السیاسة المیكافیلیة" فال نقاش في قضیة الحاكم "الغایة تبّرر الوسیلة"

من المعطیات التاریخیة أن تتبین الحقائق من واقع  ألیس ،السائدةھي  االحتكار فیھ؟ وجعل لغة مولییر
وجعل دول المغرب العربي والساحل  الرومانیة،سات االستعماریة إلحیاء تراث اإلمبراطوریة المناف

الجزائر) (مثل  رافئاریة لقلنا إن تواجد مـولوعدنا بالقلیل لتوضیح السیاسة االستعم اإلفریقي ممر العبور؟
ـف إلى الداخل، وقد خدمتھا الظروف حینما اشتد العداء بین كرؤوس جـسور للزح ن) وغیرھاـراو(وھ

على القطر الجزائري 1847و1830الشرق على نفسھ، فقذفت فرنسا بجیوشھا بین  وتركیا، فانقسممصر 
في الوقت الذي كانت جیوش مصر وتركیا تتقاتل انتھى بالفشل للجانبین بینما اندفعت ھي بقوة لترسیخ 

   ھا.أقدام
ـماما اھت التھافرنسا العدالة اإلسالمیة عدالة مختلفة ومرتشیة، فاھتمت بإدماجھا بعدكما اعتبرت و

ي ائالنظام القضھذه العدالة وتتابع ظل زحف  من إضعاف صالحیات وتأثیر 1870وتمكنت من عام  بالغا،
ة سیاس رفي ظل الجمھوریة الثالثة من خالل جملة من اإلصدارات والمراسیم التي تعتبر كمظھر من مظاھ

  .اإلدماج



  خیرة المھدي ھجالة 
 

  

 2021 أكتوبر -29العدد:                                                                                                       756

ارتكزت السیاسة االستعماریة على محق وسحق وتغییب كل ما ھو   :المراسیم والقوانین الزجریة -1-2
معبر عن الھویة الجزائریة سواء من ناحیة اللغة العربیة أو الدین اإلسالمي كونھما  عنصري انسجام 

یل قوانین لتمكین المستوطنین نذكر على سبوتجانس في تحدید الھویة، لذلك أنشأت عدة مراسیم وسنّت عدة 
 المثال:

من  في المحاكم الجنائیة أقامتھ ھیئات محلّفین مرسوما إنشاء 1870/ أكتوبر/24 : تم فيالمراسیم -
ببالد القبائل في قضاة  اإلسالميحصر القضاء ل1874/أوت/29مرسوم ، وكما أقیم المستوطنین والیھود

انت ـــماعة األھلیة التي كستبدالھا بنظام الجو أمر بإلغاء المحاكم اإلسالمیة في منطقة القبائل وا ،الصلح
كما قّرر المجلس األعلى للقضاء بالجزائر بموازاة ذلك  كامھا من األعراف والتقالید من الشریعة،أح تستمد

 1886 سبتمبر10مرسوم ا أیض إنشاءثمانین، وفي خضم ذلك تم لى إقاض 184انقاص عدد القضاة من 
 25قرارأّما و عقود شراء وبیع مباني التي أوكلت إلى الموثقین الفرنسیین إبراممنع القضاة من وفیھ تم 

حیث نزع من القضاء اإلسالمي كل السلطة وحصره في األنكحة والمواریث  نّص على 1892ماي /
سوم مر، وفي العربي بإجراءاتنا" ناه سحقالعدالة اإلسالمیة مع الحإص:" أنّ في ذلك قول "جونار" أوضح 

 إعدادلجنة من رجال القانون برئاسة عمید كلیة الحقوق الفرنسي مھمتھا  تتشكل1905  /مارس/22
، وبھذا وبدون شك 8مشروع تمھیدي لتقنین أحكام الشریعة اإلسالمیة بغرض تشویھ وتحریف ھذه الشریعة

في الظھور بشكل  آخر وبسیاسة أخرى  قط بل استمرت فتعّددت المشاریع لیس في ھذه ف حبست اللغة 
  :معلنة عن

تلقى رسالة من قنصل فرنسا في مصر  1913في صیف  : فكیف تصدى للغة العربیة؟مشروع میرانت -
 1913یولیو 31نشرت تقریرا عن تصدیر الكتب المصریة خصوصا األزھریة، ثم كتب منشورا في ف

وھران) طالبا معھم تحقیق دقیق  –قسنطینة -لیم الثالث(الجزائرااألقـوقدمھ لــ(لیوطي) لیوجھھ إلى والة 
ان ھم ، فكربي بین المواطنین الجزائریین في المناطق الخاضعة لھمانتشار الكتاب الع وعاجل عن مدى

تھا التي كانت غای المئویةبالذكرى فرنسا أن ترى اللغة منحطة وذلیلة،  فراحت تعلن عن االحتفاالت 
في خلق اتحاد حمیمي بین مجتمعین و ،ـسیةیب االستعماریة الفـرنإبراز قدرة األسالتكمن في أبعادھا و

وتبعا  ترحاتوالمق ر،ر للبرنامج وتنویع الرؤى واألفكاوإلثراء أكب، ةفي التاریخ والثقافة واللغ مختلفین
ـدد فلم یصل ھذا العـجنّس، ـإلى مئة واثنان وخمسین جزائري مت 1930وصل عدد المتجنسین لسنة  لذلك

 ھرتھم قوةأبتأثیر االحتفاالت على النفوس الضعیفة فب ذلكیفسر  ،9 1930الى 1865 سنة ة منفي أي ســن
   .التجنیس لتجعلھم فرنسیین مسیحیین من أجلرنسا ـودعایة ف

الوعاظ، وأصدرت صحیفة  قامت ھذه اللجنة بغلق المساجد والمدارس القرآنیة في وجھ :1934لجنة  -
"صوت األھالي" عددا خاصا ووسمتھا بالتدخل في شؤون التعلیم العربي وحریة الصحافة الجزائریة وكان 

ھذه المشاریع ظھرت قوانین  إلىوإضافة  .10احتجاجا لذلك بغلق دكاكین كما اشترك الشیوعیون في ذلك
  زجریة نحصرھا فیما یلي:

من كان لة الرخصة الرسمیـین الزاجرة واشتراط من القوان1933ویعد قانون "رینیھ" لعام : قانون رنیھ -
بباریس أمام ستمائة  1934ماي  26الحاج مصالي" على ھذا یوم "یرید التدریس في المساجد، وعلّق  

رغبة الحكومة في منع الصحافة العربیة الناطقة باللغة یظھر جلیا ویؤكد  إنّ " :مستمع بھذه العبارات
ن تقیید التعلیم القرآني یھدف إلى محو تقالید الثقافة اإلسالمیة، وأما إفمن ذلك  واألخطر سیاستھا القمعیة



  1830/1962سیاسة الفرنسة في الجزائر                                                                                                     
  

  

 757                                                                                                                  مجلة اإلحیاء

نص مرسوم قانون ،وكما 11قرار منع العلماء من  التدریس في المساجد فھو استفزاز حقیقي لإلسالم"
: كل من یحاول تحریض األھالي في التي جاء فیھا المادة األولى على1935افریل 5"رینیھ" بتاریخ 

ت والمناطق الواقعة تحت الحمایة الفرنسیة أو األجانب المقیمین بالجزائر ویحثھم على إثارة المستعمرا
أّما و ،فرنك 5000و 500رامة تتراوح بین ث سنوات وغـثال إلىجن لمدة سنتین بالسالغرض لغایتین 

رمانھ المدة مع ح: إذا كان مرتكب المخالفة بین المواطنین تشّدد عقوبة الى ضعف نصت على المادة الثانیة
یتضح لنا من خالل ھذه وعلیھ .،12من ممارسة وظیفتھ المدنیة لمدة تتراوح بین خمس وعشر سنوات

قوة حزب الشعب الجزائري ورجال جمعیة العلماء  للدفاع عن  1935إلى 1934إلى  1933السنوات 
  ھویتھما ھذا ما جعل فرنسا تستمر في الخناق علیھما.

صدر عن حكومة السید شوطان "قراران" یضّیقان الخناق  1938ي مارس سنة ف :1938 قانون میشال -
بصفة  شدیدة على المسلمین الجزائریین حسب رأي الشھاب إضافة لذلك عقوبات ضد كل من یباشر التعلیم 

لى ـر إء الرخص وتضییق حریة السفالعربي والدیني بدون رخصة في حین امتناع الحكومة عن إعطا
لعمال باشتراط بطاقة الخدمة العسكریة مع نفس األوراق الضروریة یعطي حق في مراقبة فرنسا في وجھ ا

كان "جورج بیدو" وزیر ، ومن ثم جمیع المطبوعات كما یمنحھا حق وقف أو منع جمیع المطبوعات
حد فنستشفھ  لى أبعدإیذھب التجنیس ،و13لن نترك الھالل یتغلب على الصلیب"الخارجیة الفرنسیة یّردد" 

د في ھذا لعربیة "...ال یوجـغة ادحض اللیھین الھویة وی1939ـز" في فیفري "مـوریس تـوریصریح في ت
البلد عرق نخبوي، ما یمكن القول أن ھذه األرض ھي أرض أسالفي، یجب أن تكون لي..."، فھذا التصریح 

في  تحاد دون التمییزیكّون فكرة األمة في تشكیل بوتقة من عشرین عرق  وبھذا المفھوم یكون اقتراح ا
 ألنھم لم یكونوا إالّ رعایا فماذا تعني ھذه الكلمات أو العبارات ؟  فال توجد أمة وال جنسیة ،األدیان

  »Sujets« ةنص على االعتراف باللغة العربیدستورا ی1947سبتمبر20 فيوكما یظھر الحقا ،14 لفرنسا 
  . االستعماریة لم تطبق ذلك أن اإلدارة ب الفـرنسیة إالّ وتدریسھا إلى جان

  الثقافة العربیة: زجر -2

ممكنا  لم یكنمن وجود سیاسة ترمي لذلك، فالبد   العربیة العامیة نتشركي ت: العربیة العامیة -2-1   
عة ھویتھ باول إلى قولبة شعب وطالعلمانیة للوصــول فتھا االجتماعیة ذات األصلغتھ بثقا إحاللـحتل للم

  ـة و حمولتھا الثقافیة كونھا لیست مجرد لسانلمجتمع وفي مقـدمتھا اللغــدم الرموز الثقافیة لب إالّ  ،من جدید
ال تصلح اللغة للتواصل  یتحدثھ مجموعة من الناس، بل مسألة وجود وقضیة ھویة أو كما قال "جاك بیرك"

" ھنة في إطار "التراتیبیةفالربع األول من القرن العشرین تعلیم كل فرد من األھالي م، 15بل تصلح للوجود
لمجتمع ا قد یخل بترتیبھا في سلم اممّ  ،أي األخذ بعین االعتبار الطبقات االجتماعیة الجزائریة وتفادي القیام

 وجدت كتب مدرسیة مثل:فوالفالحون فالحین  ،والصّناع صنّاعا ،الجزائري لیبقى األعیان أعیانا

اللغة لى ما یقابلھا بإیف "وفیھا ترجمة نصوص من العربیة كتاب ل ج دلفین "جامع اللطایف وكنز الخرا -
  .الفرنسیة

  الكتاب المعرب عن كیفیة مكاتیب المغرب"ھوداس ودلفین "كتاب  -
  .بلقاسم بن سدیرة وشارل سدیرة "دروس متدرجة لرسائل عربیة مخطوطة" -
  ."2 محمد بن عبد الرحمان "الفلك المشحون بالمعرب و الملحون، ج -
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كتاب خاص  ،7 ط الصوالح محمد ولد معمر "البادي في قاریة العربیة الملحونة في الجزائریة للنصارى، -
 انشغال في محل العامیة التركیز على العربیة كان لقد،.بتالمیذ المدارس األدبیة والتجاریة والفالحیة

الجزائر في رسالتھ إلى ألّح رئیس أكادیمیة  1936وتحدیدا في عام العشرین،  القرن من الثالثینیات
بعد استشارة ھذا األخیر لھ فیما یخص  1936/  2/  1بتاریخ  1940 - 1935الحاكم العام "جورج لوبو" 

  .16متعلیم العربیة الفصحى والعامیة ومسائل خاصة بالتعلی
  والثقافة الفنیة:األدب  -2-2

یعتبر أدب كل أمة المقیاس الحقیقي  لما وصلت إلیھ  من رقي حضاري  ویسجل األدب الحوادث  :األدب -
وشعوره  لیبرزھا حیة ناطقة وكأنّھا بنت اللحظة ولو مرت علیھا السنون،  سھإحساالتي  یضفي علیھا  من 

جأ الى فرنسا  كل مرة تلوفي ظل ھذا یحق لنا أن نتساءل عن مكانة أدبنا في الحقبة الكولونیالیة فإنّنا نجد 
الجائزة األدبیة الكبرى جائزة الحكومة العامة بالجزائر كانت فتسمیم األفكار بالشھادات لذلك اھتمت باألدب 

ا كانت كم ستدمار االستیطاني،كانت منبرا لال "الروایة الكولنیالیة"فاألدب الكولونیالي أي  ،1928سنة 
جة شكري" "بودیب سیدي أحمد "وینتج خطاب بسیط من الخطاب كتابات عربیة فرنسیة أمثال كتابات "خو

 المدارس البربریةاھتمت بو ،17 1925سنة  الكولونیالي كــ "عبد القادر حاج حمو "في "قارتنا االفریقیة"
یجب جمع العوائد البربریة ال للمحافظة علیھا ""سوردون" واضع الظھیر البربري قال  1928في سنة ف

سي لقانون الفرننھا ولـكن أولى لنا أن ندمجھا في الیھا باالندثار أمام قانون أرقى ممحكوم عوتخلیدھا ألنھا 
 .18"ن أن تدمج في الشرع اإلسالمي ویجب على المخزن أن یعطینا الحریة التامة في تنظیم البالد البربریةم

ونــــفھم  مـولود معمري)،ن، رعومولود فـمروش، ن عـاثقافة القبائلیة بواسطة أدبھم (جـعت الكما شـــج
دفاع عن األدب البربري المكتوب باللغة الفرنسیة على شكل منح أو تسھیل للنشر أو دعم أشكال متنوعة أّن ال

ریسیة (لور ودعمت بقوة دور النشر البا ،كان عنصرا في السیاسة الثقافیة الفرنسیة وبالتالي إضعاف العربیة
میزونوف) والمكتبة الوطنیة السیاسة الثقافیة البربریة لفرنسا أما مؤلفات الكتب المنتقدة للسیاسة الفرنسیة 

  .19تتعرض حتما لمقص الرقابة وكل نص مھدد بعدم النشر
ن لم ورنسیالفایة االحتالل فمن بد تعددت الطرق للغزو الثقافي وذلك بجلب الوسائل: الثقافة الفنیة -

حیث بل اصطحبوا المطبعة والترجمة والمستشرقین مع المطبعة  دافع لالحتالل،السالح والمیصطحبوا 
ومع المستشرقین جاءت العنایة بآثار  ،ومع الترجمة جاء نقل األفكار من وإلى العربیة ،تأسست الجریدة

 اشتمل العنصر الغزو  ومن ھنا یلحظ على أنّ  مة،قدماء الجزائر من جھة و آثار العرب والمسلمین عا
خیر دلیل على و ،الثقافي وبالتالي اضمحالل اللغة كونھا وسیلة للترجمان ووسیلة للتعلیم ومحاولة تكسیرھا

 .ال روح فیھا و ال ذوق اراتالیب ركیكة وعبأسب التي صیغت )جریدة المبشر( ذلك
إن ھذا ھو الوجھ القبیح للحضارة المادیة التي سلبت الجزائري روحھ وأرادت قطع صلتھ   

 ھذا تتكلم األصوات بصوت عال مرعب تماما كما تقول الحكمة اإلنجلیزیة: غمرة وفيبالروحانیات، 
 كانتوفي ھذه الحالة  .(Actions Speak louder than words) "األفعال تتكلم بصوت أعلى من األقوال

تحل محل المؤسسات الثقافیة الوطنیة باإلضافة إلى المدرسة الفرنسیة المحضة،  المؤسسات الثقافیة الفرنسیة
بیة الثقافیة التي تھتم بالثقافة العر وقد أدخل المستعمر المسرح والسینما والنوادي ونحوھا، ومن المؤسسات

مسان) ومدرسة (قسنطینة)وكانت محل شك ومدرسة (تل اإلسالمیة مثل مدرسة (المدیة) ثم (الجزائر)
  ذلك ولشرح اإلنتاج الفني نأخذ على سبیل المثال:  إلىوضف  .20"الجزائریین حتى الذین كانوا یستفیدون منھ
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فكان أول نوفمبر  )1962 -1945نفسیة واستراتیجیة إعالمیة تظھر ما بین ( احربتعد السینما : السنیما -
لة ـا وسیینمـتعالیق وباعتبار الســو و التلفزیون الفرنسي بالتاریخ أول نشرة أخـبـار متلفزة لـلرادی وھـ 1954

ـرة (فرنسا الجھود الخـاصة بالحاضـذ بالرھان اإلعالمي وبمثیرة االھتمــام للدولة فـكان البــد من األخـ
احیة وذلك ألغراض سیاسیة أكثر منھا سیفكانت فرنسا حریصة للتعریف بالجزائر للعالم المتحّضر  .21األم)

التي سمحت بإنتاج أفالم مؤسساتیة ووضع نسخ عربیة لألفالم  1952والصناعة السینماتوغرافیة في سنة 
حیث بث ربورتاج حول المجھود الجبّار للّري الذي تقوم بھ 1948الفرنسیة الطویلة، ونذكر منھا في سنة 

ات العتیقة) ھي كلمـ، وفي نفس السنة (ذكریات روما 22مصدر الثروة)الماء جزائر بعنوان (فرنسا في ال
  .اھد الحیاة الیومیةتؤكد على صورة الرعایة الفرنسیة للجزائر المتخلّفة والمستبعدة في مش

  األزمة البربریة وأسالیب أخرى -3
 اھجوطنیة منتعمل المستعمر الفرنسي على زرع البلبلة في أوساط الحركة ال البربریة: األزمة -3-1

م مبادئھم فلھ ،وبذلك نّمى شعور لدى بعض األفراد على أنھم قبائل بربر لیسوا بعرب ،سیاسة فّرق تسد
فیدلو بعض الكتّاب الفرنسیین على أّن العربي من الصحراء یحتقر العمل ویسلّط  وأیدیولوجیتھموأعمالھم 

اال أو حلما وال یقرض شعرا إنھ رجل ال ینسج خیبشجاعـة على الزوجة والحمار العمل بینما القبائلي یعمل 
أكانت ولذلك تستدعي ھذه الحالة الطرح اآلتي:  .البعض أن العرب جاءوا من المشرق كما یرى ،23الحرث

   ؟العنصر البربري؟ أم أزمة عربیة لتحقیر اللغة العربیة وطمس الھویة الجزائریة األزمة أزمة قیادة وتحقیر
أن  ذن ونظرائھ الغربیین منـین ستالیدولي بالتوتر الشدید بعلى الصعید ال 1949لقد تمیزت سنة 

ـوري" أّن ستار من ي مدینة فولتون بوالیة "میسف 1946مارس  5ھ الشھیر یوم ل في خطابأعلن تشرش
اء إلى غایة مینئ بحر(البلطیق)اء (ستیتن) المطل على شواطحدید قد أسدل على أوربا وھو یمتد من مین

ة لى قسمین وأصبح العالم میدانا للصراع بین الكتلإاّ شطر القارة ي) على الشاطئ (األدریاتیكي) ممّ (تریاست
جعل دعاة البربریة یؤیّدون الكتلة الشرقیة ،ولقد كانت منطقة القبائل حصنا منیعا  الشرقیة والغربیة، وھذا ما

 و "األوراس، القسنطیني" "الشمـال و "وھران" و ائر العاصمة"لنشاط (حزب الشعب)على شاكلة "الجز
ــا في إنشاء "نجم شمال افریقیا" ثم "حزب الشعب ید من أبناء المنطقة الذین ھــاجروا إلى فرنسـما قام العدكـ

ینبغي التنویھ بأن الثقافة واللغة وعلیھ  ،24الجزائري" ،مساھمین بذلك في إشعاع ھاذین التنظیمین السیاسیین
إال أن  افي حدود عدم التراجع عن الثوابت العربیة اإلسالمیة فكان التآخي بینھم سائد البربریة كانت مقبولة

  . االستعمار أراد التفرقة
لظھور ھذه النزعة كحركة ذات طابع سیاسي یعود إلى سنوات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة  إنّ 

ــة من أجل مقاومة حركة الوطنیـنضمام إلى الان الطلبة إلى اال) اندفـعت جماعة من الشبـ1946-1947(
ـعب إالّ أن بعض ھؤالء م ھؤالء إلى حزب الشـوقد انض 1945ماي  08االحتالل الفرنسي خاصة بعد 

الشبان كانوا یخفون إیدیولوجیة مغایرة إلیدیولوجیة ومبادئ الحركة الوطنیة في الصمیم حیث كانت ھذه 
جزائر مع رفض االنتماء العربي اإلسالمي للشعب النواة المزروعة داخل الحزب تطالب بالبربریة لل

الجزائري لقنوا في المدارس الفرنسیة والشیوعیة التي كانت في أوج عصرھا ،فحاول أنصار النزعة 
البربریة التجنید في األوساط الطالبیة بالجزائر (المدینة) ومنطقة القبائل ویبدو إدراج عاملین ھامین في 

  لبربري:سیاق تكوین نوع من الوعي ا
  أنصار الحركة البربریة من تكوین فرنسي. – 1
 خیبة العرب في فلسطین أحدث نوعا من رد الفعل السلبي تجاه العرب لدى بعض شباب منطقة القبائل.  – 2
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أرسل "واعلي بناي" إلى فرنسا قدیم من ثانویة  1949یت أحمد" أنّھ في عام آیرى السید "حسین ف
كما التحق بھ في  1946 المدعو رشید) لیواصل دراستھ التي أوقفھا في سنة( بن عكنون محند سي علي

نفس السنة ووجد صعوبة إلدماجھ في ھیاكلھ  في قریتھ أوال على أساس  أنھ ابن أخ القاید الذي كان یعرف 
 ذلك كان أبوه یخضع للحالة المدنیة إلىإضافة ، الجمیع أنھ الذراع األیمن لإلداري الفرنسي (دومونت)

محند إلى دفع اللجنة الى انتخاب الئحة تدین "خرافة الجزائر العربیة اإلسالمیة" تمردت  توصلف ،25الفرنسیة
القاعدة وأخبرت القیادة بالجزائر وفور ذلك أوفدت القیادة "شوقي مصطفاي "إلى باریس و عضو في المكتب 

ضما نلقبائل ، وفي عین المكان االسیاسي في الحزب "وصادق سعیدي" شخصیة الحزب المعروفة بمنطقة ا
ــ "محمد خیضر" و"بلقاسم راجف" فاعترض سبیل األربعة أشخاص من أنصار الموفدان من القیادة بــ

الحركة البربریة الذین یتمتعون بنفوذ كبیر داخل المنطقة فمنعوھم من الدخول إلى القاعة قدرت نسبة وحدات 
حزب بطرد "محند علي یحیا" وكل الذین شاركوا معھ ، قامت قیادة ال%80المنظمة من طرف رشید ب

 وصف السید "آیت أحمد" المؤامرة بحبات رمل تمنع آلة من الحركة.

دا ــجي بناي" مستنأدت المعركة التي أطلقھا "علي یحي" إلى ھزیمة كبیرة وأرسل إلى "واعللقد  
 ارك في العـراك وال یسألمرسیلیا فھــو شــاعلي أحدا، توجھ إلى وھران ومــنھ إلى دون أن یستشیر السي و

عن أسبابھ إال بعد انتھاء المعركة. وتم اعتقال "سي واعلي" اعتقل "عمار ولد حمودة" في ترام العاصمة 
كما كشف  .26و"سعید أوبوزار" مسؤول ناحیة تیزي وزو و"عمر أوصدیق" في مارینغو و"عمر بوداود"

م المطرودین بالحزب الشیوعي الجزائري وأصبح ھذا األخیر "صادق ھجرس" وعوقب أیضا والتحق معظ
  .1967 جددت بعث الحركة بقوة تأسیس األكادیمیة البربریة في باریس سنة اقاداتھ. كممن أحد 

 عدة وسائل للقضاء على اللغة العربیة بین الفینة والفینة لتكریس لت فرنساماستع :وسائل أخرى -3-2
جذور العرقیة ال إحیاءعمل االستعمار على  التي النعرة القبلیةسیاستھا والتحرك تحت منوال ثقافتھا فكانت 

ر العربیة مستغال في ذلك االختالف العرقي لنش بالمنطقة والدعوة إلحیاء اللھجات القدیمة ومحاربة اللغة
 إلنسانااستغالل تم روح العنصریة فاختلفت األمور وطھرت عائالت على حساب عائالت و وإشعالالتفرقة 

  .27ألخیھ اإلنسان فعّم الفقر والجھل

المصطلح المشّوه بعد اندالع الثورة الجزائریة صّرح "روجي لیونار" ذلك نمت في غرس  إلىوضف 
(الفالقة) التي كانت تعني في اللھجة المحلیة التونسیة  كان یستعمل مصطلحفعلى أنّھا عصابات تمردیة 

استغالل المصطلح لتحقیر اللغة والقضاء على المجاھدین بلغتھم المحلیة حتى یصبحوا صغارا في أعین 
استعارتھا السلطة االستعماریة لتشویھ صورة المجاھدین الجزائریین وتصفھم  الطریق، وقد يالشعب قاطع

تتبادر لنا عملیة الرضوخ للعدو واالستكانة  حیث عملیة الحركى، وفي حالة أخرى أنشأت بأنھم قطاع الطرق
لھ نزوال عند اإلغراءات الفرنسیة وعن أسباب نشأة ھذه، یذكر "مسعود عثماني" بأنھا تعود ألسباب نفسیة 

ضافة إلى اإلكالشعور المسبق بالھزیمة واإلقرار بتفوق الخصم والحكم بالتفوق ھو الذي یصنع النصر ب
 أوھي أسباب اقتصادیة ونتیجة األوضاع واألخذ بالثأرأسباب أخرى ذات میوالت وطنیة والرغبة في االنتقام 

إن وجود حركات مناوئة كثیرة ظھرت خالل الثورة  ،نشوئھااالجتماعیة المزریة بحیث ساعدت المغریات 
  .ة ساحبھا من السحب؟أم إلعالء لغ ؟ أ لمصالحھا؟یا ترى التحریریة في ظل من تعمل

اھیم ویقول "ابر ،ھنا تتدخل األخالق والضمیر عند الكثیرین في مصیر اللغة العربیة والھویةومن 
میاسي" في ھذا الصدد" إن فرنسا كانت في أمس الحاجة إلى اللغة العربیة تعتمد علیھا في ترسیخ نفوذھا 
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ضمن سیاق الحرب النفسیة التي شنت بھدف تنضوي  )فرق الحركى(ومحاربة أعدائھا"، إن عملیة إنشاء 
حركى دد الـبیار مونتانیون" أّن عتطویق الثورة وخنقھا، وأول ظھور لفرق الحركى كان باألوراس ویشیر "

حركیا) بكیمل   70حركیا) بدوار أشمول و ( 200، (حركیا) بأریس 176( 1955جویلیة  1ة بلغ إلى غایــ
، حین 1959ألف نھایة سنة  60 إلىألف  28في فرق الحركى، انتقل من وقام "شال" باالھتمام إلى حد كبیر

 ،أّما محمد حربي أكد عددھم 1960سنة  158.000القول أن عدد الحركى بلغ  إلىذھب "میشال رو" 
160.000 28.  

ند "محمد ع سیاسة القمع الفكري مثل ما أوردتھ مجلة "الفكر"ولیس ھذا فقط بل حاربت الفكر و تبّنت 
الذي استطاع أن یوظف كتاباتھ في ھذا الجانب لفضح مساوئ االستعمار وتوعیة الجماھیر وإصدار  دیب"

ائر "في كما أوقفت جریدة "البص، وبمنع تسویقھ في الجزائر السلطات الفرنسیةكتابھ "في المقھى" فقامت 
"الید الحمراء" من طرف المنظمة اإلرھابیة الفرنسیة  1956مارس  30وقتل "حوحو" في  1956جانفي 7

و"العمودي" في سنة  ""عبد الكریم العقون كما قتل1955الذي كان قد نشر كتابھ "نماذج بشریة" في سنة 
دیغول لعبارة  الخصھ يالذ وتحت ھذه االعمال الشنیعة .29 1959  و"الربیع بوشامة" في سنة  1957

   .1958 رسبتمب " في دستورالجزائر الجزائریة المرتبطة بفرنسا"

تغییر أسماء الشوارع واألبواب والمؤسسات فانتھجت بذلك اإلدارة الفرنسیة في حالة أخرى تم و
وا شرعـو المدنیة والعسكریة سیاسة الفرنسة في ھذا المجال وشمل ذلك كل المدن الجزائریة بدرجات متفاوتة

مئات ى ما بعد االستقالل ففي ذلك منذ الوھلة األولى، وشمل الطمس تغییر الشوارع وأسمائھا وبقیت آثاره إل
  الرغم من تغییر البعـض منھا.ـلى تسمى بأسماء فرنسیة عالشوارع التزال إلى الیوم 

ا الخمر وحافالت ھرت في الجزائر دكاكین أوربیة ومـخازن تجاریة ومقاھي ومطاعم یدار فیھلقد ظ 
ى الجدران اإلشھاریة المعلقة علمن خالل الالفتات  امحالت تأخذ طابعا فرنسیـــــل ھذه الومالھي وك

ــعا نفسیا ال یحسون فیھ بالغربة من یعطي للمعمرین طابـــواب من الداخل والخارج. وكل ذلك لكي واألب
ة من الساحة وطمست معالمھا من وعلى یة اإلسالمیــربیحت القیم الوطنیة العوبالمقابل أز ،وطنھم "فرنسا"

ـنتشرة في الكتابة وإذا ما وجدت العربیة فھي بخط رديء یة مــاموصارت الع ،واجھات المحالت التجاریة
روا فغیّ ،وتزاحمھا الفرنسیة بخط جمیل غلیظ یتشرف نظر القارئ ویبعده عن قراءة العربیة ،ال یكاد یقرأ

دراع الریح  بل إن أسماء عربیة حّرفت مثل ،أسماء الشوارع والالفتات في كل المدن التي استوطنوھا
ـك فھذا قلیل من )... وقس على ذAlger(الجزائر )Maalma (ل الماء معالمةومح )Draria (یةصارت درار

 .30كثیر

 خاتمة:
في ختام ھذه الدراسة المتواضعة والتي حاولنا من خاللھا تسلیط الضوء على السیاسة االستعماریة و 

 اعتبارضمن ھذه االستراتیجیة، بتدخل العقیدة  :فيتكمن جملة من النتائج  إلىلدحض اللغة العربیة توصلنا 
متالزمان، فالدین ھو المصدر الذي یمد اللغة بأسباب النمو واالزدھار واالنتشار، ویضمن  اللغة والدین أنّ 

یمھ وتذیع مبادئھ وق، الدین تنشره وتفسره وتوضحھ اھذ لبقاء، واللغة من جانبھا تحمللھا االستمراریة وا
ع شجّ ، وساجدعلى الم فعمل على تحطیم الدین اإلسالمي وذلك بالقضاء ح،فقام المستعمر بالتنصیر والتمسی

د الدفین ما للنیل منھا وبث الحقوإنّ ، اإلدماج كونھ وسیلة لدمج بین الشعوب ال لمشاركتھا وتنمیة العالقة بینھما
  المغروس فیھا.
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وضعت فرنسا بصمة خلّفت استھتارا كبیرا نشب عنھ إحیاء تراث اإلمبراطوریة الكاثولیكیة وذلك  وكما     
سرد في  اـ"بن حبیلس" ومآمنت بھا كـــ عقوالغذت ف التطور للتعریف بإنجازاتھا كونھا ھي مبعث التقدم و

ث ع الجزائري وإحداقامت سلطات االحتالل بزرع البلبلة في أواسط المجتم، وكتابھ الجزائر الفرنسیة
العربیة  تجعل، وشروخا في كیانھ منھا النعرات القبلیة واألزمة البربریة وذلك بتطبیق سیاسة فّرق تسد

یة الناح ألھمیتھا سواء من نظرا  بھااھتمت ، وبالرغم من ذلك العامیة لھجة محلیة رغبة في اندثارھا وزوالھا
السیاسة لھي  شواھد وأدلة  على أّن فرنسا كانت متالعبة  ، وعلى العموم فإن ھذهالفــكریة أو التربویة

ومغالطة عن سابق إصرار وترصد لغایات في نفسھا انطالقا من مبدأ العدالة والمھمة الحضاریة التي آمنت 
  بھا فإنھا لم تكن في المستوى المطلوب عدالة وال ضبطا. اإلیمانبھا وھي تصرفات تدین لھا بقوة وال یصح 

  التوصیات:
  ومن جملة التوصیات نوصي بما یلي: 

إذا ما قلنا أنھ كل ما یصدر من الغرب والعرب في تھمیش اللغة یعني ھذا أال ننحصر في لغة واحدة فالعلم  -
أحوج الى التفاعل والتداخل والتعرف على ما یأتي بھ اآلخرون على حسب قول "من تعرف على لغة قوم 

  تأبط شرھم".
وذلك بالسیر على خطى العلماء بالتمحیص والتدقیق لبعض المفاھیم المبنیة على المحافظة على األصالة  -

 أرضیة صلبة.
إعادة بعث وتجوید الرؤیة في منھاج التعلیم لما آل التعلیم الیھ الیوم في نشر اللغة الدارجة على أساس أنھا  -

اھتمام  ھیر مجد فذاك قصور یقابللغة بسیطة تقرب الفھم، وإذا كان االعتقاد السائد أن تعلم اللغة العربیة غ
 "اصمكاتب الص"و "االستشراق"ـولوعدنا بنظرة تاریخیة لوجدنا اھتمام الغرب بغربي وینفیھ التاریخ 

 .في معرفة المجتمع الجزائري
السیاسة االستعماریة أرادت إطفاء الحقیقة بكل ما كانت تملك من قوة وذلك بتشویھ وبث البلبلة في األفكار  -

أسلوبھا أو طریقتھا بغرض التضلیل ولنتحرك تحت منوال الثقافة الفرنسیة، فعلینا أن ال  إلىا لتستدرجن
و ما ذلت لغة شعب إال ذل وال انحطت إال كان أمره في ذھاب وادبار" "نساندھا في ذلك وأن نخذل لغتنا 

 .كما قال الرافعي
  

 قائمة المصادر والمراجع:
  الكتب الحدیثة: 

 .2015 ط،.هللا، أفكار جامحة، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، د بو القاسم سعدأ -1
  .3ج ،1992، 4ط ،لبنان ،دار الغرب اإلسالمي، بیروت الحركة الوطنیة الجزائریة، ،بو القاسم سعد هللاأ -2
  .6،ج 1998، 1، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط)1954-1830( تاریخ الجزائر الثقافيهللا، أبو القاسم سعد  -3
  .1997 ،2 الوسائل والبدائل)، دار األمة، الجزائر، ط الخلفیات، األھداف،( ، األطروحة البربریة،أحمد بن نعمان-4
   1982 -1948، ط. ، جیزة القسطاط، القاھرة، دإفریقیةستعمار الفرنسي في شمال أحمد رمزي ،اال -5
  .2006 )، دار المعرفة، الجزائر،1989-1830( تاریخ الجزائر المعاصر ،بشیر بالح -6
، 2دار الشاطبیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط، ت: مسعود حاج مسعود، 1954فمبر بن یوسف بن خدة ، جذور أول نو -7

2012.  
  .2012 ،1لثقافة، القاھرة، طالمجلس األعلى لحسن حنفي، الھویة،  -8

  .2002 ط،. د الجزائر، ت: سعید جعفر، منشورات البرزخ، ،مذكرات مكافح)( روح االستقالل، حسین آیت أحمد 9-
   .2013 ط،.، االستعمار الفرنسي وسیاسة الفرنسة في الجزائر، دار تفتیلت، الجزائر، دسعید بوخاوش -10



  1830/1962سیاسة الفرنسة في الجزائر                                                                                                     
  

  

 763                                                                                                                  مجلة اإلحیاء

 المسلح إلى إعــالن االستــقالل، السینمـا وحـرب الجــزائر( دعایة على الشاشة من أصـول النزاع دوني سیباستیان -11
  .2013ط،  .ت: یوسف بلوج وھاجر قویدري، دار سیدیا، الجزائر، د )،1962- 1945(

ر ت: منجي لیم وآخرون، الدا ،ت اإلسالمیة والسیاسة الفرنسیة)(القومیا افریقیا الشمالیة تسیر ،شال اندري جولیان -12
  .1976ط، .التونسیة للنشر، تونس، د

  .ت. د ،ط.حباسي، من مظاھر الروح الصلیبیة لالستعمار الفرنسي ،دار ھومة، الجزائر، دشاوش  -13
 دار الخلدونیة ، الجزائر، المنطلق، السیرورة اآلمال،) 1954 - 1837(السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر  حاجي فرید -14

2013.  
  .1991 ،1ط ،ھاشم صالح، دار قرطبة للنشر، قبرص ت:فریمو جاك، فرنسا واإلسالم من نابلیون إلى میتران،  -15
ت: نذیر طیار، دار كتابات جدیدة  )،1962-1830( السیاسة الثقافیة الفرنسیة بالجزائر أھدافھا وحدودھا كمیل ریسیلر، -16

  .2016، 1للنشر االلكتروني، ط
17 -Aimé poivre, les indigènes Algériens (leur état civil et leur condition juridique )librairie 
algérienne, Alger, 1862 
18- Alexis Marie Gochet, France coloniale,3eme édition, Tours Alfred Mame et fils Editeurs, 
paris, N. d  
19-Jacques jurquet; La  révolution nationale algérienne et le communiste français, Edition 
sedia,Alger,2010, tome 3. 

  المجالت:
، 7، مج2جامعة غردایة، ع مجلة الواحات،سیاسة توغل االستعمار الفرنسي بمنطقة واد ریغ،  بن صغیر حضري یمینة، -1

2014.  
 ،1960 -1955جمال قندل، مقاربات االحتالل الفرنسي في التعاطي مع الثورة الجزائریة ( الحرب النفسیة أنموذجا)  -2

  .2013، 2جامعة الجزائر  ،16-15ع التاریخیة، مجلة الدراسات
، مجلة 1962-1955 الصراع الثقافي بین االستعمار والثورة الجزائریة من خالل مجلة الفكر التونسیة ،جالوي سعید -3

 .2013، 14، البویرة، عجامعة آكلي محند أولحاجالمعارف، 
  الندوات:

، (آلیات 19االستعمار االستیطاني الفرنسي وتأثیراتھ على البنى االجتماعیة الجزائریة إلى نھایة القرن  طاھر عمري -1
جامعة األمیر عبد القادر للعلوم  االستعمار االستیطاني األوربي في الجزائر ولیبیا)، الندوة العلمیة األولى، دار الھدى،

  .2008اإلسالمیة، قسنطینة، 
، الجدلیة التاریخیة بین التنصیر واالستعمار، (آلیات االستعمار االستیطاني األوربي في الجزائر محمد بوالروایح  -2

 .2008جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، قسنطینة،  ولیبیا)، الندوة العلمیة األولى، دار الھدى،
 الھوامش:

1- Aimé poivre, les indigènes Algériens (leur état civil et leur condition juridique) librairie  

algérienne, Alger, 1862, p. p 14 ,18.             
ت: نذیر طیار، دار كتابات جدیدة  )،1962-1830كمیل ریسلیر، السیاسة الثقافیة الفرنسیة بالجزائر أھدافھا وحدودھا( -2

 .60ص:  ،2016، 1االلكتروني، طللنشر 
 .11، ص:المرجع نفسھ -3
محمد بو الروایح، الجدلیة التاریخیة بین التنصیر واالستعمار، (آلیات االستعمار االستیطاني األوربي في الجزائر ولیبیا)،   -4

 .112ص: ،2008دون ط، جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، قسنطینة،  الندوة العلمیة األولى، دار الھدى،
(آلیات  19طاھر عمري، االستعمار االستیطاني الفرنسي وتأثیراتھ على البنى االجتماعیة الجزائریة إلى نھایة القرن   -5

   .155ص: ،المرجع نفسھ ،االستعمار االستیطاني األوربي في الجزائر ولیبیا
 .117ص: تعمار،محمد بو الروایح، الجدلیة التاریخیة بین التنصیر واالس -6

                                                        



  خیرة المھدي ھجالة 
 

  

 2021 أكتوبر -29العدد:                                                                                                       764

                                                                                                                                                                             
ار ت: منجي لیم وآخرون، الد ،ت اإلسالمیة والسیاسة الفرنسیة)(القومیا افریقیا الشمالیة تسیر، شال اندري جولیان،  -7

 .56، ص:1976ط، .التونسیة للنشر، تونس، د
 .239 - 238 ص: ص ،1ج ،2006)، دار المعرفة، الجزائر، 1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر (بالح،  بشیر -8
  .377ص:  ،6ج  ،1998 ،1، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد هللا -9

 -45 ص: ، ص3، ج1992 ،4لغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط، الحركة الوطنیة الجزائریة، دار ابو القاسم سعد هللاأ 10
46. 

ط، .)، دار ھومة، الجزائر، د1962-1830لالستعمار الفرنسي بالجزائر(حباسي، من مظاھر الروح الصلیبیة  شاوش -11
  .42ص :.ت، د
، 2، ت: مسعود حاج مسعود، دار الشاطبیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط1954بن خدة، جذور أول نوفمبر  بن یوسف -12

  .107، ص:2012
 .44المرجع السابق، ص: حباسي، من مظاھر الروح الصلیبیة، شاوش -13

14 - Jacques jurquet; La revolution nationale algérienne et le communiste français ,tome 3; 
Edition sedia, Alger, 2010, p:110 . 

، السیرورة اآلمال، دار الخلدونیة المنطلق،) 1954 – 1837( الجزائرالسیاسة الثقافیة الفرنسیة في  ،فرید حاجي -15
  .323، ص:2013الجزائر، 

 .338 ص:المرجع نفسھ،  -16
 .280ص: ، المرجع السابق،)1962-1830( السیاسة الثقافیة الفرنسیة بالجزائر أھدافھا وحدودھاریسلیر، كمیل  -17
 .343ص: ، المنطلق، السیرورة،)1954 – 1837(السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر  ،فرید حاجي -18
 .284المرجع السابق، ص: 19
 .26، ص :2015ط، ،.سعد هللا، أفكار جامحة، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، د أبو القاسم -20
 ـقاللـالمسلح إلى إعــالن االستسیبـــــاستیان دوني، السینمــا وحـرب الجــزائر (دعایة على الشاشة من أصـــول النزاع  -21

  39، 25ص:  ، ص2013دار سیدیا، الجزائر، ط، .)، ت: یوسف بلوج وھاجر قویدري، د1962- 1945
  .408المرجع نفسھ، ص: -22

 23- Alexis Marie Gochet, France coloniale, 3eme edition, Tours Alfred Mame et fils Editeurs ,
Paris, N. d, p 78. 

 .239ص: ،المصدر السابق ،1954بن خدة، جذور أول نوفمبر  بن یوسف -24
، 2002 ،الجزائر ط،.احمد، روح االستقالل (مذكرات مكافح)، ت: سعید جعفر، منشورات البرزخ، دحسین آیت  -25

 .197ص:
، 1997 ،2 األطروحة البربریة، (الخلفیات، األھداف، الوسائل والبدائل، دار األمة، الجزائر)، طأحمد بن نعمان،  -26

 .33ص:
 ، مج2 جامعة غردایة، عمجلة الواحات، یمینة بن صغیر حضري، سیاسة توغل االستعمار الفرنسي بمنطقة واد ریغ،  -27
 .36ص : ،2014 ،7
 ،1960 -1955حرب النفسیة أنموذجا) الي التعاطي مع الثورة الجزائریة (جمال قندل، مقاربات االحتالل الفرنسي ف -28

 .278 -277 ص: ، ص2013، 16-15 ع ،02 جامعة الجزائر التاریخیة، مجلة الدراسات
، مجلة 1962-1955 عید جالوي، الصراع الثقافي بین االستعمار والثورة الجزائریة من خالل مجلة الفكر التونسیة -29

 .114، ص:2013، 14 جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، عالمعارف، 
  .127، ص:2013، دار تفتیلت، الجزائر دون ط، وسیاسة الفرنسة في الجزائرفرنسي سعید بوخاوش، االستعمار ال -30

 



  776 –765ص:  -، ص 2021، أكتوبر 29، العدد: 21، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
765  

  مظاھر الفصل العنصري في جنوب إفریقیا 
  م)1994-1948(التعلیم أنموذجا 

Manifestations of Apartheid in South Africa   
(Education as a Model 1948-1994 AD(  

  

  الطاھر بناديمحمد د/      1رشید العایدي دكتوراهالطالب 
  جامعة محمد خیضر بسكرةالعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  كلیة
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  29/05/2021 :القبول تاریخ   20/05/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

طال الفصل العنصري بجنوب إفریقیا كل المجاالت، كان أخطرھا ما طبق في المجال التعلیمي، وبالرغم 
غایة  سیاستھما التعلیمیة كانت تصب فيمختلفین (الھولندي والبریطاني) إال أن  استعماریینمن أنھا عرفت نظامین 

 ھمأطفال واحدة وھي دفع أطفال المجتمعات غیر البیضاء خصوصا منھم األفارقة إلى الجھل مع محدودیة تعلیم
ھذا الوقت والطاعة، وب واحترامبتعلیمھم طریقة الحیاة الغربیة  لتعامل مع المجتمع األوروبيلیتمكنوا فقط من ا
راءة، تعلیم األطفال تعالیم الدین، الق، وقد تجسد ذلك في ومتطلباتھ على أكمل وجھ بأعمالھ لقیامیصبحوا مؤھلین ل
العبید  إیجاد مدارس منفصلة ألبناءوقد ظلت الكنیسة الھولندیة اإلصالحیة تطالب رسمیا بضرورة  الكتابة والحساب.

 البیض أن تعلیمعدة مدن، وقد رأى  م، وقد تم لھا ذلك بتأسیس مدارس خاصة باإلفریقیین في1676منذ  والسود
السود سیؤدي حتما إلى جملة من التناقضات مستقبال، كون التعلیم األكادیمي والمھني غیر مالئم لھم وسیجعلھم 
یتطلعون إلى رفض أوضاعھم المأسویة  بمساھمتھ في تحریر عقولھم، بل األصلح لھم ھو التعلیم الزراعي الذي 

مة راضین بالعیش في المعازل ویتقبلون أحوالھم مھما كانت متردیة، معتقدین بأن تعلیم سیبقیھم في حالة خدمة دائ
من  رغمإال أنھ بال السود یجعل منھم عنیدین ومتمردین، مما یؤدي بھم في النھایة إلى النفور من األعمال الیدویة.

ھ، د لم یستمر الوضع على ما ھو علیھذه السیاسة العنصریة المنتھجة في المجال التعلیمي من طرف حكومة األبارتی
في وجھھا، والمطالبة بإلغاء نظام األبارتید الذي عبث بكل العھود والمواثیق  وقفتحیث بدأت حركات مضادة 

م ھایة مكللة جھودھا بإلغاء أشد النظالنالدولیة السیما في مجال الحریات وحقوق اإلنسان، لتنتصر ھذه الحركات في 
   .لتي شھدتھا البشریة وعانت من ویالتھا مسببة لھا آالما ال زالت آثارھا بادیة إلى یومنا ھذاالقانونیة وأخطرھا ا

 الفصل العنصري؛ جنوب إفریقیا؛ النظام التعلیمي؛ قبائل البانتو؛ الجنس األبیض. :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Apartheid in South Africa affected all fields, the most dangerous of which was applied to 
the educational field, and although it knew two different colonial regimes (Dutch and British), 
their educational policy aimed one goal, to push children of non-white societies, especially 
African ones, to ignorance and limited education. Their children can only deal with the 
European community by teaching them the western way of life, by respecting time and showing 
obedience, and in this way they would become fully qualified to carry out their duties and 
requirements. This has been embodied in inculcating children the teachings of religion, reading, 
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writing and numeracy. Since 1676 AD,  the Dutch Reformed Church had been formally calling 
for the necessity of founding separate schools for the children of slaves and blacks, by 
establishing special schools for Africans in several cities, thus, the whites saw that educating 
blacks would inevitably lead to a set of contradictions in the future, the fact that academic and 
professional education is not appropriate for them and would make them look forward to 
rejecting their tragic conditions by contributing to the liberation of their minds. Rather, more 
appropriate and most worthy for them is agricultural education that would keep them in a 
permanent service condition, satisfied with living in secular homes and accepting their 
conditions, however degraded , this would make them stubborn and rebels, eventually leading 
them to an aversion to manual work. However, despite this racist policy, pursued in the 
educational field by the Apartheid government, the situation did not carry on, as counter-
movements began to stand in its face, to require the abolition of the Apartheid regime that 
tampered with all international conventions and covenants, especially in the field of freedoms 
and human rights, to win in the end. The movements culminated in their efforts to abolish the 
most dangerous legal system that humanity has witnessed and suffered from its scourges, 
causing them pains whose effects are still visible today. 
Key words: Apartheid; South Africa; Educational system; Bantu Tribes; White sex. 

  مقّدمة: 
ھا على قوانین عنصریة طبقتالتي حكمتھا األقلیات األوروبیة البیضاء انتھجت دولة جنوب إفریقیا 

باقي األجناس من شعبھا، حیث لم تكتف بالسیاسة االستعماریة التي سلبت من خاللھا خیرات البالد، بعد أن 
اضطھدت سكانھا األصلیین الذین نكلت بھم أشد التنكیل، بل استوطنت أرضھم واستعبدت شعبھم بفرضھا 

ھ قلًّما حكم بھ شعب آخر مستعمر أو غیر مستعمر؛ وھو نظاما رھیبا فریدا على السكان األصلیین من نوع
  م. 1948نظام األبارتید الذي طبقتھ بدایة من سنة 

وأمام ھذا الوضع المتردي والصعب الذي الزم األجناس غیر البیضاء، وحرصا من المستوطنین 
ریة ا قوانین عنصعلى إیجاد حلول تكسبھم شرعیة لألعمال غیر اإلنسانیة التي یقومون بھا، سنوا وأقرو

  مست مختلف مناحي الحیاة في جنوب إفریقیا، كان من أخطرھا ما تعلق بالجانب التعلیمي.  
مظاھر الفصل العنصري في جنوب إفریقیا (التعلیم من ھنا تبرز أھمیة ھذا المقال الذي حمل عنوان: 

حدا فقط، بل مس كل الجوانب ھذا النظام العنصري الظالم الذي لم یشمل مجاال وا م)،1994-1948أنموذجا 
الحیاتیة في جنوب إفریقیا، معتمدا على فكرة تفوق العنصر األبیض على باقي العناصر البشریة المكونة 

م، ما جعلنا 1994لھذه الدولة، متحمال بذلك عارا بقي وصمة في جبینھ حتى تاریخ سقوط ھذا النظام عام 
  نھتم بموضوع ھذه الدراسة:

  بفضل تضافر الجھود والتنازالت التي قدمتھا األطراف المتصارعة تم القضاء على كون جنوب إفریقیا
نظام األبارتید العنصري، وبفضل ذلك أصبحت جنوب إفریقیا دولة دیمقراطیة تسع الجمیع یبنیھا كل 

 أبنائھا من سود، بیض، ملونین وآسیویین.
 ام الذي أصبح ال یتماشى والسیاسة ھل جنوب إفریقیا اقتنعت من تلقاء نفسھا بضرورة حل ھذا النظ

المعاصرة، أم ھل ھو راجع للضغوطات الداخلیة أو الدولیة واإلقلیمیة أم ھما معا التي مورست ضدھا 
 حتى تتخلى عن ھذا النظام العنصري؟
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  ألكثر  تدامكیف ساھم نظام التعلیم العنصري الذي طبقتھ حكومة األبارتید في إطالة عمر ھذا النظام الذي
 أربعة عقود؟من 

  :كاآلتياإلشكالیة وعلى ضوء ما تقدم تكون صیاغة 
 ؟طبق في جنوب إفریقیا فصال عنصریاإلى أي مدى یمكن اعتبار النظام التعلیمي الم  

  :تساؤالت فرعیةویندرج تحت ھذه اإلشكالیة 
  ھل اعتماد األبارتید كنظام عنصري للدولة، ینفي صفة العنصریة على ھذه القوانین؟ -
 النظام التعلیمي لحكومة األبارتید حقق األھداف الذي أٌنشئ من أجلھا؟ ھل -

  أوال: مفھوم الفصل العنصري 
إن لفظ "الفَْصُل" في اللغة مشتق من فََصَل بَْینَھَُما یَْفِصل فَْصال : تعریف الفصل العنصري لغة -1

، وھو أیضا )2("بون ما بین الشیئین"، وھو یعني )1(فَانفََصَل، وفََصْلَت الشيء فانفصل أي قطعتھ فانقطع"
  .)3("التفصیل: التبیین وفَاَصَل َشِریَكھُ بَایَنَھُ ، وقد قیل أیضا "الحاجز بین الشیئین"

الذي یعد من المصطلحات العربیة الحدیثة، كونھ لم یرد ذكره بھذه في حین نجد لفظ "العنصري" 
ق بین ینسب إلى الصیغة في أي من المعاجم اللغویة القدیمة؛  مصدر صناعّي من ُعْنُصر: وھو مذھب یفرِّ

بین  األجناس والشُّعوب بحسب أصولھا وألوانھا ویُرتِّب على ھذه التَّفرقة حقوقًا ومزایا، مذھب المتعصِّ
  ، كما ینسب إلى عنصر الشيء وتكوینھ.)5("أَْصُل الَحَسبُ ، وھو أیضا ")4(لعنصرھم، أو ألصلھم الِعرقيّ 
"الفصل" بلفظ "العنصري" نتوصل إلى أن اللفظین مجتمعین یعنیان التفرقة  ومن خالل إقران لفظ

  وفرز الناس على أساس أصل الحسب أو النسب أو الجنس أو اللون وغیرھم من الصفات.
لقد تعددت وتنوعت تعریفات الفصل العنصري من حیث : تعریف الفصل العنصري اصطالحا -2

یحدد من خاللھ صاحبھ وجھة نظره، فقد عرفھ حسنین إبراھیم االصطالح آخذة عدة مفاھیم؛ كل مفھوم 
صالح عبید بأنھ: (كل تفرقة أو إبعاد أو تقیید أو تفضیل قائم على أساس الجنس أو األصل أو اللون أو 
الجنسیة أو الدین یكون من شأنھ إعاقة االعتراف أو التمتع بالحقوق األساسیة لإلنسان أو الحد من ممارستھا 

، وبالرغم من أن ھذا )6(بیعي، سواء من الناحیة السیاسیة أم االجتماعیة أم االقتصادیة أم الثقافیة)على حد ط
التعریف تناول عدة جوانب یتم من خاللھا التفرقة والتمییز إال أنھ أھمل التفرقة على أساس القومیة واإلثنیة، 

  لناحیة الدینیة.  كما أنھ أغفل عن الحد من ممارسة الحقوق األساسیة لإلنسان من ا
الفصل العنصري یحسس صاحبھ بالتفوق العنصري الذي یصنف البشر على أساس الھویة كما أن 

العنصریة، ویقسمھم إلى أجناس متفوقة وأخرى متخلفة، مانحا األجناس المتفوقة امتیازات مادیة ومعنویة 
في اإلقامة في مناطق جمیلة ولھم الحق یحجبھا عن األجناس الدنیا وتأخذ االمتیازات أشكاال متعددة، كالحق 

في التعلیم والمواصالت والصحة ومختلف الخدمات العامة، بینما تحرم األجناس المتخلفة حق المواطنة 
  .)7(واالنتخاب والسفر، ویعیشون یعانون االضطھاد والقھر المادي والمعنوي
ھ ساسیة في التمییز، وھو ما نلمسوھناك من ربط الفعل العنصري بالمصلحة معتقدا أنھا الركیزة األ

في قول "ألبیر میمي" أن الفصل العنصري ھو (تقدیر شامل وقطعي للفروق القطعیة أو المتوھمة لمصلحة 
الُمْنتَـقى ضد مصلحة الضحیة، وذلك إما لتبریر االستئثار بمصالح خاصة للُمْنتَـقى أو لتبریر االعتداء على 

   .)8(مصالح الضحیة)
ویعني (فصل كل عنصر عن اآلخر  إجتماعيالفصل العنصري ھو فصل لبعض أن في حین یرى ا

والغرض من ذلك منع التصادم بین األجناس المختلفة، كما أن الفصل قد ال یصحبھ بالضرورة اضطھاد 
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وھذا التعریف فیھ قصور شدید كون الفصل العنصري متعدد األوجھ واألشكال، كما أن فصل  ،)9(عنصري)
مجتمع عن آخر ألي سبب كان ھو في حد ذاتھ فصال عنصریا مھما كانت األسباب التي أدت إلى ھذا الفصل، 

سع لھوة تتحیث إن عدم البحث عن آلیات تجمع بین المجتمع الواحد مھما تنوعت أجناسھ سیجعل حتما من ا
  بین أفراد الوطن الواحد.

والجدیر بالذكر أن الفصل العنصري ھو التعبیر غیر القانوني للعنصریة؛ فھو یتضمن أي عمل 
سواء كان بقصد أو بغیره والذي ینتج عن استبعاد أشخاص على أساس العنصر وفرض أعباء علیھم ولیس 

متاحة لبقیة أفراد المجتمع، في مجاالت یغطیھا على غیرھم أو حجب أو تحدید حصولھم على االمتیازات ال
  القانون، والعنصر ھو عامل واحد إذا ما وجد في وضع یمارس فیھ التمییز العنصري.

  وموقف ھیئة األمم المتحدة منھ  (Apartheid)ثانیا: نظام األبارتید 
فریقیا ارتبطت سیاسة الفصل العنصري في جنوب إ: (Apartheid)مفھوم نظام األبارتید  -1

بالكشوفات الجغرافیة التي سرعان ما تحولت إلى حركة إستیطانیة توسعیة، بعد اكتشاف غناھا بالثروات 
الطبیعیة، األمر الذي شجع الھولندیون لدعوة بعض البیض األوروبیین إلى الھجرة نحوھا، مستندین قي ذلك 

ة ي األجناس األخرى، مستخدما القوعلى عقیدة اإلستعمار التي تعتمد على تفوق الجنس األبیض على باق
  . )10(والعنف وأسالیب أخرى إذا لزم األمر من أجل إخضاع السكان غیر البیض وتمدینھم

واألبارتید ھو الفصل العنصري الذي استند على مجموعة من القوانین والتشریعات العنصریة والتي 
 على باقي التركیبات السكانیة -فیھامھما كانت الدولة التي ولد -ارتكزت على أفضلیة الرجل األبیض 

المتواجدة بالبالد؛ وھم اإلفریقیون، الملونون واألسیویون، وقد ظھر ھذا النظام عقب فوز الحزب الوطني 
م بالقول: "إننا نؤكد العزل اإلقلیمي 1948ماالن، والذي أعلنھا صراحة في بیانھ سنة  بزعامة دانیال ف.

ن یُعتبر البانتو في المدینة مھاجرا لیس لھ حق سیاسي واجتماعي یساوي لكل من البانتو والبیض، ینبغي أ
حقوق البیض... ولیس أمامنا إال أحد أمرین؛ إما أن نندمج وسیكون ذلك لنا نحن البیض انتحارا قومیا، وإما 

  .          )11(أن نمارس األبارتید"
ل إال أنھ لم یُعلن علیھ صراحة حیث بدأ العموالحقیقة أن األبارتید كسیاسة منتھجة بدأ قبل ھذا التاریخ، 

م، وكان تفوق البیض على السود یرتكز على عنصریة علمیة داروینیة مقیتة، وقد كان 1910بھ منذ سنة 
الھدف من ھذه السیاسة؛ الفعالیة ضد أي تعبئة مضادة محتملة من قبل العمال األفارقة، كما كان لتحدید 

. وقد بدأت تتضح فكرة نظام األبارتید عام )12(یل السیطرة االجتماعیة علیھمإقامتھم في محمیات سبیال لتسھ
م عند إقرار ما یعرف بقانون األراضي الذي یمكن إعتباره أول قوانین الفصل العنصري، حیث نص 1913

على إجبار األفارقة ذوي البشرة السوداء على العیش في محمیاٍت منفصلٍة عن البیض وحرمانھم من بعض 
 .العمل حقوق

بما أن الفصل العنصري كانت لھ : (Apartheid)موقف ھیئة األمم المتحدة من نظام األبارتید 
أوجھ متعددة كان منھا نظام األبارتید، فقد حاربتھ األمم المتحدة داعیة إللغائھ كونھ یتعارض مع اإلنسانیة 

جاء في المادة األولى من إعالن  حیثوكل مبادئ القانون الدولي ُمْصدرة عدة قوانین وتشریعات تجرمھ، 
األمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري الذي نشر بموجب قرار جمعیتھا العامة لسنة 

م بأن الفصل العنصري: "یمثل التمییز بین البشر بسبب العرق أو اللون أو األصل اإلثني إھانة 1963
إنكارا لمبادئ میثاق األمم المتحدة، وانتھاكا لحقوق اإلنسان للكرامة اإلنسانیة، ویجب أن یدان باعتباره 
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وللحریات األساسیة المعلنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وعقبة دون قیام عالقات ودیة وسلمیة بین 
   .)13(األمم، وواقعا من شأنھ تعكیر السلم واألمن بین الشعوب"

ري قیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصالمادة األولى من االتفا وقد فصلت في تعریفھ
بأنھ: "یقصد بتعبیر  )14(م1969فیفري  04م والتي بدأ سریان تنفیذھا في: 1965دیسمبر  21الصادرة في: 

"التمییز العنصري" أي تمییز أو استثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو 
اإلثني ویستھدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة األصل القومي أو 

أو التمتع بھا أو ممارستھا، على قدم المساواة، في المیدان السیاسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي، 
  أو في أي میدان آخر من میادین الحیاة العامة".

على أنھ جریمة حین » الفصــل العنصــري«مة الجنائیة الدولیة وقد أقر النظام األساسي للمحك
عرفھ بأنھ "أیــة أفعــال ال إنســانیة تماثــل فــي طابعھــا األفعــال المشــار إلیھــا فــي الفقــرة األولى من 

المنھجیــة  نفس المادة، وترتكــب فــي ســیاق نظــام مؤسســي قوامــھ االضطھــاد المنھجــي والســیطرة
مــن جانــب جماعــة عرقیــة واحــدة إزاء أیــة جماعــة أو جماعــات عرقیــة أخــرى، وترتكــب بنیــة 

                    .)15(اإلبقــاء علــى ذلــك النظــام
كما أكدت نفس الھیئة على خطورتھ الشدیدة حین صنفتھ بأنھا یعد من الجرائم الدولیة الموجھة ضد 

  . )16(نسانیة، وینتج عنھ مسؤولیة جنائیة حیث یكون مرتكبھا مسؤوال عنھا بصفتھ الفردیة وعرضة للعقاباإل
 ثالثا: التعلیم في ظل نظام الفصل العنصري 

الذي  االجتماعيوالجانب  االقتصاديفي مثل حالة جنوب إفریقیا ال یمكننا أن نفصل بین الجانب 
یعد التعلیم أھم مرتكزاتھ، فلو تم تطبیق العدالة في توزیع الثروة بین البیض والسود؛ لََما ظھر الوضع 

ومقومات  القتصادازمام یمتلكون البیض أنھم ھم من  اعتقدالمأسوي بھذه الحال، السیما حین  االجتماعي
ال یسد حتى متطلبات أجٍر زھید ل مقاببأنھم یعملون كأجراء لدیھم السود وغیرھم  اعتقد، في حین اإلنتاج

عن غیرھم، كما ساھم في  واالستعالءإن ھذا الوضع َولَّد شعورا عند البیض بالتمیز الیومیة. حاجیاتھم 
 ، مما دفعھم إلى تكریس ھذا الوضع العنصري بسن تشریعاتواقتصادیة اجتماعیةحصولھم على مكاسب 

طالما ال یزال السود وغیرھم حبیسي إعتقادھم  واالقتصادیة االجتماعیةوقوانین تحفظ لھم ھذه المكتسبات 
  ھذا. 

قد تشابكت عدة عوامل في نشوء ظاھرة الفصل العنصري في جنوب إفریقیا عكس ما الحقیقة أنھ و
وصا ب الدیني دور فیھا خصیعتقده الكثیرون بأنھا قامت على أساس اللون وحده، في حین كان أیضا للتعص

. ومن اجل تكریس ھذا النظام لم )17(عندما لبست العنصریة الثوب الدیني لتجد تبریرا مقبوال عند أصحابھا
ترحم حكومة االتحاد حتى البیض، وما یؤكد ھذا أنھ مع تدني أسعار الذھب في األسواق العالمیة خالل 

لحكومة بمناصب العمال البیض واستخالفھم بعمال أفارقة م، ضحت ا1929العالمیة لسنة  االقتصادیةاألزمة 
یقومون بنفس العمل بالرغم من أنھ كان لھا خیار ثان، وھو تخفیض إنتاجھا من الذھب، وحین عارض 

  .)18(العمال البیض ھذا اإلجراء قمعتھم الحكومة بشدة
على غرار معظم المجتمعات األفریقیة : م)1652واقع النظام التعلیمي قبل اإلستیطان األوروبي ( -1

الطابع على  باالعتمادبالمستوطنین األوروبیین  احتكاكھااألخرى دأبت قبائل ومجتمعات جنوب إفریقیا قبل 
ٌعرف قبل التواجد الھولندي الذي حّل بدایة من النصف یم ـن التعلـوھذا النوع م، یم أبنائھاـفي تعلالتقلیدي 

عشر المیالدي بعھود طویلة، وقد تبلور أساسا في تلقین األطفال الصغار منذ بدایة الثاني من القرن السابع 
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تروي  التيالقصص ناقل تتأیضا لعاداتھا وتقالیدھا، كما كانت المجتمعات الشفاھي وإدراكھم لتاریخ قبیلتھم 
لى ن عمیقة تدل عالبطوالت واألمجاد، وتتغنى باألساطیر التي بالرغم من قربھا للخیال إال أنھا تحمل معا

كانت في أغلبھا حكم وأمثال، األحادیث ھذه والنبل وتحث على الصدق واألخالق الفاضلة والعمل الصالح، 
  .)19(حیث كان یتم تناقلھا عن طریق التواتر من جیل آلخر

سب بحوقد اضطلع رؤساء القبائل بمھمة تعلیم أطفال القبیلة، حیث عمدوا إلى تقسیمھم داخلھا، 
، وبذلك كان ھذین المتغیرین ھما المرجعین األساسیین في التعلیم والتقسیم وقد تركزت محاور عمرالنوع وال

التعلیم على القیم والدین واألخالق والجوانب االقتصادیة وكل الدعائم األساسیة التي ال تستقیم الحیاة القبلیة 
كل المھارات التي تضمن البقاء والحفاظ ھَن بما في ذلك َرف والمِ ، وقد اختص الذكور بتعلم الحِ )20(بدونھا

یتدربن على  اإلناثوكذا بناء البیوت، في حین كانت الزراعة والتجارة ، الرعي، الصیدعلى األسرة مثل 
األعمال المنزلیة، كما یحترفن صناعة األدوات واألواني المنزلیة من الفخار، ویقمن بتصنیع األقمشة 

         .   )21(مةونسجھا مع تعلیمھن كیفیة حفظ األطع
  م)1948-م1652النظام التعلیمي قبل قیام حكومة الفصل العنصري ( -2

بمجرد دخول المستعمر الھولندي جنوب إفریقیا تغیر نمط التعلیم : النظام التعلیمي الھولندي -2-1
ول مدرسة أاإلفریقي إلى نمط جدید یرتكز على التعالیم الدینیة للكنیسة الھولندیة اإلصالحیة، وقد حرصت 

م على تعلیم أبناء األفارقة والعبید مبادئ الدین المسیحي واللغة 1658فتحت أبوابھا بكیب تاون سنة 
، إال أنھ بالرغم من إغراءاتھا لم تجد )22(الھولندیة، وھذا حتى یصبحوا مؤھلین في خدمة المستعمرین الجدد

ضمت اثنا عشر طفال من البیض وأربعة  م1663قبوال لدى األطفال وذویھم، لیتم فتح مدرسة أخرى سنة 
   عبید وواحدا من األفارقة.

كما اھتم النظام التعلیمي الھولندي في بادئ األمر بعدم التمییز أو الفصل بین األطفال المتمدرسین 
مھما كان لونھم، حیث كان معظم األطفال ال یرتادون المدارس، إذ كان المعلم ھو الذي یتنقل بین المناطق 

یة التي ال تتوفر فیھا مدارس بمقابل مالي یدفعھ لھ المستوطنون البویر من أجل تعلیم األطفال تعالیم الریف
  .)23(الدین، القراءة، الكتابة والحساب

م نظرتھا تجاه السود وأبناء العبید، حیث 1676غیَّرت الكنیسة الھولندیة اإلصالحیة بدایة من سنة 
س منفصلة ألبناء العبید والسود، لیستقر رأیھا خالل القرن الثامن بدأت تطالب رسمیا بضرورة إیجاد مدار

عشر بإنشاء العدید من المدارس في الكیب والقرى المجاورة لھا لتعلیم أطفال األوروبیین، كما أنشأت مدارس 
 .)24(متجولة خاصة بالتعلیم الدیني واألساسي لألطفال األوروبیین مع السماح ألبناء العبید بااللتحاق بھا

حیث أسس المبشر "جورج شمیدت"  وخالل ھذه الفترة بالذات أزداد النشاط التبشیري في جنوب إفریقیا
، كما تم تأسیس مدرسة خاصة )25((Genadendal)م في جنادیندال 1737سنة   Morvianمورفیان  محطة

ھذا النشاط ، وقد كان ھدفھم من خالل King Williams Townباإلفریقیین في مدینة الملك ویلیامز 
  التعلیمي؛ تعلیم األفارقة طریقة الحیاة الغربیة واحترام الوقت والطاعة. 

كان البیض یرون أن تعلیم السود سیؤدي حتما إلى جملة من التناقضات مستقبال، كون التعلیم 
 ربمساھمتھ في تحریإلى رفض أوضاعھم المأسویة األكادیمي والمھني غیر مالئم لھم وسیجعلھم یتطلعون 

عقولھم، بل األصلح لھم واألجدر بھم ھو التعلیم الزراعي الذي سیبقیھم في حالة خدمة دائمة راضین بالعیش 
في المعازل ویتقبلون أحوالھم مھما كانت متردیة وغیر إنسانیة، معتقدین بأن تعلیم السود یجعل منھم كسولین 

  .)26(ألعمال الیدویةوعنیدین ومتمردین، مما یؤدي بھم في النھایة إلى النفور من ا
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إختلفت السیاسة التعلیمیة البریطانیة عن نظیرتھا الھولندیة تجاه : النظام التعلیمي البریطاني -2-2
إلیھ المستوطنون سكان جنوب إفریقیا؛ حیث طَبقت العدید من اإلجراءات تتعارض في مجملھا مع ما سعى 

، معلنین ي مستعمرة الكیبـوالتقالید البریطانیة ف اإلنجلیزیةلغتھم على نشر ، إذ كرسوا جھودھم الھولندیون
إبتداًء من سنة ب الحكومة ـالمدارس وفي مكاتوائس ـي الكنـاللغة اإلنجلیزیة لتكون اللغة الرسمیة فتطبیق 
، )27(م، لیقوموا بعدھا بعزل القضاة الھولندیین مع جعل العملة اإلنجلیزیة ھي العملة الرسمیة للبالد1827

  عبر كامل المستعمرة. التعلیم إجباریا ، لیصبح اإلنجلیزي وتطبیقھالتعلیمي النظام  كما تم إدخال
بین  ل الذین تحت وصایتھم، والذین تتراوح أعمارھم مااألطفال مالكي العبید إرساكما طُلِب من 

وا وإنجاحا لھذه السیاسة قدم  ،)28(ل أسبوعیاام على األقـثالث إلى عشر سنوات إلى المدرسة لمدة ثالثة أی
، بعد أن قاموا بتأطیرھا )29(مساعدات مالیة سخیة للمدارس الحكومیة التي یَُدرس فیھا باللغة اإلنجلیزیة فقط

ي ـة فـدارس الخاصـالمبإنشاء بالعدید من المعلمین واألساتذة المؤھلین والمتخصصین، كما سمحوا أیضا 
  .)30(كل المناطق الواقعة تحت سیطرتھم

 أجبر قانون (البانتو التعلیمي: م)1994-م1948لحكومة الفصل العنصري (النظام التعلیمي  -3
م غالبیة المدارس التابعة للكنیسة على إغالق أبوابھا، 1953) الصادر عام Bantu Education(التربوي)/ 

لَة سنة  م 1949وكان من بین ما أقرتھ لجنة تقریر المبادئ واألھداف والغایات السلیمة لتعلیم اإلفریقیین الُمَشكَّ
لیم أن تع جملة من التوصیات تمحورت في أغلب قراراتھا على دعم قانون تعلیم البانتو الذي نص على

اإلفریقیین یستلزم أن یتم باللغة األم طیلة السنوات الثمانیة األولى من التعلیم، مؤكدة على ضرورة الدراسة 
باللغة األفریقیة تدریجیا حتى المرحلة الثانویة والكلیات التدریبیة، كما أوصت على ضرورة تعلیم األفریكانیة 

م ذلك ألجل إعداد أطفال البانتو للتعامل مع المجتمع األوروبي والقیاواالنجلیزیة في المراحل البدائیة للتعلیم و
البیض بین البانتو و االندماجبأعمالھم ومتطلباتھم على أكمل وجھ، وقد أعلنھا صراحة "فیرفورد" بموقفھ من 

روبي وم بالقول: "یجب أن یعلم البانتو بحیث یخدم بیئتھ من كل األوجھ وال مكان لھ في البلد األ1954سنة 
داخل الجماعة  االندماجفوق مستوى أنواع بعض الفالحة، وال فائدة من حصولھ على تعلیم یرمي إلى 

، وھو الشيء الذي فسح المجال أمام دائرة الشؤون المحلیة من أن )31(األوروبیة حیث ال یمكن أن یندمج"
ظھار حقیقة تواجد الرجل تبتكر مناھج تعلیمیة تكرس الفصل العنصري، غیر أن واقع الحال ومن أجل إ

األبیض بجنوب إفریقیا، جعل المدرسین الملونین یدونون مالحظتین في كل ورقة لالمتحانات؛ األولى 
  .)32("ألغراض االمتحانات فحسب" والثانیة كلمة "الحقیقة" وتوضع على رأس كل صفحة

  :)33(منھاوقد تعمدت حكومة األبارتید وضع عقبات حتى ال ینجح قانون تعلیم البانتو 
  تلمیذ من أطفال البانتو وھو ما سینعكس سلبا على المستوى التحصیلي  65تخصیص مدرس واحد لكل

 للتالمیذ.
 .تعیین مجالس محلیة منتخبة أو مجالس تفتقر للخبرة 
 .فصل كل تلمیذ رسب مرتین فصال نھائیا 
 .حرمان المتخلفین ذھنیا من حق التعلیم مدى الحیاة 
  السود بمدى مساھمة اآلباء في نفقات التغذیة المدرسیة والمباني.ربط تعلیم أبناء 
 .تخلي الحكومة عن تزوید التالمیذ األفارقة بالكتب، مع سوء إعداد المدرسین 
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وھو ما دلت علیھ اإلحصائیات التي توضح عدد الطلبة غیر البیض المنتسبین للجامعات خالل سنة 
مواطنا، 11.500.000(األفارقة، اآلسیویون والملونون) یبلغ  م أین كان عدد السكان من ھذا المكون1954

  والجدول اآلتي یوضح ذلك:
  .1954إحصاء الطلبة غیر البیض عبر مختلف الجامعات سنة  : یوضح01جدول رقم 

  الجامعة اسم
عدد الطلبة   تاریخ اإلنشاء

  غیر البیض
تاریخ 

  مالحظات  اإلحصاء

    271  م1829  كیب تاون
19

54
  

  

    214  م1922  ویتواترسراند

    327  1949  ناتال (دربان)

    370  م1916  كلیة فورت ھیر

  عن طریق المراسلة  1145  1873  جنوب إفریقیا

     2327  وعالمـجــــمـ
  (بتصرف) 103 صمحمد نصر مھنا، مصدر سابق،  المصدر:

العنصري فیما بین األطفال من خالل النفقات التي تصرف وتتضح أیضا عدم المساواة والفصل 
) جنیھ 03على كل تركیبة من مجتمع جنوب إفریقیا، حیث ینفق على الطفل اإلفریقي الواحد ما قیمتھ ثالثة (

) جنیھات إسترلیني، في حین ینفق على الطفل المتمدرس 05إسترلیني، وللطفل الملون الواحد خمس (
 .)34() جنیھ إسترلیني20(األبیض الواحد عشرون 

متبوعین باألسیویین بـعدد  57584بلغ إجمالي عدد الطالب البیض  1966وخالل منتصف عام 
  . )35(طالبا 1286طالبا ثم الملونون وعددھم  2926طالبا ثم اإلفریقیین وعددھم  3161

 م1971الجامعات في شھر جوان مختلف عدد الملتحقین غیر البیض بكما عكس أیضا ضعف  
التوجھ العنصري لحكومة األبارتید المتواصل والممنھج بالرغم من رفض المجتمع الدولي لھذا النظام 

  والمطالبة بإلغائھ، وقد دلت على ذلك اإلحصائیات الموضحة في الجدول اآلتي: 
   



  م)1994-1948مظاھر الفصل العنصري في جنوب إفریقیا (التعلیم أنموذجا 
 

  

  773                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

  1971أرقام الطلبة المسجلین بمختلف الجامعات في شھر جوان  : یوضح02جدول رقم 

الطلبة عدد   الجامعة اسم
  البیض

عدد الطلبة 
  الملونین

عدد الطلبة 
  اآلسیویین

عدد الطلبة 
  األفارقة

  المجموع

 7790  01  120  279  7390  كیب تاون

  1710  - 1710  -  -  دربین /غرب المدینة

  777  777 -  -  -  فورت ھیر

  6651  216 351  53  6031  ناتال

  4490  - - -  4490  والیة اورونج الحرة

  بورت إلیزاباث
1358  -  -  -  1358  

  4682  -  -  -  4682  بوتشافستروم

  12232  -  -  -  12232  بریتوریا
  1447  -  -  -  1447 راند األفریكانیة

Source: SAIRR, A Survey of Race Relations in south Africa 1971, Compiled by Muriel 
Horrell and Others, South Africa institute of race relations, Johannesburg, 1972, p.288. 

  

، فلم یقل نصیب )36(ملیون رند 3906.2وبالرغم من ارتفاع نفقات التعلیم في البالد إلى أكثر من 
ملیون رند، وباقي المبلغ قسم على الھنود، الملونین  2062أي ما قیمتھ  %52.78البیض منھا عن 

  . )37(واألفارقة
جدیدة نصت على إجباریة التعلیم على األطفال غیر م صدرت تعدیالت 1982وبدایة من سنة   

األفریقیین مما یبقیھ مجانیا لدیھم، وبالمقابل ال یطبق ھذا التعلیم على األطفال األفارقة، مما یفرض علیھم 
دفع مصاریف إجباریة، الشيء الذي یحتم علیھم ترك مقاعدھم الدراسیة كلما تقدمت بھم المراحل 

  .)38(الدراسیة
حال أفارقة جنوب إفریقیا أقل إیالما من الوضع في الجارة رودیسیا الجنوبیة، عندما عبر ولن یكون 

علیھ أحد الصحفیین البریطانیین قائال: "أن الوسیلة الوحیدة التي قد یستطیع اإلفریقي أن یتعلم بھا فنا من 
قل، فتستخدمھ الفنون،أو صناعة من الصناعات، ھي أن یحكم علیھ بالسجن لمدة خمس سنوات على األ

  . )39(الحكومة في عملیات البناء واإلنشاء"
وبالرغم من أنھ تم إفتتاح جامعات منفصلة لكل جماعة عرقیة تشدد الحكومة في اإلشراف على 
مناھجھا، فقد بالغت حكومة األبارتید في عنصریتھا حینما ألزمت الطلبة غیر البیض من دراسة الفروع 

  .     )40(سمحت للبیض بالتوجھ نحو التخصصات العلمیة وحدھماإلنسانیة فقط، وبالمقابل 
إن التعلیم الطبي ركز على المشاكل الصحیة للسكان البیض دون غیرھم، حیث لم تغیر كلیات الطب 
التوازن بشكل كبیر في حصیلة األطباء المتخرجین، إذ بلغ عدد طلبة الطب الذین تم تأھیلھم من البیض 
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من طالب  18من الھنود و 62طالبا إفریقیا و 52طالبا في حین تم تأھیل  657م 9801كأطباء في نھایة عام 
  .)41(الطب الملونون

  خاتمة:
  من خالل ما تقدم عرضھ یمكن أن نخلص إلى جملة من النتائج أھمھا:

أنھ بالرغم من الطابع التقلیدي للتعلیم البدائي الذي ُعِرَف بھ مجتمع جنوب إفریقیا قبل التواجد  -
أن یجعل من المجتمع لحمة واحدة یربطھم ماضي ومصیر مشترك وعادات  استطاع، إال أنھ االستعماري

وتقالید واحدة، كما رسخ فیھ معاني عمیقة تدل على النبل وتحث على الصدق واألخالق الفاضلة والعمل 
  الصالح.

ل الذي بناه األجداد، حیث أدخلم یجد المستعمر األوروبي عناًء كبیرا في القضاء على التعلیم المحلي  -
للبالد النمط األوروبي الحدیث في تعلیم السود، الذي كان في أغلبھ تعلیما دینیا یخضع لتعالیم الكنسیة ورجال 

القراءة والكتابة والحساب وذلك حتى یتماشى مع طریقة الحیاة ذات النمط الغربي الدین، مدعوما بتعلیم 
   األوروبي.

ین االستعماریتین الھولندیة والبریطانیة حول تعلیم السود في جنوب إفریقیا، ویعود لم تتوافق السیاست -
لیة حالاال االستیطانیةسبب ذلك في طبیعة تواجد كل واحد منھما بالمنطقة، فاألول ینظر لھ من رؤیتھ 

 .استیطانيغیر  استغاللي استعماريللمنطقة، في حین الثاني فكره 
مة األبارتید بدعم تعلیم األفارقة، إال أنھ في الحقیقة كان الھدف من ھذا التعلیم إنھ بالرغم من تظاھر حكو -

 إعداد أطفال البانتو للتعامل مع المجتمع األوروبي والقیام بأعمالھ ومتطلباتھ على أكمل وجھ.
جدة اأن حكومة األبارتید كرست نظاما قانونیا عنصریا فصل بین البیض وباقي التجمعات السكانیة المتو -

بجنوب إفریقیا (السود، األسیویون والملونین) في المجال التعلیمي، حیث عمدت على جعل التعلیم إجباریا 
) 20ألبناء البیض ووفرت لھم المدارس والجامعات واألساتذة والمعلمین، وحددت عدد التالمیذ بعشرین (

ق ا السود وغیرھم، وأصدق قوال كان ینطبالتي لم یكن یحلم بھ االمتیازاتتلمیذ في القسم الواحد وغیرھا من 
على حالھم حتى یتعلموا ما عبر علیھ أحد الصحفیین البریطانیین قائال: "أن الوسیلة الوحیدة التي قد یستطیع 
اإلفریقي أن یتعلم بھا فنا من الفنون، أو صناعة من الصناعات، ھي أن یحكم علیھ بالسجن لمدة خمس 

  لحكومة في عملیات البناء واإلنشاء". سنوات على األقل، فتستخدمھ ا
رغم ھذه السیاسة العنصریة المنتھجة في المجال التعلیمي من طرف حكومة األبارتید إال أن ھذا الوضع  -

لم یستمر على ما ھو علیھ، حیث بدأت حركات مضادة عملت على الوقوف في وجھھا، والمطالبة بإلغاء 
المواثیق الدولیة السیما في مجال الحریات وحقوق اإلنسان، لتنتصر نظام األبارتید الذي عبث بكل العھود و

ھذه الحركات في نھایة المطاف مكللة جھودھا بإلغاء أشد النظم القانونیة وأخطرھا التي شھدتھا البشریة 
 يوعانت من ویالتھا مسببة لھا آالما ال زالت آثارھا بادیة إلى یومنا ھذا وھو نظام األبارتید العنصري الذ

 م.1994م إلى 1948ُحِكَمت بھ جنوب إفریقیا من 
   



  م)1994-1948مظاھر الفصل العنصري في جنوب إفریقیا (التعلیم أنموذجا 
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یعالج ھذا المقال "محمد بوضیاف ودوره النضالي في الثورة التحریریة الجزائریة"، حیث كان لمحمد 
، وبعد اندالع الثورة نجده كذلك 1954نوفمبر  01بوضیاف دورا كبیرا ومھما في التحضیر للثورة وتفجیرھا في 

ج لتمویل الثورة الجزائریة التي قد واصل نضالھ الوطني وقیامھ بمساعي كثیرة من أجل جلب السالح من الخار
لتأتي حادثة اختطاف الطائرة التي كانت تقل وفد جبھة كانت تعاني في انطالقتھا من نقص الذخیرة من أسلحة ومال، 

التحریر الوطني ومن بینھم بوضیاف، وھذا نتیجة التطورات التي حقّقتھا الثورة الجزائریة في جمیع جوانب العمل 
، والتي جعلت 1956لسیاسیة واإلعالمیة في الداخل والخارج، وذلك بعد مؤتمر الصومام الثوري العسكریة وا

فیس كان محمد بوضیاف مناضال بحق وبدل النّفس والنّ ، وبذلك السلطات الفرنسیة تسعى للقضاء علیھا بشتى الطرق
 من أجل تحریر بالده من ربقة االستعمار الفرنسي.

   النضال؛ الثورة الجزائریة؛ االستعمار الفرنسي؛ االستقالل. محمد بوضیاف؛: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
This article deals with "Mohamed Boudiaf and his role in the Algerian liberation 

revolution", where Mohamed Boudiaf played a major and important role in preparing for and 
detonating the revolution on 01 November 1954. After the revolution, we also continue its 
national struggle and efforts to bring arms from abroad to finance the Algerian revolution, 
which was suffering from a lack of weapons and money, and the hijacking of the plane carrying 
the FNL delegation, including Boudhaf, took place. This is the result of developments in all 
aspects of the revolutionary military, political and media action at home and abroad, following 
the 1956 Somalité Conference, which led the French authorities to seek to eliminate them in all 
ways, thus making Mohamed Boudiaf a true, legitimate, and selflial, and precious struggle to 
liberate his country from the French colonization. 
Key words: Mohamed Boudiaf; struggle; Algerian Revolution; French colonization; 
Independence. 
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  مقّدمة: 
حزب –الرھیبة في الجزائر، برز في صفوف حزب الشعب الجزائري  1945ماي  08 مجازر بعد

تیار یناھض العمل السیاسي العقیم، وینادي بتكوین جھاز عسكري  -حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة
كحل أنجع للثورة على المستعمر وتحقیق االستقالل، وھذا الجھاز العسكري متمثل في تكوین المنظمة 

المتكونة من أولئك الشباب المتحمس للنشاط الثوري ومھمتھ التحضیر للعمل المسلح على المستوى  الخاصة
الداخلي والعمل على االتصال مع البلدان العربیة والحكومات المساعدة لحركات التحرر، وعلى الرغم من 

 أنّھا لم تتوقف ، إال1950اكتشاف المنظمة الخاصة من طرف السلطات االستعماریة الفرنسیة في مارس 
عن نشاطاتھا بل واصلت أعمالھا في بعض جھات الوطن، وظل مناضلوھا على اتصال مع بعضھم البعض 
من أجل التحضیر للثورة، فضربوا موعدا جدیدا مع التاریخ السترجاع السیادة الوطنیة، حین اتخذوا قرارا 

، 1954نوفمبر  01زائریة الذي كان في في غایة األھمیة وھو ضبط اللمسات األخیرة لتفجیر الثورة الج
وبحكم دراستنا ھذه؛ سیكون تركیزنا على محمد بوضیاف ودوره النضالي في الثورة التحریریة الجزائریة، 

لقلة الدراسات المتخصصة التي تتناول ھذه الشخصیة الثوریة،  أّما عن دوافع القیام بھذه الدراسة فیرجع ذلك
د بوضیاف الثوري، والمساھمة ولو بجزء بسیط في كتابة ومعالجة مواضیع والرغبة التعّمق في نشاط محم

  ومن ھذا المنطلق طرحنا اإلشكالیات التالیة: تاریخ رجاالت الثورة التحریریة. 
  من ھو محمد بوضیاف؟ -
  ؟1956 -1954ما الدور الذي لعبھ في الثورة التحریریة ما بین  -

ویُعّرف بأحد الشخصیات الوطنیة التي كافحت وناضلت في وتتمثل أھمیة الموضوع في أنھ یدرس 
سبیل الوطن الجزائر، كما تھدف ھذه الدراسة إلى التعریف بأھم المحطات النضالیة لمحمد بوضیاف خالل 
الثورة الجزائریة وما قام بھ شخصیا اتجاه وطنھ. فمعرفة تاریخ الرجل یُتیح لنا تسلیط الضوء على جزء 

  ل مراحل نشاطھ السیاسي والثوري.ھام من تاریخنا خال
أّما فیما یخص الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع الذي نحن بصدد دراستھ فھي قلیلة، نذكر 

  على سبیل المثال:
  كتاب محمد عباس، اغتیال...حلم، أحادیث مع بوضیاف. -
، 176 وفمبر، العددسلیمة ثابت، دور محمد بوضیاف في التحضیر للثورة التحریریة، مجلة أول ن -

  .2011دیسمبر
، المجلة التاریخیة 1956-1954عمر بوضربة، لمحات عن النشاط الثوري لمحمد بوضیاف بالخارج  -

  .02 ، العدد01الجزائریة، المجلد 
وعلیھ؛ وارتباطا بالقضایا المطروحة سلفا، كان من الضروري طرق الموضوع، وفي محاولة مّني 

ي طرحتھا، فقد اعتمدت في معالجة مضمون ھذه الدراسة على المنھج التاریخي لإلجابة على التساؤالت الت
  التحلیلي وكذا المنھج الوصفي الذي تفرضھ متطلبات بناء الواقعة التاریخیة في قالبھا األكادیمي المنھجي.

  المولد والنشأة: -1
بالعرقوب  1919جوان  23ولد "محمد بوضیاف" المعروف باسمھ الثوري (سي الطیب الوطني) في 

. والرجل 1بمدینة المسیلة، وینحدر من عائلة أوالد بوضیاف التي تنتمي إلى أعراش أوالد ماضي بالمسیلة
میسورة الحال ومحافظة على المبادئ الدینیة والوطنیة، وأمام السیاسة الفرنسیة  2من أسرة مشھورة بالمنطقة
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رة نحو الشرق التي كانت من ضمنھا ھجرة عائلة الوحشیة المطبقة دفعت الكثیر من سكان المنطقة للھج
  .4، وأمھ عبادي خدیجة بنت علي18743بوضیاف نحو تونس لالستقرار، حیث ولد أبوه "خیر الدین" سنة 

 1919عادت عائلة "محمد بوضیاف" إلى منطقة العرقوب في مدینة المسیلة لیتمكن والده في سنة 
لغابة جنوب المسیلة، وفي ھذه السنة وبعد العودة من تونس من استرجاع قطعة أرض تعود ألجداده بسد ا

  .5ولد "محمد بوضیاف"
بدأ "محمد بوضیاف" تعلیمھ بالكّتاب لحفظ القرآن الكریم، حیث حفظ ما تیسر منھ على الشیخین 

، ثم التحق بالمدرسة االبتدائیة "لوي ویندل لوشي" إلى أن تحصل 6"عمار بوضیاف" و"عبد السالم بقة"
. واصل دراستھ بمدرسة المذكور "لوسیانشالون" حتى تاریخ امتحان 19337الشھادة االبتدائیة سنة على 

، وأثناء دراستھ الحظ الطفل "محمد بوضیاف" 8الدخول إلى المدرسة التي كان یتخرج منھا المعلمون
حیث  قاأنّھ كان متفوعنصریة المعلمین الفرنسیین في تعاملھ مع األطفال الجزائریین، وبالرغم من ھذا إالّ 

، مع أنّھ كان غیر مطمئن على ما یتم تلقینھ في 9شھد لھ الزمالء في الدراسة بالتفوق في مادة الریاضیات
یسمع عبارات مثل:" إّن وطنكم ھو فرنسا..."  ھذه المدرسة الفرنسیة من تزییف للحقائق خاصة عندما

ھا نظرا لما تلقاه في الكتاتیب بأن فرنسا غزت واحتلت وغیرھا من األقاویل التي كان ال یؤمن بھا وال یصّدق
. لكن "محمد بوضیاف" توقف عن دراستھ وھو ال یتجاوز سن السادسة عشرة بسبب ظروفھ 10بالده الجزائر

الصحیة، كما أّن أوضاع البالد المزریة كانت تشغل بالھ كثیرا، ما جعلتھ یعیش حالة تذمر كبیرة، خاصة 
نسا االستعماریة جاءت لتنھب خیرات بالده، وأنّھا السبب في حالة البؤس والفقر التي وأنّھ كان یرى أّن فر

تعیشھا معظم العائالت الجزائریة كل ھذا نّمى في نفس الشاب "محمد بوضیاف" الروح الوطنیة العالیة 
  .11بضرورة التخلص من ھذا العدو

  دوره في التحضیر للثورة التحریریة:  2-
التي زادتھ  1945ماي  08لقد عایش "محمد بوضیاف" مجازر  والمنظمة الخاصة:بوضیاف  -2-1

قناعة بأّن فكرة العمل السیاسي ال تجدي نفعا مع مستعمر تفنّن في التقتیل واالبادة وغیرھا من األعمال 
المسلح،  لالوحشیة في حق الشعب الجزائري، وتیقن مثلھ مثل بقیة الشعب الجزائري أنّھ البّد من اللجوء للعم

فھذه المجازر مثلت نقطة تحول ھامة في سیاسة الحركة الوطنیة الجزائریة سیما أنّھا دعمت مبادئ الوطنیین، 
وھّزت نفوس الجامدین، وحقّقت تطلعات المتلھفین من الشباب المناضلین إلى إشعال نار الثورة وضرورة 

 –برز في صفوف حزب الشعب الجزائري  ، وبعد ھذه المجازر12رفع السالح كوسیلة النتزاع االستقالل
تیار یناھض العمل السیاسي العقیم، وینادي بتكوین جھاز عسكري  -حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة

 16و 15كحل أنجع للثورة على المستعمر وتحقیق االستقالل، فخالل المؤتمر األول للحزب المنعقد یومي 
مة الخاصة من طرف جماعة من الشباب المتحمس للعمل العسكري عن میالد المنظ اإلعالنتم  1947فیفري 

وبذلك ظھرت إلى الوجود أول منظمة عسكریة بمثابة النواة األولى لمیالد جبھة التحریر الوطني والخطوة 
، وھنا تجدر اإلشارة إلى أّن "محمد بوضیاف" وبمجرد إنشاء ھذه المنظمة 13األولى إلعالن الثورة المسلحة

ناضلین السباقین لالنضمام إلیھا، فقد عینھ "محمد بلوزداد" مسؤوال للمنظمة الخاصة في الشرق كان من الم
الجزائري حیث كان تحت قیادتھ رجال عظماء: كالعربي بن مھیدي ودیدوش مراد وعبد الرحمن قراس 

  .195414وغیرھم من الذین فجروا ثورة الفاتح من نوفمبر 
 1946منذ تأسیس (ح.إ.ح.د) سنة  للحریات الدیمقراطیة:بوضیاف وأزمة حركة االنتصار  -2-2

واعتماده على االنتخابات كوسیلة للتَّغلغل في أوساط الجماھیر، ُوِجدت إیدیولوجیة معاِرضة كبیرة داخل 
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الحزب، فأصبح الحزب منذ ذلك الحین یعیش على حافة االنھیار الدَّاخلي، وكأن الحزب بمشاركتھ في 
دور االنھیار في ذاتھ، فتعاقبت علیھ عدَّة أزمات وخالفات حادَّة كانت بدایتھا قد ظھرت االنتخابات قد حمل ب

"األزمة البربریة " وأزمة "األمین دباغین"، ثم تلتھا  1949في المؤتمر األول، مرورا بأزمة مزدوجة سنة 
تمر بسالم على  ، وتمثلت في اكتشاف المنظمة الخاصة، وھذه األزمة التي لم1950أزمة أخرى في مارس 

أفریل  06ـ 04، وحین بلغت حدة التوتر درجة كبیرة، أُرغمت إدارة الحزب على عقد مؤتمر من 15الحزب
بمقر الحزب بساحة شارتر بالعاصمة، حیث انعقد ھذا المؤتمر في جو مشحون بالتوتر وانعدام الثقة  1953

الفات في اآلراء، وموقف القیادة السلبي وظھر ذلك على وجوه المجتمعین من خالل الترسبات السابقة والخ
من مناضلیھا باإلضافة إلى المواقف والتوجھات التي سبقت انعقاد المؤتمر الثاني بین مصالي من جھة، 

. وعلى الرغم من المجھودات التي قام بھا مناضلو الحزب 16وأعضاء اللجنة المركزیة من جھة أخرى
ھذه األخیرة التي  Niortلحزب، والتنقالت بین الجزائر ونیورلمعالجة ھذه األزمة والصراع الذي أصاب ا

، 1953كان فیھا میصالي تحت الرقابة الجبریة، فإّن األزمة تفاقمت والوضع كان قد انفجر في شھر دیسمبر
وتمكنت األزمة من الخروج من المحیط القیادي لتبلغ بالتدّرج القاعدة النضالیة، وفي ھذا اإلطار اتصل 

رفاقھ في النضال بمصالي عن طریق فیاللي عبد هللا وطرحوا علیھ أسئلة دقیقة وھي "بوضیاف" و
كالتالي:"...ماذا یرید أن یفعل؟ ماذا یقصد بالثورة؟ ومتى تكون ھذه الثورة؟، وجاء جوابھ بأنّھ ینبغي أن نثق 

  بھ...".
 لطرفین المتنازعینوعلى كل فإّن "بوضیاف" كان موقفھ حیادیا من األزمة الحزبیة القائمة بین ا

(المصالیین والمركزیین) وحاول جمع الشمل وإصالح ذات البین، حیث أبلغ بوضیاف بواسطة "فیاللي" 
ومن معھ زعیم الحزب أنھم سیظلون على الحیاد، وسیبقون في مناصبھم دون أن ینحازوا ألحد إذا التزم 

شارة في ھذا الصدد أّن دعوة الحیاد تبنّاھا ، وتجدر اإل17مصالي من جھتھ بحسم النزاع في األوساط القیادیة
أیضا مناضلون قدامى أمثال بلقاسم راجف، وأحمد محساس، وعبد المالك بن حبیلس، وقد قام ھؤالء الثالثة 
بتحریر بیان موجھ إلى المناضلین، یدعوھم إلى تجنب االنسیاق وراء أي من طرفي الخالف، حفاظا على 

. وانطالقا من تخوفات "بوضیاف" من الوضعیة التي آل إلیھا الحزب 18ھاوحدة القاعدة النضالیة وتماسك
، حیث 19وقلقھ من وقوع تناحر وتمزق داخل القاعدة قام ھذا األخیر باتصاالت مع قدماء المنظمة الخاصة

في حي مونروجفي الضاحیة  1954أو بدایة  1953اجتمع مع كل من: أحمد بن بلة وأحمد محساس في نھایة 
من العاصمة الفرنسیة باریس، أین كان ھذا االجتماع النواة األولى إلعادة البدء في العمل المسلح،  الجنوبیة

وقسموا المھام بینھم: فمحمد بوضیاف بحكم منصبھ كمسؤول عن التنظیم بفرنسا وكعضو في إدارة الحزب 
ما أحمد بن بلة فكانت اتجھ اھتمامھ إلى تحقیق الھدف الرامي إلى جمع شتات أعضاء المنظمة الخاصة، أ

مھمتھ أن یعمل كل ما في وسعھ للحصول على مساعدات من مصر خاصة السالح، في حین أحمد محساس 
ركز جھده على إقناع قواعد الحزب بفرنسا على أّن الخالف الذي وقع بین القاعدة والقمة ما ھو إال خالف 

  .20فَوقي ال یجب التعمق فیھ
لحزب، حاول بعض أعضاء المنظمة الخاصة إصالح الوضع وفك النزاع أمام الوضعیة التي آل إلیھا ا

وتوحید مناضلي الحزب، لكن ھذه المحاوالت باءت بالفشل، مّما زاد في عزیمة ھؤالء المناضلین للشروع 
في الكفاح المسلح، خاّصة وھم یشاھدون الوضع المزري الذي تعیشھ الجزائر، ویشاھدون أیضا بعض 

باالحتالل الفرنسي تعلن علیھ الحرب وتخوض ثورات وطنیة مثل تونس والمغرب األقصى البلدان المبتالة 
  .21والھند الصینیة



  1956-1954 محمد بوضیاف ودوره النضالي في الثورة التحریریة الجزائریة 
 

  

  781                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

في ظل الظروف الصعبة التي كان یعیشھا الحزب بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة، قّرر "محمد  
ظمة الخاصة بھدف إعادة االتصال مع قدماء المن  1954بوضیاف" العودة إلى الجزائر في بدایة مارس 

وذلك  بعد الطلب الذي قّدمھ إلى أمانة الحزب بفدرالیة فرنسا للترخیص  -لجمع الشمل وإصالح ذات البین
فوجد بھا كال من بن مھیدي وبیطاط فاتفق الثالثة على دعوة بن بولعید  -لھ بالعودة إلى الجزائر فكان لھ ذلك 

زب ومضاعفاتھا، وحسب شھادة المناضل "عیسى من باتنة للتشاور فیما یمكن عملھ لمواجھة أزمة الح
كشیدة" فإّن "بوضیاف" حمل معھ في عودتھ بیانا بعنوان " نداء العقل" وتاله على بعض المناضلین من 

، وفي انتظار وصول بن بولعید 22..."اإلیجابيالمنظمة الخاصة وعلّق علیھ بقولھ: " الدعوة إلى الحیاد 
دخلي" لالتفاق معھ على العمل لمحاولة إیقاف ذلك التفكك والنزاع  اتصل بوضیاف بمسؤول الحزب "بشیر

داخل الحزب بشرط أن نُبقي القاعدة النضالیة بعیدة عن نزاع القیادة، ثم انتقل "بوضیاف" إلى قسنطینة 
حیث عقد اجتماعا مع "مشاطي" و"مالح" و"حمادة محمد" و"سعید الموطا" وتم تبادل المعلومات فیما 

وا تبني موقف حیادي في الخالف بین الطرفین المتنازعین، وقد جرى الدفاع عن ھذا الموقف في بینھم قّرر
  .23لجنة منظمة قسنطینة حیث كانت األغلبیة لقدماء المنظمة الخاصة

بعد عودة "بوضیاف" إلى العاصمة وجد  بوضیاف وتأسیس اللجنة الثوریة للوحدة والعمل: -2-3
مع بن مھیدي وبیطاط لتحضیر اللقاء مع "دخلي" ونائبھ "بوشبوبة رمضان" "بن بولعید" قد وصل، فاجتمع 

ھذا األخیر ھو مراقب في المنظمة، وقد انتھى ھذا االجتماع باتفاق مفاده بعث حركة توعیة في القاعدة قصد 
، فضربوا بذلك موعدا جدیدا مع التاریخ السترجاع السیّادة الوطنیة حین 24المحافظة على وحدة الحزب

  .25م1954مارس  23تّخذوا قرارا في غایة األھمیة، تمثل في إنشاء "اللّجنة الثوریة للوحدة والعمل" في ا
"محمد بوضیاف" مع أعضاء اللجنة الثوریة للوحدة والعمل، التّوفیق مرة أخرى بین  وھكذا حاول

 ب، محاولین بذلكجناحي الحزب المتنازعین، لكن دون جدوى، فعمدوا إلى الكشف عن ھذه الخالفات للشع
إقناعھ بأھداف اللجنة الثوریة، حیث استطاعت ھذه األخیرة أن ترفع من معنویات الّشعب وتعمل على توحیده 
وتھیئتھ للثورة التحریریة بعد أن یئست من كل المحاوالت لتوحید الحزب، وشرعت في اإلعداد للثورة 

خاصة بعد ما ظھر ما اصطلح على تسمیتھ م، 1954جویلیة  20والتخطیط لھا، إلى أن حلّت نفسھا في 
  .26بمجموعة االثنین والعشرین

لم تظھر مجموعة االثنین والعشرین إالّ بعدما باشر  دوره في مجموعة االثنین والعشرین: -2-4
السیّد "محمد بوضیاف" اتصاالتھ مع بعض قدماء المنظمة الخاصة بالداخل واتصالھ في نفس الوقت بالسادة 

حمد بن بلة، حسین آیت أحمد، الذین كانوا یمثلون حزب الشعب الجزائري بالقاھرة، فھذه محمد خیضر، أ
التحركات وإن دلّت على شيء إنما تدّل على وجود رغبة ملحة وأكیدة لدى ھؤالء، وھي ضرورة التّعجیل 

  .27بالعمل المسلح، وقد تكلّلت ھذه المساعي بتشكیل مجموعة االثنین والعشرین
"، 22عیسى كشیدة" یؤّكد أّن "محمد بوضیاف" ھو الرأس المدبر والمخطط الجتماع "إّن المناضل "

حیث عمل على جمع عناصر موثوق بھا من المنظمة الخاصة، إال أّن المشكلة التي اعترضتھ ھو كون 
معظم العناصر كانوا رھن الحبس، لذلك اقتصر على أولئك الذین سبقوا وأن نشطوا تحت مسؤولیتھ وھم 

في  29. لقد انعقد ھذا االجتماع195428جوان  26تم استدعاؤھم لذلك االجتماع الشھیر المنعقد في  الذین
ر بوضیاف  1954أواخر شھر جوان وھو ما یؤكده بعض المؤرخین بقولھم: "في شھر جوان سنة  قرَّ

ر األوضاع ونشاطات اللَّجنة  الثوریة ودیدوش، استدعاء كل أعضاء المنظَّمة الخاصة قصد دراسة تطوُّ
واتخاذ اإلجراءات الضروریة والمناسبة، خاصة وأنَّ محاولة التَّوفیق والتَّوحید بین الطرفین قد فشلت تماما، 
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، وتمثّلت النقاط 30وقد عقد في حي صالَْمبِي (المدنیة حالیا) في منزل أحد المناضلین وھو إلیاس دریش ..."
تقریر حول فضح  .مة الخاصة من نشأتھا إلى اكتشافھاتاریخ المنظ :المطروحة في ھذا االجتماع فیما یلي

أزمة الحزب  .1954-1950العمل المنجز من طرف قدماء المنظمة ما بین  .الھیئة المخّربة إلدارة الحزب
  .31استعراض الوضع بالشمال اإلفریقي .وأسباب انقسامھا

 اوب مع العربي بن مھیديوقد صیغ كل ذلك في تقریر شامل قدَّمھ المناضل "محمد بوضیاف" بالتَّن
ا الفترة المسائیة فُخصِّصت لمناقشة التقریر الذي تركَّز حول نقطة  باحیة، أمَّ ودیدوش مراد في الفترة الصَّ

. وحسب حربي محمد فقد عرف النِّقاش حول 32أساسیة أثارت جدال حادا وھي: ھل حان وقت الثورة أم ال؟
ٍد بالنَّظر إلى الوضع العام ھذه المسألة الخطیرة والحسَّاسة، اختالفا  في وجھات النَّظر، بین مؤید بشدة ومتردِّ

واإلمكانات المتوفِّرة، كما طغت على االجتماع روح الحماسة وانتقاد الذع وشدید لقیادة الحركة حیث صبَّ 
یح . وحول ما دار بشأن الموقف من الثورة فإنَّ االجتماع جرى في جوٍّ صر33المجتمعون جام غضبھم علیھا

  : وأخوي وقد ظھر موقف
ل : مقدَّم من طرف العناصر المالَحقة من طرف اإلدارة االستعماریة، ویقترح االنتقال حینا إلى العمل األوَّ

  .المسلح
  : كان یرى بأن وقت تفجیر الثَّورة لم یحن بعد وكان تبادل الحجج بین الموقفین حاًدا جًدا.الثَّاني

دین والدُّموع في وأخیرا اتُِّخذ القرار بعد أن  ل سویداني بوجمعة في المؤتمر وھو یوبِّخ المتردِّ تدخَّ
عینیھ قائال:" نعم أو ال ھل نحن ثوریون؟ ماذا ننتظر لنقوم بھده الثورة إذا كنَّا مخلصین صادقین مع 

دین.34أنفسنا..."   . وقد استطاع بھذه الكلمات التَّأثیر على الحاضرین، وقطع الطَّریق أمام المتردِّ
بعد أخذ ورّد أخذت المجموعة على عاتقھا تبنّي فكرة العمل المسلّح  دوره في لجنة الستة: -2-5

باعتباره الحّل الوحید واألمثل السترجاع الجزائر لسیادتھا، ولتحقیق ذلك تّم االتفاق على تعیین شخص، 
ما  ي أورد في ھذا المجالیقوم بدوره بتعیین أعضاء یساعدونھ، وقد أنتخب لذلك السیّد محمد بوضیاف الذ

یلي: "وفي الیوم التالي اتّصلت بابن بولعید ودیدوش وبن مھیدي وبیطاط، الذي ساھموا في كل األعمال 
، وأضیف إلیھم فیما بعد السیّد 35التّمھیدیة من أجل إنشاء اللجنة المكلّفة بتطبیق قرارات االثنین والعشرین"

ستة أعضاء، باإلضافة إلى ثالثة أعضاء كانوا في الخارج ھم:"  كریم بلقاسم، فأصبحت القّیادة تتكون من
بتنفیذ مقررات  22، وقد كلِّفوا من طرف مجموعة ال 36أحمد بن بلة، محمد خیضر، آیت أحمد حسین"

  االجتماع وھي:
لة من محمد بوضیاف منسقا عاًما-    .انتخاب قیادة وطنیة خماسیة مشكَّ
   .لمسلَّحة وذلك بالوسائل المتاحةاتخاذ قرارات اندالع الثَّورة ا - 
  .37مباشرة التدریبات العسكریة والبحث عن األسلحة وجمعھا وتوزیعھا - 

ل نوفمبر، وبعد تشكیل لجنة الستة بدأت في تنفیذ  22منذ اجتماع ال بدأ العد التنازلي لتفجیر ثورة أوَّ
والنَّظر في كیفیة  22رات اجتماع الالخطوات التي تعھَّدت بھا، حیث عقدت أول اجتماع لھا، لدراسة قرا

ـ "البوانت بیسكاد"  1954 أكتوبر 10تطبیقھا، وكان ذلك بتاریخ  في منزل المناضل مراد بوقشورة، الكائن بـ
ببلدیة الرایس حمیدو حالیا، وفي ھذا االجتماع تم االتفاق على كل الترتیبات النّھائیة لتفجیر الثورة 

اف": جرى اجتماعنا األول عند "كشیدة عیسى" (شارع بابا عروج) ، حیث یقول محمد بوضی38المسلحة
والنظر في كیفیة تطبیقھ بعد أن أعطینا الھیئة الجدیدة محتوى ونظاما  22كان األمر یتعلّق بدراسة قرار

ة وتنظّمھم في وحدات39داخلیا..."  أن .. وتقّرر فیھ ما یلي: أن تجمع األعضاء السَّابقین في المنظَّمة الخاصَّ
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أن تعقد تدریبات خاصة . تستأنف التدریب العسكري، كما جاء في نشرة المنظمة الخاصة المعاد طبعھا
رات وبصنع ما یمكن من القنابل   .40باستعمال المتفجِّ

، وضعت "لجنة الستة "اللَّمسات األخیرة الندالع الثورة 1954أكتوبر  24وفي اجتماع آخر بتاریخ 
  : علىالتحریریة وخاللھ تم االتفاق 

یة التسییر الداخلي لكل منطقة حتى انعقاد مؤتمر وطني -     .الالمركزیة في العمل المسلَّح: أي إعطاء حرِّ
عایة والقرارات  -   تھ تقتصر على شراء األسلحة والقیام بالدِّ إعطاء األولویة للداخل ألن الوفد الخارجي مھمَّ

  . تصدر من داخل الجزائر
إعطاء تسمیة للتَّنظیم الذي یحل محل "اللجنة الثوریة للوحدة والعمل"، وتم االتفاق على "جبھة التحریر  -  

)، وجناحھا العسكري المتمثِّل في "جیش Front De Liberation Nationalالوطني" (ج .ت. و)  (
  )A.L.N )Armée de Liberation Nationale"التحریر الوطني

، 1954نوفمبر  01ندالع الثَّورة التَّحریریة وكان اختیار التاریخ لیلة األحد إلى االثنین تحدید تاریخ ا -  
على السَّاعة الصفر ألسباب تكتیكیة وعسكریة منھا وجود عدد كبیر من العساكر وضبَّاط الجیش الفرنسي 

رى فإنَّھ سین، ومن جھة أُخفي عطلة نھایة األسبوع، باإلضافة إلى انشغالھم باحتفاالت العید المسیحي للقدِّی
  یصادف مولد الرسول صلى هللا علیھ وسلم مما یؤكد االنتماء الحضاري اإلسالمي للشَّعب الجزائري.

  تقسیم التراب الوطني إلى خمس مناطق وكل منطقة إلى نواحي، وھي: -
  المنطقة األولى: األوراس، تحت قیادة مصطفى بن بولعید. -
  نة: قائدھا دیدوش مراد.المنطقة الثانیة: قسنطی -
  المنطقة الثالثة: القبائل: قائدھا كریم بلقاسم. -
  المنطقة الرابعة: مدینة الجزائر وضواحیھا: قائدھا رابح بیطاط. -
  .41المنطقة الخامسة: الغرب الجزائري تحت قیادة محمد العربي بن مھیدي -

نت بعد مؤتمر الصومام  ، وكانت تخضع إلى مسؤولیة 1956وبقت المنطقة السادسة كمشروع تكوَّ
مصطفى بن بولعید وتولَّى محمد بوضیاف التَّنسیق بین قادة المناطق واالتصال بالوفد الخارجي بالقاھرة: 
أي العام  عایة للثَّورة الجزائریة وتنویر الرَّ (بن بلَّة، آیت محمد، محمد خیضر) وكلَّف الوفد الخارجي بالدِّ

أكتوبر  31وبتاریخ  42فة إلى مسؤولیة تھریب السالح إلى المنطقة الغربیةوجمع األموال واألسلحة باإلضا
ل نوفمبر في مطبعة تابعة للمركزیین 1100تم طبع حوالي ( 1954 ع بطرق 43نسخة) من بیان أوَّ ، ووزِّ

نوفمبر وبذلك تشكَّلت جبھة التحریر الوطني رسمیا  02عدیدة حتى عن طریق البرید إلى عدَّة شخصیات یوم 
  .44بواسطة بیان الثورة أكتوبر 31في 

 على ثالث استراتیجیةوحول طریقة العمل الثوري یذكر "محمد بوضیاف" في شھادتھ أنّھ حّددت 
  مراحل زاوجت بین العمل السیاسي والعمل العسكري:

: إقامة الجھاز العسكري والسیاسي للتحضیر والتوسع وكان ھدف ھذه المرحلة سیاسیا المرحلة األولى
لمفاجأة الجماھیر وافتقارھا لألخبار، وعند االندالع فإّن المھمة الرئیسیة للخالیا السیاسیة وحتى حاملي نظرا 

  .45السالح ھي شرح بُعد وطبیعة وأھداف الحركة للجماھیر قصد كسب التعاطف والمساندة
یق عن طر : تتمثل في انعدام األمن الشامل، وذلك بشل الحیاة االقتصادیة للبالدالمرحلة الثانیة

التخریب والتھدیم المتواصل وضرب البنیة التحتیة لالستعمار والھجوم على مراكز العدو وثكناتھ وإجبار 
  .46السكان األوروبیین على مغادرة البالد
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: ھي مرحلة تكوین مناطق محررة إلیواء نواة قیادة وطنیة للثورة تكون صورة المرحلة الثالثة
  .47االستقاللمصغرة عن قیادة ما بعد 

وفیما یتعلّق باألسلحة واألموال، یذكر "محمد بوضیاف" أنّھا النقطة األخیرة لمھام لجنة الستة، فقد 
كّلفت كّل منطقة بالسعي للحصول على األموال بوسائلھا الخاصة، أما األسلحة فقد كان المستودع الرئیسي 

، تم شرائھا من لیبیا، وخّزنت في بادئ سالح إیطالي 300موجودا في األوراس، وھو یحتوي على حوالي 
  .48األمر بوادي سوف ثّم حّولت إلى األوراس حیث كانت مخبأة في برامیل مملوءة بالزیت

ومنھ یمكن القول أن تجربة المنظمة الخاصة تجربة استثنائیة نحو العمل الثوري الفعلي من ناحیة 
سة السلمیة المھادنة وذلك عن طریق بناء تصّور العمل المیداني، كما أنھا شكلت نقطة الرجوع نحو السیا

لمشروع ثوري في مستوى طموحات حركات التحرر المناھضة لالستعمار خالل تلك المرحلة الحاسمة، 
عقب میالد المنظمة الخاصة وعملیا بدأت بعد  1947وبأن المرحلة التحضیریة للثورة انطلقت منذ عام 

ناضلین النشطاء الذین تملصوا من قبضة المصالح الفرنسیة وفي عن طریق أولئك الم 1950اكتشافھا سنة 
ھذا االتجاه بدأت التحضیرات المادیة والبشریة على الصعیدین الداخلي والخارجي بھدف الشروع في الكفاح 

  المسلح.
ن كما قلنا عیّن بوضیاف كمنسق بی بوضیاف المنسق الوطني یلتحق بالوفد الخارجي للجبھة: -2-6

، حیث یقول 1954أكتوبر  26المناطق وبین الداخل والخارج، وتجدر اإلشارة إلى أنھ غادر الوطن في قادة 
بوضیاف:"... خرجت ومعي بیان أول نوفمبر، وكنت أظن أنني سأصل إلى القاھرة في الوقت المحدد من 

وجئت بأن أجل إذاعة البیان على أمواج إذاعة صوت العرب لكن بوصولي إلى العاصمة السویسریة ف
إجراءات الحصول على التأشیرة تستدعي بعض الوقت ما جعلني أضطر إلرسال البیان بالبرید 

وقیادة الوفد الخارجي  50. والجدیر بالذكر أن أول مراسلة من منسق لجنة الستة محمد بوضیاف49السریع..."
أبلغ فیھا وفد القاھرة بأن من مكان تواجده بیرن بسویسرا والتي  1954أكتوبر  29بالقاھرة تعود إلى یوم 

  .51، وعلیھم االستعداد لذلك1954تاریخ اندالع الثورة حّدد بیوم الفاتح من نوفمبر 
، كان أول لقاء لھ مع أعضاء 195452نوفمبر  02خرج بوضیاف باسم مزور، ووصل إلى القاھرة في 

، وكان أعضاء 53عمل فیما بینھمالوفد الخارجي بعد وصولھ إلى القاھرة مباشرة حیث اتفق معھم على تقسیم ال
الوفد الخارجي قد شكلوا القیادة الخارجیة لوفد جبھة التحریر الوطني. وتولى كل من محمد خیضر وحسین 

. ولم یمكث بوضیاف في القاھرة إال بضعة 54آیت أحمد المھام السیاسیة وبوضیاف وبن بلة المھام العسكریة
اتصلت بمراد طربوش الذي كان من إطارات حزب الشعب " أیام لیغادر بعدھا إلى سویسرا حیث یقول:

  . 55سابقا وقد كلفتھ بتكوین اتحادیة جبھة التحریر الوطني..."
ولقد تركزت النشاطات األولى ألعضاء الوفد الخارجي لجبھة التحریر الوطني بعد الفاتح من نوفمبر 

  على: 1954
الخارجي باعتباره المعبّر الحقیقي أو تحقیق انشغال أساسي وھو الحصول على اعتراف للوفد  -1

الواقعي للمقاومة الجزائریة، التي تقودھا حركة فتیة انبثقت عن أزمة الحركة من أجل انتصار الحریات 
  الدیمقراطیة، یجھلھا الكثیرون في أرض الوطن فما بالك على الصعید العربي واإلقلیمي والدولي.

ن والمغاربة وھو الخیار الذي أصبح یشّكل ضرورة تكوین جبھة خارجیة موحدة مع التونسیی -2
ملحة، خاصة بعد الدعم غیر المشروط الذي قدمتھ البعثتان الخارجیتان التونسیة لحزب الدستور الجدید 
بقیادة صالح بن یوسف والمغربیة لحزب االستقالل بقیادة عالل الفاسي للبعثة الجزائریة خالل الفترة الصعبة 
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عم الذي تجسد في التحضیر لمؤتمر باندونغ وخوض غمار التدویل من خالل الدورة ، وھو الد1955لسنة 
  .56العاشرة للجمعیة العامة لألمم المتحدة

وتنفیذا لتعلیمات القیادة بالداخل ركز الوفد الخارجي جھوده على البلدان العربیة التي تشكل امتدادا  -3
والدین والتاریخ المشترك، كما تم التوجھ كذلك صوب بلدان طبیعیا وحضاریا وحلیفا طبیعیا لروابط اللغة 

جنوب شرقي آسیا؛ وبموازاة ذلك العمل للضغط على الجامعة العربیة، خاصة بعد التحفظ الذي أبدتھ معظم 
الدول العربیة التخاذ أفعال غیر التصریحات والبیانات "الحذرة"، فقد احتجت معظم البلدان بعائق المظھر 

قضیة الجزائریة، فالمملكة العربیة السعودیة ھي الوحیدة من بین كل الدول العربیة التي قّدمت القانوني لل
دعمھا ووقعت على رسالة موّجھة لرئیس مجلس األمن الدولي، الرسالة تضمنت لفت نظر المجلس للوضع 

  .  57في الجزائر، لكن دون أن تطلب عقد اجتماع لمناقشة المسألة الجزائریة
  ي الثورة التحریریة الجزائریة:نضالھ ف -3

انطلقت الثورة التحریریة بإمكانیات مادیة وبشریة جد ضئیلة، فھناك نسبة قلیلة من المجاھدین مسلحین 
ببنادق الصید وبنادق أوتوماتیكیة من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة صالحة لالستعمال بنسبة العشر، أي 

ریة تكون صالحة، ویعود السبب إلى بقاء ھذه األسلحة مدة طویلة أّن طلقة واحدة من بین عشرة طلقات نا
في باطن األرض وبالتالي تعرضھا للبلل والرطوبة باإلضافة إلى أّن أسلحة المنظمة الخاصة ھي بدورھا 

، وھناك قطع أخرى اشتراھا 1947كانت مدفونة في مطامیر تحت األرض في منطقة األوراس منذ سنة 
، األمر الذي دفع بالبعض 58الخاصة من مخلفات الحرب العالمیة تأھبا ألي عمل مسلح المناضلون بأموالھم

إلى القول بأّن الثورة انطلقت تقریبا من الصفر، وفي ھذا اإلطار یشیر المجاھد لخضر بن طوبال بخصوص 
لشيء الكثیر ا التحضیرات المادیة والبشریة قائال:" بأّن الصفر والوسائل في درجة واحدة بحیث لم یكن لدینا

فالمناطق كانت محدودة من حیث اإلمكانیات والوسائل مع بعض التفاوت القلیل، ففي األوراس كان ھناك 
. ویذكر 59سالح إالّ أنّھ كان عبارة عن سالح صید (بنادق) في حالة سیئة وغیر صالح في معظم األحوال

 400أو  350ع بقلیل من األسلحة قدرت بــــأحمد بن بلة في مذكراتھ بأّن الثورة الجزائریة بدأت في الواق
" وصلت من لیبیا قبل االنطالقة، وعندھا آن األوان ووزع Mousquetoقطعة فقط من البنادق اإلیطالیة "

السالح في كل مكان تقریبا من البالد وباألخص في األوراس الذي أرید منھ أن یكون الحصن األساسي 
  . 60ى عمالة وھرانللثورة بید أّن أي قطعة لم ترسل إل

وعلى كل انطلقت الثورة في الموعد المحدد بإمكانیات ذاتیة متواضعة جدا بعد أن باءت بالفشل جمیع 
المحاوالت الرامیة إلى توفیر كمیات من األسلحة قبل ساعة الصفر، ویصف محمد بوضیاف تلك الوضعیة 

 !د عبد الكبیر الفاسي محض اختالقبقولھ:" لم تدخل قطعة سالح واحدة قبل فاتح نوفمبر. وكانت وعو
إلى الشروع في العمل المسلح بحوالي  -المعولتان على ھذه الوعود–واضطرت المنطقتان الرابعة والخامسة 

قطع في حالة سیئة وبدون ذخیرة كافیة. وكان بن مھیدي مسؤول المنطقة الخامسة ال یملك من السالح  10
. ولم یكن تزاید عدد المجندین في صفوف جیش 61"!ین فقطمم برصاصت 7.65سوى مسدس قدیم من طراز 

التحریر رغم أھمیتھ كافیا لنجاح الثورة في بدایتھا ألّن السالح لم یكن متوفرا كما ونوعا، باإلضافة إلى 
نقص الذخیرة، فرجال جیش التحریر استطاعوا خالل األشھر األولى من الثورة جمع حوالي ألف قطعة 

بنادق الصید والبنادق الحربیة الموروثة عن الحرب العالمیة الثانیة، وكانت كل اآلمال سالح مختلفة تتعلق ب
معلقة على نشاط مندوبیة الخارج للحصول على السالح، وكذا مجھودات محمد بوضیاف الذي كلف بتعبئة 

ة في الخارج بیالجزائریین بفرنسا واالتصال بباعة ومھربي األسلحة، ورغم الجھود المبذولة لم تتمكن المندو



  يد/ رفیق تل
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                                                                                      786

من الحصول على السالح وإدخالھ إلى الوطن، ال سیما وأّن العدید من الدول العربیة لم تكن تعتقد أّن 
الجزائریین سیقومون بالثورة، وقد تعقدت مھمة بوضیاف في فرنسا بسبب سیطرة میصالي الحاج شبھ الكلیة 

  . 62على ھیاكل حركة االنتصار
یر الوطني للحصول على السالح في بدایة الثورة التحریریة، جعل من إن الحاجة الماسة لجیش التحر

القیادة الثوریة تلجأ إلى كل الوسائل واستغالل كل األسالیب واإلمكانات الطبیعیة لتوفیر األسلحة والذخائر 
بات ووتوصیلھا للداخل، وقد لعبت القواعد الخلفیة دورا بارزاً في مجال التموین باألسلحة بالرغم من الصع

التي واجھتھا، وقد تم تسخیر كل الجھود البشریة والمادیة في ھذا اإلطار، وفي ھذا السیاق نذكر أنّھ بعد 
اندالع الثورة التحریریة مباشرة اتّصل "محمد بوضیاف" باعتباره المنسق مع قادة المناطق یسألھم عن 

" قائد المنطقة الخامسة الذي قال: "إن األوضاع العامة، ومن بین الردود نذكر رد "محمد العربي بن مھیدي
إلى المغرب األقصى  64من القاھرة ، فسافر "محمد بوضیاف"63لم یأتینا سالح في أقرب وقت فسنفنى حتما"

للبحث عن السالح وخاصة أن المنطقة الخامسة واجھتھا مشكلة التسلیح وھي مشكلة عانت منھا جمیع 
المناطق، ولكن حّدتھا تفاقمت في المنطقة الخامسة، األمر الذي أّدى إلى تأخر ھذه األخیرة في العملیات 

  .65العسكریة واللّحاق بركب الثورة
االتصاالت مع عناصر المقاومة المغربیة حول إمكانیة االستفادة منھم غیر ومن ھذا المنطلق جرت 

، وقد كان ھناك اتصاالت أخرى 66أّن االتصاالت األولى التي نشطھا "حسین قدیري" لم تؤد إلى أي تعاون
بین "محمد بو ضیاف" و"العربي بن مھیدي" في كل من تطوان والناظور الخاضعین للسلطة االسبانیة 

ذلك قواعد خلفیة لدعم الثورة الجزائریة، وقد التقى في العدید من المرات "محمد بوضیاف" لتكون ب
و"العربي بن مھیدي" مع مجموعات من المجاھدین بالمغرب األقصى الذین یمثلون القیادة المیدانیة 

عباس عمر( المتواجدة في الناظور والمسؤولة عن الحركة التحریریة المسلحة التي یمثلھا كل من عباس بن
 ، ومن بعد ذلك التقى "محمد بوضیاف" بكل من67المسعدي) والسید عبد هللا (عبد الرحمن الصنھاجي)

، حیث تلخصت ھذه االجتماعات 68"السعید بونعیالت" والّسید "الحسین برادة" والسید "عبد هللا الصنھاجي"
ة صا بعدما تلقت الثورة الجزائریحول كیفیة تزوید المنطقة الخامسة بما یحتاجھ المجاھدون من سالح خصو

وعودا من القاھرة إلمدادھا بالسالح عبر الحدود الغربیة، وكان "أحمد بن بلة" قد زار الناظور عّدة مرات 
  .69وسوف تكون المنطقة الغربیة مركز إصدار رئیسي بالسالح للمنطقة الخامسة

التحریر الوطني وقیادة حزب  ھو مبادرة الوفد الخارجي لجبھة 1955ولعل أھم إنجاز تحقق سنة 
االستقالل المغربي في القاھرة لتجسید الكفاح الموحد الذي نادت بھ لجنة تحریر المغرب العربي، ویبدوا أّن 
القیادة المصریة اشترطت من الطرفین االلتزام بالعمل الموحد كشرط لتقدیم دعمھا المادي، وفي ھذا اإلطار 

یقیة بمبادرة مصریة ضمت عن الجانب الجزائري "أحمد بن بلة" اجتماعات تنس 1955عقدت في جانفي 
و"محمد بوضیاف" و"بن مھیدي" و"آیت أحمد"، وعن الجانب المغربي "عالل الفاسي" و"عبد الكبیر 
الفاسي"، وتم استعراض وضعیة الكفاح الجزائري والمغربي وظروف تنسیق العمل بین الجبھتین، واتفقوا 

الثوار الجزائریین والمقاومة المغربیة بالسالح وأن توصلھ إلى منطقة الریف  على أن تقوم مصر بإمداد
الشمالیة، وأن یلتزم جیش التحریر الجزائري وعناصر المقاومة المغربیة ببدء الكفاح الموحد والتنسیق 

لكفاح دون ا بینھما ضمن قیادة مشتركة سمیت "القیادة العسكریة العلیا لشمال إفریقیا" وتم االلتزام باستمرار
. وضمن ھذا السیاق تكونت لجنة تنسیق 70توقف أي طرف حتى یتم التحریر الشامل ألقطار المغرب العربي

، ضّمت كالّ من: "عباس المسعدي" و"عبد الرحمن 71بمدینة الناظور 1955جویلیة  15مغربیة جزائریة یوم 
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ة لعربي بن مھیدي" عن القیادة العسكریبن عبد هللا الصنھاجي" عن القیادة المغربیة و"محمد بوضیاف" و"ا
الجزائریة، وھذا من أجل بحث إمكانیة إقامة مراكز بالناظور وتطوان لتخزین األسلحة والعتاد ومراكز 

  .72أخرى لتدریب عناصر جیش التحریر الوطني، وقد حددت ھذه اللجنة أھدافھا ومبادئھا وقوانین تسییرھا
بدور سكان نواحي مغنیة والغزوات من جھة، وسكان منطقة وفي ھذا الصدد یشید "محمد بوضیاف"  

كبدانة المغربیة من جھة ثانیة الذین أبلو البالء الحسن في تموین مجاھدي المنطقة الخامسة یومئد باألسلحة 
والذخیرة، وقد شھدت المناطق الحدودیة بین المغرب األقصى والجزائر عملیات عسكریة منسقة بین جیش 

، كان لھا أثر مباشر في تحریك مسار المفاوضات 1955ري والمغربي ابتداء من فاتح أكتوبر التحریر الجزائ
مع الملك "محمد الخامس" وزعیم المعارضة التونسیة الحبیب بورقیبة، وكان "بوضیاف" یترّدد على 

. 73اعدتھمسالقاھرة من حین إلى آخر، لكنّھ كان یفضل العمل على الجبھة الغربیة بالتنسیق مع بن مھیدي و
وفي ھذا اإلطار تم الحصول على دعم مصري في مجال السالح لتكون شحنة السالح األولى بالنسبة للجبھة 

، إلى الحدود الغربیة لتموین الوالیة الخامسة والثالثة 74عن طریق سفینة "الیخت دینا" 1955الغربیة عام 
ن من األسلحة والذخائر لجبھة وھران، ط 16.5، والتي كانت تحمل 75والرابعة وجزء للمقاومة المغربیة

وعن ظروف ھذه الشحنة كان "أحمد بن بلة" قد سافر إلى إسبانیا إلبالغ مسؤول الجبھة الغربیة بكافة 
التفاصیل لضمان تفریغ شحنة أسلحة "الیخت دینا"، وفعال أبحر الیخت من میناء بور سعید إلى منطقة ملیلیة 

، حیث وجد بانتظارھا جزائریون سوف یتولون نقل السالح إلى مراكز 76اإلسبانالمغربیة المحتلة من طرف 
  .77التخزین

كان  1955سبتمبر 21وبعد عملیة الیخت دینا كانت شحنة أخرى على متن "الیخت انتصار"، ففي 
، وعندما تمت العملیة تلقى "فتحي الدیب" 78باتجاه السواحل المغربیة اإلسبانيالیخت قد غادر میناء برشلونة 

في المنطقة الخامسة والجبھة  1955رقیة بنجاحھا ولعلھا ھي التي عززت العمل الثوري منذ بدایة أكتوبر ب
  .79المراكشیة

وعن ھذه االتصاالت التنسیقیة بین القیادتین یقول "الطیب الثعالبي": "عندما وصلت الناظور بطلب 
كفاح المسلح مع اإلخوان المغاربة، من بوضیاف كان العمل ھو استقبال السالح والبحث عنھ، وتنسیق ال

واالجتماعات تكون في الناظور، وفي بعض األحیان األخرى في تطوان، كلما تحین ھذه المناسبات كعملیة 
، بین القیادتین في الجزائر والمغرب 80إنزال األسلحة اآلتیة من الشرق ومن إسبانیا إلى الناظور

األسلحة، ونصت علیھ في تعھد مكتوب تضمن ما یلي: "كل  ، واتفق أعضاء اللجنة على تقاسم81األقصى..."
ما وصل ویصل إلى أیدینا من السالح والذخیرة والمال یأخذ منھ إخواننا الجزائریون الثلثین ویأخذ منھ 
المغاربة الثلث"، وقد تكفل جیش التحریر المغربي كذلك بإیصال األسلحة والذخیرة إلى داخل القطر 

  .82الجزائري
كان الوفد الخارجي یتشكل من: محمد خیضر، أحمد بن بلة، حسین  1956سبتمبر أكتوبر  وإلى غایة

آیت أحمد، محمد لمین دباغین، فرحات عباس، محمد یزید، حسین لحول، أحمد بودة، أحمد توفیق المدني، 
ألعضاء اعباس بن الشیخ الحسین، أحمد فرنسیس، عبد الرحمن كیوان، وبعد ذلك تم توزیع المھام فیما بین 

-فتكفّل محمد خیضر بالشؤون السیاسیة والمالیة بینما تكفل أحمد بن بلة وبوضیاف بالشؤون العسكریة 
واالتصال بالداخل، وتكفل حسین آیت أحمد بمساعدة محمد یزید بالتدویل من خالل منظمة ھیئة األمم  -العتاد

كلّف عبد  وجنوب شرقي آسیا، بینما إندونیسیاالمتحدة، في حین تم تكلیف حسین لحول بالدعایة للثورة في 
  .83الحمید مھري بتمثیل جبھة التحریر في سوریا
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وتجدر اإلشارة إلى أن أحمد محساس وبتوجیھ من بوضیاف بادر بتأسیس أولى خالیا جبھة التحریر 
 ،84الوطني بفرنسا، وقد أشاد بوضیاف بجھوده في غرس تنظیم الجبھة الجدید في فرنسا واإلشراف علیھ

وإثر اعتقال بیطاط طلب محساس العودة إلى الوطن للعمل في المنطقة التي كان  1955وفي بدایة عام 
یشرف علیھا منذ عھد المنظمة الخاصة ویعرفھا جیدا، ولكن بن بلة ومعھ بوضیاف طلبا منھ القیام بمھمة 

یاف السویسریة، وتمكن بوضأخرى في القاھرة، وأثناء دخولھ إیطالیا ذاھبا إلى مصر اعتقل وسلم للسلطات 
. وفي القاھرة حضر اجتماعات قیادة الخارج، وعایش سجال االختالف بین 85من إنقاذه وتسفیره إلى القاھرة

بن بلة وبوضیاف وابن مھیدي، حول القیادة والتسییر، وموضوع تأخر السالح إلى الجزائر، وقد كلف 
 1955 نھ بن بلة مسؤوال عن التسلیح بلیبیا في مايمحساس بمساعدة بن بلة في التكفل بملف التسلیح، وعی

  .195686ثم أصبح محساس مسؤول جبھة وجیش التحریر في تونس مع سنة 
وفیما یخص دور محمد بوضیاف وأحمد بن بلة في مالیة الوفد الخارجي لجبھة التحریر الوطني وذلك 

الل الفترة التي تلقتھا الجبھة من الدول العربیة خباالستناد إلى التقاریر التي لم تتضمن إجمالي المبالغ المالیة 
، واكتفت بذكر مبالغ مفصلة تلقّاھا أعضاء الوفد الخارجي مثل: بوضیاف وبن 1957إلى  1954الممتدة من 

بلة بالخصوص من المسئول في المخابرات المصریة فتحي الدیب المكلّف بقسم إفریقیا الشمالیة، ونذكر 
  أمثلة على ذلك:

  جنیھا مصریا. 3500تلقّى  1955تمبر في سب -
  فرنكا فرنسیا. 150000قّدم ألحمد بن بلة  1956في مارس  -
  ف/ف. 100000قّدم ألحمد بن بلة  1956في مارس  -
  ف/ف. 600000قّدم ألحمد بن بلة  1956ماي  -
  ف/ف. 100000قّدم ألحمد بن بلة  1956جوان  25 -

. كما ربط 87ف/ف على خمس دفعات 21500المصري وتلقّى محمد بوضیاف من ذات المسؤول 
مسؤولي الوفد الخارجي لجبھة التحریر الوطني بوضیاف وبن بلة عالقات متشعبة بمختلف أجھزة السلطة 
المصریة، ومنھا مصالح المخابرات المصریة، وبمسؤولین كبار فیھا وھما: فتحي الدیب وعّزت سلیمان، 

صلھم بالنظام المصري، ویعمالن على تسھیل الحصول على رخص والذین كانا بمثابة الواسطة التي ت
المرور ووثائق الھویة، وتسھیالت اإلقامة، وكل ما من شأنھ تطویر النشاط الدعائي لجبھة التحریر الوطني 

  . 88في وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة
ف" صحیفة وعمل ، حیث أصدر "بوضیا1956مارس  02إّن المغرب األقصى قد نال استقاللھ في 

أصیب "بوضیاف" بمرض،  1956مع رفاقھ على تنظیم الجزائریین بالمغرب األقصى، حیث في خریف 
بعض الوقت، وعندما بدأ یتماثل للشفاء غادر  اإلسبانیةاضطره إلى مالزمة الفراش بأحد المستشفیات 

ن ي الوفد الخارجي، یتأھبوالمستشفى، فوجئ بدعوة عاجلة تستقدمھ إلى الرباط، وھناك عرف أّن رفاقھ ف
للسفر إلى تونس لبحث القضیة الجزائریة مع الرئیس "الحبیب بورقیبة" والملك "محمد الخامس" من زاویة 

.  ویبدو أّن ھذا المؤتمر جاء یستجیب باألساس 89مستقبل العالقات الفرنسیة مع أقطار المغرب العربي الثالثة
غرب األقصى والجزائر لحّل القضیة الجزائریة، فھذا التّضـامن لرغبة القیادات المغاربیة في تونس والم

المغاربي كــان من الممكن أن ال یقع لـــوال وجود قضیة الجزائر التي أصبحت أكبر عامل من عوامل 
  .90الوحدة
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وبناء على ھذا وّجھ "محمد الخامس" دعوة إلى زعماء جبھة التّحریر الوطني لزیارة المغرب 
الوفد الجزائري من (أحمد بن بلّة ومحمد بوضیاف وحسین آیت أحمد ومحمد خیضر)، األقصى، وتكّون 

وفي خضم ھذه األحداث انطلقت التّحضیرات لعقد قّمة تونس التي تجمع المملكة المغربیة والجمھوریة 
ري" االتّونسیة وجبھة التّحریر الوطني وبمشاركة الوزیر الفرنسي للّشؤون المغربیة والتونسیة "أالن ساف

. ولھذا استقبل "محمد الخامس" الوفد الجزائري، حیث جرت 91وبطلب من الحكومة الفرنسیة وبتشجیع منھا
، حیث كان لقاء القّمة یھدف إلى تجسیم 92م1956أكتوبر  21مشاورات ومحادثات بینھما بالّرباط یوم 

روریا استقالل الجزائر شرطا ضالفیدرالیة في شمال إفریقیا وإنشاء المغرب العربي الكبیر، ولكن لما كان 
لتحقیق ھذه الفیدرالیة، فقد حرصت القیادتان المغربیة والتونسیة خالل ھذا المؤتمر على حمل الطّرفین 

. ونتیجة لھذا 93الفرنسي والجزائري لتلیین مواقفھما والقبول بمبدأ االستقالل في نطاق التّكافل الفرنسي
لحكومة الفرنسیة فإّن "محمد الخامس" كانت استقباالتھ للمسؤولین التّشجیع الذي القتھ الوساطة من قبل ا

معلنة، األمر الذي أغضب العسكریین في الجزائر، ودفع الحكومة الفرنسیة إلعالن تحفّظھا عن استقبال 
"قادة التّمّرد الجزائریین في الّرباط" وقد انتھت المقابالت مع "محمد الخامس" و"الحسن الثاني" بنتائج 

  .94ة على أمل أن یُثرى النّقاش في مؤتمر تونسمھمّ 
من المغرب األقصى  DC 13ولحضور االجتماع في تونس امتطى الوفد الجزائري طائرة مغربیة 

إلى تونس، لكن سالح الجو الفرنسي تعّرض للطّائرة وأجبرھا على النّزول بالجزائر، فتّم بذلك اختطاف 
ثة اختطاف الطائرة التي كانت تقل وفد جبھة التحریر الوطني . لقد جاءت حاد95قیادة الثّورة في الخارج

نتیجة التطورات التي حّققتھا الثورة الجزائریة في جمیع جوانب العمل الثوري العسكریة والسیاسیة 
، والتي جعلت السلطات الفرنسیة تسعى 195696واإلعالمیة في الداخل والخارج، وذلك بعد مؤتمر الصومام 

. كانت أجھزة االستخبارات الفرنسیة تتابع بدقة تحركات جبھة التحریر الوطني 97ى الطرقللقضاء علیھا بشت
في الخارج المكون من (أحمد بن بلة، محمد بوضیاف، حسین آیت أحمد، محمد خیضر، مصطفى األشرف) 

  منذ أن كانوا في ضیافة الملك "محمد الخامس".
 22ظھر یوم  98بیة التي أعّدتھا الحكومة المغربیةوفي ھذا الشأن ركب الوفد الجزائري الطائرة المغر

لتتجھ نحو تونس عن طریق "بالما" االسبانیة، حیث تتزود بالوقود ألّن قوانین الطیران في  1956أكتوبر 
ذلك الوقت لم تكن تسمح باالنطالق المباشر من الرباط إلى تونس دون أن تتوقف، وعندھا طلبت السلطات 

ائد الطائرة الفرنسي الھبوط في وھران، لكن ھذا األخیر أظھر رفضھ وذلك لالتجاه العسكریة الفرنسیة من ق
الذي یسلكھ وھو "بالما" حیث نزلت الطائرة في "بالما" في حدود الساعة الرابعة وخمسة وعشرون دقیقة 

ن خط عبعد أن أبلغ قائد الطائرة شركتھ في الدار البیضاء بأّن السلطات الفرنسیة طلبت منھ االنحراف 
سیره، وقد أحالت الشركة ھذا النبأ إلى وزیر األشغال العامة المغربي، وحینئد أرسلت عّدة رسائل من الرباط 

. ولكن وفي حدود الساعة 99إلى الطاقم المشرف على الطائرة تأمر بعدم مغادرة "بالما" حتى إشعار آخر
الوقود متجھة نحو تونس، حیث وفي الخامسة وخمسة عشر دقیقة غادرت الطائرة "بالما" بعد تزودھا ب

 أوامر من طرف السلطات العسكریة الفرنسیةالساعة الخامسة وخمسة وثالثین، تلقى قائد الطائرة مرة ثانیة 
لالتجاه إلى مدینة الجزائر، وبعد أخذ ورّد تم بین قائد الطائرة والسلطات المغربیة للرجوع إلى "بالما"، 

الجزائر أّن الطائرة تحاول العودة إلى المملكة المغربیة، فأرسلت السلطات وعندما ظھر لمحطات الرادار في 
العسكریة الفرنسیة طائرات حربیة واتجھت جمیعھا نحو الطائرة المغربیة لتجبرھا على الھبوط في مطار 

  .100الدار البیضاء بالجزائر العاصمة
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یعلموا بأّن الطائرة قد اختطفت إالّ حینما والجدیر بالذكر أّن ركاب الطائرة ومنھم القادة الجزائریین لم 
نزلت على أرضیة المطار وشاھدوا الجیش الفرنسي یطوقھا، في حین أّن الجمیع كان یعتقد عندما ھبطت 
الطائرة أنّھا ھبطت في مطار تونس، عندھا طلب من ركابھا عبر مكبرات الصوت بالنّزول من الطائرة؛ 

یرافقھم أنّھم وقعوا في قبضة الفرنسیین، ویقول أحمد بن بلة في ھذا عندئذ أدرك القادة الجزائریون ومن 
الخصوص:"...رفضنا أن ننزل من الطائرة فبسھولة صعدوا إلى الطائرة وھم مدّججین بالسالح، وقبضوا 
علینا، نحن األربعة ومعنا الصحفي الجزائري األشرف أیضا، وتركوا باقي الصحفیین من المراكشیین 

.  وھكذا تمت عملیة 101عد ذلك أخذونا إلى أحد المراكز العسكریة ثم وضعونا في الزنازین"والفرنسیین، ب
القرصنة، واعتقل الزعماء الجزائریون ومن بینھم الزعیم الذي نحن بصدد دراستھ محمد بوضیاف، وقد تم 

لعام لوزارة ذلك بقرار من قائد القوات الجویة في الجزائر الحنرال "لوریلو" و"ماكس لوجین" األمین ا
الدفاع وھو ما أثار استغراب الساسة، ودفع بعضھم للتندید بھذا السلوك، فقّدم وزیر الشؤون التونسیة 
والمغربیة "أالن سافاري" استقالتھ احتجاجا على العملیة، ووصفھا ومثیالتھا باألعمال غیر االنضباطیة 

ھ س" سفیر فرنسا في تونس، الذي وجد نفسالتي یقوم بھا الضباط دون رادع، واستقال كذلك "بییارد سیو
محرجا أمام حكومة بورقیبة وأما الحكومة الفرنسیة فوجدت نفسھا أمام األمر الواقع، فكّرست تبني العملیة، 

  .102وأقرت اعتقال الزعماء الجزائریین، وذلك على الرغم من موجة السخط والتندید العارمة
طائرة فنجد ضابط المخابرات المصریة فتحي وفیما یخص كوالیس وحیثیات قضیة اختطاف ال

الدیب قد سرد لنا في كتابھ "عبد الناصر وثورة الجزائر" العدید من الفرضیات والقرائن واآلراء المختلفة 
، فما ورد عنھ فھي مجّرد احتماالت 1956أكتوبر  22حول ظروف اختطاف طائرة الزعماء الجزائریین في 

نعة، كما نجد الكاتب الصحفي المصري حسنین ھیكل في تصریحاتھ على قناة ال تستند على أدلة وبراھین مق
الجزیرة القطریة متھما الحسن الثاني فإنھ ھو اآلخر لم یستند على أدلة دامغة، وكان ھیكل نفسھ قد تراجع 

و ھعن تصریحاتھ التي أدلى بھا، كما نجد كذلك التصریح الذي كان على لسان أحد المختطفین في الطائرة و
یحظى بأھمیة  2008ماي  27حسین آیت أحمد فإن تصریحھ في جریدة الشروق الیومي الجزائریة بتاریخ 

كبیرة، لكن إذا كان حسین آیت أحمد ھو الذي طلب من الحسن الثاني تغییر طائرة قادة الثورة الجزائریة 
كان یعلم أنّھم سیتعّرضون حفاظا على حیاة الملك محمد الخامس آنذاك من غدر الفرنسیین، فحتى زمالؤه 

لمكروه، إن كان كذلك لماذا لم یبلّغ زمالؤه ومن تمة یتم إلغاء الرحلة لتجنب الوقوع في ید الفرنسیین؟، ولكن 
في ظل تجنب من عایش تلك الحادثة من الزعماء المختطفین الخوض في تفاصیل القضیة وغیاب الوثائق 

الطائرة فإّن القضیة یبقى یشوبھا الغموض وعدم معرفة  واألدلة المقنعة حول ظروف وحیثیات اختطاف
الحقیقة التاریخیة، فحادثة تغییر طائرة الوفد الجزائري قد یكون للحفاظ على العالقات المغربیة الفرنسیة، 
وفیما یخص عدم الخوض في الحدیث من طرف من عایش الحادثة قد یكون فیما نعتقد ھو عدم الزیادة في 

  الجزائریة المغربیة.      تعكیر العالقات 
وبذلك أثار اعتقال الزعماء الجزائریین استنكارا دولیا كبیرا من قبل مختلف الھیئات والمنظمات 
الدولیة وكذلك مختلف الدول عبر العالم، إذ تأثر لھا "محمد الخامس" و"الحبیب بورقیبة" ونّددت بھا 

لھا عن استنكارھا لھذه الجریمة وأصدرت بیانا حكومتیھما، وقد عبرت جبھة التحریر الوطني في بیان 
. أرادت المخابرات الفرنسیة االستعماریة باختطاف طائرة الوفد الخارجي 103بعنوان "عرقلة مؤتمر تونس"

لجبھة التحریر الوطني أن تقضي على الثورة الجزائریة وبذلك یتبخر حلم االستقالل والحریة، لكن عدالة 
وار الجزائریین حول كل ھزیمة إلى نصر وكل عثرة إلى انطالقة جدیدة، وبذلك القضیة الجزائریة وقوة الث
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بدأت رحلة "محمد بوضیاف" ورفاقھ عبر السجون االستعماریة الفرنسیة، حیث ساھمت ھذه المحنة الجدیدة 
 .104في صقل مواھب الرجل القیادیة والتنظیمیة

  خاتمة: 
-1954ي في الثورة التحریریة الجزائریة بعد دراستنا لموضوع "محمد بوضیاف ودوره النضال

  " توصلنا إلى النتائج التالیة:1956
محمد بوضیاف كان مناضال بحق وبدل النّفس والّنفیس من أجل تحریر بالده من ربقة االستعمار  -

الفرنسي، فقد بدأ نضالھ في صفوف حزب الشعب الجزائري وكان عضوا قیادیا في المنظمة الخاصة التي 
  والتي عملت على التحضیر للثورة التحریریة.  1947زب حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة سنة أّسسھا ح
لعب بوضیاف دورا بارزا في التحضیر للثورة ما رشحھ ألن یكون منسق لجنة الستة النواة القیادیة  -

ثورة في بین قیادة الاألولى للثورة الجزائریة، لذا فقد عمل على التنسیق بین المناطق الخمس في الداخل، و
الداخل وقیادة الوفد الخارجي لجبھة التحریر الوطني بالقاھرة، وعند اندالع الثورة تعذر على بوضیاف 

  العودة إلى أرض الوطن لممارسة مھامھ منسقا استقر بالقاھرة والتحق بالوفد الخارجي.
ھیل عملیة تمریرھا إلى لعب بوضیاف دورا مھما في جمع األموال وشراء األسلحة وعمل على تس -

، وعمل إلى جانب أحمد بن بلة الذي الداخل عبر الحدود التونسیة الجزائریة والحدود المغربیة الجزائریة
ساعده كثیرا ضمن الوفد الخارجي للثورة التحریریة، كما نجد أن مساھمتھ كانت كبیرة من خالل عملیة 

  التنسیق مع الجیش المغربي.
خسارة كبیرة للثورة، فقد  1956أكتوبر  22كانت عملیة اختطاف بوضیاف ضمن قادة الثورة في  -

تركت ھذه الحادثة أثًرا سلبیًا على الشعب الجزائري وعلى الكفاح المسلح، لكن عدالة القضیة الجزائریة 
ت عملیة االختطاف وقوة الثوار الجزائریین حول كل ھزیمة إلى نصر وكل عثرة إلى انطالقة جدیدة، وأدّ 

  إلى ردود فعل مختلفة وطنیة ودولیة. 
  قائمة المصادر والمراجع:

  أوال: المصادر:
  الوثائق األرشیفیة: -أ
رسالة محمد بوضیاف إلى حمدون شوارق عن دور المقاومة المغربیة في إنزال األسلحة والعمل المشترك ضّد االستعمار  -

 بالرباط.أرشیف المتحف الوطني للجھاد في 
في كتاب مبروك بلحسین، مراسالت الثورة  1955سبتمبر  20الرسالة المبعوثة من طرف عبان إلى الوفد الخارجي بتاریخ:  -

  . 2004، ترجمة الصادق عماري، دار القصبة، الجزائر، 1956-1954الجزائریة بین الجزائر والقاھرة 
في كتاب مبروك بلحسین، مراسالت الثورة الجزائریة بین  1955نوفمبر  04رسالة عبان إلى الوفد الخارجي بتاریخ  -

  . 2004، ترجمة الصادق عماري، دار القصبة، الجزائر، 1956-1954الجزائر والقاھرة 
مبروك بلحسین، مراسالت الثورة  إلى الوفد الخارجي بالقاھرة في كتاب 1954أكتوبر  29رسالة محمد بوضیاف بتاریخ  -

  . 2004، ترجمة الصادق عماري، دار القصبة، الجزائر، 1956-1954الجزائریة بین الجزائر والقاھرة 
  الشھادات الحیة: -ب
  .2015ماي 30شھادة السعید بونعیالت، مقابلة ببیتھ، الدار البیضاء، بتاریخ -1
)، قرص مضغوط، 1962-1830تسجیل صوتي منقول، تاریخ الجزائر ( شھادة أحمد بن بلة "التسلیح أثناء الثورة"، -2

، وزارة المجاھدین، الجزائر، 1954الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
2003. 
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ن المغاربة وإخفائھ وتوزیعھ بی 1955شھادة حمدون شوارق، ذكریات السید حمدون شوارق عن انزال السالح سنة  -3
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  استراتیجیة الثورة الجزائریة بعد ھجوم الشمال القسنطیني حسب التقاریر الفرنسیة
 1955دیسمبر  - أوت 

The strategy of the Algerian revolution after the northern Constantine 
attack, according to French reports August - December 1955 
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  16/05/2021 :القبول تاریخ   16/07/2020 اإلرسال: تاریخ
 : الملخص

تھتم ھذه الدراسة بتوضیح استراتیجیة الثورة بعد الھجوم على الشمال القسنطیني والرد العنیف لالستعمار 
للقضاء علیھا خاصة في الشرق الجزائري. فبعد سحب القضیة الجزائریة من جدول أعمال ھیئة األمم المتحدة في 

جعت مكانتھا الدولیة حسب ما جاء في ، شعرت فرنسا بنشوة االنتصار واعتبرت أنھا استر1955شھر سبتمبر 
لشھر نوفمبر من السنة نفسھا، ولتجاوز ھذا اإلخفاق الخارجي  (SLNA)تقاریر مصلحة الربط للشمال اإلفریقي 

كان ال بد على قیادة الثورة تبني استراتیجیة محكمة وبسرعة لتجاوز ضربات الجیش الفرنسي في الداخل والسیاسة 
الوطن. واعترفت ذات التقاریر أن جیش التحریر تمكن من االنتشار عبر عدة دواویر كانت  الفرنسیة وحلفائھا خارج

معزولة، وتھاطل توزیع المناشیر التنظیمیة والمطالبة بالمقاطعة المستمرة لالستعمار والتعاون معھ. ورغم تراجع 
ى مدن الوسط بمناسبة الذكرالعملیات المسلحة في الشرق الجزائري سجلت استجابة كبیرة إلضراب التجار في 

  .1954األولى للفاتح من نوفمبر 
  .جبھة التحریر الوطني؛ مصلحة الربط للشمال اإلفریقي؛ الثورة؛ جریدة المجاھد االستعمار؛ :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract: 

In this academic subject wants to demonstrate the strategy of the Algerian revolution after 
the events of August 20, 1955 and the coup de force of the French army on everything in eastern 
Algeria. France claimed victory after the cancellation of the Algerian affair at the UN, according 
to SLNA Reports. To solve this problem, those responsible for the revolution had to bet on an 
effective strategy to weaken the blows of the colonial army inside and French policy and its 
allies outside the country. SLNA reports indicated that the ALN and throughout isolated; the 
countryside and that leaflets were being distributed to boycott the relationship with the colonial 
system, despite the decline in terrorist attacks against the enemy in the east, reports also noted 
that strikes by traders in cities in the center of the country on the occasion of the first celebration 
of November 1, 1954.  
Key words: Colonialism; FLN; SLNA; Revolution; The Journal El-Moudjahid. 
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  مقّدمة: 
لم تكن األمور محسومة لصالح جیش التحریر الوطني لعدة  1954بعد انطالق الثورة في نوفمبر 

لعل أھمھا رد فعل االستعمار لتطویق بؤر المجاھدین في أوراس النمامشة خاصة مما عطل واعتبارات 
الثورة في بدایتھا. لھذا احتاجت جبھة التحریر الوطني إلى استراتیجیة لتكسیر سیاسة الحصار المفروض 

  في الشمال القسنطیني.  1955أوت  20على الثورة بعد أحداث 
استراتیجیة الثورة الجزائریة بعد ھجوم لوطني جاء موضوع دراستنا: "من خالل ھذا الحدث التاریخي ا

" لتوضیح ھذه االستراتیجیة قبل أن تستوفي 1955دیسمبر -الشمال القسنطیني حسب التقریر الفرنسیة أوت
الثورة عامھا األول من النضال المستمیت ضد االستعمار الفرنسي. لقد وضحنا في ھذه الدراسة األسباب التي 

عت الثورة إلى تبني استراتیجیتھا المحكمة التي حققت أھدافھا وذلك بمواصلة الحرب على االستعمار دف
الفرنسي، وإفشال خططھ بضغوطات العملیات العسكریة المیدانیة، ونشر الخوف وسط المعمرین واإلدارة 

ولي مع توسیع االعتراف الدالمسیرة للبالد، باإلضافة إلى تدویل القضیة الجزائریة في ھیئة األمم المتحدة 
  بالقضیة الجزائریة.

