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  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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  مكة -جامعة أم القرى  halim.gaba@gmail.comعبد الحلیم قابة 

  مكة المكرمة –جامعة أم القرى  birem61@yahoo.frعبد المجید بیرم 

  قطر -جامعة حمد بن خلیفة  bbenlahcene@gmail.com  بدران بن لحسن

  قطر –جامعة حمد بن خلیفة  hamichemail@gmail.comعبد الحق حمیش 

  اإلمارات -جامعة الشارقة    adakhan@sharjah.ac.ae  عبد العزیز دخان

  المغرب -جامعة عبد المالك السعدي  rachid1433@yahoo.comرشید كھوس 

  اإلمارات -جامعة العین  rahimaaissani73@gmail.comرحیمة عیساني 

  جامعة قطر bekhouche@qu.edu.qaعبد القادر بخوش 

  المغرب -وزارة التربیة  hamidaitoulahyane@gmail.comحمید آیت أولحیان 

  السعودیة -جامعة نجران  elkhallal@hotmail.comھشام یسري محمد العربي 

  1جامعة باتنة d.aisawi.ahmed@gmail.comأحمد عیساوي 

  قسنطینة -جامعة األمیر عبد القادر  hattim.bey@gmail.comحاتم باي 

  1جامعة باتنة Abdelkrim_2007@yahoo.frعبد الكریم حامدي 

  1جامعة باتنة zaouaga@yahoo.com  بدر الدین زواقة

  1جامعة سطیف abderrezak19@yahoo.frبلعقروز  عبد الرزاق 

  1جامعة باتنة fouadbenabid@yahoo.comفؤاد بن عبید 

  1جامعة باتنة nourabenhacene@yahoo.frنورة بن حسن 

  1جامعة باتنة gherabli.aicha@gmail.comعائشة غرابلي 

  1جامعة باتنة kharzallah@yahoo.frعبد القادر بن حرزهللا 

  جامعة سیدي بلعباس hanifi_andalous@yahoo.frحنیفي  ھالیلي

 1جامعة الجزائر   khelfi66@yahoo.fr وسیلة خلفي

 المحررون المساعدون



  

  5                                                                                                                       مجلة اإلحیاء
 2406-2588الترقیم الدولي اإللكتروني:  4350-1112                                  الترقیم الدولي:

    
  

  2022 جوان - 31 فھرس العدد
  

  الصفحة                                                             الموضوع   
  

  11  التعلیم الشرعي: رؤیة إصالحیة -

  جامعة آل البیت األردن - أ.د/ زیاد خلیل الدغامین

  31  التطبیقات الدعویة لمفھوم الحوافز اإلداریة -

  جامعة أم القرى السعودیة - د/ سھیل محمد قاسم مینق

  53  -دراسة حدیثیة فقھیة -وقت انتھاء أداء زكاة الفطر ـ 

  األردن -وزارة التربیة والتعلیم  -د/ أمین عبد القادر العواطلي 

  69  اإلسالميالوكالة في الزكاة وأحكامھا في الفقھ ـ 

  غردایةجامعة  - د/ باجو مصطفى -الناصر بورورو  

  83  البیع المتالزم دراسة مقارنة بین أحكام الفقھ اإلسالمي وموقف المشرع الجزائريـ 

   جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة قسنطینة - نورالدین بوكردید د/  - محمد عساسي

  101  وأثرھا في الفروق الفقھیّة عند المالكیّةقاعدة المشقّة تجلب التّیسیر  -
  الجزائر -جامعة بن یوسف بن خدة  –كلیة العلوم اإلسالمیة  - رضا منصور

  117  -مناسك الحج أنموذجا - مقاصد التنوع في العبادات -

  جامعة الوادي –معھد العلوم اإلسالمیة  - د/ عماد جرایة -  حكیم لوھابي
  143  الموازنة بین المصالح والمفاسدأثر جائحة كورونا في  -

  1باتنةجامعة  –العلوم اإلسالمیة  كلیة -  أم نائل بركانيد/ أ. - أمال بوخالفي
  163  الوقف النقدي وأثره في التنمیة المستدامةـ 

  1باتنةجامعة  - ةكلیة العلوم اإلسالمی - صلیحة بن عاشورد/ أ. - یوسف صغور

  177  األوسط، وأثره في فتاوى علمائھ المالكیةما جرى بھ العمل في المغرب ـ 

  جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة قسنطینة –عبد المجید خالدي د/  -  عبد الوھاب مرابطین
  199  التكامل المعرفي والفتوى في الغرب اإلسالميـ 

   جامعة الوادي –معھد العلوم اإلسالمیة  - د/ معمر قول -  رحومة محمد العربي

  219  التمكین في األرض في زمن الكورونا من خالل القرآن الكریم: دراسة موضوعیةـ 

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین، فاس المغرب –د/ محمد لفرم 

  257  مقاربة مفھومیة لمصطلح الجھاد بین الدعوة إلى الدین وإظھار الدینـ 

  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  – عبد الباسط دردورد/ 
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      275  تبادل المصّوتات القصیرة في القراءات األربع الّشاّذة الزائدة على العشرـ 

  2جامعة محمد لمین دباغین سطیف  -  د/ جمال كویحل

  جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل - د/ بوزید مومني

  287  سیاق النص بین التأویل والقصدیة في مقاربة النص القرآني -

   كلیة اآلداب واللغات والفنون جامعة الدكتور موالي الطاھر سعیدة - شعبان د/ بھلول

  307  فصاحة الكلمة بین تقعیدات البالغیین واستعماالت القرآن الكریم -

  1باتنةجامعة  -كلیّة العلوم اإلسالمیّة  - السعید بوخالفةأ.د/  - ھشام زایدي

  319  من خالل تفسیره فتح القدیر وجوه التّرجیح اللّغویة عند اإلمام الّشوكاني -

   جامعة الوادي –معھد العلوم اإلسالمیة  - د/ میلود عمارة -  خلیل الزاوي
  331  استدراك الُمّال خسرو على الّزمخشري من خالل حاشیتھ على تفسیر البیضاوي -

  1جامعة باتنة  –كلیة العلوم اإلسالمیة  - أ.د/ عبد الحفیظ ھالل - ھشام بلقاضي

  347  توظیف االتجاه المقاصدي في التفسیر وأثره في التجدید -

  1جامعة باتنة –العلوم اإلسالمیة كلیة  –د/ مسعودة عدوي  -سمیرة بن حمودة 

  365  منھج ابن عاشور في الرد على شبھات الیھود من خالل تفسیره التحریر والتنویر -

   بلقاید تلمسانجامعة أبي بكر  -  أ.د/ الشیخ خلیفي - جیاللي بوتمرة 

روح الحدیثیّة المعاصرة -   381  ..... ممیِّزات الشُّ

  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة  -عبد الكریم مبرك 

  395  األصول والضوابط التربویة والمنھجیة للرد "ابن المواق نموذجا" -

  1باتنةجامعة  -كلیة العلوم اإلسالمیة – د/ سامیة دردوري – محمد علي بوطالبي

  413  نقد مكانة المرأة في الثالوث المسیحي -

  1جامعة باتنة  -كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  - فوزیة شرادأ.د/  -  آمنة فارس

  423  المصطلح الّصوفّي بین المصدر الّدینّي والتّأویل الفلسفيّ  -

   كلیة اآلداب واللّغات، جامعة مولود معمري، تیزي وّزو - حاج بنیردد/ 

  435  -دراسة نظریة  - دور المسجد في تنمیة الوعي البیئي ـ 

  2جامعة محمد لمین دباغین سطیف  - مروان مھداوي

  451  حقوق اإلنسان الثقافیة في الشریعة اإلسالمیة والقوانین الجزائریة ـ

  جامعة تلمسان -كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  - د/ محمد بلعلیاء - الصالح براجل

  469  قیاس شرط اإلمام النَّسائي في سننھ الكبرى في طبقات اإلمام الزھريـ 

  1باتنة جامعة  -كلّیّة العلوم اإلسالمیة  - آسیا علوي د/ –عبد الرؤوف بن حمة 

  491  عوائق الحمایة الدولیة لألقلیات المسلمةـ 

  1باتنة جامعة  -كلّیّة العلوم اإلسالمیة  -أ.د/ جمیلة قارش  – عیسى عقون
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  515  توظیف القواعد الفقھیة في النّوازل المازونیةـ 

  جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان -كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة  -  موالي زیان

  1جامعة أحمد بن بلة وھران  –كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلسالمیة  - أ.د/ رزاق حبیب

  527  في ضوء المتغیرات المعاصرةخصوصیة الجرائم األسریة المستحدثة ـ 

  جامعة محمد بوضیاف مسیلة –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  -  د/ عماد عجابي

  541  .....رؤى أولیة العتماد معاییر اإلبالغ المالي الدولیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةـ 

  د/ صالح حمیداتو -د/ زكریاء دمدوم  – سعد قدیري

  جامعة الوادي  - كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

  557  صیغ التمویل التشاركي (المشاركة والمضاربة) آلیة لتحقیق األمن االقتصادي -

  جامعة عین تموشنت - إسماعیل مراد د/ - د/ھند مھداوي

  571  -رؤیة لسانیة حدیثة  -  النحو الوظیفي والمعنى في مدّونة الفّراءـ 

  المركز الجامعي أحمد زبانة غلیزان –معھد اآلداب واللغات  -  د/ أحمد دحماني

  585  الحجاج اللغوي عند أبو بكر العزاويـ 

  1جامعة باتنة  -كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  –أ.د/ فوزیة شراد  -  د/ زینة بن لحرش

  599  عبدالرزاق عبدالواحدللشاعر  الظواھر األسلوبیة في قصیدة "یا نائي الدار"ـ 

  المملكة العربیة السعودیة -جامعة تبوك  –د/ مجدي بن علي األحمدي 

  613  لعائشة بنور   الرسم الكاریكاتوري للشخصیة الیھودیة في روایة "نساء في الجحیم"ـ 

   2جامعة محمد لمین دباغین سطیف  - د/ سھام خینوش

  625  الھویة الوطنیة ومخاطر العولمةـ 
 سكیكدة 1955أوت  20جامعة  –د/ حمالوي مھتور 

  639  روجیھ جارودي ومشروع حوار الحضارات مقاربة بین المنطلقات واإلمكانیات -

  1جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر  –كلیة العلوم اإلسالمیة  - د/ خدیجة جوادة

  659 فكرة التجدید ومشروع حسن حنفي النھضوي -

  المركز الجامعي آفلو األغواط -  د/ زروقــي ثــامر

  673  تربیة األسرة بین الصحة والمرض ضمن أطر ممارسة المواطنة االجتماعیةـ 

  جامعة محمد البشیر اإلبراھیمي ـ برج بوعریریج -د/ بوجمعة عمارة  -أ/ عشور مكاوي 

  683                مقاربة التمكین المعلوماتي للمرأة: حمایة للطفل من مخاطر المعلوماتیةـ  

  1باتنةجامعة  - الحقوقكلیة  -د/ عتیقة كواشي  –نھاد رحمین 

  697  االلتحاق المبكر بالمدرسة ودوره في ظھور صعوبات التعلم األكادیمیة من وجھة نظر المعلمینـ 

  جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي –كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة  - د/ قالي جنات  -عزوز شافیة 

  711  دراسة میدانیة مستوى المھارات الحیاتیة لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانويـ 

  جامعة البلیدة – أ.د/ بوطغان محمد الطاھر -  أمال بورحلي
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  723  دولة السنغاي أنموذجا مستوى النفوذ والتحكم في المجال بالممالك اإلسالمیة السودانیة:ـ 

  2عبد الحمید مھري قسنطینة  جامعة - د/ حسین بوبیدي

  749  ....حركات الھجرة واللجوء بین دولة الخالفة واإلمبراطوریة البیزنطیةـ 

  جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة قسنطینة– منصف مباركیة

  767  - ھـ) أنموذجا594أبو مدین شعیب (ت-  التصوف في المغرب األوسط زمن الموحدینـ 

  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  - / صالح الدین ھدوشد - سلیمة بن حسن

  781  بلورِة الوعي التّحرري اإلفریقي من خالل (جورج بادمور) و(كوامي نكروما)ـ 

   الجزائر 2جامعة أبو القاسم سعد هللا  -كلیة العلوم اإلنسانیة  - احمد فار

  791  في العصر الوسیط والمصادر الجغرافیةمدینة أشیر من خالل الكتابات التاریخیة ـ 

  جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف - كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  - د/ نعیمة بوكردیمي

  803  1949-1947دور مؤتمر المغرب العربي في تفعیل النضال السیاسي المغاربي المشترك ـ 

  تبسةجامعة العربي التبسي  -جتماعیة واالكلیة العلوم اإلنسانیة  -د/ صالح حیمر  -  عزیزة طرودي
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   :الملخص

یتناول ھذا البحث أبرز مشكالت التعلیم الشرعي، ویھدف إلى تصور الحلول لھا فیما یرجع إلى: الطالب، 
والمدرس، والمقرر الدراسي، والبرنامج األكادیمي، والوسط التعلیمي. وبین سبب إحجام الطلبة عموما عن االلتحاق 

وخلص إلى ضرورة إصالح كل ھذه العناصر، وأول من أسباب نفسیة واجتماعیة وسیاسیة،  ببرامج علوم الشریعة
أسباب اإلصالح استقالل التعلیم عن كل المؤثرات الخارجیة، وإصالح الطالب نفسیاً ومعنویاً، وإصالح المدرس 

مي ضرورات الزمة لعملیة معرفیاً ومنھجیاً وقیمیاً، وإصالح الكتاب المقّرر والبرامج الدراسیة والوسط التعلی
إصالح التعلیم. وسلك البحث المنھج التحلیلي والوصفي، ووقع في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة. وأوصى بضرورة 
  العنایة بالتعلیم الشرعي ورفده بالمتطلبات الالزمة المادیة والمعنویة كي یستأنف وظیفتھ في بناء األمة وتقویة الدولة.

 .الوسط األكادیمي ؛مدرس الشریعة ؛طالب الشریعة ؛تعلیم الشرعي: أزمة الكلمات مفتاحیة
Abstract :  

This research includes the manifestations of the crisis experienced by sharia education in our 
educational institutions, despite holding of many conferences, and authoring a great deal of 
scientific research, articles and books in this context. The causes of this crisis are referred to 
the student, teacher, literature, course plan and the academic program. Furthermore, this 
research illustrates the reasons why the students refuse to enroll in the sharia science program; 
for example, the reasons vary from psychological to social and political reasons. This research 
also shows the necessity of tackling this issue and dealing with its causes. There are many 
solutions to address this problem. First of all, keeping education independent and free from all 
external influences. Secondly Treating the student psychologically and morally and curing the 
teacher's knowledge, values and methodology. Finally, improving the course curriculum, study 
programs and educational community is highly essential to reform the education. In conclusion, 
this research recommends taking care of sharia education and provide it with financial and 
moral requirements in order to rise again. 
Key words: the Crisis of Sharia education; Sharia student; Sharia schooler; Academic 
environmen.  

 :المقدمة
والبرامج  أزمة كبیرة تتمظھر في المقررات والمناھج الدراسیة -الیوم- تعیش علوم الشریعة

األكادیمیة، وفي طرق التدریس، وأزمة أخرى في نوعیة المعلّم والمتعلّم، والطالب والمدّرس، وأزمة ثالثة 
في الوسط األكادیمي واألجواء العلمیة السائدة في المؤسسات التعلیمیة... أّدت كلھا إلى ضعف في نتاج 
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أو مطّلع على العملیة التعلیمیة، بل ال  یدرك ذلك كّل ممارس .مخرجاتھاضعف في تدریس ھذه العلوم، و
أبالغ إذا تنبأت بمستقبل غیر واعد لمخرجات ھذه العملیة إن ظّل ھذا الوضع قائماً، وأّن ھذه المخرجات بما 
ھي علیھ من مستوى بالغ في الضآلة، وتحصیل بالغ في الضحالة بات یشمل معظم مؤسسات التعلیم 

قلت: إّن عملیة التعلیم الشرعي أصبحت بحاجة إلى الدخول في العنایة الشرعي؛ لذلك ال أكون مجازفا إذا 
الحثیثة! یدّل لذلك مستوى التحصیل العلمي لمخرجات التعلیم بمراحلھ الثالث: البكالوریوس، والماجستیر، 
والدكتوراه. وكیف یمكن أن نتخیل مستوى البحث العلمي حین یكتب طالب رسالة علمیة بمستوى درجة 

بل إّن بحثا علمیاً یھدف صاحبھ إلى الترقیة إلى  یر لتكون أولى نتائجھ أّن الشیطان عدو لإلنسان!!الماجست
، وأّن إفشاء رتبة "أستاذ مشارك" كانت بعض نتائج أبحاثھ: أّن أسماء سور القرآن كانت بتوقیف من النبي 

  حایا!!تھ" وعدم استبدالھا بغیرھا من التالسالم یكون بتحیة اإلسالم المعروفة "السالم علیكم ورحمة هللا وبركا
نعم، التعلیم الشرعي یواجھ أزمة متعّددة الجوانب تشمل عناصر العملیة التعلیمیة كلھا، ابتداء بالطالب 
ومروراً بالمدرس وانتھاًء بالوسط األكادیمي. إضافة إلى المادة العلمیة التي تدرس في علوم الشریعة ھي 

ألزمة، ففي علوم القرآن والتفسیر أصبحت عملیة التدریس مقتصرة على حفظ األخرى تمثل جانباً من ا
أقوال السابقین، ولیس باإلمكان تجاوز ما قالوه وما سطروه! وفي علوم الحدیث ظّل البحث قائماً في أحوال 

ي سلف فالرجال جرًحا وتعدیالً، وضبطاً وتوثیقاً، وتحّولت علوم اآللة وأدواتھا إلى غایة! وحفظ أقوال ال
من بعث المعتزلة من قبورھم للرد علیھم، وإحیاء  -كذلك -علم العقیدة فریضة على كل طالب وطالبة، وال بّد 

الفرق المیتة للتنكیل بھا على صعید النقد العلمي... وبمعنى آخر ھیمن تراث األّمة على عقول أبناء الجیل 
ذة علم الحدیث:" لو اكتفى الطلبة بدراسة بقضھ وقضیضھ، وغثّھ وسمینھ، حتى سمعت من یقول من جھاب

فتح الباري لما كان ھناك داع لدراسة مواد أخرى، ففي الفتح الغنیة والكفایة"، وفي ھذا تغییب للطالب عن 
واقعھ وواقع مجتمعھ، وواقع أمتھ، ویظھر أّن القاسم المشترك األعظم في منھج تدریس علوم الشریعة ھو 

ا، وانكفاؤھا عن مواجھة التحدیات التي تعصف باألمة! والمقّررات الدراسیة غیابھا عن واقع حیاة دارسھ
ما ھي إال صدى لما ورد في كتب التراث الفقھي والعقدي والتفسیري والحدیثي،  -في كثیر منھا -الحدیثة 

فتعیش الحاضر بعقلیة الماضي وطریقة تفكیره، ولیس المشكلة في الماضي قطعاً، إنّما ھي في الحاضر 
  العاجز الذي یشمل ركني العملیة التعلیمیة: الطالب والمدرس.

لقد شھدنا زماناً كان فیھ تراث األمة یحظى باحترام فوق العادة، وكان ھذا الوضع مستنكراً عند 
بعضھم بوصفھ معّوق نھضة وانطالق حضارة، ویا لیت ھذا التراث ظّل یحظى بالعنایة واالحترام عند 

م من ثار علیھ، وتمّرد على أدبیاتھ مع إفالس وفقر مدقع في طرح البدیل! وبات ال أبنائھ، بل وجدنا الیو
یعرف البخاري وال مسلماً، وإن سألتھ عن صاحب األم والرسالة استغرق في تفكیر عمیق لیقول بعدھا: ال 

  ء!أدري! وھذا تحّد خطیر یقطع خلف ھذه األمة عن سلفھا، ویقودھا نحو جھالة جھالء، وضاللة عمیا
أضف إلى ذلك، جملة التحدیات المعاصرة التي تواجھھا ھذه العلوم، ومن أبرزھا تلك الخطة الممنھجة 
التي تمارس من أجل تجفیف منابع العلم الشرعي ضمن حملة كبرى لتجفیف الحّس الدیني بدعاوى باطلة 

المي الدیني في العالم اإلس مزیفة كاإلرھاب وغیره، وقد قامت دعوات علنیة عالمیة تدعو إلى تغییر التعلیم
وتطویره لیتواكب مع روح العصر ومتطلباتھ المرسومة من ذوي أصحاب القرار والھیمنة، وإنشاء مراكز 
متخصّصة تراقب ذلك، بل تعالت صیحات في أوروبا تطالب بتعدیل نصوص القرآن الكریم نفسھ! ناھیك 

  ما یریدون!عن مخططات تھدف إلى إعداد مشایخ یصنعونھم صناعة وفق 
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لذلك، یبدو واضحاً للعیان تراجع أعداد الطلبة الذین یدرسون الشریعة في الجامعات عن سبق عزیمة 
وإصرار وإرادة حّرة. وإذا ما قّدر لھذا الوضع أن یستمر، فإّن نتائجھ الكارثیة ستدفع األمة إلى مستنقع 

  الجھالة ومستودع الضاللة.
الحقیقیة التي تعاني منھا علوم الشریعة وكلیاتھا، على أنني لم أر ویھدف ھذا البحث إلى بیان األزمة 

من كتب فیھ من ھذه الوجھة، أو خطّ فیھ رسالة علمیة، أو سلّط الضوء ونحا باتجاھھا، عدا أعمال مؤتمرات 
  أعدت أوراقھا على عجل، مثل:

الجامعات" والذي نظمھ المعھد "علوم الشریعة في  . المؤتمر العالمي الذي عقد في عّمان بعنوان:1
بالتعاون مع جمعیة الدراسات اإلسالمیة وثالث جامعات رسمیة ھي:  1994العالمي للفكر اإلسالمي سنة 

األردنیة والیرموك ومؤتھ. وتضمن بحوثا عن واقع تدریس علوم الشریعة، والحاجة إلى تطویرھا، ومعاییر 
قترحات لتدریس بعض المواد. وتمخض المؤتمر عن أن اختیار مدرسي علوم الشریعة وطالبھا، وقدمت م

أسباب األزمة ترجع في الغالب إلى المحتوى التدریسي، وتموضع المشكلة في المنھج والمقرر، وھو خالف 
  بحثنا ھذا.
. مؤتمر عالمي حول التعلیم الشرعي وسبل ترقیتھ عقد في الدوحة بتنظیم االتحاد العالمي لعلماء 2

. قّدم فیھ سبعة عشر بحثاً تدور حول التجارب العملیة والمشروعات الفكریة، وھدف 2016المسلمین عام 
والسلبیات في المدارس الشرعیة التقلیدیة والمدارس المعاصرة للوصول إلى مشروع  اإلیجابیاتإلى بیان 

علمي قابل للتطبیق یبین فیھ كیفیة االرتقاء بالطالب والمعلم، والمنھج والمقررات، وكان من أھدافھ مواصلة 
  .)1(البحث لتقدیم مشروع متكامل بھذا الخصوص

تطویره، وھو مؤتمر علمي عقدتھ جامعة النجاح الوطنیة . مؤتمر عالمي حول التعلیم الشرعي وسبل 3
. دارت بحوثھ حول: تطویر تدریس علوم الشریعة، وتطویر كلیاتھا، وحاجة 2017فلسطین سنة  -في نابلس

كلیات الشریعة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، والوقف وأثره في دعم التعلیم الشرعي، والتحدیات 
ت الشریعة، ودور كلیات الشریعة في الحیاة العامة، وسمات طالب الشریعة...، والصعوبات التي تواجھ كلیا

والذي اتفقت علیھ ھذه البحوث ھو أّن كلیات الشریعة تتعرض لھجمات محلیة ودولیة لتفریغھا من محتواھا، 
  وتجریدیھا من مھماتھا.

یة قیم في ُعمان، ونظمتھ كل. مؤتمر عالمي حول: العلوم الشرعیة: تحدیات الواقع وآفاق المستقبل، أ4
. تناول موضوع الفتاوى الشرعیة واالجتھاد واستثمار الوقف، ومقاصد 2018العلوم الشرعیة في نھایة عام 

الشریعة، والعلوم الشرعیة واألمان الحضاري، والعلوم الشرعیة وسبل االستجابة لمتطلبات العصر، 
  ومتطلبات الواقع. 

ابھا األزمة ومظاھرھا وأسھموا في التنظیر لحل بعض جوانبھا، . وھناك كتب مفردة تناول أصح5
أبو الحسن الندوي كتب بعنوان: الطریقة المثلى إلعداد خریجي الجامعات اإلسالمیة، نشرتھ مكتبة الھدایة ف

، وعبد الوھب طویلة كتب عن اإلسالمیة. وحسن مال عثمان كتب عن طرق تدریس المواد الدینیة 1413
التربیة اإلسالمیة وفن التدریس، وزین الدین محمد كتب عن تدریس الحدیث النبوي. وخالد الصفدي مع عبد 

 الرحمن حللي كتبا عن أزمة التعلیم الدیني في العالم اإلسالمي... 
موالً، بأبعاد أكثر ش لكن دراستنا ستتجاوز ھذه المكتوبات لتشیر إلى جوانب األزمة القائمة لإلحاطة

وھي غیر تلك األزمات التي مضى علیھا نحو عقدین ونصف من الزمان حین انعقد المؤتمر األول لھذا 
المقصد. محاولین وضع منظور یسھم في حّل بعض مظاھر ھذه األزمة، أما حّل األزمة كلھا فذاك شأن 
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ستقالل حقیقي، وإرادة حّرة، وعزیمة قویة اشتد فیھ الخطب واتسع فیھ الرقع على الراقع! فال حّل إال با
  تمتلكھا األمة لتصلح شأن تعلیم أبنائھا! 

  وستقع ھذه الدراسة في خمسة مباحث وخاتمة.
  : األزمة القائمة في اإلحجام عن دراسة علوم الشریعة المبحث األول
  : اإلصالح النفسي لطالب علوم الشریعةالمبحث الثاني
 س علوم الشریعة: مؤھالت مدرالمبحث الثالث
  : المناھج والمقررات الدراسیةالمبحث الرابع

  : الوسط التعلیميالمبحث الخامس
 : وتشتمل على أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة.الخاتمة

 

  األزمة القائمة في اإلحجام عن دراسة علوم الشریعة: المبحث األول
علوم الشریعة إلى عضو ھیئة التدریس یصعب أن نعید كل األسباب الكامنة وراء ضعف مخرجات 

وإن كان یشكل بعض األزمة. كذلك، الوسط العام واألحوال المحیطة بتدریس ھذه العلوم، أضف إلى ذلك 
المناھج والمقررات الدراسیة... كل ھذه األسباب أّدت إلى حالة من التأزم في مخرجات العملیة التعلیمیة 

قّوة تلك األزمة المتمثلة في اإلحجام عن دراسة علوم الشریعة! الشرعیة. وأھم تلك األزمات وأكثرھا 
  والطالب ھو الحلقة األولى من حلقات التأّزم، ولنوضح ذلك بشيء من التفصیل:

الطالب من حیث تكوینھ النفسي والمعرفي یشكل األزمة األولى مع أنّھ عماد العملیة التعلیمیة برمتھا، 
لبة علوم الشریعة كثیرة تتوزع على مختلف أنشطة الحیاة ومیادینھا، لكن اإلحباطات التي یعاني منھا ط

واألحوال االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والبطالة، وقلّة الوظائف، واعتماد الطالب لسّن متأخرة على 
تدفع  لنفقة والدیھ أو إخوتھ حتى بعد التخّرج، ومن ثّم انعدام األمل والطموح في المستقبل... كل تلك األحوا

إلى تشكیل نفسیة الطالب، وإذا كان ھذا شأن نفسیة محبطة تطلب العلم، فإّن روح المبادرة واإلبداع والقدرة 
على متابعة قضایا العلم ستكون واھیة واھنة، بات المھم لدى الطالب أن یبحث في سوق التعلیم عن رخصة 

جتماعي في الحیاة. ومن شان ھكذا عمل تمكنھ من الحصول على وظیفة یمارس من خاللھا نشاطھ اال
مخرجات ونفسیات أن تحطّم أقوى سالح تملكھ األمم والمجتمعات، أعني: سالح العلم والمعرفة! وأخطر 

  ما في ھذه النفسیة أن یتحول العلم لدیھا من كونھ رسالة إلى كونھ وظیفة وسبب رزق!
اره األول للدراسة نحو علوم الشریعة ولذلك، فإّن خریج الثانویة العامة ال یوّجھ بوصلتھ في اختی

ابتداء، ولیست كلیات الشریعة ھي ھدفھ األول، إال بعد أن تستنفد كل الخیارات أمامھ، عندھا ال مانع عنده 
من حمل رخصة عمل في الشریعة. ولو تم االطالع على طلبات التقدیم للدراسة في الجامعات التي تعبر 

بة ضئیلة جّداً كان خیارھا األول دراسة الشریعة ال تتجاوز في أحسن بصدق عن خیارات الطلبة لوجدنا نس
)، من مجموع الطلبة المتقدمین بعشرات %2األحوال وأقصاھا وبقطع النظر عن المعدل اثنین بالمائة (

اآلالف إلى ھیئة القبول الموحد في األردن. والجدول اآلتي یوضح النسبة الحقیقیة للطلبة الراغبین بدراسة 
  .)2(شریعة من الذكور واإلناث، وكانت دراسة الشریعة ھي خیارھم األول عند تقدیم الطلباتال
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مجموع   العام الدراسي
 الطلبة

  المتقدمین

عدد 
  الذكور

مجموع   عدد اإلناث
  الراغبین

الحد األدنى 
لمعدل الثانویة 

  العامة

  النسبة المئویة
  لمجموع الراغبین

2016-2017  33728  223  432  655  65 %  0.02 % 
2017-2018  36829  54  160  214  80 %  0.006%  
2018-2019  42779  160  328  488  75 %  0.01%  

  
  وبناًء على ھذه المعطیات یمكن تسجیل المالحظات اآلتیة:

یالحظ أنّھ كلما ارتفع معدل القبول لتخصص الشریعة تقّل نسبة الراغبین في دراسة ھذا التخصص، فلما  -1
حین ارتفع المعدل  %1تقریبا. وقلّت ھذه النسبة إلى  %2كانت نسبة الراغبین  % 65كان معدل القبول 

؛ مما یعني أّن ذوي المعدالت المتوسطة %80حین أصبح المعدل  %.0060؛ وانكمشت إلى %75إلى 
 والضعیفة ھم الذین كان خیارھم األول دراسة الشریعة في األعم األغلب.

لشریعة من اإلناث یبلغ ضعف العدد الراغب في دراستھ من الذكور تقریباً؛ إّن عدد الراغبین في دراسة ا -2
حیث بلغ عدد  %80وكلما ارتفع المعدل تزداد نسبة اإلقبال من اإلناث، یتضح ذلك حین كان معدل القبول 

 اإلناث ثالثة أضعاف عدد الذكور تقریباً. 
 ھل سجلوا فعالً في ھذا التخصص؟ ھؤالء تم إعالن قبولھم في التخصص الذي یرغبون بھ، لكن -3
ھذه األرقام ال تعني أّن ھؤالء ھم المقبولون فقط في تخصص الشریعة، فقد حرم المعدل كثیراً من الطلبة  -4

الذین یرغبون بدراسة تخصصات أخرى، فلما أوصدت أبواب تلك التخصصات في وجوھھم تحّول بعضھم 
ظھر أزمة خطیرة، إذ كیف یتفاعل من كان ھذا وصفھ مع إلى دراسة الشریعة فازدادت أعدادھم! وھذا م

"اعلم أّن كثیراً من النّاس یقضون السنین الطِّوال  علوم الشریعة، وكیف سیبدع فیھا، وقدیماً قال علماؤنا:
في تعلُّم العلم، بل في علٍم واحد، وال یحُصلون منھ على طائٍل، وربّما قَضوا أعمارھم فیھ ولم یرتقوا عن 

ري. أحدھمالمبتدئین، وإنّما یكون ذلك ألحد أمرین: درجة ا : عدم الذكاء الفطري، وانتفاء اإلدراك التصوُّ
 ،)3(»: الجھل بطُُرق التعلیم، وھذا قد وقع فیھ غالب المعلّمینوالثانيوھذا ال كالم لنا فیھ وال في عالجھ. 

بل عّد بعضھم أھم سبب لضعف خریجي الشریعة عدم إقبال األذكیاء على دراسة علوم الشریعة، وسوء 
 .)4(مناھج التعلیم وطرق التدریس"

الطلبة الذكور ھم الخطباء وأئمة المساجد والدعاة إلى هللا فلو أحصینا الذي رغبوا بدراسة الشریعة منھم  -5
) 437دد متواضعاً إلى حدّ كبیر، فقط أربعمائة وسبعا وثالثین طالباً (في السنوات الثالث الماضیة سنجد الع

یرغبون بدراسة الشریعة بحق، وھو اختیارھم األول. وھذا العدد ال یلبي وال یفي بحاجات سوق العمل من 
 معلمین وأئمة وخطباء ووعاظ!

ا ھم في الثانویة العامة، فكلمإّن نسبة الراغبین في دراسة الشریعة تتناسب أعدادھم عكسیاً مع معدالت -6
لربما  %85ارتفع المعدل قلّت النسبة، وكلما نقص المعدل زادت النسبة، ولو افترضنا ارتفاع المعدل إلى 

) وسیكون % 0.001تجد عدداً محدوداً جداً ممن یرغب بدراسة الشریعة ال تتجاوز نسبتھ الواحد باأللف(
 جلّھم من اإلناث.

 خرى یمكن إجمالھا في اآلتي:أضف إلى ذلك أسباباً أ
ضعف االلتزام والوازع الدیني، أو ضعف التدین بصفة عامة عند كثیر من الناس، أو ضعف التربیة  -1

اإلسالمیة في البیوت المسلمة، مما یحّد من الرغبة بدراسة ھذا التخصص، فالناس ال تھیّئ أبناءھا وال 
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بن عالمات الذكاء والنبوغ سھر علیھ أھلھ وبذلوا لھ تغریھم بدراسة علوم الشریعة، وحین یظھر على اال
جّل عنایتھم، ونذروه لیدرس الطب أو الھندسة أو الصیدلة أو علوم الطیران... یستخسرون أن یذھب تعب 
أبنائھم سدى!! ولو رغب األول في الثانویة العامة في الفرع العلمي مثالُ بدراسة علوم الشریعة لمنعھ 

 ربما وصفھ بالجنون!! المجتمع من ذلك، ول
المكانة االجتماعیة الحالیة والمستقبلیة لخریج الشریعة، حیث ینظر إلیھا المجتمع على أنھا مكانة  -2

متواضعة؛ ألّن وظیفة الخریج إما أن تكون إمام مسجد وخطیب جمعة، أو معلّم مدرسة، أو موظفاً في 
ة مجردة من كثیر من الحوافز. والتعلیم في بعض الدوائر الحكومیة، وھي وظائف ارتبطت برواتب ضعیف

زماننا أصبح ینظر إلیھ على أنھ مھنة واستثمار وتجارة، ولیس رسالة حضاریة ترقى باألمم والمجتمعات، 
ولوال أّن معدل الثانویة العامة یشكل عائقاً أمام رغبات الناس، لكانت غالبیتھم تطمح إلى دراسة تلك 

لیاً مریحاً كالطب والھندسة ودكتور الصیدلة وغیرھا. ھذا الھدف المالي التخصصات التي تدّر دخالً ما
االستثماري الذي تحول بھ التعلیم إلى سلعة ھو الذي یحكم قرار الطالب وأھلھ حین یختارون نوع 

 التخصص الذي یرغب بدراستھ، فضال عن حظوة أصحابھ بمكانة اجتماعیة محترمة. 
إلعالم أسھمت في عملیة تشویھ متعّمد لعلوم الشریعة وعلمائھا وطلبتھا، أضف إلى ذلك أّن بعض وسائل ا -3

، وتحوم قریباً منھم، وتتھم )5(ومّوال اإلرھاب وإیقونتھ تترّدد على ألسنة كثیر من العلمانیین واللیبرالیین
عش "دا بعنوان:كلیات الشریعة بأنّھا مصدره، بل ھناك من اشتط بھ القلم، وجنح بھ الوھم فسطّر مقاالً 

. وألجل ھذه األوھام )6(تمتلك كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة"، و"أّن كلیة الشریعة ھي جزیرة داعش"
والظنون یطالبون بتجفیف منابعھ كما یزعمون، ولذلك تنظر إلى كلیات الشریعة بعین الریبة. وألجل ھذا 

بانیھا لم تتطور منذ إنشائھا، والتعیینات فیھا التخّوف ال تحظى كلیات الشریعة بأي عنایة أو رعایة فم
 تضیق إلى أبعد الحدود بعیداً عن المعاییر العلمیة! 

من أسباب اإلحجام عن دراسة علوم الشریعة افتقاد دراستھا إلى حوافز مادیة أو معنویة تغري بدراستھا،  -4
وھذا ما یفّت في عضد طلبة علوم  فال من حیث الدخل مجدیاً، وال من حیث المكانة االجتماعیة مرموقاً،

الشریعة، فوظیفة الدارس لعلوم الشریعة وظیفة ذات امتیازات وحوافز ضعیفة جداً بخالف التخصصات 
ال تمكن من  -على رأي بعضھم –األخرى، مما یعني عزوف الطلبة عن دراسة ھذا التخصص، فالشریعة 

 عیش رغید، وحیاة مریحة، في نظرھم!
مة لیست ذاتیة المنشأ في األعم األغلب، فال یمكن إھمال المؤثرات الخارجیة التي غیر أّن ھذه األز

تتبناھا القوى العظمى التي تفرض سیاسات تعلیمیة مرتبطة بمساعدات مادیة تقدم ألدواتھا في بالد العالم 
ى ھدم ثالث "عمدت أول ما عمدت إل اإلسالمي لتقزیم تدریس علوم الشریعة، ویرى الجندي أّن ھذه القوى:

دعائم من كیان األمة تلك ھي: حجب الشریعة اإلسالمیة في نظام الحدود، وتغییر نظام االقتصاد بفرض 
الربا، ثم كانت خطتھ الماكرة في تغییر مناھج التربیة والتعلیم، وإخراج القرآن واإلسالم من ھذا البناء 

ه لترابط بین القیم وأخالقیة أسلوب الحیاة. وحشوالثقافي، وتفریغھ من روح اإلیمان با�، ومنھج التكامل وا
. ولذلك كانت )7(بروح المادیة والتمرد على هللا، والثورة على القیم الروحیة والخلقیة، وعبادة الجسد والمادة"

في اتخاذ قراراتھا ھي بدایة الطریق إلصالح عملیة التعلیم من ألفھا إلى وحریتھا الدعوة إلى استقاللیة األمة 
 یائھا.
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  اإلصالح النفسي لطالب علوم الشریعة: المبحث الثاني
إذا لم یكن طالب علوم الشریعة ذا رغبة حّرة، شغوفاً مولعاً بحب القرآن وعلومھ، والسنة وعلومھا... 
فلن یبلغ الذروة في العلم، ولن یقاربھا، فإّن المطلوب من الناحیة النفسیة إرادة حازمة ورغبة جامحة في 

العلم ھي حصیلة تربیة بیتیة ومدرسیة عمیقة، واالنطباع العام أّن أغلب طلبة علوم الشریعة یفتقرون طلب 
إلى مثل ھذه اإلرادة والرغبة. أضف إلى ذلك ضعف الھمة وضعف االلتزام عند كثیر منھم، وھذا ما یدعو 

ة فحسب، نھ وبین علوم الشریعإلى التفكیر في اإلصالح النفسي للطالب، لیس بردم الھّوة، أو رأب الصدع بی
بل بحّب ھذا العلم حبّا یؤھلھ لإلبداع والتفّوق فیھ. وھذه قضیة تستوجب العنایة في وقت مبكر جداً، یسھم 
في بنائھا جھات عدیدة ابتداًء بتوجیھ الوالدین، مروراً بالمعلم القدوة، والصحبة الطیبة، والقرابة الصالحة، 

والفضیلة، وانتھاًء بالمجتمع والدولة التي ینبغي أن توفر األجواء الالزمة  والجیرة الخیّرة، وأھل العلم
  والحوافز المناسبة لطلبة علوم الشریعة؛ فھم معاول بناء مھمة في حیاة األمة والمجتمع، ھذا كلھ من جھة.

خذ أومن جھة أخرى إصالح ھذا األمر بإصالح عالقة الطالب بكتاب هللا تعالى من حیث مسؤولیتھ في 
ھذا الكتاب بقّوة، وحدود فھمھ وااللتزام بھدیھ. وقد تقّرر في ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم معاني مھمة 
یحتاجھا كل من یقبل على كتاب هللا متفھماً أو متعلّماً، ومن ھذه المعاني ما یرجع إلى طالب العلم نفسھ، 

ي یتفھمھ ویتعلمھ، وبمعنى آخر، كیف لطالب ومنھا ما یرجع إلى موقع القرآن الكریم في نفسھ صاحبھ الذ
 علوم الشریعة أن ینظر إلى كتاب هللا تعالى. ولنتناول ھذا األمر في مطلبین اثنین:
  المطلب األول: الحالة النفسیة الحاكمة للطالب في عالقتھ بالقرآن الكریم

 تعالى أراد بھ خیراً في في نفسھ أن یكون كبیراً، واستشعاره الدائم أّن هللا شأن طالب علوم الشریعة
ولشأن ھذا  ،)8("من یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین..." الحدیث حین قال: دراستھ لھذا الدین، كما أخبر 

  .)9("اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویل" ابن عباس بدعوة صالحة حین قال: وقیمتھ وأثره خّص النبي  العلم
جامحة وحّب كبیر لطلب ھذا العلم، وفي كالم علمائنا وسلوكھم المثل وینبغي أن تتولّد لدیھ رغبة 

الطیب والقدوة الحسنة، فقد قال الشافعي رحمھ هللا: حق على طلبة العلم بلوغ غایة جھدھم في االستكثار من 
علمھ، والصبر على كل عارض دون طلبھ، وإخالص النیة � تعالى في إدراك علمھ نًصاً واستنباًطاً، 

.  وقد سئل الشافعي رحمھ هللا: كیف )10(رغبة إلى هللا تعالى في العون علیھ، فإنّھ ال یُدَرك خیٌر إال بعونھوال
  .)11(؟ قال: طلب المرأة المضلّة ولدھا ولیس لھا غیرهللعلمطلبك 

فإذا أخلص الطالب في حّب العلم، وقصد بذلك وجھ هللا تعالى، وحرص على أن یتفقّھ في دین هللا، 
یكون قد ارتقى نفسیاً، وتأھّل معنویاً لیفھم كالم هللا تعالى، ولعّل ھذا ما ینبغي أن یتمتع بھ طالب العلم فإنھ 

على  من صفات نفسیة، فاختیاره ھو أفضل اختیار وأوفقھ، وعلمھ بدین هللا ھو أرفع العلوم وأنفعھا، وبناءً 
عف، خصوصاً ضعف الھوى والشھوة ذلك، ینبغي أن یجّرد نفسھ لھذا المقصد، وینقي نفسھ من كل ض

وغیرھا، فإن كان نقیاً انعكست أنوار القرآن على قلبھ، وتجّلت في سلوكھ، قال الزركشي رحمھ هللا: اْعلَْم 
ْنیَا،  أَنَّھُ َال یَْحُصُل لِلنَّاِظِر فَْھُم َمَعانِي اْلَوْحِي َوَال یَْظھَُر لَھُ أَْسَراُرهُ َوفِي قَْلبِِھ بِْدَعةٌ أَْو ِكْبرٌ  أَْو ھًَوى، أَْو ُحبُّ الدُّ

یَماِن، أَْو َضِعیُف التَّْحقِیِق، أَْو یَْعتَِمُد َعلَى قَوْ  ٍر لَْیَس عِ أَْو َوھَُو ُمِصرٌّ َعلَى َذْنٍب، أَْو َغْیُر ُمتََحقٍِّق بِاْإلِ ْنَدهُ ِل ُمفَسِّ
 .)12(َمَوانُِع بَْعُضھَا آَكُد ِمْن بَْعض"ِعْلٌم، أَْو َراَجٌع إِلَى َمْعقُولِِھ، َوھَِذِه ُكلُّھَا ُحُجٌب وَ 

وإذا كان وصول الطالب إلى ھذا المستوى من التھیئة واإلعداد النفسي ضرورة مھمة من ضرورات 
دراسة علوم الشریعة وتلقیھا، فإّن كلیات الشریعة معنیة بتوفیر البیئة الالزمة، أو إیصال الطلبة إلى ھذا 

ي یخّصص لھذا المقصد، أو عبر خطاب عام، ونھج متّبع تسلكھ تلك المستوى النفسي عبر مقرر دراس
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الكلیات لغرس قیم العلم وحّب العلم في نفوس الطلبة، وعدم االكتفاء بتلقین الطالب معلومات متنوعة في 
 علوم الشریعة، وھو غیر مؤھل لحملھا، أو ثمة حواجز نفسیة تحول دون تفاعلھ معھا.

  الحاكم لعالقة الطالب بالقرآن الكریمالمطلب الثاني: التصّور 
إذا استقّر مبدأ تعظیم القرآن في نفس الطالب وأصبح قیمة علمیة وسلوكیة، فإّن مما ال شّك فیھ أن 
ینعكس إیجاباً على فھم كتاب هللا تعالى، فمن أحّب القرآن تنّور قلبھ، وانشرح صدره لھدیھ وتفھّم معانیھ، 

یترتب علیھا من رغبة ماّسة، وحاجة ملّحة تتولّد عنده لتفھّم تلك المعاني.  وھذه مسألة یصعب إھمالھا، لما
خیركم " وینطق الرسول بالصدق والحق حین یبین مكانة طالب علم القرآن فیصفھ بأنّھ خیر الناس، فیقول:

مفردات  ؛ ألّن علوم الشریعة ومعارفھا وھدایاتھا تشكل منھج التعامل الحق مع)13(من تعلّم القرآن وعلّمھ"
الوجود كلھ: منھج التعامل الحّق مع هللا الخالق الحّق، ومع الكون المخلوق بما فیھ من إنسان وحیوان، 
وأرض وسماء، وزمن وھواء، وماء وأشیاء تمأل الطبیعة والكون، فبالقرآن الكریم یتعلم كّل ھذا ویعلّمھ 

األمة ستجنى ثمار ھذا النوع من التعلیم بأسرع ما الناس، فإذا ما استقام التعلیم واستوى على ھذا النھج، فإّن 
یمكن! إنھ لم یجن على األمة الیوم سوى ھذا النھج العلماني التجھیلي في التعلیم الذي أورثھا مآسي كثیرة، 
وأخضعھا لمصائب عدیدة، فأنتج أجیاالً ضیّعت األمانة واألخالق والقیم فضاع العباد، وضاعت البالد، 

بالناس، واستشرى الفساد الذي بّدد مقدرات األمة وخیراتھا، فأتلف تلك المقدرات دون وضاقت سبل العیش 
  أن تحّصن األمة مكانتھا العلمیة والحضاریة بین األمم!

على أحد أصحابھ حین ذكر عنده وھو شریح الحضرمي، فقال في شأنھ: "ذاك رجل  لقد أثنى النبي 
 -أي: ال ینام عن القیام بھ، وال یغفل عنھ تالوتھ، وھذا مدح لھ، خاّصة وأّن شریحاً  ،)14(ال یتوّسد القرآن"
. وھذا یعني أّن متعلّم القرآن متعلّق بحبھ، والقیام بھ، ) )15 من أفضل أصحاب رسول هللا -كما ذكر العلماء

ج إنساناً ع القرآن سینتوھو بعد نفسي یبین مدى ارتباط قلبھ ونفسھ بالقرآن الكریم، وتحقیق ھذا البعد م
مستقیماً أمیناً صادقاً عفیفیاً طاھراً نقیاً تقیاً متعاوناً محباً للخیر، كارھاً للشّر، ال یخون، وال یغدر، وال یأكل 
الحرام، وال یسرق، وال یزني، وال یبیع األوطان، مخلصاً لدینھ وأمتھ ووطنھ! وعلى ھذه الحالة ینشأ العلم 

 ماره. الصحیح ویؤتي أكلھ وث
القدوة المثلى، واألسوة الحسنة، المعلم األول لإلنسانیة خطوة مھمة تتعلّق بضرورة  ویبین الرسول 

حین كان یقوم اللیل یرّدد آیة واحدة، أو حین یقرأ سوراً عدیدة في  فھم القرآن والحیاة بھ، ویفّسر سلوكھ 
ظھر شّدة تعلّقھ بالقرآن الكریم، فقد قرأ سور: البقرة وآل عمران ركعة واحدة، بتلك القّوة النفسیة التي ت

. وھو تعلّق إذا ما ھیمن على )16(والنساء في ركعة، ال یمّر بآیة رحمة إالّ سأل، وال بآیة عذاب إالّ استجار
ي ھ فقلب طالب العلم، فإنھ یولّد عنده إرادة وھّمة، وعزیمة قویّة في تعلّمھ ودراسة علومھ، وھو سبب وجی

  نجاح العملیة التعلیمیة.
إّن ھذه العالقة تتأسس على مبدأ التلقي واالنقیاد، أو التفاعل البصیر مع آیاتھ وبیناتھ، تفاعالً تظھر 

لى : مكث عآثاره في الواقع المعیش لطالب العلم، فحین یروى عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما أنّھ
ندرك أن معنى الحفظ ھو إقامة آیاتھا التي تتجّسد في السلوك واقعاً . )17(ثماني سنین یتعلمھاالبقرة سورة 

حیاً، ولیس أن یسترجع آیاتھا عن ظھر قلب. ھذا التفاعل یعبر عن التفسیر العملي آلیات القرآن الكریم، وھو 
في ع في تحقیق الخشو -مثال –معین للتفسیر النظري من حیث فھم مقاصده وھدایاتھ، فإذا ما اجتھد العبد 
قَْد أَفْلََح اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذیَن ھُْم فِي  الصالة بتحقیق معانیھا الظاھرة والباطنة فإًن ذلك یعّد تفسیراً لقولھ تعالى:

) ثّم البحث عن سبل تحقیقھ في واقع الفرد والجماعة، وال یقتصر تفسیر 2-1(المؤمنون َصَالتِِھْم َخاِشُعونَ 
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لغة واصطالحاً، والتدلیل علیھ بما ورد في شعر العرب، وقّص حكایات اآلیة على بیان معاني الخشوع 
  الخاشعین في الصالة!

ه، بحیث على قراءتھ وتدبّر اإلقبالومّما یلزم طالب علوم الشریعة معرفتھ بعد تعظیم القرآن وتقدیسھ، 
فرصة لتعظیم  یكون لھ ورد یومي ال ینقطع عنھ، وھذا من تعظیم القرآن. وطالب علوم الشریعة ال یدع

القرآن الكریم إال سلكھا یبتغي بذلك األجر والثواب، ویلتمس بذلك فھمھ وإدراك معانیھ وأحكامھ، واكتشاف 
  أنواره وأسراره.

فإن أتّم ذلك، فقد رفع عن نفسھ المالمة واإلثم والحرج، فھو یتعلّم، ویعمل بما یتعلم، فال یجد الناس 
ون ما ال یفعلون، وال ھو یخالف إلى ما ینھى عنھ، فال یجد الیأس والحرج علیھ مطعناً، وال ھو من الذین یقول

واالنھزام إلى نفسھ سبیالً! فالعالقة الحاكمة إذن، تترسخ بمثل ھذه القیم لئال یكون القرآن حجة علیھ یوم 
حذیفة بن الیمان  وإلى ھذا وّجھ رسول هللا  ،)18("والقرآن حجة لك أو علیك" :القیامة. كما أخبر النبّي 

  .)19(واتَّبْع ما فیھ." ثالث ِمرارٍ  تعلَّم كتاَب هللاِ یا حذیفةُ، " حین قال لھ:
وإن أقام حدود ما أنزل هللا فیھ، ووقف عندھا فھو حجتھ عند هللا تعالى، وإال فالقرآن حجة علیھ في 

  قراءة حذر الوحي منھا.الدنیا واآلخرة، ألّن قراءتھ لھ ھي قراءة الحمار یحمل أسفاراً! وھي 
  مؤھالت مدرس علوم الشریعة: المبحث الثالث

حین یمارس عملیة التعلیم شخص أصابتھ حظوة الوساطة والمحسوبیة فعیّن مدرساً في معھد أو 
جامعة عن غیر أھلیة وجدارة، وحین یكون الھوى ھو الغالب في سلوك المدرس في تقییم الطلبة ورصد 

لیة التدریس إلى تلقین، أو قراءة نصیة یتتابع طلبة الفصل على قراءة مادتھا حتى نتائجھم، وحین تتحول عم
نھایة المحاضرة، وحین یكلف الطلبة أنفسھم بالتحضیر إللقاء المحاضرة، وحین یتحّول التعلیم الشرعي إلى 

قد كّل أن تفوظیفة، وحین یموت الضمیر األكادیمي... حین یكون ذلك كذلك ندرك أنھ یراد لعلوم الشریعة 
من أشدِّ " قیمة لھا، وكل أثر وفاعلیة في حیاة الطلبة فضال عن حیاة الناس، قال بدر الدین الحلبي رحمھ هللا:

ل فیھ ملكةً  األشیاء ضرراً على العلم والمتعلِّمین، أن یتولَّى أمر التعلیم من ال یحِسنُھ، وال یتقنھ، ولم یَُحصِّ
  . فما التكوین المعرفي والمخرجات التي ستنتجھا مثل ھذه العملیة التعلیمیة! )20(تاّمة قویّة تؤھِّلھ للتعلیم"

مدرس الشریعة ھو الحلقة األعقد واألھم في العملیة التعلیمیة، والمسؤولیة األكبر تقع على عاتقھ في 
غرس حب العلم الشرعي في نفوس الطلبة، وتحفیزھم على تحصیلھ، لیعرفوا أصولھ وفروعھ، ویتقنوا 

ّذر أن یعظم في نفسھ، ویتج مسائلھ ودقائقھ، فھو الحامل رسالة النبّوة، بل ھو وریث النبّوة، وھذا ما ینبغي
في حّسھ، إنھ لیس موظفاً یتقاضى راتباً آخر الشھر، وإن فقد الشعور بقیمة الرسالة التي یحملھا، وروح 
المبادرة والمثابرة في العطاء، وإن كان تأھیلھ ضعیفاً من الناحیة العلمیة، وإن كان ضعیف االلتزام بھدي 

ام عوام الناس، وإن لم یكن یفكر بأنھ قدوة لطالبھ وأسوة لھم، وإن دینھ، أو كان التزامھ دون مستوى التز
كثرت أعذار غیابھ عن تدریس طالبھ... فإّن ذلك مما یعّجل بانھیار عملیة التعلیم الشرعي، وال یتوقف 

رھا واالجتماعیة وغی اإلنسانیةانعكاس أثره السلبي عند تدریس علوم الشریعة فحسب، بل العلوم كلھا: 
  بذلك الفقر العلمي والمسلكي المدقع. ستتأثر

ویعید بعضھم مظاھر ھذه األزمة إلى قلة الكفاءات العلمیة في التخصصات الدقیقة للعلوم الشرعیة، 
. )21(والضعف اللغوي والتقني لدى المدرسین، وأنانیة النخبة القائمة، وكثرة الحواجز بین الطالب والمدرسین

یة، وتغّول السلطات الحاكمة على العملیة التعلیمیة لتنحرف بوصلة أضف إلى ذلك، ھیمنة القوى السیاس
  التعلیم عن مسارھا، على األقل في بلدان العالم العربي!
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ومن ھنا یتوجھ الحدیث عن مدرس الشریعة من حیثیات عدیدة: من حیث علمھ ومعارفھ، وتدینھ 
تھ العلمیة واالجتماعیة، وأھدافھ من وقوفھ والتزامھ، وھیئتھ وھندامھ، ورسالتھ وقیمھ ومثلھ العلیا في حیا

   أمام طالبھ. ولنتحدث عن كل واحدة بقدر ما یسمح بھ البحث.
: اكتساب العلم وتحقیقھ والتعمق فیھ، وبذل الجھد في تحصیلھ علم مدرس الشریعة ومعارفھ -1

ه المدرس الجامعي، ھذوالسھر من أجلھ، والصبر على طلبھ، ومتابعة كل جدید فیھ، سمات بارزة في سلوك 
السمات ھي من أركان مؤھالتھ التي تسمح لھ بالوقوف أمام الطلبة معلماً وموّجھاً. وتحصیل العلم لیس 
مرحلة تنتھي عند الدكتوراه، وال ترقى بصاحبھا لتتوقف بھ عند درجة األستاذیة... وكم من أستاذ لما وصل 

طاس والقلم! نفھم من ھذا أّن السلوك البحثي الذي كان إلیھا حطّ بھ الرحل، وطوى صفحة البحث وھجر القر
یقوم بھ ھذا المدرس ما كان إال وسائل لتحسین الدخل والوضع المعیشي، واالرتقاء في السلّم الوظیفي، 
والمنافسة على كراسي اإلدارة، ولما كانت ھذه عنده غایات ال وسائل، سلك كّل السبل الممكنة للوصول 

عن مشروعیة ما یقوم بھ، فالمجامالت األكادیمیة تدفع الباحث إلى إدراج اسم زمیلھ في إلیھا، بقطع النظر 
وع "وكل موض البحث دون أن یكتب فیھ حرفا، وقد یشترك فیھ من یحسنھ ومن ال یحسنھ، قال الحلبي:

رفة ااشترك في البحث فیھ من ال یحسنھ مع من یحسنھ كان نجاحھ بعیداً، بل ربما كانت ھذه المشاركة ص
. وربما تستثمر بحوث الطلبة لیوظفھا في بحوثھ دون اإلشارة إلیھا، )22(عن الوصول إلى النتیجة الحسنة"

واالنتقاص من قدر المحاضرة ووقتھا ھو نوع من السرقات العلمیة، إضافة إلى السطو المباشر على بحوث 
  سابقة وانتحالھا.