والھدف من وراء ھذه الدراسة ھو الكشف عن استراتیجیة الثورة بعد الھجوم على الشمال القسنطیني، 
وما تمخض عنھا من إجراءات ردعیة اتخذھا االستعمار الفرنسي لقمعھا والقضاء على الثوار الجزائریین. 

شكالیة الدراسة على النحو التالي: بأي ثمن حققت استراتیجیة الثورة أھدافھا ومن خالل ھذه المعطیات جاءت إ
  ؟1955أوت  20بعد أحداث 

وللوصول إلى إجابة، وظفنا المنھج السردي لسرد ما تضمنتھ التقاریر الفرنسیة السریة (تقاریر 
في ظروف  صة أنھا كتبتمصلحة الربط للشمال القسنطیني)، كما وظفنا المنھج التحلیلي لتحلیل مضمونھا خا

  استثنائیة بعد مرور تقریبا سنة عن انطالق الثورة الجزائریة.
  :1955أوت  20الوضع الجزائري قبیل أحداث  -1

، اتخذ االستعمار الفرنسي جمیع التدابیر لدحرھا في عامھا األول بحصار 1954لما قامت الثورة سنة 
بؤرھا خاصة في األوراس وتطبیق حالة الطوارئ الردعیة بمالحقة الثوار والمشتبھ فیھم داخل المدن 

  لثوار. د منھا اوتكثیف التفتیش وقطع الطرق المؤدیة للمناطق الخطیرة وتقنین المؤن حتى ال یستفی
ولم تبخل المخابرات الفرنسیة بالتجسس على قادة الثورة في القاھرة، ومتابعة نوع المساعدات المقدمة 
لھم من قبل الشعوب العربیة، إلى جانب التشویش على جبھة التحریر الوطني في الخارج لكبح صوت 

 علق بقضیة التفاوض مع جبھة التحریرالثورة. لقد حرص االستعمار على تجاھل الثورة خاصة الجانب المت
الوطني:" ھكذا كل مرة تستدعي فیھ المرحلة إلى التفاوض، تعلن الحكومة الفرنسیة أنھا ال تفتحھا إال تحت 
مائدة مستدیرة تجمع كل التیارات الموجودة... بالطبع جبھة التحریر الوطني، وأیضا الحركة الوطنیة 

.  ومن اإلجراءات التي اتخذھا الوزیر 1، والحزب الشیوعي الجزائريالجزائریة التي تعتبر عدوة األولى
  الفرنسي المقیم منع خروج أي شخص من الجزائر إال بترخیص من اإلدارة االستعماریة.

لم تكن الثورة في بدایة صیف ھذا العام بخیر، ففي األوراس مھد التمرد كادت الصراعات القبالیة 
غرور) وقائد الوالیة القادم من قبیلة النمامشة شیھاني بشیر، أن تضع حدا بین األوراسیین (عجول وعباس ل

للثورة، فاألوراسیون رفضوا قیادة شیھاني بشیر الذي حل محل مصطفى بن بولعید بعد أن ألقي علیھ القبض 
ھ ء نفس. وكما سبقت الثورة الجزائریة عدة عملیات قام بھا ثوار، الشي2في شھر فیفري فاتھموه بعدم الكفاءة

، حیث سجلت التقاریر الفرنسیة عدة عملیات وإن كانت خاصة ببعض 1955أوت  20عرفتھ ھجومات 
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مناطق الشرق التي كانت تشھد تحركات عكس المناطق األخرى. وعكس ما كتبھ البعض عن انقطاع العمل 
 20ومات یل ھجالثوري نتیجة الضغط والحصار الذي فرضتھ القوات العسكریة، فإن العملیات استمرت قب

  :في عمالة الشرق الجزائري حسب ما ذكرتھ تقاریر مصلحة الربط للشمال اإلفریقي 1955أوت 
بندقیة صید من أصحابھا  15من خارجي القانون باالستیالء على  15قام نحو  1955أوت  1ففي یوم 

عن القانون منزل  كلم من المیلة، أحرق الخارجون 10بدوار "أوالد سوكیس"، وفي دوار یایا على بعد 
كلم من  9و 7تعرضت ورشتین لألسمنت للھجوم على بعد  1955أوت  2. وفي یوم 3الحارس البلدي

كلم من مسكیانة، وسجلت حالة إصابة بجروح  8مسكیانة، وأحرق جرارین ومدرسة عین بیوش على بعد 
دة على أحرقت ضیعة موجولفرنسي مسلم وقتل أحد مرافقیھ بعدما رفض التوقف للثوار. وفي الیوم نفسھ 

كلم في الشمال الغربي من بسكرة من قبل الثوار، ووضع علم رفرف بألوانھ الوطنیة بالقرب من  16بعد 
أوت وعند مخرج مدینة سكیكدة جرح مظلي برتبة عریف  3محافظة الشرطة لبرج بوعریریج. وفي یوم 

كلم من سدراتة،  28رجل) على بعد  20( أوت اصطدمت دوریة بالثوار 4أول بعدة طلقات ناریة. وفي یوم 
غیر معروفة، ویقصد  كانت حصیلة الخسائر إصابة ضابط فرنسي بجروح، ومن الجانب اآلخر الخسائر

على Orosco) (طبعا خسائر جیش التحریر الوطني. وفي ذات الیوم قام مجموعة من الثوار بإحراق ضیعة 
كلم من مسكیانة،  22لمجاھدین إلى قاید "مسلولة"على بعد من ا 30كلم من مسكیانة، كما توجھ نحو  11بعد 

. 4وأمر ھذا األخیر بھجرة المكان، وقامت مجموعة من الثوار بقتل أحد المتعاونین مع قاید "منعا" بأریس
شاحنات ببوحمار  3كلم من خنشلة من قبل المتمردین، وسقوط  10أوت، أحرقت ضیعة على بعد  5وفي یوم 

من القومیین بجروح، لكن القافلة  3كلم من المباز، وانتھت العملیة بإصابة  8على بعد (باتنة) في كمین 
كلم  24وصلت إلى مكانھا. وتم في الیوم نفسھ العثور على جثتین مقتولتین في دوار واد الطاقة على بعد 

ق رشاش بناد 4فردا یحملون  60أوت، قامت مجموعة من المجاھدین وعددھا  6. وفي یوم 5جنوب باتنة
شاحنات، وحسب التقاریر  3كلم من مشونش ببسكرة بالھجوم على دوریة عسكریة مكونة من  8على بعد 

السریة تحكمت فرقة الجیش الفرنسي بالوضع بعد معركة عنیفة وقتل جندیان برتبة مساعدان من الجانب 
  أفراد من الطرف المعتدي (یقصد الثوار) وھما غیر معروفان.  10الفرنسي، و

أصیب بائع فرنسي مسلم (جزائري متجنس) كان یعمل بسوق بسكرة بطلقات ناریة قاتلة من قبل و
كلم من سكیكدة من قبل خارجي  5بنادق صید بمشتة على بعد  7أوت، تم السطو على  7وفي یوم  مجھولین.

عد على ب أوت، اختطف وذبح عنصران من الفرنسیین المسلمین (جزائریان متجنسان) 8القانون. وفي یوم 
أوت، تعرض الخط الھاتفي الرابط  9. وفي یوم 6كلم من أریس وھما عبارة عن حارسین لبیت غابیة 20

بین لیانة وزریبة الوادي إلى تخریب كبیر، وأوقفت حافلة للركاب كانت تعمل على الخط الرابط بین سكیكدة 
  .7وجیجل على الساعة الخامسة ونصف

كلم من مسكیانة، قاموا باختطاف  18شخص من الثوار لمنطقة تبعد  80أوت، وبعد عبور  10وفي یوم 
ثالث أشخاص من بینھم حارس وجد في الیوم الموالي مذبوحا. وعلى الساعة التاسعة ونصف لیال قتل جندي 
من اللفیف األجنبي وجرح آخر عند مركز جالل بعد مناوشات مع خارجین على القانون، كانوا یمتلكون 

أوت، وفي منتصف ھذه اللیلة على  11كیا، واستمرت العملیة حتى منتصف اللیل. وفي یوم سالحا أوتوماتی
من  20أو  15) سقوط دوریة عسكریة فرنسیة في كمین وضعھ Ampéreكلم من عین أزال ( 18بعد 

 7أوت، قام الثوار باالستیالء على  12المتمردین، وأسفرت العملیة عن مقتل شخص وإصابة اثنان. وفي 
. وفي خنشلة جمع المجاھدون السكان في محطة القطار، 8كلم من سوق أھراس 12دق صید على بعد بنا
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من  15كلم من عین فكرون، ھاجم نحو  15وقاموا بإحراق محلین للبیع وحطموا مركز الھاتف. وعلى بعد 
د فیھا، كما ) وأضروا بالبنایات والعتاد الفالحي وأحرقوا التبن الموجوRoussetالثوار ضیعة روسات (

كلم شرق خنشلة  14أوت، وعلى بعد  13خروفا وحاولوا إحراق شاحنة كانت موجودة. وفي  75ذبحوا 
مجاھد بحصار ضیعة بن شنوف وھو أخ رئیس بلدیة خنشلة وطالبوا منھ دفع  80قامت جماعة متكونة من 

كلم شمال واد  28بعد  أوت، وعلى 14 فرنك وھو المبلغ الذي لم یدفع یومھا. وفي یوم 500.000مبلغ 
قنطار  400كلم شرق المكان األول، كما أحرقت نحو  3فرنسیین مسلمین، وذبح آخر على بعد  3زناتي ذبح 

أوت، جرى اشتباك ما بین الثوار وجیش االستعمار بین منطقة سیدي  15. وفي یوم 9من الحبوب بالحروش
جرحى في صفوف الفرنسیین، ولم  7قتیل و (خنشلة) خالل عودة دوریة، وكانت النتائج علي وبوحمامة

تعرف الخسائر من جانب الجزائریین. وخارج مدینة سوق أھراس من بینھم جندي برتبة مساعد كانت 
أوت، قامت جماعة  16إصابتھ خطیرة، كما أحرقت عدة ضیعات وكمیة معتبرة من التبن والعلف. وفي یوم 

كلم شمال خنشلة. وبقریة حنانشة قتل  14التي تبعد  (Gelin)فرد بتخریب ضیعة  40من الثوار عددھا 
أوت، وفي دوار عین  17. وفي یوم 10كلم من خنشلة 10المجاھدون محاربا فرنسیا مسلما سابقا على بعد 

كلم من مسكیانة تم اختطاف قاید من قبل الثوار، وعثرت على سیارتھ بجبل تافرانت. وتضمنت  28الطویلة 
كلم من خنشلة، كما قامت مجموعة من  16عة ابن عباس الموجودة على بعد سلسلة العملیات احراق ضی

  .11الثوار بتخریب على مرتین الخط الھاتفي الرابط بین خنشلة وبابار
أوت، وحسب بعض المعلومات التي وصلت مصلحة الربط للشمال اإلفریقي تم استدعاء  18وفي یوم 

 حزب الشعب لالنضمام إلى الثورة قبل-الدیمقراطیةمسیرین ومناضلین سابقین لحركة انتصار الحریات 
 19كلم من خنشلة. وفي یوم  15سبتمبر، وأحرقت في ذات الیوم ضیعة ملكا لفرنسي مسلم على بعد  15

كلم شرق سوق اھراس قامت مجموعة  29أوت، خرب الخط الھاتفي للقاعدة الجویة بتالغمة. وعلى بعد 
  .12وأصیب فرنسي مسلم بجروح )Kellerمن المتمردین باالعتداء على ضیعة (

لقد تعمدنا سرد عملیات الثوار في ھذه الدراسة وفي ھذاالشھر بالذات، وما ھذه العملیات إال نماذج 
، وھو ما یؤكد بطالن ما كانت تدعیھ بعض الكتابات التاریخیة خاصة 195أوت  20سبقت ھجومات 

في الشرق الجزائري خاصة. ومثل ھذه  1954مبر توقفت بعد انطالق ثورة نوف الفرنسیة بأن العملیات
التقاریر ھي دلیل، حیث تصحح ما كتب سابقا أو ذكر من قبل المسؤولین الفرنسیین بھدف تقزیم دور الثورة 
وذلك بغرض دعائي فقط، ألن تقاریر المخابرات الفرنسیة كانت تحصي عملیات المجاھدین من باب مھني 

ؤولین الفرنسیین من أجل أخذ االحتیاطات الالزمة وغالبا ما یكون الرد عبارة لتقدم في شكل تقاریر إلى المس
یجب أن نعترف في كل لحظة، بأن عن فن سیاسي إلخفاء الحقیقة عن الرأي العام الفرنسي والجزائري. 

فھو یبدع في سمفونیة ھذا الصراع، إذ ھو  ینسجھا من  االستعمار فنان بارع في موسیقا الصراع الفكري،
  . 13الخیال أو من لعبة الظل ...

اعتمد االستعمار الفرنسي على جیشھ لتطویق الثورة وإبادة الثوار معتمدا على التعزیزات التي لقد 
تظھر على الخرائط نقاط "المناطق المحرمة"، ممنوعة للسیر، ممنوعة  1955"فمنذ كانت تصلھ بانتظام. 

. 14ج... الجیش الفرنسي سحب الماء حتى یموت السمك"على الثقافة، للسكن، حتى على اإلقامة واإلنتا
 Service des Liaisons)وحسب التقاریر السریة مصلحة الربط للشمال الإلفریقي التي تحصلنا علیھا 

Nord Africaines)  خالل شھر أوت، قام الثوار بنشاط كبیر في الشمال القسنطیني لخلق عنصر المفاجأة
مع استعمال طرق عنیفة، كما دعموا صفوفھم في ھذه المنطقة وفي جبال النمامشة خاصة إلثبات شمولیة 
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الثورة، وأن المعركة مستمرة حتى وإن اختلف مكان وزمان عملیات جیش التحریر الوطني داخل وخارج 
ذلك ألن الظروف لیست كلھا في ید االستعمار، فقد یحدث أن تختل بعض الشروط في تنفیذ خططھ، المدن. 

  . 15وھذا ال یعني طبعا أن المعركة انتھت وإنما تغیرت ظروفھا
  : 1955أوت  20ھجومات  -2

ستقطاب ن القد اعتمدت السلطة االستعماریة على جمیع الطرق للقضاء على الثورة في المھد انطالقا م
الحركة المصالیة، والقیاد، والقومیة، والحركى، إلى حركة كوبیس في عین الدفلى التي قادھا عبد القادر 

لقد تمخض . 16بلحاج، الذي كان عضوا في المنظمة السریة قبل أن یتحول إلى موالي للجھاز األمني الفرنسي
عد مرور سنة من الثورة نذكر من بینھا أوت عدة نتائج غیرت واقع الحرب في الجزائر ب 20عن ھجومات 

توسع الھوة بین المستعمر والمستعـمر، حیث أصبحت المآسي حاضرة في كل العقول، وأن أي عامل على 
. ونظرا لتوسع الثورة ونطاقھا بعد 17المستوى الوطني أو العماالت ال یمكنھ تھدئة العقول أو العودة إلى الثقة

، اضطرت فرنسا االستعماریة إلى تغییر سیاستھا 1955أوت  20نجاح االستراتیجیة ما بعد أحداث 
العسكریة في التعامل مع الوضع الجدید ومحاولة كسب أماكن المرتفعات الجبلیة باستحداث مراكز دائمة 

اطق المستھدفة أكثر جبال أوراس النمامشة، وسھول للتضییق على فرق جیش التحریر الوطني. ومن المن
  .18وادي الصومام

ورة تماشیا مع استراتیجیة الث رغم ضغط قواتھ ورد فعلھ العنیفلقد تعددت ھكذا خطط االستعمار، ف
الجزائریة الجدیدة التي تمكنت من مضاعفة عملیاتھا بقیادة جبھة التحریر الوطني وجیش التحریر الوطني. 

أوت واألیام األخرى من  20لتقاریر السریة للمصالح الفرنسیة في تسجیل جمیع عملیات یوم ولم تبخل ا
الشھر نفسھ وھذا ما أثبت أن العملیات لن تتوقف حتى یرضخ االحتالل الفرنسي لمطالب الجزائریین. فمثال 

أحرقت ضیعة كلم جنوب عین البیضاء (التابعة ألم البواقي حالیا)، و 20أختطف حارس بلدي على بعد 
)Magnani(  كلم شرق بولھیالت 10على بعد(Lutaud)  ،ووقعت خسائر مادیة، كما  وھي من باتنة

 كلم من عین فكرون.  20على بعد  (Arnaud))، وأحرقت ضیعة Baltaضیعة ( أحرقت أیضا
كانت جل العملیات خارج المدن الكبیرة قد استھدفت دوریات، ووضعت الكمائن وأحرقت الضیعات، 

 Jean)وقتلت بعض المناوئین من الجزائریین والبعض من المعمرین ومسؤولي اإلدارة االستعماریة منھم
Reynaud)  ونتیجة األبعاد التي اتخذتھا ھجومات 19الذي قتل في كمین من قبل الثوار قرب عین ملیلة .

قرة ني كانت عبارة عن فأوت علقت علیھا التقاریر السریة لما ذكرت أن أحداث أوت في الشمال القسنطی 20
. كل حسابات وخطط االستعمار الفرنسي ذھبت مھب الریح قبل االحتفال بالذكرى األولى الندالع 20غامضة

المظفرة. إن االستراتیجیة الجدیدة للثورة كانت تقتضي بعدم التسامح والشدة  1954ثورة الفاتح من نوفمبر 
ه حمید عبد القادر: "كانت الحرب الثوریة التي اقترحھا فحسب ما ذكرفي التعامل مع االستعمار وأعوانھ. 

 . 21بن طوبال، ووافق علیھا زیغوت یوسف قاسیة، فھي تعني قتل المدني والجندي األوربي، وحتى العمالء"
لقد اتخذت الثورة إجراءاتھا بتنظیم عملیات ھذا الیوم في الشمال القسنطیني حتى أن قائمة من 

لتصفیة الجسدیة رغم تغیر موقفھم من االستعمار الفرنسي، فحسب التقاریر الشخصیات الوطنیة أعدت ل
ك بن ودلیل التقاریر فیما قالھ بعد ذلالفرنسیة اتخذ قرار التصفیة على أساس الشكوك وحسب الظن فقط، 

طوبال لفرحات عباس بالقاھرة: "لقد أدرجت اسمك في قائمة المحكوم علیھم، ألنني كنت أظن أنك كنت 
 . 22التبرعات لصالح حركتك"تجمع 
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أوت بشكل الفت، حیث  20في ھذه الظروف ازداد الشرخ بین األوربیین والجزائریین بعد ھجومات 
 10اعتبرت العملیات موجھة ضد الفرنسیین، مما زرع الحقد والكراھیة ضد كل ما ھو جزائري. ولما فر 

معمرون لذلك كثیرا... كما قاطع المحاربون سجناء محكوم علیھم باإلعدام من بینھم دیدوش مراد استاء ال
 .23القدماء من المسلمین جمیع احتفاالت فرنسا بعد وصول رسائل تھدید إلیھم

أوت، ولم تحسن السلطة االستعماریة أوضاع البالد، حیث استدعت  20لقد اشتدت الصدمة بعد أحداث 
جعت الحالة االقتصادیة مع تراجع النشاط فرنسا جنود االحتیاط لم تعھده فرنسا من قبل. ومن جھة أخرى ترا

الفالحي، وقل العمل بسبب انعدام األمن، وألن المآتم ھي وراء ذلك. الوئام الذي كان بین عناصر اإلثنیتین 
  . 24قد انقطع بصفة نھائیة، لقد توسع الضرر بشكل عمیق

ول یؤمنون إال بحص اعترفت التقاریر السریة بعد الھجومات أن الكثیر من الجزائریین أصبحوا ال
الجزائر على إصالحات مثل تونس والمغرب، فمصیرھا مرتبط بروابط إقلیمیة وقومیة عبر التاریخ ال یمكن 
لالستعمار أن یغیرھا بمرور الوقت، فالجزائر كانت تتابع باستمرار ما یحدث في الدول المغاربیة ألن 

رة خاصة للحصول على الدعم والمساعدات. مصیرھا مرھون كذلك بمستقبل مصیر األمة العربیة المتحر
ھكذا أصبحت كل الدول المستعمرة تتطلع لنیل االستقالل لضامن حلم العرب في النھایة، وجاء تعلیق تقاریر 
مصلحة الربط للشمال اإلفریقي على الوضع بعد الھجوم: "أن فكرة االستقالل قد رسمت طریقھا منذ عدة 

. ھكذا نجحت 25 راس والنمامشة كانت كافیة لنقول أن المسألة فصلت"شھور، فأقل من سنة في جبال األو
   أوت لصالح جبھة التحریر الوطني.  20استراتیجیة الثورة، وأصبح العدو یدرك أن األمور تغیرت بعد 

أوت بالخطیر، وھي أول مرة ینزعج  20وصف االستعمار الفرنسي الوضع بعد أحداث ھجومات 
:" ففي نھایة شھر نوفمبر تأكدت مقولة أن 1830المفضلة منذ احتاللھا عام  فیھا مما حدث في مستعمرتھ

الوضع خطیر. المخرج الوحید لتجنب األخطر ھو مواصلة تعزیز الوحدات العسكریة ومعاقبة المتسببین 
. لم یفكر االحتالل الفرنسي أبدا في فتح حوار حقیقي مع جبھة التحریر الوطني وتجربة الحل 26بسرعة"

سي قبل تطبیق الحل العسكري، لھذا كان رد فعل قواتھ األمنیة والعسكریة والمعمرین المتطرفین قویة، السیا
واضح المعالم بشھادة الصحفي  1955أوت  20فمثال كان أثر المجازر المرتكبة على مدینة سكیكدة یوم 

كیلومترات على أوتالذي حین كتب: "لقد صعدت بضعة  23) یوم Robert Lambotteالفرنسي المبوت (
الجبال المتاخمة على المدینة، حیث توجد قرى الجزائریین. وبمجرد أن بدأنا الصعود حتى فاجأتنا رائحة 

  .27تدفع إلى التقیؤ. لقد كانت الریاح تحمل معھا من جمیع الجھات رائحة الجثث التي بدأت في التحلل"
تسمیة "العملیة البولیسیة" من الجانب الفضل في إنھاء  1955كان لھجوم الشمال القسنطیني في أوت 

الفرنسي، فأصبح األمر یتعلق بحرب أستدعي لھا ستون ألف جندي احتیاطي، بعد أن أعطى جاك سوستیل 
. لقد انقلب الجمیع على االستعمار الفرنسي حتى الذین من راھنوا على فرنسا من 28الضوء األخضر للجیش

حلول دعاة االندماج ممن آمنوا بمعجزة تتبناھا فرنسا القلب  أجل أن تطبق دیمقراطیتھا في الجزائر. كل
: "انتھى كل شيء، حتى نواب فیدرالیة 1955أوت  20الرحیم لصالح الجزائریین ذھبت سدا بعد ھجوم 

المنتخبین وجد منھم من التحق بالثورة، بعد أن أمضى واحد وستون منھم مذكرة تاریخیة سمیت بـمذكرة 
نفسھ معزوال وھو الذي كان بصدد الشروع في حملة واسعة من أجل تنفیذ سیاسة  ، فوجد جاك سوستیل61

.  إن األرشیف الفرنسي المسموح بھ حالیا في مراكز اإلیداع بفرنسا السیما العسكري منھ 29االندماج...
) ال یوضح كل أحداث ھذا الیوم السیما القمع العسكري والتقتیل Vincennesالموجود بقصر فانسان (

  . 30جماعي واإلبادة وجرائم الملیشیات األوربیةال
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یة الدین-السیاسیة-رغم ھذا التعسف تواصلت نظریا حسب التقاریر السریة الدعایة االجتماعیة
(مناشیر، تھدیدات، أوامر، مقاطعة)، حیث كانت عدالة الثوار صارمة وملموسة في تعمیم االنتفاضة. أما 

ورة تم تصفیتھم بدون ھوادة، وھو الشيء الذي علقت علیھ التقاریر المجاھدون الذین عارضوا وضایقوا الث
. 31السریة: "یحاول اإلرھاب فرض قانونھ وتحقیق أھدافھ شیئا فشیئا في كل المناطق التي تظھر فیھا قوتھ"

على االستعمار الفرنسي عندما صرح الدكتور محمد الصالح بن جلول شیخ النواب  واختلطت األمور
رھم والء لفرنسا أن سیاسة االندماج لم تعد صالحة، تأكد جاك سوستیل أن الحرب ستكون المسلمین وأكث

. ھكذا شعر االحتالل أن الثورة فعال جادة ھذه المرة، لكن رغم االنتصار 32طویلة لحل القضیة الجزائریة
ربحا لمزید  ھوثورت الجزائريالشعب بنشر الفتنة بین المحقق إال أن العقبات كانت كثیرة خاصة ما تعلق 

عصابة اللوبي وذلك بتوقیع أعمال جھادیة. وتجسیدا لمثل ھذه المناورات الدنیئة، قامت  من الوقت
الكولونیالي المتطرف برسم مخطط للقضاء على بعض الشخصیات الجزائریة، حیث علم فرحات عباس 

ن طالبوا سرا، واتفقوا من طرف صدیقھ "لوسیان انجیلي" أن النواب األوروبیی 1955عند نھایة نوفمبر 
على اغتیال مائة رھینة جزائریة، بما في ذلك ھو. وأعلمھ أن األوربیین طالبوا بإعدام كل المجاھدین الذین 

  . 6133یلقى علیھم القبض كرد فعل على مذكرة الـ
حفیظة الفرنسیین، حیث كانت بمثابة توبة واضحة للنواب  61لقد أثارت مذكرة النواب المسلمین 

مین من سیاسة االندماج التي اعتمدوھا في مشوارھم السیاسي الطویل، إذ طالبوا فرنسا في نھایة المسل
  المطاف بفتح باب التفاوض المباشر مع جبھة التحریر الوطني إلنھاء األزمة في الجزائر.

وفیما یخص عدد الضحایا وحرب األرقام بین سلطات االستعمار والثورة الجزائریة، فإننا نرى أن 
تجاوز عدد  1955أوت  20األمر تعدى ما ذكرتھ المصالح الفرنسیة آنذاك، أي أن عدد شھداء انتفاضة 

شھید في رأینا، ألن القمع كان رھیب واتخذ أشكال مختلفة قادتھ مؤسسات وعصابات إرھابیة  12000
شیات من عمھا میلاستعماریة مختلفة، واستعملت فیھا قوات الجیش الفرنسي البریة والبحریة والجویة، تد

. ھكذا اكتشفت التقاریر الفرنسیة أن أماكن تواجد الثوار انتشر في عدة قرى ومناطق 34األوربیین المعمرین...
في الشرق الجزائري باستثناء منطقة الغرب، ونتیجة ھذا التوسع الجغرافي جاءت جھود المحتلین مركزة 

زر إال دلیال عن أھمیة عمالة الشرق في الصمود بعد على الشرقى الجزائري، وما قائمة القتلى جراء المجا
  . 1955انطالق ثورة نوفمبر 

  :1955أوت  20تداعیات استراتیجیة الثورة بعد أحداث  -3
أوت ناجحة باعتراف التقاریر السریة والسلطات الفرنسیة، لكن استراتیجیة الثورة  20كانت عملیات 

مباشرة لتجاوز رد فعل االحتالل الفرنسي ضد السكان األبریاء، كانت تقتضي تحقیق أھداف ما بعد األحداث 
وتوقیف المجازر المرتكبة في حقھم والتي كانت ال إنسانیة ومماثلة لتلك المجازر التي اقترفھا االستعمار 

  . ویمكن تلخیص استراتیجیة الثورة في نقطتین ھامتین بعد األحداث:1945ماي  8خالل أحداث 
اإلسالمي. وھي توجھات قدیمة لتعزیز العمل الثوري -حدة المغاربیة في إطارھا العربيتجسید مبادئ الو -

ضد االستعمار المشترك مع انطالق الثورة في ھذه البلدان، وھو األمر الذي أخلط أوراق االحتالل ودفعتھ 
  لمستعمرة. ه اإلى التخلي عن تونس والمغرب لیتفرغ إلى حرب الجزائر ظنا أنھ الحل األنسب لالحتفاظ بھذ

دفع االستعمار إلى تغییر خططھ حتى ال یتمكن من قتل الثورة في عامھا األول بالتحرك خارج منطقة  -
  األوراس.
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ومن أھم ما سجلتھ التقاریر الفرنسیة أیضا ھو استمرار تنظیم وحدات جیش التحریر الوطني، وأن 
عوضوا، فال مكان لذوي السمعة السیئة في المسؤولین الذین كانوا ال یؤمنون بجبھة التحریر الوطني 

. ودعمت جبھة التحریر الوطني استراتیجیتھا باالعتماد على عناصر خاصة من سكان األریاف، 35الثورة
تراقب القرى واألفراد المتعاونة مع االستعمار الفرنسي، وتجمع األموال، وتموین فرق جیش التحریر 

ھمات بتوفیر اإلقامة لھم ودعمھم بالمسبلین الذین یعرفون المنطقة الوطني العابرة لقراھم وكذلك أصحاب الم
جیدا، والقیام بالدعایة، وتنصیب ملیشیات محلیة لصالح الثورة، وتقدیم العمال عند الحاجة، ھذه كلھا 

  . 36إجراءات قانونیة وإداریة وسیاسیة لتنظیم البالد
ناطق المجاورة لھا وھو ما جعل تلك الربوع لقد امتدت ظاھرة حرب اإلبادة من مدینة سكیكدة إلى الم

تتقاسم البطوالت الثوریة تحت مظلة جیش التحریر الوطني الذي دعمتھ الجماھیر الشعبیة دفاعا عن كرامة 
أن الرأي العام األوربي داخل صفوف المعمرین بدأ یتطور  1955وذكرت تقاریر شھر أكتوبر  .37الوطن...

ین لتجاوز العنف وتصاعد العملیات المناھضة لالستعمار. ھذا الرأي أفرح لصالح اتفاق سیاسي مع الجزائری
  . 38المسلمین كما ھو معروف

ومن جانب آخر ذكرت التقاریر السریة لمصلحة الربط للشمال اإلفریقي الخاصة بشھر نوفمبر أن 
ا الحظت ، لكنھ1955أوت  20الھدوء عم في عمالة الشرق الجزائري وفي المناطق التي شھدت أحداث 

نشر نداء یحرض على شن إضراب بمناسبة مرور نحو عام على الثورة، وقد استجاب لھ فعال بعض التجار 
. كما اعترفت التقاریر الفرنسیة أن المسئولین في جبھة التحریر عازمون على التضحیة لتحقیق 39المسلمین

بھة علیمي والثقافي لمسئولي جالنصر المنشود على االستعمار الفرنسي، حیث ذكرت:" رغم المستوى الت
. بعد تسجیل القضیة الجزائریة في ھیئة األمم 40التحریر الوطني الناقص، لكننا نعلم أنھم یتفوقون فكریا"

المتحدة عمل المسؤولون عن الثورة المتواجدون في القاھرة على توجیھ نداء للشعب الجزائري فحواه:" أن 
بي، حیث تعتمد على حلول بسیطة ومنحازة لتوقیف المقاومة فرنسا تلعب لعبة خطیرة في المغرب العر

  .41المظفرة وعزلھا عن تونس والمغرب...
وخالصة القول إن استراتیجیة الثورة كانت تسعى إلى تحقیق جملة من األھداف سواء تعلق األمر 

  بالداخل أو الخارج نذكر من بینھا:
ر یتحقق إال باالنضمام إلى جبھة التحریر الوطني لتكسی توجیھ الحركة الوطنیة نحو الفكر الثوري، وذلك ال -

أي مبادرة سیاسیة لالستعمار خاصة لما بدأ یمھد الطریق ویبحث عن جبھة ثالثة من الجزائریین المناوئین 
التقاریر  لقد اعترفت لضرب الثورة وكیانھا السیاسي الممثل لھا والمقصود طبعا "جبھة التحریر الوطني".

  .42أوت ولم تشھد تراجعا 20إمكانیات الثورة حافظت على دینامیكیتھا وقدراتھا بعد تاریخ الفرنسیة أن 
جمع وتنظیم قوى وطاقات المجتمع للتخلص من النظام االستعماري، وتعتبر ھذه الخطوة مھمة لتأطیر  -

ما  من خاللالجزائریین وجعلھم یتحملون جزء من المسؤولیة التاریخیة لتحریر بالدھم. وقد الحظنا ھذا 
ذكرتھ مصلحة الربط للشمال اإلفریقي في تقاریرھا لما ھیكلت القرى والمداشر حتى تقدم دعما أفضل 

اموا لقد اعترفت التقاریر أن الذین ق للثورة سواء تعلق األمر بتنظیمھا المحكم أو التموین اللوجستیكي.
ق مركزي بین الثوار إلرباك الوجود بتنظیم الھجوم كانوا اختصاصیین وھو ما یشیر إلى أن ھناك تنسی

االستعماري بالجزائر بمختلف الوسائل إلى أن یقبل الفرنسیون بمطالب الثوار والدخول في مفاوضات 
  .43تؤدي إلى استقالل البالد
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تدویل القضیة الجزائریة. ھي نقطة مھمة كانت ضمن استراتیجیة جبھة التحریر الوطني لربح المعركة  -
شيء الذي انتبھت لھ الثورة لكسب دعم العرب واألمم غیر العربیة إلسماع صوتھا داخل الدعائیة وھو ال

الجمعیة العامة لألمم المتحدة، لھذا فتحت مكاتب لھا في العواصم العربیة خاصة في القاھرة أین نال قادة 
 الثورة كل الدعم من قبل الرئیس المصري جمال عبد الناصر.

الفرنسي والدول الحلیفة لھ إلى االعتراف بالقضیة الجزائریة حسب ما جاء في العمل على دفع االستعمار  -
  مواثیق ھیئة األمم المتحدة خاصة ما تعلق بتصفیة االستعمار.

تنظیم العمل الثوري داخل البالد لضمان مواصلة الكفاح الطویل ألن المخرج غیر معلوم تحدده ساحة  -
  داخل المدن. المعارك في الجبال وتضحیات الجزائریین

  :1955أوت  20نتائج استراتیجیة الثورة بعد  -4
تطلب الوضع الجدید الذي فرضھ جیش التحریر الوطني استغالل المعلومات التي تجمعھا المخابرات 
الفرنسیة لمتابعة الثوار ومن یدعمھم بواسطة الدوریات، والكمائن، واالستطالع، والرد السریع القوي على 

ودراسة طرق عملیات الثوار للتأقلم مع تحركاتھم التي تستعمل فرق قلیلة العدد خالل عملیات الثوار، 
للتنسیق بین السلطات اإلداریة والضباط العسكریین، وكذلك  العملیات، وتمشیط ومراقبة القرى والدواویر

خارج المراقبة لكون أن ھذه المناطق الریفیة كانت  (SAS)تعزیز مراقبة الضباط للمكاتب اإلداریة الخاصة 
  . 44اإلداریة الجیدة

أوت،  20لقد جاء في التقاریر السریة أن الشعب الجزائري تغیر ونضج وعیھ مقارنة بفترة ما قبل 
حیث أصبحت انتصارات القوات االستعماریة ال تؤثر في نفسیة السكان المحلیین، كما أصبحت العقول 

إن القلوب ابتعدت أكثر فأكثر في جو مشحون بالخوف مسمومة بفعل األحداث وتعالیق الصحافة والرادیو. 
 . 45والكراھیة بعدما أصبحت المواجھة حقیقیة بین المسلمین واألوربیین

 ومن جھتھا اعترفت التقاریر الفرنسیة بمحدودیة وسائل االستعمار في عامھا األول تقریبا، واعتبرت
 الترھیب وعلى عناصر تؤمن بالدین والعنصریة حسبإمكانیاتھا غیر كافیة لمواجھة الثورة التي تعتمد على 

اكتسبت الثورة بعد األحداث عطف دول المشرق العربي التي نددت بفرنسا االستعماریة،  ، كما46زعمھا
ووقفت مع دول المغرب العربي في حربھا ضدھا، فمثال قررت اللجنة السیاسیة للجامعة العربیة تخصیص 

اعدة الثوار الجزائریین الوطنیین في كفاحھم ضد االستعمار جنیھ مصري لمس 100.000قرض قدره 
 .47الفرنسي

أوت أنھا جمعت الطبقات الشعبیة  20من إیجابیات استراتیجیة الثورة بعد أحداث   إنویمكن القول 
. أصبح جمیع الجزائریون إخوة مع 48مع الطبقة الوسطى في الكفاح، وتفاعلت مع الشعور الدیني للجماھیر

حسب الصحف التونسیة الطریق أمام تحرر قریب للجزائر  1955أوت  20یث فتحت أحداث جیرانھم، ح
رغم كلفتھ الباھظة، وأرادت ضمنیا أن تبرز أن ھذا البلد ال یتحرك منعزال عن الساحة المغاربیة 

  . 49والعربیة...
العاطفي، أوت كانت نتیجة االندفاع  20یقول الباحث والمؤرخ الجزائري محمد حربي:" أن أحداث 

ھذا االندفاع الذي تضرب جذوره في أعماق الوعي الدیني للجماھیر. فانتفاضة شمال منطقة قسنطینة لھا 
. فاألوربیون في الشمال القسنطیني الذین عاشوا األحداث 50طابع شعبي لم یكن النتفاضة غرة نوفمبر

نساء اداتھم على قتل ذویھم من أطفال ووشاركوا فیھا والذین شكلوا المیلیشیات وقتلوا األبریاء ركزوا في شھ
ولم یذكروا إطالقا إبادتھم للجزائریین. بل بالعكس یریدون من خالل شھاداتھم تبریر انتقامھم ال إنساني 
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. ونتیجة تصرفاتھم السابقة أصبح البعض من المعمرین یفكرون في الھجرة 51وجرائمھم وجرائم الجیش
التجارة ومھن أخرى لربح قوتھم بعدما كانوا سادة لھذا الوطن ووصایا وترك البلد الذي خذلوه، والتوجھ نحو 

على شعبھ. وحسب التقاریر السریة لمصلحة الربط للشمال اإلفریقي ھناك عامالن غیرا كل شيء حسب 
  أوت: 20استراتیجیة الثورة ما بعد أحداث 

ضاغطة عكس المطالب ) حول أرضیة مطالب 61: ھو تحالف النواب المسلمین (كتلة العامل األول
المألوفة سابقا بتحولھا نحو مطالب تعترف بجیش التحریر الوطني كممثل شرعي للشعب الجزائري، وھو 

سبتمبر قام ھذا الشیخ  6الحدث الذي أنھى فكرة التعامل مع جبھة ثالثة دون جبھة التحریر الوطني. ففي یوم 
) أن الوقت لیس في 61بن جلول، رئیس كتلة النواب الخبیر في االندماج (القصد ھو الدكتور محمد الصالح 

  .  52صالح اإللحاق داخل اإلطار الفرنسي، وأن فكرة جمھوریة جزائریة فیدرالیة مع فرنسا قد تجاوزھا الزمن
أوت حین وقفوا في وجھ  20ال یعترف البعض من الجزائریین بالدور الذي قدمھ النواب بعد أحداث 

ووضعھم ملفا یدین االستعمار وتجاوزاتھ لیعرض على الجمعیة العامة لألمم المتحدة. االستعمار وممارساتھ 
فرصة وجوده مع وفد من النواب المؤسسین  61كما اغتنم ابن جلول، النائب الجزائري ورئیس كتلة النواب 

ر " بباریس وأجرى لقاء صحفي تحدث فیھ عن جبھة التحریر الوطني، وعن الجزائ61لـ"كتلة النواب 
المستقلة في إطار وطني مدة أسبوع كامل، وھي المدة التي قضاھا وفد النواب المسلمین بالعاصمة الفرنسیة. 

: "سیاسة اإللحاق، وتطبیق القانون، ودستور 1955أوت  20وأھم ما قالھ ملخصا الوضع بعد أحداث 
ن ابحثوا عن حل یرضي للجزائر، ھي سیاسة تجاوزھا الزمن. لقد شملت الفكرة الوطنیة كل الشعب، إذ

  . 53التطلعات الوطنیة والشعب الجزائري"
: وھو األھم سیاسیا تمثل في تسجیل القضیة الجزائریة في جدول أعمال الجمعیة العامة العامل الثاني

وبھذه الخطوة فتحت الثورة صفحة  .54لھیئة األمم المتحدة بعد إصرار الدول العربیة واآلسیویة على ذلك
  مزید من الشعوب بھا. جدیدة باعتراف

 خاتمة:
كان ال بد على المسؤولین ممن قادوا الثورة التحریریة، وضع استراتیجیة جدیدة بعد أن قاربت ھذه 
األخیرة بلوغ عامھا األول. لقد ركز االستعمار على حصار األوراس النمامشة لوضع حد للثورة فیھا، لكن 

ھا. فحسب التقاریر السریة أوت أو بعد 20العملیات لم تتوقف كما جاء في ھذه الدراسة سواء قبیل ھجومات 
لقد   الموظفة في ھدا المقال قد تعلق األمر بتخریب الضیعات أو مالحقة العمالء أو جمع األسلحة لدعم الثورة.

أوت في الشمال القسنطیني بدقة، وحققت استراتیجیة الثورة أھدافھا، حیث  20خطط زیغود یوسف لعملیات 
ین الذین فكروا في ترك البلد وتغییر االتجاه وحتى طبیعة عملھم كانت النتیجة ارتباك االستعمار والمعمر

  ونشاطھم االقتصادي.
أوت المرتدین والعمالء، كما قام الثوار بتصفیة  20استھدفت استراتیجیة الثورة أثناء وبعد ھجومات 

وراس، بعض المسئولین اإلداریین الفرنسیین، لكن الھدف الرئیسي من العملیات كان فك الحصار على األ
  وتشتیت قوة الجیش الفرنسي حتى تتنفس أكبر منطقة یتجمع فیھا سالح الثورة.

وللتقلیل من مخاوف المعمرین، والرد عشوائیا على استراتیجیة الثورة جاء رد فعل االستعمار عنیفا 
لما ارتكب مجازر في حق العزل من الجزائریین خاصة مجزرة ملعب سكیكدة الذي شھد مذبحة ذكرت 

، حیث شارك الجمیع فیھا خاصة المعمرین الرادیكالیین كما كان الشأن من 1945میع بمذابح شھر ماي الج
قتیل، فإن البعد االستراتیجي للثورة حقق  12000قبل. لكن رغم فاتورة تضحیات الجزائریین التي فاقت 
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عم الثورة ورا أساسیا في دالمبتغى بتوسیع نطاق الثورة وتنظیم ھیاكلھا خاصة القرى والمداشر التي لعبت د
بالتموین والرجال، كما اعتمدت الثورة على القادة الذین آمنوا بجبھة التحریر الوطني، وغیرت المسئولین 
الذین لم یؤمنوا بھذا الحزب الثوري كممثل وحید للثورة والشعب الجزائري. ومن جھة أخرى أثبتت 

ة العملیات لمدة أطول بعد أن اتضح أن االحتالل لن استراتیجیة الثورة استمرار الكفاح وتوسیع جغرافی
  یرضخ للتفاوض مع جبھة التحریر الوطني رغم مرور سنة عن اندالع الثورة التحریریة. 

ومن بین النجاحات التي حققتھا استراتیجیة الثورة، تحقیق نجاح معنوي في ھذه الظروف، حیث 
من جھة، ومن  1955وضعا منذ انطالق الثورة عام  تمكنت من إرباك العدو وإفشال خططھ العسكریة التي

جھة أخرى تمكنت الثورة من كسب الحركة الوطنیة الجزائریة بتحویل نضال  الجزائریین نحو الفكر 
" التي ترأسھا الدكتور ابن 61أوت بظھور "حركة النواب  20الثوري، وھذا ما تجسد فعال بعد ھجومات 

نواب الجزائریین استقالتھم الجماعیة من جمیع المجالس المنتخبة، جلول، حیث  انتھى األمر بتقدیم ال
ومطالبتھم بأن تفتح فرنسا حوار جاد ومباشر مع جبھة التحریر الوطني كممثل شرعي للشعب الجزائري 

  لكون أن سیاسة االندماج تجاوزھا الزمن.
ا مساندة حیث حملت في طیاتھ والشيء اإلیجابي أن استراتیجیة الثورة قد كشفت أھمیة البعد اإلقلیمي،

-كفاح األشقاء في كل من تونس والمغرب األقصى وذلك بتجسید مبادئ الوحدة المغاربیة في إطارھا العربي
اإلسالمي للتخلص من االستعمار الفرنسي المشترك، وفتح باب التعاون والتنسیق ما بین المغاربة والعرب 

 في المشرق. 
لى فتح مزیدا من المكاتب لھا خارج الجزائر، وتأسیس فیدارلیة في كما حرصت استراتیجیة الثورة ع

فرنسا لنقل الحرب داخل البلد المحتل، كما حرصت ھذه االستراتیجیة أیضا على تحریك الدبلوماسیة لكسب 
مؤیدین وداعمین لھا في العواصم العربیة والقاھرة خاصة لتدویل القضیة الجزائریة ودفع الجمعیة العامة 

   المتحدة إلى تسجیلھا في جلساتھا من أجل الضغط أكثر على فرنسا وحلفائھا من الدول الغربیة. لألمم
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  دور علم اللغة االجتماعي في التنمیط اللھجي من منظور المنھج
  دراسة ابیستیمیة في المفھوم والنوع): أو التبایني(التنّوعي 

The Role of Sociolinguistics in Dialectal Standardization from the 
Perspective of Variationist Method: An Epistemological Study in Concept 
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   :الملخص

ھجات من منظور المنھج المداخلة إلى إلقاء الضوء على دور علم اللغة االجتماعي في التنمیط للّ تسعى ھذه 
التنّوعي (أو التبایني)، وتھدف إلى إماطة اللثام عن التنویعات المختلفة للسان التي صاغھا علماء ھذا المبحث اللساني 

المنجز اللغوي بسیاقھ االجتماعي. وقد شكلت  من خالل دراسة اللغة بوصفھا ظاھرة اجتماعیة، أو باألحرى ربط
ثنائیة 'اللغة المعیاریة' و'اللھجة' موضوع دراسات عدیدة في فروع اللسانیات المختلفة، واقتصر تعریف اللھجة في 
معظم ھذه الدراسات على الحیز المكاني الذي تدور اللھجة في فلكھ، ویُتداول بھا من قبل األفراد المنتمین إلى 

ة اللسانیة الواحدة. غیر أن ذلك یحیلنا إلى بعد لساني واحد یتحكم في اللھجة ھو التمییز المكاني للسان، ویغیّب الجماع
أبعاداً أخرى حاسمة تدخل في بلورتھا أیضاً جاء بھا المنھج التنّوعي في ستینیات القرن العشرین لصاحبھ ولیام 

جتماعیة، وھو الشيء الذي أسھم في التأسیس لمفھوم الخطاب البوف الذي حاول ربط طرائق الكالم بالمتغیرات اال
  وتمییزه عن النص في الدراسات اللسانیات الالحقة. 

 .يلسانال تمییز؛ التنّوعيالمنھج ؛ اللھجيال تنمیطال ؛لھجةاللغة/؛ العلم اللغة االجتماعي :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
This paper seeks to shed light on the role of sociolinguistics in standardizing dialects from the 
perspective of the variationist method and aims to uncover the different variations of the 
language formulated by the scholars through handling language as a social phenomenon, or 
rather linking the linguistic achievement to its social context. The dichotomy ‘standard 
language’ and ‘dialect’ has constituted the subject of numerous studies in the different branches 
of linguistics, and the definition of dialect in most of these studies has been limited to the spatial 
realm in which the dialect revolves, and being circulated by individuals belonging to the same 
linguistic community. However, this brings us to a single linguistic dimension that commands 
the dialect, which is the diatopic variation, and misses other crucial dimensions that enter in 
crystallizing it as well, brought by William Labov’s Variationist Method in the sixties of the 
20th century, who tried to link speaking modalities to social variables, something that helped 
in establishing the concept of discourse and distinguishing it from the text in the later linguistic 
studies.  
Keywords: sociolinguistics; language/dialect; dialectal standardization; variationist method; 
linguistic discretion. 
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  مقّدمة: 
-The Non( المعیاریة واللغة غیر )The Standard Language( اللغة المعیاریة تعد جدلیة

standard Language( ) من لھجات محلیة)Local Dialectsولھجات اجتماعیة ( )Social 
Dialects( (وجب النظر فیھا عند الجماعات اللسانیة المختلفة، ذلك ألن أفراد تلك الجماعات  إشكالیة لسانیة

اللسانیة في غدو ورواح مستمر بین األولى والثانیة للتعبیر عن شؤون الحیاة المختلفة. وتعتبر اللغة العربیة 
والوطنیة في كافة القطر العربي بوصفھا لغة الدین والتعلیم؛ لغة وضعت لتقرأ وتلقى أو  1اللغة الرسمیة

لعل كل و اطق بالعربیة في محادثاتھ الیومیة.اللھجة ھي اللغة العفویة التي یستعملھا الن في حین أن ،2تحفظ
واحد منا ینساق بعفویتھ إلى التداول بھا بسبب أننا تعودنا علیھا وارتحنا لھا في حیاتنا بعیداً عن األطر 

  الرسمیة.   
اھا عرف مستواھا الكتابي أو تلق وال شك أّن اللھجة لیست مثل الفصحى، فالعربیة ال یعرفھا إال من

مع والحفظ، غیر أنّھ ثمة تمازج وتفاعل بین اللھجة والفصحى یؤدي إلى تجاذب على المستویات من خالل الس
اللھجة لیست  . وبالتالي قد نقبل الرأي القائل بأن العامیة أو3كافة الصوتیة والمفرداتیة والنحویة والداللیة

البحث في االزدواجیة اللغویة  الجانب المنحط للغة المعیاریة كما یرى البعض، وھو ما یدفعنا وجوباً إلى
  عند المتكلم العربي، وفھم ماھیتھا وطرائقھا وكیفیات تخریجھا وضعاً وتداوالً. 

وقد یصعب في الكثیر من األحیان التمییز بین اللھجة واللغة في العدید من لغات العالم، بل إنّھ من 
والمغربیة لغات مستقلة ولیست لھجات العجب بمكان أن بعض الدارسین جعل اللھجات السعودیة واألردنیة 

والمفاھیم،  ما یعكس مستوى االضطراب الحاصل إن من منظور المقاربات ،4من لھجات العربیة الفصحى
أو النمذجة والتجریب خاصة ما اتصل بالتنمیط اللھجي بأبعاده المختلفة، الذي سیفتح الباب واسعاً أمام 
الدارسین لمراجعة أطروحاتھم النظریة وصنافاتھم التطبیقیة إلماطة اللثام عن مواطن االئتالف واالختالف 

  الدقیقة جداً بین اللغات المعیاریة ولھجاتھا.   
  :)Socialized language) واجتماعیة اللغة (Sociologyم االجتماع (في عل

إّن علم االجتماع ھو ذلك العلم الذي یُعنى "بدراسة الحیاة االجتماعیة والجماعات والمجتمعات 
اإلنسانیة. إنّھ مشروٌع مذھٌل وشدید التعقید ألن موضوعھ األساسي ھو سلوكنا ككائنات اجتماعیة. ومن ھنا 

الدراسة االجتماعیة یتّسم باالتساع البالغ، ویتراوح بین تحلیل اللقاءات العابرة بین األفراد في  فإن نطاق
  .5الجتماعیة العالمیة من جھة أخرى"الشارع من جھة، واستقصاء العملیات ا

إلى أو تتضمن دراسة  ری) التي تشlogie: (نی) من كلمتsociologieویتكون لفظ علم االجتماع (
علم االجتماع من الناحیة االشتقاقیة  عنيی، وھكذا 6المجتمع ) التي تحیل إلىsocioعلى مستوى عال، و(

. ویھتم علم االجتماع بدراسة حیاة األفراد داخل 7"میوالتعم دی"دراسة المجتمع على مستوى عال من التجر
لصالت الوثیقة التي تربط تجارب األفراد والسیاقات مجتمعاتھم ومن النواحي االجتماعیة المختلفة، وبا

االجتماعیة المتنوعة. وقد تفرعت وتزایدت موضوعات ھذا الحقل لتشمل كافة مجاالت الحیاة االجتماعیة 
اصطلح أوغست كونت والجماعات منذ وجودھا كأعضاء ونشاطاتھا ووظائفھا حتى زوالھا. وقد  فرادلأل

Auguste Comte الفھم (علم على علم االجتماع تسمیة la science de l’entendement(8،  إذ من
ھ في شارحة ویفسر بذلك أسباب طریقةإلیھا علم االجتماع "فھم الفعل االجتماعي ب بین األھداف التي یصبو

 ،9) [...]"و قبوالداخلیاً، تخلیا أتتابعھ وتأثیراتھ. "الفعل" ھو ھنا سلوك إنساني (سواء كان فعالً خارجیاً أو 
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وھو الفھم الذي یشكل المنطلق الرئیس للنظرة السوسیولوجیة، سواء تعلق األمر بالقواعد العقالنیة أو 
  . 10ومن ثم بلورتھا في مفاھیم نظریة ومطابقة للمعنى الظواھر غیر العقالنیة،

ط في مقدمة ھذا النشا تأتي كان النشاط اإلنساني یتجلى عموماً في اإلطار االجتماعي، فإن اللغة إذا
وھذا التجلّي. ویقصد باإلطار االجتماعي "نسٌق من العالقات المستقرة والثابتة والمتجذرة في صلب المؤسسة 

. كما أّن ھناك عدداً، ال یستھان جماعةوتحّدد المھّمات والمواقع المختلفة بین أعضاء ال التي توزع المراكز
. وقد أّكد 11تمُد نموذجاً معیناً من التواصل"بمجملھا، یستخدُم اللغة ویعبھ من ھذه العالقات، إن لم نقل 

، على Edward Sapir، وكذلك فعل بعده إدوارد سابیر Ferdinand de Saussureفردیناند دو سوسیر
  .12ھا ینبغي أن تدرس على ھذا األساسأّن اللغة ظاھرة اجتماعیة، وأنّ 

علم االجتماع بھا لتصبح  قات اجتماعیة، ومنھ جاءت عنایةإّن اللغة نشاط إنساني ألنّھا نتاج عال
 على الطابع االجتماعي للّسان وقد شدد دو سوسیر .13االجتماع اللغة موضوعاً مشتركاً بین اللسانیات وعلم

)langue،( للكالم  لياالنجاز الفع حیث عّده نظام متكامل من العالمات الدالة التي تتحقق في الواقع بواسطة
اجتماعي لجماعة بشریة لھا خصوصیاتھا الثقافیة  راسب نظره فاللسان في ،14بیئة لغویة متجانسةفي 

  والحضاریة التي تعرض 
  نمطاً من السلوك اللغوي یمیط اللثام بدوره عن واقع اجتماعي.

) Lexisال قیمة للوحدات المعجمیة بمنأى عن السیاق الذي ترد فیھ، إذ ال بد من دراسة المعجم (
ل سیاق محدد، والظروف المحیطة بھ، وزمان ومكان التخاطب حتى تتضح مقاصد المرسالت وتنكشف داخ

المعاني التي یسعى الشخص المخاِطب توصیلھا إلى الشخص المخاطَب. وجمیع ھذه المسائل تعنى بھا 
ل التي تمت والوسائالدراسات التداولیة، كما تھتم أیضاً بنمط العالقة االجتماعیة التي تجمع بین المتكلمین، 

 .15إخباریة وأمریة وحجاجیة وإقناعیةبھا عملیة االتصال، والطرائق الموظفة في التأثیر على المتلقي من 
فعل مثل "ماذا ن التداولیة على مجموعة من المسائل والقضایا التي تعّد من صمیم موضوعاتھا، وقد اشتغلت

من یتكلم؟ [ھكذا] وَمن یُكلّم المتكلُّم؟ ولماذا یتكلم على ھذا عندما نتكلم؟ ماذا نقول عندما نتكلم؟ من یتكلم؟ 
 . وبغیة أن نفھم16وجھ االستخدام الممكنة للغة؟..."النّحو؟ كیف یمكن أن یُخالَِف كالُمنا مقاِصَدنا؟ ما ھي أ

 اعتبارات لمعتقدات المتكلم، "إعطاء ینبغي المرسالت في الوضعیات الكالمیة والتخاطبیة المختلفة،
یشارك في الحدث الخطابي، والمعرفة المشتركة بین  مقاصده، وشخصیتھ، وتكوینھ الثقافي، ومنو

  .17اطبین، والوقائع الخارجیة [...]"المتخ
  :) ومرتكزاتھSociolinguisticsفي علم اللغة االجتماعي (

الید بالعادات والتقال شّك في أّن العالقات بین الظواھر اللغویة والوقائع االجتماعیة، وتأثّر اللغة 
والنظام االجتماعي في زمان ومكان ما قائمة منذ أن وجدت اللغة ومعھا الحیاة االجتماعیة، فجوھر اإلنسان 

ھذه  . ثم إّن النظر فيSocial Existence(18( ) ووجوده االجتماعيTongueإنّما یكمن في لسانھ (
 ،19رنھج والرواد إال في عصرنا الحاضع والتنظیر والمالعالقات قدیم والریب، غیر أنھ لم یستوفي الكمَّ والنو

في ظل فرع جدید من فروع علم اللغة سمي بمسمیات عدیدة أبرزھا "علم اللغة االجتماعي"، و"اللسانیات 
 Sociolinguistics) ،((Sociologicalاالجتماعیة"، و"علم االجتماع اللغوي"، و"السوسیولیسانیات" 

Linguistics) ،)of LanguageSociology (20 .  
وال تعني جّدة ھذا الدرس غیاب مفرداتھ عن الدرس اللّغوي العربي القدیم، بل إن النحاة واللغویین 

. وبإمكاننا أن 21اضحاً للوظیفة االجتماعیّة للّغةوالبالغیین وعلماء القراءات والمفسرین أظھروا تمثّالً و
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كتابھ (الخصائص) (باب القول على اللغة وما ھي): ھـ) للّغة في 392ابن جنّي (ت  نشیر ھنا إلى تعریف
. وینّم ھذا التعریف لوحده عن وعي 22"أما حدھا فإنھا أصوات یُعبَّر بھا كل قوم عن أغراضھم، ھذا حدھا"

عمیق بالصلة الوثیقة التي تربط اللغة بالمجتمع، فاستعمال "لفظة "القوم" ھنا مقصود بال شك [...] إذ یحق 
اذا لم یقل ابن جني مثال إن اللغة "أصوات یعبر بھا كل إنسان" أو "كل فرد"؟ من الواضح لنا أن نسأل: لم

أن كلمة "القوم" تعني "المجتمع" وبخاصة أن لفظة "المجتمع" لم تكن مستعملة في ھذا المعنى الذي نعنیھ 
ولكن  .23ر الحدیث"اآلن، وإنما كان العرب یستعملون "القوم" للداللة على "المجتمع" كما نفھمھ في العص

یبقى فضل صیاغة نظریة واضحة المعالم للعالقة بین اللغة والمجتمع لعلماء اللّسانیات االجتماعیة في حاضر 
  عصرنا.

وبإمكاننا أن نالحظ أن اللغات "تنحدر، في مجمل اختالفاتھا، ضمن اطار المنظور االجتماعي الذي 
اللّغة بذلك األداة األكثر فاعلیة في الكشف عن عقلیة الشعوب  وتعد ،24ز الممارسات"یتّصف بتمثیل وبترمی

في اللغات  شاھدت"لسیكولوجیة الشعوب یقوم على اختبار التغیرات المعنویة المختلفة التي  ومنھ تصور علم
  . 25التي یتكلمونھا"

خر، معتمداً آلیُعنى علم اللغة االجتماعي بمالحظة التفاعل بین اللغة والمجتمع، وتأثیر كل منھما في ا
                  كما أشار إلى ذلك ریتشارد أ. ھدسون-على مبادئ علم اللغة وعلم االجتماع، لیكون ھذا العلم 

Richard A. Hudson- ھذا العلم اللغة  ویتدارس .26بالمجتمع"اسة "اللغة في عالقتھا العلم الذي یقوم بدر
ي التواصلي واالجتماع-غوي ومنجزه بالسیاق االتصاليفي ضوء علم االجتماع من خالل ربط الملفوظ الل

والطبقي، ویقوم بسبر أغوار التنویعات واالختالفات اللّھجیة االجتماعیة والطبقیة في كل مجتمع لغوي من 
حیث خصائصھا الصوتیة والصرفیة والنحویة والداللیة، وتوزیعھا داخل ھذا المجتمع وداللتھا على 

ومنھ كشف تأثیر اللغة على المجتمع والعكس، أو كما یقول جوشوا أ.  مختلفة،المستویات االجتماعیة ال
بحث "التفاعل بین جانبي السلوك اإلنساني: استعمال اللغة والتنظیم  Joshua A. Fishmanفیشمان 

  .27االجتماعي للسلوك"
شكال لیتمّكن من تحلیل األإّن المعطیات االجتماعیة، وفقاً لھذا، "أشبھ بأداةٍ یستعملھا الباحث الّلغوي 

الّلغویّة، وال بّد من تحدید المعطیات االجتماعیّة المؤثّرة في اللّغة، والتي تشّكل اإلطار االجتماعي للحدث 
وتبحث اللسانیات  .28الكالمي، ومن خاللھا یمكن الربط بین األشكال الّلغویّة والعناصر االجتماعیّة الفعلیّة"

فیة العالقات االجتماعیة والثقا -األطلس اللغوي الجغرافي  -في "اللغة واللھجة  -عبمعناھا الواس- االجتماعیة
 -ال الفروق القائمة بین لغة النساء ولغة الرج -وأثر ذلك في تعلیم اللغة القومیة وتعلمھا  في المجتمع الواحد

أما بمعناھا  ،29المكتوبة" اللغة المنطوقة واللغة -المستویات الكالمیة اللغویة حسب سیاقاتھا االجتماعیة 
الضیق فتھتم "بالخطوط العامة التي تمیّز المجموعات االجتماعیة من حیث أنھا تختلف وتدخل في تناقضات 
داخل المجموعة اللسانیة العامة نفسھا، والوقوف على القوانین التي تخضع لھا الظاھرة اللغویة في حیاتھا 

بلغ تأثرھا بما عداھا من الظواھر االجتماعیة التي لھا تأثیر وتطورھا وما یعتورھا من شؤون الحیاة، وم
على اختیار الناس اللغة، وما تحملھ ھذه اللغة من طوابع الحیاة التي یحیاھا المتكلمون، وطرائق االستعمال 

  .30لتي یكتسبھا اإلنسان من المجتمع"اللغوي ا
  بین اللغة، والعامیة واللّھجة:

العصر الجاھلي وصدر اإلسالم ما یُعبّرون بھ عما نسمیھ نحن باللغة  لم یكن لدى العرب في :اللغة
بل  ،31إال كلمة اللسان، "تلك الكلمة المشتركة اللفظ والمعنى في معظم اللغات السامیة شقیقات اللغة العربیة"
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غة. لّ مصطلح اللّسان على مصطلح اللغة لما لألول من داللة على المعنى العام ل إّن بعض الدارسین یفّضل
ٌق لَِساناً َعَربِّیاً وقد ورد في القرآن الكریم بھذا المعنى في ثمانیة مواضع، منھا قولھ تعالى:  َوھََذا ِكتَاٌب ُمَصدَّ

وُح األَِمیْن َعلَى قَْلبِكَ )، وقولھ عّز وجّل: 12(األحقاف:  ِلتُْنِذَر الَِّذیَن ظَلَُموا َوبُْشَرى لِْلُمْحسنِینَ   نََزَل بِِھ الرُّ
َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل )، وكذلك قولھ تعالى: 195-193(الشعراء:  لِتَُكوَن ِمَن الُمْنِذِریَن بِلَِساٍن َعَربِيٍّ ُمبِینٍ 

ُ َمن یََشاُء َویَْھِدي َمن یََشاُء َوھَُو اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ    .32)04(إبراھیم:  إِالَّ بِلَِساِن قَْوِمِھ لِیُبَیََّن لَھُْم فَیُِضلُّ هللاَّ
واللغة في المعاجم من مادة "ل غ و" أو من مادة "ل غ ي"، وقالوا أصلھا "لُْغَوة" ووزنھا "فَُعة" 

وقد ُعرف مصطلح  .33كُكرة، ومن معانیھا النطق، والكالم وما ال یُعتّد بھ من كالم وغیره، والخطأ والّصوت
ھم و-القرآن) البن عبّاس؛ "ولم یطلق على الرواة اللغة في القرن األول الھجري في كتاب (اللغات في 

لفظ "اللُّغوي" إالّ مع بدایة القرن الرابع الھجري بعد أن استفاض التصنیف في اللغة  -القائمون بفنون اللغة
  .34وتمیّزت العلوم العربیة واستجمعت الدولة، فصار صاحب اللغة یُعرف بھا"

وز ملفوظة ُعرفیة یتعاون ویتعامل بھا أعضاء المجموعة إّن اللغة عند علماء االجتماع نظام من رم
"استعمال رموز صوتیة منظمة للتعبیر عن األفكار ونقلھا من  االجتماعیة المعنیة؛ وھي عند علماء النفس

لم ھي عبارة المتك ھ،ی. وقد عّرف ابن خلدون اللغة بقولھ: "اعلم أّن اللغة في المتعارف عل35شخص إلى آخر"
متقرره في العضو الفاعل، وھو اللسان وفي كل أمة  عتبریلك العبارة فعل لساني فال بد أن عن مقصوده وت

  .36بحسب اصطالحاتھم"
یحصل على مقیاسھا تحلیل  أّن اللغة "أداة تبلیغ، André Martinetاعتبر أندري مارتیني  ولقد

یل إلى وحدات ذات مضمون ) وینتھي ھذا التحل32( ) على خالف بین جماعة وأخرى31لما یخبره اإلنسان(
 بدوره) ویتقطع ھذا الصوت الملفوظ monèmesمعنوي وصوت ملفوظ وھي العناصر الدالة على معنى (

ویكون عددھا محصورا في كل ) phonèmes)( )33إلى وحدات ممیزة ومتعاقبة: وھي العناصر الصوتیة 
. وبالنسبة لدي 37)"34باختالف األلسنة(من حیث ماھیتھا والنسب القائمة بینھما  لسان وتختلف ھي أیضا

 John Bissellبیسل كارول  وعند جون ،38"المفارقةمن اإلشارات  میتتمثل اللغة في "تنظ سوسیر،
Carroll مكنیوتتبّعات ھذه األصوات التي تستخدم أم  ة،یّاإلتفاق ةی"ذلك النّظام المتشكِّل من األصوات اللّفظ 

 اتیالعملو األحداثأن تصنّف بشكل عام  مكنیجماعة من الناس، والتي  نیباالتصال المتبادل  أن تستخدم في
  .39"ةیاإلنسان ئةیفي الب

إذن  العامة، فھي لفظ العامیة على ما یُقابل الفصحى، ویعني ما شاع استعمالھ عند یُطلق :العامیة
ي. وتخلص والّداللاللغة الفصحى التي فقدت بعض خصائصھا النحویة والصرفیة بفعل التطور الّصوتي 

إحدى الباحثات إلى أن العامیة "ھي لغة العامة، أنشأتھا لمسایرة أوضاعھا المختلفة، أّما اللھجة فھي تأدیات 
، 41افيوكل إقلیم جغر . فالعامیة بالتالي ھي المستوى الشائع محلیاً في كل مدینة وكل قریة40مختلفة للعامیة"

ناس مشافھة في حیاتھم الیومیة لقضاء حاجاتھم والتفاھم فیما "اللسان الذي یستعملھ عامة ال وھي كذلك
. ویعّرفھا حسن ظاظا بقولھ إن "العاّمي تحریٌف ُسوقّي أللفاظ كانت من قبل عربیة صحیحة مثل 42بینھم"

اف) عاّمیة مغربیة  (ِكَذا) عاّمیة مصریة أصلھا (َكَذا)، و(ُشو) عاّمیة شامیة أصلھا (أّي شيء ھو؟)، و(َبزَّ
وقد نشأت اللھجة العامیة على إثر الفتوحات اإلسالمیة وانتشرت في  .43ھا (بالُجزاف)، أي، كثیر..."أصل

بالد أعجمیة كالفرس والروم والبربر شمال إفریقیا وغیرھا من المجتمعات، وقد أدى ھذا االنتشار الواسع 
أبو األسود ظالم بن عمرو و"أول من استدرك ھذه الظاھرة  ،44إلى وقوع اللحن في قراءة القرآن الكریم

ه) الذي ألف أبوابا في النحو ذكر فیھا عوامل الرفع والنصب والجّر والجزم، ودل على الفاعل 67الّدؤلي (ت
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 )12(وكثرتھم، ونشوء اختالط الناس )11(، وَكثُر بقَْدر )10(بعد ذلك )9(. ثم "فشا اللحُن 45والمضاف" والمفعول
تظھر للعامیة فیما بعد دعوة بقصد الھروب والتحّرر من القواعد التي ل ،46الذریة على ما فسد من لفظھم"

  .47تحكم اللغة وتضبطھا
ھا تدخل في جملة مفیدة وتنشأ مع یرى أحمد بن نعمان أن كل كلمة قابلة ألن تصبح فصیحة شرط أن

ضعھ عاّمیاً إال بعد والوحدة اإلعرابیة والنحویة، فلفظ (إبریق) في مبناه ومعناه ال نعرف إن كان فصیحاً أو 
في التركیب، فإن قلنا: (ُشْفْت لَْبِریْق َمْحطُوْط فُوْق طَّاْبَلھ) فاللفظ ھھنا عاّمي، أما إذا قلنا: رأیت اإلبریق 

  .48فھو صحیح موضوعاً فوق الطّاولة،
 ةوالقلب لتجانس ألسنتھم، باإلضافة إلى ظاھر والمعروف أن العامة تأخذ األلفاظ الدخیلة باإلبدال

التطابق بین لفظین من لغة واحدة مع تباعد معناھما، ومثال  الجناس في الدخیل المستعمل الذي یظھر في
. كما تفضل العامة اللفظ األجنبي على chic(49 و"ِشیْك" وھو (األنیق )chèque ذلك "ِشیْك" وھو (الَصكّ 

 ارت في نظره لفظاً ومعنى، ومثالالُمعّرب ألُنس اللسان العربي لھذه األلفاظ فأصبحت مألوفة لدیھ بل ص
) démocratie( ) (حكم الفرد)، و(دیمقراطیة)dictature( و(دكتاتوریة) ) (وسام)،médailleذلك (میدالیّة) (
  .50) (تبطین)doublageو(دوبالج) ( (تحقیق صحفي)، )reportage( و(روبرتاج) (حكم الشعب)،

اللغات الحیة ما لیست متداخلة لغویاً مع كلمات وقد أشار عبد الجلیل مرتاض إلى أننا ال نعرف من 
فالمسألة كلھا مرتبطة  ،51ت بھا تاریخیاً وعرقیاً وحضاریاً ثقافیة ودینیة وعلمیة مستوردة من لغات تمازج

یعة (أو الفصحى) الّرف باستعمال المستویین الفصیح والعامي في عملیة االتصال: یرتبط األول باللغة في نظره
)la langue soutenueفیما یرتبط الثاني بالركیك ( )lâché  .(  

لقد ورد اشتقاق لفظ [لھجة] بوجھین، فقیل إنھا مأخوذة من "لَھَج الفصیل، یلھَج أّمھ إذا  :اللھجة
اعتاد رضاعھا، فھو فصیل الِھج"؛ وقیل إنھا مشتقة  تناول ِضرع أّمھ یمتّصھ"، و"لَھَج الفصیل بأّمھ یلھَج إذا

یھ، واللَّھَج بالشيء الولَع لَْھجاً ولُھوجاً وألھج یعني أولِع بھ واعتاده أو أُغِرَي بھ فثابر علمن "لَھَج باألمر 
الذي یتناول اللّبن من ضرع أّمھ  وكذلك ھي اللغة یتلقاھا اإلنسان عن ذویھ ومخالطیھ كالفصیل ،52بھ"

  .53ویولَع بھیتعلق بشيء معیّن  فیمتّصھ، كما أنّھ یتعلّمھا فیُكلّف بھا ویولع كمن
في الدرس اللغوي الحدیث،  ولم یستعمل العرب القدماء "مصطلح (اللھجة) على النحو الذي نعرفھ

عندھم ما تردده معاجمھم من أن (اللھجة) ھي اللسان  بل إنھم لم یستعملوه قط في كتبھم، وغایة ما وجدناه
  .54ا ونشأ علیھا"ولھجة فالن لغتھ التي جبل علیھا فاعتادھ أو طرفھ أو جرس الكالم،

وقد أورد إبراھیم أنیس للھجة تعریفاً دقیقاً قال فیھ إنھا "مجموعة من الصفات اللغویة تنتمي إلى 
بیئة خاصة، ویشترك في ھذه الصفات جمیع أفراد ھذه البیئة. وبیئة اللھجة ھي جزء من بیئة أوسع وأشمل 

ي مجموعة من الظواھر اللغویة التي تیسر تضم عدة لھجات، لكل منھا خصائصھا، ولكنھا تشترك جمیعاً ف
اتصال أفراد ھذه البیئات بعضھم ببعض، وفھم ما قد یدور بینھم من حدیث، فھماً یتوقف على قدر الرابطة 

ما یمیّز لھجات اللغة الواحدة عن بعضھا البعض "األصوات  . وأكثر55التي تربط بین ھذه اللھجات"
بین لھجة وأخرى، ھو بعض االختالف الصوتي في غالب  وطبیعتھا، وكیفیة صدورھا. فالذي یفرق

ویلي الجانب الصوتي داللة المفردات، بحیث تختلف اللھجات في معاني الكلمات باختالف  .56األحیان"
ویشترط  .57الجماعات الناطقة بھا. أما القواعد سواء ما تعلق بالبنیة الصرفیة أو بالتركیب فال تتغیر كثیرا

تمیز لھجات اللغة الواحدة في الجانبین األخیرین إال بخصائص قلیلة ال تجعل اللھجة غریبة أال ت إبراھیم أنیس
  .58اللغة نفسھا على أخواتھا وعسیرة الفھم على أبناء اللھجات األخرى في
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، بحیث تشتمل اللغة 59إّن العالقة التي تربط اللغة باللھجة ھي عالقة العام بالخاص أو األصل بالفرع
مستوى تداولي یمثل اللغة المشتركة التي تُعرف بالفصحى وتستعمل في المواقف الرسمیة،  على مستویین:

وھي صالحة ألن تنشر ویُتداول بھا، ومستوى تواصلي یمثل اللغة الفردیة (أو اللھجة)، ویُتخذ أداة للتفاھم 
، وإنما قیمتھ تواصلیة ینشر أو یتم التداول بھ وھذا غیر صالح ألن ،60بین األفراد في أمور حیاتھم العامة
غیر كالمیة كاإلشارات واإلماءات والمالمح ونبرة الصوت... فقولنا  وحسب. لذلك تدخل فیھ اعتبارات

مثالً قد نفھم منھ مقاصد داللیة مختلفة تحددھا نبرة الصوت وحال المتكلم، فمنھا: األمر بفتح الباب،  (ْلبَاْب)
وتعد اللھجة  .61إذا كان الصوت من الباب؟عّما  و االستفھامأو اإلخبار بأّن الصوت صادر من الباب، أ

 ه): "وكّل عربّي لم تتغّیر285وفي ذلك قال الُمبّرد (ت  المتكلمین وتفاھمھم، فصیحة إذا أدت إلى تواصل
  .62لغتُھ فصیح على مذھب قومھ"

  :المنھج التنّوعي (أو التبایني) وعلم اللغة االجتماعي
االجتماعیة في خمسینیات وستینیات القرن العشرین كرد فعل على "اللسانیات ظھرت اللسانیات 

البنیویة المغلقة والمنطویة على ذاتھا، وخاصة اللسانیات السوسیریة التي كانت ترى أن اللغة موحدة 
وال ع التنو ومنھ نفھم أن اللغة في نظر البنیویین "نظام نسقي موحد، ال یعرف .63ومتشابھة من حیث البنیة"

 شومسكيالتحویلیة لنعوم ت-وظھرت اللسانیات االجتماعیة كرد فعل أیضاً على اللسانیات التولیدیة .64التعدد"
Noam Chomsky تنادي إلى نحو كلي كوني وعالمي، مشیدة بدور الفرد المتكلم، معتمدة في ذلك  "التي

ویترتب عن ذلك أن  .65التواصلي" یدا عن الواقع والسیاقعلى قواعد مثالیة مجردة افتراضیة وصوریة، بع
وفردیة ووراثیة، بینما تعدھا اللسانیات االجتماعیة ظاھرة  اللغة، حسب تشومسكي، ذات طبیعة عقلیة

  .66اجتماعیة مكتسبة
في القول أّن  William Labov         لم یتردد عالم السوسیولسانیات األمریكي ولیام البوف

)، إذ یبقى الھدف من The Social Contextاالجتماعي ( بعض علماء اللغة قد أھملوا دراسة السیاق
دراسة اللغة في نظره إماطة اللثام عن "بنیة وتطّور اللغة في السیاق االجتماعي الذي شّكلھ المجتمع 

االجتماعیة الوثیقة الصلة باألشخاص  افدوھو ما یعني أنھ ال وجود لدراسة لغویة ال تأخذ بالرو ،67اللغوي"
والرامي إلى دمج  الذي یتبناه، النموذج التنّوعي من خالل- Labovالمتحدثین بلغة ما. ویصنّف البوف 

"اللغویین الذین اھتموا بعالقة اللغة بالمتغیرات األلسنیة و/االجتماعیة، إلى  -في الوصف اللساني التغیرات
ھ [...] لكنھ في الوقت نفسھ یقلل من أھمیت ،تأثیر المتغیر االجتماعي في اللغةصنف ال ینفي وجود صنفین: 

، ویأتي على رأس ھؤالء اللغوي ولیام دویث وایتني       وصنف، یصّر على أھمیة الفعل االجتماعي في اللغة
)W, Dwight Whitney( ،فھو یعتبر أن الكالم لیس الذي یعتبر من علماء اللغة األمریكیین المخضرمین 

الذي یعتبر أن اللسان مؤسسة  أنطوان ماییھ،خاصیة فردیة محضة، بل جماعیة أیضا. وقد نحا منحاه 
مكن والذي ی فیھ، ویعد اللسان العامل الوحید المتغیر اجتماعیة. وأن علم اللغة، ھو علم اجتماعي بامتیاز،

  .68نتائجھ" فیھ تمثل إحدىاللجوء إلیھ لتحلیل التغییر، ذلك أن التبدالت 
 عندما نشر كتابھ 1966المؤسس العملي للسانیات االجتماعیة وذلك في عام  Labovویعد البوف 

)The Social Stratification of English in New York City Department Stores التراتبیة) (
 دجزیرة مارثا فینیار تلك التي قام بھا فيومن بین أبرز دراساتھ  .69إنكلیزیة مدینة نیویورك) االجتماعیة في

)Martha's Vineyard( التي تقع بمدینة ماساشوستس )Massachusetts،(  وھي إحدى الجزر الواقعة
 من مزارع الكروم، 6000) أین توجد حوالي New England( على مسافة قریبة من شاطئ نیو انغلند
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، والمھاجرین من 17القرن  حفاد ساللة االنجلیز منذوتتوزع على أربع مجموعات اجتماعیة فرعیة ھي: أ
من  %15ذین یمثلون الفرس واأللمان والبولونیین ال أصل برتغالي، والھنود، ومجموعات متنوعة تضم

  .70المجموع الكلي
انتباه البوف، وخاصة "مدى تأثیر  )ethnolinguistisque( لقد لفت ھذا الخلیط اإلثنولغوي

ى تصنیف الكالم، وذلك من خالل الدراسة التي قام بھا في مدینة نیویورك مؤسسا الطبقات االجتماعیة عل
 (أو التراتبیة االجتماعیة)، أي تلك الدراسة التي تعنى التدرج االجتماعيعملیة  في بذلك دور المجتمع

للغوي. فلقد ابالتصنیف في الكالم والتي تعد إحدى أھم مسائل وأھم المواضیع التي یقوم علیھا علم االجتماع 
بنى البوف دراستھ ھذه على إشكالیة لغویة ھامة، وذلك من خالل محاولتھ عندما كان طالبا بالجامعة في 
زمن بلغت فیھ اللسانیات البنیویة أوجھا، معرفة كیف یمكن الوقوف على تحلیل فنولوجي یحیط بمختلف 

في مجتمع تبرز فیھ جلیاً ھیكلیة تراتبیة  ،71الصوتي الذي لم یتحقق" اإلنجازالصوتیة بما في ذلك  اإلنجازات
  تنشأ من وجود فوارق تتم على إثرھا التفاعالت االجتماعیة التي تستمد وجودھا من سجالت اللغة الشفویة.

تعد الدراسة التي أنجزھا البوف من أھم الدراسات المیدانیة األوائلیة في حقل اللسانیات االجتماعیة، 
) عند سكان الجزیرة األصلیین التي ال ینتبھ awو ayبعض الحروف المتحركة (ففیھا تناول طریقة نُطق 

 Language( كما اھتمت الدراسة بالعوامل االجتماعیة والقیود اللغویة ،72بھا ینطقون لھا حتى من
Servitudesكان لزاماً على البوف أن  ھذه األخیرة، ) في تفسیر سبب وجود ھذه التغیرات. وبغیة فھم

 الزنجي التأثیرمثل  التغیرات التي تحدث فیھا، إلى بنیة االجتماعیة للتوصلیخترق ال
)Black/Negro/African( لھجة نیویورك، لیثّمن في األخیر ما أّكده أنطوان مییھ على              

Antoine Meillet انتظام التغیرات اللغویة في ھذا الصدد، وھو "وجوب البحث عن تفسیر عدم في 
  .73التشكیلیة االجتماعیة للجماعة اللغویة" التقلبات

) متغیرات اجتماعیة ھي: Variationistفي منھجھ التنّوعي (أو التبایني  Labovلقد أدرج البوف 
وشعور المواطنین تجاه حیاتھم في الجزیرة. وخلص إلى ضرورة تبني  أثر المنطقة، والعمر، والمھنة،

على مجموعة من المتغیرات تتمثل في: المكان الجغرافي، والعمر، "المقاربة اللسانیة االجتماعیة القائمة 
والجنس، واألصل االجتماعي، وسیاقات استعمال اللغة، لذا أثبت أنھ من الصعوبة بمكان فصل اللغة عن 

العام  االجتماعي المكون االجتماعي األساسي فیھا، ومن ثم أشار إلى أھمیة ربط بنیة لغة من اللغات بالسیاق
اعي للفصل بین اللسانیات وعلم اللغة االجتم تنشأ فیھ تلك اللغات، لدرجة أنھ ال یمكن فیھا أي إمكانیةالذي 

  .  74فإن اللسانیات ذات بعد اجتماعي" اللغة ظاھرة اجتماعیة، وإذا كانت (علم االجتماع اللغوي)،
ل أھمیة التالیة التي ال تق النقاط -باإلضافة إلى ما أشرنا إلیھ آنفا - إن من بین ما توصل إلیھ البوف

  دارس جاد: التي من شأنھا أن تستوقف كل عن سابقاتھا،
ات، لتأثیرات خارجیة من المجتمع تخضع كل ظاھرة لضغوطات داخلیة وخارجیة، وبالنسبة للغة فإنّھا تنقاد -

خضع لھا التي توداخلیة بوصفھا تتغیر في حد ذاتھا. وعلیھ لن یكون بمقدورنا أن نتعرف على التحوالت 
  أي دراسة تاریخ اللغة وتطورھا. لغة ما خارج اإلطار االجتماعي،

 متوسطة/طبقة دنیا)، ومثال ذلك راقیة/طبقة (طبقة إبراز عالقة الطبقات اللغویة بالطبقات االجتماعیة -
 الثالثمتجر للطبقة الراقیة، والثاني للوسطى، و متاجر: في ثالثة Labovالدراسة التي أجراھا البوف 

محدداً  في بعض الكلمات )R( أن یكشف ما إذا كان وجود وعدم نطق حرف الراء للطبقة الدونیة، وأراد
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صّور العالقة ما ی وھو للطبقة االجتماعیة، لیستنتج أن الطبقات األعلى أكثر استخداماً للراء بعد حروف العلة،
  .75الموجودة بین اللغة والطبقة االجتماعیة

 مارةاالست توظیفمثل  بتحقیقات میدانیة دقیقة واستخدام طرق وتقنیات طوّرھا علم االجتماعالقیام  -
وھو الشيء الذي أضفى على اللسانیات  اإلحصائیة. (االستبیان)، والمالحظة، والمقابلة، واألسالیب

ن ثمة تنوع وم أكیدة من خالل مواكبة علم المناھج في أسسھ وطرائق اشتغالھ، االجتماعیة قیمة منھجیة
  ).  Qualitative) وبحوث كیفیة (Quantitativeالبحوث بین بحوث كمیة (

  :التنمیط اللّھجي من منظور المنھج التنّوعي: إبستیمولوجیة المفھوم والنوع
 ) واللّھجات االجتماعیةDialectes locauxتتفرع اللغة إلى مجموعة من اللّھجات المحلیة (

)Dialectes sociaux األولى اللّھجات التي یستخدمھا الناس في رقعة جغرافیة معینة، في حین ). تعني
التي تخضع إلى تقسیم اجتماعي معین من طبقي وتراتبي وفئوي. وثمة عوامل  تحیل الثانیة على اللھجات

وامل عھام في تفریع اللغة إلى لھجات منھا العوامل السیاسیة، والعوامل اإلثنیة والعرقیة، وال عدیدة تقوم بدور
 The( النفسیة والمزاجیة. وقد اقتصر تعریف اللھجة في معظم الدراسات اللسانیة على الحیز المكاني

Spatial Realm .الذي تدور اللھجة في فلكھ، ویتداول بھا األفراد المنتمین إلى الجماعة اللسانیة الواحدة (
 The Diatopic( لمكاني للسانا غیر أن ذلك یحیلنا إلى بعد واحد یتحكم في اللھجة ھو التمییز

Variation:ویغّیب أبعاداً أخرى حاسمة تدخل في بلورتھا أیضاً ھي ،(  
  .التغییرات التاریخیة المرتبطة بعامل الزمن -1
االقتصادیة الطبیعة االجتماعیة و إلى التغییرات التي ترتبط بأشكال استعماالت اللغة ومستویاتھا بالنظر -2

  .للناطقین بھا
ناسبة لغویة مختلفة تُعنى بم غییرات التي یتحكم فیھا السیاق االجتماعي وما یتولّد عنھ من سجالتالت -3

  .الحدیث والمستوى الثقافي للمتكلم
  تنشأ عن نوع قناة االتصال، مشافھة كانت أم مكاتبة. التغییرات التي -4

ز التمییزات اللسانیة التالیة: تمییوسیقودنا ذلك إلى تنمیط لھجي محدد المعالم والحدود، یقوم على 
)، والتمییز Diatopic)، والتمییز المكاني للسان (Diachronicدیاكروني (تتابعي)/ألسني تعاقبي للسان (

 للسان وسائطيالقناتي/ال تمییزالو )،Diaphasic)، والتمییز المظھري للسان (Distraticالطبقي للسان (
)Diamesic.(  التنّوعي في اللسانیات االجتماعیة یتبنى المفاھیم اإلجرائیة األساسیة وبالتالي فإّن المنھج

  التالیة: السیاق االجتماعي، والمعیاریة، والتنوع، والتبدل، وأنواع ھذا التبدل وأسبابھ ونتائجھ.
 تشھد اللغات العدید من التبدالت والتغیرات، فمنھا اللسانیة (اللغة المعیاریة في مقابل اللھجة)، ومنھا

الجغرافیة (لغة العاصمة ولغة المدن األخرى)، ومنھا الفضائیة المحلیة (لغة المدینة ولغة البادیة)، والطبقیة 
 األكراد)، والجنسیة (لغة االجتماعیة (لغة الفقراء ولغة األغنیاء)، واإلثنیة (لغة األمازیغ ولغة الباسك أو

شباب أو لغة الشیوخ)، والسیاسیة (لغة النخبة السیاسیة النساء ولغة الرجال)، والعمریة (لغة األطفال ولغة ال
  .76...)ولغة العامة

من اللغویین الذین ألقوا الضوء على االختالفات اللغویة التي  Leiv Flydalویعتبر لییف فالیدال 
ة یتفترض أنّھ ما دام اإلنسان یتواصل من خالل اللغة، فإن استخدامھا یتوقف على سلسلة من العوامل التاریخ

ة أي طریق "إذا ما تم النظر إلى اللغة بوصفھا موضوعاً تاریخیاً، والجغرافیة واالجتماعیة. وھو یؤكد أنھ
لف فإن استخدامھا یخت للتواصل من خالل لغة مقیدة من قبل جماعة لغویة معینة (بدالً من نظام قائم بذاتھ)،
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 وقد. architecture of a language "77ةسمیت ببنیة (أو عمارة) اللغ وفقاً لمجموعة من األبعاد التي
  ھذه األبعاد في: Labovالبوف  حصر

ھو  :)Diachronic Variation(التتابعي)/األلسني التعاقبي للسان ( التمییز الدیاكروني
وال ینتمي ھذا التمییز حصریاً  زمنیاً. خاصیة تطور اللغة ویكمن في االختالف الذي جاء بھ دي سوسیر،

میزة تتمتع بھا اللغة في ذاتھا بوصفھا تولد وتنمو وتموت بحسب  االجتماعي ألنھ یشیر إلىإلى علم اللغة 
 لكننا نتحدث ھنا عن األخرى. مثلھا في ذلك مثل الكائنات الحیة ،David Crystal 78 كریستال تعبیر دافید
متداوالً كما ھو لم یعد  التركیب) أو الصوت أو مستوى المعجم (على )linguistic pattern( شكل لغوي

الزمن إلى  ) عبرquarreau( الفرنسیة تطورت كتابة الكلمة فعلى سبیل المثال، المعیاریة. موجود في اللغة
)carreau،( معناھا. مس مبنى الكلمة ال 79بذلك تمییز دیاكروني وھو  

 Middle)واللغة اإلنجلیزیة الوسطى  (Old English)وثمة تباین أیضاً بین اللغة اإلنجلیزیة القدیمة 
English)  الحدیثة  اإلنجلیزیةواللغة)Modern English المعاصرة ( اإلنجلیزیة) واللغةPresent-day 
English فالقارئ قد ال یفھم لغة شكسبیر ،(Shakespeare  بوصفھا ترتكز على أبعاد خاصة جداً، لعل

 (ye)و (thee)و (thou)مثل استخدام  (Archaic locutions)أبرزھا االعتماد على التعابیر المھجورة 
 Inversion) والتأخیر التقدیم وتقنیة الیوم، اإلنجلیزیةالمستخدم في اللغة  (you)التي تعني كلھا الضمیر 

technique) زیة الجملة اإلنجلی فيالترتیب العادي  أن ذلك النحویة،المعكوس للصیغ توظیف ال من خالل
وللحفاظ  ،لوبیةأسغراض ألتالعب بالترتیب لكن شكسبیر غالبًا ما ی المفعول بھ،الفاعل والفعل والحدیثة ھو 
  الوزن.و على التَْقفِیَة

یتصل ھذا الجانب بالبعد الجغرافي أو المكان  :)Diatopic Variation( التمییز المكاني للسان
تخدامات االس التي تعني المكان)، ما معناه "تمییز اللغة وفقاً للمناطق الجغرافیة، من أجل تحدید Topos(من 

. فلكل منطقة جغرافیة لھجة خاصة بھا، ولیس من الضروري أن تكون ھذه اللھجات 80الناتجة عن ذلك"
  متباعدة أو متقاربة فیما بینھا.

  عیاریة.اللھجات: جمیع اللھجات المتفرعة عن اللغة الم -
  .81اإلقلیمیة: لكل إقلیم خصائصھ اللغویة (معجمیة وصوتیة في الغالب) -

ومثال ذلك كلمة (قبعة) التي لھا أسماء عدیدة في مختلف البقاع العربیة، فمنھا (البرنیطة) أو 
 (القبعة) وأ تونس والمغرب، و(الشفقة) في العراق، و(القبوع) (الطاقیة) في مصر ولبنان، و(الطربوش) في

أن یطرأ ھذا النوع  ) الفرنسیة في الجزائر. كما یمكنchapeauالسعودیة، و(الشابو) المشتقة من ( باللھجة
إسبانیة اإلسبانیین  أو، 82مقارنة بفرنسیة الفرنسیین) من التنویعات على الجانب الصوتي (فرنسیة الكیبكیین

ة باللغة مقارنفي الوالیات المتحدة المتداول بھا  اإلنجلیزیةأو حتى اللغة ، المكسیكیین مقارنة بإسبانیة
. وتوجد اختالفات جوھریة في اللغة الواحدة وفي لھجاتھا تبعاً لتغیر الھندأو في في بریطانیا اإلنجلیزیة 

البریطاني بین المتكلم  (Lexical differences)المكان، وبإمكاننا أن نذكر ھنا االختالفات المعجمیة 
مقابل  (holiday)، و(apartment)مقابل  (flat)مثل  األشیاء نفسھاتسمیة عند األمریكي ونظیره 

(vacation) ،)وtrousersمقابل ( )pants(الصوتیة  الختالفات؛ وا(Phonological differences) 
، )=nɪr/near=AmE/(و )rnɪə/near==BrE/(األخیر للكلم كما في  )-(rمنھا نطق حرف 

 (laboratory)كما في  من الكلمة موضع النَّْبر، و)=hɝːthurt=AmE/(و )hɜːt/hurt==BrE/(و
(BrE=/ləˈbɒrətəri/-AmE=/ˈlæbərətɔːri/)، و(cigarette) (BrE=/ˌsɪɡ.ərˈet/-
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AmE=/ˈsɪɡ.ə.ret/) النحویة  واالختالفات؛(Syntactic differences) توظیف األفعال المساعدة مثل 
(Modals) في على السؤال في اإلنجلیزیة البریطانیة كمااإلجابة عند  فعلاستعاضة عن الك (BrE=A: 

Are you coming with us? B: I might do.) مقابل (AmE=A: Are you coming with 
us? B: I might)لحروف الجر مثل االستعمال المتباین ، وJane) toI talked =(BrE  مقابل(AmE=I 

Jane) withtalked و ،weeks) forI haven’t seen her =(BrE  مقابل(AmE=I haven’t seen 
weeks) inher  .وغیرھا من األمثلة  

یرتبط ھذا النوع من التمییزات بالعالمات  :)Distratic Variation( التمییز الطبقي للسان
 التي تُعّرف) a sociolect( اللغویة الخاصة بالعوامل االجتماعیة، وعادة ما یؤسس ذلك للھجة اجتماعیة

یم الطبقي وبموقع في التقس "اختالفات من النوع الطبقي، بمعنى أنھا ترتبط بھویة اجتماعیة وثقافیة، بأنھا
اللغویة لدى المجموعات والفئات الموجودة في المجتمع،  ویدرس ھذا المتغیر االستخدامات .83للمجتمع"

  .، وال الغني یتكلم مثل الفقیرم مثل المزارعرئیس الجمھوریة، والمھندس ال یتكل فالعامل ال یتكلم مثل
بموجب الجنوسة  أي ویسلط ھذا التمییز الضوء على التنویعات وفقاً لألنواع الدیمغرافیة،

)Gender) والعمر ،(Age) والعرق ،(Race إلخ. ولكل نوع من ھذه األنواع لغتھ الخاصة، فلغة الذكور...(
)Males) تختلف عن لغة اإلناث (Females() واألمر كذلك بالنسبة للغة الشباب ،youth مقارنة بلغة (

في كتابھ الماتع (لغات العالم): "إن كل جھاز كامل للتفاھم  Meillet). یقول مییھ middle-agedالكھول (
بالنطق، أي كل لغة، تتعرض ألن تنقسم المجموعة البشریة المتكلمة بھا إلى جماعات جزئیة یشعر كل منھا 

الداللة و بأن لھ في استعمال ھذه اللغة ذوقاً خاصاً متمیزاً من الناحیة الصوتیة ومن ناحیة الصرف والتركیب
ف بھ، ویسھل من خاللھ تمییزه ونسبتھ إلى جماعتھ الجزئیة الخاصة. وھكذا تعرض للغة نفسھا تقسیمات یعر

 تمرالمس التغیر ویعكس التمییز الطبقي للسان .84فرعیة تبعاً لتقسیم المتكلمین بھا إلى جماعات صغیرة [...]"
 مضبوطة، )Social Hierarchy( ینبني على أساس ھرمیة اجتماعیة عند الجماعة اللسانیة الواحدة الذي

  البشریة. وصارمة في الكثیر من المجتمعات بل
 The( یتصل ھذا التمییز بالموقف :)Diaphasic Variationالتمییز المظھري للسان (

Situation،( ویوصف بأنھ "دراسة قدرة المتكلمین على تعدیل طریقتھم في الكالم تبعاً لألشخاص 
تختلف عن تلك التي یستخدمھا الواحد عمل  أثناء غداءفاللغة المستعملة ، 85المختلفة"المخاَطبین واألنشطة 

منا أثناء تناولھ الطعام مع أصدقائھ. ویُبرز ھذا المعطى بوضوح مسألة اختالف المنجز اللغوي بسبب وجود 
من عدمھ (رفع الكلفة وعدم التمسك ) Formality(اإلجراءات الشكلیة والتقالید المتبعة  رسمانیةال

 (The Five Clocks)في كتابھ  Martin Joosحیث صنّف مارتن جوس  ،)informalityبالرسمیات 
كما ھو مبیّن في  )tonesطبقات الصوت  (أو التعبیرتحاكي أنماط خمس درجات من الرسمانیة في سلم 

  :  86الجدول أدناه
  المكافئ العربي  نمط التعبیر ودرجتھ

1 .Frozen formal  (فصیح جداً/متصلب/قح) 
2 .Formal  (فصیح) 
3 .Informal  (غیر فصیح/شبھ فصیح) 
4 .Colloquial  (عامي) 
5 .Vulgar (or slang)  (سوقي) 



   د/ محمد أمین دریس 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                                                                                      824

أمثلة على ذلك من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة كما ھو مبّین  Hasan Ghazalaویعطي حسن غزالة 
  :87في الجدول التالي

  الترجمة العربیة  المثال  نمط التعبیر ودرجتھ
1 .Frozen formal  ‘Be seated’ (اجلس) 
2 .Formal  ‘Have a seat’ (تفضل بالجلوس) 
3 .Informal  ‘Sit down, please’ ( سمحت اجلس لو ) 
4 .Colloquial  ‘Feel at home’  استریح/ارتاح(خد راحتك/(  
5 .Vulgar (or slang)  ‘Sit bloody down!’  )على قلبك اقعد في مكانك/انقبر/انضرب(  

فقولنا  ،ة بین المتكلمینالتواصلی-ةقف االتصالیاتتصل بالمومتنوعة  وتعكس الرسمانیة تمظھرات
 mais qu’est-ce(?یختلف عن قولنا ) mais que faites-vous monsieur(? باللغة الفرنسیة مثالً 

que tu fous( ،وقد نفھم منھ أن الُمخاِطب إنسان خلوق  بسبب أن األول یتراوح بین الفصیح جداً والفصیح
أو أّن لبساً ما قد حصل  مكانتھ، أو لكبر سنھ أو عنھ،بوصفھ أجنبیاً  الُمخاطَب إماالشخص  رومحترم یقدّ 

ل من الُمخاِطب أما الثاني فأسلوب سوقي یوحي بأن ك .بینھما في موقف لم یخرج عن األطر الرسمیة
 الموقف لیس وأنّ  لسانھ،وأن الشخص الُمخاِطب غیر لبق كالمھ وسلیط  والُمخاطَب یعرفان بعضھما جیداً،

فیھ تكلف أو تصنع ألن األمر ال یعدو أن یكون حدثاً مألوفاً بین شخصین تربط بینھما روابط اجتماعیة معینة 
ویصطلح على ھذا النوع  حرفي لغتھ الخاصة بھ،ولكل نشاط مھني أو (عائلیة، حمیمیة، صداقة...). 

فلغة األطباء تختلف عن لغة رجال الشرطة من حیث المعجم  )،The Jargon( أو 'اللغة المھنیة' 'الرطانة'
"أثر النشاط االجتماعي  دراسة إلى Zellig Sabbetai Harrisولقد نادى زلیغ سبیتاي ھاریس والتراكیب.

 Bronislaw كما اعتبر برونیسالو كاسبر مالینوفسكي فیھ، والمنجز 88اللغوي"والمھني على األسلوب 
Kasper Malinowski  ّ89وإن مواقف العمل ھي التي تمدنا بالتنویعات اللغویة اللغة ضرب من العمل، أن.    

 على نحو حصري، إنھ یعكس، :)Diamesic Variation( التمییز القناتي/الوسائطي للسان
/ fopaldirالمرتبطة باللغة الشفویة والمكتوبة عبر قناة اتصالیة معینة. ومثال ذلك عبارة /تلك التنویعات 

 il( مقابل (Instant messaging/IM)أو االمراسالت الفوریة  (SMS)ائل الجوال في رس التي تكتب
ne faut pas le dire( لمتغیر ا ویعمل ھذا .الھاتف عبر المحادثاتأو  اإللكتروني التي قد تستخدم في البرید

ة االجتماعي، وماھی والوضع الزمكانیة، لتصنیف األشخاص المتكلمین، ومن مختلف الزوایا مثل كمعیار
ریقة فنحن ال نتحدث بالط المختلفة (الموقف/القناة). الشخص نفسھ بموجب استخداماتھ للغة في األنشطة

الیوم  يف یة والخطابیة من ساعة إلى أخرىبل قد تتعدد الوضعیات الكالم ظروف حیاتنا، نفسھا في جمیع
من نحاور؟ ومخرجاتھ:  )The Situation of Communication( بحسب الموقف التواصلي الواحد

  ماذا نقول؟ بما نتحاور؟ أین ومتى؟...  
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  خاتمة:
انحة ساللغة االجتماعي لیشّكل  إّن دراسة التنمیط اللھجي من خالل ما قدمھ المنھج التنّوعي في علم

یتجسد من خاللھا البعد التواصلي بمكوناتھ ومكنوناتھ، حتى  لسبر أغوار المظاھر اللسانیة المتنوعة التي
ة "اجتماعی ومن ثمة فھم مسألة مستوى الفرع ال على مستوى األصل (اللھجة ال اللغة)، وإن كان ذلك على

 (الفئة االجتماعیة، الوسط ومخرجاتھ غويومقاربة جمیع األسس التي تحكم الفعل الل فھماً نوعیاً، اللغة"
التعلیمي، الممارسات االجتماعیة الوظیفیة، اللغة األم، الثنائیة والتعددیة اللغویة،  االجتماعي، المستوى

صفھا حاضنة مكانتھا بو مقاربة تأصیلیة ال تحصیلیة تحفظ للھجات السیاسات اللغویة...) التخطیط اللغوي،
ة التعبیریة اللغوی تكتنزه من صنوف الثراء المتنوعة، وتبرز جوانبھا الخفیة وما یة،للذاكرة الثقافیة الجمع

  والفنیة التداولیة.
 إذ سیشكل وقد یفتح ھذا الموضوع الباب واسعاً أمام الدارسین لسبر أغواره ومن زوایا مختلفة،

ي على المستویین النظر الكبیرة التي یمنحھا بالنسبة لھؤالء المعین الذي ال ینضب نظراً لإلمكانیات
القمینة بتحلیل الخطابات المختلفة على ضوء التنمیط اللھجي، وتكییف المناھج  واإلجرائي، منھا إیجاد السبل

المنھج النفسي، تحلیل  البحثیة التي تتماشى مع ھذا الموضوع (المنھج اللساني، المنھج الوصفي،
   ویضعھ ضمن اإلطار العلمي القویم. االرتجال واالبتذال، نالمحتوى...)، والدفع بھ قدماً على نحو ینأى بھ ع

  وقد أفضت ھذه الدراسة إلى ما یلي:
ضرورة العنایة بالمبحث اللساني االجتماعي بنظریاتھ ومقارباتھ المتنوعة، والتنبھ التام إلى جمیع العناصر  -

د ة بسبر أغوار اللھجات عنالتي تدخل في تخریج اللغة، ومنھ الحرص على تلقین الطالب الطرق القمین
  واألبعاد التي تحتكم إلیھا في التواضع كما في التداول. الجماعات اللسانیة كافة،

  قائمة المصادر والمراجع:
  -دراسة في البنیة الصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة-فطیمة داود، اللَھجة الَجَزائِریَّة  -

ARKİYAT MECMUASI, Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL ÜNIVERSITESI, Sayı XVI, 
2010/1, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5019, 2011.  

 .2005، 4أنتوني ِغِدْنز، علم االجتماع، ترجمة وتقدیم فایز الُصیّاغ، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط -
  .1986اإلسكندریة، د ط، محمد عاطف غیث، علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة،  -

- Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Collection Tel., Editions Gallimard, 1967. 
  .2011، 1ماكس فیبر، مفاھیم أساسیة في علم االجتماع، ترجمة صالح ھالل، المركز القومي للترجمة، القاھرة، مصر، ط -
 .1996، 1اللّغة، تعریب عبد الوھاب تزو، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، طبیار أشار، سوسیولوجیا  -
نایف خرما، أضواء على الدراسات اللّغویّة المعاصرة، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني  -

 .1978)، 9للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، (
 .2005، 1لعربي، فقھ اللغة العربیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، طعبد الكریم مجاھد، علم اللسان ا -
  .2013، 2أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، منشورات كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، ط -
  لمجاالت، نور الوحدة، التداولیة: عالقتھا بالعلوم األخرى تطبیقاتھا بغیرھا من ا -

Ta’rib, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan, No 1, Vol 4, 2016. 
دیوان أطلس المعجزات للشاعر صالح الخرفي أنموذجا، -عبد اللطیف حني، التداولیة اإلبداعیة في الشعر الثوري الجزائري  -

(عدد خاص بأشغال الملتقى  12العدد رقلة، و-، كلیة اآلداب واللغات، جامعة قاصدي مرباحAL ATHARمجلة األثر 
  .2011الدولي الرابع في تحلیل الخطاب)، سبتمبر 

  .1988، 1ھادى نھر، علم اللغة االجتماعي عند العرب، َدار الغُصون، بیروت، لبنان، ط -
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ة الفكر، مجلة دوریة تصدر كل ثالثمحمود فھمي حجازي، أُصول البنیَویَّة في ِعلم اللغة َوالّدراَسات االثنولوجیَّة، مجلة عالم  -
  .1972 ویونی -مایو -أشھر عن وزارة اإلعالم في الكویت، العدد األول، المجلد الثالث، أبریل

ُخلود الُعموش، الخطاب القرآني دراسة في العالقة بین النص والسیاق، جدارا للكتاب العالمي/عالم الكتب الحدیث،  -
 .2008، 1عمان/إربد، األردن، ط

ه)، الخصائص، تحقیق محمد علي الّنجار، دار الكتب المصریّة والمكتبة العلمیّة، القاھرة، 393أبو الفتح عثمان ابن جّني (ت  -
  . 1957، 1ط

  .1972عبده الراجحي، فقھ اللّغة في الكتب العربیّة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د ط،  -
لحمید الدواخلي ومحمد القصاص، المركز القومي للترجمة، القاھرة، سلسلة میراث الترجمة، ج. فندریس، اللغة، ترجمة عبد ا -

  .2014، 1889العدد 
  .1990، 2د. ھدسون، علم اللّغة االجتماعي، ترجمة محمود عیاد، عالم الكتب، القاھرة، ط -
اسة في المفھوم وآلیة البحث، مجلة الباحث عبد القادر علي زروقي، الجماعات اللسانیة من منظور علم اللغة االجتماعي در -

  .2018، سبتمبر 35ورقلة، العدد -في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح
  .1976، 1مصطفى لطفي، اللّغة العربیّة في إطارھا االجتماعي، معھد اإلنماء العربي، بیروت، ط -
انیّات، مجلة التراث العربي، مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، مازن الوعر، صلة التراث اللَغوي الَعربي باللس -

  .1992 یولیو -، تموز12، السنة 48دمشق، العدد 
  .1993، 2عبد الغفار حامد ھالل، اللھجات العربیة نَشأةً وتطُوًرا، مكتبة وھبَة، القاھرة، ط -
یة، األبعاد الداللیة للمنطوق المحلي الغزواتي أنموذجا، أطروحة بن عبد الواحد محمد، التطّور الّداللي في اللّھجات العرب -

لمسان، ت مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في علم اللھجات، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، جامعة أبي بكر بلقاید
 .2016الجزائر، غیر منشورة، 

موس المحیط، تحقیق مكتبة تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، ه)، القا817مجد الدین محمد بن یعقوب الفَیُروزآبادي (ت -
  .2005، 8مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

طھ علي حسین الدلیمي وسعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اتجاھات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، عالم الكتب، األردن،  -
  .2005، 1ط

-ALاللسان الحدیث تحلیل ونقد ألھم مفاھیمھ ومناھجھ، مجلة اللسانیات عبد الرحمان الحاج الصالح، مدخل إلى علم  -
Lisaniyyat د ت.1، المجلد 1، معھد العلوم اللسانیة والصوتیة، الجزائر، العدد ،  

میشال زكریاء، األلسنیة (علم اللغة الحدیث): المبادئ واألعالم، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  -
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   :الملخص

تھدف الشعریة إلى البحث في النظام اللغوي للنصوص األدبیة بغیة استكشاف األنساق الداللیة المتواریة في 
النص، حیث تمكن القارئ من التسلل إلى أعماق النص مسترشدا بمنھجیة علمیة تجمع بین علم اللغة وعلم األدب، 

ستكشاف األبعاد المختلفة المتضمنة داخل النص. وموظفا جملة من النظریات العلمیة واألدبیة التي تساعده على ا
والعنوان باعتباره نصا موازیا یختزل مدلول النص ویقدمھ للقارئ مضغوطا مثقال بجملة من الوظائف واألدوار 

 ال تتوقف عند حدود التفسیر الذي یقدم المعاني جاھزة، بل تبحثالتي ومنفتحا في الوقت ذاتھ على القراءة التأویلیة 
وار النص عن دالالت ال متناھیة تطیل أمد مقروئیة النص. وھذا البحث مقاربة تحلیلیة لشعریة العنوان في في أغ

ناء تلك أثر العنوان في ب یتتبعروم الكشف عن الروابط الداللیة بین العنوان والنص، ویروایة اعترافات أسكرام، 
 البنیة الداللیة.

  روایة. ؛داللة ؛نسق ؛عنوان ؛: شعریةالكلمات المفتاحیة 
Abstract: 

Poetics aims to research the linguistic system of literary texts in order to explore the 
semantic patterns hidden in the text, so that the reader can sneak into the depths of the text, 
guided by a scientific methodology that combines linguistics and literary science, and 
employing a set of scientific and literary theories that help him to explore the different 
dimensions contained within the text. The title, as a parallel text, reduces the meaning of the 
text and presents it to the reader, pressurized and burdened with a number of functions and 
roles, and at the same time open to interpretive reading that does not stop at the limits of 
interpretation that provides ready meanings, but searches in the depths of the text for endless 
connotations that prolong the readability of the text. This research is an analytical approach to 
the poetics of the title in the novel of Askram's Confessions, which aims to reveal the semantic 
links between the title and the text, and to show the effect of the title in building that semantic 
structure 
Key words: Poetic; Title; Layout; Indication; Novel. 
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  مقدمة:
 من الرغم فعلى ،Les Paratextes النصیة بالعتبات مسبوقة غیر عنایة الحداثیة الدراسات عنیت

 عم أكبر باھتمام حظیت أنھا إال والعربیة، منھا الیونانیة القدیمة األدبیة الدراسات في المعلن حضورھا
 لسطحیةا البنیة حدود یقف عند الذي التفسیري العامل مستوى من مھمتھا تانتقل حیث الحدیثة، المنھجیات

التي  لقارئا حاجةلیلبي  العمیقة، البنیة مستویات في الذي یبحث التأویلي المشروع مستوى إلى للنص،
  النص المتعددة وإعادة بنائھا مع كل قراءة.ارتقت بدورھا إلى تفكیك بنى 

 عملت حیث النص، عوالم اقتحام على المساعدة العناصر أھم أحد أنواعھا بمختلف العتبات ھذه وتشكل
 ألولیةا بالخیوط یمسك المتلقي تجعل التي "المداخل بمثابة: فھي القرائي، الفعل وتوجیھ ضبط على

المكون األول المخول  وھي النص، من القارئ یعالجھ ما وآخر أول ھيو. 1المعروض" للعمل واألساسیة
 وإجراء النص، لداخ الحواریة لتفعیل األولیة األسس بذلك لتشكل ومتلقیھ، النص بین التواصل جسور لھ بناء
  أوسع. نطاق على والمؤلف القارئ بین ثم جھة، من والقارئ النص بین الحوار

 لألنظمة غةالل علم على تقوم التي المنھجیة الدراسة" :باعتبارھا النقدي الخطاب یقدمھا التي والشعریة
 بین تجمع علمیة بمنھجیة األدبي األثر قراءة ساعد على، أي أنھا تُ 2األدبیة" النصوص علیھا تنطوي التي
 إلبداعیة:ا العملیة أطراف تُمّكن التي واألدبیة العلمیة النظریات من عدد أكبر وتوظف األدب، وعلم اللغة علم

 كالھأش في األدبي الخطاب تمیز التي والممیزات الخصائص عن الكشف من والمتلقي الرسالة، المرسل،
 لیةالعم إلى القارئ توجھ التي الكامنة األنساق اكتشاف أو األدبیة "دراسة إلى تھدف إذن فھي ومضامینھ

  الخطاب. أشكال من غیرھا وما تمتاز بھتھا بالبحث في مكونات لغ ،3النصوص" ھذه أدبیة بھا یتفھم التي
عز الدین  للروائي أسكرام اعترافات لروایة النصیة العتبات على تطبیقیة مقاربة إلى البحثھذا  ویسعى 

 واسطتھاب ویتمكن الداللیة. النص بنیة إلى الوصول في القارئ یوظفھا موازیة نصوصا باعتبارھا ،میھوبي
 يتال ئلةاألس في محاولة لإلجابة عن البنیة. تلك إدراك في والنص العتبات بین المتبادلة األدوار ضبط من

 لیحی من ھو النص أم ؟النص فھم على القارئ تحیل ما ھي العتبات ھل يھو، اءة أي نص أدبيرق اھتثیر
 لتيا اآللیات ھي فما النص، داللة عن كشفطاب العتبات دور أساسي في اللخ كان وإذا العتبات؟ فھم على

 اور:مح ثالثة خالل من عنھا اإلجابة البحث یحاول أسئلة ؟وص داللیالنصا مقاربة في الخطاب ھذا یوظفھا
  النصیة: العتبات حول نظریة مفاھیم -1

 نظریة ھاب أناطتھ الذي األساس للدور نظرا النقاد، عبارات حولھ وتنوعت النصیة العتبات مفھوم اتسع
 دالالتھا، وإدراك األدبیة النصوص قراءة في مضى وقت أي من أكثر علیھا یعول أصبح حیث الروایة

قبلیا  خارجیا،و داخلیا النص تكتنف التي الوظائف المتعددة الملحقات تلك ھي العام بالمعنى النصیة والعتبات
 كتابا النـص من یجعل ما كل "فھي ،إنتاج أدبي أو فكري قابل للتداولك وتصنفھ وجنسھ شكلھفتحدد وبعدیا، 

 إلى النقاد اھتمامات Barth Roland بارت روالن لفت وقد ،4الجمـھور" إلى أعم بشكل أو قرائھ إلى میقدّ 
 تاحيالمف السؤال الدارسون جعلھ الذي نبدأ؟ أین من التأسیسي الشخصي تساؤلھ "طرح حین عتباتال ھذه

 تھاأھمی العتبات ھذه وتكتسي. 5النص" بحضور ستمأل التي األولى اإلشارة لكونھ النصیة، العتبات لدراسة
ھي و ،النص على للتعرف األولیة المبادئ للقارئ تقدم التي فھي النـص، فھم إلى األول الموجھھي  من حیث

 المحیط النص ؛قسمین على وھي ، والتنقیب في حفریاتھ.رصة الولوج إلى فضاءاتھ المتعددةف ھل حتیت التي
Peritexte، الالحق النص أو الفوقي والنص Eptexte، النص. في التأویل عجلة یدیر القسمین وكال  
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 حد لىع والمتلقي والناشر المؤلف من كل إنتاجھا في یشترك التي العتبات وھي :المحیط النص -1-1
 إلى النصي للنسیج بالنسبة موقعھا أو األدبي، األثر فضاء داخل اندماجھا درجة باعتبار وتنقسم سواء،

 لعنوان،ا": قبیل من الغالف صفحة فضاء تؤثث التي العناصر مجموع في ویتمثل خارجي قسم قسمین؛
 م،الرسو الزخرفة، التزیین، أشرطة الغالف، صورة الجنسي، التعیین المؤلف، اسم الفرعي، العنوان

 كاإلھداءات، داخلي وآخر بھ، والتعریف المنتج عرض عنمسئول ال ھوو .6األخیرة" الصفحة ومحتویات
 لیة،السف الحواشي الھوامش، الداخلیة، العناوین التوجیھیة، النصوص التقدیمیة، الخطابات التمھیدات،

 ھاظائفو تعدد یفسر العتباتھذه  في والتنوع التعدد وھذا التذییالت، ومختلف للعمل، المذیلة الحواشي
 موقعھ عینوت غیره، عن تمیزهو عنھ وتدافع وتحمیھ وتسمیھ النص تسیج التي "فھي مجاالتھا،في تداخل الو

 الفضاء أو المركزي المتن إلى العبور تؤمن ذلك، على عالوة وھي ،7 اقتنائھ.." على القارئ وتحث جنسھ في
 إلى للولوج الرئیسیة "البوابة Gérard genette جینیتجیرار  یقول كما أدق بتعبیر إنھا للنص، الداخلي

 بواسطتھا التي وھي ،8جمالیتھ" مواطن وإدراك لعبتھ أسرار وتلمس متاھاتھ على والتعرف النص بھو
 .ملئھا ئالقار لیتولى النص بھا یحتفظ التي الداللیة البیاضات أو الفراغات اكتشاف من القارئ یتمكن
 ارجخ نص وھو البعدي، باالستھالل جینیت جیرار یسمیھ ما أو الالحق، النص أو :الفوقي النص -1-2
 أنواع وھو ي،والتلق التألیف مستوى على إنتاجھ ویتم دالالتھ، عن والكشف ھفاعلیة في تأویل، إال أن لھ النص
 الغیر، مخطوطات الشخصیة، المخطوطات الحوارات، الصحفیة، االستجوابات " :أھمھا من كثیرة

 النصوص من النوع ھذا أھمیة وتكمن ،9 الشھادات.." االعترافات، العلمیة، البحوث الخاصة، المراسالت
 شاركتھم ینفي أو یثبت كأن العتبات ھذه بعض إزاء مسؤولیتھ من والحد اإلبداعیة الكاتب رھانات رصد في
 ھذا نأ أو قولھ، أردت ما بالتحدید ھذا لیس :"یقول كأن أقوالھ بعض على یستدرك أو الغالف، تصمیم في
   األدبیة. ھویتھ معالم ورسم الكتاب مقاصد تحدید في كبیر بشكل تساھم كما .10للنشر" موجھا یكن لم
 نع الصادرة الیومیة الرائد جریدة في أسكرام اعترافات روایة المؤلف بھ خص الذي التقدیم ذلك ومن 

 الموازیة النصوص من النوع ھذا إنتاج ویتم .2012 سبتمبر 22 بتاریخ: واالتصال، لإلعالم الرائد مؤسسة
 لوفمخ عامر كتب ما نحو على النص لقراءة نتاجا فیكون األكثر، وھو التلقي خطاب مستوى على أیضا
أو ما فعلتھ  السیاقي، النقد إطار في 11التخییل"، وظالل الذاكرة تداعیات أسكرام "اعترافات عنوان: تحت

 على اعلمی بحثا یكون أوعماریة حاكم في مقلھا الموسوم "شعریة العنوان في روایة اعترافات أسكرام"،  د.
 المؤلف یضاأ ینتجھا وقد والتحلیل، بالنقد عموما الروائي الخطاب تتناول التي الكثیرة العلمیة البحوث غرار
   حوار.. عقد أو ما، توضیح طلب أو باستجواب، أو توقیع، بطلب إما المتلقي من بدافع ولكن

 ،مداه وتفتح األصل، النص تخصب فھي مصاحبة نصوصا تعد العتبات ھذه فإن أخرى جھة ومن
 المجال وتفتح األنطولوجي، بعده تؤكدباختصار  أنھا أي الحضوري شكلھ وترسم جدیدة، حیاة فیھ وتبعث

 العاري النص نسمي أن ویمكن بحال، عنھا أن یستغني للقارئ یمكن الولذلك  ،القراء بین وتداولھ النتشاره
  راء.البت القصیدةالنص الشعري، أي  على قیاسا األبتر بالنص دونھا من سردي نص وجود أمكن إن عنھا

 لقدیما النقد تداولھا التي لتلك مغایرة مصطلحات موظفا العتبات علم الحدیث العربي النقد درس وقد 
 "ھي بالقول: وعرفھا یقطین سعید حیثیاتھ بحث الذي Paratextualité والمناصة المناصصات كمصطلح

 خالل من بینھما العالقة وتتحدد ،Paratexte والمناص النص ھو الرئیسان وطرفاھا ذاتھا، التفاعل عملیة
 ربطت كشاھد األصل النص لبنیة مجاورة تأتي وھي بذاتھا، ومتكاملة مستقلة نصیة كبنیة المناص مجيء
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 نصیة بنیة مأما أنفسنا لنجد ...التجاور طریق عن الصفحة في واحد لفضاء شغلھما أو التفسیر، نقطة بینھما
  .12والتأمل" البحث خالل من باألولى لھا عالقة ال جدیدة

 ائفھوظ منھما لكل تخصص التي االستقاللیة تلك النص، عن المناص استقاللیة یؤكد بذلك وھو
 النص، نع داللتھا في تماما مستقلة بنیة المناص كون إن تكاملیة. عالقة بینھما العالقة وتجعل بھ المنوطة

 لتيا العربیة للقصیدة بالنسبة الشأن ھو كما المناص، لھذا حاجة دون األدبي األثر قراءة إمكانیة إلى مرده
 لسردیة،ا للنصوص بالنسبة وارد غیر ذلك كان وإن العنوان، عتبة ذلك في بما عتبة ألي وزنا تقیم تكن لم
 ال كان وإن العتباتي الخطاب أن النقاد یعتبر ولذلك العربي، النقدي الفكر في عالق منھ شيء بقي قد أنھ إال
 في أقفوس للنص. مكمال دورا یبقى دوره وأن النص، عن وداللیا بنائیا مستقلة نصیة بنیة أنھ إال منھ، بد

 ھذه أن ارالعتب وذلك النصیة. والخاتمة النصیة، الفاتحة العنوان، ھي: رئیسیة عتبات ثالث عند البحث ھذا
  والداللي. التركیبي المستویین على النص مع تداخال العتبات أكثر ھي الثالثة

  أسكرام: اعترافات روایة في العنوان شعریة تجلیات -2
 وقد ،یھف وتأثیرا بالنص تأثرا وأشدھا شھرة وأكثرھا أبرزھا فھو النصیة، العتبات العنوان یتصدر

 ،13أویلھا"وت استنطاقھا قصد العمیقة النص أغوار إلى للولوج المحلل بھ یتسلح أساسیا "مفتاحا النقاد عده
 األمر ة.الالمتناھی التأویل احتماالت على منفتحة النص داللة تجعل التي بالطریقة یصاغوتقرر عندھم أن 

 ربما" : قال حین التعریف، من انطالقا العنوان خطاب مع التعامل بصعوبة یقر جینیت جیرار جعل الذي
 مجھودا ویتطلب القضایا بعض الموازي للنص آخر عنصر أي من أكثر یطرح للعنوان نفسھ التعریف كان
 من رأكث مركبة شبھ مجموعة الغالب في ھو النھضة، منذ نعرفھ كما العنواني الجھاز أن ذلك التحلیل، في

 بھ أقر الذي التعامل صعوبة مبدأ كان وإذا ،14"طولھا بالضبط تمس ال تركیبة وذات حقیقیا عنصرا كونھا
 تعقیدا أكثر العنوان خطاب جعلت التي األسباب عن بالتساؤل النقدي الحقل في الفاعلین بال شغل قد جینیت

 أسباب، عدة إلى ذلك رد التساؤالت تلك عن اإلجابة حاول حین La Titrologie العنونة علم فإن غیره، من
 لیةوقاب مرونة أكثر المفھوم جعل الذي األمر العنوان، لملفوظ الواسعة المعجمیة الداللة طلیعتھا في وعد

   للتمطیط.
 یقال علن: في: فقال وَعنَنَ  وَعنَا، علََن، مادة 15مواد: ثالثة تحت العنوان لفظ منظور ابن ذكر فقد

 نَّ وعَ  وُعْنواناً..، ویَُعنُّ  یَِعنُّ  الشيءَ  عنن:عنَّ  في وقال ُعْنَوانُھ. الكتاب وُعْلَوان َعْنوْنتَھ إذا الكتاب َعْلَوْنتُ 
 لكتابا عنوان عنا: في وقال إلیھ. وصرفتھ لھ عرضتھ أي لكذا وأعنَْنتُھ وَعنَْنتُ  وُعْنَواناً..، َعنًّا یَُعنُّھ الكتاب
كن یمو عنوانا. واْعنُ  وَعنَّْوتُ  ..وَعنَّْنُت. وَعنَّْیتُ  الكتاب َعْنوْنتُ  لغات: وفیھ المعنى من ذكروا فیما مشتق
 إلیھ، وصْرفھ الغیر، على الشْيء عْرض :فيوفق ما ذھب إلیھ صاحب اللسان المادة ھذه داللة  توزیع

 داال ومعنى لھ، وسمة الشيء على أثرا وجعلِھ بھ، التصریح وعدم بھ، والتعریض وارتفاعھ، وظھوره،
   علیھ.

 فتعددت انللعنو المفھومي المعنى على بظاللھ ألقىوتشعباتھا  العنوان للفظ المعجمیة الداللة تعدد إن
 النص اخلد أنیطت بھ التي واألدوار إلیھ، أسندت التي الوظائف كثرة تعقیداتھ في وزاد ،وتنوعت تعریفاتھ

 لھا عنون التي المعمقة دراستھ في Leo Hockالناقد  ومن التعاریف الجامعة للعنوان تعریف وخارجھ.
 وتعین تصور لسانیة عالمات مجموعة "فقد عرفھ بالقول ھو ،Lamarque de Titre العنوان" بـ"سمة
 النص لمضامین اختزاال تعتبر التي العنوان داللة إلى منھ إشارة وھي ،16للنص" العام المحتوى إلى وتشیر
 وھ فقال: النص ىمستو على العنوان یؤدھا التي الوظائف جملة على مركزا أخرى مرة وعرفھ عام، بشكل
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 الجمالي ھمضمون إلى واإلشارة تعیینھ أجل من النص بدایة في تُثَبت أن یمكنھا اللسانیة الدالئل من "مجموعة
 واإلشھاریة التعیینیة الوظیفة على یؤكد التعریف ھذا خالل من وھو ،17المقصود" الجمھور جذب أجل من

 النص دبیةأ بإظھار تعنى التي الشعریة الوظیفة على األساس في یبنى العنوان مكون أن إلى وینبھ للعنوان
   الخطاب. وجمالیة

 القائم السیمیائي المنھج منحى فیھ نحى الذي Roland Barthبارت روالن تعریف یرد السیاق وفي
 قیةأخال قیما طیاتھ في یحمل سیمیائي، داللي نظام عن عبارة "العنوان فقال: الدالة العالمات أساس على

 الطابع اعلیھ یغلب العالم، برؤیة مشبعة دالة بعالمات مضمنة مسكوكة رسائل وھي وإیدیولوجیة، واجتماعیة
 مشفرة، رسائل عن عبارة أصبح العنوان أن حیث جوھریة قضیة بارت تعریف ویتضمن .18اإلیحائي"

 لداللةا وإظھار الشفرة فك القارئ فیتولى واالجتماعیة، األخالقیة والقیم اإلیدیولوجیات من منظومة تحمل
 الوقت فسن في معھ ومتداخال عنھ مستقال األصلي للنص مباینا نصا أصبح العنوان أن یعني ما المستترة،

  والفنیة... والداللیة التركیبیة المستویات جمیع في
 النص نبی یتردد القارئ یجعل وظائفھ في تعدد من صاحبھی وما الشكل بھذا العنوان مفھوم اتساع إن
 لمضغوطةا للمعاني بسطا فیھ لیجد النص على العنوان یحیلھ فبینما المغیبة، الدالالت عن بحثا والعنوان

 النص، سننل المفككة الشفرات عن فیھ لیبحث العنوان على النص فیحیلھ یعود العنوان، خطاب مستوى على
 ھال مستقلة بنیة بوصفھ العنوان إلى فیھ ینظر مستوى :19مستویین في العنوان یقرأ أن القارئ على یحتم مما

  النص. مستوى على للداللة منتجا بوصفھ إلیھ ینظر ومستوى الخاص، الداللي اشتغالھا
 ص،الن قراءة على المحفزة العناصر أھم من والوظیفي البنائي الزخم ھذا كل مع العنوان أصبح لقد

 "لقد النص. قراءة خالل من إال أجوبة لھا یجد ال التي األسئلة من عدد مع لوجھ وجھا القارئ یضع حیث
 القلق من یھف یثیره وما والتضلیل اللبس من لدیھ یحدثھ بما لھ ومقلقا للقارئ مثیرا بذلك العنوان أصبح

 نبی لحوار التأسیس قصد الكاتب یوظفھا حواریة تقنیة أضحى أنھ ذلك .20النص" مع تعاملھ في والحیرة
 كل عند تھيلین فشیئا شیئا لھ یتفتح ثم لقاء، أول عند قارئھ عن یتمنع بات النص وحیث والقارئ، النص
 اعترافات ایةرو في العنوان من نوعین بمقاربة البحث ویقوم ثراء. وأكثر فاعلیة أكثر یكون تأویل إلى قراءة

   ھما: أسكرام
 رابطالت إلى ذلك ویرجع النص، مقاربة في فاعلیة األكثر النصي المكون وھو : الخارجي العنوان -2-1

 الحدیثة، اتالنظری تقتضیھ ما مع صالبة ازدادت والتي ،النص وبین بینھ القائمة العضویة والعالقة الكبیر
 بالنص ویاعض ارتباطا مرتبط "العنوانمرتاض: المالك عبد الناقد یقول ذلك وفي باآلخر، یفسر أصبح حیث
  النص. ھو والعنوان العنوان ھو النص فیكون 21ودقة". بأمانة ویعكسھ معھ یختلف وال فیكملھ یعنونھ الذي

 ،22أسكرام" "اعترافات ملفوظ وھو للروایة الخارجي للعنوان الداللیة المقاربة فإن تقدم ما على وبناء 
 رافاتاعت الكلمتین: ھاتین مدلول یختزل حیث العنوان، یسمى مكون في مضغوط كامل نص عن ستسفر

 كرةف لتمطیط امتداد ھي إنما النص في المتكونة "الدالالت ألن وذلك الروایة، نص تضمنھ كلما وأسكرام
 تلفة،المخ القراء إلدراكات تتسع التي والمعاني المركزة بالدالالت ألفاظھ تتسم الذي ،23العنوان" ومفردات

 على فتةبالال أشبھ العنوان یصبح حیث مطابقة، عالقة حینئذ والعنوان النص بین الجامعة العالقة وتكون
 ریفھتع في قطوس بسام إلیھ أشار ما وھو الجدران، خلف یتوارى ما لقارئھا تكشف التي التجاریة الواجھة
 فمن .24النص" لقراءة منھ البد أولي ومدخل مكتنزة، طاقات ذات داللیة الفتة "العنوان یقول: حین للعنوان

  الكاتب. توجھات لھ وتتكشف عام، بشكل النص مضامین للقارئ تتبین العنوان خالل
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 المؤلف، اسم ةعتب وتعلوه بیسیر الوسط فویق یأتي أو الغالف ظھر یتوسط ما غالبا الرئیسي والعنوان
 جملة ديیؤ بحیث أسكرام، اعترافات روایة في النحو ھذا على وضع وقد (روایة). التجنیس بعتبة متبوعا

 ةالوظیف أو واإلغواء، اإلغراء ووظیفة الشرح، الوصف، التجنیس، التسمیة، كالتعیین، الوظائف؛ من
 قراءة لمنتجا على اإلقبال لغرض علیھ، الفني اإلكراه وممارسة المتلقي، انتباه لفت بھا یناط التي اإلشھاریة

   التالي: الشكل یبینھ كما العنوان وظائف رصد ویمكن 25وإنتاجا،
 1الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

 الكامن ةاللغ سحر وتبرز جمالیة مسحة العنوان على تضفي االعترافات كلمة فإن داللتھ حیث من وأما
 الكاتب حضور وتستدعي 26الحدیثة. باالعترافات یسمى ما على القارئ تحیل إذ ،رمزیا بعدا وتعطیھ فیھ،

 تطرق من أول یعد الذي ،Jean –Jacques Rousseau 1712-1778 روسو جاك جان الفرنسي
 وھذه ،الذات مفھوم في جذریا تحوال بذلك أحدث وقد ،Les Confessions كتابھ في االعترافات لموضوع

 ،27"هللا إلى ال الناس إلى تتوجھ دینیة، ال إنسانیة "اعترافات النقدي المنظورزاویة  من ھي االعترافات
  الذات. وإثبات األنا تمجید ھو منھا فالغرض

 قدعلى قمة من قمم جبال األھقار و علموھو  التارقیة اللھجة من معرب منطوق فھو أسكرام ظوأما لف
 یقول ینح الروایة نص في المعنى ھذا إلى الكاتب أشار وقد للعنوان، الرمزي البعد في لیوغل الكاتب وظفھ

 الجبلیة أسكرام قمة من قریب فندق بناء ھوسمان أدولف یدعى ألماني رجل اختار 2037 ربیع "في الراوي
 اسالن فیھ فرأى األسطوري الجبل لقمة مشابھة معماریة ھندسة لھ واختار باالس أسكرام اسم علیھ وأطلق

 یجعل ما ھو واألساطیر للرموز المتداخل التوظیف وھذا .28آخر" سیاحیا بعدا األھقار منحت معماریة تحفة
 لتفاصیلا تختصر التي الكلمات وھو شاملة، معاني تحوي عمیقة أبعاد على تنطوي كلیة "داللة العنوان داللة

 تخیارا لھ تتیح القارئ ذھن في حاضرة الدالالت تلك تظل بحیث .29والنھایة" البدایة وھو األشتات، وتجمع
 والى ،30 لیال.."ق بتحملي أنصحكم ..علیكم. ثقیال أكون االفتتاحیة"ربما الجملة من للنص قراءتھ في التأویل

 احثینالب واعترافات أسكرام عن بعیدا ألنام بیتي إلى فأعود النازا صالح أنا "أما جملة آخر عند ینتھي أن
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 ةالمبعثر المعاني أشتات وجمع كلھ، النص بداللة أحاط قد بذلك العنوان ویكون .31المر" للبوح مساحة عن
  فیھ.

 األفعال، دلب لألسماء الكاتب توظیف سر عن البحث إلى فتأخذنا العمیقة العنوان بنیة في البحث وأما
 مةس االسمي التركیب أن والمالحظ وظیفي؟ بعد أي لھ لیس خیارا كان أم مدروسا فنیا اختیارا كان وھل

 السردیةف الشعریة، أو السردیة منھا سواء میھوبي الدین عز عند األدبیة الكتابة في العنوان مكون في بارزة
 جداف،والم النخلة الشعریة: الدواوین كعناوین والشعریة .،.وإرھابیستان. التوابیت، الروایات: كعناوین
   ..المالئكة. أسفار طاسیلیا،
 إلكراهل خاضع اختیار ھو بل اعتباطیا، یكون أن یمكن ال الوتیرة بھذه االسمي التركیب توظیف إن

 لما أللفاظا یتخیر وھو الكاتب أن ذلك للكاتب، اللغوي للمخزون الوقت نفس في واستثمار والجمالي، الفني
 من لكلماتا تحملھ بما الشعریة والقدرة التواصلیة القدرة موقع من اللغة مع التعامل على عینھ "تكون یكتبھ

 ائفبالوظ ومثخنة بالدالالت حبلى األلفاظ تكون حیث العناوین كتابة عند السیما ،32وإیحاءات" دالالت
 ھو النص، دالالت كشف في تسھم التي المكونات أحد بوصفھ العنوان إن العنوان. إلى المسندة المتعددة
 القارئ بھ یمد بما وذلك ،33الداللي" الرمزي وفضاءه النص أغوار نقتحم عبرھا بالنص، تحیط عتبة "بمثابة

 للروایة. الداللیة البؤرة تمثل التي التیمة عن الكشف على تساعده تأویلیة آلیات من
 راقواالستغ المعنى في الثبات من االسمي التركیب بھ یوحي لما جاء األسماء توظیف من الغایة إن

 داللة قییدت شأنھا من التي المكان ومحدودیة الزمان قید من اللفظ داللة تتحرر بحیث األلفاظ، لمعاني الداللي
 من بوابل ئالقار لتمطر الداللي الفضاء في طلیقة حینئذ الكلمة وتسبح بآخر، أو بوجھ محدودة وجعلھا اللفظ
 عترافاتا ملفوظ خالل من فالكاتب النص، قراءة على تحملھ التي الحیرة بظالل علیھ وتلقي التأویل وجوه

 وما Confessions اعترافات بكلمة قارئھ یغري إذ الفني، الضغط من نوعا المتلقي على یمارس أسكرام
 عنيت فماذا الجماد أسكرم إلى إسنادھا رمزمیتھا من ویزید وثقافیة دینیة إیحاءات من الكلمة ھذه بھ توحي

 جعلھ نم العنونة علم إلیھ یھدف ما وھو المنتج قراءة نحو منجذبا نفسھ القارئ لیجد جبیلة، قمة اعترافات
  العنوان. وظائف أھم إحدى La Fonction de Ductive اإلشھاریة أو اإلغرائیة الوظیفة

 اعترافات" الرئیسي العنوان عن تتفرع فرعیة عناوین سبعة على الروایة تشتمل الداخلي: العنوان -2-2
 نم واحد اعتراف باعتباره كل من جزء ھو منھا عنوان فكل الجزئیة، عالقة بینھا العالقة تؤطر أسكرام"
 ـوراتـ - الكعبة: أستار على الفجیعة -والجدران الشاعر - الزانـة عین - أمود تین وھي: اعترافات مجموعة

  األخیر. النبي رماد -األبدي الماء قدیس -بــورا
 فقد ،العنوان كتابة في االسمي التركیب خیار عن یحد لم الروائي أن األولى الوھلة من القارئ ویدرك

 ألسماءا بھ توحي لما جاء األفعال، بدل لألسماء الكاتب وتوظیف اسمیة، جمال كلھا الداخلیة العناوین جاءت
 العناوین لھذه یةالنحو البنیة إلى وبالنظر األلفاظ. لمعاني الداللي واالستغراق المعنى في الثبات من وتراكیبھا

 وذكر متعددا، أو واحدا یكون قد الذي le Thème إلیھ المسند منھا حذف ثبحی ناقصة اسمیة تراكیب نجدھا
  التالي: النحو على التركیب فیكون أیضا المسند ھو المحذوف یكون أن ویمكن ،le Rhem المسند

   أمود تین ھذه الجملة: تقدیر ویكون أمود) تین (............... إلیھ: المسند حذف -
  .ھذه تقدیر الجملة: تین أمود ھي ویكون ........)...... حذف المسند: (تین أمود -

 فإنھ ن،العنوا خطاب بھا یتمیز التي االختصار خاصیة إلى فباإلضافة ودالالتھ وظائفھ الحذف ولھذا
 نص تجعل والتي الحذف یحدثھا التي الداللیة الفراغات بملء مطالبتھ خالل من التأویل مجالت للقارئ یتیح
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 كسر وھو للمسند والتأخیر التقدیم آلیة تنتجھ ما إلى ذلك یضاف احتماالت. عدة على داللیا منفتحا العنوان
 عةالمواض من الكلمة "تحریر خاللھ من یتم اإلسنادیة الجملة طرفي بین تدافع عنھ یتنج النثر لعادة

 ليالدال الحشد تجبر العالقات من شبكة في الكلمات ھذه لتدخل الكالم تركیب وإعادة Code االصطالحیة
 بالرؤى ملیئة جدیدة آفاق لتأسیس Codes السنن وتجاوز القواعد كسر خالل من وذلك البروز على

 قدروالم المسند ھو المحذوف حیث الكعبة أستار على الفجیعة ملفوظ ذلك من ویستثنى .34واالحتماالت"
 وخبر مبتدإ من تتكون كبیرة نحویة جملة فھو التركیب، حیث من آخر استثناء العنوان ھذا یشكل كما بكائنة،

 داللتھ من الحدو اإلیحائیة وظیفتھ من التقلیل شأنھ من العنوان ألفاظ في البسط وھذا المبتدأ خبر جملة) (شبھ
   سابق. رمذكو إلى المتلقي ذھن تصرف التي الفجیعة ملفوظ في العھدیة "ال" توظیف مع خاصة التأویلیة،

 المشار ةاالسمی الجمل معظم تنشده الذي الثبات أن یجد العناوین لھذه الداللي االستقراء بعد القارئ أن غیر 
 يف توحي العناوین لھذه المشكلة المفردات داللة أن ذلك القارئ، على التمویھ إلى یھدف ثبات ھو إلیھا

 فیھا، تلجیع ما وكل التوارق قبائل ألنطروبولوجیا توظیف ھو آمود فتین النص، داخل دائبة بحركیة معظمھا
 تبدي ةمركب بدالالت األلفاظ حّمل قد الكاتب فیكون التحریریة، الثورة لتاریخ استدعاء ھو الزانة وعین

 مستوى على یسل القراءة بفعل تتكشف أن تلبث ال التي المتخفیة الدالالت تلك آخر، عنھ وتخفي وجھا للقارئ
   كلھ. النص مضمون مستوى على بل فحسب، العنوان
 الرئیسي، العنوان وظائف عن تخرج ال مجملھا في وھي الوظائف، من جملة الداخلي العنوان یؤديو

 من كثرأ الوظائف ھذه ببعض یختص منھما كال تجعل بینھما تربط التي والتخصیص التعمیم داللة إن إال
 "وھي رھا،غی من أكثر الداخلي للعنوان الوصفیة الوظیفة على التأكید إلى جینیت جیرار دفع ما وھو غیره،

 من تمكننا ألنھا الواصفة اللسانیة الوظیفة في Joseph Bisa بیزا جوزیف فیھا ودقق حقق التي الوظیفة
 ھةج من الرئیسي وعنوانھا الداخلیة والعناوین جھة، من وفصولھا الداخلیة العناوین بین العالقة ربط

 وتورا كعبة،ال أستار على الفجیعة الزانة، عین التالیة: الداخلیة العناوین نستنطق ذلك عل وكمثال .35أخرى"
 والقائم غرب شرق للصراع تأطیرھا خالل من وذلك قویا، ارتباطا الرئیسي بالعنوان ترتبط فنجدھا بورا،
 جرى؟ ولماذا جرى؟ وكیف جرى؟ عما للتاریخ مساءلة إال ھي ما واالعترافات اآلخر، نفي أساس على

   األسئلة. لتلك اإلجمالیة اإلجابة ھي العناوین ھذه وتكون
 الحص األشرم، أبرھة مثل تاریخیة شخصیات توظیف خالل من بمضامینھا العناوین ھذه ترتبط كما

 مثل تاریخیة أحداث واستدعاء ،Charle de foukou فوكو دي شارل المغیلي، الكریم عبد األیوبي، الدین
 الصراع ذلك رتؤط التي ..العالمیین. التجارة برجي سقوط النوویة، التفجیرات الصلیبیة، الحروب الكعبة ھدم

 بین ليالدال الرابط تقویة لغرض وذلك والمستقبل، الحاضر الماضي، الثالثة؛ الحكي أزمنة یخصب الذي
  الداخلي. والعنوان النص مضمون

 یثح من وذلك ، واإلحالة التخصیص ووظیفة الشارحة الوظیفة أیضا الداخلي العنوان وظائف ومن
 لفظي كن أن نتبین ھذه الوظیفة فویم الرئیسي، العنوان أي العمیقة البنیة تشرح سطحیة بنیة عن عبارة ھو
 استدعاء ھو ظن توظیف ھذا اللفإمن حیث  الھقار، لمنطقة التاریخیة بالذاكرة تحرش ھوإذ ، "آمود تین"

ي، وأیضا على العنوان الرئیس اإلحالة من نوعا اتضمنم العنوان بذلك فیكون ھینان، تین التاریخیة للشخصیة
 مة"قی وللماء موحل،ال صحراويال فضاءذلك ال في الماء عنصر الذي یوظف ،"األبدي الماء قدیس" ظلف

 الثنائیة ھذه الستیعاب ودفعھ القارئ إغراء فیتم ،36الصحراوي" الشعبي المخیال في وأسطوریة دینیة
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 نع للحدیث الروایة من الجزء ھذا تخصیص یرید الروائي وكأن والماء، الصحراء بین القائمة الضدیة
 التالي: بالشكل التالیة الوظائف جمع قد الداخلي العنوان فیكون األسكرام. فضاء

  -2 الشكل
 
 
 
 
 
 

 ولالفص من فصل كل أن العتبار وذلك الخارجي، العنوان وظائف من تأخذ العناوین ھذه أكثر أن ویالحظ
   مستقلة. راویة األصل في ھو الروایة لھذه الستة

  النصیتین: والخاتمة الفاتحة -3
 لقمنط من لھ ومؤسس للنص مواز فھو العتبات، خطاب ضمن النصیتین والخاتمة الفاتحة تندرج

 ھذا علىو عنھا، اإلجابة النص یتولى التي المحوریة األسئلة على واشتمالھ للنص المحوریة للقضیة طرحھ
 دخالم اعتماده ضرورة على والتأكید الخطاب ھذا بمقاربة عنایتھا الحدیثة النقدیة الدراسات بنت األساس

 یقالطر یمھد مما أخرى، جھة من والفكریة الفنیة واختیاراتھ المؤلف توجھات على ومؤشرا جھة، من للنص
 تلو واحدةال مكامنھا لھ تتبدى التي التأویلیة المقاربة واستجداء المتعرجة، النص مسالك لدخول القارئ أمام

 لشغفھم" وذلك القدیمة اإلغریقیة البالغیة الدراسات إلى العتبة بھذه النقدي الخطاب اھتمام ویرجع األخرى.
 التقابل ھذال ومراعاتھم اإلغالقات، وانتقاء االفتتاحیات، واختیار النھایات، وتشذیب البدایات بتھذیب البالغ

 إنف السمع، یقرع ما أول "ألنھ االبتداء بحسن العربیة البالغة اھتمام إلى أیضا ویرجع ،37بینھما" الحاصل
 نكا وإن ورفضھ، عنھ أعرض ذلك بخالف كان وإن جمیعھ، فوعى الكالم على السامع أقبل ذكرنا كما كان
   النصیة. للعتبات اإلغرائیة الوظیفة مسمى تحت العنوان نظریة تورده ما وذلك .38الحسن" غایة في

 إلى المفضیة العتبة من تبدأ نصیة نقطة" بأنھا النصیة الفاتحة تعّرف :incipit النصیة الفاتحة -3-1
 وھي ،39ص"الن في إستراتیجي موضع فھي النص، المستوى في ھامة قطیعة أول بحدوث وتتنتھي التخییل،

 السرد دھاعن یبدأ التي الحدود عند وتنتھي فقرات، إلى تمتد قد بل النص أول في تكتب جملة مجرد لیست
 "أول إنھا یثح من وذلك العنوان، صیاغة بعد الكاتب اھتمامات قائمة في الثانیة المرتبة في وتأتي التخییلي،

 فھي ولذلك ،40العقول" تدبیر فیھ یجول میدان وأول القلب، إلى یصل معنى وأول األذن، إلى یدخل شيء
 بعض جعل لذيا الحد إلى یسیر غیر زمنا فیھا التفكیر عند یتوقف وقد العنوان، یقلقھ ما بقدر للقارئ مقلقة
 حیث مخیلتھ، في الفني العمل ینضج أن بعد "إال فیھا یفكر ال فالكاتب العسیر، بالمیالد كتابتھا یشبھ النقاد

 یاغاتوص لمفردات محددة ثم أوال، وأفكاره للنص المحتوى على دالة مفاتیح وأبعاده وخفایاه أجواؤه تصبح
 صیاغة في الروائي یوظفھا التي المفردات أن نستخلص ھنا ومن ،41ثانیا" وصیاغتھا االستھاللیة الجملة
 الرموز نم تشكیلة إلى تتحول ألن القابلة القوانین من منظومة ھي بل ألفاظ، مجرد لیست االفتتاحیة الجملة
  النص. داخل

 وألن م"،علیك ثقیال أكون "ربما التالیة بالجملة یفتتح الراوي نجد االعترافات نص إلى وبالرجوع
 لوعي أو یمةللث المعادل ھي الروایة افتتاحیة في ترد التي الجملة فإن ووظائفھا اللغة خالل من یفكر الروائي
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 إلى یرتش التي المرجعیة الشفرة تعتبر الجملة ھذه فأن وعلیھ النص، داخل المتواریة والقیم الشخصیة
 النص قالنطال األساسیة الركیزة وھي بالشخصیات. عنھا المعبر النماذج إلى وتحیل بعید من ولو الموضوع

 الخاتمة، في ىحت والتحكم الضبط بمھمة تقوم بل الروایة، لموضوع التمھید على فقط تقتصر ال فھي وتنامیھ.
 الذي الشيء تعرف أن ھو كتابا تؤلف عندما تجده شيء "آخر بـأن القول إلى Pascal باسكال دفع ما وھو
 لتألیفا بدایة من فیھ یفكر ویجعلھ الكاتب یضني االفتتاحیات ھذه كتابة أن أي ،42البدایة" في وضعھ یجب
 القارئ جدی أن ویمكن منھا، مختلفة باعتبارات أنواع عدة إلى النصیة االفتتاحیات وتتنوع ینتھي. أن إلى
   یھا.ف الروایات تعدد وھو سابقا ذكرتھ الذي ذاتھ للسبب أسكرام اعترافات روایة في مثاال منھا نوع لكل

 الشخصیات فیھا توجد التي الروائیة النصوص مع االفتتاحیة ھذه تتناسب األصوات: المتعددة االفتتاحیة -أ
 الروایة ھذه تكون ما وغالبا نظرھا، وجھة من األحداث شخصیة كل تروي بحیث متواز بشكل واألحداث

 المستقبلو الحاضر مع الماضي الزمن فیتقاطع والمكانیة الزمانیة المستویات تتعدد حیث المحاور، متعددة
 تتجلى كوھنا الواقعیة. الكثافة مع الرمزي العمق فیتحد واألسطوري، المتخیل مع الواقعي المكان ویتداخل
 ما ھذاو االنتظار أفق في أمل وخیبة الرؤیة في تشظ من القارئ لدى تحدثھ بما النصیة الفاتحة شعریة
 إمامكم افياعتر ...قلیال بتحملي أنصحكم ...علیكم ثقیال أكون "ربما أسكرام: اعترافات روایة على ینطبق

 ،االعتراف وھي للنص النواة الفكرة إلى واضح بشكل تشیر فھي ، 43غیر.." ال صیني دیك بیضة یكون قد
 ففي ي،المتلق لدى الضبابیة خلق إلى تھدف التي المفارقة خالل من السرد خلخلة یتعمد الروائي أن غیر
 ھذا بأن لھ قرفی یرجع والتحمل، الصبر من كثیر إلى یحتاج ثقیال االعتراف یكون أن باحتمال یثیره حین

 یحیل الذي طورياألس للمتخیل استدعاء الدیك وبیضة الدیك، ببیضة ویشبھھ یسیرا شیئا إال لیس االعتراف
 "كانت عودی ال ثم مرة یعطي البخیل في أمثالھم من عبید: أبو قال كما القدیم الثقافي الموروث على القارئ
   برد: بن بشار قال عمره.. في واحدة بیضة یبیض الدیك أن یزعمون فإنھم ... الدیك" بیضة

  44الّدیكِ  بیَضةَ  تجَعلِیھا وال ُعوِدي واحدةً  الّدھرِ  في َمّرةً  ُزْرتِنا قد
 لصورةا وتوظیف المتخیل، إلى الواقع من االنتقال المتلقي ومحاولة الداللیة المفارقة ھذه خالل فمن

 الرؤیة كونتت موحدة، داللیة بوتقة في الكل ھذا مفردات بین والربط األسطوري، المخیال في بالنبش الذھنیة
 لفاتحةل اإلغرائیة الوظیفة ضمن التفاعل ھذا ویندرج الحكائي، المتن أحداث فلكھا في تجري التي الكلیة

  للنص. القراءة بمواصلة القارئ تغري حیث النصیة،
 كزةمر إشارة وتتضمن واحد، محور أو فكرة حول االفتتاحیة ھذه تدور للبنیة: المحوریة االفتتاحیة -ب

 القارئ ستدرجوت والتعمیة الغموض تتقصد بل البنیة ھذه عن عادة تفصح ال أنھا غیر الفكریة، النص لبنیة
 مع ھذا ویتفق واالجتماعي، النفسي البعد ذلك في مراعیة النص أحداث غمار في بھ لتزج فشیئا شیئا

 ار.الوق علیھ یبدو الكوبي "ھذا الراوي: بقول االفتتاحیة تبدأ حیث ،45والجدران" "الشاعر نص افتتاحیة
 الرجل وقف وحین بالنزالء، الغاصة القاعة في مكانھ لنعرف الجھات كل في نظرنا علیھ، نودي حین

 ءوسھمر على یضعونھا السكر قصب مزارعي نرى ما كثیرا كنا التي كتلك قبعة رأسھ على وضع بھدوء،
 لیھع ھادئ، كوبي، األوصاف: من بجملة فافتتح بالوصف، السرد تقنیة الكاتب وظف فقد .46الحر" أیام

 لىع االفتتاحیة ھذه تعمل كما النص، فضاء بتخصیب خاللھا من لیقوم قبعة. رأسھ فوق یضع الوقار،
 عيبمزار فیھا تشبھھ للشاعر رسمتھا التي الصورة خالل من انتظاره، أفق وكسر القارئ أمل تخییب
 متعددة سائطو إلى تحتاج صورة أمام نفسھ یجد الشاعر، شخصیة إلى العنوان یحیلھ حین ففي السكر قصب
   الشاعر. شخصیة تشكیل یتم حتى
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 یضفي بانورامي بطابع وتتمیز صفحات، عدة على تتمدد التي االفتتاحیة وھي الموسعة: االفتتاحیة -ج
 یأتي الذي الفصل عن فضال الروایة فصول لكل التقدیم في لتتشعب یؤھلھا ما االستیعاب قابلیة علیھا

 لواقعیةا والروایة التاریخیة الروایة االفتتاحیة ھذه وتؤطر كامل. فصل معالم ترسم لعلھا بل لھا مباشرا
 أستار على جیعةالف افتتاحیة ترد االفتتاحیة من النوع ھذا على وكمثال ما، لواقع الفكریة بالبنیة تعنى التي

 تقدمو وقف، حتى علیھ، نودي إن فما واالعتراف، المكاشفة كرسي من قریبا اإلسباني یكن "لم الكعبة:
 ة،نحیف جانبھ، كانت امرأة أذن في ھمس ثم ذلك، سبب الناس یفھم فلم مكانھ. إلى عاد ثم الكرسي نحو

 تمتزج لوحة االفتتاحیة ھذه فترسم ،47.".البیضاء. سترتھ ونزع أخرى مرة وقف ثم سمراء، بشرة وذات
 الفنیة، نینبالقوا المحكومة المتخیلة البنیة مع اإلنسانیة التجارب واقع إلى المرتھنة الواقعیة البنیة فیھا

 بین لعجائبي،ا والخرافي العقلي بین واألدبي، العلمي بین المسافات وتنعدم واأللوان األشكال فیھا فتتقاطع
 وسعیھ النص مع تواصلھ في القارئ لدى الالوعي حالة لتوقظ واألسطوري، الواقعي والمستقبلي، الماضي

 نأ یتوقع لما باإلیحاءات ومثقلة داللیا، متقاطعة رامزة وشخوص وأمكنة أزمنة من معالمھ؛ الستكشاف
 یضعھو احتماالت، عدة على منفتح القارئ انتظار أفق یجعل ما وھو النص. خبایا في القارئ یستكشفھ

  التأویلیة. النص عوالم إلى لیعبر االنطالق منصة فوق
 قدیما والبالغیین النقاد باھتمامات االفتتاحیة الجملة حظیت وكما :excipit النصیة الخاتمة -3-2

 ،اقتضائھا في شددوا الذین البالغیین عند أحظى كانت وربما النصیة، الخاتمة كذلك حظیت وحدیثا،
 ألنھا لكوذ غیره، من والنص القارئ بین التواصلیة العملیة نجاح عن المسئول األساسي المكون واعتبروھا

 التقصیر، نم قبلھ فیما وقع عساه ما جبر وصفنا كما مختارا كان فإن النفس، في ویرتسم السمع، یعیھ ما "آخر
 القول على النقاد حمل ما وھذا .48قبلھ" ما محاسن أنسى وربما ذلك، بخالف كان مختار غیر كان وإن

 یبقى ما آخر فإنھا خاتمة، بأحسن كالمھما یختما أن والناثر الشاعر على " فأوجبوا الخاتمة، تحسین بحتمیة
 األلفاظ اختیار فیھا المؤلف فیراعي .49األحوال" غالب في الكالم سائر دون حفظت ربما وألنھا األسماع، في

 السرد، ھایةبن الوقت نفس في ومؤذنة الفاتحة، نظیرتھا مع متناسبة الخاتمة تجعل التي المركزة الداللة ذات
 ما إلى وفتش للنفوس معھ یبقى ال حتى الكالم، بانتھاء السامع إیذان مع البدیعة، المعاني من تتضمنھ" بما

  وجمالیة. داللیة أبعاد ذات الخاتمة وظیفة فتكون ،50بعد" یذكر
 رالكثی بال شغلت وقد عندھا، النص یتوقف التي النقطة فھي االصطالحي، مفھومھا حیث من وأما

 بدأت أین فمن النھایة ھي النصیة الخاتمة كانت وإذا یوجد؟ ال شيء عن نتحدث كیف فتساءلوا النقاد من
 في ثاری ذاتھ اإلشكال فإن نبدأ أین من بسؤالھ النصیة الفاتحة إشكال أثار قد بارث روالن كان وإذا النھایة؟
 وخیارات لسردا مجاالت فتح في استراتیجیا بعدا تأخذ االفتتاحیة الجملة أن فكم ننھي؟ أین من النصیة الخاتمة
 النص عم التعامل وتخصیص السرد، مجال غلق في ولكن أیضا البعد ذلك تأخذ الخاتمة الجملة فإن التأویل،

 مع لتعاملا كیفیة في النصیة الخاتمة تطرحھا التي الصعوبة وتكمن المعنى. وإدراك التأویل مستویات في
 لمیاع مفھوما أصبحت بل فحسب نصیة بنیة تعد لم فھي خاصة، النصیة والخاتمة عامة الروائي اإلغالق

 نھایةب القارئ تقنع التي الفنیة الضوابط من بجملة السرد إنھاء نقطة ویضبط .51الحكي نھایة بتنظیم یعنى
 في دثتح بأشیاء یعترفون اللیل كل قضوا كثیر، خلق أسكرام جاء" الراوي: قول القارئ تأمل فإذا الحكي.
 عن اتحدثو وھیروشیما والجزائر وغوانتنامو بورا وتورا والیمن وإسبانیا كوبا في الغرب، وفي الشرق
 من یتخلص الراوي أن یجد ،52 الالشيء..." وباسم هللا وباسم الرب باسم والقتل واالنتحار والخیانة الموت
 ندخا سحاب یكون أن بعد وأموت " النھایة: وتكون األحداث شتات ولم النص تلخیص یشبھ بما السرد
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 فیھا تتناھى درامیة نھایة ،53"أسكرام وداعا ...األخیر النبي أیھا الصحراء كل غطى قد باالس أسكرام
  النھایة. بقرب للقارئ یوحي مما متسارع، بشكل األحداث

 مسافةاللى ثالث مستویات، وذلك من منظور ع أسكرام اعترافات روایة في النصیة الخاتمة وتتوزع
 جملة موظفا یة،الھائ النقطة إلى للوصول القارئ یھیئ فالكاتب للسرد، الحقیقیة والنھایة النص بین الفاصلة

 ذهھ وتتمثل السرد. بإغالق القارئ تشعر التي اإلغالقیة، الوظیفة وخاصة النصیة، الخاتمة وظائف من
  في: المستویات

 قبل شكلبال لیوحي صفحات، ثالث من أقل في مقتضبا نصھ جاء وقد النھایات فصل وھو :األخیر الفصل -أ
 نھایة ھي ھذه أن على ضمنیة داللة ذات كلمات عنوانھ ملفوظ في الكاتب وظف وقد بالنھایة المضمون

 على یدل ما وھو رمادا، وخلفت انطفأت نار بوجود توحي رماد فكلمة ،54األخیر" النبي "رماد النص،
 آخر ھو ھذا أن القارئ منھا یفھم دالة عالمة وھي "األخیر" لملفوظ توظیفھ وأیضا الحكي، أحداث نھایة

 قالھ ما "آخر فرعي: بعنوان العنوان ھذا أرفق المؤلف أن ھو الداللة ھذه یؤكد والذي الروایة. فصول
 حیث لحكي.ا بنھایات المتصل السیاق في القارئ تضع الوقت نفس في وشارحة إخباریة ووظیفتھ النازا"

 دلواع أو تغیروا الناس بأن یوحي شيء وال أسكرام، إلى أیام ستة بعد "عدت الراوي: بقول الفصل یبدأ
 55یة."المنس النبوات بقایا عن رماده في فتشوا ھم وال ھوسمان أدولف فندق ملف أغلقوا ھم فال أمزجتھم من
   كالتالي: الدالالت فتكون النھایة بدایة ھي

 قبل. من بدئ ما إلنھاء تكون والعودة العودة، داللة -
 التقییمو طرحھ، تقدم لما التقییم تتضمن داللة وھي ..فتشوا. ھم ال ...أغلقوا ھم ال ...شيء ال النفي: داللة -

 النھایة. في یأتي عادة
 .أدولف موت فیھ أعلنت ...یكون أن بعد وأموت ..جمیال. الموت لیكون ...الموت عن تحدثوا الموت: داللة -

   النھایة. قرب ینتظر القارئ یجعل الوتیرة بھذا الدالالت ھذه فتوظیف النھایة، ھو والموت
 أنا "وأما الراوي: قول وھي للروایة، المادیة النھایة تحدد دالة، نھائیة وحدة آخر وھي النھائیة: الجملة -ب

 وأفكر مر.ال للبوح مساحة عن الباحثین واعترافات أسكرام عن بعیدا ألنام بیتي إلى فأعود النازا.. صالح
 إلى "فأعود فبداللة السرد نھایة فأما نھایات، كلھا األلفاظ داللة حیث ،56 الموت.." قبل تطفئني امرأة في

 النھایة هوھذ الموت". قبل "تطفئني الراوي موت فبداللة الروایة نھایة وأما أسكرام"، عن بعیدا ألنام بیتي
 حیث جدید، دسر بمیالد فتوحي تعود نھائي، بشكل السرد إغالق عن تعلن الذي الوقت ففي للقارئ، مضللة
 تقبلالمس ذلك المستقبل، الزمن على یدل الذي تـطفئني" أفكر، "أعود، المضارع الفعل یوظف الراوي

 وحكي جدیدة أحداث ثم ومن جدیدة حیاة إلى حضورھا یرمز التي المرأة یوظف كما الموت، إلى یمتد الذي
   متجدد.

 حدةو كأصغر وتصنف النص، في بیاض آخر تسبق التي الدالة اإلمالئیة العالمة وھي النھایة: نقطة -ج
 لروائي،ا المتخیل على الستار وإسدال السرد، نھایة عن الرسمي اإلعالن في وظیفتھا وتتمثل دالة نصیة

 "فالنقطتان ..موت.ال قبل "تطفئني الوظیفة، بھذه یخل متتالیتین نقطتین شكل على الروایة في مجیئھا أن إال
 تدل األخرى ھي العالمة ھذه فتكون ،الخ.".. محذوف كالم وجود على تدل إمالئیة عالمة المتتالیتان

 یاض،ب یلیھا ما أن باعتبار السرد نھایة على معلنة داللة تدل فھي آخر. بشيء وتوھمھ شيء على القارئ
   المتلقي. دور وبدایة المؤلف، دور نھایة على مخفاة داللة وتدل
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  خاتمة:
 عن نقبوالم العتباتیة، خطاباتھا في للشعریة المتلمس أسكرام اعترافات لروایة القارئ یستنتج

  یلي: ما خصوصیتھ عموما الروائي الخطاب علیھا یؤسس التي الممیزات
 وحوالب خصائصھ عن الكشف إلى الروائي الخطاب بھا یتوسل التي اآللیات أھم إحدى ھي الشعریة أن -1

 لما يالروائ الخطاب مكونات من غیره من أكثر الشعریة إلى یرتكز خطاب النصیة العتبات وأن بأسراره،
 بھ ديیھت كمرشد الكاتب یوظفھ موازیا نصا منھ تجعل التي الوظائف وكثرة الداللة كثافة من بھ یمتاز

 استكناهو الكامنة، النص دالالت استدراج في فعال بشكل ویسھم الوعرة، ومسالكھ النص دروب في المتلقي
   فیھ. المتواریة الداللیة األنساق

 یفتح فھو الداللیة، النص لبنیة الموضوعي المؤول أسكرام اعترافات روایة في العتبات خطاب یمثل -2
 یاتآل من یدیھ بین یضع بما الداللیة، المقاربة من القارئ ویمّكن المتعددة، التأویل وجوه على النص

   فیھ. المغیبة الدالالت عن والتنقیب النص أعماق في الغوص
 نتكا التي اإلرھاب ظاھرة رصدت درامیة رؤیة إلى ارتھن حداثي، نص أسكرام اعترافات روایة تعتبر -3

 عشرین.وال الواحد القرن وبدایة العشرین القرن نھایة صدرت التي األدبیة األعمال من للكثیر إلھام مصدر
 تقنیةب الواقعیة الروایة عن تمیزت أنھا إال وجزئیاتھ، مفرداتھ بكل الواقع عن تعبر كانت وإن رؤیة وھي

 أصبحت يالت العتبات خطاب بنیة في وخصوصا الحداثي، الروائي الخطاب انتھجھا التي الفنیة البناءات
 الدفق یجعل ما ووھ الجمالیة، والرؤى الداللیة باألنساق تعنى كما تماما والتركیبیة الفنیة بالمستویات تعنى

  وضوحا. وأكثر تجلیا أكثر بھا الشعري
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 : الملخص
ولھ وتح تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء عن واقع األمن االجتماعي في ظل تفشي وباء كرونا

األخیرة على النظام العالمي والصعید االجتماعي والمجتمعي سواء  التي خلفتھا ھذهوالتداعیات  إلى جائحة،
على نطاق المجتمع أو الفرد من خالل التأثیر على العالقات االجتماعیة واألمن االجتماعي لألفراد 
والمجتمعات على حد سواء، وذلك من خالل تزاید معدالت الفقر وتزاید وتیرة العنف بصفة عامة والعنف 

خاصة وتزاید البطالة، مع التطرق إلى المناطق الھامشیة والفئات المھمشة ووضعھا األسري بصفة 
  االجتماعي والذي ازداد صعوبة ومعاناة في ظل غیاب األمن الصحي واإلجراءات المتخذة لذلك.

  مجتمع الجائحة. ؛جائحة كرونا؛ جائحة ؛األمن االجتماعي الكلمات المفتاحیة:
Abstract : 

This study aims to shed light on the reality of social security in light of the outbreak of 
the Corona epidemic and its transformation into a pandemic, and the repercussions that the 
latter left on the global system and the social and societal levels, whether on the community or 
individual level, by affecting social relations and the social security of individuals and societies 
alike, This is through the increase in poverty rates, the increase in violence in general, domestic 
violence in particular, and the increase in unemployment, with reference to marginal areas and 
marginalized groups and their social status, which has increased in difficulty and suffering in 
the absence of health security and the measures taken to do so. 
Key words: Social security; Pandemic; Corona Pandemic; Pandemic community. 

  مقدمة:
یعتبر األمن االجتماعي الركیزة األساسیة لبناء المجتمعات الحدیثة وعامال رئیسیا في حمایة منجزاتھا 
والسبیل إلى رقیھا وتقدمھا، ألنھ یوفر البیئة اآلمنة للعمل والبناء ببعث الطمأنینة و یعتبر حافزا لإلبداع و 

ة علمیة ذات قیمة إنسانیة وحضاریة تناقلھا االنطالق إلى آفاق المستقبل، فلقد أصبح األمن االجتماعي ماد
المفكرون والمتخصصون والعاملون في الحقل االجتماعي في كتاباتھم  ومؤتمراتھم الفكریة، حیث أنھ ال 
یخلو مجتمع من الدعوة للمطالبة بتوفیر األمن للمواطن واتسع مدلول المصطلح لیشمل مفاھیم متعددة تتداخل 

 صادیةاالقتمل اإلصالح السیاسي وتحقیق  العدل والمساواة والحریة والكفایة مع مجمل أوضاع الحیاة لیش
  وغیر ذلك من القضایا الملحة.

األمن االجتماعي الذي أصبح مھددا وبكل أبعاده ومستویاتھ بظھور فیروس كرونا وتحولھ إلى جائحة، 
ي العالمي واإلقلیمي والوطني حیث أفرز ھذا األخیر غیاب األمن الصحي واختالل آلیات االجتماع اإلنسان
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والمحلي على حد سواء، لذلك نسعى من خالل ھذه الورقة البحثیة إلى التطرق إلى األمن االجتماعي في 
تداعیات جائحة كرونا على األمن  آراء العلماء والفالسفة، مقومات وأبعاد ومستویات األمن االجتماعي،

مي واالجتماع اإلنساني في زمن الحداثة والذي أصبح مھددا االجتماعي من خالل التركیز على النظام العال
، والتطرق إلى التداعیات االقتصادیة واالجتماعیة على الصعید المجتمعي 19بانتشار فیروس كرونا كوفید 

واالجتماعي من خالل تزاید معدالت الفقر والعنف وخاصة العنف المنزلي، وتزاید معاناة سكان المناطق 
  وآثار جائحة كرونا على المجتمع والفرد. ة تعاملھم مع الوباء،الھامشیة وكیفی

وما ھي التداعیات  ؟الجتماعي وما ھي مقوماتھ وأبعادهلذلك نطرح اإلشكال التالي: ما ھو األمن ا
  وما ھي انعكاسات وآثار الجائحة على الفرد والمجتمع؟. التي خلفتھا جائحة كرونا على األمن االجتماعي؟

 اسیةمفاھیم أس -1
األمن االجتماعي من المفاھیم المركبة لذلك یجدر بنا أن نعرف األمن  تعریف األمن االجتماعي: 1-1

واالجتماعي حیث جاء في معجم مقاییس اللغة لفظة األمن في اللغة لھا أصالن متقاربان أحدھما األمانة ضد 
َوھََذا اْلبَلَِد : لقولھ تعالى 2فیھ أھلھ، وأمن البلد اطمأن 1الخیانة ومعناھا سكون القلب، واألخر التصدیق

واألمن ھو ضد الخوف وبذلك فمعاني األمن في اللغة تدور حول السكون والطمأنینة  )،3(التین:  األَِمینِ 
  وزوال الخوف واألمان.

أما لفظة اجتماعي في اللغة فھي نسبة إلى االجتماع وأصلھ في اللغة من الفعل جمع ویدل على تضام 
وعلیھ فاألمن االجتماعي في اللغة ھي  ،4والجماعة ھي العدد الكثیر من الناس یجمعھا غرض واحد ،3الشيء

  االطمئنان وزوال الخوف والذي یحصل علیھ في جماعتھ التي تجمعھ معھا ھدف مشترك وتفاعل مستمر.
ق ومفھوم األمن االجتماعي في اإلسالم مفھوما شامال یستوعب كل شيء مادي ومعنوي، فھو ح

للجمیع أفرادا وجماعات مسلمین وغیر مسلمین، یشتمل على مقاصد الشریعة الخمس حفظ الدین والنفس 
  .5والعقل والمال والعرض المطلوب شرعا المحافظة علیھا

واألمن من المنظور اإلسالمي یبینھ القرآن الكریم في مواضع مختلفة لیشیر إلى معاني مختلفة منھا 
ن ُجوعٍ ) 3( فَْلیَْعبُُدوا َربَّ ھََذا اْلبَْیتِ : والطمأنینة والوثوق لقولھ تعالىاألمان وعدم الخوف  الَِّذي أَْطَعَمھُم مِّ

ْن َخْوفٍ  في ھذه اآلیة الكریمة تقدیم لغریزة الجوع على الخوف وبذلك األمان  )،4-3(قریش:  )4( َوآَمنَھُم مِّ
ائیة، فالحاجات عند الفرد تتدرج تبعا ألھمیتھا وتبدأ من من الخوف ینتج أوال من إشباع الفرد لحاجاتھ الغذ

  الضروریات والحاجات األساسیة للبقاء وصوال إلى تقدیر الذات.
األمن االجتماعي بأنھ الطمأنینة التي تنفي الخوف والفزع عن اإلنسان فردا وجماعة یعرف عمارة " 

  .6األخروي فیما وراء ھذه الحیاة الدنیا"في سائر میادین العمران الدنیوي، بل أیضا في المعاد 
"انتصار اإلنسان على نفسھ" واستشھد على ذلك  األمن االجتماعي على أنھ یعرف مصطفى العوجي

اھَا (: باآلیة الكریمة في قولھ تعالى  )9) قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاھَا (8) فَأَْلھََمھَا فُُجوَرھَا َوتَْقَواھَا (7َونَْفٍس َوَما َسوَّ
، ثم تعرض لمظاھر تاریخ الفكر االجتماعي التي تعزز فكرة أن اإلنسان اجتماعي بطبعھ )9-7(الشمس: 

كما وردت في كتابات "أرسطو وأفالطون والفرابي والماوردي وابن مسكویھ وابن خلدون ودوركایم" 
 :7وخلص إلى أن صراع اإلنسان ما زال یتجسد في

 ھتماماتھ وتطلعاتھ.نزعة فردیة تتركز حول ذاتھ كمحور ال 
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  نزعة اجتماعیة تدفعھ للتعاون مع غیره من الناس وال سبیل لحسم ھذا الصراع الذي یعتبر من
مقومات األمن االجتماعي والعدل ھو عدل نحو النفس وعدل نحو الغیر وحسب "مصطفى العوجي" ھناك 

 نسان لتحقیقھ.ارتباط وثیق بین العدل كقیمة أخالقیة باألمن االجتماعي كھدف یسعى اإل
أما مؤید العبیدي فیرى أن األمن مسؤولیة اجتماعیة بوصفھ ینبع من مسؤولیة الفرد تجاه نفسھ وأسرتھ، 

ربیة لیحل التحوالت في المجتمعات الع تتالتصبح جزءا من القانون السائد وبفنشأت أعراف القبیلة وتقالیدھا 
ین بدال من األعراف إال أن ھذا التحول لم یلغي دور القبیلة مفھوم الدولة محل مفھوم القبیلة واالحتكام للقوان

ركز ھذا التعریف على الجانب االجتماعي لألمن ویتجسد في مسؤولیة الفرد تجاه نفسھ وعائلتھ ، 8كلیا
  فمجتمعھ المحلي سواء كان تقلیدیا أو في صورتھ الحالیة.

زمة لحمایة المجتمع ضد كل ما یعوق وعرفھ الحربي" بأنھ األثر الناتج من جمیع اإلجراءات الال
األمن االجتماعي من خالل تعریف  9تقدمھ، ویحد من استمراریة حركتھ لتحقیق أھدافھ وفقا لقدراتھ المتاحة

  الحربي ھو كل اإلجراءات الالزمة لحمایة المجتمع بكل مكوناتھ.
اإلجراءات والبرامج "كل : ویعرف األمن االجتماعي حسب النظرة السیاسیة واالقتصادیة بأنھ

والخطط السیاسیة واالقتصادیة وغیرھا الھادفة لتوفیر ضمانات شاملة، تحیط كل شخص في المجتمع 
بالرعایة الالزمة، وتوفر لھ سبل تحقیق أقصى إشباع لتنمیة قدراتھ وقواه، وتحقیق أقصى درجة من الرفاھیة 

  ."في إطار من الحریة السیاسیة والعدالة االجتماعیة
ا عرف األمن االجتماعي بوصفھ نشاطا حیاتیا یعبر عن حالة من اإلحساس والشعور واالحتیاج كم 

داخل اإلنسان لمجموعة من الضمانات تكفل األمن واألمان والحمایة واالطمئنان في حیاتھ الیومیة وغده، 
لقانون رطة وتطبیق اوتلك الضمانات تتمثل في الصحة التعلیم والعمل والغذاء والسكن وأجھزة األمن من الش

ھذا التعریف یتضمن إشباع حاجات اإلنسان األساسیة ، 10وإیجاد نظام الضمان وبرامج التأمین االجتماعي
 واالجتماعیة والحمایة من المخاطر أو أي تھدیدات اجتماعیة أو طبیعیة أو إجرامیة أو اقتصادیة. 

 كل النواحي الحیاتیة التي تھم اإلنسان ولذلك فالتعریف اإلجرائي لألمن االجتماعي باعتباره یشمل 
المعاصر من اكتفاء معیشي اقتصادي استقرار حیاتي، فاألمن المجتمعي یسعى إلى تأمین الخدمات األساسیة 
لإلنسان وتشمل كل الخدمات اإلنسانیة والصحیة والمدرسیة والثقافیة والترفیھیة والتأمینات االجتماعیة 

 شخصیة، وتأمین الوقایة من اإلجرام واالنحراف وكل أنواع المخاطر والتھدیدات.والمادیة وتأمین الرفاھیة ال
 تعریف جائحة كرونا:  -1-2

: ھي انتشار وباء وأمراض معدیة بین البشر في إقلیم ما قارة مثال على نطاق Pandemic الجائحة
األسود من أكثر الجوائح العالم وھناك العدید من الجوائح المرضیة مثل السل والجدري، وكان الموت 

وھي كذلك  ،11المدمرة، ویكون الوباء جائحة عندما یحدث على نطاق یتجاوز الحدود الدولیة ویكون معدیا
االنتشار العالمي لمرض جدید یشمل العدید من الدول ویشیر البعض إلى أن مصطلح الجائحة یتحدى 

واحدة، كما یشیر أیضا إلى جانب سیاسي عبر  السیطرة، وھذا یفسر انتشاره دولیا وعدم انحساره في دولة
إیصال رسالة إلى الحكومات والمنظمات في جمیع أنحاء العالم بأن المرض أصبحت لھ تداعیات اقتصادیة 
وسیاسیة واجتماعیة على نطاق عالمي، وجائحة كرونا ھي وباء سببھ فیروس تاجي وھي أزمة تمس كل 

  . 12قطاع
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ة بحتة، أو ظرف صحي طارئ بل ھي تغیر فیزیولوجي مجھري، وجائحة كرونا لیست واقعة مادی
یلحق الذات اإلنسانیة والبنیة البشریة، فیھدد نمط الحیاة السوي فیھا بمجمل المؤثرات واألعراض التي 

    .13تصیبھا فتنشئ اضطرابا وظیفیا على مستوى الجھاز التنفسي البشري
صیب العدید منھم الحیوانات، لكن بعض وفیروسات كورونا ھي عائلة كبیرة من الفیروسات ی

فیروسات كورونا المتنقلة من الحیوانات یمكن أن تتطور وتتحول إلى فیروس كرونا بشري جدید یمكن أن 
-SARS-COV الجدید المعروف باسم ینتشر من شخص آلخر، حدث ھذا مع ما یعرف فیروس كورونا

تسبب أمراض فیروسات كرونا لألشخاص عادة ما  covid19والذي یسبب المرض المعروف باسم  19
مارس  11تم تصنیفھ كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمیة بتاریخ  14مرضا خفیفا إلى معتدال إلى قاتل

وعلى إثر انتشاره سارعت الدول إلى اتخاذ جملة من اإلجراءات على رأسھا حجر مئات المالیین  2020
  الخ. من األشخاص في بیوتھم..

الوباء الذي تحول إلى جائحة بسرعة انتقال العدوى بین البشر وبطرق متعددة تنفسیة مالمسة یتمیز ھذا 
الخ مع انتشاره في نفس الوقت في مجاالت جغرافیة ومجتمعیة متعددة، مما یسمح لنا بالحدیث عن  ...احتكاك

ارئ الصحیة وذلك ، وانتشاره بسرعة في جل المجتمعات، وإعالن حالة الطو19عولمة جائحة كرونا كوفید 
لضبط تحركات األفراد، ودفعھم لالمتثال للتعلیمات الصارمة المفروضة من طرف السلطات الحاكمة من 

  أجل مواجھة توسع انتشار الوباء والذي حصد مالیین األرواح.
ھو مجتمع تحكمھ مواصفات خاصة مجتمع بفعل تغییرات فجائیة تعریف مجتمع الجائحة:  -1-3 

على كل مستویاتھ منطلق االستمراریة األرضیة ثقافیة واجتماعیة ورمزیة مشتركة بین أفراد وبنیویة طرأت 
مجتمع محدد، مما یؤدي إلى اختالل توازنھ المألوف القائم على ثبات المقومات األساسیة للمجتمع، یتحول 

تمع والفرد نسبة للمجھذا المجتمع بكیفیة فجائیة إلى مجتمع المخاطر، حیث تصبح إمكانیة العیش بأمان بال
على السواء بعیدة المنال، لصعوبة التحكم في األخطار المحدقة بھما في كل لحظة وخطورة الرھانات التي 
یعیشانھا وال یمكن التنبؤ بحدوثھا من عدمھ، ویكون ھذا التحول السریع مصحوبا بالخوف والھلع والال یقین 

األمن " وفجأة كل ضمانات الحیاة االجتماعیة المستقرة المألوفةوالشك والریبة وبالتالي إنھ مجتمع اختفت فیھ 
    .15االجتماعي"

  لفالسفة والعلماء: من االجتماعي في كتابات وآراء ااأل -2
عند الحدیث عن األمن بمفھومھ المجتمعي الشامل، فإنھ یضم مختلف المجاالت الحیاتیة فیرتبط األمن   

الفردي والمجتمعي عند العرب في الجاھلیة بقوة العشیرة وسطوتھا ارتباط مشیرا إلي تبدي حقیقة أن سعي 
ضوعیة وذاتیة عدة، منھا ما ھو المجتمع العربي قبل اإلسالم، إلى توفیر نوع من األمن یعود إلى عوامل مو

اقتصادي ومنھا ما یرتبط ببعض القیم العربیة السائدة في ذلك الزمن، والعدید من الدراسات أعطت أدلة 
متنوعة على مظاھر سیادة األمن في المجتمع الجاھلي مثل قواعد األمن في مجتمعات العرب قبل اإلسالم، 

  .16تقدیس األماكن المحرمة أمن الطرق التجاریة، تقدیس األشھر الحرم،
وقد أشار الفیلسوف أرسطو إلى مجموعة من العوامل تؤدي إلى حدوث الثورة، ومنھا الترف الزائد 
للطبقات الغنیة، الخوف المتزاید من قبل السلطة على مواقعھا السیاسیة ومراكزھا القیادیة، اإلھمال الشدید 

ئات والطبقات االجتماعیة والسیاسیة، وقد تمیزت أفكار لحقوق المواطنین والدولة، عدم التجانس بین الف
أرسطو السیاسیة بالوضوح والواقعیة والموضوعیة حول عوامل عدم االستقرار في المجتمع وغیاب األمن 

  .17االجتماعي فیھ یؤدي إلى اندالع الثورات االجتماعیة
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عصبیة والعقیدة الدینیة وذلك أما "ابن خلدون" فیرى أن المرتكز األساسي لمفھوم األمن عنده ھو ال
باعتبارھا المحور الرئیسي والعمود الفقري لقوة الوحدة السیاسیة، فقد جعل من العصبیة األساس األول الذي 
یقوم علیھ االجتماع اإلنساني وھي الشعور الذي یحس بھ األفراد تجاه من یربطھ وإیاه من نسب أو ما یترتب 

الجوار أو الحلف أو الوالء من ضرورة الذود عنھ ضد ما قد یصیبھ من علیھ من رحم أو ما تقتضیھ عوامل 
  .18ظلم أو جور فالعصبیة بھذا المعنى أساس التعاضد للدولة

وإذا كانت العصبیة تحفظ تماسك أفراد الجماعة، وتقرر قوة الدولة واستمرار سلطانھا وسطوتھا، إال 
ھا، وتكثر األھواء والمصالح المتعارضة فتضعف انھ إذا تعددت العصبیات أصبحت كل عصبة منعة ألصحاب

بذلك سطوة الدولة على رعایاھا، ومن ھنا تبدوا أھمیة الدین كعامل من عوامل االستقرار االجتماعي في 
مجتمع تتعدد فیھ مجاالت التنافس والخالف وذلك انطالقا من أن الدین وسیلة االنصراف إلى الحق، كما 

قة الناس في أرزاقھم واإلسراف في ظلمھم یخلق تربة صالحة للھزات أشار ابن خلدون إلى أن مضای
  .19االجتماعیة

حیث تطرق ابن خلدون لألمن االقتصادي في فكره وذلك من خالل المسائل االقتصادیة التي تناولھا 
د قفي المقدمة "الحاجات األساسیة إلنسان، الضرائب، العمل وأسباب المعاش، العدالة االجتماعیة...الخ، ل

كان اإلنسان محور التنمیة االقتصادیة في فكر ابن خلدون وأن االجتماع اإلنساني ھو عمران العالم وما ینشأ 
عن ذلك من دول واشترط صالح اإلدارة ، وتوفر األمن واألمان لحصول أي تنمیة وتبدأ ھذه التنمیة عند 

حقیق ات لھا بالكمالیات والرفاھیة أي تابن خلدون من أدنى مستوى في تأمین الكفایة، لتنتھي بأعلى مستوی
األمن االجتماعي وفق شروط النشاط االقتصادي ونظریات القیمة وتوزع السكان وتكافلھم، وتوتر مقومات 

فقد أكد ھذا األخیر على  ،20العمران في ظل سیاسات تنمویة حكیمة وإدارة عادلة تحفظ للمواطنین حقوقھم
أھمیة قوة النظام االقتصادي والنظام التعلیمي والتربوي والقانوني باعتبارھا من أھم األنساق المحافظة على 

  .21األمن االجتماعي
أما "سان سیمون" فھو من أصحاب فكرة ضرورة إعادة التدرج الطبقي في لمجتمع االشتراكي الذي 

لتدرج الطبقي التي تسمح بتحقیق العدالة االجتماعیة بین الطبقات، فنظام یطمح إلیھ، حسب مكانة ومركز ا
الطبقات ذو ضرورة اجتماعیة وسیاسیة شرط حدوث نوع من التساند الطبقي وأن ال تطغى طبقة على 
أخرى، ویبرز لدى "روسو" عدم اعترافھ بالسلطات إال الشعب نفسھ، ویرى أن العقد أبرم بین أفراد الشعب 

لى أن ال یتنازلوا عن حریتھم الطبیعیة الفطریة، غیر المحدودة للشعب ولذلك لیس ھناك سلطان جمیعا ع
  .22سوى الشعب نفسھ

یرى "كارل ماركس" نظرة مخالفة لھؤالء حیث یركز على فكرة الصراع، ولیس األمن والتوازن 
منشود كارل ماركس، واالستقرار، المحرك األساسي لتطور المجتمعات وصوال إلى المجتمع الشیوعي ال

وھو ما تعاني منھ معظم دول  23باعتبار أن االقتصاد یشكل نواة التنمیة والتي ھي مفتاح األمن واالستقرار
العالم الیوم، فأعداد الذین یعیشون تحت خط الفقر في العالم في تزاید مستمر، فضال عن مشكالت البطالة 

لیوم وخاصة البلدان النامیة والعربیة فسوء األوضاع والتضخم والفساد، وھي من خصائص اقتصاد العالم ا
االقتصادیة كتحصیل حاصل لھ تمثل تھدیدا لألمن المعیشي واالجتماعي، وھي من أبرز العوامل التي قادت 
إل انتفاضات داخل المجتمعات العربیة حیث كانت الضغوط االقتصادیة الشدیدة التي یرزح تحتھا السواد 

ت، في ظل مناخ سیاسي یتسم بالفساد وخنق الحریات وتراكم الفشل في إخراج العرب األعظم لھذه المجتمعا
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وتفاقم ھذا الوضع وازداد سوءا مع تفشي جائحة كرونا حیث شكلت تھدیدا حقیقیا لكل  24إلى العالم المتحضر
  أبعاد ومستویات األمن الشامل. 

  مقومات وأبعاد ومستویات األمن االجتماعي: -3
لألمن االجتماعي مقومات ودعائم یبنى علیھا وتتمثل في ثالث دعائم  األمن االجتماعي:مقومات  3-1

مصطفى العوجي" أن األمن االجتماعي مرتبط دیة اجتماعیة سیاسیة، حیث یؤكد "ومقومات أساسیة اقتصا
  :25في المقوماتعضویا باألمن االقتصادي والسیاسي وأنھ یصعب فصل أحدھم عن اآلخر ویمكن رصد ھذه 

 وھي خاصیة تدفع بأفراد المجتمع لالنتماء لھذا المجتمع مما یعمق التماسك بین أفراد المجتمع :
اإلحساس بالوالء ویقوي من الرابطة النفسیة وھو أمر یدفع الفرد للذود عن مجتمعھ ألن ذاتھ الفردیة تتجسد 

 في الوطن.
 عي على أنساق ضابطة للسلوك : إن التوافق المجتمالتوافق على مبادئ سلوكیة وأخالقیة واحد

یحافظ على بناء المجتمع ویحفظ ثقافتھ الكلیة، ویكتسب أفراد أي مجتمع ھذه األنساق عن طریق التنشئة 
 االجتماعیة.
 تلعب األلفة دورا بارزا في ترابط أفراد المجتمع وھي لصیقة التعاطف بین أبناء الوطن الواحد :

فات متى توفرت بین أبناء المجتمع الواحد ستقوي الرابطة بینھم الصلة بالعاطفة واإلخاء والرحمة وھي ص
 فتقل العداوة وتنحسر دواعي عدم الطمأنینة.

 المبادئ األخالقیة ھي ركیزة أساسیة ال یقوم بدونھا األمن االجتماعي، ومن ھنا العقیدة الدینیة :
معروف وصا باالتجاه نحو األمر بالفالعقیدة الدینیة تعتبر من أھم عناصر التماسك والتكافل االجتماعي خص

الخ ولھذا فالعقیدة الدینیة تجمع بین أفراد المجتمع الواحد . والنھي عن المنكر والبعد عن الكراھیة والتعصب..
 وھذا من شأنھ أن یدعم وحدتھم وسالمتھم ویعزز من أمنھم االجتماعي.

 یاة أي مجتمع إنساني یعیش في ظل ح: االستقرار السیاسي ھو الحالة التي تسود االستقرار السیاسي
ا الحقوق ھتضمن ألفراده التمتع بحقوقھم الدستوریة وتتماشى مع تطلعاتھن في حیاة كریمة تتكافأ فی

 .والواجبات وحریة الرأي
 یقصد باألول ضرورة توفر الغذاء والكساء والحاجات األمن المعیشي والحیاتي واالقتصادي :

ان، بینما األمن الحیاتي یفترض فیھ توفیر ظروف طبیعیة یحیا في كنفھا الفرد األساسیة الالزمة لوجود اإلنس
ق أما األمن االقتصادي فال یتحق وھو متمتع بكل ما یكفل لھ وضع صحي جید وسط بیئة خالیة من التلوث،

 إال بتوفیر حق العمل وسد الحاجات الضروریة لإلنسان، ولكنھ یتحقق على أحسن وجھ عندما تتاح للفرد
 إمكانیة استفادتھ من قدراتھ ومھاراتھ.

إضافة إلى عوامل أخرى ضروریة لألمن االجتماعي مثل توفیر أجھزة األمن والمؤسسات التربویة 
والجھاز القضائي العادل وتوفیر المؤسسات العقابیة واإلصالحیة وتوفیر المؤسسات االجتماعیة 

    .والخیریة...الخ
لألمن االجتماعي أبعاد عدیدة وذلك في ضوء المفھوم الشامل لألمن  أبعاد األمن االجتماعي: 3-2

  :26والذي یتجسد في توفیر الظروف المناسبة التي تكفل الحیاة المستقرة وتتمثل ھذه األبعاد في
: والذي یتمثل في الحفاظ على الكیان السیاسي للدولة وحمایة المصالح العلیا، واحترام البعد السیاسي -

والثوابت التي أجمع علیھا غالبیة أفراد المجتمع وعدم اللجوء إلى طلب الرعایة من جھات  الرموز الوطنیة
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أجنبیة، وممارسة التعبیر وفق القوانین واألنظمة التي تكفل ذلك وبالوسائل السلمیة التي تأخذ في الحسبان 
 أمن الوطن واستقراره.

ى ات األساسیة لحیاة كریمة، ورفع مستو: والذي یھدف إلى توفیر وتلبیة االحتیاجالبعد االقتصادي -
الخدمات وتحسین المستوى المعیشي، وخلق فرص العمل والتركیز على تطویر القدرات والمھارات من 
خالل برامج التعلیم والتأھیل والتدریب وفتح المجال لممارسة العمل الحرفي في إطار التشریعات والقوانین 

 ات الحیاة الراھنة.القادرة على مواكبة روح العصر ومتطلب
: والذي یعمل على توفیر األمن للمواطنین بالقدر الذي یزید من تنمیة الشعور البعد االجتماعي -

باالنتماء والوالء والعمل على زیادة قدرة مؤسسات التوجیھ الوطني لبث الروح المعنویة، واحترام إنجازات 
ل استغالل المناسبات الوطنیة لتعمیق روح الوطن وتراثھ الذي یمثل ھویتھ وانتماءه الحضاري من خال

االنتماء للوطن، والعمل على إنشاء مؤسسات المجتمع المدني الكتشاف المواھب، وتوجیھ الطاقات، وتعزیز 
 فكرة العمل التطوعي فتكون ھذه المؤسسات داعمة ومساندة للعمل الرسمي وفي شتى المیادین.

الدیني العنصر األساسي الذي یوحد األمة مع احترام  : یعتبر المعتقدالبعد المعنوي"االعتقادي" -
الفكر واإلبداع والحفاظ على العادات والتقالید الحمیدة الموروثة والقیم التي استقرت في الوجدان الجمعي، 
ویبرز ذلك في ھذا البعد من خالل احترام المعتقد الدیني فاألمة التي تدین باإلسالم تتوحد مشاعرھا باتجاھاتھ، 

 مراعاة حریة األقلیات في اعتقادھا.مع 
: ویھدف إلى حمایة البیئة من األخطار التي تھددھا كالتلوث بأنواعھ البري والبحري البعد البیئي -

 والھوائي أي مكافحة كل أشكال التلوث التي من شأنھا اإلضرار بالبیئة وعناصرھا.
األبعاد األمنیة تعالج وفق مستویات أربعة والجدیر بالذكر أن ھذه  مستویات األمن االجتماعي: 3-3

، حیث یسعى الفرد من خالل ما یملك من الوعي إلى 27أمن الفرد وأمن الوطن وأمن اإلقلیم واألمن الدولي
انتھاج السلوك الذي یؤمنھ من األخطار التي تھدد حیاتھ وأسرتھ وممتلكاتھ، وذلك بإتباع اإلجراءات القانونیة 

وعدم التعدي والتجاوز، كما تتضمن مفھومات الحمایة للفرد توفیر مستلزمات  لحمایة نفسھ واآلخرین
  السالمة العامة.

أما أمن الدولة فھو یقوم على تسخیر كل اإلمكانیات لحمایة رعایاھا وانجازاتھا ومرافقھا الحیویة من 
ون مع أجھزة الدولة في األخطار الداخلیة والخارجیة، وتقع المسؤولیة على عاتق الجماعات واألفراد والتعا

  تنفیذ سیاستھا.
ویتحقق األمن اإلقلیمي من خالل التعاون مع الدول التي ترتبط بوحدة إقلیمیة لحمایة مصالحھا، 

  تحددھا االتفاقیات والمواثیق ویكون التنسیق على مستوى مواجھة األخطار الخارجیة والداخلیة.
سواء منھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة أو مجلس والذي تتواله المنظمات الدولیة   واألمن الدولي

األمن وما یصدر عنھما من قرارات ومراسیم، وما یتم إقراره من اتفاقیات ومواثیق للحفاظ على األمن 
  والسلم الدولیین.

  تداعیات جائحة كورونا على األمن االجتماعي:     -4
للوباء العالمي تداعیات اقتصادیة واجتماعیة استثنائیة فقد لجأت الدول إلى تطبیق مجموعة من   

السیاسات وعلى مجموعة من المستویات، فعلى المستوى الوقائي تم اتخاذ مجموعة من التدابیر الوقائیة 
واجھة، جائحة محل الموتكییفھا مع الوضع الصحي الراھن بإتباع نھج اجتماعي وآخر اقتصادي سیتماشى وال
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وعلى المستوى القمعي توجھت السلطات التشریعیة نحو تحریم كل السلوكات أو المواقف االیجابیة أو السلبیة 
، كما لجأت الدول إلى تقدیم مجموعة من 19التي تحول دون سریان ونفاذ تدابیر الحمایة من فیروس كوفید 

لع األساسیة وتقدیم المساعدات ومنح األجور للعاملین في المحفزات لدعم األفراد كتقدیم المنح ودعم الس
  القطاع الرسمي، وتعزیز قدرة الشركات على التصدي للتراجع الحاد في نشاطاتھا نتیجة انتشار الفیروس.

  جائحة كرونا والنظام العالمي:      
ي قرار والطمأنینة فاألمن المجتمعي ھو من أسمى أبعاد األمن اإلنساني وھدفھ األساسي توفیر االست  

كل مناحي الحیاة سواء اجتماعیة سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة صحیة نفسیة تربویة ثقافیة مما یعزز اإلحساس 
  باالنتماء والوالء الوطن.

والذي عنون بعولمة ذات  1999حیث كشف تقریر صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام 
عدم االستقرار المالي،  28د األمن اإلنساني في عصر العولمة وھيوجھ إنساني سبع تحدیات أساسیة تھد

غیاب األمن الوظیفي والمتمثل بعدم استقرار الدخل، غیاب األمن الصحي وخاصة مع انتشار األوبئة الفتاكة، 
وغیاب األمن الثقافي بانعدام التكافؤ في نشر الثقافات وسیادة الثقافة الغالبة، وغیاب األمن الشخصي بانتشار 

الحتیال المبتكرة من الغش والتزویر وغیاب األمن البیئي بانتشار الجریمة المنظمة والمخدرات وسائل ا
التلوث، واالحتباس الحراري وتغیر معالم البنیة الطبیعیة، إضافة إلى غیاب األمن السیاسي والمجتمعي من 
  خالل سھولة انتقال األسلحة ووسائل الدمار والعنف والتطرف والقتل الجماعي الذي یصل إلى حد اإلبادة.  

" لتكشف عن معضلة العدید من المنظمات الدولیة وتراجع فاعلیتھا في 19اءت جائحة "كوفید ج
االستجابة لألزمات العالمیة والطارئة وفي مقدمتھا منظمة الصحة العالمیة التي تأثرت فاعلیتھا في التعامل 

ى نبذ المتحدة األمریكیة إلمع االنتشار المتسارع للفیروس مما دفع العدید من الدول وفي صدارتھا الوالیات 
العمل الدولي الجماعي وتفضیلھا تبني سیاسات قومیة حمائیة، مع توجیھ العدید من االتھامات كالتحیز 
وإخفاء المعلومات وتقدیم إرشادات متضاربة أصبحت وظیفتھا موضع استقطاب عالمي وجزءا من 

 .29عالمیة واألعظم رھاناصراعات القوى الكبرى مما أسھم في تحول الفیروس إلى كارثة 
األمن الصحي كأحد مرتكزات استقرار األمن العالمي، حیث البد من االھتمام بمؤشرات ومعدالت 
األمن الصحي وكیفیة تحقیقھ محلیا ووطنیا وإقلیمیا ودولیا، حیث ال أمن عالمي دون تحقیق األمن الصحي 

ون تحقیق األمن الصحي، وتظھر الجائحة من العالمي، حیث طرحت الجائحة أبعاد جدیدة فال أمن عالمي د
خالل بعدین مترابطان یتبادالن التأثیر والتأثر البعد المرضي الطبي، والبعد االجتماعي النفسي، والبعد 
االجتماعي یركز على المخاطر والمشكالت الناجمة عن األوبئة، فجائحة كرونا تكمن في استعداد األنظمة 

فقد قامت النماذج الفعالة للحد من انتشار الفیروس كما ھو الحال في جمھوریة  الصحیة لمواجھتھا من عدمھا،
كوریا من خالل االستعمال المكثف للتكنولوجیا بما فیھا التتبع الرقمي لألشخاص المصابین لمكافحة الفیروس 

  . 30وتقدیم المساعدة للمحتاجین
یدا عن احتواء تفشي المرض في فقد ظھر قصور نظام األمن الصحي العالمي من خالل تركیزه بع

المصدر من خالل الضوابط المفروضة على الحجر الصحي ومراقبة الحدود وھو ما جعل الدول التي تشكل 
بؤرا لتفشي الفیروس ال تستحضر مسؤولیتھا تجاه جیرانھا في اإلجراءات القائمة الحتواء انتشار المرض، 

، وأن القوى الكبرى على استعداد للتعاون فقط عندما كما أظھرت الجائحة مدى انخفاض التعاون الدولي
تعاني دول أخرى األوبئة حیث فجرت أزمة كرونا حربا وتھافتا غیر مسبوقین بین الدول الغربیة على 
استیراد الكمامات وأجھزة التنفس الصناعي لمواجھة المرض، بل اتھمت دول أخرى باالستیالء على شحنات 
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فھي معركة كل دولة ضد عدوى سریعة االنتقال واالنتشار ترتبط  31موجھة إلیھا المعدات الطبیة التي كانت
  من البدایة بالعودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة واحتواء الوباء. 

ھذا التھدید الصحي الشامل والمدمر، حیث بدت حركة العولمة ھشة من الصعب إعادة تشغیل اقتصاد 
صاد في التعافي إال عندما یتأكد األفراد من احتواء الفیروس من قبل عالمي مترابط، ولن یبدأ ھذا االقت

مسؤولي الصحة العامة، وفي ظل اقتصاد األزمة فالھدف الرئیسي للسیاسة االقتصادیة ھو منع االنھیار 
االجتماعي والحفاظ على روابط اجتماعیة قویة تحت ضغط استثنائي في ظل الخسائر البشریة المتواصلة 

، حیث یشیر مارسیل موس حول وحدة أنھ من أھم طرق التحلیل في 32تؤدي إلى تفكك مجتمعيوالتي قد 
المیدان ھو قیاس قوة وضعف التماسك االجتماعي عن طریق دراسة  اللحظات التي تختفي فیھا المخاوف، 
الرحیل في أوقات الحرب، الرحیل الجماعي والذعر خالل الكوارث واألوبئة كل ھذه أصناف من نفس 
الحقیقة، وفي الغالب تظھر تأثیراتھا على الجماعات والجماعات الفرعیة والتي تؤدي إلى تفكیكھا 

   .33واضمحاللھا
شھد العالم الكثیر من األوبئة والجائحات على مر العصور والتي أثرت بطریقة أو بطریقة أو بأخرى 

ات یة في التطور اإلنساني وتغیرعلى استقرار دول وأقالیم وكانت لھا تداعیات سیاسیة واجتماعیة مفصل
جوھریة في النظام العالمي، حیث یذھب "جون إیكنبیري" إلى التأكید بأن جائحة كورونا ستعطي دفعة 
للقومیین ومناھضي العولمة وحتى أعداء الصین داخل الدول الغربیة ألجل البحث في أفضل السبل الممكنة 

، أما 34نماذج أكثر أمانا للتعاون المشترك وأكثر جماعیة للدول لحمایة الدولة وإدارة االعتماد المتبادل وفق
ریتشارد ھاس  فیرى إلى أنھ على الرغم من التفاؤل بزیادة االھتمام بالصحة العالمیة، إال أن مفھوم العولمة 
سیتضرر بشكل كبیر، حیث من المتوقع أن تؤدي األزمة إلى تدھور العالقات األمریكیة الصینیة وإضعاف 

اء األوروبي وازدیاد أعداد الدول الفاشلة، ما یؤدي بدوره إلى انكفاء الدول على القضاء الداخلیة وتنامي البن
 .35التیارات المعادیة للھجرة

تعاني المجتمعات المعاصرة من جملة من المخاطر والتحدیات التي یمكن  تزاید معدالت الفقر:     
وما زاد من حدة ھذه  ،36العدالة االجتماعیة وعدم تكافؤ الفرصتلخیصھا في الجریمة، الفقر، البطالة، غیاب 

المخاطر والتحدیات تفاقم الفقر األثر االقتصادي المدمر ألزمة كورونا، حیث یواجھ نصف ملیار شخص 
في العالم خط الفقر بسبب ھذا األخیر وفق ما أعلنت عنھ "منظمة أوكسفام " الخیریة الدولیة وذلك بناءا على 

)، حیث أكد UNU-WIDER( التنمیة بجامعة األمم المتحدة اقتصادیاتالمعھد العالمي لبحوث تقدیرات 
ألف شخص والفوضى التي  83ھذا التقریر أن تداعیات انتشار فیروس كورونا والذي أودى بحیاة أكثر من 

  .37أحدثھا في اقتصادات العالم قد تدفع نحو نصف ملیار شخص نحو الفقر
، والفقر 2008أن األزمة االقتصادیة الحالیة أعمق من األزمة المالیة العالمیة لسنة وانتھى التقریر إلى 

مضیفا أن ھذا قد یعید بعض البلدان لمستویات فقر لم تشھدھا منذ  1990العالمي قد یتفاقم ألول مرة من 
فقر ار خطوط الثالثة عقود، كما طرح القائمون على إعداد التقریر عددا من السیناریوھات تأخذ في االعتب

دوالر یومیا أو أقل، وخطوط  1.90المتنوعة التي حددھا البنك الدولي من الفقر المدقع، أي العیش بمبلغ 
إلى  %20دوالر یومیا، وفي ظل أسوأ السیناریوھات یؤدي انكماش الدخل  5.50فقر أعلى للعیش بأقل من 

وسیسفر  ملیون شخص في أنحاء العالم، 922ملیون إلى  434زیادة عدد من یعیشون في فقر مدقع بنحو 
ملیونا إلى نحو أربعة  548دوالر یومیا بمقدار  5.50نفس السیناریو على زیادة عدد من یعیشون بأقل من 

 .38ملیارات شخص
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من الفقراء الجدد یمكن أن یتركزوا في شرق آسیا ومنطقة المحیط الھادي، على أن یتركز  %40و
الثلث تقریبا في منطقة الصحراء الكبرى بإفریقیا وجنوب آسیا، كما حذر البنك الدولي من أن خطر الفقر 

 أن ، وقالملیون شخص في شرق آسیا ومنطقة المحیط الھادي بسبب تفش وباء كورونا 24یھدد ما یقارب 
األضرار االقتصادیة الكبیرة تبدو محتمة في كل البالد مشیرا إلى خطر أكبر یھدد العائالت التي تعتمد على 
القطاعات التي تؤثر علیھا الجائحة كالسیاحة في تایالندا ومنطقة المحیط الھادي والصناعات في الفیتنام 

  .39وكمبودیا
ول العربیة بطریقة مباشرة، فقد تلقى قطاع السیاحة كما أثرت جائحة كورونا على اقتصادیات الد

الضربة األولى مع إلغاء الكثیر من الرحالت والخدمات السیاحیة في بعض الدول العربیة والتي یعتمد على 
السیاحة كمورد أساسي للدخل وخلق فرص العمل، حیث یساھم ھذا القطاع بشكل مباشر أو غیر مباشر 

للمغرب، فالشلل الشبھ كامل  %8لتونس و %12لألردن و %14حلي لمصر ومن الناتج الم % 15بحوالي 
  .40للقطاع یعتبر ضربة قاسیة للعمالة فیھا وللكثیر من األسر في غالبیة الدول العربیة

وحسب التقدیرات األولیة للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا" اإلسكوا" لتداعیات انتشار 
خسائر ال تقل عن  2020لعربیة فمن المتوقع أن تسجل المنطقة العربیة لسنة جائحة كورونا في المنطقة ا

ملیار دوالر، ومع اآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط وحرب أسعار النفط التي أدت إلى انخفاض  42
إضافة إلى فقدان حوالي  ،41ملیار دوالر تقریبا11شدید في أسعاره خسرت المنطقة إیرادات نفطیة قیمتھا 

أي ما یزید من أعداد العاطلین عن العمل والمرتفعة أصال في المنطقة قبل 2020ملیون وظیفة في عام 1.7
   .42ملیون بطال 16األزمة والمقدرة بـ 

وھناك شریحة أخرى من سكان العالم یعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد ألنھم یقعون تحت تأثیر  
شار برنامج الغذاء العالمي إلى زیادة أعدادھم مع جائحة كورونا من الحروب أو التغیرات المناخیة، وقد أ

وسكان ھذه المناطق من سوریا الیمن  2020ملیون بنھایة عام  265إلى  2019ملیون إنسان عام 135
  .43وأفغانستان وجنوب السودان وفنزویال وإثیوبیا ونیجیریا وھایتي

رقابة اجتماعیة على نطاق واسع حتى بالنسبة  ھذا إلى جانب الصعوبات التي تنطوي علیھا تدابیر
لألنظمة ذات الطبیعة االستبدادیة فإن التكلفة االقتصادیة واالجتماعیة للقیود الصارمة التي تفرضھا 
الحكومات العربیة قد تكون باھضة الثمن وقد ال تستطیع المجتمعات تحملھا، وفي الحاالت األشد صعوبة 

ن الالجئین والنازحین داخلیا ویعیشون في مخیمات أو مساكن دون الحد األدنى تلك التي یواجھھا المالیین م
من شروط النظافة والصحة، فقد تكون آثار الجائحة وخیمة إذا ما استفحل فیروس كرونا فیھا  تصبح بؤرا 

  .44النتشاره مما یسبب عزل المنطقة عن العالم

تعصف بھ الدیون  الخارجیة وترتع فیھ فنتساءل كیف یمكن إلنسان فقیر مجھد في وطن متخلف 
عصابات الفساد وتفجیرات اإلرھاب ماذا یستطیع أن یفعل في مواجھة حرب بیولوجیة أعلنتھا جائحة كرونا، 

عبر  إضافة إلى احتضار الوعي العربي والتلقف الشعبي لھذا الفیروس حیث أصبح مادة دسمة للسخریة
ي األخرى، وأخذ األمور من باب السخریة وخاصة المتعلقة الفضاء األزرق ومواقع التواصل االجتماع

 45باألمن القومي في بعدیھ الصحي والغذائي وقد یعتبر ھذا حسب ابن خلدون موت للقلب واحتضار الوعي

في سیاق عدم احترام إجراءات الحجر الصحي یلجأ األفراد إلى ممارسة ویترتب عن ھذه الوضعیة محاولة 
طرق جدیدة للتعامل مع ھذا الواقع غیر المألوف، أو استعمال تحایالت للقفز على  الفرد والمجتمع ابتكار

  بعض األوامر الرسمیة كمحاولة لسد بعض االحتیاجات األساسیة لألفراد وخاصة أرباب األسر.
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كما أشار تقریر "منظمة أوكسفام" إلى أن النساء مھددات أكثر من الرجال ألنھن یعملن خارج مجال 
الرسمي دون حقوق عمل تذكر، وأكثر من ملیاري شخص یعملون خارج االقتصاد الرسمي في االقتصاد 

  .46أنحاء العالم دون إجازة مرضیة

أدت جائحة كرونا إلى زیادة العنف بین األشخاص بصفة عامة  تزاید العنف والعنف األسري:     
لوقائیة والمكوث مع معنفین،  حیث وزیادة وتیرة العنف المنزلي أو األسري بصفة إثر إجراءات العزلة ا

أبلغت معظم البلدان عن زیادة وتیرة العنف لمنزلي وقتل اإلناث ویشمل العنف التعنیف اللفظي والجسدي 
من خالل االعتداء على الضحایا بأدوات حادة، ففي الصین سجلت "منظمة المساواة اآلن" غیر الحكومیة 

الخاص بھا، و في إسبانیا جرى اإلبالغ عن زیادة المكالمات  تزاید في عدد المكالمات إلى خط المساعدة
في األسبوعین األولین من العزلة، كذلك فرنسا حیث صرحت الشرطة بزیادة نسبة  %18للوضع نفسھ بنحو 

من  %25سجلت األرجنتین حوالي  2020، ومنذ مطلع ینایر إلى أبریل من عام%30العنف المنزلي إلى 
  .47جرائم القتل

العنف بین األشخاص في أوقات األزمات، وزیادة العنف الذي تتعرض لھ النساء وخاصة أنھن زیادة 
من   %40محاصرات أثناء جائحة كرونا، في ظل التكتم ونقص اإلبالغ على نطاق واسع حیث أقل من 
ن منھ %10النساء اللواتي یتعرضن للعنف ال یتجھن لإلبالغ وال یطلبن المساعدة، في حین أن أقل من 

ضف إلى ذلك قطع الرعایة المنقذة للحیاة ودعم الناجیات من  48یتجھن إلى مراكز الشرطة ویطلبن المساعدة
العنف القائم على النوع االجتماعي والعالج اإلكلینیكي الداعم لضحایا االغتصاب ودعم الصحة النفسیة 

  ة لفیروس كورنا.  والدعم النفسي واالجتماعي النشغال القائمین على ذلك بالحاالت المرضی
تؤثر فاشیات األمراض على النساء والرجال بدرجة متفاوتة وتعمل األوبئة على جعل عدم المساواة 

الذین  ألفراد"ذوي االحتیاجات الخاصة وا القائم بحق النساء والفتیات وتمییز المجموعات المھمشة األخرى
، كما تؤدي األوبئة إلى تفاقم عدم 49الج" في طریقة اكتشاف المرض والوصول للعیعیشون في فقر مدقع

المساواة ونقاط الضعف القائمة بین الجنسین مما یزید من مخاطر إساءة المعاملة والعنف النفسي ویكون 
العنصر األنثوي عرضة لخطره سواء من قبل الزوج أو أشكال أخرى للعنف المنزلي القائم على النوع 

  .50ي واالعتداء الجنسياالجتماعي بما في ذلك االستغالل الجنس
العنف األسري ظاھرة تعود بقوة في زمن جائحة كرونا خاصة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا 
والقائم على عدم المساواة في العالقات الجندریة القائمة على األعراف والمعاییر الجندریة المجحفة 

ا سب تقاریر العنف األسري ضد ضحایوالمتجذرة، وھي خاصیة تمیزت بھا المنطقة منذ زمن طویل فتشیر ن
 والیمن %40في الجزائر وفي لیبیا  %66في المغرب و %71في مصرو %27و % 82إناث تبلغ في لبنان

، وقد تضاعفت معدالت العنف الزوجي خمس مرات في تونس حیث حذرت منظمات نسویة من 51 30%
  .52تصاعد خطیر في وتیرتھ بسبب الحجر الصحي

ویعود ذلك ألسباب ثقافیة واجتماعیة في إطار الثقافة األبویة والھیمنة الذكوریة التقلیدیة المترسخة 
فسلطة اتخاذ القرارات األسریة تعود في ھذه المجتمعات لألزواج وسیادة الھیمنة الذكوریة إنھ عنف قائم 

ر الضحایا لقضاء وقت على النوع االجتماعي ویؤثر على النساء، وفي ظل ظروف الحجر الصحي یضط
أطول في نفس البیت مما یزید من العنف وبأشكالھ المختلفة ضد النساء، وما یزید من تفاقم المشكلة اعتبار 
ھذا العنف شأنا عائلیا خاصا في مختلف الدول العربیة ونسبة قلیلة ممن یتجھن إلى مراكز الشرطة والرعایة 

 ة فیھا وخاصة في المجتمعات التقلیدیة على تقبل ھذه السلوكاتالصحیة، حیث تتم التنشئة االجتماعیة للمرأ
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العنیفة والخضوع للسلطة الذكر، كما تلقن المرأة سلوكات الضعف والخضوع واإلذعان للرجل القوام علیھا 
الضرب الخفیف غیر المؤلم" في حال تكبر المرأة أو اإلسالمیة شرعت الضرب التأدیبي "رغم أن الشریعة 

أداء واجباتھا وضعت حدا الزما ومعقوال لضرب الزوج لزوجتھ وإن زاد على ذلك یتحول إلى  تقاعسھا في
    .عنف واعتدا فالفھم الخاطئ للدین والخوف على مستقبل األسرة

وتختلف األسباب التي تنتج ھذه الظاھر والتي زاد من حدتھا وباء كرونا والحجر المنزلي، حیث 
ر وبالتالي یفجر ھذا العنف ضد الزوجة، والعنف یظھر أكثر شیوعا یسبب ھذا األخیر ضغط نفسي وتوت

وأشد قسوة في الطبقة ذات المستوى االقتصادي المنخفض، فھناك عالقة طردیة بین مستوى الدخل وتعنیف 
الزوجة، كذلك االختالف بین الزوجین في المستویات التعلیمیة والثقافیة واالقتصادیة فإذا كانت الزوجة 

ركز اجتماعي والزوج أقل مستوى أو بطال فھذا یؤدي إلى إحباطھ وبالتالي إیذائھا جسدیا ونفسیا، تتمتع بم
وإذا حدث وتواتر اإلحباط فسوف یتحول إلى عدوان، واالستجابة العدوانیة ھي ضرورة حتمیة ألي إحباط 

الزوج  صورة تعنیفیتعرض لھ الفرد نتیجة عدم تمكنھ من إشباع رغباتھ المادیة والمعنویة وتتجسد في 
وقد تكون المرأة ھي المتسببة في حودث ھذا العنف وبما أن جائحة كرونا تعمل على زیادة التوتر  53لزوجتھ

  والضغط النفسي خاصة في ظل وجود ضغوط اقتصادیة.  
ویترك العنف الذي تتعرض لھ النساء والفتیات آثار نفسیة وجسدیة تتمثل في القلق الحاد والتوتر 

عدم الشعور باالستقرار والطمأنینة، الشعور  ، الخوف غیر المألوف، اإلحساس بالذل واإلھانة،المستمر
بالنقص العقلي والنفسي، وسیطرة األحداث األلیمة على تفكیرھا، فقدان اإلحساس بالمبادرة، عدم القدرة 

ھر في خدوش على اتخاذ القرارات التي تخصھا وتخص أسرتھا إضافة إلى األضرار الجسدیة التي تظ
   .54وكسور وقد یصل الضرر إلى عاھات مستدیمة أو حتى الموت

ناھیك عن األضرار التي یلحقھا ھذا األخیر باألسرة  فالسلوك العنیف والمسيء جسدیا ومعنویا 
وروحیا للزوجة یؤدي إلى تغیرات وتحوالت في تنظیم األسرة، حیث تجد نفسھا أمام وضع محتوم یشكل 

الستقرارھا بسبب تعرض أحد أو معظم أعضائھا إلساءة عنیفة فتكون بذلك األسرة جدیرة بالتفكك تھدیدا 
كما یؤدي كذلك إلى إعاقة ، 55والتصدع واالنھیار وانحالل كل الروابط الحمیمة والقوانین الضابطة لتنظیمھا

رة اتحاد العالقات بین أفراد األس المرأة عن أداء واجباتھا والتزاماتھا تجاه أسرتھا كما یشكل حاجزا قویا یمنع
الواحدة، وبذلك یحدث خلل في الدور الذي تؤدیھ أحد األنساق الفرعیة المكونة لألسرة وھذا ما یشكل خلال 

  في توازنھا الداخلي ویعد تھدیدا ألمنھا واستقرارھا ویعرقل عملیة التقدم واالستمرار في األسرة والمجتمع.     
وكا بعدم اھتمامھم بصحتھم نتیجة لألعراف العرقیة النمطیة للظھور بصورة كما قد یظھر الرجال سل

األقویاء مما یعني التأخر في اكتشاف اإلصابة والعالج منھا، وفي سیاق مثل ھذه األعراف یشعر الرجال 
بالضغوط لمواجھة الصعوبات االقتصادیة الناجمة عن انتشار الفیروس وعدم القدرة على العمل مما یسبب 

لتوتر والصراع بین أفراد األسرة الواحدة أو صراع األدوار بالنسبة للزوج والزوجة حیث یشعر الزوج ا
بأن دوره التاریخي مھدد وتختلف خبرات واحتیاجات النساء والرجال في أوقات األزمات نظرا الحتیاجاتھم 

  الجسدیة والثقافیة واألمنیة والصحیة المختلفة. 
في دراسة لماھر حنین والتي والموسومة  :طق المتخلفة أو الھامشیةجائحة كرونا والمنا     

ركز فیھا المجتمعات الھامش و والھشاشة بتونس وتداعیات جائحة كورونا من  "بسوسیولوجیا الھامش"
خالل كیفیة العیش مدى امتالك ھؤالء لوسائل الحمایة الالزمة، حیث یؤكد أن المناطق المتخلفة أو الھامشیة 

ھا حالة من الالمباالة المثیرة للدھشة تتجلى في الربط بین ضعف الحس المدني والسلوك العقالني تسود فی
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والھوامش المقصیین، بل یمكن تأویلھ كذلك إلى ما یسمیھ "بوردیو" الطبقة المشیئة في إشارتھ إلى الفالحین 
ھم ال یاتھم وللعالم االجتماعي إنالرازخین تحت الھیمنة إلى حد یفقدون فیھ القدرة على إنتاج تصوراتھم لھو

یتكلمون بل یتكلم عنھم نحن أم شباب ال یكاد ینتج سوى الال معنى أحیانا لغیاب رؤیة ومرجع فھو لم یتعود 
  .56على موضعة ذاتیتھ

فبرصد التمثالت االجتماعیة للوباء خاصة في المجتمعات الھامشیة فالخوف والقلق یتعایش مع الال 
بالقدر ھذا التداخل في حد ذاتھ تجلي للعناصر المكونة لسوسیولوجیا الھامش فالتدین  مباالة ومع التسلیم

 57والعدمیة وضعف درجة الوعي بالمخاطر والمغامریة تتعایش مع الفقر والشعور بالعزلة والخوف المحبط

  مما یؤكد من زیادة ومضاعفة المعاناة.
 االجتماعیة":العالقات " تأثیر الجائحة على الفرد والمجتمع -5

تؤكد الدراسات البسیكو سوسیولوجیة تغیرا في أنماط سلوك  األفراد والجماعات في زمن الكوارث 
واألوبئة، فما كان یعرف بالعقالنیة التي تحكم السلوك والتصرفات في مسار الحیاة الیومیة وإن كانت ھامشیة 

ة ة ورتابتھا وروتینھا المعتادتان یرتبكان فالحیاینھار فجأة، ویسجل علماء االجتماع أن إیقاع  الحیاة الیومی
الیومیة لألفراد والمجتمع تتضمن أنماط معرفة من التفاعالت والعالقات والتوقعات والحلول الجاھزة ویشكل 
الحدث الكارثة الوباء المفاجئ  جائحة كرونا خروجا حادا وصادما عن ھذا المعتاد إلى سلوكات تتسم بتوخي 

فتحت تأثیر األوبئة تشھد المجتمعات موجات من الخوف الجماعي، كما  ،58قلق المضاعفالحذر الخوف ال
تحدث ثورة من التفسیرات المرتبطة بأسباب ھذه المعاناة الجماعیة جراء الوباء، وتتسبب في موجة من 

ومحاوالت بائسة لمواجھة الوباء، خاصة أن  تواالستراتیجیاالتناقضات القیمیة، وزخم من السلوكیات 
األوبئة أمراض جدیدة وكلما كانت تداعیاتھا خطیرة ودون وجود عالج یكون المجال مفتوحا للمبادرات 

  الفردیة والجماعیة والتمسك بأي أمل حتى وإن كان غیر منطقي. 
جمعات ھ تكاثره في التوإذا كان الفیروس كورونا یشترط لمحاصرتھ العزل والحجر الصحي وبما یعنی

والحشود من انتشار لھ وحصد لألرواح، فقد ظھر ھذا األخیر لیثبت أن االجتماع اإلنساني قد فشل عندما 
تحول إلى قریة صغیرة بفضل منجزات الحداثة في تحقیق القرب االجتماعي وتمكین اإلنسان السعادة، فقد 

إصابة بفیروس كرونا ، حیث أن ممارسة أصبح كل ما ھو مشترك من منجزات الحداثة مصدر خطر و
  الفرد لحریتھ تعني تعریض نفسھ للخطر. 

إن الوعي بھذا الوباء یمثل الحلقة األولى في مجابھتھ اعتمادا على ارتفاع مستوى الوعي للشعوب من 
، سخالل إتباع مجموعة من اإلجراءات الوقائیة المرتبطة أساسا بجسم اإلنسان نظرا لسرعة انتشار الفیرو

وھذا الوعي یتجاوز الجانب الجسدي لیرتقي إلى الفضاء المشترك الذي یجتمع فیھ الناس فقررت الدول إتباع 
سیاسة الحجر الصحي ومنع االختالط بالفضاءات العامة وتوقیف الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاھد 

أو العزل االجتماعي كطریقة وریاض األطفال واألنشطة االقتصادیة ..الخ، وتم اعتبار الحجر الصحي 
ناجعة أوصى بھا خبراء منظمة الصحة العالمیة لمنع انتشار العدوى وإعطاء فرصة للقطاع الصحي 

  لالستعداد لمواجھة الجائحة، وكان لھاتھ اإلجراءات نتائج وآثار إیجابیة وأخرى سلبیة.
ذلك  المرضیة فقط، وإنما تتجاوز إن التأثیرات التي تلحقھا الجائحة بالفرد والمجتمع ال تمس الجوانب

لتمس الحیاة االجتماعیة بأسرھا في بنائھا ووظائفھا وأنساقھا القیمیة والثقافیة والرمزیة، بل تمتد بتأثیراتھا 
لتمس األجیال المقبلة، وھي إلى جانب فجائیتھا تحولت إلى ظاھرة تتعایش معھا المجتمعات اإلنسانیة، 
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تجربة معاشة من طرف األفراد والمجتمع على حد سواء، ولكن تجربتھا من  فالحیاة في مجتمع الجائحة ھي
  ویتجلى ذلك في:      نمط خاص یسود فیھا التوجس والھلع والخوف من المجھول

اختالل آلیات عمل المجتمع والتي كانت قبل الوباء تتسم بالثبات واالستمراریة لیحدث االضطراب ویختل  -
تمع أنفسھما أمام مجتمع لم یكونوا مھیئین للعیش فیھ، مجتمع تضبط فیھ العالقات توازنھا لیجد الفرد والمج

 والممارسات االجتماعیة بمجموعة من األوامر والتعلیمات الرسمیة والتي تضع مخالفھا تحت طائلة العقوبة.
فیتحول  ن،الشعور بالتھدید المستمر والخوف من العدوى والقلق المضاعف حتى من المقربین داخل المسك -

اآلخر إلى تھدید مفترض یلزم االحتیاط منھ، والمغاالة في النظافة والتطھیر وما یصاحب ذلك من 
 ضغوطات.

اضطرار الفرد لتبني أنماط جدیدة للعیش مفروضة علیھ ولم یتعود علیھا كضوابط سلوكیة وصحیة  -
 واجتماعیة وثقافیة، وفي إطارھا ینظم حیاتھ الیومیة.

اآلثار اإلیجابیة على السلوكیات الفردیة حیث ساھمت الجائحة في إعطاء خبرة  إضافة إلى بعض
لألفراد للتعامل مع أوضاع مشابھة ومماثلة، وتقویة عامل الوقایة من األمراض بتصحیح الكثیر من 

 السلوكیات.
  خاتمة:

صعدة تویات واألمن خالل ما سبق وبالرغم من التداعیات الخطیرة التّي خلفتھا الجائحة وعلى كل المس
والتّي تسترك  أثار وأزمات أكثر على المدى القریب والمتوسط وحتى البعید من خالل ازدیاد عدد الفقراء 
والبطالین وزیادة معاناتھم وتضرر الشركات والمؤسسات، لذلك فكیف ستكون مجتمعات ما بعد جائحة 

ة معدالت العنف وخاصة العنف المنزلي كورونا وكیفیة مواجھة كل ھذه األزمات المتفاقمة، في ظل زیاد
األمر الذي یتطلب تجنید علماء النفس و علماء االجتماع  للتكفل بالضحایا والتي قد تكون أخطر من الوباء 
في حد ذاتھ وأثاره لیس من السھل إزالتھا، ومع استمرار جائحة كرونا تسعى الدول جاھدة إلى إنقاذ االقتصاد 

 االنھیار.ومنع األنظمة الصحیة من 
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   :الملخص

لعالقة بین ا ، وھو یدرس مجال العلوم العصبیةمن العلوم الرائدة والحدیثة في یعد  علم المناعة النفسیة العصبیة 
الغددي والمناعي، بحیث یمكن للجانب الوجداني التأثیر على النظام العصبي  ،العوامل النفسیة وكل من الجھاز العصبي

ھناك تداخل بین الجانب النفسي للفرد ، فالذي بدوره یؤثر على كل من التنظیم الغددي ثم النظام المناعي والعكس
الفصل بینھا، فالعوامل الوجدانیة السلبیة كالحزن واالكتئاب والغضب تؤثر سلبا  والجانب الفسیولوجي بطریقة ال یمكن

على الجانب الفسیولوجي خاصة الجھاز المناعي مما یؤدي إلى احتمال اإلصابة بمختلف األمراض ، بینما للعوامل 
مراض د القدرة على مقاومة األتأثیر إیجابي على الناحیة الفسیولوجیة مما یعطي الفر لھا اإلیجابیة كالفرح والتفاؤل

  والتماثل للشفاء إذا كان مریضا.
  الجھاز المناعي. ؛المناعة النفسیة العصبیة؛ الجھاز العصبي؛ الجھاز الغدديعلم  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Psycho-neuro-immunology is one of the new sciences in the field of neuroscience which 

studies the relationship between psychological factors and the neurological, endocrine and 
immunological system; because the affective side can act on the neurological system which 
also acts on the endocrine and immunological system, for example depression, anger act 
negatively on the physiological and immune system; which leads to the possibility of suffering 
from various diseases; on the other hand, the positive factors such as joy, hope positively 
influence the physiological side which gives a capacity to fight against pathologies and cure for 
patients 
Keywords: Psycho-neuro-immunology; neurological system; endocrine system; 
immunological system. 

  مقّدمة: 
، حدیثةمحور اھتمام جل الدراسات الیعتبر االرتباط بین الجانب السیكولوجي للفرد وجانبھ البیولوجي 

ھ النفسي عن البیولوجي، فإن ھناك تفاعل مستمر ومؤكد بوحدة متكاملة ال یمكن فصل جانرد وباعتبار الف
یتأثر ویؤثر في اآلخر، حیث یمكن للعواطف التأثیر على جسم اإلنسان سلبا أو إیجابا، فإذا  ھماوكال نھمابی

 علھ عرضةكانت ھذه العواطف أو المشاعر سلبیة كالحزن، االكتئاب فھي تؤثر سلبا على الجسم وتج
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ما إذا كانت ھذه المشاعر إیجابیة ألألمراض المختلفة من خالل إضعاف جھاز المناعة لدیھ وتثبیط نشاطھ، 
  .اض من خالل تنشیط جھازه المناعيكالفرح والسعادة فھي تساعد الجسم على مقاومة األمر

وأمام تطور مجال العلوم الطبیة اكتشف العدید من الباحثین والمھتمین بصحة اإلنسان وجود عالقة 
س�����اریة بین حالتھ االنفعالیة وبین قابلیتھ لألمراض، فالحظوا األثر الكبیر الذي تخلفھ األحداث الض�����اغطة 

رابات العض��ویة ذات والتجارب العاطفیة على الص��حة الجس��دیة، أین وجدوا أن ھناك مجموعة من االض��ط
منش��أ نفس��ي ویحتاج األفراد المص��ابین بھا إلى ترافق كل من العالج النفس��ي والدوائي للش��فاء، ولعل أھم ما 
تم التوص�������ل إلیھ في اآلونة األخیرة من تطورات ومن تقدم ھو اكتش�������اف المس�������الك الدقیقة والتش�������عبات 

س�������م ومیكانزماتھ التنظیمیة، وعن طریق ھذه البیولوجی�ة الكثیرة التي تربط ال�دم�اغ بوس�������ائ�ل دفاعات الج
یمكنھ أن  -الدماغ –المس����الك، فان النظام البیولوجي المتض����من في توجیھھ أفكارنا وانفعاالتنا وس����لوكیاتنا 

یفرض تأثیرا نافذا على النظام البیولوجي الذي یحمي الجس���م من عدد كبیر من ألوان األمراض وأش���كالھا، 
  .1أي جھاز المناعة

لمن�اع�ة یعتبر المس�������ؤول الرئیس�������ي على حم�ای�ة الجس�������م من التعرض لمختلف المیكروبات فجھ�از ا
والفیروس���ات، والتي تمثل تھدیدا للعض���ویة، حیث أنھ یس���اعد الجس���م على المقاومة من خالل مجموعة من 

 تالتفاعالت والتي تعرف باالس�تجابة المناعیة، فھي تنش�ط ض�د األجس�ام الغریبة والغازیة للجسم سواء كان
خ�ارجی�ة أو داخلی�ة، وذل�ك من خالل تنش�������یط مجموع�ة من الخالیا كالخالیا اللمفاویة التائیة والبائیة، وكذا 
الخالیا القاتلة الطبیعیة والغلوبیلینات المناعیة المختلفة باإلض�افة إلى مكونات أخرى والتي تعمل كل حس��ب 

  وظیفتھ.
ر ببعض العوامل والمتغیرات النفس�������یة فقد لكن عم�ل ونش�������اط ھ�ذه المكون�ات المن�اعیة یمكن أن یتأث 

  تساعد ھذه األخیرة على نشاط أو تثبیط عمل االستجابة المناعیة.
وفي إط�ار التب�ادل العالئقي بین العوام�ل النفس�������ی�ة والنظ�ام المن�اعي، ھن�اك علم قائم بذاتھ یدرس ھذه 

بحیث یھتم بالروابط  ،Psychoneuro-Immunologieالعالقة أال وھو علم المناعة النفس������یة العص������بیة 
فما  ،الغددي والمناعي وطرق التفاعل بین ھاتھ التنظیمات –بین الجانب النفس��ي وكل من الجھاز العص��بي 

المقص��ود بعلم المناعة النفس��یة العص��بیة، كیف نش��أ ھذا العلم؟ وما ھي أھم العوامل المس��اعدة على تنش��یط 
  مناعة الجسم؟

یعرف علم المناعة النفسیة العصبیة على أنھ العلم الذي یشتمل : علم المناعة النفسة العصبیة تعریف -1
على الدراسات المتعددة التي تسمح بتناول التأثیر السلبي للعوامل النفسیة كالحزن على سبیل المثال في 

   .2وظیفة الجھاز المناعي
 لجانب النفس����ي والعص����بي والجھاز المناعي،فلفظ المناعة النفس����یة العص����بیة یعلق عن الرابط بین ا

. حیث أنھ یدرس العالقة بین نظام س�������یط�ا بین الجھاز العص�������بي والمناعيوالجھ�از الغ�ددي ال�ذي یعتبر و
المن�اعة والنظام العص�������بي الغددي عن طریق جزئیات تعرف بالوس�������ائط العص�������بیة، ففي حالة التعرض 

  یالحظ انخفاض في النشاط المناعي إضافة إلى اضطرابات فسیولوجیة أخرى. مثال لالكتئاب 
كما یحاول فھم كیفیة تأثیر الص���دمات النفس���یة على األنس���اق العص���بیة ومنھا على جھاز المناعة، 

وھو  .ء التلقائي لبعض األمراض الخطیرةفھذا العلم یمكنھ تفس����یر أش����یاء عدیدة بقیت غامض����ة مثل الش����فا
والفكر في وحدة فقدت في القرن األخیر مع تطور الس��ببیة العض��ویة التي جزأت اإلنس��ان إلى یجمع الجس��م 

. فوجود أسباب خارجیة ال یمنع دور لخارجیة مثل الجراثیم والفیروساتأعض�اء وأعطت أولویة لألس�باب ا



  علم المناعة النفسیة العصیة 
 

  

  867                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

ذي زون والالعامل النفس����ي، فالض����غط النفس����ي مثال یؤثر على جھاز المناعة من خالل زیادة إفراز الكورت
یؤثر س����لبا على األعض����اء المنتجة لألجس����ام المض����ادة واض����طراب ھذا الجھاز یفتح الباب للفیروس����ات، 
وبالتالي فان الص����دمات واآلالم المتكررة واالنھیار النفس����ي یؤثر على جھاز المناعة س����لبا لكن حب الحیاة 

  .3والفرح والمقاومة واالطمئنان یقوي جھاز المناعة
ل أن المن�اع�ة النفس�������یة یقص�������د بھا قدرة الفرد على مواجھة األزمات والكروب، ومن�ھ یمكن القو 

وتحمل الص��عوبات والمص��ائب، ومقاومة ما ینتج عنھا من أفكار ومش��اعر غض��ب وس��خط وعداوة وانتقام 
ویأس وتش���اؤم، وتمد المناعة النفس���یة الجس���م بمناعة إض���افیة تنش���ط أجھزة المناعة الجس���میة، وھذا یجعل 

ناعة النفس��یة ومعرفة طبیعتھا وعوامل تنش��یطھا ض��روریة في تنمیة الص��حة النفس��یة والجس��میة دراس��ة الم
  .4معا

 -إن أول بحث علمي تناول ظاھرة علم المناعة النفسیةنش�أة وتطور علم المناعة النفسیة العصبیة:  -2
 (Ishigami)، وذلك عندما نش���ر باحث یاباني، یدعى اش����یجامي 1919العص���بي بش����كل مجمل ظھر عام 

ألول مرة نت�ائج بحثھ عن الس�������ل بین أطفال المدارس، حیث الحظ أن مرض الس�������ل لدى أطفال المدارس 
ومعلمیھم یتزامن مع ازدیاد ما یتعرض���ون لھ من توترات انفعالیة، وقد عزا اش���یجامي تفش���ي المرض بین 

نبھت كثیرا من العلماء األطفال ومعلمیھم إلى انخفاض كفاءة عمل جھاز المناعة، مالحظات اش�یجامي ھذه 
والباحثین إلى أن یوجھوا عنایتھم إلى ھذه الظاھرة، ونتیجة لذلك تراكمت لدیھم أكداس من المعلومات، وقد 
بلغ�ت ھ�ذه المعلوم�ات ذروتھ�ا، خ�اص�������ة، في الثم�انین�ات من ھ�ذا القرن؛ وكلھا معلومات تؤكد حقیقة تأثیر 

  .5ز المناعةالضغوط النفسیة واالنفعالیة على خفض وظیفة جھا
من ج��امع��ة روش�������س�������تر   (Robert Ader)اكتش�������ف ع��الم النفس روبرت آدر 1974في ع��ام 

Rochester) أن جھاز المناعة عند اإلنس���ان یمكنھ أن یتعلم كما یتعلم العقل، وكان ھذا االكتش���اف بمثابة (
قنبلة تفجرت في میدان الطب، فقد كان الش�����ائع أن دماغ اإلنس�����ان وجھازه العص�����بي المركزي ھما اللذان 

األعص����اب  لمیس����تجیبان للمؤثرات التي تظھر فیما یبدو علیھا من تغیر في التص����رف والس����لوك ویقول عا
من باریس: "إن جھاز المناعة ھو للجسم بمثابة الدماغ لإلنسان،  (Fancisco Varelg)فرانسیسكو فارلج 

  فھو الذي یحدد ما یخص الجسم وما ال یخصھ وما لھ بھ عالقة وما لیس لھ بھ عالقة".
 ن اآلخر، غیرلقد كان األطباء والبیولوجیون یعتقدون أن كال من الدماغ وجھاز المناعة منفصل ع

أن مجموعة من الباحثین وجدوا أن الرس���ائل الكیمیائیة التي تعمل بش���كل واس���ع بین الدماغ وجھاز المناعة 
  .6تتركز أكثر ما یكون في المجاالت العصبیة التي تعمل على تنظیم العاطفة

مناعي؛ الھذا االكتش�اف أدى إلى التواص�ل للطرق العدیدة التي یتصل بھا الجھاز العصبي بالجھاز 
أي أن ھناك مس��ارات بیولوجیة تجعل المخ والعواطف والجس��د متص��لة دائما، بل متض��افرة تض��افرا وثیقا 
عند تعرض�ھا لمؤثر خارجي عنیف، وبناء على ذلك فقد استنبط آدر علما جدیدا یدعى: علم المناعة النفسیة 

الت الرائدة في العلوم ، وھو مج�ال من المجا(PNI)أو  (Psycho-Neuro-Immunologie)العص�������بی�ة 
  .7الطبیة، وھو یھتم بالعالقة بین الجانب النفسي وكال من الجھاز العصبي والغددي والمناعي

أحد زمالء آدر بأقوى األدلة على وجود س��بیل فیزیقي مباش��ر  (David Filten) وجاء دیفید فیلتن
ذاتي، ثیرا قویا في الجھاز العصبي ال. فقد الحظ أن للعواطف تأواطف بالتأثیر في الجھاز المناعيیسمح للع

. ثم اكتش���ف فیلتن مع زوجتھ األنس���ولین وحتى مس���تویات ض���غط الدمینظم كل ش���يء بدء من مقدار إفراز 
س���وزان نقطة التقاء بین الجھاز العص���بي والخالیا اللمفاویة والبلعمیة التابعة للجھاز المناعي حیث وجد أن 
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ي دني نقاط اش��تباك تتالص���ق فیھا نھایات أعص���اب الجھاز الالإرافي دراس��تھما بالمیكروس���كوب االلیكترو
. تس����مح نقاط االتص����االت الفیزیقیة ھذه للخالیا العص����بیة بأن تطلق رس����ائل مباش����رة بھذه الخالیا المناعیة

عص����بیة لتنظیم خالیا المناعة، وقد مض����ى فیلتن خطوة أبعد بان اختبر أھمیة نھایات األعص����اب في عمل 
، أجرى تج�ارب على حیوان�ات أزال بعض أعص�������ابھا من العقد اللمفاویة والطحال، حیث الجھ�از المن�اعي

تخزن الخالیا العص���بیة أو تص���نع، ثم اس���تخدم الفیروس���ات إلثارة الجھاز المناعي، كانت النتیجة انخفاض���ا 
ستجیب یھائال في االس�تجابة المناعیة للفیروس، فاس�تنبط أن الجھاز المناعي من غیر نھایات األعص�اب ال 

كما یجب للفیروس فالجھاز العص����بي ال یرتبط فقط بالجھاز المناعي، لكنھ أس����اس����ي لعمل الجھاز المناعي 
   .8الصحیح

ینظر العلماء إلى المخ والجس���م  الغددي والمناعي: -العالقة بین الجانب النفس��ي والتنظیم العص���بي -3
باعتبارھما منظومة واحدة متكاملة، فالمنظومة االنفعالیة تقع في المخ، في الجھاز الغددي والجھاز المناعي 

ویمكن   (جھ�از بیوكیمی�ائي متك�ام�ل) وھي تؤثر في كل األجھزة األخرى كالقلب والرئتین والجلد ... الخ. 
لالص�قة التي توحد بین الجس�م والمخ واعتبار الجزئیات الكیمیائیة البیبتیدات اعتبار االنفعاالت كأنھا المادة ا

)Peptides Moleculaires9) ھي المظھر الفسیولوجي للعملیة.  
إن األفكار التش���اؤمیة ومش���اعر الس���خط والغض���ب والحزن والجزع والیأس وغیرھا من مش���اعر 

وظائف أعض��اء الجس��م بص��فة عامة، وفي وظائف االنھزامیة المرتبطة بالوھن النفس��ي تؤدي إلى خلل في 
الجھاز العصبي السمبتاوي بصفة خاصة، التي تؤدي بدورھا إلى خلل في إفرازات الغدد الصماء، وأجھزة 
الدورة الدمویة والتنفس والھض�م والنوم، فبض�عف الجس�م یص�بح عرضة لألمراض كضغط الدم والسكري 

  .10طة باالنفعاالتواضطراب التنفس وغیرھا من األمراض المرتب
یتم اس����تقبال االنفعال من طرف القش�����رة المخیة في إطار معلومات حس�����یة، وباتص�����الھا مع الجھاز 

  :11اللمبي یقوم ھذا األخیر بتحریض الھیبوتال موس والتي تعمل وفق اتجاھین
الرم��ادی�ة لج�ذع المخ  حی�ث یؤثر الھیبوتالموس على بعض األنوی�ة رد فع�ل س�������ریع ومن��ذر ب�الخطر: -

وال��ذي یعم��ل ب��دوره على تبطئ��ة بعض الوظ��ائف (التنفس، خفق��ان القل��ب) فیح��دث ھن��اك تحریض للغ��دة 
الكظریة التي تفرز ھرموني األدرینالین والنور أدرینالین، مما ینتج عنھ عدة تفاعالت فس�یولوجیة وقصیرة 

خفقان القلب، ش����حوب نتیجة تقلص األوعیة المدى مثل زیادة إنتاج الس����كر من خالل مخزون الكبد، زیادة 
  الدمویة لزیادة حجم الدم فیھا.

في نفس الوقت یتواجد نظام آخر عصبي ھرموني، یعتبر أقل سرعة من رد رد فعل بطيء ومقاوم:  -
 T)) و((C RFالفعل األول، ولكن أكثر استمرارا منھ، حیث یقوم الھیبوتالموس بتحریر مواد تتمثل في 

R F لغدة النخامیة والتي بدورھا تفرز ھرمون الـ (لتحریض ا(ACTH،  لتحفیز قشرة الكظر على إفراز
ھرمون الغلیكو كورتیكوید، وتحریض الغدة الدرقیة إلفراز ھرمون التیروكسین، مما ینتج عنھ ارتفاع في 

  الضغط وانخفاض في إنتاج الخالیا المناعیة. 
لمن�اعي والجھ��از العص�������بي، فتح�ت ت�أثیر الجھ��از یعتبر الجھ�از الغ��ددي ھو الوس�������یط بین الجھ��از ا

العص�������بي یقوم الجھ�از الغددي بإفراز العدید من الھرمونات التي لھا أثر كبیر على الجھاز المناعي، فمثال 
إفراز بعض الھرمونات مثل: ھرمون النمو، التیروكس������ین، األنس������ولین، تعمل على تنش������یط االس������تجابة 

واألندروجین واألس������تروجین، والبروجس�������ترون تعمل على إض�������عاف المناعیة، وإفراز الكورتیكویدات، 
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االس�������تجابة المناعیة إض�������افة إلى أن إفراز الغدة فوق الكلویة للغلیكو كورتیكوید بإفراط یترافق بتحریض 
  .12الخالیا المفرزة لألجسام المضادة

كما العص������بي، ف في المقابل یمكن للجھاز المناعي التأثیر على الجھاز الغددي ومن ثم على الجھاز
أنھ قادر على اس��تقبال اإلفرازات البیبتیدیة المتحص��ل علیھا عن طریق النھایات العص��بیة لدیھ القدرة أیض��ا 
على إفراز وس�ائط لتنبیھ الجھاز العص�بي المركزي أثناء التعرض لمولد ضد أو جسم غریب أو كالفیروس 

  .13كینات، وبھذا تؤثر على البنى العصبیة والغددأو مولد ضد ذاتي، فالخالیا المناعیة تقوم بإفراز اللمفو
یعم��ل ك��ل من األنترلوكین واللمفوكین��ات على تنبی��ھ الغ��دة النخ��امی��ة وب��الت��الي تحریض الغ��دد فوق 

  .   14الكلویة على إفراز الغلیكوكوراتیكویدات مما یزید من تركیزه في الدم
إن نش����اط الجھاز المناعي أثناء التعرض إلص����ابات مختلفة یؤدي إلى إفرازات لمختلف الوس����ائط 
الكیمیائیة مما قد یؤثر على الحالة النفس�����یة والمزاج من خالل التعرض لمختلف اآلالم كالص�����داع، األرق، 

  .15یة الفردعلى شخصفمثال اإلفراط في إفراز االنترلوكین یؤدي إلى اإلصابة بالنعاس المتناقض مما یؤثر 
ومنھ یمكننا الوص�����ول إلى نتیجة ھي أن ھناك تفاعل متبادل بین الجانب النفس�����ي وكل من الجھاز 

 طبیعتھا (فرح، غض�����ب، اكتئاب،العص�����بي الغددي والمناعي حیث تؤثر الحالة النفس�����یة للفرد مھما كانت 
حریض ة حس��یة، أین یقوم بدوره بت. على الجانب العص��بي أوال والذي یس��تقبلھا كتنبیھ في ش��كل معلومقلق)

الجھاز الغددي على إفراز الھرمونات حس��ب طبیعة الحالة النفس���یة، ومن خالل ھذه الھرمونات والوس���ائط 
الكیمیائیة یتأثر الجھاز المناعي لیتجاوب إما بتنش������یط الخالیا المناعیة أو تثبیطھا، والعكس ص������حیح فأثناء 

ز المناعي ینش��ط لمقاومة ھذا الجس��م الغریب من خالل الخالیا دخول جس��م غریب إلى العض��ویة فان الجھا
المناعیة كاللمفاویات والكریات البیض����اء مما یؤدي إلى إعطاء إش����ارات للجھاز العص����بي والغددي إلفراز 
مختلف الوس��ائط الكیمیائیة لمس��اعدة الجس��م على المقاومة، وأثناء حدوث ھذه التفاعالت فان الفرد یتعرض 

   . ، وارتفاع درجة حرارة جسمھ مما یعرضھ للتضایق والحزن واالكتئابآلالم مختلفة

  :   16العالقة السابقة كاآلتي  a biologie pour psychologieL  في كتابھ  Jean Jolyویوضح 
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یعتمد تنش����یط المناعة النفس����یة على إدارة  العوامل المس����اعدة على تنش����یط المناعة النفس����یة: -4
ة في التفكیر، وجھوده في تنمیة أفكار ومش����اعر الس����عادة، وطرد تص����احبھا، وعزمھ على تص����حیح طریق

 أفكار ومشاعر الشقاء والیأس، وفیما یلي اھم العوامل المساعدة على تنشیط المناعة النفسیة:    
س الص����حة أن التفاؤل والمزاج اإلیجابي أمران أس����اس����یان لقد أكدت البحوث الكثیرة لعلم نفالتفاؤل:  -

لص�حة الجس�م، حیث یس�اعد التفاؤل على السرعة في الشفاء من األمراض عكس التشاؤم الذي یرتبط بعدم 
األمل والغض�ب والعداء فیتس�بب في مش�كالت ص�حیة كثیرة، كارتفاع ض�غط الدم ومرض الشریان التاجي 

كل من مستوى الصحة، العمر المتوقع وارتفاع معدل الوفاة باإلضافة  والس�رطان، كما یتسبب في انخفاض
إلى عملیة بطء الش�����فاء بعد إجراء الجراحیة، كما وأكدت بعض الدراس�����ات على أن كفاءة الجھاز المناعي 

    .17تزداد لدى المتفائلین مقارنة بالمتشائمین
عد ثماني س����نوات كانت نس����بة رجال أص����یبوا بنوبة قلبیة ألول مرة ب 122ففي دراس����ة أجریت على 
) وكانت رغبتھم في %24) بینما بلغت ھذه النس�����بة عند المتفائلین (%84المتوفین من المتش�����ائمین منھم (

العیش والبقاء قویة، فلقد كانت الوفیات بالنس����بة للمتش����ائمین تفوق نس�����بتھا في أي مرض خطیر كأمراض 
الكولس��ترول، وقد أظھرت الدراس��ات التي تناولت من القلب وانس��داد الش��رایین وارتفاع ض��غط الدم وزیادة 

أص��ابھم الش��لل أن المتفائل منھم أقدر على اإلفادة من العالج الطبیعي والقدرة على الحركة من أولئك الذین 
ھم في المس���توى نفس���ھ من اإلص���ابة األقل تفاؤال وأمال، وتتناس���ب الفائدة طردیا مع مس���توى التفاؤل الذي 

       .  18لدرجة التي یبذل فیھا الجھد الالزم لیصل إلى فوائد بدنیة واجتماعیة أكبریشعر بھ المریض وا
مناعة القلب وجھاز النشاط لقد ثبت علمیا أن التسامح وعدم الحقد یؤدي إلى تقویة الص�فح والتسامح:  -

ففي  .والرشحمقاومة االنفلونزا  على هیؤدي إلى رفع نظام المناعة في الجس�م، ویس�اعدحیث عند اإلنس�ان، 
دراسة تم إجراؤھا على عشرین شخص مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة لمعرفة تأثیر التسامح على 
تطور المرض لدیھم، كانت النتیجة أن األش�خاص الذین اس�تطاعوا الس�یطرة على مش�اعرھم ومسامحة من 

ادرین على المس���امحة تس���بب لھم بالمرض، قد تأخر تطور المرض لدیھم، فیما تعرض األش���خاص الغیر ق
. وبالنتیجة فالتس���امح لیس مفیدا فقط لمرض نقص المناعة المكتس���بة ى تعقیدات أكثر في حالتھم الص���حیةإل

  بل یتعدى األثر إلى مختلف األمراض.
متطوعا في الوالیات المتحدة األمریكیة على التس���امح لمدة تس���ع س���اعات یومیا،  260فقد تم تدریب 

امح س��اھم في تخفیض الش��عور باإلرھاق، وزاد من ثقة األش��خاص بأنفس��ھم وس��اھم وكانت النتیجة أن التس��
االت الص���داع . وتم مالحظة انخفاض ملموس في حدة ش���عورھم باألش���خاص المحیطین بھمأیض���ا في زیا

  . وآالم الظھر والمعدة
ة على ة والدعاباھتم عدد من علماء النفس والبیولوجیا والمناعة والغدد الصماء بتأثیر الفكاھ الض�حك: -

، وھي لعیادات في فیینامھّرجي ا  الجس���د والدماغ بش���كل كبیر وعلى مس���توى عالمي، فقد تم إنش���اء جمعیة
عبارة عن مؤس�س�ات غیر ربحیة ترس�ل المھرجین المتطوعین بانتظام إلى العیادات والمستشفیات بالتنسیق 

یرات حدث تغییالض��حك  أنعن األطفال وكبار الس��ن، حیث  مع إدارة المس��تش��فى واألطباء بغرض الترفیة
ؤثر على توزیعات الھرمونات في الجس����م، كما لوحظ أن كثیراً من المرض�����ى ال یش�����عرون یفي الدماغ، و

لكن  ةتبآالمھم أو مرض�ھم أو خوفھم وقلقھم أثناء حض�ور المھرج، وكل مریض عنده استعداد في تقبل النك
      .19ز المرونة اإلدراكیة في المخ ویحسن الذاكرةكل حسب طبیعتھ، فالضحك یعز
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وأثبتت أحدث األبحاث العلمیة أن الضحك والمرح یقلالن من إفراز ھرموني الكورتیزول 
واألدرینالین وغیرھا من ھرمونات االنفعاالت الھدامة، والتي لھا تأثیر سلبي على جھاز المناعة، وینشطان 

المساعدة، كما أن الضحك ینشط نوعا من الخالیا الھامة في جھاز المناعة إفراز الخالیا اللمفاویة التائیة 
، وھي الخالیا المسؤولة عن التصدي للفیروسات والخالیا السرطانیة التي NKوھي الخالیا القاتلة الطبیعیة 

دي صتنقسم انقساماً عشوائیاً غیر طبیعي وتقضي علیھا في مھدھا، وبالتالي فھو في غایة من األھمیة للت
لألورام السرطانیة والقضاء علیھا وعالجھا، وأثبت أن الضحك بعد مشاھدة شرائط من األفالم والمسرحیات 

  .یرفع من مستوى األجسام المضادة الكومیدیة، 
أن الضحك یساعد على زیادة األكسجین الذي یصل إلى الرئتین وینشط الدورة الدمویة، أیضا لقد ثبت و

     . 20الشرایین، فیتوالد إحساس بدفء األطرافویساعد على دفع الدم في 
إن ص����وم رمض����ان من النعم الربانیة التي تص����حح ما انكس����ر من التوازن في بناء الجس����د الص����وم:  -

والتكوین النفس�������ي، حی�ث یقلل الص�������وم من األخطار التي قد تس�������بب األمراض، مثل ارتفاع مس�������تویات 
. كما كلىوالالنفسیة، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم الكولس�ترول والدھون الثالثیة والس�منة، والض�غوط 

أن الص��وم یس���اعد في عالج كثیر من األمراض، مثل داء الس���كري واألمراض القلبیة الوعائیة، والتخلص 
من الدھون الزائدة العائمة داخل الجس����م والتي تكون عرض�����ة للترس�����ب، مثل الدھون في األوعیة الدمویة 

فف الص�����وم من انس�����داد األوعیة الدمویة، ویقلل من ارتفاع ض�����غط الدم، لقلة وتحت الجلد وفي الكبد، فیخ
كمیات الس�وائل في األوعیة الدمویة وتقل معھا نوبات الش�قیقة ( وجع الرأس النصفي) أما عن تأثیر الصوم 

 بعلى الجھاز الھضمي، فإن المعدة تستعید أنفاسھا وترمم ما ھدم منھا، وكذلك األمعاء تتخلص من الرواس
قناة الھض��میة والكبد واألخماج وتتحس��ن حركة الجھاز الھض��مي، وتتم الس��یطرة على اإلمس��اك والتھابات ال

  .21والبنكریاس
للص�یام عالقة بجھاز المناعة حیث لوحظ تحس�ن المؤش�ر الوظیفي للخالیا اللمفاویة عشرة أضعاف و

ة واألجس��ام الغریبة التي تھاجمھ. كما عند الص��ائمین، وھي الخالیا المدافعة عن الجس��م ض��د الكائنات الدقیق
  ارتفع عدد األجسام المضادة التي تقوم بتدمیر الكائنات الغازیة للجسم. 

یمكن لالس�ترخاء أن یخفف من تأثیر الض�غط النفس�ي على الجھاز المناعي، ففي دراس�ة   االس�ترخاء: -
 فئات: فئة التدریب على االسترخاء،أجریت على مجموعة من كبار السن، تم توزیع المشاركین على ثالث 

فئ�ة االتص�������ال االجتم�اعي، وأخیرا فئ�ة لم تتلق أي ت�دخ�ل ی�ذكر، وق�د أظھرت النتائج أن المش�������اركین في 
مجموعة االسترخاء قد أظھروا ارتفاعا في مستوى  نشاط  الخالیا الطبیعیة القاتلة بعد ممارسة االسترخاء، 

لمض��ادة مما یش��یر إلى أن لالس��ترخاء دورا ھاما في تعزیز القدرة كما أظھروا معدالت أعلى من األجس��ام ا
المناعیة، وفي دراس�ة أخرى على مجموعة من المرض�ى المص�ابین بورم جلدي خبیث، وجد أن المرض��ى 
الذین تلقوا تدریبا على االس����ترخاء ومھارات حل المش����كالت واس����تراتیجیات التعامل الفعالة، أظھروا بعد 

  .22دال أعلى للخالیا القاتلة الطبیعیةستة أشھر نشاطا ومع
في دراس�������تھم حول تعدیل   Kieclot Glaser ، وكیكلوت قالزرJaniceكم�ا وأظھر كل من جانیس     

طالب متطوع بكلیة الطب، أنھ بعد  34المن�اع�ة الخلوی�ة ل�دى طلبة الطب، وذلك من خالل أخذ عینات دم ل
یة الخالیا اللمفاویة التائیة المساعدة والخالیا القاتلة الطبیعالتعرض لالسترخاء فإنھ یالحظ ارتفاع في معدل 

    .23مقارنة بمعدلھا فبل التعرض لالسترخاء
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    :اتمةالخ
لنفسي الجانب اف الغددي،-النفسي والتنظیم العصبي ھناك عالقة وطیدة بین الجھاز المناعي، الجانب

یؤثر على الجھاز الغددي الذي یعتبر كوسیط بینھ وبین  یؤثر على الجھاز العصبي والذي بدوره بدوره
المناعة بالجھاز المناعي، ھذا األخیر الذي یمكنھ التأثیر والتأثر بالحالة النفسیة للفرد وذلك في إطار ما یعرف 

  الغددي والمناعي. –النفسیة العصبیة والتي تعبر عن عالقة الجانب النفسي بالتنظیم العصبي 
إنكار الدور الھام للعوامل النفسیة على النظام المناعي، حیث أن ھناك عوامل نفسیة وبھذا ال یمكن 

 التأمل، والدعم االجتماعي الصوم، التفاؤل، التسامح، الضحك،كذات تأثیر ایجابي على الجاز المناعي 
سلبي على  رفتعمل على زیادة نشاطھ وتحفیز االستجابة المناعیة، في المقابل ھناك عوامل نفسیة ذات تأثی

  .                                 الخ نشاط الجھاز المناعي كالحزن واالكتئاب...
خر، ثر كل منھما في اآلل إلى نتیجة مفادھا أن النفس والجسد وحدة متكاملة یؤوصتمما سبق یمكننا ال

 معرفیة، نفسیة عدةاعتبار أي منھما منفصل عن اآلخر لذا فالفرد ھو وحدة تتكون من جوانب  فال یمكن
  تتفاعل فیما بینھا وفق أنظمة معینة. وفسیولوجیة

وفي األخیر نستنتج أن علم المناعة النفسیة بصفة خاصة والعلوم العصبیة بصفة عامة ذو أھمیة كبیرة 
في اختصاص علم النفس العیادي وفي تكوین األخصائي النفسي، لھذا یجب إعادة النظر في طبیعة المقررات 

یة ومحتوى المقاییس التي یتم تدریسھا لطالب علم النفس العیادي، وإحداث تغییرات فیھا بإضافة الدراس
مقاییس من شأنھا تغطیة النقص الكبیر الذي یعاني منھ الطالب في المجال العصبي، حیث الحظنا من خالل 

غطي المعارف العصبیة سنة أن محتوى المقاییس التي تدرس للطلبة ال ت12عملنا في ھذا المجال ألكثر من 
بشكل مناسب مما یقف عائقا أمام تكوین أخصائي نفساني متمكن، حیث أن أغلب التقنیات العالجیة التي 
یطبقھا األخصائي النفساني مع المرضى تعتمد على الجانب العصبي، فمثال تقنیة االسترخاء تعتمد كثیرا 

از العصبي والجھاز الغددي، لھذا نؤكد على على المعرفة الواسعة بالجانب التشریحي والوظیفي للجھ
ضرورة  تطویر مستوى التعلیم في اختصاص علم النفس والسعي نحو تحقیق جودة التعلیم السیما مع التطور 

  .اإللكترونيالتكنولوجي الراھن واالتجاه العالمي نحو الرقمنة والتعلیم 
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   :الملخص

مؤشرات العسر القرائي والعوامل التي تساھم في ظھوره لدى إلى التعرف على  الحالیة ھدفت الدراسة
تین األولى داأ تم اعتماد المنھج الوصفي واستخدام، ولتحقیق ذلك تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط في اللغة اإلنجلیزیة

، والثانیة استمارة العوامل بعادأ أربعةموزعة على فقرة ) 24( یحوي العسر القرائي والذياستبیان مؤشرات 
د التالمیذ تحدی اختیارھاالتي تم  المتوسطاتفي  إلنجلیزیةاللغة ا أساتذةب من لِ د طُ قوالمساھمة في العسر القرائي، 

جاءت  وقد، تلمیذا وتلمیذة) 60الدراسة ( عینة شملت حیث في اللغة اإلنجلیزیة، العسر القرائي الذین یعانون من
  :نتائج الدراسة كما یلي

 ،لقراءةالبطء في اتظھر لدى تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط مؤشرات للعسر القرائي في اللغة اإلنجلیزیة وھي  -
أثناء  تصعوبة حذف بعض األصواو القصور في فھم المقروء ،صعوبة القدرة على التمییز بین األصوات المتشابھة

  .القراءة
والنفسیة في ظھور العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في  المعرفیةالعوامل المدرسیة، الذاتیة،  تساھم -

لفصول وازدحام ا عدم توفر الوسائل التعلیمیةالعوامل المدرسیة كالمناھج الدراسیة،  في مقدمتھااإلنجلیزیة، اللغة 
  الدراسیة، والعوامل المعرفیة كضعف الذاكرة وقلة االنتباه والتركیز.

  غیر الجنس.تبعا لمت ةال توجد فروق في مؤشرات العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة اإلنجلیزی -
   .قرائيالعسر العوامل  ؛قرائيالعسر المؤشرات  كلمات المفتاحیة:ال

Abstract:  
The present study aimed to identify the indicators of dyslexia and the factors that 

contribute to its appearance among middle school pupils in the English language. To achieve 
this, the descriptive approach was chosen, and the use of two tools, the first is the Dyslexia 
Indicators Questionnaire, which contains (24) items distributed on four dimensions, and the 
second is the form of factors contributing to reading dyslexia. English language professors were 
asked to identify students who suffer from dyslexia in the English language, and this is after 
applying the exclusion criteria, as the study sample included (60) male and female students, and 
the results of the study came as follows: 
- middle school pupils show signs of reading dyslexia in the English language, which are slow 
reading, difficulty being able to distinguish between similar sounds, lack of reading 
comprehension and difficulty deleting some sounds while reading. 
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- School factors, subjective, mental and psychological contribute to the emergence of reading 
dyslexia among middle school pupils in the English language, the first of which is school factors 
such as curricula, lack of educational means and classroom congestion, and mental factors such 
as poor memory, lack of attention and concentration. 
- There are no differences in the indicators of dyslexia among middle school pupils in the 
English language according to the gender variable. 
Key words: dyslexia indicators; Dyslexia factors. 

  مقّدمة: 
من أخطر المشكالت التي تندرج تحت صعوبات التعلم » الدسلكسیا«تبدو مشكلة العسر القرائي 

على مستوى العالم، بید أن  ٪10و 4على المستویین العربي والدولي، من حیث االنتشار؛ حیث تتراوح بین 
حول الدسلكسیا نشرتھا على موقعھا اإللكتروني  2007الجمعیة الكویتیة للدسلكسیا أجرت دراسة في أفریل 

)com.www Kuwait dyslexia من سكان العالم یعانون صعوبات  ٪30إلى  15) كان من نتائجھا أن
منھم یعانون الدسلكسیا، وھم ینتمون إلى ثقافات مختلفة وبیئات فكریة متنوعة ومستویات  ٪85التعلم، وأن 

  اجتماعیة واقتصادیة متفاوتة.
ا مع ازدیاد حجمھا وعلى مستوى الوطن العربي؛ فإن المشكلة تبدو من الخطورة بمكان، والسیم

مالیین طفل،  4وانتشارھا، فمعدالت األطفال الذین یعانون صعوبات التعلم في مصر مثال یصل إلى نحو 
وقد تم عمل مسح بمعرفة الجمعیة المصریة للدسلكسیا في إحدى المدارس االبتدائیة بأحد األحیاء الشعبیة 

كوبس العربي). وجد أن مؤشرات نسب إصابة (عالمي بالقاھرة، وباستخدام برنامج نظام التخطیط المعرفي ال
  .٪9إلى  8األطفال بعسر القراءة تصل من 

باسم الرابطة الكویتیة  1999وفي الكویت قامت الجمعیة الكویتیة للدسلكسیا (والتي أسست عام 
في تزاید،  مللدسلكسیا) بدراسة مسحیة على األطفال الذین یعانون العسر القرائي في الكویت، أثبتت أن نسبھ

ألف تلمیذ وتلمیذة في الحد  30وذلك وفقا ألدوات وبرامج علمیة مقننة، وقد بلغ عدد المفحوصین أكثر من 
األدنى من الدراسة المسحیة والتي اقتصرت على مجموعة المدارس الحكومیة، وعند التطبیق المقنن 

  یذ یعانون من العسر القرائي.من عدد التالم ٪29.6للبرنامج الخاص بالدسلكسیا، سجلت ما نسبتھ 
مدى انتشار صعوبات التعلم ) في دراستھ بعنوان: 2016وفي الجزائر فقد أشار بكري عبد الحمید(

األكادیمیة، توصل خاللھا إلى أن صعوبات القراءة ھي أكثر انتشارا لدى التالمیذ خاصة في المرحلة 
  ). 536 ،2016 ،(بكري وآخروناالبتدائیة 

العالمي تشكل نسبة المصابین بالعسر القرائي نسبة عالیة من بین المصابین وعلى المستوى 
من سكان العالم، وقد  ٪7إلى 5، إلى جانب أنھم یشكلون نسبة ٪70و 60بصعوبات التعلم، تتراوح بین 

أكدت نتائج أبحاث ودراسات صعوبات القراءة  ، حیث٪10ترتفع ھذه النسبة في بعض الدراسات لتصل إلى 
  :ما یلي

  .من بین كل خمسة أطفال ھناك طفل یعاني من صعوبات ذات عالقة بالقراءة -
استمرار صعوبات القراءة حتى مراحل متقدمة في التعلیم؛ فقد توصلت دراسات طویلة إلى أن األطفال  -

 غیر قادرین على القراءة %70الذین یعانون من صعوبات القراءة في مراحل ما قبل االبتدائیة یبقى منھم 
  .في نھایة المرحلة الثانویة

  .عدم القدرة على القراءة بكفاءة ھو السبب الرئیس في ترك الطفل للمدرسة -
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ترتبط طالقة اللسان بدرجة معرفة القراءة؛ حیث عندما یقرأ األطفال بطالقة یصبحون قادرین على  -
  .ھم النص المكتوباستعمال مھاراتھم وقدراتھم اللغویة واالستنتاجیة وخلفیاتھم المعرفیة لف

األطفال الذین لدیھم صعوبات شدیدة في القراءة لدیھم ضعف في المھارات السمعیة (العجمي والدوخي،  -
2010، 89 .(  

   إشكالیة الدراسة وتساؤالتھا: -1
إن مشكلة صعوبات التعلم عموما ومشكلة العسر القرائي خصوصا بالرغم من حداثة ظھورھا على 

أنھا من أكثر المشكالت أھمیة لدى العدید من المھتمین والمختصین في مجاالت علوم  الصعید التربوي، إال
التربیة وعلم النفس والطب النفسي وحتى أولیاء األمور، إذ حتى منتصف الستینیات من القرن الماضي لم 

لیة أو حرمان قیكن ثمة تفسیر مقنع ألولئك التالمیذ الذین ال یعانون مشكالت جسمیة أو سلوكیة أو إعاقات ع
بیئي، ولكنھم في الوقت نفسھ ال یحسنون القراءة والكتابة والحساب، وكان ھؤالء یوصفون بالمتخلفین عقلیا 

ووجد فیھ  ،أو سمعیا أو بصریا، وظلت األمور على ھذه الشاكلة إلى أن ظھر مصطلح صعوبات التعلم
  .)253، 2004، الكثیرون مخرجا من حیرتھم السابقة حیال ھذه الفئة من التالمیذ (الوقفي

وعلیھ یمكن القول أن مشكلة صعوبات التعلم وخاصة في المرحلة المتوسطة، وانطالقا من 
ك على التلمیذ شالدراسات السابقة ال تعبر فقط عن مشكلة تربویة، بل ھي أیضا مشكلة نفسیة تكیفیة تؤثر وال 

الذي یعاني منھا، كما تؤثر على أسرتھ، لذا یجب عند التعامل معھا أال یتم التركیز على التدخل التربوي 
والتعلیم العالجي فحسب، بل یجب أن یشمل التدخل تقنیات وأسالیب إرشاد تربوي ونفسي تساعده على 

فیف من المعاناة النفسیة والتكیف أیضا مع التكیف مع المشكلة وتجاوزھا، كما تساعد الوالدین على التخ
  ) .48، 2002محمد، و (الببالوي  مشكلة طفلھم ھذا ومساعدتھ بشكل مستمر

ومنھ یمكن التأكید على أن االھتمام بالمھارات الدراسیة یعد من األمور الرئیسیة لدى ھذه الفئة، ألن 
 ن الضعف في التحصیل األكادیمي وضعفمختلف الدراسات التي تناولت المشكلة أظھرت عالقة واضحة بی

مھارات القراءة كالسرعة واألداء وتمثیل المعاني، وھذا الواقع المؤلم یجعل ضرورة االھتمام بھذه الشریحة 
من خالل إبراز العوامل المسببة لتلك الصعوبات، حیث یتم في ھذه المرحلة التعرف على العدد األكبر من 

میة من أجل وضع أسس سلیمة للتعامل معھم، ورعایتھم الرعایة التي تناسب التالمیذ ذوي الصعوبات التعلی
  استعداداتھم وقدراتھم والتي تؤدي في النھایة إلى الوصول بھم للتكیف مع مقتضیات التقدم في السلم التعلیمي.     

جمع، في عصرنا الحاضر مكانة مرموقة بین لغات العالم أ (English Language) وللغة اإلنجلیزیة
 )400فھي لغة ألكثر من ( وأضحت لغة العلم والتقنیة واللغة األكثر تعلما واستخداماً كلغة ثانیة أو أجنبیة

) ملیون متحدث حول العالم، 800ولغة أجنبیة ألكثر من (  (Native Speaker) ملیون متحدث أصلي
والعلوم والتقنیة واالقتصاد لقطاع النقل الجوي والبحري  (Official Language) وھي كذلك لغة رسمیة

وھي الوسیط اللغوي للتربیة والتعلیم والنشر والعالقات الدولیة، ولھذا أصبح تدریسھا أمراً ضروریاً لنقل 
  ).2010(الصغیر،  الخبرات والمعارف واالرتقاء نحو األفضل واألجود علمیا

میة التقنیة، والدفع بعجلة التنویؤكد ما سبق تطلع المجتمعات العربیة إلى مواكبة العلوم والنھضة 
البشریة إلى غایات أسمى، من خالل توظیف تعلم اللغات األجنبیة في المناھج المحلیة والعمل على تطویرھا 

  .والعنایة بھا
وعند تأمل واقع تدریس اللغة اإلنجلیزیة في مؤسساتنا التربویة؛ نلمس التدني الواضح لمخرجات 

ما أكدتھ بعض الدارسات المتخصصة إلى وجود ضعف في المخرجات، وھذا تعلیم اللغة اإلنجلیزیة وھذا 
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بسبب ضعف البرامج والمضامین ورداءة الكتاب المدرسي وعدم تحقق األھداف في المرحلة المتوسطة 
 على اعتبارھا مرحلة أولى لتعلم التالمیذ مبادئ ھذه اللغة؛ مما یستلزم البحث والتطویر المستقبلي لھا

  ).138، 2002(خدوسي 
وقد أشارت الباحثة كحول في دراسة لھا بعنوان صعوبات تعلم اللغة اإلنجلیزیة في المرحلة 
المتوسطة إلى أن محتوى المادة الدراسیة، طرائق التدریس وعملیة التقویم من أھم الصعوبات التي تواجھ 

  ).125، 2012 (كحول، التالمیذ وتساھم في تدني نتائجھم الدراسیة في ھذه المادة
وعلى مستوى الممارسات المیدانیة، تنادي معظم األدبیات ذات العالقة بتعلیم وتدریس اللغة 
اإلنجلیزیة باالبتعاد عن الطرق التقلیدیة عند تدریس اللغة اإلنجلیزیة، وتوصي بأن یكون التلمیذ ھو محور 

جلیزیة من التلقین والمحاضرة ، وأن تغیر طرق تدریس اللغة اإلن(Learner-centered)العملیة التعلیمیة 
إلى طریقة العرض والمناقشة ولعب األدوار، وإتباع طرق یكون التركیز فیھا على الرفع من مھارات 

  التواصل أكثر من اإلغراق في شرح قواعد اللغة. 
وإضافة إلى ذلك، فاألنشطة الصفیة یجب أن تصمم بحیث تتیح للمتعلم فرصة الحدیث باللغة 

خل الصف، وتھیئ لھ فرص المشاركة والتفاعل في مختلف األنشطة، وأن تشیع أثناء ذلك كلھ اإلنجلیزیة دا
 .أجواء طبیعیة بحیث یستطیع الطالب خاللھا استخدام اللغة للتواصل الواقعي لمختلف األغراض والمواقف

ر اإلطا وعلى الصعید العالمي وكنتیجة ألبحاث أكثر من عشرین عاماً، أصدر المجلس األوربي
، لیشكل قواعد شاملة لتوضیح سیاسات تعلم وتعلیم اللغات، 2001المرجعي األوربي المشترك للغات في عام 

  باإلضافة إلى تصمیم مواد التعلیم وقیاس الكفایات اللغویة األجنبیة. 
تمیا كلغة أجنبیة ثانیة بعد الفرنسیة أمرا ح اإلنجلیزیةوعلى الصعید الوطني، یعتبر تدریس اللغة 

 اللغات دراسة أھداف من ، أنBloumvid " بلومفیلد" یقولضتھ حتمیة التكنولوجیا والمعلوماتیة، حیث فر
 المرء یشارك فعندما الثقافة، وعاء ھي إن اللغة یقول وكما األجنبیة على الثقافات الفرد اطالع ھو األجنبیة

  ).60، 1999 اللغة (بكوش، ھذه تقدمھا التي الحیاة طریقة في حد ما إلى یشارك فھو ما لغة
لذا وجب علینا تطویر آلیات تدریس ھذه اللغة وما یتناسب مع المخرجات التي تمكن من التفاعل  

  والتواصل بھا، ولعل البحث في أساسیات تدریس ھذه اللغة لھ الفائدة في فتح آفاق جدیدة لتطویرھا. 
إلى تحدید مؤشرات وعوامل العسر وانطالقا من ھذا المنحى جاءت ھذه الدراسة كمحاولة ھادفة 

القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغات األجنبیة (اإلنجلیزیة نموذجا) التابعة لوالیة باتنة، حیث 
اتضح من خالل تتبع نتائج التالمیذ أن ثمة عدد لیس بالقلیل ممن لم یتمكنوا من تحقیق الكفاءات القرائیة في 

  عتنا إلى البحث عن مؤشراتھا وعواملھا المختلفة.ھذه اللغة، وھذه مشكلة دف
ومنھ فإن مشكلة الدراسة ھذه، وانطالقا من الخلفیة النظریة السابقة وواقع التدریس لدى التالمیذ 

  تتمحور في التساؤالت التالیة:
  ماھي مؤشرات العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة االنجلیزیة؟ -
  ل التي تساھم في ظھور العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة االنجلیزیة. ماھي العوام -
  ھل یختلف أفراد العینة من حیث مؤشرات العسر القرائي باختالف الجنس؟ -
  فرضیات الدراسة: -2
قراءة، ي المظاھر العسر القرائي عند تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط في اللغة اإلنجلیزیة ھي البطء ف -

  صعوبة القدرة على التمییز بین األصوات المتشابھة.
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تساھم العوامل المدرسیة، الذاتیة، المعرفیة والنفسیة في ظھور العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة  -
  المتوسطة في اللغة االنجلیزیة. 

متغیر اإلنجلیزیة تبعا ل توجد فروق في مؤشرات العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة -
  الجنس.

  أھمیة الدراسة: -3
تكمن أھمیة الدراسة الحالیة في محاولتھا تحدید المؤشرات األساسیة للعسر القرائي لدى تالمیذ 
المرحلة المتوسطة في اللغة اإلنجلیزیة، وھذا من خالل الكشف عن مظاھر التعثر لدیھم، مما یساعد على 

  .وضع الخطط المناسبة للعالج
وقد تفید الدراسة الحالیة في تقدیم خلفیة واقعیة عن مشكلة العسر القرائي في اللغة اإلنجلیزیة، كمحاولة 
لتوضیح واقع ھذه المشكلة والبحث عن الحلول الكفیلة لمواجھتھا ألنھا تھدد المسار التعلیمي للمتعلم في 

  المراحل الالحقة.
   أھداف الدراسة: -4

   إليتھدف الدراسة الحالیة 
  الكشف عن مؤشرات العسر القرائي (الدسلكسیا) لدى تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط. -
التعرف على العوامل المساھمة في ظھور مشكلة العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة  -

  االنجلیزیة من أجل زیادة قدرتھم على التكیف والتعلم باستقاللیة.
  الفروق عند أفراد عینة الدراسة في العسر القرائي وفقا لمتغیر الجنس.الكشف عن  -
  اقتراح مجموعة من الحلول المناسبة التي تمكن فئة ذوي العسر القرائي من تجاوز مشكالتھا التعلیمیة. -
  التعریف بمفاھیم الدراسة: -5

ي طة صعوبة في تعلمھا والت: ھي مھارات القراءة آلتي یجد تلمیذ المرحلة المتوسالعسر القرائي-5-1
ال ترجع لقصور في الذكاء أو إلعاقة حسیة وفي الدراسة الحالیة قیست مؤشرات العسر القرائي وفقا لمظاھر 
التعثر التي لوحظت مثل صعوبة تمییز حرفین متشابھین أو كلمتین متشابھتین أو عكس اتجاه الكلمة أو 

  بع الحروف مدمجة في أربعة محاور.الحرف أو إضافة كلمة أو حرف أو الخطأ في تتا
یقصد بمؤشرات العسر القرائي في الدراسة الحالیة مجموع المظاھر مؤشرات العسر القرائي:  -5-1

المصاحبة التي تؤكد تعثر التلمیذ في قراءة كلمات أو مفردات أو جمل في النصوص المطلوبة في اللغة 
  اإلنجلیزیة للمرحلة المتوسطة. 

یقصد بھا مجموعة العوامل التي یراھا أستاذ المادة أنھا تساھم في ر القرائي: عوامل العس -5-2
ظھور العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة اإلنجلیزیة وقد حددت في الدراسة الحالیة في 

  العوامل: المدرسیة، الذاتیة، المعرفیة والنفسیة.
 أدبیات الدراسة:

عنى ھذا المصطلح باختالف الباحثین، إال أنھم یتفقون في مفھومھ العام وھو یختلف مالعسر القرائي: 
ویتمثل عسر القراءة في عدم التعرف  الصعوبات التي یتلقاھا الطفل في القراءة مع تأخره في ھذه المادة،

 على الحروف، والخلط بین الحروف المتشابھة في الصوت والشكل، وفي عدم اكتسابھ التقنیات األساسیة
 .والضروریة التي تسمح لھ بقراءة مسترسلة ومعبرة للنصوص، والتي تكون في مستوى القارئ
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  ":Dyslexia الدسلكسیا"تعریف العسر القرائي: عسر القرائي  -1
تطور القراءة "صعوبة تعلم خاصة تؤثر على  ):2008( تعریف الجمعیة البریطانیة للدسلكسیا

والكتابة والمھارات المتعلقة بھما، وتوجد على األرجح مع الفرد منذ والدتھ، وتتواصل مع حیاتھ ومن 
خصائصھا: صعوبة المعالجة الصوتیة، صعوبة التسمیة السریعة لألشیاء، ضعف الذاكرة العاملة، وصعوبة 

امج تدریسیة خاصة"(محفوظي سرعة معالجة المعلومات، ویمكن تخفیف ھذه الصعوبات عن طریق بر
  ).22، 2010 وآخرون،

 األعراض المتعلقة بالعسر القرائي: -2
  اضطراب أو قصور في ذاكرة استیعاب اللغة (الحروف أو الكلمات). -
  قصور لغوي یتمثل في الخلط بین الحروف والكلمات والجمل، أو إغفال بعضھا عند القراءة. -
الكلمات أو إغفال بعضھا أو صعوبة قراءتھا مع حركات مصاحبة و التوقف المتكرر عند بعض أالتردد  -

  من الرأس وتذبذب سریع غیر عادي في حركة مقلة العین أثناء القراءة.
  افتقار الرغبة في القراءة والشعور باإلرھاق عند ممارستھا. -
  عدم التركیز على القراءة وعدم فھم ما یقرأ. -
ى بعض الحروف أو الكلمات غیر واضحة المعالم، أو یراھا عدم وضوح النصوص المكتوبة، حیث یر -

  مزدوجة أو متداخلة في بعضھا أو مشوشة ویغفل قراءة بعض كلماتھا. 
تكرار بشكل واضح لألخطاء أثناء القراءة لدى البعض، في حین نجد أن األقران المساوین لھ في العمر 

  أمثلتھا: ومنوالذكاء في ھذه المرحلة قد تجاوزوا ھذه األخطاء، 
    .dogبدال من:    godأیقر،  wasبدال من:    sawأیقر مثال:یعكس نطق الكلمات  -
  .یعكس نطق الكلمات -
  القراءة ببطء شدید أو بتردد أو إعادة قراءة ما قرأه من قبل وإسقاط كلمات وحذفھا. -
 .Iam ,they ,where these this , wish, whichعدم قراءة الكلمات القصیرة مثل:  -
  .time بدال من   tiem أخطاء في تھجي الكلمات مثل اإلقالب فیقرأ: -
 ).62، 2008(حمزة، uو nأو    dوbأو  qوP یخلط في قراءة بعض الحروف مثال: بین حرف   -
  :Dyslexia  أسباب العسر القرائي الدسلكسیا -3

ھناك الكثیر من الدراسات والمقاالت التي نشرت حدیثًا، والتي تبحث في أسباب المشكلة، فالبعض 
ینظر إلیھا من ناحیة طبیة عضویة، حیث یرى األطباء أنھ اضطراب عصبي وراثي المنشأ، ویستدلون على 

المناطق  لبعض ذلك بنتائج بعض الدراسات الخاصة بالتصویر الدماغي الوظیفي، والتي أظھرت اضطرابًا
  .في الدماغ أثناء التلفظ والقراءة

كما أن البعض یُرجع أسباب المشكلة إلى عملیة تنظیم الدماغ من حیث سیطرة فصوصھ وما یتبعھا 
من مصاعب في التنظیم الزماني والمكاني، واضطراب في معرفة االتجاھات (الیمین والیسار)، فیربطون 

  .یر في قراءة الحروف والمقاطعبینھا، وبین ظاھرة التقدیم والتأخ
أما األسباب التربویة فمنھا إتباع بعض األسالیب التربویة الخاطئة في تدریس القراءة مثل: التعلیم 
المبكر (المتسرع) قبل النضج واالستعداد لتعلم المھارات وتقبلھا، كذلك تغیر المعلم المفاجئ أو االنتقال من 

  .ة للطالب في الصف مما قد یسبب توتًرا وقلقًا یولد المشكلةبیئة إلى أُخرى أو الكثافة العددی
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أما األسباب النفسیة والوجدانیة فمن مظاھرھا الحرمان العاطفي، وعدم االستقرار النفسي داخل 
  األسرة، أو في المجتمع. 

  :)Dyslexia اآلثار النفسیة للعسر القرائي (الدسلكسیا، -4
 میذ قد یزید من معاناتھ النفسیة والتربویة، وقد یسبب لھ الكثیر منإن العسر القرائي الذي یعاني منھ التل

الضغط النفسي عند مطالبتھ بإتقان مھارات القراءة مما یضر بشخصیة التلمیذ بشكل متزاید، ویجعلھ یعیش 
عدم االستقرار النفسي في مقاعد الدراسة لشعوره بأنھ یحمل مشكلة تجعلھ قاصًرا عن بقیة أقرانھ، وقد 

  .زمھ ھذه المشكلة حتى یكبرتال
 :أسالیب العالج -5

قبل البدء في عالج العسر القرائي، البد من التقصي والبحث عن األسباب الكامنة وراء المشكلة، 
وخاصة إن كانت األسباب نفسیة، فھنا ال بد من النظر لھا من الزاویة الطبیة النفسیة وقد تستدعي تدخل 

األسباب، وقد تكون األسباب تعلیمیة تربویة، وھنا تستدعي تعدیل  المعالج المختص الذي یمكنھ من فھم
الطرائق والبرامج الدراسیة والوسائل التعلیمیة المتبعة في تلقین التلمیذ وتعلیمھ مبادئ القراءة والكتابة، وقد 

  .تكون األسباب متعلقة بالظروف الزمانیة أو المكانیة أو أي أسباب أخرى
أسالیب الوقایة التي تتمثل في الكشف المبكر عن العالمات الدالة على وجود واألھم من ذلك كلھ ھو 

العسر القرائي لدى الطفل، والكشف عنھا في وقت مبكر في مرحلة الروضة، والمرحة االبتدائیة، وبذل كل 
  ).157، 1988(إبراھیم،  طرائق العالج، وعدم إھمال أي حالة قد یالحظھا المعلم

  راسة:الجانب المیداني للد
اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي، وذلك لموافقتھ لمثل ھذا النوع من  منھج الدراسة: -1

الدراسات، حیث یمكن الباحث من خالل االطالع على استطالع واقع تدریس اللغة االنجلیزیة في المرحلة 
  المتوسطة التعرف على مظاھر العسر القرائي عند التالمیذ في ھذه اللغة.

متوسطات  8تم اختیار عینة مقصودة من تالمیذ المرحلة المتوسطة، وذلك من  :عینة الدراسة-2
استبیانا للعسر القرائي لإلجابة عنھا،  70تابعة لوالیة باتنة، قام األساتذة بتطبیق االستبیانات وعددھا بالضبط 

  ستمارة.) ا60وجمعت منھم بعد فترة زمنیة قدرت بأسبوع واحد، وقد تم استرجاع (
  حدود الدراسة: -3

-2016أجریت الدراسة خالل األسبوع األول من شھر جانفي للسنة الدراسیة الحدود الزمانیة:  -3-1
  .م2017

) متوسطات من 8تم إجراء الدراسة ببعض متوسطات والیة باتنة والبالغ عددھا (الحدود المكانیة:  -3-2
  مجموع المتوسطات التابعة لوالیة باتنة. 

عقد لقاء مع بعض أساتذة المادة بھدف التعریف بالدراسة، وشرحت تعلیمات  جراءات الدراسة:إ -4
  التطبیق لھم بالنسبة ألدوات الدراسة، وقبل تطبیق االستبیان تم استخدام محك االستبعاد باالعتماد على:

تالمیذ یطبقھا األستاذ على الاختبارات القراءة الجھریة وھي اختبارات تطبق تطبیقیاً فردیاً لكل تلمیذ،  -
  الذین یدرسھم الستبعاد المتمكنین من القراءة الجھریة.

الذین یقل مستوى ذكائھم عن المتوسط، وقد تم اعتماد اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن  استبعاد التالمیذ -
  ). 2008(حماد،  في تحدید مستوى الذكاء

   ب بصریة أو سمعیة أو اضطرابات في النطق.استبعاد التالمیذ الذین یعانون من عیو -
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) یبین المجموع الكلي للتالمیذ ذوي العسر القرائي وعدد االستمارات الموزعة والمجمعة 01جدول رقم (
 ونسبتھا المئویة حسب المقاطعات التربویة:

  
االنتماء الجغرافي لكل 

 مقاطعة
عدد المتوسطات 

 المعنیة بالعینة
النسبة  عدد االستمارات

 المجمعة الموزعة المئویة
 %95 19 20 2 بلدیة تیغرغار

 %90 18 20 3 بلدیة منعة
 %65 13 20 2 بلدیة رأس العیون

 %100 10 10 1 بلدیة نقاوس
 %85.71 60 70 8 المجموع

  
  .%85.71تلمیذا وتلمیذة من ذوي العسر القرائي وذلك بنسبة قدرت بـ  60حجم عینة الدراسة ومنھ بلغ 

بعد االتصال ببعض أساتذة مادة اللغة االنجلیزیة في المرحلة  أوات الدراسة وكیفیة تطبیقھا: -5
المتوسطة والحدیث معھم حول ما یعانیھ بعض تالمذتھم من صعوبات في التعلم في اللغة اإلنجلیزیة، تم 

  االعتماد على أداتین في الدراسة الحالیة:
بناء استبیان للعسر القرائي باالعتماد على بطاریة فتحي محمد  تم استبیان مؤشرات العسر القرائي: -5-1

فقرة، كل فقرة یقابلھا خمس  20الزیات مع تعدیالت طفیفة فیھ والمتكون من أربع محاور حیث تضمن 
بدائل، والمطلوب من األستاذ اختیار بدیل واحد من ھذه البدائل المتدرجة من أعلى الصفة أو الخاصیة إلى 

أمام الخاصیة التي تصف التلمیذ في الجانب المطلوب أكثر من غیرھا، بعد (×) بوضع إشارة  أدناھا وذلك
ذلك أجریت دراسة استطالعیة، وطبق من قبل خمسة أساتذة من الذین یدرسون بالمرحلة المتوسطة على 

  التالمیذ الذین شخصوا على أن لدیھم عسر قرائي.
لیھا، تم حذف مجموعة من الفقرات وإعادة صیاغة بعض وبعد تفریغھا ومناقشة النتائج المتوصل إ 

فقرة، ثم عرض االستبیان  24الفقرات المركبة وتجزئتھا، فأصبح مجموع الفقرات في االستبیان النھائي 
على لجنة تحكیم ضمت ثالثة أساتذة جامعیین تخصص علوم التربیة للتعرف على وجھات نظرھم حول 

ھا اللغویة، ومدى مناسبتھا للموضوع المراد دراستھ. ومنھ فقد أصبح فقراتھ من حیث مدى مالءمة صیاغت
االستبیان متكونا من قسمین األول یتعلق بالبیانات الشخصیة عن صاحب المشكلة، االسم والمدرسة والسن 

  فقرة. 24والجنس، الثاني یتعلق بالبیانات المتعلقة بالعسر القرائي وعددھا 
  ر القرائي:استمارة عوامل ظھور العس -5-2

فقرة تبین العوامل التي یراھا األستاذ تساھم في ظھور العسر القرائي  13تتكون ھذه االستمارة من 
 لدى التالمیذ وھي موزعة على ثالثة محاور رئیسیة وھي العوامل المدرسیة، الذاتیة، المعرفیة والنفسیة. 