تواضع، بل إّن جھود البحث العلمي لدى علیھا الیغلب إّن مخرجات البحث العلمي في علوم الشریعة 
. تتصف بأمرین أثنین، األول: .أعضاء ھیئة التدریس إضافة إلى بحوث رسائل الماجستیر والدكتوراه.

الجمود الذي یھیمن على معظم البحوث الشرعیة وعجز معظمھا عن االستجابة لمتطلبات العصر وتحدیاتھ، 
بط، اً، والثاني: التجدید الفّج غیر المنضجدیدغة، ال یضیف إلى المعرفة فالبحث العلمي یدور في حلقة مفر

  فكاراً ال تنسجم ومقاصد الشرع والدین. أفأنتج آراًء و -بداعي التجدید-فلربما اشتط بعضھم 
وینشأ علیھ ھو البعد المنھجي الذي ھو ضرورة یجب أن المدرس إّن أھم شيء ینبغي أن یعتاده 

. وإنّھ ال یمكن أن تتحول وظیفة البحث العلمي وأنشطتھ إلى )23(س علوم الشریعةتتجسد في تكوین مدر
وسائل كسب غیر مشروع، وذلك لما یؤدي إلیھ من فساد العملیة التعلیمیة، وفساد مخرجات التعلیم الشرعي 

فات ؤنا صوغیره، حین تتحّول الوسیلة إلى غایة، والحوافز إلى أھداف، والرسالة إلى وظیفة! وقد ذكر علما
  :)24(ھاھمأمھمة للمعلم ترجع إلى تعلقھ بالعلم درساً وتدریساً ذكرھا ابن جماعة في أدب العالم والمتعلم، من 

: أن یصون العلم كما صانھ علماء السلف ویقوم لھ بما جعلھ هللا تعالى لھ من العّزة والشرف فال یذلھ أوالً 
  غیر ضرورة.بذھابھ ومشیھ إلى غیر أھلھ من أبناء الدنیا من 

: أن ینّزه علمھ عن جعلھ سلًما یتوصل بھ إلى األغراض الدنیویة من جاه أو مال أو سمعة أو شھرة أو ثانیاً 
  خدمة أو تقدم على أقرانھ.

: أن ال یستنكف أن یستفید ما ال یعلمھ ممن ھو دونھ منصبًا أو نسًبا أو سنًا، بل یكون حریًصا على الفائدة ثالثاً 
  كمة ضالة المؤمن یلتقطھا حیث وجدھا.حیث كانت، والح

االشتغال بالتصنیف والجمع والتألیف، لكن مع تمام الفضیلة، وكمال األھلیة، فإنھ یطلع على حقائق : رابعاً 
  الفنون ودقائق العلوم لالحتیاج إلى كثرة التفتیش والمطالعة والتنقیب والمراجعة. 
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ة، وتاریخ التراث اإلسالمي، وإتقان علوم الشریعة، إّن العلم بأصول الدین، وأمھات المسائل العلمی
واإللمام بمھمات علوم العصر، واالطالع على مستجداتھ، والخبرة بالواقع المعیش من حیث ما یدور فیھ 
من أحداث سیاسیة، ومشكالت اقتصادیة، وتحدیات تعصف باألمة من الضرورات المعرفیة، أي: النضج 

ت الواقع وتحدیاتھ قدر الطاقة واإلمكان. إّن في سیرة علمائنا السابقین مثاًال العلمي واألفق الواسع بمتطلبا
یحتذى، فقد كان العالم منھم أشبھ بموسوعة علمیة. وكان واحدھم یتقن كل علوم عصره، أو معظمھا. والعالم 

  .  المعاصر مع االنفجار المعرفي الھائل یحتاج إلى أن یلّم بشيء من ھذه المعرفة قدر اإلمكان
یمكن تعریفھ بالصفات الخلقیة والنفسیة التي ینبغي أن یكون علیھا مدرس : التدین وااللتزام. 2 

الشریعة، تحدث العلماء كثیراً عما ینبغي أن یكون علیھ مدرس الشریعة من علم وورع وتقوى وخلق ودین، 
ثل مع طالبھ، ألنھ القدوة والمبل ذھبوا إلى أبعد من ذلك، إلى صفاتھ مع نفسھ، وصفاتھ مع درسھ، وصفاتھ 

لطالبھ، ویذكر ابن جماعة الكناني ثنتي عشرة صفة للعالم في نفسھ، وتتركز على ثالثة محاور: إصالح 
  : )25(عالقتھ بنفسھ، وعالقتھ بخالقھ، وعالقتھ بالناس، ھي

والمندوبات الشرعیة، وأن یطھر باطنھ  اإلسالم: دوام مراقبة هللا في السّر والعلن. وااللتزام بشعائر األول
  وظاھره باألخالق الحمیدة، والجّد واالجتھاد في العبادة. وأن یتخلق بالزھد والتقلل من الدنیا.

أن یتنزه عن دني المكاسب ورذیلھا طبًعا، وعن مكروھھا عادة وشرعاً. واالشتغال واإلشغال قراءة : الثاني
  وحفظًا وتصنیفًا وبحثًا.وإقراء ومطالعة وفكًرا وتعلیًقا 

: معاملة الناس بمكارم األخالق، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والصبر على األذى بسبب الثالث
  ذلك، صادعاً بالحق عند السالطین، باذالً نفسھ � ال یخاف فیھ لومة الئم.

 تعلمین والمتفیقھین،ھذه األوصاف تجعل المعلم یتفّوق بأخالقھ على أخالق العوام، وأنصاف الم  
  وتتشكل في نفسھ القدوة؛ لیكون مثاالً یحتذى في سیرتھ وسریرتھ. 

من قیم العلم التي تعكس اھتمام مدرس الشریعة بالعلم واحترامھ وتوقیره لھ أن : الھیئة والھندام.3
ن زیداً میكون حسن الھیئة والھندام، لما لذلك من أثر في نفوس طالبھ، فالمظھر العام ضروري یعكس م

  االحترام للعلم، وال شك أن سیكون لھ أثر إیجابي على نفوس كلیھما: المعلم وطالبھ.
واألحادیث النبویة في ھذا السیاق بلغت حّداً جعلت علماء الحدیث ألجلھ أن یضعوا كتاباً للباس   

مام ق رفیع في االھتوالزینة في الصحاح والسنن التي دّونوھا، وتظھر تلك األحادیث ما علیھ اإلسالم من ذو
أن  -إن َوجد-ما على أحدكم « :بمظھر اإلنسان كما اھتمامھ بمخبره وباطنھ، من ذلك مثال" قول النبي 

  .)26(»یتخذ ثوبین لیوم الجمعة سوى ثَوبَْي َمْھنتِھِ 
على التحلّي بحسن الھیئة والسمت، فقال: "إن الھدي الصالح والسمت  وقد حّث الصادق األمین 

. والّسمت كما في المصباح المنیر: اْلقَْصُد )27(الصالح واالقتصاد جزء من خمسة وعشرین جزءاً من النبوة"
ُجُل َسْمتًا ِمْن بَاِب قَتََل إَذا َكاَن َذا َوقَارٍ  ِكینَةُ َواْلَوقَاُر، َوَسَمَت الرَّ ْمِت أَْي: اْلھَْیئَةَوالسَّ  ،)28(، َوھَُو َحَسُن السَّ

فمراعاة الھیئة اإلسالمیة والصبغة الخاصة من الحشمة والوقار والسكینة والخلق الرفیع، والبعد عن سفاسف 
  .)29(األمور مطلوب شرعاً؛ ألّن ذلك من توقیر العلم والسنة

م ما یجعل ذلك عرفاً من أعراف العل وفي سیر السلف الصالح من الصحابة والتابعین وسیرة علمائنا
وقیمھ األصیلة، فعن عمر رضي هللا عنھ قال: أستحب للقارئ أن یكون ثوبھ أبیضاً، یعني: یفعل ذلك توقیراً 

  .)30(للعلم"
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إذا عزم على مجلس التدریس تطھر من الحدث والخبث، وتنظف وتطیب، ولبس وقال ابن جماعة: "
  .)31(ل زمانھ، قاصًدا بذلك تعظیم العلم وتبجیل الشریعة"من أحسن ثیابھ الالئقة بھ بین أھ

وقالوا: یستحب لھ إذا أراد حضور مجلس التحدیث أن یتطھر بغسل أو وضوء، ویتطیب ویتبخر 
ویستاك كما ذكره ابن السمعاني، ویسرح لحیتھ ویجلس في صدر مجلسھ متمكنًا في جلوسھ بوقار وھیبة، 

وال أحدث إال على طھارة  قال: "أحب أن أعظم حدیث رسول هللا وقد كان مالك یفعل ذلك فقیل لھ ف
  .)32(متمكنًا". وكان یكره أن یحدث في الطریق أو وھو قائم"

وكان اإلمام مالك رحمھ هللا إن أخبره الفقھاء أنھم یریدون الحدیث دخل إلى بیتھ واغتسل ولبس أحسن 
ویطلق البخور بالمسك والعود طول مجلسھ ذلك حتى ثیابھ وتبخر بالمسك والعود ثم یخرج إلى الحدیث، 

  .)33(یفرغ تعظیماً للحدیث
 .)34(»لَْیَس ھََذا ِمْن تَْوقِیِر اْلِعْلمِ «وَسأََل َرُجٌل اْبَن اْلُمبَاَرِك َعْن َحِدیٍث، َوھَُو یَْمِشي، فَقَاَل: 

ِكینَِة َواْلَوقَارِ إِنَّ َمَجالَِس اْلِعْلِم تُْحَتَضُن «وقال مالك بن أنس رحمھ هللا:  كل ھذه اآلثار  ،)35(»"بِاْلُخُشوعِ َوالسَّ
وغیرھا تدل على قیم العلم في المظھر والمخبرـ ولما افتقدھا كثیرون انعكست سلبا على التعلیم الشرعي 
ومخرجاتھ! فال ھیئة مدرس الشریعة ھیئة عالم، وال ھیئة طالب علوم الشریعة ھیئة طالب علم ذكوراً كانوا 

  إناثاً!أم 
نوعان من القیم توجھان مدرس علوم الشریعة، القیم العلمیة والقیم االجتماعیة،  :القیم والمثل العلیا -4

أما القیم العلمیة فتتمثل في تقدیر العلم واحترامھ، واحترام أھلھ وطلبتھ، وبذل قصارى الجھد في تحصیلھ، 
انة العلمیة والنزاھة والموضوعیة في التعامل مع وتحقیق مسائلھ، ونشره بین الناس، وااللتزام بقیم األم

اآلراء واالجتھادات المخالفة لوجھة نظر المدرس، وأن یكون ھذا العلم وسیلة إلى طاعة هللا تعالى، والدعوة 
  إلى سبیلھ بالحكمة والموعظة الحسنة، فالعلماء ورثة األنبیاء، واألنبیاء ھم القدوة والمثل األعلى للعلماء. 

في نفوس من یطلب العلم ومن یعلمھ ضرورة الزمة  -التي تعّد من الفرائض -إّن حضور قیم العلم 
لصالح العملیة التعلیمیة. وھو ما ینبغي أن ینشأ علیھ طلبة علوم الشریعة، وما ینبغي أن یكون حاضراً في 

 یدخل المكتبة، ویتنقل بین سلوك علمائھا، وإال فقد انھارت ھذه القیم فیتخرج الطالب من الجامعة دون أن
  أروقتھا یقلب النظر في رفوفھا. فما قیمة الكتاب عنده أو عند من یدرسھ!

أما القیم االجتماعیة، فھي تلك الملكات الراسخة التي ینطلق منھا مدرس الشریعة في تعاملھ مع أفراد 
 ومدرس الشریعة ھو أولالمجتمع خصوصا طلبة العلم، حیث تتجسد فیھ قیم مدرس الشریعة في الحیاة، 

وأولى من تظھر قیم الشریعة في سلوكھ وأخالقھ بصفة عامة، فالعالم ال یعرف منھ إال أن یكون عالماً، وال 
ینبغي أن یعرف عنھ إال الوسطیة واالعتدال وحّب العلم، والجود والكرم والعّزة واإلباء وكرامة النفس، 

الظاھر وصالح السریرة والباطن. وألنّھ من أكثر الناس  واألفق الواسع، والرفق في األمر كلھ، وجمال
 ، فعن عكرمة رحمھ هللاإلسالماتصاالً بالناس فال بد أن یكون حسن الخلق ال فظّاً وال غلیظاَ كما ھي سمة 

ْسَالِم اْلُخلُُق اْلَحَسنُ «قَاَل:    أن یكون منفراً.، فأن یكون مبشراً أفضل من )36(»لُِكلِّ َشْيٍء أََساٌس، َوأََساُس اْإلِ
والھیبة والوقار مظھران مھّمان یعكسان القیم التي یتصف بھا أھل العلم ومدرسو الشریعة، فصالحھم 

  یجعلھم موضع ثقة وقدوة عند الناس. 
لیس العلم الذي یسعى الطلبة إلى تحصیلھ ذاك الذي یقصد إلى الحصول على : المقصد والھدف. 5

شھادة أو رخصة عمل یتكسب بھا الطالب؛ لیكون عبد وظیفة یقتات علیھا. فالعلم لم یكن ھكذا في تاریخنا 
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 ،اإلسالمي، لم یطلب لرزق وال لعمل وال لوظیفة، ولم تكن ثمة وظائف یتنافس علیھا العلماء وطلبة العلم
  بل كانوا یطلبون العلم لوجھ هللا تعالى، ویعلمونھ ابتغاء مرضاة هللا تعالى، ومن أقوالھم المأثورة في ذلك: 

  .)37(قول سفیان بن عیینة: كنت قد أوتیت فھم القرآن، فلما قبلت الّصّرة من أبي جعفر سلبتھ
وجوه العباد إلیھ، ومن أراد تعالى أقبل هللا بوجھھ وبعلمھ وجھ هللا وقول یزید بن میسرة: من أراد 

  .)38(بعلمھ غیر وجھ هللا صرف هللا وجھھ ووجوه العباد عنھ
وسئل الثوري: العلم أفضل أم الجھاد؟ فقال: ما أعلم شیئاً أفضل من العلم إذا صحت فیھ النیة. فقیل: 

  .)39(یا أبا عبد هللا، ما النیة في العلم؟ قال: یرید هللا ربھ، والّدار اآلخرة
أن یقصد العالم بعلمھ وجھ هللا تعالى وال یقصد بھ توصالً إلى " الحسین بن منصور الیمني:وقال 

غرض دنیوي، كتحصیل مال أو جاه أو شھرة أو سمعة أو تمیز عن األقران ونحو ذلك، وال یشین علمھ 
إن كان وتعلیمھ بشيء من الطمع في رفق یحصل لھ من مشتغل علیھ بمال أو خدمة أو نحوھا، وإن قّل، و

على صورة الھدیة، التي لوال اشتغالھ علیھ لما أھداھا إلیھ، وكان منصور ال یستعین بأحد یختلف إلیھ في 
 . )40(حاجة

ثمة مقاصد علیا للعملیة التعلیمیة أبرزھا حفظ العلم وتداولھ ونشره وتطویره، وتوظیفھ لرقي الفرد 
الوعي الذي یحصن األمة، ویدافع عن ماضیھا وحاضرھا، ونھضة األمة، إنّھ باستخدام ھذا العلم یتم إیجاد 

ویخطط لوصولھا وبقائھا في قمة الھرم بین األمم. إنھ ال شيء أنفع في نھضة األمة من العلم، وال یتحقق 
  ذلك إال إذا كان حب العلم وتعظیمھ یسري في دماء أبناء األمة وعلمائھا.

تواجھھ األمة، فبإقرار كل من لھ شأن في التعلیم یظھر  إّن إنتاج "علماء" بھذه األوصاف ھو تحّد كبیر
أّن الجامعات ومؤسسات التعلیم ال تنتج علماء، ومما یزید الطین بلّة أّن دوائر عالمیة وأخرى تبعیة خبیثة 
تغذي إنتاج علماء یصنعونھم على أعینھم، یغدقون علیھم یبتغون تحریف الكلم عن مواضعھ، ویملون علیھم 

  شرعنتھ من قوانین السیاسة وقرارات الحكم! ما یریدون 
  المبحث الرابع: المناھج والبرامج والمقررات الدراسیة

من حیث ضعفھا، وعدم قدرتھا على لن نستطرد في بیان مشكالت المناھج والمقررات الدراسیة 
لى انغالقھا عفلسفة بینة، و أومواكبة متطلبات العصر، وعمومیة األھداف وعدم انبثاقھا من رؤیة واضحة 

ولكن العلوم األخرى، وأخطر ما في ھذه المشكالت أن تتحول الوسیلة إلى ھدف، وعلم اآللة إلى غایة... 
  بحسبنا أن نشیر ھنا إلى أمرین یتعلقان بمدى التحصیل العلمي للطلبة، ھما:

المعاصر  : المناھج التي یدرسھا الطلبة في علوم الشریعة إجماالً ومدى استیعابھا للواقعاألول
واستجابتھا لتحدیاتھ، وتأھیل الطلبة بما یستوعب متطلبات العصر، وقدرة تلك المناھج على بناء خطاب 
إسالمي معاصر قادر على اختراق الحواجز والحدود لیصل إلى قلوب الناس جمیعا محققاً العالمیة التي ھي 

والتزویر والتشویھ تھدف إلى  خاصیة من خصائصھ. وھي مناھج تتعرض اآلن ألبشع حملة من التزییف
  اإلجھاز علیھا، وحرفھا عن مسارھا.

أضف إلى ذلك، أن المطلوب من المناھج الجدیدة أن تنقل تفكیر الدارس من مستوى الفرد ومشكالتھ 
وقضایاه إلى مستوى األمة والدولة. ال أن یبقى تناول الفقھ الفردي محصوراً في نطاق سلوك األفراد، وال 

سیر القرآن محصوراً في معاني المفردات وأسرارھا، بل یتحول ذلك إلى تفسیر یضع برامج أن یبقى تف
  علمیة، ویقدم حلوالً عملیة لمشكالت األمة المسلمة، بل لمشكالت البشریة جمعاء.



  زیاد خلیل الدغامین د/أ. 
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                    24

"ومن الضروري أن یكون لكلیات الشریعة والقانون دور في تقنین األحكام الشرعیة یبدأ بإدخال 
  .)41(ضمن توصیفات المناھج الدراسیة"فكرة التقنین 

: الكتاب المقرر، وھو الكتاب الذي یشتمل على مادة ذات قیمة علمیة ومنھجیة، وفقھ جلیل الثاني
یجمع بین األصالة والمعاصرة، ویجعل الطالب على صلة قویة بتراث األمة النافع المفید، ویعّرف بمنھجیة 

ي التعلیم، وأسس التقییم. على أنھ لیس بمقدور كل مدرس إعداد البحث العلمي فیھا، ویشتمل على أسالیب ف
كتاب مقرر، ألنّھ مّما یتطلب خبرة علمیة وتربویة واسعة، وباع طویل في التدریس. ومتابعة ألحدث ما 

  تنشره مؤسسات التعلیم والبحث العلمي. 
 ثیر من الجامعات فإنّ وھنا تبرز أھم مشكالت تدریس علوم الشریعة وتحدیاتھا، أما ما یجري في ك 

  الكتاب المقرر واحد من اثنین:
 وأكتاب قدیم ال یستطیع الطالب حّل ألفاظھ، وفّك رموزه سواء في كتب العقیدة أو الفقھ أو األصول  -1

البالغة أو التفسیر... وھذا یقطع الطالب عن واقعھ في بعض مجاالت علوم الشریعة، لیشتغل بفك األلفاظ 
وحّل رموز العلم ومصطلحاتھ، وحفظ مادة ومصطلحات سرعان ما ینساھا، إضافة إلى العقم اللغوي الذي 

 ال یمكنھ من استیعاب كالم العلماء.
، یخرق فیھ قواعد البحث العلمي وأخالقیاتھ ومناھجھ، ولربما یؤلف كتاباً یؤلفھ مدرس المادة على عجل -2

ذلك الكتاب لیكون مصدر دخل لھ أو لجملة المؤلفین، أو یكون ملتزماً فیھ بأخالقیات البحث العلمي، ولكنھ 
یفتقر إلى األھداف والمنھجیة العلمیة في البحث، وھذا أحد أوجھ الخلل في تدریس علوم الشریعة، ومن 

 ھذا أن یسھم في قطع صلة الطالب بكنوز المعارف التي یزخر بھا تراثنا اإلسالمي.  شأن
 وھل ثمة قراءات ذاتیة إضافیة تعمق في نفس الطالب تلك األھداف العلمیة والمنھجیة؟

إّن حضور البعد المنھجي في المقررات الدراسیة في علوم الشریعة ضرورة الزمة، بحیث ال تقتصر 
لى مضامین علمیة ومعرفیة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى تأسیس أو تأصیل عقلیة علمیة معرفة الطالب ع

  ومنھجیة مبدعة لدیھا القدرة على النقد والتحلیل. 
أما البرامج الدراسیة في علوم الشریعة فإشكاالتھا كثیرة، ویترتب علیھا إجماالً سلبیات كثیرة تنعكس 

یعة یصبح اللغة العربیة عن علوم الشر -مثالً –شریعة، فحین تنفصل على الخلفیة العلمیة والمعرفیة لطالب ال
مستھجناً في نظر الطالب أن یتدخل التفسیر في علوم اللغة، وبسبب الضعف اللغوي یعجز الطالب عن فھم 
أسالیب البیان في القرآن الكریم والسنة النبویة. وإذا تخرج من قسم الفقھ وأصولھ ال یعرف كیف یخرج 

وإذا تخرج من قسم أصول الدین ال یعرف الفرق بین الفرض والواجب. ودخل تخصص اإلمامة حدیثاً، 
والوعظ لیزید الطین بلة، ولیقتصر ھدف البرنامج على تزوید المساجد بخطباء ووعاظ، أو واعظات، مع 

  إلمام بالمسائل التي یكثر سؤال الناس عنھا. 
أن یكون تخصصاً واحداً؛ لیحیط الطالب ولیتأصل  إّن التخصص في المرحلة الجامعیة األولى ینبغي

بعلوم اللغة والبالغة والفقھ واألصول والحدیث والتفسیر والعقیدة، ولتتشكل قاعدة علمیة راسخة یستند إلیھا 
الطالب ویقف علیھا. أو تزید مساحة متطلبات الكلیة لتستغرق سنتین دراسیتین لیقدر على تشكیل تلك 

بعة مواد س -في أحسن تقدیراتھا –معرفیة، أما أن تقتصر على عدد من المواد ال تتجاوز األرضیة العلمیة وال
  فھذه غیر كافیة لتشكیل عقلیة الطالب وصیاغة منھج تفكیره.
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أضف إلى ھذه المشكالت مشكلة عرض المادة العلمیة وتدریسھا، وما تعانیھ من ضعف ھي األخرى 
وسائل المستخدمة في التدریس، ومن شأن ھذا كلھ أن یضاعف من حیث مناھج وطرق التدریس، وبدائیة ال

 حجم األزمة التي تعاني منھا علوم الشریعة.   
مّد جسور التواصل مع العلوم األخرى اإلنسانیة  -الیوم–والمطلوب بحق في المناھج الدراسیة 

ا، حیث ألزمت طالب واالجتماعیة، وھناك تجربة ناجحة قامت بھا الجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزی
بضرورة اختیار تخصص واحد من فروع العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، والزمت  -الشریعة -معارف الوحي 

طلبة التخصصات اإلنسانیة واالجتماعیة بدراسة تخصص الشریعة، وكذا شأن الطلبة في كلیات العلوم 
جعل الطلبة أكثر تأھیالُ في سوق العمل، النظریة والتطبیقیة. وطرحت برامج منضبطة لھذه الغایة، مما ی

  وأكثر فاعلیة في المجال العلمي والمعرفي.  
  المبحث الخامس: الوسط العلمي

نعني بالوسط العلمي ذلك التفاعل المثمر بین الطلبة في مالزمتھم ألعضاء ھیئة التدریس، ویمكن أن 
یة تدریس بعضھم مع بعض في بیئة جامعیكون التواصل العلمي بین الطلبة أنفسھم، وبین أعضاء ھیئة ال

تموج بالنشاط العلمي والمعرفي، فالعقول الكبیرة ھي التي تتحدث دوماً عن األفكار. وقد أصل علماؤنا 
السابقون مبدأ التواصل الحي والمالزمة الدائمة للمعلم أو الشیخ، ولم یستثنوا أحداً من ضرورة مجالسة 

. فالمالزمة والمتابعة تكشف غایتھا المتمثلة في )42(من یجالس العلماء"خیر األمراء " العلماء حتى قالوا:
النصح والتناصح فیما یعود بالنفع والخیر على الفرد واألمة. وال یتحقق طلب العلم إال بھا، فمن لم یلتزم 

ین كل ئالعلماء یأخذ عنھم، ویسألھم فلیس بمتعلم وال طالب علم، فقد أخرج أبو عمرو الداني من زمرة المقر
ا یجُب السؤاُل  من لم یجالسِ العلماء، ولم یذاكَر الفھماء، ولم یكثَر الَعْرض للقرآن على القراء، وال سأل عمَّ
عنھ، مما یدقُّ ویعُزب من األُصول والفُروع، مما ال بُدَّ لمن تَعرَّض للتصدُّر وروایة الحرف من السؤال 

راب مما یُقیم بھ لسانھ، ویعرُف بھ خطَأه من صوابھ، فلیس عنھ، والكشِف عن حقیقتھ، ولم یكن معھ من اإلع
  .)43(بمقرئ في الحقیقة"

بل تجاوز األمر حدود طالب العلم لیشمل الخلفاء وأئمة المسلمین، وأّن الواجب علیھم مالزمة العلماء 
ركة بة الفقھاء بوالفقھاء التي عّدھا أبو بكر الخوارزمي من أسباب بقاء الدولة؛ ألّن مجالسة العلماء ومصاح

  . )44(وقّوة في الدین والملك"
ھذا ھو األصل في طلب العلم: المالزمة والمتابعة للعلماء وسؤالھم واالستفادة منھم في العلم والمعرفة 
واألخالق وشؤون الحیاة فیما ھو فرض وواجب أو حالل أو حرام...، ھذا الوسط العلمي ال حضور لھ الیوم 

المدارس، وال حتى في المساجد! الوسط الذي تھیمن فیھ قضایا العلم على ذلك التفاعل في الجامعات وال 
  والتواصل ال حضور لھ، وبذلك تفقد العملیة التعلیمیة واحدة من أركانھا وركائزھا.

واذا أضفنا إلى ضعف ھذا الوسط ضعفاً آخر یستتبعھ وال ینفك عنھ، وھو محدودیة التحصیل العلمي 
على اختالف مراحل دراستھ سواء في  -جود التعلیم الوجاھي الذي یعبر عن الوسط العلميمع و -للطالب 

ندرك أّن العملیة التعلیمیة تسیر بانحدار متسارع إلى المجھول الذي  –مؤسسات التعلیم العام أو الخاص 
راب البالد ة بخیؤذن لیس بتدني مستوى مخرجات التعلیم فحسب، بل انھیار منظومة التعلیم كلھا، وھي مؤذن

  وھالك العباد، وزوال الدول !
) أو یستوردونھ، E-Learningوحین یبتدع العباقرة أسلوب التعلیم اإللكتروني أو التعلیم عن بعد (

لیقتحم العملیة التعلیمیة ندرك أنّھ قد تم تسلیع التعلیم، وأّن العلم قد تحّول إلى مادة تباع وتشترى تجارة 



  زیاد خلیل الدغامین د/أ. 
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                    26

یھ طالب ما الذي سیجنو فما قدرة الطالب على التركیز في تلك المحاضرات التي تدرس عن بعد؟ واستثماراً،
من معرفة ومنھج وطرق تفكیر حین یعتكف على قراءة ذاتیة لكتاب أو مقرر دراسي مفصوالً عن وسطھ 

اناً! لقد تقطعت یره عی كیف یوثق بطالب علم لم یلزم أستاذه، بل لمالعلمي! ومنقطعاً عن بیئتھ األكادیمیة!! ثّم 
  أوصال العلم حین تحّول إلى معلومات ساكنة صّماء!

إنّھ بغیاب الوسط العلمي وسكونھ وخمولھ، سیصبح العلم في نظر الطالب بضاعة مزجاة، وسلعة 
ھینة، یزھد في طلبھا، بلھ التفاني من أجل الحصول علیھا! ولذلك یعیش طالب العلم حالة من الضعف 

تحصیل العلم وطلبھ تنعكس على مبلغ فھمھ واستیعابھ لمسائل العلم وقضایاه، خاصة تلك واإلعیاء في 
المسائل المتعلقة بعلم التفسیر. ادع إلى محاضرة علمیة وقم بالترویج لھا، وانظر كم عدد الذین یحضرون 

حق بسوق العمل، ھذه المحاضرة من الطلبة! إّن ھّم الطالب متوجھ إلى الحصول على الشھادة الجامعیة لیلت
 ولیخط مسیرتھ في الحیاة، فالعلم عنده مجرد وسیلة، والشھادة ھي غایة الغایات ومنتھى األحالم والسعادات! 
والنتیجة أن ھذا الضعف العام یتناسق مع واقع الضعف المجتمعي في نظرتھ إلى ھذه العلوم.... 

 عف التدین المجتمعي تعكس ضعففضعف علوم الشریعة تعكس ضعف التدین المجتمعي بوجھ عام. وض
ھذه العلوم بقلة المقبلین علیھا من أولي النھى واأللباب. فھل یغضب المجتمع من إمام یلحن في قراءة القرآن؟ 
وھل یغضب المجتمع من ضعف خطبة خطیب الجمعة؟ أو من ضعف مسؤول تقلد منصباً دینیا كبیراً أكبر 

  من حجمھ بأضعاف مضاعفة؟ 
تعود اللحمة قویة بین الطالب وأستاذه، وأن ینشأ وسط علمي یشتغل بمحاضرات  إّن المطلوب أن

عامة، وندوات علمیة، ومناظرات ونقاشات، وحوارات ولقاءات فكریة أو فقھیة وأسئلة وجوابات...، فإّن 
ط تفریمن شأن ھذا أن ینعكس إیجاباً على العملیة التعلیمیة. وإذا خال من ذلك، وحّل محلھ فراغ وإھمال، و

في العنایة بالعلم ومسائلھ فإّن رغبة الطلبة بتحصیل العلم عموماً ستؤول إلى ضعف كبیر. والمؤسسات 
العلمیة معنیة بأنظمتھا وتعلیماتھا بتحریك ھذا الساكن، ومعنیة بأن تجعل من تلك المؤسسات منارات علم، 

جدانھم. فھل ینشغل الوسط العلمي ومشاعل معرفة، بحیث یسري حّب العلم والتعلّم في نفوس الطلبة وو
  بقضایا العلم والمعرفة!! وھل یكون المسجد ھو البدیل لمالزمة الشیخ وتلقي العلم كما یشھد بذلك التاریخ!

  :نتائج الدراسة
ال أجزم أنني أحطت بما لم یحط بھ األوائل واألواخر، ولكن حسبي أني وجھت البوصلة نحو جانب 

التعلیم الشرعي یشمل أركان العملیة التعلیمیة، ومن أبرز النتائج التي توصلت مھم من جوانب إصالح عملیة 
  إلیھا الدراسة ما یأتي:

. ثمة إحجام عن دراسة علوم الشریعة في الجامعات المحلیة یتناسب عكسیا مع معدل الحصول على 1
 وم.الثانویة العامة، فكلما ارتفع المعدل قلّت نسبة المقبلین على دراسة ھذه العل

. یعزى قلّة نسبة المقبلین على دراسة علوم الشریعة إلى ضعف الحوافز المادیة والمعنویة التي یتمتع بھا 2
   على دراسة ھذه العلوم. اإلقبالخریجو الشریعة، إضافة إلى عوامل نفسیة واجتماعیة وسیاسیة تحّد من 

یھا عملیة دف یعّد القاعدة األساس التي ترتكز عل. التحّرر من التبعیة، واالستقاللیة في التخطیط للتعلیم الھا3
  إصالح التعلیم بوجھ عام.

. إصالح نفسیة الطالب وردم الھّوة بینھ وبین القرآن الكریم، وتأھلیھ لدراسة علوم الشریعة شرط رئیس 4
إزاء  بإلصالح عملیة التعلیم الشرعي. ویكون ببیان العالقة التي ینبغي أن تكون مھیمنة على نفسیة الطال

  القرآن الحكیم، والتصور الحاكم للطالب في عالقتھ بالقرآن الكریم.
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. ومدرس علوم الشریعة یحتاج إلى صناعة علمیة ومعرفیة ومنھجیة وأخالقیة وقیمیة وسلوكیة لیكون 5
والواقع یشھد بضعف مخرجات التعلیم الشرعي، وأنّھ سبب ال یمكن إھمالھ مؤھالً لتدریس ھذه العلوم، 

  یث إسھامھ في ضعف ھذه المخرجات.من ح
. والمناھج والمقررات الدراسیة تحتاج إلى إعادة صیاغة؛ إلثبات قدرتھا على االستجابة لمتطلبات العصر 6

  وتحدیاتھ، ال استجابة للضغوط السیاسیة أو اإلمالءات الوافدة.
 ناعة محكمة، لیكون حافزاً . وآخر عناصر العملیة التعلیمیة ھو الوسط األكادیمي الذي یجب أن یصنع ص7

وداعماً للعملیة التعلیمیة. فوضع الطلبة واألساتذة في أجواء مشحونة بنشاط علمي فرید ینعكس إیجاباً على 
  حّب العلم والتنقیب عن درره وفوائده.

  :التوصیاتومن 
كفاءة علمیة إنشاء مؤسسات علمیة تھدف إلى إنتاج علماء ذوي أن تأخذ الحكومات المسلمة على عاتقھا  -

 ومعرفیة عالیة.
تحسین األحوال المعیشیة لطلبة العلوم الشرعیة، واستیعابھم في سوق العمل، ومكافأتھم برواتب عالیة،  -

على أن ال تقل رواتبھم عند تعیینھم عن رواتب أمثالھم من خریجي الطب والھندسة والصیدلة... فھذا یسھم 
 إلى حّد كبیر في رفع شأن خریجي كلیات الشریعة!

تدعم األذكیاء من ذوي المعدالت المرتفعة لدراسة علوم الشریعة، وتتكفل برعایتھم  إنشاء مؤسسات وقفیة -
 طیلة فترة الدراسة الجامعیة األولى.
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   :الملخص
" رغ�ب الب�اح�ث من خالل�ھ في دراس������ة التطبیق�ات ال�دعوی�ة لمفھوم الحوافز اإلداری��ةعنوان ھ�ذا البح�ث "

تقویمیة لمفھوم الحوافز ض��من علم إدارة الموارد البش��ریة، ودراس��ة عدد من النماذج العملیة لتطبیق ھذا المفھوم في 
حیاة الس�لف الص�الح في التاریخ اإلس�المي بغیة الخروج بنتائج حقیقیة واقتراحات علمیة وتطبیقیة تس�ھم في تحسین 

دعویة وإدارة وتحفیز الدعاة، وتمت ص��یاغة مش��كلة البحث في اإلجابة على الس��ؤال الرئیس: ما أداء المؤس��س��ات ال
التطبیقات الدعویة للمفھوم العلمي للحوافز اإلداریة ض��من وظائف علم إدارة الموارد البش��ریة، ومدى االس��تفادة من 

ما التأص��یل اإلس��المي لمفھوم الحوافز تطبیقاتھا الدعویة المعاص��رة؟، وتفرع عنھ عدد من التس��اؤالت من أبرزھا: 
ض�����من إدارة الموارد البش�����ریة الدعویة؟ وما التطبیقات العملیة المقترحة لتفعیل مفھوم الحوافز في المؤس�����س�����ات 
الدعویة؟ وظھرت أھمیة البحث من خالل التعریف بس��بق اإلس��الم وش��مولیتھ في العنایة بجوانب الحیاة كافة، ومنھا 

ما العنایة الفائقة بمفھوم الحوافز الذي یؤدي إلى نجاح العملیة اإلداریة، إض������افة إلى تقدیم الج�ان�ب اإلداري، الس������ی
الدعویة وتحفیز الدعاة والمدعوین، ولتحقیق أھداف  األعمالمقترحات تطبیقیات دعویة قد تس�����ھم في تحس�����ین أداء 

لمتعلقة بمفھوم الحوافز اإلداریة من البح�ث اعتم�د الب�احث على المنھج االس������تقرائي، فقام بجمع المس������ائل العلمیة ا
خالل كتب إدارة الموارد البش�ریة، واس�تقراء الوقائع التاریخیة لإلدارة اإلس�المیة المتصلة بمفھوم الحوافز، واستفاد 
الباحث من عدد من الدراس����ات الس����ابقة التي درس����ت أنظمة الحوافز وعالقتھا باإلدارة العامة واإلس����المیة، وتمیز 

س���تھ بدراس���ة عدد من النماذج التطبیقیة لمفھوم الحوافز ض���من اإلدارة اإلس���المیة، ویتكون البحث من: عنھا في درا
 تمھید، وثالثة فصول، وخاتمة، وقائمة المصادر، على النحو التالي:

: تض�من التعریف بالموض�وع، وأسباب اختیاره، واألھداف التي یسعى لتحقیقھا، والدراسات السابقة، ومنھج تمھید 
 بحث ومكوناتھ.ال

 : عنایة اإلسالم بالحوافز وتطبیقاتھا في الكتاب والسنة.الفصل األول
 : نماذج من تطبیقات السلف لمفھوم الحوافز اإلداریة.الفصل الثاني
 : أھم خصائص الحوافز في المنھجیة اإلسالمیة، ومقارنتھا بمفھوم الحوافز المعاصر.الفصل الثالث
 .قائمة المراجع

  .التاریخ ؛التطبیق ؛الحوافز ؛الدعویة ؛التطبیقاتفتاحیة: الكلمات الم
Abstract: 

The researcher wanted to conduct an evaluation study for the concept of incentives within 
of human resource management science ; and compare it with practical models in Islamic 
history in order to come up with real results and practical suggestions that contribute to improve 
the performance of advocacy (DAWA) institutions and motivating preachers (caller to Islam).  
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The research problem was in main question: What are the advocacy (DAWA) applications 
in Islamic history for the concept of administrative incentives, and extent of contemporary 
benefit from it? The sub-question, most notably: What is the Islamic rooting of the concept of 
incentives? What are the practical applications proposed to activate the concept of incentives 
in advocacy institutions?  

The importance of this research showed introducing the precedence of Islam in caring for all 
aspects of life,  administrative aspect, taking care of the concept of incentives that support 
success of  administrative process, and presenting advocacy (DAWA) proposals that may 
contribute to improve the management of preachers (caller to Islam ) and motivating the invitees 
(people those whom called to Islam ) .  

The Inductive Approach was adopted in collecting scientific issues for the concept of 
administrative incentives, historical induction of Islamic management related to the concept of 
incentives, making the necessary comparisons, benefit of a number of studies related to 
incentive systems in public and Islamic administration.  

The research contains the following:  
An introduction that included a definition of subject, reasons for choosing it, its objectives, 
approach, components, and its three chapters: 
Chapter One: Islam's care for incentives and their applications in the Qur'an and Sunnah. 
Chapter Two: Examples of the applications of the predecessors to the concept of 
administrative incentives. 
Chapter Three: The most important characteristics of incentives in the Islamic methodology, 
and their comparison with the contemporary concept of incentives. 
List of references. 
Keywords: applications; Dawa; Incentives; history; application.  

  تمھید:
الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على سیدنا رسول هللا محمد بن عبد هللا 

  وآلھ األطھار، وصحابتھ األخیار، وأحبابھم وأتباعھم من ھذه األمة األبرار، وبعد:
غیر العامل منھج تعامل بیّن، فعدم التس������ویة بین المجتھد وغیره، والمحس������ن وض������ده، والعامل و

وطریقة إس�المیة أص�لیة تض�منتھا نص�وص الوحي المطھر، والسنة النبویة الكریمة، وتشبعت بھا المواقف 
وترفعاً عن ظلم أحد أو ھضم حقھ،  ،المتتابعة من خریجي مدرس�ة النبوة األوائل، اقتداًء بالرسول القدوة 

وحتى یتھیأ للمحس��ن مزیًدا من إحس��انھ وإتقانھ، وال یتمادى المس��يء في إس��اءاتھ وإخفاقھ، فإن في التس��ویة 
بینھما، تثبیط للمحس��ن عن اإلحس��ان، وتھیئة للمس��يء على مزیٍد من الخذالن، وھو من أخطر أبواب الظلم 

  اإلداري المقنع.
ِ  الَّ  :فمن ذلك قول بِیِل هللاَّ َرِر َواْلُمَجاِھُدوَن فِي س�����َ تَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َغْیُر أُولِي الض�����َّ یَس�����ْ

ِھْم َعلَى اْلقَاِعِدیَن َدَرَجةً ۚ  ُ اْلُمَجاِھِدیَن بِأَْمَوالِِھْم َوأَنفُس����ِ َل هللاَّ ِھْم ۚ فَض����َّ ُ بِأَْمَوالِِھْم َوأَنفُس����ِ نَٰى َۚوُكّالً َوَعَد هللاَّ  اْلُحس����ْ
ُ اْلُمَجاِھِدیَن َعلَى اْلقَاِعِدیَن أَْجًرا َعِظیًما َل هللاَّ ، فلم یس���وي هللا بین من یبذل مالھ ونفس���ھ )95:النس���اء( َوفَض���َّ

مجاھداً في س�بیل هللا، وبین من ال یفعل ذلك من أھل اإلس�الم، واس�تثنى أولي الضرر من أصحاب العاھات 
  . 1والمرض المزمن والفقر المدقع وأمثالھمالمزمنة كالعمى والعرج 
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تَِوي ِمْنُكْم َمنْ  :وقال تعالى َماَواِت َواْألَْرِض ۚ َال یَس���ْ ِ ِمیَراُث الس���َّ ِ َوِ�َّ بِیِل هللاَّ  َوَما لَُكْم أَالَّ تُْنفِقُوا فِي س���َ
ئَِك أَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن  ُ أَْنفََق ِمْن قَْبِل اْلفَْتحِ َوقَاتََل ۚ أُولَٰ نَٰى ۚ َوهللاَّ ُ اْلُحس������ْ الَِّذیَن أَْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َوقَاتَلُوا ۚ َوُكّالً َوَعَد هللاَّ

وفي الحدیث عن أنس بن مالك أنھ وقع كالم وجدال وخصام بین خالد بن ، )10:الحدید( بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ 
، فقال خالد لعبد الرحمن تس������تطیلون علینا بأیام س������بقتمونا بھا؛ فبلغ ذلك الولید وعبد الرحمن بن عوف 

فقال: "دعوا لي أص���حابي، فوالذي نفس���ي بیده لو أنفقتم مثل أحٍد أو مثل الجبال ذھبًا ما بلغتم  رس���ول هللا 
أحدھم  غ مدأعمالھم" وفي روایة " ال تس��بوا أص��حابي فوالذي نفس��ي بیده لو أنفق أحدكم مثل أحٍد ذھبًا ما بل

  .2وال نصیفھ"
وقد تُرجمت ھذه القاعدة اإلس��المیة في تطبیقات الرعیل األول األفذاذ من ھذه األمة وس��لفھا الص��الح 
من الص���حابة الكرام رض���وان هللا علیھم والتابعین لھم في العص���ور الزاھرة من عمر األمة المحمدیة على 

 عنھ ال یسوي في العطاء بین السابقین ومن بعدھم رس�ولھا أفضل الصالة والسالم، فھذا الفاروق رضي هللا
  .3ومن سواھم أو بین البدریین وغیرھم، أو بین الھاشمیین رھط النبي 

فعن الحسن البصري رحمھ هللا قال: "اجتمع أشراف قریش عند باب عمر بن الخطاب  فیھم الحارث 
فخرج  لي من أص��حاب رس��ول هللا بن ھش��ام وأبو س��فیان بن حرب وس��ھیل بن عمرو وتلك العبید والموا

آذنھ فأذن لبالل وص�ھیب وغیرھما، وترك اآلخرین فقال أبو س��فیان لم أر كالیوم إنھ أذن لھذه العبید وتركنا 
جلوس�������اً بب�اب�ھ ال ی�أذن لن�ا، فق�ال س�������ھیل بن عمرو وكان رجالً عاقالً: أیھا الناس إني وهللا ألرى الذي في 

على أنفس����كم دعي القوم ودعیتم، فأس����رعوا وأبطأتم، ثم قال: وهللا ما وجھكم؛ فإن كنتم غض����اباً فاغض����بوا 
بقتم إلیھ من الفضل أشد علیكم فوتًا من بابكم الذي تنافستم علیھ ، بل ویعلم رعیتھ أحد أھم ركائز اإلدارة 4س�ُ

یسئ  ناإلس�المیة في ھذا الجانب حین یقول لعمالھ الذین یدیرون الوالیات نیابة عنھ "فمن أحس�ن نزده، وم
  .5نعاقبھ"

 وإبراز المحس��نین والمتمیزین ومكافأتھم وش��كرھم منھج إس��المي أص��یل، وفي التوجیھ النبوي یقول
"وھكذا 7، وفي روایة أخرى" أش����كر الناس � أش����كرھم للناس"6: "ال یش����كر هللا من ال یش����كر الناس ،

ین التش�����جیع، وال عجب فھذا الدّ نتلمس مراعاة اإلس�����الم للطبیعة البش�����ریة التي جبلت على طلب التحفیز و
، وھو أعلم بم�ا ینفعھم وم�ا فی�ھ موافق�ة لفطرھم وزی�ادة في فعالیتھم  تنزی�ل من ل�دن الخ�الق العلیم بخلق�ھ

  .)14: الملك( أََال یَْعلَُم َمْن َخلََق َوھَُو اللَِّطیُف اْلَخبِیرُ   وإنتاجیتھم واستمرار حیویتھم ونشاطھم، قال تعالى:
وإذا كان بعض المتخص��ص��ین یرى أن نش��أة الس��لطة تعود إلى ش��عور اإلنس��ان بالخطر الذي یتھدده، 
مما حتم علیھ نوعاً من التعاون اإلنس��اني ض��من جماعة، ثم أدرك فیما بعد ض��رورة إیجاد نظام معین لھذه 

ور ى وص��ل إلى العص��الجماعة یتمتع بقدر من الس��لطة... وعلیھ نش��أت الدولة البدائیة، ثم تطور المفھوم حت
الحدیثة، فإننا عندما یكون حدیثنا عن اإلس����الم ودولتھ واإلدارة فیھ فالموض����وع یختلف تماماً، ویرجع ذلك 
إلى أن األس�اس في دولة اإلسالم واإلدارة اإلسالمیة ھو طاعة هللا في إقامة أمره على ھذه األرض، وإقامة 

        .8لبشریةالمآثر اإلیمانیة والمكارم الربانیة في حیاة ا
ونحن في معتقدنا اإلس���المي نؤمن أن س���ر وجود الدنیا وبقائھا ھو اإلنس���ان المؤمن الص���الح، ومتى 
 زال ھذا النوع من الوجود لم یعد لھذه الدنیا معنى للبقاء، وعندھا تقوم الس�اعة وتنقضي القصة برمتھا، قال

: ""ال ، وق9ال تقوم الساعة حتى ال یقال في األرض هللا هللا: "10"ال تقوم الساعة إال على شرار الخلق ،
  أي قوم لیس فیھم مؤمن یعرف هللا. 
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فاإلنس���ان، وھو المورد األھم واألس���اس في كل منظومة اجتماعیة أو س���یاس���یة أو إداریة أو دعویة، 
وتوظیفھا  وإنجازاتھویتطل�ب التع�ام�ل معھ معارف ومھارات متعددة ومتنوعة بھدف االس�������تفادة من طاقتھ 

، "إدارة األفرادلتحقیق األھداف الكبیرة والتطلعات المنش�ودة، وھو ما یس�مى في علم اإلدارة الحدیث بـ������� "
" أو ما أطلق علیھ ش�����ؤون الموظفین" أو "ش�����ؤون القوى العاملة"، و"العالقات العمالیة والص�����ناعیةو"

متكامل ض���من علم اإلدارة العامة، "، وھو تخص���ص اس��تقل مؤخراً بكیان إدارة الموارد البش��ریةمؤخراً "
  . 11لیكون تخصصاً مستقالً لھ فروعھ ومنھاجھ ووظائفھ ودراساتھ

ول�ذا ج�اءت الرغب�ة في البح�ث عن مفھوم أحد وظائف علم إدارة الموارد البش�������ریة المتعلقة بتحفیز 
والء  كس��ب والجودة، وھي الحوافز التي تس��ھم بش�كل ملموس في اإلنتاجیةالعنص�ر البش�ري نحو مزید من 

األفراد الالزم لبیئة العمل، ورفع مس�توى األداء، ودیمومة العمل والوالء واالنتماء، واستعراض التطبیقات 
الدعویة في تاریخ اإلس�����الم لمفھوم الحوافز اإلداریة، وبیان س�����بق اإلس�����الم في تش�����ریعاتھ للعنایة بتكوین 

قبل توفیر الدعم المادي والحس����ي والتنظیمي  -ألھم وھو ا -الداعیة وتحفیزه ودعمھ نفس����یاً وفكریاً وعلمیاً 
  والتشریعي، تیسیًرا لالستفادة منھا في التطبیقات الدعویة المیدانیة، وبا� التوفیق.

  یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئیس التالي: مشكلة الدراسة وتساؤالتھا:
داریة ض�من وظائف علم إدارة الموارد البشریة، وما مدى [ما التطبیقات الدعویة لمفھوم الحوافز اإل

  االستفادة من تطبیقاتھا الدعویة المعاصرة؟]، ویتفرع منھ عدد من األسئلة الفرعیة األخرى ومنھا:
 ما الشواھد على عنایة اإلسالم بالحوافز، ومراعاتھا في تطبیقاتھ الدعویة؟ -
  ة الموارد البشریة الدعویة؟ما التأصیل اإلسالمي لمفھوم الحوافز ضمن إدار -
 ما التطبیقات العملیة المقترحة لتفعیل مفھوم الحوافز في المؤسسات الدعویة؟ -

  أھداف الدراسة:
التعریف بوظیفة الحوافز، وموقعھا من علم إدارة الموارد البش������ریة المعاص������ر، وبیان أقس������امھا  -

 وشروط أنظمتھا في اإلدارة اإلسالمیة.
توض������یح وبیان عنایة اإلس������الم بمفھوم الحوافز، وتطبیقاتھ المختلفة ومنھجیتھ المتمیزة بھ في ھذا  -

 المجال.
تقدیم تطبیقات عملیة لالس��تفادة من مفھوم الحوافز اإلداریة في تجوید العمل الدعوي على مس��توى  -

 األفراد والمؤسسات.
  :لتالیةمن خالل النقاط اأھمیة الدراسة: تظھر أھمیة ھذا البحث 

التعرف على أثر اإلس�الم وسبقھ وشمولیتھ في العنایة بجوانب الحیاة كافة، ومنھا الجانب اإلداري،  -
  السیما العنایة الفائقة بمفھوم الحوافز الذي یؤدي إلى نجاح العملیة اإلداریة.

یض����یف البحث بیاناً لجھود الس����ابقین من علماء اإلدارة في اس�����تقراء نص����وص اإلس�����الم وثقافتھ  -
ان القرون المئوی��ة  وت��اریخ��ھ في الجوان��ب اإلداری��ة التي یتفق الجمیع على نج��اح اإلس�������الم فیھ��ا إب��ّ

 المتتالیة التي قاد فیھا البشریة.
یقدم البحث مقترحات لعدد من التطبیقات الدعویة التي قد تس���ھم في تحس���ین أداء االعمال الدعویة  -

 .في تفعیل جانب الحوافز اإلداریة للدعاة والمدعوین
لتحقیق ھدف ھذه الدراس�ة سار الباحث فیھ وفق المنھج االستقرائي والذي یقوم على التتبع : منھج الدراس�ة

  .12ألمور جزئیة باالستعانة ثم افتراض الفروض الستنتاج أحكام عامة منھا
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ول�ذا ق��ام الب�اح��ث بجمع المس�������ائ�ل العلمی��ة المتعلق��ة بمفھوم الحوافز من خالل كت�ب إدارة الموارد   -
 شریة.الب

ثم اس����تقرأ الوقائع التاریخیة لإلدارة اإلس�����المیة المتص�����لة بمفھوم الحوافز وفق وظائف علم إدارة  -
 الموارد البشریة المعاصر.

وحرص على اس��تخالص األفكار اإلداریة في علم إدارة الموارد البش��ریة وما یتعلق بھا من خالل   -
 رز وأشھر المراجع دون استقصاء.المراجع التي حصل علیھا، وقد أشار في الحاشیة إلى أب

والتزم الباحث بعزو النص�وص الشرعیة من القرآن والسنة إلى مواضعھا في القرآن، ومظانھا من  -
كتب الس����نن دون اس����تقص����اء، مع الحكم علیھا ما أمكن من أقوال أھل العلم بھذا الفن ماعدا ما في 

 الصحیحین فاكتفي بالعزو لھما أو ألحدھما.
  قة:الدراسات الساب

نظم الحوافز ودورھا في رفع مس�������توى أداء العاملین "(دراس�������ة میدانیة على دراس�������ة بعنوان " -1
)، وھي عبارة عن بحث مقدم الس������تكمال متطلبات درجة الماجس������تیر في العاملین بإمارة منطقة الریاض

 بن ھا الباحث/ عبد هللالعلوم اإلداریة من معھد الدراس�����ات العلیا بجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة تقدم ب
م، وقد عنیت الدراسة بالحوافز المطبقة بأمارة 1999ھـ�������/1419عبد العزیز بن عبد الرحمن العنقري عام 

منطق�ة الری�اض وم�دى رض�������ا الع�املین عنھ�ا، وتطرق الباحث في اإلطار النظري لمفھوم الحوافز وأبرز 
العوامل المؤثرة علیھا، وتحدث عن الحوافز في النظریات المتعلقة بھا، وأش���ار إلى تخطیط نظام الحوافز و

  نظام الخدمة المدنیة بالمملكة العربیة السعودیة، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج من أھمھا:
 أن نسبة العاملین في عینة الدراسة الذین حصلوا على حوافز منخفضة. -
مع  تمنح لھم وأنھا ال تتناسب ودلت النتائج أن غالب العینة یصوتون بعدم الرضا عن الحوافز التي -

 المجھودات المبذولة.
 ودلت الدراسة كذلك على أن الترقیة تعتبر أھم اإلجراءات اإلداریة التي تحفز العاملین. -
 ثم یأتي بعدھا في األھمیة المكافآت واالنتدابات، وخطابات الشكر والتقدیر. -
 –دراسة میدانیة -وبعض النظریات الحدیثة"الحوافز في الفكر اإلداري اإلس�المي دراس�ة بعنوان " -2

رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اإلدارة العامة لكلیة االقتصاد واإلدارة 
م، اعتمد 1998/ـ�������ھ1418بجامعة الملك عبد العزیز تقدم بھا الطالب/ فراج بن محمد ظافر األس��مري عام

رن في محاولة إلبراز الوس�������ائل واألس�������الیب التي یتم من خاللھا إش�������باع فیھا على المنھج التاریخي المقا
االحتی�اج�ات والرغب�ات الك�امن�ة في اإلنس�������ان بھ�دف تحفیزه إلطالق ق�درات�ھ وإمك�انی�ات�ھ التي وھبھا هللا لھ 
 واس�����تثمارھا إتقان العمل الذي یقوم بھ ورفع إنتاجیتھ فیھ، ومن ثم مقارنتھا مع النظریات الحدیثة في مجال

الحاجات والحوافز، أمالً في إلقاء الض���وء على الفكر اإلس���المي في ھذا الجانب بغیة تأص����یلھ وتطبیقھ في 
 الواقع العملي، وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أھمھا: 

وجود اختالفات بین النظریات الحدیثة التي تفس��ر دوافع وحاجات النفس البش��ریة وكیفیة تحفیزھا،  -
 للجوانب الروحیة والتي تعتبر أھمھا.مع إغفالھا 

اإلس�������الم ینظر لإلنس�������ان نظرة إیج��ابی��ة فق��د حظي ب��التكریم واالس�������تخالص في األرض وحم��ل  -
 مسؤولیات عظیمة بینما ال یلقى اإلنسان ھذا التكریم في النظریات الحدیثة.
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اك أیض�������اً ب�الرغم من وجود اختالف�ات بین الفكر اإلداري اإلس�������المي والنظری�ات الحدیثة فإن ھن -
 جوانب من الشبھ بنسب متفاوتة من نظریة ألخرى.

 تمھید، وثالثة فصول، وخاتمة، وقائمة المصادر، على النحو التالي: مكونات الدراسة: تتكون من:
، واألھداف التي یس���عى لتحقیقھا، لتعریف بالموض���وع، وأس���باب اختیارهأما التمھید: فقد تض���من ا -

 ومكوناتھ. والدراسات السابقة، ومنھج البحث
 .وتطبیقاتھا في الكتاب والسنة وفي الفصل األول تم الحدیث عن عنایة اإلسالم بالحوافز -
 وتضمن الفصل الثاني استعراض نماذج من تطبیقات السلف لمفھوم الحوافز اإلداریة. -
وتم في الفص���ل الثالث عرض أھم خص����ائص الحوافز في المنھجیة اإلس����المیة، ومقارنتھا بمفھوم  -

 المعاصر. الحوافز
 .ثم الخاتمة، فالمصادر -

  الفصل األول: عنایة اإلسالم بالحوافز وتطبیقاتھا في الكتاب والسنة
ما ھو إال محرك للدوافع التي ھي في حقیقتھا ناش��ئة عن  –موض��وع بحثنا  –إذا ما علمنا أن الحافز 

 واللجوء بفطرتھ إلى قوةحاجة أص����لیة في النفس البش����ریة أو عارض����ة علیھا، كحاجة اإلنس����ان إلى التعبد 
عظمى خارجة عنھ یعبدھا ویتضرع إلیھا، ویستمد العون منھا، فھذه حاجة فطریة جبلیة، تدفعھ للبحث عن 
إش��باع ھذه الحاجة الملحة، واإلس��الم ببراھینھ العقلیة والتاریخیة والحس��یة یحفز العاقل في تفكیره والس��عید 

مرة المس�������لمین، وھك�ذا الح�اج�ة إلى الطعام والنكاح واللباس في ق�دره إلى اتب�اع ھ�ذا ال�دین وال�دخول في ز
والطمأنینة ونحوھا حاجات أص��لیة، وھناك حاجات طارئة كالحاجة إلى التداوي عند المرض، والتدفئة عند 
البرودة، وزیادة الكس�ب عند الحاجة ونحوھا،  وعن زود اإلنس�ان عن عرضھ وحیاضھ إذا أغضب وظلم، 

  اإلسالم بھا وبمراعاتھا وسن الضوابط إلشباعھا بتوسط واتزان.كلھا حاجات نجد عنایة 
وقد أفرد عدد من علماء اإلس�����الم موض�����وع الحاجات وتقس�����یماتھا في مباحث جلیلة جمعوا فیھا ما 

  استنبطوه من تلك التقسیمات وأنواعھا، وجعلوھا غالباً تحت عنوان مقاصد الشریعة اإلسالمیة.
إلنس��ان ال یمكنھ العیش عیش��ة كریمة یرتض��یھا خالقھ دون العنایة فذكروا أن ھناك حاجات رئیس��ة ل

بھا والمحافظة علیھا، وذكروا أن مقاص���د الش���ریعة اإلس���المیة الكبرى تتوجھ للعنایة بھا والمحافظة علیھا، 
وھي الحاجات الضروریة الخمس لكل إنسان (المحافظة على الدین: ولذلك حرم هللا الردة، والمحافظة على 

وقد حرم هللا قتل النفس بغیر حق، والمحافظة على العقل: ولذا حرم الش�����ارع الخمر وكل مس������كر،  النفس:
والمح��افظ��ة على العرض: ومن��ھ تحریم الزن��ا والبغ��اء، والمح��افظ��ة على الم��ال: ول��ذل��ك حرم هللا الس�������رق��ة 

 ي أوس����ع وأش����مللكل فرد مھما تغیرت معتقداتھ أو بیئتھ، وھ فھذه الحاجات األولیة والرئیس����ةوالغلول)، 
وأدق تفص�������یالً من الح�اج�ات التي ذكرھ�ا علم�اء النفس الق�دم�اء والمعاص�������رین، وتس�������مى في اإلس�������الم 
ب��الض�������روری��ات الخمس الكبرى بحی��ث: "لو ع��دم ال��دین ع��دم ترت��ب الجزاء المرتجى، ولو ع��دم��ت النفس 

م المال العادة بقاء، ولو عد(المكلف) لعدم التدین، ولو عدم العقل الرتفع التدین، ولو عدم النس��ل لم یكن في 
  .13لم یبق عیش"

وھي كل حاجة ال یترتب على فقدھا انعدام  ویلي الحاجات األس�اس�یة في اإلسالم الحاجات التكمیلیة
الحیاة الس����ویة، ولكن یترتب على فقدانھا ش����دة ومش����قة حقیقیة تلحق بالمكلف، وتعرف بأنھا: "كل ما یفتقر 
إلیھ اإلنسان من حیث التوسعة ورفع الحرج، فلو لم یراع دخل على المكلفین الحرج والمشقة، ولكنھ ال یبلغ 
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لمص�����الح العامة"، ویمثلون لھا بحاجات اإلنس������ان للبیوع بأنواعھا واإلیجارات، مبلغ الفس�����اد المتوقع في ا
  وإقامة القضاء والشرطة، وشروط النكاح، وكثیر من أحكام المباحات في المعامالت وغیرھا.

 2030أو ما یطلق علیھ حالیًا في الرؤیة االس���تراتیجیة ثم تأتي الحاجات التكمیلیة أو التحس���ینیة، 
"ما یكون بھا كمال نظام الحیاة والطمأنینة  :بیة الس�������عودیة، بمص�������طلح (جودة الحیاة)، وھيللمملك�ة العر

والبھجة والس�����كون والدعة، وتقع موقع التحس�����ین والتیس�����یر للمزایا، ورعایة أحس�����ن المناھج في العادات 
ر إلسالم كثیوالمعامالت، كحاجة اإلنس�ان إلى خص�ال الفطرة، وأحكام اللباس والستر، وأبواب اآلداب في ا

  .14منھا من ھذا القبیل"
وقد جاءت النص��وص المتوافرة في القرآن والس��نة متض��منة العنایة بتلك الحاجات الفطریة لإلنس��ان، 
والحض على رعایتھا، وس�����دھا وإش�����باعھا بانض�����باط وتكامل وش�����مول لجوانب النفس البش�����ریة المتعددة 

د حیویتھا اإلنتاجیة، واس������تمرار فعالیتھا وانتماءھا والمختلفة، ض������ماناً التزان النفس البش������ریة حتى ال تفق
لمش������روعات اإلس������الم الكبیرة والعظمى، و"العملیة اإلداریة مھمتھا تزوید المنش������أة بما تحتاجھ من طاقة 
بش��ریة مس��لمة بأس��لوب یحرص على تكافؤ الفرص وعدالة االختیار، على أن تكون ھذه الطاقة ذات كفاءة 

وة واألمانة والحفظ والعلم، وتعمل على تحقیق أھداف مشروعة، ویمكن استخدام عالیة تس�تجیب لمعاییر الق
طاقة بش����ریة غیر مس����لمة ذات مھارة مھمة مطلوبة عند الض����رورة ولفترة محدودة وبترتیب مس����بق یھیئ 

   .15اإلدارة لالستفادة من خبرتھا الالزمة"
آخر  درجة إثارتھا من شخص إلىویتولد عن تلك الحاجات في النفس البش�ریة، دوافع نفس�یة تختلف 

حس����ب مس����توى النقص الداخلي في الحاجة، إض����افة إلى مؤثر خارجي یؤثر على درجة فاعلیة الدافع قوة 
، فھناك ترابط وثیق بین الحاجات الفطریة التي ركبھا هللا في النفس البش������ریة، الحافزوض������عفاً یطلق علیھ 

یش����عر اإلنس����ان بنقص فیھا، وبین الحوافز الخارجیة التي  وبین الدوافع التي تتولد عن تلك الحاجات عندما
  تحفز اإلنسان لسد حاجاتھ، وبین درجة الدافعیة الداخلیة التي تتولد لدیھ حسب درجة الحافز.

وھناك عالقة أیض����اً بین وجود الدوافع ودرجة الدافعیة، وبین نوعیة الس����لوك الذي س����یس����لكھ الفرد 
حیوان  -ض�ٌب مشوٌي  فیة المعرفیة التي نش�أ فیھا، وقد قدم لرس�ول هللا حس�ب نوعیة البیئة والثقافة والخل

إنھ   فقرب إلیھ فأھوى إلیھ بیده لیأكل منھ، فقال لھ من حض�ر: یا رسول هللا  -من الزواحف الص�حراویة 
لحم ض������ب، فرفع یده عنھ، فقال لھ خالد بن الولید: یا رس������ول هللا أحرام الض������ب؟! قال: ال، ولكن لم یكن 

ینظر، ولم یش������اركھ في  بأرض قومي فأجدني أعافھ، فأھوى خالد إلى الض������ب فأكل منھ ورس������ول هللا 
   .16أكلھ

بالحوافز سنعرض لبعض نصوص الشریعة الوفیرة التي  وعندما نتناول موض�وع العنایة اإلسالمیة
ن ریة، والتي متض�منت إش�ارة واضحة لمفھوم الحوافز حسب المفھوم المعاصر في علم إدارة الموارد البش

خاللھا تتجلى بص���فاء ووض���وح عنایة اإلس���الم الفائقة بتحفیز وتش���غیل وتفعیل موارده البش���ریة إبّان تربعھ 
  على سدة اإلدارة العالمیة لألمم ألكثر من ألف عام مضت، وذلك من خالل النصوص التالیة:

  أوًال: من القرآن الكریم
ق�ال تع�الى محفزاً عب�اده على ب�ذل جھ�ٍد أكثر، ب�أداء متمیز یتمث�ل في اإلخالص أوالً، في تنفیذ مھمة  -1

جلیلة ال یقوم بھا عادة إال األكفاء المخلصون، أال وھي إصالح ذات البین، وسد منافذ الشیطان الذي یسعى 
الَّ  فیقول هللا عّز في عاله: لإلفس����اد والتحریش بین فریق العمل الواحد من أعض����اء المجتمع اإلس����المي،

اِسۚ  َوَمن یَفْ  َالحٍ بَْیَن الن�َّ َدقَ�ٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِص�������ْ ن نَّْجَواھُْم إِالَّ َمْن أََمَر بِص�������َ لَِك اْبتَِغاَء َخْیَر فِي َكثِیٍر مِّ َعْل َذٰ
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ا ْوَف نُْؤتِی�ِھ أَْجًرا َعِظیم�ً ِ فَس�������َ اِت هللاَّ أح�د أثریاء الناس وكرمائھم وعد  ، ولو أن)114النس�������اء: ( َمْرض�������َ
المتنافسین في مسابقة (ما) بجائزة عظیمة (ال یتوقعونھا)، لكان ذلك أدعى لتحفزھم وتحمیسھم في المنافسة 

اإلصالح بین الناس) ( ھذه المھمة إنجازالمثل األعلى كیف س�یكون حال المتنافس�ین في  للظفر بھا، و� 
ع�دھم ب�الج�ائزة العظیم�ة أكرم األكرمین، ومن لھ الغنى إذا ك�ان من ی وھي غیر واجب�ة، ب�ل من ب�اب النف�ل،

َ لَھَُو اْلَغِنيُّ المطلق وبیده میراث الس�موات السبع واألراضین  َماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض ۗ َوإِنَّ هللاَّ لَّھُ َما فِي السَّ
واألعراض واألموال، وفي كل ش��يء یقع ، واإلص��الح بین الناس ھنا عام في الدماء )64( الحج:  اْلَحِمیدُ 

الت�داعي فی�ھ، وقد جعل هللا مجرد األمر بھا خیراً، ورغب في فعلھا، والترغیب بمعنى التحفیز لقولھ تعالى: 
"ومن یفع�ل ذلك" ألن فعلھا أقرب إلى هللا من مجرد األمر بھا، إذ خیریة األمر بھا إنما ھي لكونھ وس�������یلة 

  .17إلى فعلھا"
والھجرة عمل قد یكون واجباً، وقد یكون مندوباً غیر  –محفزاً عباده للھجرة في س�������بیلھ  وقال تعالى -2

مفروض، الس��یما إذا كان المكان المھاجر إلیھ أقل اقتص��اداً وجماالً ورفاھیةً أو ص��فراً من ذلك كلھ مقارنة 
ظھار ش��عائر دینھ وعدم قبول المس��لم الركون والس��كون لظروف ال یس��تطیع معھا إ -بالمكان المھاجر منھ 

بحریة وس��الم، وترك االلتفات لما قد یوس��وس بھ الش��یطان أن تلك المھمة لیس في اإلمكان إتمامھا فیخس��ر 
ِ یَِجْد فِي العامل وضعھ الحالي، وال یظفر بوضع أفضل، فیقول هللا جل في عاله:  َوَمن یُھَاِجْر فِي َسبِیِل هللاَّ

عَ  ولِِھ ثُمَّ یُْدِرْكھُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ اْألَْرِض ُمَراَغًما َكثِیًرا َوس��َ ِ َوَرس��ُ ةً ۚ َوَمن یَْخُرْج ِمن بَْیتِِھ ُمھَاِجًرا إِلَى هللاَّ
ِحیًما ُ َغفُوًرا رَّ ِ ۗ َوَكاَن هللاَّ ، قال ابن كثیر: وھذا تحریض على الھجرة وترغیب في )100النس��اء: ( َعلَى هللاَّ

المؤمن حیثما ذھب وجد عنھم مندوحة وملجأ یتحص��ن فیھ .... والمراغم ھو المنع مفارقة المش��ركین، وأن 
  .18الذي یتحصن بھ، ویراغم بھ األعداء"

ةٌ یَ�ْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَ�أُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن اْلُمنَكِر ۚ  وق�ال تع�الى: -3 نُكْم أُم�َّ  وأولئكَوْلتَُكن مِّ
على قول عدد من المفس����رین، وأن  ، واألش����ھر ھنا أن (من) تبعیض����یة)104 آل عمران:(  لُِحونھُُم اْلُمفْ 

القی�ام بمھم�ة ال�دعوة واألمر ب�المعروف والنھي عن المنكر من فروض الكف�ایات التي إذا قام بعض البعض 
س�����قط الحرج واإلثم عن الباقین، ویأثمون جمیعھم لو تركوھا كلھم، قال ابن الجوزي:" و(من) ھاھنا تدخل 

دة أن األمر للمخ��اطبین... ویجوز أن یكون أمر منھم لتحض المخ��اطبین من س�������ائر األجن��اس، وھي مؤك��
،  وھاتان المھمتان ـ 19فرق�ة، ألن الدعاة ینبغي أن یكونوا علماء بما یدعون إلیھ، ولیس الخلق كلھم علماء"

الغیر واجبتین على األعی�ان، ن�دب هللا إلیھ�ا العقالء وحفزھم للقی�ام بھا، ألنھما من األعمال المتمیزة الجلیلة 
بھا خیریة األمة وحفظھا وال یحس�����ن أن یقوم بھا إال األكفاء والمحتس�����بین، وجعل الحافز الجاذب لھم التي 

  تبوء مكانة الفالح واالنضمام لركب المفلحین عند الرحمن الرحیم.
وقال ربنا محفزاً عباده لكف النفس عن االقتص��اص من ظلم الظالم، وترغیباً لھم في العفو والتجاوز  -4

َوإِْن  لیھم بع�د تبین الج�ائز لھم في فعل�ھ إذا ع�دلوا عن العفو إلى إیق�اع العقوب�ة، فقال تعالى:عمن أس�������اء إ
ابِِرینَ  بَْرتُْم لَھَُو َخْیٌر لِّلص����َّ ، فجعل حافزه للعفو )126 النحل:( َعاقَْبتُْم فََعاِقبُوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُم بِِھ ۖ َولَئِن ص����َ

لما وقف على  دھم هللا أن یوفیھم أجرھم بغیر حس�اب، وكان رسول هللا تبوء منزلة الص�ابرین، الذین وع
عمھ حمزة رض���ي هللا عنھ مقتوالً، وقد مثل بھ المش����ركون یوم أحد أقس���م قائالً: "أما وهللا ألمثلن بس����بعین 

  .20منھم مكانك"، فلما نزلت ھذه اآلیة ، فقال: "نصبر وال نعاقب، ُكفُّوا عن القوم إال أربعة"
ْنھَ  وقال تعالى: -5 ْنھَا ۖ َوَمن یَْشفَْع َشفَاَعةً َسیِّئَةً یَُكن لَّھُ ِكْفٌل مِّ فَاَعةً َحَسنَةً یَُكن لَّھُ نَِصیٌب مِّ فَْع ش�َ ن یَش�ْ   ۗامَّ

قِیتًا ْيٍء مُّ ُ َعلَٰى ُكلِّ ش�َ ، والمعنى بالشفاعة الحسنة شفاعة اإلنسان لإلنسان لیجتلب لھ )85 النساء:( َوَكاَن هللاَّ
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نفعاً، أو لیص�لح بینھ وبین أخیھ، أو أنھ دعاء المؤمن إلخوانھ، أو ھي الش��فاعة بمعنى تش�فیع ِوتر المس��لمین 
في الجھاد وتكثیر سوادھم، فمن فعل ذلك أو شیئاً منھ كان لھ نصیب من أجر ھذه األعمال، وفي ھذا تحفیز 

  21حریض وحث على ھذه األعمال المندوبة غالباً.وت
  من السنة النبویة الشریفة : ثانیاً 
"قض��ى أن األرض أرض هللا، والعباد عباد  :عن عروة رض��ي هللا عنھ قال: أش��ھد أن رس��ول هللا  -1

حافز .... فھذا 22الذین جاءوا بالص�������لوات عنھ" هللا، ومن أحی�ا مواتً�ا فھو أحق ب�ھ، جاءنا بھذا عن النبي 
الس�����تص�����الح األرض وزراعتھا، وتوس�����یع الرقعة الخض�����راء المثمرة منھا، وبذلك تتجھ األمة إلى  نبوي

االكتفاء الذاتي بطعامھا وأقواتھا من زراعة أرض����ھا، وھو حافز یمنح لألداء المتمیز في أحیاء الموات من 
امیة بناء أو غرس أو حراثة أو األرض، قال في ش���رح الھدایة من كتب الحنفیة : "اإلحیاء تس���بب للحیاة الن

س���قي، وعّرفھ المالكیة: بأنھ لقب لتعمیر داثر األرض بما یقتض���ي عدم انص���راف المعمر عن انتفاعھ بھا، 
وعند الشافعیة: عمارة األرض الخربة التي ال مالك لھا، واإلحیاء عند الحنابلة: عمارة ما لم یجر علیھ ملك 

  .23ة مشروعیتھ أنھ سبب لزیادة األقوات والخصب لألحیاء"ألحد، ولم یوجد فیھ أثر عمارة، وحكم
یقول: "نض��ر هللا امرأً س��مع منا حدیثًا  وعن زید بن ثابت رض��ي هللا عنھ قال: س��معت رس��ول هللا  -2

، ففي ھذا الحدیث 24فحفظ�ھ حتى یبلغ�ھ، فرب ح�ام�ل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ، ورب حامل فقھ لیس بفقیھ "
بإتقان، وتحفیز  ألفراد األمة على حفظ العلم من حدیث رس���ول هللا  وتحفیزحض عرض نبوي كریم فیھ 

بول الدعاء النبوي المبارك المق -وما أدراك ما الحافز  -إلى تبلیغھ بإتقان لنش���ر الس���نة وبث العلم، والحافز 
تھ وره ونض��ارلمن فعل ھذا الفعل وقام بھذه المھمة بأداء متقن متمیز أن یرزقھ هللا بیاض الوجھ وحس��نھ ون

أو من أص��حابھ  وبھاءه في الدنیا واآلخرة، قال المباركفوري: "والمعنى أن من س��مع حدیثاً من الرس��ول 
فبلغھ من غیر زیادة وال نقص���ان خص���ھ هللا بالبھجة والس���رور لما ُرزق بعلمھ ومعرفتھ من القدر والمنزلة 

لرخ��اء والنعم��ة... ولو لم یكن في طل��ب بین الن��اس في ال��دنی��ا ونعم��ھ في اآلخرة حتى یرى علی��ھ رونق ا
الحدیث وحفظھ وتبلیغھ فائدة س����وى أن یس����تفید بركة ھذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وغنماً، وجلَّ في 

  .25الدارین حظاً وقسماً"
، فھذا تش��جیع منھ 26یوم حنین: "من قتل كافرا فلھ س��لبھ" وعن أنس بن مالك قال: قال رس��ول هللا  -3
 وھو من 27ین في س�بیل هللا، وتسمى ھذه المكافآت في علم اإلدارة الحدیث (بالحوافز الوظیفیة)للمجاھد ،

، فلم یسوي الشارع بین المجاھد المتمیز في أداءه وشدة حرده وبأسھ على الكفار، وبین غیره حوافز الجھاد
لَب فھذا ممن ھو أقل تمیزاً وأداًء؛ وإن كانا في أص���ل األجر س���واء فلھما الجنة أن قَبِ  َل هللاُ جھادھما، أم الس���َ

  زیادة على األجر ال یمنح لكل أحد، ولھذا الحافز أثر إیجابي في الواقع الجھادي العملي.
ثیر بھا ی للحوافز التيویمكننا أن ننظر إلى السھم الذي قسمھ هللا من الزكاة للمؤلفة قلوبھم مثاًال آخر  -4

اإلس����الم أتباعھ أو من یرجوا أن یكونوا من أتباعھ على الدخول في حماه واالنقیاد لھ واالس����تس����الم الكامل 
یكّف ش�ره عن اإلس�الم وأھلھ، وھو س�ھم الزكاة المخصص للمؤلفة  نحفزه أنلحكمھ وعدلھ، أو على األقل 

د كما قال ص�����فوان بن أمیة رض�����ي هللا عنھ: لق قلوبھم تحفیزاً وترغیبًا لھم للدخول في الدین والثبات علیھ،
، 28یوم حنین، وإنھ ألبغض الناس إلّي، فما زال یعطیني حتى إنھ ألحب الناس إليّ  أعطاني رس�������ول هللا 

ویطلق لقب (مؤلف) في الفقھ: على الس���ید المطاع في قومھ ممن یُرجى إس���المھ، أو یُرجى أن یكّف ش����ره 
طائھ قوة إیمانھ، أو إس��الم نظیره، أو جبایتھا ممن ال یعطیھا، أو دفٌع عن بإعطائھ من الزكاة، أو یُرجى بإع

في المؤلفة قلوبھم:"  ، قال ابن عباس 29المس����لمین، فیعطى ما یحص����ل بھ تألیفھ عند الحاجة إلى إعطائھ
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 من الصدقات فإذا أعطاھم 30یرضخ ھم قوم كانوا یأتون رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وكان رسول هللا 
  .31من الصدقة قالوا ھذا دین صالح وإن كان غیر ذلك عابوه"

یقول: "من كان لنا عامًال فلیكتسب زوجة؛ فإن لم یكن  وعن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي  -5
، 32لھ خادم فلیكتس�ب خادما، فإن لم یكن لھ مسكن فلیكتسب مسكنًا، فمن اتخذ غیر ذلك فھو غاّل أو سارق"

، قال ابن جماعة: "ویفرض الس�������لطان لكل واحد المزای�ا والحوافز الوظیفیةرائع لمفھوم وھو مث�ال نبوي 
من األمراء واألجن�اد من العط�اء واإلقط�اع ق�د ما یحتاج إلیھ في كفایتھ الالئقة بحالتھ ومروءتھ ومنزلتھ في 

وحاجة سفره،  الزوجات واألوالد والعبید واإلماء والخدم والدواب من مؤونة وكس�وة وس�كن وخیل وس�الح
ویراعي في ذل�ك الزم�ان والمكان والرخص والغالء وعادة البلد في المطاعم والمالبس الش�������رعیة، فیكفیھ 

 .33المئونات كلھا"
  الفصل الثاني: نماذج من تطبیقات السلف لمفھوم الحوافز اإلداریة.

الص�����حابة الكرام من خالل دراس�����ة المواقف العملیة من حیاة الس�����لف الص�����الح والرعیل األول من 
والتابعین لھم بإحس�ان رض�ي هللا عنھم أجمعین، والتي تتعلق أحداثھا أو یوجد ضمن أحداثھا تطبیق لمفھوم 
الحوافز اإلداریة، وتحفیز القدرات والمھارات لبذل المزید من الجھد لتحقیق أھداف المش�����اریع اإلس�����المیة 

الكفاءات البش�����ریة وتنمیة مھاراتھا منًعا لض�����عفھا أو  الرائدة التي ینفذونھا، والس�����عي البیّن للمحافظة على
تس�����ربھا، یتبین عمق اإلدارة اإلس�����المیة الربانیة بمعرفة حاجات النفس�����یة البش�����ریة، والقدرة الرائعة على 
إش������باعھا بالطرق المش������روعة لدى رجاالت اإلس������الم األوائل، وكفاءتھم الكبیرة للقیادة والتوجیھ، وعنایة 

  ألھمیتھا في تفعیل وتنمیة موارده البشریة، ومن أمثلة ذلك :اإلسالم بالحوافز 
في عام حنین، فلما التقینا كانت  عن أبي قت�ادة رض�������ي هللا عن�ھ أن�ھ قال: خرجنا مع رس�������ول هللا  -1

للمس��لمین جولة قال: فرأیت رجال من المش��ركین قد عال رجًال من المس��لمین، قال: فاس��تدرت لھ حتى أتیتھ 
ھ بالس���یف على حبل عاتقھ (وص���لة ما بین العنق والكاھل)، فأقبل علّي فض���مني ض���مة من ورائھ، فض���ربت

وجدت منھا ریح الموت، ثم أدركھ الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقلت لھ: ما بال الناس؟ قال: 
مت قال: فقھ" فقال: "من قتل قتیال لھ علیھ بینة فلھ س���لب أمر هللا، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رس���ول هللا 

؟ ثم جلس��ت، ثم قال الثانیة: "من قتل قتیال لھ علیھ بینة فلھ س��لبھ" قال: فقمت ثم قلت: ثم قلت: من یش��ھد لي
؟" قال: : "م�ا ل�ك یا أبا قتادةمن یش�������ھ�د لي؟ ثم جلس�������ت، ثم ق�ال ذل�ك الث�الث�ة، فقم�ت فق�ال رس�������ول هللا 

، وسلب ذلك القتیل عندي، فأرضھ منھ، فاقتص�ص�ت علیھ القص�ة، فقال رجل من القوم: صدق یا رسول هللا
فقال أبو بكر الصدیق: الھاً هللا إذا، یعمد إلى أسد من أسد هللا یقاتل عن هللا وعن رسولھ فیعطیك سلبھ، فقال 

: " صدق، فأعطھ إیاه" ، فقال أبو قتادة: فأعطانیھ، فبعت الدرع، فابتعت بھ مخرفاً (المخرف رس�ول هللا 
تطبیق لمنح ، ففي ھذه القص�����ة 34في بني س�����لمة، فإنھ ألول مال تأثلتھ في اإلس�����الم بفتح المیم: البس�����تان)

فھذا مجاھد یطالب بس�������لب قتیلھ من الكفار، وھو حافز مادي دنیوي،  وع�دم التعنیف على أخذھا، الحوافز
ین ألن الجھاد إذا كان من أجل ھذه الغنائم واألس�����الب لما كان في س�����بیل هللا، ولكن ال یس�����وي اإلس�����الم ب

والذي تربى في المدرس����ة  -المجاھد المجتھد واألقل اجتھاداً، ولذا غض����ب ص����دیق األمة رض����ي هللا عنھ 
من ھذا المتطفل الذي یرید أن یحوز حافزاً وجائزة ومنزلة مالیة لیس��ت لھ، واعتبره ظالم  -النبویة اإلداریة 

یعملھ، وھو العدل الرائع في نظام یجب منعھ من التعدي والظلم على حوافز غیره، فكیف یُكافأ بش�������يء لم 
الحوافز الجھادیة في اإلسالم، وقد جعل اإلسالم للنكایة في العدو بقتل رجاالتھ حافزاً آخر أخروي ومعنوي 

، ومن تتبع 35"ال یجتمع كافر وقاتلھ في النار أبدا" :زی�ادة على الح�افز ال�دنیوي الم�ادي الملموس ، فقال 
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 فراد وجد عجباً حتى روي أن أبا طلحة رضي هللا عنھ لما سمع رسول هللا أثر ھذه الحوافز في نفوس األ
  .36من قتل رجال فلھ سلبھ"، فقتل یومئذ عشرین رجالً وأخذ أسالبھم"" یقول یوم حنین:

وفي الق�ادس�������ی�ة لحق بط�ل من أبط�الھ�ا یُق�ال لھ " ُزھرة بن الحویة التمیمي" بفلول الفرس المنھزمة  -2
یجّمعھم، فقتلھ زھرة وأتى بس�لبھ إلى س�عد بن أبي وقاص رض�ي هللا عنھ، فرأى الس�لب  وقائدھم الجالینوس

 –كثیراً علیھ، فلم یمِض لھ كل س�لبھ، فلما علم عمر بن الخطاب رض�ي هللا عنھ بذلك، كتب إلى س��عد القائد 
افز ذاك الحیبین لھ خطورة تص���رفھ ذلك مع ھذا الفرد المتمیز ص����احب األداء المتمیز الذي اس����تحق یفعلھ 

فقال في كتابھ: " أما بعد: .. تعمد إلى مثل ُزھرة، وقد ص����لَِي بمثل ما ص����لَى بھ، وقد بقي  –المرص����ود لھ 
، "ھ على أص���حابھ عند عطائھ بخمس���مائةامض لھ س���لبھ، وفض���ل علیك من حربك ما بقي، تفس���د قلبھ؟!....

أمام زمالئھ في المش�������روع لتحفیزھم  یةبمثابة الحافز المعنوي لتمیزه، یُمنح لھ عالنوھ�ذه مك�اف�أة أخرى 
  .37لألداء المتمیز في مشروع الفتوح اإلسالمیة والجھاد

یَر أن رجالً كان مع أبي موس�ى األش�عري رض�ي هللا عنھ وكان ذا صوٍل ونكایة في  -3 وروى أھل الس�ِّ
حلق ین سوطاً والعدو، فغنموا مغنماً، فأعطاه أبو موس�ى بعض سھمھ فأبى أن یقبلھ، فجلده أبو موسى عشر

ش�عر رأس�ھ، فجمع الرجل ش�عره وترّحل إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ حتى دخل علیھ، فأخذ شعره 
 -أي لوال خوفي علیك من النار ما فعلت ما فعلت -"أما وهللا لوال النار"  وض����رب بھ ص����در عمر، ثم قال:

. فض���ربني أبو موس���ى عش���رین .ه."إني كنت ذا ص���وت ونكایة.. وأخبره بأمر فس���ألھ عمر عن حالھ فقال:
س��وطاً وحلق رأس��ي، فقال عمر:" ألن یكون الناس كلھم على ص��رامة ھذا، أحب إلى من جمیع ما أفاء هللا 
علینا"، ثم كتب إلى أبي موس�����ى: "س�����الم علیك، أما بعد: فإن فالناً أخبرني بكذا وكذا، فإن كنت فعلت ذاك 

مأل من الن�اس حتى یقتص من�ك"، فق��دم الرج�ل فق�ال ل��ھ  في مأل من الن�اس فعزم�ت علی��ك لم�ا قع�دت ل�ھ في
الن�اس: اعف عن�ھ، فق�ال: ال وهللا، ال أدع�ھ ألح�د من الن�اس. فلما قعد أبو موس�������ى لیقتص منھ، رفع الرجل 

  .38رأسھ إلى السماء، ثم قال: اللھم إني قد عفوت عنھ"
، مع اش��تراط اإلخالص متمیز كفءوھكذا یقُِّر اإلس��الم الحوافز ویجعل المطالبة بھا حٌق متاح لكل 

لئال یحبط العمل، ویتض������ح من ھذا الموقف وما قبلھ إدراك القیادة اإلس������المیة الراش������دة المتمثلة في أمیر 
المؤمنین عمر رض�����ي هللا عنھ ألھمیة تطبیق مفھوم الحوافز اإلس�����المیة وإیص�����الھا للمتمیزین، وإدراكھم 

دائھا بحجة أن األجر قد ثبت عند هللا للمخلص����ین كما یفعلھ للمخاطر المترتبة على بخس����ھا والتس����اھل في أ
الیوم من ال یدرك ما أدركھ األفذاذ األوائل، ومن المعلوم أن المخاطر المترتبة على إھمال الحوافز نابع من 
دوافع فطریة نحو إش�����باع الحاجات وس�����دھا بطریقة س�����لیمة، وإال فمع مرور الزمن یتس�����رب األكفاء من 

ف اإلنتاجیة ویتعلل المتمیزون عندئذ بطول المدة والس��آمة والملل، وقد یكون الجمیع من المش��روع، وتض��ع
  .39العاملین والمسئولین غیر مدركین لألسباب الحقیقة وراء ذلك الضعف والفتور

"أما بعد،  وكان أول خطبة خطبھا عمر بن الخطاب رض�����ي هللا عنھ أن حمد هللا وأثنى علیھ ثم قال: -4
كم وابتلیت بي، وخلفت فیكم بعد ص��احبي، فمن كان بحض��رتنا باش��رناه بأنفس��نا، ومن غاب عنا فقد ابتلیت ب

، وھكذا ینبغي 40"سيء نعاقبھ، ویغفر هللا لنا ولكمولیناه أھل القوة واألمانة، ومن یحس�ن نزده حس�نا، ومن ی
تحفیزه ب��اب أن یفرق بین المحس�������ن  والمس�������يء، وبین المتمیز وغیره، ومج��ازاة المحس�������ن المتمیز من 

، أما إھمال العنایة بتحفیز المتمیزین، وتأخیر منحھم حوافزھم المش��روعة، وعدم إتاحة المس��احة وتش��جیعھ
الكافیة لھم للمطالبة بحوافزھم، بل العكس لومھم واتھام نیاتھم، كل ذلك تثبیط لھم، ومس��واتھم ظلًما بغیرھم 

  وال إتقان.من الكسالى أو على األقل العادیین ممن ال تمیز لھم 



   سھیل محمد قاسم مینق /د 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                    42

ثالث من الفواقر، جار مقامة إن رأى حسنة سترھا، وإن رأى : "ومن أقوال الفاروق رض�ي هللا عنھ -5
س�یئة أذاعھا، وامرأة إن دخلت علیھا لس�نتك وإن غبت عنھا لم تأمنھا، وسلطان إن أحسنت لم یحمدك، وإن 

ذ انض��اف إلیھ المحاس��بة الش��دیدة على إ -، فعّد عدم المكافأة على اإلحس��ان بحمده وما فوقھ 41أس��أت قتلك"
، ألن اإلنس������ان بحاجة إلى حافز على إحس������انھ بش������كر أو مكافأةمن حیاة البؤس والتعاس������ة،  -األخطاء 

واإلخالص أال یكون ھمھ ذلك الحافز، وإنما ما وعده هللا من الثواب على اإلحسان ثم إذا جاء بعد ذلك دون 
"من ص�������نع إلیكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونھ : تطلع فھو من ع�اجل بش�������رى المؤمن قال 

: "من صنع إلیھ معروف فقال لفاعلھ جزاك هللا خیًرا فقد ، وقال 42فادعوا لھ حتى تروا أنكم قد كافأتموه"
"ال یش�������كر هللا من ال یش�������كر  :وقال  ،43أبلغ في الثن�اء"، ق�ال الترم�ذي ھ�ذا حدیث حس�������ن جید غریب

  .44الناس"
  مقارنتھا بمفھوم الحوافز المعاصرثالث: أھم خصائص الحوافز في المنھجیة اإلسالمیة، والفصل ال

عندما نتكلم عن منھجیة اإلدارة اإلس��المیة في العنایة بالحوافز وأنظمتھا یحس��ن بنا أن نتذكر أن ھذه 
ة الموارد العن�ای�ة تنبع من خص�������ائص اإلدارة اإلس�������المیة ذاتھا، حیث أن أنظمة الحوافز أحد وظائف إدار

البشریة في العملیة اإلداریة، ولذا سنعرض استقراء خصائص اإلدارة اإلسالمیة  أوًال، ثم نعرج على تعداد 
خص��ائص الحوافز في اإلدارة اإلس��المیة، ثم نتبعھما بما یمكن اس��تنباطھ من خص��ائص إض��افیة من خالل 

ھا وبین خص��ائص الحوافز اإلداریة في علم دراس�ة النماذج التاریخیة للحوافز، وأخیراً نجري المقارنات بین
  الموارد البشریة المعاصر، على النحو التالي: 

  :أوالً: یرى الدكتور محمد نور الدین عبد الرزاق أن النموذج اإلسالمي لإلدارة العامة جاء متمیز باآلتي
مرون�ة الش�������ریع�ة اإلس�������المی�ة وق��ابلیتھ��ا للمالئم��ة مع مختلف البیئ��ات، ومختلف ظروف الزم��ان  -1

وال جدال في أن ھذه المرونة أدت إلى أن  …فض����الً عن مراعاة ص����الح الفرد في دنیاه وآخرتھوالمكان،  
ن ا عالیاً متتمتع الدول اإلس���المیة بنظام إداري قوي اس���تطاع أن یتالءم مع ظروف الدولة التي بلغت ش���أوً 

ومكنھا من إدارة أراض��یھا الواس��عة ورعایة مص��الحھا المتش��عبة ونظامھا الض��خم  …االزدھار واالتس��اع
مئات الس�نین، واالستمرار في أداء الخدمات العامة بقوة ومتانة وحیویة حتى في أحلك الظروف، وفي ذلك 

  ت بھا اإلدارة اإلسالمیة خاصةً.دلیل على المرونة العالیة التي اتصف بھا اإلسالم عموماً، واتصف
، ألن القول بوجود ذلك النموذج اإلداري التفص��یلي لإلدارة - تفص��یلي -عدم وجود نموذج إس��المي  -2

في اإلس���الم، یوجب على المس���لمین في كل زمان ومكان تطبیق ذلك النموذج...ولكن الش���ریعة اإلس���المیة 
ات تاركة التفاص�����یل لوالة األمر في كل عص�����ر حس�����ب جاءت في مجال اإلدارة بمبادئ عامة تُعنى بالكلی

مصالح ما یتالءم مع مصالح العباد والبالد، مع إتاحة الفرصة لتطور إدارة الدولة كما ھو مشاھد في تاریخ 
  الدول اإلسالمیة.

  ومن أھم تلك المبادئ العامة في اإلدارة اإلسالمیة ما یلي: -3
العناصر البشریة لتولي المناصب والمھام في أي أمر من أمور  اختیار األصلح للعمل، أي اختیار أصلح -أ

قَالَْت إِْحَداھَُما یَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ ۖ إِنَّ َخْیَر َمِن المسلمین كما قال تعالى یبین شروط الموظف في اإلسالم: 
وفي رعیتھ من ھو أولى منھ،  : "من قلد إنسانا عمال،وقد قال  ،)26القصص:( اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اْألَِمینُ 

 .45فقد خان هللا، ورسولھ، وجماعة المسلمین"
تحدید االختصاصات والسلطات، كما یحدثنا التاریخ عن عثمان وعلي وزید وأبّي رضي هللا عنھم كانوا  -ب

مختصین بكتابة الوحي، وكان الزبیر بن العوام وجریم بن الصلت رضي هللا عنھما یقومان بكتابة أموال 
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لصدقات، وكان حذیفة یعد التقدیرات على زكاة النخل، والمغیر بن شعبة والحسن بن نمیر یكتبان المداینات ا
والمعامالت بین الناس، وكان زید بن ثابت یختص بالترجمة والكتابة للملوك والزعماء حتى بغیر العربیة 

أرحم أمتي بأمتي أبو " ما یقول:كثیراً ما كان یؤكد ذلك عند رضي هللا عنھم، وقد ثبت أن رسول هللا 
بكر، وأشدھم في دین هللا عمر، وأصدقھم حیاء عثمان، وأقضاھم علي بن أبي طالب، وأقرؤھم لكتاب هللا 
أبي بن كعب، وأعلمھم بالحالل والحرام معاذ بن جبل، وأفرضھم زید بن ثابت، أال وإن لكل أمة أمینا، 

 .46"ن ھذه األمة أبو عبیدة بن الجراحوأمی
العدالة وھي من مبادئ اإلدارة اإلسالمیة عموماً ولیست مقصورة على القضاء كما تفعلھ القوانین  -ج

الوضعیة، بل مبدأ عام وقاعدة عامة تحكم كل األمور مھما كان قدرھا أو مقدارھا، وھي مفروضة على 
َ یَأُْمُر بِاْلَعْدلِ  كل من یملك سلطة أیا كانت كما قال تعالى: ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َویَْنھَٰى َعِن  إِنَّ هللاَّ َواْإلِ

 .)90النحل:( اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغِي ۚ یَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 
وھو مبدأ مضمون في الشریعة اإلسالمیة وتعني أن یعامل الناس جمیًعا متمتعین بالحقوق العامة،  المساواة -د

 دون تفریق بسبب األصل أو الجنس أو اللون أو الثروة أو الجاه وغیرھا.
الذي قال  الشورى وھو من أشھر مبادئ اإلدارة اإلسالمیة، وأوجب اإلسالم األخذ بھا بدءاً برسول هللا  -و

وا ِمْن َحْولَِك ۖ فَاْعُف َعْنھُ   لھ:هللا ِ ِلنَت لَھُْم ۖ َولَْو ُكنَت فَظًّا َغلِیظَ اْلقَْلِب َالنفَضُّ َن هللاَّ ْغفِْر ْم َواْستَ َفبَِما َرْحَمٍة مِّ
َ یُِحبُّ ا ِ ۚ إِنَّ هللاَّ لِینَ لَھُْم َوَشاِوْرھُْم فِي اْألَْمِر ۖ فَإَِذا َعَزْمَت َفتََوكَّْل َعلَى هللاَّ وأثنى ، )159 آل عمران:( ْلُمتََوكِّ

َوالَِّذیَن اْستََجابُوا لَِربِِّھْم  :الصفة فقال تعالىمن المؤمنین إلى یوم القیامة بھذه  هللا على اتباع النبي 
ا َرَزْقنَاھُْم یُنِفقُونَ  َالةَ َوأَْمُرھُْم ُشوَرٰى بَْینَھُْم َوِممَّ  .)38 الشورى:( َوأَقَاُموا الصَّ

ُكلُّ نَْفٍس بَِما  :الجلیلمبدأ الرقابة والمحاسبة من أھم مبادئ اإلدارة اإلسالمیة، وفي التنزیل یقول ربنا  -ھـ
َ َوْلتَْنظُْر نَْفٌس َما یَاأَیُّھَا :وقال تعالى، )38 :المدثر( َكَسبَْت َرِھینَةٌ  َمْت لَِغٍد َواتَّقُوا  الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ قَدَّ

َ َخبِیٌر بَِما تَْعَملُونَ  َ إِنَّ هللاَّ  .47 )18: الحشر( هللاَّ
  :ثانیاً: أما ما یتعلق بخصائص الحوافز في اإلدارة اإلسالمیة

في كت��اب��ھ (مق���دم��ة في اإلدارة  المزج��اجيال���دكتور أحم��د فق��د تعرض ع���دد من الب���احثین منھم 
اإلسالمیة) حیث ألمح لما یجب توافره في تصمیم الحوافز في اإلدارة اإلسالمیة، فذكر عدًدا من الخصائص 

  منھا:
ویعني التعامل مع منس�وبي المنش�أة على قدم المساواة بغض النظر عن الفروقات اإلنص�اف والعدل:  -1

أو أنثى أو القبلی�ة أو المذھبیة أو اإلقلیمیة، وبدون أن تكون ھناك مؤثرات  العرقی�ة أو الجنس�������ی�ة ذكراً ك�ان
بس�����بب القرابة أو النس������ب أو المص�����لحة الخاص������ة أو المجاملة، ألن المقیاس الوحید ھو العمل وما ینتجھ 

  الموظف من وحدات سواء كانت خدمیة أم سلعة.
مل ھو المحك الذي على ض������وئھ یترتب أي أن طبیعة العتفاوت األجر على أس������اس تفاوت العمل:  -2

معرفة الوحدات المنتجة منھ ونوعیتھا وبالتالي تحدید األجر المناس����ب على قدر الجھد المبذول، فإذا تفاوت 
األجر على غیر ھذا األس��اس من العدل، وجب تعویض المتض��رر بطریقة أو بأخرى حتى یتس��نى تص��حیح 

  وضعھ.
إنھ لمن العدل واإلنص��اف أیض��اً إعطاء كٍل من الحافز المادي  الجمع بین الحافز المادي والروحي: -3

والروحي وزناً واحداً متس�����اویاً بحیث ال یطغى أحدھما على حس�����اب اآلخر ألن اإلجحاف بأي منھما یخل 
  بعملیة التوازن الطبیعي الذي خلقھ هللا تبارك وتعالى في اإلنسان.
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أي ان�ھ ال یجوز ت�أخیر المخص�������ص  انج�از العم�ل:أن ال یكون ھن�اك ف�ارق زمني كبیر بین األجر و -4
: (أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف للعامل دون عذر ش������رعي متى ما اس������توفى من العامل عملھ، قال 

: (ثالثة أنا خص������مھم یوم القیامة؛ رجل أعطى بّي ثم غدر، ورجل باع حًرا فأكل ثمنھ،  ، وقال48عرقھ)
، وبما أن المسلمین عند شروطھم فإنھ باالتفاق المسبق 49وفھ أجره)ورجل استأجر أجیًرا فاستوفى منھ ولم ی

مع الع�ام��ل یمكن تعجی��ل أجره أو ت�أجیل��ھ وعلى ح��دود ذل�ك یتم االلتزام، وإذا ترت��ب على ت��أخیر األجر عن 
الوقت المتفق علیھ أي ض����رر وجب على ص����احب العمل أن یرفع عن العامل الض����رر الواقع بس����بب ھذا 

  رر وال ضرار).التأخیر ألنھ (ال ض
وھذا الحافز یؤدي إلى زیادة المعرفة والمھارة لدى إعداد برامج تدریبیة وتش��جیع االنض��مام إلیھا:  -5

بِّ ِزۡدنِي : الموظف األمر الذي س�����یعود على كل من الموظف والمنش�����أة بالخیر الوفیر، قال تعالى َوقُل رَّ
على االنض����مام إلى مثل ھذه البرامج التدریبیة  ، ومن أجل التش����جیع لمنس����وبي المنش����أة)114طھ:( ِعۡلٗما

ینبغي على اإلدارة اتب�اع س�������ی�اس�������ة تحفیزیة معینة تغري الموظف بااللتحاق بمثل ھذه البرامج والدورات 
  التأھیلیة ذات المردود الجید لكل من المنشأة والموظف في وقت واحد.

لتحقیق التوازن وإعطاء كل  الروحي:ومن قواعد الحوافز في اإلس�����الم التنوع المادي والمعنوي و -6
وتحقیق التكامل والش������مولیة التي تمیز اإلس������الم عموماً وأنظمتھ االجتماعیة والس������یاس������یة ، ذي حق حقھ

   .50واإلداریة خصوصاً 
  ثالثًا: أما عن الخصائص المستنبطة من دراسة التطبیقات التاریخیة السابقة:

الس��لف الص��الح لمفھوم الحوافز یمكن أن نض��یف عدداً فمن خالل دراس��ة النماذج الس��ابقة لتطبیقات 
للمنھجیة اإلس����المیة في العنایة بمفھوم الحوافز اإلداریة، زیادةً على ما س����بق، في النقاط  من الخص����ائص

  التالیة: 
س�بق اإلس�الم غیره في تقریر الحاجات في النفس البشریة، وحّث إقرار اإلس�الم بالحاجات الفطریة:  -1

بھا جمیعاً باعتدال ووس��طیة، وأن في كل جانب من تلك الجوانب على ص��احبھ حق یجب علیھ على العنایة 
  أن ینجزه بقدره.

فقد عامل اإلس�����الم النفس البش�����ریة  تأكید اإلس�����الم على أھمیة الحوافز لتوزان الفطرة البش�����ریة: -2
ل دی��د من الحوافز في ك��بفطرتھ��ا التي تتطلع عفوی��اً إلى الحوافز بمختلف أنواعھ��ا ودرج��اتھ��ا، ف��أعطى الع��

  مشروع على حده بما یناسبھ.
فلم یعنف فرداً طالب وجادل عن حقھ في الحافز، بل ولم یمنعھ أو  الس���ماح بمطالبة الفرد بحوافزه: -3

یحجر علیھ من المطالبة العلنیة أمام الجمیع، وربما كان في ذلك تحفیز لمن كان لھ حق في حافز مش�����روع 
  لعلیا أن یظھر نفسھ من غیر تثریب.ولم تعلم عنھ اإلدارة ا

فشرع اإلسالم حوافز دنیویة وأخرویة كالجنة ورضا الرحمن عز وجل،  تنویع الحوافز وتقسیمھا: -4
ولم یغفل الحوافز المادیة والمعنویة كمنح األرض لمن یحیھا، ومنح السلب كائًنا من كان لمن یثخن أكثر في 

لبیة، وخاصة وس وإیجابیةالفرد وجماعیة تتعلق بإنتاج الجماعة كلھا،  العدو، وجعلھا فردیة تبنى على إنتاجیة
  وعامة.

فنجد اإلسالم قد بیّن األجر الذي یستحقھ في اآلخرة  تمییز الحوافز عن غیرھا من األجور والمزایا: -5
قابل موالذي یعتمد على االحتساب، وبین الحافز الذي ھو زیادة وفضل، وجعل لبعض األعمال أجرا أخروًیا 
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اإلخالص، ثم لكل تمیز في األداء حافزاً إضافي دنیوي، وجعل مزایا لبعض األعمال مخصوصة للقائمین 
  بھا.

فمناسبة الحافز لما تتطلع إلیھ النفوس مھم جداً، وتتغیر التطلعات بحسب  مناسبة الحافز للمھمة: -6
تطلع للعمل على بلوغھا، ثم یتمیز الجھاد بالمواقف، فالجنة بغیة المسلمین كلھم في كل أعمالھم فھي تحفیزھم 

النفوس إلى السلب، وفي العلم والتعلیم یكون الحافز األكثر جذباً لیس سلب القتلى أو المھزومین في 
المناظرات العلمیة فلیس ثمة وجود لذلك، ولكن اجتماع الكون بمالئكتھ وأنسھ وجآنھ ودوابھ لالستغفار لمعلم 

ة الجھد وسلوك طرق الجنة لطالب العلم، كما روي عن أبي أمامة الباھلي، قال: الناس الخیر حافز لمواصل
: فضل العالم ذكر لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم رجالن أحدھما عابد واآلخر عالم، فقال رسول هللا 

(إن هللا ومالئكتھ وأھل السموات واألرضین حتى  :على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول هللا 
  51النملة في جحرھا وحتى الحوت لیصلون على معلم الناس الخیر).

یتبلور مفھوم الحوافز اإلداریة من خالل مفھوم اإلدارة اإلسالمیة القائم على  أخالقیات الحوافز: -7
المعروف ومقابلة اإلحسان واإلساءة  األخالقیات كاإلنصاف والعدل والوسطیة والتوازن والمساواة وحفظ

باإلحسان، فھذه األخالقیات من خصائص الحوافز في اإلسالم بخالف غیرھا من األنظمة المعاصرة؛ حیث 
  تُبنى على المصلحة الشخصیة واغتنام الفرص غالباً.

بیّن وأعلن  دتتسم منھجیة الحوافز في اإلسالم بالوضوح والشفافیة فق الشفافیة والفوریة والعالنیة: -8
ألفراده (ماذا یعملون؟) وعلى (ماذا یحصلون؟)، ونھى عن التأخیر والمماطلة، ولم یجعل حوافزه سراً تُمنح 
للمتمیز خفیة، بل تعطى عالنیة، وفي حدیث بیعة العقبة الثانیة بیعة النساء بیان للمطلوب من أھل یثرب 

صلون، في روایة محمد ن كعب القرظي في الفتح (المدینة المنورة) من األوس والخزرج، وعلى ماذا سیح
" قال عبُد هللاِ بُن َرواحةَ: یا رسوَل هللاِ، اشتِرْط لربِّك ولنفِسك ما ِشْئَت، فقال: أشتَِرطُ لربي أن تعبدوه وال 

قال: الجنةُ،  ؟تشركوا بھ شیئًا، وأشتِرطُ لنفسي أن تَْمنَعوني مما تمنعون منھ أنفَسكم، قالوا: فما لنا إذا فَعْلنا ذلك
  .52..)اآلیةُ .قالوا: َربَِح البیُع، ال نقیُل وال نَْسَتقیُل،  فنزل (إن هللا اشترى

  مقارنة بین مفھوم الحوافز في اإلسالم، والمفھوم المعاصر:
ھن�اك جوان�ب تتفق فیھ�ا اإلدارة الح�دیث�ة مع المنھجی�ة اإلس�������المی�ة یما یتعلق بمفھوم الحوافز، وجوانب 

  االتفاق ما یلي: جوانبأحدھما عن اآلخر، فمن  أخرى یتمیز بھا
المنھج اإلس���المي منذ أربعة عش���ر قرناً قد توص���ل ألھمیة الحوافز في تحفیز الكوادر البش���ریة في  نجد -1

س��ائر مش��اریع الحیاة بما فیھا المش��اریع العس��كریة الكبرى المتعلقة بإدارة الدولة العلیا، وتوص��لت اإلدارة 
الحوافز لض������مان نجاح  المعاص������رة من خالل نظریاتھا المتالحقة ودراس������اتھا الطویلة إلى أھمیة تفعیل

 العملیة اإلداریة برمتھا.
اإلدارة اإلس��المیة منذ القدم أھمیة عنص��ر الفوریة في منح الحافز وإنجاز الوعد، وض��مان األجر  أقرت -2

عند انتھاء العامل من أداء مھمتھ، وھو ما توص��ل إلیھ علماء اإلدارة الحدیثة ونص��وا على أن من ش��روط 
 نظام الحوافز الناجح (الفوریة) فیتم حصول الموظف على الحافز فور تحقق الھدف.

تنوع الحوافز لتش��مل المعنویة منھا والمادیة، والفردیة والجماعیة، واالیجابیة والس��لبیة، عنص��ر حیوي  -3
من عناص�������ر أنظمة الحوافز الفاعلة، ولن تحقق الحوافز ذات النوع الواحد كالمادیات مثالً تحفیزاً لجمیع 

تبر الموظفون مواردھا حقاً العاملین، ومع مرور الوقت تص���بح ھذه األنظمة محبطة ولیس���ت محفزة، ویع
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لھم ولیس����ت حوافز للمتمیزین منھم كالترقیات والعالوات الس����نویة في الوظیفة العامة الیوم، وھذا التنوع 
 بارز وبیّن في منھجیة اإلسالم وأكدتھ الدراسات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة.

كانت جنس���یتھ أو انتمائھ من الخص���ائص  عدالة الحوافز بمعنى حص���ول المتمیز علیھا دون غیره مھما -4
التي ظھرت جلیة في تطبیقات المس������لمین األوائل كما ظھر في األمثلة الس������ابقة وغیرھا، وتنص اإلدارة 
المعاص����رة على ھذه الخص����یص����ة الجوھریة في أنظمة الحوافز الناجحة بحیث تُبنى على عدم التمایز أو 

 التحیز.
ره اإلس���الم فمثالً تم تعیین س���لب القتیل في المعركة حافزاً بعینھ مھما مبدأ الوض���وح والتحدید للحافز أق -5

) للس������ریة المتقدمة قبل %25كانت قیمتھ، وتم تخص������یص نس������بة معینة كحافز مثل تحدید ربع الغنیمة (
) للس��ریة المتأخرة عن الجیش، في حالة حص���ولھم على غنائم من معاركھم %30الجیش، وثلث الغنیمة (

فردھم، وقد علل علماء اإلس���الم التفرقة بینھما أن الس���ریة المتقدمة تنتظر الجیش القادم التي خاض���وھا بم
فتقوى بھ�ذا االنتظ�ار الباعث لألمل في قلوبھم وبالتالي یتمیز أداؤھم، بخالف  -بع�د هللا  -بع�دھ�ا م�دداً لھ�ا 

تفق اإلدارة المعاصرة ، وكذلك ت53الس�ریة المتأخرة، فال ینتظرون المدد ألن الجیش قد مض�ى وتقدم قبلھم
على ھذا المعنى فتقرر أن ض�����مان ووض�����وح الحافز ش�����رط لتحقیق التحفیز، أما االحتمالیة والض�����بابیة 
المتعلق�ة برأي المس�������ؤول الفالني أو انتق��ائی�ة ومزاجی�ة اللجن��ة الفالنی��ة فقلم��ا ینش�������ط الموظف لمث�ل ھ��ذه 

 الحوافز.
 لیة في منھجیة اإلس���الم، فالحوافز على قدر الجھد،التفرقة بین المتمیزین في نفس الحافز خص���یص���ة ج -6

فطبیعة العمل وحجمھ یترتب علیھ نوع الحافز، بغض النظر عن الشخص العامل، فلو قتل أضعف جندي 
وأص�������غرھم أكبر وأعتى جن�دي كافر في الجیش المقابل أخذ س�������لبھ كائنًا من كان، وھذا ما تؤكد اإلدارة 

لعمل والحوافز مھمة جداً، فكلما ازداد الجھد ازداد الحافز كماً ونوعاً، المعاص���رة أن طردیة العالقة بین ا
وأن ثب�ات الح�افز عند مس�������توى ما، وعدم إمكانیة تجاوزه ولو ازدادت إنتاجیة التمیز أمر مض�������ر بنظام 

 الحوافز، وسبب في ترھلھ وسقوطھ.
 معاصر، بما یلي:وقد تمیزت منھجیة اإلسالم في تفعیل الحوافز بعدة خصائص عن المفھوم ال

انفرد منھج اإلس������الم في تفعیل الحوافز بالربانیة فھو منھج اس������تمد قوتھ ومش������روعیتھ من هللا الخالق  -1
 المحیط علمھ بكل شيء، وبذلك حقق قوتھ وأصالتھ وصالبتھ، و(یا لھ من دین لو كان لھ رجال).