تم التأكد من الصدق باستخدام طریقة االتساق الداخلي، وذلك بعد  :مؤشرات الصدق والثبات -6
  تلمیذا، والجدول التالي یوضح معامالت االتساق الداخلي:  30تطبیق األداة على عینة قدرھا 
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  ) معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلیة لالستبیان:02جدول رقم (

  معامل االرتباط  اسم البعد  رقم البعد
  **0.836  في فھم المقروء القصور  األول

  0.631** عدم القدرة على التمییز بین األصوات المتشابھة.  الثاني 
  **0.474 البطء في القراءة  الثالث 
  0.720**  حذف بعض األصوات  الرابع

) أن جمیع األبعاد ترتبط بالدرجة الكلیة لالستبیان إذن فكل البنود صادقة 02یتضح من الجدول رقم (
  وھذا ما یؤكد صدق االستبیان.   0.05من خالل ارتباطھا بأبعادھا، وھذا عند مستوى داللة 

نباخ"، وولحساب ثبات األداة تم االعتماد على طریقتین، األولى تمثلت في تطبیق معادلة "ألفا كر
  ).04) والجدول رقم (03والثانیة طریقة التجزئة النصفیة، وجاءت النتائج موضحة في الجدول رقم (

  ) نتائج حساب الثبات بمعادلة "ألفا كرونباخ"03جدول رقم (
معامل   اسم البعد  رقم البعد

  الثبات
  0.74  القصور في فھم المقروء  األول

  0.63 .األصوات المتشابھةعدم القدرة على التمییز بین   الثاني 
  0.79 البطء في القراءة  الثالث 
  0.72  حذف بعض األصوات  الرابع

  0.89  الدرجة الكلیة 
نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامالت "ألفا كرونباخ" لمحاور األداة و للدرجة الكلیة جاءت 

  على ثبات األداة.) و كلھا مقبولة تدل 0.89، ،0.72، 0.79، 0.63، 0.74على الترتیب (
  ئج حساب الثبات بالتجزئة النصفیة) نتا04جدول رقم (

  معامل جوثمان  معامل التصحیح  معامل التجزئة النصفیة  االستبیان 
24  0.62  0.73  0.83  

) أن معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة كان مقبوال، حیث 04نالحظ من خالل الجدول رقم (
فتدل معامالت "ألفا كرونباخ" ، )0.83بعد تصحیحھ بمعامل "جوتمان" إلى (.) والذي ارتفع 0.73( بلغ

  ومعامالت التجزئة النصفیة على أن المقیاس یتمتع بقدر مقبول من الثبات. 
استخدم في ھذه الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات األسالیب اإلحصائیة المستخدمة:  -7

  .SPSSالمعیاریة واختبار ت وذلك من خالل برنامج الجزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
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 بیانات عینة الدراسة:  -8
 ) یبین توزیع أفراد العینة حسب العمر الزمني والجنس:05جدول رقم (

 الجنــــس السن
 % اإلناث % الذكور % التكرارات العمر

14 22 36,67 4 6,67 5 8,33 
15 4 6,67 2 3,33 2 3,33 
16 15 25,00 10 16,67 5 8,33 
17 10 16,67 13 21,67 7 11,67 
19 9 15,00 10 16,67 3 5,00 

 36,67 22 63,33 38 100,00 60 المجموع
  

تلمیذا وتلمیذة) أن العمر  60شملت البیانات الشخصیة السن والجنس، إذ تبین من العینة المختارة (
سنة وینتمي إلى خمسة فئات رئیسیة ، ، أما من حیث الجنس فبلغ  19و 14الزمني ألفراد العینة یتراوح بین 

التمثیلیة مقارنة بعدد اإلناث  ، وھي نسبة كبیرة لھا داللتھا%63,33تلمیذا بنسبة تقدربـ  38عدد الذكور 
تلمیذا ممن  33) نالحظ أن ھناك 2، وإذا تأملنا الجدول رقم (%36,67تلمیذة بنسبة تقدربـ  22والبالغ 

سنة، ممن یعانون من صعوبات ، أما فیما یتعلق بالجنس فالذكور أكثر  19و 16تتراوح أعمارھم ما بین 
من اإلناث)وھذا حسب عینة  22من الذكور مقابل  38ناث (تعرضا للعسر القرائي من االناث مقارنة باإل

  الدراسة الحالیة.
  عرض نتائج الدراسة:-9
تظھر لدى تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط مؤشرات للعسر  عرض نتائج الفرضیة األولى ونصھا: -9-1

  القرائي في اللغة اإلنجلیزیة:
  تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة االنجلیزیة:) یبین مؤشرات العسر القرائي لدى 06جدول رقم (

عدد أفراد  الجنس المؤشرات
 العینة

النسبة  التكرار
 المئویة%

  الترتیب

القصور في فھم 
 المقروء

 23,33% 14 37 ذكر
03 

 % 30,00 18 22 أنثى
عدم القدرة على التمییز 

بین األصوات 
 المتشابھة

 % 28,33 17 37 ذكر
02 

 % 31,67 19 22 أنثى

 البطء في القراءة
 % 35,00 21 37 ذكر

01 
 % 33,33 20 22 أنثى

 % 25,00 15 37 ذكر حذف بعض األصوات
04 

 % 20,00 12 22 أنثى 
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) أن مؤشرات العسر القرائي بحسب وجھة نظر أساتذة التعلیم 03یالحظ من خالل ھذا الجدول (
للذكور  % 35,00المتوسط في اللغة االنجلیزیة تتمثل في البطء في القراءة في المرتبة األولى  بنسبة 

 قراءة الجمل لإلناث وھذا دلیل واضح على جملة التعثرات التي یقع فیھا المتعلم خالل % 33,33ونسبة
والكلمات سواء في النصوص أو على حدا، وبعدھا تأتي صعوبة القدرة على التمییز بین األصوات المتشابھة 
بنسب متقاربة بین الذكور واإلناث وھذا دلیل على أن اللغة االنجلیزیة تحتاج إلى التدریبات الصوتیة ألنھا 

تمییزھا یكون من خالل النطق ویأتي في المرتبة  تحوي مجموعة من الكلمات المتشابھة في الكتابة، لكن
بالنسبة لإلناث ما یدل  %30للذكور و% 23.33الثالثة القصور في فھم المقروء حیث تراوحت النسبة بین 

على أن المتعلم حتى ولو تمكن من تھجي الكلمات إال أنھ لم یستوعب معناھا، وھذا ھو الھدف من تدریس 
لعینة بنسبة كبیرة .أما صعوبة حذف بعض األصوات أثناء القراءة فكانت في اللغة الذي لم یتحقق عند ا

الذكور ومنھ یمكن القول بصحة الفرضیة األولى  % 25لإلناث الى % 20المرتبة األخیرة بنسبة تقر بـ 
التي نصھا : تظھر لدى تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط مؤشرات للعسر القرائي في اللغة اإلنجلیزیة، وھي 
على الترتیب: البطء في القراءة، صعوبة القدرة على التمییز بین األصوات المتشابھة، القصور في فھم 

  المقروء وأخیرا صعوبة حذف بعض األصوات أثناء القراءة.
تساھم العوامل المدرسیة، الذاتیة، المعرفیة والنفسیة في  عرض نتائج الفرضیة الثانیة ونصھا: -9-2

لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة اإلنجلیزیة، وللتأكد من صدق الفرضیة تم ظھور العسر القرائي 
  حساب التكرارات والنسب المئویة وفق الجدول التالي:  

) یبین العوامل المساھمة في ظھور العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في 07جدول رقم (
  اللغة االنجلیزیة من وجھة نظر األساتذة:

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) أن أكثر العوامل التي تؤدي إلى العسر القرائي بحسب وجھة 04نالحظ من خالل ھذا الجدول (
ویفسر ببعدھا عن  % 70نظر أساتذة التعلیم المتوسط في اللغة االنجلیزیة تتمثل في المناھج الدراسیة بنسبة 

تھم واھتماماتھم، كما جاء في الممارسة العملیة، إضافة إلى عدم مراعاتھا لمیول التالمیذ واتجاھاتھم وقدرا
ویمكن تفسیر ذلك بنقص الرعایة األسریة، وقلة  %66.67المرتبة الثانیة ضعف الذاكرة، وذلك بنسبة 

 % التكرار نوعیتھا العوامل المساھمة في ظھور العسر القرائي
  عوامل  اعتبارھا مادة غیر أساسیة

ذاتیة (التلمیذ أو 
 األستاذ)

19 63,33 
 53,33 16 نقص كفاءة األساتذة
 33,33 10  قلة الدافعیة للدراسة.

  عوامل  المناھج التعلیمیة.
 مدرسیة

21 70,00 
 56,67 17 التعلیمیة.عدم توفر الوسائل 

 23,33 7 ازدحام الفصول الدراسیة.
 46,67 14 التشویش والعدوانیة.

 43,33 13  عدم القیام بالواجبات المدرسیة
 عوامل ضعف الذاكرة.

   و معرفیة
 (نفسیة)

20 66,67 
 60,00 18 قلة االنتباه والتركیز.
 56,67 17 ضعف الفھم والتذكر.

 33,33 10 األزمات النفسیة.
 16,67 5 اإلعاقات الذھنیة.
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االھتمام بمصیر أبنائھم التعلیمي، وقلة التدریب والمران في قراءة اللغة أو المحادثة بھا، وھذه عوامل تشكل 
لیس فقط في تدریس اللغة االنجلیزیة. ومنھ یمكن القول بصحة  صعوبات تعلم في مختلف المواد الدراسیة

الفرضیة الثانیة التي نصھا: تساھم العوامل المدرسیة، الذاتیة، العقلیة والنفسیة في ظھور العسر القرائي لدى 
دم عتالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة اإلنجلیزیة، وتتمثل أوال في العوامل المدرسیة كالمناھج الدراسیة، 

  توفر الوسائل التعلیمیة وازدحام الفصول الدراسیة، والعوامل العقلیة كضعف الذاكرة وقلة االنتباه والتركیز.
تختلف مظاھر العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة  عرض نتائج الفرضیة الثالثة ونصھا: -9-3

  في اللغة اإلنجلیزیة تبعا لمتغیر الجنس.
) یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والقیمة التائیة والداللة اإلحصائیة 08جدول رقم (

  الستجابات أفراد العینة وفقا لمتغیر الجنس وذلك في المجاالت األربعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

المحاور  في واإلناث الذكور بین الفروق إلیجاد "ت" باختبار المتعلق )05( رقم الجدول من یتضح
المحسوبة  'ت‘قیم  أن )،(SPSS 23  بنظام اإلحصائیة المعالجة بعد وھذا األربعة لمؤشرات العسر القرائي،

  0.05 .الداللة مستوى عند إحصائیا دالة كلھا قیم غیر
 الدراسة، حیث مجتمع ظھور فروق لدى في للتأثیر كمؤشر الجنس عامل اعتبار یمكن ال أنھ یعني مما

 .تقریبا الدرجة بنفس واإلناث الذكور مؤشرات العسر القرائي لدى تظھر
لذكور ا وبما أن قیمة ت غیر دالة في المحاور األربعة لالستبیان نستنتج أنھ ال توجد فروق بین

واإلناث لدى عینة الدراسة في العسر القرائي تبعا لمتغیر الجنس ومنھ نرفض نص الفرضیة القائلة: توجد 
فروق في مؤشرات العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة اإلنجلیزیة تبعا لمتغیر الجنس 

تھا األجنبیة مرتبطة أكثر باللغة في حد ذاویمكن تفسیر ھذه النتیجة كون مظاھر العسر القرائي في اللغات 
التمییز بین األصوات المتشابھة حیث یستلزم لقراءة مفردات  وكیفیة تدریسھا خاصة إذا تعلق األمر بعدم

ھذه اللغة التمییز بین مختلف األصوات وحذف بعض األصوات التي من خاللھا یؤدي الى القراءة الصحیحة 
  علم( ذكور او إناث). للمفردة، فلم تتأثر بجنس المت

  
   

 الداللة
  االحصائیة

  قیمة
 ت 

  االنجراف
 المعیاري 

  المتوسط
 لحسابي  

 الصعوبة الجنس العینة

0.053  0.004  
  

القصور في   ذكر  37  6.12  1.44
  أنثى  23  5.2  0.23  فھم المقروء

1.62  1.35  
  

عدم التمییز بین   ذكر  37  3.41  1.24
األصوات 
  المتشابھة

  أنثى  23  2.91  1.44

0.32  0.23  
  

البطء في   ذكر  37  3.42  0.12
  أنثى  23  4.76  0.12  القراءة

0.15  0,10  
  

حذف بعض   ذكر  37  4.31  4.3
  أنثى  23  3.12  0.75  األصوات
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  خاتمة:
   أسفرت الدراسة عن نتائج نوجزھا فیما یأتي:

مؤشرات العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة االنجلیزیة وھي على الترتیب: البطء في  -
عوبة صالقراءة، صعوبة القدرة على التمییز بین األصوات المتشابھة، القصور في فھم المقروء وأخیرا 

  حذف بعض األصوات أثناء القراءة
العوامل التي تسبب في ظھور العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة االنجلیزیة أولھا  -

العوامل المدرسیة كالمناھج التعلیمیة وعدم توفر الوسائل التعلیمیة. ازدحام الفصول الدراسیة والتشویش 
اجبات المدرسیة إضافة إلى عوامل عقلیة كضعف الذاكرة قلة التركیز واألزمات والعدوانیة وعدم القیام بالو

النفسیة إضافة إلى بعض اإلعاقات. فیما تأتي العوامل الذاتیة كمسبب غیر مباشر لظھور مثل ھذه 
 الصعوبات.

بعا لمتغیر تال توجد فروق في مؤشرات العسر القرائي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة في اللغة اإلنجلیزیة  -
 الجنس.

ویبقى الكشف المبكر والتعرف على مؤشرات العسر القرائي، والعوامل المساھمة في حدوثھ وإیجاد 
برامج تدخل تربویة مناسبة الحل الوحید للتخفیف من تنامي ھذه الظاھرة لدى التالمیذ في القراءة بصفة 

ویجب على أي فرد أن یحسن التواصل بھا عامة وفي اللغة اإلنجلیزیة بصفة خاصة إذ تعتبر لغة العصر 
  فال یمكن االستغناء عنھا.

وبما أن العسر القرائي ھي صعوبة تعلیمیة تستنفذ قدرات التالمیذ العقلیة واالنفعالیة، وتؤدي بھم إلى 
سوء التوافق الشخصي واالجتماعي، األمر الذي یدفعھ إلى االنطواء لذا ال بد من الكشف المبكر عن ھذه 

لة عن طریق معرفة المؤشرات التي تحدد ھذه الفئة والتعرف على العوامل التي تساھم في تنامي ھذه المشك
  المشكلة وتطورھا عند التالمیذ والتدخل إلیجاد السبل لتخطي ھذه االزمة.

  :توصیات عامة
ما لھا نبیة لأھمیة التوعیة اإلعالمیة عن طریق وسائل اإلعالم على اختالفھا بصعوبات تعلم اللغات األج -

  من أھمیة في مجاالت العمل والتعلیم المختلفة.
عقد دورات تدریبیة للمعلمین واألخصائیین االجتماعیین والنفسانیین وأولیاء األمور بخصائص الدسلكسیا،  -

وكیفیة معاملة التالمیذ الذین یعانون صعوبات التعثر في القراءة والكتابة ومظاھره، وتحدید دور كل منھم 
  .مساعدة األبناء الذین یعانون تلك الصعوباتفي 

إنشاء أقسام خاص بصعوبات التعلم ومنھا عسر القراءة في اللغات األجنبیة بما فیھا اللغة الفرنسیة واللغة  -
  االنجلیزیة.

  التنسیق بین المؤسسات التربویة المختلفة ومعاھد تعلیم اللغات حول البرامج المتبعة في التدریس.  -
الدعوة إلى تقنین االختبارات والمقاییس التي نحتاج إلیھا للكشف عن الحاالت التي تعاني من عسر القراءة  -

  .وتشخیص جوانب القوة والضعف لدیھا حتى یمكن وضع الخطة المناسبة للعالج
  توصیات خاصة بالمواد الدراسیة:

ام أكثر بالمادة وزیادة عدد حصصھا حیث طریقة تدریس مادة اللغة اإلنجلیزیة تحتاج إلى وقفة وإلى اھتم -
  .یالحظ انخفاض مستویات التالمیذ في القراءة والكتابة
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وعموما من المھم تطویر طرائق التدریس ومن ذلك االھتمام بتنبیھ الحواس كالتعلم باللمس وبالشم حیث  -
  أثبتت الدراسات الحدیثة أثرھا االیجابي في دعم التعلم عند األطفال.

االستفادة من التقنیات الحدیثة في التدریس وفي استخدام أسلوب التعلم الذاتي لتدریب التالمیذ على مھارات  -
 .القراءة والكتابة

تزوید المؤسسات التربویة بالوسائل التكنولوجیة وتوفیر المخابر الخاصة لتدریس ھذه اللغة وفق التقنیات  -
  الحدیثة.
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 : الملخص

التھدیدات الالتماثلیة الماسة باألمن الوطني الجزائري والمتمثلة في الجریمة  یعنى ھذا المقال بدراسة أبرز
المنظمة، فبالرغم من أنھا ظاھرة قدیمة، إال أنھ في اآلونة األخیرة وما شھده العالم من تغیرات بنیویة وتالشي معظم 

لذلك صار من المؤكد أنھ ال یمكن حدود الدول، أدى إلى تنامي ھذه الجریمة لتصبح عابرة للحدود الوطنیة، ونتیجة 
ألي دولة من الدول مھما بلغت قوتھا أو درجة تقدمھا أن تواجھ ھذا النوع من اإلجرام بمفردھا، والجزائر بصفتھا أحد 
أھم أعضاء المجتمع الدولي التي تضررت كثیرا من أنشطة المنظمات اإلجرامیة المحلیة و عبر الحدودیة، أصبحت 

عي صناع القرار لحمایة األمن الوطني، وقد دفعت ھذه الخطورة إلى التفكیر في إیجاد استراتیجیة مكافحتھا أولى مسا
  وطنیة شاملة للتصدي النعكاساتھا.   

  األمن الوطني. ؛التھدیدات األمنیة ؛الجزائر ؛االستراتیجیة ؛الجریمة المنظمة :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This article is concerned with studying the most prominent asymmetric threats to 
Algerian national security, represented in organized crime, although it is an ancient 
phenomenon, but in recent times and the structural changes that the world witnessed and the 
disappearance of most of the borders of countries, this crime has grown to transnational borders, 
and as a result It has become certain that no country, regardless of its power or degree of 
progress, can face this type of crime on its own. Algeria, as one of the most important members 
of the international community that has been greatly affected by the activities of local and cross-
border criminal organizations, has become the first effort of decision-makers to protect National 
Security, and this risk prompted the thinking of creating a comprehensive national strategy to 
address its repercussions. 
Key words: Organized Crime; The strategy; Algeria; Security threats; National Security. 

  مقّدمة: 
 التي تھدد استقرار الدول محلیاالالتماثلیة  األمنیة التھدیداتخطر أتعتبر الجریمة المنظمة من 

كونھا تمارس من طرف عصابات إجرامیة لھا نفوذ وتأثیر كبیر على المجال السیاسي واالقتصادي  ودولیا،
اصة خكون في معظم الحاالت عابر للحدود الوطنیة، فالنشاط اإلجرامي في ھذا اإلطار ی وكذلك االجتماعي،

لمة التي واتجاه العالم نحو العو ،لميوالع بعد اإلنجازات العلمیة التي عرفتھا البشریة في المجال التكنولوجي
مما فتح العنان لمنظمات ذات أھداف إجرامیة للنمو  سھلت من عملیة االتصال بین األشخاص والدول،

  والتقدم وتحقیق أرباح طائلة من وراء أنشطتھا.
حیث تتوافر فیھا كل  اإلجرام المنظم  مخاطر والجزائر كغیرھا من الدول لیست في منأى عن

 ستراتیجياالموقعھا  سیما ،ھذا النوع من اإلجرامف والعوامل المساعدة على تكوین وانتشار الظرو
ما یجعلھا منطقة عبور لألنشطة اإلجرامیة  ،باعتبارھا ھمزة وصل بین الدول اإلفریقیة والدول األوروبیة
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دایة بالثمانینات و ایةمع نھالتي مرت بھا الجزائر واألمنیة كما أن الظروف االقتصادیة  العابرة للحدود،
، جعلت 2011واألوضاع األمنیة غیر المستقرة في دول الجوار منذ سنة  ،من القرن الماضي التسعینات

شبكات وعصابات الجریمة المنظمة تستفید وتستغل ھذه األوضاع للترویج ألنشطتھا المختلفة التي تتجسد 
الفساد اإلداري والمالي، االتجار بالبشر،  ،تبیض األموال تھریب المھاجرین، االتجار بالمخدرات،في 

لذلك أصبحت مكافحة  ،واستخدام كافة األموال المشروعة وغیر المشروعة في تمویل األعمال اإلرھابیة
ھذه الظاھرة من أولى مساعي الدولة الجزائریة لحمایة أمنھا الوطني من تداعیاتھا الخطیرة من خالل تبني 

  استراتیجیة وطنیة شاملة. 
وتأثیراتھا الواقعة و  واقع الجریمة المنظمةوإدراك من ھنا تتأتي أھمیة ھذه الدراسة في إبرار  

المحتملة على األمن الوطني الجزائري، كما یحیلنا ھذا الواقع من جھة إلى إبراز الدور الذي یتحتم على 
  للحدود. الجرائم المرتبطة بھذا النوع من اإلجرام العابرالجزائر القیام بھ لمواجھة 

وفي ذات السیاق فإن الھدف من ھذه الورقة البحثیة ھو طرح إشكالیة تحدید مفھوم الجریمة المنظمة 
وتبیان خصائصھا، وكذا البحث عن االنعكاسات التي تتركھا الجرائم المرتبطة بھا على األمن الوطني 

بنتھا مناقشة االستراتیجیة التي تالجزائري بمختلف مستویاتھ، االجتماعیة، االقتصادیة واألمنیة، ومن ثم 
  الجزائر لمواجھة ھذا التھدید.

الجریمة  انعكاساتما ھي أبرز  :ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة لتثیر إشكالیة مفادھا  
وطنیة الجیتھا یستراتاالجزائر ضمن  رصدتھااآللیات التي  وما ھيالمنظمة على األمن الوطني الجزائري؟ 

  والجرائم المرتبطة بھا؟. المنظمةللتصدي للجریمة 
  ومن أجل معالجة موضوع الدراسة والوصول إلى تحقیق مرامیھ تم تقسیمھ إلى المطالب التالیة:

  األطر والبناءات المعرفیة لمفھوم الجریمة المنظمةالمطلب األول: 
 على األمن الوطني الجزائريوانعكاساتھا الجریمة المنظمة تمظھرات  :الثانيالمطلب 
   الجریمة المنظمة للتعامل مع تھدید الجزائریة االستراتیجیةالثالث: المطلب 

 

  األطر والبناءات المعرفیة لمفھوم الجریمة المنظمةالمطلب األول: 
   تعریف الجریمة المنظمة  الفرع األول:

إشكالیة في الكثیر من الملتقیات التي تم Organized Crime شكل تعریف الجریمة المنظمة 
ء على فكان من الصعب الوصول إلى تعریف شامل سوا عقدھا من أجل توضیح الرؤیة حول ماھیتھا،

یعود السبب في ذلك إلى تشعب السلوك اإلجرامي، وتغیره حسب مستجدات المستوى المحلي أو الدولي 
لقانون فقھاء اوبالرغم من ذلك كانت ھناك محاوالت عدیدة للكثیر من  البناء المجتمعي الذي یتطور بسرعة،

الجنائي والمختصین في علم االجتماع، وكذلك ذوي الخبرة من رجال األمن خاصة في المجتمعات الغربیة 
  .1التي عرفت ھذا النوع من اإلجرام مبكرا

تلك الجریمة المتنوعة والمعقدة من " أنھا:" الجریمة المنظمة بمصطفى طاھر" الدكتوریعرف 
السریعة واسعة النطاق، المتعلقة بالعدید من السلع والخدمات غیر المشروعة، األنشطة اإلجرامیة والعملیات 

تھیمن علیھا عصابات بالغة القوة والتنظیم، تضم آالف من المجرمین من مختلف الجنسیات وتتم بقدر من 
یب لاالحتراف واالستمراریة والقوة وتھدف إلى تحقیق الربح المادي واكتساب القوة والنفوذ باستخدام أسا

  .2"عدیدة ومختلفة
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مرادفة ألعمال اقتصادیة نظمت " :بأنھا الجریمة المنظمة Thorsten "سلن تورستن"كما یعرف 
نبغي تكملتھا یوفي حالة القیام بتلك النشاطات بالطرق القانونیة  ألغراض القیام بتلك النشاطات غیر القانونیة،

  .3"بوسائل غیر مشروعة
في تعریفھ للجریمة المنظمة على النشاط الذي  Walter Reckles "والتر ركلس"بینما یركز 

"الجریمة المنظمة ھي مزاولة عمل تجاري غیر مشروع مع  بأن: یرىحیث  تقوم بھ التنظیمات اإلجرامیة،
  .4العلم بعدم مشروعیة ذلك العمل"

فعل أو أفعال غیر مشروعة تھدف غالبا للربح "، فیقول أنھا: "شریف سید كامل" الدكتور أما
ترتكبھا جماعة إجرامیة باستخدام التھدید أو العنف أو الرشوة، حیث تتصرف ھذه الجماعة اإلجرامیة 
باالستمراریة، وھي ذات تنظیم ھیكلي متدرج یعمل أعضاؤھا وفق نظام داخلي یحدد دور كل عضو منھم، 

  .5عبر عدة دول"ضا تتمیز بأن یمتدد نشاطھا اإلجرامي كما یكفل والئھم ألوامر رؤسائھم، أی
من خالل تحلیل العبارات الواردة في التعاریف السابقة، نالحظ بأنھا استندت على جملة من 
المعطیات تم استخالصھا من صمیم النشاط اإلجرامي الذي تقوم بھ التنظیمات اإلجرامیة التي تھدف إلى 

لى سمة التنظیم المحكم في عملھا، إشارة أیضا إلى استخدام العنف والتھدید تحقیق الثروات الھائلة، إضافة إ
  بھ لكل من یعترض استمرار عمل ھذه العصابات.

 المادة األولىوضع تعریف الجریمة المنظمة في مضمون  مننابولي السیاسي تمكن إعالن كما 
من اإلعالن، حیث عرف الجریمة المنظمة على أنھا: "التنظیم الذي یخص مجموعة من األفراد من أجل 
القیام بنشاط إجرامي یخضعون في عالقاتھم لنظام معین قائم على أساس تسلسلي أو یعتمدون على عالقات 

موال الفساد وتبییض األشخصیة تسمح للبعض بإدارة المجموعة اإلجرامیة، یتخذون من العنف أو الرشوة أو 
  .6"ركائز أساسیة لنشاطھم

عندما یؤكد على أن العالقة التي تربط  ركز إعالن نابولي على البناء الھرمي للمنظمات اإلجرامیة،
لمن  ،ن األمر یتعلق بإدارة عمومیة مما یضمن الوالء واالحترامتسلسلي وكأ بین أعضائھا قائمة على أساس

دي، كما قام اإلعالن بحصر قائمة بصور الجرائم المنظمة التي یمكن أن تتجاوز ھو أعلى في السلم التصاع
  حدود الدولة.

لمادة من ا (أ) في الفقرة ،"اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة"تعرفھا و
ن تدوم فترة م ،أكثرجماعة ذات بناء ھیكلي محدودة البنیة مؤلفة من ثالث أشخاص أو " على أنھا:الثانیة 

 ،أو إحدى الجرائم المنصوص علیھا في االتفاقیة ،الزمن وتقوم بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة
د " یقص :فقد جاء فیھا من نفس المادة، (ب)أما الفقرة  ،من أجل الحصول على منفعة مالیة أو مادیة أخرى"
یھا بالحرمان التام من الحریة لمدة ال تقل عن أربعة بتعبیر جریمة خطیرة سلوك یمثل جرما یعاقب عل

"تلك الجماعة غیر المشكلة عشوائیا  من المادة ذاتھا، بأنھا:(ج) الفقرة ، وتعرفھا سنوات أو بعقوبة أشد"
أن تستمر عضویتھم و لغرض االرتكاب الفوري لجرم وال یلزم أن تكون ألعضائھا أدوار محددة رسمیا،

  .7ھیكل تنظیمي"فیھا وأن تكون ذات 
فق " في تعریفھا للجریمة المنظمة، تتبالیرمونستنتج أن جمیع المعاییر التي اعتمدتھا اتفاقیة "

والتكوین البشري والتنظیمي لمنظمة المافیا التي تعتبر أھم المنظمات اإلجرامیة التي انتشرت في الكثیر من 
  والواسع في الجانب السیاسي واالقتصادي.دول العالم، حیث تمیزت ھذه التنظیمات بتأثیرھا الكبیر 
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اتحاد إرادتین إجرامیتین ویمكن القول وفق ما تم عرضھ من مفاھیم للجریمة المنظمة على أنھا 
لت طا فأكثر على ارتكاب أنشطة إجرامیة بصورة منظمة ومتجاوزة لحدود الدولة الواحدة لفترة من الزمن،

  .ة أخرى باستعمال وسائل الفساد أو الترویع والعنفأم قصرت بغیة تحقیق منفعة مالیة أو مادی
  خصائص الجریمة المنظمة  الفرع الثاني:

تمتاز الجریمة المنظمة بعدة خصائص تجعلھا تختلف عن الجرائم العادیة وھذه الخصائص والسمات 
  تتجسد فیما یلي:

الجناة بالشكل الذي أوردتھ ینصرف الطابع الجماعي للجریمة المنظمة إلى تعدد  :الطابع الجماعي -1
ینص ف وكذا غالبیة التشریعات العقابیة الوطنیة، اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،

على أن العدد المطلوب لتحقیق معیار الجماعة ھو  ،من االتفاقیة األممیة) 2( الثانیة المادةمن  "أ" البند
ذه فیما یخص ھ "االستحالة القانونیة"ھذا العدد نكون بصدد ما یعرف بـفبدون  ثالثة أشخاص فأكثر،

نظرا لتخلف أحد األركان أو العناصر التي یتوقف علیھا قیام الجریمة قانونا كما وصفھا نص  الجریمة،
  .8وبذلك یتغیر التكییف القانوني إلى جریمة أخرى غیر التي نحن بصدد دراستھا التجریم،

یقصد بالتنظیم كل تشكیل یعتمد على عناصر بشریة تتخذ ھیكال تنظیمیا یتولى فیھ  :يالطابع التنظیم -2
التنظیمي  فالبناء القیادة شخص یندرج تحت قیادتھ مجموعة من العناصر البشریة وھم األعضاء في التنظیم،

ائم على التنظیم قومع أن ھذا  ،اإلجرامیة یقوم على تقسیم األدوار وتوزیعھا على جمیع المستویات للشبكات
یث یمنح ح اعر االنتماء للسلطة لدى األعضاءفإنھ یھتم بتنمیة مش أساس نظام استبدادي في تركیز السلطة،
   .9اھتماما واضحا لرعایة شؤونھم الخاصة

عكس وقد ان ،تشھد التنظیمات اإلجرامیة نموا تنظیمیا ملحوظا في اآلونة األخیرة :السریةو التعقید -3
وأثر كذلك على تنوع نشاطاتھا واقترانھا  ،ات اإلجرامیة وجعلھا أكثر تعقیدالى بناء التنظیمھذا النمو ع

األمر الذي أفضى الكثیر من السریة والتكتم في تنفیذ أعمالھا اإلجرامیة  بالنجاح الدائم في أغلب األحوال،
اإلجرامیة أو زرع مرشدین ونتیجة لھذا كان من الصعب معرفة أسرار المنظمات  ،اوتحركات عناصرھ

   .10داخلھا لمعرفة حجم نشاطاتھا
وتغیر سیاستھا لتجنب المعوقات  تتعدد المنظمات اإلجرامیة من حیث الھیكلة والمالمح، :المرونة -4

وذلك بإنشاء ھیاكل شبكیة فضفاضة بدال من الھیاكل التي تتمیز بقدر مفرط من الشكلیة  ،التي تحد من قدرتھا
وأنھ بفضل المرونة البالغة للمنظمات الشبكیة ورخاوة ھیاكلھا، فإنھا تستطیع االستجابة السریعة  ،والتركیب

لتحدیات السلطة القائمة على تنفیذ القوانین على الصعیدین الوطني والدولي، وتحقیق إمكانیة إلیجاد أسواق 
   .11یة واسعةلترویج نشاطھا والتغلغل إلى األنشطة االقتصادیة في مساحة مكان ،جدیدة
ثیر فھي في كمن أھم خصائص الجریمة المنظمة  ،یعتبر طابع االمتداد الجغرافي: االمتداد الجغرافي -5

 كما أن المشاركون فیھا قد ینتمون إلى جنسیات أو مجتمعات مختلفة، من األحیان جریمة عابرة للدول،
وھو األمر الذي یعني أن بعض  أو ثالثة،إضافة إلى ذلك فإن مسرح الجریمة عادة ما یمتد لیشمل مجتمعین 

  .12أنواع الجرائم المنظمة تتطلب بناء قویا یواجھ قوة األجھزة األمنیة وتطورھا في أكثر من مجتمع
الجریمة المنظمة تحركھا حوافز مالیة ھائلة نحو الحفاظ  شبكاتمن الواضح أن : الھدف والوسیلة -6

 من خالل قیامھا بدفع الرشاوي للموظفین ستخدام وسائل الفسادعلى مھنتھم، وقد تلجأ في سبیل ذلك إلى ا
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وذلك قصد ضمان فرص النجاح وتقلیل مخاطر كشفھا من قبل السلطات  العمومیین واستغالل النفوذ،
   .13متمیزةإضافة إلى العمل على إفالت الجناة من العقاب أو توفیر معاملة عقابیة  المختصة،

إال أنھا  ،الفساد المنتھجة من طرف الجماعات اإلجرامیة المنظمةوعلى الرغم من نجاعة أسالیب 
  .ال تغني عن استعمال وسائل العنف خاصة في الحاالت التي یتعذر فیھا تحقیق األنشطة اإلجرامیة

 على األمن الوطني الجزائريوانعكاساتھا الجریمة المنظمة  تمظھرات :الثانيالمطلب 
  الفرع األول: المستوى االجتماعي

 ،یؤثر سلبا على عناصر التماسك االجتماعي والجرائم المرتبطة بھان تفشي الجریمة المنظمة إ
واالتجار  المخدراتتھریب یعد  وتطبیقا لذلك، 14ناھیك على الواقع االجتماعي الفردي بكل أبعاده وجوانبھ

ف أشكال العنف في بمختلفي السنوات األخیرة  نظرا الرتباطھا ،مھددات األمن االجتماعيمن أبرز  بھا
التقاریر الصادرة عن الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات حیث أوضحت العدید من  ،المجتمع الجزائري

طقة من في السنوات الماضیة للمخدرات بعدما كانت بامتیاز إلى سوق استھالكي تحول الجزائر ،وإدمانھا
 المحلیة،توجھ نحو السوق  الجزائریة الحدودمن كمیة المخدرات التي تعبر  %27 أن موضحا ،لھا عبور

األقراص  % 40 ،القنب الھندي نھمم % 50یستھلك  ألف مدمن، 300حوالي علیھا بلغ عدد المدمنین  فیما
  .15المخدرات الصلبة (الكوكایین والھیروین والكراك) % 10، المھلوسة

قضایا تھریب المخدرات في المرتبة الثانیة من حیث عدد المتھمین بعد قضایا السرقة  لذلك تأتي
سجناء في  )04( أربع ضمن كلالدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانھا یوجد بحسب إذ  واالعتداء،

 30من ر ة أكثمعالج مصالح المكافحة أحصتفعلى سبیل المثال  ،ن بتھمة تھریب المخدراتیالجزائر موقوف
التھریب واالتجار متھمین في قضایا  ألف شخص 38أكثر من  توقیفتم من خاللھا  ،2017ألف قضیة سنة 

  .16فریقیةإغلبھم من دول أأجنبیا  212بینھم والمؤثرات العقلیة، مخدرات غیر المشروع بال
 لبحث"،ا"المؤسسة الوطنیة لترقیة الصحة وتطویر  رئیس "خیاطي مصطفى" البروفیسور یشیرو

إلى خطورة ھذه اآلفة على األمن االجتماعي الجزائري  ،16/01/2015 فيمن خالل صحیفة العرب اللندنیة 
فھذه اآلفة الخطیرة التي تھدد أمن واستقرار  لقد أخذ واقع المخدرات في الجزائر منزلقا خطیرا،[قائال:

مس ولعل الكارثة في األمر أنھا ت واإلناث،حتى أنھا انتشرت بین الذكور  المجتمع باتت تتقدم بسرعة مذھلة،
ى ولیس ھناك أدنى شك عل فئة الشباب الفئة األكثر حیویة المعول علیھا في ترقیة وازدھار ھذا الوطن ...،

بل أصبحت عالقة  أن العالقات بین تھریب المخدرات واستھالكھا واألشكال األخرى من اإلجرام قائمة،
وم لم یعد لھا قیمة ألن األعداد باتت كبیرة تتطلب التجند لمواجھتھا عضویة وواضحة واإلحصائیات الی

  .17 ]يوالحد منھا باعتبارھا تھدید اجتماعي لألمن الوطني الجزائر
فذلك یشیر أیضا إلى أن تھریب المخدرات عبر الجزائر أصبح اقتصاد مواز لالقتصاد الرسمي 

ي تشھدھا الت-األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة المتأزمة من كثیرا فقد استفادت شبكات التھریب  للدولة،
والترویج  لتعظیم قدراتھا المالیة -2014البالد بسبب انھیار أسعار النفط في األسواق العالمیة منذ سنة 

  ألنشطتھا الربحیة.
  الفرع الثاني: المستوى االقتصادي

ومنطقة عبور في نفس الوقت مفتوحة  سوقإن تطور شبكات اإلجرام المنظم حول الجزائر إلى 
على البعد االقتصادي لألمن الوطني  یةسلبما كان لھ تداعیات وھو  ،لمختلف أشكال الجریمة المنظمة

  الجزائري.
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 مستوى من الكثافة بشكل أصبحت تعیقفي الجزائر  أخذت عملیة تھریب الوقود تھریب الوقود: -1
 ،ي المدنف وتعزز األنشطة الطفیلیة غیر المنتجة والجریمةفي المناطق الحدودیة المحلیة التنمیة  مسارات

طاقة والمناجم لالسابق لوزیر الووفقا للتقریر المقدم من قبل  ،برمتھ االقتصاد الوطنيمقدرات بل تستنزف 
من الوقود یھرب سنویا  ملیار لتر مكعب 5أن أكثر من ، 2013 سنة أمام مجلس الوزراء "یوسف یوسفي"

في حین یتجھ  من الوقود المھرب یتجھ نحو المغرب، %60- على الحدود الشرقیة والغربیة وحتى الجنوبیة،
 لیحصي االقتصاد الوطني-إلى تونس والباقي یھرب عبر الحدود الجنوبیة نحو مالي بصفة خاصة 30%

 یطبع الذي الكبیر االلتھاب حد ما سر إلى ویفسر ،ملیار دوالر) سنویا 1.2ملیار دینار( 100خسارة عند 
   .18بالقصیر لیس منذ وقت الوقود أسعار
المواد الغذائیة المدعمة  عبر الحدودیة تستھدف شبكات التھریب تھریب المواد الغذائیة المدعمة: -2

ن بلوغ ع "بشیر مصیطفى"حیث كشف الخبیر االقتصادي الدولي  مكبدة خزینة الدولة خسائر معتبرة،
یتم استنزافھا من االقتصاد الوطني  سنویا، ملیار دوالر 5خسارة الجزائر بسبب تھریب المواد المدعمة 

 معتبرا أن شبكات التھریب التي تستھدف تھریب المواد المدعمة خاصة الغذائیة منھا، باتجاه دول الجوار،
حجم القیمة المالیة الضائعة عن ات الخبیر ذ قدر كما ،تحویل الدعم الحكومي باتجاه دول الجوارتعمل على 

باعتبار أنھا تھرب من السوق الموازیة التي ال تحمل بضائعھا  ،التھرب الضریبي للمواد المدعمة المستوردة
 ملیار دوالر سنویا كخسارة في الموازنة بین السلع المھربة والمقلدة، 10بأكثر من  ،أي وثائق آو فواتیر

یث ح بالمقارنة مع عملتي تونس والمغرب، دول المجاورة من قوة العملة الجزائریةإلى استفادة ال إضافة 
  . 19أنھ كلما ضعف الدینار یزید غالء المواد في األسواق

، ةالمنظومة االقتصادیة الوطنیلخارج یھدد إلى اأصبح تھریب العملة الصعبة  تھریب العملة الصعبة: -3
عرف خط بیانھا ، إال أن ھذه الظاھرة أجھزة الرقابةبالرغم من اإلجراءات الرقابیة المفروضة من طرف ف

ضمن أسوء خمس دول إفریقیة من الجزائر  إذ تصنف شدیدة الضرر، لتأخذ أبعادا كثیرة و منحى تصاعدیا
لغ ب "غیر الحكومیةھیئة السالمة الدولیة األمریكیة " ، حسبتھریب األموال بطریقة غیر شرعیة حیث

وذلك نظرا لوجود  2008-1970ملیار دوالر في الفترة الممتدة من  25حجم األموال المھربة منھا أكثر من 
ثغرات تتمكن من خاللھا شركات االستیراد والتصدیر المحلیة واألجنبیة من استغاللھا من خالل التالعب 

تقریرھا الصادر  في "منظمة النزاھة المالیة العالمیة"صنفت  فیما ،20بفواتیر السلع المصدرة أو المستوردة
دولة شملھا التقریر، والذي قدر  75عالمیا في تھریب األموال من بین  58في المرتبة  الجزائر 2015عام 

  .21  2013إلى  2004ملیار دوالر خالل الفترة الممتدة من  15.246 حجم األموال المھربة من الجزائر بـ
تتورط في عملیات تھریب المھاجرین غیر الشرعیین الجزائریین واألفارقة على  :تھریب المھاجرین -4

من لھ خبرة في قوانین الھجرة كل یعمل فیھا حد سواء، تنظیمات إجرامیة منظمة محلیة وعبر الوطنیة 
  . 22البحري ومن عملوا في وكاالت السفر والسیاحة وشركات النقل البري و واإلقامة، والجنسیة

مقابل خدماتھم، نظرا لغیاب أي  ھذه الشبكاتعلى األجور التي یتلقاھا أعضاء  االطالعیصعب 
والتكتم الشدید الذي یحیط بھا من جھة ثانیة، نظرا  دراسة رسمیة أكادیمیة جدیة توثق الظاھرة من جھة،

افة ھا الصحدرة التي تنشرلعدم شرعیتھا وعدم إفصاح المستفیدین منھا عما دفعوه إال في الحاالت النا
رتھ نش" لرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق اإلنسانل" كشف تقریر میدانيذلك  علىو كمثال  ،الوطنیة

أن المھاجرین األفارقة المتطلعین إلى بلوغ األراضي  ،2018جوان  26في الصحافة الوطنیة المكتوبة 
لھم قطع الصحراء في  تسھل ،یورو 1100ما قیمتھ  جنوب الصحراءتھریب الالجزائریة یدفعون لشبكات 
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 یورو إضافیة من أجل إدخالھم إلى األراضي الجزائریة 1500ظرف یومین ثم یقومون بدفع ما قیمتھ 
بحة إلى ساحة للتجارة المر -بحسب ما أورده التقریر-المنطقةحیث تحولت  ،وبالضبط إلى والیة تمنراست

  �.23عشر دولة إفریقیة 61المافیا التي تستغل تدفق مئات الالجئین من  لشبكات
ھي تكبد الخزینة العمومیة لنفقات إضافیة لمواجھة  اإلشكالیة األخرى التي تثیرھا ھذه الظاھرة،

ملیون یورو في عملیات  70ما یعادل  2016و 2014أنفقت بین سنتي فقد  الجزائر، نحو تدفقات المھاجرین
فیما  طفل إلى بلدانھم األصلیة، 6000و امرأةألف  18بینھم  ،ألف مھاجر غیر شرعي 30ترحیل شملت 

 نیینیجر غیر شرعیین في عملیات ترحیل مماثلة لمھاجرین 2017ملیون یورو سنة  28أزید من  رصدت
  . 24سلطات البلدینبعد اتفاق مع  ینومالی
تسجل الجزائر وجود عدد من الجرائم التي یمكن استغالل محصالتھا في جرائم �ض األموال:یتبی -5

ألسلحة اتھریب تجار غیر المشروع في المخدرات وعلى رأسھا جرائم الفساد التھریب واال األموال،ض یتبی
  ض األموال في الجزائر أسلوبین بارزین وھما: یوتنتھج جریمة تبی ،والذخیرة

 وھي أسالیب یلجأ إلیھا عادة األشخاص ذوي المعرفة المحدودة في المجال المالي،�األسالیب البسیطة: -أ
  وتعد المتاجرة في العقارات والمشاریع التجاریة إحدى طرقھا. ویفضلون الدخول في مشاریع بسیطة،

وھي أسالیب یلجأ إلیھا المجرمون المحترفون خاصة عندما تكون كمیة األموال �األسالیب المعقدة: -ب
ھریب م عن طریق تحیث تت المراد تبیضھا كبیرة وعادة ما تتم بمساھمة متخصصین في التجارة والمالیة،

فضال عن االستثمار في المشاریع  )،مناطق األفشور( رؤوس األموال نحو الدول اآلمنة قضائیا وجبائیا
دعم وتطویر  خاصة ذات أنظمة التشجیع والمساعدة (دعم تشغیل الشباب، االستثماریة المتاحة،

  .25موال الملوثةبغرض الحصول على قروض بنكیة یتم تسددیھا عن طریق األ االستثمار...)،

یتمیز الموقع الجغرافي للجزائر بوجودھا بین  المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة:االتجار غیر  -6
منطقتین حساستین إلنتاج المخدرات واستھالكھا ولذلك فھي تعتبر بلد عبور في میدان االتجار غیر المشروع 

رة، الطلب على ھذه المادة المخدبالمخدرات باتجاه أوربا، التي تظل أكبر سوق للقنب الھندي بسبب ارتفاع 
بسبب األزمة األمنیة في السنوات األخیرة في كل من تونس ولیبیا ومصر ومالي وعدم االستقرار السیاسي و

  لالتجار بالمخدرات من قبل شبكات التھریب العالمیة.في موریتانیا، أصبحت المنطقة كلھا بیئة خصبة 
حة المخدرات لدیوان الوطني لمكافل"التقاریر السنویة المستقاة من  تتظھر اإلحصائیاحیث 

، من قبل مصالح المكافحةأن ھناك اتجاھا مضطردا لزیادة كمیات المخدرات المحجوزة سنویا  ،وإدمانھا"
) وبالمؤثرات 2017طن في  489.1و 2013طن في  211.7ویتعلق األمر بصفة أساسیة بالقنب الھندي (

  . 26)2016قرص في  4175102و  2013قرص في  117597( العقلیة السیما الریفوتریل والدیازیبام،
في المرتبة األولى لتھریب "القنب الھندي" باتجاه الموانئ  الحدود الغربیة للجزائر مع المغرب وتأتي

حو ون غیر مشروعة باتجاه أوروبا من جھة بطریقةلتصدیرھا  ،العاصمةمینائي وھران وخاصة  الجزائریة
ب وخاصة الوادي التي تتجھ لتصبح معبرا حقیقیا للتھریمرورا بورقلة  البلدان الواقعة شرق الجزائر وجنوبھا

  .27باتجاه تونس ولیبیا والشرق األوسط من جھة أخرى
 تسجیللى إالوطنیة تشیر مصالح المكافحة  ،تقریبا تھریب مادة القنب الھندي بشكل یوميزیادة على 

العواصم  بعضمن  انطالقایدیة في طرود برالجزائر یتم إدخالھا إلى مادة الكوكاكیین،  حجزب قضایا تتعلق
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 بالتھری عن طریق شبكاتیتم نقلھا  البلدان الواقعة جنوب الصحراء مصدرھاكمیات أخرى و ،األوربیة
   .28المراكز الحضریة الكبرى للبالدفي التي تملك نقاط اتصال 

  الفرع الثالث: المستوى األمني
 ،روابط وثیقة سواء على المستوى المحلي أو اإلقلیمي الجریمة المنظمة واإلرھاب ظاھرتاأوجدت 

حیث أصبحت التقاطعات والتداخالت بین الشبكات اإلرھابیة وجماعات الجریمة المنظمة ماثلة تزید من 
 الروابط لزیادة مناعة الظاھرتان ، حیث أدت ھذهاھرتین وتصعب مھمة القضاء علیھماخطورة الظ

  .29النمو في ظل التداخل العضوي والوظیفي الذي أصبح یمیز عالقاتھماوأكسبتھما طاقات جدیدة للتطور و
ت شبكاعالقات وثیقة مع " من كتیبة الملثمین" أمیر "مختار بلمختارما أقامھ "واألدل على ذلك  

المختصة في تھریب  والسیما مالي"، -النیجر -الجزائر -الجریمة المنظمة النشطة على محور"موریتانیا
ألجل  ،في بعض البلدان اإلفریقیة على غرار نیجیریاالمقلدة من المصانع غیر الرسمیة المنتشرة ر السجائ

بر ع الساحل اإلفریقيمنطقة  یحتم عبورھا  وھو ما الشرق األوسط وشمال إفریقیا، تسویقھا في أوربا و
تمثلت  ،المنظمة وجماعات الجریمة "رعالقات تعاون بین "بلمختا ما أنتج إقامة ،الصحراء الجزائریة

، یجرالن تأمین عبور قوافلھا على بعض المناطق الصحراویة في مالي، أوجھھا بصفة أساسیة في ضمان
 نظیر السماح لقوافلھا بالعبور ،"جزیةضرائب على شكل " ھمقابل فرض موریتانیا والجنوب الجزائري،

  .30على المناطق الواقعة تحت سیطرة جماعتھ
أجرتھا مصالح األمن الجزائریة حول االعتداء المسلح في نھایة شھر  كما كشفت التحریات التي

عنصرا من حرس الحدود الجزائري عن تورط تنظیم  12الذي أسفر عن اغتیال  بتمنراست، و 2010جوان 
القاعدة فیھ، وأن ھذا االعتداء حدث لتسھیل عملیة تھریب سبعة قناطیر من الكیف المعالج إلى داخل التراب 

 13مقتل  ،ي، وتضاف ھذه العملیة إلى اعتداءات أخرى ضد فرق الجمارك الجزائریة سبقتھا أھمھاالجزائر
، إضافة إلى االعتداءات المسلحة ضد 2006جمركیا بالمنیعة على أیدي الجماعة السلفیة للدعوة والقتال في 

  .31حرس الحدود في والیة بشار المعروفة كممر للتھریب
ھو فشل  والتنظیمات اإلرھابیة،مق العالقة بین عصابات التھریب ع على جانب آخرما یدل من 

فبالرغم من إجراءات حظر  قوات األمن الجزائریة ضدھا في شل نشاطھا، انتھجتھاإجراءات الحصار التي 
والذي فرضتھ السلطات الجزائریة  ،2006نقل الوقود إلى أغلب والیات الجنوب دون رخصة أمنیة منذ 

مادة بھذه ال ازمة وقود بسبب إمداد المھربین لھمن أ لم تعاني ھانإف ،التنظیمات اإلرھابیةلمنع وصولھ إلى 
دھا إمارة إذ ثبت بشھادة تائبین من كتیبة الملثمین وبع والشيء نفسھ یقال عن المیاه،، الحیویة للتحرك والتنقل

كریة التي فرضتھا السلطات العس الصحراء أن المھربین نقلوا میاه الشرب لإلرھابیین بعد الرقابة الصارمة
   .32الجزائریة على منابع الماء واآلبار في الصحراء

 اتوشبكوتبرز تصریحات المسؤولین الجزائریین الوعي بخطورة التحالف بین اإلرھاب ھذا، 
خالل االجتماع " دحو ولد قابلیة" السابقوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة  فقد أكد تھریب المخدرات،

التھریب " ، على أن:2011ماي  10و 09الوزاري المشترك لمجموعة الثمانیة المنعقدة بباریس في 
المتاجرة في المخدرات مكنت الجماعات اإلرھابیة من جني أموال طائلة مكنتھا من تعزیز تواجدھا بمنطقة و

ذه لھدف الرئیس لھأصبح ا. الساحل وتحسین قدراتھا العسكریة وتكثیف حركتھا من خالل دعم وسائلھا..
  .33االستقرار" زعزعةالمغرب اإلسالمي ھو بالد  الجماعات اإلرھابیة التابعة لشبكة القاعدة في
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  الجریمة المنظمة تھدیدللتعامل مع الجزائریة  ستراتیجیة: االالثالثالمطلب 
  اآللیات القانونیة الفرع األول:

لزاما على المشرع الجزائري أن یضع إطارا كان  ،نظرا لما اكتسبتھ الجریمة المنظمة من أھمیة
  تي:على النحو اآل ،ه الجریمة والجرائم المرتبطة بھاقانونیا یجرم ویعاقب مرتكبي ھذ

ات من األولویات الرئیسة للسلط تعتبر مكافحة التھریب :اآللیات القانونیة لمكافحة ظاھرة التھریب -1
 ،2005جویلیة  25المؤرخ في  05-05رقم  األمرظھرت بوادرھا بصدور حیث  ،العمومیة في البالد

من  301و 300 المادتین، حیث تم بموجب ھذا األمر تعدیل 2005المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
المتعلقتین بكیفیات التصرف في البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة  ،قانون الجمارك

تھریب البضائع غیر  بمخالفاتمن قانون الجمارك التي كانت تتعلق  323 المادةكما تم إلغاء  التھریب،
مواد إضافة إلى تعدیل ال ،الجنح لیضفي علیھا ھذا التعدیل وصف ،المحظورة وغیر الخاضعة لرسم مرتفع

  .34من قانون الجمارك التي شددت في العقوبات والجزاءات المقررة لجنح التھریب 328، 327، 226
 ،2005أوت  23المؤرخ في  06-05 رقم األمرولم یمض شھر على صدور ھذا القانون لیصدر 

 لتتضح بذلك ،والذي تمت صیاغة مشروعھ التمھیدي من طرف وزارة العدل بمكافحة التھریب المتعلق
یضا طابع أالوطنیة الشاملة لمكافحة التھریب، وھو ما یفسر  ستراتیجیةالقواعد األساسیة التي تبنى علیھا اال

من أجل مالحقة الشبكات اإلجرامیة المنظمة المتورطة في ظاھرة  االستعجال الذي اكتسى ھذا المشروع
  .35على المستویین الوطني والدولي التھریب

عمدت الجزائر إلى تبني آلیات قانونیة  :ة االتجار غیر المشروع بالمخدراتاآللیات القانونیة لمكافح -2
حیث ظلت إما تدرج عقوباتھا ضمن قانون  المخدرات والمؤثرات العقلیة وإدمانھا،التي تعنى بمكافحة 

إلى  تھدف  الصحة أو تخصص بعض المراسیم التي كانت جلھا تتضمن إعالن الجزائر التفاقیات دولیة
معلنا عن إنشاء "دیوان وطني ، 212-97 التنفیذي رقم ر المرسوموصد فكان أبرزھا ،36مكافحة ھذه اآلفة

لكن الوصول إلى سیاسة وطنیة شاملة لمكافحة المخدرات یتطلب أكثر من  لمكافحة المخدرات وإدمانھا"،
فبعد تنصیب الدیوان بسنتین قرر المشرع الجزائري تخصیص قانون منفرد یحمل في طیاتھ أحكاما  ذلك،

انون المتعلق بالوقایة القموسوما بـ"، 18-04 رقم القانونتعالج آفة المخدرات والمؤثرات العقلیة فصدر 
مقسمة  مادة 39الذي یقع في  "من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع االستعمال غیر المشروعین بھما

في وضع الجزاءات لمختلف المراحل التي قد تمر بھا عملیة  تدرج المشرع من خاللھ إلى أربع فصول،
 .37والمؤثرات العقلیةشروع للمخدرات االستھالك والترویج غیر الم اإلنتاج و

قامت الجزائر بالتصدي لظاھرة تبییض األموال باتخاذ  اآللیات القانونیة لمكافحة تبییض األموال: -3
المتعلق بالوقایة ، 2012فیفري  13المؤرخ في  02-12األمر بمقتضى  المعدل والمتمم 01-05رقم  القانون

 2 ب المادةاعتبرت عملیة تبییض األموال بموجمن تبیض األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھما، بحیث 
أو  إضافة إلى إخفاء "تحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الفاعل بأنھا عائدات إجرامیة، :من ھذا القانون بأنھا

تمویھ الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرھا أو اكتساب الممتلكات أو حیازتھا مع علم الفاعل بأنھا تشكل 
  .38یة"عائدات إجرام

إلى البنوك  أعالهمن القانون  7للمادة أسندت مھمة الوقایة من تبیض األموال وتمویل اإلرھاب طبقا 
والمؤسسات المالیة المشابھة وذلك من خالل التأكد من ھویة الزبائن سواء الشخص الطبیعي أو المعنوي، 
وتلتزم المؤسسات المصرفیة من التأكد من محل المال المشروع، وذلك عن طریق االستعالم حول مصدر 
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لتعاون القضائي بین الجھات القضائیة ا إلى القانون أشاركما ، 39األموال وھویة المتعاملین االقتصادیین
الجزائریة والجھات األجنبیة في مجاالت: التحقیقات والتحریات، اإلنابات القضائیة الدولیة وتسلیم المجرمین 
و حجز ومصادرة العائدات اإلجرامیة، وذلك في إطار احترام االتفاقیات المصادق علیھا من قبل الجزائر 

   .40لمثلمع مراعاة مبدأ المعاملة با
في ظل قصور قواعد قانون العقوبات الجزائري، وعدم مجارتھا  :اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد -4

دة لمكافحة وطنیة جدی استراتیجیةتبلورت لدى المشرع الجزائري للرھانات الجدیدة لجریمة الفساد الحركیة، 
یث ح متكیفة مع المرجعیات الدولیة للوقایة من آفة الفساد و متماشیة مع بیئة الفساد الداخلي، ھذه الجریمة

  .41، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ2006فیفري  20المؤرخ في  01-06 رقم القانونتوجت بصدور 
 مادة، 74وتضمن الفساد في الجزائر ثورة تشریعیة لسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة  الذي شكل

مبادئ وقواعد الحوكمة والشفافیة الحائلة دون تنامي ھذه ت الوقائیة والتدابیر العقابیة وضامة لمختلف اآللیا
 ستراتیجیةوإمداده لمنفذي اال على مكونات مؤسساتیة خاصة لمكافحة الفساد ناھیك عن نصھ ،الظاھرة

طیرة التي باتت ھذه الجرائم تمثلھا على مقدرات الوطنیة بأدوات تحر وكشف جدیدة تستجیب للرھانات الخ
  المجتمع االقتصادیة واالجتماعیة.

في مجال قضایا الفساد، ال تمنع من استدعاء بعض القوانین  01-06القانون على أن حصریة أعمال 
الفساد وكان أھمھا على  قضایاالخاصة لعضده أحیانا، وتكملة ما نقص من أحكامھ خاصة في جھة تجریم 

 القانونتمویل اإلرھاب، ومكافحتھ، وال والمتعلق بالوقایة من تبییض األمو 01-05إلطالق القانون رقم ا
رؤوس األموال من و إلى الخارج، ة التنظیمات الخاصة بالصرف وحركة المتعلق بقمع ومخالف 22-96رقم 

نون األساسي للوظیفة المتضمن القا 03-06المتعلق بالقرض والنقد، واألمر رقم  11-03والقانون رقم 
   .42العامة

  اآللیات اإلداریة الفرع الثاني:
الجریمة ة مكافحتعتبر الجزائر من الدول السباقة في المصادقة على االتفاقیات الدولیة المتعلقة ب

إنشاء وخاصة فیما یتعلق ب في قوانینھا الداخلیة، اتن خالل تجسید أحكام ھذه االتفاقیویظھر ذلك م المنظمة،
  ، لعل أبرزھا:أجھزة إداریة أوكلت إلیھا ھذه المھمة

في إطار مكافحة جریمة تبییض األموال، استحدث المشرع  :CTRF خلیة معالجة االستعالم المالي -1
 المؤرخ في 127-02رقم المرسوم التنفیذي  مقتضى"، بCTRFالماليالجزائري "خلیة معالجة االستعالم 

المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرھاب  01-05القانون ، أي قبل صدور 2002أفریل  07
ومكافحتھما، وجاء ذلك مباشرة بعد المصادقة على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 
الوطنیة، لتأكد الجزائر من وراء ذلك مدى حزمھا في معالجة القضایا المصیریة، السیما ما تعلق منھا 

   .43حة صور اإلجرام الحدیثة والمستحدثةبمكاف
من اتفاقیة األمم المتحدة  06 المادةنزوال عند مقتضیات  الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ: -2

طرف ووفقا للمبادئ األساسیة لنظامھا القانوني، وجود ھیئة أو ھیئات حسب لمكافحة الفساد "تكفل كل دولة 
، إلى إنشاء 01-06 من القانون 17المادة ، لذلك بادرت الجزائر بموجب 44الفساد"االقتضاء، تتولى منع 

ة، الوطنیة في مجال محاربة الفساد كجریمة منظم ستراتیجیةالھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بھدف تنفیذ اال
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أعضاءھا )، والتي حمت 2016من الدستور الجزائري لعام  222وتحوز على ضمانات دستوریة (المادة 
  .45من كل أشكال الضغوط والترھیب والتھدید، وتتبع مباشرة لرئیس الجمھوریة و تقدم تقاریرھا السنویة لھ

 وتأخر مباشرتھا لمھامھا ن الطابع الوقائي والتحسیسي للھیئة السابقة،إ الدیوان الوطني لقمع الفساد: -3

ھیئة أخرى عملیاتیة أطلق علیھا مسمى  فقام المشرع بإنشاء أعطیا فسحة أخرى لتغول ظاھرة الفساد،
ویعد الدیوان مصلحة  ،01-06المتمم للقانون  05-10بموجب األمر  "،الدیوان الوطني لقمع الفساد"

ولم یبدأ في ممارسة مھامھ إال منذ  ،2014وھو یتبع لوزارة العدل منذ عام  عملیاتیة للشرطة القضائیة،
لى تمتعھ باالستقالل في عملھ، فإنھ لم یمنحھ الشخصیة و رغم نص المشرع ع 2013مارس  03تاریخ 

وان ویحاول الدی ،المعنویة واالستقالل المالي، بالرغم من الصالحیات الخطیرة والحساسة التي أنیط بھا
التمركز جھویا من خالل تواجده باألربع والیات الكبرى، وھذا لمالحقة ھذا الصنف من اإلجرام المنظم 

    .46يعلى المستوى الوطن
یعیا لقد تم اإلقرار تشرالھیئة الوطنیة للوقایة من جرائم تكنولوجیات اإلعالم واالتصال ومكافحتھا:  -4

، وھي عبارة 2009بإنشاء ھیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال سنة 
عن سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، تؤدي ھذه الھیئة المھام المنوطة بھا 

لتشریع الجاري بھ العمل، السیما قانون اإلجراءات الجزائیة تحت رقابة السلطة القضائیة طبقا ألحكام ا
  .47المتعلق بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال ومكافحتھا 04-09والقانون رقم 

وجیات الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنول ستراتیجیةتنصب وظیفتھا على اقتراح عناصر اال
اإلعالم واالتصال ومكافحتھا، إضافة إلى جمع المعلومات ودعم الخبرات القضائیة وتجمیع وتسجیل وحفظ 

 فيالمعطیات الرقمیة وتحدید مصدرھا ومسارھا من أجل استعمالھا في اإلجراءات القضائیة، كما تسھم 
ادرة عن البلدان األجنبیة وتطویر تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي تنفیذ طلبات المساعدة الص

  .48في مجال اختصاصھا
الوطني لمكافحة المخدرات یعتبر الدیوان  :ONCDTالدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانھا  -5

ى بمقتضأنشئ من أھم األجھزة الوطنیة اختصاصا في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة،  وإدمانھا
ة الوطنی ستراتیجیةذلك أنھ یتكفل بإعداد اال، 49 1997جوان  9في  المؤرخ 212-97 رقم التنفیذيلمرسوم ا

في ھذا المجال، وبھذه الصفة یكلف بمركزة وجمع المعلومات التي من شأنھا أن تسھل البحث عن التداول 
غیر المشروع للمخدرات وقمعھ، و تحلیل االتجاھات والمؤشرات وتقویم النتائج قصد مساعدة السلطات 

، كما أسندت لھ مھمة إعداد المخطط بة في مجال الوقایة من ھذه اآلفةالعمومیة في اتخاذ القرارات المناس
التوجیھي والمصادقة علیھ في مجال مكافحة المخدرات وإدمانھا وذلك بالتعاون والتنسیق مع مختلف 

معنیة الدولیة ال في إطار المؤسساتترقیة وتدعیم التعاون الجھوي والدولي القطاعات المعنیة، إضافة إلى 
  .50یخدم مصالح كل الشعوب دون تمییز بما

لمكافحة الجریمة  في إطار تدعیم اآللیة المؤسسیة :ONLCCالدیوان الوطني لمكافحة التھریب  -6
 ،""الدیوان الوطني لمكافحة التھریببـ سمیت ،إنشاء ھیئة وطنیة مكلفة بمكافحة التھریبتم  المنظمة،
بالشخصیة المعنویة تمتع ی عن مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري ةوھو عبار 06-05 رقم األمربمقتضى 

، من خالل ني لمكافحة التھریب والوقایة منھإعداد برنامج عمل وطتولى في ذلك ی ،51واالستقالل المالي
جال الوقایة من نشاطات مختلف المتدخلین في م ، تنسیقذات الصلة بظاھرة التھریبالمعلومات  جمع
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مجال، إضافة ھذا الن الدولي في وتطویر التعاوترقیة ل ، كما یقوم الدیوان باقتراح تدابیرالتھریب ومكافحتھ
 .52جریمة التھریبمكافحة  إطارالتقییم الدوري اآللیات القانونیة واإلجراءات اإلداریة المعمول بھا في إلى 
 اللجان المحلیة"سمیت بـ  على إنشاء لجان على مستوى الوالیات تحت سلطة الوالة أعالهنص اآلمر كما 

نشاؤھا ویكون إ تعمل على تنسیق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التھریب، "،لمكافحة التھریب
  .53عند االقتضاء

سوم المر ھذه اللجنة بمقتضىتم إنشاء  اللجنة الوطنیة للوقایة من االتجار باألشخاص ومكافحتھ: -7
تكلف بصورة رئیسة بوضع سیاسة وطنیة وخطة عمل  ،2016سبتمبر  26المؤرخ في  249-16الرئاسي 

وفق  تكلف اللجنة بصورة رئیسة، 54باألشخاص ومكافحتھ وحمایة الضحایا االتجارفي مجال الوقایة من 
باألشخاص ومكافحتھ وحمایة  االتجاربوضع سیاسة وطنیة وخطة عمل في مجال الوقایة من  المرسومھذا 

ة الوطنیة تنفیذ السیاسبویكون لھا في سبیل ذلك القیام  ،المختصةت من خالل التنسیق مع الجھا الضحایا،
بما یتوافق مع االلتزامات الدولیة في ھذا الشأن، كما تقترح اللجنة مراجعة وخطة العمل وضمان متابعتھما 

افة ، إضلیھادق عاالمص االتفاقیاتالدولیة الناشئة عن  االلتزاماتلتشریع ذي الصلة عبر ضمان مطابقتھ مع ل
التشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع الجمعیات والھیئات الوطنیة والدولیة الناشطة في ھذا إلى تعزیز 

بغرض نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات  لكتروني خاص باللجنةإإنشاء موقع ، فضال عن المجال
   .55للرأي العامالصلة 

  اآللیات األمنیة الفرع الثالث:
مة بل إن ھذه المھ یمكن أن تناط مسألة مكافحتھا إلى ھیئة معینة، المنظمة شأنا عادیاال تعد الجریمة 

ي فالعسكریة منھا إلى جانب المدنیة تستدعي استنفار جمیع األجھزة األمنیة المتواجدة في الدولة، وتراص 
  اإلجرامیة المنظمة. الشبكاتسبیل الوصول إلى تحقیق فعالیة أكبر في مواجھة 

  :دور األجھزة األمنیة المدنیة في مكافحة الجریمة المنظمة -1
، إذ أنھا تعمل على فعاال في مكافحة الجریمة المنظمةالجمارك دورا  یؤدي جھاز جھاز الجمارك: -أ

مراقبة مشروعیة العملیات التجاریة ومحاربة الجرائم المتعلقة بالجانب االقتصادي، وھو ما یجعلھا من 
ھا التصدي للجریمة المنظمة التي انتقلت شبكاتاألجھزة األمنیة الوطنیة التي یمكن التعویل علیھا في مجال 

عندما  2006د البریة، كما حدث في تمنراست سنة إلى تنفیذ ھجمات مسلحة على فرق الجمارك بالحدو
   .56اشتبكت ھذه األخیرة مع مجموعة من المھربین

انخرطت قیادة الجمارك في تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الجریمة المنظمة بالتنسیق مع  لذلك
وأھم  2008ق في ماي األجھزة األمنیة األخرى على غرار قیادة الدرك الوطني، بتوقیعھما لبروتوكول اتفا

ما تضمنھ، مقاربة الكفاءات في مجال مكافحة الجریمة المنظمة على طول الحدود البریة والموانئ 
والمطارات، وإنشاء بنك مشترك للمعلومات حول رؤوس شبكات التھریب، كما شمل االتفاق تدریب عناصر 

واستعمال معدات الرؤیة اللیلیة ومعدات الوحدات العاملة بالجنوب على الرمي بالسالح الثقیل والمتوسط، 
   .57عسكریة وأسلحة حدیثة أخرى لم یشملھا برنامج التدریب في مؤسسات تكوین الجمارك

تعد المدیریة العامة لألمن الوطني الجھاز األمني صاحب االختصاص األصیل في  جھاز الشرطة: -ب
مجال الوقایة من الجریمة بشكل عام، وھي تقوم بقیادة جھاز الشرطة في الجزائر، من مھامھا حفظ األمن 

كذا ووالنظام العام بالمدن الجزائریة الكبرى والمناطق الحضریة، إضافة إلى حمایة األشخاص والممتلكات 
سجل جھاز الشرطة في الجزائر وقد  .58المعابر البریة والموانئ والمطاراتالتحقیق في الجرائم ومراقبة 
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نتائج مرضیة بفضل التواجد المیداني للفرق التابعة لھ، األمر الذي سمح لھ بالتصدي للجریمة المنظمة 
  أھمھا: لعل لالعابرة للحدود واألشكال التي تتخذھا، من خالل ما یزخر بھ من ھیاك

تكمن مھمتھ في اإلشراف على تسییر قاعة العملیات الخاصة  مركز القیادة والسیطرة لألمن الوطني: -
تحقیق  قصد ،المدن الكبرىالتي تم تنصیبھا وتوزیعھا على مختلف طرقات وشوارع  بكامیرات المراقبة

امل ك تعمیمھا على مستوى انتظارفي  والتصدي للعملیات اإلجرامیة، غطیة األمنیة الشاملة في المیدانالت
  .59التراب الوطني

ة قامت المدیریة العام :المصالح الجھویة لمكافحة االتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة -
لألمن الوطني بتعزیز أجھزتھا األمنیة بإنشاء مصالح جھویة لمكافحة االتجار غیر المشروع في المخدرات  

بین المصالح النشطة في مجال مكافحة المخدرات على  المؤثرات العقلیة وتتكفل ھذه المصالح بالتنسیق ما
ت ذات طابع تعاوني وتحسیسي مع مصالح األمن األخرى عالقامستوى أمن الوالیات، كما تقوم بتبادل ال

لتي التحلیلیة للظاھرة في المناطق ، إضافة إلى إجراء الدراسات االمتخصصة والھیئات الوطنیة والمؤسسات
  .60االختصاص، والعمل على تأھیل الكوادر العاملة في ھذا اتنتشر فیھ

لتحقیق مطلب  استجابة 2011سنة  ھذه المصلحة جاء إنشاء�:المصلحة المركزیة للجریمة اإللكترونیة -
والتي كانت عبارة عن فصیلة شكلت النواة األولى لتشكیل أمني خاص لمحاربة الجریمة  ،األمن المعلوماتي

لیتم بعدھا إنشاء المصلحة المركزیة لمحاربة  ،ى المدیریة العامة لألمن الوطنيعلى مستو اإللكترونیة
ة في للھیكل التنظیمي لمدیریة الشرطة القضائی توأضیف ،واالتصالات اإلعالم الجرائم المتصلة بتكنولوجی

  . 61 2015جانفي 
  :في مكافحة الجریمة المنظمةدور األجھزة األمنیة  العسكریة  -2

على الرغم من اعتبار الدرك الوطني قوة عسكریة مسلحة، إال أنھ مدعو إلى  الدرك الوطني:جھاز  -أ
الشرطة القضائیة والشرطة العسكریة، إضافة إلى المھمة الرئیسة المتمثلة في الدفاع القیام بممارسة مھام 

وتعتبر مكافحة الجریمة المنظمة واألشكال التي تتخذھا إحدى أھم األنشطة التي یقوم بھا ھذا  ،62الوطني
التابعة  اكلالھی على ، ویعول في ذلك إضافة إلى جرائم أخرى تتعلق بالمساس باالقتصاد الوطني، الجھاز

  لھ، ومن أبرزھا:
عتبر بمثابة او، 2008أستحدث ھذا الجھاز سنة �:مركز الوقایة من الجرائم المعلوماتیة للدرك الوطني -

تحدید ھویة و یعكف ھذا المركز على تحلیل معطیات وبیانات الجرائم المعلوماتیة المرتكبة،و مركز توثیق
وھذا كلھ من أجل تأمین األنظمة المعلوماتیة والحفاظ  فرادى أو جماعات، اأصحابھا سواء كانوا أشخاص

كما یھدف إلى مساعدة باقي  السیما تلك المستعملة في المؤسسات الرسمیة والبنوك والبیوت، علیھا،
  .63األجھزة األمنیة األخرى في أداء مھامھا

ة ھذه المؤسس استحدثت قیادة الدرك الوطني�المعھد الوطني لألدلة الجنائیة وعلم اإلجرام للدرك الوطني: -
ویشكل أداة مستلھمة من الخبرات التطبیقیة والتحالیل الحدیثة والمدعومة بالتكنولوجیات ، 2009سنة 

ة الجنائیة علمي اإلجرام واألدل في میادینالمناسبة ویھدف إلى ترقیة البحوث التطبیقیة وأسالیب التحریات 
 تخدامباسمع ضمان المساعدة العلمیة أثناء القیام بالتحریات المعقدة  لي،على الصعیدین الوطني والدو

مناھج الشرطة العلمیة والتقنیة الرامیة إلى تجمیع وتحلیل األشیاء واآلثار والوثائق المأخوذة من مسرح 
  .64الجریمة
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بمكافحة الجرائم تھتم و ،2008سنة المصلحة ھذه  تم إنشاء�:المصلحة المركزیة للتحریات الجنائیة -
 ادیةاالقتصمن ضمنھا مكتب مكافحة الجرائم  ،التراب الوطني وتتكون من عدة مكاتب الخطیرة عبر كامل

 ،ض األموال وتمویل اإلرھاب أولویة للتصدي لھمایاللذان جعال من تبی والمالیة ومكتب مكافحة اإلرھاب،
  .65وإسناد الوحدات اإلقلیمیة في التحقیقات المستعصیة علیھا

تعد وحدات حرس الحدود بمثابة الحزام األمني األول لحمایة التراب الوطني،  وحدات حرس الحدود: -ب
فھي مدعوة لتأمین الشریط الحدودي، خاصة المناطق المعزولة والبعیدة عن المراقبة، وبغرض تعزیز 

، اتخذت قیادة الدرك الوطني جملة من اقدراتھا على إحباط محاوالت المساس بأمن الجزائر واقتصادھ
اإلجراءات تتمثل في تدعیم مختلف الوحدات باألفراد خصوصا الوحدات المتقدمة، إلى جانب إنشاء مراكز 
جدیدة تتوفر على المرافق الضروریة مكنت من سد الثغرات التي كان المھربون یتخذونھا في السابق 

المراكز القدیمة، إضافة إلى استحداث حواجز دائمة  وأخرى  كممرات آمنة وتھیئة مراكز أخرى على أنقاض
كما تدعمت نقاط المراقبة لوحدات حرس الحدود بوحدات للشرطة القضائیة، مؤقتة في المناطق المعزولة، 

قطاع و التنسیق مع المصالح األخرى كالجمارك وحراس الشواطئب ،مھمة التدعیم العملیاتي لھاحیث أسندت 
  .66ة األشكال المختلفة للجریمة المنظمةلمواجھ العدالة
إذا كان األصل أن الجیش یقوم بالعملیات ذات الطابع العسكري التي تدخل  الجیش الوطني الشعبي: -ج

یمكن  فإنھ في المھمة الكبرى لھ من خالل رد العدوان الخارجي وأي محاولة داخلیة تسعى إلى تقسیم البالد،
بات إلى المتطل لالستجابةوذلك  االستثنائیةللجیش المساھمة في مھام حمایة األمن العمومي خارج الحاالت 

   .67مكافحة اإلرھاب والتخریب) حفظ األمن، (حمایة السكان ونجدتھم، التالیة:
ات طا من وحدابتضم ض "غرفة العملیات المركزیة"سمیت بـــھیئة قیادة الجیش  استحدثت لذلك

، یشرف ھؤالء 2007و 2006السریة التي تلقت تدریبات عالیة المستوى في روسیا بین عامي  االستطالع
 على الحدود مع مالي والنیجر،  تنتشر عبر إقلیمي الجنوب الغربي وحدة تدخل سریة، 84على تسییر 

 ب أھداف مركزة للجماعاتوالجنوب الشرقي الذي یضم حدود تونس ولیبیا، للقیام بعملیات حساسة وضر
    .68التھریب وشبكاتالمسلحة 

الجھوي العملیاتي كما أسندت وزارة الدفاع الوطني ملف مراجعة أمن الحدود اآلني إلى القطاع 
ھذا عمل یو ببلدیة "الدبداب" الحدودیة مع "غدامس" اللیبیة، تحت إشراف قائد الناحیة العسكریة الرابعة،

وربطھا بالخط الفوري لوزارة الدفاع، لتحدیث المعلومات ورصد  كل ساعة على إعداد تقاریر القطاع
على  في ذلك االھتمامینصب ، والخطط واإلمكانات وتلقي التعلیمات لمعالجتھا وتنفیذھا بأقصى سرعة

   .69داخل العمق الجزائري ھمفشال مخططاتإلمالحقة المھربین وأفراد الجماعات اإلرھابیة 
 2009قیادة األركان العامة للجیش الوطني الشعبي قیادة وطنیة مشتركة سنة  أنشأت زیادة على ذلك

جریمة المنظمة ال شبكات لتنسیق العملیات العسكریة لقیادة عملیات میدانیة في أقصى الجنوب لتنشیط مكافحة
   .70بالتعاون والتنسیق مع دول الساحل اإلفریقي والجماعات المسلحة

  خاتمة:ال
یتضح من خالل ما قدم في ھذه الورقة، أن للجریمة المنظمة تداعیات جد سلبیة على األمن الوطني 

التي والدولة القائمة على مكافحتھا،  ألجھزة تشكل رھانا حقیقیاوباتت  ،مستویاتھ وأبعاده بجمیعالجزائري 
ر تشھده دول الجواالذي  ت األمنياالنفالمع  خاصة ،تفاقمت خطورتھا في السنوات األخیرة بشكل ملحوظ

بھ البالد من جھة ثانیة، وكنتیجة لغیاب  مرت االقتصادي واالجتماعي الذي وحالة اإلرباك اإلقلیمي من جھة،
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قلیمیة الجدیدة، والتباین الملحوظ بین الفواعل اإل ستراتیجیةمتطلبات اال ععملیة التحدیث والتأقلم المستمر م
في الموارد وتحمل األعباء المالیة التي تتطلبھا التدخالت األمنیة، باإلضافة إلى كوابح السیادة للحكومات 

  الوطنیة التي تشكل حاجزا في مواجھة شبكات اإلجرام المنظم العابر للحدود.
أنشطة ھذه الشبكات لم تعد تمارس بتلك األسالیب البسیطة،  في ھذا المجال أنكذلك وما یمكن تسجیلھ 

واسع وبشكل منظم، الشيء الذي أكسبھا الغموض الذي نتج عنھ  جغرافي بل أصبحت تمارس على نطاق
شاملة  یةاستراتیجاألمر الذي دفع بصناع القرار في الجزائر إلى وضع ، إرباك الھیئات األمنیة والقضائیة

 نیة لمواجھة تداعیات ھذا التھدید، لتجسید التزاماتھا الدولیة في ھذا المجال.لتنسیق الجھود الوط
واألشكال التي  إنھ من الضروري على سلطات الدولة التي تسھر على مكافحة الجریمة المنظمة

قمع جذوره ال االكتفاء بالالعمل على إیجاد البدائل والحلول الناجعة تكون كفیلة بحل المشكل من  ،تتخذھا
  من ھذه الحلول والبدائل نوجز مایلي: ،لجزئيا
شكل ب بل ال بد من تجسید محتواھا في التشریعات الوطنیة عدم االكتفاء بالمصادقة على االتفاقیات الدولیة، -

  .واضح یسمح بتطبیقھا مباشرة
رار على غ العمل على تطویر منظومة الرقابة التقنیة للحدود، بإدخال أجھزة رقابیة متطورة حیز الخدمة -

  ، وأجھزة االستشعار عن بعد عالیة الحساسیة ونظام الطائرات بدون طیار.اإللكترونيالسیاج 
الفقر ف والوفاء باحتیاجات المواطن وأسباب رفاھیتھ،المحلیة  استمرار العمل على تطویر برامج التنمیة -

  والبطالة أرض خصبة للجریمة المنظمة.
ماعیة للعاملین بالھیئات المكلفة بالتصدي للجریمة المنظمة، كضباط تحسین األوضاع المادیة واالجت -

  وأعوان الجمارك وحرس وشرطة الحدود.
مھا في مجال التحقیقات تعزیز قدرات أجھزة المكافحة وإمدادھا بالوسائل المعرفیة والمادیة وتوسیع مھا -

  .أعوانھا م أثناء أدائھم لمھامھم وحمایة ،والتحریات
ن، ھة بین القیادات وكبار الموظفیوالعالقات المشبو بموضوع الفساد ومراقبة التغیرات الطارئةاالھتمام  -

  في قانون اإلجرام المنظم. ستراتیجيافشراء الذمم والوالء بقوة االبتزاز والتھدید خیار 
  

  قائمة المصادر والمراجع:
  األوامر والقوانین والمراسیم: -أ

یتضمن إنشاء الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانھ،  1997یونیو  9المؤرخ في  212-97المرسوم التنفیذي رقم -1
  .1997جوان15 بتاریخ، 41ج.ر.ع 

المتضمن إحداث المعھد الوطني لألدلة الجنائیة وعلم اإلجرام للدرك الوطني وتحدید  183-04المرسوم الرئاسي رقم  -2
  .2004جوان  27 بتاریخ ،41ج.ر.ع قانونھ األساسي، 
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  تعدد الزوجات دوافعھ وانعكاساتھ على األسرة
  - دراسة تحلیلیة  -

Polygamy, its motives and implications for the family 
  - An analytical study  –  

  لخضر بن ساھل /د   سماح معمرطالبة دكتوراه 
   1جامعة باتنة - العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة كلیة
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  02/06/2021 :القبول تاریخ               14/09/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى الكشف عن األسباب والدوافع التي دفعت بالرجل إلى التعدد، واالنعكاسات التي یخلفھا 
ھذا النظام من الزواج ، باعتبار تعدد الزوجات نظام دیني، فاإلسالم لیس من وضع ھذا النوع من الزواج وإنما كانت 

دین اإلسالمي قیده وحدده بأربع زوجات وبشروط، ولكن الشعوب تمارسھ قبل اإلسالم بدون ضوابط وال قیود، فال
لغیاب الثقافة الدینیة واالقتصادیة، أصبحت بعض المجتمعات ترفض ھذا النظام لما لھ من آثار، فلنظام تعدد الزوجات 
إیجابیات وسلبیات عند تطبیقھ على أرض الواقع االجتماعي، فتنعكس ھذه األخیرة على المجتمع بشكل عام وعلى 

ألسرة بشكل خاص، باعتبار األسرة ھي اللبنة األساسیة في تكوین المجتمع، ومن خالل ھذه الدراسة التحلیلیة نحاول ا
 تحدید الدوافع الكامنة وراء التعدد، واالنعكاسات التي یخلفھا على األسرة. 

  الزواج؛ تعدد الزوجات؛ األسرة. :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This study aims to uncover the reasons and motives that drove a man to polygamy, and 
the implications this system leaves behind in marriage, considering polygamy as a religious 
system. Islam is not a form of this type of marriage. Rather, peoples practiced it before Islam 
without restrictions or restrictions, the Islamic religion is its restriction. He defined it with four 
wives and conditions, but due to the absence of religious and economic culture, some societies 
have come to reject this system because of its effects. Fundamental to the formation of society, 
and through this analytical study, we try to determine the underlying motives behind polygamy, 
and the repercussions it has on the family. 
 Key words: Marriage; polygamy; family. 

  مقّدمة: 
عرفت المجتمعات البشریة أنظمة عدیدة في إطار العالقات الزواجیة والجنسیة، حیث بدأت بالمشاعیة 

أین كان الجنس مشاع للجمیع بدون ضوابط، ثم فیما بعد نظام تعدد األزواج والزوجات، حیث  ،الجنسیة
ات ، ومع تطور المجتمعیتزوج الرجل بعدد كبیر من النساء دون شرط أو قید، والمرأة بعدد كبیر من الرجال

 فنمطظھر نظام آخر وھو الزواج الثنائي، بعد ذلك الزواج األحادي وھو النمط السائد في كل المجتمعات، 
تعدد الزوجات من أنماط الزواج، حیث یباح للرجل أن یكون في عصمتھ أكثر من زوجة، فقد أخذ بھذا 

 ط أو قید، إلى أن جاء دیننا الحنیف فلم یمنعھالنظام كثیر من الشعوب في مختلف العصور، ولكن بدون شر
ولم یدعھ مطلقا، بل قیده بضوابط شرعیة نصت علیھا أحكام قرآنیة، وذلك مع توفر شرطي العدل والنفقة، 
كما أن ھناك العدید من الشعوب  والقبائل مازالت تمارس ھذا النوع من الزواج، والتي ال تدین باإلسالم مثل 



  لخضر بن ساھل د/ –سماح معمر  
 

  

 2021 أكتوبر -29 عدد:لا                                      910

وبالرغم من كل ھذا إال أن ھناك ، د، الصین، الیابان ومناطق أخرى في جنوب شرق آسیاجنوب إفریقیا، الھن
منعت تعدد الزوجات، وترى أنھ یخلف مشاكل نفسیة، اجتماعیة واقتصادیة لألسرة، فتؤثر ھذه  مجتمعات

ھذا  داخلالمشاكل على العدید من جوانب الحیاة األسریة، كما یسبب خلل في العالقات، األدوار والوظائف 
البناء إذا لم یطبق وفق ضوابط شرعیة، ویعتبرونھ تھدیم لكیان المرأة، والتي تصبح عرضة لمجموعة من 
الضغوطات والصراعات بسبب الوضع الجدید. فالھدف من ھذه الدراسة ھو الكشف عن الدوافع الرئیسیة 

جات، ومن ھنا نطرح التساؤالت لتعدد الزوجات، مع الكشف عن االنعكاسات المترتبة على نظام تعدد الزو
  التالیة: ما ھي الدوافع التي أدت بالرجل للتعدد؟ وما ھي انعكاسات ھذا النظام على األسرة؟

  تحدید المفاھیم: -1
  مفھوم الزواج: -1-1

  زوجت اإلبل أي قرنت ببعضھا. : زوج بمعنى قرن،لغة
یفید و بالمرأة، التي تدخل في عصمتھ بالعقد،: عبارة عن عقد یفید حق انفراد الرجل باالستمتاع اصطالحا

 .1تمتعھا ھي بھ وحده فقط
وقد عرفھ (وستر مارك): بأن العالقة التي تربط رجال أو عدة رجال بامرأة أو عدة نساء، بشرط أن 
تتفق وتقالید الجماعة أو یؤیدھا القانون، وتنطوي ھذه العالقة على حقوق وواجبات بالنسبة للطرفین، وعلى 

یعتبر نظاما اجتماعیا، یساھم بنصیب كبیر في تنظیم الغریزة الجنسیة، ویقوم على تفضیل العالقة الدائمة  ھذا
  .2بین الطرفین والرغبة في الحیاة المشتركة

الزواج ھو عقد یجمع بین المتعاقدین ما دام یصح التعاقد بینھما، فیحل بینھما االستمتاع واإلنجاب، 
ترتب لكل منھما حقوقا على اآلخر، وھو كسائر العقود التي یتوقف االلتزام ویجعل منھما أساس أسرة وی

  .3فیھا على اجتماع إرادتین، أحدھما تمثل جانب اإلیجاب، واألخرى تمثل جانب القبول
الزواج ھو عقد مبرم بین رجل وامرأة، الھدف منھ ھو تكوین خلیة اجتماعیة وإنجاب األطفال، 

  لكل من طرفیھ.وتترتب علیھ حقوق وواجبات 
یشیر ھذا المصطلح إلى النظام الذي یسمح فیھ للرجل بأن یتزوج بأكثر من مفھوم التعدد:  -1-2

كذلك یعرف التعدد بأنھ النوع الذي بمقتضاه یستطیع الزوج أن یحتفظ بعصمتھ بأكثر من زوجة في  .4زوجة
  .5آن واحد

ین أو أكثر وفق شروط، والحد األقصى فتعدد الزوجات یعني زواج الرجل بأكثر من امرأة أي زوجت
  الذي وضعتھ الدیانة اإلسالمیة ھو أربع زوجات.

یعرف بیرجس ولوك األسرة بأنھا: (جماعة من األشخاص یرتبطون بروابط مفھوم األسرة:  -1-3
الزواج والدم، أو التبني ویعیشون معیشة واحدة، ویتفاعلون كل مع اآلخر في حدود أدوار الزوج، الزوجة، 

  .6األم ،األب، األخ واألخت، ویشكلون ثقافة مشتركة)
كما عرفھا أوجبرن بأنھا: (رابطة اجتماعیة مكونة من زوج وزوجة مع أطفال أو بدون أطفال، أو من زوج 

  .7بمفرده مع أطفالھ، أو زوجة بمفردھا مع أطفالھا)
التي یبدأ منھا التطور، وھي  وعرفھا أیضا أوغست كونت بأنھا:(الخلیة األولى في المجتمع، وھي النقطة

  .8أول وسط طبیعي واجتماعي ینشأ فیھ الفرد ویتلقى المكونات األولى لثقافتھ ولغتھ وتراثھ االجتماعي)
فاألسرة ھي جماعة اجتماعیة تتكون من األب واألم وواحد أو أكثر من األطفال، تربط بینھم روابط دمویة 

ا یكلفھ القانون والدین، العادات والتقالید، حیث تقوم بتربیة واحدة، یعیشون مع بعضھم البعض في إطار م
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ورعایة األبناء، حتى یتمكنوا من القیام بواجبھم في المجتمع، وضبطھم لیصبحوا أشخاصا یتصرفون بطریقة 
  اجتماعیة، من خالل تلقینھم األسالیب اإلیجابیة والسلوكات السویة.

  تعدد الزوجات في الدیانات: -2
إن التوراة لم تحرم تعدد الزوجات، ولم تحجر على الرجل أن  تعدد الزوجات في الیھودیة: -2-1         

یتزوج بأي عدد من النساء، ولكن أحبار الیھود كرھوا تعدد الزوجات، فحاولوا التضییق منھ، وذلك بتحدید 
قر الربانیون والقراؤون ھذا . كما أ9عدد الزوجات بأربع، واشترط وجود مبرر شرعي عند الزواج بأخرى

المبدأ وظل الیھود طیلة العصور الوسطى یجمعون بین عدة زوجات، حتى منع األحبار الربانیون تعدد 
الزوجات لضیق أسباب المعیشة، التي كان یعانیھا الیھود في تلك العصور، وقد صدر ھذا المنع في القرن 

بألمانیا، وكان ھذا المنع في أول األمر قاصرا على  warmsالحادي عشر وقرره المجمع الكنسي في مدینة 
. حسب الدیانة الیھودیة وحسب ما جاء في التوراة 10یھود ألمانیا ویھود شمال فرنسا، ثم عم جمیع یھود أوربا

فقد شرع تعدد الزوجات دون تحدید العدد، حیث یحق للرجل أن یتزوج بعدد من النساء ابتداء بزوجتین، أما 
فقد كرھوا ذلك فحددوا العدد بأربع نساء مع وجود مبرر للزواج، ثم فیما بعد منعوا التعدد حتى  أھبار الیھود

صدر في القرن الحادي عشر قانون منع تعدد الزوجات، وھذا راجع في نظرھم إلى ضیق المعیشة وغالئھا، 
  وعدم قدرة الرجل على اإلنفاق على أكثر من زوجة.

لقد كان تعدد الزوجات یمارس في المراحل األولى من : تعدد الزوجات في المسیحیة -2-2
المسیحیة، فلم یحصل أي اعتراض علیھ من رجال الكنسیة، حتى القرن السابع عشر الذي حصل فیھ الحظر، 
وكان من المسحیین األقدمین من تزوج أكثر من زوجة، ولم تعترض الكنیسة على ملوك لھم أكثر من زوجة، 

 قد تزوج من إیرلنداملك  دیارمایت"احث "مارك" في كتابھ" تاریخ الزواج" إلى أن" وھذا ما أشار إلیھ الب
. فكان القس "مارتن لوثر" یتحدث عن تعدد 11تزوج من زوجتین "شارلمان"امرأتین، وملك فرنسا 

 1531، وفي سنة 12الزوجات بدلیل أن إبراھیم الخلیل كانت لھ زوجتان، وأن تعدد الزوجات خیر من الطالق
دى "الالمعمدانیون" بجواز التعدد، ودعت فرقة مسیحیة أخرى تدعى" المرمون" إلى التعدد واعتبرتھ نا

نظاما إلھیا مقدسا، غیر أن الكنیسة المسیحیة قررت بعد ذلك بجمیع مذاھبھا منع التعدد وإبطال الزواج 
  .13ثانیة الثاني، ولم تعتد بعقم المرأة، فھي ال تراه مبررا للطالق والزواج من امرأة

في المراحل األولى للمسیحیة كان تعدد الزوجات مشرع وممارس لدى المسیحیین، مع مطلع القرن التاسع 
بعد  یمافعشر تم منع تعدد الزوجات في حین دعت إلیھ بعض العرف المسیحیة باعتباره حقا مقدسا إلھیا، 

  منعتھ الكنیسة منعا باتا، ولم تأخذ بمبررات الزواج الثاني.
لم یستحدث اإلسالم تعدد الزوجات، فقد كان نظاما راسخا في حیاة تعدد الزوجات في اإلسالم:  -2-3       

العرب، اقتضتھ طبیعة بنیتھم البیولوجیة وظروفھم االجتماعیة، واإلسالم لم یفصل بین حیاة العرب في 
ل ما ینبغي محوه وتعدیلھ بما الجاھلیة وحیاتھم في اإلسالم، وإنما ھذب الحیاة فاستبقى محاسنھا ومحا وعد

یتفق مع غایتھ. فلم یمنع تعدد الزوجات وإنما ضیقھ وقیده بضوابط إیمانیة نصت علیھا أحكام قرآنیة، فقصر 
َن . لقولھ تعالى: 14عدد الزوجات على أربع بعد أن كان التعدد مطلقا في الجاھلیة فَانِكُحوا َما طَاَب لَُكم مِّ

   ).3(النساء:  َالَث َوُرَباَع ۖ فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً النَِّساِء َمْثنَٰى َوثُ 
كما أنھ لم یجعل منھ فرضا وإلزاما على الرجل، بل حدده وضبطھ ونظمھ وفي ھذا یشیر سید قطب 

یات واقعإلى: "إن اإلسالم لم ینشأ التعدد بل حدده ولم یأمر بالتعدد وإنما رخصھ وقیده، فرخصھ لمواجھة 
  .15الحیاة البشریة وضرورات الفطرة اإلنسانیة"
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كما نجد أن الدین اإلسالمي الحنیف قد اشترط في إباحة التعدد شرطین أساسیین وھما العدل والقدرة 
على اإلنفاق، ویتمثل العدل في المساواة بین الزوجات من حیث الحقوق والواجبات الزوجیة، التي تجب 

  .16المعاشرة ثم اإلنفاق وكافة أشكال وصور الرعایة المختلفة لھا وألوالدھاللمرأة من حیث المبیت و
أما المحبة القلبیة فال یمكن التسویة فیھا، ولیس في وسع الرجل أن یمیل قلبھ إلى زوجاتھ بقدر واحد من 

مني فال تل على عدلھ مع نسائھ یقول عند قسمھ بینھن : "اللھم ھذا قسمي فیما أملك، المیل، وقد كان النبي 
َولَن تَْستَِطیُعوا أَن تَْعِدلُوا بَْیَن النَِّساِء ، ثم نھى هللا تعالى عن المبالغة في المیل فقال: 17فیما تملك وال أملك"

موا التسویة )، أي ال تتعمدوا اإلساءة وألز129(النساء:  َولَْو َحَرْصتُْم ۖ فََال تَِمیلُوا ُكلَّ اْلَمْیِل فَتََذُروھَا َكاْلُمَعلَّقَةِ 
: (من كانت لھ امرأتان فلم یعدل بینھما جاء یوم القیامة وشقھ في القسم والنفقة ألن ھذا مما یستطاع، وقال 

  .18مائل)، أي ال یعدل في النفقة والمبیت، ولیس في الحب والھوى
أو  ةحدد الدین اإلسالمي تعدد الزوجات وحدد عددھم، حیث یمكن للرجل أن یتزوج بزوجتین أو ثالث

أربعة، مع تحدید جملة من الشروط التي إن توفرت وجب على الرجل أن یتزوج بالثانیة أبرزھا مرض 
الزوجة أو عقمھا، أو في حال الناشز التي ال تطیع زوجھا، باإلضافة إلى شروط أخرى یجب توفرھا بعد 

ي تجنب الزوج المشاكل التحدوث تعدد الزوجات كالعدل والمساواة بین الزیجات في كل أمور الحیاة، حتى ی
یخلفھا التعدد إذا مورس دون تطبیق ھذه الشروط،  إن التعدد وجد بوجود المجتمعات في مختلف الدیانات 

  وفقا لمعاییر معینة تختص بھا دیانة عن غیرھا.
  دوافع وأسباب تعدد الزوجات:  -3

كحل لبعض الحاالت التي عندما جاء اإلسالم بالتشریع جاء لكل الناس ولكل زمان ومكان، وجاء 
یضطر فیھا الرجل إلى الزواج بأخرى، ولكن دون أن یضیق علیھ الشرع فیطلق الثانیة، إذا لم تكن ھي 
ترغب في الطالق، وإذا كان تعدید زوجھا علیھا أقل ضررا من طالقھا، فإن الدین اإلسالمي لم یحط من 

من أجل اإلعالة والجانب االقتصادي فقط، حتى كرامة المرأة عندما شرع تعدد الزوجات، ولم یكن السبب 
، فقد وردت في الكثیر من 19وإن كان بالفعل ھو أحد ھذه األسباب، وإنما وضع التعدد ألسباب أخرى وكثیرة

الدراسات حول التعدد، أن ھناك الكثیر من األسباب النفسیة والظروف االجتماعیة واالقتصادیة التي تدفع 
في مقدمتھا التركیبة النفسیة للرجل، والتي تمیل إلى التعدد بصورة فطریة، وھذا ما الفرد إلى التعدد، وكان 

أدى بالرجل إلى ممارسة عالقات جنسیة خارج نطاق الزواج في الشرائع، التي ال تسمح بتعدد الزوجات، 
عض ، ومن ھنا یمكن ذكر بواإلیدزكالسیالن  وبالتالي انتشار الخیانة الزوجیة وظھور أمراض خطیرة

  العوامل التي تدفع بالزوج للتعدد وھي:
  عجز الزوجة عن أداء واجباتھا الزوجیة، لمرض یحول بینھا وبین القیام بھذه الواجبات. -1
میل الزوج ألخرى وحرصھ على عفافھ وعلى عدم ارتكاب المعصیة، فتعدد الزوجات ھو البدیل  -2

  .20األخالقي واألفضل من تعدد الخلیالت
تكون الزوجة عقیما ال تلد، فھذا یدفع الزوج بدال من تطلیقھا أن یتزوج من امرأة أخرى، أو قد ال  قد -3

  تنجب أوالدا وھو یحرص على أن تكون لھ ذریة ترث مالھ وجاھھ من بعده. 
أن یكون الرجل یتمتع بقوة جنسیة ھائلة، بحیث ال تكفیھ امرأة واحدة أو أنھ ال یستطیع الصبر في تلك  -4
  .21ألیام التي ال تصلح فیھا الزوجة للمعاشرة الجنسیةا
قلة الرجال وكثرة النساء نتیجة الحروب التي تفني عدد كبیر من الشباب العزاب أو المتزوجین، ویتركون  -5

خلفھم زوجات أرامل، كما أن الرجال أكثر عرضة للھالك والوفاة لیس نتیجة للحروب فقط، وإنما للمشقة 
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، فلھذا سمح ھذا النظام للكثیر من المسلمین أن 22قھم حسبما تقتضیھ وظیفتھم في الحیاةالملقاة على عات
یعولوا زوجات إخوانھم الذین استشھدوا بسبب الحروب حتى ال یختل التوازن الدیموغرافي بین الذكور 

  واإلناث، إضافة إلى أنھ یؤدي إلى تقلیص نسبة العنوسة.
األسفار ویقیم في غیر بلدتھ وقد یستغرق منھ شھورا، ومن الصعب أن یكون الرجل بحكم عملھ كثیر  -6 

أن ینقل معھ زوجتھ وأوالده، فاألفضل لھ أن یتزوج بامرأة أخرى خیر من أن یتخذ خلیلة یأنس بھا عن 
  .23طریق غیر مشروع

 لقد حاول ھذا النظام أن یدرج بالمجتمع من حالة الفوضویة في الزواج إلى حالة التنظیم ال ترھق
الناس وال تسبب لھم أفعال شدیدة رافضة، فھو ال ینتقل بھم من اإلباحیة والفوضویة المطلقة إلى التحریم 

. فالتشریع نقل المجتمعات من 24الصارم، وإنما یتدرج في خطوات حتى ال یتخذ صیغة التعسف والظلم
م لم ھ فإن تعدد الزوجات كنظااإلباحیة (المشاعیة الجنسیة) إلى مجتمعات نظیفة تحكمھا نظم وقوانین، وعلی

یأتي عبثا، إنما جاء ألجل عدة عوامل وأسباب في أغلبھا تعتبر كمشاكل تعكر حیاة الزوج فتدفعھ إلى إعادة 
الزواج مرة أخرى، كما لھ حكم سامیة، وفوائد جلیلة تتوقف علیھا أنظمة الحیاة، وتقتضیھا ضروریات 

  ع.  الوجود لحل كل المشاكل التي تعتري المجتم
  االنعكاسات الناجمة عن تعدد الزوجات على األسرة: -4

لقد أباحت الشریعة اإلسالمیة تعدد الزوجات وفق ضوابط وأحكام شرعیة، فعدم التقید بھا یؤدي إلى 
اختالل التوازن داخل األسرة، ویھدم العالقة الزوجیة. فالتعدد جاء لحل العدید من المشاكل التي تعرفھا 

عامة، والمجتمع الجزائري بصفة خاصة كالعنوسة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا، فكل  المجتمعات بصفة
امرأة تحلم أن تعیش دور األمومة، ولكن بالرغم من شرعیتھ لم یلقى تطبیقھ في الواقع رواجا خاصة في 

ظام نالعصر الراھن، بسبب التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة التي عرفتھا المجتمعات، حالت إلى تكریس 
الزوجة الواحدة. إن تعدد الزوجات كنظام في الزواج لھ جملة من اآلثار اإلیجابیة والسلبیة، فاإلیجابیة تتمثل 
في إنھ یؤدي إلى الترابط االجتماعي بین أفراد المجتمع وذلك بما یصاحبھ من توسیع العالقات بین الناس 

. كما 25ویة أواصر األخوة نتیجة لعالقات النسبالشيء الذي یكون سببا في التعارف والتآلف والتجانس وتق
أنھ یعطي فرصة لألسرة كي تحصل على األبناء في حالة عقم الزوجة، ویحقق لكل امرأة أن تصبح زوجة 
ولھا أبناء بمعنى بناء أسرة، كما أن للزوج القدرة على االحتفاظ بزوجتھ دون أن یطلقھا ویبقي أبناؤه تحت 

  یساعد في استمرار الحیاة األسریة في بعض الحاالت التي تتوجب ذلك.رعایتھ وعنایتھ، وھذا ما 
ولكن ھناك حاالت تھدد كیان األسرة وتشتت أفرادھا، وھذا راجع إلى غیاب الثقافة الدینیة لدى أفراد 
األسرة، إذ أن اإلسالم أجاز التعدد للرجل، ولكن حتى یجوز التعدد یجب أن تكون ھناك استطاعة مالیة 

نفسیة، فإذا انتفى شرط القدرة واالستطاعة ینتفي شرط التعدد، فھذه العوامل االجتماعیة والنفسیة وصحیة و
واالقتصادیة تؤثر على الحیاة الزوجیة وعلى األبناء، فتؤدي إلى عدم استقرار األسرة، ومن خالل كل ھذا 

 سرة وھي كالتالي: نحاول أن نبین بعض اآلثار السلبیة الناجمة عن تعدد الزوجات على أفراد األ
الحالة النفسیة التي تصیب المرأة، فتصبح غیر مستقرة نفسیا على خوفھا من أن تفقد اھتمام زوجھا لھا،  -1

وتستحوذ علیھ الزوجة الثانیة، حتى أن مشكلة العدل بین الزوجات مھما حاول الزوج العدل بینھم، إال أنھ 
لطریقة تعاملھ مع كل واحدة، أو لعجزه في التوفیق بین یفشل لسببین األول إما لكثرة مقارنة زوجاتھ 

  متطلبات زوجاتھ.
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لقد ركزت بعض الدراسات على ردة فعل الزوجة األولى باعتبارھا الطرف األكثر تأثرا من ناحیة اآلثار      
 النفسیة السلبیة للزواج المتعدد، وتم وصف متالزمة مرضیة تصیب الزوجة بعدما یتزوج شریكھا بأخرى،

وتبدأ برد فعل عصبي برفض ھذا الزواج الثاني وإبداء الغضب والمقاومة، ثم تتجھ الحالة إلى االستقرار 
    .   26واالتزان مع قبول الواقع الجدید في فترة زمنیة تتراوح من سنة إلى عامین

معظم المشاكل التي تنجم عن تعدد الزوجات ھو غیرة المرأة، سواء الزوجة السابقة أو الجدیدة،  إن -2
ویختلف مداه من زوجة إلى أخرى، فھذه الغیرة تعكس واقع حقیقي لمدى حبھا لھ، وھي حالة نفسیة تعبر 

ظھور نزاعات  من خاللھا على مدى خوفھا على مستقبلھا في الحیاة، وھذه الغیرة المفرطة تؤدي إلى
  وصراعات دائمة بین الزوج وزوجاتھ وبین الزوجات أنفسھن.  

أمام فكرة تعدد الزوجات فإن المرأة تشعر أنھا مھددة في عرینھا ومضطربة في عیشھا، فھي ال تأمن  -3
من أین یأتیھا الخطر بوجود زوجة أخرى في حیاة زوجھا، وبالتالي فھي ترفض فكرة زواج زوجھا 

ر للموضوع على أنھ خیانة وتعدي وسلب لكیانھا، وتعتبره كمحاولة تستھدف مباشرة الحد بأخرى وتنظ
من تطور الخلیة الزوجیة على المستوى العاطفي مما ینتج إضعاف االلتزام المتبادل بینھما لزواجھ بأخرى، 

  .27فتصبح الزوجة األولى ال تملك زوجھا بل تتقاسمھ مع زوجة أخرى أو أخریات
رد فعل الزوجة األولى لن یكون سوى الكراھیة واالنتقام ولیس شیئا آخر، فال یوجد أي شيء كما أن  -4

أسوأ عند المرأة من احتقار زوجھا إیاھا، وإن أعظم خسارة عند المرأة ھي عندما تشعر بأنھا لم تتمكن من 
 . 28أسر قلب الرجل

ذا الوضع الذي تعیشھ ویشیر "مصطفى حجازي" في دراستھ عن التخلف االجتماعي، أن مثل ھ
المرأة في المجتمعات العربیة عموما والمجتمع الجزائري خصوصا یعتبر نوعا من "االستالب الجنسي"، 
یجعل المرأة في وضعیة مأزقیھ ویعمل على إظھار الكثیر من اآلثار النفسیة لدیھا، مما یدفعھا إلى تصور 

من الدونیة والقلق حول قدرات جسدھا وكیفیة حیازة نفسھا كأداة جنسیة استغلھا للمتعة فقط، وتعیش حالة 
إعجاب الزوج، وھنا تتفجر كل مخاوفھا الوجودیة التي تكونت مع معایشتھا لوضعیات القھر حول حلول 

  .29كارثة ما ستعصف بوجودھا بتواجد "ضرة" لھا
ینھم لھ العدل فیما بلقد استغل الرجل في مجتمعنا تعدد الزوجات بعیدا عن ھدفھ السامي، الذي شرع ألج -5

في المبیت والنفقة، فجعل منھ وسیلة تمكنھ من اكتساب قیمة عالیة بین أفراد مجتمعھ، وذلك بإقامة منافسة 
بین مجموعة من النساء على حساب الزوجة، والتي تنجر عنھا أمراض واضطرابات نفسیة تالزمھا حتى 

رابات النفسیة والعاطفیة التي تؤثر على حیاتھم طوال حیاتھا، وكذلك األبناء أیضا ھم عرضة لھذه االضط
  الشخصیة واالجتماعیة.  

نظرة المجتمع للزوجة على أنھا مھملة ال تقوم بواجباتھا على الوجھ السوي، رغم عدم معرفتھم ألسباب  -6
  تعدید زوجھا علیھا، فھذا یعرضھا لالنطواء والعزلة وترفض بناء عالقات اجتماعیة.  

العدل بین الزوجات من ناحیة المیل القلبي، أمر ال یستطیع الزوج العدل فیھ، فمیل الزوج لزوجتھ  إن -7
الجدیدة تعتبره الزوجة األولى إثارة لقلبھا وإیالم لمشاعرھا، فتشعر بأن امرأة أخرى جاءت تشاركھا في 

  زوجھا الذي كان خالصا لھا، فترى أنھ لم تبقى لھا مكانة في تلك األسرة. 
األسرة التي یلجأ فیھا الزوج إلى التعدد دون تطبیق لشروطھ، وإھمال األسرة األولى، فإن ذلك سوف  -8

یولد أسرة تكون فیھا األم منفردة في تربیة األبناء، ، فستواجھ ھذه األسرة مشكالت عدیدة تؤثر سلبا على 
ة تحت ضغط نفسي عندما تجد الزوجة، ومن ذلك حدوث ما یسمى بازدواجیة الدور، وھذا ما یجعل الزوج
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نفسھا تتحمل مسؤولیة اإلنفاق واإلعالة بمفردھا، وذلك بسبب الفھم الخاطئ للتعدد من قبل الزوج وإھمالھ 
  .30ألسرتھ

كما أن المعاناة قد تنتقل للزوج المعدد في حد ذاتھ كما أشارت دراسات إلى أن حاالت التعدد كانت نھایتھا  -9
ل نفسھ أو طلق جمیع زوجاتھ، أو ھرب من واقعھ إلى الكحول أو المخدرات، سیئة، فمن األزواج من قت

غیر أن مسالة التعدد مثلما لدیھا سلبیات إال أنھا تمثل حال وضرورة تحتاج إلیھا األسرة بصفة خاصة 
  .31والمجتمع بصفة عامة

یود التي وضعتھا كما أن األبناء ھم كذلك عرضة لھذه اآلثار إذا لم یطبق ھذا النظام بالشروط والق
الشریعة اإلسالمیة، فھم دائما الضحیة الذین یحصدون العدید من المشاكل االجتماعیة والنفسیة، حیث یرون 
أن الوافد الجدید أي الزوجة الثانیة خصما قویا، ویعتقدون بأنھ سینقص من حنان وعنایة األب أو األم اتجاھھم 

موعة من المشاكل من بینھا: إن األسر المعددة كثیرة األبناء ال أمام ھذا الوضع الجدید، لذلك تظھر لدیھم مج
تستطیع أن توفر نفس االھتمام لكل فرد وفھم احتیاجاتھم وھذا یؤثر على صحتھم الجسدیة وتطورھم العقلي، 

  فیسبب مشاكل في حیاتھم الیومیة وتحصیلھم الدراسي.
نون من ضعف الثقة بالنفس، وعدم القدرة كما أكدت العدید من الدراسات أن ھؤالء األبناء سوف یعا

على التركیز والیأس والملل، والخوف من المستقبل والحساسیة الشدیدة تجاه اآلخرین، والعجز عن اتخاذ 
القرارات، ومشاعر العدوانیة، والرفض والسخط على اآلخرین. كما أن حدوث ھذا التغیر السلبي في سلوك 

فسي، یؤدي إلى الغیرة والحسد بین األبناء وإلى الكره الذي من شأنھ أن األبناء بسبب فقدان االطمئنان الن
یؤثر سلباً على شخصیة الطفل، ویخلق لھ مشكالت في المستقبل، ویقلل من االھتمام باألبناء وفھم احتیاجاتھم 

بناء من قبل آبائھم، ویعجز األب عن السیطرة على خالفات األبناء من أمھات مختلفة، كما أن تصرفات األ
تتحول إلى حركات عدوانیة إن كان مع األھل أو حتى مع أصدقائھم، وذلك نتیجة االضطرابات النفسیة التي 

  . 32یعیشھا األبناء
إضافة إلى النزاعات والخالفات التي تشب بین أبناء الزوجات، في حالة تفضیل أبناء إحدى الزوجات 

لذلك البد على اآلباء أن یمنحوا العنایة الالزمة، من على األخرى أو المقارنة بینھم في جمیع المجاالت، 
خالل االستماع إلیھم ومعرفة ما یفكرون فیھ وما یؤرق بالھم ، مع شرح لھم بأن العالقة الجدیدة لن تؤثر 
على عالقة األبوة أو األمومة معھم، مع إبداء مدى الحب والعطف وسرعة االستجابة لمتطلباتھم في المرحلة 

لعالقة، إلى حین اعتیادھم على الوضع الجدید، ألنھ في كثیر من الحاالت ظھرت لدى األطفال األولى من ا
ردود أفعال قویة لرفض الزوجة الجدیدة في اعتقاد أن ھذا الوضع ھو تبدید لعاطفة آبائھم تجاھھم، فیحدث 

اف سرب المدرسي واالنحرلھم عدم الطمأنینة مما یؤثر على حیاتھم االجتماعیة والدراسیة، فینتج عن ھذا الت
  أي الھروب من اإلطار األسري.

فالمشاكل االقتصادیة لھا أثر خاص داخل األسرة المعددة وذلك من ناحیتین: كفایة الدخل وتوزیعھ،  
وكلما ضعفت الثقافة االقتصادیة بین أفراد األسرة كلما زادت حدة المشاكل االقتصادیة فیھا، فقد لوحظ أن 

المتعددة أقل رفاھیة من تلك التي فیھا زوجة واحدة، لعدم كفایة الدخل، باعتبار أن  األسر ذات الزوجات
كما أن الظروف االقتصادیة التي تعیشھا  .33الرجل ھو المسؤول األول عن األحوال المالیة في األسرة

ن ھذا أل المجتمعات في ھذا العصر الحدیث، مع زیادة متطلبات األسرة ال یسمح للرجل بأن یعدد الزوجات،
التعدد یفرض علیھ أعباء مالیة كثیرة، فھو مطالب باإلنفاق على العدید من أوالده وزوجاتھ، فإن غاب شرط 

  العدل في اإلنفاق ھنا فإنھ یؤدي إلى صراعات بین الزوجات وأبناء الزوجات.
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یة دینكما لھ سلبیات، ولكن سلبیاتھ راجعة خاصة إلى غیاب الثقافة ال إیجابیاتإن التعدد لھ 
واالقتصادیة، فھما اللذان یخلقان مشاكل في األسرة المعددة، مما یؤدي إلى انھیارھا وعدم استقرارھا، فكلما 
وجد التعاون والتفاھم بین أفراد األسرة، كلما كان ھناك استقرار سواء في األسرة المعددة أو األسرة ذات 

  النظام الواحد.
  خاتمة:

األسرة ویختلف من أسرة إلى أخرى وذلك راجع إلى ظروف طرفي إن تعدد الزوجات لھ أثر على 
الحیاة الزوجیة، فكأن یكون الزوج مجبورا على الزواج الثاني، واقتناع زوجتھ السابقة بذلك وقدرتھ ویقینھ 
بتوفیر العدل في األمور التي یستطیع من شأنھا أن یحقق الصحة النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة ألفراده، 

ویكون قلیل المساوئ قلیل األضرار، حتى یغمر ھذا البیت الحب والوفاء  علھم أكثر تفاھما وتماسكا،ویج
والفضیلة والتعاون ، حیث ال یوجد فرق بین البیت الذي فیھ زوجة واحدة وبین البیت الذي فیھ زوجتین أو 

  ین الزوجات.أكثر، فإذا توفرت فیھ الشروط  التي حددھا الدین اإلسالمي من عدل ونفقة ب
  ومن خالل كل ھذا أضع جملة من االقتراحات حتى یعم االستقرار داخل األسرة المعددة وتتمثل في:

  وجود العدل بین الزوجات في المبیت والنفقة لتحقیق االستقرار. -
سیة والتي تسبب مشاكل نف ضرورة معرفة الزوج المعدد كیفیة التعامل مع زوجاتھ لتجنب حدوث الغیرة، -
  ؤثر علیھم صحیا.تو
  عدم التفرقة بین أبناء الزوجات أو المقارنة بینھم، حتى ال تحدث صراعات بین اإلخوة. -
  العمل على تحدید میزانیة واحدة في تسییر شؤون الحیاة األسریة بین أسر الزوج الواحد. -
  واجتماعیة واقتصادیة.ضرورة تحدید وتنظیم النسل في زواج معدد، وذلك لتجنب وقوع مشاكل أسریة  -
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 الحریاتدارة العمومیة في مجال الحقوق واإل نشاط نحو تفعیل رقابة القاضي اإلداري على
Towards activating the administrative judge control over the activities of 

the public administration in the field of rights and freedoms  
  

  محمد جبري د/
  2جامعة البلیدة 

 djebrimohamed77@gmail.com 
  

  22/06/2021 :القبول تاریخ   24/10/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

  

تنادي المجتمعات الیوم على غرار المجتمع الجزائري بضرورة تفعیل الحقوق والحریات والتوسیع من دائرتھا 
إعالنا وتطبیقا وتمتعا وذلك بالتدخل المباشر واإلیجابي للدولة في إطار نظم قانونیة متناسقة تضمن حدود الممارسة دون 

سبیل تحقیق ھذه المعادلة یعمل القضاء وبالخصوص القاضي  ضبط)، وفي -المساس بالنظام العام عبر معادلة (حریة
اإلداري على رقابة ممارسة تلك الحریات كصمام أمان لتجسیدھا وعدم التعدي علیھا في إطار مبدأ الفصل بین السلطات 

نطاق  نضمن مشروع بناء دولة القانون، ولھذا فإن تفعیل ودعم دور القاضي اإلداري من خالل تحقیق فعلي لتدخلھ ضم
 ھاستقاللیتومجال محدد قانونا لحمایة الحقوق والحریات عبر آلیات قانونیة محددة أمر في غایة الضرورة كما أن دعم 

 وحیاده مفصل عملیة الرقابة ونجاعتھا.
   اإلدارة العمومیة. ؛الحریات العامة ؛اإلداري القاضيالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
Societies today, like the Algerian society, call for the need to activate rights and freedoms and 

expand their circle in terms of declaration, application and enjoyment by direct and positive 
intervention of the state within the framework of harmonious legal systems that guarantee the limits 
of practice without prejudice to public order through the equation (freedom - control), and in order 
to achieve this equation, the judiciary, especially the judge The administrator is to monitor the 
exercise of these freedoms as a safety valve to embody them and not to violate them within the 
framework of the principle of separation of powers within the project of building the state of law. 
The purpose of the need is to support the independence and impartiality of the monitoring process 
and its effectiveness. 

   مـقـدمـة:
الشك أن المجتمعات الیوم تنادي بتفعیل الحقوق والحریات وإقرارھا ال بالتصریح واإلعالن عنھا         

والوقوف موقف سلبي اتجاھھا، لقد انتھى عصر إعالن الحقوق والحریات وبدأ عصر اإلقرار والتفعیل، 
الحقوق وتجسیدھا عبر التدخل المباشر واإلیجابي في إطار قانوني منظم یعترف  فالدولة الیوم مطالبة باحترام

بالحقوق والحریات ویعمل على تجسیدھا وفق نمطیة متجانسة بعیدة عن االستبداد وأثاره، فالدولة والمجتمع 
سلطاتھا في ب، بل الدولة استبدادھایخضعان للقانون ولیس القانون أداة في ید السلطة تستخدمھ كعصا لتحقیق 

  إقرار المشروعیة.                                                                        خدمة القانون و
إن الدولة ھي مجموعة من السلطات التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة وقد خص المؤسس الدستوري 

ھر ولة لحمایة النظام فیھا، فالسلطة التنفیذیة تسالد باسمبعض الھیئات والمؤسسات بإصدار األوامر والقرارات 
على تنفیذ السیاسات العامة عبر الجھاز اإلداري الذي یقوم بالنشاط اإلداري لتحقیق المصلحة العامة، ولھذا 
فھو یتمتع بامتیازات السلطة العامة في مواجھة األفراد وذلك بإصدار القرارات بصفة منفردة وتنفیذھا بصفة 
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رار، في حالة تعنت المعني أو المخاطب بالق االقتضاءل یمكن لھا أن تلجأ إلى التنفیذ الجبري عند تلقائیة، ب
  وكل ھذا بال شك یؤدي إلى المساس بحقوق األفراد وحریاتھم                                              

 احترامھااألطراف لقد أعلن المؤسس الدستوري عن مجموعة من الحقوق والحریات یجب على كل 
القانون، فالقانون وحده ھو الذي یحدد اإلطار المناسب  واحتراموعدم المساس بھا في إطار مبدأ المشروعیة 

ز وتنفیذه بشكل سلیم دون تجاو احترامھلممارسة الحقوق والحریات، ولإلدارة في إطار القانون أن تسھر على 
والحفاظ على النظام العام، ولھذا أضحى تفعیل رقابة القضاء أو خرق لمقتضیاتھ بحجة تحقیق المصلحة العامة 

  اإلداري على نشاط اإلدارة أمر في غایة الضرورة لضمان مبدأ المشروعیة. 
إن تفعیل قوة الجھاز القضائي أمر ضروري لحمایة الحقوق والحریات، فوجود جھاز قضائي قوي من 

أعمال اإلدارة وفق آلیات ومیكانیزمات مؤثرة على اإلدارة الناحیة الموضوعیة بمجال واسع لبسط الرقابة على 
یة للسلطة الحقیقیة وعدم التبع االستقاللیةبشكل مباشر، كما یتمتع بالقوة من الناحیة العضویة وذلك بمنحھ 

  التنفیذیة وبالتالي تكوین جھاز قضائي إداري ذو مصداقیة في إقرار الحقوق وحمایة الحریات.
یعمل على تحقیق معادلة بسیطة في أطرافھا معقدة في مضمونھا، طرفي ھذه  إن القضاء اإلداري
لتحقیق المصالح العامة وإقرار النظام العام من جھة، وضرورة حمایة  وامتیازاتھاالمعادلة اإلدارة بسلطاتھا 

إلداري ا الحقوق والحریات من تعسف اإلدارة الذي یحتمل أن تقع فیھ بخروجھا عن مبدأ المشروعیة، فالقاضي
  ھنا صمام األمان لتحقیق دولة القانون.                                                                                        

إن القضاء اإلداري یعتبر الجھاز األقدر على إقرار مبدأ المشروعیة والدفاع عن الحقوق والحریات إذا 
ة في أداء وظیفتھ في مواجھة المتقاضین وخاص االستقاللیةة التي تكفل لھ ما توفرت لھ الضمانات الضروری

اإلدارة، وذلك بتمكین القاضي من آلیات الرقابة الفعالة على أعمال السلطة اإلداریة أثناء وبعد صدور 
ات یالقرارات القضائیة صونا لمصداقیتھ، وعلیھ فما ھو مجال نشاط القاضي اإلداري في حمایة الحقوق والحر

؟                                                                          لحقوق والحریاتالعامة، وكیف نضمن الوصول إلى تحقیق الحمایة الناجعة والفعالة لتلك ا
 وسعیا منا لمحاولة اإلجابة على ھذا التساؤل آثرنا أن نناقشھ في مبحثین أساسیین:    
 : نطاق ومجال تدخل القاضي اإلداري لحمایة الحقوق والحریات         المبحث األول   
         المبحث الثاني: إقرار ضمانات أكبر للقاضي اإلداري لحمایة أكثر للحقوق والحریات.   

 المبحث األول: نطاق ومجال تدخل القاضي لحمایة الحقوق والحریات
الضمانات لمبدأ المشروعیة، فالقاضي اإلداري لھ الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة من أھم 

صالحیة رقابة القرارات اإلداریة وكل األعمال القانونیة والمادیة التي تقوم بھا اإلدارة وما قد یتولد عنھا 
  على دعوى صاحب المصلحة، الصفة واألھلیة. ختلفة، لكن ال یكون ذلك إال بناءمن آثار قانونیة م

یقحم نفسھ في نزاع بین اإلدارة واألفراد من تلقاء نفسھ، فالقاضي یطبق  فالقاضي ال یستطیع أن
القانون وھو یناقش العمل اإلداري موضوع الدعوى ومدى تطابقھ مع القانون وبالتالي توافقھ مع مبدأ 
المشروعیة، فرقابة القضاء ھي رقابة مشروعیة، فالقاضي في ھذا اإلطار یمارس رقابة شاملة على أعمال 

الحریات العامة، لكن ذلك یكون في حدود الصالحیات الممنوحة الحقوق ودارة حرصا منھ على حمایة اإل
  لھ بموجب القانون وفي إطاره.

مع ذلك فجھاز القضاء إذا كان مختص في نظر كافة أعمال اإلدارة إال أنھ ال یرخص لھ في مباشرة 
ھ أن یصدر إلى السلطات العمومیة أوامر إللزامھا اإلداریة بنفسھ نیابة عن اإلدارة كما لیس ل االختصاصات

عن عمل، باإلضافة إلى ذلك فإن للسلطة اإلداریة  االمتناعبالتصرف على شكل معین أو القیام بعمل أو 
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اراتھا التنفیذ المباشر لقر بامتیازتجعل لھا مركزا ذاتیا متمیزا أمام القضاء إذ تتمتع  االمتیازاتجملة من 
عن تنفیذ القرار القضائي، نالحظ ھنا حدود  االمتناعمساءلة السلطة العمومیة في حالة  عدم امتیازوكذا 

  سلطات القاضي اإلداري في إرساء مبدأ المشروعیة وحمایة الحقوق والحریات األساسیة. 
  والحقوق   شامل للقاضي اإلداري في رقابة أعمال السلطات اإلداریة على الحریات اختصاصالمطلب األول: 

ما یلي "تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات  1996من دستور 139جاء في نص المادة 
  وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقھم األساسیة".

تنص "یحمي القضاء المجتمع  2020من التعدیل الدستوري الجدید لسنة  164في حین نجد المادة 
  مواطنین طبقا للدستور"حقوق الوحریات و

فنص الدستور ھنا واضح فیھ إشارة إلى الجھة المعنیة عضویا المكلفة بحمایة الحقوق وھي السلطة 
القضائیة أو جھاز القضاء ومحل ھذه الحمایة ھي الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة وقد كانت دیباجة 

ر فوق الجمیع، وھو القانون األساسي الذي یضمن قد أعلنت في فحواھا "الدستو 2020التعدیل الدستور لسنة 
في ھذا النص   یضفى المشروعیة على ممارسة السلطات..."،و الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة ...

وانین ومبدأ الحریات والحقوق وھي مبدأ تدرج الق احترامإشارة إلى مبادئ قانونیة ھامة تحكم وتضمن 
  لدولة القانون. ن أساسیینآالمشروعیة، وھما مبد

ة في مبدأ المشروعی واحتراموبالتالي فإن السلطة القضائیة تسھر على ضمان مبدأ تدرج القوانین 
 أقرھا التيحمایة الحقوق والحریات في إطار دولة القانون المنشودة، ووفق مبادئ الشرعیة و المساواة 

"یقوم القضاء على أساس مبدأ الشرعیة والمساواة"  165، في نص المادة 2020التعدیل الدستوري لسنة 
بحیث نالحظ أن المؤسس  الدستوري عندما یتعلق األمر بالحقوق والحریات یستعمل مصطلح "یضمن" 

ون في القان االلتزامالدولة بضمان تأمین ممارسة ھذه الحقوق وھو ما یشبھ نظریة  التزاموفیھ إشارة إلى 
كل ما في وسعھ إلقرار وحمایة ھذه الحقوق والحریات الفردیة  باتخاذھ المدني إذ یحاول أن یؤكد عزم

والجماعیة، بعبارة أخرى فإن الدولة في حالة التعدي على  الحقوق و الحریات من طرف المؤسسات أو 
تلك الحقوق  احتراماإلدارة  العمومیة أو أي جھة أخرى فإن الدولة كضامن أشبھ ما یكون عیني یكفل 

  الحریات.و
ولقد أوكلت مھمة ضمان حمایة الحقوق والحریات إلى السلطة القضائیة وبالتالي یبرز التركیز على 
دور القاضي في تحقیق دولة القانون بضمان مبدأ تدرج القواعد القانونیة وتحقیق تقیید سلطة الدولة عن 

  طریق الرقابة على عمل السلطات العمومیة والتحقق من مدى مشروعیة أعمالھا.
دو أن الدولة بسلطاتھا الثالث تتجھ نحو التقنین أي وجود دولة مقننة وھو في الحقیقة مقتضى یب

ومنتھى دولة القانون أي كل من السلطات الثالث تعمل في إطار القواعد القانونیة المحددة سلفا وھذا یحد 
 النتھاكاتة التالي األكثر عرضبالمجتمع وأفراده، وب احتكاكاأنھا األكثر  العتبارمن تعسف السلطة التنفیذیة 

الحقوق والحریات، لكن ترسیخ ھذا المعنى یتطلب شفافیة عمیقة في الممارسة على مستوى النص القانوني 
المجتمع بشكل فعلي في نوع من العقد وتخلص اإلدارة من مظھر الوصایة التي تبدو  وانخراطمبنى ومعنى 

 قانونیة بالنظر إلى المكانة التي ظل یحتلھا التشریع فیما یخص علیھ، فالنظام القانوني في الجزائر ذو نزعة
وھذا ما یجعل السلطات اإلداریة األكثر عرضة  1إنشاء القواعد القانونیة ولكنھ نظام متأثر بشكل كبیر بالتنظیم

  الحقوق والحریات في المجتمع. النتھاك
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عن قیم أخالقیة عالیة یجب أن ترسخ الشرعیة واإلیمان بدولة القانون ھي عبارة  احتراموعلیھ فإن 
في ضمیر كل المواطنین والمسؤولین على حد سواء وال یمكن أن نصل إلى جني ثمارھا ما لم یتحقق ذلك، 
فلیس األمر عبارة عن صیاغة نصوص سیاسیة وقانونیة بل األمر یتعلق بإیمان راسخ وإرادة قویة لدى كل 

  تلك القیم.طبقات المجتمع یتبعھا سلوك واقعي یترجم 
لقد بدى واضحا أن دور القاضي في حمایة الحقوق والحریات في ظل دولة القانون دور محوري وأن 
القاضي یبسط رقابتھ على أعمال السلطات اإلداریة (السلطة التنفیذیة) في إطار مبدأ الشرعیة أي أن عمل 

وسائل  وسائل القاضي في الرقابة ھيالقاضي یكون وفقا للقانون وطلبا لتحقیق شرعیة القانون، وعلیھ فإن 
قانونیة ومحل ھذه الرقابة یفترض أن تكون قانونیة ومشروعة غایتھا الحفاظ على المصلحة العامة والنظام 

  العام وھو استقرار المراكز القانونیة وعدم تضاربھا.
أساس عمل جھاز القضاء ھو مبدأ الشروعیة فعمل القاضي إذن ھو البحث مدى شرعیة أعمال  إن        

التعدیل  من 168اإلدارة، وذلك عن طریق الطعن في قرارات السلطات اإلداریة كما نصت علیھ المادة 
نعني في إشارة إلى طرق وآلیات تحریك الرقابة على أعمال السلطات اإلداریة، و 2020الدستوري لسنة 

  بالقضاء ھنا القضاء اإلداري أي القاضي اإلداري ھو من لھ صالحیة الرقابة على أعمال السلطات اإلداریة.
 احترامفدور القاضي اإلداري في ظل تحقیق دولة القانون ھو دور مركزي فھو یعمل على ضمان          

األحیان ولكن ھذه المھمة ال  وضع القواعد القانونیة في بعض اكتشافالقانون وفض النزاعات ومھمة 
 والتحدید لالختیارتتصور ضمن اإلطار النظري لدولة القانون سوى كوظیفة مادیة مجردة من كل ھامش 

  الحر، فدور القاضي في دولة القانون یؤدي إلى نوع من التراجع بالنسبة لھذه السلطة.
خالصة فالقاضي یطبق القانون  استنتاجیةإن العمل القضائي یفترض فیھ أن یكون من طبیعة        

ویستخلص النتائج في إطار مبدأ تدرج القاعدة القانونیة والذي ھو في خدمة النظام القانوني، وال یمارس 
ة متمسكا على الحاالت الخاصیق وإسقاط القاعدة القانونیة تطببنفسھ أي سلطة، أي دور القاضي یقتصر على 

  .  2لمشروعیة عمل اإلدارة فیما ال نص فیھ بإخالص بحرفیة النص ومتتبعا

وعلیھ فالرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة من أھم الضمانات لمبدأ المشروعیة، فالقاضي اإلداري لھ       
صالحیة الرقابة على القرارات اإلداریة وكل األعمال القانونیة والمادیة التي تقوم بھا اإلدارة وما قد یتولد 

من  168على رفع دعوى قضائیة كما حددتھا المادة  مختلفة لكن ال یكون ذلك إال بناءقانونیة  عنھا من آثار
  .الحالي "ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات اإلداریة" الدستور
فالقاضي اإلداري ال یستطیع أن یقحم نفسھ في نزاع بین اإلدارة واألفراد من تلقاء نفسھ، بل       

ق القانون عن طریق مناقشة العمل اإلداري موضوع الدعوى ومدى تطابقھ مع القانون، وبالتالي وظیفتھ تطبی
توافقھ مع مبدأ المشروعیة، فالقاضي في ھذا اإلطار یمارس رقابة شاملة على أعمال اإلدارة حرصا منھ 

نشاء القواعد على حمایة الحقوق والحریات في إطار قانوني محدد، فھو إذن یعمل على فض النزاعات وإ
القانونیة فیما لیس فیھ نص كوظیفة رقابیة تنشأ بالتبعیة نتیجة النظر في النزاعات والفصل فیھا وفرض 
سلطة القانون وھي صورة من الصور المتعددة للرقابة على النشاط اإلداري وبالنتیجة فھي رقابة متمیزة 

  في أشكالھا وأسانیدھا وآثارھا عن أشكال الرقابة األخرى.
والحقیقة أن حق القضاء في رقابة اإلدارة ال یعني وجود صراع بین الجھازین بل على النقیض تماما 
أي وجود الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة یعني سعي كل من الجھازین القضاء كسلطة واإلدارة العامة 
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األدوار لتحقیق  اختالفأي بمفھوم آخر  3كسلطة تنفیذیة إلى تحقیق غرض واحد وھو تكریس دولة القانون
  غرض واحد وھي ھنا أدوار متكاملة یكمل كل دور اآلخر من أجل تحقیق غرض واحد یكون أكبر وأھم.

فالقاعدة العامة توجب  4فالرقابة القضائیة جاءت لتخول للمواطن في أن ینازع مشروعیة نشاط اإلدارة
ي شامل ف اختصاصن تكون للقاضي اإلداري في ھذا المجال أن تخضع أعمال اإلدارة للرقابة القضائیة وأ

ة ، فال تقتصر صالحیاتخاذهرقابة السلطة التقدیریة لإلدارة ومدى مالئمة القرار اإلداري مع مقتضیات 
القاضي في إلغاء القرار اإلداري فحسب بل لھ أن ینظر في األضرار المترتبة على ذلك التصرف والتي 

  فراد بمعنى یتفحص مدى مسؤولیة اإلدارة عن األضرار الناجمة عن نشاطھا.مست بحقوق وحریات األ
إن القاضي اإلداري في عملھ الدائم والمنتظم یسھر على تحقیق الموازنة بین الحقوق والحریات من  

جھة وبین المصلحة العامة والنظام العام من جھة أخرى، وھو األمر نفسھ الذي تعمل اإلدارة على تحقیقھ 
الحقوق والحریات وضمانھا وبالمقابل صیانة المصلحة العامة والنظام العام، حیث  احتراممسبق وھو  بشكل

في مادتھ الثامنة ینص "یقع على المؤسسات واإلدارات والھیئات العمومیة  131.885نجد المرسوم رقم 
بھ"، و لھذا فإن  بھا الدستور والتشریع المعمول اعترفوأعوانھا واجب حمایة المواطن وحقوقھ التي 

السلطة العامة حیث  امتیازات المتالكھاالسلطات اإلداریة ضمن ھذا المسعى تملك سلطات واسعة نظرا 
تظھر بمظھر السلطة العامة ولھا تحقیقا ألھدافھا وھي المصلحة العامة وصون النظام العام سلطتین 

  أساسیتین: سلطة تقدیریة وسلطة تقریریة.
فھي سلطة إصدار القرار لما تتوفر فیھ شروطھ وتجتمع عناصره بما یقرره  أما السلطة التقدیریة

القانون،  فالقانون یلزم اإلدارة بالتصرف على نحو معین وفق شروط معینة ومحددة على سبیل الحصر في 
مثل ھذه األوضاع ال یطرح أي مشكل طالما أن عمل القاضي ینحصر في التأكد من مدى التوافق مع النص 

ما قررتھ السلطة اإلداریة وفقا لسلطتھا التقریریة طبقا للقاعدة القانونیة، وبالتالي فالقاضي لیس لھ أن و مع 
أنھا واضحة ومحددة وھنا تكون فیھ سھولة لحمایة الحقوق  العتباریسعى إلى تفسیر القاعدة القانونیة 

  والحریات والتأكد من مدى مشروعیة عمل السلطة اإلداریة.
زنة یطرح عندما نكون بصدد السلطة التقدیریة لإلدارة، فإعطاء سلطة تقدیریة لإلدارة فمشكل الموا

لیس معنى ذلك إطالق یدھا والسماح لھا بالعمل بما یحلو لھا أي ال تعتبر سلطتھا التقدیریة ھذه سلطة تحكیمیة 
 إنماستأثر بھ، ت امتیازایعد  بمبدأ المشروعیة، فمنح السلطة التقدیریة لإلدارة ال ارتباطھابسیط وھو  العتبار

  لتفعیل أدائھا وتنفیذ نشاطھا وواجباتھا في تحقیق المصلحة العامة وصیانة النظام العام من كل ما یھدده.
فرقابة القاضي على المشروعیة تشمل الرقابة في إطار القاعدة القانونیة المحددة وتتسع إلى رقابة 

ونیة أي مع المشروعیة، وبالتالي فإن نطاق السلطة التقدیریة المخولة مالئمة القرار اإلداري مع المبادئ القان
لإلدارة ال یفرض منح حریة مطلقة لإلدارة في حین یتخلى القانون عن تقیید اإلدارة في مسألة معینة ال 
یترتب عن ذلك تخلي القضاء عن ممارسة مھامھ في رقابة أعمال اإلدارة، ویتحدد مجال السلطة التقدیریة 

دارة بالنظر إلى نوعیة القاعدة القانونیة فقد تكون في صورة جامدة فیحرم المكلف بتطبیقھا من أیة سلطة لإل
  .   6تقدیریة أو تكون صیاغتھا مرنة فیخول المكلف بتطبیقھا سلطة تقدیریة قد تتسع أو تضیق حسب الحالة

فالسلطة التقدیریة لإلدارة تكون لما یخول المشرع لھا قدرا ما من الحریة في التصرف وفق الظروف         
بین أمرین أو أكثر یعتبر  اختیار، فھي ال تعني سوى الحق في 7االمتناعفنختار وقت وكیفیة التدخل أو 

  . 8جمیعھم متفق مع القانون
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تقدیریة واسعة في تحدید طبیعة الحریة وتحدید مضمون في المقابل القاضي اإلداري یتمتع بسلطة 
ائدة في واألخالقیة الس واالجتماعیة واالقتصادیةالظروف السیاسیة  االعتبارالنظام العام بحیث یأخذ بعین 

المجتمع وظروف الزمان والمكان على ضوء المعطیات الواردة في كل قضیة فیتفحص ما إذا كان اإلجراء 
  .  9دارة ھو الحفاظ على النظام العام وصون الحریات العامةالمتخذ من طرف اإل

وھكذا  فمن البدیھي أن تشمل الرقابة القضائیة كافة أعمال اإلدارة طالما أن سلطة اإلدارة في أداء 
مھامھا مقیدة، فمبدأ المشروعیة یستدعي أن تشمل الرقابة القضائیة حاالت تمتع اإلدارة بالسلطة التقدیریة 

بل یعني تمكین القضاء  اختصاصاتھایعني حلول تحكم القضاء محل تحكم اإلدارة وممارسة أحد وھذا ال 
من أداء دوره الطبیعي، فالسلطة التقدیریة لإلدارة غیر مطلقة ویتعین أن تمارسھا في إطار القانون والمبادئ 

عیتھ ذلك النشاط وضمان مشرو القانونیة العامة والقاضي ھنا ال یكون بصدد عرقلة نشاط اإلدارة بل في رقابة
فنشاط اإلدارة  10وبذلك فإن القاضي یسعى إلى الحد من تحول السلطة التقدیریة لإلدارة إلى سلطة تعسفیة

ضمن ممارسة السلطة التقدیریة أو التقریریة یمكن أن یؤدي إلى التعسف مما یستلزم فرض رقابة قضائیة 
  . 11على مدى مشروعیة أعمالھا

یة عملیة الرقابة القضائیة تقتضي تفحص المشروعیة الخارجیة للقرار اإلداري محل المنازعة إن شمول       
وأن یمتد أیضا إلى فرض رقابة داخلیة تمس مضمون القرار اإلداري لتقدیر مدى مالئمتھ مع مبدأ 
 المشروعیة وفي ھذا صیانة كاملة وھامة للحفاظ ولحمایة الحقوق والحریات من أي تعسف صادر عن

 اإلدارة.  
، الشكل واإلجراءات والتي یجب على اإلدارة االختصاصفالرقابة الخارجیة ھي وسیلة تمس ركن 

أن تتصرف وفقا لتلك القواعد، وبالتالي فھي مقیدة وفقا لقواعد قانونیة محددة یتأكد القاضي ویتفحص 
صر الداخلیة وسالمتھا من كل عیب من قبل اإلدارة، أما الرقابة الداخلیة فھي تمس مشروعیة العنا احترامھا

بحیث تمتد رقابة القاضي ھنا إلى السبب، المحل والغایة ومدى مالئمتھا مع مقتضیات إصدار القرار اإلداري 
الذي یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة وصون النظام العام، وللقاضي اإلداري أیضا أن ینظر في مسؤولیة 

مادیة متى تسبب نشاطھا في أضرار تمس بالحریات والحقوق من أجل اإلدارة على أعمالھا القانونیة وال
جبرھا وإلزامھا بالتعویض، وبالتالي فإن مسؤولیة الدولة واإلدارة العمومیة عن أعمالھا یعتبر مظھر من 
مظاھر دولة القانون وإقرار الشرعیة فھي حالة قانونیة تلتزم فیھا الدولة أو المؤسسات والمرافق والھیئات 

انت أك فعل األعمال اإلداریة الضارة سواءداریة العامة بدفع التعویض عن الضرر الذي لحق بالغیر باإل
  . 12مشروعة أو غیر مشروعة، فھي إذن وسیلة مكملة لرقابة المشروعیة تسمح بجبر األضرار

وعلیھ فالقضاء اإلداري ھو مالذ األفراد لحمایة حقوقھم وحریاتھم ضد تعسف اإلدارة وھو في النھایة 
مجال رقابة القاضي اإلداري  اتساعضمان لسیادة القانون وإقرار دولتھ، لكن مع ذلك فإنھ على الرغم من 

  إال أنھ ھناك حدود وعراقیل تحد من ھذه السعة.
   إلداري في حمایة الحقوق والحریاتوعراقیل تحد سلطة القاضي االمطلب الثاني: حدود 

إن رقابة القاضي اإلداري على أعمال السلطات اإلداریة یرمي إلى التأكد من تطابقھا مع مقتضیات 
النص القانوني أي فحص مشروعیتھا الداخلیة والخارجیة وفقا لنص القانون أي تطبیق القانون ومعروف 

في الجزائر تطبق مبدأ الدلیل الشرعي بمعنى أن القانون ھو الذي یحدد وسائل عمل  أن قواعد اإلجراءات
القاضي وشروط تدخلھ وكیفیة فصلھ في النزاع بالتالي ھنا نكون أمام تقید قانوني لسلطة القاضي للفصل في 

ى المساس لنظر إلالنزاع وبالنتیجة فإن الرقابة التي یقوم بھا القاضي على أعمال السلطات اإلداریة لیس با
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بمبدأ تدرج القاعدة القانونیة التي ھي أساس مبدأ المشروعیة أو نتیجة لھا، ولكن بالنظر إلى القاعدة القانونیة 
التي یجب أن یطبقھا والتي أحیانا تكون مقیدة لحدود سلطتھ بحیث تصبح رقابة القاضي مقیدة بالنص 

  القانوني.
حقیق العدل وحمایة الحقوق والحریات مسألة خاضعة لروح بالتالي مساھمة القاضي وفعالیتھ في ت

النص القانوني ذاتھ، لھذا فإن حمایة القاضي اإلداري للحقوق والحریات ال یتصور خارج إطار قانوني 
محض وعلیھ تصبح حمایة الحقوق والحریات لیس وظیفة أصلیة للقاضي اإلداري ولكنھا تنشأ بالتبعیة بحیث 

  انون ویجبر اإلدارة على الخضوع للقانون بإلغاء قراراتھا الالمشروعة.أنھ یقوم بتطبیق الق
أن القاضي ال یتحرك من تلقاء نفسھ لحمایة الحقوق  العتبارھذا وتعد الرقابة القضائیة رقابة الحقة 

والحریات حتى ولو وقع تجاوز ومساس خطیر بتلك الحریات والحقوق المكفولة دستوریا، فاألمر متوقف 
یك دعوى قضائیة من طرف المتضرر الذي تتوفر فیھ شروط التقاضي من مصلحة، أھلیة وصفة على تحر

فالقاضي ال یتدخل إال بعد وقوع المساس بتلك الحقوق والحریات فالرقابة القضائیة التي یفرضھا القاضي 
ض ظیفة فاإلداري على السلطة اإلداریة ھي رقابة وفق الطلب ولیست رقابة آلیة تنشأ بالتبعیة عن و

  المنازعات في المواد اإلداریة.
إن حمایة الحقوق والحریات في مواجھة السلطات اإلداریة متوقف على سرعة الفصل في المنازعات 
وتبسیط إجراءات التقاضي فالعدالة البطیئة تشكل ظلما للمتقاضي وتأثیرا واضحا على فعالیة الرقابة وقد 

ضیاع ثقة األفراد في مصداقیة جھاز العدالة برمتھ (السلطة  تضیع الحقوق والحریات وتھدر، وبالتالي
  القضائیة).

ھذا وإن الطعن بتجاوز السلطة ال یوقف تنفیذ القرار اإلداري فالقرار یبقى نافذا في مواجھة األفراد 
إلى غایة الحكم بعدم مشروعیتھ وكنتیجة لطول الفصل في النزاع أي بین صدور القرار والحكم بإلغائھ قد 

تفادي إجراءات وقائیة ل التخاذیشكل أضرار بالغة بالحقوق والحریات مع ذلك فإن القاضي ال یملك أي سلطة 
  .   13استثنائيتفاقم الضرر عن بقاء القرار ساریا كاألمر بوقف التنفیذ كإجراء 

 ضف إلى ذلك فإن القاضي اإلداري یفتقر إلى سلطة ضمان تنفیذ أحكامھ، فضمان الحقوق والحریات
ن ع ال یتوقف على مجرد الحكم بإلغاء القرار اإلداري لعدم مشروعیتھ أو الحكم على اإلدارة بالتعویض

، بل إمكانیة تنفیذ تلك األحكام ضدھا تجسیدا لسلطة القضاء ومصداقیتھ، األضرار الناجمة عن تصرفاتھا
مطالبة في  الدولة المختصةالحالي والتي تنص "على كل أجھزة  من الدستور 178فرغم وجود نص المادة 

   .في كل مكان وفي جمیع الظروف بالسھر على تنفیذ أحكام القضاء"كل وقت و
عن تنفیذ أحكام  واالمتناعمع شمولیة النص إال أن اإلدارة لم یمنعھا ذلك من التعنت  أنالمالحظ و

  صارخا ألحكام الدستور. انتھاكاكثیرة صادرة ضدھا، وھذا التصرف یعد 
یثبت أنھ یستحیل عملیا تنفیذ قرار قضائي ضد قرار إداري إذا لم تقم اإلدارة بتنفیذه بصفة فالواقع 

طوعیة في حین أن عرقلة العدالة من طرف أحد الموظفین أو أحد أعوان الدولة یعد جنحة یعاقب علیھا 
  القانون.

أوامر وال أن یحكم كما أن القاضي اإلداري في مواجھة السلطات اإلداریة ال یستطیع أن یوجھ لھا 
"حیث أنھ ال یمكن  08/03/1999المؤرخ في  14بغرامة تھدیدیة ضدھا، وھذا ما جاء في قرار مجلس الدولة

"حیث أنھ فیما یخص  14/04/1999المؤرخ في  15للقاضي اإلداري أن یأمر اإلدارة" وقرار مجلس الدولة
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ند إلى أي نص قانوني وال یمكن التصریح الغرامة التھدیدیة التي حكم بھا مجلس قضاء تیزي وزو ال تست
  ال مجال للحكم بالغرامة التھدیدیة".. بھا ضد اإلدارة..

ھذه النقائص وإزالة ھذه العقبات من طریق تحقیق العدالة وحمایة  استدراكولعلھ من الضروري 
 ات مالئمةالحقوق والحریات بمنح تعزیزات كاملة تمكن القاضي اإلداري من تحقیق العدالة وفق إجراء

أثناء سیر الدعوى للمحافظة على الحقوق ومتابعة تنفیذ األحكام حفاظا على سلطة القضاء ومصداقیتھ وال 
الالزمة في أداء مھامھ في تحقیق الفعالیة والمحافظة على الحقوق  باالستقاللیةیتسنى ذلك إال بالتمتع 

 والحریات الفردیة والجماعیة.
ظیفیا وعضویا، و استقالالالسلطات الثالث عن بعضھا  باستقاللیةإن مبدأ الفصل بین السلطات یقضي 

فال یتصور أن تحل اإلدارة محل القضاء وال القضاء محل اإلدارة، كما أن اإلدارة لما تمارس سلطتھا 
ع لھ قاضي في حالة ما إذا رفالتقدیریة فھي تمارسھ بحكم القانون الذي خولھا ھذا الحق، وبالتالي ال یمكن لل

طعن في قرار صادر على أساس سلطة تقدیریة لإلدارة أن یعقب أو ینظر في مدى صحة التقدیر الذي 
  .16مارستھ اإلدارة ویقف عند حد مراقبة مدى التطبیق السلیم للقانون وفقط

ال لرقابة لب فسح مجفالدور المنشأ للقضاء وباألخص القضاء اإلداري في إنشاء القاعدة القانونیة یتط
القاضي اإلداري بعیدا عن كل تقیید أو ضغط قصد تكریس فعالیة أحكام القضاء ألن منح اإلدارة جانب من 

  السلطة ال یخضع لرقابة القضاء یعد بمثابة تفویض بالتسلط.
 باإلضافة إلى ذلك فإن مبرر ممارسة السلطة التقدیریة ھو تحقیق المصلحة العامة ودور القاضي ھو
البحث عن نیة اإلدارة في تحقیق المصلحة العامة وھذا ما یبرر نشأة القضاء اإلداري أصال، وعلیھ فمن 

عام الصالح ال استھدافالمنطقي أن ینظر القاضي اإلداري في مدى صحة القرارات التقدیریة لإلدارة في 
  .17من عدمھ

لقیود القانونیة بحیث تصبح وھذا ال یعد خروجا عن مبدأ المشروعیة وإنما ھو تحرر من بعض ا
التصرف الذي تراه مالئم ولیس معنى ذلك التنصل من رقابة القضاء ألن األصل  اختیاراإلدارة لھا حریة في 

ھو أن تخضع جمیع قرارات اإلدارة لرقابة القاضي اإلداري إال إذا قَدر ھذا األخیر أن بعض األعمال تخرج 
  عن والیتھ.