خروي المتمثل في دخول الجنة ھو وتمیزت بتقس�������یم الحوافز إلى دنیوی�ة وأخروی�ة، وجعل�ت الحافز األ -2
المقص���ود األول لكل عامل مس���لم إال أنھ یحتاج إلى إخالص ونیة ص���الحة واحتس���اب، ومع ذلك فال یمنع 

ال  ھذا الحافز من الحوافز الدنیویة األخرى، وال یتعارض معھا البتة، وقد كان أص������حاب رس������ول هللا 
  یرجون إال هللا، ومع ذلك نالوا حوافزھم في الدنیا بل وطالبوا بھا عالنیة دونما خوٍف أو تأنیب.

 بینما تمیزت إدارة الموارد البشریة المعاصرة في عدة جوانب، بما یلي: 
یة عتقرر اإلدارة الح�دیث�ة أن نظ�ام الحوافز الفّعال ھو ذلك النظام المبني على دراس�������ات میدانیة واجتما -1

 واقتصادیة لحاجات العاملین واتجاھاتھم، وإمكانیات المنشأة ومیزانیتھا.
كما تنص على أھمیة توض�������یح مفھوم الحوافز للعاملین وخلق ص�������لة وثیقة في ذھن العامل بین األداء  -2

 الجید وتحقیق الھدف والحصول على الحافز.
دارة العلیا، وأھداف نظام الحوافز، وتترجم ھذه الخص��یص��ة في إعالن نظام واض��ح یش��مل س��یاس��ات اإل -3

 .ي یكون كل عامل بصیر بنفسھ وعملھوخطوات الحصول علیھ، وشروط ذلك وتوقیتھ، لك
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/ توحید أھداف المنظمة وأھداف العاملین وتخص����یص الحوافز فیما یحقق تلك األھداف عنص����ر نص����ت 4
  .وإیجابیةعلى أھمیتھ اإلدارة الحدیثة، وأكدت أھمیتھ 

ولم تغفلھا  حظ أن منھجیة اإلس������الم ال تعارض ھذه الخص������ائص األربعة الس�������ابقة،ومن المال    
بالكلیة، وإنما تم اس�تقراء الخصائص العمومیة لمنھجیة اإلسالم والتي شملت جمیع المشاریع في الحیاة 
العملیة، وال یمنع ذلك من بلورة مفھوم اإلس��الم للحوافز في نظام یتفق مع س��یاس��ات كل مش��روع على 
حده، ومع مراعاة أھداف العاملین في المؤس�سات الدعویة والدعاة فیھ خاصة؛ والمبنیة على الدراسات 
واألبحاث ومن ثم اإلعالن عنھ للجمیع، فھذه الخطوات مما تش�������ملھا خص�������ائص اإلدارة اإلس�������المیة 

  عموماً.
  الخاتمة

 اإلداریة تطبیقھ على (مش��روعلعل من أبرز ھذه التطبیقات المقترحة لالس��تفادة من مفھوم الحوافز 
كفالة داعیة) من خالل دراس�ة الحتیاجات الداعیة األساسیة لھ ولمن یعول من طعام ومسكن وملبس وتعلیم 
وعالج، إض��افة إلى تحدید مبالغ إض��افیة لـ�������تأمین عدد من الممیزات لھم وفق س��نوات الخدمة لكل داعیة؛ 

مستواه وفق سنوات الخدمة، وتأمین تعلیمي ألبنائھ بعد منھا منح الداعیة ض�مان ص�حي لھ وألسرتھ یترقى 
  مضي خمس سنوات مثالً في تفرغھ للدعوة.

والدراس�ة الحقیقة لتحدید المبلغ الكافي لس�د االحتیاجات األس�اس��یة لكفالة الداعیة، كفیل بإذن هللا في 
بكر الص�������دیق وعمر تفرغ الداعیة لدعوتھ دون إش�������غالھ بأمور معیش�������تھ، وفیما روي عن الخلیفتین أبي 

الفاروق رض�ي هللا عنھما تطبیق عملي لكفالة من یتفرغ ألمور المسلمین كاإلمامة أو ما دون ذلك كالداعیة 
  والمعلم وطالب العلم وكل من كان نفعھ متعدیاً؛ فال بد من تخصیص كفالة مالیة كافیة لحاجاتھ ومن یعول.

سائب قال: لما استخلف أبو بكر رضي هللا وقد روى ابن سعد في الطبقات بسنده عن عطاء بن ال
عنھ أصبح غادیًا إلى السوق وعلى رقبتھ أثواب یتجر بھا، فلقیھ عمر بن الخطاب، وأبو عبیدة ابن الجراح 
فقال لھ: أین ترید یا خلیفة رسول هللا؟ قال: السوق، قاال: تصنع ماذا وقد ولیت أمر المسلمین؟ قال: فمن أین 

انطلق حتى نفرض لك شیئًا فانطلق معھما، ففرضوا لھ كل یوم شطر شاة وكسوة في  أطعم عیالي؟ قاال لھ:
  54الرأس والبطن".

وروى البخاري عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: "لما استخلف أبو بكر الصدیق قال: "لقد علم 
ا المال، ذقومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أھلي، وشغلت بأمر المسلمین، فسیأكل آل أبي بكر من ھ

، ولما ُولي عمر بن الخطاب أمر المسلمین بعد أبي بكر مكث زمانًا ال یأكل من 55واحترف للمسلمین فیھ"
المال حتى دخلت علیھ في ذلك خصاصة، وأرسل إلى أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فاستشارھم 

عمر  مان بن عفان: كل وأطعم...وقالفي ذلك فقال: قد شغلت نفسي في ھذا األمر فما یصلح لي فیھ؟ فقال عث
  56لعلي: ما تقول أنت في ذلك؟ قال: غداء وعشاء، فأخذ عمر بذلك".

وقد ترد مس����الة مھمة عند قراءة ھذا الموض����وع المتعلق بعنایة اإلدارة اإلس����المیة بالحوافز وھي 
ة من الص النین إخ"ھل ھناك تناقض بین الرغبة الفطریة في حص����ول المتمیز على الحافز المش����روع وبی

واإلجابة على ھذا ؟"، دح الحص������ول على الحافز في اإلخالصأو بمعنى آخر" ھل یقالنظرة الش������رعیة؟ "
  التساؤل في التفصیل التالي:
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: ال یص���ح عقالً وال نقالً وجود تعارض بین أمر یقره اإلس���الم ویض���منھ للمتمیزین من أفراده وھو أوالً 
اإلخالص ثم یكون ھناك خالف وتض����اد بینھما بحیث یقدح طلب  الحافز الش����رعي، وبین ما یأمرھم بھ من

  الحافز أو الحصول علیھ في أصل اإلخالص.
: إذا عمل المس�������لم عمالً وھو ال ینظر إال إلى األجر الدنیوي المباح والحوافز المش�������روعة فقط ال ثانیاً 

امرأة ینكحھا، فھجرتھ لما ومن كانت ھجرتھ لدنیا یص�������یبھا، أو " :یرجو غیرھم�ا، فل�ھ ما نوى كما قال 
  فإن كان المطلوب مباحاً، كان فعلھ مباحاً، وإن كان محرماً انقلب فعلھ إلى التحریم. ،57 ھاجر إلیھ "

: أما إذا أراد المس���لم أن یأخذ على عملھ أجراً یعیش بھ، أو حتى أن یتوس���ع بھ ولو كان غنیاً، فذلك ثالثاً 
وأخلص النیة فذلك أفض����ل العمل وأحبھ إلى هللا، ثم إذا حص����ل  حقھ في العقل والش����رع والعادة، فإذا عمل

على أجٍر بعد ذلك كأجر المجاھد والقاض��ي ومعلم القرآن أو حتى الموظف في قطاع رس��مي أو أھلي، فھذا 
  أجر ال یتعارض مع إخالصھ وال یدخل أصالً في باب اإلخالص.

ألجر علیھ والحص��ول على الحافز المش��روع : إذا جمع المس��لم بین اإلخالص في عملھ وبین أخذ ارابعاً 
لھ، فھذا أمر ممكن وجائز، بل والحصول على الحوافز عالنیة مما یحفز الجمیع على اإلبداع في اإلنتاجیة، 

على من تص���دق أمام الناس، فحفز الناس على الص���دقة حتى قال وقد تألأل وجھھ الكریم  وقد أثنى النبي 
  ًمن سن في اإلسالم سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا ال ولباس: " ، وأمامھ كومان من طعامفرحا

ینقص من أجورھم ش���یئا ومن س���ن في اإلس���الم س���نة س���یئة فعلیھ وزرھا ووزر من عمل بھا ال ینقص من 
، ولكن ینبغي على المسلم مراقبة نیتھ أن تبقى على األصل وھو أن الباعث ابتغاء مرضاة 58أوزارھم شیئاً"

ال یص�یبھ الغرور، وأال یكترث بحرمانھ من الحافز أحیاناً لعدم توفر ش��روط الحص��ول علیھ، كفقد هللا، وأن 
، وال بأس أن 59"من قت�ل قتیال ل�ھ علی�ھ بینة فلھ س�������لبھ" البین�ة على القتی�ل من الكف�ار في الجھ�اد، لقول�ھ 

علق خفائھ؛ بقدر ما یتیجتھد في إحضار بینتھ فذلك أمر مشروع، وال یتعلق اإلخالص على ظھور والعمل و
بعمل القلب وما یقع فیھ من النظر إلى إرادة هللا وطلب ثوابھ ورض��اه، وأما الظھور والخفاء فیكون بحس��ب 

ا ِھَي َوإِْن تُْخفُوھَا َوتُْؤتُوھَا اْلفُقََراَء فَھَُو َخْیٌر لَُكْم  الح�ال، كم�ا ق�ال تع�الى: َدقَاِت فَنِِعمَّ ُدوا الص�������َّ  َویَُكفِّرُ إِْن تُب�ْ
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ  یِّئَاتُِكْم َوهللاَّ ، قال ابن كثیر: "اإلس����رار بالص����دقة أفض����ل من )271البقرة:( َعْنُكْم ِمْن س����َ

ة من اقت�داء الن�اس بھ فیكون إظھ�ارھ�ا ألن�ھ أبع�د عن الری�اء إال أن یترت�ب على اإلظھ�ار مص�������لح�ة راجح�
  .60"أفضل

ة أش����كل على البعض ال س����یما في األعمال التطوعیة والخیریة، فجعل أخیراً: الخلط في ھذه المس����أل
إِنََّما  بعض�������ھم معیار اإلخالص العمل بدون أجر أو حافز حتى ولو كان معنویاً، واس�������تدلوا بقولھ تعالى:

ِ َال نُِریُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكوًرا ، والحقیقة أن اآلیة في حق العامل ولیس في )9اإلنسان:( نُْطِعُمُكْم لَِوْجِھ هللاَّ
حق غیره، فالمس����لم إذا أخلص عملھ فھو ممن ال ینتظر جزاًء وال ش�����كوراً، ولكن ھذا األمر ال یخاطب بھ 

الذي كان یعلن ش����كر أص�����حابھ كما في الحدیث  المدیر أو المس����ئول، فذلك علیھ أن یقتدي برس�����ول هللا 
لو كنت متخذا خلیال التخذت أبا س علي في مالھ و ص���حبتھ أبو بكر ولناالص���حیح الذي قال فیھ " إن أمنَّ ا

  .61بكر خلیالً و لكن أخوة اإلسالم ال یبقین في المسجد خوخة إال خوخة أبي بكر"
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  :الملخص
 األحادیث تناول تم ذلك تحقیق أجل ومن الفطر، زكاة أداء وقت في القول تحقیق إلى البحث ھدف
 يف الفقھاء منھج وبیان داللتھا، ووجھ والض��عف الص��حة حیث من والتحلیل بالدراس��ة المس��ألة في الواردة
 لىإ الدراسة خلصت وقد واالستنتاجي. االستقرائي المنھج اتباع خالل من وتوجیھھا النصوص ھذه دراس�ة

 على یحمل الذي عمر ابن حدیث وھو ص��ریح، غیر ص��حیح ھو ما منھا المس��ألة في الواردة األحادیث أنَّ 
 لید ما وغایة الوقف، فیھ الراجح وأنَّ  عباس ابن حدیث وھو صحیح غیر صریح ھو ما ومنھا االستحباب.

   األولى. خالف الصالة بعد الزكاة أداء أنَّ  علیھ
   صدقة. الفطر؛ زكاة :المفتاحیة الكلمات

 
Abstract 

This paper aims to justify the time for giving out Zakat Al-Fitr. For doing so, this study will 
examine and study relevant Hadith on the subject matter, trying to clarify their solidity, 
weakness and the aspect of their significance. In doing so, the author will study and analysis 
the Islamic Jurisprudence opinions on the subject matter on an inductive and deductive 
approach. The author reached a general conclusion for this study that there are some Hadith on 
the subject matter that are solid but implied and implicit such as hadith Ibn Omar which is being 
taken with consideration as prefer-ableness. On the other hand, some Hadith are explicit yet 
incorrect such as Hadith Ibn Abbas and and most likely for such Hadith to be susbended, as the 
purpose of evidence indicating when paying zakat after prayer. 
Keywords: Zakat Al-Fitr; charity. 

 
   المقدمة:

 ىعل األكمالن األتمان والس��الم والص��الة مزیده، ویكافئ نعمھ یوافي حمداً  العالمین رب � الحمد
 الدین، یوم إلى بإحس���ان لھم والتابعین وص���حبھ آلھ وعلى هللا، عبد بن محمد األمة ومعلم الرحمة رس���ول

    وبعد:
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 يالت الفطر، زكاة مس����لم كل على واجبة وجعلھا تعالى هللا فرض����ھا التي الموس����میة العبادات من
 الرفق العبادة ھذه مش��روعیة وراء من الحكمة كانتو رمض��ان، من الفطر وھو وجوبھا س��بب إلى أض��یفت
 لعیدا بقدوم المس���لمون یُس���رُ  یومٍ  في علیھم الس���رور وإدخال العید، یوم في الس���ؤال عن بإغنائھم بالفقراء
 العبادات من كغیرھا العبادة وھذه والرفث. اللغو من الص����وم ش����ھر بعد علیھ وجبت من وتطھیر علیھم،
 زكاة.ال ھذه أداء بھ ینتھي الذي الوقت المس��ائل ھذه ومن الش��رعیة، واألحكام المس��ائل من الكثیر بھا یتعلق
    یأتي: لما المسألة ھذه بحث على االختیار فوقع
 العبادة ھذه أداء وقت أنَّ  س��ابقاً  أعتقدهُ  كنت والذي )1(اإلعالمیة الوس��ائط وبعض المنابر على یُش��اع ما -

 التي القربات من صدقة مجرد كانت ذلك بعد أداھا من وأنَّ  العید، لصالة اإلمام خروج وقت مع ینتھي
 والتي )2949( برقم األردنیة اإلفتاء دائرة فتوى رأیت لما ولكن األوقات. مختلف في المس���لم یؤدیھا
 ومراجعة الفطر عید یوم ش��مس غروب عن مس��تحقیھا إلى الزكاة ھذه إیص��ال تأخیر حرمة على تنص

  المسألة. في والكتابة القراءة على وعزمت انتباھي األمر أثار الفتوى مصادر
  مشكلة الدراسة: 
   اآلتیة: األسئلة عن اإلجابة في الدراسة مشكلة تتمثل

 ما ھو وقت إخراج زكاة الفطر؟  -
 ما وجھ التعارض بین النصوص الواردة في المسألة؟  -

  أھمیة الدراسة: 
 ببیان أقوال الفقھاء في وقت أداء زكاة الفطر.  -
 بیان منھج الفقھاء في معالجة وجھ التعارض بین النصوص الشرعیة وتوجیھھا في ھذه المسألة.  -

  الدراسات السابقة: 
 في جاء ما باس���تثناء المس���ألة في أفردت دراس���ة على الباحث یطلع لم والمراجعة البحث خالل من

 دون من األقوال ذكر على الباحث فیھا واقتصر مقتض�بة جاءت الدراس�ة ھذه أنَّ  إال .)2(القرض�اوي دراس�ة
   ومناقشتھا. األدلة ذكر في تفصیل

   اآلتیة: المناھج الباحث یتبع أن البحث طبیعة اقتضتمنھج البحث: 
المتمثل في استقراء أقوال الفقھاء في المسألة، وما ورد فیھا من نصوص شرعیة  المنھج االستقرائي:

 واجتھادات. 
 الذي یقوم على الدراسة والمقارنة والترجیح بین اآلراء.  المنھج االستنتاجي:

   اآلتي: النحو على وخاتمة ومبحثین، مقدمة، في البحث سارخطة البحث: 
   السابقة. والدراسات تھ،ومشكل البحث، أھمیة وفیھاالمقدمة: 

  أقوال الفقھاء في وقت إخراج زكاة الفطر، وفیھ مطلبان:  المبحث األول:
   الفطر. زكاة إخراج وقت في الفقھاء آراء األول:
   المسألة. في الفقھاء نصوص الثاني:

  األحادیث الواردة في المسألة ودراستھا، وفیھ مطلبان:  المبحث الثاني:
   ودرایة. روایة عمر ابن حدیث األول:
   ودرایة. روایة عباس ابن حدیث الثاني:

  وفیھا أھم النتائج التي انتھى إلیھا البحث.  الخاتمة:
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   ثبت المصادر والمراجع.
  إجراءات البحث: 

  علیھا. العلماء حكم وذكر األصلیة، مصادرھا إلى وعزوھا المسألة في الواردة األحادیث تخریج -
  المعتمدة. المذھب مصادر من الفقھیة المذاھب بمختلف الفقھاء أقوال ذكر -
 یحالتص���ر وجھ على المس���ألة في آراءھم لبیان المعتبرة؛ كتبھم من والمحدثین الفقھاء نص���وص ذكر -

   المسألة. في النصوص لدالالت توجیھھم ووجھ والبیان،
  الفطر. زكاة أداء وقت في الفقھاء أقوال األول: المبحث
   تمھید:

 أَنَّ  « قال: أنھ عمر بن هللا عبد حدیث من ثبت لما وجوبھا، س��بب ألنھ الفطر؛ إلى الزكاة أض��یفت
ولَ  انَ  ِمنْ  اْلفِْطرِ  َزَكاةَ  فََرضَ   هللاِ  َرس��ُ اًعا النَّاِس، َعلَى َرَمض��َ اًعا أَوْ  تَْمٍر، ِمنْ  ص��َ ِعیٍر، ِمنْ  ص��َ  ُكلِّ  َعلَى ش��َ

لِِمینَ  ِمنَ  أُْنثَى، أَوْ  َذَكرٍ  َعْبٍد، أَوْ  ُحرٍّ   ابن قال مس���لم. كل على فرضٌ  حكمھا أنًّ  على اتفقوا كما . )3(»اْلُمس���ْ
 محمد العلم، أھل من عنھ ذلك حفظنا وممن فرض. الفطر ص��دقة أنَّ  على العلم أھل عوام أجمع " المنذر:

 ووأب والش���افعي، الثوري، وس���فیان المدینة، وأھل ومالك، وعطاء، والض���حاك، العالیة، وأبو س���یرین، بن
 عندھم الواجب ألنَّ  بفریض��ة؛ لیس��ت واجبة أنھا إلى الحنفیة وذھب .)4(الرأي" وأص��حاب وإس��حاق، ثور،
   .)6(سنة أنھا المالكیة عند رأيٍ  وفي .)5(الفریضة من رتبة أحط

  الفطر زكاة أداء وقت في الفقھاء آراء األول: المطلب
   النزاع: محل تحریر 
   اآلتي: النحو على المسألة في النزاع موطن تحریر من البد أقوال باستعراض البدء قبل 
 ص��غیراً  عبداً، أو حراً  أنثى، أو كان ذكراً  مس��لم كل على واجبة الفطر زكاة أنَّ  إلى الفقھاء جمھور ذھب  -

  .)7(كبیراً  أو
 قبل أداؤھا المس������تحب وأن یومین، أو بیومٍ  الفطر زكاة أداء تعجیل جواز إلى الفقھاء جمھور ذھب  -

  .)8(العید لصالة الخروج
  .)9(لمستحقیھا بأدائھا إال الذمة عن یسقط ال الفطر زكاة أداء أنَّ  على الفقھاء جمھور اتفق  -
 ممتد أم دالعی ص��الة قبل فیما منحص��ر ھو ھل أداء الفطر زكاة دفع یعتبر الذي الوقت في الفقھاء اختلف  -

   الصالة؟ بعد لما
 إلى ،)13( والحنابلة ،)12(والش���افعیة ،)11(والمالكیة ،)10(الحنفیة من الفقھاء جمھور ذھب األول: القول

 :يالكاسان قال العید. یوم شمس غروب إلى موسع وقتھا وأنَّ  العید، صالة بعد الفطر زكاة إخراج یجوز أنھ
   . )14(الفطر" یوم عن بالتأخیر تسقط وال أصحابنا عامة عند العمر فجمیع أدائھا وقت وأما "

 البن وقولٌ  ،)18(والص��نعاني ،)17(والش��وكاني ،)16(الحنابلة وبعض ،)15(حزم ابن ذھب الثاني: القول
 بقىوت تس��قط ال فإنھا التحریم ھذا ومع العید. ص��الة بعد ما إلى الفطر زكاة أداء تأخیر حرمة إلى ،)19(القیم
إنما تجب بدخولھ، ثم قال ابن حزم: "ووقت زكاة الفطر الذي ال تجب قبلھ،  الخص�وص ھذا وفي الذمة. في

ال تجب بخروجھ فھو إثر طلوع الفجر الثاني من یوم الفطر، ممتدا إلى أن تبیض الش�����مس وتحل الص�����الة 
فإذا تم الخروج إلى صالة الفطر بدخولھم في الصالة فقد خرج وقتھا... فمن لم یؤدھا  من ذلك الیوم نفسھ...
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، فھي دین لھم، وحق من  -یقص����د المس����تحقین لھا -لھحتى خرج وقتھا فقد وجبت في ذمتھ وَمالِِھ لمن ھي 
  .)20(حقوقھم"

 زكاة أداء أنَّ  إلى ،)23( المعاص���رین وبعض ،)22(القیم ابن ورجحھ )21(تیمیة ابن ذھب :الثالث القول
 ص��الة قبل الص��دقة ھذه إخراج  ھدیھ من "وكان قال ابن القیم: العید. ص��الة أداء نھایة مع ینتھي الفطر
أنھ ال یجوز تأخیرھا عن ص�������الة العید، وأنھا تفوت بالفراغ من  )24(الحدیثین ھذین ومقتض�������ى .. العید،

 ، وكانبھما القول یدفع إجماع وال ناسخ، وال الحدیثین لھذین معارض ال فإنھ الص�الة، وھذا ھو الص�واب،
 وأنھا محرم، الوقت ھذا في إخراجھا أن "والص��حیح: :عثیمین ابن وقال .)25(ش��یخنا یقوي ذلك وینص��ره"

  .)26(" تجزئ ال
   المسألة: في الفقھاء نصوص الثاني: المطلب

 لمذاھبا بمختلف الفقھاء السادة كتب من الفقھیة النصوص بعض لنقل سأتعرض المطلب ھذا في
   أحالك. فقد لك أسند من یُقال وكما المسألة، ھذه في باالستدالل تعلق من لھ لما

  الحنفي: المذھب /أوالً 
كان  : "والمستحب أن یخرج الناس الفطرة یوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ألنھ المرغیناني قال

 . )27(".یخرج قبل أن یخرج... وإن أخروھا عن یوم الفطر لم تسقط، وكان علیھم إخراجھا..
.. غیر طر.: "وأما وقت أدائھا فجمیع العمر عند عامة أصحابنا وال تسقط بالتأخیر عن یوم الفالكاساني قال

 . )28(كذا كان یفعل..." أن المستحب أن یخرج قبل الخروج إلى المصلى؛ ألنَّ رسول هللا 
 : المذھب المالكي /ثانیاً 
: "رأیُت أھل العلم یستحبون أن یخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من یوم الفطر من قبل أن مالك قال

 . )29(أن یؤدي قبل الصالة أو بعدھا"یغدوا إلى المصلى، قال مالك: وذلك واسع إن شاء 
 . )30(: "وندب إخراجھا بعد الفجر قبل الصالة... وال تسقط الفطرة بمضي زمنھا"الدسوقي قال

  الشافعي: المذھب ثالثاً:
"واتفقت نصوص الشافعي واألصحاب على أنَّ األفضل أن یخرجھا یوم العید قبل الخروج  قال النووي:

إلى صالة العید وأنھ یجوز إخراجھا في یوم العید كلھ وأنھ ال یجوز تأخیرھا عن یوم العید وأنھ لو أخرھا 
 . )31(عصى ولزمھ قضاؤھا وسموا إخراجھا بعد یوم العید قضاء"

 تؤخر عن صالتھ لألمر بھ قبل الخروج إلیھا في الصحیحین... ویحرم تأخیرھا "ویسن أن ال قال الشربیني:
 . )32(عن یومھ بال عذر ... فلو أخر بال عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخیره من غیر عذر"

   الحنبلي: المذھب /رابعاً 
أمر بھا أن تؤدى قبل  "المستحب إخراج صدقة الفطر یوم الفطر قبل الصالة؛ ألنَّ النبي  قال ابن قدامة:

خروج الناس إلى الصالة. ... فإن أخرھا عن الصالة ترك األفضل ... فإن أخرھا عن یوم العید أثم ولزمھ 
 . )33(القضاء"

ثم لتأخیره الواجب عن وقتھ، "وآخر وقتھا غروب الشمس یوم الفطر ... فإن أخرھا عنھ أ قال البھوتي:
ولمخالفتھ األمر وعلیھ القضاء؛ ألنھا عبادة فلم تسقط بخروج الوقت، كالصالة واألفضل: إخراجھا یوم 

 .)34(العید قبل الصالة أو قدرھا"
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  المبحث الثاني: األحادیث الواردة في المسألة ودراستھا 
   ودرایة.المطلب األول: حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما روایة 

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  أَبِیِھ، َعنْ  نَافِعٍ، ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ِ «  قَاَل: َعْنھَُما، هللاَّ َزَكاةَ الفِْطِر  فََرَض َرُسوُل هللاَّ
ِغیِر َوا َكِر َواألُْنثَى، َوالص��َّ ، َوالذَّ ِعیٍر َعلَى الَعْبِد َوالُحرِّ اًعا ِمْن ش��َ اًعا ِمْن تَْمٍر، أَْو ص��َ لِِمیَن، ص��َ لَكبِیِر ِمَن الُمس��ْ

الَِة  : أََمَر بَِزَكاِة اْلفِْطِر قَْبَل أَنَّ النَّبِيَّ «. وفي روایة: )35(»َوأََمَر بِھَ�ا أَْن تَُؤدَّى قَْبَل ُخُروجِ النَّاِس إِلَى الص�������َّ
َالِة     .)36(»ُخُروجِ النَّاِس إِلَى الصَّ

   .)37( بذلك )( النبي ألمر الصالة؛ إلى الناس خروج قبل الفطر زكاة إخراج السنة أنَّ  :االستدالل وجھ
 ،العید ص��الة عن الفطر ص��دقة تأخیر یجوز ال أنھ إلى الثالث المذھب أص��حاب بھ اس��تدل الحدیث ھذا

 على محمول ب�ذلك األمر أنَّ  إلى الفقھ�اء جمھور ذھ�ب بینم�ا العی�د، ص�������الة من ب�الفراغ تفوت وأنھ�ا
    الحدیث: بھذا االستدالل توجیھ یأتي وفیما االستحباب.

"صیغة أمر محتملة  قال العراقي:إنَّ غایة ما تُفیُدهُ صیغة األمر في الحدیث االستحباب ال الوجوب.  -1
لالستحباب كاحتمالھا لإلیجاب ولیست ظاھرة في أحدھما بخالف صیغة افعل فإنھا ظاھرة في الوجوب 
فلما ورد ھذا الحدیث بصیغة األمر اقتصرنا على االستحباب؛ ألنھ األمر المتیقن والزیادة على ذلك مشكوك 

م الفطر وبھ قال الشافعیة والحنفیة والمالكیة فیھا ثم قال جمھور الفقھاء ال یجوز تأخیر إخراجھا عن یو
 . )38(وھو المشھور عند الحنابلة"

ورد في السنة النبویة ما یدل على أنَّ األداء شامل لكل یوم الفطر إلى ما قبل الغروب. ومن ذلك: َعْن  -2
ُ َعْنھُ، قَاَل:  ِ  ُكنَّا نُْخِرُج فِي َعْھدِ «أَبِي َسِعیٍد الُخْدِريِّ َرِضَي هللاَّ . )39(»یَْوَم الفِْطرِ َصاًعا ِمْن طََعامٍ  َرُسوِل هللاَّ

"وقول أبى سعید: كنا نخرج یوم الفطر، ھو مجمل یحتمل أن یكون قبل الصالة، ویحتمل  قال ابن بطال:
"ودل حدیث بن عمر على أن المراد بقولھ یوم الفطر أي أولھ  وقال ابن حجر:. )40(أن یكون بعد الصالة "

صالة الصبح إلى صالة العید وحمل الشافعي التقیید بقبل صالة العید على االستحباب لصدق  وھو ما بین
 . )41(الیوم على جمیع النھار"

إنَّ المقصود من األمر بدفعھا إلى المساكین في ذلك الوقت سبب إلى انتفاعھم بھا ذلك الیوم وفطرھم بھا  -3
"وإذا كانت صدقة الفطر إلغناء  قال ابن بطال: .)42(سوبذلك یستغنون عن التطوف في ذلك الیوم على النا

. ویؤید ذلك ما جاء )43(السؤال عن المسألة ذلك الیوم جاز إخراجھا بعد الصالة؛ ألنَّ ذلك كلھ یوم الفطر"
أبو  قال البیھقي:. )44(في إحدى روایات ابن عمر عن أبي معشر بزیادة: "اْغنُوھُْم َعْن طََواِف ھََذا اْلیَْوِم "

 . )45(معشر ھذا نجیح السندي المدیني، غیره أوثق منھ
ھذا القول ھو مذھب عامة السلف وأھل الحدیث باإلضافة إلى مذھب الفقھاء. ومن نصوصھم في ذلك  -4

 ما یأتي: 
 ص��دقة الرجل یخرج أن العلم: أھل یس�تحبھ الذي وھو غریب، ص�حیح حس�ن حدیث "ھذا الترمذي: قال  .أ

 .)46(الصالة" إلى الغدو قبل الفطر
  .)47(قضاء" ال أداءً  كان العید صالة بعد أداھا ولو الصالة قبل أداؤھا "یستحب الكشمیري: قال   .ب
 الفطر یوم من الغدو قبل تؤدى أن هللا ش��اء إن واس��ع وذلك مالك قال كما للندب "واألمر الزرقاني: قال  .ج

 وحرم العید، یوم ش����مس غروب إلى تأخیرھا فیجوز المص����لى، من العود وھو الغدو بعد أي: وبعده،
 .)48( فیھ" الطلب عن الفقراء إغناء القصد ألن األخذ؛ أو مالھ كغیبة لعذر إال عنھا أدائھا تأخیر
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 رخص وقد العلم أھل عامة قول وھو الصالة، قبل تخرج أن فالس�نة إخراجھا وقت "وأما الخطابي: قال  .د
 ضبع وقال بأس. بذلك یكون ال أن أرجو أحمد وقال الفطر. یوم بعد إخراجھا في والنخعي س��یرین ابن
 أخرھا فمن میقاتھا عن األموال زكاة إخراج كتأخیر الفطر یوم من وقتھا عن إخراجھا تأخیر العلم أھل
  .)49(عذر" من إالّ  آثما كان

نَّةِ  ِمنَ « قَاَل: َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  َعطَاٍء، َعنْ   .ه َالةِ  قَْبلَ  اْلفِْطرِ  َصَدقَةَ  تُْخِرجَ  أَنْ  السُّ   .)50(»الصَّ
ِمعَ  أَنَّھُ  َعطَاٌء، أَْخبََرنِي قَاَل: ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ   .و تَطَْعتُمْ  إِنِ « یَقُوُل: َعبَّاسٍ  اْبنَ  س��َ  َالةِ الص��َّ  أََمامَ  َزَكاتَُكمْ  فَأَْلقُوا اس��ْ

َالةِ  یََديِ  بَْینَ  أَوْ    .)51(»اْلفِْطرِ  َصَالةَ  یَْعنِي - الصَّ
تَِحبُّونَ  َكانُوا« قَاَل: اْلَحَكِم، َعنِ  َجابٍِر، َعنْ  .ز َالةِ  قَْبلَ  إِْخَراَجھَا یَس��ْ اءَ  إِنْ « َعاِمرٌ  َوقَاَل: »الص��َّ لَھَا ش��َ  َوإِنْ  َعجَّ

َرھَا َشاءَ   .)52(»أَخَّ
ْرتُھَا إِنْ  َحَرجٌ  َذلِكَ  فِي ھَلْ  لَِعطَاٍء: قُْلتُ  قَاَل: ُجَرْیجٍ  اْبنِ  َعنِ   .ح  َعنِ  .)53(»َال « قَاَل: اْلفِْطِر؟ بَْعدَ  تَُكونَ  َحتَّى أَخَّ

َالةِ  بَْعدَ  اْلفِْطرِ  َصَدقَةَ  یَُعلُِّمھُمْ « َكانَ  أَنَّھُ  ِسیِریَن، اْبنِ    .)54(» الصَّ
 .)55(»َصَدقَةٌ  فَِھيَ  َذلِكَ  بَْعدَ  أَْعطَاھَا َوَمنْ  َزَكاةٌ، اْلفِْطرِ  یَْومَ  اْلفِْطرِ  َصَدقَةُ « قَاَل: ُمَجاِھٍد، عنْ   .ط
   .)56(»یَُصلِّي بَْعَدَما یُْطِعمُ « َمْیَسَرةَ  أَبُو َكانَ  قَاَل: إِْسَحاَق، أَبُو ثنا قَاَل: ُزھَْیٍر، َعنْ   .ي

  المطلب الثاني: حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما روایة ودرایة.
ٍد، ْبنُ  َمْرَوانُ  َحدَّثَنَا :قَاَال  اْألَْزھَرِ  ْبنُ  َوأَْحَمدُ  ، َذْكَوانَ  ْبنِ  بَِشیرِ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  َحدَّثَنَا   دَّثَنَاحَ  ُمَحمَّ

، یَِزیدَ  أَبُو ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسیَّارِ  َعنْ  اْلَخْوَالنِيُّ ، الرَّ َدفِيِّ  فََرَض َرُسولُ « قَاَل: َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمةَ، َعنْ  الصَّ
ائِِم ِمَن اللَّْغِو وَ  هللاِ  َالِة ، فَِھَي َزَكاةٌ َزَكاةَ اْلفِْطِر طُْھَرةً لِلصَّ فَِث، َوطُْعَمةً لِْلَمَساِكیِن ، فََمْن أَدَّاھَا قَْبَل الصَّ الرَّ

َدقَاتِ  َالِة، فَِھَي َصَدقَةٌ ِمَن الصَّ    .)57(»َمْقبُولَةٌ، َوَمْن أَدَّاھَا بَْعَد الصَّ
 تكن مل وإال الصالة، قبل الفطر صدقة أداء في المبادرة ینبغي أنھ على یدل الحدیث االستدالل: وجھ 

 ھذین "ومقتض��ى القیم: ابن قال .)58( األوقات س��ائر في تؤدى التي الص��دقات من ص��دقة وإنما فطٍر، زكاة
 الص���واب، ھو وھذا الص���الة، من بالفراغ تفوت وأنھا العید، ص���الة عن تأخیرھا یجوز ال أنھ )59(الحدیثین

  .)60(بھما" القول یدفع إجماع وال ناسخ، وال الحدیثین لھذین معارض ال فإنھ
 كوبذل عمر، ابن لحدیث معارض عباس ابن حدیث أنَّ  لنا یتبین الحدیثین في النظر خالل من

 ینھماب التعارض دفع وأمكن متعارض���ین حدیثین كل یش���مل الذي الحدیث مختلف باب في یدخالن فإنھما
 مر؟ع ابن حدیث معارضة على عباس ابن حدیث یقوى ھل ذلك على وبناءً  الترجیح. أو النسخ، أو بالجمع،

   أمرین: على یتوقف بالسنة االحتجاج شروط من أنَّ  المعلوم من ألنھ
  .ثبوت سندھا إلى الرسول  األول:
  . وفیما یأتي ستتم دراسة ھذین الشرطین: )61(ثبوت داللتھا على الحكم الثاني:

   الحدیثالشرط األول: ثبوت سند 
 هروا وقد محمد بن مروان على الحدیث فمدار والوقف، الرفع حیث من الحدیث ھذا في اختلف أوًال:

 بن أحمد بن هللا وعبد الرحمن، عبد بن هللا وعبد الدمش����قي، خالد بن محمود ھم: الرواة من خمس����ة عنھ
 باسع ابن على بالوقف الحدیث رووا الرواة فجمیع العنس��ي. عتیق بن إبراھیم األزھر، بن وأحمد بش��یر،

ٍد یَحْ  الدارقطني. سنن في ھو كما بالرفع العنسي عتیق بن إبراھیم رواه بینما ِد ْبِن یَى بْ َحدَّثَنَا أَبُو ُمَحمَّ ُن ُمَحمَّ
َمْشقِيُّ  ، َحدَّثَنَا َمْرَوانُ َعتِیٍق اْلَعْبِسيُّ بِِدَمْشقَ ، َحدَّثَنَا إِْبَراِھیُم ْبُن َصاِعدٍ  ٍد الدِّ ، ْلَخْوَالنِيُّ ا ا أَبُو یَِزیدَ ، َحدَّثَنَ ْبُن ُمَحمَّ

یَّاُر ْبُن  ، َعْن ِعْكِرَمةَ َحدَّثَنِي س�َ َدفِيُّ ْحَمِن الص�َّ : "َزَكاةُ اْلِفْطِر : قَاَل َرُسوُل هللاِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ ، َعْبِد الرَّ
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ائِِم....إلخ".  عن الرواة ھؤالء ترجمة في النظر من بد ال الروایات ھذه من روایة ولترجیح طُْھَرةٌ لِلص�����َّ
   المدار.

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا محمود بن خالد الثقة األمین. قال أبو حاتم:  محمود بن خالد الدمشقي:
 .)62(. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب: الثقاتثقة رضىكان 

مام إقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، عن أبیھ: عبد هللا بن عبد الرحمن  عبد هللا بن عبد الرحمن:
. وقال أبو حاتم بن حبان: كان من الحفاظ المتقنین، وأھل الورع في الدین، ممن حفظ، وجمع، أھل زمانھ

وتفقھ، وصنف، وحدث. وقال الحافظ أبو بكر الخطیب: كان أحد الرحالین في الحدیث، والموصوفین 
 . )63(ظھ وجمعھ، واإلتقان لھ، مع الثقةبحف

قال أبو حاتم: صدوق. قال أبو القاسم بلغني عن ھاشم بن مرثد الطبراني أنھ  عبد هللا بن أحمد بن بشیر:
 . )64(قال: سمعت یحیى بن معین یقول: ابن ذكوان لیس بھ بأس

صدوق. وقال النسائي: ال بأس وقال أبو حاتم الرازي وصالح بن محمد البغدادي الحفاظ:  أحمد بن األزھر:
 .)65(: ال بأس بھ، وقد أخرج في الصحیح عن من ھو دونھ وشر منھ وقال الدارقطنيبھ. 

 .)66(قال أبو حات: سمعنا منھ وھو صدوق، كتب عنھ إبراھیم بن عتیق العنسي:
 عددال في منھا أوثق ھو لما مخالفة ش���اذة روایة ألنھا الرفع؛ على الوقف روایة لدینا تترجح وبذلك

 ش���اذفال المال........ فیھ ثقة یخالف وما البیقوني: قال الحدیث. علم في علیھ مص���طلح ھو كما والض���بط،
   .)67(تال قسمان والمقلوب

 عمر؛ ابن روایة معارض����ة على تقوى ال فإنھا  للنبي مرفوعة الروایة ثبوت فرض على ثانیاً:
 دمع ذلك على عالوةً  السند، من متأخرةٍ  طبقاتٍ  في اشتھرت إذ الروایة ھذه في اإلس�ناد غرابة بس�بب وذلك
   ذلك: بیان یأتي وفیما والضبط. الحفظ في درجتھم علو

، وتفرد بھ عن سیار بن عبد ھذا السند من مشھور مروان بن محمد تفرد بھ عن أبو یزید الخوالني
  الرحمن الصدفي، تفرد بھ عن عكرمة، تفرد بھ عن ابن عباس، وفیما یأتي ترجمة رواة أعمدة السند: 

. وقال الذھبي: )68(قال أبو حاتم، وصالح بن محمد الحافظ: ثقة  مروان بن محمد بن حسان األسدي:
 . )69(ثقة مروان بن محمد الدمشقي الطاطري

 .  )70(قال ابن حجر: صدوق من السابعة الخوالني واسمھ یزید بن مسلم:أبو یزید 
. وقال الرازي: سمعت أبي یقول ذلك )71(قال الذھبي: صدوق سیار بن عبد الرحمن الصدفي المصري:

. حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن سیار بن عبد الرحمن الصدفي فقال: فقال: شیخوسألتھ عنھ 
 . )72(مصري لیس بأس

قال الرازي: نا عبد الرحمن قال سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس فقال عكرمة مولى ابن عباس: 
ھو ثقة، قلت یحتج بحدیثھ؟ قال نعم إذا روى عنھ الثقات والذى انكر علیھ یحیى بن سعید األنصاري 

وقال ن الحروریة. . وقال العجلي: مكي، تابعي، ثقة، برئ مما یرمیھ بھ الناس م)73(ومالك فلسبب رأیھ
 .)74(: ثقةوقال النسائي: لیس أحد من أصحابنا إال وھو یحتج بعكرمة. البخاري

 .)75(حس��ن إس�نادٌ  أحوالھ بأحس�ن وھو عمر ابن حدیث معارض�ة على یقوى ال اإلس�ناد بھذا فحدیثٌ 
   علیھ. المتفق عمر ابن حدیث علیھ یترجح وبذلك
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  الحكمالشرط الثاني: داللة الحدیث على 
، وأنَّ الراجح في ذلك وقفھ  بعد ما تبین في الشرط األول رجحان عدم ثبوتھ مرفوعاً إلى النبي

 على ابن عباس، فبذلك یكون مرجوحاً بالنسبة لحدیث ابن عمر. ولكن على فرض ثبوتھ مرفوعاً للنبي 
العید ؟ ھذا ما ستتم ھل في ھذا األثر داللة صریحة على انتھاء وقت أداء زكاة الفطر بانتھاء وقت صالة 

  اإلجابة عنھ. 
إنَّ غایة ما یفیده ھذا األثر أنھ جاء لبیان سبب وجوب الزكاة، أو معلالً سبب الوجوب، وھذا ما صرح  -1

 بھ جمھور الفقھاء وشراح الحدیث. ومن أقوالھم في ذلك ما یأتي: 
فرض رسول «ن عباس قال: "وسبب وجوبھا ما یجري في الصوم من اللغو بما ورد عن اب قال العراقي:

 .)76(زكاة الفطر طھرة للصائم أو الصیام من اللغو والرفث ...الخ" هللا 
"وقد عللت بأنھا طھرة للصائم من الرفث واللغو فھي واجبة على كل صائم غني ذي جدة  وقال الخطابي:

ویسر أو فقیر یجدھا فضالً عن قوتھ إذ كان وجوبھا علیھ بعلة التطھیر وكل من الصائمین محتاجون 
 . )77(إلیھا، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب

تفید االستحباب ال الوجوب بمعنى االلزام. وفي  )78(عباس وغیره ما تم ذكره سابقاً من اآلثار عن ابن -1
" قولھ: "ومن أداھما بعد الصالة " أي: بعد صالة العید. ولیس فیھا ما یدل على أنھ إذا  قال العیني:ھذا 

أداھا بعد الصالة أنھا ال تقبل؛ بل الذي یدل أن إخراجھا قبل الصالة أفضل، لئال یتشاغل الفقیر بالمسألة 
 . )79(عن الصالة "

الة أو بعدھا یعتبر أداًء، ومن دفعھا بعد الیوم جمھور الفقھاء ذھبوا إلى أنَّ من دفع زكاة الفطر قبل الص -2
"وفي أي وقٍت أدى كان مؤدیاً ال قاضیاً كما في سائر الواجبات  قال ابن نجیم:األول كانت قضاًء. 

أغنوھم : « الموسعة ... والتحقیق أنھ بعد الیوم األول قاٍض ال مؤٍد؛ ألنھُ من قبیل المقید بالوقت بقولھ 
ومقتضاه أنھ یأثم بتأخیره عن الیوم األول على القول بأنھ مقید، وعلى أنھ » مسألة في ھذا الیوم عن ال

 . )80(مطلق فال إثم"
  القول الراجح: 

 وتثب ھو المذاھب أص�����حاب بین علیھ والمتفق الثابت األمر أنَّ  للباحث یترجح البحث ختام وفي
 الصحابة اجتھادات من ھي إنما االخراج ووقت الوجوب، وقت حیث من ذلك عدا وما الفطر، زكاة فرضیة

 دفع أمر أنَّ  من الفقھاء جمھور قول رجحان یرى الباحث فإنَّ  لذا اآلخر. على فیھا لقولٍ  مرجح ال التي
 فخال فعل قد یكون الصالة بعد أداھا من وأنَّ  الفطر، عید یوم شمس غروب قبل ما إلى موسع الفطر زكاة

 زكاة من المقصودة الغایة تحقیق أجل ومن الخالف، من وخروجاً  األولى ولكن ذلك، في حرج وال األولى،
 یوم بلق حاجیاتھم تحص����یل من یتمكنوا كي الص����دقة لھذه والمحتاجین للفقراء اإلغناء تحقیق وھي الفطر
  النبي زمن بخالف األیام، ھذه في وخاصة ذلك من تمكنھم لعدم الفطر، یوم في بھا اشغالھم وعدم العید،

 كان أنھُ  عنھ ثبت فقد -عنھما هللا رض���ي -عمر ابن بس���نة عمالً  الفریض���ة ھذه أداء یكون أن وأص���حابھ،
 بن هللا عبد أنَّ « مالك: اإلمام روى ثالثة. أو بیومین الفطر یوم قبل الفطر زكاة بجمع یقومون لمن یرس��لھا

  .)81(»ثالثة أو بیومین الفطر، قبل عنده تجمع الذي إلى الفطر بزكاة یبعث كان عمر
  
  
  



  دراسة حدیثیة فقھیة الفطرأداء زكاة انتھاء وقت  
 

  

  61                                                                                                                     اإلحیاء مجلة

  الخاتمة: 
  وفیھا أھم النتائج والتوصیات: 

  النتائجأوالً: أھم 
دلت السنة النبویة على أنَّ على استحباب إخراج زكاة الفطر قبل الخروج للصالة؛ لتحقیق الحكمة من  -1

 فرضیتھا وھو إغناء الفقراء عن المسألة وانشغالھم بذلك عن الصالة. 
جمھور الفقھاء من المذاھب األربعة إلى أن وقت أداء زكاة الفطر ممتد إلى ما قبل غروب شمس  ذھب -2

 یوم العید، وأنَّ المستحب من ذلك أداؤھا قبل الصالة. ومن دفعھا بعد ذلك كانت قضاًء ال أداء. 
 مذھب جمھور الفقھاء والمحدثین أنَّ حدیث ابن عمر یفید االستحباب ال االلزام.  -3
وبذلك ال یجوز البناء علیھ حكماً فقھیاً ال  الراجح من حدیث ابن عباس الوقف ال الرفع إلى النبي  -4

 تجوز مخالفتھ. 
  ثانیاً: التوصیات:

یوصي الباحث بأھمیة االھتمام بالدراسات الجامعة بین الحدیث والفقھ لما لھا من أثر في الجمع  -1
 صب للرأي والمذھب.والتوفیق بین النصوص بعیداً عن روح التع

  االھتمام بالدراسات الحدیثیة الفقھیة یسھم في تنمیة الملكة الفقھیة للباحث.  -2
  :المصادر والمراجع

 -ھـ 1415، 1دار الكتب العلمیة، ط ،ه)، المدونة، بیروت179 (ت: األصبحي: مالك بن أنس بن مالك بن عامر -1
  م. 1994

مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة  ،مصطفى األعظمي، أبو ظبيـــــــ، الموطأ، تحقیق: محمد  -2
 م. 2004 -ھـ 1425، 1واإلنسانیة، ط

المكتب اإلسالمي،  ،ه)، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، بیروت1420األلباني: محمد ناصر الدین (ت:  -3
 م. 1985 -ھـ  1405، 2ط

دار الكتاب  ،ه)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، بیروت926د بن زكریا(األنصاري: زكریا بن محم -4
 اإلسالمي، د ط، د ت. 

مطبعة السعادة،  ،ه)، المنتقى شرح الموطأ، مصر474الباجي: أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب (ت:  -5
 ھـ.  1332، 1ط

وسننھ  ه)، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا 256: محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا (البخاري -6
 ھـ. 1422، 1وأیامھ، تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

ه)، شرح صحیح البخاري البن بطال، تحقیق: أبو تمیم 449بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت:  ابن -7
 م.2003 -ھـ 1423، 2مكتبة الرشد، ط ،یاسر بن إبراھیم، الریاض

محمد زھیر  ،ه)، شرح السنة، تحقیق: شعیب األرنؤوط516البغوي: محمد الحسین بن مسعود بن محمد (ت:  -8
 م. 1983 -ھـ 1403، 2المكتب اإلسالمي، ط ،بیروت الشاویش،

دار الكتب  ،ه)، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بیروت1051 (ت: البھوتي: منصور بن یونس بن صالح الدین -9
 العلمیة، د ط، د ت.

دار الكتب  ،ه)، السنن الكبرى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت458البیھقي: أحمد بن الحسین بن علي (ت:  -10
 م. 2003 -ھـ 1424، 3العلمیة، ط

دار الغرب  ،ه)، سنن الترمذي، تحقیق: بشار عواد معروف، بیروت279الترمذي: محمد بن عیسى بن َسْورة ( -11
 م.1998اإلسالمي، د ط، 
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بد ه)، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى ع405الحاكم: محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدویھ (ت:  -12
 م. 1990 -ھـ1411، 1دار الكتب العلمیة، ط ،القادر عطا، بیروت

، 1دار الرشید، ط ،ه)، تقریب التھذیب، تحقیق: محمد عوامة، سوریا852 (ت: ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد -13
 م. 1986 -ه1406

 ،الدین الخطیب، بیروتــــــ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: محب  -14
 ه.  1379دار المعرفة، 

 دار الفكر، د ط، د ت.  ،ه)، المحلى باآلثار، بیروت456ابن حزم: علي بن أحمد بن سعید (ت: -15
 -ھـ 1351، 1المطبعة العلمیة، ط ،ه)، معالم السنن، حلب388الخطابي: أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم (ت: -16

 م. 1932
سنن الدارقطني، تحقیق: شعیب االرنؤوط، حسن عبد  ھـ)،385ي: علي بن عمر بن أحمد بن مھدي (ت: الدارقطن -17

 م. 2004 -ھـ  1424، 1مؤسسة الرسالة، ط ،المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز هللا، أحمد برھوم، بیروت
تحقیق: شعیب األرنؤوط  ھـ)، سنن أبي داود، 275 -ھـ 202أبو داود: سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني ( -18

 دار الرسالة العالمیة، د ط، د ت.  -ومحمد كامل قره بللي، بیروت
دار الفكر، د ط، د  ،ه)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، بیروت1230الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة (ت: -19

 ت.
 السنة المحمدیة، د ط، د ت. ه)، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، مطبعة 702ابن دقیق العید (ت:  -20
ه)، الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة، 847الذھبي: شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد (ت:  -21

 م. 1992 -ھـ  1413، 1دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، ط ،تحقیق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب، جدة
دار إحیاء التراث العربي،  ،ه)، الجرح والتعدیل، بیروت327ن محمد بن إدریس (ت: الرازي: محمد عبد الرحمن ب -22
 م. 1952 -ھـ1271، 1ط
ه)، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، تحقیق: طھ عبد 112الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن یوسف (ت:  -23

 م. 2003 -ھـ 1424، 1مكتبة الثقافة الدینیة، ط ،الرؤوف سعد، القاھرة
، د ط، المكتبة التوفیقیة، سالم: أبو مالك كمال بن السید، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب األئمة، القاھرة -24

 م.2003
 م. 1993 -ھـ 1414دار المعرفة، ،ه)، المبسوط، بیروت483السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سھل (ت: -25
ه)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، 977الخطیب (ت: الشربیني: شمس الدین محمد بن أحمد  -26

 م.1994 -ھـ 1415، 1دار الكتب العلمیة، ط ،بیروت
ه)، نیل األوطار شرح منتقى األخبار، تحقیق: عصام 1250الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا (ت:  -27

 م.1993 - ھـ1413، 1دار الحدیث، ط ،الدین الصبابطي، القاھرة
ه)، الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، تحقیق: 235ابن أبي شیبة: عبد هللا بن محمد بن إبراھیم بن عثمان (ت:  -28

 ه. 1409، 1مكتبة الرشد، ط ،كمال یوسف الحوت، الریاض
الكتب العلمیة، د  دار ،ه)، المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، بیروت476 الشیرازي: إبراھیم بن علي بن یوسف (ت: -29

 ط، د ت.
 ،ھـ)، سبل السالم شرح بلوغ المرام، القاھرة1182(ت:  الصنعاني: محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني -30

 دار الحدیث، د ط، د ت. 
المجلس  ،ه)، المصنف، تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي، الھند211الصنعاني: عبد الرزاق بن ھمام بن نافع (ت:  -31
 ه.1403، 2علمي، طال
دار الفكر،  ،ھـ)، رد المحتار على الدر المختار، بیروت1252ابن عابدین: محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز (ت:  -32

 م. 1992 -ھـ 1412، 2ط: 
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ھـ)، االستذكار، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، 463ابن عبد البر: یوسف بن عبد هللا بن محمد (ت:  -33
 م. 2000 -ه  1421، 1دار الكتب العلمیة، ط ،بیروت

دار ابن الجوزي،  -ه)، الشرح الممتع على زاد المستقنع، الریاض1421ابن عثیمین: محمد بن صالح بن محمد (ت:  -34
 ھـ. 1428 - 1422، 1ط
 م. 200دار اآلثار، د ط،  ،شرح البیقونیة في مصطلح الحدیث، القاھرة ،ـــــــــــ -35
ه)، تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، حاشیة العدوي على 1189: علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي (ت:العدوي -36

 م.1994 -ھـ 1414دار الفكر، د ط،  ،شرح كفایة الطالب الرباني، بیروت
ھـ)، طرح التثریب في شرح التقریب، 806العراقي: زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن (ت:  -37

 دار إحیاء التراث العربي، د ط، د ت.  ،بیروت
 ،ه)، شرح سنن أبي داود، تحقیق: خالد بن إبراھیم المصري، الریاض855العینى: محمود بن أحمد بن موسى (ت:  -38

 م.1999-ھـ  1420، 1مكتبة الرشد، ط
 م.  2000 -ھـ1420، 1دار الكتب العلمیة، ط ،ـــــــــ، البنایة شرح الھدایة، بیروت -39
 ھـ. 1423، 1دار العاصمة، ط ،الفوزان: صالح بن فوزان بن عبد هللا، الملخص الفقھي، الریاض -40
 م.1968 -ھـ 1388 ، المغني، مكتبة القاھرة، د ط،ه)620(ت: ابن قدامة: موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد -41
بة، مكتبة وھ ،فتھا في ضوء القرآن والسنة، القاھرةالقرضاوي: یوسف، فقھ الزكاة دراسة مقارنة ألحكامھا وفلس -42
 م. 2013 -ه1433، 25ط
ه)، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا 261القشیري: مسلم بن الحجاج أبو الحسن (ت: -43
د ط، د ت.  ،دار إحیاء التراث العربي ،، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت 
، 27مؤسسة الرسالة، ط ،ه)، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، بیروت751لقیم: محمد بن أبي بكر بن أیوب (ت:ابن ا -44

 م.1994-ھـ 1415
دار  ،ه)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بیروت587الكاساني: عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت: -45

 م.1986 -ھـ 1406، 2الكتب العلمیة ، ط
ه)، العرف الشذي شرح سنن الترمذي، تصحیح: الشیخ محمود 1353الكشمیري: محمد أنور شاه بن معظم شاه (ت:  -46

 م.  2004 -ھـ  1425، 1دار التراث العربي، ط  ،شاكر، بیروت
د بن یزید ( -47 ه)، سنن ابن ماجة، تحقیق: شعیب األرنؤوط، عادل مرشد،  273 -209ابن ماجھ: أبي عبد هللا محمَّ
د كامل قره بللي، َعبد اللّطیف حرز هللا، بیروتم  دار الرسالة العالمیة، د ط، د ت.  -حمَّ
 ،ه)، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، بیروت885(ت:  المرداوي: عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان -48

 ، د ت. 2دار إحیاء التراث العربي، ط
ه)، تھذیب الكمال في أسماء الرجال، تحقیق: بشار عواد 742سف (ت: المزي: یوسف بن عبد الرحمن بن یو -49

 م. 1980 -ه1400، 1مؤسسة الرسالة، ط ،معروف، بیروت
دار الكتب العلمیة،  ،ه)، المبدع في شرح المقنع، بیروت884ابن مفلح: إبراھیم بن محمد بن عبد هللا بن محمد (ت:  -50
 م.1997 -ھـ 1418، 1ط
ھـ 1424دار الحدیث، د ط،  ،ه)، العدة شرح العمدة، القاھرة624لرحمن بن إبراھیم بن أحمد (ت: المقدسي: عبد ا -51

 م.  2003
البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في  ه)،804ابن الملقن: سراج الدین أبو حفص عمر بن علي (ت:  -52

والتوزیع،  دار الھجرة للنشر ،مان ویاسر بن كمال، الریاضالشرح الكبیر، تحقیق: مصطفى أبو الغیط وعبد هللا بن سلی
 م. 2004-ھـ1425، 1ط
ه)، اإلشراف على مذاھب العلماء، تحقیق: صغیر أحمد األنصاري 319ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراھیم (ت:  -53

 م. 2004 -ھـ 1425، 1مكتبة مكة الثقافیة، ط ،أبو حماد، رأس الخیمة
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 ،ه)، االختیار لتعلیل المختار، تحقیق: محمود أبو دقیقة، القاھرة683هللا بن محمود بن مودود (ت: الموصلي: عبد -54
 م.  1937 -ھـ 1356مطبعة الحلبي، د ط، 

دار الكتاب  ،ه)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بیروت970ابن نجیم: زین الدین بن إبراھیم بن محمد، (ت:  -55
 ، د ت. 2اإلسالمي، ط

دار  ،ه)، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بیروت676النووي: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف (ت:  -56
 ھـ.1392، 2إحیاء التراث العربي، ط

  دار الفكر، د ط، د ت. ،ـــــــــ، المجموع شرح المھذب، بیروت -57
 الھوامش:

(1) https://www.islamweb.net/ar/fatwa/26574 ، https://islamqa.info/ar/answers/37636 / 

ض��وء القرآن والس��نة، القاھرة، مكتبة وھبة، القرض��اوي: یوس��ف، فقھ الزكاة دراس��ة مقارنة ألحكامھا وفلس��فتھا في  )2(
    .2/963م، 2013 -ه1433، 25ط

، تحقیق: القش�یري: مس�لم بن الحجاج أبو الحس�ن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  )3(
 ى المس������لمین من التمرمحم�د فؤاد عب�د الب�اقي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر عل

  ).  984والشعیر، برقم (

ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراھیم ، اإلش���راف على مذاھب العلماء، تحقیق: ص���غیر أحمد األنص���اري أبو حماد،  )4(
  . 3/61م،  2004 -ھـ 1425، 1رأس الخیمة، مكتبة مكة الثقافیة، ط

ب العلمیة ، دار الكت -: عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بیروتالكاساني )5(
، البغوي: محمد الحسین بن مسعود بن محمد ، شرح السنة، تحقیق: شعیب األرنؤوط، 2/69م، 1986 -ه 1406، 2ط

  . 6/71م، 1983 -ھـ 1403، 2محمد زھیر الشاویش، بیروت، المكتب اإلسالمي، ط
العدوي: علي بن أحمد بن مكرم الص��عیدي تحقیق: یوس��ف الش��یخ محمد البقاعي، حاش��یة العدوي على ش��رح كفایة  )6(

، الحط��اب: محم��د بن محم��د بن عب�د الرحمن 1/511م، 1994 -ه 1414الط�ال��ب الرب��اني، بیروت، دار الفكر، د ط، 
  . 2/365م، 1992 -ھـ 1412، 3ار الفكر، طد -الطرابلسي، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، بیروت

  .  3/61ابن المنذر: اإلشراف على مذاھب العلماء،  )7(
م، 1968 -ه1388ابن ق��دام��ة: موفق ال��دین عب��د هللا بن أحم��د بن محم��د، المغني البن ق��دام��ة، مكتب��ة الق��اھرة، د ط،  )8(

3/90  .  
  . 2/74الكاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  )9(

، ابن عابدین: محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ، رد المحتار 2/74الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  )10(
  . 2/358م، 1992 -ھـ 1412، 2على الدر المختار، بیروت، دار الفكر، ط: 

 -1/507د ط، د ت،  الدس�وقي: محمد بن أحمد بن عرفة، حاش�یة الدس�وقي على الشرح الكبیر، بیروت، دار الفكر، )11(
، األص�����بحي: مالك بن أنس بن مالك بن 1/514، العدوي: حاش�����یة العدوي على ش�����رح كفایة الطالب الرباني، 508

  .1/385م، 1994 -ھـ 1415، 1عامر، المدونة ، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
دار الكتب العلمیة، د ط، د ت،  -الش���یرازي: إبراھیم بن علي بن یوس���ف، المھذب في فقھ اإلمام الش���افعي، بیروت )12(

، الش���ربیني: ش���مس الدین، محمد بن أحمد الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، بیروت، 1/303
، األنص������اري: زكریا بن محمد بن زكریا، أس������نى المطالب في 2/112م، 1994 -ه 1415، 1دار الكتب العلمیة، ط

  .1/388اب اإلسالمي، د ط، د ت، شرح روض الطالب، بیروت، دار الكت
: منص���ور بن یونس بن ص���الح الدین، كش���اف القناع عن متن اإلقناع، بیروت، دار الكتب العلمیة، د ط، د البھوتى )13(

، ابن مفلح: إبراھیم بن محمد بن عبد هللا بن محمد، المبدع في ش�����رح المقنع، بیروت، دار الكتب العلمیة، 2/252ت، 
  . 89/ن3، ابن قدامة: المغني ، 2/383م، 1997 -ھـ 1418، 1ط
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  . 2/74بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  )14(
  وما بعدھا. 4/265ابن حزم: علي بن أحمد بن سعید، المحلى باآلثار، بیروت، دار الفكر، د ط، د ت،  )15(
دار إحیاء  المرداوي: عالء الدین أبو الحس��ن علي بن س��لیمان، اإلنص��اف في معرفة الراجح من الخالف، بیروت، )16(

  . 3/178ت،  ، د2التراث العربي، ط
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا، نیل األوطار شرح منتقى األخبار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي،  )17(

  . 4/218م، 1993 -ھـ 1413، 1القاھرة، دار الحدیث، ط
، ، دار الحدیثالص�نعاني: محمد بن إس�ماعیل بن صالح بن محمد الحسني، سبل السالم شرح بلوغ المرام، القاھرة )18(

  . 1/538د ط، د ت، 
الص�نعاني: محمد بن إس�ماعیل بن صالح بن محمد الحسني، سبل السالم شرح بلوغ المرام، القاھرة، دار الحدیث،  )19(

  . 1/538د ط، د ت، 
  . 4/265المحلى،  )20(
  عزاه إلیھ ابن القیم في زاد المعاد، ولم أجد أثراً لھذا القول في مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى.  )21(
م، 1994 -ھـ1415، 27ابن القیم: محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط )22(

2/21  .  
، 1على زاد المس������تقنع، الریاض، دار ابن الجوزي، ط ابن عثیمین: محمد بن ص������الح بن محمد، الش������رح الممتع )23(

ه، 1423، الفوزان: ص�الح بن فوزان بن عبدهللا، الملخص الفقھي، الریاض، دار العاص��مة، 6/172ه، 1428 -1422
، اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، جمع وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق الدویش، الریاض، رئاس��ة إدارة 1/351

)، س����الم: أبو مالك كمال بن الس����ید، ص����حیح فقھ الس����نة وأدلتھ 2896، فتوى رقم (9/373ث العلمیة واإلفتاء، البحو
  . 2/83م، 2003وتوضیح مذاھب األئمة، القاھرة، المكتبة التوفیقیة، د ط، 

  إشارة إلى حدیثي ابن عمر وابن عباس، وسیأتي تخریجھما في المبحث اآلتي.  )24(
  . 2/12زاد المعاد،  )25(
  .  6/172الشرح الممتع،  )26(
 -ه  1420، 1العینى: محمود بن أحمد بن موس�����ى بن أحمد ، البنایة ش�����رح الھدایة، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط )27(

. وانظر: الموص������لي: عب�د هللا بن محمود بن مودود، االختی��ار لتعلی�ل المخت��ار، تحقیق: محمود أبو 3/503م،  2000
، السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس 1/124م،  1937 -ھـ�����  1356الحلبي، د ط،  دقیقة، القاھرة، مطبعة

  .3/102م، 1993 -ھـ 1414دار المعرفة، -األئمة، المبسوط، بیروت
  . 2/74بدائع الصنائع،  )28(
مد علي ، ابن عبد البر: یوس����ف بن عبد هللا بن محمد، االس����تذكار، تحقیق: س����الم محمد عطا، مح1/385المدونة،  )29(

  . 3/271م،  2000 –ه 1421، 1معوض، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
. وانظر: العدوي: علي بن أحمد بن مكرم الص���عیدي تحقیق: 508 -1/507حاش���یة الدس���وقي على الش���رح الكبیر،  )30(

 -ه 1414یوس��ف الش��یخ محمد البقاعي، حاش��یة العدوي على ش��رح كفایة الطالب الرباني، بیروت، دار الفكر، د ط، 
  .1/514م، 1994

  .6/128النووي: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، المجموع شرح المھذب، بیروت، دار الفكر، د ط، د ت،  )31(
. وانظر: األنص�����اري: أس�����نى المطالب في ش�����رح روض 2/112مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،  )32(

  . 1/303، الشیرازي: المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، 1/388الطالب، 
  . 3/89المغني،  )33(
لعمدة، القاھرة، دار . وانظر: المقدس�����ي: عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد: العدة ش������رح ا2/252كش������اف القناع،  )34(

  . 152م، ص 2003ھـ 1424الحدیث، د ط، 
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وس��ننھ وأیامھ  البخاري: محمد بن إس��ماعیل أبو عبدهللا، الجامع المس��ند الص��حیح المختص��ر من أمور رس��ول هللا  )35(

 وس��ننھ وأیامھ ، تحقیق: محمد زھیر بن ناص��ر الناص��ر، ،الجامع المس��ند الص��حیح المختص��ر من أمور رس��ول هللا 
  ).1503ھـ، كتاب الزكاة ، باب فرض صدقة الفطر، برقم (1422، 1دار طوق النجاة، ط

)، القش��یري: مس��لم بن الحجاج أبو 1509البخاري: ص��حیح البخاري، كتاب الزكاة، باب الص��دقة قبل العید، برقم ( )36(
فؤاد عبد الباقي، بیروت،  ، تحقیق: محمدالحس�ن، المس�ند الص�حیح المختص�ر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا 

)، 986دار إحی��اء التراث العربي، د ط، د ت، كت��اب الزك��اة ، ب��اب اْألمر ب��إخراج زك��اة الفطر قب��ل الص������الة، رقم (
  وغیرھم من طرق( أسامة بن زید، وموسى بن عقبة، والضحاك) عن نافع عن ابن عمر.

بن بطال، تحقیق: أبو تمیم یاس�����ر بن إبراھیم، ابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك، ش�����رح ص�����حیح البخاري ال )37(
، النووي: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، المنھاج 3/566م، 2003 -ھـ��� 1423، 2الریاض، مكتبة الرشد، ط

، ابن دقیق العید، إحكام 7/63ه، 1392، 2ش����رح ص����حیح مس����لم بن الحجاج، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط
  .1/387حكام، مطبعة السنة المحمدیة، د ط، د ت، اإلحكام شرح عمدة األ

العراقي: زین الدین عبد الرحیم بن الحس��ین بن عبد الرحمن، طرح التثریب في ش��رح التقریب، بیروت، دار إحیاء  )38(
  . 4/64التراث العربي، د ط، د ت، 

مس���لم: ص����حیح مس����لم، كتاب  )،1510البخاري: ص����حیح البخاري، كتاب الزكاة، باب الص����دقة قبل العید، برقم ( )39(
  ).  985الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر، برقم (

  . 3/566شرح صحیح البخاري،  )40(
ابن حجر: أحمد بن علي، فتح الباري ش���رح ص���حیح البخاري، قام بإخراجھ وص���ححھ وأش���رف على طبعھ: محب  )41(

  . 3/375ه، 1379الدین الخطیب، بیروت، دار المعرفة، 
الباجي: أبو الولید س���لیمان بن خلف بن س���عد بن أیوب ، المنتقى ش���رح الموطأ،  ،3/102الس���رخس���ي: المبس���وط،  )42(

  .2/112، الشربیني: مغني المحتاج، 2/190ھـ،  1332، 1، طمصر، مطبعة السعادة 
  . 3/575شرح صحیح البخاري،  )43(
البیھقي: أحمد بن الحس������ین بن علي، الس������نن الكبرى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة،  )44(

  ).  7739م، كتاب الزكاة، باب وقت إخراج زكاة الفطر، برقم ( 2003 -ھـ  1424، 3ط
، 3/375. ینظر: ابن حجر: فتح الباري ش��رح ص��حیح البخاري، ذھب كل من ابن حجر، وابن الملقن إلى تض��عیفھ )45(

ابن الملقن: سراج الدین أبو حفص عمر بن علي، البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر، 
، 1اس�����ر بن كمال، الریاض، دار الھجرة للنش�����ر والتوزیع، طتحقیق: مص�����طفى أبو الغیط وعبد هللا بن س�����لیمان وی

قال أحمد ص��دوق ال یقیم االس��ناد وقال بن ". كما نقل تض��عیفھ عن العلماء الذھبي فقال: 5/621م، 2004-ھـ������1425
ش�����مس الدین أبو عبد هللا محمد بن  ه". الذھبي:17 4معین لیس بالقوي وقال بن عدي یكتب حدیثھ مع ض�����عفھ مات 

أحمد، الكاش�����ف في معرفة من لھ روایة في الكتب الس�����تة، تحقیق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب، جدة، دار 
  . 2/317م،  1992 -ھـ  1413، 1القبلة للثقافة اإلسالمیة، ط

ْورة ، سنن الترمذي، تحقیق: بشار عواد مع )46( روف، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، الترمذي: محمد بن عیس�ى بن س�َ
  ). 677م، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقدیمھا قبل الصالة، برقم (1998د ط، 

الكش��میري: محمد أنور ش��اه بن معظم ش��اه، العرف الش��ذي ش��رح س��نن الترمذي، تص��حیح: الش��یخ محمود ش��اكر،  )47(
  .2/138م،  2004 -ھـ  1425، 1دار التراث العربي، ط  -بیروت

الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن یوس�ف، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد،  )48(
  .2/223م، 2003 -ھـ 1424، 1القاھرة، مكتبة الثقافة الدینیة ، ط

م،  1932 - ھـ��� 1351، 1الخطابي: أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم، معالم السنن، حلب، المطبعة العلمیة، ط )49(
2/48.  
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ابن أبي شیبة: عبد هللا بن محمد بن إبراھیم بن عثمان، الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، تحقیق: كمال یوسف  )50(

، برقم 2/395زك��اة الفطر تخرج قب��ل الص������الة،  -ه، كت��اب الزك��اة1409، 1الحوت، الری��اض، مكتب��ة الرش�������د، ط
)10324  .(  

، 2مام بن نافع، المصنف، تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي، الھند، المجلس العلمي، طالصنعاني: عبد الرزاق بن ھ )51(
  ). 5834، برقم (3/328باب متى تلقى الزكاة،  -ه، كتاب صالة العیدین1403

، برقم 2/395ابن أبي ش�یبة: الكتاب المص�نف في األحادیث واآلثار، كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصالة،  )52(
)10330(  .  

  ). 5842، برقم (3/329عبد الرزاق: المصنف، كتاب صالة العیدین، باب متى تلقى الزكاة،  )53(
، برقم 2/395ابن أبي ش�یبة: الكتاب المص�نف في األحادیث واآلثار، كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصالة،  )54(

)10331  .(  
، برقم 2/395ابن أبي ش�یبة: الكتاب المص�نف في األحادیث واآلثار، كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصالة،  )55(

)10332  .(  
، برقم 2/395ابن أبي ش�یبة: الكتاب المص�نف في األحادیث واآلثار، كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصالة،  )56(

)10333  .(  
 -ش��عیب األرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، بیروت عث األزدي ، س��نن أبي داود، تحقیق:أبو داود: س��لیمان بن األش�� )57(

)، قال ش��عیب: إس��ناده حس��ن. أبو یزید 1609دار الرس��الة العالمیة، د ط، د ت، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم (
د بن ی الخوالني وش���یخھ س���یار بن عبد الرحمن ص���دوقان. ابن ماجھ:  زید، س���نن ابن ماجة، تحقیق:أبي عبد هللا محمَّ

د كامل قره بللي، َعبد اللّطیف حرز هللا، بیروت، دار الرس��الة العالمیة، د ط، د  ش��عیب األرنؤوط، عادل مرش��د، محمَّ
، تحقیق: ش���عیب  )، الدارقطني: علي بن عمر بن أحمد بن مھدي1827ت، أبواب الزكاة، باب ص���دقة الفطر، برقم (

ش�لبي، عبد اللطیف حرز هللا، أحمد برھوم، س�نن الدارقطني، بیروت، مؤس�سة الرسالة، األرنؤوط، حس�ن عبد المنعم 
الحاكم: محمد  ،لیس فیھم مجروحقال الدارقطني: )، 2067، برقم (3/61م، كت�اب زكاة الفطر، 2004 -ه1424، 1ط

الكتب  دار بیروت، بن عبد هللا بن محمد بن حمدویھ، المس�تدرك على الص�حیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا،
)، قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح على شرط البخاري، ولم 1488، برقم (1/568م، 1990 -ھـ������1411، 1العلمیة، ط
  یخرجاه. 

من طرق (محمود بن خ�ال�د ال�دمش������قي، وعب�د هللا بن عبد الرحمن، وعبد هللا بن أحمد بن بش������یر، وأحمد بن األزھر،  
) عن مروان بن محمد، حدثنا أبو یزید الخوالني، عن س���یار بن عبد الرحمن الص���دفي، عن إبراھیم بن عتیق العنس��ي

  عكرمة عن ابن عباس.
   .1/540، الصنعاني، سبل السالم، 4/546الشوكاني: نیل االوطار،  )58(
   إشارة إلى حدیث ابن عمر السابق. )59(
  .2/21زاد المعاد في ھدي خیر العباد،  )60(
  . 10م، ص200د بن صالح، شرح البیقونیة في مصطلح الحدیث، القاھرة، دار اآلثار، د ط، ابن عثیمین: محم )61(
المزي: یوس�����ف بن عبد الرحمن بن یوس�����ف ، تھذیب الكمال في أس�����ماء الرجال، تحقیق: بش�����ار عواد معروف،  )62(

  . 2/297م، 1980 -ه1400، 1بیروت، مؤسسة الرسالة، ط
  .  15/215لرجال، المزي: تھذیب الكمال في أسماء ا )63(
  .  14/282المزي: تھذیب الكمال في أسماء الرجال،  )64(
  .  1/258المزي: تھذیب الكمال في أسماء الرجال،  )65(
، 1الرازي: محم��د عب��د الرحمن بن محم��د بن إدریس ، الجرح والتع��دی��ل، بیروت، دار إحی��اء التراث العربي، ط )66(

  . 2/122م، 1952ھـ  1271
  . 66ابن عثیمین: شرح البیقونیة، ص )67(
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  .  27/401المزي: تھذیب الكمال،  )68(
  . 2/254الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة،  )69(
 -ه1406، 1دار الرش������ید، ط -ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد، تقریب التھذیب، تحقیق: محمد عوامة، س������وریا )70(

  . 684م، ص1986
  ، 1/475ن لھ روایة في الكتب الستة، الكاشف في معرفة م )71(
  . 4/256الجرح والتعدیل،  )72(
  .  9-7/8الجرح والتعدیل،  )73(
  . 20/289المزي: تھذیب الكمال،  )74(
ینظر: األلباني: محمد ناص������ر الدین، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار الس������بیل،  .كما نص على ذلك األلباني )75(

  . 3/332م، 1985 -ھـ  1405، 2بیروت، المكتب اإلسالمي، ط
  . 4/48طرح التثریب،  )76(
  . 2/47معالم السنن،  )77(
  . 13ینظر: ص )78(
د بن إبراھیم المص����ري، الریاض، مكتبة العینى: محمود بن أحمد بن موس����ى، ش����رح س����نن أبي داود، تحقیق: خال )79(

  .6/319م، 1999-ھـ  1420، 1الرشد، ط
، د 2ابن نجیم: زین الدین بن إبراھیم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بیروت، دار الكتاب اإلسالمي، ط )80(
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   :الملخص

تناول الفقھاء الوكالة  یھدف البحث إلى بیان مفھوم الوكالة في الزكاة وأنواعھا وشروطھا وأحكامھا؛ حیث
  في فقھ المعامالت والزكاة في فقھ العبادات، لكن قلة منھم تناول الموضوع المبحوث.

وتوصل البحث إلى نتائج ھامة، منھا: جواز الوكالة على الزكاة دفعا وقبضا، عدم جواز أخذ الوكیل من الزكاة إال 
لزكاة إال بإذن الموكل، عدم ضمان الوكیل إذا تلفت الزكاة بإذن الموكل، وعدم جواز توكیل الوكیل لوكیل آخر على ا

  في یده من غیر تقصیر منھ.
 : وكالة؛ زكاة؛ الوكالة في الزكاة؛ فقھ إسالمي.الكلمات المفتاحیة

  
Abstract: 

The research aims to clarify the concept of agency in Zakat, its types, terms and 
conditions; Where the jurists dealt with agency in the jurisprudence of transactions and zakat 
in the jurisprudence of worship, but few of them dealt with the subject under investigation. 

The research reached important results, including: the agency’s permissibility of zakat 
payments and receipts, the inadmissibility of the agent taking zakat from zakat except with the 
permission of the client, and the inadmissibility of the agent assigning another agent to zakat 
without the permission of the client, the lack of guarantee for the agent if the zakat is 
destroyed in his hand without shortcoming from him. 
Keywords:  Agency; zakat; agency in zakat; Islamic jurisprudence. 

 
 مقدمة: 

الزكاة ركن من أركان اإلسالم، یجتھد المسلم ألدائھا وفق ما یرضي هللا تعالى، فیترقب وقتھا 
ویحسب ما علیھ منھا، ثم یبحث عن مستحقیھا كي یدفعھا لھم، ویبرئ ذمتھ منھا، وقد یجد أوالئك 

  ى أھلھا. المستحقین في متناولھ، وقد ال یصل إلیھم إال من خالل وسیط؛ یكون نائبا لھ في دفعھا إل
نفس األمر مع مستحق الزكاة، فقد یكون قریبا من المزكي فیتسلم الزكاة منھ مباشرة، كما قد یحول 

  بینھ وبین المزكي حائل ما؛ یدفعھ إلى أن ینیب غیره في تسلم تلك الزكاة.
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ال  دوالناظر في الواقع، یجد الكثیر من المكلفین یفعلون ما سبق، ألسباب عدة، أبرزھا أن المزكي ق
تكون لھ معرفة بأحوال الناس، ومن ثم ال یعرف المستحقین للزكاة، فیوكل من یعرفھم في دفعھا، سواء 

  كان العارف فردا أو مؤسسة. وھذا ما دفع الباحثَین للغوص في ھذه المسألة الھامة.
  ویمكن صیاغة إشكالیة البحث كاآلتي:

  ما الوكالة في الزكاة؟ وما شروطھا وأحكامھا؟
  ویتفرع عنھا إشكاالت فرعیة ھي:

  ما حقیقة الوكالة في الزكاة؟ والفرق بینھا وبین الوالیة والنیابة؟ -
ھل یجوز للمزكي أن یوكل غیره في إیصال الزكاة إلى أھلھا؟ وھل یجوز لمستحق الزكاة أن یوكل غیره  -

 في قبضھا؟
 ما شروط الوكیل على الزكاة قبضا وإعطاء؟ -
فصیلیة المتعلقة بھذه المسألة؟ (إذا تلفت الزكاة بید الوكیل فمن یضمنھا؟ ھل یجوز للوكیل ما األحكام الت -

 ھل یجوز للوكیل أن یوكل غیره؟...) أن یأخذ من الزكاة التي وكل على تفریقھا على المستحقین؟
 ولإلجابة عن اإلشكاالت المذكورة جاءت خطة البحث كاآلتي:

في ھذا المبحث بین الباحثان ة: تعریفھا ومشروعیتھا وشروطھا: المبحث األول: الوكالة في الزكا
حقیقة الوكالة في الزكاة، والفرق بین الوكالة والوالیة والنیابة، ثم بینا مشروعیة الوكالة في الزكاة، ثم شروط 

  الوكالة في قبض الزكاة وأدائھا.
ة من الضوابط الفقھیة الحاكمة افتتح ھذا المبحث بجملالمبحث الثاني: أحكام الوكالة في الزكاة: 

  للموضوع، ثم شرع في بیان بعض األحكام التفصیلیة وھي:
  .ضمان الزكاة إذا تلفت بید الوكیل -
 .أخذ الوكیل من الزكاة لنفسھ وعیالھ -
 .تعدد الوكالء -
 .مسقطات الوكالة -
 .ضوابط التقیید واإلطالق في الوكالة في الزكاة -

  في اآلتي: أھمیة البحثوتكمن 
أنھا مسألة عملیة، یمارسھا الكثیر من الناس، فوجب على أھل العلم بحثھا، وتوضیح أحكامھا للمكلفین،  -

  لیلتزموا فیھا شرع هللا تعالى.
 أنھا مسألة جزئیة لم یقف الباحثان على دراسة معاصرة تلم شتاتھا في موضع واحد. -

 تفصیل البحث: -ارئ الكریمأیھا الق –بعد ھذه المقدمات الضروریة، دونك 
  المبحث األول: تعریف الوكالة في الزكاة ومشروعیتھا وشروطھا

  المطلب األول: التعریف اإلفرادي
في ھذا المطلب سیتم بیان المقصود من الوكالة في الزكاة، من خالل التعریف اإلفرادي ثم التعریف 

  المركب
  الفرع األول: تعریف الوكالة
الَوكالة أو الِوكالة مأخوذة من مادة الواو والكاف والالم التي تدل على  لغة: أوال: تعریف الوكالة
.  ووكیل الرجل: الذي یقوم بأمره، 2ومنھ الوكیل: الذي یعتمد علیھ في األمر ،1"اعتماد غیرك في أمرك"
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 اسم هللا . ومنھ3فعیل بمعنى مفعول -على ھذا القول -سمي وكیال ألنھ موكول إلیھ األمر؛ فیكون الوكیل 
  .4المقیم الكفیل بأرزاق العباد، وحقیقتھ أنھ یستقل بأمر الموكول إلیھ"الوكیل وھو "

  ثانیا: تعریف الوكالة اصطالحا:
 .5مقامھ في كل شيء قابل     عقد بھ یقوم غیر الفاعل  : عرفھا السالمي نظما فقال:اإلباضیةعند 

  . 6: إقامة الغیر مقام نفسھ في التصرفالحنفیة
 . 7لغیره فیھ، غیر مشروط بموتھ -غیر ذي إمرة وال عبادة  -: نیابة ذي حق المالكیة

 . 8: تفویض شخص ما لھ فعلھ مما یقبل النیابة إلى غیره لیفعلھ في حیاتھالشافعیة
 . 9: استنابة جائز التصرف مثلھ فیما تدخلھ النیابة من حقوق هللا تعالى وحقوق اآلدمیینالحنابلة

تعریفات السابقة أن المذاھب قد اتفقت على المعنى اإلجمالي للوكالة، وھو أن یقوم یالحظ من ال
 شخص مقام شخص آخر في القیام بعمل ما.

 ثالثا: الوكالة واأللفاظ المشابھة لھا: 
 . 10النیابة في االصطالح أن یقوم اإلنسان بأداء أمر بدال عن غیرهالنیابة:  -1

النیابة والوكالة متساویتان، وذھب غیرھما إلى أن النیابة أعم من وذھب ابن رشد وعیاض إلى أن 
  .11الوكالة، ویمثلون لذلك بتولیة الحاكم أمیرا أو قاضیا؛ أو إنابة إمام للصالة فلیست وكالة ھنا

. والصلة بینھا وبین الوكالة 12الوالیة في االصطالح: تنفیذ القول على الغیر شاء أو أبى الوالیة: -2
 .13نھما نیابة، ولكن الوكالة نیابة اتفاقیة، أما الوالیة فنیابة شرعیة أو إجباریة""أن كال م

 الفرع الثاني: تعریف الزكاة
الزكاة في اللغة لھا معنیان: الزیادة والنمو، وسمیت بھ الزكاة الشرعیة ألنھا  أوال: تعریف الزكاة لغة:

   ).103(التوبة:  ِھْم َصَدقَةً ُخْذ ِمْن أَْمَوالِ  ، قال تعالى:14سبب لزیادتھ وطھارتھ
الزكاة في االصطالح ھي: أداء حق یجب في أموال مخصوصة،  ثانیا: تعریف الزكاة اصطالحا:

  .15على وجھ مخصوص، ویعتبر في وجوبھ الحول والنصاب
  المطلب الثاني: التعریف المركب

ة، الزكاة ھي الصدقة الواجبمما سبق یتبین أن الوكالة ھي تفویض الغیر في القیام بفعل محدد وأن 
ومن ثم فإن الوكالة في الزكاة: ھي تفویض الغیر في أداء الصدقة الواجبة لمن یستحقھا؛ أو تفویضھ في 

  قبضھا ممن وجبت علیھ.
أن الوكالة واألمر والخالفة في باب الزكاة بمعنى واحد، ومن ثم فقد عنون لھذا  16ویرى اطفیش

، ویبدو أنھ سار على نھج 18، واالستخالف في أخذ الزكاة17دفع الزكاةالباب ب: الوكالة والخالفة في 
  ؛ حیث سبقھ باستخدام تلك المصطلحات بنفس المعنى. 19الشماخي

  ثالث: مشروعیة الوكالة في الزكاةالمطلب ال
، لكنھم فضلوا أن یؤدیھا المزكي 20ذھب جمھور الفقھاء إلى جواز الوكالة في الزكاة إعطاء وقبضا

؛ ألنھ أدرى بتفریق نفسھ أكثر من الوكیل؛ ثم إن الوكیل إذا خان ال تبرأ ذمة المزكي؛ وھذا خاص 21بنفسھ
بعث عمالھ لقبض  أن النبي  23. ودلیل الجواز22بالوكیل؛ أما لو سلمھا لإلمام فإن ذمتھ تبرأ بمجرد قبضھا

أھل الكتاب، فلیكن أول ما  إنك تقدم على قوم من«الصدقات وتفریقھا، وقال لمعاذ حین بعثھ إلى الیمن: 
تدعوھم إلى أن یوحدوا هللا تعالى، فإذا عرفوا ذلك، فأخبرھم أن هللا قد فرض علیھم خمس صلوات في یومھم 



  مصطفى باجو  د/أ. –بورورو الناصر
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                    72

ولیلتھم، فإذا صلوا، فأخبرھم أن هللا افترض علیھم زكاة في أموالھم، تؤخذ من غنیھم فترد على فقیرھم، فإذا 
  .24»أموال الناسأقروا بذلك فخذ منھم، وتوق كرائم 

، ومن أدلة الجواز كذلك حدیث جابر بن عبد هللا قال: أردت الخروج إلى خیبر فأتیت رسول هللا  
إذا أتیت وكیلي فخذ منھ خمسة عشر وسقا، «فسلمت علیھ، وقلت لھ: إني أردت الخروج إلى خیبر فقال: 

  .25»فإن ابتغى منك آیة، فضع یدك على ترقوتھ
أراد أن یساعد جابرا فأرشده إلى أن یقصد وكیلھ على الزكاة  ووجھ الداللة من الحدیث أن الرسول 

  .26بخیبر فیأخذ منھ خمسة عشر وسقا إذا احتاج؛ ألنھ حینئذ یكون ابن سبیل
واختلف فقھاء الشیعة في المسألة فجوز بعضھم الوكالة في الزكاة إعطاء وقبضا، وجوزھا بعضھم 

دون القبض، وبعضھم اختار العكس، ومنعھا البعض إطالقا. واستدل المانعون إطالقا؛ بأن في اإلعطاء 
األصل ھو المنع وال دلیل على الجواز، وكذلك فإن ذمة المزكي مشغولة بالواجب وال تبرأ بالتوكیل؛ بل 

ما و عاملھ؛ وھبقبض المستحق لھا. واستدل القائلون بالجواز باتفاق الفقھاء على جواز إعطائھا لإلمام أ
  27وكیالن ألھل الزكاة

ال المنع كما ذكر -ویرى الباحثان أن األدلة التي ذكرھا المجوزون أقوى، فاألصل ھو الجواز 
، أضف إلى ذلك األدلة المذكورة سابقا؛ واتفاق الفقھاء قدیما وحدیثا على جواز تسلیمھا لإلمام أو -المانعون

  من یقوم مقامھ.
الفقیر إذا قال للمزكي: أعط الزكاة لفالن مقابل دین علي لھ؛ جاز ذلك أن  ومن فروع جواز الوكالة

. بل جوز الكدمي ذلك ولو لم یأمر الفقیر الدائن بقبض الزكاة 28بناء على أن الدائن وكیل للفقیر في القبض
مزكي أن لوكالة عنھ؛ فیكفي أنھ قد وكل المزكي في دفع الدین عنھ؛ لكن األفضل عنده أن یطلب الدائن من ا

  . 29وكیال لھ في دفع دینھ من زكاتھ -المزكي-یكون 
ومن التطبیقات المعاصرة للمسألة أن المزكي قد یوكل لجان الزكاة لتفریق زكاتھ ألنھا أكثر معرفة 

  .30بالمحتاجین ومستحقي الزكاة
  الرابع: شروط الوكالة في الزكاة المطلب

  ل: شروط الوكالة في إعطاء الزكاةالفرع األو
أن یكون الوكیل ثقة: نُسب إلى أبي الحواري أنھ اشترط في الوكیل في أداء الزكاة أن یكون ثقة  -1

، وذھب آخرون إلى أنھ یندب اختیار أمین إن وجد؛ لكن ال یجب؛ فإن وجد أمینا واختار غیره جاز، 31مأمونا
  .32وإن لم یجد أمینا جاز لھ توكیل من وجد

تبرأ ذمة الموكل أم أنھا ال تبرأ حتى یخبره أنھ أوصلھا أو حتى  لكن إذا كان الوكیل غیر ثقة فھل
یتأكد أنھا وصلت مستحقیھا؟ وإذا كان ثقة فھل تبرأ ذمتھ أم یجب أن یخبره أنھ بلغھا؟ وإذا بلغھ أنھ قد بلغھا 

 فھل ذلك یكفي أم یجب أن یتأكد بنفسھ؟
  .33تبرأ إذا وصلت مستحقیھاذھب البعض إلى أن الوكیل ولو كان غیر ثقة؛ فإن ذمة الموكل 

وذھب آخرون إلى أن الوكیل بدفع الزكاة إذا كان ثقة فقد برئ المزكي، وإن لم یخبره الوكیل أنھ قد 
  .34نفذھا، وإن كان الوكیل غیر ثقة فال یبرأ المزكي حتى یعلم أن الوكیل قد نفذھا في أھلھا

یَاأَیُّھَا الَِّذیَن قد برئت ذمتھ، لقول هللا تعالى: أنھ قد بلغھا إلى مستحقیھا ف وأخبروإذا كان الوكیل ثقة، 
ووجھ الداللة منھ أن التبین واجب مع الفاسق، أما إن )، 6(الحجرات:  آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق ِبَنبَإٍ َفتَبَیَّنُوا

 . 35كان غیر فاسق فال یجب التبین، وإال لم یكن لذكر الفاسق معنى
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ذمة الموكل ال تبرأ إال بوصول الزكاة إلى مستحقیھا؛ سواء كان الوكیل ثقة ویرى بعض الفقھاء أن 
من أُرسلت لھ ویتأكد من  یسأل؛ ومن ثم إن أرسلھا مع وكیل أمین أو غیر أمین فعلیھ أن 36أو غیر ثقة

. أو 37وصولھا، حتى یعلم براءة ذمتھ، كما علم بشغلھا، وقیل: ال یجب علیھ أن یسأل إن أرسلھا مع أمین
علیھ أن یسأل الوكیل عن وصولھا؛ فإن صرح بوصولھا ولو كان غیر أمین وصدقھ الموكل جاز؛ لكنھ إن 

؛ وكذلك إذا قال الوكیل: أوصلتھا؛ وقال الذي أرسلت لھ: لم 38لم یجد الوكیل لیسألھ فعلیھ أن یحتاط بإعادتھا
  .39تصلني؛ فلیحتط بإعادتھا

من أرسلت لھ؛ إذا صرح الوكیل بإیصالھا؛ سواء  ویرى فقھاء آخرون العكس، أي عدم وجوب سؤال
  . 40كان ثقة أم غیر ثقة

وفصل بعض الفقھاء فقالوا: إذا كان الوكیل طفال أو مشركا فال یكتفى بإخبارھم أنھم أوصلوھا؛ وقیل: 
  .41إذا صدقھ كفى

 ال ویمكن ھنا استحضار الضابط الذي ینص على أن الوكیل أمین (سیأتي الحدیث عنھ) وبناء علیھ
یجب على المزكي أن یتأكد من وصولھا، وال أن یسأل الوكیل وال من أرسلت لھ الزكاة، مھما كانت صفة 
الوكیل. ویرى الباحثان أن التأكد من وصولھا أفضل إذا كان ذلك ممكنا؛ خاصة في ھذا العصر الذي أصبح 

 ن أمینا ثقة، فذلك كاف، فالحكم یبنىفیھ التواصل سھال، أما إن لم یمكن وأخبره الوكیل أنھ قد بلغھا، أو كا
  على الظواھر، وال یمكن أن یُكلف المزكي عنتا.

. 43مسلما أو مشركا 42جوز الفقھاء أن یكون الوكیل على أداء الزكاة رجال أو امرأة، بالغا أو صبیا -2
زیده وما لكن العوتبي یرى أن الوكیل إذا كان صغیرا "قد عرف الخیر من الشر والجنة من النار، وما ی

ینقصھ" وغلب على ظن الموكل أنھ یبلغھا إلى من أمره أن یدفعھ لھ، وال یتلفھا، "فذلك جائز على ما تجري 
؛ لكنھ صرح بأنھ إذا كان الوكیل طفال صغیرا أو خادما، وأخبره 44بھ العادة بین الناس، أما في الحكم فال"

  .45وأمانتھ جازأنھ قد بلغ الزكاة للفقیر مثال، واطمأن قلبھ إلى صدقھ 
النیة: اشترط الفقھاء أن ینوي الموكل عند إعطائھ الزكاة للوكیل، وأن ینوي الوكیل عند تنفیذه  -3

الوكالة بأنھا زكاة عن موكلھ، فإن نوى الوكیل ولم ینو الموكل لم یجز؛ ألنھا فرض، فال تجوز بغیر نیة، 
 ففیھ خالف، وبالجواز قال أبو الخطاب وبعض الدفعوإن نوى الموكل عند الدفع للوكیل ولم ینو الوكیل عند 

 .46؛ ألن الذي علیھ الفرض قد نوىالشافعیة
وإن دفعھا المزكي إلى اإلمام ولم ینو ففیھ الخالف؛ فقیل بالجواز، وھو رأي الحنابلة وبعض الشافعیة 

واز، ن النیة. وقیل بعدم الجألن ید اإلمام كید الفقراء وألن اإلمام ال یدفع لھ إال الفرض فیكتفى بالظاھر ع
 .47وھو قول للشافعیة، ألن اإلمام وكیل الفقراء؛ ولو دفع إلى الفقراء بغیر نیة لم یجز

وذھب الشافعي والخرقي إلى أن اإلمام إذا أخذھا عنوة أجزأت؛ ولو بغیر نیة المزكي، ألن نیة 
  .48المزكي تعذرت فقامت نیة اإلمام مقام نیتھ

لو دفع إلى وكیلھ ناویا أنھا صدقة نفل، ثم نوى أنھا للفرض قبل أن یفرقھا  وذكر بعض الفقھاء أنھ
  .49الوكیل فإنھا تجزئ عن الفرض إذا كان القابض من أھل الزكاة

 الفرع الثاني: شروط الوكالة في قبض الزكاة
 یجوز أن یكون الوكیل على قبض الزكاة ذكرا أو أنثى، موحدا أو مشركا، مع خالف في جواز توكیل

، قیل بالجواز ألنھ مجرد وكیل یقوم بما أمر بھ؛ وقیل بعدم الجواز؛ ألنھ نجس، ولتنزیھ العبادة 50المشرك



  مصطفى باجو  د/أ. –بورورو الناصر
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                    74

. وأما الطفل فیجوز أن یوكل على قبض الزكاة من شخص 51عنھ؛ نظیره منع المشرك من ذبح الضحیة
  .52معین؛ ویبرأ بذلك المزكي

فال یجوز أن یكون وكیال لھ في القبض، وقیل: وإذا كان الوكیل یرى الموكل ال تجوز فیھ الزكاة 
 . 53یجوز إذا كان المزكي یعرف الموكل الذي ستؤول الزكاة إلیھ

وإذا ادعى شخص أنھ وكیل لفالن على قبض الزكاة؛ فإن كان الموكل أھال للزكاة، والوكیل أمین 
اة. ل: إن صدقھ جاز إقباضھ الزكجاز دفع الزكاة إلیھ، وإن كان الوكیل غیر أمین فال یصدق إال بالبینة، وقی

 . 54وكذلك إذا قال أمین: إن فالنا وكیل لفالن في قبض الزكاة؛ والموكل أھل للزكاة جاز إعطاؤھا للوكیل
  المبحث الثاني: أحكام الوكالة في الزكاة

  المطلب األول: ضوابط فقھیة عامة
ض المبحوث، یحسن التعرف على بعقبل الدخول في تفاصیل األحكام الشرعیة المتعلقة بالموضوع 

  الضوابط الفقھیة العامة وھي:
  : وبناء علیھ: 55ال یملك الوكیل من التصرف إال ما یقتضیھ إذن موكلھ من جھة النطق أو من جھة العرف -1
   ال یجوز للوكیل أن یوكل غیره؛ إال إذا كان ذلك مسموحا بھ في العرف، وسیأتي الحدیث عن الخالف في

 المسألة. 
   ،إن ُوكل الوكیل على أخذ العشر جاز لھ أن یأخذ العشر ونصف العشر، ال ربع العشر من الذھب والفضة

وال العشر أو نصفھ أو ربعھ من األنعام، وال عشر الحنث. وإن قال لھ: خذ نصف العشر لم یجز لھ أن 
 ثر.ل المسألة أكیأخذ العشر؛ ألن نصف العشر یدخل في العشر عرفا؛ أما العكس فال، وسیأتي تفصی

   إن ُوكل على أخذ الزكاة عموما أخذ لھ من كل األصناف، زروعا وذھبا وفضة وأنعاما، وإن قال لھ: خذ
لي الصدقة، جاز أن یأخذ لھ الزكاة، ألن الصدقة لفظ عام، یدخل فیھ الواجب والمندوب، وإن وكلھ على 

وقیل: ال یأخذ لھ الزكاة بل یقتصر على الكفارات،  أخذ المسكنة جاز أن یأخذ لھ الزكاة ألنھا جائزة للمسكین،
 .56وإن وكلھ على أخذ الحقوق جاز أن یأخذ لھ الزكاة ألنھا من الحقوق

 : وبناء علیھ:57ید الوكیل ید أمانة -2
   ال یجب على المزكي أن یتأكد من وصول الزكاة، وال أن یسأل الوكیل وال من أرسلت لھ، مھما كانت

 دم الحدیث عن الخالف في المسألة.صفة الوكیل، وقد تق
   إذا تلفت الزكاة بید الوكیل على اإلعطاء أو القبض؛ من غیر تقصیر أو إھمال منھ فال یضمن، وسیأتي

 الحدیث عن المسألة.
من قبض المال لنفع مالكھ ال غیر قبل قولھ في الرد: قولھم (لنفع مالكھ ال غیر) یعني أن تكون الوكالة  -3

. وبناء علیھ لو وكل المزكي غیره لدفع زكاتھ إلى معین فلم یجده مثال، وادعى أنھ رد الزكاة 58بغیر عوض
 إلى صاحبھا، ونفى المزكي، فإن القول قول الوكیل.

الوكالة مبنیة على التوسع: أي أنھا شرعت للتیسیر على الناس ورفع الحرج عنھم، ولذلك یغتفر فیھا  -4
ال یجب على المزكي أن یحدد للوكیل من یدفع لھ الزكاة، ویجوز لھ أن یقول  . وبناء علیھ59الجھالة الیسیرة

 لھ: ادفعھا إلى من تدفع زكاتك لھ.
: أي أن الوكالة من العقود غیر الالزمة، ومن ثم 60ما ال یكون الزما یصح الرجوع عنھ؛ والوكالة منھ -5

ترجع الزكاة، ویجوز لمن وكل غیره یصح الرجوع عنھا، وبناء علیھ یجوز للمزكي أن یعزل الوكیل ویس
 لقبض الزكاة أن یعزلھ قبل القبض، لكن یجب أن یعلمھ بعزلھ، وسیأتي مزید تفصیل في المسألة.
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: وبناء علیھ إذا كان الوكیل 61إذا تعذر إیجاب العھدة على الوكیل تعلق بأقرب الناس إلیھ وھو الموكل -6
الزكاة مثال أو أتلفھا فإنھ ال یضمن ھو ألنھ فاقد لألھلیة،  صغیرا أو مجنونا أو شیخا محجورا علیھ، وضیع

 وبالتالي ینتقل الضمان إلى الوكیل. 
  ضمان الزكاة إذا تلفت بید الوكیلالمطلب الثاني: 

إذا كان الوكیل ثقة، وتلفت الزكاة قبل أن تصل الفقراء، فذھب بعض اإلباضیة إلى أنھ ال ضمان على 
امع الزكاة بأمر اإلمام فمن أعطاھا لھ لم یضمن، وقال آخرون: یضمن الوكیل، المزكي؛ فھو كمن أعطاھا لج

. وقال آخرون: یضمن الموكل وال یضمن الوكیل؛ ألنھ كالعامل على الزكاة فھو وكیل 62وال یضمن المزكي
لى ة ع. ورد بأن "الفقیر لم یوكلھ في شيء لھ معین یملكھ، فلما كانت الوكال63اإلمام واإلمام وكیل الفقراء

غیر معلوم، وكان لمن ُوكل علیھ أال یسلم شیئا لم یكن للوكالة وجھ، وكان الضمان الزما لھ والزكاة علیھ 
. ویرى الباحثان أن الوكیل إذا لم یقصر فالضمان على الموكل، ویجب على الوكیل إخباره بتلفھا، 64واجبة"

  ضابط: الوكیل أمین، وقد تقدم.أما إن قصر الوكیل فالضمان واجب علیھ، وھذا ما ینص علیھ ال
  المطلب الثالث: أخذ الوكیل من الزكاة لنفسھ وعیالھ

، 65من وكل على تفریق الزكاة؛ ھل لھ أن یعطي من یلزمھ عولھ؟ ذھب بعض الفقھاء إلى الجواز
  .66وذھب آخرون إلى المنع، فإن فعل ضمن

 ذ منھا إن كان فقیرا؟ فجوزه بعض،واختلف الفقھاء كذلك فیمن ُوكل على تفریق الزكاة ھل لھ أن یأخ
، وفصل بعض الفقھاء فقالوا: إن كانت الزكاة غیر معینة فلھ أن یأخذ منھا، 67وكرھھ بعض ومنع آخرون

ألن للفقراء فیھا حقا وھو منھم، وإن كان معینة لم یجز لھ األخذ منھا، وإن حجر علیھ األخذ فال یجوز باتفاق، 
فرقھا على الفقراء ولم یعین لھ أحدا دون أحد؛ فقیل: ال یجوز لھ أن یأخذ  وإن سمح لھ جاز باتفاق، وإن قال

منھا؛ ألنھ حینھا ال یسمى مفرقا؛ وقیل: إن أعطى ثالثة من الفقراء فصاعدا جاز لھ األخذ لنفسھ، وقیل: 
 . 68یكره، وقیل: یجوز إن اطمأن أن المراد تنفیذھا؛ أما في الحكم فال

لوكیل الیتیم إذا كان فقیرا أن یأخذ زكاة مال الیتیم لنفسھ أو یعطیھا وجوز بعض الفقھاء كذلك 
. وجوز بعضھم كذلك لمن كان الناس یضعون عنده زكاتھم لیفرقھا؛ أن یأخذ منھا أو یعطیھا من 69زوجتھ

  . 70یعولھ؛ إذا كانوا مستحقین للزكاة؛ ما لم یحجروا علیھ ذلك
واز ألن علة االستحقاق قائمة فال فرق بینھ وبین من ، والمالكیة الج71ویرى الحنابلة عدم الجواز

  .72یعطي لھم
  .73وسبب الخالف في المسألة ھل المخاطب داخل في عموم الخطاب أم ال؟

لھ إذنا  وذھب د ولید شاویش إلى أنھ ال یجوز للوكیل أن یأخذ من مال الزكاة إال أن یأذن المزكي
خاصا، ویحدد لھ مقدار ما یأخذ؛ ألنھ في ھذه الحالة معط وآخذ في نفس الوقت، ومن شأن اجتماع الصفتین 

. ویمیل الباحثان إلى ھذا الرأي 74فیھ أن تدفعھ إلى محاباة نفسھ؛ ولحمایة مال الفقراء من تسلط الوكالء علیھ
  لما فیھ من الصرامة في حفظ المال العام.

  بع: تعدد الوكالءالمطلب الرا
اتفق الفقھاء على جواز أن یوكل الوكیل غیره في أداء ما وكل بھ إذا أمره الموكل بذلك، واتفقوا على 

  ، واختلفوا في حالة اإلطالق (لم یأمر ولم ینھ). 75عدم الجواز إذا منع من ذلك
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غیره  ل لیس لھ أن یوكلفذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أن الوكی
فیما وكل بھ، ألنھ وكل على عمل معین (أداء الزكاة مثال) ولم یوكل على التوكیل، ثم إنھ اختیر لتلك الوكالة 

  ، ویمیل الباحثان إلى ھذا الرأي.76بناء على ما رآه الموكل فیھ؛ فربما ال یرضى الموكل بمن سیختاره الوكیل
ز لھ أن یوكل غیره في حالة اإلطالق. ونص اطفیش على إلى أن الوكیل یجو 77وذھب اإلباضیة

. وللحنفیة قول بالجواز في دفع الزكاة، حیث ذھبوا إلى عدم الجواز 78الجواز؛ سواء أمره الموكل بذلك أم ال
  .79في األصل واستثنوا حاالت منھا: دفع الزكاة

مرأة غیر محرم، فلھ أن وقد یكون توكیل الوكیل غیره ضروریا؛ كأن یؤمر الوكیل بدفع الزكاة ال
  . 80یسلمھا المرأة تسلمھا للمرأة التي أمر بإعطاء الزكاة لھا

  المطلب الخامس: أحكام متعلقة بمسقطات الوكالة على الزكاة
مات الموكل قبل أن یدفع الوكیل الزكاة فإنھ ال یدفعھا إال بأمر الورثة؛ ألن ذلك المال انتقلت ملكیتھ  إذا -1

إلیھم، وكذلك إن جن أو ارتد؛ لبطالن تصرف الموكل؛ وبطالن تصرفھ یؤدي إلى بطالن تصرف من 
  رأي الورثة.أن أصحاب الدیوان ذھبوا إلى أنھ یدفعھا وال ینتظر  82. وذكر اطفیش81یتصرف بأمره

؛ فإن لم 83إذا وكل الفقیر من یقبض لھ الزكاة ثم مات الفقیر؛ فإن علم بموتھ لم یجز أن یقبض لھ الزكاة -2
 یعلم بموتھ إال بعد أن قبض الزكاة؛ فھل تعطى لورثتھ أم ترد إلى المزكي؟:

ثبت ألن العطیة ال ت : ترجع إلى المزكي؛ ألن الفقیر وكل من یقبض لھ ماال ال یستحقھ بعد؛الرأي األول
 .84إال بالقبض، ومن ثم فإذا مات الفقیر، فالزكاة ترجع إلى المزكي لیضعھا في مستحق آخر

  .85: ھي للفقیر وورثتھ، ألن توكیل الفقیر لمن یقبض لھ الزكاة جائزالرأي الثاني
ا من خلیفتھ؛ ألن إذا وجد الوكیل على قبض الزكاة المزكي قد جن أو غاب أو أغمي علیھ فإنھ ال یأخذھ -3

قوال بالجواز؛ وبناء علیھ یجوز أن تؤخذ الزكاة من وكیل الطفل  87. وذكر اطفیش86الوكیل لم یأمره بذلك
  والمجنون والغائب والیتیم.