لضبط اإلداري تحد من حریة عامة ال یكون قانونیا إال إذا كان الزما إن فرض إجراء من إجراءات ا
أي أن یكون مالئما والقاضي وھو ضامن الحریات العامة وفق مبدأ مشروعیة التصرف اإلداري یجب علیھ 
إذا ما طرح علیھ النزاع أن یبحث ھذه الضرورة وتلك المالئمة فتعلیل إجراءات الضبط بأسباب تتعلق 

نحراف في اعام والحفاظ علیھ ھو وحده من یبرر ممارسة سلطات الضبط اإلداري وإال كان ھناك بالنظام ال
  .18السلطة أو خرقا للقانون استعمال

لیس للقاضي اإلداري عند الفصل في الدعاوى سلطان مطلق بل تقف سلطتھ عند حد التأكد من مدى        
مطابقة القرار اإلداري المطعون فیھ للقانون وھذا راجع لعدد من القیود والحدود التي تقتضیھا رقابة 

ة لإلدارلى توجیھ أوامر المشروعیة على سلطاتھ أین تتمثل ھذه الحدود في عدم قدرة القاضي اإلداري ع
على ھذا المبدأ ال یستطیع القاضي اإلداري أن یصدر أمرا لإلدارة للقیام بعمل أو  وعدم الحلول محلھا وبناء

عن عمل، كما لیس لھ أن یعدل في قراراتھا بما یلغي العیب المنشود بھ وال یستطیع الحلول محل  االمتناع
  .استقاللھامجال سلطتھا المقید وھذا لكي ال یتعدى على  اإلدارة فیما تقوم بھ من أعمال ولو في
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كما لیس لھ أن یجري تقدیره ما یتطلب تقدیره أو ممارسة سلطة إصدار قرارات صحیحة بدل المعینة، 
ویرجع ھذا التحدید لسلطات القاضي اإلداري إلى مبدأ الفصل بین السلطات والذي یقضي بالفصل بین 

  القضائیة. الوظیفة اإلداریة والوظیفة
  والحریات ضد تعسف اإلدارة المبحث الثاني: إقرار ضمانات أكبر للقاضي اإلداري لتفعیل حمایة الحقوق

لما كان القضاء الجھاز الذي یفترض فیھ تحقیق العدالة، وحمایة الحقوق وضمان ممارسة الحریات 
بشكل دائم والئق ویضمن الرقابة المستمرة على مشروعیة أعمال اإلدارة ضد أي مساس بتلك الحقوق 

 رس الطبیعيالحا باعتبارهوالحریات في اطار دولة القانون، فإنھ من الضروري إحاطة القاضي اإلداري 
وحامي الحقوق والحریات، فقد اقر المؤسس الدستوري أن "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط 

من الدستور، فالقاضي  148والتدخالت والمناورات التي قد تضر بأداء مھمتھ أو تمس نزاھة حكمھ" المادة 
زمة الال ستقاللیة بضمان االأي جھة كانت علیھ وذلك ال یكون إال احتیالیكون أكثر أمنا عندما ال یخاف 

وإبعاد جھاز  ستقاللیةألداء مھامھ وعدم تبعیتھ ألي جھة إال للقانون ولضمیره المھني، ولتحدید ھذه اال
اضي الق استقاللیةالقضاء من أي ضغوط حاول المؤسس الدستوري وضع أطر دستوریة وقانونیة لضمان 

لقاضي ا استقاللیة) ومع ذلك یمكن إثارة نقاط عدیدة تمس قصد تحقیق العدالة ودولة القانون (المطلب األول
القاضي في أداء وظیفتھ كحارس  استقاللیة(المطلب الثاني) من أجل توفیر إطار قانوني مناسب یضمن 

  للشرعیة وحامي الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة.
   اضياستقاللیة القالمطلب األول: الضمانات الدستوریة والقانونیة لتكریس 

تمبر سب ومیالنمؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقدة في  اعتمدلقد 
ل الجمعیة من قب اعتمادھاالسلطة القضائیة ھذه المبادئ ثم  استقاللیة) مبدأ أساسي یتعلق ب20عشرین ( 1985

   1988دیسمبر 13لثاني في وا 1985نوفمبر  29العامة لألمم المتحدة بموجب قرارین األول في 
  أھم ھذه المبادئ:

 .ستقاللیةالسلطة القضائیة بنص دستوري مع إلزام كافة المؤسسات بھذه اال استقاللیةتكفل الدولة  -1
تفصل السلطة القضائیة في المسائل المعروضة علیھا دون تحیز وعلى أساس الوقائع والقانون  -2

 ودون قیود أو تدخالت مباشرة أو غیر مباشرة.
 القضاء یجب أن ترصد الموارد المالیة الالزمة ألداء القضاء لوظیفتھ. استقاللیةلضمان  -3
ال یكون القاضي عرضة للتوقیف إال لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلھم غیر الئقین  -4

 ألداء مھامھم.
 برة.زاھة والختعیین القضاة وترقیتھم یجب أن یستند إلى عوامل موضوعیة السیما الكفاءة والن -5
 المسار المھني للقضاة یجب أن تشرف علیھ ھیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة. -6

بالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد أن المؤسس الدستوري حاول أن یحیط السلطة القضائیة بجملة 
دولة  من الضمانات قصد ممارسة نشاطھا ومھامھا بكل حریة بعیدة عن أي ضغوط مھما كان نوعھا في ظل

الدستور تنص على  2020 من التعدیل الدستوري لسنة 163تحترم الشرعیة والمؤسسات، حیث نجد المادة 
أنھ: "القضاء سلطة  مستقلة، القاضي مستقل، ال یخضع إال للقانون"، ھذه المادة تحمل من حیث الشكل 

نة تلك السلطة وھي المكلجھاز القضاء بالسلطویة أي یم اعترافشطرین، سلطة قضائیة مستقلة، وفیھا 
وحق إصدار التعلیمات  باسمھاوھي حق التصرف في نطاق منظمة  19والقدرة على الفعل والتصرف

 وھي عدم تبعیتھا ألي جھة أخرى وال تمارس ستقاللیة، ھذه السلطة القضائیة تنعت أو تتصف باال20واألوامر
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ب السلطتین التنفیذیة والتشریعیة میزھا علیھا أي وصایة من أي نوع ولعل جعلھا سلطة دستوریة إلى جان
ذه ھ استقاللیةوأبعدھا عن دائرة التبعیة وھذا ما جعل المؤسس الدستوري یضیف الشطر الثاني لضمان 

أنھا تمارس في إطار القانون أي أن تنظیم ھذه السلطة من الناحیة العضویة  األخیرتینالسلطة عن السلطتین 
ة ھذه السلطة طالما أن كل السلطات في الدول ستقاللیةو في الحقیقة ضمانة الوالمادیة یكون وفقا للقانون وھ

 اصاختصتمارس في إطار القانون فھو الذي یرسم حدود وأبعاد كل سلطة ویضمن عدم تعدي أي سلطة على 
  من الدستور "ال یخضع القاضي إال للقانون". 147أضافت المادة  االتجاهالسلطات األخرى، في نفس 

، وبالتالي فإن سلطتھ مستمدة من القانون فالقانون ھو باسمھافالقاضي مجسد للسلطة القضائیة والناطق                
الذي یؤطر نشاط القاضي المھني ووظائفھ وطرق عملھ وكیفیاتھا أي تقنین السلطة القضائیة من كل جوانبھا 

ثر علیھا في مسار دولة القانون لھذا أضاف عرضتھا لتجاذبات مختلفة قد تأ وإمكانیةنظرا لخطورتھا 
"القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخالت التي قد تضر بأداء  148المؤسس الدستوري في المادة 

، 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11.04مھمتھ أو تمس نزاھة حكمھ"، وفي ھذا جاء القانون العضوي 
  سید أبعاد الحمایة الدستوریة للقاضي.محاوال تج 21المتضمن القانون األساسي للقضاء

اضي عن السلطة الق واستقاللالسلطة القضائیة عن بقیة السلطات  استقاللیةالقضاء بشقیھ،  استقاللیةإن               
الوصائیة وكافة التأثیرات المباشرة یعتبر عنصرا حاسما في إرساء دولة وسیادة القانون واإلحساس باألمان 

  لدى المواطنین بأن حقوقھم وكرامتھم مصانة في ظل قضاء مستقل.
د والقضاء ھو حق من حقوق اإلنسان قبل أن یكون حق للقضاة، ذلك ألن عدم وج استقاللیةف     

سلطة قضائیة مستقلة تسھر على تكریس سیادة القانون وحمایة اإلنسان تصبح جل الحقوق التي تتضمنھا 
إلداري في القاضي ا استقاللالدولیة واإلقلیمیة مجرد حبر على ورق وتتجلى مقومات  واالتفاقیاتالدساتیر 

سار ل أیة سلطة في إدارة المالجانب العضوي والجانب الوظیفي، فاالستقالل العضوي یتمثل في عدم تدخ
المھني للقضاة أي وضعھ بعیدا عن التحكم ویتجلى ذلك في نقاط كثیرة وھي التعیین، عدم القابلیة للعزل، 

  النقل والتأدیب.
الوظیفي والذي یعني قیام القضاة بأداء مھامھم القضائیة تطبیقا للقانون بعیدا عن كل  االستقاللأما 

ي من شأنھا أن تمس بنزاھة القاضي وذلك تقریرا لمبدأ الفصل بین السلطات، الضغوطات والتھدیدات الت
 .استقاللیتھالقضاء حدودا تحد من  استقاللیةھذا وتعرف 

 ھي متابعة المسار المھني ستقاللیةإن من أھم الجوانب العضویة التي یرتكز علیھا قیاس مبدأ اال
 ف األوضاع القانونیة المحددة قانونا، ولھذا ینبغي الوقوفللقضاة من حیث تعیینھم، نقلھم وإحالتھم على مختل

  على ھذه الجوانب بالتحدید.
فالقضاة ھم من یقومون بالسھر على سیر مرفق القضاء بكل الخدمات المقدمة للمتقاضي والمرتفقین 

القضاة  یارختاسواء تعلق األمر باألوامر الوالئیة أو الفصل في المنازعات القضائیة، ولھذا ینبغي أن یكون 
  وتعیینھم خاضع لشروط محددة.

 یعین رئیس الجمھوریة 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 92حیث أن القضاة حسب نص المادة 
  القضاة. رئیس مجلس الدولة؛ الرئیس األول للمحكمة العلیا؛ السیما في الوظائف والمھام اآلتیة:

من الفقرة األخیرة تعد  8و  5، 4بند  92وعلیھ فإن التعیینات المنصوص علیھا في فحوى المادة 
النوعیة لرئیس الجمھوریة دون غیره والذي یعتبر رئیس المجلس األعلى للقضاء حسب  االختصاصاتمن 

  من الدستور. 173نص المادة 
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  لقضائیة.السلطة ا استقاللیةوفي المقابل فإن رئیس الجمھوریة ضامن 
لكن إذا كان من المقرر أن دولة القانون مبنیة على مبدأ الفصل بین السلطات فإنھ شكال البد أن 
یكون لنا ثالث سلطات مستقلة عن بعضھا البعض أي أن السلطة التنفیذیة مستقلة عن السلطة القضائیة،  في 

لفصل بینھما ضمن الفصل األول الذي في الباب الثالث تنظیم السلطات و ا 2020 حین الدستور المعدل لسنة
یكون حول السلطة التنفیذیة ورأسھا رئیس الجمھوریة وھو رأس السلطة القضائیة أیضا  أنیفترض شكال 

، ضف إلي ذلك التعیینات المشار إلیھا سابقا وھي من الحالي من الدستور 180حسب نص المادة 
  خرى.رئیس الجمھوریة حصرا دون مشاركة أي جھة أ اختصاصات

ھذا یعني أن رئیس الجمھوریة رأس السلطة التنفیذیة یھیمن على السلطة القضائیة بشكل واضح 
  السلطة القضائیة، وبالتالي مبدأ الفصل بین السلطات في حد ذاتھ. استقاللیةوھو ما قد یضرب بمبدأ 

 أسھ رئیسمن الدستور تعطي الحق للمجلس األعلى للقضاء والذي یر 180ضف إلى ذلك أن المادة 
  الجمھوریة في أن یقرر طبقا للشروط التي یحددھا القانون تعیین القضاة ونقلھم وسیر سلمھم الوظیفي.

القضاء وشرعیتھ  استقاللیةبمبدأ  اعترف -القضاء - الرابعھذا وإن الدستور الجزائري في الفصل  
ضي القضاء والتي من أھمھا عدم قابلیة القا استقاللیةأي خضوعھ للقانون وفد حدد المبادئ التي یتبنى علیھ 

من  172نص المادة  فيالعضویة والمادیة للقاضي، حیث جاء  ستقاللیةللعزل وھي ضمانة أكیدة لدعم اال
   .أدناهقاضى الحكم غیر إال ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانیة "الدستور الحالي 

تسلیط عقوبة تأدیبیة علیھ أثناء ممارسة  أوإعفاؤه ال یعزل القاضي وال یمكن إیقافھ عن العمل أو 
مھامھ أو بمناسبتھا إال في الحاالت وطبق الضمانات التي یحددھا القانون بموجب قرار معلل من المجلس 

  .األعلى للقضاء"
  رغم أن المؤسس الدستوري حاول إحاطة القاضي بحمایة دستوریة وقانونیة من نوع ما.

فالنص على ھذا المبدأ یوفر للقضاة الطمأنینة والحیاد الالزم لممارسة مھامھم في جو مناسب دون 
  .بال شك على حسن سیر مرفق العدالةخوف أو تردد ینعكس 
ة قضاة الحكم دون قضاة النیابة المؤسس الدستوري شمل بھذه الضمانات الھام أنما ھو مالحظ 

حریات الالذین یلعبون دورا ھاما ومحوریا في حمایة الحقوق وولنیابة ھذا فیھ إجحاف كبیر في حق قضاة او
  لطة.القضاء كس استقاللیةبتالي عدم تمتعھم بھذه الضمانات فیھ ضرب لمبدأ الفردیة منھا والجماعیة، و

المقابل ال یعني إقرار ھذه الضمانات لقضاة الحكم تنصیبھم ملوكا على مرفق القضاء یفعلون ما  في
بل المغزى منھ ھو إقرار لمبدأ الفصل بین السلطات وتجسیده للحلول دون الضغط علیھم أو محاولة  یحلو لھم

  توجیھھم وجھة غیر الوجھة الشرعیة المحددة قانونا بعیدا عن مقتضیات دولة الحق والقانون.
ثر أھذه الضمانة لیست للقاضي بقدر ما ھي ضمانة للمتقاضین أنفسھم، لما لھا   إنویمكن القول 

  مباشر لسیر الدعوى والبث في النزاع والفصل فیھ.
نظریة وعملیة یبنى علیھا، فمن  اعتباراتوعلیھ فإن ضمانة مبدأ عدم العزل والنقل واإلیقاف لھا 

الناحیة النظریة ھي نتیجة طبیعیة لمبدأ الفصل بین السلطات شكال وموضوعا، ومن الناحیة العملیة فھي أثر 
  مباشر لوجود سلطة قضائیة مستقلة.   

  القضاء استقاللیةالمطلب الثاني: تقلیص مجال 
ر عن باضي سوى للقانون، فان التشریع یعیرى إیسمان أنھ حتى في الدولة التي ال یخضع فیھا الق

 ،ةبضمان تطبیق التشریع یخدم نظاما سیاسیا أو قیما سیاسی فالقاضي، سیاسة أو وجھات نظر سیاسیة
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عبر األقل سیاسة المشرع الم فالقضاة إذن بحكم وظائفھم یعتبرون أجھزة للسیاسة والنشاط السیاسي على
  في الشكل التشریعي.  عنھا

ى لیصبح مجرد ترجمة لإلدارة السیاسیة فكیف یمكن للقاضي أن یتفاد استقاللیتھانون یفقد فإذا كان الق
  أن یصبح ھو ذاتھ وسیلة السیاسة عنصر فعال في العمل السیاسي.

العضوي والوظیفي للقضاء وذلك بصفة نسبیة راجعة إلى طبیعة  االستقاللھذا األمر سیؤثر مباشرة على 
  واألھداف التي یصبو إلى تحقیقھا. واتجاھاتھالنظام السیاسي 

إذا كان القانون األساسي للقضاة وكذا القانون العضوي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء واللذین 
اط كثیرة، وذلك في نق ستقاللیةالقضاء إال أنھما عرفا تقلیصا واضحا لھذه اال استقاللیةحاوال تكریس مبدأ 
المتضمن القانون األساسي للقضاء أنھ (یعین بموجب مرسوم  11.04من قانون  49حیث نصت المادة 

رئاسي في الوظائف القضائیة النوعیة اآلتیة... والوظائف النوعیة تعني مناصب التأطیر ذات الطابع 
 ات ضمن المؤسسة المعنیة فھي مناصبالوظیفي والھیكلي والغرض من إنشائھا ھو التكفل بتأطیر النشاط

ذات تأثیر مباشر على سیر الجھاز، بحیث یتم التعیین فیھا من طرف السلطة التنفیذیة دون الرجوع للمجلس 
من نفس القانون تخفف من وطأة التدخل حیث نصت (یتم التعیین بعد  50األعلى للقضاء في حین نجد المادة 

 ستشارةاالوظائف النوعیة اآلتیة... لكن من صیاغة المادة یتبین أن المجلس األعلى للقضاء في  استشارة
  غیر مطابقة أي ال تلزم السلطة التنفیذیة باألخذ بمحتواھا أو مضمونھا. استشارةالمجلس األعلى للقضاء ھي 

وص درجاتھم ھم قضاة ولكن النص اختالفیعتبر القانون األساسي للقضاء أن قضاة النیابة العامة على 
شریعیة تؤكد خضوعھم لسلطة وزیر العدل وعدم تطبیق تعلیماتھ یعد خطأ مھني یمكن متابعة القاضي الت

  (تحدید). عضو النیابة العامة من أجلھ، راجع المواد من القانون األساسي للقضاء
سنوات  10ھذا وقد تضمنت أحكام القانون األساسي للقضاة مبدأ عدم قابلیة نقل القاضي الذي قضى 

الخدمة الفعلیة ولكن ھذا المبدأ أفرغ من محتواه عندما أعطیت الصالحیة لوزیر العدل بنقل قضاة النیابة من 
 26العامة ومحافظ الدولة لضرورة المصلحة وبالنتیجة الحق في عدم النقل حسب ما جاء في نص المادة 

  من القانون األساسي للقضاء أصبح غیر مضمون.
المتضمن القانون األساسي للقضاء یظھر جلیا مدى تدخل  11-04ي ھذا وإن تصفح القانون العضو

من األحكام العامة الواردة في الباب األول من صلب  كابتداءاالسلطة التنفیذیة في مجال السلطة القضائیة 
 اقتراحعلى  ن القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء"یعی 3القانون العضوي سالف الذكر والذي جاء في مادتھ 

  یر العدل وبعد مداولة المجلس األعلى للقضاء".من وز
  ألي جمعیة. انتمائھمن نفس القانون أن القاضي ملزم بتصریح لوزیر العدل عن  16كما ورد في المادة 

  ضرورة تحصل القاضي بإذن من وزیر العدل لإلدالء بصفتھ.17كما ورد في نص المادة 
مضمون لقاضي الحكم  االستقرارالذكر أن حق  من القانون العضوي سالف 26ھذا وقد أقرت المادة 

الذي مارس عشر سنوات خدمة فعلیة وال یجوز نقلھ أو تعیینھ في منصب جدید بالنیابة العامة أو بسلك 
محافظي الدولة أو اإلدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث التابعة لھا أو المصالح 

  على موافقتھ. مجلس األعلى للقضاء إال بناءال س الدولة أو أمانةاإلداریة للمحكمة العلیا أو مجل
اء، القض استقاللیةتمس مساسا واضحا بمبدأ  استثنائیةھذه قاعدة عامة أورد علیھا المشرع أحكاما 

من نفس المادة بشكل صریح "غیر انھ یمكن المجلس األعلى  2في الفقرة  االستثناءاتوقد وردت ھذه 



  الحریاتدارة العمومیة في مجال الحقوق ونحو تفعیل رقابة القاضي اإلداري على نشاط اإل 
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الحركة السنویة للقضاة نقل قضاة الحكم متى توفرت شروط ضرورة المصلحة أو حسن للقضاء في إطار 
  سیر العدالة.

كما یجوز لوزیر العدل نقل قضاة النیابة العامة أو محافظي الدولة أو القضاة العاملین باإلدارة 
المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل والمصالح اإلداریة للمحكمة العلیا 

س األعلى للقضاء بذلك ومجلس الدولة أو تعیینھم في مناصب أخرى لضرورة المصلحة مع إطالع المجل
  .دورة لھ" أقربفي 

 ستقاللیةاوعلیھ یبدوا أن تدخل وزیر العدل في نقل القضاة وتحریكھم كسلطة تنفیذیة مساس واضح ب
المجلس األعلى للقضاء وفیھ داللة  إطالع مصطلح استخدمالسلطة القضائیة ھذا مع اإلشارة إلى أن المشرع 

س األعلى للقضاء بذلك لإلعالم فقط في أقرب دورة دون أن تقرر المادة على أحقیة التقریر ثم إطالع المجل
  المذكورة أعاله أي إجراءات یمكن للمجلس األعلى للقضاء اتخاذھا حیال ذلك.

لوزیر العدل بعد موافقتھ المجلس األعلى للقضاء أن یمنح للقاضي إجازة  45یمكن حسب نص المادة 
  ة للتمدید.دراسیة مدفوعة األجر لمدة سنة قابل

  یعین بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف القضائیة النوعیة اآلتیة: 49ھذا وإنھ حسب المادة 
 الرئیس األول للمحكمة العلیا؛  -
 رئیس مجلس الدولة؛ -
 رئیس المجلس القضائي؛ -
 رئیس المحكمة اإلداریة؛ -
 نائب عام لدى مجلس القضاة؛ -
 محافظ دولة لدى المحكمة اإلداریة. -

تعتبر وظائف نوعیة رأسیة داخل جھاز القضاء ویعین فیھا مباشرة بمقتضى مرسوم ھذه الوظائف 
  السلطة التنفیذیة في التعیین داخل ھذه المناصب. استحواذرئاسي أي 

من نفس القانون العضوي تقرر التعین في المناصب المذكورة في صلبھا بعد  50في حین جاءت المادة 
مناصب نوعیة كذلك  لكنھا أقل حساسیة وتأثیر من الوظائف  المذكورة استشار المجلس األعلى للقضاء وھى 

نائب رئیس مجلس الدولة ،نائب  ،ئف ھي :نائب رئیس المحكمة العلیاسالفة الذكر ، وھذه الوظا 49في المادة 
ئیس رعام مساعد لدى المحكمة العلیا، نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ،رئیس غرفة بالمحكمة العلیا، 

النائب العام المساعد  نائب رئیس محكمة إداریة، رئیس غرفة بمحكمة اإلداریة، غرفة بمجلس القضاء،
، كمةیس محاألول لدى مجلس قضاء، محافظ الدولة المساعد لدى محكمة إداریة، قاضي تطبیق العقوبات، رئ

  وكیل الجمھوریة، قاضي التحقیق.
صالحیات واسعة لتدخل وزیر العدل في مجال تأدیب  ھذا وقد منح القانون العضوي سالف الذكر

، حیث أن لھذا األخیر (وزیر العدل) حق التوقیف الفوري السلطة القضائیة ستقاللیةالقاضي وھو ضرب ال
للقاضي إذا بلغھ إن قاضیا ارتكب خطا جسیما سواء تعلق األمر باإلخالل بواجبھ المھني أو ارتكب جریمة 

ق أولى ، وذلك بعد إجراء تحقیبطریقة ال تسمح ببقائھ في منصبھ مخلة بشرف المھنة من جرائم القانون العام
  یتضمن توضیحات القاضي المعنى وبعد إعالم مكتب المجلس األعلى للقضاء. 

 القضاء تنشأ مؤسسات توكل إلیھا مھمة اإلشراف استقاللیةالشك أن جل التشریعات المقارنة لتكریس 
یة ذ، ویطغى علیھا أعضاء معینون من طرف السلطة التنفیمنھملة ة وتكون مشكعلى المسار المھني للقضا
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للقضاء  المتعلق بتشكیل المجلس األعلى 04-12 العضويمن القانون  3 وھذا ظاھر وجلي في نص المادة
  عملھ وصالحیاتھ (یرأس رئیس الجمھوریة المجلس األعلى للقضاءو

  .وزیر العدل نائبا للرئیس -1
  .للمحكمة العلیاالرئیس األول  -2
  .النائب العام لدى المحكمة العلیا -3
  .)) قضاة ینتخبون من قبل زمالئھم10عشرة ( -4

سار بناء م إنالقضاة لكن مع ذلك یمكن أن نقول  استقاللیةھذه بعض النقاط األساسیة التي تمس مبدأ 
الشرعیة وحمایة الحقوق والحریات یسیر في الطریق الصحیح حیث على األقل یمكن  واحترامدولة القانون 

القول أننا نملك كل المقومات الشكلیة لدولة القانون یبقى فقط التفعیل األكبر لتلك المقومات حتى تنعكس 
ممارسة لبشكل واضح على التمتع بقدر كبیر من الحقوق والحریات ولعل القاضي اإلداري ھو صمام األمان 

الحقوق والحریات من تعسف اإلدارة وخروقاتھا نظرا لآللیات القانونیة التي یمتلكھا على كل المستویات 
  الوظیفیة والعضویة.

فإذا كان المؤسس الدستوري أوكل إلى المجلس األعلى للقضاء مھمة تنظیم وتسییر الحیاة المھنیة 
أن المجلس األعلى للقضاء ھو الذي یقرر طبقا للشروط من الدستور على  181والوظیفیة للقاضي في المادة 

التي یحددھا القانون تعیین القضاة ونقلھم وسیر سلمھم الوظیفي فإنھ من األجدر أن یتم ذلك شكال ومضمونا 
لمبدأ الفصل بین السلطات  احترامامن خالل ھذه الھیئة أي المجلس األعلى للقضاء دون غیرھا على األقل 

  ا بشكل أوسع.ومحاولة إقرارھ
  خاتمة البحث:

بتعدیالتھ المختلفة جاء إلقرار فلسفة "دولة القانون" والتي  1989ن الظاھر أن الدستور الجزائري لسنة م
وأحكامھ على كل  لمقتضیاتھالقانون والخضوع  الحتراممفادھا عمل كل السلطات التي تقوم علیھا الدولة 

  المستویات، أي بعبارة بسیطة الدولة في خدمة القانون ولیس القانون في خدمة الدولة.
ومن مستلزمات ذلك ضرورة الفصل بین السلطات الثالثة التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة تحت غطاء 

  مبدأ تدرج القاعدة القانونیة.القاعدة القانونیة ضمن  واحتراممبدأ المشروعیة 
وھذا في النھایة من أجل تكریس نظام قانوني متناسق من حیث مستویاتھ بین مختلف السلطات المشكلة 

  لسلطة الدولة وبین سلطات الدولة والمواطنین في مجال حقوقھم وحریاتھم الفردیة والجماعیة.
الدستور لمختلف ھذه المبادئ كوثیقة قانونیة سامیة أمر مھم، لكن األھم منھ إعمال ھذه المبادئ  احتواءإن 

مایتھا عبر میكانیزمات وآلیات لح االحتراموتقدیر الضمانات التي تؤدي إلى تقریر ھذا  احترامھاوالقواعد وكفالة 
  خاصة من طرف اإلدارة العمومیة. االعتداءاتضد مختلف 

وجود رقابة قضائیة وبالخصوص رقابة القاضي اإلداري یعد ضمانا حقیقیا لحمایة الحقوق ومن ثم فإن 
قانون، وحیاد بحكم ال استقاللیةوالحریات الفردیة والجماعیة نظرا لما یتمتع بھ القاضي اإلداري من تخصص و

طنین ت من طرف المواولھذا فإن ضرورة تدعیم ھذه العناصر وتقویتھا ضمانة أساسیة للتمتع بالحقوق والحریا
عن طریق آلیات اإللغاء لكل األعمال اإلداریة غیر المشروعة وإقرار التعویض المجبر للضرر وإمكانیة متابعة 

  الموظفین عن األخطاء المھنیة المرتبة للمسؤولیة.
 فممارسة الحریات العامة غالبا ما تواجھ وتصطدم بالحدود المفروضة من طرف السلطات اإلداریة التي

تتضرع دائما بالحفاظ على النظام العام في كل مكوناتھ وعناصره، وبالتالي محاولة تبریر واقعي أكثر منھ 
قانوني، ومن ثم فإن إقرار رقابة القاضي اإلداري على أعمال وقرارات السلطات اإلداریة بشكل دائم ومستمر 



  الحریاتدارة العمومیة في مجال الحقوق ونحو تفعیل رقابة القاضي اإلداري على نشاط اإل 
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ایة األھمیة لضمان حمایة سلیمة آنیة وتسھیل تحریك ھذه الرقابة عبر آلیات بسیطة وغیر مكلفة أمر في غ
  ومالئمة لممارسة الحق والحریة في إطار شرعي وفق منظومة قانونیة متناسقة.
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  اإلشكالیات التي تثیرھا عالقة المحكمة الدولیة الجنائیة بمجلس األمن
 Problems raised by the relationship of the International Criminal Court 

with the Security Council   
  

  

  الخامسة مذكور د/
  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة 

 madkhamsa@hotmail.com 
  

  06/10/2021 :القبول تاریخ   10/01/2021 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

  

 ،إن عالقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس األمن، تثیر العدید من اإلشكالیات، ومرد ذلك طبیعة كل ھیئة 
مما یجعل إمكانیة إقامة عالقة تعاون بینھما  ،والمحكمة الجنائیة الدولیة ھیئة قضائیة ،فمجلس األمن ھیئة سیاسیة

مما یعني أن ھذه  ،كذلك األمر لو افترضنا وجود عالقة تكامل ،أمر غیر وارد وغیر مستساغ ،خالیة من العقبات
  توجب الوقوف عندھا. العالقة تكتنفھا العدید من المشكالت والغموض مما یس

 حق الفیتو. ،الدول األعضاء ،مجلس األمن ،المحكمة الدولیة الجنائیة: لمفتاحیةالكلمات ا
Summary: 

The relationship of the international criminal court to the security country council is 
problamatic, this is due to the nature of each body. The Security Council is a political body and 
the international criminal court is a judical body. A relationship of integration, which means 
that this relationship is surrounded by many problems and ambiguity, which requises to stand 
at it.  
Key words: Criminal justice, international punishment, the International Criminal Court, the 
Security Council, Member States, the right of veto. 

  مقدمة
إن الحدیث عن عالقة المحاكم الدولیة الجنائیة بمجلس األمن في غایة األھمیة، لما یترتب عنھا من 

محاكم في أداء وظیفتھا القضائیة، إلنزال الجزاءات على مستحقیھا وكما ھو بیان مدى استقاللیة ھذه ال
معروف فإن جمیع المحاكم الدولیة لھا عالقة من قریب أو من بعید بمجلس األمن ألن بعضھا قد أنشئ بقرار 

بعضھا و منھ، بدءا بمحكمة یوغسالفیا السابقة مرورا بمحكمة رواندا وسیرالیون...وصوال إلى محكمة لبنان،
غیر أن ھذه العالقة تثیر بعض اإلشكالیات فما طبیعتھا؟ لھا عالقة تعاون معھ، ینظمھا اتفاق یبرم بینھما، 

 وقد كانت ھذه ھي اإلشكالیة التي حاولت اإلجابة عنھا في ھذه الورقة التي اخترت لھا العنوان اآلتي:
  .جلس األمن""اإلشكالیات التي تثیرھا عالقة المحكمة الجنائیة الدولیة بم

وكذا رغبتي  التي یكتسیھا الموضوع على الساحة الدولیة، األھمیة وقد دفعني إلى اختیار ھذا العنوان 
  في الكشف عن دور مجلس األمن باعتباره ھیئة سیاسیة وعن دور المحكمة الجنائیة باعتبارھا ھیئة قضائیة.

المرجو من الدراسة فیتمثل في: الكشف عن تأثیر أعضاء مجلس األمن في نشاط  الھدفأما عن 
المحكمة الدولیة الجنائیة، من جھة وكذا الموقف اإلزدواجي الذي تتبناه ھیئة األمم تجاه بعض القضایا التي 

  تتعارض مع مصالحھا.
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اسة ألحداث والوقائع ودر، في تتبع االمنھج االستقرائيوقد اتبعت في معالجة اإلشكالیة المطروحة 
كما استعنت بآلیة التحلیل في تحلیل النصوص  النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذا مجلس األمن،

  القانونیة.
  أوال: عالقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس األمن 

التي أثیر حولھا  إن طبیعة العالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس األمن، ھي إحدى المحاور
الكثیر من النقاش في أروقة لجنة القانون الدولي واللجنة التحضیریة للمحكمة الدولیة الجنائیة عند إعداد 
مشروع نظامھا األساسي، وذلك ألجل تفادي اآلثار السلبیة التي قد تنجم عن تلك العالقة، لكن تعدد المصالح 

ید من المشاكل التي كانت لھا تداعیات كثیرة وصعبة، ومعقدة المتضاربة للدول األعضاء أدى إلى بروز العد
على تلك العالقة، ولعل المتتبع للشأن الدولي، یالحظ اإلشكالیات المتنوعة التي تثیرھا ھذه العالقة، والتي 

  نذكر منھا ما یأتي:
لحة محاكم خاصة في عدد من دول العالم، شھدت أقالیمھا نزاعات مس إن إنشاء مجلس األمن -1

، وتقاعسھ عن إنشاء مثلھا لمقاضاة المجرمین األمریكیین )1(كیوغوسالفیا سابق وروندا وسیرالیون ولبنان
أبي و سجني غوانتاناموو الصومالو أفغانستانو العراقو عّما اقترفوه من جرائم دولیة فظیعة في فیتنام

انتھاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق غریب، وكذا المجرمین الصھاینة عّما یرتكبونھ في فلسطین من 
لھو بحق تطبیق لالنتقائیة المفرطة تجاه قواعد الجزاء الدولي الجنائي  )2(اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، وال یزال ھذا التطبیق االنتقائي مستمرا حتى بعد إنشاء المحكمة الدولیة 
للمادة  الثنائیة من خالل تفسیرھا االتفاقیاتالوالیات المتحدة األمریكیة ال تفتأ تبرم  نأالجنائیة، وشاھده 

وتھدد بقطع الدعم  وتصدر قانونا خاصا لحمایة مواطنیھا من المحكمة، بما ینسجم مع مصالحھا، )3(98/2
نائیة محكمة الدولیة الجعن الدول التي تتعاون مع المحكمة، وفي الوقت ذاتھ تعلن أنھا مستعدة للتعاون مع ال

لتسلیم بعض األشخاص األجانب المتھمین بارتكاب جرائم دولیة إلى المحكمة لمجازاتھم تحقیقا للعدالة 
، ولو عرضت جرائم النظام السوري على مجلس األمن الدولي لیقرر مدى إمكانیة إحالتھا )4(الجنائیة الدولیة

  . إلى المحكمة الدولیة الجنائیة
ات تدل أن روسیا سوف تستخدم حق الفیتو ضد إحالتھا إلى المحكمة الجنائیة، ومن ثم فكل المؤشر

تطبیق االنتقائیة من أكبر معوقات تطبیق الجزاء الدولي الجنائي، والوقوف و فإن اعتماد ازدواجیة المعاییر
  حجر عثرة في طریق تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة.

مسألة تحدید الجھة التي  عالقة مجلس األمن بالمحكمة الدولیّة الجنائیة،من أكثر األمور أھمیة في  ــ2
 فذلك شرط أساسي لكي تمارس المحكمة اختصاصھا في نظر ھذه الجریمة، تقرر وجود حالة العدوان،

فالدول دائمة العضویة في مجلس األمن أفصحت مرارا بأن النجاح في تعریف العدوان وتحدید عناصره 
یجب أن ال یؤثر مطلقا على صالحیات وسلطات مجلس  ائم الّداخلة في اختصاص المحكمة،وعّده من الجر

والتي بموجبھا ینفرد مجلس األمن بتقریر وجود حالة  األمن المقررة بموجب الفصل السابع من المیثاق،
دم االنحیاز ومنھا دول ع إالّ أّن ھذا الرأي رفضتھ العدید من الدول، ،)5(العدوان وتحدید الطرف المعتدي

والمجموعة العربیة، ألنھ سیجعل المحكمة ال تباشر صالحیاتھا في محاكمة المعتدي إال إذا سمح مجلس 
األمن بذلك، وبما أن الدول الخمسة الدائمة العضویة في مجلس األمن تملك حق الفیتو فسیكون بإمكان أي 

شر في مجلس األمن على أن الحالة ع فإذا اتفقت الدول األربعة )6(منھا فرض إرادتھ بھذا الخصوص
إال أن أحد الدول دائمة العضویة استخدمت حق الفیتو فإن استخدامھ  المعروضة علیھ تشكل جریمة عدوان،
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وعندئذ سنعود إلى  یعني الحیلولة دون إمكانیة المحكمة من استخدام صالحیاتھا تجاه الحالة المعروضة،
 یة التي من شأنھا إفالت بعض مرتكبي جریمة العدوان من المساءلةعدالة المنتصر أو إلى العدالة االنتقام

األھداف التي من أجلھا و العقاب ـ وخاصة إذا تعلق األمر برعایا الدول دائمة العضویة ـ وھو اتجاه یتنافىو
 أنشئت المحكمة الدولیة الجنائیة.

قد انتھى دوره بإنشاء محاكم وھناك تساؤل یثیره بعض الفقھاء فیما إذا كان مجلس األمن الدولي  -3
  جنائیة دولیة جدیدة خاصة بسبب قیام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أم.
أو في المیثاق األممي ما یمنع من  الواقع انھ ال یوجد في النظام األساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة،

على  د اكتشاف ارتكابھا بوقت سابقعن ذلك فیمكن للمجلس تشكیل محاكم لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة،
م ألن سریان نصوص النظام األساسي  01/06/2002دخول النظام األساسي للمحكمة حیّز التنفیذ في 

، أو إذا ما كانت )8(یسري بحقھا التقادم والجریمة الدولیة ال )7(للمحكمة الّدولیة الجنائیة ال یكون بأثر رجعي
تختص بواقعة معیّنة أو بوقائع حصلت في دولة ما، وارتأى المجلس  -افتراضا –المحكمة المزمع إنشاؤھا 

  أن الظروف ال تسمح بإحالتھا على المحكمة الدولیة الجنائیة.
إن تحدید العالقة بین اختصاص مجلس األمن واختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة من أكثر  -4

على  الدائمینفمن جھة بذل أعضاء مجلس األمن ، )9(القضایا التي دار الخالف فیھا بین واضعي میثاق روما
رأسھم الوالیات المتحدة األمریكیة أقصى الجھد لمنح المجلس سلطة واسعة تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة، 
ومن جھة أخرى ترغب غالبیة الدول في تقلیص سلطة المجلس تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة، إال انھ ووفقا 

كفة الدول الكبیرة وانتھى الحال إلى منح مجلس األمن صالحیات كان لھا بالغ األثر لقانون القوة ترجحت 
ھذه العالقة التي تربط و )10(في مسمار العدالة الدولیة الجنائیة، وقد تم تضمینھا في النظام األساسي للمحكمة

 المجلس لسلطتھ تجاهالمجلس بالمحكمة جعلت ألعضاء مجلس األمن تأثیرا ال یستھان بھ في ممارسة ھذا 
المحكمة الدولیة الجنائیة، وسلطتھ في تعلیق وإیقاف نشاطھا، وتأثیر بعض الدول في ممارسة مجلس األمن 

  كما سیتبّن لنا من خالل: سلطتھ تجاھھ،
  ثانیا: تأثیر أعضاء مجلس األمن في نشاط المحكمة الدولیة الجنائیة

جلس األمن حق تحریك الدعوى باإلحالة إلى المحكمة، من النظام األساسي تمنح لم )11(13ــ المادة أ
وقد رأى البعض في ذلك عمال إیجابیا یتمثل في دعم دور مجلس األمن في الحفاظ على السلم واألمن 

ذلك  أنإال  )12(وإمكانیة مالحقة الجرائم المرتكبة من قبل الدول غیر األطراف في النظام األساسي الدولیین،
 ومن بین تلك ة تؤكد عدم استقاللیة المحكمة وثبوت ھیمنة مجلس األمن علیھا،ینطوي على أمور سلبی

  السلبیات:
تمكین الدول الخمس دائمة العضویة وحلفائھا من اإلفالت من العقاب في حال ارتكاب أحدھم لجرائم تدخل  -

منھم لحق وعدم استخدام أي  في اختصاص المحكمة، ذلك أن قرار اإلحالة بحاجة لموافقتھم جمیعا،
  .)13(النقض

كمیلي الت االختصاصمنح مجلس األمن سلطة اإلحالة إلى المحكمة الدولیة الجنائیة یؤدي إلى تعطیل مبدأ  -
  .)14(للمحكمة، وبالتالي سلب المحاكم الوطنیة اختصاصھا األصیل فینظر الجریمة المرتكبة

الدول التي تقبل و اسي للمحكمة،األصل أن اختصاص المحكمة یطال الدول األطراف في النظام األس -
باختصاص المحكمة لكن اإلحالة الصادرة من مجلس األمن تسري على جمیع الدول األطراف وغیر 

  .)15(األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
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ن إإلى جانب سلطة مجلس األمن في إحالة القضیة إلى المدعي العام للمحكمة الدولیة الجنائیة، ف -ب
النظام األساسي للمحكمة منح مجلس األمن سلطة أكثر خطورة، وھي سلطة اإلرجاء أو باألحرى سلطة 

"ال یجوز  من النظام األساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة: 16تعلیق وإیقاف نشاط المحكمة، فقد نصت المادة 
شھرا بناءا على طلب من مجلس  12البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب ھذا النظام األساسي لمدة 

األمن إلى المحكمة بھذا المعنى یتضمنھ قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق األمم 
  المتحدة ویجوز للمجلس تجدید ھذا الطلب بالشروط ذاتھا"، ولھذه المسألة آثار سلبیة عدیدة منھا:

 لحفظ السلم اشرخل المبدولى سیاسیة تتمثل في حق التجمع المجلس بین سلطتین ذاتي تأثیر دولي كبیر األ -
عن ھذا تحكم  وینجم المقاضاة،و والثانیة سلطة قضائیة تتمثل في إرجاء أو إیقاف التحقیق األمن الدولیین،و

  .)16(القضائي الدولیینو الدول دائمة العضویة في النظام السیاسي
إن ھذه السلطة المخولة للمجلس خطیرة جدا، إذ یمكن أن توقف إیقاع الجزاءات الدولیة الجنائیة، باعتراض  -

، عند تجدید القرار إلى ما ال نھایة، وھنا نكون بصدد تبعیة ھیئة قضائیة أمامھانشاط المحكمة وسد الطریق 
ورة على ضمانة االستقالل الالزم توافرھا وال یخف ما لھذا األمر من خط دولیة جنائیة لوالیة ھیئة سیاسیة،

  .)17(في المحكمة كھیئة قضائیة إزاء مجلس األمن كھیئة سیاسیة
للمجلس سلطة طلب التأجیل في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مما ینجم عنھ بْط سیر  16تمنح المادة  -

  .)18(فقدان الشھود أو التأثیر علیھمالعدالة الدولیة الجنائیة وتراخیھا، وبالتالي إھدار األدلة وضیاعھا، أو 
  .)19(إن اختصاص المجلس بطلب اإلرجاء یفقد مبدأ التكامل فاعلیتھ في إقرار العدالة الدولیة الجنائیة -

وخاصة الوالیات المتحدة  إن خضوع مجلس األمن الدولي لتأثیر قرارات الدول الكبرى فیھ، -ت
الدولیة الجنائیة لتحقیق مصالحھا باالستناد إلى ما یخولھ النظام األمریكیة لھ تأثیر سلبي على عمل المحكمة 

فقد استخدمت الوالیات المتحدة األمریكیة نفوذھا السیاسي للتأثیر  األساسي للمجلس من تدخل في عملھا،
على مجلس األمن في ممارستھ لسلطتھ تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة، وتمكنت من جعل الدول األعضاء 

الذي یھدف إلى توفیر الحصانة لمواطنیھا وجنودھا  1422لس توافق على إصدار القرار رقم في المج
من النظام  16المتواجدین على أراضي دول أطراف في النظام األساسي للمحكمة، اعتمادا على المادة 

ة المحكمالخاص بصالحیة مجلس األمن في تأجیل التحقیق في قضیة مطروحة أمام و األساسي للمحكمة
،مع أنھا تتعارض 1497والقرار  ،1487والقرار رقم  ،1422شھرا واستصدرت القرار رقم:  12ولمدة 

و یبرز ذلك من النقاط  ،)20(مع میثاق األمم المتحدة من جھة، ومع النظام األساسي للمحكمة من جھة أخرى
  :اآلتیة

الوالیة القضائیة للمحكمة الدولیة الجنائیة،  إلعطاء استثناءات عامة من 16إن استخدام مجلس األمن للمادة  -
تطلب من المجلس أن یدرس أمر  16حیث أن المادة  وخرقا كبیرا للقانون، یعد تعدیا صارخا لصالحیاتھ،

تقدیم طلب التأجیل على أساس كل حالة بمفردھا مقررا في كل حالة إن كان طلب اإلرجاء ضروریا 
لم یتخذ استنادا إلى مثل  1422ولكن القرار  لدولیین أو الحفاظ علیھا،السلم او للمساعدة في استعادة األمن

 ھذا األساس، ناھیك عن أنھ ینص على استثناء عام لطبقة من األشخاص بكاملھا قبل نشوء أي قضیة،
ودون أن تكون ھناك ظروف استثنائیة تستدعي أّن مثل ھذا اإلرجاء ضروري من أجل استعادة أو صیانة 

  .)21(الدولیین األمنو السلم
 شھرا إضافة، 12نیتھ في تجدید الطلب في كل أول جویلیة لفترة  1422إن تضمین مجلس األمن القرار  -

كونھا تقضي أن یكون ھذا التجدید بموجب الشروط ذاتھا وھذا یصیر التجدید  أیضا، 16یتناقض مع المادة 
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أن نیتھ ھي توفیر الحصانة و 16المادة  اآللي للقرار داال على عدم عنایة المجلس بالغرض الحقیقي من
  .)22(1487الّدائمة لإلفالت من الجزاء الدولي الجنائي فقط، وھو ما تم بالفعل عند إصدار القرار 

 یكون قد تجاوز حدود سلطتھ المنصوص علیھا في المیثاق األممي، 1422إن مجلس األمن بتبنیّھ للقرار  -
مل استباقي وإنما قام بع عالجة حالة قائمة تمس السلم واألمن الدولیین،فھو لم یقم باستخدام الفصل السابع لم

  .)23(لذلك، انطالقا من أّن الموضوع یتعلق بقوات حفظ السالم
من النظام األساسي عند إصداره  16خالف مجلس األمن قواعد إعداد طلب اإلرجاء الواردة في المادة  -

ولم یلتزم بشرط المدة، فجاء  "یقرر"، ولجأ إلى صیغة األمرحیث لم یضمنّھ طلبا صریحا  ،1497للقرار 
  .)24(مطلقا دون أّي قید زمن

  : أسباب المشاكل الناجمة عن عالقة المحكمة الدولیة الجنائیة بمجلس األمنثالثا
ئیة الدولیة ابھا للقول بالمشاكل التي تنجم عن عالقة المحكمة الجن االعتدادمن بین المسببات التي یمكن 

  :جلس األمن ما یأتيبم
أن المحكمة الدولیة الجنائیة تعتبر وسیلة الدول الكبرى للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول تحت  -1

الحروب التي یمكن أن تنشئھا  مسمى حمایة حقوق اإلنسان، وإلضفاء الشرعیة الدولیة على الحروب على
  .)25(ھذه القوى الدولیة

بالمحاكمة عن الجرائم الواقعة في إقلیم دولة ما  لالختصاصأن وجود المحكمة الدولیة الجنائیة  -2
یعد مساسا خطیرا بسیادتھا، ذلك أن لكل دولة سیادة على إقلیمھا، ومن أبرز خصائص ھذه السیادة، حقھا 

  .)26(في محاكمة، ومجازاة مواطنیھا، متى ارتكبوا ما یستوجب ذلك
ھا وشرعیة ما یصدر عن یل المحكمة الدولیة الجنائیة، تثیر الشكوك حول شرعیتھا،أن مسألة تمو -3

من جزاءات، حیث یؤكد الكثیرون على أن الملیاردیر جورج سورس ھو من أبرز الممّولین للمحكمة، وھو 
  .)27(م والمساھم الفاعل في نشاطھا2002الذي قاد حملة الدعایة التي أدت إلى تأسیسھا عام 

كان الجانب الموضوعي من النظام األساسي للمحكمة محل تأیید وإقرار إلى حد ما فإن الجانب إذا  -4
خاصة ما تعلق منھ باإلجراءات المنظمة للمحكمة، إذ أن ھذه النصوص تسمح ألي دولة و اإلجرائي فال،

 ، ولو وقعتالمحكمة اختصاصطرف في نظام المحكمة أن تحیل إلى المدعي العام أیة جریمة مما یدخل في 
أو على غیر رعایاھا، أو وقعت في إقلیم الدول األطراف أو على بعض رعایاھا، بكل ما  إقلیمھافي غیر 

ھذه الرخصة واتخاذھا ذریعة  استعمالیترتب على ھذه اإلحالة من آثار، وھذا ما یفتح الباب واسعا إلساءة 
یمكن لبعض الدول أن تثیر فتنة داخلیة في ذلك أنھ  للتدخل في الشؤون الداخلیة لي من الدول األطراف،

، ثم تبادر ھي أو توعز إلى دولة طرف بإحالة الموضوع إلى المحكمة مع لالتفاقیةإحدى الدول المتضمنة 
ألشخاص بأعیانھم من كبار المسؤولین في تلك الدولة، إما للتخلص منھم، أو لحملھم على  االتھامتوجیھ 

إلیھا  النضماماال تجیز لمن یطلب  االتفاقیةوھنا تكمن الخطورة ال سیما أن  تغییر الموقف السیاسي لدولتھم،
  أن یبدي أي تحفظات على أحكامھا.

  الخاتمة
  من أھم ما توصلنا إلیھ من خالل ھذه الدراسة ما یأتي:

 بسبب المساومات المتبادلة بین األعضاء الدائمین، أن دور مجلس األمن محفوف بالصعاب والمخاطر، -
  وھذا ال یتماشى مع متطلبات تحقیق عدالة جنائیة دولیة شاملة.



  الخامسة مذكور/ د 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                                                                                      940

ى مما یجعلھا مجرد حبر عل أن المحكمة الجنائیة الدولیة تفتقد لقوة عسكریة لتطبیق قراراتھا وأحكامھا، -
  ورق.

ة دأنھ بفضل تدخل مجلس األمن في نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة، تزداد المبررات لمساھمة األمم المتح -
ولھذا تأثیر سلبي على  من النظام األساسي للمحكمة، 115في تمویل نفقات المحكمة طبقا لنص المادة 

  .قراراتھااستقاللیة المحكمة في 
راف یمثل قاسما مشتركا بین األط أن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي اعتمده المجتمع الدولي، -

  .االتجاھاتب كل غیر أنھ ال یلب مطال الدولیة،
المحكمة الدولیة الجنائیة، في إطار و صفوة الكالم أنھ ال مانع من قیام عالقات بین مجلس األمن

التنسیق، بغیة تحقیق التكامل بینھا شریطة أن تكون ھذه العالقة في إطار مراعاة خصوصیات كل و التعاون
  .ل المترتبة عن تلك العالقةالمشاكبناء على ذلك تتم تسویة و طرف من أطراف ھذه العالقة،
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 تحلیل وقیاس أثر تقلبات أسعار البترول على معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة
): باستخدام منھج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة 1990-2017(

ARDL  
 

Analysis and measure the impact of oil prices fluctuations on the Inflation 
rate in Algeria during the period (1990-2017): using autoregressive 

Distributed Lag (ARDL) Approach 
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  06/03/2021 :القبول تاریخ     27/06/2020 اإلرسال: تاریخ
 : الملخص

ھدفت ھذه الدراسة إلى تحلیل وقیاس أثر تقلبات أسعار البترول على معدل التضخم في الجزائر خالل 
الطرق اإلحصائیة الحدیثة في السالسل الزمنیة والمتمثلة في تقدیر نموذج  استخدام، وتم 2017 –1990الفترة 

 حیالتكامل المشترك ونماذج تصح لیفي تحل ثةیحد ةی، وتعتبر ھذه التقن)ARDL( النحدار الذاتي ذو اإلبطاء الموزعا
الحدود  یھا الدراسة: أشار اختبارالخطأ تسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة وكفاءة. ومن أھم النتائج التي توصلت إل

، إلى وجود تكامل مشترك بین أسعار F-statistic) من خالل Bound Test Approach( للتكامل المشترك
المحسوبة أكبر من القیمة الحرجة العلیا عند مستوى  F-ومعدل التضخم، من خالل قیمة إحصاءة البترول
   لى جود أثر سلبي لسعر البترول على معدل التضخم.إالدراسة ؛ كما أشارت 10و% 5%،%2.5،%1معنویة

  الجزائر. ؛)ARDL(أسعار بترول؛ معدل تضخم؛ تكامل مشترك؛  :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This study aimed to analyze and measure the Impact of the oil Prices fluctuations on the 
Inflation rate in Algeria during the period 1990-2017, To accomplish this task, we used the 
latest statistical methods have been modern in time series of estimation autoregressive 
Distributed lags(ARDL) model, this technique is new in analysis the co-integration and error 
correction models witch more accurate and efficient results. The Most Important Findings of 
this study is: The Bound Test Approach through F-statistic, that there is a co-integration 
between the oil Prices and Inflation rate, by the value of its calculated F-statistic, which is 
greater than the critical value at the significant level of 1%, 2.5% ,5% And 10%; The study also 
pointed out that there is a negative effect of the oil price on the inflation rate. 
Key words: Oil Prices; Inflation rate; co-integration; ARDL; Algeria. 

  مقّدمة: 
یمثل التضخم حالة من حاالت االختالل االقتصادي التي تكون سببھا قوى تضخمیة تعمل على 
استمرار ارتفاع المستوى العام لألسعار، طالما استمرت تلك القوى على تأثیر مستوى النشاط االقتصادي، 

النامیة عانت من الضغوط التضخمیة، وذلك ألسباب عدیدة أدت بدورھا إلى فالجزائر كغیرھا من الدول 
اختالف أنواع التضخم في االقتصاد، والذي نتج عنھ آثار جسیمة، بحیث مرت بأزمة الدیون الخارجیة، 
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بسبب االنخفاض الحاد ألسعار البترول، وذلك باعتبار أن  1986خاصة بعد األزمة االقتصادیة في سنة 
من الدول المنتجة والمصدرة للنفط وأكثر حساسیة لتقلبات أسعار البترول، والتي ارتبط اقتصادھا الجزائر 

بشكل كبیر بوضعیة السوق العالمیة للنفط، كما أنھا تعتبر من الدول التي یعتمد اقتصادھا بشكل كبیر على 
، وھذا ما %98لمحروقات قطاع المحروقات منذ االستقالل في المسیرة التنمویة، كما أن صادراتھا من ا

جعل أغلب التغیرات الحاصلة على مستوى المتغیرات االقتصادیة تتأثر بأسعار البترول، من خالل ظھور 
الركود والجمود وتعمق العجز في مختلف الموازین، وفي محاولة للخروج من ھذا الوضع شرعت السلطات 

ت الداخلیة والخارجیة التي آل إلیھا االقتصاد الجزائریة في سلسلة من اإلصالحات بھدف تصحیح االختالال
الجزائري. تسعى ھذه الدراسة إلى قیاس أثر تقلبات أسعار البترول على معدل التضخم في الجزائر خالل 

  ).2017-1990الفترة (
وانطالقا من العرض السابق تبرز لنا معالم إشكالیة ھذه الدراسة والتي یمكن  :إشكالیة الدراسة

  ما مدى تأثیر تقلبات أسعار البترول على معدل التضخم في الجزائر؟التساؤل التالي: صیاغتھا في 
  ولإلجابة على اإلشكالیة قمنا بطرح مجموعة من األسئلة الفرعیة والتي تتمثل فیما یلي: 

  ھل توجد عالقة تكامل مشترك بین تقلبات أسعار البترول ومعدل التضخم؟ -
  ھل یوجد أثر ذو داللة إحصائیة بین تقلبات أسعار البترول ومعدل التضخم في األجل الطویل والقصیر؟     -

  : لدراسة إشكالیة الموضوع طرحت جملة من الفرضیات على النحو التالي:  فرضیات الدراسة
  راسة.توجد عالقة تكامل مشترك بین تقلبات أسعار البترول ومعدل التضخم، خالل فترة الد -
یوجد أثر ذو داللة إحصائیة بین تقلبات أسعار البترول ومعدل التضخم في األجل الطویل والقصیر، خالل  -

  فترة الدراسة.
: تھدف الدراسة إلى قیاس أثر تقلبات أسعار البترول على معدل التضخم في الجزائر، أھداف الدراسة

سنویة  لقیاسي لتبیان األثر، وذلك على ضوء بیاناتبإتباع أسلوب التحلیل الوصفي وأسلوب التحلیل الكمي ا
  بھدف الوقوف على الجوانب التالیة: 

  تحلیل أثر تقلبات أسعار البترول على معدل التضخم في الجزائر، خالل فترة الدراسة. -
إبراز دور األسلوبین المستخدمین في دراسة أثر تقلبات أسعار البترول على معدل التضخم في الجزائر،  -

  خالل فترة الدراسة.  
  حدود الدراسة: 

  اإلطار المكاني: تم إجراء ھذه الدراسة على مستوى االقتصاد الجزائري. -
  ).2017-1990اإلطار الزماني: تم تحدید فترة الدراسة ( -

ھناك العدید من الدراسات االقتصادیة التي تناولت أثر تقلبات أسعار البترول على الدراسات السابقة: 
م، ومن أھم ھذه الدراسات سواء باللغة العربیة أو اللغة األجنبیة ذات الصلة والتي تناولت موضوع التضخ

 الدراسة من زوایا مختلفة نذكر ما یلي:
ھدفت ھذه الورقة إلى دراسة  :2015Hem,C.Basnet & Kamal ,P.Upadhyaya( 1,( دراسة -

والتضخم وسعر الصرف الحقیقي في تایالند ومالیزیا تأثیر صدمات أسعار النفط على اإلنتاج الحقیقي 
. تشیر اختبارات التكامل المشترك SVAR) باستخدام نموذج5 -وسنغافورة والفلبین وإندونیسیا (آسیان 

إلى أن متغیرات االقتصاد الكلي في ھذه البلدان مترابطة وتشترك في اتجاھات مشتركة على المدى الطویل. 
این كذلك أن صدمات أسعار النفط ال تفسر تغییراً كبیراً في أي من المتغیرات قید تؤكد نتائج تباین التب
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الدراسة، مع وجود استثناءات قلیلة. نحدد أیًضا نمطًا فریًدا جًدا من االستجابة لتقلبات أسعار النفط بین 
م ال دودھم. أنھمالیزیا وسنغافورة وبین الفلبین وتایالند. األزواج تظھر درجة عالیة من التشابھ في ر

 .یشاركون أي القواسم المشتركة في المجموعة
ھذه الورقة البحثیة بدراسة تأثیر انخفاض  ھدفت :Shafique.Muhammad,J(2,2016( دراسة -

، باإلضافة إلى 2016إلى فیفري  2011أسعار النفط على االقتصاد الباكستاني خالل الفترة من أكتوبر
محددات أخرى للتضخم. أظھرت نتائج التقدیر أن ھناك عالقة عكسیة بین انخفاض أسعار النفط الخام 

ار النفط الخام لیس لھ تأثیر على مؤشر أسعار المنتجین في والتضخم، كما أظھرت نتائج التقدیر أسع
 باكستان.

ھدفت ھذه الورقة البحثیة بدراسة اثر  :2016Hatem,J, Arafet,F&Riadh,B. (3,( دراسة -
الصدمات أسعار النفط على التضخم وسعر الصرف الحقیقي  للدول المستوردة للنفط والمصدرة في الشرق 

( تونس، الجزائر، البحرین، والمملكة العربیة السعودیة وإیران) خالل الفترة األوسط وشمال إفریقیا 
الھیكلي، وأظھرت نتائج التقدیر أن   varباستخدام نموذج 2015إلى غایة جوان 2000الممتدة من جانفي

توردة الصرف الحقیقي للدول المستقلبات أسعار  النفط على المدى الطویل تؤثر بشكل كبیر على سعر 
نس والمغرب) في حین أن التأثیر على التضخم بشكل أقل. كما تظھر نتائج تحلیل التباین أن تذبذب تو(

رف الحقیقي بسعر الصرف الحقیقي، باستثناء سعر الص التنبؤ خطأ في التباین في تفسیر أسعار النفط تساھم
التضخم  نبؤالت خطأ في اینالتب في تفسیر في الجزائر وإیران. ومع ذلك، فإن صدمة أسعار النفط ال تساھم

 في تونس والجزائر.
ھدفت ھذه الورقة البحثیة بدراسة تأثیر  : Nguyen Thi Ngoc Trang1 & al(4 2017,( دراسة -

في الفیتنام  )التضخم، معدل النمو، عجز المیزانیة والبطالة (أسعار النفط على المتغیرات االقتصادیة الكلیة
)، أظھرت نتائج التقدیر أنارتفاع VARنموذج متجھ االنحدار الذاتي ( باستخدام، 2015-2000خالل الفترة 

أسعار النفط أدت إلى ارتفاع التضخم وعجز المیزانیة في فیتنام في حین أن آثاره على نمو الناتج المحلي 
بت في تسبفي أسعار النفط عشوائیة مفاجئة اإلجمالي والبطالة غیر واضحة. كما أظھرت النتائج أن صدمة 

ارتفاع التضخم وعجز المیزانیة. كما أن استجابة نمو الناتج المحلي اإلجمالي والبطالة كانت إیجابیة في 
 المدى القصیر.

ھدفت ھذه الورقة إلى دراسة تأثیر  :2017Mohaddeseh Babajani Baboli& al(5,( دراسة -
لى الصدمات الرئیسیة الثالثة في االقتصاد عالصدمات في سعر الصرف وسعر النفط واإلنتاج، باعتبارھا 

أھم متغیر في االقتصاد الكلي إلیران، أي مستوى األسعار. لذلك، تم استخدام نموذج متجھ االنحدار الذاتي 
)VAR بعد تقدیر النموذج، یتم حساب دوال االستجابة 2016-1991) مع البیانات الموسمیة للفترة .

این لمعرفة مساھمة كل صدمة في تباین خطأ التنبؤ لھذه المتغیرات. أظھرت النبضیة ویتم إجراء تحلیل التب
النتائج أن االعتماد القوي لسعر الصرف على أرباح أسعار العمالت األجنبیة في أسعار النفط یسمح بالنمو 
السریع لألسعار في إیران وتأثیر الصدمة یتزاید بمرور الوقت، لكنھا أثرت على سعر الصرف والتضخم 

 بشكل كبیر.
ازنیة وھدفت ھذه الورقة إلى تحلیل العالقة الت :6 )2017،أحسین أحسین عثماني ،سمیر شبانةدراسة ( -

، 2014-1986الناجم عن تقلبات أسعار البترول على معدالت التضخم في الجزائر خالل الفترة بین األثر 
وقد توصلت نتائج الدراسة القیاسیة إلى أن المتغیرین ال توجد بینھما عالقة التكامل المتزامن في المدى 
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تبار العالقة سب اخالطویل، فضال عن ذلك ال توجد عالقة سببیة بین المتغیرین في المدى القصیر وذلك ح
السببیة لجرانجر، أما اختبار دوال االستجابة الدفعیة فتبین أن ھناك أثر معنوي سلبي لصدمات البترول 

  على معدالت التضخم في الجزائر.
ھدفت ھذه الورقة إلى دراسة التأثیر غیر المتماثل  :7)2019دقیش جمال، محمد جعفري ھني،دراسة ( -

، باالستعانة ببیانات سنویة تخص 2017-1970لتضخم في الجزائر خالل الفترة ألسعار النفط على معدل ا
  Nardl.االقتصاد الجزائري وذلك باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة غیر الخطي

باعتبار كل من أسعار النفط والناتج المحلي كمتغیرات مستقلة. توصلت الدراسة إلى وجود تأثیر غیر 
تماثل ألسعار النفط على معدل التضخم، بوجود تأثیر معنوي النخفاض أسعار النفط على التضخم، بینما م

   .ألسعار النفط على معدل التضخم غیر معنوي اإلیجابيالتأثیر 
  :2017-1990تحلیل تطور معدل التضخم وأسعار البترول خالل الفترة أوال: 

)، 1995-1990معدل التضخم خالل الفترة ( عرف :2017-1990 تحلیل تطور معدل التضخم -1
خالل  %29.79و %29.00، ووصل إلى 1992سنة  %31.68إلى  1990سنة  %17.88ارتفاعا من 

على التوالي، ویمكن إرجاع االرتفاع  إلى االنخفاض في قیمة العملة الوطنیة، التي  1995و1994سنتي 
ذائیة التي كانت مدعمة من طرف الدولة، في إطار ألحقت الضرر بمستویات األسعار، التي مست المواد الغ

من إجمالي  %84، لتصل نسبة السلع المحرر أسعارھا إلى 1994برنامج االستعداد االئتماني الثالث افریل
. مما زاد في تغذیة وتیرة التضخم من سنة ألخرى، وكذلك ضعف النشاط 8السلع المدرجة في معدل التضخم

  خفاض العرض الكلي عن الطلب الكلي.االقتصادي الذي تسبب في ان
انخفاضا مقارنة بالفترتین السابقتین، حیث انتقل  2000-1996كذلك سجل معدل التضخم خالل الفترة 

. ویرجع ھذا االنخفاض إلى انتھاج الدولة لسیاسات 19979سنة  %5.70إلى  1996سنة  %18.70من 
األجور  الخدمات باإلضافة إلى تخفیض المداخیل السیمامالیة ونقدیة تقییدیة بغیة تقلیص الطلب على السلع و

من خالل إتباع سیاسة دخول متشددة ویرجع سبب االرتفاع خالل الفترة األولى إلى تخفیض العملة وما 
ترتب عنھا من ارتفاع في تكالیف الواردات وخدمة الدیون الخارجیة باإلضافة إلى ارتفاع عجز المیزانیة 

  دار النقدي. وتمویلھ عن طریق اإلص
)، حیث سجل معدل 2017-2000كما أن معدل التضخم قد عرف ارتفاعا متواصال طیلة الفترة (

، ویعكس ھذا المعدل المرتفع ظاھرة االرتفاع المستمر في األسعار خالل %4.02تغیر وسطي سنوي قدره 
تھلك قم القیاسي ألسعار المسالفترة المذكورة، حیث أنھ متذبذبا من سنة إلى أخرى، وسجل معدل النمو في الر

) قاربت الصفر، وھذا راجع إلى اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات المتعاقبة في 0.30(% 2000سنة 
إطار برنامج التعدیل الھیكلي: كتحریر األسعار وتعدیل أسعار الفائدة برفعھا إلى مستویات قیاسیة سنتي 

ت معقولة والصرامة في تسییر الكتلة النقدیة، والبحث وتقلیص الموازنة العامة إلى مستویا 1995و 1994
  .10عن أسالیب جدیدة لتمویل األنشطة االقتصادیة بدال من اإلصدار النقدي المفرط

إذ بلغ  2001وعلى الرغم من ھذه اإلجراءات التي ذكرت سابقا، سجل معدل التضخم ارتفاعا سنة 
، بسبب 2001سنة  %22.3الذي بلغ  M2لة النقدیة ، ویفسر ھذا االرتفاع بزیادة نمو الكت%4.20حوالي 

زیادة األرصدة النقدیة الصافیة الناجم عن تحسن مستوى أسعار البترول واالنطالق في تنفیذ برنامج اإلنعاش 
، وھذا االرتفاع یرجع باألساس إلى ارتفاع أسعار 2001االقتصادي. وارتفاع األجور كذلك ابتداء من سنة
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ي تشكل نسبة كبیرة في تشكیلة مؤشر األسعار وأن ھذه األسعار ارتفعت عالمیا بشكل المواد الغذائیة الت
  ملحوظ في نفس السنة. 
، لیصل 2002سنة  %1.43) فقد تمیزت بارتفاع معدل التضخم من 2009-2002أما خالل الفترة (

تفاع معدالت ، ویرجع ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الیورو مقابل الدوالر وكذا ار2009سنة  %5.74إلى 
، وتزامنا مع انطالق برنامج دعم النمو، ویالحظ خالل 11التضخم المستورد بسبب األزمة المالیة العالمیة

، لیصل إلى 2004سنة  %3.97، ثم انخفض إلى 2003سنة  %4.26ھذه الفترة أن معدل التضخم بلغ 
  .2005سنة  1.38%

، لیصل إلى 2006سنة  %2.31لینتقل من وبعد ذلك سجل معدل التضخم ارتفاعا خالل ھذه الفترة 
، بفعل التوسع في السیاسة المالیة، وانطالق برنامج دعم النمو ولتسارع الزیادة في 2007سنة  3.67%

أسعار الجملة للفواكھ والخضر، وتفسر الزیادة في أسعار المنتجات الفالحیة الطازجة بضعف العرض من 
ن جھة أخرى، ویرجع ذلك إلى االرتفاع الكبیر في أسعار جھة والمضاربة في سوق التنظیم والضبط م

المواد الغذائیة، ال سیما المنتجات الفالحیة الطازجة، والخدمات، والمواد نصف المصنعة، وارتفاع أسعار 
 في األسعار ةیالقو الزیادات ىكانت عرضة للصدمة على مستو ثیالمنتجات ذات الصلة بالواردات، ح

زائر تستوردھا الج غذائیةوھي سلع  ة،ییبفي أسعار الحبوب والمنتجات الحل الزیاداتخصوصا  ،العالمیة
  .12بكمیات متغیرة

، ویرجع ھذا االنخفاض إلى 2010في  %3.91سجل معدل التضخم انخفاضا طفیفا وصل إلى  كما
في  %8.93لیصل إلى  1996ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المصنعة، لیسجل أعلى معدل لھ منذ سنة 

 %3.23إلى  2014و 2013، لیتراجع معدل التضخم في سنتي %4.52أي  2011، مقارنة بسنة 2012
 2016و 2015خالل سنوات  5.59و% %6.40، %4.78التوالي، لیعرف ارتفاعا  على %2.91و
  على التوالي. والشكل الموالي یوضح ذلك: 2017و

  2017-1990): تحلیل تطور معدل التضخم خالل الفترة 01رقم ( شكل

  
  

  )E-views.10باالعتماد على مخرجات ( ینالباحث: من إعداد المصـدر
  

دوالر  22.26سجل  1990في بدایة سنة : 2017-1990 تحلیل تطور أسعار البترول خالل الفترة -2
 1994إلى غایة سنة  1991دوالر للبرمیل سنة  18.62للبرمیل، ثم بعد ذلك تبدأ في االنخفاض مسجلة 

دوالر للبرمیل،  20.29إلى  1996دوالر للبرمیل، ثم ترتفع بعد ذلك لتصل في سنة  15.53بذلك مسجلة 
، نتیجة تدھور األسعار إلى أدنى مستوى لھا مسجلة بذلك مسجلة 1998ثم تواصل االنخفاض إلى غایة سنة 
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للبرمیل، وفي دوالر  17.43 مسجلة بذلك 1999دوالر للبرمیل، لتسجل بعدھا ارتفاعا سنة  12.28بذلك 
 23.12على التوالي بـ  2002و 2001دوالر للبرمیل، لتتراجع في سنتي  27.60سجلت  2000سنة 

ھا من قبل، اعا إلى مستویات قیاسیة لم  تشھدارتف 2008-2003دوالر للبرمیل، شھدت الفترة  24.36و
كان لھ أثرا واضحا على  2008دوالر للبرمیل، األزمة المالیة لسنة  89.45دوالر للبرمیل و 28.09مسجلة 

، لتعرف ارتفاعا خالل 2009دوالر للبرمیل سنة  62.20سوق النفط، لتتراجع أسعار البترول لتسجل 
دوالر للبرمیل على التوالي. لتبدأ أسعار البترول في 112.6و  80.01لتسجل بذلك 2011و 2010سنتي

 2017، إلى غایة سنة 2012للبرمیل سنة دوالر  111.39، مسجلة بذلك 2017-2012التراجع خالل الفترة 
  دوالر للبرمیل. والشكل الموالي یوضح ذلك: 54.053مسجلة بذلك 

  2017-1990تحلیل تطور أسعار البترول خالل الفترة  ):02شكل رقم (

  
  

  )E-views.10باالعتماد على مخرجات ( ینالمصـدر: من إعداد الباحث
  

  )2017-1990( على معدل التضخم خالل الفترة قیاس أثر تقلبات أسعار البترول :ثانیا
  :عرض المتغیرات والبیانات ودراسة إستقراریة السالسل -1

للقیام بالدراسة التطبیقیة یحتاج البحث إلى معطیات، فلقد تحصلنا على المعطیات  نموذج الدراسة: -1-1
  ) من البنك الدولي والبنك المركزي. 2017-1990السنویة (

  نموذج الدراسة في شكلھ القیاسي على النحو التالي:ویمكن صیاغة 

iiiii uLnemLngovLnexLnoilprlLn  44332210 2inf   
  حیث أن: 
i 2017-1990: یمثل رقم المشاھدات وھو یعبر عن سنوات الفترة .  

Lninfl.لوغاریتم معدل التضخم :  
Lnoilpr.لوغاریتم سعر البترول :  

Lnex.لوغاریتم سعر الصرف :  
Lngov الحكومي.: لوغاریتم اإلنفاق  
Lnm2.لوغاریتم عرض النقود بمفھومھ الواسع :  

ui:  .الخطأ العشوائي  
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α0 ،1: تمثل الحد الثابتα ،2α،3α ،4α تمثل معامالت استجابة المتغیر التابع للمتغیرات التفسیریة على :
  التوالي. 

متغیرات ، و: معدل التضخمیتضمن النموذج القیاسي على متغیر تابع: متغیرات النموذجتوصیف  -1-2
  .عرض النقود اإلنفاق الحكومي،سعر الصرف، ، سعر البترول :مستقلة وھي

: یقص��د بھ االرتفاع المس��تمر في المس��توي العام لألس��عار مع انخفاض القوة الش��رائیة، فھو معدل التضخم -
 یش�������یر إلى م�دي االس�������تقرار االقتص�������ادي في الدولة فكلما ارتفع معدل التض�������خم یؤدي لتدھور الحیاة

  .القتصادیة في الدولة غیر مستقرةوجود التضخم یشیر إلى أن السیاسات ا أياالقتصادیة في الدولة 
 تأثیر وتحت محددة زمنیة فترة خالل بالنقد عنھا یعبر البترولیة الس��لعة أو المادة قیمة: ھو س��عر البترول -

  .الخ... ومناخیة سیاسیة االقتصادیة، العوامل من مجموعة
یعرف س�عر الصرف بأنھ معدل تبادل العمالت األجنبیة مقابل العملة المحلیة أو الوطنیة.  :س�عر الص�رف -

أي سعر العملة المحلیة بالنسبة للعمالت األجنبیة وھو سعر نسبي ترتبط بھ العمالت المختلفة، وقد تم اخذ 
  سعر الجنیھ مقابل الدوالر.

مجموع المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقھا في شكل كمیة معینة من المال خالل  : ھواإلنفاق الحكومي -
  .فترة زمنیة معینة، بھدف إشباع حاجات عامة معینة للمجتمع الذي تنظمھ ھذه الدولة

مجموع وس�����ائل الدفع المتداولة في المجتمع خالل فترة زمنیة معینة، أي أنھ یض�����م جمیع : عرض النقود-
  .لمتاحة في التداول والتي بحوزة األفراد والمشروعات والمؤسسات المختلفةوسائل الدفع ا

قبل الشروع في تقدیر النموذج، البد من دراسة ما إذا : دراسة إستقراریة السالسل محل الدراسة -1-3
 Spuriousكانت السالسل المذكورة سابقا مستقرة أم ال، تجنبا لظھور مشكلة االنحدار الزائف (

nsRegressio(13) حیث یشیر ھذا المصطلح إلى االنحدار ذي النتائج الجیدة من حیث اختبار ،t,F ،(
، لكنھا ال تعطي معنى حقیقي للنتائج، وال تقدم تفسیرا اقتصادیا ذا معنى، أي أن اللجوء إلى طریقة وقیمة

یة تبار استقرارتعطي نتائج زائفة في حالة عدم استقرار السالسل.  والخ OLSالمربعات الصغرى العادیة 
)stationarity السالسل الزمنیة لمتغیرات نموذج الدراسة وذلك من ناحیة (الجذر األحادي) فإن ذلك (

))  DF) Dickey and Fuller: 1979(14، لدیكي فوللر)unit root testیتطلب اختبار جذر الوحدة (
). PPبیرون(-واختبار فلیب)، ADF) ،(Augmented Dickey-Fuller testودیكي فوللر الموسع (

  والجدول التالي یوضح ذلك:
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  لمتغیرات الدراسة (UnitRootTest)): نتائج اختبار جذر الوحدة 01جدول رقم (
  

UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (PP)     
Null Hypothesis: the variable has a unit root     

 At Level 
  LNINFL LNOILPR LNEX LNGOV  LNM2 

With Constant 
t-

Statistic -2.2500 -0.9961 -6.3164 -3.6449 
 

-0.8708 
 Prob.  0.1945  0.7399  0.0000  0.0114   0.7818 
  n0 n0 *** **  n0 
With Constant & 
Trend  

t-
Statistic -2.3015 -1.6468 -5.3570 -3.9530 

 
-3.2131 

 Prob.  0.4191  0.7467  0.0009  0.0234   0.1030 
  n0 n0 *** **  n0 
Without Constant & 
Trend  

t-
Statistic -1.2896  0.4461  1.7952  6.4091 

 
 0.3510 

 Prob.  0.1770  0.8038  0.9796  1.0000   0.7792 
  n0 n0 n0 n0  n0 

 At First Difference 

  
d(LNINF

L) 
d(LNOIL

PR) 
d(LNE

X) 
d(LNGO

V) 
 d(LNM2

) 

With Constant 
t-

Statistic -7.7908 -4.1261 -5.6865 -3.7931 
 

-5.0118 
 Prob.  0.0000  0.0038  0.0001  0.0083   0.0004 
  *** *** *** ***  *** 
With Constant & 
Trend  

t-
Statistic -8.0458 -4.0537 -5.6860 -3.7491 

 
-4.9138 

 Prob.  0.0000  0.0193  0.0005  0.0366   0.0028 
  *** ** *** **  *** 
Without Constant & 
Trend  

t-
Statistic -7.8900 -4.1476 -5.3017 -2.3513 

 
-4.9565 

 Prob.  0.0000  0.0002  0.0000  0.0207   0.0000 
  *** *** *** **  *** 
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UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (ADF)    
Null Hypothesis: the variable has a unit root    

AtLevel 

  LNINFL 
LNOILP

R LNEX LNGOV LNM2 

With Constant 
t-

Statistic -2.4082 -0.9687 -6.2141 -4.2023 -0.8708 
 Prob.  0.1489  0.7496  0.0000  0.0030  0.7818 
  n0 n0 *** *** n0 
With Constant & 
Trend  

t-
Statistic -2.4583 -1.6468 -2.2423 -4.3008 -2.5918 

 Prob.  0.3442  0.7467  0.4483  0.0122  0.2864 
  n0 n0 n0 ** n0 
Without Constant & 
Trend  

t-
Statistic -1.3315  0.4566  2.2425  8.4953  0.3498 

 Prob.  0.1648  0.8064  0.9923  1.0000  0.7789 
  n0 n0 n0 n0 n0 

At First Difference 

  
d(LNIN

FL) 
d(LNOILP

R) 
d(LNE

X) 
d(LNGO

V) 
d(LNM2

) 

With Constant 
t-

Statistic -7.6976 -4.2018 
-

5.9221 -3.5438 -4.9556 
 Prob.  0.0000  0.0031  0.0000  0.0147  0.0005 
  *** *** *** ** *** 
With Constant & 
Trend  

t-
Statistic -7.7258 -4.1739 

-
5.6860 -3.7544 -4.8706 

 Prob.  0.0000  0.0154  0.0005  0.0362  0.0031 
  *** ** *** ** *** 
Without Constant & 
Trend  

t-
Statistic -7.8081 -4.1925 

-
5.5127 -1.6858 -4.9512 

 Prob.  0.0000  0.0002  0.0000  0.0863  0.0000 
  *** *** *** * *** 
       
Notes:      
a: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 
1% and (no) Not Significant   
b: Lag Length based on SIC 
c: Probability based on MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

  )E-views.10باالعتماد على مخرجات ( ینالباحثالمصـدر: من إعداد 
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 أن ذلك من ، ھناك بعض المتغیرات استقرت في المستوى، نستنتج)01(من خالل الجدول رقم
 لمرحلة . في حین بعض المتغیرات وصلتCI~(0)الصفر، أي  الدرجة من متكاملة الزمنیة السالسل
 in the 1stلھا  األول الفرق اخذ بعد ،%10و 5%و1% معنویة مستوى واالستقرار عند السكون

difference stationaryاألولى، أي  الدرجة من متكاملة الزمنیة السالسل أن ذلك من ، نستنتجCI~(1) .
وھذا ما یسمح بإمكانیة تطبیق طریقة اختبارات الحدود الحدیثة في البحث عن مدى وجود عالقة توازنیة 

 طویلة األجل بین متغیرات النموذج.
طریقة اختبار الحدود قابلة للتطبیق بغض النظر عما إذا كانت  على الرغم من أن :تقدیر النموذج -2

)، أو متكاملة CI~(1) أو من الدرجة األولى أيCI~(0المتغیرات األساسیة متكاملة من الدرجة صفر أي
). CI~(2بشكل مشترك، فإنھ یظل من الضروري التأكد من عدم وجود أي متغیر متكامل من الدرجة الثانیة

). وھذا ما یسمح بإمكانیة تطبیق طریقة اختبارات CI~(1وتم التوصل إلى أن المتغیرات متكاملة من الدرجة 
  الحدود الحدیثة في البحث عن مدى وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین متغیرات النموذج.

 اإلبطاء فترة دیدلتح :(UECM) تحدید فترة اإلبطاء المثلي لنموذج تصحیح الخطأ غیر المقیدة -2-1

معاییر اختیار طول اإلبطاء، وھذه المعاییر ھي:  من ثالثة نستخدم غیرالمقید، الخطأ تصحیح لنموذج
(FPE)، (LogL) (LR)، (HQC) (AIC)، (SBC)، (HQC) بحیث یتم اختیار فترة اإلبطاء الذي یعطي

 فقط. والجدول التالي یوضح ذلك:أقل قیمة لھذه المعاییر، علما أن االنحدار یحتوي على مقدار ثابت 
  ): نتائج اختبار فترة اإلبطاء المثلى02جدول رقم(

VAR Lag Order Selection Criteria    
Endogenous variables: LNINFL LNOILPR LNEX LNGOV 
LNM2    
Exogenous variables: C      
Date: 06/08/20   Time: 14:56     
Sample: 1990 2017     
Included observations: 26     

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -47.00932 NA   3.76e-05  4.000717  4.242658  4.070387 
1  102.3740   229.8206*   2.74e-09*  -5.567234*  -4.115584*  -5.149211* 
2  120.2739  20.65372  6.03e-09 -5.021072 -2.359713 -4.254697 

 * indicates lag order selected by the criterion   
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion    
 SC: Schwarz information criterion    
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

  )E-views.10باالعتماد على مخرجات ( ینالباحثمن إعداد  المصدر:
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حسب  P=1، نالحظ أن فترة اإلبطاء المثلى لمتغیرات الفرق األول ھي (02) رقممن خالل الجدول 
 كان أفضل نموذج وقدالمعاییر المشار إلیھا، وبإجراء ھذا اإلبطاء، تم إجراء عدة محاوالت لتقدیر النموذج، 
 تم الحصول علیھ وفقا للمعاییر االقتصادیة واإلحصائیة، والشكل التالي یوضح ذلك:

  AICأفضل نموذج حسب معیار : نتائج(03)شكل رقم
 

 
 (E-views.10).على مخرجات باالعتماد  ینالباحث: من إعداد المصدر

 Akaike) یتبین أن فترات اإلبطاء المثلى من خالل معیار 03( من خالل الشكل رقم
infortiomation Criteria ) :1,0,0,1,1لنموذج، ھي.(  

تتمثل ھذه الخطوة في اختبار مدى وجود  :ARDLاختبار التكامل المشترك باستخدام منھج  -2-2
  ذلك:عالقة توازنیة طویلة األجل بین التضخم وسعر البترول ، والجدول التالي 

  )ARDLلمنھج (   F): نتائج اختبار التكامل المشترك إلحصائیة03جدول رقم (
F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

 Asymptotic: n=1000 
F-statistic  4.985187 10%   2.2 3.09 
k 4 5%   2.56 3.49 

  2.5%   2.88 3.87 
  1%   3.29 4.37 

 (E-views.10).على مخرجات باالعتماد  ینالباحث: من إعداد المصدر
  عدد المتغیرات المستقلة في المعادلة. إلى Kتشیر   -

المحسوبة أكبر من القیمة الحرجة العلیا  F-)، نالحظ أن قیمة إحصاءة03من خالل الجدول رقم(
  ، مما یعني وجود عالقة تكامل مشترك بین التضخم وسعر البترول.%10و%5و%1عند مستوى معنویة

بما أن النتائج أكدت على وجود  :ARDLباستخدام نموذج قصیراألجل وطویل تقدیر نموذج  -2-3

یر نموذج األجل األجل. ویتم تقد عالقة التوازنیة طویلةتكامل مشترك بین المتغیرین، فإن ذلك یستلزم تقدیر ال
),,,,(الطویل والقصیر بواسطة نموذج 4321 qqqqpARDL:والجدول التالي یوضح ذلك ،  
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  ARDLاألجل باستخدام نموذج  قصیرو): نتائج تقدیر نموذج طویل 04جدول رقم (
ARDL Long Run Form and Bounds Test  
Dependent Variable: D(LNINFL)   
Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 1, 1)  
Case 2: Restricted Constant and No Trend  
Date: 06/08/20   Time: 14:59   
Sample: 1990 2017   
Included observations: 27   

Conditional Error Correction Regression 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

C -35.89318 14.87050 -2.413717 0.0261** 
LNINFL(-1)* -0.705290 0.225319 -3.130180 0.0055* 
LNOILPR** -1.173067 0.476906 -2.459743 0.0237** 

LNEX** -2.208260 1.186473 -1.861197 0.0783*** 
LNGOV(-1) 1.771973 0.832181 2.129313 0.0465** 
LNM2(-1) -0.636837 1.138660 -0.559286 0.5825 

D(LNGOV) 10.07924 2.679806 3.761182 0.0013* 
D(LNM2) 1.567157 1.624502 0.964700 0.3468 

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

Levels Equation 
Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LNOILPR -1.663241 0.558532 -2.977882 0.0077* 

LNEX -3.130996 1.130240 -2.770204 0.0122** 
LNGOV 2.512403 0.853589 2.943340 0.0083* 
LNM2 -0.902943 1.469114 -0.614618 0.5461 

C -50.89137 17.07563 -2.980351 0.0077* 
  (E-views.10).على مخرجات باالعتماد  ینالباحث: من إعداد المصدر

  

 نالحظ ما یلي: )،04من خالل الجدول رقم(تقییم نموذج األجل الطویل واألجل القصیر:  -2-3-1
 إن التضخمف المستقلة منعدمة المتغیرات قیم تكون عندما أنھ إلى تشیر الثابت للحد المقدرة المعلمة قیمة -

  .50.89-عند حدود 
یة للمرونة فقد بلغت القیمة الجزئ، لسعر البترول على التضخم في األجل الطویل والقصیروجود أثر سلبي  -

)، وھذا 5%عند مستوى (وذو داللة إحصائیةفي األجل القصیر،  1.17-لسعر البترول بالنسبة للتضخم 
،  وبلغت قیمة %1.17سوف یؤدي إلى انخفاض التضخم بنسبة  %1زیادة سعر البترول بنسبة یعني أن 

)، 1%عند مستوى (وذو داللة إحصائیةفي األجل الطویل،   -1.16المرونة لسعر البترول بالنسبة للتضخم 
 ، وھى%1.16سوف یؤدي إلى انخفاض التضخم بنسبة  %1وھذا یعني أن زیادة سعر البترول بنسبة 

تفسر  وسعر البترول، ویمكن التضخم بین عالقة طردیة وجود تفترض االقتصادیة التي النظریة تخالف
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ذلك ھو أن الجزائر ال تملك سیاسة تنمویة، فاالقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي واالعتماد الكلي على تمویل 
لدعم الدولة في سیاسة ا االقتصاد، من خالل  الصادرات النفطیة، وفي ظل ارتفاع أسعار البترول تواصل

 للرفع من القدرة الشرائیة للمواطن وبالتالي انخفاض األسعار ومنھ انخفاض التضخم؛
ة للمرونة فقد بلغت القیمة الجزئی، على التضخم في األجل الطویل والقصیروجود أثر سلبي لسعر الصرف  -

)، وھذا 10%عند مستوى ( صائیةوذو داللة إحفي األجل القصیر،  2.20-بالنسبة للتضخم لسعر الصرف 
، وبلغت قیمة %2.20سوف یؤدي إلى انخفاض التضخم بنسبة  %1بنسبة سعر الصرف یعني أن زیادة 

)، 5%عند مستوى (وذو داللة إحصائیةفي األجل الطویل،  3.13-بالنسبة للتضخم لسعر الصرف المرونة 
 ؛وھى%3.13سوف یؤدي إلى انخفاض التضخم بنسبة  %1وھذا یعني أن زیادة سعر الصرف بنسبة 

التضخم، حیث أن عملیة  انخفاض إلى تؤدي الصرف سعر زیادة أن أي، االقتصادیة النظریة توافق
 في التضخم معدالت ارتفاع یفسر ما تخفیض العملة  وعدم نجاعتھا نظرا لضعف الجھاز اإلنتاجي، وھو

 المحلي؛ االقتصاد إلى يالعالم التضخم انتقال الخارج، وبالتالي
زئیة فقد بلغت القیمة الج، لإلنفاق الحكومي على التضخم في األجل الطویل والقصیر إیجابيوجود أثر  -

عند مستوى (وذو داللة إحصائیةفي األجل القصیر،  1.77للمرونة لإلنفاق الحكومي بالنسبة للتضخم 
، %1.77سوف تؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة  %1)، وھذا یعني أن زیادة اإلنفاق الحكومي بنسبة 5%

عند (وذو داللة إحصائیةفي األجل الطویل،  2.51وبلغت قیمة المرونة لإلنفاق الحكومي بالنسبة للتضخم 
سوف یؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة  %1)، وھذا یعني أن زیادة اإلنفاق الحكومي بنسبة 1%مستوى 

االقتصادیة، إذ أن ارتفاع اإلنفاق الحكومي یؤدي إلى زیادة الطلب  النظریة توافق ؛وھذه النتیجة2.51%
 االستھالكي أو الطلب االستثماري وفي ظل ضعف الغرض الكلي یرتفع التضخم؛

بالتالي ، وعدم معنویتھ، ولعرض النقود على التضخم في األجل الطویل والقصیر وسلبي إیجابيوجود أثر  -
 .واألجل الطویل لتضخم في األجل القصیرال یوجد تأثیر لعرض النقود على ا

خطأ إن نموذج تصحیح ال :المقدر قصیر األجل نموذجلل والقیاسیة اإلحصائیة الجودة تقییم -2-3-2
یعمل على تحدید الدالة في المدى القصیر ویضع في االعتبار إلى حالة التوازن في المدى الطویل. بعبارة 

توازن للدالة في المدى الطویل (یحددھا شكل المتغیرات)، وأن أخرى یعمل النموذج على افتراض حالة 
 الدالة في المدى القصیر غیر متوازنة، فیعمل على تكییفھا ویقیس سرعة العودة إلى التوازن.

  : یلي ما المقدرة المعلمات لقیم التقدیر نتائج من ویستخلص
 1إشارة معامل إحصائیة-tECM وذلك ألن ) 1%د مستوىعن( سالبة، وھي ذات داللة إحصائیة
)P=0.000< 0.01یمة بلغت الق حیث، ). ویؤكد ھذا على وجود تكامل مشترك بین المتغیرین محل الدراسة

من انحراف  70.5%. ویعني ھذا إن حوالي 0.705-المقدرة لمعامل حد تصحیح الخطأ في العام السابق 
من ثم الطویل یتم تصحیحھ في السنة الحالیة، وعن قیمھ التوازنیة في األجل  في السنة السابقة قیمة التضخم

قیمھ التوازنیة في  إلىسنة من أجل الوصول 1.42) أي ما یقارب1.42=1/0.705یتطلب ذلك حوالي (
  األجل الطویل. 

 أن: ھو النتائج ھذه في یعزز الثقة إنما
 20.701: بلغت قیمتھ معامل التحدید المصحح=Adj.R التفسیریة ، حیث تعكس ھذه النسبة القدرة

أي  ،للنموذج، وتبین أثر المتغیرات المستقلة ومساھمتھا في تحدید وتفسیر التغیرات الحاصلة في  التضخم
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 29.9%یعود سببھا إلى المتغیرات المستقلة، والباقي  70.1%تفسیر على القدرة یمتلك النموذج أن  ھذا
 .)iu(ج وترجع إلى المتغیر العشوائيأو إلى متغیرات أخرى لم تدخل في النموذ أخرى عوامل إلى یعود

 تشخیص النموذج -3

 خالل من ذجباستخدام النمو المقدرة بالقیم الحقیقة القیم مقارنةالمقدرة:  بالقیم الحقیقة القیم مقارنة -3-1
 الشكل البیاني التالي:

  وبواقي النموذج والمقدرة الحقیقة ):القیم04شكل رقم(
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  (E-views.10).على مخرجات باالعتماد  ینالباحث: من إعداد المصدر

  

 ذجالنمو لجودة یشیر مما الحقیقیة القیم من المقدرة القیم تقارب )، یالحظ04الشكل رقم( خالل من
  .النتائج وتحلیل تفسیر في علیھ االعتماد یمكن لذا المقدر،

 لمقدرا بواقي النموذج إتباع شرط من للتحققالنموذج:  لبواقي الطبیعي التوزیع شرط اختبار -3-2
 J-B)االختبار تساوي قیمة أن تشیر النتیجة فكانت (Jurque- Bera)اختبار استخدام تم الطبیعي للتوزیع

معنویة وقیمة االختبار  نتیجة غیر ، وھي (P-Value= 0.89>0.05) 5%أكبر من  باحتمال ،(0.231=
 تبعت المقدر النموذج أن بواقي على ینص الذي البدیل الفرض قبول ذلك من ،ویتضح0.952X=5.99أقل من 
  الطبیعي، والشكل التالي یوضح ذلك: التوزیع
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  النموذج لبواقي الطبیعي التوزیع شرطنتائج اختبار  :(05)شكل رقم 
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Series: Residuals
Sample 1991 2017
Observations 27

Mean       7.40e-14
Median  -0.014772
Maximum  0.960013
Minimum -1.129911
Std. Dev.   0.496024
Skewness  -0.211458
Kurtosis   2.834812

Jarque-Bera  0.231913
Probability   0.890514

  
  (E-views.10).على مخرجات باالعتماد  ینالباحثالمصدر: من إعداد 

 

األخطاء، لذلك  ارتباطمن أجل دراسة فرضیة عدم  للنموذج: الخطأ حدود استقالل شرط اختبار -3-3
، حیث بلغت ذاتيال لالرتباط Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: اختبارنلجأ إلى 

 یشیر ، وھذا(P-value=0.120>0.05)%5باحتمال اكبر من  (N*R-squared=2.41)قیمة االختبار 
ل التالي المقدر، والجدو النموذج لبواقي ذاتي ارتباط وجود عدم التي تفترض الصفریة الفرضیة إلى قبول

 یوضح ذلك:
  الخطأ حدود إستقالل اختبار شرط: نتائج (05)جدول رقم 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
F-statistic 1.765265 Prob. F(1,18) 0.2006 

Obs*R-squared 2.411409 Prob. Chi-Square(1) 0.1205 
  (E-views.10). على مخرجاتباالعتماد  ینالباحثالمصدر: من إعداد 

  

ھناك عدة اختبارات للكشف على أن تباین البواقي متجانس أم ال، األخطاء:  (ثبات) تباین تجانس -3-4
)، یعتمد ھذا االختبار على مضاعف .ARCHErreur ! Signet non défini( ومن بینھا اختبار

وللتحقق من شرط تجانس حدود الخطأ، فكانت النتائج ، .LMErreur ! Signet non défini الغرانج
-P)%5باحتمال أكبر من  (N*R-squared=3.93)تشیر إلى أن قیمة االختبار بلغت 

value=0.1396>0.05)لخطأ، ا حدود تباین تجانس على تنص ، وھذا یدعم قبول الفرضیة الصفریة التي
 والجدول التالي یوضح ذلك:

  نموذجالخطأ لل حدود تباین ثبات :نتائج شرط(06)جدول رقم 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

F-statistic 2.056417 Prob. F(2,22) 0.1518 
Obs*R-squared 3.937561 Prob. Chi-Square(2) 0.1396 

  (E-views.10).على مخرجاتباالعتماد  ینالباحث: من إعداد المصدر
  

الختبار مدى ثبات النموذج تم استخدام  :(ARDL-ECM) اختبار االستقرار الھیكلي لنموذج -3-5
 Cumulative Sum of Recursive Residual المعاودةاختبار المجموع التراكمي للبواقي اختبارین ھما: 

TEST CUSUM   المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودةواختبار Cumulative Sum of 
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Squares of Recursive Residuals (CUSUMOFSQUARESTEST)  ، واتضح أن النموذج
     :یتصف بالثبات في معظم فترات الدراسة كما یوضح الشكل التالي

  (ARDL-ECM) نموذج أو استقرار ): اختبار ثبات06شكل رقم (
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  (E-views.10).على مخرجاتباالعتماد  ینالباحث: من إعداد المصدر

  خاتمة:
  تتضمن: نتائج الّدراسة والتوصیاتو

الل الفترة في الجزائر ختناولت الدراسة تحلیل وقیاس اثر تقلبات أسعار البترول على معدل التضخم 
، وتماشیا مع طبیعة الموضوع تم بناء نموذج لقیاس األثر، باستخدام تقنیات قیاسیة حدیثة في 1990-2017

 Autoregressive Distribution( تحلیل التكامل المشترك ونماذج االنحدار الذاتي ذو اإلبطاء الموزع
Lag Bounds Test (ARDL((وعة من النتائج نوجزھا فیما یلى:، وخلصت الدراسة إلى مجم  

إلى وجود  ،F-statistic) من خالل Bound Test Approachأشار اختبار الحدود للتكامل المشترك ( -
) والذي ARDLتكامل مشترك بین التضخم وسعر البترول، لذلك فإن النموذج المستخدم ھو نموذج (

  ل بین متغیرات النموذج؛یمكن من خاللھ قیاس العالقة قصیرة األجل وطویلة األج
وجود أثر سلبي لسعر البترول على التضخم في األجل الطویل والقصیر، فقد بلغت القیمة الجزئیة للمرونة  -

)، وھذا 5في األجل القصیر، وذو داللة إحصائیة)عند مستوى % 1.17-لسعر البترول بالنسبة للتضخم 
،  وبلغت قیمة %1.17انخفاض التضخم بنسبة  سوف یؤدي إلى %1یعني أن زیادة سعر البترول بنسبة 

)، 1في األجل الطویل، وذو داللة إحصائیة)عند مستوى %  -1.16المرونة لسعر البترول بالنسبة للتضخم 
، وھى  %1.16سوف یؤدي إلى انخفاض التضخم بنسبة  %1وھذا یعني أن زیادة سعر البترول بنسبة 

تفسر  وسعر البترول، ویمكن خمالتض نیالتي تفترض وجود عالقة طردیة ب االقتصادیة ةیتخالف النظر
ذلك ھو أن الجزائر ال تملك سیاسة تنمویة، فاالقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي واالعتماد الكلي على تمویل 
االقتصاد، من خالل  الصادرات النفطیة، وفي ظل ارتفاع أسعار البترول تواصل الدولة في سیاسة الدعم 

  انخفاض األسعار  ومنھ انخفاض التضخم؛ اليلرفع من القدرة الشرائیة للمواطن وبالتل
وجود أثر سلبي لسعر الصرف على التضخم في األجل الطویل والقصیر، فقد بلغت القیمة الجزئیة للمرونة  -

ھذا )، و10في األجل القصیر، وذو داللة إحصائیة)عند مستوى % 2.20-لسعر الصرف بالنسبة للتضخم 
قیمة  وبلغت، %2.20سوف یؤدي إلى انخفاض التضخم بنسبة  %1یعني أن زیادة سعر الصرف بنسبة 

)، 5في األجل الطویل، وذو داللة إحصائیة)عند مستوى % 3.13-المرونة لسعر الصرف بالنسبة للتضخم 
وھى ؛ %3.13سوف یؤدي إلى انخفاض التضخم بنسبة  %1وھذا یعني أن زیادة سعر الصرف بنسبة 
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 أن عملیة یثسعر الصرف تؤدي إلى انخفاض التضخم، ح ادةیأي أن ز ة،یاالقتصاد ةیتوافق النظر
تخفیض العملة  وعدم نجاعتھا نظرا لضعف الجھاز اإلنتاجي، وھو ما یفسر ارتفاع معدالت التضخم في 

  الخارج ، وبالتالي انتقال التضخم العالمي إلى االقتصاد المحلي؛
لإلنفاق الحكومي على التضخم في األجل الطویل والقصیر، فقد بلغت القیمة الجزئیة  يإیجابوجود أثر  -

في األجل القصیر، وذو داللة إحصائیة)عند مستوى  1.77للمرونة لإلنفاق الحكومي بالنسبة للتضخم 
، %1.77بنسبة  خمسوف تؤدي إلى ارتفاع التض %1)، وھذا یعني أن زیادة اإلنفاق الحكومي بنسبة 5%

في األجل الطویل، وذو داللة إحصائیة)عند  2.51وبلغت قیمة المرونة لإلنفاق الحكومي بالنسبة للتضخم 
سوف یؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة  %1)، وھذا یعني أن زیادة اإلنفاق الحكومي بنسبة 1مستوى %

زیادة الطلب  یؤدي إلى الحكوميإذ أن ارتفاع اإلنفاق  ة،یاالقتصاد ةی؛ وھى توافق النظر2.51%
  االستھالكي أو الطلب اإلستثماري وفي ظل ضعف الغرض الكلي یرتفع التضخم؛

وسلبي لعرض النقود على التضخم في األجل الطویل والقصیر، وعدم معنویتھ، وبالتالي  إیجابيوجود أثر  -
  ال یوجد تأثیر لعرض النقود على التضخم في األجل القصیر واألجل الطویل.
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سینوغرافیا العرض المتحفي متطلباتھا ومدى تطبیقھا في متحفي الباردو واآلثار 
 القدیمة بالجزائر

The museums scenography, its requirements its application in the Bardo and the 
Antiquities museums in Algeria  

  معزوز عبد الحقالمشرف أ.د/   )1(بن بركان سعدیة طالبة دكتوراه
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  : الملخص
إثراء الدراسات المتحفیة التي تساھم في تطویر وتحدیث متاحفنا، وضمان عرض  إلىتھدف ھذه الدراسة 

بأحدث التقنیات للمجموعات المتحفیة، نحاول التطرق من خالل بحثنا ھذا، إلى دور سینوغرافیا العرض في المتاحف 
واجدة ة بالجزائر، والمتالجزائریة، بین الواقع واألفاق من خالل تسلیط الضوء على متحفي الباردو واآلثار القدیم

في بنایات قدیمة، بعد أن تم تأھیلھا كمتاحف، ولمعالجة فكرة العرض داخل البنایات القدیمة واألثریة، یستوجب 
التعرف فیما إذا یمكن اعتبار ھذه البنایات العتیقة عائقا أمام تطویر تقنیات أسالیب العرض، التي مازالت تطبق 

ف عروضھا، أم ھي عائق في تطبیق التقنیات السینوغرافیا الحدیثة أمام حجة أصالة باألسالیب التقلیدیة في مختل
  وكمال المبنى.

مح ومجال سینوغرافیا العرض، الذي یس لذلك ینبغي ربط إشكالیة غیاب التفاعل بین المؤسسات المتحفیة
طاء المختارة للدراسة یمكننا إعبعرض التحف بطریقة تعلیمیة وترفیھیة في آن واحد، وعلیھ فمن خالل العینات 

رؤیة مستقبلیة عن آفاق العرض السینوغرافي بما یتضمنھ من أبعاد ثقافیة وتعلیمیة وفنیة والسیاق العلمي والمادي 
  الذي یتطلب توظیفھ.

  .: متحف؛ سینوغرافیا؛ تكنولوجیا؛ الباردو؛ اآلثار القدیمةالكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research Aimed at enrich museum studies that contribute to the development and 
modernization of our museums, and to ensure a display of the latest technologies for museums, 
between reality and prospects from during the highlight of the Bardo museums and Antiquities 
in Algeria, which are found in old buildings dating back to the ottoman and colonial period, 
after they were qualified as museums. 

To address the idea of display with ancient and archaeological buildings, it is necessary to 
know if those ancients buildings can be considered an impediment to the development of 
techniques of display methods, which still apply traditional methods in their various offerings, 
or are they an obstacle in the application of modern scenography techniques in front of the 
argument of the originality and completeness of the building. 

                                                        
  المؤلف المرسل. – 1
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Here therefore, the problem of the absence of interaction between museum institutions and 
the field of scenography, which allows displaying artifacts in an educational and entertaining 
manner at the same time, should be linked, and accordingly, through the samples chosen for the 
study, we can give au future view of the prospects of the scenography presentation, including 
the cultural, educational, artistic dimensions and the scientific context and material that it 
requires employment. 
Key words: Museum; scenography; technology; Bardo Museum; Antiquity Museum. 

  

 مقّدمة: 
ة منھا محاول  تعتبر المتاحف من أھم المؤسسات التي تعتني بالمخلفات األثریة لإلنسان القدیم،

ألخیرة المحققة لذلك، ففي اآلونة ا واآللیات إیصالھا لألجیال الالحقة، وذلك بتقدیمھا وعرضھا بشتى الوسائل
ومع التطور التكنولوجي أصبحت المتاحف تعتمد على تقنیات السینوغرافیا في إنجاز المعارض الحدیثة 
بأسلوب فني یسمح بتنسیق فضاءات العرض والتحكم فیھ لتحقیق غایات جمالیة وثقافیة، وفق تعریف 

فھا الدسوقي بأنھ عملیة تشكیل بصري وسمعي لألداء الجمالي لھذا المصطلح، ویعر )فریدنون مارسیل(
  الذي یشارك المتلقي في تشكیلھا بوجوده ومخیلتھ.

لقد ھیمنت آلیات تطبیق السینوغرافیا في تكوین العمل الفني، إذ توسع ھذا المصطلح لیأخذ مساحة 
 إلى سینوغرافیا قاعات العرض أكبر في االستعمال والتداول، فمن سینوغرافیا المتحف والمدن والعمارة،

استنادا إلى الرؤیة البصریة التي تتشكل للعالم المدرك، وتعددت أسالیب العرض في ھذا االتجاه الصوري 
والتشكیلي والبنائي، حتى أمست السینوغرافیا مطلبا ضروریا ال غنى عنھا إلبراز التنوع واالنسجام بین 

ي تقاس بھ المتاحف في العصر الحدیث، ھو مدى قدرتھا على واجھات ووحدات العرض. لذلك فالمعیار الذ
توظیف األسالیب الفنیة والتقنیة في عرض المقتنیات الثقافیة المادیة لإلنسان وتطوره، عبر العصور 

على اختالف مستویاتھم الثقافیة  الزوار التاریخیة القدیمة والحدیثة بأسلوب سھل اإلدراك، ومفھوم لدى
  والعمریة.
واقع تطور المعارض في المتاحف الجزائریة؟ وما مدى تأثرھا بتقنیات العرض الحدیثة ھو  ما

تقنیات السینوغرافیا في عرض المجموعات  على اعتمادھا مجال المستعملة في المتاحف العالمیة؟ وما
ھل  ؟المتحفیة، وماھي آفاق المتاحف في وقتنا ھذا تجاه تطورات العرض المتحفي من خالل عینات الدراسة

یمكن اقتراح دراسة سینوغرافیا نمطیة خاصة بتصمیم العرض المتحفي في متاحفنا؟، وانطالقا من ھذه 
  اإلشكالیة نقترح الفرضیات اآلتیة:

عالقة المؤسسة المتحفیة بالسینوغرافیا التي تساھم في عرض المجموعات المتحفیة وفق أسلوب ونظام  -1
قاعات عرض مالئمة، یتحقق فیھا االنسجام واالئتالف بین مختلف  یقوم على قواعد جمالیة وتعبیریة داخل

  المكونات األساسیة الخاصة بالمعیار العلمي  بھدف إبراز البعد المعرفي والجمالي في آن واحد.
یرتبط العرض المتحفي للمجموعات المتحفیة بضرورة خلق ظروف مالئمة لھا، وتوفیر تقنیات ووسائل  -2

مقاییس وشروط العرض وھذا عند أي مشروع. والبد من إیجاد توافق بین متطلبات حدیثة، یراعى فیھا 
 العرض ومتطلبات الحفظ، حسب طبیعة المعرض المعین من طرف مسئولي المتحف مسبقا.

یعتبر متحفا الباردو اآلثار القدیمة نموذجان للمتاحف المتخصصة، مما یمنحھا أھمیة ثقافیة معتبرة ینبغي  -3
ل الطرق والوسائل الحدیثة، وعلى ھذا تعد السینوغرافیا احد أھم مخارج االتصال في التعریف إبرازھا بك

 .بھذه المجموعات المتحفیة
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تكمن أھمیة ھذا البحث في إفادة المؤسسات المتحفیة الجزائریة بطرق وتقنیات استعمال سینوغرافیا 
جھ الخصوص متاحف إیطالیا وفرنسا. العرض المتحفي من خالل نقل تجربة المتاحف العالمیة، وعلى و

ألن موضوع سینوغرافیا العرض في المتاحف الجزائریة یعد من المواضیع الحدیثة في مجال علم المتاحف، 
وذلك من خالل تسلیط الضوء على متحفي الباردو واآلثار القدیمة، كنماذج نضعھا تحت المجھر كمقترح 

یستلزم وضع أسس ومبادئ، یتم في إطارھا عرض المجموعات لدراسة السینوغرافیا والحفظ الشامل. وھذا 
المتحفیة، كنتاج لتطور النشاط اإلنساني، والتي تعبر على كل الجوانب المحیطة بدراسة سلوك اإلنسان في 
مختلف المراحل التي مر بھا، كما أن القوانین الدولیة تحث القائمین والمھنیین العاملین بالمتاحف على 

 بأخالقیات المھنة.ضرورة التحلي 
إن تنوع عینات الدراسة بین متحفین وطنیین، سیبین بال ریب التنوع الثقافي في المقتنیات المتحفیة، 
باإلضافة إلى تباین مقاییس العرض والحفظ في كل عینة من العینات قید الدراسة، وھذا ما یبرر اختیارنا 

نیة الجزائریة، وھذا باالستعانة ببعض الخبرات لھذا النوع من الدراسة التي تتركز حول المتاحف الوط
والتجارب العالمیة المطبقة في مجال تقنیات العرض الحدیثة (التجربة اإلیطالیة) باعتبارھا قبلة للسیاح 

  األجانب عبر العالم ولخبرتھا المكتسبة في مجال علم المتاحف.
ة، ذي یساعد في تفسیر، بصورة علمیتتبعنا في تحقیق ھذه الدراسة عدة مناھج، المنھج التاریخي ال

األحداث التاریخیة المتعلقة بنشأة المتاحف ومراحل تطویرھا، وذلك بھدف الوقوف على محتویاتھا، وتحدید 
البیانات والمعلومات ذات الطابع المعرفي التي تساعد على تحدید تأثیر األحداث الماضیة على المجموعات 

 الحالیة المتعلقة بالمتاحف.
ج الوصفي وھو القائم على المعاینة المیدانیة المتكررة للمجموعات المتحفیة وتخصیصھا المنھ

بالفحص والمالحظة الالزمة وكذا التقاط الصور لمختلف عناصر عرضھا وحفظھا، وإعداد مخططات 
  ھندسیة لطرق عرضھا، وصور عنھا.

ي وسلبیات كل حالة عرض ف بإیجابیاتالمنھج المقارن ویتم فیھ مقارنة المعطیات العلمیة الخاصة 
المتاحف المدروسة، ومنھ المقارنة بین األھداف المسطرة، والوسائل المعتمدة علیھا لتحقیقھا، وبین النتائج 

  المحققة.
العمل ومعاییر جودتھ، عامال أساسیا في العرض الفردي للتحف  إنجازالمنھج اإلحصائي لتقییم مدى 

اء القیمة اإلجمالیة للعمل المشار إلیھ قید الدراسة، وذلك باالعتماد أو الجماعي، وھذا بالرجوع إلى إحص
  على إحصاء القیم قبل، أثناء وبعد الدراسة.

 فن سینوغرافیا العرض المتحفي:  إلىمدخل أوال/ 
ھو فن من بین الفنون االستعراضیة التي تربط بین المادة العلمیة والمشاھد  تعریف فن السینوغرافیا: -1

ترفیھیة وتعلیمیة. فالسینوغرافیا ھو ذلك المنتوج الذي یعده السینوغرافي بأدواتھ السمعیة والبصریة بطرق 
ویقدمھ في صورة حیة، فھي تعتبر علم وفن حدیث، یسمح للمشاھد بتحسس الصورة بأبعادھا الثالثة إضافة 

ان ض السینوغرافیا، سواء ك، یتطلب تشجیعھ لیشمل جمیع المتاحف العربیة، فمھما كان غر1إلى بعد الزمن
، وكیف ما كانت ھذه العملیة معقدة فھي تتطلب: فضاء السینوغرافیا، امتحفی اأو عرض ا، معماریامسرحی

رسما للفضاء، إنشاء المسارات وفھم میدان وموضوع المشروع السینوغرافي، ودراسة جیدة للمعروضات 
، المجال المعماري، في اإلضاءة منھا، كفاءات في ومكان العرض، فمن متطلبات السینوغرافیا التي ال مفر

 .2في تدریج المشاھد وغیرھا من الكفاءاتو
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الغرض من المشروع السینوغرافي، ھو خلق النسخ والتصویر الرسمي للسیناریو بالمعرض 
وإعطائھ شكلھ وصورتھ وھویتھ، وذلك بتفسیره لمحتوى المعروض، فكل سیناریو فرید في تفسیره للخطاب، 
باالعتماد على اإلیقاعات وتسلیط الضوء على المساحات والھیاكل. فالمنتوج السینوغرافي یعتبر نتیجة 

، رنامج المصورللب للعملیة الفكریة والفنیة. مع األخذ بعین االعتبار اختالف مستویات الجماھیر، واالستجابة
مھ بتصمیم وإنشاء مسار الزیارات وترجمة األحداث، وإعداد وتقدیم أدوات تجریبیة. داخل المعرض، وقیا

  وتجھیز وسائل العرض، واألجواء الصوتیة والبصریة والحسیة، التي تسمح بنقل رسالة المتحف للزائر.
یبني مؤلف السیناریو قصة توفر للزائر مفاتیح القراءة، یؤدي بھا تجربة زیارتھ الخاصة، مما یسمح 

 ال لزیارتھ. مصمم جرافیك، مصمم التشكیل، مصمم سمعيیصبح ممثلھ، لیس فقط بأن یكون متفرجا ولكن، ل
  .3إلى جانب المشاركة في خلق التفسیر للمشاھد المعروضة ...بصري 

لعشرین، ا بدایة القرن ظھر فن السینوغرافیا في لمحة تاریخیة عن ظھور فن السینوغرافیا المتحفیة: -2
احف في المت ةمن طرف المدرسة التجریدیفي العرض المتحفي ألول مرة  ھایعود تطبیق تقنیات بحیث

دئ بابدأ تعلیم مف التي تأثرت بتطویر تقنیات العرض الحدیث، في مجال الفن والتصمیم. الغربیة،
م في ألمانیا، وبفضل ذلك، تم تغییر فكرة التصمیم التقلیدي للمعارض 1937و  1919السینوغرافیا سنة 

   .4میم البنایة أو تصمیم الوسائل الحدیثة المستعملة في العرضوذلك بتحدیثھا سواء بإعادة تص بشكل جذري،
على مفاھیم حدیثة، تتطلب استعمال  القاعات باالعتمادمما استدعى مصممي المعارض إلعادة تخطیط 

فقد أصبح العرض  ،5أحدث التقنیات التي تؤدي بھم إلى الجمع بین الوظیفیة والجانب الجمالي للمعرض
لترویج لألعمال الفنیة ووسائل اإلعالم، بحیث فرض نفسھ مع فن السینوغرافیا، المتحفي وسیطا بین ا

وبوجھة نظر فریدة حول تقدیم األعمال الفنیة، بطریقة جمالیة، فیستعید المعرض المعنى التقني لھ في تقدیم 
ثقافة. ط عالم الالمقتنیات بصورة حیة، وعمم تداول ھذا الفن طوال القرن العشرین مع إبراز مكانتھ الھامة وس

  .6عكس ما كان علیھ األمر سابقا
تي سنوات الثمانینات، وھذا بفضل التحوالت اإلیجابیة الفي  كمھنة بحد ذاتھا السینوغرافیا تم تفعیل

في عام  ینالسینوغرافیاتحاد فقد تم إنشاء لذلك  طرأت على عالم المتاحف وما آلت إلیھ التكنولوجیة الحدیثة.
 7.مجاالت تطبیق السینوغرافیا تحدید، من أجل 1987
 واقع توظیف تقنیات السینوغرافیا في المتاحف الجزائریة:ثانیا/ 

من خالل دراساتنا المیدانیة تبین أن أغلب المعارض في المتاحف الجزائریة تقام بطرق تقلیدیة وتعتمد 
في بعض األحیان، نجد بعض على منھج التسلسل الكرونولوجي دون مراعاة نمط التحف المعروضة. إال أنھ 

المواضیع الحدیثة في المعارض المؤقتة في متحف الباردو مثال، ومتحف اآلثار القدیمة، تحاول قدر اإلمكان 
وھذا ما  ،تخلص من المنھج التقلیديتوظیف التكنولوجیا الحدیثة، إال أن طریقة التوظیف ھذه لم تستطع ال

  سنالحظھ من خالل المتاحف نماذج الدراسة.
التقنیات العالمیة، ھو أن بنایاتھا لم تكن مصممة  أحدثولعل ما صعب أكثر على ھذه المتاحف توظیف 

الحتواء وعرض المجموعات المتحفیة، وأن أغلبھا مباني تاریخیة مصنفة ال یمكن تھیئتھا، إال أن ذلك ال 
ن المساس یات السینوغرافیا دویشكل عائقا أمام المختصین، إلخضاع العروض في ھذه المباني التاریخیة لتقن

بنمط عمارتھا األصلیة، وسنقدم الحقا بعض االقتراحات التي تساعدنا في تحقیق مشروع عرض متحفي 
  حدیث، في فضاء بنمط معماري قدیم.
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 تقدیم المتاحف نماذج الدراسة: -1
إضافات معماریة  عرف ھذا القصر ) للمیالد،18: شید في أواخر القرن الثامن عشر (متحف الباردو -1-1

نة لإلثنوغرافیا وما قبل التاریخ منذ س اقام بھا مالكھ األخیر الفرنسي "بیار جوري"، وأصبح بعدھا متحف
في آن واحد. یحتوي المتحف على مجموعة  امحمی اومعلم اوطنی امتحف 1985إلى أن صنّف سنة  1930

 عبارة عن بقایا إنسان ما قبل التاریخ وكل خ:مجموعة ما قبل التاری؛ فترة ما قبل التاریخ أثریة تعود إلى
مخلفاتھ الصناعیة والفنیة من أدوات حجریة، عظمیة، تماثیل حیوانیة وآدمیة مستوحاة من الطبیعة والحیاة 

ي تؤرخ الت مجموعة إثنوغرافیة الیومیة، نقوش صخریة ونقیشات... تم العثور علیھا في مواقع مختلفة.
عبارة عن مجموعة متنوعة منھا الحلي التقلیدي،  8ر.لیمیة التي عاشت في الجزائالثقافات والمجتمعات اإلق

 .األواني البرونزیة، األدوات الموسیقیة، التماثیل من مواد متنوعة
  : تمثل إحدى قاعة العرض بمتحف الباردو.01الصورة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  المصدر: من تصویر الباحثة.

وعلم اآلثار القدیمة واإلسالمیة، یعتبر من أقدم المتاحف في شمال متحف الفن  :متحف اآلثار القدیمة -1-2
 م ویتكون من جناحین:1897إفریقیا، یعود لسنة 

  جناح اآلثار القدیمة: یحتوي ھذا الجناح على مقتنیات الفترة القدیمة:(الفترة اللیبیة البونیة؛ وتشتمل على
 اللیبیة والالتینیة والمسكوكات والبرونزیاتالتماثیل والفسیفساء والفخاریات والزجاجیات والنقوش 

 والتحف العاجیة والعظمیة والخشبیة".
  جناح الفنون اإلسالمیة: یتكون ھذا الجناح من عدة قاعات خصصت لعرض مقتنیات الفن اإلسالمي، التي

م)، وجلبت من الجزائر ومن مناطق أخرى من العالم 20 إلى 9(من القرن تعود لفترات تاریخیة مختلفة
لنحاسیات، دون نسیان اإلسالمي؛ منھا الجصیات، الخشبیات، المطرزات، المالبس، الخزفیات وا

 .9المنمنماتالمخطوطات و
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 تمثل قاعة الرخامیات للمعرض الدائم بالمتحف الوطني لآلثار القدیمة :02الصورة 

 
  المصدر: من تصویر الباحث

 من طرف الجھات المعنیة، وذلك أكبرتتطلب اھتماما ھذه المجموعات القیمة التي یحتویھا المتحفین 
من أجل تثمینھا وإظھار قیمتھا الثقافیة وتقدیمھا للجمھور بأحدث التقنیات التي تتماشى مع جیل التكنولوجیا. 

  وھذا دون اعتبار بنایة المتحف القدیمة عائقا أمام تطویر آلیات العرض.
من خالل زیاراتنا لھذه المتاحف، اتضح أن آلیات العرض المعتمدة في متاحف نماذج الدراسة:  -2

متحف الباردو یشمل على معرض للمجموعات اإلثنوغرافیا عرضت بطرق تقلیدیة في البنایة التاریخیة 
للمتحف، إلى جانب تخصیص جناح مخصص للعرض المؤقت، عرضت فیھ مجموعة من اآلالت 

ومن خالل المعاینة یمكننا إبراز میزات ونقائص المعرض الحالي، مع العلم أن ھذا الجناح یمكن  الموسیقیة،
استعمالھ كنموذج لتطبیق مشروع العرض قید الدراسة. وبما أن عمارة المتحف تعتبر معلما تاریخیا فمن 

ات العرض الدائم الصعب المساس بعمارتھ، فالخیار الوحید المتبقي ھو قاعات العرض المؤقت، أما قاع
فھي ال تزال في طور أشغال الترمیم والتھیئة. وأما متحف اآلثار القدیمة فھو یحتوي على معرض دائم 
مصمم وفق تقنیات العرض التقلیدیة، ویحتوي على قاعة مخصصة للمعارض المؤقتة، یمكن االستعانة بھا 

  لتطبیق معارض جدیدة مصممة بأحدث التقنیات.
قاعات متحف الباردو المفتوحة للزوار، ھي في األصل، قاعة واحدة قاعات العرض:  طریقة توزیع -1-2

مھا بواسطة قواطع مجسمة ومستقرة على األرض. في متحف اآلثار القدیمة واسعة مستطیلة الشكل، تم تقسی
خصصة للعرض المؤقت وقاعات أخرى دائمة، أین تم توزیع التحف حسب نجد نفس الشيء في القاعة الم

 دأ المادة األولیة أي حسب مادة الصنع ووفق المواضیع.مب
تحف الباردو، الحظنا استغالل جید لمسار الزوار بعد معاینة قاعات العرض المؤقت بم مسار الزیارة: -2-2

ورغم صغر مساحة البنایة المخصصة للعرض، مع اختالف نقطة بدایة مسار المعرض مع نقطة النھایة، 
جوع من نفس المكان الذي دخل منھ، إال أن ھذا ال یناسب ذوي ب من الزائر الرفي ھذه الحالة ال یتطل

االحتیاجات الخاصة، لوجود ساللم على مستوى المدخل الثانوي الذي یؤدي مباشرة إلى المعلم التاریخي، 
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م ل أما بالنسبة للمدخل الرئیس فھو مناسب لجمیع فئات الزوار، بینما مسار زیارة متحف اآلثار القدیمة
 یضبط بشكل جید، وسبب ذلك ربما یعود للعرض الكثیف بالتحف.

وضعیة التحف في متحف الباردو مناسبة للزوار سواء العادیین أو وضعیة التحف بالنسبة للزائر:  -2-3
  ذوي االحتیاجات الخاصة.

ما في معرض متحف اآلثار القدیمة، فوضعیة بعض التحف غیر مناسبة، حیث یصعب على الزوار أ
من غیر المختصین في المجال إدراكھا خصوصا ذوي االحتیاجات الخاصة، ویتعلق األمر في االكتظاظ 

وضعیة التحف داخل القاعات وكیفیة توزیعھا في فضاءات  وصعوبة االستیعاب، إضافة إلى عدم مراعاة
المتاحف  إلیھ جلالعرض، مع إرفاقھا بوسائل توضیحیة تكون في متناول جمیع فئات الزوار وھذا ما تفتقر 

 .الوطنیة
بالنسبة لمتحف الباردو استعملت ألوان مثیرة في تزیین الخلفیات، بحیث نجد اللون ألوان القاعات:  -2-4

البني الفاتح في الجدران واألبیض في السقف، مع العلم أن أسقف ھذه القاعات لم یتم تغییرھا فقد فضلوا 
ونھایات القواطع باللون األبیض كذلك. أما بالنسبة لألرضیة تركھا كما كانت، إلى جانب تلوین األعمدة 

فقد استعمل بساط بني قاتم. ھذه األلوان تعطي لنا نوعا ما قاعات مظلمة ومنیرة في نفس الوقت، تتناسب 
بیئة والوسط الذي كان علیھ إنسان ما قبل التاریخ.  بالنسبة لمتحف اآلثار القدیمة، بما أن النوعا ما مع 

دائم فلم یؤخذ بعین االعتبار ألوان القاعات ومؤثرات العرض الحدیثة، نفس األلوان التقلیدیة  المعرض
 القدیمة على حالھا في كل القاعات.

 إلنجاح ھذا المعرض تم االستعانة بعدة وسائل نذكر منھا: :الوسائل المستعملة في العرض -3
الباردو معظمھا حائطیة، وبعضھا تم إدراجھ : الواجھات المستعملة في العرض بمتحف الواجھات -3-1

ضمن الجدار ما یسمح بمشاھدة التحفة المعروضة من زاویتین الجھة األمامیة والخلفیة، والبعض منھا 
وسطیة إال أنھا مالصقة للجدران. طلیت خلفیات الواجھات بلون بني فاتح جدا، تعلو كل واجھة مجموعة 

وعة المعروض فیھا، أما بمتحف اآلثار القدیمة بعض الواجھات ال من الصور والمشاھد التمثیلیة للمجم
تزال تقلیدیة وغیر مناسبة للتحف المعروضة. إال أنھ في بعض الحاالت تم استحداث بعض الواجھات 

 وتغییر تقنیة العرض لخلق نوع من اإلثارة للزائر.
 حف المعروضة في متحف الباردو،تتناسب البطاقات المرافقة مع التالبطاقات الشارحة والنصوص:  -3-2

ولكن ال تحتوي على كل المعلومات المرجعیة للتحفة أو المجموعة. وھي خالیة من اإلثارة بمتحف اآلثار 
 القدیمة، وال تزال تقلیدیة وتفتقر للمعلومات التي تشبع رغبات الزائر.

تات، وفي نفس الوقت بمتحف الباردو تم تصمیم مجموعة من الالفالالفتات وشاشات العرض:  -3-3
نصوص تحمل شروحات وصور تمثیلیة للعناصر المعروضة، لصقت على الجدران إلى جانب كل واجھة 
مع توفیر الخرائط الجغرافیة، وشاشتین للعرض، ومقاعد لالستراحة تمكن الزوار من مشاھدة البرامج 

 القدیمة. الوثائقیة المتعلقة بموضوع العرض. وھذا ما ال نجده في متحف اآلثار 
تم تزوید واجھات العرض في متحف الباردو بإضاءة عمودیة موزعة بشكل متساو  وسائل اإلنارة: -3-4

عبر كافة مساحة الواجھة. أما بالنسبة لالفتات فقد استعملت فیھا اإلضاءة العمودیة المباشرة، بینما اإلضاءة 
لمعروضة، طبیعة ونوعیة التحف ا تتناسب معال المستعملة بمتحف اآلثار القدیمة ال تزال بسیطة وتقلیدیة، 

 وال مع شدة حساسیتھا لإلضاءة.
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من أھم المھام المسندة للمتحفین المشاركة في التظاھرات الثقافیة  األنشطة والمعارض المؤقتة: -4
شات ورالرغبات  تلبیةكالمعارض المتنقلة والدائمة، وكذلك المعارض المؤقتة داخل المتحف،  إلى جانب 

التربویة والتعلیمیة المخصصة لألطفال، فمثل ھذه النشاطات تساھم في تربیة وتعلیم األجیال الصاعدة وھذا 
عبر برامج بیداغوجیة خاصة مناسبة لمستویاتھم الثقافیة والعمریة باإلضافة إلى إقامة ورشات تحسیسیة 

ي ي مثل ھذه التظاھرات الثقافیة تنملألطفال لربطھم بتراث أمتھم وأھمیة الحفاظ علیھ، فمشاركة األطفال ف
  قدراتھم العقلیة، وترسم لھم مسارا تربویا وأخالقیا متعلقا بوجوب الحفاظ على التراث وتنمیتھ بشتى الطرق.

معاینة معارض المتحفین، استنتجنا أن المعرض  بعد مدى توافق العرض مع المعاییر العالمیة: -5
مقارنة بالمتاحف األخرى، وھذا في الجانب التنظیمي واستعمال المؤقت بمتحف الباردو لھ میزات جیدة 

المؤثرات، إال أنھ ال یخلو من بعض النقائص مثل الغیاب التام لوسائل الحمایة ومخطط األمان، وانعدام 
مكیفات الھواء وتعدیلھ، باستثناء جھاز التھویة المتواجد في السقف. وغیاب السینوغرافیا وعناصر اإلثارة، 

م من وجود محاوالت واجتھادات نستشفھا من خالل بعض اللمسات الفنیة لتحقیق عرض جید ومتكامل. بالرغ
أما المعرض الدائم في متحف اآلثار القدیمة، فإنھ یتطلب جھدا أكبر للوصول بھ ضمن المعارض الحدیثة 

میم المعارض في تصالتي تعتمد أساسا على التقنیات التكنولوجیة، وال یتم ذلك إال بتكوین فریق مختص 
وتھیئتھا والذي بموجبھ تستحدث قاعات العرض الدائمة، بإدراج عوارض وجدران متنقلة داخل البنایة 
وتشكیل األرضیات بألوان متطابقة مع نوعیة المعروضات بحیث یتم فیھا تجدید المعرض وتطبیق أحدث 

  یم البنایة من قبل مختصین.تقنیات التكنولوجیا، من دون المساس بأصالة عمارة المبنى مع ترم
سنذكر فیما یلي بعض المعوقات التي  المشاكل والمعوقات التي تعاني منھا المتاحف الجزائریة: -6

  من الجمھور: تعیق إیصال رسالة المتاحف الجزائریة لعدد أكبر
  جذاب وانعدام أو قلة وسائل العرض األساسیة التي تضمن حفظ وحمایة المجموعات وعرضھا بشكل جید

یحقق المتعة لكل فئات الزوار، ولعل ذلك یعود في نظرنا إلى غیاب الدعم المادي من طرف الجھات 
الوصیة من جھة، وإلى غیاب الكفاءات وذوي االختصاص من جھة أخرى، خاصة في مجال علم 

  المتاحف والسینوغرافیا واإلضاءة.
 اعات العرض في متاحفنا وھو ما یؤدي إلى یعتبر االكتظاظ من بین أغلب المشاكل التي تعاني منھا ق

االشمئزاز والنفور والملل بسبب كثرة المعروضات في نفس القاعة أو نفس الواجھة. ویتسبب في ضیق 
 مسارات الزیارة، وربما یؤدي إلى االزدحام وعدم تمكن الزوار من المشاھدة الجیدة.

 اشات والالفتات التي یجب أن تتناسب مع كما یالحظ غیاب كلي لوسائل العرض الحدیثة المرئیة كالش
 موضوع العرض والقاعات.

  غیاب تام لوسائل الحمایة، وباألخص مخطط األمان، ومخارج النجدة أثناء الكوارث، ومخططات إلخالء
 الزوار من داخل المتحف أو إنقاذ التحف وكیفیة انتقائھا.

  استعمال اإلضاءة عادة ما یتنافى مع طبیعة المعروضات، كما أن استغالل اإلضاءة الطبیعیة تتطلب
درایة بمتطلبات طبیعة ومكونات التحف المعروضة. لذلك على المكلفین بمشاریع العرض معرفة 
خصائص وممیزات مختلف أنواع المواد المكونة للمعروضات قبل عرضھا ثم وضعھا في الوسط الذي 

 یناسبھا.
  ،عدم تخصیص أماكن الستراحة الزوار، خاصة لفئة كبار السن الذین یستوجب مراعاة ظروفھم الصحیة

 والترفیھ عنھم باستعمال وسائل الدعایة الحدیثة.
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  أغلب التحف ال تتوفر على القدر الكافي من الحمایة، ومعروضة بطرق غیر مناسبة، بحیث ال یتمكن
 نبھا.الزائر من مشاھدة جمیع جوا

  انعدام الشروحات والالفتات، وإن وجدت فھي ال تستوفي الغرض، من حیث قلة المعلومات المدونة في
 البطاقات الشارحة وخلوھا من أي إثارة.

  : متطلبات وتقنیات توظیف السینوغرافیا في عرض المجموعات المتحفیةثالثا/ 
قید على المتاحف الجزائریة الت من أجل تحقیق عرض متحفي سینوغرافي بأحدث التقنیات، ینبغي

عندما ف ،میة، مع احترام أخالقیات المھنةبآلیات توظیف السینوغرافیا، مثلما یتم تطبیقھا في المتاحف العال
نتحدث عن السینوغرافیا فإننا نقصد المشھد، وبالتالي الفضاء، ورسم المعرض، فالسینوغرافیا إذن متعلقة 

الثقافي یتجاوز ما تم عرضھ، وذلك باالستجابة لتكنولوجیا العرض  بإنتاج المعرض وجعل ھذا اإلنتاج
وتكنولوجیا الكتابة، ألنھا تستھدف أساسا جمالیة العرض وتقدیمھ للزائر في أحسن صورة، وغایتھا جعل 
الزائر یفھم محتوى العرض بسھولة، والشيء المھم في ھذه الحالة ھو المعنى الذي سیتم بناؤه من خالل 

 ،10االستعانة بعدة وسائل كالنصوص ومقاطع الفیدیو والصور والرسومات واألجھزة التفاعلیةالمعرض، ب
وتعتبر ھذه التقنیات وسیلة لجلب أنظار الزوار وجعلھم یتفاعلون مع العرض،  لذلك یجب مراعاة المحتوى 

تعانة ھم. وبما أن االسالعلمي والجانب التقني والجمالي للمعرض، مع األخذ بعین االعتبار أراء الزوار وسلوك
بفن السینوغرافیا ھدفھ األساسي موجھ إلرضاء جمھور الزوار وجذب انتباھھم بشتى الوسائل الحدیثة، فما 
على مصممي المعارض والسینوغرافیا إال مراعاة توفیر جمیع الوسائل التي تمكن الزائر من قضاء أجمل 

ا یلي إلى أھم العناصر األساسیة التي ال مندوحة عنھا تجربة تعلیمیة وترفیھیة في آن واحد.  وسنتطرق فیم
  من أجل تحقیق مشروع عرض سینوغرافي:

یتطلب مشروع السینوغرافیا ألي عرض متحفي إلى دعم مادي من الدولة،  الفریق والمیزانیة: -1
وتكوین فریق متعدد االختصاصات، من مصممي معارض، ومصممي القرافیك، ومتخصصین في علم 

والسینوغرافیا، كما یتطلب إعداد ملف المشروع وتحدید كل متطلباتھ، ویعتبر التصمیم و اإلعداد  المتاحف
  .11من بین المھام المسندة للسینوغرافي وذلك ما یوضحھ  الشكل التالي
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  : یمثل المھام األساسیة لمصمم سینوغرافیا العرض المتحفي1الشكل رقم 

  
  

  .Hughes 12 علىمن إعداد الباحثة باالعتماد  :المصدر
  

نالحظ من خالل الشكل السابق أن مھنة السینوغرافي تتعدى مھمة التصمیم، فھي متعددة 
االستخدامات والجوانب التي تستخدم مھارات متنوعة، بحیث یمر بعدة مراحل منذ بدایة المشروع، بدءا من 

ومعرفة مكان العرض إن كان استقبال كل المعلومات المتعلقة بموضوع العرض، ودراستھ دراسة جیدة، 
مبنى حدیثا أو بنایة تاریخیة، إلى اقتناء وتوفیر كل متطلباتھ، وأخیرا مرحلة تجسید المشروع، مع العلم أن 

  .13الوقت المحدد للمشروع من بدایتھ إلى نھایتھ ال یتعدى على العموم ستة أشھر
 یات من وسائل وتقنیات، ال یمكنیتطلب مشروع العرض السینوغرافي عدة آل الوسائل والتقنیات: -2

 االستغناء عنھا من أجل تحقیق عرض جید، نلخصھا في النقاط اآلتیة:
یختلف مسار الزیارة حسب اختالف بنایة المتحف واتساع أو ضیق مساحتھ،  تحدید مسار الزیارة: -2-1

اإلمكانیات، مع وكذلك عدد الطوابق، فمصممي العرض یعتمدون على عدة مسارات یتم اختیارھا حسب 
 األخذ بعین االعتبار جمھور الزوار، نذكر منھا:

 ھذه الطریقة شائعة االستعمال. یضمن فیھا  : یتماشى المسار فیھ حسب مخطط المبنى،المسار الخطي
السینوغرافي أن جمیع الزوار سیعیشون تجربة متحفیة مماثلة، كما یمكنھ أن یتوقع ردة فعلھم وطریقة 

غیر أنھ یجب أن یكون الفضاء الموالي للعرض دائما أكثر إثارة وجذب للزائر، وھذ  مشاھدتھم للتحف،
 لجعلھ ینبھر أمام مفاجئات معارض حدیثة مخصصة ألجلھ.

 وفي حالة وجود تجمع  : یتم فیھ اقتراح عدة مسارات للزیارة ما یسھل حركة الزوار،المسار المتعدد
ر انتباه الزائر مسارا أخر في انتظار نقص االزدحام، ھذه واكتظاظ كبیر في إحدى المسارات یمكن أن یثی

الطریقة تمنح للزائر حریة التجوال حسب رغباتھ وفضولھ، لكن رغم ذلك یجب على السینوغرافي أن 
 یتمكن من التحكم في المسار مع فسح المجال للزیارات الموجھة.

 رونولوجیا، بحیث یتوسط العرض األقدم: أو ذو النمط اإلشعاعي یسعى لتقدیم التحف كالمسار اإلشعاعي 
محاطا بسلسلة من الدوائر متحدة المركز مخصصة للفترات األكثر حداثة، ھذه الطریقة تجعل العرض 
 مألوفا للعادة وتسمح للزائر فھم التطورات التكنولوجیة التي طرأت على البشریة منذ فترات ما قبل التاریخ.
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 م تركیز العرض حول قطعة استثنائیة أو أكثر، یرغب السینوغرافي في : عادة ما یتمسار القِطٌَع الممیزة
ھذه الحالة جذب الجمھور حول قطعة ممیزة ومن ثم تحویل انتباھھ إلى قطع أقل إثارة. إال أن ھذا النوع 

 من العروض قد یجعل تجربة الزائر مملة.
 ر لتجاریة أو الفنیة، بحیث یوفر للزائ: یتم اختیار ھذا النمط عادة في المعارض الصناعیة، امسار المروحة

 .14نظرة عامة وشاملة للمعرض ما یسمح لھ التوجھ نحو الفضاء الذي یجذب انتباھھ
تعتمد بعض المتاحف العالمیة على تقنیة تجسید ورسم مسارات الزیارة على أرضیات المتحف ما 
یسھل على الزوار إتمام الزیارة دون أي عراقیل، ھذا المثال نجده مثال بالمتحف الوطني الروماني بإیطالیا 

« Palazzo Massimo» .ومتاحف أخرى 
ناول ذوي االحتیاجات الخاصة أجھزة خاصة بالنقل إلى جانب ذلك نجد أن ھذه المتاحف تضع في مت

مطبقة على الساللم تسھل لھم التجول دون صعوبات في متاحف المباني التاریخیة دون المساس بھا وھذا 
باإلضافة إلى المصاعد الكھربائیة لألشخاص. فھي عبارة عن رافعات میكانیكیة مدمجة في ساللم الراجلین، 

تشتغل عن طریق جھاز تحكم متصل بھا یسمح بتشغیلھا  ن للصعود والنزولموصولة بقابسین كھربائیی
وتجھیزھا للرفع، یعتبر ھذا النمط من وسائل النقل داخل المتحف، فعال لتتبع نفس ممر الراجلین دون تمییز، 

  نالحظھ في الصورة التالیة: وھذا ما
  : تمثل جھاز رفع لذوي االحتیاجات الخاصة 3الصورة رقم 

  
  من تصویر الباحثة، إیطالیا : متحف كابیتولیني بروما،المصدر

كما أنھ یجب أن تكون طریقة عرض التحف األثریة في متناول كل فئات المجتمع، یشاھدھا الكبار 
والصغار وذوي االحتیاجات الخاصة، كوضع التحفة على ارتفاع معین یتوسط زاویة الرؤیة للمشاھد 

عیة الزائر وضتوضیح تفاصیل التحفة، أما فیما یخص  تساھم فيوالزائر، وأن تكون اإلنارة شاملة ومالئمة 
م وذلك لضمان أمن وسالمة التحف والزوار. 1.60م على األقل أو 1فیجب ترك فراغ بینھ وبین التحفة، 

  وھذا ما یوضحھ الشكل التالي:
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  : یمثل وضعیة التحف اتجاه الزوار أثناء العرض المتحفي2الشكل رقم 

  

  
  من إنجاز الباحثة: المصدر

  
اعتبار السن حاجزا لفھم المعروضات فتوضیحھا بنصوص سھلة ومفردات ال یجب   إعداد النصوص: -2-2

فھي تتمثل في مجموعة من النصوص تتواجد في مدخل كل  15جیدة ومعقولة حتما ستیسر للجمیع فھمھا،
قاعة أو فضاء العرض وحتى أنھا تعلق بجانب واجھات العرض تحمل توضیحات عن محتوى الواجھة 

ضرورة وجوب النصوص المرافقة للمجموعات  1973سنة  G.H.Rivièreأكد الباحث  أو القاعة. 
المعروضة، إال أن بعض الباحثین نفوا ذلك وأكدوا عدم صالحیة ھذه النصوص ألنھا غیر مجدیة، وتسبب 

ال یعارض وجود ھذه النصوص إال انھ یعترض على كتابة  G.H.Rivièreفي انزعاج القارئین. ولكن 
 اقا غیر مجدیة، حقا إن النصوص ال یمكن االستغناء عنھا، فھي تلعب دورالنصوص الطویلة، ألنھا ح

في تنظیم العروض المتحفیة، وتقدم بطرق أوضح معاني التحف المعروضة، فالزوار یقصدون  اھام
المعارض لیحسوا بقیمة المجموعات المعروضة وتقدیرھا، والتفاعل مع موضوع العرض خالل مساره، 

 ،فعادة ما یتوقف الزائر عند واجھة متمعنا بمعروضاتھا ونصوصھا، فدور النصوص ھنا ھو إرشاد الزائر
أال تكون بما تقدمھ من معلومات إضافیة تسھل علیھ الفھم، شریطة أن تكون سھلة القراءة وواضحة و 

النصوص وفمن شروط إنجاح أي عرض یستوجب إرفاق التحف بالشروح العلمیة . مملةطویلة و
 . 16التوضیحیة

  :وي ع خاصة ذلتقدیم موضوع العرض على أتم وجھ ولكل فئات المجتمالنصوص الخاصة بالمكفوفین
اإلعاقات البصریة یتم االستعانة في ھذه الحالة بنصوص البرایل في المعرض ما یدعى 

éxpographiques بالنسبة للزوار المبصرین ال مشكل لھم في فھم المعرض عن طریق قراءة ،
رض عالنصوص ومتابعة الالفتات ومسار الزیارة، فالمكفوفین أیضا لھم حق التنقل بحریة في فضاءات الم

كباقي الزوار، بفضل ھذه النصوص اإلكسبوغرافیا التي نجدھا في البطاقات، والملصقات ونصوص 
الالفتات، قد یصعب على ھذا الزائر التواصل مع محیطھ إال أن ذلك ال یمنعھ من فھمھ بتجدید اللمس عند 
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ا، ال یمكن مشاھدتھ الغموض واالعتماد على الصوت االصطناعي، الذي یقدم لھ المعلومات البصریة التي
وھذا یسمح لھ ببناء صورة ذھنیة، ومع تدخل مرافقھ لوصف وتوضیح المشھد حینئذ یحدث التفاعل بینھ 

 .17وبین الزائر ویجعل العالقة ممیزة مع تأثیر إیجابي
  :عبارة عن بطاقات صغیرة مصاحبة للتحفة داخل واجھات العرض كما تعلق على البطاقات الشارحة

تعتبر من بین أكثر الوسائل الضروریة المصاحبة للتحفة، فمن دونھا  .في قاعات العرضالتحف الكبیرة 
بین شواھد مادیة مجھولة األصل. فھذه البطاقة بمثابة الشخص المرافق لھ، نظرا لما  ایصبح الزائر تائھ

توي علیھ من معلومات تاریخیة وفنیة خاصة بالتحفة، فھي عنصر فعال وھام إلنجاح رسالة المتحف، تح
لذلك یجب اختیارھا بدقة وعنایة مع مراعاة الجانب الفني والجمالي والوظیفي في نفس الوقت.  فمادة 

یك، لمقوى، البالستالبطاقة یجب أن تتالءم مع األجواء المختلفة في المتحف، یمكن أن تكون من الورق ا
ویجب أن تكون البطاقة ھادفة تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالتحف  الزجاج، الخشب أو النحاس)،

(اسم التحفة، تاریخ اكتشافھا، مكان االكتشاف، رقم التسجیل، والمصدر الذي جاءت منھ)، أن یكون حجمھا 
خط ثلث، أو النسخ الكبیر، أو النسخ الصغیر، أو المناسبا للتحفة وأھمیتھا، وأن تكون كتابة البطاقة بخط ال

الفارسي، أو خط الرقعة، وال ینبغي استخدام الخطوط المستحدثة شرط أن یكون موحدا وبخط مقروء 
تترجم البطاقة بأكثر من لغة كإحدى اللغات األجنبیة المتداولة  .وواضح یتفادى فیھ اإلكثار من المعلومات

وتكتب أسفل الكتابة العربیة أو بجوارھا حسب حجم البطاقة، وتوضع البطاقة عالمیا، مثل االنجلیزیة، 
 .18أسفل القطع المعروضة من األمام أو إلى جانب التحفة في اتجاه الزائر

  :وتتمثل في النصوص التوجیھیة الضروریة ضمن متطلبات المعرض، للتسھیل الالفتات والشروحات
لمرغوب فیھا، كما یجب أن یكون لكل متحف الفتة تحمل اسم وتوجیھ الزائر للوصول إلى المعروضات ا

المتحف تعلق عند المداخل.  ففي متاحف إیطالیا على سبیل المثال وحدت جمیع الفتاتھا، وھي إما باللون 
األحمر أو األسود، وأحجامھا موحدة على غرار اللون كتب علیھا اسم المتحف، وھذا ما یسمح للزوار من 

 لتمییز بین بنایات المتاحف والبنایات األخرى.جمیع الجنسیات ا
لم یعد استعمال الواجھات العادیة كافیا لتقدیم رسالة متحفیة كاملة للزوار، فمع تصمیم الواجھات:  -2-3

التطور التكنولوجي من ناحیة، والتطور الذي عرفتھ األجیال في وقتنا الحاضر، صار من واجب مصممي 
البتكار أنماط حدیثة من الواجھات، خصوصا تلك التي تخصص للمعارض المعارض بذل مجھود أكبر 

المؤقتة، والتي یتم إدراجھا ضمن تفاصیل القاعات، أي ضمن الجدران الفاصلة التي یتم تركیبھا وتزویدھا 
بسلك كھربائي، من أجل تنویع اإلضاءة وكذلك تركیب شاشات العرض. مثل ھذه األسالیب والمؤثرات 

في متاحف إیطالیا وفرنسا، كالمتحف األثري الوطني بنابولي، ومتحف الموقع األثري بومبي تالحظ بكثرة 
بنابولي، متحف الموقع األثري ھیركوالنوم وغیرھم، نشاھد من خالل الصورة التالیة نماذج لبعض 

ة مالواجھات المستعملة في تصمیم معارض متاحف المباني التاریخیة والمدرجة ضمن جدران متنقلة مصم
  خصیصا لذلك.
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  : تمثل نماذج من الواجھات الحدیثة01اللوحة 

 

 
  ، من تصویر الباحثة: متاحف إیطالیاالمصدر

على غرار التصمیم الحدیث للواجھات فقد تم استحداث تثبیت القواعد والدعامات  القواعد والدعامات: -2-4
لى طریقتھا القدیمة، وفیما في عرض المجموعات بتوظیف السینوغرافیا محاولة من المصمم عرضھا ع

 یلي بعض النماذج لطریقة استعمال الدعامات في المتاحف المتطورة.

  تمثل نماذج من قواعد ودعامات العرض: 2اللوحة رقم 
 

  
  ، من تصویر الباحثةإیطالیا: متاحف المصدر
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ق عرض التحف بطرفي القدیم كان من السھل التأثیر على الجمھور وإثارتھ بمجرد مؤثرات العرض:  -2-5
بسیطة و تقلیدیة، إال أن الحال قد تغیر بمرور الوقت، وأصبح من الصعوبة بمكان إیجاد وسائل للتأثیر 
على الزوار وجلب انتباھھم في ھذا العصر المليء بأحدث الوسائل في حیاتھم الیومیة، لذلك یلجأ مصممو 

ى الزائر از التي أثبتت نجاحا كبیرا في التأثیر علالمتاحف إلى استعمال المؤثرات المتحركة كالسینما والتلف
أكثر من األشیاء الثابتة، عالوة على استعمال األضواء الملونة وإسقاطھا على التحف بطرق مثیرة مختلفة، 
تؤثر بشكل إیجابي على الجانب الفني والجمالي للتحف، وتساھم في لفت انتباه الزوار، مع االھتمام بالنشاط 

ة الحرفیین واألعمال الیدویة. كل ھذه األمور تعتبر مؤثرات إذا ما استغلت بطرق صحیحة البشري كأنشط
من أھمھا األجھزة السمعیة البصریة الحدیثة والمختلفة، التي تلعب دورا ھاما في إشباع رغبة  19ومثیرة،

الزائر العلمیة، بطریقة فنیة مرفقة بموسیقى ھادئة تنقل المشاھد إلى عصور وبیئات المجموعات 
 المعروضة. وھذا عن طریق الجمع بین الصوت والصورة، أو بین النص وشاشة العرض بفضل أجھزة

ما وصلت إلیھ التكنولوجیة  أحدث، وھي األنترنیتاإلعالم اآللي واألقراص المضغوطة، واستخدام شبكة 
الحدیثة. فاستعمال ھذه األخیرة لنقل المعلومة بمختلف أنواعھا تؤثر على الصورة الجمالیة والفنیة 

رق یتطلب مصاریف للمعارض، ویكون لھا وقعا طیبا في نفوس الزوار، إال أن استخدام مثل ھذه الط
ومن خالل الشكل التالي قمنا بتلخیص أھم الوسائط المتعددة المیلتیمیدیا  ،20كثیرة عكس الطرق التقلیدیة

التي یعتمد علیھا السینوغرافي في عرض مقتنیات المتحف، وھي عبارة عن عناصر متكاملة ال یمن 
 ر على اختالف شرائحھ.االستغناء عن إحداھا فلكل منھا دور مھم لتقدیم اإلضافة للزوا

  
  : یمثل وسائل المیلتیمیدیا المطبقة في سینوغرافیا العرض المتحفي3لشكل رقم ا

  

  
  

  من إعداد الباحثة. :المصدر
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  :تلعب ألوان القاعات والخلفیات دورا ھاما في التأثیر على الزائر، فكلما كانت األلوان األلوان والخلفیات
المعروضات، كلما كان الزائر أكثر ارتیاحا وابتھاجا. فالسینوغرافي یحاول متجانسة ومتطابقة مع نوع 

 دائما التالعب باأللوان لخلق أجواء بھیجة تسر المشاھد، وتضفي نوعا من الجمال على التحف المعروضة.
  :من جھة، إحدى وسائل العرض التي ال یمكن االستغناء عنھا، ومن جھة  تعتبر اإلضاءة،تركیب اإلضاءة
ؤیة جیدة المشھد من ر تضفیھ علىبین المؤثرات اإلیجابیة للعرض السینوغرافي، لما  خرى، فھي تعد منأ

سلبیا على التحف المعروضة، إذا لم یحسن توجیھھا ھا وجو بھیج، إال انھ في بعض الحاالت یكون تأثیر
ف مصادر ضة، وتختلبصورة أفضل وأنسب، وتتغیر اإلضاءة في المعارض وفقا لتغیر مادة التحف المعرو

اإلضاءة: فھناك إضاءة طبیعیة (جانبیة أو عمودیة) أو إضاءة اصطناعیة بھیجة (إضاءة مباشرة، وإضاءة 
، وقد 21نصف مباشرة، وإضاءة مباشرة غیر مباشرة، وإضاءة غیر مباشرة أو إضاءة نصف غیر مباشرة)

وھذا لما یحققھ من توازن بین جودة أصبح الضوء في یومنا ھذا من أھم التحدیات في مختلف المعارض، 
الفضاء المضاء، بغض النظر عن استھالك الطاقة المطلوبة، ونوعیة اإلضاءة المستعملة، فشعار اإلضاءة 
ھو تحقیق التوازن الضروري بین الرؤیة والمصلحة والمحافظة واالعتبارات البیئیة، ولتحقیق ھذا 

روضات، سواء كانت تاریخیة أو أثریة، أو أعمال فنیة الغرض، یجب مراعاة طبیعة وأشكال وألوان المع
أو لوحات أو منحوتات حدیثة، فاللعب بالضوء والظل یخلق تأثیرات مذھلة في فضاءات العرض، كما 
یمكن استغالل اإلضاءة الطبیعیة كتمریر أشعة الضوء عبر فضاء مظلم في شكل خیوط من النور، وھذا 

اعات العرض، ویحقق كذلك تأثیرا بالغا في المعروضات أوفي نفوس األسلوب یجذب أنظار الزوار إلى ق
الزوار، بحیث یمكن جعل األشیاء الساكنة تتحرك، وأن تكون المصابیح في وضع صحیح، لتجنب 

  .22االنعكاسات غیر المرغوب فیھا والحد من المخاطر وتفادي إلقاء الزوار بالظالل
 ض المجموعات المتحفیة:الوسائط اإلعالمیة المستخدمة في عر -2-6
  :من بین أھم أسالیب العرض الحدیثة نجد في كل فضاءات المتحف قاعات شاشات العرض والدیابوراما

متنقلة مخصصة للدیابوراما تعكس واقع المعروضات إلى جانب الشروحات مزودة بقاعة لراحة الزوار 
الوثائقیة، متعلقة بموضوع ومثیرات الصوت واإلضاءة، فھي فضاءات مخصصة لشاشات العروض 

العرض ومزودة بأھم وأحدث التقنیات قمنا باختیار بعض النماذج التي یمكننا مالحظتھا من خالل الصور 
  التالیة:

  تمثل قاعات مخصصة لشاشات العرض المتحفي  :3اللوحة رقم

  
  نابولي بایطالیا، من تصویر الباحثةالمتحف الوطني : المصدر
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العرض تضع بعض المتاحف العالمیة واإلیطالیة بصفة خاصة في متناول الزوار إلى جانب شاشات 
مزودة بمعلومات، صور وفیدیوھات وألعاب  "écrans tactiles" شاشات یتم توظیفھا عن طریق اللمس

ترفیھیة تعلیمیة متعلقة بموضوع العرض ما یسمح بتفادي الملل أثناء الزیارة خاصة أن متاحف إیطالیا جد 
  ة وذات طوابق عدة.واسع

  : تمثل نماذج من الشاشات المخصصة للزوار 4لوحة رقم 

  
  ، من تصویر الباحثة« Centrale Montemartini» بایطالیامتحف كابیتولیني  :المصدر

  :أغلبیة الزوار یعتمدون على استعمال أجھزة إلیكترونیة سمعیة متوفرة توفیر األجھزة السمعیة بصریة
العالمیة المتطورة، بحیث تكون مزودة بأداة تركب في مأخذ الكھرباء الخاص بكل خصوصا بالمتاحف 

فضاء، تقدم للزوار كل المعلومات المتعلقة بمعروضات فضاء ما، وھذا باالستعانة بموجات الرادیو التي 
لف الخزینة كتطلقھا األداة التعریفیة للفضاء، فھذه األخیرة تسمح لنا باالستغناء عن الدلیل السیاحي الذي ی

مبالغ مالیة كبیرة. ھذه الوسائل حدیثة تم اختراعھا خصیصا لضمان راحة الزوار أثناء مشاھدتھم 
في البطاقات أرقام معینة یمكن اإلشارة إلیھا ة، بحیث نجد مع النصوص الشارحة وللمعروضات المتحفی

ظر عن استعمالھا في من خالل الجھاز للحصول على معلومات حول الرقم المرغوب فیھ. وبغض الن
 ھیركوالنوم بنابولي.المواقع األثریة كموقع بومباي و المتاحف اإلیطالیة فھي تستعمل كذلك في

  :بفضل تطور التكنولوجیا أصبح من الممكن تجسید مشھد من مشاھد الحیاة إعادة تجسید مشاھد العرض
بالمتاحف بحیث یمكن عرضھا حسب الیومیة لإلنسان القدیم وذلك من خالل شواھده المادیة المحفوظة 

  طریقتین:
بطریقتین، األولى إكمال  3Dإعادة تشكیل المشاھد بتقنیة ثالثیة األبعاد  التجسید بالتقنیة الثالثیة األبعاد: -

األجزاء المتبقیة من مجموعة متحفیة ذات عالقة بمشھد ما متكامل في الماضي، والثانیة إعادة التشكیل 
 Laللمباني القدیمة أو مشاھد من الحیاة الیومیة وھو ما یعرف بالدیابوراما  بتقنیة ثالثیة األبعاد

Diaporama یمكن عرضھا عن طریق إنشاء نماذج أو عن طریق الشاشات وببرامج اإلعالم اآللي ،
 المتطورة.
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ا إعادة كذو یتم ذلك بتكملة األجزاء الناقصة من التحف المعروضة،التجسید بتقنیة التخطیط ثنائي األبعاد:  -
تخطیط التحف األثریة المترابطة في شكل مشاھد متناسقة تجسد مرحلة من مراحل تاریخ التحف أثناء 

 :فترة استعمالھا قدیما یمكن عرضھا مثلما سنشاھده في الصورة التالیة
 

 : تتمثل في إعادة تجسید مشھد من خالل القطع المتبقیة بالمتحف4الصورة رقم 

 
  ایطالیا، من تصویر الباحثةكابیتولیني بروما : متحف المصدر

  :إضافة لكل الوسائل المذكورة أعاله والمستعان بھا لتحقیق عرض متحفي سینوغرافي مخطط المتحف
جید، یجب إدراج مخطط المتحف متضمنا لمسار الزیارة لتحقیق متطلبات الزوار، بحیث یوضع في قاعة 

لتسھیل زیارتھم للمتحف. فھذا األسلوب صار معمما في كل المتاحف االستقبال ویكون في متناول الوافدین 
 الغربیة.

  :من المتطلبات العصریة لتقریب فھم المتحف والمحیط، إنشاء مواقع إلكترونیة خاصة الزیارة االفتراضیة
بالمتحف، تعرض فیھ نشاطات المتحف المتنوعة وخاصة الزیارة اإلفتراضیة ثالثیة األبعاد، كترویج 

حي لمقتنیات المتحف، وھذا یساھم في جلب اھتمام الزوار والباحثین لزیارة المتحف واكتشاف سیا
 معروضاتھ على الواقع.

إیصال الرسالة المتحفیة، الثقافیة والتعلیمیة دور السینوغرافیا في التأثیر على المشاھد، و -3
الفنیة  سیناریو بأبسط األسالیب یكمن دور السینوغرافیا المتحفیة في تقدیم التحف على شكل للمجتمع:

والتعلیمیة لیشمل عددا أكبر من الزوار، وإرضائھم وجذب انتباھھم، وذلك بتوفیر تقنیات ووسائل حدیثة، 
یراعى فیھا مقاییس وشروط عرض جمیع اللقى بصیغة ونظام تعبیري وجمالي، مع خلق انسجام لضمان 

. وبما أن العرض السینوغرافي یجعل الزائر یعیش لحظة إمكانیة إیصالھا لألجیال القادمة في أحسن صورة
األثر، ویعود بھ إلى تلك األزمنة القدیمة لیعیش لحظات في خضم تراث أجداده، فعلى مصمم سینوغرافیا 
العرض األخذ بعین االعتبار تنوع الزوار، الذي یتكون من مختلف الفئات العمریة واالجتماعیة والثقافیة، 

الفكرة األساسیة لموضوع العرض (أو ما یعرف بفلسفة العرض) لكل فئة منھم، وھذا  والعمل على إیصال
، ومن أھم العناصر التي تشد انتباه الزائر عندما یقف أمام المعروضات 23بتوظیف ھذه التقنیة أحسن توظیفا
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ھذه الحلول  ھو تركیزه على األجھزة التي تقدم المحتوى والمواد واأللوان، ونوع اإلضاءة والمؤثرات، كل
التقنیة والحرفیة تحول الزیارة إلى تجربة رائعة للجمھور. وتختلف بصفة كاملة عن تجربة المعارض 

 نستنج مما یلي ثالث أنماط من الزوار المتكونة من مختلف فئات المجتمع وھي كما یلي: 24التقلیدیة،
  یمثل تشكیل مختلف فضاءات الزوار: 4الشكل رقم 

  
  (Fèvres, 2012, P. 34): المصدر

.یمثل فضاء علماء التراث (المتخصصون: العلماء والمؤسسات 2.یمثل فضاء لجمھور الزوار العام، 1
  . یمثل فضاء االلتقاء بین جمھور المختصین والجمھور العام (عامة الناس.)3والسیاسیون، وما إلى ذلك)، 

ر تتطلب تلبیة حاجیاتھ من توفیفمھما كانت الفئة الزائرة خصوصا ذوي االحتیاجات الخاصة فھي 
 .25التعلم واالستفادة من الزیارةوجیھ، حریة االختیار، االحترام والراحة والمتعة، حسن االستقبال، الت

 خاتمة:
قاعة ھذا یسھل استعمال تقنیات السینوغرافیا،  20بما أن أغلب المتاحف الجزائریة ال تتعدى قاعاتھا 

قاعة  50 بالمتاحف العالمیة فمجمل القاعات في معظم متاحف إیطالیا یتعدىوال یتطلب تكالیف أكثر مقارنة 
موزعة على عدة طوابق وكل قاعة مجھزة بأحدث الوسائل. فما علینا إال االستفادة من التجربة العالمیة في 

عم دتوظیف فن السینوغرافیا وذلك بتكافؤ المجھودات بین وزارة الثقافة ومسیري المتاحف إال أنھ یتطلب 
أكثر من السلطات العلیا لمجال التراث الثقافي المنقول وبذل مجھود أكثر من القائمین على المتاحف وذلك 

المبنى  أن نمطبإجراء دورات تكوینیة مع مختصین أجانب، ولما ال مع مختصین من داخل الوطن. كما 
راث رق إلبھار األجیال، والتعریف بتالقدیم ال یعتبر عائقا أمام تطور األمم بل سیتم الترویج لھ بأحدث الط

أجدادنا بوسائل تتماشى مع جیل حدیث یعتمد على التكنولوجیا في أغلب انشغاالتھ الیومیة، ذلك أن البنایات 
األثریة تضفي على المعرض أجواء حضاریة وتاریخیة تنقل الزائر إلى العصور الغابرة وتنمي فیھ روح 

ف أكثر على تراث أجداده. فأغلب المتاحف األوروبیة عبارة عن مباني القومیة والھویة والرغبة في التعر
  تاریخیة إال أنھا تطبق طرق العرض الحدیثة مع العلم أن ذلك لم یؤثر سلبا على البنایة كما یروج لھ.
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   :الملخص

من االستراتیجیات الحدیثة التي اھتمت بعملیتي التعلم والتعلیم، ھادفة من وراء  تعد استراتیجیة التغیر المفھومي
ذلك إلى إكساب المتعلم المعارف والمعلومات الصحیحة وكذا تعدیل تصوراتھ ومفاھیمھ الخاطئة، األمر الذي یجعلھ 

  یحظى ببنیة معرفیة ومفاھیمیة سلیمة.
ى استراتیجیة التغیر المفھومي والتعرف علیھا من حیث مبادئھا وعلیھ جاء ھذا المقال بھدف تسلیط الضوء عل  

الوصول  ثم تى یتسنى االستفادة منھا، ومنوشروطھا والكشف عن تطبیقاتھا النفسیة التربویة في البیئة التعلیمیة ح
ى نإلى تقدیم توصیات تؤكد ضرورة تبني ھذه االستراتیجیة في التدریس، وتوظیفھا من أجل تشكیل مختلف الب

  المفاھمیة المتعلقة بمواضیع الحیاة، بناء على استقراء بعض األدبیات المتعلقة بالموضوع.
  .مفھوميالتغیر المفھوم؛ الستراتیجیة؛ الا :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The conceptual change strategy is one of the modern strategies that focused on the processes 

of learning and teaching, its purpose is to provide the learner the correct knowledge and 
information, as well as to correct his perceptions and misconceptions, Which makes him have 
a sound knowledge and conceptual structure                                  

Accordingly, this article aims to shed light on the conceptual change strategy and to identify 
it in terms of its principles and conditions and to disclosure its educational psychological 
applications in the educational environment in order to benefit from them, And then arrive at 
making recommendations that confirm the need to adopt this strategy in teaching, And 
employing use it in corder to form various conceptual structures ,related to life issues Based on 
an extrapolation of some literature on the topic                                              
Key words: The strategy; Concept; Conceptual change                  

  مة: مقد
التعلیم؛ بعملیتي التعلم وشھد المیدان التربوي ظھور العدید من النظریات المعرفیة التي أولت االھتمام 

، لنظریة البنائیةانتج عنھ تقدیم تفسیرات آللیات التعلم والنمو المعرفي عند الفرد، ومن بین تلك النظریات 
، )2012عبد النبي، ( التي كان لھا الشھرة  في دراسة العملیات العقلیة للمتعلم وما یجري داخل بنیتھ المعرفیة

وین معارفھ الخاصة التي یخزنھا بداخلھ، إما بشكل فردي أو مجتمعي، بناء فھي ترى بأن المتعلم یقوم بتك
على معارفھ الحالیة وخبراتھ السابقة، حیث یقوم بانتقاء وتحویل المعلومات وتكوین الفرضیات واتخاذ 

لمعرفة ، كما تھتم أیضا بخطوات اكتساب ا)34، 2016العدوان وداود، ( القرارات باالعتماد على بنیتھ المفاھمیة
                                                        

 المرسل المؤلف.  -1
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وبناء المفاھیم لدى المتعلمین، وعلى ھذا األساس یعد المدخل البنائي من المداخل التدریسیة المعنیة بالتغیر 
  )292، 2004السلیم، ( المفھومي

تراتیجیة اسوقد انبثق عن النظریة البنائیة العدید من الطرق، واالستراتیجیات التعلیمیة؛ من إحداھا 
، التي تعود بدایاتھا إلى ظھور الثورة الذھنیة في السبعینات والثمانینات، إذ وصفت آنذاك التغیر المفھومي

التصورات البدیلة والخاطئة وانعكاسھا على تقبل األفكار وبناء المعرفة الجدیدة. ومنذ ذلك الحین تم تناول 
ر م العلوم وعالقتھا بالتطوھذه الظاھرة في العدید من األبحاث واألدبیات التربویة، وبحث أثرھا في تعلی

وعلى  ویة للمعرفة الحالیة عند المتعلم،یالذھني والنفسي للفرد بشكل یركز على تفاصیل التمثالت البن
ومما یؤكد أھمیة استراتیجیة  )3، 2013حصارمة، ( االستراتیجیات المستخدمة في إحداث التغیر المفھومي

؛ بأن ھذه االستراتیجیة تقدم حلوال مثلى لبناء التعلم )294، 2012( التغیر المفھومي ما أورده محمود وعبد
والتعلیم، فالغایة منھا إعداد جیل من المتعلمین المنتجین والمفكرین یتصفون بالتعلم الذاتي على مدى الحیاة، 
وذلك بدمج مجموعة من المھارات، والعملیات والعادات العقلیة بطریقة طبیعیة في تدریس مختلف المواد 

یث تعمل ویات التعلیمیة، حلیمیة. كما تمكن من تحقیق الكثیر من األھداف التربویة على مختلف المستالتع
ر الفرد المتعلم، وتعریفھ بأفكاره ومفاھیمھ وتصوراتھ، التي كونھا حول مفھوم أو موضوع معین صیعلى تب

لیتم بعد وضوع، تبطة بالمفھوم أو المقبل البدء بتعلیم ذلك المفھوم، ثم تختبر فعالیتھا في تفسیر الظواھر المر
  .)59، 2014غصون،  (ذلك التوجھ إلعادة بناء تلك األفكار والمفاھیم والتصورات في ضوء المعرفة المقبولة علمیا

ویة یبدو واستخداماتھا الترب سبق، یتضح أن التعرف على استراتیجیة التغیر المفھومي وبناء على ما
  حاجة في غایة األھمیة، تدفعنا جمیعا للبحث في ماھیتھا ومبادئھا وبعض تطبیقاتھا النفسیة والتربویة.

  :إلشكالیةا
رات وتصو حجرات الدراسة وفي حوزتھم أفكار أوضحت العدید من البحوث أن المتعلمین یأتون إلى

مسبقة عن مفاھیم لم یتعلموھا بعد، تتعارض في كثیر من األحیان مع التصورات الصحیحة، وقد تصبح 
مشكلة معقدة عندما تكون تلك التصورات البدیلة واألفكار القبلیة بمثابة عائق أمام اكتساب التصور العلمي 

أبو الفتوح وعبد الحمید، ( ل في البنیة المعرفیةالمقبول وتعلم المفاھیم السلیمة، األمر الذي یؤدي إلى حدوث خل
في سیاق قولھ بأن  ذلك )101، 2012( الشرقاوي یات المتعلم الیومیة، إذ یؤكدقد ینعكس على سلوك )5، 1994

یمكن لإلنسان أن یفعلھ أو یمارسھ عن حیاتھ بصفة عامة، وأن كل ظاھرة نفسیة  المعرفة تدخل في جمیع ما
رة معرفیة باألساس، ومن ھنا نبعت الحاجة الماسة إلى وجود استراتیجیات تعلیم وتعلم لدى اإلنسان ھي ظاھ

تمد بأفاق تعلیمیة متنوعة تساعد التالمیذ على إثراء معلوماتھم وتعدیل مفاھیمھم وأفكارھم الخاطئة، ومن 
في  1982سنة  )بوسنر(، فقد استطاع استراتیجیة التغیر المفھوميأھم ھذه االستراتیجیات نجد 

تطویر وتنفیذ ھذه  باالعتماد على النظریة البنائیة بالوالیات المتحدة األمریكیة )كورنیل(جامعة 
بناء تعدیلھا وال ةرفیة السابقة لدى الطلبة، ومن ثماالستراتیجیة؛ ألھمیتھا في تشخیص البنیة المع

   )2016؛ السویلمیین، 4، 2012البیاري، (علیھا 
القت استراتیجیة التغیر المفھومي حماسا شدیدا من قبل المربین، واعتبرت العالج  وعلى ھذا األساس

الناجح إلحداث التعلم الفعال، كونھا تنظر من جھة إلى تشجیع انتزاع المفاھیم البدیلة السائدة لدى مجموعة 
مختلفة من الظواھر ال األفراد، وذلك بنقد تلك المفاھیم، وتزوید مجموعة المتعلمین بالفھم العلمي السلیم حول



  –قراءة نفسیة تربویة  -التغیر المفھومياستراتیجیة  
 

  

  985                        اإلحیاء مجلة

، كما تعمل على جعل المتعلم متفاعال أثناء الموقف التدریسي یبني معرفتھ )28، 2006البلبیسي، ( جھة أخرى
   )48، 2016جمعة وعمار، (بنفسھ مما یؤثر بشكل إیجابي في تحصیل المعارف وبقائھا واحتفاظھ بھا 

وفي ھذا السیاق أثبتت بعض الدراسات التي تمحورت حول استراتیجیات التغیر المفھومي؛ فعالیتھا 
في تحسین العملیة التربویة والتحصیل الدراسي وكذا قدرتھا على إعادة تشكیل المعرفة عند التالمیذ، حیث 

التي  (2001)لطراونةأوصت بتطبیق ھذه االستراتیجیة في التعلیم، ومن ھذه الدراسات نورد: دراسة ا
توصلت نتائجھا إلى فعالیة استراتیجیات التغیر المفاھیمي في مساعدة الطلبة على اكتساب الفھم العلمي 
السلیم لمفھوم الطاقة المیكانیكیة مقارنة بالطریقة التقلیدیة، وأوصى الباحث على إثرھا بضرورة إجراء 

  )2007( اتیجیات التغیر المفھومي. كما أوصى الخوالدةالمزید من الدراسات التي تبحث في استخدامات استر
في دراستھ التي تھدف إلى استقصاء فاعلیة التدریس القائم على الجمع بین استراتیجیتي نصوص التغییر 

بجھاز دوران الدم في اإلنسان لدى طالبات التاسع األساسي،  المفھومي وخریطة المفاھیم في الفھم المفاھیمي
بتدریب المعلمین على استراتیجیة نصوص التغییر المفاھیمي؛ لتمكینھم من تنفیذ التدریس بھذه االستراتیجیة. 

التي على ضوء نتائجھا أوصى الباحث بضرورة اھتمام أعضاء  )2012( إضافة إلى ذلك دراسة الشرع
یة باستخدام استراتیجیة التغییر المفاھیمي وفي مختلف السنوات الدراسیة، ووافقھ في ھذا الھیئة التدریس

حینما أوصى بعقد ورشات عمل للمعلمین لتدریبھم على كیفیة التعرف على التصورات  (2015) عمران
ت تدریس االخاطئة للمفاھیم العلمیة لدى الطالب في جمیع المراحل التعلیمیة وضرورة استخدام استراتیجی

  حدیثة بھدف تعدیل التصورات البدیلة للمفاھیم العلمیة.
سبق، وبنظرة متأنیة إلى النتائج والتوصیات التي جاءت بھا الدراسات السابقة، فإن  ا على ماسوتأسی

استثمار استراتیجیة التغیر المفھومي في التدریس والتعلیم أصبح أمرا البد منھ؛ حتى نستطیع تكوین نظام 
یمكنھ من الفھم السلیم  )2017أبو دقة، ( ي متماسك لھ صور ومخططات واضحة في ذھن المتعلممفاھیم

  واإلدراك الصحیح للمحتوى التعلیمي.
  وعلیھ جاءت ھذه الدراسة من أجل اإلجابة على التساؤالت التالیة:   

  ماذا یقصد باستراتیجیة التغیر المفھومي؟  -1
  التي تقوم علیھا استراتیجیة التغیر المفھومي؟ ما المبادئ -2
  ؟)الخطوات والمراحل(كیف یمكن توظیف استراتیجیة التغیر المفھومي في العملیة التعلیمیة التعلمیة -3

  :أھداف الدراسة
  تسعى الدراسة الحالیة إلى تحقیق عدة أھداف تتمثل في:   

 .التعریف باستراتیجیة التغیر المفھومي 
 .الكشف عن المبادئ واالفتراضات التي تعتمدھا استراتیجیة التغیر المفھومي 
 .الوقوف على أھم الشروط التي یؤدي االلتزام بھا إلى إحداث تغیر مفھومي إیجابي للمتعلم 
 .الكشف عن التطبیقات النفسیة التربویة الستراتیجیة التغیر المفھومي في البیئة الصفیة 
  اھمیة وتشكیل البنیة المعرفیة والمفلفت االنتباه إلى أھمیة استراتیجیة التغیر المفھومي في تصحیح

 للمتعلمین.
   :أھمیة الدراسة   

  تكمن أھمیة الدراسة في النواحي التالیة: 
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التي لھا األثر  موضوعا مھما، وھو استراتیجیة التغیر المفھومي تتناول ھذه الدراسةالموضوع: 
اإلیجابي في مساعدة المعلم والتلمیذ على حد سواء على إیجاد بیئة تعلیمیة تعلمیة فعالة؛ فالمعلم باستخدامھ 

منحھ دور كان یحدث في التعلیم التقلیدي، والتلمیذ ت یبذل جھدا كبیرا ووقتا كثیرا مثل ما لھذه االستراتیجیة ال
متلقي، كما تساھم في استقاللیتھ، وتتیح لھ الفرصة في استكشاف الباحث المستقصي للمعلومات ولیس ال

 .)2011المالكي، ( مفاھیمھ وأفكاره ومعارفھ الخاطئة والعمل على تصویبھا بقناعتھ
تتطرق ھذه الدراسة إلى استراتیجیة التغیر المفھومي التي تعد من االستراتیجیات الحدیثة  الحداثة:

 .في التعلیم
راسة الحالیة القائمین على العمل التربوي من بینھم المربون والمعلمون واألساتذة؛ تفید الد اإلفادة:

من خالل تزویدھم باستراتیجیة تعمل على سالمة البنیة المفاھمیة والمعرفیة للتالمیذ، وتساھم في اكتساب 
ج بشكل المناھ المعرفة الصحیحة مما یزید في التحصیل الدراسي، وقد یكون ھذا باعثا إلدراجھا في تدریس

رسمي. كما قد تفید مستشاري التوجیھ المدرسي والمھني من خالل توصیاتھا بتبني ھذه االستراتیجیة 
باعتبارھا تساعد على تعدیل المعلومات الخاطئة عند التالمیذ المتعلقة بمشروع الحیاة واالختیار الدراسي 

منھا كمرجع أو منطلق إلجراء دراسات أخرى  قد تشد ھذه الدراسة انتباه بعض الباحثین ویستفاد والمھني
  مشابھة.

  تعریف استراتیجیة التغیر المفھوميأوال: 
تباینت تسمیات استراتیجیة التغیر المفھومي بین األدبیات التربویة؛ فتارة تسمى استراتیجیة التغیر 

من یطلق علیھا  المفاھیمي أو المفھومي وتارة أخرى تسمى بنموذج أو عملیة التغییر المفھومي وھناك
یقصد باستراتیجیة  إال أن جمیعھا تصب في معنى واحد، وعلیھ فالتعرف على ما )1434الزھراني، ( مدخل

التغیر المفھومي، یقتضى منا تعریف كل مصطلح على حدى من المصطلحات اآلتیة: االستراتیجیة، المفھوم، 
  .التغیر المفھومي

االستراتیجیة مصطلح عسكري، لكن استخدامھ انتشر في مجال یشیر األدب التربوي إلى أن مصطلح 
التدریس، وبمعنى عام یقصد بھا" طرق محددة لمعالجة مشكلة أو لمباشرة مھمة ما. وھي أسالیب علمیة 

سحتوت وجعفر،  (ي معلومات محددة والتعرف علیھا"لتحقیق ھدف معین، وھي أیضا تدابیر موسومة للتحكم ف
2014 ،23(.  

لمصطلح المفھوم، فقد حدده قاموس التربیة وعلم النفس التربوي بأنھ" صورة ذھنیة تمثل  وبالنسبة
العنصر العام أو المیزة العامة لجماعة ما، دون اإلشارة إلى الصفات العارضة، الخاصة بأفراد الجماعة أو 

   .)16، 2008أحمد وسالمة، ، (الجنس
تجرید ذھني یشیر إلى فئة من العناصر أو األشیاء "تصور عقلي أو : بأنھ )350، 2005(جابروعرفھ 

التي قد تختلف فیما بین بعضھا ببعض الصفات، لكنھا جمیعا تشترك بحد أدنى من الصفات المشتركة تسمى 
  السمات الممیزة للمفھوم".

ھو بناء الطالب ألفكار جدیدة  ) 2014Riordan، 22( یجسد اسمھ حسب أما التغیر المفھومي فإن ما
یاق األفكار القدیمة وبالتالي التركیز على التغییر بدال من االكتساب البسیط. وعلیھ فالتغیر المفھومي في س

التي یحملھا الطالب ویعتقدون أنھا صحیحة  )الخاطئة( ھو" عبارة عن عملیة التخلي عن المفاھیم البدیلة
                                                                  )26، 2006لبلبیسي، ا( "لتفسیر الظواھر الكونیة بناء تفسیرات علمیة سلیمة
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یعد بمثابة  بأن التغیر المفھومي )141، 2014( عرابي )46، (1994 أبو الفتوح وعبد الحمیدویرى 
العملیة التي تحدث للبنى العقلیة والفكریة للفرد بقصد استبدال المفھوم الخاطئ وغیر الصحیح بالمفھوم 
السلیم الواضح المجمع على مقبولیتھ من قبل العلماء، وتقوم تلك العملیة بتعزیز الفھم السلیم لدى الفرد 

  متجاوزة جمیع الظروف المحیطة بھ.
یة التغیر المفھومي یقصد بھا: جملة من اإلجراءات والخطوات واألسالیب التي وعلیھ فإن استراتیج

   .)42، 2017الظفیري،  (تستخدم إلزالة أنماط الفھم الخاطئ لدى الطلبة"
بأنھا" االستراتیجیة التي یتم فیھا الكشف عن المفھوم الخطأ ومعالجتھ، ویتم فیھا الشرع فقد عرفھا 

  .)9، 2012، الشرع( وإبراز دور الطلبة في التعلیق"استخدام الحوار والمناقشة 
خلة، (-ورد في- )2001(ولعل من التعریفات األكثر تفصیال وشموال التعریف الذي جاء بھ عفانة

بأنھا" جملة من اإلجراءات المتكاملة التي تستھدف العملیات  الستراتیجیة التغیر المفھومي )29، 2015
حدث تتفق مع المفاھیم المكتسبة لدیھ، فت الدماغیة، إذ تنفذ عندما یتعرض المتعلم إلى معلومات أو معارف، ال

ھو مكتوب من مفاھیم وما ھو معطى من المعلومات فإذا كانت االختالفات  عملیة عدم توازن أو توافق بین ما
اضحة بین المفاھیم المكتسبة والمعلومات المعطاة لصالح المعلومات فإن المتعلم في ھذه الحالة یكتسب و

 غیرتتعلم حدث لھ مفاھیم جدیدة لھا إطار مختلف عن إطار المفاھیم المكتسبة، فنقول في ھذه الحالة أن الم
    مفھومي.

  المبادئ واالفتراضات التي تقوم علیھا استراتیجیة التغیر المفھومي ثانیا: 
؛ إذ تقوم )115، 2017منصور، ( تعتمد استراتیجیة التغیر المفھومي أساسا على أفكار البنائیة ومعاییرھا

  في شكل نقاط أساسیة ھي: )44، ( 2007زیتونعلى مبادئ النظریة البنائیة التي ذكرھا 
  السابقة ھي محور االرتكاز في عملیة التعلممعرفة المتعلم 
  إن المتعلم یبني معنى لما یتعلمھ بنفسھ بناء ذاتیا، حیث یتشكل المعنى داخل بنیتھ المعرفیة من خالل

تزویده بمعلومات وخبرات تمكنھ من ربط المعلومات الجدیدة بما لدیھ وبشكل یتفق مع المعنى العلمي 
 الصحیح

 تغییر في بنیة الفرد المعرفیة یحدث تعلم ماال یحدث ال 
 إن التعلم یحدث على أفضل وجھ عندما یواجھ الفرد مشكلة أو موقفا أو مھمة حقیقیة واقعیة 
 یبني المتعلم معرفتھ بمعزل عن اآلخرین ال 

  وفي نفس اإلطار أشار آخرون إلى المبادئ التالیة:
  اآلخرینالمتعلم یبني معرفتھ ذاتیا وال یتلقاھا بشكل سلبي من 
 یھالتعلم عملیة بنائیة نشطة مستمرة غرضیة التوج 
  یحدث التعلم عندما یكون ھناك تغیر مفاھیمي، وذلك بإعادة تنظیم للبنیة المعرفیة بین األفكار والمفاھیم

 السابقة والخبرات الجدیدة
 27، 2014الدلیمي،  ؛2017،108منصور،  (.والثقافي للمتعلم یساعد في بناء المعرفة المحیط االجتماعي(. 

یمكن أن تحدث دون األخذ بھذه المبادئ التي تركز  عملیة التغیر المفھومي ال  إنیمكن القول وبھذا 
  بشكل أساسي على المتعلم وكیفیة حدوث التعلم.
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 غیر المفھوميلتأما االفتراضات األساسیة التي ترتكز علیھا النظریة البنائیة وتعتمدھا استراتیجیة ا
  التالي: والنح نذكرھا على

 عندما یقوم المتعلم بمعالجة المعلومات الجدیدة یحدث التعلم 
 یتم التعلم أو یكون غیر فعال دون االستعداد الكافي ربما ال 
 .یتضمن التعلم إعادة ترتیب األفكار والخبرات السابقة، وتكوین أفكار جدیدة 
 ھا بالخبرات السابقة فإنھ باستطاعتھ جعل التعلم ذا معنىإذا قام المتعلم باالنتباه للخبرات الجدیدة وربط 
  التركیز في التدریب على استخدام التغذیة الراجعة المتعلقة بمعرفة المتعلم وأدائھ وتنظیماتھ التي یجریھا

 . )122، 2011العدوان والحوامدة، ( وتوجیھھاعلى أبنیتھ المعرفیة من أجل دعم الروابط الذھنیة 
إلى االفتراضات التي تساعد المعلم على تفعیل  )116، 2016( راجي وعلي وفي نفس السیاق أشارتا  

  ــ:استراتیجیة التغییر المفھومي بـ
 توفیر بیئة مشجعة إلظھار معرفة الطالب الخاطئة واإلفادة منھا أثناء عملیة التدریس 
  المعرفیة من خالل التفكیر الصریح في ھذه المشكالتتقدیم المشكالت یساعد الطالب على إظھار بنیتھ 
  استعمال أسالیب مناسبة للتقویم تساعد في تشخیص التصور البدیل كالمقابلة، واالھتمام بالجانب العملي

 ألنھ یساعد على إحداث التناقض المعرفي
 أسیس اعد الطالب على تربط المفھوم بواقع حیاة الطالب الیومیة مع ذكر أمثلة واقعیة مألوفة ومتعددة ویس

 عالقات ذات معنى للمفاھیم وذلك من خالل المناقشة المستمرة والتغذیة الراجعة
وعلیھ فإن االعتماد على ھذه المبادئ واالفتراضات یؤدي إلى حدوث تغیر مفھومي للمتعلم على 

  ھومي الثورير المفمستویین؛ المستوى األول یعرف بالتغیر المفھومي التطوري، أما الثاني فیعرف بالتغی
للمعرفة من قبل المعلم من خالل آلیة  )تدریجیة( ویتضمن إعادة بناءأوال: التغیر المفاھیمي التطوري: 

  الجدیدة  )العلمیة( والتوفیق بین مفاھیم الطالب والمفاھیم Assimilation التمثل
 Accommodationویتضمن إعادة بناء المعرفة من خالل آلیة المواءمة ثانیا: التغیر المفاھیمي الثوري: 

أو االستبدال المفاھیمي، حیث یتعلم الطالب مفاھیم جدیدة مناقضة لمفاھیمھ وذلك ضمن شروط 
  )490، 2007زیتون، ( ،معینة

  الشروط الواجب األخذ بھا لكي یحدث تغیر مفھومي:
  استلزام أربعة شروط إلحداث التغیر المفھومي وھي:) 219، (2003زیتون وزیتونأشارا 

 عدم رضا المتعلم عن منظومتھ المفاھمیة التي لم تستطع تفسیر الظاھرة التي یتعامل معھا .1
 معلوماتھ السابقةوضوح التصور الجدید لدیھ بحیث یستطیع ربطھ في شبكة  .2
معقولیة التصور الجدید عند الفرد وقناعتھ بھ، بحیث یبرز لھ دوره في حل المعضالت التي لم یستطع  .3

 المفھوم القدیم حلھا
 جدوى تعلم ذلك التصور ومكانتھ التفسیریة بما یؤدیھ من تطبیقات مختلفة .4

 ،تتحقق لكي یحدث تغیر مفھوميأربعة شروط البد أن  )1998( زیتونيو ) 22، 2014(الریاطيویفضل 
  ذكرھا على الترتیب:ن

 ؛ عدم قبولھ بھایرضى المتعلم عن مفاھیمھ القدیمة أن ال .1
 بمعنى وضوح المفھوم الجدیدوإدراكھ، أن یحقق المتعلم أقل درجة ممكنة من فھم المفھوم الجدید  .2
 مفھومي، وتأثیره حتى یحدث تغیر یجب أن تظھر فائدة المفھوم الجدید لدى المتعلم .3
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دة من خالل تقدیم استبصارات واستكشافات جدی یةؤوالتنب یجب أن تظھر قوة المفھوم الجدید التفسیریة .4
 .)46، 2013ورد في العفیفي، ( لم یستطع تقدیمھا المفھوم الخطأ

وعلیھ یتضح من العرض السابق أنھ یجب توافر كل الشروط السالفة الذكر لكي یحدث تغیر مفھومي، 
بولھ ق -یمكن االستغناء عن كلیھما؛ وعي المتعلم بالمفاھیم واألفكار الخاطئة لدیھ ھناك شرطان الإال أنھ 

  للمفاھیم الصحیحة وقناعتھ بھا.
  ستراتیجیة التغیر المفھومي في البیئة التعلیمیةثالثا: خطوات ومراحل تنفیذ ا

أصبح تحسین نوعیة التعلیم واالھتمام بالبنیة المعرفیة للمتعلمین مطلبا تسعى إلیھ كل النظم التعلیمیة، 
االستفادة و )2014عرابي، ( األمر الذي یشجع على تطبیق استراتیجیات التغیر المفھومي في العملیة التعلیمیة

اع داخل الفصل الدراسي وذلك من خالل إتبمن التطبیقات النفسیة التربویة لھذه االستراتیجیة وتنفیذھا 
  اإلجراءات التالیة:

؛ كأن یعطى للتالمیذ حصر وتصنیف التصورات الخاطئة الموجودة لدى الطالب حول ظاھرة معینة -1
اختبارا قبلیا یكشف عن التصورات الموجودة لدیھم، وعلى ضوئھ یتم التصنیف إلى تصورات صحیحة 

 .وتصورات خاطئة
ییف المادة الدراسیة، بصورة تأخذ في اعتبارھا البنیة المفاھیمیة السابقة للطالب، بما فیھا من تطویر وتك -2

 .مفاھیم خاطئة
تقدیم الخبرات الجدیدة، والمفاھیم المتنوعة داخل الفصل الدراسي حسب طبیعة المفھوم ونوعھ، وفق  -3

 )29، 2006البلبیسي،  (بعض أو جمیع المراحل التالیة:
وتھدف ھذه المرحلة إلى ربط المعرفة السابقة بالجدیدة أو ربط مفاھیم مختلفة مع بعضھا البعض، التكامل:  -أ

ولو لم تكن درست سابقا، ویقوم المعلم ضمن ھذه المرحلة بالشرح وإجراء العروض والمناقشة والتجارب 
 بنیة المعرفیة.وغیرھا لتكامل المعرفة السابقة لدى الطلبة بدمج المعرفة الجدیدة في ال

وتھدف إلى إكساب التلمیذ القدرة على تمییز وإدراك وفھم وتحقیق قبول المفھوم الجدید، والمتعلم التمییز:  -ب
 في ھذه المرحلة بحاجة أن یكتشف أن مفھوما معینا قد یكون واضحا ومناسبا في حالة أكثر تعقیدا.

مفھوم جدید بآخر سابق؛ وذلك نتیجة للخالف الذي وتھدف ھذه المرحلة إلى استبدال تبدیل المفاھیم:  -ج
یتولد لدى المتعلم عندما یجتمع مفھومان أحدھما صحیح واألخر خاطئ، حیث أن ھذین المفھومین لن یكونا 

 معقولین معا، مما یدفع بالمتعلم إلى موازنة المفھومین والخروج من تلك العملیة بالفھم السلیم.
جاد صیغة مالئمة ألبنیة مفاھیمیة مناسبة، یمكن من خاللھا ربط المفاھیم وتعني إیالربط المفھومي:  -د

مقبوال  األساسیة المجردة بخبرات مألوفة ذات معنى، بحیث یصبح المفھوم المجرد من خاللھا معقوال
  .)38، 2012البیاري،  (ومعقوال لدى المتعلم

  عبر القیام بالخطوات األتیة: نھ یمكن إحداث التغیر المفھوميأ )62، 2018(الحشاشبینما ترى 
 .معرفة البنى المعرفیة للطالب وتقسیمھا إلى بنى سلیمة وغیر سلیمة 
 .القیام بتغییر المفھوم الخطأ إلى مفھوم سلیم 
 .القیام بتعزیز المفھوم السلیم لدى الطالب على أن تكون المفاھیم الجدیدة مالئمة لمستوى المتعلم وقدراتھ  

  أن ھیوسن حدد ثالث مراحل للتغییر المفاھیمي ھي: )10، 2015(أبو عصبفي حین ذكر 
یتم فیھا انتزاع المفاھیم البدیلة ومعرفة أسباب : (Diagnosis or Elicitation) مرحلة التشخیص -1

 تشكلھا لدى الطلبة
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وتشمل مدى استخدام المعلم ألسالیب تشجیع تكّون حالة الصراع : (Status Change) مرحلة التغییر  -2
 بین المفاھیم البدیلة الستبدالھا بالمفاھیم األكثر صحة. الذھني

: ویتم فیھا معرفة مدى انعكاس المعرفة السابقة  (Evidence of Outcome)مرحلة نتائج تعلم الطلبة -3
 التي یمتلكھا الطلبة في نتائج تعلمھم لموضوع معین أو أثناءه.

نموذج یتم خاللھ إحداث تغیر  )204، 2014، ورد في منصور، 1984 (وبنفس السیاق قدم ویست وباینز
  مفھومي في ثالث مراحل وھي: 

 وتتمثل ھذه المرحلة في مقارنة المتعلم بأن لدیھ فھما علمیا غیر سلیم لظاھرة ما. مرحلة اإلدراك:  -1
وتتمثل ھذه المرحلة في مقارنة المتعلم للمفھوم الجدید بالمفھوم السابق غیر السلیم مرحلة عدم االتزان:  -2

والذي یوجد في بنیتھ المعرفیة، بحیث یتولد لدیھ التناقض المعرفي، وما یترتب علیھ من خالف مفھومي 
 لدى المتعلم.

وتھدف ھذه المرحلة إلى استبدال التصورات البدیلة بالتصورات العلمیة مرحلة إعادة الصیاغة:  -3
میذ ور الجدید بالنسبة للتالالصحیحة والمفاھیم المتناقضة تعرض في ھذه الحالة، على أن یكون التص

 ر الجدیدأكبر من التصویة ؤتنب احیة التفسیریة ویكون لھ قوةأكثر وضوحا. ویكون أكثر فعالیة من الن
من  تقدم بھ كل إلى نموذج یتم تطبیقھ في البیئة الصفیة یختلف عن ما )31، 2009(وقد أشار البلعاوي

والتسمیة والخطوات، ذكره في أربعة مراحل على ھیوسن، وویست وباینز؛ في مراحلھ من حیث العدد 
  التوالي:

ویتم فیھا فحص البنیة المفاھمیة القبلیة لدى المتعلم واستخدام أسالیب تدریسیة مالئمة مرحلة التھیئة:  -1
 من قبل المعلم تسمح للتالمیذ باستشارة المعلم كلما دعت الحاجة لذلك.

المعلم بتقدیم المفھوم الجدید الصحیح باستخدام أنشطة مختلفة وفیھا یقوم مرحلة عدم االتزان المفھومي:  -2
من خالل تقدیم أمثلة واالستقصاء ثم إجراء مقارنة یستطیع التلمیذ من خاللھا إدراك التصور الخطأ 

 والشعور بمعقولیة ومقبولیة المفھوم السلیم.
ى برات التعلیمیة التي تھدف إلوفیھا یقدم المعلم األنشطة والخمرحلة تدعیم وترسیخ المفھوم الجدید:  -3

 ترسیخ التصورات الصحیحة للمفھوم الجدید.
وفیھا یقوم المعلم بتعریض المتعلم إلى مواقف صفیة وحیاتیة تتطلب مرحلة استخدام واستثمار المفھوم:  -4

 ید في حلھادمن المتعلم استخدام واستثمار المفھوم الج
  یة:راتیجیة التغیر المفھومي من خالل إتباع الخطوات التالوإضافة إلى ماسلف فإنھ یمكننا أیضا تنفیذ است

 یتم رصد التصور الخاطئ في الجزء األیسر العلوي من السبورة والتركیز علیھ .1
 القیام بتشكیك الطالب في المفھوم وإجراء التجارب والعروض للتناقض .2
 الخاطئ على السبورةالتصور ح مقابل الصحی التصوریعرض المعلم  .3
 األدلة والبراھین على صدق المفھوم المقصودتقدیم  .4
  .)23، 2007اللولو، (السماح للتالمیذ باستخدام المفھوم الصحیح في مواقف متعددة لتثبیت الفكرة  .5

تسیر وفق خطوات ومراحل؛ تبدأ بالوقوف  وعلیھ یتضح مما سبق أن استراتیجیة التغیر المفھومي
على التصورات البدیلة لدى التلمیذ مع أخذ المعرفة السابقة في الحسبان، مرورا بإحداث حالة من عدم 
الرضا لھذا المفھوم، وانتھاء بتبنّي مفھوم جدید یحل محل المفھوم السابق، على أن یتسم المفھوم الجدید 

  .)59، 1434الزھراني، ( ذا معنى بالوضوح والفائدة لیكون التعلم
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  خاتمة وتوصیات
سبق عرضھ نخلص إلى أن استراتیجیة التغیر المفھومي من االستراتیجیات التي  وتأسیسا على ما

من أجل  )، أفكار..انتباهمعرفة، إدراك، ( تستخدم في التعلیم والتدریس، بتركیزھا على العوامل الداخلیة
عنده، على أن یكون ھو نفسھ الفاعل الرئیس في ھذه العملیة، وبذلك ھي تختلف عن  السالمة المفاھمیة

  االستراتیجیات التقلیدیة التي یكون فیھا دور المتعلم سلبیا.
جاء في ھذه الدراسة یتبین أن استراتیجیة التغیر المفھومي تتبع عدة إجراءات  وعلیھ بناء على ما

ھو خاطئ وغیر مناسب من أفكار، ومعارف، وتصورات  استبدال كل ما تستھدف بھا البنیة العقلیة؛ من أجل
بدیلة بما ھو مقبول وصحیح. وذلك باعتمادھا على مبادئ وافتراضات النظریة البنائیة التي تركز في مجملھا 
على ضرورة أخذ الخلفیة المعرفیة للمتعلم مع جعل التعلم ذاتیا. وبإتباع جملة من الشروط التي تبرز في 

و ھ لیتي الرفض والقبول؛ رفض المتعلم لمفاھیمھ وتصوراتھ القبلیة. وقبولھ التعدیل والتغییر إلى ماعم
صحیح وصائب، یحدث تغیرا مفھومیا على مستویین األول قصیر المدى والثاني طویل المدى. كما یتبین 

ي إتباع مراحل وخطوات تمثل فأن تطبیقات استراتیجیة التغیر المفھومي النفسیة التربویة في البیئة الصفیة ت
منھجیة تھدف في النھایة إلى تشكیل بنیة معرفیة ومفاھمیة سلیمة لیس فقط من جانب المفاھیم العلمیة 
والمعارف المتعلقة بالمحتوى الدراسي كما أشارت لھا ھذه الدراسة، وإنما تشكیل بنیة معرفیة سلیمة عبر 

  ع المختلفة في الحیاة.اكتساب المفاھیم واألفكار الصحیحة للمواضی
توصلت إلیھ الدراسة الحالیة، وبالرغم من تناول استراتیجیة التغیر المفھومي  وبناء على مجمل ما

  من قبل العدید من الباحثین، إال أنھا مازالت جدیرة باالھتمام وعلیھ نوصي باآلتي:
 المفھوميإجراء المزید من الدراسات التي تبحث في أبعاد استراتیجیة التغیر  .1
 عقد دورات تدریبیة للمعلمین واألساتذة من أجل إكسابھم مھارة تطبیق استراتیجیة التغیر المفھومي داخل األقسام. .2
تبني استراتیجیة التغیر المفھومي في اإلرشاد المدرسي والمھني من أجل تعدیل وتصحیح مفاھیم التالمیذ  .3

 الخاطئة المتعلقة باالختیار الدراسي والمھني.
یف استراتیجیة التغیر المفھومي وفق منھجیتھا في عالج التصورات واألفكار والمعارف الخاطئة توظ .4

      .حول المواضیع المختلفة، الستھدافھا البنیة المعرفیة والمفاھمیة بفاعلیة
  قائمة المراجع

 ،القاھرة ،)2ط( ،تنمیة المفاھیم والمھارات العلمیة لطفل الروضة ،)2008( أحمد، جوزال عبد الرحیم وسالمة، وفاء محمد. 1
  عالم الكتب.

استخدام نموذج التعلم الواقعي في تعدیل التصورات البدیلة للمفاھیم العلمیة  أثر ،)2017( أبو دقة، میرام إبراھیم شریف. 2
  .الجامعة غزة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،لدى طالبات الصف الخامس األساسي واتجاھاتھن نحو العلوم

أثر تطویر استراتیجیة تدریس تستند إلى النظریة المتعددة للتغییر المفاھیمي في  )،2015( أبو عصب، میسان سلیمان. 3
امعة ج ،تغییر مفاھیم طلبة الصف العاشر األساسي حول موضوع األلكنات واأللكینات. رسالة ماجستیر غیر منشورة

  فلسطین. ،بیرزیت
. تصورات األطفال عن الظواھر ذات الّصلة بالعلوم واقعھا واستراتیجیات )1994(أبو الفتوح، حمدي وعبد الحمید، عایدة. 4

  المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع. ،تغییرھا
میة التصورات البدیلة لبعض المفاھیم العلأثر استخدام استراتیجیة المتناقضات في تعدیل ، )2006( البلبیسي، اعتماد عواد. 5

  .غزة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة. الجامعة اإلسالمیة ،لدى الطلبة
یة في تعدیل المفاھیم الریاض أثر استخدام بعض استراتیجیات التغیر المفھومي ،)2009( البلعاوي، حسام سیف الدین محمد. 6

  الجامعة اإلسالمیة: غزة ،البدیلة لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة. رسالة ماجستیر غیر منشورة
أثر استراتیجیة بوسنر في تعدیل التصورات الخطأ للمفاھیم الریاضیة لدى طالبات الصف )، 2012( البیاري، آمال شحدة. 7

 .غزة ،یر غیر منشورة. الجامعة اإلسالمیةالرابع األساسي. رسالة ماجست
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  دار الفكر ،عمان ،)2ط( ،طرق التدریس العامة تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة )،2005( جابر، ولید أحمد جابر. 8
في تحصیل الدراسي  (E5s) فاعلیة برنامج مقترح قائم على نموذج التعلم البنائي ،2016)( جمعة، باسمھ وعمار، سام. 9

  .  140 -43 )،42( 38 ،مجلة جامعة البعث ،التربیة اإلسالمیة واتجاھاتھم نحوهلدى طلبة الصف الثاني الثانوي العام في 
أثر استراتیجیة سكمان في تنمیة مھارات التفكیر الناقد والتغیر المفھومي في  )،2018( الحشاش، فاطمھ أحمد مسلم. 10

  غزة. ،الجامعة اإلسالمیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،لحیاة لدى طالبات الصف الرابع األساسيمبحث العلوم وا
أثر توظیف استراتیجیة الصراع الذھني في التغییر المفاھیمي والتحصیل لطلبة الصف  ،)2013(حصارمة، دانیة سامر. 11

  فلسطین. ،جامعة بیر زیت ،الثامن حول موضوع األمواج والصوت. رسالة ماجستیر غیر منشورة
أثر استراتیجیتي التناقض المعرفي وبوسنر في تعدیل التصورات الخطأ )، 2015( خلھ، أسامة عبد الرحیم محمود. 12

  غزة. ،الجامعة اإلسالمیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،للمفاھیم الفیزیائیة لدى طالب الصف الثامن األساسي
فاعلیة استراتیجیة تدریسیة قائمة على الجمع بین استراتیجیتي نصوص التغییر )، 2007( الخوالدة، سالم عبد العزیز. 13

المفاھیمي في الفھم المفاھیمي وخریطة المفاھیم في فھم طالبات الصف التاسع األساسي لمفاھیم جھاز دوران الدم في 
  .259-200 ،)11، (مجلة العلوم التربویة ،اإلنسان

  .دار صفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،النظریة البنائیة وتطبیقاتھا التربویة ،)2014( الدلیمي، عصام حسن. 14
أثر نموذج درایفر وبوسنر في تصحیح التصورات البدیلة في مادة علم ، )2016( راجي، زینب حمزة وعلي، سعاد یحي. 15

  .141-109 ،51 ،النفس التربوي لدى طالب معھد الفنون الجمیلة. مجلة البحوث التربویة والنفسیة
في تعدیل التصورات البدیلة لبعض المفاھیم  k.W.Lأثر توظیف نموذجي بوسنر و )،2014( الریاطي، فاطمھ محمد. 16

  .ةغز ،الجامعة اإلسالمیة ،رسالة ماجستیر: غیر منشورة ،الریاضیة لدى طالب الصف الرابع األساسي بمحافظة رفح
فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمة على التغیر المفھومي في تعدیل  ،1434)( الزھراني، محمد بن سعید بن مجحود. 17

ر رسالة دكتوراه غی ،التصورات البدیلة عن بعض المفاھیم النحویة لدى طالب الصف الثاني المتوسط واحتفاظھم بھا
  السعودیة. ،جامعة أم القرى ،منشورة

مكتبة طریق  ،التعلیم والتدریس من منظور النظریة البنائیة. )2003(زیتون، حسین حسن وزیتون، كمال عبد الحمید. 18
  عالم الكتب. ،العلم

  دار الشروق. ،عمان ،النظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلوم ،)2007( زیتون، عایش محمود. 20
  مكتبة الرشد ،الریاض ،استراتیجیات التدریس الحدیثة ،)2014( سحتوت، إیمان محمد وجعفر، زینب عباس. 19
فاعلیة نموذج مقترح لتعلیم البنائیة في تنمیة ممارسات التدریس البنائي لدى معلمات )، 2004( السلیم، مالك بنت محمد. 20

العلوم وأثرھا في تعدیل التصورات البدیلة لمفاھیم التغیرات الكیمیائیة والحیو كیمیائیة لدى طالبات الصف األول المتوسط 
  .766 -687، 16، جلة العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیةم ،بمدینة الریاض

وأنموذج بوسنر في تعدیل المفاھیم   Vفاعلیة تدریس العلوم باستخدام خارطة الشكل ،2016)( السویلمین، منذر بشارة. 21
  .595-579 )،2( 43 ،دراسات العلوم التربویة ،الخطأ والتحصیل لدى طلبة الصف الثامن األساسي

مجلة  ،أثر استخدام استراتیجیة التغییر المفاھیمي في احتفاظ الطلبة ببعض مفاھیم الریاضیات ،2012)( الشرع، إبراھیم. 22
  . 32-1)، 9، (دراسات نفسیة وتربویة

  مكتبة األنجلو المصریة، مصر ،التعلم نظریات وتطبیقات ).2012(الشرقاوي، أنور محمد. 23
أثر استراتیجیات التغیر المفاھیمي في تغییر المفاھیم البدیلة المتعلقة بمفھوم )، 2001( الطراونة، محمد حسن علیان. 24

  رسالة ماجستیر غیر منشورة: جامعة مؤتھ ،الطاقة المیكانیكیة لدى طالب الصف التاسع األساسي
بة اضیات البدیلة لدى طلاستراتیجیات التغیر المفھومي وآثارھا في تعدیل مفھوم الری ،)2017( الظفیري، نشمي سعود. 25

  .63-39 )،4(1 ،الصف العاشر األساسي بدولة الكویت. مجلة العلوم التربویة والنفسیة
فاعلیة استخدام نموذج التعلم البنائي في تدریس علم البیان لتنمیة المفاھیم البالغیة  ،)2012( عبد النبي، فاطمة حسني عطا. 26

   .319-286 ،)6(5 ،مجلة كلیة التربیة بالسویس ،علمومھارات التذوق األدبي لدى الطالب الم
ر دار المسیرة للنش ،عمان ،تصمیم التدریس بین النظریة والتطبیق )،2011( العدوان، زید سلیمان والحوامدة، محمد فؤاد. 27

  .والتوزیع
ز مرك ،دبي ،في التدریس النظریة البنائیة االجتماعیة وتطبیقاتھا ،(2016) العدوان، زید سلیمان وداود، أحمد عیسى. 28

  دیبونو لتعلیم التفكیر.
فاعلیة برنامج تدریسي في تصویب بعض المفاھیم الفیزیائیة البدیلة وفق مفھوم التعلم  )،2014( عرابي، حسن محمود. 29

  .سوریا ،جامعة دمشق ،النشط. رسالة دكتوراه غیر منشورة
في تعدیل التصورات البدیلة للمفاھیم التكنولوجیة  K.W.Lأثر توظیف استراتیجیة  )،2013( العفیفي، أماني محمد حسن. 30

  .غزة ،جامعة األزھر ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،لدى طالبات الصف السابع األساسي
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ت البدیلة للمفاھیم العلمیة لدى طالب أثر استخدام نموذج أدي وشایر في تعدیل التصورا، (2015) عمران، محمد خالد. 31
  .غزة ،الجامعة اإلسالمیة ،الصف التاسع األساسي رسالة ماجستیر غیر منشورة

أثر استخدام نموذج بوسنر في إحداث التغییر المفاھیمي واالحتفاظ بھ لدى التالمیذ ذوي  )،2014( غصون، زینب حسین. 32
  سوریا. ،جامعة تشرین ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،في الدراسات االجتماعیة )السطحي والفعال( التعلم

أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعدیل الوسائل المتعددة في تعدیل التصورات البدیلة  )،2007( اللولو، فدوى صبحي. 33
  غزة. ،رسالة ماجستیر: غیر منشورة. الجامعة اإلسالمیة ،للمفاھیم التكنولوجیة لطالبات الصف السادس األساسي بغزة

فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریسیة مقترحة وفق نموذج التغییر  (2011). حمن بن عبد هللا بن محمدرالمالكي، عبد ال. 34
مجلة جامعة الشارقة  )،24 (1- المفھومي في تنمیة مستوى أداء تالمیذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكریم
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 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة بین الخاصة االحتیاجات لذوي الوصول إمكانیة
  المعوقین األشخاص بحمایة المتعلّق 02-09 رقم والقانون

  

Accessibility of the persons with disabilities between the convention on the 
rights of persons with disabilities and the law on the protection of persons 

with disabilities (N° 09-02) 

  

  بیزات صونیة /د
  2سطیف دباغین لمین جامعة – السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة

Sonia19760@gmail.com  
  

  16/05/2021 :القبول تاریخ   31/10/2020 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
 ئةف بحمایة عنیت التي الدولیة النصوص أشمل من اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة تعتبر

 النصوص أھم من المعاقین بحمایة المتعلق 02-09 رقم القانون یعدّ  كما اإلنسان. حقوق منظور من المعاقین
 مسألة يف االتفاقیة مع توافقھ مدى فكرة طرح ما أیضا، الفئة ھذه حمایة غّطت التي الجزائر في القانونیة

 ةوالثقافی واالقتصادیة واالجتماعیة المادیة البیئة إلى الوصول من الخاصة االحتیاجات ذوي تمكین
 الدول قتساب أمام االتفاقیة، من وجوده في أسبق أنھ السیما ،المجتمع في إدماجھم تسھیل قصد یةوالمعلومات

  اإلنسان. حقوق حمایة نحو
 قوقھمح من المعاقین تمكین نحو جیدة خطوة فھو القانون ھذا یتضمنھا قد التي النقائص من بالرغمو
 اإلنسان حقوق بمنظور الفئة ھذه مع التعامل كیفیة على المجتمع تدریب ضرورة مع االتفاقیة، في الواردة

  االجتماعي المنظور عن بدال
   .حقوق اتفاقیة؛ ؛وصول تمكین؛ احتیاجات؛ ؛عاقةإ :المفتاحیة الكلمات

Abstract:  
The convention on the rights of persons with disabilities is the most important 

international text that dealt with disabilities from a human rights perspective, as well the 
handicapped protection law N° 09-02 is considered as the most integral text which cover this 
category; this raises the question of its compatibility with the convention in accessibility to the 
physical, social, economic and cultural environment, and to information and communication, 
to facilitate their social reintegration, especially since it is earlier in its existence than the 
convention, and since states competing in the issue of protecting human rights. 

In spite of the shortcomings that this law may contain , it was a good step towards enabling 
the persons with disability to their rights stipulated in the convention , but with necessity to 
train the society on how to deal with this category from a human right perspective instead of 
the social perspective. 
Key words: Disability; handicap; accessibility; Convention; Rights  
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   مقّدمة:
 من أو والقانونیة، اإلنسانیة الناحیة من سواء خاصة حمایة الخاصة االحتیاجات ذوي فئة تقتضي

 صادیةواالقت االجتماعیة المنظومة إلى باالنتماء والشعور األمن إلى المعاق حاجة بسبب كثیرة أخرى نواحي
 نھام النامیة خصوصا المجتمعات تعاني حیث والعزل، والتنمر التعسف من حمایتھ وضرورة والقانونیة،

 يف باالندماج للمعاق تسمح ال قانونیة وأخرى مادیة وعوائق واإلنسانیة، التقنیة اإلمكانیات ضعف من
 عاقالم المواطن على تصعب التي اإلداریة العراقیل حتى أو منفردة، بصفة العمل أماكن في و المجتمع
 ّولالتج لحریة صارحا خرقا یشكل ما وھو النقل، أو السكنات أو للمدارس التقنیة المساعدة إلى الوصول

 صوصاخ الجزائري، القانون ومنھا الداخلیة، القوانین أو الشأن، ھذا في الدولیة االتفاقیات علیھا تنص التي
  . العالم حول معاق ملیون 650 من أكثر بلغ الذي الفئة لھذه المرتفع العدد أمام

 وتنظم وضعیةال التشریعات تكفلھا التي اإلنسان حقوق أھم المعاقین لفئة الوصول من التمكین ویعتبر
 في والمشاركة ةباستقاللی العیش من الفئة ھذه بتمكین األمر ویتعلق لتنفیذھا، الفعالة اآللیات وتضع جوانبھا

 المساواة قدم ىعل الفئة ھذه وصول إمكانیة تكفل التي المناسبة التدابیر الدول تتخذ حیث الحیاة، جوانب جمیع
 قوالمراف المعلومات وتكنولوجیا النقل، وسائل من المحیطة المادیة البیئة إلى العادیین األشخاص مع

  إلخ. ... والفتات، وطرقات مباني من للجمھور المتاحة والخدمات
 أھمیة 2006 عام المنعقدة 1االختیاري وبروتوكولھا اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة وتشكل

 داتالمجھو بعد وشمولھا تكاملھا ناحیة من سواء وكرامتھم، المعوقین حقوق وتعزیز حمایة مجال في كبیرة
 تشكل أنھا إذ اإلنسان، حقوق ناحیة من أو االجتماعیة، الناحیة من أو المجال، ھذا في لھا السابقة الدولیة
 قانونیةال األھمیة تبرز حیث اإلنسان، بحقوق تتعلق مسألة إلى اجتماعي شأن من اإلعاقة منظور في تحّوال

 االعترافو المعاقین، فئة ضد التمییز وعدم والقضاء القانون أمام المساواة على نّصھا خالل من االتفاقیة لھذه
 نسانیة،اإل والطوارئ الخطر حاالت في وحمایتھم الوصول، وإمكانیة الحیاة، في وحقھم القانونیة باألھلیة لھم

 من تجسیدھا ومحاولة الفئة، ھذه بحقوق للتعریف )30 إلى 10 المادة (من مادة عشرون حوالي وخصصت
   المعاقین. بحقوق تھتم لجنة على بالنص مؤسساتیا األطراف الدول طرف

 بحمایة المتعلق 09-02 القانون صدر حیث ذلك، في سباقا كان الجزائري المشرع بأن یظھر بالمقابل،
 وتماشیھ الجزائري القانون توافق مدى حول الفضول أثار مّما ،20022 عام وترقیتھم المعاقین األشخاص

  لھ. الحقھ كانت االتفاقیة وأن خصوصا حقوقھم، من تمكینھم مسألة في االتفاقیة مع
   الدراسة: من الھدف

 ادیةواالقتص االجتماعیة الحیاة في الخاصة االحتیاجات ذوي فئة دور تفعیل إلى الدراسة ھذه تھدف
 لعوائقل واالقتراحات الحلول وتقدیم وإزالتھا، الوصول إمكانیة أمام العقبات بتحدید وضعیتھم وتحسین

 إن االتفاقیة یوافق بما 02-09رقم القانون ومراجعة تحیین ضرورة ومنھ المطروحة، والقانونیة المادیة
  لذلك. حاجة ھناك كانت

   البحث: إشكالیة
  : التالیة اإلشكالیة نطرح

 حقوق اتفاقیة في ورد بما المعاقین بحمایة المتعلق )09-02( رقم الجزائري القانون التزام مدى ما
   ذلك؟ تفعیل وكیفیة الفئة ھذه حقوق إلى الوصول من التمكین مسألة حول اإلعاقة ذوي األشخاص
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 قّسمت قدو المقارنة. عملیة على أحیانا یعتمد تحلیلیا وصفیا منھجا نتبع اإلشكالیة ھذه على لإلجابة
 لخاصةا االحتیاجات ذوي لفئة التقلیدیة الحقوق إلى الوصول من التمكین معالجة یتم قسمین، إلى الدراسة

 یعرض ديتمھی قسم یسبقھ الثاني، القسم في الحدیثة الحقوق إلى الوصول من والتمكین األول، القسم في
 یفالتعر على الحقوق ھذه مدى لتوقف نظرا والداخلي، الدولي المستویین على الفئة ھذه تعریف تطور

   وتضییقا. توسیعا المستعمل
  والداخلي الدولي المفھوم بین الخاصة االحتیاجات ذوي تعریف التمھیدي: القسم

 شیری التي الدولیة والمواثیق اإلعالنات خالل من قیناالمع فئةب خاصا ااھتمام الدولي المجتمع أبدى
 اصاخ اھتماما ھناك كان بل الماضي، القرن من اتیالستین منذ الفئة ھذه حمایة إلى صریحة بصفة أغلبھا

   .3العربي الصعید على حتى مواثیق عدة في حقوقھا وتحدید وحمایتھا الفئة بھذه
 وكولوالبروت اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق المتحدة األمم اتفاقیة بعقد كلّلت كلھّا الدولیة الجھود ھذه
 تعنى اتفاقیة وأشمل أھم وتعتبر ،12/5/2009 في الجزائر علیھا صادقت التيو ،2006 عام لھا االختیاري

 وإجرائیا. اموضوعیّ الفئة ھذه بتفاصیل
 شملت اإلعاقة" ذوو األشخاص " عبارة أنب االتفاقیة ھذه من األولى المادة من الثانیة الفقرة في وجاء

 لفمخت مع التعامل لدى تمنعھم قد حسیة أو ذھنیة أو عقلیة أو بدنیة األجل طویلة عاھات من یعانون من كل
  4". األخرین مع المساواة قدم على المجتمع في وفّعالة كاملة بصورة المشاركة من الحواجز

 على ةصراح 2016 تعدیل قبل الصادرة الجزائریة الدساتیر تنص فلم الداخلي، المستوى على أما
 التعدیل عكس على ،5النصوص بعض في عاما منھا ورد ما إالّ  الخاصة االحتیاجات ذوي فئة حمایة

 بنصّ  صراحة الفئة ھذه خصّ  -6سابقھ في الواردة العامة النصوص إلى إضافة- الذي 2016 لعام الدستوري
 الحقوق من الخاصة االحتیاجات ذات الضعیفة الفئات استفادة تسھیل على تعمل الدولة بأن فیھ جاء جدید

   .7فریدة دستوریة سابقة وھي االجتماعیة، الحیاة في وإدماجھا طنیناالمو لجمیع بھا المعترف
 شخص أو مراھق أو طفل كل معوقا شخصا یعد " 058-85 رقم الصحة قانون من 89 للمادة ووفقا

 حدوده ونتك بنشاط القیام عن ناتج عجز وإّما فیزیولوجي، أو نفسي نقص إما یلي: بما مصاب مسنّ  أو بالغ
  ". تمنعھا أو عادیة اجتماعیة حیاة دون تحول عاھة وإما البشري، للكائن عادیة

 جنسھ أو سنھ كان مھما شخص كل " ھو المعاق بأن 09-02 رقم القانون من الثانیة المادة في وجاء
 نشاطات عدة أو نشاط ممارسة على قدرتھ من تحد مكتسبة، أو خلقیة أو وراثیة أكثر أو إعاقة من یعاني

  االجتماعیة".و الشخصیة الیومیة حیاتھ في ولیةأ
 ھ،نفس الوقت في إعاقات عدة بین یجمع إذ سابقھ، من وأشمل أوضح الثاني التعریف أن والمالحظ

  ...). عضویة، حركیة، (ذھنیة، أدق فیھ الواردة المصطلحات أن كما
 خلقیة بإعاقة معاق شخص "كل ھو: المعّوق أن على 459-03 رقم المرسوم من الثالثة المادة ونّصت

 كلو العمل، عن يكلّ  عجز إلى وتوحي %100 عجزه نسبة تقدر خطیر معجز مزمن بمرض أو مكتسبة أو
 وظائفھ صابةإ بسبب یةالیوم الحیاة بنشاطات للقیام غیره إلى كلیا احتیاجا یحتاج وضعیة في یوجد شخص
 بعة،األر األعضاء استعمال فاقد أو الفراش، طریح السقیم، مثل الحسیّة العضویة أو الحركیة أو الذھنیة
 مع عمیق ذھني بتأخر والمصاب ...)،نفسھ الوقت في الكلي العمى (الصم، الحسیة اإلعاقة ومتعدد

  مجتمعة". اضطرابات
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 أوردھا التي التعاریف أن ویبدو ،09-02 القانون من الثانیة المادة في ورد لما مكّملة المادة ھذه إن
 ذإ اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة في ورد مما وأدق أشمل الفئة ھذه بخصوص الجزائري المشرع

 ھامصدر كان مھما اإلعاقة أنواع جمیع ویشمل نفسھ، الوقت في إعاقات عدة وجود إمكانیة التعریف یشمل
 العصبیةو البدنیة اإلعاقة تشمل والتي " حركیة " إعاقة لمصطلح وباستعمالھ مكتسبا؛ مأ خلقیا أم وراثیا
 القانون قسب رغم المعاق صفة في تفّصل لم التي االتفاقیة عكس على الفئة ھذه في وّسع قد یكون أیضا،

 اتھاالتزام خالل من الفئة ھذه تجاه دائما ملتزمة كانت الجزائر أن على یدل وھذا سنوات، بأربع لالتفاقیة
 لعالميا كاإلعالن الفئة، ھذه إلى اإلشارة تضمنت التي اإلنسان بحقوق الخاصة الدولیة باالتفاقیات العامة
 وقبالحق الخاص الدولي والعھد والمدنیة السیاسیة بالحقوق الخاص الدولي والعھد )1948( اإلنسان لحقوق

   .10الّصلة ذات فاقیاتواالت واإلعالنات )1966( واالجتماعیة االقتصادیة
 لحدیثةا التربویة االتجاھات بعض دعت حدیثة واجتماعیة نفسیة بحوث فرضتھا وألسباب ھأن ورغم

 ذلكل وما باإلعاقة الوصم عن تعبّر كونھا ،اإلعاقة عن بدال الخاصة االحتیاجات ذوي مصطلح استخدام إلى
 األشخاص حقوق اتفاقیة وال المذكورة، مزایاه رغم 09-02 القانون ال فإنھ المعاق، على سلبیة نفسیة آثار من

 ذوو "األشخاص ھو بدیل جدید مصطلح استعمال إلى تدعو حدیثة نزعة ھناك بل ،11استعملتھ اإلعاقة ذوي
   .12التعلیمیة" االحتیاجات

 اتنشاط كل في اإلعاقة ذوي األشخاص لمشاركة السبیل ھو الحقوق إلى الوصول تسھیل ویعتبر
 ھو ما منھا الحقوق ھذه إدماجھم. قصد والترفیھیة والریاضیة والثقافیة واالقتصادیة االجتماعیة المجتمع

 الحدیثة تالمجتمعا بتطور مرتبط مستحدث ھو ما ومنھا للمعاقین، االجتماعیة الحمایة بتطور مرتبط تقلیدي
 مدى فما ماتیة،والمعلو والسیاسیة االقتصادیة الجوانب تسییر في المجتمع فئات لجمیع التشاركیة والسیاسة

   المجاالت؟ مختلف في الوصول تسھیل بمعاییر الجزائري القانون التزام
  التقلیدیة الحقوق من التمكین :األول القسم

 في لحقكا حقوق، من االجتماعي التمكین یتضمنھ أن یمكن ما جمیع للمعاق التقلیدیة الحقوق تشمل
 تلفومخ السكنو النقل إلى المعاق ووصول والتقاعد، ،االجتماعي والضمان والتشغیل، والمنحة التعلیم

  والعدالة. والخدمات والمباني المرافق
 األطراف الدول اتخاذ ضرورة اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة من 9 المادة في جاء وقد 
 المحیطة، مادیةال البیئة إلى غیرھم مع المساواة قدم على المعاقین وصول إمكانیة تكفل التي المناسبة التدابیر
 والمباني والریفیة الحضریة المناطق في والخدمات والمرافق واالتصاالت والمعلومات النقل ووسائل

 إمكانیة ھیئةلت توجیھیة ومبادئ دنیا معاییر ووضع وإزالتھا، والمعوقات العقبات تحدید تشمل والتي والطرق،
 لبشریةا المساعدة أشكال وتوفیر للجمھور المتاحة واألماكن العامة المباني في الالفتات وتوفیر الوصول

 الحقوق بتفاصیل 30 إلى 10 من المواد جاءت بعدھا اإلشارة). للغة مفسرون أخصائیون، قراء، (مرشدون،
  إلیھا. الوصول المعاقین لفئة یمكن التي الموضوعیة

 تلك نص یشبھ ما على العامة، األحكام إطار في ،09-02 القانون من الثالثة المادة أكدت بالمقابل،
 لتعلیما وحق الّصحي، بالمجال المتعلقة الحقوق تناولت عدة فقرات في االتفاقیة في الواردة كلّھا المواد

 يف وحقھم لھم، شغل مناصب بتوفیر المعوقین وإدماج واالجتماعیة، االقتصادیة الحیاة في والمساھمة
 تسھیل كیفیات ویحدد 455-06رقم التنفیذي المرسوم لیصدر المحیط، مع والتكیف والترفیھ، الریاضیة
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 أنھ خصوصا إیجابي أمر وھو ،13الثقافيو االقتصاديو واالجتماعي المادي محیطھم إلى المعاقین ولوص
  اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة على الجزائر مصادقة قبل صدر

 كثیرة بقةسا دراسات لوجود الدراسة ھذه في الفئة ھذه وتأھیل التعلیم في الحق تجاوز تم فقد ولإلشارة
  تفصیال. الجانب ھذا تناولت

 اإلعاقة إثبات من لھ البد للمعاق )09-02( القانون یمنحھا التي المكتسبة االمتیازات من ولالستفادة
 الحمایةب المكلفة الوالئیة المصالح لدي باإلعاقة التصریح یعتبر إذ ،14األولویة بطاقة على حصولھ طریق عن

   .15باإلعاقة كاذب تصریح كل على ویعاقب إلزامیا االجتماعیة
 ذيوال الخاصة، االحتیاجات لذوي االجتماعیة المساعدة حق في خاصة االجتماعي التمكین ویتمثل

   أھمھا: حقوق عدة في أساسا یظھر
 ضرورة على اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة من 28/1 المادة نّصت المنحة: في الحق -1

 اتخاذ وضرورة والمسكن، والملبس الغذاء من یكفیھم بما وأسرھم للمعاقین الئق معیشي بمستوى التمتع
 سھانف المادة من الثانیة الفقرة من ج البند في وجاء الحق. ھذا لتعزیز المناسبة الخطوات األطراف الدول

 اتالنفق لتغطیة الدولة تقدمھا التي المساعدة من الفقراء اإلعاقة ذوي األشخاص استفادة ضمان ضرورة
 على بنّصھا 09-02 القانون من 5 المادة ذلك في سبقتھا وقد المالیة. المساعدة فیھا بما باإلعاقة المتعلقة
 من 7 ادةالم حّددتھا مالیة منحة و/أو بھم التكفل في تتمثل اجتماعیة مساعدة من دخل بدون المعاقین استفادة
 كیفیة لیبیّن 45-03 رقم المرسوم جاء التي المادة وھي أدنى، كحد دج 3000 عن تقل بأالّ  نفسھ القانون
 100 عجزھم بةنس تبلغ الذي المعوقین كبار تشمل بأنھا إلیھا اإلشارة سبقت التي الثالثة مادتھ في تطبیقھا

  دخال. یملكون وال األقل على سنة 18 البالغین ،%
 العاھات ذوو ،% 100 عن عجزھم نسبة تقل الذین أي ذلك، دون ما المعاقین األشخاص أّما

 المتكفلة األسر أو ألقل،ا على سنة 18 سنھم یبلغ الذین والمكفوفین معجز، أو مزمن بمرض والمصابین
 لھذه أخرى بصیغة 45-03 المرسوم من 5 المادة خّصتھم فقد دخل، بدون معوقین أشخاص عدة أو بشخص
 االجتماعي. بالتأمین المرتبطة االمتیازات إلیھا یضاف دج، 1000 قدرھا الجزافیة المنحة

 عم لتكییفھ وترقیتھم المعاقین األشخاص بحمایة المتعلق 09-02 رقم القانون لمراجعة مبادرة وفي
 القانونیة ةللمنظوم تحیین إطار في الراھنة للمتطلبات واستیعابھ اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة أحكام

 والمنح، اقةاإلع بطاقة خاصة االجتماعیة واآللیات البرامج برقمنة منھا تعلق ما السیما الفئة، لھذه والتنظیمیة
 تتكفل أن على جزائري، دینار آالف 10 إلى المنحة قیمة رفع الذي 27316-19 رقم التنفیذي المرسوم صدر
  .17المضمون األدنى الوطني األجر من % 5 بـ المقدرة االجتماعي الضمان اشتراكات بدفع الدولة

 عجزھم نسبة غتبل الذین فقط ھم منھا المستفیدین أن لوال للمعاقین ھاما مكسبا المنحة مبلغ رفع ویعتبر
 فال ،18مستفید ألف 264 یقارب ما أي دخال، یملكون وال األقل على سنة 18 العمر من البالغین ،100%
 یحرم ماك .االجتماعیة العدالة فیھ تغیب تمییزّیا قرارا یجعلھ قد مما منھ، االستفادة % 80 بنسبة لمعاق یمكن

 منھ أكثر سیاسي ھو القرار ھذا أن في یشكك البعض جعل ما سنة، 18 سن دون ھم من المنحة ھذه من
 عتبری الذي االجتماعي اإلدماج خصوصا المعاق مطالب بقیة یثبط أن شأنھ من متسّرع قرار وأنھ اجتماعي،

 یاتآل عن البحث خالل من علیھ التركیز ینبغي كان ما وھو إعاقاتھم، اختالف على المعاقین أمام عائق أھم
 البعض تقدیر حسب الجزائر في المعاقین عدد أن خصوصا ،19نفسھ على االعتماد من المعاق تمّكن واقعیة

 جھة ومن جھة، من الدولة من خاصة میزانیة یتطلب ،20جدا كبیر رقم وھو معاق، مالیین ثالث حوالي ھو
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 الحد إلى لتص لم وأنھا ،للمعاق والتعلیمیة واالجتماعیة الطبیة لالحتیاجات كافیة غیر المنحة ھذه تظل ثانیة
  العمومي. الوظیف في المطبق المضمون لألجر األدنى

 القصورو العجز لتقییم جدید طبي دلیل اعتماد عن المرأة وقضایا الوطني التضامن وزارة أعلنت وقد
 دولي فتصنی إلى تستند اجتماعیة" طبیة "مقاربة إلى المعاق یخضع حیث الخاصة، االحتیاجات ذوي لدى

 جتماعیةاال العدالة مبدأ وتحقیق الحقیقیین، مستحقیھا إلى الخدمات وصول لضمان /اجتماعينفسي طبي،
 یعاد حین األقل، على جزئیا المشكلة حل في ذلك یساھم ربما .21اإلعاقة نسبة لتحدید جدیدة معاییر باعتماد
  جدید. من المنحة لھذه أحقیتھم في النظر وبالتالي المعاقین تصنیف
 ذوي األشخاص حمایة اتفاقیة من 27 المادة في جاء االجتماعي: والضمان التشغیل في الحق -2
 ،اآلخرین مع المساواة قدم على العمل في المعاقین األشخاص بحق األطراف الدول اعتراف ضرورة اإلعاقة

 وظیفالت شروط حول اآلخرین مع المساواة قدم على التشریعات سن طریق عن وتعزیزه الحق لھذا وحمایتھا
 النقابیة، الحقوق وممارسة ر،األج وتقاضي ة،والصحیّ  اآلمنة وظروفھ واستمراره والعمل، والتعیین

 شجیعھموت كالحوافز، مناسبة تدابیر واتخاذ سیاسات انتھاج خالل من والخاص العام القطاع في وتشغیلھم
 بدایة 09-02 رقم القانون في أیضا علیھ النص ورد ما وذلك العمل، سوق في المھنیة الخبرات اكتساب على
 امتحان أو اختبار أو مسابقة من إعاقتھ بسبب مترشح أي إقصاء یمكن ال إذ ،29 المادة إلى 23 المادة من

 اللجنة تقوم حیث ،22إعاقتھ مع الوظیفة تنافي عدم ثبت إذا غیرھا أو عمومیة بوظیفة االلتحاق لھ یتیح مھني
 األشخاص بالاستق في تساھم التي والمصالح المؤسسات بتعیین المھني والتوجیھ الخاصة للتربیة الوالئیة
 یمكنھم وال الصحیة، لحالتھم مالئمة ووظائف عمل مناصب عن لھم والبحث مھنیا، وإدماجھم المعاقین
 بنفس المعاقین العمال تثبیت ویتم .23یشغلوھا أن یمكنھم التي المناصب لھم وتحّدد شاق، مھني نشاط ممارسة
 أصیب موظف أو عامل أي تصنیف إعادة المستخدم على نویتعیّ بل ،24اآلخرین على المطبقة الشروط

 بالترقیة امالقی وكذا مؤھالتھ، تحسین قصد التدریب إعادة فترة بعد لدیھ مالئم آخر عمل منصب لتولّي بإعاقة
  .25بمناصب منھم للمتمتّعین اآللیة

 لألشخاص المناصب من األقل على %1 نسبة صیخصّ  أن مستخدم كل على یجب لذلك، وتطبیقا
 االتفاقیات إطار في إعانات تلقیھم وإمكانیة تحفیزیة، بتدابیر وخّصھم عامل، بصفة لھم المعترف المعاقین

 لىع مجبرا المستخدم سیكون وإال االجتماعي، الضمان وھیئات اإلقلیمیة والجماعات الدولة تبرمھا التي
 أشكال إنشاء وإمكانیة بل ، 26وترقیتھم المعوقین حمایة نشاط تمویل صندوق حساب في یرصد مالي اشتراك

 حمیةالم الورشات عبر السیما والبدنیة، الذھنیة وقدراتھم ودرجتھا إعاقتھم طبیعة مع مكیفة عمل تنظیم
   .27المھني إدماجھم وسرعة أدائھم لترقیة المنزل في العمل توزیع ومراكز

 اقین،المع جمیع دمج عن وعاجزة العملیة الناحیة من التطبیق وصعبة جدا قلیلة تعتبر %1 نسبة إن
 حتى عامل مئة من أكثر على تحتوي التي الكبیرة المؤسسات في فقط بالعمل لھم السماح یفترض بذلك إذ

   .28الخاصة االحتیاجات ذوي من واحدا عامال یشغل أن للمستخدم یمكن
 یاتالجمع بعض طالبت ذلك من وبالرغم عملیا، النسبة بھذه غالبا یلتزمون ال المستخدمین أن كما

 ىعل الحاصلین عدد أن السیما ،عمل فرصة على الحصول من المعاقین جمیع لتمكین %7 إلى النسبة رفع
  .29مستمر تزاید في العلیا الشھادات

 أصحاب على المفروض العمل لعروض دنىاأل الحد رفع منطقیا یبدو قد األساس ھذا وعلى
 على خاص جھاز ووضع ،)األقل على %3 إلى( العمل سن في معاقینلل المخصصّ  واإلدارات المؤسسات
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 ھذهل االقتصادیة والمؤسسات العمومیة اإلدارات احترام مدى لمتابعة العمل لوزیر الوزاریة الدائرة مستوى
 التربیة اتقطاع مع بالتعاون المحلیة التشغیل وكاالت مستوى على العمل عروض طریقة تحسین مع النسب،
  المھني. والتكوین العالي والتعلیم

 المعاقین ئةف توظیف على العمل أرباب حمل بكیفیة تعلّقھ قدر النسبةب یتعلق ال اإلشكال أن ویبدو
 تھم،إعاق مع المتالئمة الوظائف من المعاق استفادة بأحقیة المجتمع ولدى لدیھم الوعي درجة رفع وضرورة

  القانون. علیھ نصّ  كما
 ةالخاص االحتیاجات ذوي لألشخاص الفرص تكافؤ بشأن العامة المتحدة األمم قواعد أن رغم وعلیھ،

 تخلیھاب الفكر في مھمة تحّول نقطة شكلت أنّھا إذ اإلعاقة، سیاسیة مجال في تقّدما اإلنسان حقوق أدوات أكثر
 للّدول قانونا ملزمة لیست القواعد ھذه أن ورغم الحقوق؛ على قائم نھج إلى لإلعاقة االجتماعي النھج عن

 یخلق ھألن مشكلة یشّكل " نفسھ المجتمع" حیث مقترب نحو متجھة تتغیّر اإلعاقة سیاسة أن إالّ  األعضاء،
   .30لفرصا تكافؤ من الكاملة واالستفادة االجتماعیة، الحیاة في الكاملة المشاركة من المعوقین تمنع عراقیل

 من یھمتمكن قصد المعاقة الفئات بعض وتكوین تدریب جزئیا، ولو المشكلة، لتلك كحل ویُقترح
 الفئة. ھذهب التوعیة في دور من المدني المجتمع وأفراد للجمعیات وما منتجة، بمشاریع أنفسھم على االعتماد

 المتعلق 12-83 رقم القانون في خاصة أحكام من یستفیدون المعاقون العمال أن إلى اإلشارة وتجدر
 ال الحالة ھذه وفي 31سنّھم، كان مھما اإلعاقة بسبب العمل مواصلة علیھم استحال حالة في یحمیھم بالتقاعد

 التقاعد قانون تعدیل یمس ولم .سنة 20 عن المعاش لحساب المعتمدة السنویة األقساط عدد یقل أن یجوز
 دیلتع لمشروع اقتراح ھناك بالمقابل، لكن الخاصة، االحتیاجات بذوي المتعلقة األحكام ھذه 201632 لعام

 لسنواتا في نسبیا العمل سوق لتحریر جدیدة بشروط المسبق التقاعد بعث وإعادة 15-16 رقم التقاعد قانون
 الخمسین سن بلوغ عند المسبق التقاعد من الخاصة االحتیاجات ذوي استفادة إمكانیة فیھ جاء حیث المقبلة،

 ھي 12-83 القانون من 9 المادة ألیست مصلحتھ. في ذلك كان إذا ما السؤال عندئذ ویطرح كاملة؛ سنة
 تحیلیس ال الذي للمعاق موجھ التعدیل ھذا أن أم التقاعد؟ من الستفادتھ المعاق سن یسقط حیث لھ، أصلح
   اإلعاقة؟ بسبب العمل مواصلة علیھ

 ھ،جعل في تساھم متنوعة اجتماعیة حمایة آلیات على الجزائري االجتماعیة الحمایة نظام ویشتمل
 مالوش األوسط الشرق في بقریناتھا مقارنة كرما األنظمة أكثر من القانونیة، األحكام حیث من األقل على

 القطاع في الصحیة (الرعایة العینیة المزایا إلى الوصول ویوفّر المساھمة، على یقوم نظام أنھ إذ إفریقیا،
 فرعي بنظام یستكمل النظام ھذا البطالة). األمومة، الصحة، (تغطیة النقدیة المزایا عن فضال العام)،

  المرأة. وقضایا واألسرة التضامن لوزارة یخضع ،االجتماعي للمساعدة
 جتماعیا.ا علیھم المؤّمن غیر للفقراء العامة الصحة شبكة في العینیة المزایا إلى الوصول یشمل وقد

 ماجاإلد إلى تھدف التي اإلیجابیة العمل وتدابیر الّدعم خدمات من عددا االجتماعیة الحمایة نظام یوفر كما
  أھّمھا. بین نم المعاقین فئة تعتبر والتي االجتماعي، االستبعاد لخطر المعّرضة للفئات والمھني التعلیمي

 ویمتد سنة، 17 سن حتى لألطفال أسریة منح دفع إمكانیة الجزائري االجتماعي التأمین نظام ویوفر
   33المستفید. طرف من األھلیة شروط من جملة مراعاة مع الشباب، اإلعاقة ذوي حالة في سنة 21 إلى

 اقینالمع إدماج االجتماعي اطالنش مصالح في ممثلة الدولة على یقع عاطلین، أم عاملین كانوا وسواء
 نم فیستفیدون الخاصة، الفئات من باعتبارھم االجتماعي الّضمان منظومة في اجتماعیا المؤمنین غیر

 یمكنھم ماك الرشد، سن بلوغھم بعد حتى والدواء والجراحیة) الطبیة التكالیف (تغطیة العالج عن التعویض
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 ناعیةاالصط األعضاء على كالحصول الفئة، لھذه الصندوق یمنحھا التي االمتیازات مختلف من االستفادة
 المھنيو الوظیفي التأھیل (إعادة الطبیة المتابعة ومواصلة االجتماعیة العملیات وإجراء المتحّركة والكراسي

 لحّصةل العمومیة الھیاكل كل مستوى على العالج مجانیة من الفئة ھذه تستفید حیث ،34أخرى) أمور بین من
 التكالیف تكون أن بشرط ،35االجتماعي للضمان ةزافیالج المالیة والمساھمة الدولة میزانیة من تُمّول التي

 یمكنھا يالت اإلعاقة، بطاقة بعد "الشفاء" بطاقة على الحصول یجب ولذلك العامة. الصحة شبكة في متوفرة
  والمعّدات. واألدویة الطبیة للرقابة كاملة تغطیة إلى تؤدي أن

 تاآللیا ھذه خالل من الوالدین ألحد االجتماعي التأمین في المعاقین األطفال تضمین یتم ما وعادة
 البطاقة لبط تقدیم أیضا یمكن والدیھم، تأمین یتم لم الذین القصر األطفال حالة وفي .االجتماعیة للمساعدة

 المساعدات على الحصول الجزائر في معاق شخص ألي یمكن خاللھا من والتي المعاق، للطفل مباشرة
 تخفیض على 2002 المالیة قانون نصّ  كما للمعاقین. والملحقات لألجھزة الوطني المكتب یوزعھا التي الفنیة

 2008 ةلسن التكمیلي المالیة قانون وأعفى أخرى، فنیة مساعدات على للحصول المضافة القیمة ضریبة
 دینار ألف 20 یتعدى ال الذي الشھري الدخل لذوي اإلجمالي الدخل على الضریبة من األجراء المعاقین
  .36جزائري

 خالل من األولویة إعطائھ مع الغیر قبل من الدفع نظام بتطبیق قام االجتماعي الضمان أن كما
 حیث الخاص، القطاع من العالج ومقدمي االجتماعي الضمان ھیئات بین المبرمة النّموذجیة االتفاقیات

 یتم اتعالج لّعدة بالنسبة ویسري العالج، لمصاریف المسبق الدفع من المریض بإعفاء النظام ھذا یتمیز
 األعضاءو القلب، جراحة الدم، تصفیة بینھا من ،االجتماعي الّضمان مصالح قبل من كاملة بصفة بھا التكفل

  للمعاقین. االصطناعیة
 مارسةم علیھم یتعذر مزمن مرض أو عاھة بسب أكثر أو لولد الكافلة للعاملة یمكن ذلك، إلى باإلضافة

 طیلة على )13-83 رقم القانون من 8 (المادة التقاعد لقانون وفقا تستفید أن أعمارھم كانت أیّا مأجور نشاط
 دودح في وذلك ولد، كل عن واحدة سنة أساس على التقاعد سن في تخفیض من األقل على سنوات تسع

   .37سنوات ثالث
 وعطال بالغیاب، رخصا معوق عامل كل مسّبب، طبي رأي على بناء المستخدمة، الھیئات تمنحو
 على عدیلت إدخال وإمكانیة الطبیة، المعاینات بإجراء لھ والسماح الوظیفیة تربیتھ إعادة في یستغلھا خاصة
 توصیة لىع بناء عملھم، مناصب مع بعد یتكّیفوا ولم النقاھة طور في ھم الذین المعوقین بعض عمل توقیت
   .38المستخدمة للھیئة التابع العمل طبیب

 أو كساحب مدنیة بصفة المصابین المدنیین المعاقین لألشخاص یمكن والسكن: النقل إلى الوصول -3
 رافاألط أو الطرف كان مھما (و) صنف من سیاقة رخصة على الحائزین حركیا المعوقین أو الرجلین، بتر

 خمس كل اقتناء ،39الخارجیة التجارة مراقبة إجراءات وبدون والرسوم الحقوق من اإلعفاء مع المعاقة،
 سعة تفوق ال قوة ذات خصیصا، مھیأة )3( سنوات ثالث عمرھا یتجاوز ال جدیدة سیارة )5( سنوات

 تسیر التي للمركبات بالنّسبة 3سم 2000و بالوقود، تسیر التي للمركبات بالنسبة 3سم 1600 سطوانتھاأ
 الصحة ةمدیری تأشیرة تحمل اإلقامة محل للوالیة الطبیّة اللّجنة تسلّمھا طبیّة شھادة استظھار بعد بالمازوت،

  .40إدماجھم وسرعة تنقلھم عملیة یسھل ما الجمارك، مكتب لدى الملف ویوضع نفسھا، للوالیة والسكان
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 سببب الشكاوى من العدید الّشریحة ھذه بمصالح تعني التي والفدرالیات الجمعیات وجھت ذلك، رغم
 وم،الرس من إعفاءھم ترفض الجزائریة الجمارك أن بحجة السیارات بیع وكاالت طرف من ملفاتھم رفض

   .41القانونیة النصوص رغم
 تسعیرات من %50 بنسبة تخفیض و/أو الحضري النقل مجانیة من المعاقون األشخاص ویستفید

 أماكن من %4 ونسبة الوسائل ھذه في أماكن لھم وتخصص ،42والجوي البري والنقل الحدیدة بالسكك النقل
 االجتماعي التضامن وزارة تسییر میزانیة وأن ؛43مرافقھ أو قالمعا للشخص العمومیة المواقف في التوقف

 المعنیین عاملینالمت مع عقود بإبرام وتقوم بل والتخفیض، المجانیة على المترتبة بالنّفقات تتكفل التي ھي
  .44بھا المعمول والتشریعیة التنظیمیة األحكام إطار في المسافرین بنقل

 اطبق المرسوم ھذا ألحكام مخالفة كل معاقبة على النص من بالرغم أنھ حیث ذلك، غیر الواقع لكن
 لھمنق یرفضون الحافالت) األجرة، (سیارات للنقل المخّصصة المركبات أصحاب أن إال ،45العقوبات لقانون
 بحلتص تكییفھا صعب المعاقین سیارات وأن المتحركة، بالكراسي خاصة األماكن امتالكھم عدم بحجة

   اإلعاقة. ودرجة لنوع وفقا للقیادة صالحة
 مكیّف سكن على الحصول في الحق إن والخدمات: والسلع والمرافق المباني إلى الوصول -4
 تمتعوال مستقل بشكل والعمل العیش من المعاق لتمكین أساسي جانب ھو نيالمبا إلى الوصول وتسھیل
 لالدو في الفئة ھذه بحقوق االھتمام مدى لتحدید ھاما مؤشرا اإلسكان یعتبر حیث األساسیة، بالحقوق
  المتقدمة.

 وبرنامج 2020 العالم سكان " بعنوان المتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار صدر وقد
   .46اإلعاقة ذوي األشخاص لتقییم ومؤشرات جدیدة إحصائیات لوضع " السكني التعداد

 االجتماعیة السكنات وشراء إیجار مبلغ تخفیض من %100 بنسبة الجزائر في المعاقون ویستفید
 تتعلق إطاریة اتفاقیة السكن وزیر مع التضامن وزارة وقعت وقد ،47اإلقلیمیة الجماعات أو للدولة التابعة

 بمنح سمح الذي للجمھور، المفتوحة والتجھیزات المبني المحیط إلى المعاقین األشخاص وصول بتسھیل
 الذي 45548-06 رقم التنفیذي المرسوم من الثامنة للمادة تطبیقا األرضیة، بالطوابق مكیّفة مساكن المعاقین

 تشمل 49نیةتق مقاییس إلى العمومیة واألماكن البنایات وتھیئة الھندسیة الترتیبات خضوع ضرورة على أّكد
 ساتوالمؤس الّسكني، االستعمال ذات والمحالت العمومیة والمرافق واإلدارات المؤسسات تأوي التي المباني

 لّثقافیةا للنّشاطات المخّصصة واألماكن والصحیة الدینیة والبنایات المھني، والتكوین والجامعیة المدرسیة
 التأمین، وشركات المالیة والمؤسسات والبنوك التجاري االستعمال ذات والفضاءات والترفیھیة، والریاضیة

 قلالن ومرافق ووسائل ومنشآت والمسالك، واألرصفة والمعوقین بالراجلین الخاصة الممّرات وتكییف
   .50الجماعي والنقل للمسافرین

 والتھیئات والتجھیزات البناءات شروط دفتر تضمن ضرورة على 51المرسوم ھذا تأكید ورغم
 أثناء ھاومراقبت البناء رخص طلبات دراسة أثناء مراقبتھ تتم إلیھا المعاقین وصول تضمن أحكاما العمومیة
 التيو حركیا، المعاقین جمعیات فدرالیة أجرتھا لدراسة وفقا أنھ حیث یعاني، الزال المعاق أن إالّ  اإلنجاز،

 فائدةل مھیّأة غیر الجزائر في العمومیة والمؤّسسات األماكن جل فإن الوطني، المستوى على جمعیة 80 تضم
 لتيا المتقدمة الدول عكس على محترم، غیر المعماري التقییس أن أي (حركیا)، الخاصة االحتیاجات ذوي

 یسجل إذ ،52المعاقین لخدمة المكیف العمران مجال في الدولیة للمقاییس المطابقة غیر المشاریع فیھا تُقبل ال
 في محدودة الدولة مھارات ألن )،système en boucle à induction( الحث حلقة أنظمة مثل المعدات غیاب
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 وتوفیر وصولھم بإمكانیة المتعلقة الجدیدة اإلنجازات جمیع بمراجعة تعزیزھا یجب ولھذا المجال، ھذا
 .53ذلك لتحقیق الكافیة الموارد

 المنتج تصمیم بسبب واالستجمام للترفیھ العامة األماكن من اإلعاقة ذوي األشخاص استبعاد یتم وقد
 ینالذ لألشخاص الصوتي الوصف أو للصم، الترجمة أو اإلشارة لغة كغیاب إلیھ، الوصول یتعذر الذي

 قانون مالءمة مدى في البحث عند المعاقین األشخاص احتیاجات تجاھل ویتم الرؤیة. ضعف من یعانون
 شرھان یتم المصاعد) المحیطات، (الحافالت، الموحد السوق تنسیق مادة في المشاریع من والكثیر معیّن،

  الفئة. ھذه مراعاة دون
 البعید لمدىا على الجزائر ستضع إلیھا للوصول قابلة غیر المنتجات تجعل التي التصمیم معاییر إن

 تعلقت ألسباب أعلى وصول معاییر منتجاتھم تتّبع حیث الدولیین، بمنافسیھا مقارنة محرج وضع في
 ال تجالمن تصمیم مرحلة في اإلعاقة ذوي األشخاص وصول االعتبار في واألخذ التشریعیة. بالمتطلبات

 نیكو حین في اإلجمالیة، التكلفة إلى األكثر على %5 إلى %2 من ألكثر زیادة أو إضافیة تكالیف أي یحمل
 اراالعتب بعین تؤخذ لم المعاقین فئة بأن االعتقاد على البعض حمل ما ،54مكلّفا خاصة منتوجات خط إنشاء

 تنفیذیةال المراسیم وغیاب والبرامج، السیاسات ومقترحات التوجیھیة المبادئ في األحیان من الكثیر في
 الفئة، ھذه عمل أماكن في والتقنیة البشریة المساعدات ونقص ،09-02 رقم القانون في ورد ما لكل المطبقة

  اإلداریة. الحواجز بسبب إلیھا الوصول وصعوبة
 كفالة ضرورة اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة من 13 المادة في جاء العدالة: إلى الوصول -5

 لفعالةا ومشاركتھم اآلخرین، مع المساواة قدم على القضاء إلى اللجوء تیسیر االتفاقیة في األطراف الدول
 ضمنھم ومن العدالة، مجال في للعاملین المناسب والتدریب الدعوى، مراحل جمیع في خاصة كشھود

  الّسجون. وموظفي الشرطة
 ست مستوى على العدالة عصرنة إطار في الخاصة االحتیاجات لذوي الموجھ البرنامج انطلق وقد
 قضائي، مجلس 27و محكمة 193 على تعمیمھ منتظرا وكان نموذجیة، مشاریع باعتبارھا قضائیة مؤسسات

   .2015 سنة نھایة قبل عقابیة مؤسسة127و
 والمنظمات الجمعیات من وعدد أخرى حكومیة وھیئات وزارات إشراك على العدل وزارة وتعمل

 لقانونیةا المعلومة إلى الوصول من وتمكینھم الحتیاجاتھم، وفقا العدالة قطاع مؤسسات تكییف بھدف المھتمة
 القضائیة والمجالس المحاكم كتزوید مادیة، إجراءات عدة خالل من بھا المطالبة وكیفیة حقوقھم ومعرفة
 للراحة تقاعا تخصیص أو باإلشارات االتصال لغة یتقنون موظفون علیھا یشرف خاصة وشبابیك بممرات

  بالمحاكم). التمریض (قاعات لھم الصحیة التغطیة وضمان مكیفة، واالستقبال
 تمّ و المكفوفین، األشخاص تصرف تحت البراي بخط مكتوبة ووثائق إداریة استمارات وُوضعت 
 قضاء مجلس في تفعیلھا تم اإلجراءات ھذه البكم. الصم مع للتواصل اإلشارة لغة في ضبط كتاب تكوین

   55الفئة. بھذه خاصة بمعدات المحاكم بعض تزوید وتم الجزائر، قسنطینة، وھران،
 نيالمد القانون في علیھا المنصوص الخاصة االحتیاجات لذوي أیضا المكفولة الحقوق ضمن ومن

 أو مالصم بسبب إراداتھ عن التعبیر علیھ تعّذر إذا المحكمة طرف من قضائي مساعد تعیین في حقھ ھو
 مقدم على الحصول ذھنیا للمعاق یمكن كما 56مصلحتھ. تقتضیھا التي التّصرفات في یساعده العمى، أو البكم

   .57العامة النیابة أو مصلحة لھ ممن أو أقربائھ أحد بطلب
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 دانالمی في مییزیةالتّ  المعاملة من الفئة ھذه حمایة على العقوبات قانون نصّ  ذلك، إلى باإلضافة
  .58المیادین من غیرھاو والثقافي االجتماعيو واالقتصادي السیاسي

  الحدیثة الحقوق من التمكین الثاني: القسم
 لتعبیرا وحریّة والسیاسي، ،االقتصادي التّمكین الخاصة االحتیاجات لذوي المستحدثة الحقوق تشمل

  المعلومة. على والحصول
 إلى الحكومات 59 186 -65 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار دعى االقتصادي: التمكین -1

 وجیھاتالت بإتباع المعاقین األشخاص وضعیة حول والمعلومات الوطنیة البیانات وتصنیف جمع تعزیز
 الحكومات طرف من استعمالھا یمكن والتي والعمر، للجنس وفقا بھم الخاصة اإلحصائیات حول الموجودة

 بھذه الخاصة یةلأللف التنمویة األھداف لتحقیق خصوصا التنمویة، التّخطیط سیاسات وتنفیذ وتقییم إدارة في
 ألجھزةل واإلحصائیات الصلة ذات البیانات بتقدیم –اإلمكان قدر – الحكومات قیام ضرورة على وأكد ، الفئة

 افاألھد في اإلعاقة منظور مراعاة تعمیم وضرورة اإلحصائیات، لجنة فیھا بما المتحدة األمم في المعنیة
  بعدھا. وما 2015 لسنة لأللفیة اإلنمائیة

 التنفیذي والمرسوم 09-02 القانون في ورد بما مقارنة – اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة أن كما
 والفكریة ةوالفنی اإلبداعیة قدراتھم واستخدام لتنمیة اإلعاقة لذوي الفرصة إتاحة لتشمل تتّسع -445-66 رقم

   60تمییز. دون لھم الفكریة الملكیة حقوق وحمایة المجتمع، إلثراء أیضا
 جزأو لكنھ االقتصادیة، والحیاة التنمیة في مشاركتھم إلى یشر لم 09-02 القانون أن ھذا معنى لیس

 المادة تنص حیث ومفصلة، موضحة تنفیذیة مراسیم إصدار ضرورة یستدعي ما التفاصیل، وأھمل ذلك في
 ادیةاالقتص الحیاة في بالمساھمة المعوقین لألشخاص تسمح التي الشروط "توفیر ضرورة على منھ 3/7

   واالجتماعیة".
 التي سیاسیةال الحقوق من العدید یشمل للمعاقین السیاسیة الحیاة عن الحدیث إن السیاسي: التمكین -2

  والترّشح. االنتخاب في الفرصة كمنحھم إلیھا، وصولھم ضمان ینبغي
 تتوفر ال ما غالبا أنھ إذ باالنتخاب، یتعلق فیما الفئة بھذه نسبیا ضعیف اھتمام ھناك الواقع، في

 المكتوب النموذج بغیر التصویت ومواد المرشح ومعلومات التصویت بإجراءات المتعلقة المعلومات
 إن-لبریديا للتصویت المعاق استخدام بضرورة االعتقاد ویجري مثال). الصوتي والتسجیل براي (بطریقة

 في یماالس التنقل مشاكل أیضا تجاوزنا إذا ھذا ،االقتراع مكاتب في لھ الشخصي الحضور عن بدال -توفّر
  الریفیة. المناطق

 إلجراءاتا تعقید بسبب التّصویت عملیة في إضافیة صعوبات یواجھون الذھنیة اإلعاقات ذوي أن كما
 رفيالع القانون بموجب یسمح ال حیث ومفھومة، واضحة بطریقة المكتوبة المصاحبة التعلیمات وغیاب
 یشترط تالتصوی ألن تمییزا ھذا لیس العملیة. فھم على قادرة غیر كانت إذا بالتصویت الفئة لھذه للبعض
 وجود لعدم ةتمییزی بطریقة المصطلح تطبیق یمكن أنھ الحقیقة ولكن القانونیة، األھلیة بعض امتالك ضمنا

   .61القانونیة لألھلیة دقیق تعریف
 األشخاص فقدی علیھ وبناء القانونیة، باألھلیة الفرد بتمتع لالنتخابات الترشح یرتبط أخرى، جھة من
 دون الترشح في الحق وأحیانا والترشح التصویت في الحق الكاملة وأ الجزئیة القانونیة للوصایة الخاضعین
  .62 (فرنسا) التصویت
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 لمعاقین،ل السیاسیة بالمشاركة یتعلق فیما جدیدا عھدا اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة فتحت وقد
 رین.اآلخ مع المساواة قدم على السیاسیة الحقوق الفئة لھذه تضمن بأن األطراف الدول تلزم منھا 29 فالمادة

 تمتعھم على تنص التي 13 المادة وكذلك استثناء، أي إلى یشیر وال تقیید أي على الحكم ھذا ینص الو
   .63استثناء على تحتوي ال اآلخرین مع المساواة قدم على القانونیة باألھلیة

 في رامقصّ  یبدو قد الذي 09-02 رقم القانون مع وتناقض حرج في الجزائر توقع قد المواد ھذه إن
 حقوق قیةاتفا على الجزائر مصادقة بعد خصوصا تعدیلھ األمر ویستعدي الفئة، لھذه السیاسي الدمج مسألة

 29 للمادة انتھاكا تشكل ألنھا القیود ھذه مع التعامل في بالدقة التحلي وضرورة اإلعاقة، ذوي األشخاص
 ینبغي وعلیھ، .64الفئة لھذه اإلدماج من النوع لھذا بعد مستعدة غیر كدولة الجزائر سیظھر وإال ،االتفاقیة من

 واالجتماعات االقتراع مراكز إلى الكامل ووصولھم السّري االقتراع وضمان للمعاقین اإلجراءات إتاحة
 برع (التصویت البدیلة الطرق إلى یلجأ وال یساعدھم، من ووضع ترھیبھم، وعدم السیاسیة، والمعلومات

   65الدولیة. بالتزاماتھا مخلة الدولة كانت وإال ذلك، تعذر عند إال الخاصة) المراكز في أو البرید
 مناصب،لل الفعلي والتقلّد لالنتخابات الترشح من المعاق تمكین ضرورة على االتفاقیة أكّدت كما
 عن المدافعین بعض إلیھ ىدع ما وھو تمییز، دون العامة الشؤون تسییر في والكاملة الفعلیة والمشاركة

 وزارة عن بدال لمكانتھم كضمانة للمعاقین دولة كتابة باستحداث طالبوا حیث ،الجزائر في الفئة ھذه حقوق
 رئاسيال الثلث في األمة مجلس في وبمناصب المجتمع، في أخرى فئات اھتمامھا في یدخل التي التضامن

 األحزاب یلزم قانون وسن شباب، األعلى والمجلس اإلنسان، حقوق مجلس في وبمكانة تغییر، كل عند
 في مكانة ائھمبإعط والوطنیة المحلیة المجالس مستوى على حقیقیا ممثال المعاقین فئة اعتبار على السیاسیة
   .66للمرأة بالنسبة فعل كما المجالس

 غیر والرابطات المنظمات في المشاركة -67االتفاقیة في ورد كما – أیضا السیاسي الدمج ویشمل
 مثیلھمت تتولى حتى إلیھا واالنضمام اإلعاقة ذوي األشخاص منظمات وإنشاء السیاسیة، كاألحزاب الحكومیة

 في منھا العدید وھناك .09-02 رقم القانون من 17 المادة أكدتھ ما وھو بانشغاالتھم، والتكفل ودولیا داخلیا
 نيالوط المجلس اإلعاقة، ذوي لألشخاص الجزائریة الفدرالیة اإلعاقة، لذوي الوطنیة الجمعیةك ،الجزائر

  .68صطناعیةاال المعوقین ألعضاء الوطني دیوانالو المعوقین، لألشخاص
 المعلومات تكنولوجیا تلعب المعلومة): على والحصول التعبیر (حریة المعلوماتي التمكین -3

 المواطنة على ھاما مؤشرا إلیھا الفعلي الوصول یكون أن ویمكن العملیة، الحیاة في ھاما دورا واالتصال
  المجتمع. في وإدماجھم استقاللیتھم یعزز ألنھ المعاقین لفئة

 حریة في الحق األطراف الدول ضمان ضرورة اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة في وجاء
 صالاالت وسائل جمیع وعبر اآلخرین مع المساواة قدم على وتلقّیھا المعلومات وطلب لھم، والرأي التعبیر

 لمعاقا تحمیل دون اإلعاقة أنواع لمختلف والمالئمة الّسھلة التكنولوجیات إلى والوصول یختارونھا، التي
   .69البدیلة االتصال وطرق براي وطریقة اإلشارة لغة استغالل على والتأكید إضافیة، تكلفة

 ائلوس استعمال تسھیل على بنّصھا ذلك یوافق ما تتضمن 09-02 رقم القانون من 30 المادة كانت وقد
 تجسید كیفیة 17 إلى 12 من مواده حدّدت الذي 45-06 رقم التنفیذي المرسوم وكذلك واإلعالم، االتصال

 بالبراي بةالمكتو الصحافة إلى باللّجوء موالصّ  للمكفوفین واإلعالم تصالاال إلى الوصول تسھیل في الحق
 دھمبتزوی المعنیة القطاعات تقوم أن على الشریط، على والترجمة اإلشارة ولغة المكیّف، اآللي واإلعالم

  لنشاطاتھم. الّضروریة التقنیة والمساعدة والتجھیز بالعتاد
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 ةالقدر عدم وتعدّ  ،واالتصال المعلومات تكنولوجیا إلى الوصول في ھامة عراقیل المعاقون ویواجھ
 لعامة،ا المعلومات عن ناھیك السّریة، والمستندات المالیة والوثائق الشخصیة الخطابات إلى الوصول على
 یینالمستو على المعلومات توفیر یتم ما غالبا إذ اإلعاقة، نوع اختالف على بینھم الشائعة المشاكل من

 یّفةالمك الخدمات غیاب وفي إلیھ. الوصول المكفوفین على یتعذر مطبوع شكل في واإلقلیمي الوطني
 بین نم واحد، صوتي ھاتف معیار سوى الجزائر لدى یتوفر ال للصم الخاصة الحاجیات لتلبیة خّصیصا

   معزولة. الفئة ھذه یبقى مما ،70األجنبیة البلدان في الّنصي للھاتف مختلفة معاییر سبعة
 أمام المجتمعیة، المؤسسات من الواردة المعلومات وفھم قراءة الذھنیة اإلعاقة ذوي على یصعب كما

 وعدم )،VOD )Vidéo on demand الخدمة طلب لفیدیوھات الّسمعي والوصف للتّرجمات المحدود التوفّر
 كلھا ،العرض شاشات على التنقل وصعوبة بعد، عن البث بُمعّدات المتعلقة المعاییر إلى الوصول إمكانیة
 نقص یؤّدي حیث الیومیة، الحیاة في للمشاركة الّضروریة المعلومات إلى الوصول من المعاق تحرم عراقیل

 آخر، لدب في المعاقین من أخرى مجموعات ضد حتى والتّمییز االستبعاد إلى المناسب الشكل في المعلومة
 تعّذری التي فالتكنولوجیا إلیھا، الوصول یمكن أشكال في والخدمات المعلومات ھذه تكون أن یجب ولذلك

 مما المعلومة إلى والوصول الخاصة حتیاجاتاال ذوي تجاه وعراقیل حواجز دورھاب تخلق إلیھا الوصول
  والالإستقاللیة. التّبعیة عالقات وإنشاء اإلعاقة خلق إلى یؤّدي

 الوالیات( تقدما الدول أكثر في المجال ھذا في المختّصین بعض إلیھا یشیر التي العراقیل بین ومن
 ینالمعاق األشخاص حمایة في تدّرج وجود ھو وكندا) األوربي، االتحاد المتحدة، المملكة األمریكیة، المتحدة

 معاقبال مقارنة القطاع ھذا في أقل حمایة على وحركیا إدراكیا المعاق یحصل حیث ،المعلوماتیة قطاع في
   .71المكفوفین) البكم، (الصم، حّسیا

 الطبیة عاریفالتّ  على االعتماد إلى القطاع ھذا في التشریعي اإلطار یمیل ذلك، على عالوة
 الجتماعیةا العراقیل على (مرتكزاالجتماعي  التعریف عن بدال دیة)،الفر الطبیة الحالة على (مرتكزةلإلعاقة

 تصّور ىإل تمیل المعلوماتیة قطاع في الدول ھذه في التنظیمیة األحكام أن إلى إضافة المعاق)، یواجھھا التي
 نیةإمكا عرض أي مواطنین، من بدال كمستھلكین – المعاقین فیھم بما – األحیان من الكثیر في الجمھور
 قوقح انبج من تصّورھا من بدال االقتصادیة التأثیرات على رتكزت قتصادیةا رؤیة خالل من الوصول
 نع واالبتعاد للمعلومة، متساو وصول على الحصول في المعاقین األشخاص حق على القائم اإلنسان

   .72معاقینال جمیع متناول في غالبا تجعلھا ال التي التكنولوجیا وخدمات للمنتجات التّحدیثیة التعدیالت
 تقوم يالت اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق التفاقیة فعلي بتطبیق إزالتھ یمكن العراقیل ھذه بعض إن

 اتكنولوجی قطاع في المعاق یواجھھا التي االجتماعیة العراقیل ومواجھة اإلنسان حقوق حمایة على أساسا
 لىع أكدت أنھا حیث وتواصلیة، اجتماعیة فیزیائیة، عراقیل دون مجتمع وإنشاء ،واالتصال المعلومات

 لىإ الحاجة دون ،ممكن قدر بأكبر الجمیع، متناول في وجعلھا والخدمات والبرامج للمنتجات عام تصمیم
 وتطویر البحوث وتعزیز إجراء بضرورة الدول على عاما التزاما وفرضت ،73متخّصص تصمیم أو تكییف

 ةاألولوی وإیالء واستعمالھا، وتوفیرھا وتعزیزھا للمعاقین والمالئمة المعینة الجدیدة التكنولوجیات
 تحیف أن یمكنھ االتفاقیة في لإلعاقة اجتماعي تعریف غیاب أن رغم ،74معقولة بأسعار المتاحة للتكنولوجیات

 اإلعاقة مفھومل معیاًرا االتفاقیة وضعت فقد األطراف، الدول قبل من الوسیلة لھذه المتناقضة التّفسیرات باب
 تفسیرا تبني إلى األطراف الّدول بعض یدفع قد الذي "Long Term" األجل طویلة " مصطلح باستعمالھا
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 نم التّمكن من الظروف حسب إعاقتھم تتكرر الذین أو اإلعاقة مؤقتي األشخاص لحرمان لإلعاقة ضیقا
   .75خاصة بصفة المعلومات ولتكنولوجیا حقوقھم جمیع إلى الوصول

 في للمساواة عالمیة رؤیة 76العام" "التّصمیم إلى الوصول من بالتّمكن المتعلقة النّصوص وتعكس
 نینالمواط مشاركة تعزیز على المرتكزة وخدماتھا واالتصال المعلومات تكنولوجیا منتجات إلى الوصول

 التي رقابةال لمیكانزمات یمكن إنّما الكافي. باإللزام أحكامھا تمتع بعدم إعابتھا رغم بالتّساوي، المجتمع في
 من التمكن في المعاقون یواجھھا التي العراقیل من الحد 77الفعلي تنفیذھا ضمان قصد االتفاقیة وضعتھا
 نفاذإل المالئمة واإلداریة التشریعیة التدابیر جمیع اتخاذ طریق عن القطاع، ھذا في المعلومة إلى الوصول

  .78الفئة ھذه ضد تمییزا یشكل ما وجمیع الحقوق ھذه
 لجنة إنشاء على 455-06 رقم التنفیذي المرسوم من 17و 16 المادتین نص جاء الرقابة لتلك وإعماال

 التدابیر واقتراح البرامج، تقدم حالة وتقییم وتنفیذ بمتابعة تكلّف المعوقین" األشخاص وصول "تسھیل
 لھذه المتضمن المرسوم وأن خصوصا لتفاؤلا إلى یدعو وھذا ،االجتماعیة الحیاة في إلدماجھم المسھلة

 تعتبر بیتھاإیجا رغم خطوة وھي نفسھا، االتفاقیة قبل بل ،االتفاقیة على الجزائر مصادقة قبل صدر قد المادة
 على اصةخ تؤكد االتفاقیة جعل ما التكنولوجي، للتطّور العالمیة بالتّصامیم ترتبط و لوحدھا ةیكاف غیر

 واسعال لالستعمال نظرا اإلنترنیت عبر المحّولة للخدمات الوصول من التمّكن لعراقیل حد وضع ضرورة
 ھذا في الّدولي التعاون یستدعي ما ،79المشاركة من التّمكین في وأھمیتھا للمعلومة، كمصدر الوسیلة لھذه

  المجال.
  خاتمة:

  التالیة: النتائج لنسجّ  سبق، ما خالل من
 بنصوص اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لحمایة ھامة خطوة 09-02 رقم القانون یعدّ  نقائصھ، رغم -

 لنیّةا عن یكشف ما نفسھا، اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة من األحیان بعض في تفصیل أكثر
 الالحقة قةالمطب التنظیمیة النصوص بدلیل حقوقھا، إلى الوصول من الفئة ھذه تمكین في للمشرع الحسنة

  .االتفاقیة في ورد لما معززة جاءت والتي القانون لھذا
 الوصول السكن، (مجال المجاالت بعض في 09-02 رقم للقانون تفصیلیة تنظیمیة نصوص إلى الحاجة -

  المباني...) إلى الوصول النقل، منھا(مجال موجود ھو لما الصارم التطبیق وضرورة العدالة،...)، إلى
 ةالحمای نظام وإیجابیات جدیّة رغم )،.التشغیل،.. (المنحة،االجتماعي  التمكین في نقائص تسجیل -

  الجزائر. في الفئة لھذه االجتماعیة
 إلى عاقالم وصول ضرورة االعتبار بعین األخذ لعدم الفئة لھذه الجزائر في االقتصادي التمكین ضعف -

  التنمیة. في الفعلیة مشاركتھ وعدم التّصمیم، مرحلة في المنتج
  .االتفاقیة فرضتھ بما مقارنة للمعاق السیاسي التّمكین في ضعف -
 فعیلالت ویبقى ،للمعاق المعلوماتي التمكین في تواضعةم بخطى الجزائري التشریعي اإلطار سیر -

 لىإ یحتاج قطاعال ھذا تواجھ التي للعراقیل حد وضع أن رغم الواقع، أرض في النصوص لھذه الحقیقي
  الدولي. التعاونو والموارد الوقت

 قلت ال اجتماعیة عراقیل تواجھ المجتمع في إدماجھ قصد حقوقھ إلى الوصول من المعاق تمكین مشكلة -
  القانونیة. العراقیل عن أھمیة
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  التوصیات:
 إجراءو مراجعة وضرورة للمعاق، االجتماعیة الحمایة ظل في المقدمة التقنیة المساعدات وتوفیر تعزیز -

 الجوانب دحدیت قصد الجزائر، في المعاقین لصالح االجتماعیة للحمایة الحالیة اآللیات حول معمقة دراسات
 الجید تثالباالم تسمح جدیدة أحكام إلدخال توصیات ووضع القائمة البرامج تنفیذ يف تحسینھا یجب التي

  .االتفاقیة من 28 للمادة
 ضمن التنمیة في المعاق مساھمة وتثمین اإلنمائیة، ھدافاأل في اإلعاقة منظور مراعاة عمیمت ضرورة -

  .االقتصادیة الخططو والمشاریع البرامج
 يف المشاركة قصد المعاقین لدى الوعي مستوى لرفع إرشادیة وأدلة وإعالنات إعالمیة حمالت تنظیم -

 في المشاركةب لھ تسمح تشاركیة بسیاسة المعاق مع للتعامل واضحة استراتیجیات ووضع السیاسیة، الحیاة
  الّسیاسي. القرار اتخاذ

 نظرا واالتصال المعلومات تكنولوجیا إلى الوصول من المعاق تمكین في الدولي التعاون ضرورة -
 بھذا الخاصة واإلجراءات القواعد وتسھیل وتوحید المجال، ھذا في النامیة الدول إمكانیات لمحدودیة

  القطاع.
 لمجتمع،ا في المختصة المؤسسات وبقیة المعاقین حمایة جمعیات تبذلھا التي المعّززة الجھود في المساھمة -

  .الدولیة األحكام مع وتماشیا مالءمة أكثر جدیدة وبرامج خدمات وتنفیذ العامة السیاسات توجیھ وإعادة
 بسد جھ،إدما تسھیل قصد حقوقھ إلى المعاق وصول تمنع التي العراقیل لمعالجة التنظیمي اإلطار تعزیز -

  لمخالفھا. الّصارمة والمعاقبة وتعدیلھا القانونیة الثّغرات
 النّھج نع التّخلي وضرورة ،للمعاق فقط لیسو ككل، للمجتمع اإلعاقة حول النّفسي الحاجز على القضاء -

  اإلنسان. حقوق على القائم النّھج لصالح لإلعاقة االجتماعي
 

  المراجع:و المصادر قائمة

  الكتب: -1
  نة.س بدون القاھرة، الشرق، زھراء مكتبة األول، الجزء ،الخاصة االحتیاجات ذوي سیكولوجیة سلیمان، سید الرحمان عبد -
  .2008 القاھرة، المصریة، األنجلو مكتبة ،الخاصة االحتیاجات ذوي رعایة في حدیثة اتجاھات منیب، عثمان محمد تھاني -
 وزیع،والت الثقافة دار ،الخاصة االحتیاجات لذوي المھني التأھیل أساسیات القمش، مصطفى المعایطة، الرحمن عبد خلیل -

   .2012 عمان،
  .2013 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الدولیة واالتفاقیات اإلسالمیة الشریعة في الطفل حقوق بختي، العربي -

Eliza Varney, Disability and Information Technology, A Comparative study in Media 
Regutation, CAMBRIDGE University Press, New York, 2013.  

  المجالّت: -2
 ،1 عددال والقانون، الفقھ مجلة "،الجزائري التشریع في اإلعاقة ذوي األطفال لحمایة القانونیة "اآللیات عیسى، بن أحمد -

  .2012 نوفمبر
 ،10 عدد ،االجتماعي الباحث مجلة الخاصة"، االحتیاجات ذوي وتأھیل رعایة في الجمعیات "دور رة،ببوصنو هللا عبد -

   .2020-2019 سبتمبر
  المذكرات: -3
 إلجرام،ا علم تخصص حقوق، الماستر، شھادة لنیل مذكرة الخاصة، االحتیاجات لذوي القانونیة الحمایة عیسى، بن حمیدي -

  .2016-2015 سعیدة، موالي الطاھر جامعة
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 نالقانو تخصص الماستر، شھادة لنیل مذكرة ،الخاصة االحتیاجات لذوي الجنایة الحمایة بوقروي، مریم طنخي، حنانة -
   .2018-2017 بجایة، جامعة الجنائیة، والعلوم الخاص

  الجرائد: في مقاالت -4
 تاریخب النھار یومیة في نشر مقال كاملة"، المنحة من لالستفادة جدیدة وشروط اإلعاقة لتقییم جدید "سلم ة،تبوس سلیم -

7/1/2019.   
 في نشر بالل، رشیدة مع اإلعاقة ذوي لألشخاص الجزائریة الفدرالیة رئیسة حوار المعاقین"، كل یمس ال المنحة دفع " -

  .16/9/2019 بتاریخ المساء جریدة
  التنفیذیة: والمراسیم القوانین -5
  1996 دستور -
  الدستوري. التعدیل المتضمن 2016 مارس 6 في المؤرخ 01-16 رقم القانون -
 في المؤرخ 05-07 رقم بالقانون والمتمم المعدل المدني القانون المتضمن 26/9/1975 في المؤرخ ،58-75 رقم القانون -

   .31ر ج ،2007 ماي 13
 ،08-11 بالقانون والمتمم المعدل ،28 ر ج االجتماعیة، بالتأمینات المتعلق 2/7/1983 في المؤرخ 11-83 رقم القانون -

  11ر ج ،5/5/2011 في المؤرخ
  .28ر ج بالتقاعد، المتعلق 2/7/1983 في المؤرخ 12-83 رقم القانون -
   .28 ر ج المھنیة، واألمراض العمل بحوادث المتعلق 2/7/1983 في المؤرخ 13-83 رقم القانون -
 09-05 رقم بالقانون والمتمم المعدل الجزائري، األسرة قانون المتضمن 09/06/1984 في المؤرخ 11-84 رقم القانون -

  .43ر ج ،04/05/2005 في المؤرخ
   .8ر ج بالصحة، المتعلق 16/2/1985 في المؤرخ ،05-85 رقم القانون -

 قانون من 9/7 للمادة المعدلة ،80ر ج ،2001 لسنة المالیة قانون یتضمن 23/12/2000 في المؤرخ 06-2000 رقم القانون
  األعمال. رقم على الرسوم

  .79ر ج ،2002 لسنة المالیة قانون ضمنتالم 22/12/2001 في المؤرخ ،21-01 رقم القانون -
  .34ر ج وترقیتھم، المعوقین األشخاص بحمایة المتعلق 8/5/2002 في المؤرخ ،09-02 رقم القانون -
  .85ر ج ،2005 لسنة المالیة قانون المتضمن 29/12/2004 في المؤرخ 21-04 رقم القانون -
  .2008 لسنة التكمیلي المالیة قانون -
 العقوبات قانون المتضمن 8/6/1966 في المؤرخ 156-66 لألمر والمتمم المعدل 4/2/2014 في المؤرخ 01-14 القانون -

   .7ر ج الجزائري،
 ج بالتقاعد، المتعلق 2/7/1983 في المؤرخ 12-83 رقم للقانون المعدل 31/12/2016 في المؤرخ 15-16 رقم القانون -

   .78ر
   .20ر ج المھني، تأمینھم وإعادة المعوقین بتشغیل المتعلق 15/5/1982 في المؤرخ 180-82 رقم التنفیذي المرسوم -
 6ر ج ولواحقھا، االصطناعیة المعوقین ألعضاء وطني دیوان إنشاء یتضمن 09/02/1988 في مؤرخ 27-88رقم مرسوم -

 التنفیذي بالمرسوم والمتمم المعدل ،66ر ج ،09/04/1996 في المؤرخ 368-96 رقم التنفیذي بالمرسوم والمتمم المعدل
   59ر ج ،09/08/2014 في المؤرخ 273-14رقم

 09-02 القانون من السابعة المادة أحكام تطبیق كیفیات یحدد 19/1/2003 في المؤرخ 45-03 رقم التنفیذي المرسوم -
  .4ر ج وترقیتھم، المعوقین األشخاص بحمایة المتعلق

 الوطنیة واللجنة المتخصصة الوالئیة الطبیة باللجنة المتعلق 14/4/2003 في المؤرخ 175-03 رقم التنفیذي المرسوم -
   .27ر ج للطعن،
 النقل، مجانیة من المعوقین األشخاص استفادة كیفیات یحدد ،26/4/2006 في المؤرخ 144-06 رقم التنفیذي المرسوم

   .28ر ج الجزائر، في تسعیراتھ في والتخفیض
 یةفوكی المعوقین لألشخاص الوطني المجلس تشكیلة یحدد 26/04/2006 بتاریخ المؤرخ 145-06 رقم التنفیذي المرسوم -

  28ر. ج وصالحیاتھ، سیره،
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 المادي المحیط إلى المعوقین األشخاص وصول تسھیل كیفیات یحدد 11/12/2006 في مؤرخ 455-06 رقم تنفیذي مرسوم -
   80ر ج والثقافي، واالقتصادي واالجتماعي

 19/1/2003 في المؤرخ 45-03 رقم التنفیذي المرسوم یعدل 31/10/2007 في المؤرخ 340-07 رقم التنفیذي المرسوم -
 والضمان والتشغیل العمل وزیر عن 9/5/2015 في الصادرة الوزاریة لتعلیمة- من 7 المادة أحكام تطبیق لكیفیات المحدد

  االجتماعي.
 19/1/2003 في المؤرخ 45-03 رقم التنفیذي المرسوم یعدل 8/10/2019 في مؤرخ 273-19 رقم التنفیذي المرسوم -

 المعوقین األشخاص بحمایة المتعلق 8/5/2002 في المؤرخ 09-02 رقم القانون من 7 المادة أحكام تطبیق كیفیات یحدد الذي
  .64ر ج وترقیتھم،

   والصحة. االجتماعیة والحمایة العمل وزارتي عن الصادر 31/1/1993 في المؤرخ 1 رقم المشرك الوزاري المنشور -
 المادة أحكام تطبیق كیفیات یحدد 11/7/2000 في المؤرخ والسكان)، الصحة التجارة، (المالیة، المشترك الوزاري القرار -

 المجھزة الجدیدة السیارات بإعفاء المتعلقة ،31/12/1988 في المؤرخ 1989 لسنة 33-88 رقم المالیة قانون من 67
 الحائزین یاحرك المعوقین أو السفلى األطراف بتر أو بكساح مدنیة بصفة المصابین المدنیین المعاقین لألشخاص الموجھة

   .50ر ج المعاقة، األطراف أو الطرف كان مھما (و) صنف من سیاقة رخصة على
 يواالجتماع المادي المحیط إلى المعاقین األشخاص وصول تسھیل لجنة تشكیلة یحدد 06/9/2010 في مؤرخ وزاري قرار -

  .60ر ج وسیرھا، وتنظیمھا والثقافي واالقتصادي
:اإللكترونیة المواقع -6  

 ،25/11/2015 المغرب، ،واألعمال القانون مجلة الجزائري، التشریع ظل في للمعاق القانونیة "الحمایة عینونة، شھاب -
  https://www.droitetentreprise.com/?p=3748 الموقع: على )،30/07/2020(

 سبق: موقع في نشر (10/07/2020) ،(14/3/2018) اإلعاقة، لذوي الوطنیة الجمعیة رئیس مع شراد فریدة أجرتھ حوار -
www.sabqpress.net 

 نالمعاقی یعفي جدید "قانون عنوان تحت اإلعاقة، ذوي لألشخاص الجزائریة الفدرالیة رئیسة عتیقة معمري مع حوار -
 على )،07/04/2020( ،22/3/2017 بتاریخ الفجر، جریدة في نشر والرسوم، الضرائب من سیاقة رخص على الحاصلین

  fadjr.com-www.al الموقع:
 العمل مواصلة استحالة عند خاصة أحكام من المعاقین استفادة "2017 عام والتشغیل العمل وزیر مع النھار أجرتھ حوار -

  الموقع: على )،07/04/2020( ،16/3/2017 یوم نشر "، اإلعاقة بسبب
https://www.ennaharonline.com/  

   المنشور " المقبل أكتوبر من ابتداء دینار آالف 10 إلى للمعاقین الشھریة المنحة رفع " بعنوان مقال -
  الموقع: على ،(20/07/2020) الجزائریة، األنباء وكالة عن ،12/9/2019 بتاریخ

 http://www.aps.dz/ar/societe/76246-10  
-Essaid Ouadi, "Les Droits des personnes handicapées en Algérie" (1er partie) 

5/12/2006, )04/06/2020(  , site : 
 https://www.elwatan.com/archives/idees-debats/les-droits-des-personnes-handicapees-en-

algerie-1re-partie-05-12-2006  
-Paula Campos Pinto, Teresa Janela Pinto, Albino Cunha, «le Droit à la Protection Sociale des 

Personnes Handicapées en Algérie», Programme Maghreb, Handicap International, 
Septembre 2016, (04/06/2020), pp. 1-48, site :  

https://www.academia.edu/35053921/Le_droit_%C3%A0_la_protection_sociale_des_personn
es_handicap%C3%A9es_en_Alg%C3%A9rie  

 على )،27/03/2020( ،6/12/2006 االختیاري، والبروتوكول اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق حول المتحدة األمم اتفاقیة -
  الموقع:

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf  
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 السیاسیة اةالحی في اإلعاقة ذوي األشخاص مشاركة بشأن اإلنسان لحقوق السامیة المفوضیة أعدتھا التي المواضیعیة الدراسة -
 بتاریخ ،HRC/A/36/19 رقم تقریر المتحدة، األمم العامة، الجمعیة ،19 الدورة اإلنسان، حقوق مجلس والعامة،

  الموقع: على )،20/08/2020( ،21/12/2011
 www.ohchr.org  
  .A/RES/65/186 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار -

ECOSOC Resolution 200 word Population and Housing -  Consensus Program - E/CN.3/2015/6, 
(07/07/2020), site: http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&pid=1515 

UNESCO, (07/07/2020), site :  
 http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=11895&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
  

 الھوامش:

  :الموقع على ،6/12/2006 االختیاري، البروتوكولحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و حول المتحدة األمم اتفاقیة - 1
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf  

   34 ر ج وترقیتھم، المعوقین األشخاص بحمایة المتعلق 8/5/2002 في المؤرخ ،02-09 رقم القانون -2
تأھیل المھني ال بشأن الدولیة العمل لمنظمة )1983(159االتفاقیة رقم و ،)9/12/1975(المعوقین لحقوق العالمي اإلعالنك -3

 1993 لسنة 17 رقم العربیة االتفاقیة، )20/12/1993( للمعوقین الفرص تكافؤ بشأن الموحدة القواعدو ،والعمالة للمعاقین
 .)2013-2004و( )،2012-2003( الخاصة االحتیاجات لذوي ینالعربی ینالعقد، وبشأن تأھیل وتشغیل المعاقین

  7.ص االختیاري، والبروتوكول اإلعاقة يذو األشخاص حقوق حول المتحدة األمم اتفاقیة -4
 عودی تمییز بأي التذرع یمكن ال وبأنھ القانون أمام سواسیة المواطنین كل " :جاء فیھا التي 1996 دستور من 29 كالمادة -5

 في الجمیعتساوي  عن تتحدث التي 31 والمادة اجتماعي"، أو شخصي آخر ظرف أو شرط أي أو ...، العرق أو المولد إلى
  ).55-53 ،51 (المواد والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة الحیاة

 طیعونیست ال والذین العمل سن یبلغوا لم الذین المواطنین معیشة "ظروف أن فیھا جاء فقد نفسھ الدستور من 59 المادة أما
   الخاصة. االحتیاجات ذوي لفئة تلمیح وھو "ةمضمون نھائیا عنھ عجزوا والذین بھ، القیام

  الدستوري. التعدیل المتضمن 2016 مارس 6 في المؤرخ 01-16 رقم القانون من 73 ،69 ،66 ،65 ،34 ،32 المواد أنظر -6
   .72 المادة من الخامسة الفقرة -7
   .184 ص ،8 ر ج بالصحة، المتعلق 16/2/1985 في المؤرخ ،05-85 رقم القانون -8
 09-02 القانون من السابعة المادة أحكام تطبیق كیفیات یحدد 19/1/2003 في المؤرخ 45-03 رقم التنفیذي المرسوم -9

  .4 ر ج وترقیتھم، المعوقین األشخاص بحمایة المتعلق
 العدد ،والقانون الفقھ مجلة الجزائري"، التشریع في اإلعاقة ذوي األطفال لحمایة القانونیة "اآللیات عیسى، بن أحمد -10

   .122 ص ،134-118 ص. ص ،2012 نوفمبر األول،
 عبد خلیل انظر: عموما، القانون عكس " الخاصة االحتیاجات ذوي " عبارة استعمال إلى یمیل الفقھ من جانب ھناك -11

، 2012عمان، ة والتوزیع، الثقاف دار، الخاصة االحتیاجات لذوي المھني التأھیل أساسیات القمش، مصطفى ،لمعایطة الرحمن
 لجزءا سنة، بدون القاھرة، الشرق، زھراء مكتبة ،الخاصة االحتیاجات ذوي سیكولوجیة سلیمان، سید الرحمان عبد؛ 21 ص

  . 25-15 ص ص، األول
   أنظر: العجز، أو الخلل مثل اإلطار ھذا في المستعملة المصطلحات من العدید عموما وھناك

   .120 ص ،2013 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات ،الدولیة واالتفاقیات اإلسالمیة الشریعة في الطفل حقوق بختي، العربي -
 إلجرام،ا علم تخصص حقوق،، الماستر شھادة لنیل مذكرة ،الخاصة االحتیاجات لذوي القانونیة الحمایة عیسى، بن ديیحم -

  .7 ص، 2016-2015ر موالي سعیدة، الطاھ جامعة
  .9ص، 2008مصریة، القاھرة، ال األنجلو مكتبة ،الخاصة االحتیاجات ذوي رعایة في حدیثة اتجاھات ،منیب محمد تھاني -
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12-UNESCO, (07/07/2020), site: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=11895&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 
اص المعوقین إلى المحیط األشخ وصول تسھیل كیفیات یحدد 11/12/2006 في مؤرخ 455-06 رقم تنفیذي مرسوم -13

 وصول تسھیل لجنة تشكیلة یحدد 06/9/2010 في قرار وصدر .80والثقافي، ج ر واالقتصاديماعي االجتالمادي و
  .60ر ج وسیرھا، وتنظیمھا والثقافي واالقتصادي االجتماعياص المعاقین إلى المحیط المادي واألشخ

 وزارتي عن الصادر 31/1/1993 في المؤرخ 1 رقم المشرك الوزاري المنشور أحكام حسب اإلعاقة صنف تحدید یتم -20
  .والصحة االجتماعیة والحمایة العمل

 في ختصینم أطباء لتعیین الصحة مدیر إلى موجھ االجتماعي النشاط مدیر من بطلب الطبیة للخبرة الوالئیة اللجنة تنشأ -15
 بالملفات للتكفل والحنجرة واألنف واألذن العیون جراحة وأمراض العظام، وجراحة وأمراض والعصبیة العقلیة األمراض

 البطاقة منح رفض حالة وفي )،09-02 قانون من 10 (المادة المنحة أو المعاق بطاقة على بالحصول الخاصة اإلداریة الطبیة
-02من قانون 34دة (الما التضامن لوزارة التابعة الطبیة للخبرة الوطنیة اللجنة مستوى على اللجنة قرارات في الطعن یمكن

 الوالئیة الطبیة باللجنة المتعلق 14/4/2003 في المؤرخ 175-03 رقم التنفیذي المرسوم اللجنتین بتفاصیل جاء). 09
   .27ر ج للطعن، الوطنیة واللجنة المتخصصة

 19/1/2003 في المؤرخ 45-03 رقم التنفیذي المرسوم یعدل 8/10/2019 في مؤرخ 273-19 رقم التنفیذي المرسوم -16
 المعوقین األشخاص بحمایة المتعلق 8/5/2002 في المؤرخ 09-02 رقم القانون من 7 المادة أحكام تطبیق كیفیات یحدد الذي

   .31ص، 64ر ج وترقیتھم،
 31/10/2007 في المؤرخ 340-07 رقم التنفیذي المرسوم أنظر: دج، 4000 لتصبح 2007 عام زیادة المنحة ھذه عرفت -17

 09-02 القانون من 7 المادة أحكام تطبیق لكیفیات المحدد 19/1/2003 في المؤرخ 45-03 رقم التنفیذي المرسوم یعدل
   .70ر ج وترقیتھم المعوقین األشخاص بحمایة علقتالم 8/5/2002 في المؤرخ

 المنشور " المقبل أكتوبر من ابتداء دینار آالف 10 إلى للمعاقین الشھریة المنحة رفع " بعنوان مقال في العدد ھذا ورد -18
  ، على الموقع:(20/07/2020)، األنباء الجزائریة وكالة عن ،12/9/2019 بتاریخ

 10-http://www.aps.dz/ar/societe/76246   
 دةجری في نشر بالل رشیدة معھا أجرتھ حوار في اإلعاقة ذوي لألشخاص الجزائریة الفدرالیة رئیسة بذلك صرحت -19

   .16/9/2019 بتاریخ " المعاقین كل یمس ال المنحة دفع " المساء
20- Essaid Ouadi, "Les Droits des personnes handicapées en Algérie", (1er partie) 5/12/2006, 

)04/006/2020( ,site : 
 https://www.elwatan.com/archives/idees-debats/les-droits-des-personnes-handicapees-en-
algerie-1re-partie-05-12-2006 

 بتاریخ النھار یومیة في نشر مقال كاملة"، المنحة من لالستفادة جدیدة وشروط اإلعاقة لتقییم جدید "سلم ة،تبوس سلیم -21
7/1/2019.   

  .09-02 القانون من 24 المادة -22
  نفسھ. القانون من 18 المادة أنظر اللجنة ھذه إنشاء كیفیة وحول .09-02 القانون من 19 المادة أنظر -23
  .09-02 القانون من 25 المادة -24
  االجتماعي. والضمان والتشغیل العمل وزیر عن 9/5/2015 في الصادرة الوزاریة التعلیمة -25
  .09-02 القانون من 28و 27 المادتین أنظر -26
  .09-02 القانون من 29 المادة -27
 إلى إضافة ،%5 إلى والخاص العام القطاعین في المعاقین مشاركة نسبة 2018 لسنة 10 رقمالمصري  القانون رفع -28

لألشخاص ذوي اإلعاقة بھذه  %10 عن تقل ال نسبة بتخصیص الجامعیة المدن إلزام مثل القانون بھا جاء أخرى حقوق
 lawyeregypt.net الموقع: على )،15 (المادة 2018 لسنة 10 رقم القانون ،المدن
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في  نشر)، 10/07/2020، ((14/3/2018)رئیسھا، مع شراد فریدة أجرتھ حوار في اإلعاقة لذوي الوطنیة كالجمعیة -29

  www.sabqpress.net  موقع سبق:
30- Essaid Ouadi, « Les Droits des personnes handicapées en Algérie », (1er partie), Op. Cit. 

  .28 ر ج بالتقاعد، المتعلق 2/7/1983 في المؤرخ 12-83 رقم القانون من 9 المادة -31
 ج بالتقاعد، المتعلق 2/7/1983 في المؤرخ 12-83 رقم للقانون المعدل 31/12/2016 في المؤرخ 15-16 رقم القانون -32
   .78 ر

 الواحد للطفل دج 600 إلى تصل أن ویمكن األشقاء، بین الطفل ورتبة المستفید موارد لتقییم وفقا المنحة ھذه مقدار یختلف -33
 لكل یا شھر دج 300 أو الخامس، الطفل وحتى شھریا دج ألف 15 یساوي أو أقل المستفید دخل أو الراتب كان إذا الشھر في

 المستفیدون یستمر قد الشروط ھذه خارج الخامس. الصف فوق لألطفال وكذلك دج، ألف 15 من أكبر الراتب كان إذا طفل
   ذلك: حول مفصلة دراسة أنظر سنوات. الست سن حتى لألطفال تدفع تعلیم عالوة على الحصول في المعاقون

Paula Campos Pinto, Teresa Janela Pinto, Albino Cunha, «le Droit à la Protection Sociale des 
Personnes Handicapées en Algérie», Programme Maghreb, Handicap International, Septembre 
2016, pp. 1-48 at 23, (04/06/2020), site :  
https://www.academia.edu/35053921/Le_droit_%C3%A0_la_protection_sociale_des_personn
es_handicap%C3%A9es_en_Alg%C3%A9rie  

 ر ج االجتماعیة، بالتأمینات المتعلق 2/7/1983 في المؤرخ 11-83 رقم القانون من 8و7 والمادتین ب،5 المادة أنظر: -34
 رقم القانون من 32إلى 30 من المواد كذلك وأنظر ،11ر ج ،5/5/2011 في المؤرخ ،08-11 بالقانون والمتمم المعدل ،28
   .28 ر ج المھنیة، واألمراض العمل بحوادث المتعلق 2/7/1983 في المؤرخ 83-13
 بـ بزیادة أي ،2017 سنة جزائري دینار ملیار 73 إلى 1999 سنة جزائري دینار ملیار 19 من المساھمة ھذه انتقلت -35

 اصلةمو استحالة عند خاصة أحكام من المعاقین "استفادة، ھ النھار مع وزیر العمل والتشغیلأجرت الذي الحوار أنظر .272%
  على الموقع: ، (07/04/2020)، 16/3/2017بب اإلعاقة "، نشر یوم بس العمل

http://www.ennaharonline.com/ 
36- Paula Campos Pinto et d’autre , « le Droit à la Protection Sociale des Personnes 
Handicapées en Algérie», Op.Cit., p. 24.  