إن وكلھ على قبض الزكاة، ثم قال لھ: عزلتك عن الوكالة قبل أن تأخذھا؛ أو استغنیت قبل أن تقبضھا  -4
ندي، أو استربتھا، فال یشتغل بذلك االدعاء ولیضع الزكاة المقبوضة أمامھ؛ إال لي، أو ھذه الزكاة حرام ع

 .88إذا كانت لھ بینھ على ما ادعاه
إذا نزع الموكل الوكالة من الوكیل؛ ولم یعلم الوكیل بذلك فدفعھا؛ فقال بعض العلماء یضمن؛ ألنھ فعل  -5

م الضمان إن لم یعلم؛ ألن من قواعد الشرع إلى عد 90، وذھب اطفیش89ما ال یجوز لھ فعلھ؛ ولو لم یعلم
استصحاب األصل؛ فھو وكیل ما لم یعلم بنزعھ من الوكالة بیقین، لكنھ إن رأى أمارة لنزعھ من الوكالة 
أو سمع خبرا؛ ولو غیر راجح؛ فعلیھ أن یتأكد قبل أن یعطیھ للمستحق، وھذا الرأي أولى بالترجیح في 

 لم یعلم بعزلھ من الوكالة؟نظر الباحثین؛ إذ كیف یضمن وھو 
إذا أحدث األخیر مانعا  لموكلھذھب اإلباضیة إلى أن الوكیل بقبض الزكاة ال یجوز لھ أن یأخذ الزكاة  -6

 . 91للزكاة كارتكاب كبیرة؛ أو حدوث غنى؛ ولو رجع بعد ذلك؛ كأن یتوب عن الكبیرة؛ ألن الوكالة قد بطلت
، ثم یسلم، أو یلتحق بدار الحرب ثم یرجع الوكیلبطلت الوكالة لسبب ثم زال ذلك السبب؛ كأن یرتد  إذا -7

أو یتجنن ثم یفیق فال تبطل وكالتھ؛ ألن الوكالة إباحة للفعل، وتلك األمور ال تمنعھ من استعمال مباح لھ؛ 
 . 92مثل شخص أبیح لھ أكل طعام فأغمي علیھ ثم استفاق، فیجوز لھ األكل
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، ثم تجنن ذلك المعین أو تغیر بكبیرة أو استغنى أو ارتد ال تعطى لھ؛ ألنھ أمر لمعینإذا وكلھ على دفعھا  -8
أن یعطیھا لمن ال تجوز لھ؛ إال المجنون فتعطى لھ؛ ولو افتقر الغني أو تاب صاحب الكبیر أو أسلم المرتد 

 .93بعد ذلك لم یجز إعطاء الزكاة لھ؛ ألن الوكالة قد بطلت
 لق باإلطالق والتقیید في الوكالةمطلب السادس: أحكام تتعال
ُوكل الوكیل على أخذ العشر جاز لھ أن یأخذ العشر ونصف العشر، ألن العامة اعتادت أن تسمي  إن -1

بالعشر. وإن وكلھ على أخذ العشر لم یجز لھ أن یأخذ ربع  -سواء كان عشرا أو نصفھ-زكاة الحب مطلقا 
صف العشر لم یجز العشر من الذھب والفضة، وال العشر أو نصفھ أو ربعھ من األنعام. وإن قال لھ: خذ ن

  لھ أن یأخذ العشر؛ ألن نصف العشر یدخل في العشر عرفا؛ أما العكس فال.
وجوز بعض العلماء للوكیل على أخذ العشر أن یأخذ عشر الحنث، والمقصود بھ أن الرجل إذا قال: 

ه، وھذا بل عشرإن كان كذا أو لم یكن كذا فمالي للمساكین؛ فبعض العلماء قالوا: ال یجب أن یعطي مالھ كلھ؛ 
 . 94ھو عشر الحنث، ویرى اطفیش أنھ إذا لم یتأكد أن الوكیل یقصد عشر الحنث فال یأخذه

أو مكانا أو نوعا من الزكاة أو  -من شھر كذا إلى شھر كذا مثال-إذا وكلھ على أخذ الزكاة وحدد لھ زمنا  -2
 . 95ل الموكل جازمن یأخذ منھ الزكاة فیجب علیھ االلتزام بما حدد لھ؛ وإن تعدى وقب

یأخذ الوكیل ما لم ینزع من الخالفة، وما لم یحدث لمن استخلفھ مانع كالغنى أو الردة أو اقتراف الكبیرة،  -3
وذھب البعض إلى أنھ یأخذ لھ زكاة سنة واحدة بناء على أن األمر ال یدل على التكرار، وھو رأي الثمیني، 

ر إال بقرینة، لكنھ یرى أن الوكیل یجوز لھ أن یأخذ الزكاة ما أما اطفیش فیرى أن األمر ال یدل على التكرا
لم ینزع أو یمنعھ مانع، ألن علة التوكیل بأخذ الزكاة ھي االحتیاج، وما دام االحتیاج قائما فللوكیل أن یأخذ 

 . 96لھ الزكاة، وال حاجة لبناء ھذه المسألة على مسألة األمر واقتضائھ التكرار
 الخاتمة:

الفقھاء بمسألة الوكالة في الزكاة، وفصلوا في شروطھا وأحكامھا، وھذه خالصة ألھم ما لقد اھتم 
  ذكروه فیھا:

الوكالة في الزكاة ھي أن یأمر المزكي غیره بدفع الزكاة إلى مسحقیھا، أو یأمر المستحق للزكاة غیره  -1
  أن یقبض لھ الزكاة من ید دافعھا.

 ئزة، وال دلیل على المنع.الوكالة على دفع الزكاة وقبضھا جا -2
 أن یكون أمینا ثقة. -أخذا وإعطاء-یشترط في الوكیل على الزكاة  -3
 نبھ الفقھاء إلى النیة في الوكالة في دفع الزكاة، فینوي الوكیل أنھ یسلم تلك الزكاة نیابة عن صاحبھا. -4
صرف إال ما یقتضیھ إذن موكلھ تندرج أحكام الباب في جملة من الضوابط منھا: ال یملك الوكیل من الت -5

من جھة النطق أو من جھة العرف، ید الوكیل ید أمانة، من قبض المال لنفع مالكھ ال غیر قبل قولھ في 
الرد، الوكالة مبنیة على التوسع، ما ال یكون الزما یصح الرجوع عنھ والوكالة منھ، إذا تعذر إیجاب العھدة 

 .و الموكلعلى الوكیل تعلق بأقرب الناس إلیھ وھ
استنتج الباحثان من ثنایا مسائل الباب أن الوكالة في الزكاة قد تكون وكالة معینة، كأن یقول المزكي  -6

للوكیل: ادفع ھذه الزكاة لفالن، وقد تكون وكالة غیر معینة، كأن یقول لھ: ادفع ھذه الزكاة لمستحقیھا، وفي 
الشرعیة، عنده من المعلومات ما یحقق بھ المناط ویتأكد ھذه الحالة یشترط أن یكون الوكیل عالما باألحكام 

 من االستحقاق.
 إذا تلفت الزكاة بید الوكیل، ولم یقصر، فإن المزكي ھو الضامن، أما إن قصر فعلیھ الضمان. -7
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 ال یجوز للوكیل أن یأخذ من الزكاة التي وكل علیھا؛ إال بإذن من الموكل. -8
 ؛ إال بإذن من الموكل.ال یجوز للوكیل أن یوكل غیره -9

الحظ الباحثان أن فقھاء اإلباضیة اھتموا بھذه المسألة أكثر من فقھاء المذاھب األخرى، حیث أفردوا  -10
 لھا مبحثا خاصا ضمن أبواب الزكاة.
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Islamic jurisprudence and the position of the Algerian legislator 

     
 بوكردید نرالدید. نو                        1محمد عساسيطالب دكتوراه 

                                  قسنطینة اإلسالمیةللعلوم  األمیر عبد القادرجامعة  -واالقتصاد كلیة الشریعة 
 مخبر الدراسات الشرعیة

boukredid2010@gmail.com                         mohamedassassi5@gmail.com 
  

  05/06/2022 :القبول تاریخ   01/01/2021 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

ھذه الدراسة عبارة عن محاولة لإلحاطة بموضوع البیع المتالزم أو المشروط، وھي تحاول إظھار واقع ھذه 
وبیان موقف المشرع الجزائري منھا، ثم الوصول إلى تكییف الممارسة التجاریة وأثرھا االقتصادي واالجتماعي، 

  شرعي لھا؛ للوقوف على مدى موافقتھا أو مخالفتھا ألحكام الشریعة اإلسالمیة.
  .الممارسة التجاریة ؛المنافسة ؛الفقھ اإلسالمي ؛البیع المتالزم ؛البیع المشروط :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This study is an attempt to understand the issue of correlated or conditional sale, and it tries 

to show the reality of this commercial practice and its economic and social impact, to indicate 
the position of the Algerian legislator on it, and then to reach a legitimate adaptation of it, To 
determine the extent of her approval or violation of the provisions of Islamic law. 
Keywords: Conditional Sale; Associated Sale; Islamic Jurisprudence; Competition; 
Commercial Practice. 

  مقّدمة: 
  وسلم على نبینا محمد، أما بعد:الحمد � رب العالمین وبھ نستعین وصلى هللا     

ن المھم م ولتحقیق ذلكفإن الممارسات التجاریة في اإلسالم قائمة على أساس التراضي بین الطرفین، 
أن یتمتع كل من المتبایعین بالحریة في التعاقد واالشتراط، لكن في بعض األحیان یكون أحد الطرفین مسیطرا 

ن حریة وبی ؛شروطا مجحفة تخل بحریتھ في التعاقد طرف اآلخرى الفیشترط علالتجاریة، معاملة على ال
التعاقد وحریة االشتراط، ال بد من تدخل الشرع والقانون لحمایة الطرف الضعیف في ھذه الممارسة التجاریة 

وفي أسواقنا ومحالتنا الكثیر من الممارسات المتعلقة بھذه الحیثیة، ومن ذلك ظاھرة البیع ، دون إجحاف
، ین التجاریینالمتعاملأو المتالزم كما تسمى في القانون، والتي تثیر في كثیر من األحیان نزاعا بین المشروط 

"البیع مما یستدعي بیان موقف الشرع والقانون من ھذه الممارسة، ومن ھنا جاء ھذا البحث الموسوم بـ: 
  ."ئريدراسة مقارنة بین أحكام الفقھ اإلسالمي وموقف المشرع الجزا -المتالزم 

                                                        
 المرسل المؤلف.  -1



  دد. نورالدین بوكردید -محمد عساسي     
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القانونیین واالقتصادیین وفقھاء الشریعة المعاصرین على أن األصل ھو  أكثریتفق  البحث: إشكالیة
حریة التعاقد واالشتراط، ومن جھة أخرى یؤكدون على منع الشروط التعسفیة التي تضر بأحد المتعاملین، 
وقد یختلفون في مدى كون شرط من الشروط تعسفیا، ومن ذلك البیع المتالزم، فھل یشكل ھذا البیع ضررا 

ال؟ وتحت ھذا السؤال أسئلة  أو-شرعایجب تجریمھ قانونا وتحریمھ  وبالتالي- الممارسة التجاریة على
  فرعیة:
 ما المراد بالبیع المتالزم وكیف یمارس في أسواقنا ومحالتنا؟  
 ما اآلثار الواقعیة المرتبة علیھ؟  
 كلھ؟ كیف عالج القانون ظاھرة البیع المتالزم؟ وما موقف الفقھ اإلسالمي من ھذا  

تكمن أھمیة الموضوع في كونھ یمیط اللثام عن الموقف الشرعي والقانوني من  أھمیة الموضوع:
ن بھ، مما یشجع الطرف القوي على ممارستھ، ویجعل الطرف ویجھلھ المتعامل قد البیع المتالزم، والذي

ة، حیث والشرعي یمكن التقلیل من حدة الظاھر يالضعیف یقبل بھ لجھلھ بحقوقھ، وبتوضیح الموقفین القانون
  یرعوي القوي عن تعسفھ، ویدافع الضعیف عن حقھ.

: لم أقف على دراسة خاصة بالبیع المتالزم في حدود اطالعي، ولكن ھذه الممارسة الدراسات السابقة
یة، ومن أھم عموما تدرس في القانون من خالل التشریعات المقررة لحمایة المنافسة والممارسة التجار

  البحوث في الموضوع:
زھرة، وھي: أطروحة دكتوراه  المحظور في قانوني المنافسة والممارسة التجاریة، لعالوي البیع -1

 .2019-2018، 2 وھرانمحمد بن أحمد علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 لنیل مقدمة مذكرة عالل، وھي: لسمیحة، التجاریة والممارسات المنافسة قانوني في البیع جرائم -2

 .م2005-2004قسنطینة،  منتوري جامعة، الحقوق كلیة، القانون الماجستیر في شھادة
أما في الفقھ اإلسالمي فیذكر ضمن الشروط الجعلیة في البیع، كما یدرس في مسألة الجمع بین عقود في  -3

بحث: اجتماع العقود المتعددة في صفقة واحدة، لنزیھ  الموضوع:عقد واحد، ومن أھم البحوث القریبة من 
 م.2001/ـھ1421، سوریا دمشقحماد، ضمن كتابھ: قضایا فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد، دار القلم، 

  إضافة إلى كتب الفقھ اإلسالمي المختلفة التي ناقشت المسألة.   
  ھمھا:تھدف الدراسة إلى جملة أھداف أ أھداف الدراسة:

 .إظھار حقیقة البیع المتالزم وآثاره الواقعیة  
 المنافسة والممارسة التجاریة. إیضاح موقف المشرع الجزائري من ھذه الممارسة من خالل قانوني  
 .الوصول إلى تكییف شرعي للبیع المتالزم، وبالتالي الوقوف على موقف الشریعة اإلسالمیة منھ  

  في معالجة الموضوع أھمھا:اعتمدت عدة مناھج المنھج المتبع: 
 مستعینا في ذلك بأداة المالحظة، حیث الحظت  الظاھرة واقعیاوصف واعتمدتھ ل: المنھج الوصفي

یع بلأحدھما ل ؛محالت لبیع المواد الغذائیة، وسوقین لبیع الخضر والفواكھ ةالظاھرة من خالل خمس
  .لتجزئةباالجملة واآلخر ب
  :واعتمدتھ في تتبع أقوال العلماء وآرائھم، وكذا في تتبع األحكام القانونیة المنھج االستقصائي التحلیلي

  المتعلقة بالموضوع.
  :وني ة بین الموقف القانوازنالممقارنة المذاھب الفقھیة ببعضھا، وكذا في واعتمدتھ في المنھج المقارن

 . واآلراء الفقھیة



 البیع المتالزم دراسة مقارنة بین أحكام الفقھ اإلسالمي وموقف المشرع الجزائري  
 

  

  85                                                                                                                     اإلحیاء مجلة

  قسمت البحث إلى مبحثین: البحث: خطة
حول: تصویر مسألة البیع المتالزم وموقف المشرع الجزائري منھا، وقسمتھ إلى مطلبین؛ األول:  المبحث   

  الموقف القانوني منھا من خالل القانون الجزائري.لبیان أحدھما لتصویر المسألة واقعیا، واآلخر 
الخالف  نت، وبیوقمت فیھ برد المسألة إلى أصلھا حول: الحكم الفقھي للبیع المتالزم، المبحث الثاني:   

  الفقھي حولھا مع بیان سبب الخالف والترجیح.
  وهللا أسال التوفیق والسداد.

  تصویر مسألة البیع المتالزم وموقف المشرع الجزائري منھاالمبحث األول: 
ف في ھذا المبحث البیع المتالزم، وأبین صورتھ كما یمارس في األسواق والمحالت الجزائریة أعرّ 

فیة كی أبین، ثم ھذه الممارسة ومبرراتھا آراء المالحظین، للوقوف على آثاروخصیة من خالل المالحظة الش
  تعامل القانون الجزائري مع ھذه الممارسة التجاریة وذلك في مطلبین.

  وآثارھا واقعھا  البیع المتالزم مارسةمالمطلب األول: 
وتبریرات ، الممارسة الواقع العملي لھذهھ وضح فیأ، ویع المتالزمالب طلبف في ھذا المعرّ أ

  وعلى االقتصاد الوطني. ،من آثار على البائع والزبون ایھوما یترتب علممارسیھا، 
  تصویر ممارسة البیع المتالزمالفرع األول: 

بالرجوع إلى معنى التالزم واللزوم في العربیة فإننا نجده یدل على مصاحبة  أوال: مفھوم البیع المتالزم:
  .1وارتباطھ بھ ارتباطا ال ینفك عنھالشيء بالشيء دائما، 

قات وقد عرفت صفالذي تستخدمھ القوانین، المرتبط وھذا المعنى یتطابق مع مصطلح البیع المتالزم أو 
تلفا أو منتوجا مخ أیضاالمشتري  يأحد المنتوجات شریطة أن یشتر بیع"موافقة طرف ما على الربط بأنھا: 

  .2نھ لن یشتري ذلك المنتوج من أي مورد آخر"متالزما أو على األقل أن یوافق على أ
نجد في ھذا التعریف أن مجرد موافقة المشتري على عدم اقتناء المنتج من مورد آخر یعد بیعا و
  مرتبطا.

وة في مركز ق والتي تكون"األسلوب التجاري الذي تلجأ إلیھ المؤسسة الممونة كما یعرف على أنھ: 
نتوجات والمتمثلة في بیع أحد الم ؛من أجل إلزام المؤسسات التابعة لھا اقتصادیا على قبول شروطھا التعسفیة

مرافقا لمنتوج آخر، والذي یكون من نوع مخالف، بحیث تكون ھذه األخیرة في غالب األحیان لیست بحاجة 
  .3إلیھ"

ر یمثل الطرف الضعیف في الممارسة التجاریة، وھذا التعریف یشیر إلى وجود ممون مسیطر ومشت
والذي یرضح اضطرارا لشرط الممون التعسفي، والمتعلق بشرائھ منتجا ال یحتاجھ غالبا مع المنتج الذي 

  ھو في حاجة إلیھ.
ھذه عي لمع التصویر الواقتماما تعریف البیع المتالزم یتوافق  صورة البیع المتالزم واقعیا: -ثانیا 

؛ حیث 4یسمیھ التجار "بیع المحتوم"   ، والذيالمحالت واألسواق الجزائریة  انتشرت فيلتي الممارسة ا
 ، أن یشتري معھا سلعة أخرى-ھو بحاجة إلیھا -معینة  یشترط التاجر على المشتري مقابل أن یبیعھ سلعة

وتكون السلعة التي یرغب المشتري فیھا غالبا سلعة مدعمة أو مفقودة في السوق وعلیھا طلب كبیر، أما 
أو یقترب تاریخ انتھاء صالحیتھا ویخشى التاجر  ،ھي عادة سلعة كاسدة بسبب رداءتھاالسلعة المشروطة ف
للمشتري غالبا الكمیة التي یشتریھا والتي قد تفوق أو تقل عن حاجتھ، دون أن یكون  تلفھا، ویحدد التاجر

ي في الجزائر ف معروفاوقد كان ھذا التعامل ، للمشتري بدیل آخر عن ھذه المعاملة التي یقبل علیھا مرغما
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یسوا منتجات ھم لعھد االشتراكیة، بل كانت الدولة نفسھا تلزم الزبائن في األروقة وأسواق الفالح بشراء 
 بحاجة إلیھا، مقابل حصولھم على المواد االستھالكیة الضروریة.

في السنوات لتعود ، 5وبالدخول في اقتصاد السوق ومع تحّسن األوضاع االقتصادیة اختفت الظاھرة
، وبالتتبع الحظت أن ھذا النوع من 6-كمادة الحلیب -األخیرة مع وجود ندرة في بعض المواد األساسیة 

في المحالت التجاریة مع المواد المدعمة وھو األكثر تأثیرا على المواطن ؛ البیع، یمارس على عدة مستویات
بیع ل في أسواق الجملة، كما ینتشر لكونھ یتعلق بشریحة أكبر من المواطنین وبمواد ضروریة لالستھالك

فترة  في-واسعة االستھالك بعض التجار نوعا من الخضر أو حتى الفواكھ  یحتكرحیث  والفواكھ لخضرا
لبیعھا مع خضر أخرى كاسدة، أما في أسواق التجزئة فلم أقف على الظاھرة، لكن ال یزال رفض  -ندرتھا 

في االمتناع عن البیع بكمیة أدنى  لھممع أنھ ال حجة  التجارالبیع بكمیة أدنى ممارسا من طرف الكثیر من 
  اة أخرى.شاشتراط بیع شاة مع بأسواق المواشي كما یمارس التالزم في   ،مع توفر المیزان االلكتروني الیوم

وفي اآلونة األخیرة وبسبب جائحة كورونا والنقص الفادح في بعض األدویة، ظھرت ھذه الممارسة من  
  .7تالزم مع الصیدلیاتلجوء بعض موزعي األدویة إلى البیع الم خالل

  سة البیع المتالزم أسباب ومبررات انتشار ممارالفرع الثاني: 
یرى بعض الخبراء في علم النفس االستھالكي، أن ظھور "البیع المتالزم" في الجزائر إبان االقتصاد 

، ریرهتبأما الیوم فال یمكن  ؛االشتراكي، كان مفھوما بحكم أن االقتصاد كان محتكرا من طرف القطاع العام
 ینبغي أن یترك نفسھ رھینة لجشع التجار، فبإمكانھ إذ العرض أكبر من الطلب، والحل بید المواطن الذي ال

استبدال المادة المدعمة التي ھي السبب في وقوع ھذا البیع في المحالت بمادة أخرى مؤقتا، أو مقاطعة ھذه 
یحاول التجار تبریر سلوكھم بأنھم باتوا مضطرین للجوء إلى "البیع المتالزم"، في وقت یرون فیھ ، و8السلع

بسبب تغیر السلوك االستھالكي للجزائریین، ویشیر تجار التجزئة خصوصا إلى أنھم أیضا  سلعھم تتكدس
الحظت من خالل كما  ، ولھذا یمارسونھ كما مورس علیھم،9یخضعون للبیع المشروط من قبل تجار الجملة

ر من المواطنین ثیأن سعر السلع المدعمة ال یغطي نفقاتھا غالبا أو یحقق فائدة ضئیلة جدا، وكفواتیر التجار، 
لسلع ا مخیرین بین مخالفة القانون وبیع ما یجعل التجار ذایأتون لشراء السلع المدعمة فقط دون غیرھا، وھ

  ، وھي مخالفة أخرى كما سیأتي.بسعر زائد أو بیعھا متالزمة مع غیرھا المدعمة
حلقة المواطن باعتباره ال ممارستھم تجاه ، ال تبررواھیة -نظريفي -تجارلكن المبررات التي یقدمھا ال

 یغیب ال ، خاصة وأنھوالمطالبة بحقوقھمالضعیفة في ھذه العملیة، وإنما علیھم طرح مشاكلھم على الوصایة 
ھذه المشاكل، وھي تعترف أن ھامش  مثل-معاعن حمایة التاجر والمستھلك  المسؤولة-عن وزارة التجارة 

  . 10راجعةویحتاج إلى م ،الربح في المواد المدعمة ضئیل
تدّخل الدولة وأجھزتھا  ویرى بعض المالحظین أن ما ساھم في انتشار ھذه الممارسة ھو ضعف

  .11لدى المستھلكین ثقافة اإلبالغ عن التجاوزات وانعداملضبط األسواق، 
 قد حاورت عدداوالحظت أن من أھم أسباب انتشارھا الجھل بالقوانین، وعدم الصرامة في تنفیذھا، ف

، غالبا ذلكیتفادون  الذ ؛على درایة بخطورة الزیادة في سعر المواد المدعمة قانونیاالحظت أنھم فمن التجار 
ف ـ أما بالنسبة للزبائن فإنھم في الغالب یجھلون الموقلكنھم ال یرون أن في البیع المتالزم أي مخالفة قانونیة

 یرفض القیام بأي إجراء خشیة أن یتوقفالقانوني من ھذه الممارسة، وحتى بعد تعرفھم على ذلك فإن أغلبھم 
التاجر عن بیع السلعة المدعمة، ولیس ھناك ما یلزمھ ببیعھا، ومع ھذا فأكثرھم یعبرون عن عدم رضاھم 

  بھا؛ بل یفضلون الشراء بأزید من السعر المقنن على البیع المتالزم. 
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  البیع المتالزم الفرع الثالث: آثار
لع التي تسعى للحصول على السة خصوصا على الطبقات الضعیفة للبیع المتالزم عدة أثار سلبی
ن ویزید م یحتاجھا،ال  أخرى طن مجبرا على شراء سلعالمواھ أصبح المدعمة بأسعار معقولة، لكن بسبب

  البدیلة على السلع المدعمة. ارتفاع أسعار السلعاتھ معان
تیجة للخسارة ن یضا بالمؤسسة الزبونةال یلحق الضرر بالزبون باعتباره مستھلكا فقط بل یلحق أھو و

البیع وفي نفس الوقت ، 12التي تتكبدھا من جراء اقتنائھا لمنتوجات لیست بحاجة إلیھا، ویصعب علیھا بیعھا
 مخول لھ، مما یالتخلص من السلع الكاسدةمن خالل ؛ وتفادي خسائربتحقیق أرباح  للتجاریسمح المتالزم 

الشكل سیؤدي ھذا النوع من البیوع إلى الحد من المنافسة في سوق السلع ، وبھذا مفرصة رفع نسبة مبیعاتھ
یؤدي إلى المساواة بین منتوجین لیس لھما نفس القیمة، و یمنع المستھلك من رفض ، كما أنھ  13والخدمات

  .مما یؤثر سلبا على االقتصاد ككل ؛14شراء منتوج ال یرغب في شرائھ
قعھم في ما یشوه سمعتھم ویوني الحظت أنھ كثیرا الزم للتجار إال أنومع الفائدة التي یحققھا البیع المت

عن موقف المشرع الجزائري من ھذه الممارسة وكیف وبعد ھذا العرض نتساءل  .نزاع مع المستھلكین
  تعامل معھا.

  المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري من البیع المتالزم
حریة التعاقد  حمىنتكلم في ھذا المطلب عن موقف المشرع الجزائري من ھذه الممارسة وكیف 

  االشتراط، وكیف تصدى لحمایة الممارسة التجاریة من التعسف.حریة و
  القانوني من البیع المتالزمور الموقف الفرع األول: تط

جزائر مباحا، وبالتخلي عن ھذا كان البیع المتالزم في ظل التوجھ االشتراكي الذي كانت تتبعھ ال
في إطار عقود البیع أو الخدمات المبرمة  النظام، أصبحت ھذه الممارسة محظورة، حیث جرمھا المشرع

القانون ، وكان أول تجریم لھذه الممارسة من خالل 15بین المؤسسات فیما بینھا أو بین المؤسسة والمستھلك
تمت  67وفي المادة  "البیع المشروط"أطلقت علیھ اسم التي  27المتعلق باألسعار، عبر المادة  12-89رقم 

وإن كان التعبیر بمصطلح ، 17وھذا ما یدل على أن للكلمتین نفس المعنى ،16"البیع بالمالزمة"تسمیتھ بـ: 
 التالزم شملن االشتراط یشیر إلى معنى أعم یأل "؛االشتراط"من مصطلح   -في نظري -أدق "التالزم"

المتعلق بالمنافسة، من خالل  06-95تجریم البیع المتالزم مرة أخرى من خالل األمر رقم ثم كان ، وغیره
األمر رقم  تقسیمتّم  وفي مرحلة تالیة ،18من الفصل الثاني المتعلق بنزاھة الممارسات التجاریة 60المادة 

 03-03األمر رقم: من خالل: ، 19التجاریةإلى قانون متعلق بالمنافسة وقانون متعلق بالممارسات  95-06
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، وعلى أساس  02-04والقانون رقم  ،المتعلق بالمنافسة

  المتعلقة بالبیع المتالزم.األحكام ھذین القانونین یتم تفصیل 
الفصل  من الباب الثاني المتعلق بمبادئ المنافسة من خالل 11نصت المادة  03-03بالنسبة لألمر ف

یة "یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغالل وضعالثاني المتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة، على أنھ: 
التبعیة االقتصادیة لمؤسسة أخرى بصفتھا زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة، یتمثل ھذا 

  التعسف على الخصوص في:
 رفض البیع بدون مبرر شرعي  
  20"....المتالزم أو التمییزيالبیع. 
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من نفس األمر على  14فنصت المادة على أن البیع المتالزم یخل بقواعد المنافسة، كما نصت المادة    
فذكر صور التالزم من خالل  02-04مقیدة للمنافسة، أما القانون  11المادة  المذكورة فيأن المعامالت 

على أن الھدف منھا حمایة المنافسة من جھة وحمایة المستھلك  المذكورةنصت القوانین  منھ، وقد 17المادة 
  ، ومن ھنا منع البیع المتالزم.21من جھة أخرى

  الفرع الثاني: صور التالزم واالستثتاء الوارد علیھا
الذي ینص في الباب الثالث المتعلق  02-04بنوع من التعمیم مقارنة بالقانون  03-03تمیزت مواد األمر 

الذي یحدد الممارسات التجاریة غیر الشرعیة التي تتعارض  ؛الممارسات التجاریة في الفصل األولبنزاھة 
"یمنع اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط والتي نصت على أنھ:  ،مع نزاھة الممارسات التجاریة

  سلعة. البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى او بشراء
ال یعني ھذا الحكم السلع من نفس النوع المبیعة على شكل حصة بشرط أن تكون ھذه السلع معروضة للبیع 

  .22بصفة منفصلة"
بینت فوقد تضمنت ھذه المادة نقطتین مھمتین، حیث بینت صور التالزم، واالستثناءات الواردة علیھا، 

فصلت الصور التي یمكن أن یظھر بھا التالزم، ومات؛ صور التالزم وأنھا تتعدى عملیة البیع إلى مجال الخد
  وھي:

ومثالھ أن تلزم المؤسسة زبونھا بشراء كمیة معینة من اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة:  -1
الطماطم، في حین أنھ ال یرید اقتناء سوى نصف ھذه الكمیة أو العكس، إال أن تجریم ھذه الممارسة ینتفي 

 .23مثال إلى تاجر الجملة وطلب منھ كیلوغرام من التفاح، وھو ال یبیع إال بالصندوقإذا ما اتجھ المستھلك 
و أفإما أن تكون كمیة المنتوجات التي یرید التاجر بیعھا كبیرة تفوق الطلب، ؛ وھنا لدینا فرضیتان 

ة عن البیع ، وھذه الفرضیة األخیرة ُجّرمت قانونیا مفصول24شراءھاالزبون أن تكون أقل من تلك التي یرید 
، ولكن ترى الباحثة سمیحة عالل أن ھذه الجریمة 25"البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا": تحت اسمالمتالزم 

سلبیا في فھم  یؤثرما ھو إال تكرار من شأنھ أن ھنا ما ھي إالّ شكل من أشكال البیع المتالزم، وما جاء 
وأعتقد ، 26تناء كمیة عالیة یخرج من دائرة التجریمالنصوص القانونیة، وقد یفھم منھ أن البیع المشروط باق

الزم، المتالبیع إذ الذي یفھم من  ؛منطقيأن تخصیص المشرع للبیع المشروط بكمیة دنیا بنص خاص 
اشتراط معاملة زائدة عن حاجة الزبون، وذلك یدخل فیھ اشتراط شراء كمیة زائدة عن الكمیة التي طلبھا 
الزبون، أما البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا فیتعلق بما ھو دون حاجة الزبون فھو خارج عن مفھوم التالزم، 

ان كمیة دنیا وإباحة شرط البیع بكمیة أكبر، وإن كتجریم البیع بالنص ومن المستبعد أن یقصد المشرع بھذا 
  عن البیع المتالزم.  ةمستقلمادة األفضل تخصیص البیع بشراء كمیة مفروضة ب

مثالھ: أن یشترط البائع على الزبون الذي یرید و منتوج مالزم لمنتوج آخر أو لتقدیم خدمة: بیع -2
كیس حلیب بقري، أو أن یشترط صاحب محل زیوت  اقتناء كمیة من حلیب األكیاس العادي أن یشتري معھا

  .بأداء خدمة كتجدید زیت المحرك، أو تغییر إطارات العجالت مرفقاإال إذا كان  سیارة وتشحیم أال یبیع زیت
وھذه الصورة عكس الصورة السابقة، ومثالھا خدمة مالزمة لخدمة أخرى أو لشراء منتوج:  أداء -3

 غرفة وشراء وجبة من مطعمھ.أن یربط صاحب فندق بین تأجیر 
وإذا كان البیع المتالزم مجّرما، بإحدى الصور السابقة، فإن ھذا الحظر لیس مطلقا، بل استثنى المشرع  

   منھ حالة بیع السلع المشكلة لحصة واحدة، إذا تحقق شرطان:
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المؤسسة لطاقم شرب بیع ھ: یجب أن تكون المنتوجات المشكلة لحصة واحدة من نفس النوع، ومثال أوال:
   القھوة.

یجب أن تكون الوحدات المشكلة لحصة واحدة، معروضة للبیع بصفة منفصلة، بمعنى أن كل وحدة  ثانیا:
من وحدات المنتوج تكون معروضة للبیع على حدى، ویكون للزبون الحق في االختیار بین اقتناء كل 

   .27لبقیةالوحدات مجتمعة، أو في شراء الوحدة التي یریدھا دون ا
  الفرع الثالث: شروط تجریم البیع المتالزم والعقوبة المترتبة علیھ

من النصوص القانونیة یتضح أن أساس حظر ھذه الممارسة ھو أوال: شروط تجریم البیع المتالزم: 
، 28أسلوب "االشتراط" الذي تمارسھ المؤسسة على زبائنھا، والذي من شأنھ أن یجعل رضا الزبون معیبا

اشتراط وتالزم یؤثر على رضا الزبون، وإنما ھو التالزم الذي ال یترك بدیال للزبون، ومن ھنا  ولیس كل
یھا العالقة التجاریة التي ال یكون ف"على موضوع التبعیة االقتصادیة التي عرفھا بأنھا:  03 -03ركز األمر 

علیھا مؤسسة أخرى سواء لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا ما أراد رفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا 
  یحتاج إلى توفر جملة شروط ھي:وعلیھ فإن تجریم البیع  ،29ممونا" أوكانت زبونا 

ا نفال مجال للحدیث عن التالزم، ألن فّرق بینھمابإیجاب وقبول واحد، أما إذا  ینأن یتم بیع المنتج یجب -1
   .30ھذه الحالة نكون أمام عقدین منفصلینفي 

یكون المنتوج محل التعاقد من طبیعة مختلفة عن المنتوج المالزم لھ؛ وھنا یكون الزبون مكرھا على  أن -2
، ویالحظ على ھذا الشرط أنھ یخرج صورة اقتناء سلعة بكمیة أكبر مما 31اقتناء منتوج لیس بحاجة إلیھ

  السلعة الرابطة.یحتاجھ الزبون عن مفھوم البیع المتالزم؛ ألن السلعة المرتبطة من نفس طبیعة 
  في السوق بحیث یسيء استعمال ھذه القوة. مسیطراأو مركزا  احتكاریةیكون البائع بقوة  أن -3
  .32بالنسبة للمشتري، ومن ثم یمثل قوة في حد ذاتھ و مھما أساسیایكون المنتج الرابط منتجا  أن -4

 ألخیراإن البیع المرتبط یتم بین البائع والمشتري لكن رغم ذلك فإن ھذا  ثانیا: عقوبة البیع المتالزم:
ال یقع علیھ أي جزاء، ذلك أنھ لم یكن یھدف إلى المساس بقواعد المنافسة، بل على العكس من ذلك فقد وقع 

قد و ، ولذلك فإن العقوبة تتعلق بالطرف المشترط33علیھ إكراه وإجبار لشراء المنتج اإلضافي أو الخدمة
التي تعتبر البیع المتالزم ممارسة تجاریة غیر شرعیة یعاقب  02-04من القانون  35نصت علیھا المادة 

  دج).3000000دج) إلى ثالثة مالیین دینار(100000علیھا بغرامة من مائة ألف دینار (
  الحكم الشرعي للبیع المتالزم المبحث الثاني:

ا مع ما ھو متوفر في تراثت ھع المتالزم من خالل تكییفسأحاول في ھذا المبحث الوصول إلى حكم البی
  واقع.على ال الحكمالفقھي، وبیان مذاھب العلماء في ذلك وأدلتھم، ألصل إلى بیان سبب الخالف وتنزیل 

  لكذالمطلب األول: التكییف الفقھي لمسألة البیع المتالزم ومذاھب الفقھاء في 
فقھي ذلك أبین الخالف ال وبناء على، سألة البیع المتالزمیف الفقھي لمأتناول في ھذا المطلب التكی

  حولھا بحسب ما استطعت الوقوف علیھ.
  الفرع األول: التكییف الفقھي لمسألة البیع المتالزم

، وإنما یدخل في معنى البیوع المقترنة بشرط، قھ بھذا االسمالبیع المتالزم غیر معروف في كتب الف
حكم  اختلف الفقھاء في ھذاوعلى ؛ الفقھاء واسع یشمل البیع المتالزم وغیرهومصطلح البیع المشروط عند 

الشروط المقترنة بالعقد اختالفا كبیرا بین موسع ومضیق، بعد اتفاقھم على صحة بعض الشروط وبطالن 
الفھم خ غیر بتغیر الزمان والمكان والعرف، والذي یھمني منھي تتأخرى، لكن دائرة الخالف كانت أوسع، و
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تري لة حكم اشتراط البائع على المشأمسو تلمیحا أتصریحا خصوص مسألة البیع المتالزم، فقد ذكر الفقھاء 
كما أن البیع المتالزم لھ عالقة ، شراء سلعة أخرى مع السلعة التي یرید شراءھا وھذا ھو البیع المتالزم

 من حیث الجملة علىق الفقھاء وفي ھذا الباب اتف د في عقد واحد بشرط أو بغیر شرط،بمسألة جمع عقو
رض على تحریم اجتماع عقدي البیع والق؛ لكنھم اختلفوا في تفسیره، واتفقوا من ذلك 34تحریم البیعتین في بیعة
اتفقوا على جواز اجتماع عقدي بیع ، واختلفوا في جمع ما عدا ذلك من العقود، كما 35مطلقا بشرط أو بغیره

، وقد نص 36باع سیارة ودارا بعشرة مالیین دینار من غیر شرطدون شرط أحدھما في اآلخر، كما لو 
 إذن فمشكلة ھذا البیع في االشتراط الملزم،، 37المانعون للبیع المتالزم على جوازه إذا عري عن الشرط

  .تيوعلى ھذا األساس اختلف الفقھاء، وھذا ما أوضحھ في الفرع اآل
  زمالفرع الثاني: مذاھب العلماء في حكم البیع المتال

من خالل تتبع آراء الفقھاء في المسألة، یمكن إجمالھا في مذھبین؛ مذھب المانعین ومذھب المجیزین 
  كاآلتي: 

من الحنفیة والشافعیة والحنابلة  38ذھب جمھور العلماء القول األول: مذھب المانعین للبیع المتالزم:
  :مھ، وفیما یأتي تفصیل أقوالمشتريوالظاھریة إلى منع اشتراط بیع سلعة مع سلعة أخرى ال یریدھا ال

منع الحنفیة الجمع بین صفقتین في صفقة واحدة؛ ومثلوا لھ بأن یبیعھ كذا على أن یبیعھ  :مذھب الحنفیة
تأخرون ونص الم، على فساد شرط البیع في البیع، وفساد البیع بذلك 41السرخسيو، 40الطحاوي ونص ،39كذا

من الحنفیة على قاعدة عامة تتضمن الشرط الفاسد وأنھ: "كل شرط ال یقتضیھ العقد، وال یالئمھ، وفیھ منفعة 
  وفي البیع المتالزم شرط یعود على أحد المتعاقدین بالمنفعة، فلذلك ھو ممنوع. ،42" ...ألحد المتعاقدین 

سلعة مع سلعة أخرى یریدھا المشتري، وقد صرح  منع الشافعیة اشتراط بیع أو شراء :مذھب الشافعیة
 ،43الشافعي بذلك فقال: "وال خیر في أن أبیعك تمرا بعینھ وال موصوفا بكذا على أن تبتاع مني تمرا بكذا"

 وقال النووي عن تفسیري الشافعي للبیعتین في بیعة:، 44وھو أحد التفسیرین الذین ذكرھما للبیعتین في بیعة
   .45بیع باطل باإلجماع""وعلى التقدیرین ال

  في بطالن البیع األول أو الثاني المشروط أو ھما معا ثالثة أقوال كاآلتي: وللشافعیة
یعلمان بطالن الشرط صح وإال  المتعاقدان العقد الثاني، فإن كانأما وھو المشھور أن العقد األول باطل  -1

 مالثاني یصح مطلقا سواء علما بطالن الشرط أ، ویرى الجویني أن البیع 46فال؛ وبھ قطع البغوي وغیره
الشرط الفاسد عند الشافعیة یشترط فیھ أن یكون مقارنا للعقد فإن كان قبلھ كان  أنعلى  بناء؛ وذلك 47ال

دم ععتقد المتعاقدان ا إذا ال تؤثر، لكن النووي في المجموع رد علیھ بأن المواطأة على شرط سابق 48لغوا
، وعلى ھذا وصف النووي قول البغوي بأنھ هال إن جھال هیكون ذلك إذا علما فسادلزوم الوفاء بھ، وإنما 

  .  50في الروضة قول الجویني باألقیس وصف وقد، 49صحاأل
، كما نقلھ الرافعي 51یصح البیع األول ویلغى شرط البیع الثاني، وھو قول حكاه الجویني ووصفھ بالغرابة -2

  . 52عفھ النوويوغیره، ورواه أبو ثور عن الشافعي؛ وض
  .53البیع باطل في العقدین من غیر تفصیل ن یكون قوال ثالثا؛ أنّ أما یشبھ ذكر الماوردي  -3

مع أن الحنابلة ھم أكثر أھل المذاھب تساھال في باب الشروط، إال أنھم ذھبوا إلى عدم  مذھب الحنابلة:
كما یذكره الحنابلة باعتباره شرطا فاسدا مبطال  ،54صحة ھذا البیع؛ فقد عّده ابن قدامة من البیعتین في بیعة

أن یشترط أحد المتبایعین على صاحبھ عقدا آخر كسلف، أو قرض، أو  إذ من الشروط الفاسدة عندھم؛للعقد 
  .57ویحتمل عندھم أن یبطل الشرط وحده ،56، وھو الصحیح من المذھب55بیع، أو غیره
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 م قال:ث صورة البیع المتالزم،ومثل لھ بأمثلة منھا  ،ذكر ابن حزم البیعتین في بیعةمذھب الظاھریة: 
وھذا یتوافق مع قاعدة الظاھریة في الشروط؛ فھم لم یصححوا عقدا وال  ،58"مفسوخ...."فھذا كلھ حرام 

  .59شرطا إال ما ثبت جوازه بنص أو إجماع
أجازوا الذین  ،61وابن تیمیة 60وھو مذھب المالكیةالقول الثاني: مذھب المجیزین للبیع المتالزم: 

  .البیع المتالزم ما لم یؤد إلى الربا
فأساس إبطال الشروط عندھم؛ مدى تأثیرھا على مقتضى العقد، بسبب إفضائھا إلى الربا المالكیة أما 

ویبدو أنھم ال یرون أن في البیع المتالزم ما یؤثر على مقتضى العقد، وھو  ،62رالغركثرة ما فیھا من أو 
ال مانع عندھم من اجتماع عقدي بیع في عقد واحد ألن قاعدتھم تقوم و، 63البیعتین في بیعةعندھم لیس من 

، وال خالف بینھم في جواز بیع السلعتین إذا كانتا لمالك 64فقط على منع اجتماع العقود التي تضاد البیع معھ
قع في ی بجواز ماواه دون تفصیل إذا كانت إحدى السلعتین مشروطة أو ال، وعلى ھذا بنى علیش فت ،65واحد

وقد نص ابن العربي على جواز البیع  ،66بالد الریف بأن یبیع الرجل البقرة بنتاجھا أو النعجة بنتاجھا
وعن منع  ،"فذلك جائز، ال دخلة فیھ" :قال، المتالزم، فبعد أن ذكر قول الشافعي في معنى بیعتین في بیعة

لكن ابن العربي نفسھ في القبس ذكر تفسیر ؛ 67."...أجوز منھ: "وال شيء الحنفیة للبیع المشروط بمثلھ، قال
المسألتان "وكال التفسیرین صحیح و مالك للبیعتین في بیعة وتفسیر الشافعي الذي ذكرناه، وأقرھما قائال:

بصورة ل لذلك وھذا الرھوني في معرض بیانھ لجواز اجتماع عقد الھبة والبیع مثّ  ،68."..جمیعا ال تجوز
  .70أجازھا مالك التالزمماذج من وفي المدونة عدة ن ،69زمالبیع المتال

و أي جمع بین عقدین إال إذا كان وسیلة أفأنكر وجود دلیل على فساد ھذه المعاملة ما ابن تیمیة أ
؛ 72في البیعتین في بیعة وأنھ ال یتنزل إال على العینةتلمیذه ابن القیم  ھذا یتفق مع مذھبھ ومذھبو ،71للربا

 ،ذریعة للربا فیھ جواز اجتماع عقدین إذا لم یكنفي  ومذھبھ، 73أن األصل فیھا اإلباحةوفي الشروط ھ مذھبو
عدم جواز اشتراط عقد في أن مذھبھ ما یوھم  في كالم ابن تیمیةوإن كان ، 74وكان كل منھما مباحا إذا انفرد

العقدین شرطا في اآلخر لم "إن جعل أحد  الجمع بین اإلجارة والمساقاة: منعیقول معلال لفعقد آخر، 
  ال غیر. بقولھ الل من باب إلزام المخالفدلكن یبدو لي أن ھذا االست ،75یصح"

  المطلب الثاني: أدلة الفریقین وبیان سبب الخالف والترجیح
ن في ھذا المطلب أھم األدلة التي استدل بھا كل فریق، ألصل إلى سبب الخالف وبیان القول أبیّ
  الراجح.
  األول: أدلة القائلین بالمنعالفرع 

  استدل المانعون بعدة أدلة من السنة والقیاس والمعقول أھمھا:
  أوال: من السنة

"نھى  :استدل الحنفیة والشافعیة بحدیث أبي حنیفة عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده أن النبي  -1
  .77اجتمع فیھ بیع وشرط فھو منھي عنھ وھذا البیع ،76عن بیع وشرط"

   .78د وغیره، واألحادیث الصحیحة في إباحة االشتراط تعارضھأحمأنكره  ؛ویرد: بأن ھذا الحدیث ال یصح
  .79"نھى عن بیعتین في بیعة" :النبي  أنحدیث أبي ھریرة  -2

، 80وقد اجتمع في البیع المتالزم بیعتان في بیعة كما فسره الشافعي وأحمد، وھذا نھي والنھي یقتضي الفساد
، فیكون تحریم البیعتین في بیعة فرعا عن تحریم البیع 81التعلیق بالشرط المستقبل إما: ؛المنع ھناوعلة 

ألن احد المتعاقدین ھنا ألزم اآلخر مع الثمن بیع ما ال یلزم  ، بسبب الجھالة بالثمن82أو الغرر، والشرط
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بأن المشتري ال یملك  ي ذلكن الشافع، وبی83ّفصار الثمن مجھوال ببعض الشرط، وجھالة الثمن تبطل البیع
إال بشرط دفع ثمن سلعة أخرى، فیكون ثمن السلعة األولى ھو ثمنھا  -وإن كان ثمنھا معلوما -السلعة األولى 

 . 84المعلوم مع حصة في الشرط في ھذا البیع وھي مجھولة، فصار الثمن مجھوال
ر والتعلیل ال یلزمان المالكیة، التفسی، وھذا 85كثیرابأن حدیث البیعتین في بیعة اختلف في معناه  :ویرد

أو الغرر والجھالة الناشئة من التردد أما اجتماع العقود في عقد  ،86ھو أظھر عندھم في سد ذریعة الرباف
كما یرد على ھذا االستدالل بأن الذي حصل في العقد األول ھو الشرط  ،87واحد دون وجود ھذا التردد فجائز

  .88على مبیع آخر في عقد آخر، فال یصدق تسمیة ھذا الشرط بیًعافقط، والبیع الثاني تَمَّ 
  من القیاس ثانیا:

، فھو في ھذا البیع یقول لھ: أبیعك سلعتي على أن تبیعني 89على نكاح الشغار ابن قدامةإذ قاسھ 
  .90سلعتك، وفي الشغار یزوجھ ولیتھ، على أن یزوجھ اآلخر ولیتھ

لیست االشتراط وإنما ھي إسقاط الصداق، وقد نقل ابن قدامة وقد یرد: بأن علة النھي عن الشغار 
  ، ففي ھذا القیاس نظر.91نفسھ أن المنصوص عن أحمد جواز الشغار إذا سمى مھرا

  استدلوا بـ:من المعقول: ثالثا: 
 .92مما یؤدي إلى فوات حقیقة الرضا في ھذا العقدال لحاجات اآلخرین، في اشتراط البیع الثاني استغال أن -1
 ؛تألن البائع لم یرض بھ إال بذلك الشرط فإذا فاإذا أسقطنا الشرط؛ فیھ تأثیرا على رضا البائع أیضا  أن -2

  .93فات الرضا بھ
یقع بسببھ المنازعة فیعري العقد عن مقصوده؛ ألن المقصود من شرع األسباب في المعامالت قطع  أنھ -3

ھ في الثانیة والبائع ال یرضى أن یبیعھا إال أن یبیع ، فالمشتري یرید السلعة األولى وال رغبة ل94النزاع
  معھا الثانیة. 

بریرة رضي  فدلیلھا قصة، ویصح البیع الشرط ىال یفسد بل یلغ أما روایة أبي ثور عن الشافعي أن البیع
فصحح العقد  ،96"اشتریھا، فأعتقیھا، فإنما الوالء لمن أعتق" قال لعائشة: وفیھا أن رسول هللا ، 95هللا عنھا

  وأبطل الشرط.
  الفرع الثاني: أدلة القائلین بجواز البیع المتالزم

  استدل القائلون بجواز البیع المتالزم بأدلة من القرأن والسنة والمعقول، أھمھا: 
وھذه اآلیة  )01(المائدة:  یَاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ  موم قولھ تعالى:عاستدلوا بـمن القرآن: أوال: 

  عامة في الوفاء بالعقود.
أحل  "الصلح جائز بین المسلمین إال صلحا حرم حالال أو: قول النبي  استدلوا بـ:من السنة: ثانیا: 

عقود، وھو اإلباحة في الشروط كاألصل في ال فاألصل ؛98.": "المسلمون على شروطھمولھ وق ،97حراما"
  .99المنع حتى یقوم دلیل

  استدلوا بأن: من المعقول:ثالثا: 
 وال جھالة. فیھ ؛ فال غرر100انتفاء الجھل عن الثمن والمثمن جملة وتفصیال  
  أنھ لو جمع بین عقدین بال شرط فھو جائز، وإذا كان ھذا یباح بال شرط، فما الذي یجعلھ ممنوعاً مع

  . 101الشرط
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  الفرع الثالث: سبب الخالف والترجیح
اختالفھم في  ھو(البیع المتالزم) سبب اختالف الفقھاء في حكم البیع بشرط البیع أوال: سبب الخالف: 

عند المانعین من جھة جھل الثمن، فھو عندھم من بیوع عن البیعتین في بیعة، فعلة المنع  تعلیل نھي النبي 
 یعةلبیعتین في باعلة أما المجیزون كمالك ومن وافقھ ف ؛أو من جھة اقترانھ بالشرط ؛نھاالغرر التي نھي ع

 عندھم ال تتحقق علة وھي، الثمنجھل من التردد ال من جھة  الناشئأو الغرر ، لربااسد ذریعة ھي  ھمعند
  في البیع المتالزم.

حملوا حدیث النھي عن بیعتین في بیعة على ظاھره، فقالوا بحرمة اجتماع أكثر من  المانعینكما أن 
مع العقود فمنعوا ج أما المالكیة فغلبوا جانب المعنىعقد في صفقة واحدة، ومن ذلك اجتماع بیعین في بیع، 

  .قدمن أسباب اختالفھم النظر في مدى مناقضة شرط البیع لمقتضى العو ،102المتضادة ال المتشابھة
المتتبع لفقھاء العصر یجد أغلبھم یمیل إلى ترجیح  القانون:موقف الترجیح والموازنة مع ثانیا:  

راط عموما، ومن ھنا رجح نزیھ حماد ما ذھب إلیھ المالكیة تاألقوال التي تتوافق مع حریة التعاقد واالش
وابن تیمیة لما فیھ من وجاھة وظھور، ولقوة ما استدلوا بھ، ولما فیھ من رفع للحرج على العباد وتخفیف 

الربا  للبیعتین في بیعة فیھ بعد، وذلك لعدم دخول الجمھوروتیسیر علیھم في معامالتھم المالیة وألن تفسیر 
ینطبق على القواعد الشرعیة، وھو أقرب إلى  ألنھالمالكیة ودافع عنھ كما رجح العثیمین رأي ، 103فیھ

  .104السنة
یظھر أن قول المالكیة ومن وافقھم بجواز البیع المتالزم ھو الراجح؛ أما إذا ظھر في المعاملة وعلیھ 

حالة متالزما، ویظھر أنھ في تلك الما یتنافى مع الرضا، فإن المعاملة تحرم لعدم توفر الرضا ال لكونھا بیعا 
  یبطل الشرط التعسفي ال البیع كلھ، ألن جزءا من المعاملة ھو محل رضا بین المتعاقدین.

أما ما ذكرتھ آنفا من آثار سلبیة للبیع المتالزم فلیس ذلك بسبب التالزم وإنما بسبب وجود طرف 
فسیة تتوفر فیھا السلع بحسب رغبة سوق تنامسیطر وطرف ضعیف ال یجد سبیال آخر، فإذا كانت ال

إما أن ف فإن البیع المتالزم یكون مقبوال،المستھلكین، وتتحدد فیھا األسعار وفق قانون العرض والطلب، 
غلب تو تغیب فیھا األخالق، أما في سوق أو یترك المعاملة لتوفر البدائل ،راض بالشرط وھو زبونیشتري ال

أو تحدد فیھا الدولة أسعار بعض المواد تسعیرا جبریا دائما، دون  التجار، بعضعلیھا الھیمنة من طرف 
 من خالل التالعب بنوعیة أو - مراعاة لمصلحة التاجر الذي سیستخدم جمیع الوسائل لتعویض خسارتھ

ون الزبون فیك ؛- في الوزن أو بمخالفة السعر القانوني أو من خالل البیع المتالزم غشبال جودة المنتوجات أو
سیطرة؛ ویدخل في البیع المتالزم مكرھا، وھذا ما نظر إلیھ المشرع حین منع البیع المتالزم وفق ا للخاضع

  .وبھذا یتوافق الرأي الفقھي الذي اخترتھ مع موقف المشرع الجزائري شروط محددة.
  :خاتمة

  بعد ھذه الدراسة توصلت إلى جملة نتائج وتوصیات أجملھا في اآلتي:
  توصلت إلى مجموعة من النتائج أھمھا: أوال: النتائج:

  بھ  حاجة لھ ال منتوج التاجر من أجل إلزام الزبون بشراء اإلیھ أیلج ةتجاری ممارسةالبیع المتالزم ھو
  مرافقا لمنتوج آخر طلبھ.

 ربط بیع المواد المدعمة بمواد كاسدة،  لخال من-خصوصا-  المحالت واألسواق  تنتشر ھذه الظاھرة في
  مجاالت أخرى. كما تظھر في
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 بالتالي كما أن لھ أثرا سلبیا على المنافسة و ،للبیع المتالزم آثار سلبیة على الزبون مستھلكا كان أو تاجرا
  عموما. على االقتصاد

 شار إلى شروط تجریمھ وفرض علیھ عقوبات أجّرم القانون الجزائري عدة صور للبیع المتالزم و
  ونقص الصرامة في تطبیقھ حاال دون القضاء على الظاھرة.ل المتعاملین بالقانون ھصارمة، لكن ج

 وإنما یدخل في معنى البیوع المشروطة، كما أن ا االسمالبیع المتالزم غیر معروف في كتب الفقھ بھذ ،
  لھ عالقة بمسألة جمع عقود في عقد واحد.

  فھم في بینت خالأساس ذلك نص بعض الفقھاء القدامى على صورة البیع المتالزم دون تفصیل، وعلى
 .المسألة

  ،رجحت رأي المالكیة ومن وافقھم في القول بجواز البیع المتالزم، مراعاة لحریة التعاقد واالشتراط
 وبینت أن اآلثار السلبیة للبیع المتالزم لیست بسبب التالزم وإنما ألسباب أخرى.

 امى، لكنھا ا لم یتوسع فیھا فقھاؤنا القدیبدو أن الظاھرة لم تكن ذات تأثیر في القدیم لعدم توفر أسبابھا ولذ
 وفر الدواعي واألسباب.تفي نفس الوقت لم تنل حقھا من الدراسة عند الفقھاء المعاصرین مع 

  وأھمھا:ثانیا: التوصیات: 
 .العمل على تحریر السوق لتكون أكثر تنافسیة وجعل التسعیر استثنائیا  
  اتھم لحل مشاكلھم وإضعاف مبرر بالقانون وفتح الحوار معھماستخدام الوسائل المختلفة لتعریف التجار

 في مخالفة القانون.
  ونشر ثقافة التبلیغ عن التجاوزات، والمبادرة إلى االستجابة للتبلیغ توعیة المستھلكین بحقوقھمضرورة 

  من طرف المصالح المختصة.
 .تشدید الرقابة لمحاربة الغش والخداع والتعسف  
 إلسالم التي تدعو إلى الرفق والسماحة، ونبذ الغش، من خالل الوسائل المختلفة.بث أخالق السوق في ا  

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم بروایة ورش.
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  ھـ)، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك، دار المعرفة، دط، دت.1299محمد بن أحمد علیش (ت: -27
المطبعة  لى شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خلیل،ھـ)، حاشیة الرھوني ع1373(ت: محمد بن أحمد الرھوني -28

 ھـ.1306مصر،  بوالق األمیریة
  م.1990ھـ/1410بیروت،  –ھـ)، األم، دار المعرفة 204(ت: محمد بن إدریس الشافعي -29
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وسننھ  ھـ)، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا 256(ت: محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي -30
  ھـ.1422لبنان،  –وأیامھ (صحیح البخاري)، دار طوق النجاة، بیروت 

  ھـ.1422محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي،  -31
كریم،  ھـ)، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقیق: محمد عبد هللا ولد543(ت: محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي -32

  م.1992لبنان،  دار الغرب اإلسالمي، بیروت
، بنانل محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي، عارضة األحوذي بشرح صحیح الترمذي، دار الكتب العلمیة، بیروت  -33

  م.1997ھـ/1418
ھـ 1413مصر،  ھـ): نیل األوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث،1250(ت: محمد بن علي الشوكاني -34

  م.1993/
، 2ھـ)، سنن الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، ط: 279(ت: محمد بن عیسى الترمذي -35

 م. 1975ھـ/1395
  ، دط، دت.لبنان-بیروتھـ): المجموع شرح المھذب، دار الفكر، 676(ت: محیي الدین یحیى بن شرف النووي -36
محیي الدین یحیى بن شرف النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق: زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي،  -37

  م.1991ھـ/1412، 3، ط:لبنان-بیروت
ھـ)، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات، عالم 1051(ت: منصور بن یونس البھوتى -38

  م. 1993-ھـ1414، السعودیة الریاضالكتب، 
 م.1987ھـ/ 1407، 2السالسل الكویت، ط:  الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة الكویت، دار -39
  م.1968ھـ/1388القاھرة، ھـ)، المغني، مكتبة 620(ت: موفق الدین عبد هللا بن أحمد ابن قدامة المقدسي -40
ود المتعددة في صفقة واحدة، قضایا فقھیة معاصرة في المال واالقتصاد، دار القلم، دمشق، نزیھ حماد، بحث: اجتماع العق -41

  م.2001ھـ/1421
 .4سوریَّا، ط: وھبھ الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق -42

  الرسائل الجامعیة:
-القانون  في الماجستیر شھادة لنیل مقدمة مذكرة التجاریة، والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل، جرائم سمیحة -1

  .2004 - 2005قسنطینة، منتوري، الحقوق، جامعة كلیة
زھرة، البیع المحظور في قانوني المنافسة والممارسة التجاریة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاص،  عالوي -2

-2018بن أحمد،  محمد 2والعلوم السیاسیة، جامعة وھرانتخصص: عالقات األعوان االقتصادیین/المستھلكین، كلیة الحقوق 
2019. 