  .79 ر ج ،2002 لسنة المالیة قانون ضمنتالم 22/12/2001 في المؤرخ ،21-01 رقم القانون وأنظر:
 یتعدى ال الذي الشھري الدخل لذوي اإلجمالي الدخل على الضریبة من األجراء المعاقین 2005 لسنة المالیة قانون وأعفى

 لسنة المالیة قانون المتضمن 29/12/2004 في المؤرخ 21-04 رقم القانون من /د6 المادة أنظر: جزائري. دینار ألف 15
  .85 ر ج ،2005

  .2008 لسنة التكمیلي المالیة قانون -
  االجتماعیة. بالتأمینات المتعلق 11-83 رقم القانون من 68 المادة أنظر -37
وإعادة  المعوقین بتشغیل المتعلق 15/5/1982 في المؤرخ 180-82 رقم التنفیذي المرسوم من 10و 9 المادتین أنظر -38

   .20 ر جتأمینھم المھني، 
 ومیای ساعة بواقع الحكومیة وغیر الحكومیة الجھات في العمل ساعات المصري الخاصة االحتیاجات ذوي قانون خفض وقد

 ،2018 لسنة 10 رقم القانون من 24 المادة أنظر والجمركي. الضریبي واإلعفاء اإلعاقة، ذوي من للعاملین اآلجر مدفوعة
   lawyeregypt.netم.س)، على الموقع: (

 كیفیات یحدد 11/7/2000 في المؤرخ والسكان)، الصحة التجارة، (المالیة، المشترك الوزاري القرار من 2،3،5 المواد -39
 السیارات بإعفاء المتعلقة ،31/12/1988 في المؤرخ 1989 لسنة 33-88 رقم المالیة قانون من 67 المادة أحكام تطبیق
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   :الملخص
ه ھذ جعلاستقراره عامل استقرار لجمیع باقي القطاعات، ھو ماأن األھمیة البالغة لالقتصاد باعتبار  إن

الدراسة تقف على بعض اآلثار السلبیة التي یخلفھا االعتماد المطلق على الموارد الطبیعیة، كمورد اقتصادي وحید 
في دولة ما، وانعكاسھ السلبي على السلم االجتماعي، وھو ما یطلق علیھ االقتصاد الریعي، بحیث أن ضعفھ ینعكس 

لبات االقتصادیة وحتى الثقافیة، إذ أن االقتصاد البلد یصبح أسیر تقسلبا على جمیع القطاعات االجتماعیة والسیاسیة و
أسعار النفط في األسواق العالمیة، ألن ھذا األخیر یعد ثروة نابضة قابلة للنفاذ في أي لحظة، ما یجعل الدولة تعتمد 

  د فئة معینة.ی على اقتصاد ضعیف، فتقع بذلك في التبعیة االقتصادیة للقوى الكبرى، وتنحصر ثروة البلد في
  .اقتصاد ؛السلم االجتماعي ؛الریعّ  الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
The most driving impulse of the present study is the great importance that the stability of 

economy has in the balance of all the rest of the national sectors. Within this regard, our study 
stated the disastrous effect of the exclusive reliance on the natural resources as a single source 
of revenues. This is known as the economy of rent. The fluctuation and the lowing of the price 
of fossil raw material in the international market lead to a negative impact on economic, and 
treating the social peace and the political commitments of the state. Also, there is no guaranty 
in the permanent availability of the natural resources, which can be ceased at any moment, 
making a fragile economy highly dependent to foreign powers and centralizing the wealth in 
the hands of a minority of the people 
Key words: rent, social peace, rentier economy. 

  مقدمة
إن االقتصاد الریعي ھو في العادة محصلة لالعتماد على ریع النفط كمصدر وحید للدخل، رغم أن 

األخیر في األصل ھو نعمة تتمیز بھا دول كثیرة ولیس نقمة، والمفروض فیھ أن یكون عامل تقدم ھذا 
وازدھار، لذا كان لزاما علیھا أن تراجع أسلوبھا في إدارة ھذه الموارد حتى ال یكون لھ انعكاس سلبي على 

اد متنوع عیة، إلى اقتصسلمھا االجتماعي، وذلك بوضع استراتیجیات تسمح بالخروج من اقتصاد یعاني التب
  في ھیاكلھ غیر متأثر بتقلبات األسعار في أسواق النفط العالمیة.

وذلك للمحافظة على سلمھا االجتماعي، والذي یعني غیاب كل مظاھر العنف والخوف والقھر في 
م الالمجتمع، والسالم ال یعني غیاب الحرب فقط، ولكنھ عملیة اجتماعیة على مختلف المستویات، فھو الس

على مستوى العائلة وعلى مستوى المجتمع ثم على المستوى اإلقلیمي والدولي، فالفاقة مثال تعد عامل فعال 
لتغییر سلوك الناس من اإلیجاب إلى السلب، وأشد أنواع الفقر خطرا على السلم المجتمعي ھو الحاجة الناجمة 
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و ما یدفع الفئة المحرومة لالمتعاض من الفئة عن سوء توزیع الثروة أو المال العام بین أفراد المجتمع، وھ
المستفیدة، فتتوسع دائرة المعارضة المنظمة كالنقابات والمنظمات واألحزاب، أو الغیر المنظمة بظھور 
المافیا واللصوصیة وتفشي السطو واالضطرابات، مما یعجل باختالل مقومات السلم االجتماعي داخل ھذا 

االقتصاد الریعي كمورد أساسي للدولة، والطرق الكفیلة بتوزیعھ للمحافظة  المجتمع. وھنا نتحدث عن فكرة
على السلم واالنسجام داخل المجتمع، بصفتھ الدخل الوحید الذي یجب أن یستفید منھ جمیع شرائح المجتمع 

  بمختلف مكوناتھ.
ن أل جتماعي"،"اقتصاد الریع وانعكاساتھ السلبیة على السلم اال وقد اخترت لھذه الدراسة عنوان:

تتوقف على االقتصاد و اإلیجابیةمعظم الدراسات التي وجدناھا تتحدث عن انعكاسات الریع سواء السلبیة أو 
عندھا، لذا تناولت ھذه الدراسة االنعكاس السلبي للریع على المجتمع وعلى تماسكھ واستقراره مباشرة، 

 ا اقتصاد الریع على السلم االجتماعي؟ما ھي األضرار التي یخلفھ: وبذلك یُثار اإلشكال التالي
  وترتبط بھذا اإلشكال جملة من األسئلة الفرعیة، ومنھا:

  ھل یمكن اعتبار اقتصاد الریع اقتصاد حقیقي؟ -
  الداعم لالستقرار والسلم االجتماعي؟ اإلیجابيما ھي أھم مالمح االقتصاد  -
  ي؟على الترابط المجتمعھل القتصاد الریع انعكاسات سلبیة  -

كما تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز أھم األضرار التي یخلفھا اقتصاد الریع على السلم االجتماعي، 
والطرق الكفیلة والناجعة لتفادي ھاتھ األضرار، كما أنھا توضیح أھم العوامل التي تجعل اقتصاد البلد اقتصاد 

  .اإلیجابيفعال یعطي إضافة في ظل وجود الریع مع استثماره 
أھمیة ھذه الدراسة في إبراز األثر السلبي الذي یخلفھ اقتصاد الریع على السلم االجتماعي في وتتجلى 

اد الریع، اقتصالعدید من بلدان العالم، ومن بینھا الجزائر، بالرغم من إنھ بإمكانھا أن تجعل من اقتصاد 
مالیزیا ك مواردھا الطبیعیة تنموي یعود علیھا بالفائدة الكبیرة، كحال العدید من الدول التي استفادت من

الزراعة ك الخ، وفي الوقت نفسھ حرست على تطویر باقي القطاعات. ..واندونیسیا، ومالیزیا، وسنغافورة
مما انعكس إیجابا على حالھا ونموھا االقتصادي، وتخلصت من قبضة اقتصاد الریع،  والصناعة والخدمات

  على الجزائر."لعنة الموارد"  بوبذلك تبحث ھذه الدراسة في الطرق الكفیلة لتجن
  الدراسات السابقة

لم أقف على أي دراسة تناولت الموضوع بنفس  -في حدود علمي  –بخصوص الدراسات السابقة فإنھ 
الطرح، فمعظم الدراسات تقف عند انعكاسات الریع السلبیة على االقتصاد، أو أنھا تناولت السلم االجتماعي 

ومجمل ھذه الدراسات تطرقت لبعض جزئیات موضوعنا. والتي نورد منھا ومھدداتھ من زوایا أخرى، 
  على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

 وترجمة مایكل إل روس، "، للمؤلفكیف تؤثر الثروة النفطیة على نمو األمم -"نقمة النفط كتاب   -1
صفحة، طبعة  432 صادرا عن منتدى العالقات العربیة والدولیة، یتألف الكتاب من ھیثم نشواتي،

، ویخلص روس إلى فكرة مفادھا أن "نقمة النفط" تعیق مسار الدیمقراطیة، وتدیم أطر المجتمع 2014
األبوي، وقد توصل إلى ھاتھ النتیجة بعد دراسة قام بھا حول مائة وسبعین بلدا، فحلل ھاتھ البیانات 

یة لھاتھ البلدان، بل یمكن تجاوزھا وعالجھا في ھذا الكتاب، وما وصل إلیھ حسب رأیھ ال یعد نتیجة حتم
 عبر مجموعة بدائل وعالجات ناجعة.
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صفحة  81، ویأتي الكتاب في عدنان الجنابي، لالقتصادي العراقي الدولة الریعیة والدیكتاتوریة"كتاب " -2
، صادر عن مركز لدراسات عراقیة، وتدور الفكرة العامة لھذا الكتاب عن اكتشاف 2013طبعة سنة 
ولة العراق وكیف تحول إلى نقمة بعد استحوذ نظام صدام علیھ، والذي أقام بھ دكتاتوریة في النفط في د

بالد الرافدین، حیث تناول فیھ مفھوم الریع، ثم تطرق لمفھوم الدولة والمواطن، ثم تحدث عن النفط 
 والدیكتاتوریة كمتالزمة وضرب المثال بنظام صدام حسین.

: دراسة في اإلعراض السیاسیة لـ "لعنة یة ووفرة الموارد الطبیعیةاستعصاء الدیمقراط بحث بعنوان  -3
دد نشر بمجلة الفكر، الع ،حكیمي توفیق، واألستاذة حشاني فاطمة الزھراءللدكتور الموارد"، وھو بحث 

الخامس عشر الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة باتنة، وھي ورقة تنطلق من مسلمة 
نفط" لصاحبھ مایكل روس، لتحلل العالقة بین ظھور النفط في بعض الدول وانتكاسة كتاب "لعنة ال

اقتصادھا، سیما العالقة منھا ذات البعد السیاسي إضافة إلى اآلثار االقتصادیة اللصیقة الناتجة عن اعتماد 
راطیة للدیمقالبلد على عائدات النفط كمصدر أساسي ووحید، إذ أن ھناك آثار مرسخة لالستبداد ومعادیة 

 یحملھا ھذا النوع من الدیمقراطیة.
وسف د. ی لصاحبھاالجزائر إشكالیة االنتقال من اقتصاد الریع إلى اقتصاد الكفاءة" بحث بعنوان: " -4

ھاتھ  ، ویشیر من خالل2013 -2المجلد  -28، نشر بمجلة علوم االقتصاد والتسییر والتجارة، العدد بیبي
ائري اقتصاد غیر متنوع، ویعتمد على ریع المحروقات، لذلك تأتي محاولة الورقة إلى أن االقتصاد الجز

تفكیك الحلقة الریعیة التي تقید وتمنع الجھاز اإلنتاجي من رفع مستوى إنتاج القطاعات من الناتج اإلجمالي 
 المحلي.

طینة، بقسنجامعة عبد الحمید مھري  منال منصور، لألستاذة لعنة الموارد وسبل تجنبھا"بحث بعنوان: " -5
وتنطلق الدراسة من أن الدول الغنیة بالموارد الطبیعیة یالزمھ ضعف األداء االقتصادي لمعظمھا، وھذا 
ما یطلق علیھ لعنة الموارد الطبیعیة وبذلك یستعرض المقال أدبیات االقتصاد الحدیث التي بینت االرتباط 

 السلبي بین وفرة الموارد الطبیعیة والنمو االقتصادي.
ال مقاحمد اإلدریسي وھو  ، للدكتوراقتصاد الریع وآثاره االجتماعیة واالقتصادیة"ة بعنوان: "دراس -6

الدراسات لألبحاث و فاطمة الفھریةنشر بمجلة ذخائر للعلوم اإلنسانیة، تصدر مرتین في السنة عن مركز 
ى أو االعتماد عل بفاس المغربیة، وتطرق المقال إلى فكرة أن عوائد الریع غیر مضمونة االستمراریة،

موارد مالیة خارجیة غیر مرتبطة مع العملیة اإلنتاجیة، وھذا ما ینعكس سلبا على الحیاة االجتماعیة 
والسیاسیة واالقتصادیة، لذلك البد من إیجاد حلول ناجعة لتجاوز ھذه اآلثار، والتخلص من تداعیاتھا 

ة یعي إلى اقتصاد منتج یكون بمثابة ركیزتدریجیا ویضیف البد من االنتقال باالقتصاد من واقعھ الر
  أساسیة في عملیة التنمیة. 

  منھج البحث
لقد اتبعت في ھذه الورقة المنھج االستقرائي، والذي یقوم على الوصول إلى نتائج كلیة من مقدمات 
جزئیة، وذلك بعرض المفاھیم والمالمح األساسیة لالقتصاد الریعي وكیفیة تأثیره على السلم االجتماعي 

  لبعض الدول. 
حث مبولإلجابة على السؤال المطروح من خالل اإلشكالیة، فقد قسمت ھذه الدراسة إلى ثالث مباحث، 

اولت تنومبحث أول، وفیھ عرفت بمصطلحي اقتصاد الریع والسلم االجتماعي لغة واصطالحا،  تمھیدي،
 صصتھوقد خ ي،مبحث ثانفیھ مالمح االقتصاد الریعي، وأركان السلم االجتماعي، ویحتوي على مطلبین، و
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م النتائج وتناولت فیھا أھثم خاتمة، النعكاسات الریع السلبیة على السلم االجتماعي، ویحتوي ثالثة مطالب. 
  والتوصیات.

  المبحث التمھیدي:
وتناول ھنا مفھوم لفظي "االقتصاد، والریع" لغة واصطالحا، ثم نعرف مركب "اقتصاد الریع"، ثم 

  وفي األخیر نختم المبحث بتعریف "السلم االجتماعي" لغة واصطالحا.مفھوم "السلم" لغة واصطالحا، 
  مفھوم اقتصاد الریع المطلب األول: 

  مفھوم اقتصاد الریع لغة واصطالحا الفرع األول:
  تعریف االقتصاد: -أ

  . 1االقتصاد في اللغة یأتي بمعنى القصد، أو بمعنى التوسط واالعتدالاالقتصاد لغة:  -1
علم االقتصاد ھو العلم الذي یبحث في كیفیة إدارة واستغالل الموارد طالحا: االقتصاد اص -2

االقتصادیة النادرة إلنتاج أمثل ما یمكن إنتاجھ من السلع والخدمات إلشباع الحاجات اإلنسانیة من متطلباتھا 
تمع، كما یبحث لمجالمادیة التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معین من القیم والتطلع للقیم الحضاریة ل

في الطریقة التي یوزع بھا ھذا الناتج االقتصادي بین المشتركین والعملیة اإلنتاجیة بصورة مباشرة وغیر 
  .2المشاركین بصورة غیر مباشرة في ظل اإلطار الحضاري نفسھ

  تعریف الریع: -ب
راعة الذي یؤدیھ ، والریع في الز3ویعني النماء والزیادة، وأرض مریعة أي خصبة الریع لغة: -1

  .4المستأجر إلى مالك األرض من غلة األرض مقابل استغالل قواھا الطبیعیة
إن المفھوم االقتصادي المتداول بین طلبة االقتصاد أن الریع ھو عائد مالك الریع اصطالحا:  -2

الریعیة، أول من لفت النظر إلى مفھوم الرأسمالیة "كارل ماركس" ، ولربما یكون 5األرض أو العقارات
وكان یقصد ظاھرة اقتصادیة اجتماعیة یصف من خاللھا طبقة رأسمالیة غیر منتجة اجتماعیا ودخلھا یتأتى 

  من خالل امتالك مصادر الریع مثل األراضي والعقارات المؤجرة.
اد "حول مبادئ االقتصفي كتابھ: دیفید ریكاردو غیر أن من أعطى الریع معناه االقتصادي المحكم ھو 

حیث یرى أن الریع ھو الدخل اإلضافي من األراضي الزراعیة المتأتي من المیزة اسي والضرائب"، السی
االقتصادیة من استعمال نفس وحدة المساحة بما یتجاوز عائد األرض الحدیة المستعملة لنفس الغرض، أي 

 كثر من األرضما یتجاوز الكلفة عند تساوي عناصر اإلنتاج من عمل ورأسمال، األرض الخصبة تنتج أ
الحدیة حتى إن تستعمل نفس المدخالت من بذور وأسمدة وعمل ومیاه، والدخل الناتج من األرض األخصب 
من الحدیة ھو "ریع"، وھو بھذا المعنى غیر اإلیجار التعاقدي المتأتي من األرض أو العقار للغیر، ومن 

الموارد الطبیعیة مثل النفط والغاز، عندما  الذي یطبق الیوم من إنتاج ریع المنجمھذا المفھوم تم اشتقاق 
  .6تكون كلفة اإلنتاج أقل بكثیر من سعر البیع

إن المتفقھ في الفكر االقتصادي یدرك أن الریع یتضمن الال جھد، فقد یقترن عائد عناصر اإلنتاج بعدم 
تكالیف ن األسعار والبذل أي جھد، أي أن الممارسات السعریة قد تتضمن جوھر الریع، فالفروقات الكبیرة بی

  .7الحدیة في االحتكار، واحتكار القلة قد یؤكد مضمون الریع
فالریع مفھوم متعدد الجوانب وتطور عبر الزمن، ولكنھ بقي محافظا على جوھره مع تعدد أشكال 

ة جظھوره بأنھ: "الدخل غیر الناتج من العمل"، والریع نمط اقتصادي یعتمد على الموارد الطبیعیة دون الحا
. فاقتصاد الریع یھتم أساسا 8إلى االھتمام بتطویرھا. ومن بین ھذه الموارد: المعادن والمیاه والنفط والغاز
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بالمحافظة على النشاطات التي توفر اإلیرادات من بیع الثروة الریعیة، لكن ال تساعد ھذه النشاطات على 
  .9توفیر تصور واضح عن الحالة االقتصادیة السائدة في الدولة

فمن خالل التعاریف یظھر أن مفھوم الریع یشمل بصفة عامة الدخل الناتج عن الال جھد، والحاصل 
أنھ قد یبذل فیھ بعض الجھد لكن المقابل أكثر بكثیر مما بذل في ھذه العملیة، وھذه اإلضافة الغیر مبررة ھي 

  ما یطلق علیھ الریع.
  اقتصاد الریع: تعریف الفرع الثاني

الریع، اعتماد اقتصاد بلد ما على استخراج مادة طبیعیة من باطن األرض كالنفط ویقصد باقتصاد 
مثال كمورد أساسي ووحید، لذلك في الغالب یكون اقتصاد ھذا البلد رخوا، إذ یعتمد على المبادالت التجاریة 

لزراعیة، اوینتج مجتمعا استھالكیا یسیطر فیھ قطاع االستیراد وھو اقتصاد یھمل الصناعات التحویلیة و
وتعد االقتصادیات العربیة أوضح مثال على ذلك، حیث تتمتع الدولة بعائدات مالیة كبیرة سواء عن طریق 
البیع أو الجبایة، وعادة ما تستعمل ھذه العائدات في البناء والتشیید وأجور الموظفین واستیراد الحاجات 

االقتصاد وتوفر فرصا للعمل، بالرغم من أن األساسیة للدولة، دون استثمارھا في قطاعات إنتاجیة تنعش 
الدولة تجني أرباحا إضافیة تساھم في تنویع اقتصادھا والتخلص من التبعیة لقطاع المحروقات، وھذا ما 
یجعل النمو االقتصادي مرھونا بتطور الریع ال بدینامیكیة االقتصاد داخلیا وخارجیا من خالل تشجیع 

  .10القطاعات اإلنتاجیة
ن اقتصاد الریع، ھو االقتصاد الذي یعتمد على بیع ثروات موجودة من وفرة طبیعیة ال وبذلك یكو

النقصان وبالتالي ھي عرضة للنفاذ كما إنھا عرضة الضطرابات السوق  أودخل للجھد البشري فیھا بالزیادة 
  التي یتحكم فیھا قانون العرض والطلب، لذلك یعتبرھا االقتصادیون مورد اقتصادي ھش.

  الفرع الثالث: تعریف الدولة الریعیة 
حسب حسین مھداوي فإن الدولة الریعیة ھي الدولة التي تعتاش على عائدات من الخارج، إما بیع 

، كما ھو الحال بالنسبة لمداخیل قناة السویس في مصر مثال، أو من استراتیجیةمادة خام، أو بتقدیم خدمات 
  .11ضرائب تفرض على تحویالت من الخارج

في بدایة ثمانینیات القرن الماضي، تغیر واقع العدید من دول العالم الثالث فأصبحت أكثر ثراءا، 
وأكثر دیمقراطیة، وأكثر سالمة لكن ذلك ال ینطبق إال على الدول التي ال نفط لدیھا، أما دول النفط المنتشرة 

دول ا كانت علیھ، بل أن بعض تلك الجنوب شرق آسیا وأمریكا الالتینیة وأمریكا فلیس واقعھا أفضل حاال مم
أصبحت أسوأ حاال، حیث تراجع دخل الفرد في بعض الدول مثل فنزویال والغابون والعراق والعدید من 

عانت حروبا أھلیة لعقود من نیجیریا وانغوال وكولومبیا والسودان والعراق و كالجزائرالمنتجة الدول 
  .12الزمن

ة بین ظھور النفط واالنعكاسات السلبیة لھذا المورد بشكل واضح وتتكشف مالمح ھاتھ العالقة الطردی
في منطقة الشرق األوسط، حیث تظل ھاتھ المنطقة موطنا ألعتى النظم االستبدادیة  في العالم، وتحوي في 

ول أن والتي تق "لعنة الموارد" الوقت ذاتھ أكثر من نصف احتیاطي النفط المؤكد في العالم، وتدعم أطروحة
ھو العامل المسؤول عن تعزیز سلطة النخب االستبدادیة الحاكمة والفاسدة في ھاتھ الدول، وعن  النفط

محاوالت التغییر فیھا، حیث مكن النخب الحاكمة  من شراء والءات الفئات المجتمعیة الفاعلة، وتفادت من 
طلوبة لتحقیق االنتقال خالل توزیعھ المساءلة الحقیقیة، كما سمح لھا بإعاقة التحوالت االجتماعیة الم
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الدیمقراطي، وھو ما قاد في النھایة إلى ترھل ھاتھ األنظمة واقتصار دورھا على تحصیل وتوزیع الریوع 
  .13في غیاب المعارضة الحقیقیة

بھذا المعنى تكون الدولة الریعیة ھي التي لھا مصادر اقتصاد خارج اإلنتاج الحقیقي الناتج عن 
ت، أو لھا اقتصاد وھمي، ال ینفك عن ھاتھ المداخیل النفطیة التي ال یتحكم فیھا الزراعة والصناعة والخدما

  وال في مصدرھا.
  المطلب الثاني: مفھوم السلم االجتماعي 

  لتحدید مفھوم السلم االجتماعي البد من معرفة المدلول األساسي للفظ السلم أوال. 
  الفرع األول: مفھوم السلم لغة

سلم، یسلم، سالماً، سالمة وأصلھ التعري والبراءة من اآلفات الظاھرة والباطنة، مشتق من الجزر اللغوي، 
ویقال السلم بفتح السین وكسرھا، یذكر ویؤنث، والسلم والصلح، والنجاة والتخلص، ویأتي في مقابل الحرب 

  .14وكلھا راجعة إلى معنى البراءة من اآلفات
"لكن "س، ل، م ھو أغنى ھذه التراكیب  15والمالینةتفید تراكیب باب السین والمیم" باب اإلصحاب  -

بالمشتقات، "ومعظم بابھ من الصحة والعافیة" والسلم من السالم وأصلھ السالمة أي البراءة والعافیة والنجاة 
ْلم، والسَّلَم، على ما یقابل حالة الحرب والصراع. ْلم، والسِّ   من العیوب واآلفات واألخطار، السَّ

ْلم: الصلح. وتسالموا: تصالحوا والخیل إذا تسالمت تسایرت ال تھیج بعضھا  منظور:قال ابن  ْلم، والسِّ السَّ
ْلم: االستسالم ضد الحرب ْلم، السَّ   .16بعضا، والتسالم: التصالح، والمسالمة: المصالحة، وحكي السِّ

السالمة ، ولفظ "سلم" في اللغة العربیة مشتق من المصدر "سلم" ویعني األمان والعافیة والتسلیم
والصلح. ویعنى اصطالحا حالة التوافق والراحة التي تتوفر بین طرفین أو مجموعة أطراف بما یحقق 
االنسجام ویدرئ العداوة، ویقصد بالسالم أیضا حالة الوئام واالستقرار التي تسود المجتمع من ابسط تكویناتھ 

  .17زدھار والتطور للجمیعبما یتیح اال "المجتمع الدولي"إلى أكبر تكویناتھ  "األسرة"
إذا السلم كلمة تعبر عن میل فطري في أعماق كل إنسان، وتحكي رغبة جامحة في أوساط كل مجتمع 

  .18سوي، وتشكل غایة وھدفا نبیال لجمیع األمم والشعوب
ولھ معنیان األول: ھو غیاب الخالف والحرب وھذا الفرع الثاني: السلم أو السالم في االصطالح 

شائع في العدید من الكتابات، حیث یرى العدید من الباحثون في مجال العالقات الدولیة أن السالم المعنى ال
یعني غیاب الحرب، وفي المجتمعات اإلنسانیة یعني السالم غیاب كل ما لھ عالقة بالعنف مثل النعرات 

لحیز دیة أو سیاسیة داخل اوالنزاعات العرقیة والطائفیة، التي غالبا ما تعود أسبابھا إلى اعتبارات اقتصا
  الجغرافي الواحد.

والمعنى الثاني: ھو االتفاق واالنسجام والھدوء، وعلیھ فالسالم ال یعنى فقط غیاب العنف بكافة أشكالھ 
مرغوبة في ذاتھا، وعلیھ فإن السلم االجتماعي نقصد بھ حالة الھدوء  إیجابیةلكنھ یعني أیضا صفات 

واالنسجام داخل المجتمع نفسھ وفي العالقة بین أفراده، وشرائحھ وقواه المتعددة  واالستقرار والوئام واالتفاق
  . 19المختلفة

 الفرع الثالث: معنى السلم االجتماعي
السلم االجتماعي من زاویة أخرى ھو توافر االستقرار واألمن والعدل والمساواة في مجتمع معین، 

النظام، والتي تحقق العدل والمساواة، وتضمن  لطة أووبذلك ال یتحقق السلم االجتماعي ما لم توجد الس
  .20الحقوق األساسیة لألفراد والفئات المختلفة
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إن المجتمع لیس كمیة متناثرة من األفراد، وإنما اشتراك ھؤالء األفراد في اتجاه واحد وھو ما یستلزم 
ومن المعلوم أن أي عمل  وجود شبكة من العالقات االجتماعیة الضروریة ألداء العمل الجماعي المشترك

یؤدیھ مجتمع في سبیل تغییر نفسھ مشروط باكتمال ھذه الشبكة من العالقات وعلیھ نستطیع أن نقرر أن 
  .21شبكة العالقات االجتماعیة ھي العمل التاریخي األول الذي یقوم بھ المجتمع ساعة میالده

سواء في انتمائھم الدیني أو  یتكون كل مجتمع من مجموعة من البشر، مختلفون عن بعضھم البعض
المذھبي، أو موقعھم االجتماعي أو الوظیفي، ولكن یجمعھم ما یمكن أن نطلق علیھ "عقد اجتماعي"، أي 
التزام غیر مكتوب بینھم یتناول حقوق وواجبات كل طرف في المجتمع، حیث یمثل الخروج على ھذا العقد 

لطرف األخر مما یستوجب التدخل لحسم الموقف، فالسالم انتھاك لحقوق أحد األطراف وإخالال بالتزامات ا
  .22االجتماعي نقیض العنف االجتماعي والصراع المجتمعي

ویقتضي مفھوم السلم االجتماعي تطبیقھ كحالة من جھة، وتوفیر وسائلھ من جھة أخرى، حیث یقوم 
یة رتبطة بھا، وأھمھا تلبتحلیل وتوصیف السلم االجتماعي على الحیاة الكریمة والحق فیھا والحقوق الم

االحتیاجات البشریة األساسیة من غذاء وماء نقي وصحة وتعلیم، ومواصالت واتصاالت وسكن وعمل 
  .23وتأمین لتحقیق وسائل العیش الكریم

إن من أھم المقاییس األساسیة لتقویم أي مجتمع فیما یخص حالة العالقات الداخلیة فیھ، فسالمتھا 
إمكانیة نھوضھ، بینما اھتراؤھا وضعفھا عالمة على اھتراء السلم االجتماعي عالمة صحة المجتمع مع 

  .24واستحالة قیامھ ونھوضھ
فالسلم االجتماعي ھو االنسجام التام الذي یطبع العالقات االجتماعیة ألي مجتمع، مع سلطة مشرفة 

  تحرس ھذا السلم عن طریق توفیر العدل والمساواة بین شرائحھ.
  مالمح االقتصاد الریعي وأركان السلم االجتماعيالمبحث الثاني: 
  مالمح وخصائص االقتصاد الریعيالمطلب األول: 

  لریعيامالمح االقتصاد الفرع األول: 
یصنف اقتصاد دولة ما على أنھ اقتصا ریعي من خالل تركیب الناتج المحلي اإلجمالي أو من خالل 

  .25النمو اإلقطاعيبعض األنشطة االقتصادیة الریعیة، أو عبر معدالت 
كما تجدر اإلشارة، وكما ھو شائع في التعرف على االقتصادیات الریعیة أنھ إذا تجاوز مساھمة 
القطاعات غیر اإلنتاجیة أي الریعیة نسبة النصف في الناتج المحلي، اعتبر االقتصاد، أنھ اقتصاد ریعي، 

  .26یعيیعتمد بشكل أساسي على االقتصاد الر بینما إذا بلغت تلك النسبة أقل من النصف اعتبر االقتصاد أنھ
عندما ارتفعت أسعار البترول، صار دخل العراق أكبر من الناتج اإلجمالي  1980- 1979في عام 

الوطني للبلد بكاملھ وبكل قطاعاتھ وثرواتھ ومواطنیھ، وتدفق الریع النفطي على خلفیة الزیادة الكبیرة في 
رضى وترسل البعثات إلى الخارج وتساعد المعوزین وتبني الجیوش التصدیر، فأصبحت الدولة تداوي الم

الجرارة، بالتوازي مع ذلك ماتت الزراعة تماما وأصبح العراق یستورد الخضار واللحوم، وأصبح الناس 
یقفون في طوابیر لشراء البیض والدجاج، لكن ظل ریع البترول المتدفق من الخارج یغذي ھذا االقتصاد 

من أي نشاط إنتاجي یذكر، ویدفع المرتبات للناس، وأصبح خریجوا المعاھد والجامعات الریعي الخاوي 
  .27ینتظرون "التعیین المركزي" من خالل وزارة التخطیط

ھذه العلل االقتصادیة والسیاسیة ھي التي شكلت ما سمي "لعنة الموارد" أو بتعبیر أدق لعنة النفط 
الموارد الطبیعیة كالغابات والمیاه أو الحقول الزراعیة، والنفط الن تلك العلل لیست نتاج أنواع أخرى من 
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بالمائة من تجارة تلك الدول، ویتسبب بأعظم المشكالت ألكبر من دول  90على رأس تلك المواد إذ یشكل 
. ففي حالة الجزائر مثال أدى تراجع أسعار النفط بدایة سنة 28العالم، لعنة المواد إذا ھي لعنة النفط بامتیاز

في المائة، ومنھ  50، إلى تراجع الجبایة البترولیة وبالتالي تراجع اإلیرادات الجبائیة بنسبة تفوق 2014
عجزت الخزینة العمومیة وأعلنت الحكومة لجوئھا لسیاسة التقشف، وھذا ما فرض على الدولة التفكیر بجدیة 

  . 29زراعة والصناعة والخدماتفي االتجاه نحو التنویع االقتصادي لمواجھة العجز، بإعطاء فرصة لل
إن من أھم مالمح االقتصاد الریعي والمتمثل في االعتماد على النفط كمصدر وحید للثروة، وحساسیة 

  اقتصادھا وتأثره الشدید بأسعاره في األسواق العالمیة صعودا ونزوال.
  الفرع الثاني: خصائص االقتصاد الریعي

بعضھا البعض في الخصائص، التي تتمیز بھا مھما كانت قد ال تختلف أنظمة الدول الریعیة عن 
طبیعة الریع الذي تعتمد علیھ (نفط، ذھب، غاز، عائدات مضائق لعبور السفن..)، وتبقى االختالفات فقط 
مرتبطة بطبیعة النظامین االقتصادي والسیاسي لھذه الدول، لذلك تتمیز ھذه الدول سیاسیا واقتصادیا بما 

  یلي:
  .یس ھو الدخل الوحید في االقتصاد لكنھ األكبر (السائد)أن الریع ل -
االعتماد على مورد طبیعي واحد وتتفاوت اقتصادیات ھذه الدول في درجة االعتمادیة، فلو أخذنا الدول  -

كمثال، نجد أنھا تتسم بحدة اعتمادھا على المورد الطبیعي الواحد  -وباألخص الدول النفطیة –االستخراجیة 
الغاز) في تمویل موازناتھا، كما أنھا تكاد تكون المصدر الرئیسي للتراكم الرأسمالي. وكنتیجة (النفط أو 

لھذا االعتماد فإن الدول النفطیة مكشوفة اقتصادیا بصفة خاصة النعدام عائدات التصدیر الذي لھ بدوره 
  آثار سلبیة على عائدات النمو، ومستویات االستثمار والتضخم.

قتصادي في االقتصادیات الریعیة النفطیة، التي تعتمد في صادراتھا على الموارد المعدنیة تذبذب النمو اال -
األخرى والموارد الزراعیة بسبب انخفاض مرونات طلبھا نسبیا، ألن أسعار النفط تتذبذب صعودا وھبوطا 

ة وخاص في السوق العالمیة ألسباب اقتصادیة وسیاسیة كونھا سلعة رئیسیة عالمیة تھم كل الدول
  .30االستھالكیة منھا الصناعیة المتقدمة

تنامي ظاھرة الال جھد والتي ال تقدس العمل وال الجھد وھو ما ینعكس سلبیا على رسم السیاسات االقتصادیة  -
  مستقبال، إذ یتولد مع الوقت ظاھرة الفساد واستغالل المصالح العامة لتحقیق المصالح الخاصة.

لى معالجة المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة ویولد التراخي وعدم تراكم الریع یؤثر سلبا ع -
  .31االنضباط في السیاسة المالیة مما ینتج عنھ التبذیر والفساد والرشوة

الدولة في ھذا النوع من االقتصادیات في شكلھا اإلداري دولة مركزیة تمیل إلى البیروقراطیة وتتقاطع  -
  32عة القوى االجتماعیة المسیطرة على القرار االقتصادي والسیاسيمع الدیمقراطیة بسبب طبی

الطبقة السیاسیة الحاكمة من عائلة واحدة تمتد أفقیا وان العالقات االجتماعیة تعتمد على القرابة التي تفرض  -
  نفسھا في اختیار كبار موظفي الدولة ومساعدیھم.

ما تملكھ من سیولة نقدیة لكن ھذا الثراء ال ینعكس بشكل الدولة في االقتصاد الریعي عادة ما تكون ثریة ب -
متوازن على شرائح المجتمع المختلفة، ویعود ھذا إلى سوء توزیع الدخل القومي، كما یرتبط اقتصاد 
البلدان ذات الدخل الریعي باألزمات االقتصادیة العالمیة ارتباطا وثیقا العتماد مواردھا المالیة على 

  العائدات الریعیة.
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من  2/100انخفاض اإلنفاق على البحث العلمي والتقني وعلى سبیل المثال فإن الدول العربیة تنفق  -
  .33موازناتھا السنویة على ھذا البحث

تحول النظام السیاسي إلى نظام دیكتاتوري قمعي وھذا ما یثبتھ الواقع في العدید من الدول التي تعتمد على  -
أن یغدو دیكتاتورا على ھذه  1968بعد انقالب صدام حسین ببال طر ریع البترول، ولربما لم یكن یخ

فط بتفرده بالسلطة ھو وأوالده، ولكن ریع النمعمر القذافي الدرجة من التفرد بالسلطة، ولربما لم یكن یحلم 
صة التصرف والتفرد بالسلطة والمال والسالح أتاح لھا فرالعائلة الحاكمة المتدفق من الخارج إلى جیوب 

  34البشر، مما ال یتاح لحاكم ال تتوفر لھ ھاتھ الثروة الریعیةو
ارتفاع المیل الحدي لالستیراد بسبب ضعف القطاعات اإلنتاجیة المحلیة مثل الزراعة والصناعة في  -

االقتصادیات الریعیة، وعدم قدرتھا على منافسة المنتجات الزراعیة والصناعیة المستوردة من حیث الكلفة 
  .35لنتیجة یزداد االستیراد وتتفاقم األمور بالنسبة للقطاعات اإلنتاجیة والعاملین فیھاوالجودة، وا

ھذه بعض مالمح الدولة الریعیة، وھي مظاھر سلبیة في مجملھا واألمر ال یتوقف عند ھذا الحد، 
لمبني ا ولكنھا سلسة مشاكل وخروقات ستنجر مستقبال عن فقدان الحلقة األولى المتمثلة في االقتصاد الھش

على الریع، والذي یجر حتما إلى الدكتاتوریة والتفرد بالحكم، وھو ما قد یؤدى إلى الثورة والمواجھة العدائیة 
  بین أطیاف البلد الواحد.

  المطلب الثاني: أركان السلم االجتماعي:
فرط انالموجة األخیرة لثورات الربیع العربي، وفي أغلب الدول العربیة ھي عبارة عن نموذج لدول 

عقد استقرارھا وشاعت الفوضى لغیاب األسس واألركان الحقیقیة للسلم االجتماعي، فمعظم ھذه الثورات 
قامت ضد الظلم وتحصیل الحقوق السیاسیة، وكان للفقر الناشئ عن سوء توزیع الثروة، واستئثار الحكام 

. وذلك بسبب 36تحت خط الفقر وحاشیتھم بالنصیب األوفر من الدخل، وبقاء أغلب شعوب ھاتھ الدول ترزح
فشل استراتیجیات التنمیة التي وضعتھا بعد أخذ استقاللھا السیاسي، خاصة وأنھ تزامن مع انتعاش 
اقتصادیاتھا عن طریق الریع البترولي، وكان علیھا تركیز خططھا وأھدافھا على إلغاء التبعیة للخارج 

ل ھاتھ الدول وبرغم وضعیاتھا االقتصادیة المنتفشة وإحداث تغییرات في الھیاكل االقتصادیة، ومنذ استقال
بسبب حصصھا من الریع إال أنھا لم تشھد أي تغییر في البالد، بل  تأزمت وتدھورت أوضاعھا المعیشیة 
مع انخفاض اإلنتاجیة وارتفاع مستویات البطالة فیھا، وابتعدت عن تحقیق أمنھا الغذائي، وتفاقمت المدیونیة 

، وھذا ما أدى إلى اختالل موازین السلم واالستقرار بھا 37موازین المدفوعات العربیة فأثر كل ذلك على
لغیاب أھم أركان ومقومات السلم االجتماعي، والتي یجب توفرھا كمعیار أساسي أثناء حكمنا على أي تجمع 

  بشري بالقول عنھ أنھ مجتمع مسالم أو غیر ذلك وھي:
حكمة هللا تقتضى وجود فوارق واختالفات وتناقضات لمجتمع: اإلدارة السلمیة للتعددیة داخل ا -1

داخل المجتمع الواحد، ویبقى التحدي األقوى ھو كیفیة إدارة ھاتھ التناقضات مع إشباع الحاجات األساسیة 
  لھا دون اإلخالل بھدوء وسكانة ھذا المجتمع.

دینیا المجتمعات المتنوعة بشریا والتعددیة اللغویة والمذھبیة والعقائدیة تحولت إلى قیمة أساسیة في 
وثقافیا، والتعددیة لیست سوى ظاھرة اجتماعیة صحیة بالمناسبة، ویتوقف األمر بشكل أساسي على إدارة 
ھذه التعددیة، فھناك إدارة سلمیة تحفظ لمنتمیھا مساحة للتعبیر عن تنوعھا في أجواء من االحترام المتبادل، 

تنوع مصدر ضعف، فیترتب على ذلك العمل جاھدا على نفي اآلخر وإلغائھ وھناك إدارة سلبیة تعتبر ھذا ال
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، فیصبح ھذا التنوع المجتمعي عامل 38األكثر سلطة، أو األوسع ثراء ونفوذا لصالح الفئة األكبر عددا، أو
  .39أساسي في تقویض السلم داخل ھذا المجتمع فتحل الفرقة والخراب

ى القوانین والنصوص المنظمة داخل المجتمعات الحدیثة، االحتكام إل االحتكام إلى القانون: -2
وتساوي األفراد أمام تطبیق العدالة یعتبر عامل استقرار وتقویة ألواصر ھذا المجتمع، كما أن حكم القانون 

  یعنى عدة نقاط والتي منھا:
  الجمیع متساوون أمام القانون بغض النظر عن اختالف اللون والجنس والعرق أو الدین. -
  مؤسسات العدالة (شرطة، نیابة، محاكم)، تطبق القانون بكل حیادیة. -
اللجوء إلى العدالة أو حق التقاضي میسورا ومكفول للجمیع، وال یتحمل المتقاضي أي تبعات أو أعباء  -

  مالیة تثقل كاھلھ أو تصعب علیھ اللجوء للقضاء.
استثنائیة بسبب جنسھ أو لونھ أو انتمائھ  یحاكم الشخص أمام قاضیھ الطبیعي دون أن یواجھ إجراءات -

  السیاسي، أو دینھ أو مذھبھ.
  تطبق مؤسسات العدالة القانون في إطار زمني معقول حتى ال تضیع حقوق المتقاضي. -
  تنفذ األحكام بحزم دون تسویف أو تأجیل أو تأخیر. -

 سببھا غیاب السیاسة الحكیمة فيالكثیر من القالقل واالضطرابات داخل المجتمع الحكم الرشید:  -3
إدارة شؤون البالد، وإلغاء اآلخر من المشاركة، والتعدي على المال العام، وبذلك یحتاج السلم االجتماعي 
إلى دیمقراطیة حقیقیة، ویتأتي الحكم الرشید ما خالل: المساءلة، الشفافیة، التمكین والذي عني بھ مساعدة 

یعیشونھا، إضافة إلى المشاركة والتي تعني إشراك الجمیع في العمل العام  األفراد على تطویر الحیاة التي
كالمشاركة السیاسیة (االنخراط في األحزاب، والمشاركة في االنتخابات ..الخ). المشاركة االجتماعیة 

  .40(الحمالت التطوعیة العمل األھلي
 لفرد بمجرد نشوء الدولة، وبمفھومھاویراد بالمواطنة المكانة التي یكتسبھا ارسوخ مبدأ المواطنة:  -4

القانوني ھي تلك الرابطة القانونیة السیاسیة التي تربط فردا ما بدولتھ، وعلى أثرھا یتأسس مفھوم الھویة 
الوطنیة والذي یمیز الفرد عن باقي مواطني دولة أخرى. والمواطنة ھي رابطة قانونیة ترتب حقوقا وواجبات 

نحھ حق المشاركة السیاسیة، كحق الترشح واالنتخاب وامتالك الوثائق التي للمواطن اتجاه دولتھ فھي تم
تثبت انتمائھ لھذه الدولة، ویضاف إلى ذلك الشعور باألمن القومي من عدمھ، ذلك أن تعزیز انتماء المواطن 

افؤ الفرص، كبدولتھ من خالل تمتعھ بكامل حقوقھ المقررة في دستور الدولة، طبقا لمبدأ العدالة االجتماعیة وت
  41وتأدیتھ للواجبات المكلف بھا، سیعزز حتما الھویة الوطنیة لدیھ ومن تما رابطة االنتماء للدولة والوطن

من المعلوم أن التعددیة داخل المجتمع تفرض طابع االختالف في الطموحات حریة التعبیر:  -5
ع حتى یعبر عما یشغل تفكیره أو والتوجھات والمطالب والحاجات، ولذلك وجب إتاحة مساحة كافیة للجمی

یعكر صفو عیشھ في إطار القانون واالحترام المتبادل فلن یتحقق السلم االجتماعي دون إعطاء فرصة 
متساویة للجمیع حتى یعبر عن آرائھ وھمومھ وطموحاتھ في مناخ عقالني یسوده االنفتاح، فیمكن االستماع 

 للجمیع وتفھم الجمیع.
حتاج المجتمع إلى إعالم تعددي یكشف عن األمراض االجتماعیة والسیاسیة ی إعالم المواطنة: -6

والثقافیة لمعالجتھا، والنھوض بالمجتمع، وھناك نوعین من اإلعالم: إعالم مواطنة وإعالم ضد المواطنة، 
فاألول یبني السلم االجتماعي والثاني یھدمھ، ومن الطبیعي أیضا أن یجد عموم المجتمع مساحة في ھذا 

 إلعالم للتعبیر عن اآلراء والھموم واالنشغاالت.ا
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تمر بأي مجتمع لحظات تعثر، وجب تناسیھا وتجاوزھا بما ذاكرة األمور والقواسم المشتركة:  -7
یخدم الصالح العام، ویؤسس لھا المجتمع قواعد وركائز سلمیة متینة على أساس من التالحم والتراحم 

الواجب التأكید المستمر على ذاكرة األمور، ھناك من یستحضر التاریخ والتجانس واالحترام المتبادل، فمن 
لیجد فیھ ما یجمع الشتات ویضمد الجراح، وھناك من یقلب على المناتن في حقب التاریخ فیقع علیھا 

  ویستحضرھا لیضر بھا سالمة وسلم ھذا المجتمع.  
  المبحث الثالث: انعكاسات اقتصاد الریع على السلم االجتماعي

وفقا لمعظم الدراسات التي تناولت أحوال االقتصاد الریعي، فإن الدول التي تعتمد علیھ تصاب ما 
یطلق علیھ "لعنة الموارد"، خاصة الدول النامیة المنتجة للنفط، إذ تساھم إیرادات النفط على حین غفلة من 

تنمیة حقیقیة ومستدامة، أو أھلھا في تحقیق طفرة من النمو لدى ھذه الدول، دون أن ترفق ھذه الطفرة ب
إصالح سیاسي ومؤسسي، واالعتماد ھذا مطلق إذ ال إنتاج حقیقي یسند ھذه الطفرة التنمویة التي  یصنعھا 
النفط، ومن مظاھر تحول ھذه النعمة إلى نقمة أن تستعمل في شراء الوالءات ویتحول المواطنین إلى رعایا 

شعب ومطالبھ باإلصالح من خالل عالقة زابونیة تمنح منتفعین، وبذلك تتالفى الحكومة ضغوطات ال
للحكومة شرعیة استمرارھا في الحكم مع استمرار ارتفاع مستوى معیشة المواطنین، وانخفاض الریع یھدد 
شرعیة النظام واستقراره، وینتج من الریعیة غیاب المحاسبة والشفافیة، مع عدم تحصیل الضرائب من 

یع لھذه الفجوة فضال عن الفساد في توزیع العائدات النفطیة على الدوائر المقربة المواطنین في ظل تغطیة الر
، ومن تم یتسبب نموذج االقتصاد الریعي في انعكاسات سلبیة جمة على االنسجام والتناسق 42من السلطة

ولة داالجتماعي فیحدث خلل في مختلف المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، تفقد من خاللھا ال
  سلمھا االجتماعي، بعرقلة الدیمقراطیة وتعزیز السلطویة والدیكتاتوریة.

  المطلب األول: انعكاسات اجتماعیة
البھ عن مط أسقطمن النتائج المھمة للنظریة الریعیة كما یرى بعض الباحثین، أن المجتمع المدني قد 

الدولة، ألنھ ال یرى من حقھ التأثیر في السیاسة. كما أن الدولة قد نجحت في التخلص من وشائجھا المدنیة، 
  . 43ھذه االستقاللیة مرتبطة بمداخیل النفط الكبیرة المدفوعة مباشرة للدولة

ؤسسات وضع م االنعكاس السلبي األبرز القتصاد الریع على الصعید االجتماعي ھو تمكن السلطة من
المجتمع المدني في حالة ركود باستثناء التي تبدي والءھا للحاكم، وھو ما یعطیھا قدرة أكبر للمناورة في 
الحد من نشاط مؤسسات المجتمع المدني التي تستھدف اإلصالح والتغییر، وتعد المساومة األسلوب األبرز 

خرى تلجأ النخب الحاكمة إلنشاء مؤسسات مدنیة الستمالة القیادات المناوئة وشراء والئھا، وفي حاالت أ
  .44موازیة وتدعیمھا من عائدات النفط إلضعاف تلك المناوئة وصرف اھتمام المواطن عنھا

یذھب نزیھ أیوبي في تحلیلھ للتضامنیات بأن بعضھا یمیل إلى التقارب والتعاون مع الدولة على  
س ولة والتي قد تشكل الحجر األساس للبنیة العسكریة أو الحرأساس التقاء المصالح، كالقبائل المتحالفة مع الد

الوطني في بعض الدول، وقد یفسر ھذا اإلطار النظري في التعبیرات المختلفة عن عدم الرضا أو االستیاء، 
في ظل انعدام أو محدودیة المشاركة السیاسیة، ویمیل البعض من ھذه التضامنیات إلى أخذ موقف معارض 

كل شبھ تلقائي، وبالتالي یمیل إلى الدفع بمراجعة المنظومة االجتماعیة القائمة برمتھا، في حین من الدولة بش
إن التضامنیات المندمجة أو القریبة من السلطة تعبر عن استیائھا داخل سیاق المنظومة كالمطالبة بحصة 

 .45أكبر من ریع النفط كبدیل لإلصالح السیاسي
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یع یحول دون التحوالت االجتماعیة المطلوبة فھو یعیق عملیة كما أظھرت بعض الدراسات أن الر
، حیث إن ابرز صفة مشتركة بین 46التحول الدیمقراطي، كما حدث في الجزائر خالل العشرین سنة األخیرة

مجتمعات االقتصادیات الریعیة ھي أضعف اإلرادة والمبادرة الوطنیة إذ یصبح المواطن إتكالیاً أكثر مما 
، وذلك بتربیة الفرد تربیة اتكالیة، بدل ما یكون الفرد عونا للدولة في اإلنتاج المحلي 47مبدعاھو منتجا أو 

یصبح عالة علیھا في ظل االقتصاد الریعي، كما ینعكس نمط الریع على عمران المجتمعات حیث تصبح 
ند الك الترفي عالسیطرة على مراكز الثروة ومراكز اتخاذ القرار في ید فئة معینة، وبذلك یظھر االستھ

المجتمع، كما أن النظام الریعي یقوض على نحو خطیر النسیج االجتماعي من زاویة أخرى الن اإلنسان قد 
یقبل أن یغتني البعض على أساس الجھد والجدارة، غیر أنھ لن یتسامح مع أولئك الذین ینجحون من خالل 

االمتیازات في شكل إعفاء أو تخفیف ضریبي،  . فقد تتجلى ھاتھ48التالعب ومنح االمتیازات من طرف الحاكم
كان من الواجب تحصیلھ لصالح الخزینة العمومیة، ألن الدولة تجد سھولة في تحصیل إیراداتھا من عائدات 
النفط أسھل بیروقراطیا وأكثر شعبیة سیاسیا من تحصیل الضرائب، والسبب أن الخزینة متخمة بسبب 

وھو عین  49تحویل بعض ھذه األموال إلى الشعب بتخفیض الضرائبعائدات النفط فیصبح بوسع الحكومة 
  الفساد والتھدید المستقبلي للسلم المجتمعي في البلد.

  المطلب الثاني: انعكاسات اقتصادیة
أن تراكم المال الذي ال ینبع من نشاط اقتصادي حقیقي یتیح المجال  1999كشفت دراسة شھیرة سنة 

ومشاریع أقل إنتاجیة، ومن شأنھ أن یزید من حجم التشوھات واالنحرافات  إلمكانیة ھدر الثروة في أنشطة
في العملیة االقتصادیة، ویعمق من حالة عدم المساواة في المجتمع، وفي نفس الوقت یضعف مؤسساتھ 
السیاسیة والقانونیة، كما خلص البحث من خالل دراسة حالة ثالث دول نفطیة وھي نیجیریا، وفینزویال، 

ك إلى التأكید على العالقة الطردیة بین اإلیرادات المحصلة من تصدیر النفط والغاز ومستوى والمكسی
. كما الحظ جمیع الباحثین في طبیعة االقتصاد الریعي، أن الریع یخلق 50النفقات الحكومیة في للدول الثالث

  .51ألخرىالمرض الھولندي، والذي أدى إلى صعود صرف سعر العملة المحلیة اتجاه العمالت ا
الطابع الریعي لالقتصاد في دولة ما یالزمھ انكشاف خارجي، ألنھ عاجز عن سد حاجیات البلد 
األساسیة ما یجعل الدولة تلجأ لالستیراد، وھو ما یوقعھا في شباك التبعیة االقتصادیة والذي تنجر عنھ تبعیة 

وكالئھا  خصبا للشركات األجنبیة عبر سیاسیة تضر بمبدأ السیادة، ما یجعل السوق المحلیة مرتعا ومستنقعا
المحلیین الذین یجنون أرباحا طائلة تلھیھم عن منافع أوطانھم، ویقتنصون إضافة إلى مجھود الغیر الفائض 

  . 52االستھالكي، ما یساھم في تمركز الثروة بید القلة، وھي نفسھا الفئة المقربة من دوائر الحكم
ي الدولة یقابلھ تراجع تدریجي لإلنتاج المحلي بالنسبة للصناعة إن استفحال ظاھرة االقتصاد الریعي ف

والزراعة، ومن ثم تراجع أھمیة العمال الصناعیین والزراعیین، مما یؤدى إلى تراجع القوى االجتماعیة 
. إضافة إلى تفشي ثقافة الال مساءلة وتجذر 53اإلصالح االقتصادي والتقدم االجتماعي الستراتیجیةالمساندة 

غل الفساد في المجتمع، وانتشار ظاھرة المضاربة بظھور مستثمرین ال یحملون معھم "روح المشروع وتغل
الرأسمالي"، وغایة أھدافھم الكسب السریع، كحصة جاھزة یوفرھا الریع، وعادة ما یدار االقتصاد بواسطة 

أسعار البترول سنة  . وكمثال في حالة الجزائر عند انخفاض54حفنة من المضاربین والمغامرین المالیین
في المائة، وبالتالي استھالك مجمل  50، أدى تراجع الجبایة البترولیة إلى تراجع اإلیرادات بنسبة 2014

ادخار الخزینة وأعلنت الحكومة حینھا أنھا أصبحت عاجزة عن تسدید أجور العمال، وبعد ذلك لجأت الدولة 
یز، بفعل تراجع الموارد المالیة للدولة المترتب على إلى تخفیض اإلنفاق العمومي على االستثمار والتجھ
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. فللعمل على تجنب التأثیرات غیر المرغوبة الرتفاع تدفقات 55انھیار أسعار النفط في األسواق العالمیة
  عوائد النفط یجب أحد أمرین:

نھا مإما خفض معدل استخراج النفط وبالتالي خفض العائدات المتوقعة، أو استثمار العائد األكبر 
. وتعمل على وضع 56خارج البلد، كما أنھ بإمكان الدولة أن تستعمل ھاتھ العائدات في تسدید دیونھا الخارجیة

استراتیجیات تسمح بالخروج من اقتصاد یعاني التبعیة االقتصادیة إلى اقتصادیات متنوعة في ھیاكلھا غیر 
رر اقتصاد الدولة ویصبح بإمكانھ تأمین . بذلك یتح57متأثرة بتقلبات األسعار في أسواق النفط الدولیة

  الضروریات مع إمكانیة المنافسة الخارجیة.
  المطلب الثالث: انعكاسات سیاسیة

إن  ،ابن خلدون، والجابري، ومایكل روس لقد أثبتت بعض الدراسات التاریخیة، والتي منھا دراسات
 استبدادیة، تعتبر النخب الحاكمة فیھا الموارداالقتصادیات ذات القاعدة الریعیة قد أنتجت على الدوام أنظمة 

. وھي أصل ثابت 58الطبیعیة والبشریة بمثابة ملكیة إقطاعیة موروثة، تستطیع التصرف بھا كما یحلوا لھا
. ویعد اإلنفاق الحكومي 59في الدولة، فھذا ھو المنطق الذي حكم وال یزال یحكم نمط االقتصادیات العربیة

ما من قبل النخب الحاكمة في الدول الغنیة بالموارد الحتواء ضغوط اإلصالح أحد أھم الوسائل استخدا
، 60والدیمقراطیة، ویساھم الریع في قدرة النخبة الحاكمة على شراء الوالءات وشراء ذمم المعارضة
. 61باعتبارھا األساس الذي تضمن من خاللھ انتفاء أي مطالبة اجتماعیة باقتسام السلطة أو بالمشاركة فیھا

كما یالحظ أن ھناك تنازل عن الصوت االنتخابي الدیمقراطي مقابل تعویضات مصدرھا الریع المركزي 
للبالد، أي التنازل عن دفع الضرائب مقابل التنازل عن الصوت االنتخابي، وبذلك یالحظ تركز الثروة على 

أو الطغمة الفاسدة خطوط أسریة وعشائریة وطوائفیة ومناطقیة، وتطور النظام إلى نظام حكم القلة 
  .62(أولیغارشیة)

ذلك أن القاعدة االقتصادیة للدولة التسلطیة في المجال السیاسي العربي ھي االقتصاد الریعي، الذي 
منح الدولة القدرة على االستیالء على المجتمع، فنمط اإلنتاج الریعي یمثل سند الدولة األھم في إعادة المنطق 

  . 63فرصة إعادة إنتاج نفسھا في حالة تفاعل مع الدولةاالستبدادي، لیحرم مجتمعاتھا 
وكما سبق وقلنا إن االنكشاف الخارجي لالقتصادیات الریعیة یلحقھ انكشاف سیاسي اتجاه الخارج، 
ألن االقتصادیات الریعیة غیر مقاومة بطبیعتھا فھي من األساس غیر منتجة وقائمة على االستھالك فقط، 

إلى شراء الحمایة من الخارج كما سبق لھا ووفرت سبل الوالء في الداخل  وبذلك تضطر النخب الحاكمة
بعائدات الریع، فھي تحتاج لحمایة خارجیة لتامین مصالحھا الریعیة المتمركزة فیھا، وھذا یعد أحد أھم 

. بذلك تزداد التدخالت 64العوامل األساسیة في السماح للقوى الكبرى بإنشاء قواعد عسكریة على أراضیھا
الخارجیة في شؤونھا السیاسیة، وتتحول إلى مسرح للمخابرات األجنبیة، وتدبر لھا االنقالبات وتصنع لھا 
الزعامة السیاسیة خارج حدودھا ألن القوى الكبرى دائما منطقھا خدمة مصالحھا ولیس أمن واستقرار الدول 

  كما تدعي في الغالب.
دات ھاتھ الدولة في الحفاظ على وضعھا ھذا، ، أن الریع قد یشكل إحدى أھم سنمیشال روسویرى 

وذلك من خالل اعتمادھا على سیاستین، إما استئجار المواطنین وشراء الوالء، أو القمع في حالة ما فشلت 
. وھكذا حافظت الدولة الریعیة على حكمھا حتى ظھور الدولة التسلطیة التي شملت المنطقة 65السیاسة األولى

  .66، وكانت سبب في اندالع االنتفاضات الشعبیة أو ما بات یسمى بالربیع العربيبأكملھا في ھاتھ الفترة



  مبارك عبد الفتاح 
 

  

 2021 أكتوبر -29 عدد:لا                             1030

لذلك وجب على الحكام والقائمین على تسییر اقتصادات ھذه الدول إن یقوموا بتطویر أسالیب جدیدة 
ن، ومن التفكیر حول اإلصالحات االقتصادیة التي تساعد على قیام تحول حقیقي إلى الدیمقراطیة ودولة القان

كما أن على شعوب ھاتھ الدول أن تستنفر عقولھا ومواھبھا، وطاقاتھا في سبیل القیام بالتنویع االقتصادي، 
عبر تنویع إنتاجي لمصادر الریع المختلفة وتشجیع قطاعات األعمال المبدعة في إطار األھداف الوطنیة 

سعي لنشر ثقافة التنمیة وتنشیط عملیة . وال67بتسخیر العلم والتكنولوجیا كوسائل لبلوغ األھداف المطلوبة
اإلنتاج واالستثمار من خالل العمل على تدویر األموال واستثمارھا وتشیید المصانع واستصالح األراضي، 

. ألن العالقة التي تربط بین كل من التنویع 68وتبادل السلع والمنتجات مع عدم تجمید األموال وتعطیلھا
التنویع والنمو االقتصادي ألمران حاسمان من أجل تحقیق التنمیة المستدامة  االقتصادي، والنمو، والتنمیة أن

  .69في الدول الغنیة بالموارد خاصة النفطیة منھا
  خاتمة: 

لقد تناولت ھاتھ الورق البحثیة العالقة الطردیة بین اعتماد اقتصادیات بعض الدول على الریع وتحولھ 
قتصادي وتماسكھا االجتماعي، بظھور طبقیة اجتماعیة واضحة، إلى لعنة دائمة على استقرارھا ونموھا اال

واقتصاد منھار ومتھالك، واضطرابات سیاسیة ال تنتھي، بسبب االعتماد على اقتصاد الریع، وھو االقتصاد 
الناتج عن الال جھد، وذلك بسبب تكدس وانحصار عائدات الریع في ید فئة قلیلة ومعروفة وھي إما حاشیة 

دات حد مھدأا أو فئات وعشائر داخل المجتمع تقدم الوالء للفئة الحاكمة، وكل ھذه المظاھر تعد الحاكم نفسھ
  السلم االجتماعي، وبذلك تكون الدراسة قد توصلت إلى عدة نتائج منھا:

السلم االجتماعي یعني االنسجام، واألمن، واالستقرار، والتآلف، التعایش داخل النسیج المجتمعي الواحد  -
ئاتھ وطوائفھ، ومختلف شرائحھ، مع قدرة الدولة على اإلشراف المادي وتموین ھذا السلم باقتصاد بین ف

  حقیقي واقعي ال عن طرق اقتصاد ریعي مزیف یعد باالنفجار في أي لحظة.
أصبح من المسلم بھ أن االعتماد المطلق على اقتصاد الریع في الجزائر ھو عامل تھدید، وخلخلة لسلمھا  -

عي، لكونھ اقتصاد رخو یعتمد على موارد طبیعیة من باطن األرض یتم استخراجھا وبیعھا وبقاء االجتما
عائداتھا في ید الطبقة الحاكمة والفئات الموالیة لھا، فتظل أغلبیة الشعب ترزح تحت خط الفقر، إلى غایة 

ث تغیر بأي وسیلة كما حدشعور ھذا األخیر بالظلم لحرمانھ من عائدات بالده الطبیعة فیقرر الثورة أو ال
  . 2014بعد انھیار أسعار النفط سنة  2018، وفي الجزائر سنة 2011في اغلب الدول العربیة سنة 

للسلم االجتماعي أسس ومقومات البد توافرھا للحكم على مجتمع أنھ مسالم اجتماعیا، والتي منھا اإلدارة  -
لطة، وجمیع تشعباتھ واختالفاتھ، والتداول السلمي على السالحكیمة للتعدد داخل المجتمع بین فئاتھ وطبقاتھ 

  واالحتكام إلى القانون، وإشاعة روح الدیمقراطیة بدل التسلط الدیكتاتوریة.
االعتماد على النفط كمورد اقتصادي وحید، یعد خطرا على السلم االجتماعي، فھو مورد نابض، ویعد  -

ھ عرضة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمیة وتذبذب استخراجھ نوع من استنزاف رأس المال كما أن
الطلب العالمي علیھ، مما یؤثر على حصیلة الصادرات واإلیرادات الحكومیة، لذا كان من الضروري 

 االعتماد على مصادر بدیلة ومتجددة.
نان عدراسة في كتابھ "لعنة النفط"، ود"مایكل روس" أثبتت العدید من الدراسات، وعلى رأسھا دراسة  -

في كتابھ "الدولة الریعیة والدیكتاتوریة" مستشھدا بالنظام العراقي السابق، أن النظم الدیمقراطیة  الجنابي
واالقتصادیات الریعیة خطان متوازیان بینھما برزخ ال یلتقیان، وذلك لطبیعة الریع الذي یعتمد على الال 

 ، فیتحول الحاكم إلى دیكتاتور.جھد ومحاولة الدولة أو الحاكم االستفراد بمداخلیھ
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یرى بعض االقتصادیین أن االقتصاد الریعي ال ینجم عن محض وجود البترول أو الغاز أو أي مصدر  -
طاقوي طبیعي واحد تعتمد علیھ الدولة في اقتصادھا، بل ھو تفضیل سیاسي یلجأ إلیھ الحاكم لحیازة موقع 

د وتوزیع العائدات لصنع الوالءات، لذلك نجد دول طاقویة أو ترسیخ موقع امتیازي في تحریك اقتصاد البال
  بترولیة إال أنھا لیست دول ریعیة كالمكسیك وروسیا.

ال یبدو أن ھناك عالقة حتمیة بین االقتصاد الریعي وظاھرة الفساد، أي أن الفساد لیس حصرا على  -
  تماعیة وغیرھا.االقتصاد الریعي، إنما أسبابھ متعددة من اقتصادیة إلى سیاسیة واج

في االقتصاد الریعي تھیمن النفقات التشغیلیة على النفقات االستثماریة، بمعنى أن معظم المداخیل الناتجة  -
عن الریع تصرف في الرواتب والنفقات الرأسمالیة، والتحویلیة ومستلزمات الخدمیة على النفقات التي 

  ن الدولة تعاني عجز في الموازنة العامة.تسھم في تولید الدخل القومي للدولة، وھذا ما یدل إ
  ھناك أعراض سلبیة حتمیة تظھر على الدولة في حالة وقوعھا ضحیة االقتصاد الریعي والتي منھا: -
ویظھر نتیجة ارتفاع قیمة العملة المحلیة مما یؤدي إلى ارتفاع تكالیف السلع المنتجة  المرض الھولندي: -أ

  افسة السلع األجنبیة.محلیا وبذلك تفقد قدرتھا في من
حدوث تذبذب في قیم متغیرات االقتصاد الكلي نتیجة لتقلب أسعار الموارد الطبیعیة، ألن أسعارھا تحدد  -ب

في السوق العالمیة، متأثرة بعوامل اقتصادیة وسیاسیة وتكنولوجیا، إذ لیس للدول النفطیة المنتجة دور في 
  التسعیرة.

نا ھناك عالقة عكسیة بین الدیمقراطیة والدول التي تعاني سیطرة اقتصاد من خالل الدراسات التي مرت ب -ج
  الریع، فكلما زاد االعتماد على الریع اتجھ البلد نحو الدیكتاتوریة.

  إھمال الجانب الضریبي وتمویل اإلیرادات العامة واالعتماد بشكل كبیر على الریع الخارجي. -د
االقتصادي التنموي أدى إلى إقصاء أي فاعلین غیرھا في ھذه المجاالت، انخراط الدولة الریعیة في النشاط  -

ولعل ھذا ما یبرر فشل األدوار االقتصادیة للقطاع الخاص في نموذج ھذه الدول وبالتالي ظھور منافسة 
  وشحناء بین الدولة والخواص قد یكون منطلق الضطرابات اجتماعیة.

  یلي: وتوصي الدراسة بما
تشیع أسباب السلم االجتماعي وأن تعزیز القوانین الداعمة للحكم الرشید، القائمة على على الدولة أن  -

  المساءلة، والشفافیة، والتداول السلمي على السلطة.
ھناك مقومات للسلم االجتماعي یجب توفرھا ومنھا رفع مستوى الوعي اإلدراكي لشرائح المجتمع،  -

  النظام التعلیمي والمعرفي وتثبیت ركائز المواطنة،  والتحسیس بأھمیة السلم االجتماعي، بتدعیم
العمل على تنویع االقتصاد، من خالل خلق مؤسسات ودعمھا وإعطاء فرصة لإلنتاج المحلي، والحد من  -

  وطنیة یتركز العمل فیھا على قطاعات الزراعة والسیاحة. استراتیجیةھجرة األدمغة. وذلك بوضع 
وتشغیل المصانع ببناء نواة تجمعات صناعیة تنافسیة تعتمد على المنشآت تفعیل دور القطاع الصناعي،  -

الصناعیة الكبیرة وتحسین البنیة التحتیة وصوال إلى بناء مدن صناعیة كما تفعل تركیا مؤخرا، مما یسھم 
  في امتصاص البطالة وتحرك االقتصاد ویعزز أواصر التماسك المجتمعي.

والمسؤولیة االجتماعیة للمسؤول الخاص، فقد عمل الربیع العربي وما  مكافحة الفساد وتشجیع المساءلة -
تشھده الجزائر في األشھر األخیر على كشف المستور، وأوضح أن األنظمة االستبدادیة جاثمة على بركة 
كبیرة من الفساد ونھب المال العام والمحسوبیة والرشوة، لذا وجب سن القوانین وتفعیلھا للكشف عن 

  ومن ثم معاقبتھم.المفسدین 
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إعطاء االستقاللیة التامة لجھاز القضاء لیكون قادرا على إصدار األحكام حین تنتھك قواعد المنافسة  -
النزیھة أو التعدي على الموارد الطبیعیة والبیئیة وسوء استخدام النفوذ عبر عالقات خاصة مع المسؤولین 

لشعور باالطمئنان إلى حكامھ فیظھر في شكل انسجام الحكومیین، مما یعطي للمواطن االنطباع باألمان وا
  مجتمعي.

على ھذه الدول اللجوء إلى تنویع اقتصادیاتھا، ألنھ بمثابة فرصة لترشید النفقات العامة وتوجیھھا نحو  -
  القطاعات التي لھا أثر إیجابي وقیمة مضافة لالقتصاد الوطني.

استشرافیة لكل القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني، قادرة نجاح التنویع االقتصادي مرتبط بوجود رؤیة  -
على التكیف مع الصدمات في ظل اإلمكانات المتاحة وال یتأتى ذلك إال بالصرامة في التطبیق لبلوغ 

  األھداف.
لتحریك القطاعات الراكدة، التي یمكنھا خلق القیمة المضافة، وتسریع وتیرة  استراتیجیةعلى الدولة وضع  -

رات خارج المحروقات، والتوجھ بھا إلى االقتصاد الموجھ نحو التصدیر في كل القطاعات الزراعیة الصاد
 الصناعیة والخدماتیة.

  قائمة المصادر والمراجع
  الرازي، مختار الصحاح. -01
  ابن منظور لسان العرب. -02
  المسیلة.مجیدي العربي، محاضرات المدخل لعلم االقتصاد، جامعة محمد بوضیاف  -03
حازم البیبالوي، الدولة الریعیة في الوطن العربي، ورقة قدمت الى ندوة األمة والدولة واالندماج في الوطن العربي،  -04

  .1979مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت 
  .2013عدنان الجنابي، الدولة الریعیة والدیكتاتوریة، دراسات عراقیة، الطبعة األولى بغداد  -05
یوسف بیبي، الجزائر وإشكالیة االنتقال من اقتصاد الریع إلى اقتصاد الكفاءة، مجلة علوم االقتصاد والتسییر والتجارة  -06

  .2013، 2المجلد  28العدد 
  .2018، دیسمبر 4أحمد اإلدریسي، اقتصاد الریع وآثاره االجتماعیة واالقتصادیة، مجلة ذخائر للعلوم اإلنسانیة، العدد  -07
، 21دول الخلیج أنموذجا" المجلة السیاسیة والدولیة العدد:  م جبار شھاب، الدولة الریعیة وصیاغة النظم اإلقلیمیة"سال -08

  .2010سنة 
اشر مؤسسة الن -حالة العراق–صالح یاسر ورقة سیاسیة بعنوان: "النظام الریعي وبناء الدیمقراطیة الثنائیة المستحیلة  -09

  العراق، تشرین الثاني . فریدریش ایبرت مكتب األردن
، الستراتیجیةاعیة، معھد الدراسات النفط واالستبداد، االقتصاد السیاسي للدولة الری -مجموعة مؤلفین اربیل بغداد بیروت -10

  الطبعة األولى.
ن قریش، ؤمكیف تؤثر الثروة النفطیة على نمو األمم، ترجمة محمد ھیثم نشواتي، مكتبة م –مایكل إل روس، نقمة النفط  -11
  .2014: 1ط
سیة دراسة في األعراض السیا–حكیمي توفیق، وحشاني فاطمة الزھراء، استعصاء الدیمقراطیة ووفرة الموارد الطبیعیة  -12

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة باتنة. 15ل "لعنة الموارد، مجلة الفكر ، العدد: 
، المفردات 326: 1995یق محمود خاطر، مكتبة لبنان، ناشرون، ط/مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تحق -13

  246 - 245: 2010/ 6في غریب القران، الراغب االصفھاني تحقیق خلیل عیتاني، دار المعرفة لبنان، ط
، كتاب العین مادة "سلَم"، ابن درید، أبو بكر ابن محمد الحسن االزدي، جمھرة اللغة، مؤسسة 2/4137الخصائص ص:  -14

  سلَم".  -الحلبي القاھرة، مادة 
  .2015، 3منال منصور لعنة الموارد الطبیعیة وسبل تجنبھا، مجلة دراسات العدد:  -15
  ، دعوة إلى السالم عن ثقافة السالم والال عنف والتسامح.2017مركز ھردو لدعم التعبیر الرقمي القاھرة  -16
  مبادئھ في ضوء الشریعة اإلسالمیة.حامد أشرف ھمداني، السلم االجتماعي، ضرورتھ و -17
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سري زید الكیالني ولیلى مصطفى تفاحة، أثر احترام حقوق المواطنة في السلم االجتماعي، مؤتمر كلیة الشریعة الدولي  -18
  .2012الثاني (السلم االجتماعي من منظور إسالمي)، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین 

مجلة العلوم  -لیبیا نموذجا-لھل، المواطنة ودورھا في تحقیق السلم االجتماعي محمد مصباح الجندي و عمر أحمد مھ -19
  .2018یونیو  11االقتصادیة والسیاسیة، كلیة االقتصاد والتجارة زلیتن، الجامعة االسمریة اإلسالمیة، العدد: 

  .3ائر: دار الفكر طمالك بن نبي، میالد مجتمع شبكة العالقات االجتماعیة ترجمة عبد الصبور شاھین الجز -20
عبد الحي القاسم عبد المؤمن عمر، وعمر إدریس محمدي سلیمان وصادق أبكر آدم سلیمان، دعائم السالم االجتماعي  -21

  .2016، 14في األسرة المسلمة ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد: 
  ة حالة اقتصاد الجزائر، أطروحة دكتوراه.شكوري سیدي محمد، وفرة الموارد الطبیعیة والنمو االقتصادي، دراس -22
أعیاد عبد الرضا عبدال، وعدنان كاظم جبار الشیباني، االقتصاد الریعي وأثره في بناء دولة العراق وقوتھ، مجلة  -23

  المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة.
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   :الملخص
لم�اھی�ة الوثیقة، من خالل التطرق إلى  التطور الكرونولوجي لمص������ادر المعلوم�اتح�اول�ت ال�دراس������ة إبراز 

ني التعرف على التطور التقو الطباعة، وإبراز أھمیة وانتش�ار الطباعة في العالم بص��فة عامة والجزائر بالخص��وص
  .لماكنة الطباعة وأثره على تطور الوثیقة وحوامل المعلومات وصوال للحوامل اإللكترونیة

وین�درج الموض������وع في إط�ار ال�دراس������ات الوث�ائقیة المتعلقة بدراس������ة التطور التاریخي والتقني لمص������ادر 
لوثائقي في تحلیل محتوى الوثائق ومص������ادر المعلومات إلبراز أثر الطباعة المعلومات، وتم االعتماد على المنھج ا

  على التطور الكرونولوجي والتقني لحوامل المعلومات.
ج الكتب ونش�����رھا بش�����كل لطباعة في حركة إنتالھام الدور وخلص�����ت الدراس�����ة لجملة من النتائج، وأبرزھا ال

صر الحالي سواء العلمیة أو التاریخیة واإلداریة والقانونیة، في الع ائق ومص�ادر المعلوماتوث، وتثمین دور الواس�ع
  .في المجال مراعاة ھذه الخصوصیاتالتي أوجبت على المختصین 

  .؛ النشر؛ الوثیقة اإللكترونیةمصادر المعلوماتالوثیقة؛ الطباعة؛  :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The study tried to highlight the chronological development of information sources by 
addressing the essence of the document, and the spread of printing in the world in general and 
particular in Algeria, highlighting the importance of printing and identifying the technical 
development of the printing machine and its impact on the development of the document and 
information carriers, reaching the electronic carriers. 
The topic falls within the framework of documentary studies related to the study of the 
historical and technical development of information sources. The documentary approach was 
relied upon to analyze the content of documents and information sources to highlight the 
impact of printing on the chronological and technical development of information carriers. 

The study concluded with a number of results, the most prominent of which is the important 
role of printing in the movement of book production and its wide dissemination, and the 
appreciation of the role of documents and information sources in the current era, whether 
scientific, historical, administrative and legal, which required specialists in the field to take into 
account these specificities. 
Key words: Document; Printing ; Information sources; Publishing; Electronic Document;  
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  :  مقدمة
" بواس������ط��ة الحروف JOHANN Gutenberg الطب��اع��ة من قب��ل األلم��اني "یوحن��ا غوتمبرغجاء اختراع 

المتحركة في منتص����ف القرن الخامس عش����ر، ما یمثل تغیرا ش����امال في التعامل مع المعلومات والتحول بھا من 
ر النسخ عص� نس�خ الكتب وخطھا یدویا بواس�طة الناس�خین إلى طباعتھا آلیا و بنس�خ عدیدة، وبھا انتقل العالم إلى

أص���بح الوس���یط والحامل الوحید  ، إذالعدیدة من الكتب والمص���ادر المطبوعة األخرى، و بذلك تعزز دور الورق
وبال منافس للكتابة والتدوین ونش���ر الكتب وتیس���یر التعلیم، وقد انتش���رت الطباعة بس���رعة إذ تعددت المؤلفات، 

نا، ولم یصبح التمییز بین الناشر والطابع وبائع الكتب وقدیما كان المؤلف والمطبعة والناش�ر ش�خص�ا واحدا أحیا
  دقیقا حتى القرن التاسع عشر للمیالد وتعد فینا وفلورنسا ومیالن وزیوریخ وباریس حظائر المدن في الطباعة.

في العص��ر الحالي أھمیة كبیرة في ش��تى المجاالت س��واء العلمیة أو ومص��ادر المعلومات للوثیقة أص��بح و
اإلداریة والقانونیة، التي أوجبت على المختص�ین في المجال مراعاة ھذه الخص�وصیات من خالل  التاریخیة أو

  الحدیثة. جمعھا معالجتھا حفظھا وبثھا للمستفیدین سواء بالطرق التقلیدیة أو
الموس����وم ب����ـ: الطباع����ة والتط����ور الكرونول����وجي  انطالق����ا م����ن ك����ل ھ����ذا ج����اء موض����وع بحثن����ا ھ����ذا

كمحاول����ة لحص����ر المرحل����ة الت����ي تل����ت اخت����راع  ،االنتش����ار وحتمی����ة الوس����ائطب����ین لمص����ادر المعلوم����ات: 
  .اإللكترونیةالمصادر وإبراز أھم التطورات التي تلت ذلك إلى غایة ظھور  ،الطباعة

  إشكالیة الدراسة:
ة الطباعة بالحروف المتحرك فاختراعوانتشارھا في تطور عملیة النشر  ظھور الطباعة س�اھم بشكل كبیر

مص������ادر على ید األلماني "غوتمبرغ" في منتص������ف القرن الخامس في س������رعة انتش������ار الكتب وغیرھا من 
  .المعلومات

الذین أكدوا أن الھدف منھا ھو و وثائق،كما كان للباحثین والدارسون المتخصصون دور كبیر في تطور ال
  ضمنھا، وذلك في ناحیتین: مادیة، وجوھریة.الحفظ المستدیم للمعلومات والحقائق التي تت

وأدى تطور تقنیات الطباعة إلى ازدھار حركة النش���ر والتألیف في العالم، إذ عملت الطباعة على إنش���اء  
وتطویر دور النش�ر والطباعة، فھذه األخیرة ھي المؤس�س�ة األولى المس�ئولة على نش�ر وتس�ویق الكتاب في أي 

مؤس�س�ات خاصة أو عامة، تجاریة أو غیر تجاریة، وذلك راجع لالتجاه الفكري دولة كانت، س�واء كانت ھذه ال
للبلد، إذ تولي كل دولة اھتماما بالغا بالنش��ر وتجعلھ من أولویاتھا، وازدھر نش��اط مؤس��س��ات النش��ر بعد تطور 

 وفتح المج�ال أم�ام القط�اع الخاص الذي كان لھا دور كبیر في بعث ثقافة وخص������وص������یات طب�اع�ة،تقنی�ات ال
  المجتمع.

الت���الي: م���ا أث���ر ظھ���ور الطباع���ة عل���ى تط���ور وم���ن خ���الل م���ا س���بق یمك���ن ط���رح التس���اؤل الرئیس���ي 
  مصادر المعلومات؟

  والذي من خاللھا یمكن طرح جملة من التساؤالت الفرعیة:
 ما ماھیة الطباعة ومصادر المعلومات؟ - 
 ما واقع انتشار الطباعة في العالم عامة؟ - 
 مصادر المعلومات؟ كیف ساھمت الطباعة في تطور - 
  ماھي أبرز مراحل تطور مصادر المعلومات؟ - 

  :الدراسة أھمیة
تطور الطباعة في العالم تكمن أھمیة ھذا البحث في كونھ محاولة أكادیمیة إللقاء الض���وء على مدى أھمیة 

، وعلى ةأثره على شكل مصادر المعلومات في الفترة الزمنیة من ظھور الطباعة إلى ظھور الوثائق اإللكترونی
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 ، ومن ھناالماكنة في زیادة نش����ر الكتاب تمثل في الحدیث عن دورتھذا األس����اس فإن تحدید أھمیة الموض����وع 
لمص��ادر المعلومات وص��وال للوثائق  يالتطور الكرنولوجنحاول عرض ، إذ تبرز أھمیة الموض��وع المدروس

  اإلنترنت. الشبكة علي أومنشورة الكترونیا ال
  أھداف الدراسة:

 التعرف وھو أال واحد رئیس���ي ھدف في كلھا تص���ب كونھا تختلف لم لكنھا س���ةراالد ھذه أھداف تعددت
ھذا الھدف الرئیسي تندرج أھداف فرعیة تدعم البحث  وض�منالمجال الزمني والجغرافي لتطور الطباعة  على

  أال وھي:
  .أشكالھامن خالل تحدید عناصرھا، والتعرف على أھم  الوثیقةمفھوم  طرح -1
التطرق إلى ظھور وانتش��������ار الطب��اع��ة في أورب��ا والوالی��ات المتح��دة والع��الم العربي ع��ام��ة والجزائر  -2

  بالخصوص.
لتعرف على التطور التقني لطب��اع��ة وأثره على تطور الوثیق��ة وحوام��ل المعلوم��ات وص������وال للحوام��ل ا -3

  .اإللكترونیة
  :منھج الدراسة

 أثر الطباعة على تطورالذي یساعد على معرفة  الوثائقي،اقتضت الضرورة المنھجیة اعتماد المنھج 
  وتحلیل محتوى مصادر المعلومات التي تم االعتماد علیھا في معالجة الموضوع، مصادر المعلومات

  تعریف مصطلحات الدراسة: -1
المجسمات " تعني ترك أثر لمؤثرھا على أي من السطوح أو Printingكلمة "الطباعة  مفھوم الطباعة: -1-1

  المختلفة.
ن والعلم الذي یمكن عن طریقھا نقل الحروف والرسوم والصور، بتوفر ثالث أساسیات فالھي  واصطالحا:

  .1(السطح الطابع، الوسیط الذي یطبع علیھ، حبر الطباعة، ألة الطباعة)
ھي جمیع األوعیة أو الوسائل أو القنوات التي یمكن عن طریقھا نقل المعلومات  مصادر المعلومات: -1-2

إلى المستفیدین منھا وھي الكیانات المادیة ألشیاء الحاملة للمعلومات مثل: الكتب والرسومات وملفات البیانات 
  .2مطلوبةالمقروءة آلیا وغیرھا، أي أنھا وثائق تمد المستفید من مرفق المعلومات بالمعلومات ال

یؤمن على ودیعة فكریة أو تاریخیة تساعده في البحث العلمي  ھي ما الوثیقة في اللغة: :تعریف الوثیقة -1-3
  .3أو تصف عقارا أو عقدین اثنین أو أكثر آو تكشف عن جوھر واقع ما،

ویمكن أن تكون على ش����كل مادة مطبوعة أو  ،على نص كاملتحتوي ھي مجموعة من المواد  اص����طالحا:
  بیانات مرئیة.وشكال الفیلمیة األأو من  ،شریط ممغنط

ة على العموم مجموعة مكونة من وعاء ومعلومة مس������جلالوثیقة بأنھا: "  ISOمنظم�ة التقییس تعریفكم�ا 
 .4"كل من اإلنسان واآللة یقرأھا بطریقة دائمة والتي

  :للوثیقة جملة من الخصائص
أن تكون مص�در للمعرفة: أي أنھا تحتوي على معلومات تمكن المستفید من االعتماد علیھا في إثبات حجة أو  -1

  .دفع شبھة أو رد على رأي أو الحصول على معلومة جدیدة تفید في البحث العلمي
أو أن تكون مس����جلة في الدوائر المختص����ة أو أن تكون قد  ،أن تمتلك قوة اإلثبات تحتوي بیانات للمس����ؤولیة -2

  .حققت سابقاً 
  .تقدم معلومات ھي موضع حاجة لدى الباحث مھما كانت صفتھ ، إذأن تكون قابلة لالنتفاع -3
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أول من وض������ع تقس������یم�ا لھ�ا وفق ش������كلھا ونوع المعلومة التي توجد في الوعاء  الوث�ائق:أنواع  -1-3-1 
وع��اء ، وع��اء ورقي( حی��ث میز بین أنواعھ��ا ووع��اء تس������جیلھ��ا، 1986ع��ام  "Jacques Chaumier"ھو

  .)وعاء مرئي، وعاء مغناطیسي، فوتوغرافي
  :5وفق الشكل المادي 1989 عام"Claude En grand-Jean" كما قسمھا

األوعیة )؛ الورق البردي، الرق، العظام الحجارة الطینیة، ،كاأللواح( الورق وما یعادلھ األوعی�ة المادیة: -1
 ،الفیدیو القرص الض���وئي الرقمي، األوعیة المض���غوطة المرئیة، الش���رطة، األقراص المرنة،( المغناطیس���یة:

 .)األقراص المدمجة
  جمیع المعلومات التي تحفظ في الذاكرة وھناك نوعین من الوثائق: األوعیة الغیر مادیة: -2
 .المكتوب كي تقرا وتتضمن الكتب والدوریاتتعرض معلومتھا في الشكل النصي الوثائق النصیة:  -

غیر نص���ي  أن الوثیقة ھي وعاء المعلومات وعلى أس��اس��ھ یكون محتواھا أما نص��ي أو الوثائق غیر النص��یة:- 
  تقسیما بأربع فئات من الوثائق: 1992واقترح عام 

 أالفتات والملصقات). (الصور، وغرافیةیكاإلالوثائق - 
 ، األشرطة والكاسیت).األسطوانات( الوثائق السمعیة- 
 )الفیدیو... األشرطة، (األفالم، الملتیمیدیا الوثائق السمعیة البصریة،- 
ار یعرفون ألیا وفي بعض األقط ةالمقروءیطلق علیھا أیض���ا الوثائق  اإللكترونیةالوثیقة  الوثیقة اإللكترونیة: -

  .CIA(6(الوثیقة من ناحیة الوظیفة ال من الناحیة الشكلیة والمادیة وقد عرف المجلس الدولي لألرشیف 
مس������جلة تم إنتاجھا وتلقیھا عبر أجھزة الحاس������ب اآللي، والبد أن تكون  بأنھا معلومة اإللكترونیةالوثیقة 

  .7حیث المحتوى والبنیة والسیاق مكتملة العناصر من اإللكترونیةالوثائق 
ھي التي تنش�أ وتدار وتحفظ من خالل تكنولوجیا الحاس��ب اآللي س�واء أنش��ئت  اإللكترونیةویمكن تعریف الوثیقة 

من خالل تطبیقات الحاس����ب اآللي مثل الوثائق التي تنتج من برنامج معالجة الكلمات أو تلك التي تم تحویلھا من 
 .8الشكل األصلي الورقي إلى الرقمي باستخدام أجھزة التصویر الرقمي

  انتشار الطباعة: . 2
  ة.أنحاء العالم بفترات زمنیة متباینلظھور الطباعة أثر كبیر على انتشار مختلف أنواع الوثائق عبر  كان

بدخول أوروبا عص�����ر النھض�����ة ازدادت الرغبة في التعلم، أتبعھا ازدیاد الحاجة  الطباعة في أوربا: -2-1
إلى أسلوب جدید في الطباعة أكثر سھولة وفعالیة، فتوالت االختراعات في مجال الطباعة واحداً تلو اآلخر ففي 

د ألوروبیة عنتمكن نبیل إنجلیزي من اختراع آلة طباعة كاملة من الحدید، ولم تقف االختراعات ا م1800عام 
باختراع أول آلة تص���ویر ض���وئي في  " Joseph Niepceجوزیف نیبس "ھذا الحد قام عالم الطبیعة الفرنس���ي 

م مثل 1852عام  العالم، األمر الذي فتح المجال واس�عاً أمام العدید من االختراعات، وطباعة الصفائح الضوئیة
  ".F.Talbotالتي اخترعھا "فوكس تالبوت 

 "ألفونس بواف���ا " على ی���دOFFEST س���������تیاالختراع���ات أدت إلى ظھور "طب���اع���ة األوفك���ل ھ���ذه 
A.Poitevin 9في أوروبا بنھایة القرن التاسع عشر ،م1855"عام.  

 دخلت أمریكا مجال الطباعة متأخرة بعض الش���يء ففي عام الطباعة في الوالیات المتحدة األمریكیة: -2-2
آلة الطباعة الدوارة التي تم فیھا توص�����یل حروف " Richard Hoe ریتش�����ارد ھو"اخترع األمریكي  م1846

 8000الطباعة بأس�طوانة دوارة، ثم اس�تخدمت أسطوانة أخرى لتثبیت الطباعة، ووصلت سرعة تلك اآللة إلى 
آلة لطباعة الص���حف ذات تغذیة  م1863عام  "William Bullock ص���فحة في الس���اعة، ثم اخترع "ولیام بلوك

قام "أتمر  م1884ذاتی�ة من الورق الملفوف على بكرات، األمر ال�ذي زاد من كف�اءتھ�ا وس������رعتھ�ا وفي ع�ام  
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ألف صفحة في الساعة بصناعة قطعة معدنیة  18" بتطویر ھذه اآللة لتنتج Otmar Mergenthaler مارجنثاالر
س����تعملة منض����دة بجوار بعض����ھا  خط الحروف الطباعة وقد تحتوى على قوالب معدنیة تمثل كل الحروف الم

 ع��ام"LINOTYPE" اس������تخ�دم��ت ھ�ذه اآلل��ة في طب�اع��ة جری�دة "لنیویورك تریبون" وق��د أطلق علیھ��ا اس������م
" من اختراع آلة لجمع Tolbert Lanston، وبع�د ع�دة س������نوات اس������تطاع "تول برت الن س������تون 10م1886

ووحدة ص������ب الحروف ثم قام  ھما: وحدة لوحة المفاتیح، الحروف المس������تقل�ة تتألف من وحدتین رئیس������یتین
" باختراع ش��اش��ة التلوین النص��في األمر الذي مھد الطریق Max Louis Levyاألمریكیان "ماكس لویس لیفي 

 IRA أمام ازدھار طباعة الص������ور في مختلف المواد ومع بدایة القرن العش������رین تمكن األمریكي "آیرا روبل
Ruble طباعة األوفس�����ت" من اس�����تخدام OFFEST فمع اختراع أجھزة  ،التي انتش�����رت على نطاق واس�����ع

الحاسوب أصبح صف الحروف وتنسیقھا یتم باستخدام تلك األجھزة ثم تعدى ذلك إلى استخدام أشعة اللیزر في 
  .11تنسیق الحروف والتقاط الصور وفصل األلوان وتنسیق الصفحات

أول كت��اب یطبع ب��الغ��ة العربی��ة في الع��الم ھو كت��اب ص������الة  انتش�������ار الطب��اع��ة في الوطن العربي: -2-3
أما ثاني الكتب العربیة  باللونین األحمر واألس����ود، م1514" س����نة بإیطالیا "فاتوطبع في مدینة ، إذ الس����واعي

وكان ھذا الكتاب ، م1516المطبوعة في العالم فكان كتاب المزامیر متعدد اللغات الذي طبع في "جنوه" س������نة 
 في م��دین��ةوق��د طبع ، م1517أم��ا القرآن الكریم فطبع ألول مرة في الع��الم في البن��دقی��ة س������ن��ة  ،بخمس لغ��ات

  ".Paganani "باجاناني
 م1706 س����نةدخلت الطباعة و دخلت الطباعة العالم العربي بعد قرنین ونص����ف من ظھورھا في أوربا،

 "دیر ش���ویر" المس���یحیون األرثوذكس أول مطبعة في حلب وبعدھا كانت ھناك مطبعة أخري في أنش���أعندما 
وكان أول كتاب یتم طبعھ ھو ، م1726، كما ادخل العثمانیون الطباعة بالحروف المتحركة س����نة م1734س����نة 
لزبور في نفس الس�����نة التي دخلت فیھا المطبعة إلى حلب وفي "دیر ش������ویر" طبع كتاب میزان الزمان اكتاب 
  .12م1724للجوھري سنة  الصحاح إسطنبولومن بین الكتب التي طبعت في  ،م1734سنة 

، وكان م1822أھمھا وأش��ھرھا مطبعة بوالق  م1820أما الطباعة في مص��ر فظھرت في عھد محمد علي 
وك�ان�ت ھن�اك مطبعة دیوان الجھادیة وكان أول  ،عربي إیط�اليطبع�ھ في ھ�ذه المطبع�ة ق�اموس:  أول كت�اب تم

  :13وقد تم دمجھا مع مطبعة بوالق، وظھرت عدة مطابع أھمھا، م1834 كتاب طبعتھ سنة
مطبعة دیوان عموم األوقاف س�����نة ، م1879المطبعة األزھریة س�����نة ، 1868مطبعة المدارس الملكیة س�����نة (

والمالحظ أن أغل�ب المط�ابع في ھ�ذه المرحل�ة ك�ان�ت مط��ابع  ؛م1884مطبع�ة نظ�ارة الم��الی�ة س������ن�ة ، م1770
  والتي مھدت لظھور المطابع الخاصة. ،حكومیة

مثلما ھو الحال مع نابلیون في مص�ر، قام جیش االحتالل الفرنسي فور  انتش�ار الطباعة في الجزائر: -2-4
، وفي ظرف س������نة واحدة عرفت 1830جوان من س������نة  26غزوه للجزائر ب�إدخ�ال المطبع�ة، وكان ذلك في 

المطبعة انتش��ارا واس��عا في معظم المدن الكبرى مثل قس��نطینة ووھران وعنابة وغیرھا، ولم یكتف الفرنس��یون 
راحوا یص����طحبون معھم المطابع المتنقلة في حمالتھم العس����كریة على باقي المدن والقرى لیس  بذلك فقط، بل

من أج�ل تش������جیع الجزائریین على اكتش������اف كت�اب�ات" فولتیر" أو "مونتس������كیو" التحرریة، بل بغرض طبع 
، المناش����یر والمطبوعات التي تدعو المقاومین على االس����تس����الم واالنخراط في مش����روع فرنس����ا الحض����اري

 Berth "حكومة الجزائر" یوافق الجنرال "برتیجان وكخطوة موازیة لس��یاس��ة االس��تكش��اف المعلنة من طرف
gene على طلب م 1831دیس����مبر من س����نة 16" من خالل قرار مؤرخ فيSciavi  مح لھ بإص����دار كان قد س����ُ

ائق التابعة والقص�ور والحدمطبوعة دوریة تحت أحد المش�تغلین باآلثار یُدعى "س�یافي" بالقیام بتفتیش المنازل 
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التي كانت في األس��اس ملكا لدایات الجزائر وقادتھا عن اآلثار  ،"L’antiquaire األنتكیر" لوزارة اس��م الحربیة
  .14والمقتنیات والمخطوطات والوثائق

 Algerian "المونیتور الجزائريكما س��محت الس��لطات العس��كریة أیض��ا بإص��دار س��بعة ص��حف، أھمھا: 
Monitor Le "  1834في سنةMedical gazette aL 15م1839مع مطلع سنة  وصحیفة األخبار، وغیرھا.  

، "أدریان بربر وجر"یقوم  وبتش�جیع من أعلى ھرم في الس��لطة وھو وزارة الحربیة بالجزائر العاص�مة،
عنوان بمع ثلة من الض�باط الس�امین في الجیش الفرنس�ي وعدد من المس�تعربین الفرنسیین بإصدار مجلة علمیة 

المجل�ة اإلفریقی�ة للتحّكم أكثر في مجری�ات البح�ث الت�اریخي واألنثروبولوجي عن المق�اطع�ة الج�دیدة (الجزائر 
  .16وتوجیھھ نحو أھداف مسطّرة سلفا من طرف وزارة الحربیة الفرنسیة ،طبعا)

ربي راث العالتي س����اھمت وأدت دورا كبیرا في طبع الت ،مطبعة عربیة ھي المطبعة الثعالبیة وكانت أول
الس��ید:  م1895وقد أس��س��ھا س��نة  ،اإلس��المي، والمطبعة الثعالبیة ھي نس��بة إلى العالّمة عبد الرحمان الثعالبي

وجدنا الطبع ، م1858-1839فإذا الحظنا بین عامي  وھو تركي األص������ل، ،رودس������ي ق�دور بن مراد التركي
الكتب بالجزائر مع قلة اإلمكانات وندرة  والنش��ر في الجزائر یس��ایران المش��رق، وكانت جھود كبیرة في نش��ر

ي وعلى سبیل المثال: متن خلیل ف، الوس�ائل، فقد ذھب طبع الكتب إلى ابعد من ذلك وھو نش�ر التراث المشرقي
  .17بالمطبعة الثعالبیة م1903الفقھ طبع سنة 

  منھا:والخاصة بالجزائریین فھي كتب نادرة نذكر  ،أما الكتب التي طبعت بالمطبعة الثعالبیة
  . م1916تعطیر األكوان في شذا نفحات أھل العرفان لمحمد بن الصغیر بن الحاج المختار طبع عام  -
  .م1928كشف الرموز البن حماد وش طبھ عام  -

وھذا إن دل على ش����يء فإنما یدل على مواكبة المطبعة العص����ر آنذاك ویدل ھذا كذلك على بواكیر الطبع 
  في الجزائر وأنھا كانت مبكرة جدا، وجدیر بالذكر إن مطابع أخرى ظھرت بعد المطبعة الثعالبیة ھي: 

  على ید العالمة عبد الحمید بن بادیس.  م1920م مطبعة قسنطینة أنشئت عا -
  ي. ضلصاحبھا أبي الیقظان اإلبا م1920المطبعة العربیة ظھرت عام  -
  .18وھي لجمعیة علماء المسلمین م1954مطبعة البصائر ظھرت عام  -

" Hachette" أھم األعمال التي بادرت بھا الجزائر بعد استقاللھا تأمیم الشركة الفرنسیة استقالل منبعد 
ب وباألخص الكتب المدرس��یة وكت ،الجزائریة للكتب والمنش��ورات المختلفةالتي غطت أغلبیة حاجیات الس��وق 

ة األطفال بشكل عام ثم م لحمای 1964مارس  14في  المؤرخ 64قانون رقم ھذا جاءثم بعد األطفال بش�كل عام 
  .19"التي ال تتالءم مع القیم الوطنیةفئة الشباب واألطفال من الكتب األجنبیة  92جاء قانون رقم بعد ھذا "

عملت الحكومة الجزائریة بعد االس���تقالل على الس���یطرة على مؤس���س���ات النش���ر ولتحقیق األھداف التي 
  یصبوا إلیھا ولتحقیق ذلك تم إنشاء مجموعة من مؤسسات النشر العمومیة منھا: 

دیس��مبر  31المؤرخ في  166-62إنش��اء المعھد الوطني البیداغوجي بالجزائر العاص��مة بموجب مرس��وم  -
م وھو عبارة عن مؤس��س��ة عامة ذات طابع إداري دون أغراض تجاریة یتمتع باالس��تقاللیة، لقد كان ھذا 1962

  :20ومن األسباب التي أدت إلى إنشائھا المعھد تحت وصایة وزارة التربیة الوطنیة نظرا ألھمیتھ كأداة فعالة،
  .196621 جانفي 27 :فيالصادر  66- 28 األمربموجب  إنشاء الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع" -
   .279-67بموجب األمر رقم  1967أنشئت الوكالة الوطنیة للنشر واإلشھار سنة  -
  .خصیة المعنویة واالستقالل الماليكمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالش 
من األھ��داف التي أدت إلى إنش�������اء الوطني  وك��ان :OPUدیوان الوطني المطبوع��ات الج��امعی��ة إنش�������اء ال�� -

  للمطبوعات الجامعیة:
  نشر البحوث العلمیة واألكادیمیة بالجامعة الجزائریة. -
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   .22دعم البحث العلمي وتسھیل نشر بحوث الباحثین الجامعیین -
وھي : ظھرت المؤس��س��ة الوطنیة للكتاب في بدایة الثمانینات، ENALالمؤس��س��ة الوطنیة للكتاب تأس��یس  -

وتتولى ھذه المؤس�����س�����ة طباعة الكتب والمنش�����ورات التربویة والثقافیة والعلمیة والتقنیة  الثقافة،تابعة لوزارة 
  إضافة إلى نشرھا. 

    :التطور التقني لماكنة الطباعة -3
  یمكن حصر ثالث مراحل من التطور مرت بھا الطباعة: 

ماكینة في التاریخ وتعتمد في عملھا على رص������ف : وھي ولیدة أول Letter Pressطباعة اللتر بریس  -1
الحروف رص�اص�یة بارزة وص�ور محفورة عكس�یا على أكلیش�یھات خشبیة أو معدنیة بالضبط كاألختام توضع 

  .23على الماكینة المعروفة بأصواتھا الرتیبة تلك االكلیشھات
وقد تمیزت بض���خامة  وفس���یت األكثر ش���یوعا وانتش���ارا: أص���بحت طباعة األOffestت طباعة األوفیس��� -2

ق التدقی، التنفیذ أو ص����ف الحروف، التص����میم والتي یمكن حص����ر مراحلھا في: ،اإلنتاج والس����رعة والمرونة
  .24والتصحیح والتصویر الطباعي واللفظي

وھي الجی��ل األخیر من عملی��ة تطور وارتق��اء آل��ة التص������ویر الزیروكس : Digitalالطب��اع��ة الرقمی��ة   -3
ألنھا تعتمد اعتمادا كامال على الترانزیس������تور المص������غر في عملیات التحكم في الحبر وتس�����مى طباعة رقمیة 

   .25والورق
  مراحل تطور مصادر المعلومات: -4

ویقص������ده بھا المص������ادر  أطلق علیھا المص������ادر قبل الورقیة،: المرحلة قبل التقلیدیة (قبل الورقیة)  -1
مثلت في والتي تواألوعیة التي كانت تس��تخدم في تس���جیل نتاج اإلنس��ان ومعلوماتھ والواس���طة التي تحفظ بھا، 

والعظام والجلود والبردي وما إلیھا من المواد الطبیعیة والنباتیة والحیوانیة التي اس�����تخدمت  الحجارة، والطین
  .26ھاكما ھي تقریبا دون تغییر كبیر في تكوین

یطلق البعض علیھا المص������ادر المطبوعة أو المص������ادر الورقیة،  :المرحلة التقلیدیة والش������بھ تقلیدیة -2
والمقص����ود بھا  كل المص����ادر واألوعیة التي یكون الورق مادتھا األس����اس����یة مثل الكتب والرس����ائل الجامعیة 

  .27ر الموحدةوالدوریات وبحوث المؤتمرات وتقاریر البحوث وبراءات االختراع والمعایی
تشكل كل أنواع األوعیة من المصادر بعد الورقیة والتي ال یدخل  :المرحلة غیر التقلیدیة (بعد الورقیة) -3

  الورق في تكوینھا ویمكن حصرھا في قسمین: 
جون بنیامین "المص����غرات الفیلمیة بش����خص����ین ھما ترتبط  : Films Vignetteالفیلمیةالمص����غرات  -3-1

والذي  ،وھو العالم والمخترع البریطاني الذي غطت مواھبھ واھتماماتھ مجاالت عدیدة، 1887-1812" دافسر
الكیمیائي م 1900-1819" داجرون رینی�ھ"والش������خص الث�اني ھو:  ،یرجع إلی�ھ اختراع أول مص������غر فیلمي

الفرنس�ي والمص�ور المبدع الذي جعل من المص�غرات الفیلمیة تجارة واس�عة النطاق، حیث بدأت فكرة تصغیر 
ولقد أص��بح لھذا الوس��یط الجدید دفعة قویة عندما نش��بت الحرب البروس��یة  م1853النص��وص إلى أفریل س��نة 

خص�با للعمل، حیث ش�ھد النصف األول مجاال  م فقد اكتس�بت المص�غرات الفیلمیة1870الفرنس�یة خالل نوفمبر
للقرن العش���رین دفعة قویة للمص���غرات الفیلمیة وتعددت أش���كالھا وتحس���نت أوض���اعھا وظھرت المص���غرات 

  .28الملونة والمیكروفیش
د وق ،والثاني النش���ر الجاري ي اتجاھین: األول النش���ر المرجعي،وعادة ما تتم عملیة نش���ر المص���غرات ف

فرض االتجاه األول بسبب كمیة المخطوطات والمطبوعات الرھیبة التي أنتجتھا البشریة عبر عشرین قرناً من 
  .29الزمان متطلب للحفاظ على ما تحملھ من معلومات وتیسیر استخدامھا

  المصغرات الفیلمیة بشكل عام إلى نوعین رئیسیین ھما: وتنقسم
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شفاف یتكون من سلسلة متتابعة من الصور الفوتوغرافیة المصغرة جدا، وھو عبارة عن فیلم  المیكروفیلم:
ات من الصفح ویمكن للمیكروفیلم الواحد أن یستوعب مئات التي ال یمكن قراءة محتویاتھا بالعین المجردة،

المخطوطات والوثائق النادرة والصحف والصور الكبیرة المتوفرة في المطبوعات المختلفة ویعتمد طولھ على 
  مترا. 30یحتویھا وقد یصل طولھ إلى  دد الصور التي یعرضھا أوع

عبارة عن بطاقة فیلمیة مس�تطیلة الش�كل على شكل بطاقة فیلمیة مسطحة  وھي :Microfiche المیكروفیش
وثائق، ال تحوي صفوفا من الصور المصغرة المرتبة عمودیا أو أفقیا وتمثل عادة نصا معینا من المطبوعات أو

 ملم وھو األكثر شیوعا.   105x 147قیاساتھ المعیاریة میكروفیش ومن 
یعود تاریخ إنتاج التس��جیالت الص��وتیة ألول : Materiel Audio–Visual البص��ریةالمواد الس��معیة  -3-2

 م1877في عام" Charles Cros" مرة و في وق�ت واحد لمخترعان واحد فرنس������ي واألخر أمریكي، فقد كتب
لم  وذلك بوص��فھ الحالة المادیة التي ،رس��الة وص��ف فیھا الخطوات العملیة وكیفیة إنتاج التس��جیالت الص��وتیة

أما المخترع األمریكي أدیس��ون فقد س��جل براءة اختراع جھاز التس��جیل الذي  تمكنھ من تص��نیع نموذج عملي،
تعتمد على م، وتتمثل المواد الس�����معیة في كافة الوس�����ائل التي 1877عام  Phonographفونوغرافیطلق علیھا 

  .30السمع وحده السترجاع المعلومات ومن أمثلتھا: األسطوانات الصوتیة واألشرطة الصوتیة الممغنطة
وھي عبارة عن مواد تس����جل علیھا المعلومات بالص����وت وبالص����ورة أو بھما معا ونس����ترجع المعلومات 

ا في أن واحد، وقد بدأت ھذه المواد في الظھور تباعا في القرن التاس�����ع عش�����ر بالس�����مع أو البص�����ر أوبھما مع
  ومازالت في حركة تكور دائبة ویمكن تقسیمھا إلى ثالث فئات وھي:

  واألسالك والبطاقات. األسطواناتمواد سمعیة: مثل  -
  .مواد بصریة فقط: وھي مواد تسجل علیھا المعلومات بالصورة وتسترجع عن طریق البصر -
  بصریة: مواد تسجل علیھا المعلومات بالصوت والصورة معا. یةمواد سمع -

  ویمكن لتلك المواد إن تحمل نفس المعلومات التي تحملھا األوراق.
  .31یمكن القول إن الحاسب اآللي وملفات البیانات اآللیة ھي ولیدة النصف الثاني من القرن العشرینو
"فئة غیر تقلیدیة من ي مص������ادر المعلومات اإللكترونیة ھ :)اإللكترونیةالمرحل�ة الرابعة (المص������ادر  -4

 وأس�����طوانات قراصوأة الختزان البیانات على أش�����رطة أوعیة المعلومات، تقوم على الخص����ائص اإللكترونی
  عند االسترجاع.لحاسب اإللكتروني عند االختزان و، یستخدم اغیرھاو

  في النقاط التالیة: اإللكترونیةویمكن ذكر أھم أنواع مصادر المعلومات 
لیعرض على  Digitalوھو مص�طلح یس�تخدم لوص�ف مشابھ للكتاب، ولكنھ في شكل رقمي  الكتاب اإللكتروني:

في ش��كل، وأیض��ا  اختزان كمیات ھائلة من البیانات CD-Romش��اش��ة الحاس��وب، ویمكن لألقراص المدمجة 
في ص��ور رقمیة ورس��وم متحركة وتتبعات مرئیة وكلمات منطوقة وموس��یقي، وغیرھا من األص��وات لتمكین 

  .32ھذا النص
ھي الطریق ال�ذھبي لإلت�احة الحرة للمعلومات من خالل الدوریات اإللكترونیة الحرة،  اإللكترونی�ة:ال�دوری�ات 

دوریة علمیة تتیح مقاالتھا على " بأنھا: ODLISوعرفھا قاموس علم المكتبات والمعلومات المتاح على الخط 
 .33"شبكة اإلنترنت في نصھا الكامل مجانا وفي شكل سھل القراءة

ین حیث التواصل ب أصبحت البوابات ضرورة ملحة مجال التعلیم والتعلیم العالي، البوابات اإللكترونیة:
المشرفین األكادیمیین والدارسین لیس متاحا وجھا لوجھ في كل الظروف، لذلك فمن الممكن للطالب أو 

 يالباحث أن یحصل على المادة العلمیة، وأن یطلع على سجالتھ األكادیمیة وعلى القضایا والفعالیات الت
  .34تعلنھا الجامعة واألمور المتعلقة بھ شخصیا والمتواجدة على صفحة الجامعة وھو في بیتھ
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المؤس��س��اتیة عبارة عن مجموعات رقمیة الرقمیة " المس��تودعات Crow كروعریف "ی المس��تودعات الرقمیة:
ت المجتمعا تتولى مھم�ة اس������تقطاب وحفظ اإلنتاج الفكري الخاص بجامعة واحدة فقط أو الخاص بالعدید من

 .35المؤسسات أو )جامعاتكلیات، ( الجامعیة
  نتائج الدراسة: -5

  خلصت الدراسة لجملة من النتائج أھمھا:
كان الطباعة دورا ھاما في حركة إنتاج الكتب ونشرھا بشكل واسع حتى أصبح في منتصف القرن التاسع  -

  عشر صناعة وسلعة رائجة.
السباقة في انتشار الطباعة مقارنة بالعالم العربي والجزائر بالخصوص الذي كانت أوربا وأمریكا الشمالیة  -

 كان انتشارھا باالحتالل الفرنسي.
في العصر الحالي أھمیة كبیرة في شتى المجاالت سواء العلمیة أو للوثیقة ومصادر المعلومات أصبحت  -

 .التي أوجبت على المختصین في المجال مراعاة ھذه الخصوصیات ،التاریخیة واإلداریة والقانونیة
التطور التقني لطباعة أدى لتطور أشكال الوثائق ومصادر المعلومات وصوال للمصادر اإللكترونیة  -

 والمصادر المتاحة على الخط.
ل الولوج على تعتبر المعلومات المتاحة على أحدث مصادر المعلومات، والتي یمكن الوصول إلیھا من خال -

  الخط المباشر.
  :خاتمة

ن العص����ر الحالي لن یكون عص����ر أب یؤكد لنا اإللكترونیةالص����راع بین المعلومات الورقیة والمعلومات 
الباحثین بان  أحدولقد أش������ار )، تص������ویرا، قراءة ومراجعة( قیة من حیث اس������تخدامھا الكترونیاالوثیق�ة الور

الص����راع بین تكنولوجیا المعلومات یذكرنا بالص����راع الذي حدث في مرحلة االنتقال بین المخطوط والمطبوع 
لذلك  من جھة وبالصراع الذي حدث بین الرق والورق من جھة أخرى، ھذا األخیر الذي انتھى لصالح الورق،

  قنیات الحدیثة في مجال المعلومات.ستفسر عنھ الت ن ننتظر مراحل زمنیة أخرى لنشھد ماأعلینا 
 الھوامش:
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  المكتبي وتطبیقات تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو
  في المكتبات الجامعیة: دراسة میدانیة

  

Librarian and identification radio frequency technology 
Applications In the university libraries: A field study  

  

  

  فتیحة مرازقـةد/ 
فرقة البحث: تمكین اختصاصي المعلومات ودوره في قیادة التغییر واالبتكار بالمكتبات الجامعیة 

  1الجزائریة في ظل البیئة الرقمیة الرھانات واالستراتیجیات جامعة باتنة 
fatihamraz@yahoo.fr  

  
  20/05/2021 :القبول تاریخ   18/02/2020 اإلرسال: تاریخ

   :الملخص
  

 Radio Frequency الرادیوتسلیط الضوء على واقع تطبیقات تكنولوجیا التعریف بترددات  إلى تھدف الدراسة
Identification RFIDمؤھلة لتطبیق ھذه التكنولوجیا، ومدى  یةالجزائر ، ومعرفة ما إذا كانت مكتباتنا الجامعیة

ضمان حلول ك مختلفة،ھا، لما لھا من عوائد اتإدراك المكتبیین ضرورة ذلك كتقنیة حدیثة تستدعي تبنیھا وتطبیق
 لمشاكل عدة تواجھھا ھذه المكتبات.

، ومعرفة مكوناتھا وأنواعھا وكذا استخداماتھا وتطبیقاتھا الحدیثةفي ھذا البحث نسعى إلى فھم ھذه التكنولوجیا
في المكتبات الجامعیة، وقد تم االعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي، كمنھج یسمح بوصف وتشخیص الظاھرة 

یة في المكتبة المركز RFIDالرادیوالمراد دراستھا، وأخذنا من المكتبیین الذین یطبقون تكنولوجیا التعریف بترددات 
ن أجل مكما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البیانات،  ،لجامعة العربي بن مھیدي بأم البواقي الجزائر كعینة لدراستنا

توصلت الدراسة في األخیر إلى جملة من النتائج أھمھا أن المكتبي  حیثالوصول إلى نتائج ملموسة وموضوعیة، 
، ویسعى بجدیة إلى تعمیم ھذه التطبیقات على كافة RFIDادیو الریعلم جیدا فوائد تكنولوجیا التعریف بترددات 
  العملیات والوظائف في المكتبة محل الدراسة. 

جامعة  ؛مكتبة جامعیة ؛میدانیةدراسة  ؛RFID الرادیوتعریف بتردد التكنولوجیا  ؛مكتبي الكلمات المفتاحیة:
 العربي بن مھیدي أم البواقي. 

Abstract 
The study aims to shed light on the reality of the applications of RFID radio frequency 

identification technology, and to find out if our Algerian university libraries are eligible to apply 
this technology, and to what extent librarians realize the need for it. That modern technology 
that requires its adoption and applications, due to its different yields, as solutions to several 
problems it faces. These libraries. 

In this research, we seek to understand this modern technology, and to know its components 
and types, as well as its uses and applications in university libraries. The analytical descriptive 
approach has been invoked as an approach to study the description and diagnosis of the 
phenomenon, and we have taken librarians who apply radio frequency identification technology 
to the central library of the University. Al-Arabi Bin Mahdi in Umm Al-Baqi Al-Algeria as a 
sample for our study, because the questionnaire was used as a tool to collect data, in order to 
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obtain tangible and objective results. To define RFID Radio Frequency, seriously and seek to 
integrate these applications across all processes and functions in the library under study. 
key words: Librarian ; Identification Radio Frequency RFID; Field study; University library; 
El-Arbi Ben Mhidi  Oum El bouaghi university. 

  مقدمة
في بعض  التعریف اآللیة في العدید من التطبیقات العملیة أدواتانتشرت في اآلونة األخیرة 

لتأمین معلومات كافیة عن الناس أو الكیانات باختالف أنواعھا، وھي في حالة حركة عادیة دون  المؤسسات
والمعروفة  Radio Frequency Identificationالرادیو تكنولوجیا التعریف بترددات إیقافھا، وتعتبر 

  أحد أھم ھذه األدوات. ،RFID اختصارا بـ
تساعدھا على إدارة رصیدھا الوثائقي وحمایتھ،  التيوقد تبنت المكتبات استخدام بعض ھذه األنظمة، 

والنھوض بمستوى خدماتھا بناءا على ما یتیحھ التطور المتنامي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، فمن 
)، وھي من أحدث أنظمة إدارة وحمایة RFID( أنظمة الباركود إلى أنظمة التعریف بترددات الرادیو

المقتنیات في العصر الراھن، كما أنھا أیضا ھي البدیل التكنولوجي ألنظمة الباركود واألشرطة الممغنطة 
  حیث تقدم ھذه األنظمة العدید من الخدمات الحدیثة للمكتبات.

  أوال: اإلجراءات المنھجیة للدراسة
 التي في طریقھا نحو التطویر ومواكبة مستجداتكما المكتبات التقلیدیة  تشكو مشكلة الدراسة: .1.1

شكو من عدم أمن تالتكنولوجیا الحدیثة، في مجال المكتبات وتداول المعلومات في العصر الحالي، 
وأیضا ھدر الكثیر من الوقت دون التمكن من التصدي لھذه الظاھرة بشكل نھائي،  ،مجموعاتھا المكتبیة

یخص العملیات المباشرة بین المكتبیین والمستفیدین مثل عملیة إعارة المصادر المكتبیة وما خاصة فیما 
إلى األرفف ومواقعھا وحفظ أماكنھا باإلضافة إلى عملیة الجرد التي تثقل كاھل  إرجاعھایلیھا من آلیة 

ر عنھ من دیو وما ینجالمكتبیین القائمین على ذلك، وعلیھ فإن استخدام تكنولوجیا التعریف بترددات الرا
  فوائد طیبة، قد تنھي شكاوي المكتبات وتضع حدا لھذه المشكالت.

 Radioالرادیوتكنولوجیا التعریف بترددات دراسة موضوع:  تكمن أھمیةأھمیة الدراسة:  .2.1
Frequency Identification RFID في التعریف بتقنیة  ،في المكتبات الجامعیة الجزائریةRFID  ومما

تتكون وكیفیة عملھا أوال، ثم تسلیط الضوء على واقع تطبیقات ھذه التقنیة في مكتباتنا الجامعیة، والتطرق 
ألھمیة ذلك كالتقلیل من األخطاء و التقلیص من تدخل المكتبي والتفرغ لمھام أخرى، نقل البیانات في الوقت 

حركة مواد المكتبة بصورة سریعة وفاعلة،  الحقیقي وسھولة متابعة المواد والمنتجات عن بعد، متابعة
وتحدید معرفة العدد المتواجد من المواد في المكتبة، وتحقیق نظام إدارة المكتبة وحمایة مقتنیاتھا بالتردد 

اآلمنة لمجموعات المكتبة، وتقلیص  واإلتاحةالذي یعمل على تسھیل، وتسریع اإلعارة،  RFIDاإلذاعي 
  .24/24كتبة إلعارة األوعیة المكتبیة، وتمدید عمل المكتبة لغایة الوقت الالزم لمستخدمي الم

  :منھااألھداف جملة من سعى الدراسة إلى تحقیق ت أھداف الدراسة: .3.1
  .RFIDتكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو معرفة  -
  في مكتباتنا الجامعیة. RFIDتكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو تسلیط الضوء على إیجابیات تطبیق  -
  .RFIDتكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو توجھات مكتباتنا الجامعیة الجزائریة نحو تطبیق معرفة  -
  بمكتباتنا الجامعیة. RFIDتكنولوجیا التعریف بالترددات الالسلكیة االطالع على معوقات تطبیق  -



  المكتبي وتطبیقات تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو في المكتبات الجامعیة: دراسة میدانیة
 

  

  1049                                                                                                                  اإلحیاء مجلة

  لإلجابة على األسئلة التالیة:كما نسعى أیضا في دراستنا  تساؤالت الدراسة: .4.1
  ؟RFIDماھي تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو  -
  في المكتبات الجزائریة؟  RFIDما الدافع لتطبیق تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو  -
  في المكتبات الجامعیة الجزائریة؟ RFIDما ھي مجاالت تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو  -
  في المكتبات الجامعیة الجزائریة؟ RFIDما ھي آفاق استخدام تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو  -

على منھج دراسة حالة في دراستنا، الذي یتمیز بكونھ یتالءم على وجھ اعتمدنا  منھج الدراسة: .5.1
الخصوص مع األبحاث التي تعنى بھدف بحثي محدد ویرمي منھج دراسة حالة إلى جمع بیانات ومعلومات 

 Radio Frequencyتكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو (مفصلة عن الظاھرة قید الدراسة 
Identification RFID  ثم تحلیل نتائجھا بھدف الوصول إلى  )،مكتبات الجامعیة في شرق الجزائرفي

  .تعمیمات حول موضوع الدراسة
   :مجتمع الدراسة وعینتھا .6.1

بالمكتبة المركزیة لجامعة العربي بن مھیدي بأم دراسة جمیع المكتبیین ال: شملت مجتمع الدراسة .1.6.1
  .البواقي الجزائر

وتمثلت عینة الدراسة في الموظفین من فئة المكتبیین الذین لھم صلة مباشرة وتطبیقات  .عینة الدراسة:2.6.1
المركزیة  بالمكتبة Radio Frequency Identification RFID الرادیوتكنولوجیا التعریف بترددات 

المكتبات بمحافظ وضمت العینة رئیس محافظي المكتبات، بجامعة العربي بن مھیدي بوالیة أم البواقي، لم
قد و الجامعیة، ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى األول والثاني وفئة المساعدین بالمكتبات الجامعیة،

  فردا، كما ھو مبین في الجدول التالي: 19بلغ عددھم 
  

 ) توزیع عینة الدراسة.1جدول (
 المكتبیین فئـــة

 
  

  مكان الدراسة 

مدیرة 
  المكتبة

محافظ 
  بالمكتبات
  الجامعیة

ملحق 
بالمكتبات 
  الجامعیة 

  1م 
  

ملحق 
بالمكتبات 
  الجامعیة

  2م  

مساعد 
بالمكتبات 
  الجامعیة

المكتبة المركزیة 
جامعة العربي بن 

  أم البواقي مھیدي
01  01  06  06  05  

      19      المجموع
  إدارة المكتبة المركزیة بجامعة العربي بن مھیدي أم البواقي.المصدر: 

  
تم االعتماد في ھذه الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البیانات، وقد قسم ات جمع البیانات: وأد .7.1

  البحث إلى محورین كما یلي:
  بالمكتبة المركزیة بجامعة العربي بن مھیدي. RFIDواقع تطبیقات  -1
  بالمكتبة مجال الدراسة. RFIDآفاق تطبیق تكنولوجیا  -2

وعة من األساتذة كما تم التأكد من صدق األداة عن طریق التحكیم، حیث تم عرضھا على مجم 
ع االستبانة یزوقمنا بت على المالحظات الموجھة تم تعدیل االستبانة في شكلھا النھائي. وقد المختصین، وبناء
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مارات جاع كل االستعلى المبحوثین بطریقة مباشــرة للحصول على معلومات إضافیة عن قرب، وتم استر
  دون ضیاع أي منھا وكانت في مجملھا صالحة ألغراض الدراسة.استمارة  19والمقـدرة  بـ 

 مصطلحات الدراسة: .8.1
الشخص الذي یتولى مسؤولیة المكتبة، ومحتویاتھا، واختیار المطبوعات، والمواد المكتبیة التي ھو المكتبي:

  .1ةاإلعارتشكل رصید المكتبة ویقدم معلومات، وخدمات 
والمعروفة اختصارا   IdentificationFrequency Radioتكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو:

مصطلح عام للتقنیات التي تستخدم موجات الرادیو الالسلكیة للتعرف األتوماتیكي على  ھو  RFIDبــــ
  .2الكیانات واألوعیة داخل مكان ما

مؤسسة ثقافیة وعلمیة تعمل على خدمة مجتمع معین من الطلبة واألساتذة والباحثین ھي  المكتبات الجامعیة:
  .3المنتسبین إلى ھذه الجامعة أو الكلیة أو المعھد

من خالل الدراسات السابقة یستطیع الباحث أن یكون خلفیة عن الموضوع،  السابقـة:الدراسات  .9.1
فالدراسات السابقة إذا دعامة ینطلق منھا الباحث فھي بمثابة أرضیة قاعدیة ینطلق من خاللھا لدراستھ، 

  إلنجاز بحثھ، وھذه دراساتنا السابقة:
تطبیقات أنظمة التعریف بترددات  ) بعنوان:2011( محمـود سید عبده محـمود، الدراسة األولى:

في   RFID  مكتبي لتطبیق أنظمة ائتالففي المكتبات: نموذج مقترح للمشاركة في مشروع  RFID)الردایو (
  المكتبات المصریة.

  تناولت الدراسة ثالثة محاور أساسیة ھي:
وكیفیة عملھا وتطبیقاتھا في المكتبات، إلى جانب التعرض ألھم أسباب ومكوناتھا   RFID  التعریف بأنظمة -1

  تباطؤ انتشار وتطبیق ھذه األنظمة الحدیثة في المكتبات المصریة.
في المكتبات، باإلضافة إلى عرض نماذج لبعض   RFID  دور المشروعات التعاونیة في تطبیق أنظمة -2

  المشروعات التعاونیة الدولیة.
یقوم علي المشاركة والتعاون   Consortium  ائتالفمقترح للمكتبات المصریة للمشاركة في  تقدیم نموذج -3

بھدف القضاء على مشكالت نقص المیزانیات أمام ارتفاع   RFID  بین المكتبات المصریة لتطبیق أنظمة
  تكلفة تطبیق ھذه األنظمة كما ھو الحال في العدید من المكتبات الغربیة.

  جملة من النتائج من بینھا: وأسفرت الدراسة على
  ھي البدیل العصري والتقني ألنظمة الباركود واألشرطة الممغنطة في المكتبات حالیا. RFID أنظمة -
  تؤدي وظائف أنظمة الباركود واألشرطة الممغنطة معا بل وأكثر. RFID أنظمة -
عالة التي ت التعاونیة أحد الحلول الفانتشار التعاون بین المكتبات من خالل االئتالفات المكتبیة والمشروعا  -

  والتغلب على عائق التكلفة ونقص المیزانیات. RFID تـساعد المكتبات على تطبیق أنظمة
في المكتبات بشكل ملحوظ وسریع جدا على مستوي العالم وفي الوطن العربي   RFID  تزاید تطبیقات أنظمة  -

لممغنطة في المستقبل القریب وإحالل أیضا مما یھدد باختفاء أنظمة الباركود واألشرطة ا
مكانھما، كما حدث وأحلت الفھارس على الخط المباشر محل بطاقات الفھرسة الورقیة   RFID  أنظمة

  وغیرھا.
تساعد على التخفیف من عبء األعمال الروتینیة الیومیة كاإلعارة وذلك من خالل توفیر   RFID  أنظمة  -

  الذاتیة. اإلعارةخدمات 



  المكتبي وتطبیقات تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو في المكتبات الجامعیة: دراسة میدانیة
 

  

  1051                                                                                                                  اإلحیاء مجلة

تـساعد على التخفیف من عبء أعمال الجرد المرھقة للعاملین وذلك من خالل أدوات الجرد   RFID  أنظمة  -
وعاء في خالل ثالثة أو  150.000التي تعتمد على ھذه األنظمة بحیث یـمكن جرد مجموعات مكتبة تبلغ 

  .4أربعة أیام على األكثر
) بعنوان: التعریف 2017عبد القادر سلیمان (، عبد الرزاق إسماعیلالدراسة الثانیة: إیاس یونس 

  في مجال المكتبات والمعلومات. RFIDبواسطة تقنیة 
ومكوناتھا وأنواعھا وكذا آلیة عملھا وتصنیفاتھا، كما ھدفت  RFIDھدفت الدراسة إلى التعریف بتقنیة 

لمكتبات طور الحاصل في االدراسة أیضا إلى التعرف على الدوافع المكتبیة الستخدام ھذه التقنیة، وعلى الت
  .    RFIDمن جراء استخدامھا لتقنیة 

 ،RFIDعلى المستوى العالمي، والتطرق للمشكالت المكتبیة التي من المنتظر أن تعالجھا تقنیة 
  في المكتبات والمجاالت األخرى. RFIDللتحفظات والمعوقات التي تحد من تطبیق تقنیة و

  وأسفرت الدراسة على جملة من النتائج والمقترحات من بینھا: 
ى من األخر األنواعالمكتبات الجامعیة كخطوة أولى لتعمیم تطبیقھا بالتدرج في  فيRFID تطبیق تقنیة  -1

  المكتبات.
 إطار ولعدد من المستفیدین في اإلعارةأن تأخذ بعض المكتبات زمام المبادرة بتطبیقھا فعلیا في خدمات  -2

  المرحلة التجریبیة لمعرفة مدى المالئمة واالنسجام والتفاعل من جانب المستفیدین والعاملین معھا.
بصناعة بطاقات صغیرة جدا بالتعاون مع الناشرین بحیث توضع  RFIDقیام الشركات المصنعة لتقنیة  -3

رقة زالتھا لتالفي سفي داخل الكتب وبشكل غیر مرئي وعشوائي بین الصفحات وأن یكون من الصعب إ
  المصادر والمواد المكتبیة.

أن تتحمل الجھات الرسمیة المعنیة مسؤولیتھا في إعداد الكوادر البشریة في مجال المعلومات والمكتبات  -4
  من خالل دورات تطویریة واالستعانة بالمتخصصین والخبرات األجنبیة التي لھا تجارب دولیة في المجال.

وتطبیقاتھا في المكتبات وعلى المستوى العالمي عن طریق إعداد  RFIDفة بتقنیة نقل الوعي والمعر -5
الجھات المحلیة المسؤولة عن المكتبات  إصداراتالمحاضرات وورش العمل والحلقات النقاشیة ونشاطات 

ص  ، ص.2017عبد القادر، (یونس و 5واالستفادة من مزایاھا الحدیثة RFIDوغیرھا ألھمیة تطبیق تقنیة 
89-111(.  

  النظري للدراسة اإلطارثانیا: 
  : Radio Frequency Identification RFIDترددات الرادیو التعریف ب

ھو مصطلح عام للتقنیات التي تستخدم الموجات الالسلكیة للتعرف األوتوماتیكي على الكیانات 
األكثر شیوعا ھو تخزین رقم ، لكن RFIDواألوعیة الفردیة، وتوجد عدة طرق لتعریف الكیانات باستخدام 

مسلسل یعرف المنتج، باإلضافة أحیانا إلى معلومات أخرى تسجل على شریحة أو رقاقة دقیقة ملحقة 
ھناك العدید من المصادر التي اعتنت بتوضیح ماھیة "أنظمة التعریف بترددات و ، 6Antenneبھوائي
'' وفي ھذا الصدد سنستعرض بعض ھذه التعریفات للوقوف على ذلك بشكل محدد وواضح  RFIDالرادیو''

  نذكر منھا:
 عن تحدید الھویة بشكل تلقائي ةعبارتعني تحدید الھویة باستخدام موجات الرادیو، وھي  (RFID) تقنیة       

عبارة عن كائن صغیر یمكن إدراجھ بالكیانات،  وھذا الجھاز (RFID Tags) باالعتماد على جھاز یسمى
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 البیانات حیث یحتوي ھذا الكائن على شریحة مصنوعة من السیلكون وھوائي لكي یستطیع استقبال وإرسال
   .7واالستعالمات من خالل موجات الرادیو

) وھي واحدة من أشھر الدوریات المتخصصة في دراسة RFID Journal on-lineوقد ذكرت دوریة (
 األجنبيبأنھا: اختصار للمصطلح   RFID  ،  تعریفا محددا لتكنولوجیا8على مستوي العالم  RFID  تكنولوجیا

Radio Frequency Identificationوھي تعبیر عام للتقنیات التي تستعمل موجات الرادیو الالسلكیة ،  radio 
waves  للتعرف اآللي  Automatic Identify أو لتتبع  tracing   واألوعیةالكیاناتobject    المختلفة آلیا، وھناك

لكن األكثر شیوعا أن یخزن رقم مسلسل لیمیز   RFID  تستعمل تكنولوجیا يعدة طرق لتمییز الكیانات الت
بحیث یـمكن ھذا الھوائي   Antenna  ملحق بھا ھوائي  chip  الوعاء وربما معلومات أخرى على شریحة

یقوم بدوره  والذي   RFID Readerالقارئالجھاز  إلىھذه المعلومات  الشریحة من إرسال
 digital  رقمیة القادمة إلى من الشریحة إلى بیانات  Radio wavesموجات الرادیو  convert بتحویل

information  9یستطیع الحاسب اآللي التعرف علیھا ومعالجتھا.  
  :Radio Frequency Identification RFID طور تكنولوجیا التردد الالسلكيمراحل ت

تقوم بإعادة  السابق االتحاد السوفیتي م قام (لیون ثیرمن) باختراع أداة تجسس لصالح1946في العام 
إرسال موجات الرادیو المدمجة مع األمواج الصوتیة. یلتقط حجاب حاجز الموجات الصوتیة ویتذبذب بفعلھا 
مما یؤدي إلى تغییر أو تعدیل حالة قارئ الذبذبات والذي بدوره ینظم ذبذبة اإلرسال المنعكسة. فبالرغم من 

تعریف فھي تعتبر المقدمة الختراع بطاقات أن ھذه األداة كانت جھاز تنصت سري سلبي ولیس بطاقة 
كانت موجودة منذ  RFID وھناك مصادر أخرى تذكر أن تكنولوجیا ،RFID10التعریف بموجات الرادیو

علما بأن مصادر أخرى تحدد أن الستینات كانت البدایة األولى للتعرف على ھذه التكنولوجیا،  1920العام 
م للتفرقة بین العدو والصدیق، 1939ولوجیا في طائراتھا في العام ویقال أن بریطانیـا استخدمت ھذه التكن

دایة حدث آخـر یعتبر أسـاسـا لب،لتمییز الطائرات اإلنجلیزیة العائدة للوطن عن الطائرات األلمانیة المھاجمةو
االتصال م بعنوان (1948ھو البحث البـارز الـذي قـام (ھـاري سـتوكمان) بكتابتھ في العـام  RFID تكنولوجیا

، والذي أقر فیھ أن أبحاثا (Communication by Means of Reflected Power) بواسـطة القـوة المنعكسـة 
وأعماال تطویریة یجب أن یتم تنفیذھا قبل حل المشاكل األساسیة المتعلقة باالتصال بواسطة القوة المنعكسة 

 .وقبل استكشاف حقل التطبیقات المفیدة في ھذا المجال
قامت الوالیات المتحدة بتسجیل براءة اختراع للمخترع (ماریو كاردولو) یعتبر  1973وفي العام 

، وھو جھاز استقبال وإرسال إذاعي سلبي یحتوي على ذاكرة، RFIDالسلف الحقیقي األول لتكنولوجیا 
رة قبال بذاكوالجھاز األول كان سلبیا یعمل بواسطة إشارة استجواب وكان یحتوي على جھاز إرسال واست

  .11بت الھدف منھ حساب الخسائر16سعتھا 
م، براءة 1971وقد قام المخترع بعرضھ على سلطة میناء نیویورك ومستثمرین محتملین في العام 

اختراع كاردولو األصلیة غطت استعماالت موجات الرادیو باستخدام الصوت والضوء كوسط ناقل وقد 
م إمكانیة استخدام االختراع 1969ى المستثمرین في العام أظھرت خطة العمل األصلیة التي عرضت عل

 .12في وسائل النقل، األعمال المصرفیة واألمن والطب
 Stevenسلبیة وشبھ سلبیة قام كل من ( RFID أول ظھور للقوة المنعكسة كان عبارة عن رقاقات

Depp)و (Alfred Koelle) و (Robert Freyman( بصنعھا في مختبر Los Alados  العلمي في العام
بت. 12میجاھیرتز واستخدم بطاقات بیانات سعتھا 915م. وعمل النظام المتنقل على تردد قدره 1973
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 Charles( سجلت في الوالیات المتحدة األمریكیة باسم RFID وكانت أول براءة اختراع مرتبطة برقاقات
Walton 13م1983) في العام.  

من RFID تكنولوجیا ترددات الرادیو تتكون  :RFIDرادیو التعریف بترددات ال كنولوجیامكونات ت
  أربعة مكونات أساسیة وھي :

ھي عبارة عن جذاذة رقیقة ومرنة للغایة مصنوعة من مواد بالستیكیة وھذه : RFID Tag   البطاقة -1
. وھي عبارة عن شریحة 14الجذاذة لھا خلفیة الصقة بحیث تكون قابلة للتثبیت على أوعیة المعلومات المختلفة

صغیرة یمكنھا تخزین وإرسال البیانات بشكل السلكي باستخدام موجات رادیویة. وأن معظم ھذه الشرائح 
مع ذاكرة وھوائي لالتصال بجھاز القارئ  CircuitIntegrated ICتتكون من كل من الدائرة المتكاملة 

محدودة السعة إذا تصل سعتھا في بعض  EEPROMوھذه الذاكرة في الغالب تكون من نوع . 15من خاللھ
  .16بت مثبتة في الشرائح الصغیرة 256بت وأحیانا  127األنواع إلى 

  األكثر استخداما في مجال المكتبات نجد: RFIDومن أنواع بطاقات 
ھي أكثر أنواع البطاقات شیوعا في مجال   Passive RFID-Tags  البطاقات السلبیةالبطاقات السلبیة: 

وھي مناسبة لتحمیل حجم صغیر من البیانات، ویمكن قراءتھا من على مسافات قریبة تصل إلى المكتبات 
متر كحد أقصى، وھي غیر مناسبة للقراءة بالقرب من المعادن، والجدیر بالذكر أن ھذا النوع من  1

المكتبات ضا في مجال استخداما أیوھو التردد األكثر انتشارا و  MHz 13.56  البطاقات یعتمد على التردد
  .model–part3-ISO1800017 المعیاروھو متوافق مع 

  18السلبیة المستخدمة في المكتبات  RFID نماذج للبطاقات: 1رقم  الشكل

  

یعمل على االتصال مع   device  ھي عبارة عن جھاز وسیط :RFID Reader  األجھزة القارئة -2
 Hostونظام الكمبیوتر   Antenna  الھوائي، ویعمل أیضا كوسیط لالتصال ما بین RFID tags  التیجان

system /Database  بالمكتبة فیقوم بتحویل  convert  وإرسال  transfer   البیانات القادمة إلیھ من
إلى الجھاز   Radio wavesعن طریق موجات الرادیو   RFID tagالمثبتة على التاج   Microchip  الرقاقة

علیھا الحاسب اآللي، وھناك أنواع متعددة لألجھزة القارئة لیتعرف   digital الحاسب ولكن في شكل رقمي
  منھا:

 : وھي التي یمكن حملھا والتحركPortable or Hand Held Readers  أجھزة قارئة محمولة ومتحركة
بھا نظرا لخفة وزنھا وصغر حجمھا فقد ال یتعدى وزنھا الكیلو جرام، وتستخدم ألغراض الجرد في 
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باإلضافة    Shelve managementالرفوفن األوعیة بین الرفوف وكذلك ترتیب المكتبات وكذلك للبحث ع
  . یتم وضعھا على الرفوف بشكل خاطئ إلى اكتشاف األوعیة التي

وھذا النوع من األجھزة القارئة یتم تثبیتھ في أماكن معینة بحیث   :Fixed  Readers  أجھزة قارئة ثابتة
وقاعدة  المختلفة والنظام اآلليیستطیع التواصل والعمل كحلقة وسط ما بین التیجان المثبتة على األوعیة 

  .19البیانات بالمكتبة 
   وفیما یلي نماذج لھذین النوعین من األجھزة القارئة:

  
  20نماذج ألجھزة القراءة المحمولة والمتحركة) 3) نماذج أجھزة القراءة الثابتة      شكل (2شكل ( 

 Tagsوھو عبارة عن قناة التصال البیانات (إرسال واستقبال) ما بین البطاقات  :Antenneالھوائي  -3
معلومات ال سلكیة من للبطاقات واستقبــال  السلكیة من القارئ ترسل اشاراتبحیث  Readerوالقارئ 

  .21البطاقات ضمن نطاق تغطیـــة القارئ
ھي قواعد البیانات الخاصة بالمكتبة  : Data baseأجھزة الخادم (الحاسوب) أو قاعدة البیانات -4

والتي یخزن علیھا جمیع البیانات الخاصة بالمكتبة سواء كانت بیانات المجموعات أو بیانات المستفیدین 
للحصول على تقاریر وإحصائیات   LMS  وبین النظام اآللي للمكتبة  RFID  ما بین أنظمة  الربطوالبد من 

 سواء من خالل اإلعارةالمكتبة كالتقاریر الخاصة بعملیات  وإجراءاتدقیقة ومفصلة عن جمیع عملیات 
   عارة الذاتیة وكذلك تقاریر بعدد زوار المكتبة ... إلخ.وحدات الموظفین أو وحدات اإل

 RFID22 ) المكونات األساسیة ألنظمة4(ل شك

 
 LAN ولكي تعمل ھذه المكونات بصورة طبیعیة یجب أن تتوفر لھا بنیة تحتیة من شبكة عمل محلیة 

تتم قراءة  RFID ، فعند مرور المادة التي تحمل بطاقةWiFi wirelessأو بدون  Wired سواء كانت بالكابالت
من قبل جھاز قارئ البیانات ومن ثم یتم إرسال إشارة إلى جھاز  Identification Code الرقم الخاص بھا

   .23استقبال البیانات الذي یقوم بتحلیلھا وإظھار بیاناتھا على جھاز الكمبیوتر
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بالمكتبة عندما یتم اقتراب الوعاء   RFID  یبدأ عمل نظام الـ في المكتبات: RFID تكنولوجیا آلیة عمل
موجات   RFID reader deviceمن الجاز القارئ فیرسل الجھاز القارئ   RFID  علیھ تاجالمثبت 

المثبت على التاج یستقبل تلك الموجات،    Antenna ئيوالھوا  Electromagnetic waves  الكترومغناطیسیة
غذیة لتینشأ بسبب تلك الموجات تتولد طاقة تستخدم  الذي   Magnetic fieldومن خالل المجال المغناطیسي 

المثبتة على التاج، ثم ترسل الشریحة بدورھا المعلومات المخزنة علیھا إلى الجھاز  Microchip  الشریحة
 Radio  یقوم بدوره بتحویل ھذه الموجات الذي  Radio wav-es  القارئ من خالل موجات الرادیو

waves  الواصلة من التاج إلى بیانات رقمیة  Digital Information   للتعامل والمعالجة بواسطة قابلة
  الحاسب اآللي.

 RFID 24آلیة عمل نظام   )5شكل(

    

  في المكتبات الجامعیة: RFID تطبیقات تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو
على تعظیم استثماراتھا  RFIDتكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو عملت الشركات المصنعة ل

 Electronic  للمكتبات مع ذاكرة مثلى ومبنیة على تقنیة مراقبة المواد االلكترونیة بطریقة ذكیة في تطبیقات
Article Surveillance (EAS)  وقد صممت ھذه الشركات مجموعات متنوعة من التیجان خصیصا للمواد ،

اعھا بأنو CDs المكتبة مثل الكتب، والكتب التي بداخلھا أقراص ملیزرة، والمجالت، واألقراص الملیزرة
وشرائط الكاسیت، مع إمكانیة إضافة شعار المكتبة علیھا،  VHS وشرائط الفیدیو DVD المختلفة وأقراص

طبقا  PVC للمستعیرین المصنعة من مادة RFID ثم توضع داخل الوعاء. كما توفر ھذه الشركات، بطاقات
 self  أو تسجیل الرد الذاتي self-checkout لمعاییر اإلیزو، وتستخدم عند تسجیل اإلعارة الخارجیة الذاتیة

check in 25لألوعیة.  
تمخض عن ذلك العدید من التطبیقات الحدیثة في المكتبات تساعد على إجراء الكثیر من العملیات 

  ومن ھذه التطبیقات:المتعبة عادة للمكتبي أثناء تأدیة مھامھ 
عملیات اإلعارة الذاتیة واحدة من أھم تعتبر  :Self circulation units  . خدمات اإلعارة الذاتیة1

للمكتبات، فمن خاللھا یستطیع رواد ومستفیدو المكتبة من استعارة المواد   RFID  الخدمات التي تقدمھا أنظمة
في المكتبة مما یسمح لموظفي المكتبة من  اإلعارةالتي یریدونھا بأنفسھم دون الحاجة للرجوع إلى موظفي 
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الستغاللھ في أداء خدمات وأنشطة أخرى للمستفیدین بالمكتبة كالرد  اإلعارة توفیر الوقت الخاص بعملیات
حیث تمكن المستعیر من   Patron privacy توفیر الخصوصیة للمستعیر إلىعلى االستفسارات، باإلضافة 

استعارة المواد التي یریدھا أیا كانت بخصوصیة تامة؛ وغیرھا من الخدمات األخرى التي یمكن أن یقدمھا 
للمكتبات أنواع وأشكال متعددة من وحدات   R FID ، ویقدم موردو أنظمة26أخصائیو المكتبة للمستفیدین
 اإلعارة الذاتیة ومنھا ما یلي:

 

  

  .  27) أحد أجھزة اإلعارة الذاتیة بالمكتبات6شكل (
  

تقوم أجھزة إعادة األوعیة ذاتیا على نفس مبدأ  : Self return units . خدمات إعادة األوعیة ذاتیا2 
یقوم بقراءة التیجان المثبتة على   Reader   RFIDقارئ الذاتیة فھي تحتوى على جھاز اإلعارةعمل أجھزة 

المعارة من خارج المكتبة بنفسھ وذلك عن طریق وضع  األوعیةاألوعیة مما یمكن المستفید من إعادة 
اء التیجان التعرف على الوع قارئمخصص لإلعادة في الجھاز، حینھا یستطیع األوعیة المعارة في مكانھا ال

المكتبة وعند االنتھاء من إعادة جمیع األوعیة المعارة یحصل المستفید على إشعار أو  إلىورده 
تحمیلھا من  وإلغاءالمكتبة  إلىالمعارة  األوعیةمن جھاز اإلعادة یفید بإتمام عملیة إعادة   receipt  إیصال

  .28على حساب المستفید، ویوجد ألجھزة اإلعادة أنواع وأشكال متعددة
توجد وحدات الفرز خلف أجھزة اإلعادة  :Sorting units . عملیات الفرز والترتیب للمواد المعادة3

المعادة أوتوماتیكیا بواسطة  األوعیةالذاتیة، ویبدأ عملھا بعد إتمام عملیة إعادة األوعیة حیث تنتقل ھذه 
مسطح تتحرك علیھ األوعیة وتبدأ عملیة الفرز بقراءة التیجان المثبتة على ھذه األوعیة   conveyer  حامل

ومعرفة موضوعھا ویتم توزیع كل وعاء في المكان المخصص لھ حسب موضوعھ في أماكن وصنادیق 
وفیر الوقت والجھد في فرز ھذه المواد محددة لھذا الغرض مما یسھل ألخصائي المكتبة بعد ذلك ت

 Munich  التي وصل عددھا في إحدى المكتبات العامة في ألمانیا وھى مكتبة مدینة میونخ العامة  المعارة
Public Library   مادة معادة في الیوم الواحد 1500إلى.  

من خالل بوابات یتم تثبیتھا عند مداخل  :Theft detection  حمایة مقتنیات المكتبةعملیات -4
مر  إذافومخارج المكتبة لتأمین مجموعات المكتبة ومنع تسریبھا وذلك من خالل قطع المجال المغناطیسي، 

فإن  اإلعارةالذاتیة أو قسم  اإلعارةدون أن یمرره على جھاز   RFID  المستفید بالوعاء المثبت علیھ تاج
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ث صوت اإلنذار عند محاولة المرور بین البوابات، أما في حالة حصول فیحد  Activated  التاج یكون نشط
فإن ذلك یبطل نشاط  اإلعارةالذاتیة أو موظفي  اإلعارةالمستفید على الوعاء من خالل جھاز 

  ، وحینھا یستطیع المستفید المرور بالوعاء من البوابات األمنیة دون حدوث إنذار.Deactivated التیجان
  :البواباتومن أشكال ھذه 

    

  
  .29) شكل البوابات األمنیة المستخدمة بالمكتبات10شكل (

  
المكتبات وخصوصا   RFID  یساعد نظام: Collection management  . عملیات إدارة المجموعات5

المكتبات التي تحتوي على عدد كبیر من المجموعات كالمكتبات العامة والجامعیة على إدارة وترتیب 
  :30التالیة األشكالستخدام أدوات الجرد الموضحة في امجموعاتھا وذلك ب

  
  .31) نماذج مختلفة ألدوات الجرد وإدارة المجموعات التي تستخدم في المكتبات11شكل (

  
  ویتم االعتماد على أدوات الجرد ألداء مجموعة من التطبیقات داخل المكتبة وھي:   

یعتبر الجرد من أكثر األعمال الروتینیة والمرھقة للعاملین  :Inventory Processing  عملیات الجرد -6
الجرد عدة أیام مما یتسبب في إغالق المكتبة في بعض األحیان ذلك  إجراءاتبالمكتبات، فقد تستغرق 

باإلضافة إلى تعطیل الخدمات التي تقدمھا المكتبة لمستفیدیھا، أما باستخدام أدوات الجرد التي تعتمد على 
في عملیات الجرد التي تستطیع التعرف على األوعیة من على الرفوف دون تحریكھا من   RFID  أنظمة



  فتیحة مرازقـةد/ 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                                                                                    1058

المثبتة علیھا بسرعة ودقة فائقة فقد أصبحت عملیة الجرد باستخدام   RFID  أماكنھا من خالل قراءة تیجان
مكتبة ي الھذه األدوات من العلمیات البسیطة والسھلة في المكتبات حیث أصبح من الممكن أن یقوم أخصائ

  .32بجرد آالف األوعیة في وقت أقل قد یصل إلى ساعات قلیلة فقط بدال من أیام
في بعض األحیان قد  :Identifying lost or missing items  عملیات تحدید أماكن األوعیة-7

تختفي أوعیة معینة من على الرفوف وقد یظن العاملین بالمكتبة أن األوعیة قد ضاعت، ولكنھا في حقیقة 
األمر، قد تم ترفیفھا في أماكن خاطئة على الرفوف ولكن بتمریر أدوات الجرد على الرفوف یمكن تتبع ھذه 

  .33أماكنھا بسرعة وسھولة األوعیة وتحدید
على الحفاظ على   RFID  یعمل نظام :Checking Shelf Order  األوعیة على الرفوف ترتیب -8

، وتتم عملیة الترتیب من خالل تخزین Call Number  ترتیب األوعیة على رفوف المكتبة وفقا لرقم التصنیف
جان المثبتة یقائمة باألوعیة المراد ترتیبھا داخل أدوات الجرد ثم یتم تمریرھا على الرفوف لتبدأ بقراءة الت

-miss  داخل األوعیة وتصدر إشارة صوتیة وضوئیة عند اكتشاف أي وعاء تم ترفیفھ في مكان خاطئ
shelving item  34، عالوة على ذلك یوضح الجھاز المكان الصحیح لترفیف الوعاء.  

  في المكتبات: RFIDالتعریف بالترددات الالسلكیة فوائد تطبیق تكنولوجیا  
 یعود علیھا بالفوائد التالیة: RFIDإن استخدام المكتبات لتقنیة 

  مواد المكتبة.سرعة تعریف وتتبع 
 (بواسطة أجھزة الحمایة واإلنذار) حمایة المواد أثناء اإلعارة واإلرجاع وتخزین معلومات األمن 
  المصاحب مع العملیات المكتبیة األخرى كإدارة الرفوف والجرد وغیرھا. اإلدارياالختزال في الوقت 
 .تخزین البطاقة معلومات كافیة عن مصدر المعلومات 
 .التشغیل السریع حیث أن المطلوب بصیص من الضوء فقط 
 .القدرة على المسح الضوئي وقراءة الرموز وتعریف المصادر بسرعة بدون لمسھا أو تنزیلھا عن األرفف 
 35واإلرجاعالخارجیة  واإلعارةالذاتیة  اإلعارةسماح للمستعیر بعملیات ال  . 
 .معرفة العدد المتواجد من المواد في المكتبة 
  نظام إدارة المكتبة وحمایة مقتنیاتھا بالتردد الرادیوRFID  یعمل على تسھیل، وتسریع عملیات اإلعارة

الوقت الالزم لمستخدمي المكتبة إلعارة األوعیة  ج اآلمن لمقتنیات المكتبة، واختصارواإلرجاع، والخرو
 .36) ساعة24المكتبیة إلى النصف، ویمدد عمل المكتبة لمدة (

  RFIDتقنیة التعریف بترددات الرادیو تطبیق مكتباتنا العربیة و
، ولكنھا تبقى متأخرة في RFIDبدأت العدید من المكتبات في الوطن العربي بالتطبیق الفعلي لتقنیة 

  مقارنة بنظیراتھا من المكتبات في العالم، ومن أشھر ھذه المكتبات العربیة:ذلك 
 RFID: وھي من أشھر مكتبات اإلمارات العربیة المتحدة وقد طبقت تكنولوجیا مكتبة دبي العامة -

وتضم سبعة مكتبات عامة وبلغ مجموع مقتنیاتھا ثالثمائة ألف مادة ویعد ھذا المشروع من أضخم المشاریع 
  في الشرق األوسط باإلضافة إلى: m3التي نفذتھا شركة 

  مكتبة الجامعة األمریكیة بالشارقة. -
  مكتبة الجامعة األمریكیة في األردن. -
  .37مكتبة الجامعة األمریكیة القاھرة -
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  التطبیقي للدراسة اإلطارلثا: ثا
  تحلیـل بیانات الدراسة المیدانیة .1.3

  العربي بن مھیدي بالمكتبة المركزیة بجامعة RFIDالمحور األول: واقع تطبیقات 
  بمكتبتكم؟ RFIDھو البناء التقني الخاص بتطبیق  ما -1س

 

  النسبة المئویة  التكرارات  لعباراتا

 RFID Tag  19  100%  -البطاقة 
  RFID Reader  19  100% -األجھزة القارئة 

  Antenne  13  68.48%الھوائي 
  Serveurs.  19  100%أجھزة الخادم 
  Data base   19  100%قاعدة البیانات

  %10.52  02  أخرى
  

  في المكتبة المركزیة لجامعة العربي بن مھیدي بأم البواقي RFID) البناء التقني لتطبیقات 02جدول (
    

بالمكتبات، یستلزم توفر مجموعة من العناصر التقنیة الالزمة  RFIDمن أجل تطبیق تكنولوجیا 
لتحقیق ذلك، مكونة بذلك بناءا تقنیا یسمح بھذه التطبیقات بمرونة، لذلك قمنا بطرحنا ھذا السؤال على 

بالمكتبة محل الدراسة،  RFIDالمبحوثین في البدایة، حتى نتأكد من وجود بنیة تحتیة تسمح بتطبیق تكنولوجیا 
فكانت اإلجابات كما ھو مبین في الجدول أعاله دالة على أن ھذه المكونات األساسیة متوفرة فعلیا، حیث 

وكذا  Serveursأجھزة الخادم  و ،RFID Reader  -األجھزة القارئة و  RFID Tagاحتوت على بطاقات 
، باإلضافة إلى %68.48الھوائي متوفر بنسبة  ، ومكون%100متوفرة بنسبة   Data baseالبیاناتقاعدة 

في مكتبتھم   RFIDذكرھا المبحوثین كمكمالت تكنولوجیة لتطبیق تكنولوجیا  %10.52بنسبة  مالحق أخرى
مثل شرائح الذاكرة التي یتم تخزین البیانات والمعلومات الخاصة باألوعیة علیھا، وعلیھ یمكن الجزم بأن 

 بالمكتبة مجال دراستنا تقف على أرضیة صلبة تؤھلھا لذلك على أحسن وجھ. RFIDتطبیقات 
  بمكتبتكم؟ RFIDتطبیق تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو  دوافعما  -2س

 

  النسبة المئویة  التكرارات  لعباراتا
  %100  19  سرعة تعریف وتتبع مواد المكتبة  

  %100  19  حمایة المواد أثناء اإلعارة واالسترجاع
  %84.21  16  االختزال في وقت المكتبي

  %47.36  09  تخزین البطاقة معلومات كافیة عن مصدر المعلومات
  %36.84  07  السماح للمستعیر بعملیات اإلعارة الذاتیة واإلعارة الخارجیة

  %68.42  13  الضبط الكمي (عدد) لمقتنیات في المكتبة ودعم عملیات الجرد
  %15.78  03  ساعة 24/24 تمدید عمل المكتبة لمدة

 

  بالمكتبة محل الدراسة RFIDتطبیق تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو ) دوافع 03جدول (
  

كتكنولوجیا حدیثة لھا من الدوافع  RFIDألي تطبیق تكنولوجي بالمكتبات دافع ومبرر، وتطبیقات 
في تبنیھا، ومن بین ھذه الدوافع التي  اإلسراعواألسباب ما یحفز المكتبات عامة والجامعیة خصوصا من 

جعلت القائمین على تسییر المكتبة المركزیة لجامعة العربي بن مھیدي بأم البواقي یكونوا من السباقین في 
: سرعة تعریف وتتبع مواد المكتبة وحمایة المواد أثناء اإلعارة واالسترجاع RFIDالجزائر نحو تطبیق 

، عامل الضبط الكمي %84.21ھا مبرر االختزال في وقت المكتبیین بنسبة بالتساوي، ثم یلی  %100بنسبة 
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، ثم دافع تخزین البطاقة لمعلومات كافیة %68.42أو العددي لمقتنیات المكتبة وكذا دعم عملیة الجرد بنسبة 
فعادت لدافع السماح للمستعیر بعملیات اإلعارة الذاتیة  %36.84، ونسبة %47.36عن الوعاء بنسبة 

  . %15.78ساعة بنسبة  24/24عارة الخارجیة ووصوال مبرر تمدید عمل المكتبة لمدة واإل
بالمكتبات الجامعیة متعددة بتعدد أھمیة وفوائد ھذه   RFIDإذا فإن أكثر دوافع تطبیق تكنولوجیا

  التكنولوجیا التي قد تصل إلى حل مشاكل كثیرة تتخبط فیھا معظم المكتبات الجامعیة في الجزائر.
  

  بمكتبتكم؟ RFIDما ھو العمر الزمني لتطبیقات تكنولوجیا  -3س
  النسبة المئویة  التكرارات  لعباراتا

  00%  00        سنة فما فوق
  100%  19  أكثر من خمسة سنوات

  

  في المكتبة مجال الدراسة. RFID) العمر الزمني الستخدام 04جدول (
  

المكتبة المركزیة بجامعة العربي  في  RFIDعلى أن زمن تطبیق %100أجمع المبحوثون بنسبة 
بن المھیدي تعدى الخمس سنوات، وعلیھ فإنھ حدیثا نوعا ما، إال أن ھذه المكتبة استطاعت أن تكون في 

، وتعتبر سباقة لتطبیقات ھذه التكنولوجیا RFIDطلیعة المكتبات الجامعیة الجزائریة المطبقة لتكنولوجیا 
  الھامة والمفیدة.  

  
  بمكتبتكم؟ RFIDتتمثل تطبیقات  فیما -4س

  

  النسبة المئویة   التكرارات   لعباراتا
  Self circulation units    08  %42.10 خدمات اإلعارة الذاتیة

  Self return units  07  %36.84 خدمات إعادة األوعیة ذاتیا
  Sorting units   09  %47.36 عملیات الفرز والترتیب للمواد المعادة

  Theft detection  19  %100 مقتنیات المكتبةعملیات حمایة 
  Collection management  14  %73.68 عملیات إدارة المجموعات

  Inventory Processing  19  %100 عملیات الجرد
  Identifying lost or missing items  19  %100 عملیات تحدید أماكن األوعیة
  Checking Shelf Order  19  %100 ترتیب األوعیة على الرفوف

  

  بالمكتبة مكان الدراسة RFIDتطبیقات ) أھم 05جدول (
  

بالمكتبات، حیث یمكن االستفادة منھا في شتى عملیات ووظائف  RFIDتتعدد استخدامات تكنولوجیا 
المكتبة من إدارة المجموعات، إعارة، جرد وترتیب األوعیة على الرفوف...إلخ، ومكتبتنا مجال الدراسة 

، %100بة بنس حمایة مقتنیات المكتبةاستثمرت ذلك في العدید من العملیات والخدمات وكانت أوالھا عملیات 
یمكن حمایة المجموعات من الضیاع والسرقة بواسطة وضع شریحة على كل وعاء ما  RFIDام فـباستخد

یضمن تتبعھ ومعرفة مكانھ  وحمایتھ من مخاطر فقدانھ. وتساوي ھذه الخدمة في التطبیق حسب المبحوثین 
أیضا، تلیھم  %100بنسبة   وكذا ترتیب األوعیة على الرفوف  تحدید أماكن األوعیةعملیات الجرد وعملیات 

سبة بن  عملیات الفرز والترتیب للمواد المعادةلعملیات إدارة المجموعات والمقتنیات، ثم  %73.68بنسبة 
  .36.84% خدمات إعادة األوعیة ذاتیاو 42.10%اإلعارة الذاتیة بنسبة ، باإلضافة إلى خدمة %47.36

دراسة ال تقتصر على عملیة أو محل ال المكتبةفي   RFIDنستخلص من ذلك أن تطبیقات تكنولوجیا 
خدمة واحدة بل تتم بطرق متعددة ودینامیكیة، وأوجھ االستفادة منھا كثیرة ومختلفة وتشمل كل العملیات 

  والخدمات في المكتبة.
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  بالمكتبة المركزیة مجال الدراسة RFIDالمحور الثاني: آفاق تطبیقات تكنولوجیا 
  بمكتبتكم؟ RFIDماھي أھم الصعوبات التي تحول دون تطبیق : 1س
  

  النسبة المئویة  التكرارات  لعباراتا
  63.15%  12  التكلفة العالیة.

  RFID.  3  %15.78عدم تقبل المكتبي لتكنولوجیا 
  73.68%  14  صعوبات تقنیة.

 

  بالمكتبة محل الدراسة RFIDالصعوبات التي تحول دون تطبیق ) 06جدول (
  

من خالل تحلیلنا لبیانات الجدول أعاله، یبدو أن أھم الصعوبات التي یمكن أن تكون حائال دون 
، 73.68%بالمكتبة مكان الدراسة ھي صعوبات تقنیة بالدرجة األولى وبنسبة  RFIDتطبیقات تكنولوجیا 

 و نظام سنجابمع البرمجیات والنظم اآللیة المستخدمة لتسییر المكتبة وھ RFIDكصعوبة توافق تقنیة 
SYNGEB زوفھم عن ممارستھا بالرغم من نجاعتھا بنسبة عوبل ، وعدم قبول المكتبیین لھذه التكنولوجیة

، وھذا یرجع لعامل شخصي وربما تعود إلى عدم رغبة المكتبي في التغییر وتعوده على 15.78%
لیة المبحوثین من یرى أن الصعوبات الماالممارسات التقلیدیة التي قد یرى أنھا مجدیة. وھناك من المكتبیین 

، ألن ھذه التكنولوجیة فعال تستلزم میزانیة كبیرة 63.15%بالمكتبة، بنسبة  RFIDأیضا تحول دون تطبیق 
في  RFIDالقتناء التجھیزات والوسائل الالزمة لتبنیھا وتجسیدھا على أرض الواقع، وعلیھ فإن تطبیقات 

المیدانیة ال تخلو من صعوبات وتحدیات البد من التصدي لھا بالنظر إلى المكتبة الجامعیة مكان دراستنا 
  الفوائد التي ستجنیھا المكتبة من وراء ھذه التطبیقات الحدیثة.

     ھي الحلول التي ترونھا مناسبة للحد من تلك الصعوبات؟ ما: 2س
  األولویة:من الحلول المقترحة من طرف المكتبي المبحوث بالمكتبة مجال الدراسة حسب 

  تكثیف برامج التكوین والتدریب المستمر للمكتبي على استخدام تكنولوجیاRFID  والتي یمكن أن تطبق
 في المكتبات.

 تخصیص میزانیة خاصة لألجھزة والمعدات الخاصة ب  RFIDالدائم على صیانتھا. والعمل 
  تكوین المستفیدین في مجال استخدام تقنیةRFID .بالتوازن مع المكتبي 
  على تبني ھذه التكنولوجیا. األقداموضع خطة مسبقة قبل 
  ضبط قوائم المجموعات التي ینظمھاRFID .لتفادي الزیادة في التكلفة دون داعي 

إذا المكتبي بمجرد ما یقترح حلوال للتحدیات التي تواجھھ نحو استخدامھ لھذه التطبیقات، فھو یعمل 
مكتبتھ وھذا إن دل على شيء فإنھ یدل على اھتمامھ ووعیھ ویفكر في تطویر وتنمیة ھذه التكنولوجیة ب

  بأھمیة ھذه التطبیقات ومدركا ایجابیاتھا وفوائدھا.
            ؟RFIDكیف ترون مستقبل مكتبتكم مع استخدامكم لتكنولوجیا  -3س

  النسبة المئویة   التكرارات       لعباراتا
  100%  19  مستقبل واعد
  00%  00  مستقبل مبھم

  00%  00  ال أدري
  جال الدراسة من وجھة نظر المكتبيبالمكتبة م RFIDمستقبل تكنولوجیا ) 07جدول (
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یرى مبحوثونا أن مستقبل بالمكتبة،  RFIDوبات التي تعترض تطبیقات تكنولوجیا عبرغم الص
تعریف المھیدي بأم البواقي مع استخدامات وتطبیقات تكنولوجیا  المكتبة المركزیة لجامعة العربي بن

مستقبل واعد ومبشر لھم وینتظروا منھ الكثیر من الحلول ألزمات العمل المكتبي،   RFIDبترددات الرادیو 
التي تستنزف من وقت وجھد المكتبي الكثیر، وكذلك  اإلعارةكالخروج من الطرق التقلیدیة خاصة في مجال 

ا من جھة ورفع مستوى الخدمة وكسب رضالعمل على تحسین مستوى اآلداء التقني والفني  للعمل المكتبي 
حیث أجمع المبحوثین  بالمكتبة، RFIDالمستفیدین وغیرھا من االیجابیات المفرزة من تطبیقات تكنولوجیا 

  .%100على ذلك بنسبة 
  بمكتبتكم؟ RFIDھي تطلعاتكم من خالل تطبیق تكنولوجیا التعریف بتردد الرادیو  ما: 4س

في مجملھا على التأكید على العمل لوضع حد للصعوبات والمشاكل التي  تصب تطلعات المبحوثین
، مؤمنین بذلك بضرورة RFIDتكنولوجیا التعریف بتردد الرادیو قد تعرقل مسار المكتبة نحو تطبیقات 

  توسیع تطبیقاتھا على كل العملیات والخدمات المقدمة من المكتبة، 
  مواكبة التطورات في مجال تطبیقRFID.  
  .الوصول إلى مكتبة منظمة ومتطورة تضاھي المكتبات األخرى في الوطن وخارجھ 
 .أن تكون المكتبة المركزیة بجامعة العربي بن مھیدي مثال أعلى لكل المكتبات الجامعیة في الجزائر  

إن حرص المكتبي على مصلحة ونجاح المكتبة مجال الدراسة الذي لمسناھا من إجاباتھ، وتطلعاتھ 
ض بھا نحو األفضل، وأن یراھا من أحسن المكتبات، أمر جید البد منھ وضروري لكي تحقق المكتبة ألن ینھ

  ولكن في كل ما یمكن أن یحقق لھا ذلك. RFIDأھدافھا، لیس فقط فیما یخص تطبیقات تكنولوجیا 
  خاتمـــــــــة 

الرادیو  تعریف بتردداتفي ختام دراستنا االستطالعیة ھذه، یجدر بالذكر أن تطبیقات تكنولوجیا ال
RFID  حداث تغییرات جذریة لصالح وظائف وخدمات المكتبة. إبإمكانھا  

  وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:
 ثورة في عالم المكتبات. RFID تعتبر تطبیقات تكنولوجیا التعریف بترددات الرادیو -1
على كافة  RFIDبخطى ثابتة نحو تعمیم تطبیقات تكنولوجیا محل الدراسة تسیر المكتبة الجامعیة  -2

 وظائفھا.
 قیمة مضافة للمكتبة. RFIDوعي المكتبي بأھمیة وفوائد تطبیق تكنولوجیا  -3
 والتكوین المستمر للمكتبي على تطبیقھ، كفیلین بضمان نجاحھ في المكتبة. RFIDمواكبة إصدارات  -4
 المكتبة ونقلھا نوعیا إلى أعلى المستویات. تطلعات المكتبي وحرصھ على تطویر -5
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  ملخص 

یھدف البحث إلى تسلیط الضوء على أحد أھم المواضیع الكبرى في تاریخ المجتمعات البشریة، أال وھو 
التاریخي، ضمن المحاور األساسیة للموضوع، وھي نماذج ألداء البطل  – ياألنثروبولوجتمثالت البطل في جانبھا 

في األسطورة وكذا في التاریخ والفلسفة. ویمكن وصف البطل بأنھ شجاع، مبدع محب للحیاة، عاطفي وحدسي 
ا، دون ھاألفراد، ویحاول االلتزام بتلك الصفات والعمل بموجب في سلوكیاتمتساھل، وبذلك یكون قادرا على التأثیر 

  .تردد أو ملل
ومن النتائج؛ التي تم استخالصھا من خالل ورقة البحث ھذه، أن البطل ھو صورة ماثلة في المجتمع بوجود 
اإلنسان، وقد حظي بمكانة مرموقة في الممارسات الدینیة واالجتماعیة والسیاسیة في مختلف الحضارات وعلى مر 

نتائج، طاقات وملكات وذكاء حاد وإرادة قویة، ولھ قدرة فائقة على الزمن، ویبقى البطل رجل أحداث، أفعالھ ھي 
 جذب انتباه الناس إلیھ، مستخدما بذلك مھاراتھ في المجتمع.   

  .المھارات ؛المجتمعات ؛المفاھیم ؛البطولة ؛: البطلالداللیة الكلمات
Summary: 

This research aims to highlight one of the most major topics in human's history, which is: 
«The hero image from the anthropological side». I choose firstly to start with the definitions of 
these important concepts: (Hero and Heroism) accompanied by some models for hero’s 
performance in myth as in history and philosophy. In fact, the hero can be described as 
courageous, creative, lover of life, emotional, intuitive and permissive, and able to influence 
the behavior of individuals, and tries to adhere to those qualities and act according to them, 
without hesitation or boredom. 

The most important results that have been drawn from this research is that the hero has a 
deep influence on the different religious, social, and political practices in society. He is 
considered as a great and bright model, he still an immortal in the memory of the successive 
generations. 
Keywords: Hero; Heroism; Concepts; Communities; Skills 

 

  : مدخل
مما ال ریب فیھ، أّن للبطل مكانة مرموقة في حیاة األمم والشعوب، فھي ال تستطیع أن تعیش بغیر      

البطل، وال یمكن أن تستغني عن الزعامة في حیاتھا االجتماعیة والسیاسیة، وقدیما عبدت الشعوب البطل، 
ن والرومان آلھتھم وأبطالھم على وجعلتھ في مصاف اآللھة، وقدمت لھ القرابین والنذور، فعبد قدماء الیونا

  حد سواء.
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وعبدت الشعوب الوثنیة البطل، واعتبرتھ ركنا مھما من أركان دیانتھا الوثنیة، فعبد قدماء السوید 
" وھو من أقدم أشكال البطولة عبادة، وقد أفرطت وغالت بعض الشعوب في إجالل أودیفوالنرویج البطل "

طقوس عبادة األبطال، تقام عادة حول قبر البطل، وتقام لبعضھم في مكان البطل إفراطا ال حدود لھ، وكانت 
  .)1( والیاتھم، نبالء أوقادة یعبدون في واألودیساآخر، ھكذا كان أبطال ھومیروس في اإللیاذة 

وھذا؛ ما نجده لدى معظم الحض�����ارات، وعند الكثیر من ش�����عوب الش�����رق األقص�����ى واألدنى، وعند 
المص�������ریین الق��دم��اء وفراعنتھم، والحیثیین والكنع��انیین والفرس والیون��ان والروم��ان، ول��دى العرب في 

  .)2(العالمالجاھلیة، والحضارة العربیة اإلسالمیة، وكذا في أوروبا وأمریكا ومختلف جھات 
د طموحات ھذا الش����عب في وقت من األوقات،  والواقع أن لكل ش����عب بطلھ القومي األول، الذي جس����ّ
وحقق لھ ما عجز أس��الفھ عن تحقیقھ، ومن أش��ھر األمثلة ما نجده في العص��ور الوس��طى في أوروبا، إذ أن 

، س�����قطت في في القرن الخامس عش�����ر اإلنجلیزالتي قادت الثورة الفرنس�����یة ض�����د ) *(الثائرة "جان دارك"
  قبضتھم، وأعدموھا حرقا، وتحولت إلى رمز للسیادة الوطنیة الفرنسیة، حتى یومنا ھذا.

وفي التاریخ المعاصر، كان اندالع الثورات التحریریة االستقاللیة ضد االستعمار الغربي، دافعا قویا 
سي للغزو واالحتالل الفرنلظھور األبطال، قادوا المقاومات والثورات الشعبیة، ففي الجزائر غداة تعرضھا 

یبزغ ) 3( القادرم. خیّّل للجزائریین، أن لیل االستعمار طویل، فإذا بابن محي الدین، األمیر عبد 1830عام 
فجأة فیھیب بالجزائریین، أن ینھضوا ویقاوموا الغزاة المحتلین، ویصبح بطل المقاومة الوطنیة الشعبیة بدون 

  منازع. 
تماما، بشكل خاص في القدرة على تحقیق، إنجاز ضخم لصالح المجتمع، اعتمادا وحلت مقاییس مختلفة 

على اإلرادة والحكمة والتخطیط والكفاح المریر المتواصل، حتى ولو خال ھذا الجھد من كل مظاھر القوة 
 إلیھ قائد الثورة االستقاللیة في الھند، وھو ینظر) **(الجسمیة، ولعل أوضح مثال یمكن عطاءه ھو "غاندي"

  شعبھ على أنھ البطل القومي األول من دون منافس قریب.
  تعریف البطل

أجمعت قوامیس اللغة العربیة، القدیم منھا والحدیث على تقدیم تعریف، یكاد یكون موحدا للبطل، وقد 
اتفقت معظم التعریفات على وصفھ بالشجاعة واإلقدام والجرأة والسبق واإلیثار، وفي التعریف أیضا، أن 
البطل، جاء من اإلبطال واإلزاحة والمحو السلبي، فیقال بطل الشيء لیبطل إبطاال، ویقال للرجل بطل، 
وجمعھا أبطال، وللمرأة بطلة، یقال أیضا، بطل الشيء بطال وبطالنا، أي ذھب ضیاعا، أي ذھب دمھ بُطال، 

   .)4(دیةإذا لم یؤخذ لھ ثأر أو 
ارتباطا وثیقا، وجاء في المراجع العربیة، أنھ یتسع اتساعا ویرتبط البطل، اصطالحا بمعناه اللغوي، 

حتى یتجاوز الوقوف عند الغلبة على األقران في جانبھا الحربي، لیشمل البطولة النفسیة والخلقیة 
  واالجتماعیة، ولتكون السجایا الرفیعة، والشمائل األصیلة، ومكارم األخالق قوامھا.

الشجاع، وقد سمي بذلك ألسباب منھا، أن األشداء یبطلون عنده،  وجاء في لسان العرب، أن البطل، ھو
أو أن األقران تبطل عنده، فال یدرك لھم ثأر، ومعنى ھذا، أن البطل شجاع، ممتاز عن الشجعان األشداء، 

   .)5(منھألنھم إذا ما التقوا بھ، یضعفون وتتصاغر شجاعتھم، أو ألنھ یقتل األقران، فال تجرأ أن یثأر 
) ھي مفرد لكلمة أبطال، أو األبطال، والبطل، ھو كائن استثنائي، Hero( اإلنجلیزیةفي اللغة  والبطل

یختلف عن البشر عامة بصفاتھ أو بأعمالھ، وھو التعبیر المثالي عن حلم اإلنسان بالتفوق على القدرات 
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تسعى جماعة ما،  المحدودة للجنس البشري، أما على مستوى الجماعة فالبطل، تجسده منظومة من القیم،
  لتثبیتھا وتعزیزھا، ولذلك حظي البطل بمكانة كبیرة في الممارسات االجتماعیة والدینیة في كل الحضارات.
البطل شخصیة تتمیز بالقدرة على االستقراء، مدفوعة بمجموعة من القیم ملھمة اجتماعیا، یقوم البطل 

تقد بأنھ مھم، والذي في العادة مرتبط باألحداث بإطالق أفكاره لآلخرین، كطریقة لجذب االنتباه، لما یع
الجاریة في مجتمعھ، والبطل شخصیة دعائیة بالطبیعة، لدیھ قدرة فائقة على جذب انتباه الناس إلیھ، أو 

ویمكن وصف البطل بأنھ شجاع، مبدع محب ) 6(للقضایا، التي یؤمن بھا، مستخدما بذلك مھاراتھ في المجتمع
تساھل، وبذلك یكون قادرا على التأثیر في  سلوكیات األفراد، ویحاول االلتزام للحیاة، عاطفي وحدسي م

بتلك الصفات والعمل بموجبھا، دون تردد أو ملل، وھو أیضا قیمة أخالقیة ومعنویة، ومثل أعلى، كما أنھ، 
مصدر زھو المجتمع، خاصة، عندما یكون المجتمع في ذروة ضعفھ وتأزمھ، وكأن البطل، حلم وتارة 

  خرى، مجرد أمل في األمل.أ
ویرتبط البطل في الوعي الجمعي بجملة صفات إیجابیة، عاش بعضھا قرونا طویلة من الزمن وتبدل 
بعضھا في العصر الحدیث بفعل التغیرات الجذریة، التي طرأت على حیاة المجتمعات، أینما كانت في العالم، 

الخارقة على إنجاز ما ال یستطیع أي كان إنجازه، إنھ وبشكل عام، تبقى صفات البطل، كامنة في مقدرتھ 
أو من أجل  )7(الشخص المستعد لمواجھة الصعاب، حتى حدود التضحیة بالنفس من أجل مصالح مجتمعھ

الدفاع عن قیمھ ومعتقداتھ، التي غالبا ما تكون منحازة إلى مصالح غالبیة الناس من حولھ، فینظر إلیھ ھؤالء 
  لمدافع القوي عنھم بعبارة أخرى، أنھ منقذھم.على أنھ حامیھم، وا

ومن النادر؛ أن یكون مجتمع ما، قد عرف أبطالھ حقیقة عن قرب، وال یبدو مكترثا بالحقیقة التاریخیة 
للبطل، بقدر ما ھو مھتم بصورة ھذا البطل، كما صاغھا األدب أو الفن، فجملوا ما أمكن تجمیلھ من صفات 

ار اإلنسان، وحتى المجتمع ككل ببطل معین، ھو أقرب إلى أن یكون تعبیرا عن ھذا البطل، ولذا یبدو انبھ
تطلعات وأمنیات منھ إلى تكریم البطل الحقیقي إلنجازاتھ العظیمة ویجب على المجتمع، أن یرتقي إلى 

 مستواھا في مواجھة تحدیاتھا.
  مفھوم البطولة

ائقة، التي یتصف بھا القلیل من الناس، وجاء تجمع المراجع العربیة على أن البطولة، ھي الشجاعة الف
وتشكل البطولة طلیعة المفاھیم، التي تبدأ بالتغلغل في عقل ) 8(في لسان العرب، أن البطولة، ھي الشجاعة

اإلنسان، منذ طفولتھ من خالل قراءاتھ األولى لكتب الحكایات، أو حتى منذ قدرتھ على فھم معانیھا، وھو 
ا علیھ قبل النوم، ومھما تقلب مفھوم البطولة في عقل اإلنسان عندما یكبر، فإنھ یبقى یسمعھا من ذویھ یتلونھ

على جوھره التربوي من خالل مجموعة صفات حمیدة  أبرزھا درء الیأس، ما أمكن أمام الصعاب، واإلیثار 
  الضروري لحسن الحیاة في المجتمع .

ر أبطال تلك الحضارة، ولكن الواقع، أن كل یربط الكثیرون نشأة البطولة بالحضارة اإلغریقیة، وسی
الحضارات القدیمة، مجدت أبطالھا األقویاء، ووجدنا في الرسوم الفرعونیة والبابلیة أعماال ال یقوى علیھا 
إال األبطال، ففي مشاھد الصید مثال، نرى الفرعون المصري، أو الملك البابلي، یصطاد األسود بالرمح، 

س عن بُعد، وھذا ما ال یجرؤ علیھ، أي كان على القیام بھ، وحتى فیما یخص خالل االشتباك معھا، ولی
یؤكد علماء األنثروبولوجیا، أن قیادة العائالت  )9(المجتمعات األولى العائدة إلى ما قبل ھذه الحضارات
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ائد روالقبائل، كانت لألقوى، األقدر في الدفاع عنھا، وفي اإلنسان، الذي یأتي إلیھا بأكبر كمیة من ط
  .)10(الصید

وإن ما دفع بالقوة الجسدیة، ألن تكون المقیاس األول للبطولة، ھو طبیعة التحدیات التي واجھتھا 
المجتمعات وأخطرھا على مصیرھا، كانت الحروب، وأن الجدید الذي طرأ على البطولة في األدب برمتھ، 

والمؤلفات والمسرحیات الیونانیة، كلھا تقریبا تختار بطلھا من الملوك أو األمراء  )*(واألودیسا )11( فاإللیاذة
 أو القادة.

  البطل واألداء البطولي
البطل في حیاتھ وبعد موتھ، مثل عال ومرموق یرفعھ قومھ، ویتطلعون إلى عاله، وقد یكون مرموقا 

وصف "توماس كارلیل" البطل بأنھ (ینبوع نور من غیر قومھ، ألن بطولتھ جدیرة بالتقدیر واالحترام، وقد 
یتدفق، فلیس أحسن شيء من مجاورتھ، فھو نور یضيء ظلمات الحیاة، ولیس ھو سراج أشعل، ولكن ھو 
نجم شبتھ ید هللا بین أشباھھ من كواكب األفق، فھو ینبوع نور، یتدفق بالحكمة، ومعاني الرجولة، والشرف 

   .)12(ألرواح، ومتعة الخواطرالكبیر، وھو الذي في شعاعھ أنس ا
لقد كان الناس، ومازالوا یمجدون أبطال الحرب، والسیما الحرب التي مبعثھا اإلیمان بالحق، والحفاظ 
على العقیدة ودفع الظلم، ونشر السالم، وما من شك، أن ھذه البطولة وقوادھا المظفرین، ھم األبطال، ألنھم 

مثل العلیا، إن إجالل األبطال، باقیة في النفس البشریة، ما بقي اإلنسان حفظة اإلنسانیة، والقیم األخالقیة، وال
وكان ینصب للقادة الفاتحین أقواسا للنصر وتعقد على رؤوسھم أكالیل الغار، كما ھو  )13( على ھذه األرض

  .)14( واضح بجالء في التراث الیوناني والروماني وعند شعوب أخرى في مختلف المجتمعات
یظھر الدور األساسي في حركة المجتمعات والتاریخ، وھو الصراع، الذي بدأ مع بدایة وھنا البد أن 

الحیاة اإلنسانیة لتحقیق الذات، ومبعوث الوجود والبطولة فیھ، وإن في یوم من األیام انتھت الحیاة، فألن 
ل اإلنسان لذلك حاو الصراع قد أفل وانطفأ ضیاؤه، وھو رئة الحیاة، التي ینبغي أن ال تتوقف على االشتغال،

جاھدا التمسك بھا، مبھورا بھا في صور راسخة لیبني منظومات القیم لدیھ من عقائدیة إلى أخالقیة مرورا 
فیھا، وبذلك فالصراع ظاھرة كونیة مرتبطة أشد االرتباط بواقع التناقضات، التي تحفل بھا  )15(باالجتماعیة

 اد سبل التوازن الداخلي لذاتھ، وھنا تظھر البطولة األسطوریة.حیاة اإلنسان، مما یفرض علیھ في النھایة، إیج
ُعرفت األسطورة، بأنھا حكایة، تنقل بواسطة الروایة، وھي قصص : األداء البطولي واألسطورة -

خیالیة، ترتبط بالظواھر والكوارث الطبیعیة، أو بحكایات ال منطقیة متوارثة، مثال، تصور األولون سبب 
إلھ، یصب الماء من إناء بالسماء، أما الریح فلھا إلـھ، ینفخھا بمراوح، بینما الشمس  نزول المطر، انھ من

   .)16(إلھ، ألنھا تضيء الدنیا
لقد كان اإلنسان البدائي، یقوم بأداء طقوس معینة للحصول على ھذه األشیاء، وكانت تعیش في خیالھ و

قدسة لشعب أو قبیلة وتراثا متوارثا، لھا ھذه األساطیر، وبسبب ھذا، صارت األساطیر، حكایات شعبیة، م
صلة باإلیمان والعقائد الدینیة، لدى ھذه الشعوب، كما تعبر عن واقع ثقافي لمعتقداتھم عن الموت والحیاة، 
وتروي ھذه األساطیر، مالحم الشعوب، وروایات عن األجداد وحروبھم وانتصاراتھم، وغـالبا ما تدور 

تختلف عن المالحم، التي تسجل أفعاال إنسانیة من ظواھر الكون، والطبیعة أحداث األسطورة عن اآللھـة، و
  والعادات االجتماعیة.

وفي القرن الرابع قبل المیالد، وجدت أساطیر، تبالغ في تصویر مغامرات أشخاص واقعیین وال یسلم  
اطیر الخاص بأس علماء األنثروبولوجیا بنظریة واحدة، تطبق على كل األساطیر، واألصح عندھم التفسیر
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كل أمة، واستغلت األساطیر في األدب، سواء منھا المستعار من الدیانات القدیمة، أو التي أعاد الكاتب 
صیاغتھا لتالءم موضوعھ، وإن األسطورة، كیان انبثاقي صنعتھ العقلیة اإلنسانیة في مرحلة أولى لتبادل 

وقد تجسد ذلك في  )17(ت في أحضانھ بشكل بطولياألدوار معھ في جدلیة الحیاة، فتأسر ذھنیتھ التي ارتم
أول مظاھر الحیاة، وھي المحاكاة، وظھور الفنون المختلفة، وما دامت الغایة، التي تسعى إلى تحقیقھا 
األسطورة، أو بطلھا األسطوري في تجسید غایة مطلقة، تتجاوز حدود الزمان والمكان، فھي لم تنحصر في 

كان وجودھا، ألنھا ال تضع في اعتبارھا الزمان والمكان، بل تنتقل عبرھما رغبة فردیة، تخضع لزمان أو م
  .)18(معا، وبطلھا یمكن أن یخوض أحداثا، تدور بشكل منتظم لمئات السنین

ولطالما احتاج اإلنسان في مسیرتھ الطویلة إلى فك رموز ھذا العالم، وإیجاد مفاتیح لمكوناتھ الموغلة 
لدیھ غریزة البقاء من خالل التصورات، التي آمن بھا إلى أبعد الحدود،  في التعقید والغموض، فأنشأت

فتبلورت في االعتقاد الدیني، فالدین عند الیونان یوحى بالشعر والموسیقى والطبیعة وبأسالفھ وبتاریخ بالده، 
ى بطل، لوآلھتھ كانت تجسیدا لقوى الطبیعة والعواطف، ثم إن آلھتھ، كانت ھي أسالفھ، فكل أسرة تنتسب إ

  إلھ وإنسان من البشر في آن واحد.  ابنفھو 
واألسطورة؛ ھي نتاج التفسیر الساذج للشعوب البدائیة لظواھر الطبیعة المختلفة، التي كــانت تصادفھم 
في حیاتھم الیومیة، بحیث كانوا یضعون لكل ظاھرة، بل ولكل نشاط یقومون بھ إلـھا خاصا، وكانوا ینسجون 

وقد تكون األسطورة في ھیئة  )19( خارقة، وھذا ما وجدناه في أساطیر الھنود والصینیین حولھ قصصا خیالیة
  حكایة خرافیة.

وتبقى األسطورة، مجھولة المؤلف، فھي حكایة أجمعت الشعوب على نفي وجودھا واإلیمان بحقیقتھا، 
  .)20(وثقافتھوتظل األجیال تتناقلھا لما فیھا من معنى فلسفي وسیرة لفكر شعب وإیمانھ 

وقد أظھر التاریخ القدیم، وكذا الحدیث منھ، على تنوع حقبھ وتشعبھا، الحاجة : األداء البطولي والتاریخ -
الماسة، لدى المجتمعات بشكل عام، لھؤالء الرجال القادرین على تحریر مجتمعاتھم من متاعبھا ومن أعدائھا 

ھذا المجتمع یعتریھ نوع من العجز، ال یمكن تجاوزه فإن لم یوجد رجل بطل، داخل صفوف المجتمع، فإن 
إال بابتكار القوة، التي تتناسب مع حاجتھ في شخص بطل كان ما یكون، والذي سیحمل على عاتقھ عبء 
تحقیق الخالص المفترض، وعادة ما یكون أولئك األبطال، إما أناسا عادیین تماما فیكلفون فوق طاقتھم، 

ف، أو أن یعكف اإلبداع الخارق على ابتكار شخصیات خیالیة، تقوم بالوفاء فتنفجر قواھم لیتحقق الھد
  بالغرض نفسھ في عملیة التخیل، وھكذا یبحث الناس عن المخلصین أبطاال في مجتمعاتھم.

وجدت نموذجا في صور البطل، ترددت في تقدیمھ، وألنھ من النماذج الغریبة في نوعھا، أذكره على 
) أمیرا على إحدى Vlad Tepesت اإلمبراطوریة العثمانیة فالد تیبس(مضض، حیث حدث، وأن عین

الوالیات الرومانیة ثالث مرات، ثم انقلب علیھا، وھّمت بعزلھ، ویروي التاریخ، أنھ خوزق على مدى أیام 
قلیلة عشرین ألف من مواطنیھ، الذین تآمروا ضده، وأنھ جمع أكثر من خمسة آالف من المشوھین والمعاقین 

رقھم، وحینما رفض مبعوثو الباب العالي، أن یخلعوا طرابیشھم في حضرتھ، ألن تقالیدھم تمنع ذلك، فأح
أن دق طرابیشھم في رؤوسھم بالمسامیر، وحینما أرسل السلطان محمد الثاني حمزة  -تدعیما لتقالیدھم  -أمر 

مانیة على حدود مدینة باشا حملة أخرى لخلع األمیر، خوزقھم جمیعا، وأمر باستقبال الحمالت العث
(تارجوفیست) بغابة من الجنود األتراك المخوزقین، وألصقت بھ األساطیر الشعبیة صفات أخرى، كتحولھ 
بعد مصرعھ في ساحة القتال إلى خفاش في اللیل وامتصاص دم ضحایاه، وھي الصفات التي أوحت للكاتب 
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التي نشرت أسطورة مصاص  1897عام  ) فيDRACULA -اإلیرلندي (برام ستوكر) بروایتھ (دراكوال 
  . )21(الدماء في العالم أجمع

أعلنت رومانیا، أن (دراكوال) بطال قومیا، وتصدر "بوخاریست" بمناسبة مرور  1974عام  وفي
خمسمائة عام على مصرعھ، عشرات الكتب والدراسات، التي تمدحھ وتمجده وتعرض األفالم 
والمسرحیات، وتقام المعارض التي تشید بھ وبحكمھ، وتنظم زیارات سیاحیة ألطالل قلعتھ الرھیبة، وإلى 

تھ التي بھا تابوتھ الفارغ، وبینما یقوم السیاح بھذه الجولة، تظھر لھم أشباح، وتخرج جثث من مقابرھا مقبر
لكن استغالل أسطورة (دراكوال) للسیاحة شيء، ورفعھ  )22( بشكل مفزع من أداء موظفي السیاحة الرومانیة

  إلى درجة بطل قومي شيء آخر.
لحدیث، كان لمجرد حضور نابلیون بونابارت بساحة وذكر بعض مؤرخین كتابة التاریخ األوربي ا

المعارك، تزداد القوة المعنویة، ورباطة جأش الجیوش المقاتلة، بما یقابل خمسین ألف مقاتل إضافي، وقال 
 ھو الذي یتوقف علیھ انتصار الجیش) وقال أیضا: نابلیون في ھذا : (لیس الرجال، وإنما الرجل الواحد،

) *(إنما ارتجفت أمام حنبعل ر،) إنما قیصLes Gaulois( یة، التي قھرت الغالیین(لیست الجیوش الرومان

وقد قرأت مقولة، ولم أجد  )**(ولم تكن الجیوش المقدونیة، التي اقتحمت بالد األفغان والھند، وإنما اإلسكندر
مصدرھا في أي مرجع آن، أنھ ال یوجد جنود ضعفاء، بل قادة ضعفاء، ویظھر عادة القادة األبطال، وقت 

  األزمات والكوارث والصراعات، التي یمر بھا المجتمع.
لمثالیة اانقسمت المدارس الفلسفیة في اتجاه البطل إلى قسمین : (المدرسة : األداء البطولي والفلسفة -

والمدرسة المادیة) وقد بلغ الجدل بین أصحاب ھاتین المدرستین مداه في القرن التاسع عشر، وال یزال 
محتدما حتى الیوم، مواكبا للصراع األیدیولوجي یبن الشرق والغرب، وقد انبعثت من المدرسة المثالیة، 

للفرد (البطل) أو العبقریة الفذة كمحور وكلھا تقیم وزنا كبیرا ) 23(جمیع التصورات الالھوتیة واألسطوریة
لعملیة (حركة التاریخ) سواء كان ھذا البطل نبیا أو قدیسا أو فارسا أو مفكرا من طراز نادر، وقد تّزعم 
المدرسة المثالیة في فلسفة التاریخ، توماس كارلیل، حیث یرى، أن التاریخ مسیرة لألبطال والعظماء، 

ي تشكل مادة ثریة للتاریخ، وبغیر العظماء، لیس ثمة تاریخ، والفضل كل وسجال ألعمالھم البطولیة، الت
الفضل لألبطال ویقول في ذلك : (إن التاریخ العام، تاریخ ما أنجزه اإلنسان في ھذا العالم، وھو تاریخ 

، ماءالرجال العظماء، الذین عاشوا وعملوا في ھذا العالم، وكل ما نراه متقنا، ھو نتیجة أفكار أولئك العظ
الذین اصطفاھم هللا وأرسلھم إلى الناس، لیؤدوا كل ما أناطتھ بھ القدرة اإللھیة من الخیر، فروح تاریخ العالم، 

   .)24(إنما ھو تاریخ أولئك الفحول)
ومن ھذا نخلص إلى القول، إن تاریخ العالم، ھو مجموعة لسیر أبطالھ، وقد تابع أرنولد توینبي، خطى  

سھ لتقدیر البطولة، حیث یقیم وزنا كبیرا ھو اآلخر للفرد (البطل) ویعتبره بحق توماس كارالیل في حما
(محرك التاریخ) فیقول: (إن المجتمع نظام للكائنات البشریة، یقوم فیھ بدور الوسیط االجتماعي في میدان 

ریخ، سیر التاوھنا یعترف توینبي بالبعد االجتماعي في تف )25(الفعل، أما مصدر الفعل فمرجعھ إلى األفراد)
ولكنھ، یرى في المجتمع نطاقا للكائنات البشریة، ویرى في الفرد كائنا اجتماعیا، لكن المجتمع مجرد وسیط، 
أو میدان للفعل الفردي، وبالتالي تصبح أفعال األفراد، ھي الثقل في عملیات حركات المجتمع، وھنا تتجلى 

  لبطل یتحدى، فیستجیب الشعب).بوضوح نظریتھ الشھیرة (التحدي واالستجابة) وھى (ا
أما المدرسة المادیة، فإنھا تتلمس قوانین (حركة التاریخ) في المجتمع، والواقع االجتماعي ذاتھ إذ تقول: 
(إن الشعوب، ھي التي تصنع تاریخھا، حسب طبیعة أوضاعھا االجتماعیة واالقتصادیة وأن البطل، ھو ابن 
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تعار من أحوال عصره وظروف وقتھ، فالوقت أو الزمن، ھو عصره، البد أن یتمخض عنھ جیلھ، وھو مس
ویرى  )26(الذي أحدثھ وشھره، وھو ابن الزمن، وكل ما جرى على یده، ھو من فعل الزمن ال من فعلھ)

بعض المؤرخین : ان ھذا الرأي، یھون من قدر البطل والبطولة في معظم صورھا، ألنھ یجعل البطل، آلة 
ن العصر أحیانا، یكون مالئما لظھور البطل، فلیس في كل حین مالئما لظھوره، أوجدھا العصر ویسیرھا، أل

بل كثیر ما ظھر األبطال في زمان غیر زمانھم، فقضوا حیاتھم في كفاح خصومھم، وكثیرا ما جھل العصر، 
اذا مفضل البطل في حیاتھ، ولم یدرك بطولتھ، إال بعد موتھ، وھنا نتساءل: إذا كان البطل، ولید عصره، فل

كانت البطولة من نصیب البطل دون غیره من معاصریھ؟ ولماذا لم یتعدد األبطال في كل عصر؟ وفي كل 
أمة؟ بل لماذا لم یتعدد األبطال في السنة الواحدة؟ في كل بیئة وفي كل شعب؟ ألن البطل ولید نفسھ، ال ولید 

یئة مستغیثة یا للبطولة، فیذھب وتصرخ الب !عصره؟ ولطالما صاح العصر، ینادي أین البطل؟ وال بطل
  نداؤھا أدراج الریاح، ویذھب صراخھا لصیحة في واد، ونفخة في رماد.

ویجیب كارلیل على ھذه التساؤالت فیقول: (إن السبب في ذلك، ھو أن البطل، لم یكن قد وجد بعد وقت 
ن ویعم الخراب والتلف، أل النداء، وبعد أن یبح صوت العصر، وال مجیب لھ، تنھار أركانھ، وینھدم بنیانھ،

البطل، لم یدركھ، حینما صاح یستنجد أو یستجیر بھ، ھذا وأن البطل كثیرا ما یوقظ زمانھ، ألن زمانھ غافل، 
ومثال  )27(وكثیرا ما یحرك بیئتھ، ألنھا كانت راكدة وسبب ذلك، أن البطل سبق العصر، وعال على البیئة

ائیون فیھ على التفكیر الفلسفي، فكانوا رواد الحكمة، ومعلمي في عصر سیطر السفسط) *(ذلك : ظھور سقراط
الفلسفة والخطابة، والجدل والبیان، وكان العصر مأخوذا بھم، ومفتونا بتعالیمھم، لكن سقراط خالفھم، في 
طریقھم وفي غایتھم، وظھر وحده لتسفیھ آرائھم، وآراء المقتدین بھم، وانتھت حیاتھ بالقتل في محاكمة 

ألنھ علم الناس فوق طاقتھم على التعلم، وحكم علیھ بشرب السم، وجاء أصدقاؤه إلى سجنھ، صوریة، 
ولكنھ رفض،  )28(وعرضوا علیھ مھربا سھال، فقد رشوا الموظفین، الذین یقفون بینھ، وبین الحریة والفرار

وربما اعتقد، أن الوقت قد حان لیفارق الحیاة، وأنھ قد ال یموت أبدا بمثل ھذه الطریقة لتدعیم مبادئھ، ولو 
  أنھ أختار الفرار، لما بقي اسمھ، یتداول عبر األجیال إلى یومنا ھذا.

 األداء البطولي في فجر التاریخ اإلسالمي 
بدون األصنام والكواكب، فھم یتفاخرون بعدوان القوي على قضى العرب في جاھلیتھم قرونا طویلة یع

الضعیف، وھم یأنفون من الخضوع لحاكم واحد یجمع شملھم، ثم شاء هللا أن یھدیھم سواء السبیل، فظھر 
فیھم النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم رسوال، فأخذ یدعوھم سرا إلى اإلسالم، ثم صدع بھ جھرا، فقاوموه 

وبعد وفاتھ صلّى هللا علیھ وسلم، دخل الناس في دین هللا  )29( وا في حربھ سنین عدیدةأعنف مقاومة، وقض
 أفواجا، فھل كان الرسول ولید عصره؟

لو كان كذلك، ما قاومھ أھلھ والعرب، ھذه المقاومة الشدیدة، بل رحبوا بمقدمھ أعظم ترحیب وآزروه 
ولكن مقاومتھم،  )30(ویدعوھم إلى ما كانوا ینتظرونأعظم مؤازرة، ألنھ جاء لتحقیق لھم ما كانوا یأملون، 

  دلیل على أنھ فاجأھم، بما لم یكن یدور في خلدھم، وھذا دلیل على مناقضتھ لعصرھم. 
وقد اتصف األبطال بصفات نادرة میزتھم عن غیرھم من الناس، ومن أبرزھا، الشجاعة، بل ال بطولة، 

أنداده بجرأتھ وإقدامھ، فالشجاع، ھو الذي یقتحم المخاطر إال إذا كان البطل متفوقا في شجاعتھ، بارزا 
واألھوال، ویأنف من الھزیمة، أو الجبن عند الشدائد، وھو یعلم علم الیقین بأن الموت قاب قوسین أو أدنى، 

  لھذا كان األبطال شجعانا إلى درجة خارقة.



  د/ محمد العید مطمر
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الیة، ویتقدم الصفوف، ویتصدى، لما یتصدى لھ كل یقود المعارك ویدیرھا بكفاءة ع فالنبي محمد 
فما یكون  صندید شجاع، وحسبنا، قول اإلمام علي كرم هللا وجھھ (كنا إذا حمى البأس، اتقینا برسول هللا 

  ولوال ثباتھ في غزوة حنین، لحلت بالمسلمین الھزیمة.  )31(أحد أقرب منھ إلى العدو)
جاعا، ال ینھض لھ أحد في میدان المناجزة أو المبارزة إال جندلھ، وھذا اإلمام علي كرم هللا وجھھ كان ش

فكان لجرأتھ على الموت، ال یھاب قرنا من األقران، بالغا ما بلغ من الصولة ورھبة الصیت، وخرج، وھو 
   .)32(فتى إلى عمرو بن ود العامري في غزوة الخندق، فقتلھ

غیر موطن الحرب عارا، وخیر شاھد على ذلك،  وكذا خالد بن الولید رضي هللا عنھ، یرى الموت في
شھدت مائة زحف أو ُزھاءھا، وما في بدني موضع ( ما قالھ، عندما أدركتھ المنیة، وھو على فراش الموت

شبر، إال وفیھ ضربة سیف، أو رمیة بسھم، أو طعنة برمح، وھا أنا أموت على فراشي، حتف أنفي، كما 
واألمثلة كثیرة على األبطال في حضارتنا العربیة اإلسالمیة،  )33(اء)یموت البعیر، فال نامت أعین الجبن

والشجاعة لیست مقتصرة على میادین الحرب، ولیست من صفات ومزایا المحاربین الشجعان وحدھم، 
فھناك شجاعة الجھاد السلمي لتحریر الوطن، وشجاعة الثبات على العقیدة، وشجاعة الرأي الصریح، فھؤالء 

بل أبطال، ألنھم أقدموا على ما لم یقدم علیھ أقرانھم وأمثالھم وعلى ھذا فالبطولة، كما في كلھم شجعان، 
  میدان الحرب، تكون في میدان.

وبذلك یظل البطل على أنھ، رجل لدیھ شجاعة استثنائیة، ونبل أخالق، وقوة من طراز مختلف، وحین 
رأیھ، ویسیر على نھجھ، ألنھ تتوفر فیھ یحارب من أجل قضیة، ذات أبعاد حقیقیة، یجعل الشعب یؤمن ب

الصفات الحسنة، وھذا ال یمكن أن یتحقق بمعزل عن الشعب، فالشعب ُعّدة البطل وعتاده، وبدونھ، ال یصیب 
  البطل النجاح، والشعب وحده، ال یكتب لكفاحھ النصر، فالبطل بالشعب، إذن البطل، ھو الشعب.

إلنسان، وإجالل اإلبطال باقیة في النفس البشریة ما بقي وتبقى عقیدة حب الوطن، فطریة في طبیعة ا
اإلنسان في الوجود، فترى الشعوب في مختلف مجتمعاتھا، إذا ألمت بھا ملمة، أو أصابھا خطب أو نزلت 
بھا نازلة، فتشوا عن البطل، وراحوا یتوجھون بل یھرعون إلى قبره، فرادى وجماعات في مواكب شعبیة 

خونھ، أن یھب للذود عنھم، ولیشعروا بنوع من الطمأنینة عن حاضرھم، الذي كللھ ورسمیة، وكأنھم یستصر
 ھؤالء الرجال بأعمالھم البطولیة، التي فاقت كل نعت، ویعجز عن وصفھا أي بیان.
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  :الملخص
یحتل التحصیل الضریبي المكانة الھامة من بیع عملیات التأسیس للضریبة، بواسطتھ تتحول الوضعیات 

  عات المحلیة. الحالة النقدیة وباعتباره الوسیلة األھم لتمویل میزانیة الدولة والجماإلى  الجبائیة من الحالة الرقمیة
اتھ، إشكالھ وقواعده، وفي إجراءماھیة التحصیل الضریبي،  ولوفي ورقتنا ھذه نستعرض في المبحث األ

مبحث ثاني نستعرض واقع التحصیل الضریبي في الجزائر ونقف على مردوده الضعیف ثم نستعرض سبل 
   .تحسین وضعیة التحصیل الضریبي

لحصیلة  أكبرفھا بتوصیات نرجو عند العمل بھا تحقیق مردودیة أخیرا نختم بخاتمة ملخصة للموضوع نرد
   .التحصیل الجبائي

  التحصیل الجبائي، المرحلة الودیة، المرحلة الجبریة، المكلف بالضریبة، الضغط الضریبي. الكلمات المفتاحیة: 
  

Abstract:  
Tax collection occupies an important place in the sale of taxation operations, whereby the tax 
situation changes from digital to monetary and as the most important means of financing the 
state budget and local communities. 
In this paper we review in the first topic what is the tax collection, its procedures, forms and 
rules, and in the second section we review the reality of tax collection in Algeria and we look 
at its weak returns and then review ways to improve the status of tax collection 
Finally, we conclude with a concise summary of the subject Nerdvha recommendations when 
we hope to achieve greater cost-effectiveness of the outcome of fiscal collection 
Key words: Tax collection, amicable stage, algebraic stage, taxpayer, tax pressure  

  مقّدمة:
ة على في التشریعات الوطنیة عموما والمالی ھمیةتحتل الضرائب مكانة متمیزة وبالغة األ 

 وأیضا ،داعمة لمیزانیة الدولة ومیزانیة جماعاتھا المحلیة باعتبارھا ،الخصوص للدور الذي تؤّدیھ
في مختلف  أھدافوما تحققھ من  االقتصادیةباعتبارھا األداة التي تعتمد علیھا الدولة في سیاساتھا 

القانونیة المتعلقة بمختلف نشر أنظمتھا إلى  تسعى مختلف الدول ھمیةمن ھذه األ وانطالقاالمجاالت. 
وبالتالي تعریف  ،الجمیع خاصة المكلفین بالضرائب اولمتنالضرائب والرسوم بلغة بسیطة لتكون في 

  .بحقوقھم والواجبات الملقاة علیھمدافعي الضرائب 
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كونھ یعطي للمكلف بالضریبة حریة تحدید أساس  ،إن النظام الضریبي الجزائري نظام تصریحي
 الضرائب في آجال محددة وفق النصوص التشریعیة دارةوفق تصریحات یقدمھا إلفرض الضریبة 

الجبائیة التحقق من صدق التصریح من غیره عن  دارةاإلویبق على مصالح  ،التنظیمیة المعمول بھاو
  .ریق المراقبة الجبائیةط

 %90رة أكثر من حیث تشّكل ھذه األخی ،ترتكز مالیة البلدیات بشكل أساسي على المداخیل الجبائیة
إن ھذا الوضع  ،%10ھا ما نسبتھ أمالكبینما ال تتعّدى إیرادات  ،من الموارد المالیة الممّولة للمیزانیة

  .وتوجیھ مركزيالبلدیة ویجعلھا عرضة ألي تدخل  استقاللیةیرھن 
  تمر عملیة التنظیم الفنّي للضریبة بعدة مراحل:  
مرورا بمرحلة تصفیة  ،الذي یستند فیھ على تصریحات المكلفو بدایة بتحدید الوعاء الضریبي للمكلف -

  .التحصیل التي تمثّل موضوع مقالنامرحلة إلى  الضریبة وصوال
: ما ھو واقع التحصیل الضریبي في الجزائر وما ھي نطرح اإلشكالیة الرئیسیة التالیةبناء على ما تقدم  

  آفاقھ؟
  ومنھ نطرح األسئلة الفرعیة التالیة:

  و النطاق الزمني لتحصیل الضریبة؟ما ھ -
  ات تحصیل الضریبة؟إجراءما ھي   -
 ما ھي أسالیب تحصیل الضریبة؟ -

 دارةاإلالثالثة:  األطرافالشروط المساعدة على التحصیل الضریبي متوفرة من و ھل الظروف  -
 المحیط؟و المكلف ،الضریبیة

المقارن حتى  وأخیراالوصفي ثم التحلیلي  سوف نستخدم في إجابتنا على اإلشكالیة الرئیسیة المنھج
 .نعطي صورة شاملة عن الموضوع..

اتھ إجراء ،لمفھوم التحصیل الضریبي ولاألخصص  ،العام فیعتمد على مبحثین اإلجابةأما إطار 
ولقع التحصیل الضریبي في الجزائر وما یعرفھ من  استعرضناوفي المبحث الثاني  ،وقواعده وأنواعھ
  .الوضعیة ثم ختمنا بخاتمة وتوصیاتوسبل معالجة ھذه  وأسبابھ ،ضعف

  مفھوم التحصیل الضریبي: ولالمبحث األ
  : المقصود بالتحصیل الضریبيولالمطلب األ

ومرحلة التحصیل أھم ّوأشق ّو  ،یعتبر التحصیل المرحلة األخیرة من مراحل التنظیم الفنّي للضریبة
التقصیر والتھاون فیھا یجعل أو  كما أن غیابھا ،وسیولة مالیةنقود إلى  كونھا تجّسد األرقام ،أصعب مرحلة

ل الضریبي توّجب علینا لإلحاطة بما تتضمنھ عملیة التحصی ،)1(جمیع الخطوات السابقة ال قیمة لھا
تبیان القواعد التي تحكم ھذه إلى  الفرع الثاني) كما سنتطرق( أشكالھا) وتبیان أھم ولاألالفرع تعریفھا (
  الفرع الرابع).( أھدافھا أھمالبالغة لعملیة التحصیل وكذا  ھمیةالفرع الثالث) وأخیرا نعرض لألالعملیة (
  .: تعریف التحصیل الضریبيولالفرع األ

مصلحة إلى  من ذمة المكلف )2(نقل دین الضریبةإلى  ات التي تھدفجراءھي مجموعة من اإل
 الخزینة الوالئیة لتحّولھا ھذهإلى  لتي تنقلھا بدورھااو قباضات الضرائب التابعة لمدیریة الضرائب الوالئیة

بما أو  وتتم العملیة إما نقدا ،الخزینة العمومیة المركزیة وفقا للقواعد القانونیة والتنظیمیة المعمول بھاإلى 
  .اقتطاعاأو  شیكات بریدیةأو  نكیةیماثلھا من صكوك ب
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 الفرع الثاني: أشكال التحصیل الضریبي 
 ،وطرق تقوم بواسطتھا بجمع مختلف دیونھا لدى المكلفین بھا أشكالالضریبیة عدة  ةداراإلتملك 

ھا فنجد فیھا قائمة أعوانمھیأة من قبل  ولافمنھا ما ھو منظم من طرفھا مباشرة وذلك عن طریق جد
كما یمكن ان یكون عن طریق التصریح  ،بأسماء المكلفین ومكان فرض الضریبة وكذا نوعھا ومبلغھا

فیھ یقوم المكلف  ،التحصیل الطوعي)وھو ما یسمى بالتصریح المراقب ( یقدم من طرف المكلف الذي
یتضمن ھذا التصریح كل  ،)3(بدفع ما علیھ من ضرائب بمجرد حلول آجال الدفع  لدى صندوق القباضة

بتحدید  المفتشیة)( دارةاإلوبناء على ھذا التصریح تقوم  ،المعلومات الخاصة بنشاط المكلف ومداخیلھ
  الضریبة . أسس

عن  المنبع وذلك عن طریق دفع الضریبة من الغیر نیابةإلى  یتم التحصیل بالعودة أنكما یمكن 
فرب العمل ھو  ،واألجور) كما ھو الحال بالنسبة للضریبة على الرواتب المكلف (االقتطاع من المصدر

  .أجرتھعن العامل بعد اقتطاعھا من من یقوم بدفعھا نیابة 
التحصیل عن طریق لصق الطوابع الجبائیة كالطوابع الملصقة على رخص السیاقة  یراوأخ

القضائیة  األحكامالطوابع الجبائیة التي تلصق علال إلى  وبطاقات التعریف الوطنیة وجوازات السفر إضافة
  ....الخ)4(المجالس القضائیة عامةو التي تصدرھا المحاكم

  یبيالفرع الثالث: قواعد التحصیل الضر
عدم شرعیة إلى  وحالة غیابھا تؤدي حتما ،محددة لتحصیل الضریبة قواعدهوضع المشرع 

  :وتتمّثل ھذه القواعد في ،دارةاإلالتحصیل الضریبي الذي تمارسھ 
المناسبة المؤدیة لحصول الدولة على الضریبة من أو  نعني بھ السلوك: الفعل المولّد للضریبة -أوال        

  .)5(ویختلف الفعل المولّد باختالف نوع الضریبة ،قبل المكلف بھا
ات التحصیل واختیار إجراءیقضي ھذا المبدأ بضرورة تبسیط : المالءمة في التحصیل -ثانیا       

المالئمة لظروف المكلف لكي ال یرھق من الضریبة عندما یدفعھا حتى ان ذلك یخفف  واألسالیب األوقات
  لعدم تضرر الخزینة العمومیة .وكذا  ،)6(من دفع الضریبة علیھ

والمرتبات تقتطع من المنبع وقت دفع  األجورفالضرائب على  ،لقد اخذ المشرع الجزائري بھذا المبدأ
 IRG اإلجماليالضریبة على الدخل  أما ،وقت بالنسبة للموظفین أفضلوھو  ،الراتب وذلك نھایة كل شھر

التالیة الموالیة للسنة التي حققت  ةة واحدة وذلك في السنتدفع مر فإنھا IBSالشركات  أرباحالشریبة على و
  .)7(المداخیلو األرباحفیھا 

تكالیف التحصیل الضریبي اقل من  أعباءتكون  أنأي : یبياالقتصاد في نفقات التحصیل الضر -ثالثا       
تحقیقا لھذا یجب على  ،التحصیل یقلل من المداخیل للخزینة العمومیة أعباءألن الزیادة في  ،عائد التحصیل

  الجبائیة مراعاة التالي: دارةاإل
 توظیف الموظفین حسب الحاجة  - 1
 .ربحا للوقف والمال والجھد اآللي عالماستعمال تقنیات عالیة ومتطورة كاإل - 2
  .لمناشیر المتعلقة بالضرائب عموماحسن استعمال المطبوعات وا - 3

 )8(ریبة سنویا بھدف تجنب تراكم الضریبة لعدة سنواتیتم فرض الض: قاعدة السنویة -رابعا        

 إضافة ،التي حققتھا األرباححیث تحسب عادة كل سنة  ،بالفترة المالیة للشركات االستثماریة والرتباطھا
لكن ھناك  األصلھذا ھو  ،العامة اإلیرادات أھمبالنسبة للدولة كون الضریبة من  األنسبذلك ھو  أنإلى 
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للشھر الموالي للشھر الذي تستحق فیھ  ىولاأللشھري وذلك خالل العشرین یوما ا بالدفعما یسمى 
  تدفع خالل كل ثالثي . أنیمكن  كما - ،الضریبة

  وضمانات عملیة التحصیل  أھمیة: أھداف ورع الرابعالف
ف علیھا نتعرّ  ،واالجتماعیة والسیاسیة االقتصادیةبالغة في العدید من المجاالت  أھمیةإن للعملیة الجبائیة 

  من خالل :
  : أھداف التحصیل الجبائي أوال
  الحفاظ على االقتصاد الوطني بالتمویل المتواصل لمیزانیة الدولة  
  اإلیراداتالدولة التي تساھم في تحقیق التوازن بین  إیرادات أھمتحصیل الضریبة سنویا كونھا من 

  .العامة للدولة ونفقاتھا
 9(ف العقوبات التي تقررھا الدولةمنع التھرب من دفعھا عن طریق مختل(.  
  وذلك بزیادة منسوب االدخار من خالل الحد من االستھالك الغیر  االقتصادیةیساھم في تحقیق التنمیة

كأداة لتشجیع االستثمار من خالل منح  أیضاوتستعمل  ،ضروري وذلك بفرض ضرائب مرتفعة
  .)10(التخفیضاتو اإلعانات

 ب ضرائإلى  ،مزمنة وخطیرة أمراضإلى  المؤدیةو ة العمومیةإخضاع بعض السلع الضارة بالصح
  .مرتفعة بھدف الحد من استھالكھا

   عملیة التحصیل الضریبي أھمیة -ثانیا
  :كون ،بمكان ھمیةاألعملیة التحصیل الضریبي تعتبر من 

  الجماعات المحلیةو الموارد المالیة لمیزانیة الدولة أھمالضرائب تعد من.  
 كما انھا تجعل  ،ففیھا یتم جمع الحصیلة التي تم تقدیرھا سالفا ،مرحلة لسببین أھمصیل تعد مرحلة التح

   .ومنھ عجز المیزانیة ،)11(جمیع الخطوات السابقة لھا ال قیمة لھا في حالة عدم إتمام عملیة التحصیل
  وفي  ،ارجمن الخ االقتراضإلى  میزانیة الدولة ذاتیا دونما حاجة اكتفاءإلى  التحصیلتؤدي مرحلة

 ذلك مساس بالسیادة الوطنیة وفرض لتوجیھات غیر وطنیة المنبع .
  االستثمارات التي تحقق رفاھیة وتطور الدول.إلى  توجھ الدولةإلى  نجاح عملیة التحصیل تؤدي  

   ضمانات عملیة التحصیل الضریبي -ثالثا
لب لمیزانیة الدولة وضع المشرع بعض المبادئ لصالح تحصیل الضریبة باعتبارھا الممول األغ

  :نذكر منھا ،والجماعات المحلیة
  اعتبر المشرع الدین الضریبي دینا ممتازا على  .ىخراألتقریر حق االمتیاز لدین الضریبة على الدیون

وقد  )12(ىخراألما عدا دین المصاریف القضائیة)، حیث یستوفى قبل غیره من الدیون ( ىخراألالدیون 
، وھذا یعكس رغبة المشرع في جعل )13(الضریبة عن طریق القانوننظم حق االمتیاز في مجال 

، نظرا لما تحتلھ الضرائب من نسبة كبیرة في تمویل میزانیة الدولة أوالدین الضریبة  ءالستیفا ویةولاأل
  والجماعات المحلیة، فیرید لھذا المورد المالي االستمرار واالستقرار خالل السنة المعنیة .

 من  ىخراألدین الضریبة من حیث أدائھ عن سائر الدیون  یتمیز ل ال مطلوب.دین الضریبة محمو
  ناحیتین:

الضرائب ولیس مقر المكلف  إدارةفي مقر  األداءدین الضریبة واجب  أن األصل: األداءمكان من ناحیة  -
  .ىخربالنسبة للدیون العادیة األ األصلوھذا یخالف  ،الذي ھو المدین في ھذه العالقة
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  .األداءانھ یتعین الوفاء بدین الضریبة في المیعاد المحدد لوجوب  األصل: األداءاحیة زمن من ن -
  على المكلف بالضریبة المبادرة بتسدید  .رغم المنازعة في صحتھ ومقداره األداءدین الضریبة واجب

أ في الضریبة متى حل میعاد استحقاقھا، عمال بمبدأ الدفع ثم المعارضة، حتى وان كان ھناك خط
  .نفقات الدولة استمراریةتقدیرھا، والغایة من ھذا المبدأ ھو رعایة حقوق الخزینة العمومیة ومنھ 

  ات عملیة التحصیل الضریبيإجراءو نطاق المطلب الثاني:
والمكلف  ،نستعرض في ھذا المطلب نطاق التحصیل الضریبي ونعني بھ الھیئة المكلفة بالتحصیل

نحدد النطاق الزمني لعملیة  وأخیرا ،در التي تعتمد علیھا عملیة التحصیلالمصا أھمبدفع الضریبة ثم 
  التحصیل.
  : الھیئة المختصة بالتحصیل الضریبيولالفرع األ

وھي من المصالح  ،أساساإن المصلحة المكلفة بعملیة التحصیل الضریبي ھي قباضات الضرائب 
تحت إشراف المدیریات الجھویة للضرائب التي  تعمل األخیرةھذه  ،الخارجیة للمدیریة الوالئیة للضرائب

  .لتي تعمل تحت إشراف وزیر المالیةتعتبر مصلحة خارجیة للمدیریة العامة للضرائب ا
 ،الضریبیة وسندات التحصیل المختلفة اولالجدتسھر ھذه الھیئة على مسك : قباضة الضرائب - أوال

ى التي خولھا خرغرامات وسندات التحصیل األدورھا الرئیسي ھو القیام بتحصیل الضرائب والرسوم وال
  :ومن مھام القابض القیام بالتالي .تحصیلھا لفائدة الخزینة العمومیةالقانون ب

 الخاضعین لسلطتھ عوانتوزیع المھام بین األ.  
 یشرف على حسن سیر مصالح القباضة.   
  الضرائب والرسوم التي تم تحدیدھایضمن تحصیل كافة.  
 للضرائب ) یقدمھا للمدیریة الوالئیة سنویةو سداسیة ،ثالثیة ،شھریةة (یصدر وضعیات إحصائی

  .وألمین الخزینة الوالئیة
 ى خرالغرامات وسندات التحصیل األو في نھایة كل سنة یقوم بجرد عام لمجموع الضرائب والرسوم

  .)حساب التسییرتحصیلھا لترّحل للسنة القادمة ( التي لم یتم
 تكون القباضة من ت الخزینة الوالئیة أمینحساب إلى  المحصلة موالضمان تحویل األإلى  یسعى

  :المصالح التالیة
ھي المصلحة المكلفة بقبض النقود والصكوك والحواالت البریدیة التي یدفعھا  :مصلحة الصندوق

المكلفین بالضریبة تسدیدا لدیونھم الجبائیة المختلفة ویتسلمون لقاء ذلك وصال یثبت عملیة  أصحابھا
سواء  اولالجدكما تقوم ھذه المصلحة بتقدیم شھادات عدم الخضوع للضریبة ومستخرجات  ،التسدید

  مصلحة المتابعة بناء على طلبھم . أعدتھاغیر المصفاة التي تكون قد أو  المصفاة منھا
وتستقبل  ،: تقوم ھذه المصلحة بمسك وتحیین البطاقات الفردیة للدیون الجبائیةمصلحة المتابعة

مصلحة المتابعة  أفرادیقوم  ،الجماعیة والفردیة للمكلفین بالضریبة وتسھر على الحفاظ علیھا ولادالج
التنبیھات واالخطار بالحجز ما و اإلشعاراتكما تقوم بتحریر  ،بدوریات متابعة كلما استدعى االمر ذلك

ب سواء وتحریر شھادات عدم الخضوع للضریبة ومستخرجات جدول الضرائ ،)ATDلدى الغیر (
  :قسمینإلى  . تنقسم ھذه المصلحةالمثقل بالدیون الجبائیة أيالمصفى منھ وغیر المصفى 

   .مصلحة متابعة الضرائب -
  .القضائیة األحكاممصلحة متابعة  -
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: تقوم ھذه المصلحة بمتابعة صحة العملیات التي یقوم بھا أمین الصندوق ومركزة مصلحة المحاسبة
 ،م للیومیات وتفصیلھا حسب الحسابات المعنیة لھا في دفتر الیومیات التفصیليالعا ھذه العملیات في الدفتر

شھر مارس من السنة الموالیة و وفي كل الخامس والعشرین من كل شھر (عدا شھري دیسمبر لنفس السنة
للقیام یقوم امین المصلحة إغالق الدفتر العام ودفاتر الیومیات التفصیلي  ،للفترة التكمیلیة للسنة الماضیة)

الصندوق المشترك  ،الوالیة ،البلدیةتوزیع لفائدة الجماعات المحلیة (بعملیة توزیع الحسابات المعنیة بال
بتحریر الوضعیات المحاسبیة  أیضاویقوم  ،للجماعات المحلیة) والدولة ولفائدة حسابات الخزینة الخاصة

  .یةالئیة للضرائب والخزینة الوالئالمطلوبة لفائدة المدیریة الو
   الفرع الثاني: المكلف بالضریبة (الزبون)

فھو كل شخص ملزم بدفع دیونھ من ضرائب  ،)14(یمثّل المكلف بالضریبة أحد أطراف العالقة الضریبیة
  شخصا معنویا.أو  إما شخصا طبیعیا األخیریكون ھذا  أنویمكن  ،قباضات الضرائب أمامورسوم 

 الشریك في شركة التضامن وشركة التوصیةأو  لفردیمثّل المكلف ا: المكلف شخص طبیعي -  أوال
یكون لھ ذمة مستقلة باستثناء شركة التضامن حیث یكون  أنویشترط فیھ  ،شركة یحددھا القانون أيأو 

المطلوبة  واألھلیةالواعیة  واإلرادةالتمییز و األھلیةیكون كامل  أنكما یشترط  ،فیھا الشركاء متضامنین
  .)15(الوجوب أھلیةیس ول األداء أھلیةھنا ھي 

فھو  ،المعنویة الخاصة تخضع لقواعد القانون الخاص األشخاص: المكلف شخص معنوي -ثانیا     
مؤسسة یمنحھا القانون شخصیة معنویة أو  إدارةفتمثل كل  ،لتحقیق ھدف معین  أشخاصاجتماع عدة 

لیة المحدودة وشركات وكذا الشركات ذات المسؤو أنواعھاكالجمعیات وشركة المساھمة باختالف 
  .األجنبیةالشركات و باألسھمالتوصیة 

  الفرع الثالث: مصادر التحصیل الضریبي
  التي تفرض علیھا الضریبة. موالاأل باختالفیختلف المكلفون بالضریبة 

یعّرف الّدخل على انھ كل مال نقدي قابل للتقدیر یحصل : )16(اإلجماليالضریبة على الدخل  - أوال
تفرض على  ،)17(قابل مداخیل لالستمرارأو  منتظمة وذلك من مصدر مستمرو صفة دوریةعلیھ الفرد ب

  التالیة : لألصنافتخضع لھذه الضریبة مجموع المداخیل الصافیة  ،ھذا الدخل ضریبة سنویة وحیدة
 الحرفیة.و التجاریةو الصناعیة األرباح 
  المھن غیر التجاریة. أرباح 
 الفالحیة. تعائدات المستثمرا 
  المحققة من إیجار الملكیات المبنیة وغیر المبنیة. اإلیرادات 
   والمعاشات والریوع العمریة. واألجورالمرتبات 

والمداخیل المحققة من  األرباحالشركات مجموع  أرباحتمثّل : الشركات إرباحالضریبة على  -ثانیا
عامة نسبیة  حیث تفرض علیھا ضریبة سنویة وحیدة ،المعنویة واألشخاصطرف المؤسسات 

ویخضع لھذه الضریبة الربح الصافي المحدد حسب نتیجة مختلف العملیات أیا كانت طبیعتھا  ،وتصریحیة
من قانون  136المذكورة في المادة  األشخاصوتكلف بھا كل  ،)18(المحققة من طرف كل مؤسسة

  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
ذلك الفرق بین قیمة السلع عند إنتاجھا وقیمتھا  أنھاتعّرف على : ةالرسم على القیمة المضاف - ثالثا      

وتخضع لھذه  ،الضرائب غیر المباشرة أنواعمن  األخیرةوتعتبر ھذه  ،استھالكھاأو  ھاولاعند تسویقھا وتد
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التي تكتسي  ،العقاریة والخدمات من غیر الخاضعة للرسوم الخاصة واألعمالالضریبة عملیات البیع 
كما تخضع لھ كذلك عملیات  ،ویتم إنجازھا في الجزائر بصفة اعتیادیة ،حرفیاأو  تجاریاو أ صناعیا

  .)19(االستیراد
  النطاق الزمني للتحصیل الضریبيالفرع الرابع: 

یل القانونیة وآجال تقادم ھذه الضرائب فیما لو لم صسنستعرض من خالل ھذا العنوان لمواعید التح
  تحّصل.

مراعیا في ذلك مصلحة  ،یحّدد المشرع موعدا معینا لتحصیل كل ضریبة: مواعید التحصیل - أوال
یقوم المكلف  أنفبعد  ،)20(ىأخركل من الخزینة العمومیة من جھة ومصلحة المكلفین بالضریبة من جھة 

حیث تبین فیھ مقدار  ،اقتراحھا للمكلف بإرسالوالتي بدورھا تقوم  ،الضرائب دارةبتقدیم تصریحھ إل
. وتختلف مواعید التحصیل باختالف نوع )21(الرفضأو  اریخ استحقاقھا الذي یجیبھا بالقبولالضریبة وت

  الضریبة:
من الشھر  ول: تحّصل في مرحلة معینة یحددھا المشرع فتحّصل قبل الیوم األالضرائب المباشرة

  .)22(لالثالث الموالي للشھر الذي یدرج فیھ الجدول للتحصی
لھا وقت محدد وحصیلتھا موزعة على مدار السنة كالضرائب التي : لیس الضرائب غیر المباشرة

ومثال ذلك  ،واالستھالك واإلنتاجالضرائب على الواردات و القیمة المضافةو تفرض على المبیعات
 ،اإلقلیمیةالتصدیر التي تفرض علیھا الضریبة حال مرورھا بالحدود و الضرائب على عملیات االستیراد

  .المحررات المفروض علیھا الطابعبع التي تفرض وقت شراء الطابع ولصقھ على ضریبة الطاإلى  إضافة
الحق الموضوعي  إلى  یوجھ ،)23(االلتزام انقضاءیعتبر التقادم أحد أسباب : آجال التقادم -ثانیا

فیفقد  ،وھذا ما اخذ بھ المشرع في المجال الضریبي ،سقوطھ بانقضاء المدة المحددة في القانونإلى  فیؤدي
ات المتابعة إجراءمن  إجراءالقباض حق المراجعة وتسقط كل دعوى یباشرونھا في حالة عدم قیامھم بأي 

بالنسبة  أما ،)24(سنوات متتالیة ابتداء من یوم وجوب تحصیل الضریبة أربعضد المكلف بالضریبة طیلة 
 أما ،ھ فرض ھذه الرسومالذي تم فی األخیرللرسوم على المداخیل فیبدأ اجل التقادم اعتبارا من الیوم 

من السنة التي  األخیرفیبدأ التقادم فیھا اعتبارا من الیوم  األجلمدد  الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي
   .)25(بسنتین األجلفي حالة إثبات التدلیس من المكلف فیمدد  أما ،ارتكبت أثناءھا المخالفة

  ات عملیة التحصیل الضریبي إجراءالمطلب الثالث: 
على  اإلیراداتعن الجانب المفاھیمي. وبھدف ضمان تدفق  أھمیةإن الجانب اإلجرائي ال یقل 

فإن  ،االستقرارمیزانیة الدولة وعدم توقفھا لما فیھ من شلل لمختلف القطاعات وبالتالي حصول حالة عدم 
أما  اإلیراداتات مختلفة لضمان استمراریة ھذا التدفق من إجراءأسالیب وكذا و المشرع وضع عدة طرق

الضرائب ما  إدارةمن  أمرأي  انتظاركما یلتزم المكلف بدفع ما علیھ من الضرائب دون  ،جبراأو  طوعا
عدة تكفل لھا تحصیل  امتیازاتالضرائب  إدارةولھذا منحت  ،دام یمارس نشاطا خاضعا للضرائب

  الضرائب والرسوم   المكلفة بھا.
 . مرحلة التحصیل الجبريإلى  مرحلة التحصیل الودي ثمإلى  طرقو لإللمام بھذا الجانب اإلجرائي سنت

  : التحصیل الودي للضرائب والرسومولالفرع األ
مباشر للمكلف بالضریبة قصد  استدعاءیتضمن  إجراءھو : تعریف التحصیل الودي للضریبة - أوال

فیتوجھ المعني من تلقاء  ،لتسدید مستحقاتھ الضریبیة في الوقت المحدد طبقا للتنظیمات الجاري بھا  العم



  مباركي محمد الصالح
 

  

 2021أكتوبر  - 29العدد:                                                                                                     1082

حیث یجب على القباضة توجیھ  ،)26(نفسھ لیدفع ما علیھ من مستحقات ضریبیة في اآلجال المحددة
 ولاألوفي حالة عدم االستجابة لالستدعاء  ،استدعاءات للمكلفین بالضریبة قصد تسویة دیونھم الجبائیة

  .أیاماستدعاء ثاني في حدود خمسة  دارةاإلتوجھ 
   : التحصیل الودیة وأسالیبطرق  -ثانیا

 : وھيطرق التحصیل الودیة
تقوم ھذه  أنبعد  ،الجھة الضریبیة المختصةإلى  : یقوم المكلف بدفع الضریبة مباشرةالتحصیل المباشر -

  .بحصرھا وتقدیرھا األخیرة
ة وعملیة فیھ عملیة التحصیل مدة زمنیة معینة بین الفعل المولد للضریب: وتأخذ التحصیل الزمني -

 .بالتحصیل الممد أیضاویسمى ، التحصیل
  كحقوق التسجیل والطابع. ،: یكون في وقت محدد من الفعل المولد للضریبةالتحصیل الفوري -

   :نجد األسالیب: من بین ھذه أسالیب التحصیل
تحصیل  داةأمن یمثلھ بمثابة أو  التي یدخلھا وزیر المالیة اولالجد: تعتبر الجداولالتحصیل عن طریق  -

 صقفي التحصیل ضمن ن اولالجدویحدد تاریخ إدراج ھذه  ،للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
واجبة  اولالجدوتصبح ھذه  ،الفردیة المرفقة بھ اإلنذاراتالشروط ویبین ھذا التاریخ في الجدول وفي 

حیث باستیفاء ھذا التاریخ  .لث الذي یدرج فیھ الجدول للتحصیلمن الشھر الثا ولاألالتحصیل في الیوم 
 تأخیرثم عن كل شھر  ،ولاأل التأخیربالنسبة لشھر  %10تبدأ ب  ،تبدأ غرامات التحصیل في التصاعد

ما  التأخیرحتى یصل مجموع غرامة  ولاأل التأخیرالتي تلي شھر  أشھرلمدة خمسة  %03زیادة ب 
  .قصىكحد أ %25نسبتھ 

 : ولقد تم شرحھ سابقا.التحصیل عن طریق االقتطاع من المنبع -
: حسب ھذه الطریقة یدفع مبلغ الضریبة المستحقة على المكلف التحصیل عن طریق الدفع الجزافي -

 ،بعد مضي ستة عشر یوما من ھذا التاریخ التأخیروتطبق غرامة  ،الخاضع لھذا النظام كل ثالثة اشھر
وعلى  ،)27(دج30.000.000 أعمالھمرقم الخاضعین لھذا النظام فھم الذین ال یتجاوز  األشخاصعن  أما

الخاضعین لھذا النظام االحتفاظ بفواتیر ممولیھم وسجلھم الیومي الذي یكون مرقما ومؤشرا علیھ من 
كما یمكن للخاضعین لھذا النظام  ،)28(المحقق األعمالالضرائب الذي یسمح بإقرار رقم  إدارةطرف 

مبلغ إلى  المحقق األعمالي في حالة ما لم یصل رقم اختیار الخضوع للضریبة حسب نظام الربح الحقیق
30.000.000)29(. 

: یطبق ھذا النظام على المكلفین بالضریبة الذین لھم مؤسسة الشھریة األقساطالتحصیل عن طریق  -
الرسم إلى  إضافة ،ومثال ذلك الرسم على النشاط المھني ،األقلدائمة ویمارسون نشاطھم منذ سنة على 

 لمضافة الذي یدفع شھریا كذلك.على القیمة ا
الذین قیدوا في  جراءاإل: یطبق ھذا النظام على المكلفین بالضریبة غیر التحصیل عن طریق التسبیقات -

 20قبل  ىولاألویتم تحصیل ھذه الضریبة على مرتین  ،دج1500جدول السنة السابقة بمبلغ یفوق 
 أرباحالضریبة على  أما ،اإلجماليلى الدخل ھذا بالنسبة للضریبة ع ،جوان 20الثانیة قبل و مارس
 :ت فیجب أداؤھا على ثالثة تسبیقاتالشركا

 مارس  20إلى  فیفري 20من  -
 جوان  20إلى  ماي 20من  -
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  .)30(رنوفمب 20إلى  اكتوبر 20من  -
  الفرع الثاني: التحصیل الجبري للضریبة

لقیام باختصاصاتھا وتقدیم خدماتھا حتى تحصل الدولة على مستحقاتھا من الضرائب تمویال لمیزانیتھا ل
  لمجموع المواطنین خّولھا القانون القیام بالتحصیل الجبري لھذه الضرائب والرسوم.

ات المرحلة الودیة في تحصیل الضرائب إجراءعندما ال تنفع : تعریف التحصیل الجبري - أوال
دفھا إجبار المتھاونین على تأدیة ات المرحلة الجبریة التي ھإلى إجراء الضرائب إدارةتلجأ   ،المستحقة

  .واجباتھم الضریبیة
  تفصیلھا في التالي: ،إن وسائل التحصیل الجبري متنوعة ومتدرجة: وسائل التحصیل الجبري -ثانیا
ویجب تحریره بدقة  ،التھاون فیھأو  ال یجب إغفالھ ،مرحلة في التحصیل الجبري أولوھو  التنبیھ:

. كما یجب على بطالن مراحل التحصیل الجبري أصالباطال وبالتالي وإال عّد  ،غیرهأو  دون تشطیب
كما یجب إرفاق التنبیھ . المعنیة بالتنبیھ برقم التنبیھ وتاریخھ اولالجدعون المتابعة المحرر للتنبیھ تحشیة 

فإذا لم یستجب المكلف لھذا  ،)32(وان یرسل التنبیھ في ظرف مختوم ،)31(بحوالة الخزینة محرر سلفا
 :إجراءإعمال إلى  ینتقل القابض ،راءجاإل

یخص الحسابات البنكیة والبریدیة  جراءوھذا اإل :المكلف بالضریبة أمواللحائز على إشعار للغیر ا
المتعاملین مع البلدیة  كان المعني من إذاالخزینة البلدي  أمینالمعني الموجودة لدى  أموالولدى الخزینة و

للمكلفین لدى  أموالغیره من المعامالت المتبوعة بإیداع أو  العقارات لدى الموثقین عند بیعأو  موّرد)(
لفائدة المكلف بالضریبة المتقاعس عن دفع  أموالخاصة حائزة على  أوألي جھة عمومیة أو  الموثقین

 اإلقلیمي للقباضة. لالختصاصدیونھ الجبائیة دون مراعاة 
ات إجراءضد المعني یشمل نسخا عن وثائق ویتم بتكوین ملف  :)33(الغلق المؤقت للمحل التجاري

یرفق الملف بنموذج معد لطلب  ،المدین أموالي التنبیھ وإشعار الغیر الحائز على إجراءو المرحلة الودیة
إمضاء قرار الغلق من و المدیریة الفرعیة للتحصیل لدراستھإلى  ویرسل ،الغلق المؤقت للمحل التجاري

وان یتم تبلیغ قرار الغلق  ،ال تتجاوز مدة الغلق ستة اشھر أن على ،طرف المدیر الوالئي للضرائب
ویجب تنفیذ ھذا القرار خالل عشرة ایام  ،المحضر القضائيأو  المؤقت للمعني عن طریق عون المتابعة

جدول بالدفع على أقساط  اكتتابأو  فإذا لم یستجب المعني خالل ھذه المدة بتسدید دیونھ ،من تاریخ التبلیغ
 الموالي: جراءاإلى إل یلجأ

ما عدا السكن الرئیسي) والمنقولة الممتنع عن المكلف بنوعیھا العقاریة ( أمالكھو وضع  الحجز:
ھ أمالكحریة التصرف في  األخیرلممتلكاتھ یفقد ھذا  دارةاإلوفور حجز  ،الضرائب إدارةالتسدید بید 

  :أنواعالضرائب  إدارةالمحجوزة. والحجز الذي تمارسھ 
العقاریة تحت و المنقولة –في حدود دیونھ الجبائیة المستحقة  -المدین  أموال: ھو وضع التحفظي الحجز -

تقوم  ،ى بالحمایةأولالخزینة  أموالف ،تصرفا یضر بالحاجز )34(ید القضاء لمنعھ من التصرف فیھا
 الخزینة مھددة بالضیاع. أموال أنتبین لھا  إذا جراءالضریبیة بھذا اإل دارةاإل

 ،: إذا مضت مدة خمسة عشر یوما من تاریخ تكلیف المدین بالوفاء ولم یقم بالتسدیدالتنفیذي حجزال -
على جمیع مشموالت الحجز  الضرائب) من السند التنفیذي وتقوم القباضة بالحجز إدارةیستفید الدائن (

مراد الحجز ال موالیصدره رئیس المحكمة الذي توجد بدائرة اختصاصھ األ أمربناء على  ،التحفظي
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الضرائب الحق بإصدار محضر  دارةإل أنكما  ،)35(الضرائب) إدارةوذلك بناء على طلب الدائن ( ،علیھا
 .رئیس المحكمة المختص هعلى العریضة الذي یصدر األمرإلى  التنفیذي بنفسھا دون الحاجة الحجز

المكلف على دخلھ وذلك  : تتمیز ھذه الطریقة بأن الضرائب فیھا تحصل قبل حصولالحجز من المنبع -
  الخزینة وضمانا لعدم تعرضھا للضیاع. موالحمایة أل

 األمروذلك بعد التبلیغ الرسمي لھذا  ،الحجز إجراءبعد المرور ب إالیحدث البیع  أن: ال یمكن البیع
كل أو  وعند االقتضاء یجوز القیام بالبیع المنفرد إلحدى )36(للمحجوز علیھ من طرف المحضر القضائي

حیث یمنح  ،)37(عناصر المادیة المكونة للمحل التجاري المحجوز لكن بعد الحصول على الترخیصال
یوما دون الحصول على  30في حالة مرور  أما ،لقابض الضرائب رخصة البیع من طرف الوالي

مدیر كبریات المؤسسات ان یرخص أو  الترخیص من الوالي یمكن لمدیر الضرائب الوالئي المختص
السلع سریعة التلف یمكن الشروع في بیعھا المستعجل أو  بالنسبة للمواد أما ،لمعني بمباشرة البیعللقابض ا

مدیر كبریات المؤسسات حسب الحالة. إن عملیة البیع أو  بناء على ترخیص من المدیر الوالئي للضرائب
  :كر منھاات نذإجراءتتطلب القیام بعدة 

 ات الجبائیة.جراءمن قانون اإل 151قرة الثانیة من المادة الذي نصت علیھ الف اإلشھارأو  اإلعالن 
   یفوق ثمن التقدیر المقترح من أو  یساوي أنالمعروض الذي یجب  األعلىرسو المزاد على الثمن

 جمیع مصاریف البیع. إلیھبصك مضمون مضافا أو  ویتم دفع الثمن نقدا ،الدولة أمالكمفتشیة 
 مالكاغة ھذا العقد على ید مفتش رئیس قسم شؤون األتتم صی ،صیاغة عقد تحویل الملكیة 

 والعقارات بالوالیة.
  .نشر البیع في غضون شھر وذلك من قبل القابض المباشر للمتابعة  

 في جھة أمواالعلمھ انھ یملك إلى  إذا لم یجد القابض ما یستوفي بھ الدیون الجبائیة للمكلف الممتنع وانتھى
  .المؤتمن علیھا والمكلف بتحصیلھا الخزینة العمومیة موالالیة حمایة ألالوسیلة التإلى  فیلجأ ،ىأخر

الدیون الجبائیة للمكلف تضاه یقوم القابض المختص بتحویل قانوني بمق إجراء: ھو الخارجي كراهاإل
 المكلف المتقاعس قد حّول إقامتھ أنعلم القابض المختص إلى  قباضة الضرائب التي انتھىإلى  المتقاعس

 ،فیكلفھ بتحصیل الدیون الجبائیة للمكلف المعني ،للقباضة الثانیة اإلقلیميحدى بلدیات االختصاص إإلى 
. ویتم إرسال ھذا األمالدین فقط للقباضة  أصلوتحویل  التأخیرالقباضة المحّصلة بغرامات  احتفاظمع 
ق المدیریة الوالئیة للقباضة المدیریة الوالئیة للضرائب المشرفة على القباضة الثانیة عن طریإلى كراه اإل

 .األم
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  ات تحصیل الضریبة إجراءالمبحث الثاني: مدى فعالیة 
لمجال بامتیازات السلطة وتتمتع في ھذا ا ،تحصیل الضریبة بإرادة منفردةإلى  الجبائیة دارةاإلتلجأ 

  .العمومیة
) المراد ولاأل المفصلة في المبحثات التحصیل الضریبي (إجراءوالسؤال المطروح: ھل حقّقت 

منھا وھو تمویل میزانیة الدولة والجماعات المحلیة باإلیرادات المالیة الكافیة نھوضا بالواجبات الملقاة 
  اإلجابة علیھ من خالل ھذا المبحث. اولنحذلك ما سوف  ،علیھما؟

ضعف عائد ھذا  أسباب) ثم ولالمطلب األقع التحصیل الضریبي في الجزائر (سوف نعرض لوا
المكلف  وأخیراالمحیط  ،الجبائیة دارةاإلوالذي برأینا نحّملھ ألطراف ثالث حسب الترتیب  ،صیلالتح

   .نعرض لسبل معالجة ھذه الوضعیة (المطلب الثالث) وأخیرا ،المطلب الثاني)بالضریبة (
  : واقع التحصیل الضریبي في الجزائر ولالمطلب األ

فھو في معظم السنوات یعرفا تردیا  ،ما یعرف تحّسناإن واقع التحصیل الضریبي في الجزائر نادرا 
ولم تسع السلطات العلیا للبالد  ،وبواقي الدیون الجبائیة في تراكم مستمر ،ىخروتقھقرا من سنة أل

ففي كل مرة  تتراجع فیھا  ،للمعالجة الحقیقیة لھذه الظاھرة المتنامیة والتي تشّكل خطرا على میزانیة الدولة
 ،العالمیة وبالتالي التراجع الرھیب إلیرادات العملة الصعبة المتأتیة من بیع النفط األسواقالنفط في  أسعار

والعمل على زیادة  ،األحزمةإال وتتعالى الصیحات والخطابات وطنیا على ضرورة التقّشف وشّد 
إلى  أیضاالسیاسیة  اإلرادةوتتجھ  ،لسّد العجز في المیزانیة العامة ،الضرائب تأسیسا ورفعا لنسبھا

 أسعارهلكن ما إن ینقشع ظالم تراجع عائدات بیع النفط وترتفع  ،ضرورة تحصیل بواقي الدیون الجبائیة
  ى وتغیب لتحل محلھا المواصلة واالستمراریة لنھج االعتماد على عائدات النفط.ولاأل اإلرادةحتى تتراجع 

لكن ھذا  ،تغطي نفقات التسییر األقلعلى لقد عزمت الجزائر مرات عدیدة لجعل إیرادات الجبایة العادیة 
  .سیاسیة حقیقیة حازمة عازمةالمبتغى لم یتحقق لحد اآلن لعدم وجود إرادة 

المتعلقة بالدیون الضریبیة غیر المحصلة ھي التي كشف عنھا تقریر مجلس  األرقام أخرإن 
 115زائریا أي بما یعادل ھو إثنى عشر تریلیونا دینارا ج 2018حول تسییر میزانیة سنة  )38(المحاسبة

إلى  ویقّسم المجلس تركیبة ھذه الدیون الجبائیة المتبقیة تحصیال ،ملیار دوالر بعنوان بواقي التحصیل
  :قسمین

 األشخاصودیون  ،دیون صعبة ومستحیلة التحصیل  وھي دیون المؤسسات المحلیة والوطنیة المنحلة 
ى وھي تحتل نسبة أخرودیون  ،منقولة للحجز علیھاو أ  عقاریةأمواالالمتوفّین الذین لم یتركوا لم 

فیلجأ  ،من ذوي االحتیاجات الخاصة (خاصة المعاقین ذھنیا) أسماؤھممقبولة تتعلق بدیون المستعارة 
وقد  ،فیثقلونھا بدیون جبائیة ضخمة ،ھمائسمبأالفئة الستخراج سجالت تجاریة  ھذهإلى  المتحایلین
مل مواطنین معوزین في كامل قواھم العقلیة یتم إغراءھم من قبل الظاھرة ھذه وبدأت تش استفحلت

بالتصرف فیھ . فتجد  ھؤالءسجالت تجاریة بأسمائھم مع توكیل  الستخراجالمتحایلین بمبلغ مالي نظیر 
 .عاجزة عن تحصیل الدیون الجبائیة ھذه الشرائح أمامرة الضرائب نفسھا ادإ
  الضرائب بالتقصیر في تحصیل  إدارةجلس المحاسبة في تقریره ویتّھم م ،دیون جبائیة قابلة للتحصیل

 إیراداتمن مجموع  %2.92حیث لم تتعد نسبة تحصیل ھذا النوع  ،اولالجدالضرائب عن طریق 
  .العادیةد من مجموع الموار% 4.69، و2015المیزانیة لسنة 
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 بات سمة العمل االقتصاديالتھرب الضریبي الذي  أمالقد خسرت منظومة الضرائب الجزائریة معركتھا 
  .التجاري والمھني في الجزائرو

  : أسباب ضعف التحصیل الجبائي المطلب الثاني
  ثالثة أطراف ھي على الترتیب : -برأیي –إن أسباب ضعف التحصیل الجبائي تتحّملھ 

   الجبائیة دارةاإلالمرتبطة ب األسباب :ولالفرع األ
وذلك  ،من المسؤولیة في ضعف التحصیل الضریبي براألكالجبائیة تتحّمل القسط  دارةاإلإن 

  :لألسباب التالیة
إن مسؤولي : االنتخابیة خاصة منھا الرئاسیة االستحقاقاتالشفویة للتھدئة أثناء  التعلیمات - أوال

الجبائیة خاصة قابضي الضرائب یتلقون تعلیمات شفویة عند حلول المواعید  دارةالمصالح القاعدیة لإل
ما بعد االنتخابات إلى  ات المتابعة وحتى تأجیل العمل بھاإجراءخاصة الرئاسیة منھا بتخفیف  االنتخابیة

والذي ال شك فیھ ان ھذا التوجیھ مصدره مركزي وطلب من المدیرین  ،من مدیري الضرائب الوالئیین
موما والمكلف وال یساعد على تنشئة المواطن ع ،الوالئیین التبلیغ. إن ھذا التصرف یضر بعملیة التحصیل

  :إلى . إضافةاعتباراتمثل ھكذا إلى  االلتفاتبالضریبة خصوصا على تأدیة واجبھ الضریبي دون 
الوالئیة للضرائب  دارةتعرف المصالح الخارجیة لإل: نقص وسوء توزیع الموارد البشریة -ثانیا

  خاصة القباضات والمفتشیات نقصا فضیعا في الموارد البشریة كّما ونوعا :
: تعاني المصالح الخارجیة للمدیریة الوالئیة للضرائب ممثّلة في القباضات من الناحیة العددیة - 1

فتجد  ،رة المھام الموكلة لھماووكمیة وخط  أھمیةإلى  والمفتشیات نقصا رھیبا في التعداد الوظیفي ال یرق
بینما حسب المعاییر الدولیة المتعارف علیھا  ،اقل ومفتشیات كذلكأو  فقط أعوان بأربعةقباضات تسیر 

 ،وامتدادھا الجغرافي ال یقل عددھا عن خمسة عشر عونا أعمالھاحسب تصنیف القباضات نظرا لحجم 
 أثناءورغم التقاریر التي ترفع من قبل مفتشي التسییر  ،لیتم توزیعھم على مختلف مصالح القباضة

لكنھا ال تعرف استجابة إال  ،جیة والتي تالحظ ھذا العجز في التعدادزیاراتھم التفتیشیة لھذه المصالح الخار
والتي یستمر المستفیدون من ھذه العقود  ،أثنین فقط) بعقود التشغیلأو  نادرا وبعدد محدود جدا (واحد

 یشتغلون بھذه الصفة لما یفوق العشر سنوات ولم تسّو وضعیتھم رغم الجھد الكبیر الذي یبذلونھ في العمل.
: یترّكز الموظفون كمیة ونوعیة في مصالح المدیریة الوالئیة بینما المصالح من الناحیة النوعیة - 2

تدّعم المصالح الخارجیة بالعدد المطلوب  أنكان من المفروض ، والخارجیة تبقى تعاني األمّرین
  التالیة:  لالعتبارات أوالوبالنوعیة المطلوبة أیضا 

ھا أعوانناة تكون في المصالح القاعدیة خاصة القباضات فھي التي بمجھود العمل الجّدي والمعا أنكون  -
. سیولة نقدیة متاحةإلى  الفردیةأو  الضریبیة العامة ولدارغم قلّتھم یمكن تجسید أرقام الجوتضحیاتھم 

المفتشیات دونھم  أعوانیجدون تمییزا ضدھم في العالوات المختلفة التي یتمتع بھا  عوانھؤالء األ
القباضة ال یقومون بدویات  أعوانوي المتابعة والخطر وحتى في عالوة الصندوق التكمیلي، وكأن كعال

أن اغلب المسؤولین والمدراء  -حسب الواقع المعاش -المتابعة وال یتعّرضون للخطر، والسبب في رأي 
لم یمارسوا مھمة  المركزیین على مستوى المدیریة العامة (خّریجي مدرسة الوعاء) ال التحصیل، إذن فھم

 -إن وجدت على قلتھا –اغلب التوظیفات الجدیدة  أن، ولھذا تجد أعوانھاالتحصیل حتى یشعروا بمعاناة 
تحبذ العمل في المفتشیات ال القباضات، ألن القباضات عملھا شاق ومضن مقارنة بعمل المفتشیة، 

مطلوب منھا ان تحقق مبلغا  األخیرةفترة فالقباضة طبقا لمؤشرات التسییر التي دخلت حیز العمل بھا في ال
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الھدف  أماالجبائیة الجدیدة،  تواإلصدارامعینا كھدف سنوي للتحصیل مقارنة بباقي التحصیل لدیھا 
السنوي للمفتشیة فیتمثل في رقم معین لمجموع اإلصدارات للسنة، وكثیرا ما تكون ھذه اإلصدارات 

ھا، فالفرق شاسع بین صعوبة عمل المصلحتین، فلھذا موضوع منازعات متبوعة بتخفیضات وإلغاءات ل
مجموع  نقترح إضافة مؤشر یبین مدى صحة التأسیس للضریبة من عدمھ، بواسطة المؤشر التالي:

  تخفیضات وإلغاءات الضرائب بعنوان السنة المعنیة مقسوما على مجموع إصدارات تلك السنة 
) centralisation des situations statistiquesھو مركزة (إن عمل المصالح المختلفة للمدیریة الوالئیة  -
واخص بالذكر القباضة  ،تجمیع ألرقام الوضعیات اإلحصائیة التي ھي ثمرة عمل المصالح الخارجیة أي

 ولاعمل المفتشیة فال یتجاوز إصدار الجد أما ،نقود وسیولة حقیقیةإلى  األرقامالتي علیھا تحویل 
 القباضة إلى  وتلقي بمسؤولیة تحصیلھا ،مة والفردیةالضریبیة بنوعیھا العا

 أعوانحیث ال یعانون معاناة  ،تتركز الكفاءات وأصحاب الرتب المتقدمة في مصالح المدیریة الوالئیة -
ت التھدیدیة واالنتقامیة وال والاحیث ال یواجھون جمھورا ساخطا غاضبا وال المح ،المصالح الخارجیة

 اإلداراتإن المردودیة الحقیقیة للكفاءات المستقرة في  در التي تتجنّى علیھم.الرسائل المجھولة المص
 .لح القاعدیةالمركزیة والوالئیة ھي في تواجدھا في المصا

إیالء المصالح  أي ،عموما یتطلّب قلب الھرم الوظیفي اإلداريوالتسییر الجید للعمل  دارةاإلإن  -
تحویل الكفاءات البشریة للعمل في  أنذلك  ،موظفین كمیة ونوعاالخارجیة القاعدیة بالعدد الكافي من ال

إلماما بالمراحل المختلفة للعمل حتى یصل و یكسبھم معرفة بتفاصیل العمل الیومیة ،المصالح القاعدیة
توجیھ في حالة تولّیھم أو  مستقبال وال یكونوا رھنا إلشارة المسؤولیةنھایتھ المرجوة  وھذا یؤھلھم لتقلّد 

وھذا ھو الغالب في تولي مناصب المسؤولیة إال  ،معرفة بتفاصیل العملأو  ؤولیة دون سابق إعدادالمس
ى یوظفون كفاءتھم العلمیة في مواجھة أخر. ومن ناحیة األمرحیث الوالء ھو الفیصل في ھذا  ،نادرا

  ومعالجة المشاكل الیومیة التي تعیشھا ھذه المصالح.
ئب من عجز اتعاني المصالح الخارجیة للمدیریة الوالئیة للضر: نقص التجھیزات الضروریة -ثالثا

كرسیا للجلوس علیھ  عوانوأحیانا ال یجد األ ،فتجھیزات ھذه المصالح قدیمة مھترئة ،كبیر في التجھیزات
بل حتى ھذه المصالح لحد الساعة یعاني اغلبھا من عدم  ،فیتخذون من الدفاتر القدیمة مقاعد یجلسون علیھا

  الشروط الضروریة للعمل كالمكیفات الھوائیة صیفا والمدافئ شتاء خاصة في جنوبنا الكبیر.توفیر 
تستأثر مصالح المدیریة الوالئیة بالتجھیزات الجدیدة وتحّول تجھیزاتھا  أنإن المعمول بھ ھو 

لدولة وما درى ھؤالء المسیرون انھم بھذا السلوك یسیئون لمصداقیة ا ،المستعملة لمصالحھا الخارجیة
ھذه  مسؤولوھذه المصالح ھي الواجھة التي یحتك بھا المواطن یومیا. وكثیرا ما یعمد  أنعلى اعتبار 

تلقى طلباتھم  فأحیانا ،البلدیات لسد النقص في التجھیزات الضروریة ءرؤساطلب مساعدة إلى  المصالح
بعد  أما ،)زانیة البلدیةالضرائب وتسییر می تحصیلصة عندما كانت القباضات مختلطة (االستجابة خا

  خزینة البلدیة یحظون بتلبیة طلباتھم دون قباضي الضرائب. أمناء فأصبح ،الفصل بین المھمتین
ى المحلیة من بلدیة ومستشفى ودائرة وغیرھا ال خرالمصالح األ أنإن المرء یبقى مشدوھا حائرا كیف 

میزانیاتھا ممولة من حصیلة عمل  أنرغم تعاني من ھذه النقائص في العنصر البشري وال في التجھیزات 
  .رجیة للمدیریات الوالئیة للضرائبالمصالح الخا
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وترسیخ لشكوك المواطن  ،إن ھذا التضییق في تجھیز ھذه المصالح الخارجیة ھو إساءة لصورة الدولة
 ،یجد تفسیرا عندما یستقبل على كرسي مھترئ وھو ال ،دافع الضرائب في وجوه صرف ھذه الضرائب

  .ن المعاناة التي یصعب حصرھا كلھاوفي ظروف مناخیة قاسیة وغیره م
بجمھور  تصالیة نقص وسائل االتصالنقصد باألسباب اال: عالمواإل تصالاالفي  العجز - رابعا

فالمتوفر منھا حالیا یقتصر على رسالة المدیریة العامة للضریبة والتي تصدر شھریا  ،المكلفین بالضریبة
ة والفرنسیة وبعض المنشورات المناسباتیة خاصة عند دخول قانون المالیة الجدید حیز باللغتین العربی

  :وجمھور المكلفین التالي یالحظ على العالقة بین المدیریة العامة للضرائب ،التطبیق
تكتب  األصلیةالمنشورات  أنفضال عن  ،على الكتابة أيتقتصر على المنشورات  تصالكل وسائل اال - 1

القارئ لھا عن فھم مقصود یعجز  ،العربیةإلى  فرنسیة ویتم لترجمتھا ترجمة ركیكة مبھمةباللغة ال
 .الرسالة

ذات الوزن الثقیل  تصالواال عالموسائل اإل استعمالتھمل  أنھاكما  ،العالقة مناسباتیة ولیست مستمرة - 2
یسیة عن طریق ومضات الرئ خبارمثال قبل نشرات األ ،الذروة للمشاھدة أوقاتكشاشات التلفزة وفي 

موضوع الضرائب وتحصیلھا لم ال یفكر  ھمیةونظرا أل ،یة وبلغة بسیطة شعبیة یفھمھا المشاھدإعالم
مستقرة في الشبكة البرامجیة للتلفزة لتوعیة المواطن  أسبوعیةالمسؤولون المعنیون ببرمجة حصة 

 .وصا بواجباتھ تجاه دولتھ ومجتمعھعموما والمكلف خص
قة بین المصالح الخارجیة للضرائب والمكلف یسودھا التوتر في غالب األحیان نظرا لكثافة إن العال - 3

تي عادة رغم قلتھم والمكلف بالضریبة الذي یطلب منھ تسدید دیونھ ال عوانالعمل الملقى على عاتق األ
 صالمتصا. لھذا فإن تزوید ھذه المصالح بأخصائیین نفسیین ضروري تكون متراكمة لسنوات عدة

 غضب المكلفین.
تحمیل مسؤولیاتھم في تأسیس الضریبة على عاتق قابض الضرائب إلى  عادة ما یلجأ رؤساء المفتشیات - 4

 ،بالدفع اإلشعارأو  المفتشیة مستفسرا عن ضرائبھ المفصلة في التنبیھإلى  حین یتجھ ،تغلیطا للمكلف
الموجھة  اإلنذاراتالذي یمضي مختلف باعتبار القابض ھو  ،فیقال لھ إن قابض الضرائب ھو المسؤول

 .فیزیدون الضغط على القباضة ،للمكلف
 االنتظارتجعل المكلف بالضریبة دائما في وضعیة  ،عدم االستقرار النسبي للتشریعات الضریبیة - 5

 .للجدید
اج مادة نقترح إدم ،تمكینا لفھم الضریبة وعدم التھرب منھا من قبل مشاریع المكلفین بالضریبة مستقبال - 6

لحقیقة  حتى ینشأ ھؤالء وھم مدركن ،التعلیمیة ومراكز التكوین المھني األطوارالضریبة في كل 
 . وأھمیتھاالضریبة ودورھا 

لماذا ال تعمد المدیر العامة  ،تمكینا للقباضة للقیام بدورھا في التحصیل الضریبي في الوقت المناسب - 7
ة القباضات تعرف من خاللھا التحویالت المالیة التي تقوم بھا توفیر شبكة معلوماتیة لفائدإلى  للضرائب
المتعاقدة معھم لالستفادة من صفقات عمومیة  الھیئاتأو  یناولالمقإلى  المسددة لدیونھا الھیئاتمختلف 

حتى یتسنّى للقباضة التحصیل  ،المتعاقدة الھیئاتعلى مجموع التراب الوطني من بلدیات ووالیات وكل 
 ،ننتظر حتى یقبض المكلف المتقاعس التحویل المالي أن أما ،المكلف المتقاعسإلى  تصل أن للدیون قبل

المفتشیة المعنیة إلى  األخیرةلترسلھا ھذه  ،ثم تبلغ الھیئة المسددة المدیریة الوالئیة المعنیة بوثیقة التسدید
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یصدر الجدول  أنفما  ،اعسالمتق اولالمقإن ھذا المسار یستغرق وقتا یستفید منھ  ،للتأسیس للضریبة
 ى .أخرھ في وجوه أموالالضریبي المعني حتى یكون المكلف قد صرف 

  الفرع الثاني: المكلف بالضریبة 
لبا وھذا ما ینعكس س ،التعلیمي المستوىمتوسطي أو  إن جمھور المكلفین بالضریبة أغلبھم عدیمي

الحصول على السجل التجاري لممارسة مھنة ف ،عملیة التحصیل في النھایةعلى وعیھم الجبائي وبالتالي 
وھذا مما  ،(خاصة وھم الفئة ذات الدیون الجبائیة المرتفعة) ال یشترط فیھ مستوى تعلیمي معین اولمق

 أخردخل لطرف  ال أموالكل ما یحصل علیھ من  أن اولالمق أي األخیرفیعتقد ھذا  ،یعیق عملیة التحصیل
  .طي لكل ذي حق حقھویع أمورهینظم  وال یعرف كیف ،فیھ

  نذكر منھا: ،إن مما یساعد المكلف بالضریبة على عدم الوفاء بواجباتھ الجبائیة جملة عوامل
إذ یعتبرونھا فرض جائر تحصل علیھ الدولة منھم ظلما  ،نظرة المكلفین بالضریبة السیئة للضریبة - 1

یدفعھا ال تعود بالنفع علیھ وال الضرائب التي  أن واعتقاده  ،وتبدد حصیلتھا دون جدوى على المجتمع
 اإلنارةفالطرقات غیر معبّدة والموجود منھا مھترئ وقل مثل ذلك عن  ،على محیطھ الذي یعیش فیھ

كما ان التأسیس المكتبي للضریبة خاصة بالنسبة للتجار  ،العمومیة والمرافق الضروریة للعیش الكریم
تحمیلھم بمبالغ ال تعكس إلى  المھني لھؤالء یؤديدون التأسیس المیداني والوقوف على واقع النشاط 

فھناك فرق بین محل تجاري موجود في شارع عمومي   ،حقیقة ومردود نشاطھم فیمتنعون عن التسدید
 شارع فرعي.أو  موجود في منطقة نائیة أخرمعروف وبین محل 

یخ االعتقاد لدى المكلف كذلك تساھم بعض التصرفات الالمسؤولة من قبل المسؤولین المحلیین في ترس - 2
یرى المكلف لھا أثرا  ھناك تبذیر في صرف ھذه الضرائب على مشاریع غیر ضروریة ال أنبالضریبة 

أو  األرصفةالقیام بتجدید  ،تركیز ھذه المشاریع في وسط المدینة دون ضواحیھاأو  ،في حیاتھ الیومیة
 التبلیط وھي ما زالت في وضعیة جیدة.

م الجبائي الجزائري للتصریح الجبائي یتنافى والعدالة الجبائیة التي نص علیھا التعدیل النظا اعتمادإن  - 3
 ،المحامین وغیرھمو كاألطباءاغلب ممارسي المھن الحرة  أنحیث نجد  ،)39(2016الدستوري لسنة 
 أنإلى  األمربل وصل  ،أموالحقیقة ما یتقاضونھ من إلى  ال یمت بصلة أعمالیصرحون برقم 

المھن الحرة  أصحاببمبالغ تفوق بكثیر ما یسدده  اإلجمالين تقتطع ضریبتھم على الدخل الموظفی
ھؤالء وما یستتبعھ من نقص في  أعمالبعنوان ھذه الضریبة. إن النقص في التقدیر الحقیقي لرقم 

یجة توبالتالي یمتنع ھؤالء البسطاء عن الدفع ن ،ى البسیطةخرالفئات األإلى  التأسیس الضریبي یحّمل
 .الضغط الجبائي المسلط علیھم

المھن الحرة  أصحاب أعمالبالكشف عن حقیقة رقم  ،الجبائیة تحقیق العدالة الجبائیة دارةاإلإن بإمكان  - 4
الضمان  قذات الصلة بھم كصندوق الضمان االجتماعي للموظفین وصندو بالھیئات تصالباال

المحاكم والمجالس القضائیة و التي یحررھا ھؤالءعلى عدد الوصفات  لالطالع جراءاالجتماعي لغیر اإل
ال یمثل عشر  أعمال أرقامما یدلون بھ من  أنلیظھر  ،والمحكمة العلیا للملفات التي یحققھا ھؤالء سنویا

 .تھربینالعمل بمبدأ مظاھر الثراء لفرض الضریبة ومسك الم أینثم  ،ما یحققونھ سنویا
رغم ثقل دیونھم  دارةاإل أعوانبعض المكلفین بالضریبة من قبل  المعاملة التفضیلیة التي یحظى بھا - 5

ألن ، ین یمتنعون عن التسدید لضرائبھمخرتجعل المكلفین األ ،فال تباشر المتابعات معھم وغیره ،الجبائیة
 .یكونوا عبرة لغیرھم ات التحصیل الجبري حتىإجراءتباشر ضدھم المتابعات و أنى ولاأل
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دول اقل ضغطا إلى  الھروبإلى  تثمرینسیقتل الضریبة ویؤدي بالم الضریبيارتفاع الضغط   1
من  %45إلى  %30إن قیمة الضریبة في الجزائر تكلف الخاضع للضریبة ان یدفع ما بین  ،ضریبیا
 أشھر وأربعة أشھریرى نفسھ انھ یعمل لصالحھ ثمانیة  أصبحالمستثمر  أن أي ،السنویة أرباحھم

 %25 موریتانیافي بالضغط الضریبي في دول الجوار ( ھذا كثیر مقارنةو ،لصالح الخزینة العمومیة
 .)%20المغرب و

  الفرع الثالث: المحیط الخارجي 
والمكلف بالضریبة) ال یساعد على التسدید  دارةاإلغیر أو  ونعني بھ المجتمعإن المحیط الخارجي (

یحسبون ذلك شطارة وذكاء و رائبھمفأغلب المكلفین بالضریبة یتھّربون من تسدید ض ،الطوعي للضریبة
الزكاة  أناالعتقاد السائد  أنحیث  ،. وقد ساھم منسوب الوعي الضعیف بالضریبة في ھذا الوضعمنھم

 اتصافكذلك عدم  ،ولم تبادر الجھات المسؤولة لمعالجة ھذا الفھم وتصویبھ ،تغني عن دفع الضریبة
المدین.  موالأل، لتكفل بإخطارات الحجز لدى الغیرالجھات ذات الصلة بالتحصیل الضریبي بالجدیة في ا

  : ونذكر منھا
إن البلدیة في یومیاتھا تتعامل مع مجموعة  من الموّردین ومقّدمي : أمین الخزینة البلدیة - أوال

 ،لفائدتھم أموالوتحرر بأسماء ھؤالء حواالت تحویل  ،وغیرھم ضمانا لتأدیة مھامھا یناولالمقو الخدمات
 موالالخزینة البلدي والقابض حمایة أل أمینبین  موالیتم التنسیق عند كل تحویل لأل أن ىولفكان األ
معموال  جراءلقد كان ھذا اإل ،المناسب لتحصیل الضرائب جراءحتى یتخذ قابض الضرائب اإل ،الخزینة

 أھمیةور ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ال یدركون د أنومما زاد الطین بلّة  ،)40(بھ ولفترة قصیرة
فما  ،مالیتھم المحلیة یتابعون تطورو یسعون وال ،ومن جھل شیئا عاداه ،الضریبة بالنسبة لمیزانیة بلدیتھم

  یقلقوا انفسھم. أنالمركزیة تستجیب لطلباتھم التمویلیة فما علیھم  أندام 
وحة على القباضة على حسابات المدینین المفت اعتراضاتكذلك ال تعیر البنوك : البنوك -ثانیا
ومع قلة المورد  ،عون القباضةأو  إال نادرا وبإلحاح وتواجد دائم لدیھا من قبل القابض أھمیةمستواھا 

إلى  البنك موظفوفیعمد  ،ى تنتظرھمأخر أعماالالقباضة  أعوانفإن للقابض و ،أعالهالبشري المفصل 
الفراغ القانوني الذي تتسم بھ  وأمام ،ھ من الحساب المعنيأموالالمعني قبل تنفیذ االعتراض لیسحب  أخبار

یعمد المكلفون بالضریبة المتقاعسون عن تسدید دیونھم  ،المنظومة الجبائیة والقوانین ذات الصلة بھا
فتح حسابات بنكیة في فروع بنكیة غیر المتواجدة على مستوى االختصاص إلى  الجبائیة وبكل سھولة

  للقباضة . اإلقلیمي
إلى  إن النقابات واالتحادات المھنیة في الجزائر لم ترق بعد: حادات المھنیةالنقابات واالت -ثالثا

حفاظا على سمعة النقابة  األخیرةفھذه النقابات  ،المستوى الذي وصلت إلیھ نظیراتھا التونسیة والمغربیة
ضعیات كتبلیغ قباضات الضرائب بو ،تتعاون مع المصالح المعنیة للدولة عندما تطلب منھا ذلك أعضائھاو

فتبادر ھذه النقابات  ،المدینین جبائیا وتطلب منھم المساعدة على حث ھؤالء لتسویة وضعیاتھم أعضائھا
ر فال عندنا في الجزائ أماتسدید دیونھم. إلى  المتقاعسین جبائیا أعضائھاواالتحادات المھنیة على توجیھ 

  .رد أيتجد لمثل ھكذا طلبات 
وأخص بالذكر الجماعات  ،اون أیضا في عملیة التحصیل الجبائيعموما إن المحیط الخارجي غیر متع

والحصري من عملیة التحصیل الضریبي  ولھذه الجماعات ھي المستفید األ( ،المحلیة من بلدیة ووالیة
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خاصة والبلدیة والوالیة ھي مقصد  ،التحصیل لكنھا ال تساھم في ھذه العملیة بتقدیم معلومات تفید في
  .القباضة وحدھا تصارع ھذا الواقع . وتبقى)عقاریة ومنقولة أموالمن المالیة ( أمورھمالمواطنین لترتیب 

جمیع مؤسسات  إنھا مسؤولیة ،سؤولیة القباضة وحدھامعموما نقول إن مسألة التحصیل الضریبي لیست 
  .الدولة ذات العالقة

  سبل معالجة ضعف التحصیل الجبائي المطلب الثالث: 
التي عرفھا قطاع الضرائب والتي كان موضوعھا تحسین التحصیل الجبائي  إن اإلصالحات العدیدة

والدلیل على ذلك  ،ضعف التحصیل الجبائي استمرارذلك أننا نشھد   ،لم تثمر الثمرة المرجوة منھا
الوضعیة المالیة الصعبة التي تعرفھا الخزینة  وأیضا ،ىخرتراكم رقم بواقي التحصیل من سنة أل استمرار
إن  ،ألسعار النفط تشھده األسواق العالمیة للنفط انخفاضبالنتیجة المیزانیة العامة للدولة في كل و ةالعمومی

لكن ھیھات ان  ،ىأولیغطي نفقات التسییر كخطوة  أن األقلتحصیل الجبایة العادیة كان مبرمجا لھ على 
كمن یعمل بنفس المقدمات وینتظر  ،حقیقة المعضلةإلى  ترقیعیة ال تنفذ ،یبلغ ذلك والحلول الممارسة شكلیة

  نتائج مختلفة .
  :ات التالیة والسھر على العمل بھاالخطو باتخاذأن تحسین وضعیة التحصیل الجبائي مرھونة 

   .وزارة المالیة)( المركزیة للضرائب دارةبالنسبة لإل :ولالفرع األ
فھناك ضرائب من سنة  ،لتحصیلقرار بإلغاء الدیون الجبائیة مستحیلة وصعبة ا اتخاذإلى  تعمد أن - 1

فیجب تطھیر ھذه البواقي  ،ما زالت مسجلة كبواقي تحصیل في الوثائق المحاسبیة للقباضات 1964
  لتستقر على الدیون الجبائیة الممكنة التحصیل .

وكذلك ظروف  ،واإلطارات بالعدد والنوعیة المطلوبة عوانتوفر للمصالح الخارجیة القاعدیة األ إن - 2
وال تترك مصالحھا تتسّول من  ،والتجھیزات ولوازم العمل عوانالحمایة القانونیة لألو المناسبةالعمل 

  البلدیات .
إعادة النظر في العالوات ، والجبائیة في التحفیزات المالیة دارةاإل أعوانالحرص على العدل بین  - 3

  .لقباضاتالمصالح الخارجیة خاصة ا أعوانال یبذلون ما یبذلھ  عوانالممنوحة أل
البالغة لرفع منسوب الوعي الجبائي لدیھ  ھمیةاألیة والتواصلیة مع المواطن عالمالناحیة اإل إبالء - 4

یة في إعالممن خالل حصص وومضات  ،بلغة الشعب البسیطة  ،وتعریفھ بواجباتھ وحقوقھ الجبائیة
  الذروة للمشاھدة . أوقاتالثقیلة وفي  عالماإلوسائل 

بالنسبة للغلق المؤقت  ،النقصو ائل التحصیل الجبري للضرائب یكتنفھا الغموضإن كثیرا من وس - 5
فاقتصرت على تنفیذ قرار الغلق دون الحدیث عن  ،للمحل التجاري لم تحدد التعلیمة تفاصیل تطبیقھا

فماذا یكون الحال بالنسبة لقرار غلق لمحل  ،المسؤولیة بالنسبة للسلع الموجودة داخل المحل وحراستھا
وقل  ،صاحب المحل السلع ویترك المحل فارغا یأخذھل  ،ھواتف نقالةأو  لكترونیةإ أجھزةبائع أو  ،ائغص

ماذا عن الحجز والبیع ھل تستطیع  أیضا. تكون موضوعا لقرار الغلق المؤقت ىأخرمثل ذلك عن أنشطة 
  .قلیل عواناألقباضة ممارستھ بعدد من 

وان تكون مفصلة  ،یة لوسائل التحصیل الجبري للجبایةیستدعي مراجعة النصوص التطبیق اآلمرإن 
  .. وال یقدر على ذلك إال ممارسھایائإلى  حسب مجریات العملیة من ألفھا

أن تجتھد الوزارة المعنیة على االستقرار النسبي للتشریعات الجبائیة بدل التغییرات المتتابعة التي  - 6
  د .تعرفھا في كل مصادقة على قانون المالیة الجدی
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 األصلیةوان تكون   النسخة  ،تجتھد الوزارة في توفیر تقنین موّحد لمختلف قوانین الجبایة إن - 7
المعیاریة للنص وضمان االرتقاء بالقیمة  ،بالعربیة ال العكس تفادیا للتعبیرات المبھمة والترجمة الركیكة

  .القانوني للضرائب
فھناك عدم  ،لبعض المؤسسات التي ال تنتج قیمة مضافة تراجع وزارة المالیة المعامالت التفضیلیة إن - 8

 )اإلنتاجكعدم التفریق بین مؤسسات ( ،تمییز في الجبایة الوطنیة بین مختلف الخاضعین للضریبة
الشركات بین المؤسسة المنتجة  أرباحعلى  %07حیث ال یوجد إال فرق نسبتھ  ،)المؤسسات (المستوردةو

 . والقیمة المضافة اإلنتاجیشجع على  والمؤسسة المستوردة . وھذا ال
  على شاكلة الضریبة الجزافیة الوحیدة. ،تجمیع الضرائب في ضریبة واحدة - 9

  :عن طریق ،التخفیف من الضغط الجبائي - 10
الذین كانوا یحظون و المرتفعة األعمالالرقابة الجبائیة الشاملة لجمیع المكلفین خاصة أصحاب أرقام  -

تعمد في الرقابة والبحث عن  أنعلى مصلحة الرقابة الجبائیة  أنییزیة في العھد السابق. كما بمعاملة تم
التنسیق بینھا وبین مؤسسة سونلغاز للكھرباء والغاز لقراءة فواتیر إلى  الوعاء الضریبي المھّرب

العامین  ءاألطبافقطاع ال یستھان بھ من  ،لیروا عجبا ،االستھالك لبعض شرائح المكلفین بالضریبة
وقل مثل ذلك  ،لفحص مرضاھم وبالتالي زیادة ثمن الفحص اختصاصایستعملون أجھزة طبیة تتطلب 

 .منازل مكلفین بالضریبة وھلم ّجراعن ورشات موجودة على مستوى 
 ،لتركیز على تحصیل الدیون الجبائیة الممكنة التحصیل بدل إقرار ضرائب جدیدة تثقل كاھل المواطنا -

إلى  ط ذلك كربط القباضات بالشبكة المعلوماتیة لمدیریة العامة للضرائب للولوج مباشرةمع توفیر شرو
 ألنھالطلب المعلومات  اإلداریةوتجنب المراسالت  ،المعلومة المساعدة على التحصیل الضریبي

 .أصحابھاوتفادیا لتحذیر  ،علیھا لإلجابةتستغرق وقتا 
أداء مھامھم وتوفیر وتحسین ظروف  ،كل تھدید وترھیبتوفیر الحمایة الكافیة لعمال القطاع من  -

 .الوسائل لذلك
 وناولالمقالتحفیزات وغیرھا) التي یستفید و التخفیضاتالجبائیة ( تقییم وإعادة النظر في النفقات -

وكذلك  ،التقییمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وربطھا بتحقیق أھداف قابلة للقیاس وأصحاب
خاصة في مجال التحویالت  ،ید منھا العائالت الجزائریة عموما غنیھا وفقیرھاالتخفیضات التي تستف

وقل مثل ذلك عن  ،غیر مستحقیھاإلى  قسما كبیرا من ھذه التحویالت تذھب أنحیث  ،االجتماعیة
خاصة  ،التأسیس وبسرعة لنظام وطني فاعل للتحویالت االجتماعیة بفیج ،الخدمات العمومیة عموما

( البطاقة الوطنیة  األرضیةھات المعنیة المسؤولة المعطیات لالنطالق في العمل بھذه وقد توفرت للج
  حتى یتم ترشید وتوجیھ ھذه التحویالت االجتماعیة الوجھة الصحیحة لھا . ،الیومتریین)وجواز السفر 

المكلف و ةالضریبی دارةاإلجعلھا صفرا) العالقة المتوترة غالبا بین  أيبذل الجھد لتصفیر ( - 11
  :عن طریق ،بالضریبة

تسریع  –تحسین ظروف االستقبال ( السیما من خالل تحسین جودة الخدمات ،تحقیق اإلنصاف الضریبي -
  .)وغیرھا ...اتجراءتبسیط اإلو وتیرة معالجة الشكایات

مان المساواة في برمجة الملفات التي یجب فحصھا وتقلیص مدة الفحص وتقدیم مبررات مقنعة ض -
 .یحات الضریبیةللتصح
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لعربیة كأصل ولیس اللغة اللغة ا اعتماد( .ریعات الضریبیة والمعلومة وفھمھاالتشإلى  تیسیر الولوج -
 .الجمیع اولمتنوالتواصل لجعل القانون في  تصالوتكثیف آلیات اال ،)الفرنسیة

في شقھا الجبائي  ریةاإلداأن تعمد وزارة المالیة بالتنسیق مع وزارة العدل على تكوین قضاة للمحاكم  -
ذات جودة  أحكامسعیا إلصدار  ،الجبائیة والمكلف دارةاإلللفصل في المنازعات الجبائیة التي تقع بین 

أو  من بین الفواعل في العملیة التنمویة سواء محلیا ياإلدارالن القضاء  ،عالیة وفي مدة زمنیة معقولة
 .نة المستثمرینأوھذا لطم ،وطنیا

  المكلف بالضریبة الفرع الثاني: 
إن ترسیخ روح المواطنة الضریبیة وتعزیز االنخراط التلقائي للمكلفین بالضریبة في المنظومة 

تحقاتھ سیقتضي توفیر ما ذكر أعاله وكل ما یشجع المكلف على التسدید الطوعي لم ،الجبائیة الوطنیة
التنشئة على و عھد اإلھمال أنذلك  ،إن ترسیخ ھذه الروح الجدیدة یتطلب بذل جھد ووقت كبیرین ،الجبائیة

على الدولة دون القیام  واالتكالعلى المطالبة بالحقوق  واالقتصارالالمباالة والتفریط في الواجبات 
إلى  بل انھ میّز الحیاة الیومیة للمواطن منذ االستقالل ،ھذا العھد لم یكن قصیر المدة ،بالواجبات نحوھا

  :وعلیھ یجب ،یومنا ھذا
الواجبات قبل المطالبة بالحقوق  وأداء ،قرار منظومة للتنشئة على روح المواطنة الضریبیةالبد بإ - 1

 .حتى ینشأ سلیما مما أصاب سلفھ ،ھذا بالنسبة للنشء الجدید ،إسھاما في التكالیف العمومیة
یل إذ ال یتعّد معدل التحص ،بالنسبة لواقعنا الحالي وما یمیزه من ضعف في التحصیل الضریبي أما - 2

 %20نسبة تحصیل عرفتھا الجزائر كانت  وأحسن ،سنویا %13أو  %12نسبة  )41(رالضریبي في الجزائ
تتفق وزارة المالیة ووزارة الطاقة  أن :لتجاوز ھذه المعضلة نقترح التاليف ،2015سنویا كانت خالل سنة 

رة االستھالك الثالثي للكھرباء على إدراج الدیون الجبائیة والرسوم العقاریة ورسم رفع القمامة في فاتو
 ،الشركة تستأثر بامتیاز قطع التموین بالكھرباء والغاز عند عدم التسدید أنذلك  ،والغاز لزبائن الشركة

  .یشمل جمیع المكلفین بالضرائب جراءوھذا اإل
 ةتعمد وزارة المالی أنفنقترح  ،أما المقولون ومن على شاكلتھم من أصحاب الحواالت والتحویالت - 3

وذلك بإقرار نسبة مئویة تشمل جمیع  ،جراءإقرار االقتطاع من المصدر أسوة بالموظفین وسائر اإلإلى 
  .من فاتورة الموردأو  اولالمق أشغالالضرائب ذات الصلة بفاتورة التسدید تقتطع من وضعیة 

  : المحیط لفرع الثالثا
أن  ،لمالیة لفائدة المكلفین بالضریبةذات الصلة بالتحویالت ا والھیئات اإلداراتونعني بھ مجموع 

التبلیغ لفائدة القباضات المعنیة  بالتزامبإخضاعھا لعقوبات رادعة في حال إخاللھا  اإلداراتیشّدد على ھذه 
  .عن كل المستفیدین من تحویالت مالیة على مستواھا

  :الخاتمة
كونھا ھي  ،أسیس للضریبةمن مراحل الت األھمھي المرحلة  رأیناإن مرحلة التحصیل الجبائي كما 

حالة السیولة المالیة تمویال لمیزانیة الدولة والجماعات إلى  من الحالة الرقمیة باألرقامالمرحلة التي تنتقل 
. لكن واقع التحصیل الضریبي في الجزائر ة بما كلفت بھ من مھام عمومیةخیرالمحلیة حتى تنھض ھذه األ

الضریبیة بالقسط  دارةاإلساھمت فیھا  ،جملة عواملإلى  رد ذلكوم ،دائما یسجل نسبا ضعیفة رأیناكما 
المكلف  المحیط من تحمیلھما بعضا من المسؤولیة لشعورو وال نعف من ذلك المكلف بالضریبة ،األكبر
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الجبائي وروح المواطنة  الوعي والنعدامالضریبیة  دارةاإلبالضریبة بجملة مظالم تمارس ضده من قبل 
  .الضریبیة

  :اتالتوصی
  منھا: ،ات ضروریةإجراءتسبقھ جملة  أنإن تحسینا في التحصیل الضریبي ال بد 

مكمن الضعف في التحصیل الضریبي مرّده عدم  أنأن یعرف القائمون على المنظومة الجبائیة الوطنیة  -
عام من المجتمع الأو  الضرائب إدارةعونا في أو  االھتمام بالمواطن عموما سواء كان مكلفا بالضریبة

  ألنھ ھو الغایة والوسیلة في نفس الوقت. اإلنسانالتغییر الناجح ھو الذي ینصّب على  أنذلك  ،(المحیط)
تدمج  أنكما ینبغي  ،الضریبیة من سلوكاتھا المنفّرة للتسدید الطوعي للمكلفین بالضریبة دارةاإلأن تعّدل  - 

الجامعي) وفي مراكز  ،الثانوي ،المتوسط ،التعلیمیة (االبتدائي األطوارالمادة الضریبیة في مختلف 
ستحقاق الوطني للنھوض بھ التكوین المھني تنشئة لمشاریع المكلفین بالضریبة على الوعي بھذا اال

  .مستقبال
وان یتجنب المسؤولون أیا  ،یشاھد المواطن ویعیش المردود اإلیجابي لضریبتھ على حیاتھ الیومیة أن -

  مركزیین أو  كانوا محلیین
  .المنفرة لتسدید الضرائب كھدر المال العمومي وتبذیرهو تصرفات المستفزةال

  :الھوامش
 

                                                        
 .156، ص 2008ائر، محرزي محمد عباس، اقتصادیات الجبایة والضرائب، الطبعة الرابعة، دار ھومة، الجز -1
الضریبة: مصدر من مصادر اإلیرادات العامة للدولة تؤخذ نقدا من المكلف جبرا وبصفة نھائیة من دخلھ وأرباحھ التي  -2

حققھا، وذلك بھدف الوفاء بالنفقات العمومیة للدولة، لمزید من التفصیل انظر، الجندي حسني، القانون الجنائي الضریبي، 
  .14، ص 2006لنھضة العربیة، القاھرة، الجزء األول، دار ا

رنا أدیب منذر، مفھوم الضریبة (تعریفھا وأشكالھا)، قسم اإلدارة الھندسیة واإلنشاء، كلیة الھندسة المدنیة، جامعة  -3
  .27، ص 2006- 2005دمشق، 

  .27رنا أدیب منذر، مرجع سابق، ص  -4
في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم  داودي محمد، اإلدارة الجبائیة والتحصیل الضریبي -5

  .17، ص 2006-2005التجاریة والتسییر، تخصص المالیة العامة، جامعة تلمسان، 
-2000بن احمد لخضر، دراسة مقارنة للضریبة والزكاة، مذكرة ماجستیر، معھد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر،  -6

  .26، ص 2001
ناصر محمد والمشاعلة محفوظ والشھوان فارس عطا هللا، الضرائب ومحاسبتھا بین النظریة والتطبیق، الطبعة  لبو -7

  .42، ص 2003الثانیة، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، 
طبیق، الطبعة لبو ناصر محمد والمشاعلة محفوظ والشھوان فارس عطا هللا، الضرائب ومحاسبتھا بین النظریة والت -8

  .42، ص 2003الثانیة، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، 
مكواك عبد السالم، فعالیة النظام الضریبي في الجزائر (دراسة حالة خاصة بقباضة قمار لوالیة الوادي) مذكرة  -9

ة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ورقلة، الستكمال متطلبات شھادة الماستر في العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادی
  .76، ص 2011-2012

  .201محرزي محمد عباس، المرجع السابق، ص  -10
المرسي السید حجازي، مبادئ االقتصاد العام، الضرائب والموازنة العامة، الكتاب الثاني، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  -11

  .78، ص 2000



  التحصیل الضریبي واقع وآفاق                                                                                                                 
  

  

 1095                                                                                                                  مجلة اإلحیاء

                                                                                                                                                                             
12- Christian de lauzainghein- finances publiques (droits fiscal) – 11éme édition-DALLOZ- 

Paris, 2000, p 210. 
 366من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة  386الى 380من القانون المدني، والمواد من  991المادة  -13

 من قانون التسجیل.
بالضریبة واإلدارة الضریبیة واثرھا على التحصیل الجبائي، أطروحة حسام فایز احمد عبد الغفور، العالقة بین المكلف  -14

، 2006لنیل درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
 .124ص 

رة ماستر في الحقوق، تخصص غضیفي عبد الرزاق، ضمانات المكلف بالضریبة أثناء خضوعھ للرقابة الجبائیة، مذك -15
 .6، ص 2014- 2013قانون إداري، جامعة بسكرة، 

تؤسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل «تنص المادة األولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنھ:  -16
 ».كلف بالضریبةاألشخاص الطبیعیین تسمى بضریبة الدخل، وتفرض ھذه الضریبة على الدخل الصافي اإلجمالي للم

شبیطة ھاني محمد حسن، حدود التوازن بین سلطات اإلدارة الضریبیة وضمانات المكلفین، أطروحة ماجستیر، كلیة  -17
 .12، ص2008الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 44المادة  -18
 ة األولى من قانون الرسم على القیمة المضافة.انظر الماد -19
رمضاني لعال، أثر التحفیزات الجبائیة على االستثمار في ظل اإلصالحات االقتصادیة في الجزائر، رسالة ماجستیر،  -20

 .28، ص 2002-2001كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
 .395، ص2007ة والتشریع المالي الضریبي، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، عادل فلیح العلي، المالیة العام -21
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 354لمادة ا -22
الصادرة في  78، المتضمن القانون المدني، ج.ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75من األمر رقم  308المادة  -23

یتقادم االلتزام بانقضاء خمسة عشر سنة، فیما عدا الحاالت التي « ل والمتمم، تنص على ما یلي: ، المعد1975سبتمبر 30
من نفس  312و311- 310-309ورد فیھا نص خاص في القانون وفیما عدا االستثناءات المذكورة في نصوص المواد 

 القانون.
 79، ج. ر عدد 2002المتمن قانون المالیة لسنة ، 2001دیسمبر  22مؤرخ في  21-01من القانون رقم  1-159المادة  -24

 .2001دیسمبر  23الصادرة في 
 من قانون اإلجراءات الجبائیة. 106المادة  -25
الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب المتضمنة أحكام التحصیل الودي  1995ماي 02المؤرخة في  167المذكرة رقم  -26

 للضریبة.
 78، ج.ر عدد 2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30مؤرخ في  10-14م من القانون رق 13لمادة  -27

 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 282، المعدلة للمادة 2014دیسمبر  31الصادرة في 
، 2010- 2009، 3زائرإدري عدنان، التحصیل الضریبي واإلدارة الجبائیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الج -28

 .11ص 
 من قانون اإلجراءات الجبائیة. 3المعدلة للمادة  2015من قانون المالیة لسنة  42المادة  -29
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 2-356المادة  -30
 من قانون اإلجراءات الجبائیة. 144المادة  -31
 والرسوم المماثلة. من قانون الضرائب المباشرة 291لمادة ا -32
 من قانون اإلجراءات الجبائیة. 146المادة  -33
، المتضمن قانون اإلجراءات اإلداریة والمدنیة، ج،ر 2008فیفري  25، مؤرخ في 09- 08من القانون رقم  646مادة  -34

 .2008افریل  23، الصادرة بتاریخ 21عدد 
 ة، المرجع السابق.من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداری 687المادة  -35
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 من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 688المادة  -36
 من قانون اإلجراءات الجبائیة. 146المادة  -37
 .2019أوت  14نقال عن جریدة العربي الجدید الجزائریة لیوم األربعاء  -38
كل المواطنین متساوون «التي تنص على:  6201من التعدیل الدستوري لسنة  78الفقرة األولى والثانیة من المادة رقم  -39

 ».في أداء الضریبة، ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة حسب قدرتھ الضریبیة...
 .1995-ت- ف- م –ج -ت- ت-م –م ع ض -وم 1995- 1368المذكرة الوزاریة المشتركة رقم  -40
 .2016مجلس األمة عند مناقشتھ لقانون المالیة لسنة حسب تصریح وزیر المالیة السید بابا عمي أمام   -41
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WXYZZ[\[]Y^[_`a bYc ]XYbbcd`Y`^a edZ ZYf_[cZ ghX[]Z Z_[d`^ i_`icd^Z _h YjZ^cY[^Z dZ^ 
h`d _bkcY^[_` ^clZ i_\b]dmd nY[ZY`^ Ybbd] o b]hZ[dhcZ n_`i^[_`ZA WdZ e[nn[ih]^kZ 
eXYZZ[\[]Y^[_` bdhfd`^ i_`eh[cd ]XYbbcd`Y`^ o ]Xkipdi d^ o ekbdce[^[_`A qdZ edc`[lcdZ 
bdhfd`^ Zd \Y`[ndZ^dc Yh `[fdYh eh bc_idZZhZ eX[`Z^chi^[_` Y\d`Y`^ ]XYbbcd`Y`^ Yh 
ekic_ipYrd d^ ]XYjY`e_` d^2_h Yh `[fdYh ed ]Y Z_i[Y][ZY^[_` o ^cYfdcZ h` i[^_sd` `kfc_Zka 
`d b_hfY`^ ZX[`^krcdc eY`Z ZY Z_i[k^k d^ id]Y d` ekb[^ ed ZY ckhZZ[^d kehiY^[fd d^2_h 
bc_ndZZ[_``d]]dA t[`Z[a ]X_judi^[n bc[`i[bY] edZ [`Z^Y`idZ kehiY^[fdZ d^ n_c\Y^c[idZ ed ̂ _h^ 
bYsZ dZ^ ]Y nYi[][^Y^[_` ed ]XYbbcd`^[ZZYrd Yn[` ghd ^_hZ ZdZ Ybbcd`Y`^Z ckhZZ[ZZd`^A vY`Z 
id^^d bdcZbdi^[fda [] YbbYcYw^ i]Y[cd\d`^ ghd `_^cd \[ZZ[_` d` ^Y`^ ghd ipdcipdhc dZ^ ed 
bYcfd`[c o \d^^cd d` b]Yid edZ ZsZ^l\dZ ed n_c\Y^[_` `_` Zdh]d\d`^ dnn[iYidZ d^ 
dnn[i[d`^Za \Y[Z krY]d\d`^ kbY`_h[ZZY`^ZA x id^ krYcea y ]he[n[dc z ]dZ ZsZ^l\dZ ed 
n_c\Y^[_` `_hZ Zd\j]d h`d b[Z^d ^clZ bc_\d^^dhZd b_hc cd`ecd ]d bc_idZZhZ 
eXd`Zd[r`d\d`^2Ybbcd`^[ZZYrd b]hZ dcr_`_\[ghd d^ bYc i_`Zkghd`^ b]hZ Y^^cYi^[nA 

{` dnnd^a WY bc[Zd d` i_\b^d edZ YfY`ikdZ Ybb_c^kZ bYc ]XdZZ_c ^dip`_]_r[ghd d^ 
Zi[d`^[n[ghd `_^Y\\d`^ ]XYbb_c^ edZ `dhc_Zi[d`idZ eY`Z ]d e_\Y[`d ed ]XkehiY^[_`| gh[a 
e[Z_`Z|]d dZ^ d` ^cY[` ed j_h]dfdcZdc ]dZ b_Z^h]Y^Z gh[ `_hZ Zd\j]Y[d`^ [\\hYj]dZ| `_hZ 
i_`^cY[`^a d` ^Y`^ ghd ipdcipdhca o `_hZ [`^kcdZZdc ed b]hZ bclZ Yhm k^hedZ bc_eh[^dZ bYc 
id^^d y udh`d Zi[d`id zA Wd bc[`i[bY] ki]Y[cYrd bdc\[Z rc}id Yhm `dhc_Zi[d`idZ dZ^ id]h[ 
ed ]Y \_ek][ZY^[_` eh ^cY[^d\d`^ d^ ]Y \k\_c[ZY^[_` ed ]Y i_``Y[ZZY`id bYc ]d idcfdYhA 
~`d n_[Z ghd ]Y bpYZd edZic[b^[fd eh n_`i^[_``d\d`^ eh idcfdYh ph\Y[` Y k^k Yipdfkda 
]dZ ipdcipdhcZ _`^ \[Z d` b]Yid ]d i_`idb^ ed ]Y `dhc_dcr_`_\[da gh[ i_`Z[Z^d `_` b]hZ 
o i_\bcd`ecd `_^cd idcfdYh \Y[Z o _b^[\[Zdc Z_` h^[][ZY^[_` d` ZYipY`^ id gh[ dZ^ d` 
\dZhcd ed ]Xdnndi^hdc d^ eXh`d \Y`[lcd dcr_`_\[ghd ed id gh[ dZ^ [cckY][ZYj]d _h 
ckY][ZYj]d Yfdi jdYhi_hb ed i_`^cY[`^dZ �kbh[Zd\d`^a ZY^hcY^[_`�A {` id Zd`Za ]Y 
`dhc_dcr_`_\[d b_Z^h]d ghd ]d udh dZ^ ]Y `_c\d eY`Z ^_h^ bc_idZZhZ eXYbbcd`^[ZZYrdA 

qd^^d i_`^c[jh^[_`a gh[ Zd fdh^ bhcd\d`^ ^pk_c[ghd d^ gh[ cdb_Zd Zhc h`d ][^^kcY^hcd 
Zi[d`^[n[ghd cd]Y^[fd\d`^ ckid`^d `_^Y\\d`^ Zhc ]dZ YfY`ikdZ edZ `dhc_Zi[d`idZa Zd 
bc_b_Zd ed bckZd`^dc ]XYbb_c^ ghd bdh^ Yf_[c ]d ]he[ghd2udh eY`Z ]Y ZhZi[^Y^[_` ed ]Y 
\_^[fY^[_` eY`Z h` bcd\[dc ^d\bZa d^ eY`Z ]XYipd\[`d\d`^ ed ]XYbbcd`Y`^ fdcZ 
]XkbY`_h[ZZd\d`^ eY`Z ]XYbbcd`^[ZZYrd eY`Z h` Zdi_`e ^d\bZA qd^ Yc^[i]d kf_ghdcY 
krY]d\d`^ ]Y ghdZ^[_` ed ]X[`^c_ehi^[_` ed ]Y ]he[n[iY^[_` edZ Ybbcd`^[ZZYrdZ eY`Z ]Y 
n_c\Y^[_` edZ d`Zd[r`Y`^Z d` ^Y`^ ghd i_\bk^d`id bc_ndZZ[_``d]]d iYcYi^kc[ZY`^ ]dZ 
nh^hcdZ bcY^[ghdZ ed i]YZZdA 
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