  :اإللكترونیةالمواقع 
، تاریخ النشر: ultra دواء أبرزھا "لوفینوكس"، موقع: الجزائر 300ندرة في  ، الجزائر تشھدبوبكر بلقاسم -1

  https://ultraalgeria.ultrasawt.com، 01/12/2020، تاریخ الدخول: 29/11/2020
یلیة تطبیقیة معاصرة"، موقع دار اإلفتاء األردنیة، حمد فخري عزام: حكم اجتماع العقود في صفقٍة واحدة "دراسة تأص -2

، 25/10/2020، تاریخ الدخول: 10/11/2013تاریخ النشر:
https://www.aliftaa.jo/ResearchPrint.aspx?ResearchId=59    

، 12/2018/ 31حمزة كحال: المستھلكون ضحیة "البیع المشروط" للسلع في الجزائر، موقع: العربي الجدید، تاریخ النشر: -3
    https://www.alaraby.co.uk،18/10/2020تاریخ الدخول: 

تاریخ ، 26/05/2019رومیساء بوزیدة: عودة البیع المشروط، موقع جریدة الصریح الجزائریة، تاریخ النشر:  -4
  https://www.essarihonline.com ،18/10/2020   الدخول:

ي موقع الشیخ علي محسندھا ومتنھا وفقھھا،  -أحادیث النھي عن صفقتین في صفقة واحدة  ،الدین القره داغيعلي محي  -5
   http://qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=332، 25/10/2020القره داغي، تاریخ الدخول: 

وزارة التجارة تتعھد بالقضاء على البیع المشروط لحلیب األكیاس المدعم، موقع جریدة النصر، تاریخ   بلحاج، لطیفة -6
 https://www.annasronline.com/index.php، 20/11/2020، تاریخ الدخول: 11/02/2020النشر: 
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الدخول: ، تاریخ 14/11/2018، النھي عن بیعتین في بیعة، موقع األلوكة، تاریخ النشر: مرضي بن مشوح العنزي -7
20/11/2020 ، https://www.alukah.net/sharia/0/  

  الھوامش
-ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، بیروت395أحمد بن فارس القزویني الرازي (ت:  -1

 .245ص: 2م، ج: 1979ھـ/1399لبنان، 
القانون الخاص، تخصص: زھرة، البیع المحظور في قانوني المنافسة والممارسة التجاریة، أطروحة دكتوراه علوم في  عالوي -2

،  2019-2018محمد بن أحمد، -2-عالقات األعوان االقتصادیین/المستھلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران
  .36ص: 

الحقوق،  القانون، كلیة في الماجستیر لنیل مقدمة مذكرة التجاریة، والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل، جرائم سمیحة -3
  .16، ص: 2004-2005قسنطینة،  منتوري، جامعة

وفي ھذا إشارة إلى عدم الرضا عند الطرف كلمة دارجة بین التجار مأخوذة من الحتم وھي في العربیة بمعنى الحكم واإللزام  -4
  .)134ص:  2، ج: م.سالمحتوم علیھ (ینظر في معنى الحتم: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، 

، تاریخ 31/12/2018حمزة كحال، المستھلكون ضحیة "البیع المشروط" للسلع في الجزائر، موقع العربي الجدید، تاریخ النشر: -5
     https://www.alaraby.co.uk، 18/10/2020الدخول: 

ریخ الدخول: ، تا26/05/2019رومیساء بوزیدة، عودة البیع المشروط، موقع جریدة الصریح الجزائریة، تاریخ النشر:  -6
18/10/2020 ،https://www.essarihonline.com  

، 29/11/2020، تاریخ النشر: ultra أبرزھا "لوفینوكس"، موقع: الجزائردواء  300، الجزائر تشھد ندرة في وبكر بلقاسم ب- 7
  https://ultraalgeria.ultrasawt.com، 07/12/2020تاریخ الدخول: 

تبدال المادة المدعمة ھل كان سیرضى وھذا اقتراح لو طبق سیكون على حساب جیب المواطن البسیط؛ إذ لو كان قادرا على اس -8
  بشرائھا؟ 

  https://www.alaraby.co.uk كحال، المستھلكون ضحیة "البیع المشروط"، -9
لطیفة بلحاج، وزارة التجارة تتعھد بالقضاء على البیع المشروط لحلیب األكیاس المدعم، موقع جریدة النصر، تاریخ النشر:  -10

  https://www.annasronline.com/index.php، 20/11/2020، تاریخ الدخول: 11/02/2020
  https://www.alaraby.co.ukكحال، المستھلكون ضحیة "البیع المشروط"،  -11
  .19ص:، التجاریة والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل، جرائم سمیحة -12
  .17-16م.ن، ص: ، التجاریة والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل، جرائم سمیحة -13
  .39التجاریة، ص:منافسة والممارسة زھرة، البیع المحظور في قانوني ال عالوي -14
  .69التجاریة، م.س، ص: والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل، جرائم سمیحة -15
  .المتعلق باألسعار م،5/7/1989ھـ الموافق 1409ذي الحجة  2المؤرخ  12-89القانون:  -16
  15التجاریة، م.س، ص: والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل، جرائم سمیحة -17
  م المتعلق بالمنافسة. 1995/ 25/1ه الموافق 1415شعبان  23المؤرخ في  06-95األمر: -18
  .35زھرة، البیع المحظور في قانوني المنافسة والممارسة التجاریة، م.س، ص: عالوي -19
  .م المتعلق بالمنافسة2003یولیو  19ه الموافق  1424جمادى األولى  19المؤرخ في  03-03األمر رقم:  -20
، المحدد للقواعد 2004یونیو  23ه الموافق  1425جمادى األولى  5مؤرخ في  02-04من القانون رقم  01ینظر: المادة  -21

 المتعلق بالمنافسة. 03-03مر رقم من األ 01المطبقة على الممارسات التجاریة، والمادة 
  تجاریة.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ال 02-04من القانون  17المادة  -22
  .71، ص:التجاریة والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل، جرائم سمیحة -23
  .21ص:، م.ن، التجاریة والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل، جرائم سمیحة -24
 .03/  03من األمر  11المادة  -25
  .23ص: التجاریة، والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل: جرائم سمیحة -26
  .72التجاریة، م.ن، ص: والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل: جرائم سمیحة -27
  .71م.ن، ص:التجاریة،  والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل: جرائم سمیحة -28
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  .03-03/د من األمر 3المادة:  -29
  .17التجاریة، ص: والممارسات  المنافسة قانوني في البیع عالل، جرائم سمیحة -30
  .18ص: ، م.ن، التجاریة والممارسات المنافسة قانوني في البیع عالل، جرائم سمیحة -31
  .40زھرة، البیع المحظور في قانوني المنافسة والممارسة التجاریة، ص: عالوي -32
  .41زھرة، البیع المحظور في قانوني المنافسة والممارسة التجاریة، م.ن، ص: عالوي -33
أسامة بن سعید القحطاني وآخرون، موسوعة اإلجماع نقل اإلجماع على بطالن البیعتین في بیعة غیر واحد من العلماء، ینظر:  -34

  342ص:  2م، ج:  2012-ھـ  1433في الفقھ اإلسالمي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض السعودیة، 
ج:  م، 2004ھـ/1425المجتھد ونھایة المقتصد، دار الحدیث القاھرة، د ط، محمد بن أحمد أبو الولید ابن رشد القرطبي، بدایة  -35

  .180ص:  3
مـ،  1987ھـ/  1407، 2السالسل الكویت، ط:  الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة الكویت، دار -36

 .272ص:  9ج:
وعلي بن محمد  123ص:  3م، ج: 1932ھـ/1351المطبعة العلمیة حلب، ھـ)، معالم السنن، 388حمد بن محمد الخطابي (ت:  -37

الماوردي: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي، تحقیق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب 
  .342ص:  5م، ج:1999ھـ/1419لبنان،  –العلمیة، بیروت 

وموفق الدین عبد هللا بن أحمد ابن قدامة المقدسي: المغني، مكتبة القاھرة،  312ص: 3الخطابي: معالم السنن، م.س، ج:  -38
  .177ص:  4م، ج:1968ھـ/1388

ْغدي، النتف  402ص:  6كمال الدین محمد بن عبد الواحد ابن الھمام، فتح القدیر، دار الفكر، دط، دت، ج: -39 وعلي بن الحسین السُّ
  .471ص:  1م، ج:1984ه/1404، 2األردن، ط:  دار الفرقان، عمانفي الفتاوى، تحقیق: صالح الدین الناھي، 

ھـ)، شرح مختصر الطحاوي، تحقیق: عصمت هللا عنایت هللا وآخرون، دار البشائر 370أحمد بن علي أبو بكر الجصاص (ت:  -40
  .100ص:  3م، ج:  2010ھـ/1431اإلسالمیة بیروت، 

  .17ص: 13م، ج:1993ھـ/1414دار المعرفة بیروت، دط، محمد بن أحمد شمس األئمة السرخسي، المبسوط،  -41
  92ص:  6، دت، ج:2زین الدین بن إبراھیم ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، ط:  -42
  77ص:  3م، ج: 1990ھـ/1410محمد بن إدریس الشافعي، األم، دار المعرفة، بیروت،  -43
الشافعي: "أن یقول قد بعتك ھذا العبد بألف نقدا أو بألفین إلى سنة قد وجب لك بأیھما شئت أنا وشئت والوجھ الثاني كما قال  -44

 .342ص:  5أنت " الماوردي: الحاوي الكبیر، ج:
، ولعلھ یقصد ھنا أن 338ص:  9محیي الدین یحیى بن شرف النووي، المجموع شرح المھذب، دار الفكر، دط، دت، ج:  -45

عة" باطل باإلجماع بغض النظر عن صوره التي یختلف فیھا الفقھاء، أما إذا قصد أن التقدیرین اللذین قال بھما "البیعتین في بی
  الشافعي باطالن إجماعا فغیر صحیح، فقد خالفھ في ذلك غیره، إال أن یقصد باإلجماع إتفاق الشافعیة.

 .373ص:  9النووي، المجموع، ج:  -46
المعالي الجویني، نھایة المطلب في درایة المذھب، تحقیق: عبد العظیم محمود الّدیب، دار المنھاج،  عبد الملك بن عبد هللا أبو -47

  .436ص:  5م، ج: 2007ھـ/1428سوریا،  دمشق 
 .374، ص: 9النووي، المجموع، ج:ینظر:  -48
 .373ص:  9النووي: المجموع، م.ن، ج:  -49
لبنان، -، المكتب اإلسالمي، بیروت3المفتین، تحقیق: زھیر الشاویش، ط:یحیى بن شرف النووي، روضة الطالبین وعمدة  -50

  .400ص:  3م، ج: 1991ه/1412
  .376ص:  5الجویني، نھایة المطلب في درایة المذھب، م.س، ج:  -51
  .369ص:  9النووي، المجموع، م.س، ج:  -52
  .342ص:  5الماوردي، الحاوي الكبیر، م.س، ج: -53
  .177ص:  4م.س، ج:ابن قدامة، المغني،  -54
السعودیة، -منصور بن یونس البھوتى، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات، عالم الكتب، الریاض -55

  .31ص: 2م، ج: 1993ھـ/1414
ن، ط: لبنا-بیروتعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، دار إحیاء التراث العربي،  -56

  .349ص:  4، دت، ج: 2



 البیع المتالزم دراسة مقارنة بین أحكام الفقھ اإلسالمي وموقف المشرع الجزائري  
 

  

  99                                                                                                                     اإلحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
  .350ص:  4المرداوي، اإلنصاف، م.ن، ج: وھي روایة غیر مشھورة عتدھم، ینظر:  -57
  .501ص: 7علي ابن حزم األندلسي، المحلى باآلثار، دار الفكر، لبنان، دط، دت، ج:  -58
الفقھیة، تحقیق: أحمد بن محمد الخلیل، دار ابن الجوزي، ھـ)، القواعد النورانیة 728أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة (ت:  -59

 .256ھـ، ص: 1422السعودیة، 
  .177ص:  4ابن قدامة، المغني، م.س، ج: -60
  .191-189مصر، دط، دت، ص: -ابن تیمیة، العقود، تحقیق: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدیة، القاھرة -61
  .180ص: 3تصد، ج:ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المق -62
على صورتین: إحداھما: أن یبیع سلعة واحدة بثمنین مختلفین كأن یشتري سلعة إما بخمسة نقدا  "البیعتان في بیعة" عند مالك -63

  أو عشرة إلى أجل وقد لزمتھ بأحد الثمنین، والثانیة: أن یبیعھ إحدى سلعتین مختلفتین بثمن واحد كثوب وشاة بدینار على اللزوم.
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   :الملخص
في الفروع الفقھیّة المتشابھة في الّصورة، وذلك بعرض  تجلب التیسیر" المشقّة"یتناول ھذا البحث أثر قاعدة 

ا في ھواستصحابِ  ،ةة لقاعدة المشقّ یظھر منھا مدى اعتبار فقھاء المالكیّ  لّطھارة والّصالةة من مسائل انماذج تطبیقیّ 
  .تفریق بین الفروع الفقھیّةالّ 

ة في النّظر الفقھي في فروع المسائل، وأّن ھذا إلى بیان أثر استصحاب القواعد الفقھیّ  لةً أصاویھدف البحث 
  االستصحاب یعین على إدراك الفروق بین المسائل التي یتوھّم فیھا النّاظر التّشابھ.

  .ة وعلم الفروق الفقھیّةكما یھدف البحث إلى الكشف عن العالقة بین علم القواعد الفقھیّ 
قة ، وأّن العالقة بینھما ھي عالالفقھیّة تعتبر من أخّص مستندات الفرق الفقھيّ  لبحث إلى أّن القاعدةَ وقد خلص ا

  من الفروق الفقھیة بنیت على النّظر في القواعد الكلّیة للتّشریع. األصل بالفرع، وأّن كثیراً 
  ؛قاعدة ؛المشقةأثر؛  ؛الفقھیة ؛الفروق :مفتاحیةالكلمات ال

Abstract:  
This research deals with the effect of the rule of "hardship begets Easines" on similar 

jurisprudential branches in the picture .And by presenting practical examples of issues of purity 
and prayer, it shows the extent to which Maliki jurists consider the rule of hardship. And 
accompany her in differentiating between the jurisprudential branches. 

This research aims in the first degree to demonstrate the effect of accompanying the 
jurisprudential rules in the jurisprudential consideration of branches of issues, and this 
accompaniment helps to understand the differences between the issues in which the beholder 
fancies the parallels. 

And it aims to discover the relationship between jurisprudential rules and jurisprudential 
nuances. 

The research also concluded that the jurisprudential rule is one of the most important 
documents of the juristic difference and the relationship between them is the relationship of the 
parent and the child .And many of jurisprudential differences were based on considering the 
general rules of legislation. 
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Key words: The differences; Jurisprudence; Effect; Hardship; Rule. 
  مقّدمة: 

قد أخذ علُم الفروِق الفقھیّة مجاالً واسعاً في الّدراسات العلمیّة األكادیمیّة، وصار محّل اھتمام كثیٍر ل
  إلدراكھم أھّمیّةَ ھذا العلم وضرورتَھ للمتفقّھ في أحكام الّشریعة.من الباحثین في الكلّیّات الّشرعیة، ذلك 

وھذا التوّجھ والقصد لتحریر مسائل ھذا العلم یعتبر إكماالً لمسیرة أئّمة الفقھ واالجتھاد، الذین نّوھوا 
  بقدر ھذا العلم، وأھّمیتھ في ضبط المسائل وتحریر النّظائر، والغوص في أسرار التّشریع وحكمھ.

ن الجوانب المھّمة والجدیرة بالبحث في ھذا العلم، عالقتھ بالعلوم األخرى؛ ال سیما العلوم التي وم
  تتّصل اّتصاالً مباشراً بموضوع ھذا العلم، ومنھا علم القواعد الفقھیة.

 ةفإذا كان موضوُع علم الفروق الفقھیّة ھو الفروع الفقھیّة التي تمثّل مجموَع األحكام العملیّة المستمدّ 
  من األدلّة التّفصیلیة، فإّن اإلطاَر الكلّي الجامَع لھذه الفروع واألحكام ھي القواعد الفقھیّة.

ومن ھنا جاءت فكرة ھذا البحث الذي یتناول موضوَع أثرِ القاعدة الفقھیّة في الفرق الفقھّي من خالل 
  ین المسائل عند فقھاء المالكیّة.دراسِة تطبیقیٍّة لقاعدة المشقّة تجلب الّتیسیر وأثرھا في الّتفریق ب

  وھذا الموضوع یمكن إبراز أھّمیّتھ من جانبین:
: أنّھ یتناول ركناً من أركان الفرق الفقھّي، وھو المستند الذي یستند إلیھ الفرق، ویكشف عن األّول

ماما ًكما ھو ، تماھیّة ھذا المستند، وأنّھ لیس بالّضرورة أن یكون نّصاً صریحاً یفصح بالفرق بین المسألتین
  الّشأن في الحكم الّشرعي، فقد یكون مستنده الّدلیل المعیّن وقد یكون مستنُده قاعدة ًكلّیّةً من قواعد الّشریعة.

: أنّھ یتناول قاعدةً كلّیّة من قواعد التّشریع باعتبارھا مناطاً من مناطات الفرق بین المسائل الثّاني
  المتشابھة.

فإنّني لم أطّلع في حّد علمي على بحٍث تناولھ تناوالً مباشراً سواًء من  ومع أھّمیّة ھذا الموضوع
حیث فكرتُھ العاّمة وھي أثر القواعد في الفروق، أو من حیث الّزاویةُ التي جرى فیھا البحث وھي قاعدة 

  المشقّة تجلب التّیسیر وأثرھا في الفروق الفقھیّة.
  روق جدیٌر بالعنایِة والبحِث تنظیراً وتطبیقاً. فأحسب أّن موضوَع العالقة بین القواعد والف

ومن خالل بیان أھمیة الموضوع وأھدافھ یمكن تحدید اإلشكالیّة التي یقصد الباحث إلى اإلجابة 
عنھا: وھي أنّنا كثیراً ما نجد الفقھاء في تطبیقاتھم الفقھّیة یفّرقون بین مسألتین متشابھتین دون أن یذكروا 

 معیّنا، وإنّما یكون مأخُذ الفرق عندھم قاعدةً أصولیّةً أو قاعدةً فقھیّةً، أو طریقاً من طرق لھذا التّفریق دلیال
  االستدالل المعتبرة شرعاً.
  وھنا یثور الّسؤال اآلتي: 

  ما مدى تأثیر قاعدة المشقّة تجلب التّیسیر على الفروق الفقھیّة عند المالكیّة؟ 
  ارة والّصالة؟وما مظاھر ھذا التّأثیر في فقھ الطّھ

: لیس من ھدف البحث التّأصیل لقاعدة "المشقّة تجلب التّیسیر"، وال بیان تطبیقاتھا حدود اإلشكالیة
في الفروع الفقھیّة، وإنّما یقتصر على بیان مفھومھا وأثرھا في الفروق الفقھیّة، وذلك بعرض أمثلة تطبیقیّة 

قھاء المالكیّة لھذه القاعدة واعتبارھا مناطاً من مناطات من باب الطّھارة والّصالة یظھر من خاللھا إعمال ف
  التّفریق بین المسائل.

ولكیال یخرج البحث عن غایتھ ومقصوده كان االقتصار على نقل كالم الفقھاء وتحلیلھ على قدر من 
  االختصار بما یخدم مفردات البحث.
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في ھذا البحث، فقمت بتتبع وقد اعتمدت في ذلك على المنھج االستقرائي: وھو المنھج الرئیس 
  تطبیقات فقھاء المالكیة الّدالة على موضوع البحث.

  وھذا التتبّع لوحظ فیھ ما یأتي:
  : التّنصیص على الفرق بماّدة (ف. ر. ق)أّوال
  : ما یدّل على الفرق كاالستثناء، أو ذكر االختالف بین الّصورتین المتشابھتین، أو نفي التّسویة.ثانیا

بتحلیل النقول بما یكشف عن مدى اعتبار فقھاء المالكیّة لقاعدة المشقّة تجلب التّیسیر في ثم قمت 
  تحصیل الفرق.

  وقد جاء البحث في مقّدمة وثالثة مباحث وخاتمة.
فذكرت في المقّدمة أھّمیّة البحث، واإلشكالیّة المطروحة، وحدود اإلشكالیّة، والمنھج المّتبع مع 

  حث وھي كاآلتي:الخطّة التّفصیلیة للب
  .المبحث األّول: مفھوم الفروق الفقھیة

  -لغة واصطالحاً -: الفروق الفقھیّة المطلب األّول
  : مفھوم علم الفروق الفقھیّة.المطلب الثّاني
  : عالقة علم الفروق الفقھیّة بالقواعد الفقھیّة.المطلب الثّالث

  .المبحث الثّاني: مفھوم قاعدة المشقّة تجلب التّیسیر
  : شرح ألفاظ القاعدة وبیان معناھا الكلّي.المطلب األّول
  : أدلّة قاعدة المشقّة تجلب التّیسیر والقواعد المتفّرعة عنھا.المطلب الثّاني
  : أقسام المشقّة وبیان شروط اعتبارھا.المطلب الثّالث

  .قّة تجلب التّیسیرنماذج من الفروق الفقھیّة التي بناھا المالكیّة على قاعدة المش: المبحث الثّالث
ي باب ف ة على قاعدة المشقّة تجلب التّیسیرنماذج من الفروق الفقھیّة التي بناھا المالكیّ: المطلب األّول

   .الطّھارة
ي باب ف ة على قاعدة المشقّة تجلب التّیسیرنماذج من الفروق الفقھیّة التي بناھا المالكیّ: المطلب الثّاني

  .الّصالة
  :فھوم الفروق الفقھیةالمبحث األّول: م

  فروق الفقھیة لغة واصطالحاالالمطلب األّول: 
الفروق الفقھیِّة مرّكٌب َوْصفيٌّ من كلمتین، لذلك یقع الكالم علیھ باعتبار جزأیھ المفردین أّوالً، ثّم 

  .باعتباره لقباً للفنِّ ثانیاً 
  :الفروق لغةً  -أ

ین بین الّشیئوالمزایلةُ  : الفصُل والتّمییزُ لّغةالفروق: جمع فرٍق، وھو ضدُّ الجمع، وأصلھ في ال
  .)1(معنویین أوكانا حّسیّین 

ق): بالتّخفیف والتّثقیل بمعنًى واحٍد،  عاني والتّشدیَد التّخفیَف للموفّرق بعض علماء الّلغة فجعلوا و(فرَّ
  .)2(واألجسام لألعیان

  .)3(الّصالحستعمل التّشدید في اإلفساد والتّخفیف في وقال آخرون: یُ 
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ن قوادح م األصولیّین والجدلیّین باعتباره قادحاً  في كتبورد تعریف الفرق : الفروق اصطالحاً  -ب
رع ھو الوصف المانع من إلحاق الف القیاس، وتباینت ألفاظھم في حّده، وھم في الجملة یتّفقون على أّن الفرقَ 

   .باألصل في الحكم
الفرق ھي الفصل بین المجتمعین في موجب الحكم، بما یخالف بین  حقیقةَ  نّ واعلم أیقول الجویني: "

  .)4(حكمیھما"
ھل الفرق راجٌع إلى المعارضة في األصل التي تمنع إلحاق الفرع بعد ذلك،  األصولیّون ثّم اختلف

صٍف و: "الفرق عبارةٌ عن إبداء في حّده صفّي الّدین الھندي حیث قالكالم بعضھم؛ كوھذا الذي یفھم من  ؟بھ
  .)5(للحكم، أو جزَء علّتھ" علةًّ مستقلّةً  في األصل یصلح أن یكونَ 

  إّما المعارضة في األصل أو في  ،أم أنّھ راجٌع إلى إحدى المعارضتین
  .)6(مانعاً" الفرعِ  وأ، ةً حیث قال: "ھو جعل تعیّن األصل علّ  وھذا الذي یفھم من تعریف البیضاوي ؟الفرع

وھو الذي عزاه اآلمدي  ؟المعارضتین بحیث ال یتحقّق الفرق إالّ بھماأم أنّھ راجٌع إلى مجموع 
  .)7(للمتقّدمین

من جھة  مضاّد للجمع، فمتى وجدت المعارضة سواءٌ  والذي ینتظم على قواعد التّحقیق أّن الفرقَ 
  .)8(ق الفرق وال بدّ األصل، أو من جھة الفرع تحقّ 

ورتین مفقوٌد في  ومن الحدود المناسبة قول القرافّي: "ھو إبداءُ  معنًى مناسٍب للحكِم في إحدى الصُّ
  .)9(األخرى"

 من قوادح القیاس، أّما تعریف ما ھو باعتباره قادحاً عاریف للفرق إنّ یبقى أن یقال: إّن ما سیق من التّ 
یز والمزایلة التمیھ المعنى الذي یقع بھ ویمكن أن یعّرف بأنّ  ،غويمع المعنى اللّ  فھو منسجمٌ  الفرق بمعناه العامّ 

  وغیرھا. واألصوليّ  غوي والفقھيّ الفرق اللّ  الحدّ  فیدخل في ھذا. بین شیئین ظاھرھما التّشابھ
  :الفقھیّة -ج

  .)10( لغةً: ھو إدراُك الّشيء وفھُمھ والعلُم بھ یّةُ: نسبةٌ إلى الفقھ، والفقھالفقھ
  .)11(من أدلّتھا التّفصیلیة" واصطالحاً: ھو: "العلم باألحكام الّشرعیة العملیّة المكتسبُ 

  المطلب الثّاني: مفھوم علم الفروق الفقھیّة
 یوّضح حّده،  لم یقع في كالم العلماِء المتقّدمین مّمن كانت لھم عنایةٌ بمباحث ھذا العلم ومسائلِھ ما

م بعلم ھأّن عنایتَ صنّف في ھذا العلم استقالالً، ولعّل الّسبب في ذلك   سواًء مّمن تكلّم عن الفروق ضمناً، أو
  إلى الجانب التّطبیقي. جھةالفروق كانت متّ 

، فقد ضّمن كتابَھ  » نّظائرَ األشباهَ وال«ولعّل من أوائَل من عبّر عن ھذا العلم بصیغة التّعریف الّسیوطيُّ
 صویراً ومعنًى،ت قسماً في الفروق الفقھیّة فقال في تعریفھ: ھو الفّن "الذي یُذَكر فیھ الفرق بین النّظائر المتّحدةِ 

  .)12(المختلفِة ُحكماً وعلّةً"
ناثر من ت  توّجھت ھمم الباحثین إلى ھذا العلم بتحقیق كتبھ تـــــارةً ونظِم ما لما َوفي العصر الحدیث

  مسائلھ في كتب الفروع تارةً أخرى، ُعنوا ببیان معالمھ وتوضیح حّده. 
 -ي الجملةف -ي بیان حقیقة ھذا العلم، یجد أنّھا متقاربةٌ والنّاظُر في التّعاریف التي نظمھا المتأّخرون ف 

  ولیس ثّمةَ اختالٌف بینھا، ما عدا بعَض القیود التي یَستدرك بھا بعُضھم على بعٍض. 
مع بعض القیود والمحترزات، ولذلك اخترت الحّد الذي ذكره الّسیوطي تخرج عن   ال وھي في الجملة

  منھا تعریفین: 
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لفرق ا بیل، حیث قال في بیان حّد ھذ العلم: ھو: "العلم ببیانّدكتور عمر بن محمد السّ : تعریف الاألّول 
  .)13(بین مسألتین فقھّیتین، متشابھتین صورةً، مختلفتین ُحكماً"

: تعریف الّدكتور یعقوب الباحسین، حیث قال: ھو "العلم بوجوه االختالف بین مسألتین فقھیّتین الثّاني
  .)14(فتین ُحكماً"متشابھتین صورةً مختل

  بیل أنّھ لم یسلم من الدَّْور. ومّما یُؤخذ على تعریف الّدكتور السّ 
  وعلیھ: یكون تعریف الّدكتور الباحسین أسلم التّعاریف من النّقد واالعتراض مع االختصار وجودة الّسبك. 

  المطلب الثّالث: عالقة علم الفروق الفقھیة بالقواعد الفقھیة
إّن إدراَك العالقة بین علم الفروق الفقھیّة والقواعد الفقھّیة ینبني أساساً على تحدید موضوع كّل علٍم 

  ووظیفتھ. 
فِعلم القواعد الفقھیّة موضوعھ الفروع الفقھیّة والمسائل الجزئیة المتشابھة من حیث الّصورة والمعنى 

  .)15(كلّیّة منطبقة على جمیع جزئیّاتھا"والحكم، ولذلك عّرفت القاعدة الفقھیّة بأنھا "قضیّةٌ 
أّما علم الفروق الفقھیّة فھو أیضا یبحث في فروع الفقھ وجزئیّاتھ، لكنّھ یُعنى بالجزئیات المتشابھة من 

  حیث الّصورة، المختلفة في الحكم.
ابط رفالعلمان یتفقان في الموضوع ویختلفان في الوظیفة، فوظیفة علم القواعد الفقھیة؛ البحث عن ال

والجامع للجزئیات والفروع، ووظیفة علم الفروق الفقھیّة؛ الكشف عن األسباب الفارقة بین مسألتین 
  متشابھتین في الّصورة مختلفتین في الحكم.

وقد یكون الّسبب الفارق بین المسألتین قاعدةٌ فقھیّةٌ؛ فإذا كان الفرعان متشابھین في الصورة وتحقّق 
  ثبت الفرق وال بّد. لم یتحقّق في اآلخرفي أحدھما معنى القاعدة و

  المبحث الثّاني: مفھوم قاعدة المشقة تجلب التیسیر
  المطلب األّول: شرح ألفاظ القاعدة وبیان معناھا الكلي

  :شرح ألفاظ القاعدة -أ
  .)16(لشّدة والّثقلوا الّصعوبة: ة لغةً المشقّ 

  .)17(عن المعتاد" كان خارجاً  "ما :وھو یضیفون لھا قیداً  الفقھاءَ   أنّ ھ إّال : ھي بالمعنى نفسِ واصطالحاً 
  .)18(، بمعنى سوق الّشيء من موضعٍ إلى آخر -بالضّم والكسر-: من جلب یجلب تجلب

  .)19( بمعنى التّسھیلھو من الیسر ضّد العسر و: لغةً  یسیرالتّ 
  العاّمة. من مقاصدھا عظیمٌ  ومقصدٌ  ،ریعةمن أصول الشّ  یسیر أصلٌ والتّ 

  :)20( ثالثة أقساموھو على 
في  فال یقع ،ھا یسرٌ كلَّ  ریعةَ الشّ  بمعنى أنّ  :ریعةألحكام الشّ  مالزمٌ  عامٌّ  أصليٌّ  رٌ ییست: لاألوّ القسم 

ینِ ٱَوَما َجَعَل َعلَْیُكْم فِى {: قال هللا تعالى ،عن المعتاد أحكامھا ما ھو خارجٌ   وقال، ]78[الحج: }ِمْن َحَرجٍۢ  لدِّ
: » ِ21( »رٌ سْ یُ  ینَ ا الدِّ ذَ ھَ  نَّ إ(.  

یصیر ف فوھذا یكون باعتبار األحوال التي تعرض للمكلّ  ،على األحكام طارئٌ  : تیسیرٌ انيالثّ القسم 
ھو و خصق بھ الرّ فر، وھذا ھو الذي تتعلّ كما في حال المرض والسّ ، علیھ اً شاقّ  العمل الذي في أصلھ یسرٌ 

  .المقصود بالقاعدة
 تداركالتي یرج المخا: تیسیر بالتّدارك: ومعناه التّیسیر الذي یدفع المشاّق الواقعة، بنصب القسم الثّالث

  ، ومن أمثلتھ تشریع الكفّارات، والتّوبة.الخلل بھا
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  :المعنى الكلّي للقاعدة -ب
 خفیف علىفي التّ  ھا تكون سبباً عن المعتاد، فإنّ  الخارجةُ  ةُ ھ إذا حصلت المشقّ : أنّ معنى القاعدة

  .)22( العمل تحت إطاقتھ ى یصیرَ ف حتّ المكلّ 
  المطلب الثّاني: أدلّة قاعدة المشقّة تجلب التّیسیر والقواعد المتفّرعة عنھا

  بلغت مبلغ التواتر. مستفیضةٌ  كثیرةٌ ھذه القاعدة لھا أدلّةٌ  :أدلّة القاعدة -أ
  : أدلّتھا في القرآن منف

ُ ٱیُِریُد  :قولھ تعالى   .]185[البقرة: ْلُعْسرَ ٱَوَال یُِریُد بُِكُم  ْلیُْسرَ ٱبُِكُم  �َّ
ُ ٱیُِریُد وقولھ تعالى:  نُ ٱأَن یَُخفَِّف َعنُكْم ۚ َوُخلَِق  �َّ نَسٰ ا ْإلِ   .]28[النساء: َضِعیفًۭ
ینِ ٱَوَما َجَعَل َعلَْیُكْم فِى  وقولھ تعالى:   .]78[الحج: ِمْن َحَرجٍۢ  لدِّ

ُ ٱَال یَُكلُِّف وقولھ تعالى:    .]286[البقرة: نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَا ۚ  �َّ
  ة:السنّ  فيو

  .)23( »رٌ سْ یُ  ینَ ا الدّ ذَ ھَ  نَّ إِ «: قولھ
ا سئل  وقولھ    .)24(»ةُ حَ مْ السَّ  ةُ یَّیفِ نِ حَ الْ « :قال ؟أي األدیان أحب إلى هللا لـمَّ

  .)25(»ھما ما لم یكن إثماً  اختار أیسرَ إّال  ر رسول هللا بین أمرینیّ ما خُ «رضي هللا عنھا:  عائشة توقال
  . )26( وقد أجمع العلماء على اعتبار ھذه القاعدة

قال الّشاطبي وھو یستدّل على أّن التّكلیَف ال یقع في الّشریعة بما فیھ مشقّةٌ وعنٌت: "اإلجماع على 
یعة رلحصل في الشّ  واقعاً  ارع إلیھ، ولو كانعلى عدم قصد الشّ  وھو یدلّ عدم وقوعھ وجوداً في التّكلیف، 

ثبت  وقد ،ةریعة على قصد اإلعنات والمشقّ ھ إذا كان وضع الشّ عنھا؛ فإنّ  ناقض واالختالف، وذلك منفيٌّ التّ 
  .)27("على ذلك ھةٌ ، وھي منزّ واختالفاً  كان الجمع بینھما تناقضاً  ،یسیرفق والتّ على قصد الرّ  ھا موضوعةٌ أنّ 

 تعتبر قاعدة المشقّة تجلب التّیسیر من أّمھات :المشقّة تجلب التّیسیرالقواعد المتفّرعة عن قاعدة  -ب
  .)28(قواعد الفقھ، وقد عّدھا الّسبكي والّسیوطي ثالثة القواعد الكلّیّة التي ترجع إلیھا مسائل الفقھ

  .)29(ویتّصل بھذه القاعدة قواعد أخرى منھا ما ھو متفّرٌع عنھا، ومنھا ما ھو بمثابة التّقیید لھا
  من القواعد المتفّرعة عنھا:ف

: ووجھ اتّصال ھذه القاعدة بقاعدة المشقّة أّن الّضرورة أرفع أنواع قاعدة الّضرورات تبیح المحظورات
  المشقّة.

: ووجھ اتّصالھا بقاعدة المشقّة أّن الحاجة ھي الحال التي یلحق المكّلف قاعدة الحاجة تنّزل منزلة الّضرورة
  ا یستدعي التّوسعة والتّخفیف عنھ.فیھا مشقّةٌ وَجھٌد، وھذ

: ووجھ اتّصالھا بقاعدة المشقّة، أّن المصیر إلى البدل عند تعّذر قاعدة إذا تعّذر األصل یصار إلى البدل
  األصل تیسیٌر من الّشریعة.

  ومن القواعد التي تعتبر قیداٌ لقاعدة المشقّة تجلب التّیسیر:
قاعدة الّضرورات التي ھي فرٌع عن قاعدة المشقّة وما كان قیدا : وھي قیٌد لقاعدة الّضرورة تقّدر بقدرھا

  للفرع فھو قیٌد لألصل.
  .قاعدة المیسور ال یسقط بالمعسور

  المطلب الثّالث: أقسام المشقّة وبیان شروط اعتبارھا
  :)30( عند أھل العلم على نوعین ةالمشقّ  :أقسام المشقّة -أ
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ت إذ لو اعتبرت لزال ،رعفھذه ال اعتبار لھا في الشّ  ،عنھا العبادة غالباً  ال تنفكُّ  ةٌ : مشقّ لوع األوّ النّ 
ھاد في سبیل الجفا والمروة ومشقة عي بین الصّ ة السّ تاء، ومشقّ كالوضوء بالماء البارد في الشّ  ؛كلیفحكمة التّ 

  .هللا
  على ثالثة أقسام: يوھ ،عنھا العبادة غالباً  تنفكُّ  ةٌ : مشقّ انيوع الثّ النّ 

 ألنّ  ؛خفیف قطعاً للتّ  فھذه موجبةٌ  ،فوس ومنافع األعضاءة الخوف على النّ : كمشقّ شدیدةٌ  ةٌ مشقّ : م األّولالقس
  فس أولى من تعریضھا للفوات من أجل عبادة.النّ  حفظَ 

أس في الرّ  داعٍ وأدنى ص ،في أصبعٍ  كأدنى وجعٍ  ،فاقخفیف باالتّ : فھذه ال توجب التّ خفیفةٌ  ةٌ مشقّ : القسم الثّاني
  ة التي ال أثر لھا.مصالح العبادات أولى من دفع مثل ھذه المشقّ  تحصیلَ  ألنّ 

ھم فیھا لبین أھل العلم في ضبطھا، و : وھذه وقع خالفٌ بین الّشدیدة والخفیفة طةٌ متوسّ  ةٌ مشقّ : القسم الثّالث
  :ثالُث مسالك

حكَمھا، وما كان قریباً من المشقّة دیدة أخذ ة الشّ لمشقّ من ا قریب أي: ما كان قریباً التّ مسلك  :لاألوّ المسلك 
 طریقة العزّ  يوھ وما توّسط المرتبتین تُوقّف فیھ وطُلب الّترجیح بأمٍر خارج ،الخفیفِة أخذ حكَمھا

  .)31(والقرافيّ 
  .)32( وأشار إلى ھذا المسلك المقري في قواعده والعادة،ھا العرف ضابطَ  : أنّ انيالثّ المسلك 

: أنّھ لیس ثّمة ضابطٌ یطّرد؛ ألّن المشاّق تختلف بحسب األشخاص واألعمال واألزمان المسلك الثّالث
  .)33(اطبيوھي طریقة الشّ واألحوال، 

لیس كّل مشقٍّة تكون معتبرةً في التّخفیف، بل ال بّد من  :شروط المشقّة المعتبرة في الّتخفیف -ب
  :)34( وأھّم ھذه الّشروط تحقّق جملةً من الّشروط لتصیر المشقّة جالبة للتّیسیر،

أن تكون المشقّةُ منفّكةً عن العبادة، وفي ھذا یقول المقّري في قواعده: "الحرج الّالزم للفعل ال : أّوالً 
  .)35(یسقطھ"

  أن تكون المشقّةُ خارجةً عن المعتاد.: ثانیاً 
  أن تكوَن حقیقیّةً ال توھّمیّةً. :ثالثاً 

  في أحكام الّشرع.أن یكون لھا شاھٌد من جنسھا : رابعاً 
  أن ال یؤّدي بناء الحكم علیھا إلى تفویت ما ھو أھّم من ذلك.: خامساً 

  الفروق الفقھیّة التي بناھا المالكیّة على قاعدة المشقّة تجلب التّیسیرالمبحث الثّالث: 
  ارةاب الطّھالفروق الفقھیّة التي بناھا المالكیّة على قاعدة المشقّة تجلب التّیسیر في بالمطلب األّول: 

ھذا الفرق نّص علیھ كثیٌر من فقھاء المذھب؛ فقالوا  :الفرق بین الخفّین والعمامة في إباحة المسح -1
  .)36( بجواز المسح على الخّفین دون العمامة

ال یجوز المسح على خماٍر وال عمامٍة، ویجوز الثّاني عشر: "قال القاضي عبد الوھّاب في الفرق 
وفي كال الموضعین المسح على حائٍل دون عضٍو موجوٍد. الفرق بینھما: أّن المشقّةَ المسح على الخفّین، 

  . )37(تلحق في نزع الخّف عند إرادة الوضوء، وال تلحق في نزع العمامة عند مسح الّرأس فافترقا"
ما لم یجز المسح على العمامة والخمار، ویجوز على وإنّ وقال الونشریسي في الفرق الثّامن عشر: "

   .)38("أس، وال تلحق في مسح الرّ عند إرادة الوضوء الحقةٌ  في نزع الخفّ  ةَ المشقّ  ین؛ ألنّ لخفّ ا
ما ھعي علیھما، وظھورُ جالن یقع السّ ا كانت الرّ مَّ ق بینھما فنقول: لَ نا نفرّ على أنّ وقال ابن القّصار: "

زع ة التي تلحق في نجلین للمشقّ خصة في الرّ فجازت الرّ  ...الیدین في غالب الحالوأس أكثر من ظھور الرّ 
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ف عن رفقتھ، واالنقطاع عن العجلة ي إلى التخلّ ھ یؤدّ نزعَ  طھارة، والحاجة إلیھ أكثر؛ ألنّ  ین عند كلّ الخفّ 
أس فكان الفرض فیھ مسح الرّ  یده تحتھا فیمسح رأسھ، ة في أن یدخلَ المشقّ  والعمامة ال تلحق... فرفي السّ 

  .)39("دون العمامة
  ن المسألتین من وجھین: والّشبھ بی

  .)40(: أّن كالًّ من الخفّین والعمامة حائٌل دون العضواألّول
  . )41(: أّن كالًّ من الّرأس والّرجلین شرع فیھما المسح ویسقطان في التیّممالثّاني

ومستندھم في التّفریق: أّن نزَع الخّف عند إرادة الوضوء مما یلحق المكلّف بھ مشقّةٌ، وال مشقّة في 
  نزع العمامة، فاعتبروا الفرق بالمشقّة. 

ولذلك جّوز فقھاء المالكیّة المسح على العمامة إذا شّق نزعھا، وتأّولوا أحادیث المسح على العمامة 
  . )42(على ھذه الحال، أي حال العذر

ي نّص على ھذا الفرق القاض: الفرق بین الدم وسائر النّجاسات في العفو عن یسیره في الّصالة -2
عبد الوھّاب فقال في الفرق الّسادس: " یغسل قلیل النّجاسة وكثیرھا، وال یلزم غسل الّدم والجمیع نجاسة. 

اَن ال یخلو منھ، فلھذا عفي علیھ، ولیس كذلك والفرق بینھما: أّن قلیَل الّدم ال یمكن االحتراز منھ؛ ألّن اإلنس
  . )43(سائر النّجاسات؛ ألنّھ یمكن االحتراز منھا من غیر مشقٍّة تلحق فیھا، فافترقا"

 ظ إالَّ فه ال یمكن االحتراز منھ وال التحّ یسیرَ  جاسات، أنّ بخالف سائر النّ  مَ ودلیلنا على أن الدّ وقال: "
  . )44("أو أنفٍ  أو سنٍّ  أو برغوثٍ  أو بعوضةٍ  ال یخلو في الغالب من دم بثرةٍ  اإلنسانَ  ؛ ألنّ وكلفةٍ  ةٍ بمشقّ 

 فدلّ  ،م المسفوح منھتعالى حرّ  هللاَ  م وسائر األنجاس، وأنّ قد ذكرنا الفصل بین الدّ وقال ابن القّصار: "
لو في غالب ال یخ إلنسانَ ا ة؛ ألنّ  یلحق فیھ المشقّ سفوح؛ لئالَّ مم غیر الما لم یحرّ غیر المسفوح بخالفھ، وإنّ  أنّ 

س حم والعروق، ولین أكلھ في اللّ والبراغیث والبثور وما أشبھ ذلك، ومِ  باب والبقّ ھ الذّ حالھ من أن یصیبَ 
  .)45("كذلك الغائط والبول

  . )46( وجھ الّشبھ بین المسألتین: أّن الجمیَع نجاسةٌ أمرت الّشریعة بالتّوقّي واالحتراز منھا
لكّن أصحاب مالك فّرقوا بین الّدم وسائر النّجاسات فاغتفروا یسیر الّدم في الّصالة دون سائر 

  النّجاسات. 
. فاعتبروا الفرق )47(وعمدتھم في التّفریق: أّن یسیر الّدم یشّق التحّرز منھ بخالف النّجاسات األخرى

  بالمشقّة.
مّمن نّص على الفرق القاضي عبد : ثالفرق بین الجبیرة والخّف في جواز المسح على الحد -3

الوھّاب فقال في الفرق الثّامن: "وال یمسح على الخّفین إالّ من لبسھما بعد كمال الطّھارة، ویمسح على 
الجبائر والعصائب وإن لبسھما على غیر وضوٍء، والجمیع حائٌل دون عضو. الفرق بینھما: أّن الجبائر 

تیاره، وإنّما ھو حسب ما تدعو إلیھ الحاجة، فقد یحتاج إلیھا وھو والعصائب شّدھما لیس بموقوٍف على اخ
على غیر وضوء، وال یمكنھ الّصبر إلى أن یتوّضأ، ولم یعتبر في جواز المسح علیھا أن یكون لبسھما على 
طھر، ولیس كذلك الخفّان، ألّن لبَسھما موقوف على اختیاره، ألنّھ ال ضرورة تدعو إلى لبسھما وھو على 

  .)48(وضوء كذلك، فافترقا"غیر 
 :فرقالجبیرة، وال ال یشترط ذلك في شدّ ونّص علیھ العدوي في حاشیتھ على ضوء الّشموع فقال: "و

فال یمكنھ إیصال الماء إلى الجرح، بخالف  وقد یأتیھ وھو محدثٌ  ال اختیار لھ فیھ، ضروريٌّ  أمرٌ  الجبیرةَ  أنّ 
  .)49("اختیاري ھ ال ضرورة لھ فیھ بل أمرٌ لبس الخف فإنّ 
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  .)50( وجھ الّشبھ بین المسألتین: أّن كّالً من الخّف والجبیرة حائٌل دون العضو المأمور غسلھ
غیر أّن فقھاء المالكیّة فّرقوا بین الخّف والجبیرة في اشتراط اللبس على الطّھارة، فقالوا ال یمسح على 

فال یشترط في جواز المسح علیھا أن تلبس على  الخفّین إالّ إذا لبسھما على طھارة ٍكاملٍة، أّما الجبیرة
  .)51(طھارة

ومستند الفرق عندھم المشقّة؛ ألّن لبَس الخفِّ موقوٌف على اختیار المكلّف فال مشقّة في إلزامھ 
بالطّھارة قبل الّلبس، بخالف الجبیرة فإّن لبسھا یقع ضرورة، فقد یضطّر إلى شّدھا وھو على غیر طھارة، 

  .)52( وء لشّق علیھ ذلكفلو ألزم بالوض
  .)53( ومن معاني الفرق عندھم أیضاً: أّن البَس الخّف مأموٌر بخلعھ في الجنابة بخالف الجبیرة

  الةصّ في باب ال تجلب التّیسیر الفروق الفقھیّة التي بناھا المالكیّة على قاعدة المشقّةالمطلب الثّاني: 
مّمن نّص على ھذا الفرق ابن بشیر : بعذر المطرالفرق بین الظھرین والعشاءین في إباحة الجمع  -1

 إّال  ف فیھالتصرّ  یختص بوقت یقلّ  والعشاءَ  المغربَ  ألنّ  ؛ق في نصوص المذھبرِّ وفُ التنّوخي فقال: "
ھر والظّ  .ةٌ ف فیھ وال تدرك بھ مشقّ التصرّ  فجاز مع وجود العذر تحصیلھا في وقت یخفُّ  ،إلدراك الجماعة

  .)54("بذلك والعصر ال تختصّ 
وھذا ھو المشھور من مذھب مالٍك وھو الذي علیھ المتأّخرون من أصحابھ أّن الجمَع بعذر المطر 

  .)55(یختّص بالعشاءین دون الظّھرین
ووجھ الّشبھ بین المسألتین: أّن كّالً من الظّھرین والعشاءین شرع الجمع بینھما للنّسك والّسفر والمرض 

  والخوف. 
ا إلى الّتفریق بینھما لجملة من التّعلیالت من أخّصھا أّن الجمَع إنّما شرع غیر أّن فقھاء المذھب ذھبو

رفعاً للحرج، ودفعاً للمشقّة، والمشقّة إنّما تكون في اللّیل دون النّھار؛ ألّن اللّیل محّل الّسكون بخالف النّھار 
  .)56(فھو مظنّة انتشار النّاس وسعیھم في معاشھم 

ھار نّ ھ بالتَ مشقّ  أنّ مع صّرح بھ كثیٌر من أصحاب مالك، قال الباجي: "... وتعلیل ھذا الفرق بالمشقّة 
  .)57("یلمع ظالم اللّ  رٌ وذلك متعذّ  ،یني الطّ ھار ما یستعین بھ على المشي وتوقّ لھ من ضوء النّ  ألنّ  ؛أخفّ 

 النتفاءھر والعصر بعذر المطر ال یجوز بین الظّ  الجمعَ  المشھور من المذھب أنّ وقال ابن بزیزة: "
   .)58("ة أو قبلھا في ذلك الوقت بخالف المغربینمعنى المشقّ 

ھر والعصر لعدم بین الظّ  المنصوص اختصاص الجمع بالمغرب والعشاء الوقال أحمد میارة: "
  . )59("ة فیھما غالباً المشقّ 

المشھور من مذھب مالك : الفرق بین صالة الكسوف وصالة الخسوف في مشروعیة الجماعة -2
  . )60(ال یشرع التّجمیع لصالة خسوف القمر على خالف كسوف الّشمسأنّھ 

ووجھ الّشبھ بینھما: أّن كال الّصالتین شرعتا النكساف النیّرین والنبّي جمع بینھما في قولھ: "فافزعوا 
  .)61(إلى الّصالة"

  وعلّلوا الفرق بجملة من التعلیالت منھا: 
قام الّدلیل على مشروعیّة الجماعة فیھ، والّدلیل إنّما ورد في  أّن األصل في النوافل عدم التّجمیع إّال ما

  . )62(الكسوف
  .)63( أّن العمَل جرى على ترك الجماعة في الخسوف

  .)64(أنّھا تكون لیًال فلو ندب النّاس للتجمیع لھا للحقھم بذلك حرٌج ومشقّةٌ 
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ن لیًال ھا تكوألنّ عبد الوھّاب: " وتعلیل الفرق بالمشقّة صّرح بھ كثیٌر من فقھاء المذھب. قال القاضي
   .)65("مسالشّ  ة في االجتماع لھا، وبھذا فارقت كسوفَ في وقت تلحق المشقّ 

ماع لھا في االجت المشقةُ  اسَ  لیًال فتلحق النّ القمر ال یكون إّال  خسوفَ  ألنّ وقال ابن یونس الصقلّي: "
   .)66("الشمس ففارقت خسوفَ 

ة قّ فون الخروج لیًال؛ لمشكلّ وال یُ  ،ونھا في بیوتھمیصلّ  اسَ النّ  المذھب أنّ والمعروف من وقال اللّخمي: "
  . )67("ذلك علیھم

ّن لھا فلم تسّن كما سُ  والخروجُ  حضوُرھا نیاًما فیشقُّ  اسَ قد تدرك النّ  لیلیّةٌ  ھا آیةٌ وألنّ وقال المازري: "
  . )68("مسالشّ  كسوفُ 

مّمن نّص على ھذا الفرق القاضي عبد : إلى غیر القبلةالفرق بین الّسفینة والّدابة في التنفّل  -3
الوھّاب فقال: "قال ابن عبد الحكم: ال یتنّفل في الّسفینة إلى غیر القبلة، ویتنفّل على الّدابّة إلى غیر القبلة، 

لقبلة، وذلك ا والكّل نافلة. الفرق بینھما: أّن الّدابّة ال یمكن تحویلھا إلى القبلة، وال یمكنھ أیضا أن یستدیر إلى
معلوٌم مشاھد، والّسفینة یقدر أن یستدیَر إذا دارت إلى غیر القبلة، فلم توجد الّضرورة في الّسفینة كما وجدت 

  .)69(على الّدابّة، فلذلك افترقا"
  .)70(وقال خلیل: "والفرق على المشھور بین الّسفینة والّدابّة، إمكان الّدوران في الّسفینة"

شرطَ استقبال القبلة ال یسقط  لّروایتین عنھ، وھو المشھور في المذھب إلى أنّ ذھب مالٌك في إحدى ا
  .)71(عن المتنفّل في الّسفینة بخالف المتنفّل على الّدابّة 

  .)72(ووجھ الّشبھ بینھما: أّن كالًّ من المسافر على الّسفینة والّدابة متنفٌّل محمول 
الّدابّة یشّق علیھ استقبال القبلة بل قد یتعّذر علیھ ذلك إذا كانت ومأخذ الفرق عندھم: أّن المتنفَّل على 

وجھتھ إلى غیر القبلة، أّما المتنفل على الّسفینة فال یشّق علیھ ذلك إذ یمكنھ استقبال القبلة بدورانھ إذا انحرفت 
  .)73(الّسفینة عن جھة القبلة

لحكم: ما قال ابن عبد اوإنّ ل الونشریسي: "وتعلیل الفرق بالمشقّة صّرح بھ كثیٌر من فقھاء المذھب، قا
 رٌ فینة متیسّ ي السّ ف االستقبالَ  ابة إلى القبلة وغیرھا؛ ألنّ  إلى القبلة، ویتنفل على الدّ فینة إّال ال یتنفل في السّ 

   .)74("رٌ أو متعسّ  رٌ ة متعذّ ابّوعلى الدّ 
ورانھ لجھة ر استقبالھ بدلتیسّ لھ صوب سفره كالفرض فینة یمنع تنفّ راكب السّ  أي إنّ وقال الخرشي: "

  . )75("القبلة إذا دارت عنھا مع إمكانھ
وقال اللّخمي: "قال في المختصر: ال یتنفّل في الّسفینة إّال إلى القبلة، وأجاز ابن حبیٍب أن یتنّفل على 

  .)76(حالھ، واألّول أحسن، وال مشقّة في ذلك بخالف الّدابّة"
وسیلة یمكن للمصّلي االستدارة فیھا إلى القبلة بغیر مشقّة فإنّھا تأخذ قلت: وقیاس ھذا الفرع أّن كّل 

  حكم الّسفینة.
  خاتمة:

  في ختام ھذا البحث یمكن استظھار جملة من النّتائج:
قد ظھر جلیا من خالل النّماذج التّطبیقیّة التي تّم عرضھا، أثر قاعدة "المشقّة تجلب التّیسیر" في الفروق  -1

 اعتبار فقھاء المالكیّة لمبدأ رفع الحرج في الّتفریق بین المسائل المتشابھة في الّصورة. الفقھیّة، ومدى
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وتبیّن أیضا أّن قاعدةَ "المشقّة تجلُب التّیسیر" وإن كانت معتبرةً عند كافّة الفقھاء، إّال أنّھم یختلفون في  -2
ى تّرجیح بین األدلّة، وبعضھا راجٌع إلبناء الفروع علیھا، ألسباٍب بعضھا یرجع إلى طرائق االستدالل وال

  اختالفھم في ضابط المشقّة التي تستدعي التّخفیف.
 یالً مناسباً تحص لتحصیل الحكم الّشرعيّ  الفقھيّ استصحاب القواعد في النّظر  ّي للفقیھرورضّ من ال ھأنّ  -3

یتّصل من جھة بقواعد الّشریعة الحاكمة للنّصوص وینسجم من جھٍة أخرى مع مقاصدھا في تشریع 
  األحكام.

المطالبة عند إبداء الفرق ال یصّح أن یقتصر على الّدلیل المعیّن، لكون الفرق لھ معتبراٌت عّدة،  أّن سؤالَ  -4
  من الوھم لبعض النّاظرین في كالم الفقھاء. ومنھا القاعدة الفقھیّة. وھذا الملحظ كفیٌل إلزالة ما یعرض

  وال یفوتني ھنا أن أشیر إلى بعض التوصیات المّتصلة بالموضوع تتمیما لھذه الورقة البحثیة. ومن ذلك: 
ضرورة العنایة بموضوع أثر القواعد الفقھیّة في تحصیل الفروق، ال سیما القواعد الخمس الكلیة التي  -1

  رھا.أجمع العلماء على اعتبا
االھتمام بالجانب التّأصیلي لعلم الفروق الفقھیة ال سیما عالقتھ بالعلوم األخرى كعلم أصول الفقھ، وعلم  -2

  التخریج الفقھي.
  ومن الموضوعات التي أحسب أنھا بحاجة إلى دراسة متخصصة وموسعة:

 .األسباب الموجبة لالختالف في الفرق الفقھي إثباتا ونفیا 
  الفقھي.مستند الفرق 
 .القواعد األصولیّة وأثرھا في الفروق الفقھیّة  
 .مراعاة قصد الّشارع وأثره في تحصیل الفروق الفقھیّة  
 .(دلیل االستحسان مثالً ودلیل المصلحة) األدلّة المختلف فیھا وأثرھا في الفروق الفقھیّة  
تھاد ري البحث الفقھي، وینّمي ملكة االجتوظیف علم الفروق الفقھیّة في المسائل المستجّدة، فإّن ھذا مّما یث -3

  للباحث في مسائل الّشریعة. 
وأخیرا فإّن ھذا البحث وإن جرى في إطار مذھب مالك رحمھ هللا إّال أّن استصحاَب القواعد في النّظر 

رم أن جالفقھّي، واعتبارھا مناطاً من مناطات الّتفریق بین المسائل مسلٌك شائٌع عند أئّمة الفقھ والفتوى، ال 
كان بناؤھم للفقھ بناًء محكماً تتّصل فیھ الفروع بأصولھا، وتنضوي فیھ الجزئیات تحت قواعدھا، وتنكشف 

  بھ مآخذ الفرق وتتبیّن بھ معاقد الجمع، وتلوح من خاللھ أسرار التّشریع وِحكمھ.
  الحات.  وإلى ھنا ننتھي إلى ما قصدنا إلیھ في ھذا البحث والحمد � الذي بنعمتھ تتّم الصّ 
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ھـ)، أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقیق: عمر حسن 684)، أحمد بن إدریس، القرافي (470، بدون سنة نشر، (ص2ط: 

  ).1/65م)، (2003ھـ / 1424، (1القیام، مؤّسسة الّرسالة ناشرون، ط: 
  ).10/299محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب ( ینظر: )3(

ھـ)، الكافیة في الجدل، فوقیة حسین محمود، مطبعة عیسى الحلبي وشركاه _ القاھرة، 478عبد الملك بن عبد هللا، الجویني ( )4(
  ).298م). (ص1979ھـ / 1399ط: بدون، (

یة الوصول في درایة األصول، صالح بن سلیمان الیوسف وسعد ھـ)، نھا715محمد بن عبد الرحیم، صفي الدین الھندي ( )5(
  ).8/3469م)، (1996ھـ / 1416، (1بن سالم السویح، المكتبة التجاریة بمكة المكّرمة، ط: 

، 1ھـ)، منھاج الوصول إلى علم األصول، محّمد شعبان إسماعیل، دار ابن حزم، ط: 691عبد هللا بن عمر، البیضاوي ( )6(
  ).216م)، (ص2008ھـ / 1429(

ھـ)، اإلحكام في أصول األحكام، تحقیق: عبد الرّزاق عفیفي، دار الّصمیعي، 631علي بن أبي علي، اآلمدي ( ینظر: )7(
  ).125/ 4م)، (2003ھـ / 1424، (1الّریاض، ط: 

لّدیب، دار األنصار، ا ھـ)، البرھان في أصول الفقھ، تحقیق: عبد العظیم478عبد الملك بن عبد هللا، الجویني ( ینظر: )8(
  ).1068/ 2، بدون سنة نشر. (2القاھرة، ط: 

ھـ)، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول، دار الفكر، ط: بدون، 684أحمد بن إدریس، القرافي ( )9(
  ).313م)، (ص2004ھـ/1424(

  ).13/522)، ابن منظور، لسان العرب (4/442أحمد بن زكریاء، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة ( ینظر: )10(
ھـ)، اإلبھاج في شرح المنھاج، أحمد 771ھـ)، وولده عبد الوھاب تاج الدین السبكي (756علي بن عبد الكافي السبكي ( )11(

لة دكتوراه من جامعة أّم القرى بمّكة المكّرمة، دار جمال الّزمزمي/ نور الّدین عبد الجبّار صغیري، أصل الكتاب: رسا
  ).2/72م)، (2004ھـ / 1424، (1البحوث للّدراسات اإلسالمیّة وإحیاء التّراث، ط: 

ھـ)، األشباه والنّظائر في قواعد وفروع فقھ الّشافعیّة، خالد عبد الفتّاح شبل، 911عبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطي ( )12(
  ).7م)، (ص2011ھـ / 1433دون، (دار الفكر، ط: ب

ھـ)، مقّدمة تحقیق إیضاح الّدالئل في الفرق بین المسائل، أطروحة دكتوراه من قسم 1423عمر بن محمد السبیل ( )13(
  ).16ھـ)، (ص1431، (1الّدراسات العلیا الّشرعیة بجامعة أّم القرى، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ط: 

  ).25م)، (ص1998ھـ/ 1419، (1احسین، الفروق الفقھیّة واألصولیّة، مكتبة الّرشد، ط: یعقوب الب )14(
ھـ)، التعریفات، محّمد صّدیق المنشاوي، دار الفضیلة، ط: بدون وبدون سنة نشر، 816علي بن محمد، الجرجاني ( )15(

  ).143(ص
واھر القاموس، مصطفى حجازي، مطبعة ھـ)، تاج العروس من ج1205محمد بن محمد، المرتضى الزبیدي ( ینظر: )16(

  ).25/511حكومة الكویت، ط: بدون وبدون سنة نشر، (
، روتبیوالتوزیع، محّمد رواس قلعھ جي/ حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، دار النّفائس للطّباعة والنّشر  ینظر: )17(

  ).325م)، (1988ھـ / 1408، (2لبنان، ط: 
  ).2/166مرتضى الزبیدي، تاج العروس (محمد بن محمد، ال ینظر: )18(
  ).14/458المصدر نفسھ ( ینظر: )19(
أشار إلى ھذا التّقسیم یعقوب الباحسین في كتابھ قاعدة المشقّة تجلب التیسیر دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة، مكتبة الّرشد،  )20(

  ).417م) فانظره في الباب الرابع (ص2016ھـ/ 1437، (3المملكة العربیّة السعودیة، ط: 
  ) من حدیث أبي ھریرة.5034(ح/ رقم:  أخرجھ النّسائي في كتاب اإلیمان وشرائعھ، باب الّدین یسر، )21(
م). 1991ھـ/1411، (1ھـ)، درر الحّكام في شرح مجلّة األحكام، فھمي الحسیني، دار الجیل، ط:1353علي حیدر ( ینظر: )22(

  ).26)، یعقوب الباحسین، قاعدة المشقة تجلب التیسیر دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة (ص1/35(
  .سبق تخریجھ )23(
  ).2107، (ح/ رقم: حمد في المسند، مسند عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب عن النبي أخرجھ أ )24(
)، ومسلم في كتاب الفضائل، 6776أخرجھ البخاري في كتاب الحدود، باب إقامة الحدود واالنتقام لحرمات هللا (ح/ رقم:  )25(

  ).2327لآلثام واختیاره من المباح، أسھلھ وانتقامھ � عند انتھاك حرماتھ (ح/ رقم: باب مباعدتھ 
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  ).218یعقوب الباحسین، قاعدة المشقّة تجلب التیسیر دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة (ص ینظر: )26(
ھـ 1417، (1ھـ)، الموافقات، أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط: 790إبراھیم بن موسى، الشاطبي ( )27(

  ).2/212م)، (1997/ 
، 1ھـ)، األشباه والنّظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: 771عبد الوھاب بن تقي الدین، السبكي ( ینظر: )28(

  ).102)، عبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطي، األشباه والنّظائر (ص1/49م)، (1991ھـ/1411(
ھـ/ 1416، (4محمد صدقي آل بورنو، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلّیّة، مؤسسة الرسالة، بیروت_ لبنان، ط:  ینظر: )29(

األربعة، دار الفكر،  وما بعدھا)، محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب 230م)، (ص1996
وما بعدھا)، محّمد عثمان شبیر، القواعد الكلّیّة والضوابط الفقھیّة، دار النفائس،  1/272م)، (2006ھـ/1427، (1دمشق، ط: 

  وما بعدھا). 213م)، (ص2007ھـ/ 1428، (2األردن، ط: 

، قواعد األحكام في مصالح األنام، نزیھ كمال ھـ)660ینظر في تقسیم المشاق وبیان أنواعھا/ عّز الدین بن عبد الّسالم ( )30(
)، أحمد بن إدریس، القرافي، الفروق 2/13م)، (2000ھـ/1421، (1حّماد وعثمان جمعة ضمیریة، دار القلم، دمشق، ط: 

ھـ)، قواعد الفقھ، محمد 759)، عبد هللا بن محمد، المقري(1/511)، إبراھیم بن موسى، الّشاطبي، الموافقات (1/281(
)، عبد الرحمن بن أبي بكر، الّسیوطي، 126م)، (ص2014ھـ/1435، (1ردابي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط: الد

  )108األشباه والنّظائر (ص
  ).1/282)، أحمد بن إدریس، القرافي، الفروق (2/14عز الدین بن عبد السالم، قواعد األحكام ( ینظر: )31(
  ).127اعد الفقھ (صعبد هللا بن محمد، المقري، قو ینظر: )32(
  ).1/484إبراھیم بن موسى، الشاطبي، الموافقات ( ینظر: )33(
  وما بعدھا) 36ینظر ھذه الشروط عند یعقوب الباحسین، قاعدة المشقّة تجلب التیسیر دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة (ص )34(
  ).126عبد هللا بن محمد، المقري قواعد الفقھ (ص )35(

ھـ)، عیون األدلّة في مسائل الخالف بین علماء األمصار، عبد الحمید بن سعد بن 397علي بن عمر، ابن القّصار( ینظر: )36(
)، عبد الوھّاب بن علي، 3/1306م)، (2006ھـ/1426، (1ناصر السعودي، جامعة اإلمام محّمد بن سعود اإلسالمیّة، ط: 

ھـ/ 1420، (1خالف، الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، ط: ھـ)، اإلشراف على نكت مسائل ال422القاضي البغدادي (
  ).1/120م)، (1999

  ).86عبد الوھّاب بن علي، القاضي البغدادي، الفروق الفقھیّة (ص )37(
ھـ)، عّدة البروق في جمع ما في المذھب من الجموع والفروق، حمزة أبو فارس، دار 914أحمد بن یحي، الونشریسي ( )38(

  ).88م)، (ص1990ھـ/ 1410، (1وت، لبنان، ط: الغرب اإلسالمي، بیر
  ).1256 -3/1255علي بن عمر، ابن القصار، عیون األدلّة ( )39(

ھـ)، الفروق الفقھیّة، محمود سالمة الغریاني، دار البحوث للّدراسات 422عبد الوھّاب بن علي، القاضي البغدادي ( ینظر: )40(
  ).86م)، (ص2003ھـ/ 1424، (1اإلسالمیّة وإحیاء التّراث، ط: 

ھـ)، االستذكار الجامع لمذاھب فقھاء األمصار وعلماء األقطار فیما تضّمنھ 463یوسف بن عبد هللا، ابن عبد البّر ( ینظر: )41(
 ،الموطّأ من معاني الّرأي واآلثار وشرح ذلك كلّھ باإلیجاز واالختصار، تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي، دار قتیبة، دمشق

  ).2/219م). (1993ھـ/1414، (1، ط: دار الوعي مصر
ھـ)، 1317، (2ھـ)، شرح مختصر خلیل، المطبعة الكبرى األمیریة، مصر، ط: 1101محمد بن عبد هللا، الخرشي ( ینظر: )42(

ھـ)، شرح التّلقین، محّمد مختار السالمي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، 536)، محمد بن علي، المازري (1/201(
  ).1/320م)، (1997، (1ط: 

  ).80عبد الوھّاب بن علي، القاضي البغدادي، الفروق الفقھیّة (ص )43(
  ).1/282عبد الوھّاب بن علي، القاضي البغدادي، اإلشراف () 44(
  ).2/990علي بن عمر، ابن القصار عیون األدلّة ( )45(
  ).80عبد الوھّاب بن علي، القاضي البغدادي، الفروق الفقھیّة (ص ینظر: )46(
  ).1/107)، محمد بن عبد هللا، الخرشي، شرح مختصر خلیل (1/259محمد بن علي، المازري، شرح التلقین ( ینظر: )47(
  ).82عبد الوھّاب بن علي، القاضي البغدادي الفروق الفقھیّة (ص )48(
محمود ولد محّمد  ھـ)، ضوء الشموع شرح المجموع مع حاشیة العدوي، محّمد1232محّمد بن محمد، األمیر المالكي ( )49(

  )1/230م)، (2005ھـ/1426، (1األمین المسومي، دار یوسف بن تاشفین/ مكتبة اإلمام مالك، ط: 
  3/1344علي بن عمر، ابن القصار، ابن القّصار، عیون األدلّة  ینظر: )50(
  ).1/201محمد بن عبد هللا، الخرشي، شرح مختصر خلیل ( ینظر: )51(
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ھـ)، شرح منح الجلیل على مختصر العالّمة خلیل، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط: 1299محّمد بن أحمد، عّلیش ( ینظر: )52(

ھـ)، روضة المستبین في شرح التلقین، عبد 673)، عبد العزیز بن إبراھیم ابن بزیزة (1/163م)، (1984ھـ/1404، (1
  ).1/273م)، (2010ھـ/1431، (1اللّطیف زكاغ، دار ابن حزم، ط: 

  ).3/1344علي بن عمر، ابن القصار، ابن القّصار، عیون األدلّة ( ینظر: )53(
 ،ھـ)، التّنبیھ على مبادئ التّوجیھ، محّمد بلحسان، دار ابن حزم، بیروت536إبراھیم بن عبد الصمد، ابن بشیر التنوخي ( )54(

  ).2/529م)، (2007ھـ/1428، (1لبنان، ط: 
، 1ھـ)، التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب، أبو الفضل الّدمیاطي، دار ابن حزم، ط: 776خلیل بن إسحاق ( ینظر: )55(

)، محمد بن أحمد، ابن عرفة 2/70)، محمد بن عبد هللا، الخرشي، شرح مختصر خلیل (1/512م)، (2013ھـ/1432(
  ).1/370الكتب العربیّة، ط: بدون، وبدون سنة نشر، (ھـ)، الحاشیة على الشرح الكبیر للدردیر، دار إحیاء 1230الدسوقي (

عبد الوھّاب بن علي، القاضي البغدادي، المعونة على مذھب أھل المدینة، محّمد حسن الّشافعّي، دار الكتب العلمیّة،  ینظر: )56(
  ).1/128م)، (1998ھـ/1418، (1بیروت، لبنان، ط: 

  ).1/257ھـ)، (1332، (1رح الموطأ، مطبعة الّسعادة، ط: ھـ)، المنتقى ش474سلیمان بن خلف، الباجي ( )57(
  ).1/389عبد العزیز بن إبراھیم، ابن بزیزة، روضة المستبین ( )58(
ھـ)، الدّر الثّمین والمورد المعین شرح الّضروري من علوم الّدین، عبد هللا المنشاوي، دار 1072محمد بن أحمد، میارة ( )59(

  ).297م)، (ص2008ھـ/1429الحدیث، القاھرة، ط: بدون، (
)، 1/243م)، (1994ھـ/1415، (1ھـ)، المدّونة، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط: 179مالك ابن أنس ( ینظر: )60(

ھـ)، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، زكریّا عمیرات، دار عالم الكتب، ط: بدون، 954محمد بن محمد، الحطّاب (
  ).2/576ل بن إسحاق، التّوضیح ()، خلی2/514وبدون سنة نشر، (

  ).2/651إبراھیم بن عبد الصمد، ابن بشیر التنوخي، الّتنبیھ على مبادئ التّوجیھ ( ینظر: )61(
  ).1/350عبد الوھّاب بن علي، القاضي البغدادي، اإلشراف ( ینظر: )62(
ھـ)، 2012، (4ھـ)، الّذخیرة، محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط: 684أحمد بن إدریس، القرافي ( ینظر: )63(

)2/430.(  
  ).2/576خلیل ابن إسحاق، التّوضیح شرح مختصر ابن الحاجب ( ینظر: )64(
  ). 1/184عبد الوھّاب بن علي، القاضي البغدادي، المعونة على مذھب أھل المدینة ( )65(
في رسائل دكتوراه (معھد  ھـ)، الجامع لمسائل المدّونة، مجموعة باحثین451د بن عبد هللا، ابن یونس الصقلي (محم )66(

، 1البحوث العلمیّة وإحیاء الّتراث اإلسالمّي، جامعة أّم القرى)، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، لبنان، ط: 
  ). 3/932م). (2013ھـ/1434(

، 1قطر، ط: ، ھـ)، التّبصرة، أحمد عبد الكریم نجیب، وزارة األوقاف والّشؤون اإلسالّمیة478محمد، اللخمي (علي بن  )67(
  ).2/615م)، (2011ھـ/1432(

  ).1100 -1/1099محمد بن علي، المازري، شرح التّلقین ( )68(
  ).90 -89عبد الوھّاب بن علي، الفروق الفقھیّة (ص )69(
  ).1/301خلیل بن إسحاق التّوضیح ( )70(
)، 1/432)، إبراھیم بن عبد الصمد، ابن بشیر التنّوخي، التّنبیھ على مبادئ التّوجیھ (1/210مالك بن أنس، المدّونة ( ینظر: )71(

  ).1/301خلیل بن إسحاق، التّوضیح (
  ).90عبد الوھّاب بن علي، القاضي البغدادي، الفروق الفقھیّة (ص ینظر: )72(
)، محمد بن علي، المازري، شرح التّلقین 2/755محمد بن عبد هللا، ابن یونس الصقلي، الجامع لمسائل المدّونة ( ینظر: )73(

  ).1/270)، سلیمان بن خلف، الباجي، المنتقى (1/490(
  ).113أحمد بن یحي، الونشریسي عّدة البروق (ص )74(
  ).1/582محمد بن عبد هللا، الخرشي، شرح مختصر خلیل ( )75(
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   :الملخص
اس������تعراض أقس������ام العبادات  تموص������وره في عبادة الحج فقد  ،وأنماطھ ،ھ�ذا المقال متعلق بعرض التنوع

فیھ لتنوع ا عملي، ومقص���دفي الحج كمثال تطبیقي التنوع الموجود  تناولباعتبارات متنوعة عند فقھاء اإلس���الم، ثم 
على أربعة أقس������ام على جھة اإلجمال بدءا من المواقیت الزمانیة والمكانیة التي ھي أس������باب إلقامة العبادة، ویلیھا 

 تنوعال اص���دبمقالتنوع في ص��فة ذات الحج، ثم التنوع في األعمال التي یقوم بھا الحاج إلى بیت هللا الحرام، وانتھاء 
  الحج.أعمال الواقعة في 

وخلص المقال إلى جملة من النتائج أھمھا: أن الش���ریعة اإلس���المیة جاءت بالتنوع في العبادات جمیعھا، وأن 
، وأن تنوع أعمال الحج األص�����ل فیھا ش�����تمل على مص�����الح الدین والدنیاالملتنوع لالحج من أكثر العبادات الجامعة 

  ي العبادات یعین على المفاضلة عند التزاحم أو القیام بما ھو أوفق للنفس.، وأن حقیقة التنوع فمتابعة النبي 
  أنماط التنوع. ؛مقاصد الحج ؛الحج ؛العبادة ؛: مقاصد التنوعالكلمات المفتاحیة

Abstract: 
           The present study attempts to display diversity, patterns and forms in the worship of 
pilgrimage. Sections of worship have been reviewed with various considerations among Islamic 
jurists. As a practical example, it has been dealt with the diversity found in pilgrimage and the 
purpose of its diversity, divided into four sections on the whole. Firstly, the researcher started 
with temporal and spatial timings that are the reasons for establishing worship, followed by the 
diversity in the attribute of pilgrimage, then the diversity in what the pilgrim performs to the 
Sacred House of God, and ending with the purposes of diversity that occurs in pilgrimage actions.  

Based on the findings, it can be concluded that a number of important results indicated 
that Islamic law brought diversity in all acts of worship. Pilgrimage is one of the most 
comprehensive acts of worship for diversity that includes religious and worldly interests. The 
diversity of the acts of pilgrimage is basically to follow the Prophet’s tradition; and the essence 
of diversity in worship helps to differentiate when crowding or doing what is best for oneself. 
Keywords: purposes diversity; worship; pilgrimage; pilgrimage purposes; diversity patterns 
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  المقدمة
  .الحمد � والصالة والسالم على من بُعث رحمة للعالمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما بعد

دنیة، ومالیة ومركبة منھما ولكل عبادة منھا ومختلفة من ب ،فإنَّ هللا عز وجل شرع العبادات متنوعة
  جنس تحتھ أنواع، فالصالة أنواع، والزكاة أنواع، والصوم أنواع، والحج أنواع. 

السنة النبویة أولت عنایة كبیرة في إبراز أنماط التنوع على أوجھ وبإعمال النظر في العبادات نجد أنَّ 
اختالف أحوال وكذلك مراعاة   ھا، أو زمانھا، أو مكانھا،كثیرة سواء ما یكون في صفاتھا، أو كیفیة أدائ

المكلفین، جُل ھذه األنماط منھا المأمور بھ أثناء القیام بأداء العبادة إما على سبیل الوجوب أو الندب، ومنھا 
  ما یكون مالزما للعبادة ذاتھا كالمشقة.

  أھمیة الموضوع:
  فإذا علمھ المسلم سعى في تحصیل مصالحھ. المسلم بحاجة لمعرفة التنوع في العبادات، أنَّ -1
  التنوع في العبادات من الموضوعات المتكررة في حیاة األفراد لذلك یحسن معرفتھ.  أنَّ -2

حدد الدراسة بتقدیم تطبیق عملي في عبادة نأن نا موضوع تنوع العبادات رأیفي وألجل ھذه األھمیة 
  التنوع وأنماطھ. مقاصد  ابین فیھنالحج العظیمة التي أمر هللا تعالى بھا عباده، 

  اختیار الموضوعأساب 
ار التنوع في الحج مجال للدراسة، فضائلھ الكثیرة وأجوره عظیمة، ضف إلى ذلك أنھ من یختإوسبب 

وع من فاألعمال البدینة في الحج تحصل بن: العبادات المركبة، فھو من أجل العبادات البدنیة والمالیة والقلبیة
ب وتحمل السفر البعید، والمالیة تكون ببذل المال على الزاد والراحلة والقلبیة تكون باإلخالص المشقة والتع

  .الصبر والشكر، والتضرع إلى هللا عز وجل وغیرھاو  واإلنابة والتوبة،
 إشكالیة الموضوع:

  :حاول في ھذا المقال اإلجابة على األسئلة اآلتیةنوس    
  ؟   مقاصدهالموجود في عبادة الحج؟ وما  أنماطھوما  ما المقصود بالتنوع في العبادات؟ 

  مقدمة ومطلبین وخاتمة.  فيخطة ال انتظمتلإلجابة عن ھذه التساؤالت 
  

  فیھا أھمیة الموضوع وأسباب اختیار الموضوع. ناأبرز المقدمة
   اإلطار المفاھیميالمطلب األول: 

  : تعریف التنوع والعبادات لغة واصطالحا الفرع األول
  : تعریف الحج لغة واصطالحافرع الثانيال

  : فضائل الحج ومقاصده الفرع الثالث
  الحج ة عبادالتنوع في وأنماط مقاصد  اني:المطلب الث

  : التنوع باعتبار صفات وأنماط العبادات  الفرع األول
  : تنوع العبادات باعتبار أعمال الحج الزمانیة والمكانیة الفرع الثاني
    د التنوع في عبادة الحج: مقاصالفرع الثالث

  .فیھا نتائج البحثسجلنا الخاتمة: 
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   المطلب األول: اإلطار المفاھیمي
واالصطالحي لمصطلحات الموضوع وھي التنوع والعبادة،  ،اللُّغويّ نتناول في ھذا المطلب التعریف 

ائلھ ومقاصده من فض ثم نذكر تقسیمات لتنوع العبادات باعتبارات مختلفة، ثم التعریف بالحج ونذكر مجموعة
  الشرعیة. 

 ا:الفرع األول: تعریف التنوع والعبادات لغة واصطالح
: والضرب من الشيء أو الثاني: طائفة من الشيء، واألوللھ معنیان: لتنوع ا :اللَُّغةفي  التنوع-أ

  الصنف من الشيء.
َع: ) رحمھ هللا: "ھـ395 تقال ابن فارس ( تَُدلُّ َعلَى طَائِفٍَة  إِْحَداھَُماَعْیُن َكلَِمتَاِن، النُّوُن َواْلَواُو َوالْ َنوَّ
 .)1(َضْرٌب ِمَن اْلَحَرَكةِ" َوالثَّانِیَةُ ِمَن الشَّْيِء ُمَماثِلٍَة لَھُ، 

مصدر، والنَّْوُع أََخصُّ ِمَن الِجنس، َواْلَجْمُع أَنواٌع، قَلَّ أَو كثُر، َوھَُو الضْرُب ِمَن الشَّْيِء،  والتنوع
  .)2(ضرب من الشيء وكل صنف من الثیاب والثمار وغیر ذلك وھو كل 
  والتنوع في عرف أھل المنطق:  في االصطالح: التنوع-ب

بالعدد في إال تختلف ال أشیاء على یحمل كلي النوع: ) رحمھ هللا: "ھـ505 تأبوحامد الغزالي ( عرفھ-1
 .)3(جواب ما ھو؟"

) رحمھ هللا: "كون الشيء متعدداً ومتفقاً في ھـ1425 تاني (منھ ما عرفھ بھ حبنكة المید وأوضح-2
  .)4(الحقیقة"

نا إبراز م یقتضيالفقھ اإلسالمي  المقصود في العبادات وصوره في  وحتى یتضح لنا معنى التنوع
  أھم األمور التي یقع فیھا.

لقولین أو ما یكون كل واحد من ا" في سیاق ذكره اختالف التنوع: )ھـ728 ت(یقول ابن تیمیة  
، وقال: ، كما في القراءات التي اختلف فیھا الصحابة، حتى زجرھم رسول هللا مشروعاحقا الفعلین 

، ومثلھ التنوع في: صفة األذان، واإلقامة، واالستفتاح، والتشھدات، وصالة الخوف، »ِكَالُكما ُمْحِسنٌ «
میعھ، وإن كان قد یقال إن بعض أنواعھ وتكبیرات العید، وتكبیرات الجنازة إلى غیر ذلك مما قد شرع ج

  .)5(أفضل"
: حدیث عبِد هللاِ بِن أبي قَْیٍس، قال: سألُت عائشةَ َرِضَي هللا عنھا عن وْتِر رسوِل ومثال التنوع الفعلي

َل اللَّیِل، وربَّما أوَتَر ِمن آِخِره، قلُت: كیَف كانْت قراءتُھ؟ أكان یُ هللاِ   أم ِسرُّ بالقراءةِ ، فقالت: ربَّما أوَتَر أوَّ
أَ فنامَ  ، وربَّما َجھََر، وربَّما اغتَسَل فناَم، وربَّما توضَّ   .)6( یَجھَُر؟ قالت: كلَّ ذلك كان یفَعُل، ربَّما أََسرَّ

لنا صورة التنوع المقصود في العبادات من السنة النبویة، وتأكیدا للمعنى العام من كالم ابن تبینت إذا 
  .التنوع في العبادة ھو األمر المتعدد على وجھ مشروع: نَّ أتیمیة یمكننا القول ب

والغایة من ھذا تقریر: "أنھ ال یمكن المكلف أن یجمع في العبادة المتنوعة بین النوعین في الوقت 
 . )7(الواحد، ال یمكنھ أن یأتي بتشھدین معاً، وال بقراءتین معاً، وال بصالتي خوف معاً"

 كان إنّماوفإنھ لم یقم بجمع األنواع جمیعاً،  --ستقراء أحوال النبي لدلیل على ھذا المعنى ھو ااو
  . )8(وھذا في مكان وھذا في مكان یأتي بھذا تارة، وھذا تارة فالجمع بینھما خالف المشروع 
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  :واالصطالح اللَُّغةِ العبادات في  تعریف-1
) رحمھ هللا في معجم مقاییس ھـ539 تالعبادات جمع مفرده عبادة، قال ابن فارس (لغة:  العبادات-أ

لُ "اْلَعْیُن َواْلبَاُء َوالدَّاُل أَْصَالِن َصِحیَحاِن، َكأَنَّھَُما ُمتََضادَّاِن، و :اللغة اْألَْصلَْیِن یَُدلُّ َعلَى لِیٍن َذْینَِك ِمْن : اْألَوَّ
 ،  َعلَى ِشدٍَّة َوِغلٍَظ. َواْآلَخُر:َوُذلٍّ

لُ   : ابِ َوِمَن اْلبَ َواْلُمَعبَُّد: الذَّلُوُل.  ھَُو اْلَمْملُوُك، َواْلَجَماَعةُ اْلَعبِیُد، َوثََالثَةُ أَْعبٍُد َوھُُم اْلِعبَاُد. ، وَ اْلَعبْدُ  فَاْألَوَّ
  الطَِّریُق اْلُمَعبَُّد، َوھَُو اْلَمْسلُوُك اْلُمَذلَُّل. 

ا َعبََد یَْعبُُد ِعبَاَدةً فََال یُقَ  َ تََعالَى. یُقَاُل ِمْنھُ َعبََد یَْعبُُد ِعبَاَدةً، َوتََعبََّد َیتَعَ قَاَل اْلَخلِیُل: َوأَمَّ بَُّد اُل إِالَّ لَِمْن یَْعبُُد هللاَّ
ُد بِاْلِعبَاَدِة.   تََعبًُّدا. فَاْلُمتََعبُِّد: اْلُمتََفرِّ

َالبَةُ، یُقَاُل ھََذا ثَ َواْألَْصُل اْآلَخُر اْلَعبََدةُ،  ةُ َوالصَّ   . )9("ْوٌب لَھُ َعْبَدةٌ، إَِذا َكاَن َصِفیقًا قَِویًّاَوِھَي اْلقُوَّ
الفرق بین العبودیة المطلقة والعبادة � ھـ) رحمھ هللا في مفرداتھ 502ظھر الراغب األصفھاني (ت یُ 

لھ غایة  إال من أبلُغ منھا، ألنھا غایة التّذلّل، وال یستحقّھا والِعبَاَدةُ : إظھار التّذلّل، "العُبُوِدیَّةُ تعالى فیقول: 
  .)10( ]"23[اإلسراء: أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ  اإلفضال، وھو هللا تعالى، ولھذا قال:

وقع تنوع غیر مؤثر في عبارات العلماء أثناء تعریفھم العبادة كل حسب رؤیتھ  :اصطالحا-ب
  أثناء البحث: العقدیة، ومن أجود التعریفات التي وقفت علیھا  وأاألصولیة أو الفقھیة 

ِ تََعالَى بِأَْمِرِه، العبادة: " :قال رحمھ هللا ھـ)587(ت:تعریف الكاساني  اْسٌم لِفِْعٍل یَأْتِیھِ اْلَعْبدُ بِاْختِیَاِرهِ َخالًِصا ِ�َّ
ْخَالُص َال یَتََحقَّقَاِن بُِدوِن النِّیَّةِ"   .  )11(َواِالْختِیَاُر، َواْإلِ

 أَنَّ شروط العبادة وھي: النیة، واالختیار، واإلخالص، ومن المعلوم  وقد أشار في ھذا التعریف إلى
  كل العبادات تتقدمھا النیة، وتكون من اختیار المكلف دون إكراه من أحد ثم یجب أن تكون خالصة � تعالى.

ُ َویَ  :قال العبادة ھـ) رحمھ هللا728(ت تعریف ابن تیمیة  ْرَضاهُ ِمَن األْقَوال، ِھَي اْسٌم جامع لَِما یُِحبُّھُ هللاَّ
  .)12( َواْلبَاِطنَةِ  َواألْفَعال، َواألْعَمال الظَّاِھَرةِ 

رحمھ هللا تعالى لیست محصورة في العبادات المفروضة فقط  ھـ)728(ت العبادة عند ابن تیمیة إذا 
  كأركان اإلسالم، بل تشمل جمیع نواحي التصرفات البشریة الموافقة للشریعة اإلسالمیة.

: تشمل األعمال الظاھرة: وھي أعمال الجوارح ویقصد بھا العبادةبین لنا في ھذا التعریف أن یُ فھو 
األقوال واألفعال، واألعمال الباطنة ویقصد بھا: االعتقاد وأعمال القلوب كالتوكل والصبر والرضا والیقین 

 .وغیرھا
  تعریف عام للعبادة. ھأَنَّ العبادة ھي الدین كلھ، وھذا ال شك  أَنَّ ومراده من ھذا التعریف  
یِن یقول في بیان أن العبادة ھي الدین: "َوتَْسأَُل َعْن و یُن ھَُو الدِّ فَإِنَّك لَْن تَِجَد َرُجًال ِمْن  اْلِعبَاَدةُ فَالدِّ

یِن تََرَك ِعبَاَدةَ أَْھِل ِدیٍن ثُمَّ َال یَْدُخُل فِي ِدیٍن آَخَر إالَّ َصاَر َال ِدیَن أَْھِل  َواْلِعبَاَدةُ اْلِعبَاَدِة لَھُ. َوتَْسأَُل َعْن الدِّ
ِ" الطَّاَعةُ ِھَي  َ فِیَما أََمَرهُ بِِھ َوفِیَما نَھَاهُ َعْنھُ فَقَْد آثََر ِعبَاَدةَ هللاَّ   .)13(َذلَِك أَنَّھُ َمْن أَطَاَع هللاَّ

ن تعم ط، بل یجب أفالعبادة إذن معناه شامل وجامع ال یقتصر على الشعائر التعبدیة المفروضة فق
، َوَجلّ   زَّ عَ ضمن إطار العبادة من أجل تحقیق العبودیة � حتى تكون جمیع التصرفات التي تصدر من المكلف 

نَس إِالَّ لِیَْعبُُدونِ الغایة قال تعالى:  نَّھاأل   .]56:الذاریات[ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
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  :العبادات عند الفقھاء تنوع-2
ات باعتبارات لعبادلتنوع في اوالتفصیل في ذكر التقسیمات التي تُظھر ا ،بصدد التقصيھنا  نالس

من كالم العلماء السابقین لكن المراد في ھذا الموضوع اإلشارة إلى بعض منھا بما یخدم البحث  متعددة
  ھذه التقسیمات: لویقتضیھ المقام، وفیما یلي توضیح مختصر 

ھـ) ھذا التقسیم 365ذكر القفال الشاشي الكبیر (ت  بدان واألموال:تقسیم العبادات باعتبار األ -أ
الشرائع كلھا المختلفة عقلیة، ولو وقعت على غیر ما ھي علیھ لخرجت عن الحكمة والمصلحة،  إنَّ بقولھ: "

  .)14(عبادات األبدان، وعبادات األموال" :في التنویع نَّھَاأ وذلك
ن تكون مرتبطة بالبدن أو تكون متعلقة بالمال، أالعبادة إما  أنَّ  وقوام ھذا التقسیم على أمرین ظاھرین:

  وھذا النھج سار علیھ الفقھاء من جمیع المذاھب في مؤلفاتھم الفقھیة.
ن تقسیم آخر لتنوع العبادات أكثر تفصیال یقدمھ لنا العز بوفي  العبادات باعتبار المتعلق: تقسیم-ب

بالقلوب واألبدان والجوارح والحواس، ق بھا فیقول: "لألحكام تعلق: ھـ) باعتبار المتعل660عبد السالم (ت 
  .واألموال، واألماكن واألزمان

، وإنما قسمت إلى البدنیة والمالیة لتعلق بعضھا باألموال، والمتعلق بالمالي والطاعات كلھا بدنیة 
ة ء الزكاة والكفارات، وتاركإقباض الفقرا باألفعالكاألوقاف والوصایا، وتارة یكون  باألقوالتارة یكون 

  .)15(كاإلعتاق في الكفارات" باإلسقاطیكون 
ھـ) 728وقریب من التقسیم السابق نجد ابن تیمیة (ت  تقسیم العبادات باعتبار الظاھر والباطن: -ج

یذھب مذھب التفصیل في أنواع العبادات و یقدمھا لنا في قسمین كبیرین: قسم العبادات الظاھرة والتي تتعلق 
: الصالة، والزكاة، العبادة الظاھرة ومثالالجوارح، وقسم العبادات الباطنة والتي مناطھا القلب؛ قال: "ب

والحّج، والدعاء، والذكر، إضافة إلى بِّر الوالدین، والجھاد، واألمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، 
: ُحّب هللا ورسولھ، والخوف الباطنةومثال العبادة واإلحسان إلى الَخلق، وغیر ذلك من األعمال واألقوال، 

  ..)16(من عذابھ، والرجاء لرحمتھ، والتوكُّل علیھ، وشكره، والصبر على أحكامھ، والرضا بقضائھ"
لك نستطیع أن نجمع بین كل ت فَإِنََّناالفقھاء من التنوع في تقسیمات  وإذا ما اتضحت الصورة المرادة
  :)17(على النحو اآلتيالتقسیمات باعتباراتھا المختلفة فنجعلھا 

 عبادات بدنیة تتعلق بالجوارح. .1
 .عبادات قولیة تتعلق باللسان .2
 عبادات مالیة تتعلق باألموال. .3
 .عبادات قلبیة مناطھا القلب .4
 عبادات مركبة من بدنیة ومالیة. .5

 )18(ة لذاتھاعباد ِألَنََّھا ؛وال ألدائھا بالمال ،محضة ال تعلق لوجوبھاھي كل عبادة بدنیة : بدنیة عبادات-1 
  .كالصالة، والطواف، والصیام، ونحو ذلك ،حیث یؤدیھا المكلف بنفسھ

والتھلیل، والتسبیح، والتكبیر،  ،كالحمد :ھي كل عمل یتعلَّق باللسان ومنھ الذكر :قولیة عبادات-2 
َ ِذْكًرا  یَا أَیُّھَا الَِّذینَ  :تعالى مصداقا لقولھواالستغفار، وتالوة القرآن، والدعاء، ونحو ذلك  آَمنُوا اْذُكُروا هللاَّ

فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا لِي : یقول عز وجل، و]42-41 :األحزاب[ َوَسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصیًال  َكثِیًرا
  .]152:البقرة[ َوال تَْكفُُرونِ 
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عاُء ھَُو الِعباَدةُ : « قال: "قال رسول هللا عن النعمان بن بشیر  َوقَاَل َربُُّكُم ، ثم قرأ ھذه »الدُّ
  .)19("]60غافر:[ اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم ۚ 

ما یتعلَّق بالتصرفات المالیة، كالزكاة، وصدقة الفطر، والصدقات، والنفقات، والدیات  :مالیة عبادات-3
   والھدي واألضحیة والعقیقة وغیرھا ذلك.

یِھْم بِھَاُخْذ ِمْن أَمْ تعالى:  ھلوقكما نص على ذلك  تعالى:  ھلوق، و ]103التوبة: [ َوالِِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزكِّ
 َْستَْخلَفِیَن فِیِھ ۖ فَالَِّذیَن آَمنُوا ِمنُكْم َوأَنفَقُوا ل ا َجَعلَُكم مُّ ِ َوَرُسولِھِ َوأَنِفقُوا ِممَّ   .]7الحدید:[ ھُْم أَْجٌر َكِبیرٌ آِمنُوا بِا�َّ

أعمال  والثاني:: االعتقاد، األول ھي العبادات التي مناطھا القلب، وھي على نوعین: :یةقلب عبادات-4
  القلوب.

كما أننا نجد الكثیر من أھل العلم في األمة من اھتموا بإصالح القلوب عنایة فائقة النظیر منھم على 
یؤكد على  من مؤلفاتھ فھوحیث برز ذلك جلیا في جمع ھـ) رحمھ هللا 751قیم الجوزیة (ت  سبیل المثال ابن

حاجة الناس الشدیدة إلى رعایة أعمال القلوب أكثر من غیرھا من عبادات الظاھر، والحذر من خطر التفریط 
� على العبد ُعبوِدیَّتین: عبودیَّة باطنة وعبودیَّة ظاھرة، فلھ على قلبھ عبودیَّةٌ، وعلى لسانھ  أنَّ فیھا فیقول: "

بُھ إلى  وجوارحھ عبودیةٌ، فقیامھ یھ عن حقیقة العبودیَّة الباطنة مما ال یُقَرِّ بصورة العبودیة الظاھرة مع تََعرِّ
ربِِّھ، وال یُوِجُب لھ ثوابھ وقبول عملھ، فإنَّ المقصود امتحاُن القلوب وابتالء السرائر، فعمل القلِب ھو رُوح 

  .)20(ات بال ُروح"العبودیة ولُبُّھا، فإذا خال عمُل الجوارح منھ كان كالجسَد الَموَ 
في  والجھاد ،والعمرة ،والمال كالحج ،ما كان العمل فیھا مشتركا بین البدنمركبة بدنیة ومالیة:  عبادات- 5

  سبیل هللا.
ْن فِي النَّاسِ بِاْلَحجِّ یَأْتُوَك ِرَجاال َوَعلَى ُكلِّ َضاِمرٍ یَأْتِیَن ِمْن ُكلِّ فَجٍّ َعِمیقٍ في الحج قال تعالى:  ھَُدوا * لِیَشْ  َوأَذِّ

ِ فِي أَیَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَھُْم ِمْن بَِھیَمِة األْنَعاِم فَُكلُوا ِمْنھَا َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس  َمنَافَِع لَھُْم َویَْذُكُروا اْسَم هللاَّ
  .]28-27الحج: [  اْلَفقِیرَ 

لُِكْم َخْیٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم   انفُِروا ِخفَافًا َوثِقَاًال و في الجھاد قال تعالى:  ِ ۚ َذٰ َوَجاِھُدوا بِأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم فِي َسبِیِل هللاَّ
 .]41التوبة:[ تَْعلَُمونَ 

صیل عن بشيء من التف سنتكلمفیھا للتنوع في أصول العبادات،  ناوبعد ھذه النظرة العامة، والتي ألمح
 الكالم عن التعریف بالحج نكمللثاني من ھذا البحث، وھذا بعد أن أنماط التنوع في العبادات في المطلب ا

 ومقاصده وفضائلھ.  
  االفرع الثاني: تعریف الحج لغة واصطالح

ُل اْلَقْصُد، َوُكلُّ قَْصٍد (): "ھـ395 تقال ابن فارس ( لغة: اْلَحجُّ -أ ) اْلَحاُء َواْلِجیُم أُُصوٌل أَْربََعةٌ. فَاْألَوَّ .َحجَّ    َحجٌّ
ْبِرقَاِن اْلُمَزْعفََرا… قَاَل: َوأَْشھَُد ِمْن َعْوٍف ُحلُوًال َكِثیَرةً  وَن ِسبَّ الزِّ  یَُحجُّ

. قَاَل:  ثُمَّ اْختُصَّ بِھََذا اِالْسِم اْلقَْصُد إِلَى اْلبَْیِت اْلَحَراِم لِلنُُّسِك. َواْلَحِجیُج: اْلَحاجُّ
  َمكَّةَ َواْلقُلُوُب لَھَا َوِجیبُ بِ … َذَكْرتُِك َواْلَحِجیُج لَھُْم َضِجیٌج 

ِل ; ِألَنَّ ا ةُ َوِھَي السَّنَةُ. َوقَْد یُْمِكُن أَْن یُْجَمَع َھَذا إِلَى اْألَْصِل اْألَوَّ نَِة َال یَُكوُن َواْألَْصُل اْآلَخُر: اْلِحجَّ ْلَحجَّ فِي السَّ
َي بَِما فِی ةً َواِحَدةً، فََكأَنَّ اْلَعاَم ُسمِّ ةً"إِالَّ َمرَّ   .)21(ِھ ِمَن اْلَحجِّ ِحجَّ

ةَ لِلنُُّسِك""( ویقال حج یُحج فھو حاج، ) فِي اْألَْصِل اْلَقْصُد َوفِي اْلُعْرِف قَْصُد َمكَّ   .)22(اْلَحجُّ
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  اصطالحا: اْلَحجُّ -ب
   اللَّْفَظِة ھـ) رحمھ هللا: "أَنَّ الشَّْرَع قَْد َوَرَد ِبتَْخِصیِص ھَِذِه 474أما في االصطالح فقال الباجي (ت

  .)23(َواْستِْعَمالِھَا فِي قَْصدٍ َمْخُصوصٍ إلَى َمْوِضعٍ َمْخُصوصٍ فِي َوْقتٍ َمْخُصوصٍ َعلَى َشَرائِطَ َمْخُصوَصةٍ"
   ھـ) الشافعي رحمھ هللا الحج بقولھ: "عبارةٌ عن قَْصد مخصوص إلى مكاٍن 978وعرف القونوي (ت

  . )24(مخصوٍص في زماٍن مخصوص"
  ھو قَْصُد المشاِعِر المقدَّسة؛ ألداء للحجعلیھا  ناتعاریف االصطالحیة المعاصرة التي وقفومن أفضل ال" :

" ،المناسِك في مكان   ).25( ووقت مخصوص تعبًُّدا � عزَّ وجلَّ
  فضائل الحج ومقاصده :الفرع الثالث

   أوال: فضائل الحج
  منھا: اثنینكتفي بذكر نالحج فضائلھ كثیرة وعظیمة النفع س

: أَيُّ اْألَْعَماِل ُسِئَل النَِّبيُّ «أَبِي ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ قَاَل: أفضل العبادات َعْن  منھما أنھ ولاأل
  .)26(»رٌ َمْبُروَحجٌّ اَل: أَْفَضُل؟ قَاَل: إِیَماٌن بِا�ِ َوَرُسولِِھ. قِیَل: ثُمَّ َماَذا؟ قَاَل: ِجھَاٌد فِي َسبِیِل هللاِ. قِیَل: ثُمَّ َماَذا؟ قَ 

یَا َرُسوَل هللاِ، َنَرى اْلِجھَاَد أَْفَضَل اْلَعَمِل، أَفََال «َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِیَن َرِضَي هللاُ َعْنَھا أَنَّھَا قَاَلْت: وَعْن 
  .)27(»َمْبُرورٌ َحجٌّ نَُجاِھُد؟ قَاَل: َال، لَِكنَّ أَْفَضَل اْلِجھَاِد 

لیس لھ جزاء إالّ الجنّة، فعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال: قال رسول  أّن الحج المبرور: والثاني
   ).28(»اْلَجنَّةَ إِالَّ َجَزاٌء لَھُ لَْیَس َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر : «هللا 

، فشأٌن آخُر ھـ)751(ت قول ابن القیم وغیرھا ی في الحج وألجل ھذه الفضائل العظیمة  ا الحجُّ :"وأمَّ
ةُ ھذا ال یُْدِركھ إ ال الحنفاُء الذین ضربوا في المحبة بَسْھم، وشأنھ أجلُّ من أن تحیط بھ العبارة، وھو خاصَّ

ین الحنیف، حتى قیل في قولھ تعالى:  ِ الدِّ اًجا]: «31[الحج: ُحنَفَاَء ِ�َّ   .)29(»"أي: ُحجَّ
  ثانیا: مقاصد الحج

وأفعال  ،تقوم على أقوالومؤتلفة  ،ي متفقةوالمختلفة تدل على معانالحج طائفة من العبادات المتنوعة 
وباطنة واقعة تحت جنس واحد، وتفعل ضمن وعاء زمني، وفي أماكن محدودة مختلفة المواقع،  ،ظاھرة

ومنھا ماال یتكرر، ویراد منھا تحقیق مجموعة من  ،وتكون على صفات وھیئات متنوعة فمنھا ما یتكرر
 وحضور القلب عند القیام بھا، لذا ،ة یقوي في النفس تعظیمھاالمقاصد الشرعیة، وألن فھم مقاصد العباد

  :)30( الحج أھم مقاصد -على سبیل التمثیل-سنذكر
التوحید إفراد هللا عز وجل بالعبادة والبراء من الشرك بجمیع  :توحید العبودیة � تعالى تحقیق -1
أْنَا ِإلِ تعالى: كما أبان ذلك قولھ  .وأشكالھ ،صوره ْبَراِھیَم َمَكاَن اْلبَْیِت أَن الَّ تُْشِرْك بِي َشْیئًا َوطَھِّْر َوإِْذ بَوَّ

ُجودِ  كَّعِ السُّ   .]26[الحج: بَْیتَِي لِلطَّاِئفِیَن َواْلقَائِِمیَن َوالرُّ
ھـ) في تفسیر اآلیة: "ھذا فیھ تقریع وتوبیخ لمن عبد غیر هللا، وأشرك بھ  774یقول ابن كثیر (ت 

  .)31(لتي أسست من أول یوم على توحید هللا وعبادتھ وحده ال شریك لھ"من قریش، في البقعة ا
ظھار التوحید في الحج رفع الصوت بالتَّلبیة في حدیث َجابِِر بِن عبِد هللاِ رضي هللا عنھ إومن صور 

 ، إنَّ الَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك َواْلُمْلَك، ال َشِریكَ "فَأَھَلَّ بالتَّْوِحیِد: لَبَّْیَك اللَّھُمَّ لَبَّْیَك، َلبَّْیَك ال َشِریَك لَك لَبَّْیكَ  :قال
  .)32("لكَ 
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وأھل بالتوحید، فالتلبیة ھي شعار الحج من وقت نیة اإلحرام إلى غایة  :والشاھد قولھ رضي هللا عنھ 
عظیم توإظھار للمحبة وال ،والبراءة من الشرك، فالتلبیة توحیدٌ  ،رمي جمرة العقبة، یُعلن الحاج بھا التوحید

  � عز وجل.
 وقول ،وبدایة الطواف ،والتوحید جاء من خالل مناسك الحج كلھا إما نصا أوضمنا بدءا من التلبیة

بسم هللا وهللا أكبر، والذكر عند الصفا والمروة، وصالة ركعتین عند مقام إبراھیم والقراءة في الركعة األولى 
من الشرك، وفي الركعة الثانیة بالفاتحة وسورة اإلخالص، وسورة الكافرون والتي معناھا البراءة  ،بالفاتحة

  .والتي ھي فیھا توحید العبودیة واألسماء والصفات
وبخاصة  ،في أماكن الحج إعالن بالتوحید واألدعیة التي وردت عن النبي  ،ثم إن جمیع األذكار 

مقصود في الحج حتى یبقي  والطاعات ،القیام بأنواع القرباتودعاء عرفة، والتكبیر عند رمي الجمار، 
 فَإِلَھُُكْم إِلَھٌ َواِحٌد فَلَھُ أَْسلُِموا :ووجدانیا بتوحید العبودیة � تعالى قال جل وعال ،المسلم مرتبطا عملیا

  .] 3الحج:[
مقصود العبادات الشرعیة جمیعھا إقامة ذكر هللا عز وجل فھو أیسر  إنَّ  ذكر هللا عز وجل: إقامة-2

  .]152[البقرة: فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا لِي َوَال تَْكفُُرونِ تعالى:  ھلوقلأجلِّھا وأفضلھا،  منوالعبادات، 
  .)33(الذكر رأس الشكر، فما َشَكر هللا تعالى من لم یذكره" إنَّ  ثم إن الذكر باب للشكر یقول ابن القیم: "

ُ: یَا : «القدسيّ وفي الحدیث  َذَكْرتَنِي فِي نَْفِسَك َذَكْرتَُك فِي نَْفِسي، َوإِْن َذَكْرتَنِي َم، إِْن اْبَن آدَ قَاَل هللاَّ
  .)34(»َخْیٍر ِمْنھُمْ  َمَإلٍ   ِمَن اْلَمَالئَِكِة، أَْو فِي  َمَإلٍ  َذَكْرتَُك فِي  َمَإلٍ  فِي

او ج في الح و المتاعب ،و منزلة علیة، وما تُحملت المشاق ،الذكر لھ فیھ شأن عظیم نَّ فإفي الحج  أَمَّ
بُِّكْم ۚ فَإَِذا تعالى:  ھلوق أََكدَّ كما واإلكثار منھ  ،إلقامة ذكر هللا إِالَّ  ن رَّ لَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح أَن تَْبتَُغوا فَْضًال مِّ

َ ِعنَد اْلَمْشَعرِ اْلَحَراِم ۖ َواْذُكُروهُ َكَما ھََداُكْم َوإِ  ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا هللاَّ الِّینَ أَفَْضتُم مِّ ن قَْبلِِھ لَِمَن الضَّ ثُمَّ  ن ُكنتُم مِّ
ِحیمٌ  َ َغفُوٌر رَّ َ ۚ إِنَّ هللاَّ َ َكِذْكِرُكْم   أَفِیُضوا ِمْن َحْیُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغفُِروا هللاَّ نَاِسَكُكْم فَاْذُكُروا هللاَّ فَإَِذا قََضْیتُم مَّ

ْعلُوَماتٍ هللا تعالى:  ھلو]، وق200-198[البقرة: آبَاَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكًرا ۗ  ِ فِي أَیَّاٍم مَّ  َویَْذُكُروا اْسَم هللاَّ
َ َعلَٰى َما ھََداُكمْ تعالى:  ھلو]، وق28[الحج:   ]. 28[الحج: لِتَُكبُِّروا هللاَّ

كرار وت ،والتضرع ،والدعاء ،اْلُعبُوِدیَّة �، فیشرع لھا التنویع في الذكرمقامات الحج إِْظھَار وفي 
  والثواب. ،واإلكثار منھ امتثاال لألمر، وطلبا للمغفرة واألجر ،ذلك

فإن الدعاء عبودیة �، وافتقار إلیھ، وتذلُل بین یدیھ، فكلَّما " :ھـ) عن الدعاء751(ت یقول ابن القیم 
، وحاجتھ،  لَھُ وأعاده وأبداه ونَّوَع ُجَملَھ؛ كان ذلك أبلغ في عبودیتھ، وإظھار فقره، وتَـذ�ُّ هُ العبُد وطوَّ َكثَرِّ

  .)35(وكان ذلك أقرب لھ من ربھ، وأعظم لثوابھ"
الَِّذیَن یَْذُكُروَن ھیئة، وال كیفیة خاصة قال تعالى: معینة، وال  ال صفةالذكر ال یشترط لھ  أنَّ واعلم 

َ قِیَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَٰى ُجنُوبِِھمْ    ].191[آل عمران: هللاَّ
، )36(ھـ):" ال یقطعون ذكره في جمیع أحوالھم بسرائرھم وضمائرھم وألسنتھم"747قال ابن كثیر (ت  

الذكر وأنفعھ ما واطأ فیھ القلب اللسان، وكان من األذكار "أفضل  أنَّ إلى ) ـھ751(ت یذھب ابن القیم و
  .)37(النبویة، وشھد الذاكر معانیھ ومقاصده"

ِ فَإِنَّھَا ِمن تَْقَوى اْلقُلُوبِ قال هللا تعالى:  :تعظیم شعائر هللا -3 لَِك َوَمن یَُعظِّْم َشَعائَِر هللاَّ   ،]32[الحج: َذٰ
ِ تََعاَلى ِفیِھ أَْمٌر أَْشَعَر ِبِھ ) في تـھ651قال القرطبي (ت  َعاِئُر َجْمُع َشِعیَرٍة، َوھَُو كل شيء ِ�َّ فسیره: "الشَّ

ِ أَْعَالُم ِدینِِھ َال ِسیََّما َما یَتََعلَُّق بِاْلَمنَاِسِك".َوأَْعلََم.   .)38(. فََشَعائُِر هللاَّ
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تقرب فیھ إلى هللا عز وجل بما أمر فالشعائر ما ُخص بمزید فضل من زماٍن ُمعیٍّن أو مكان محدد لی
وأرشد واجتناب ما عنھ نھى وزجر، وھي من نعم هللا لعبادة المتقین لما یحصل فیھا من الخیرات، فتتنزل 
فیھا الرحمات وتتضاعف الحسنات وتمحى فیھا السیئات، و� فیھا حكم عظیمة ومصالح جلیلة تعود بالنفع 

  على األفراد والجماعات واألمة. 
یكون باالجتھاد فیھا بأنواع الطاعات، وفي تفسیر ابن كثیر: "قَاَل قَتَاَدُة:  إنّمایقة تعظیم شعائر هللا وحق

َ اْصطَفَى َصفَایا ِمْن َخْلقِِھ، اْصطَفَى ِمَن اْلَمَالئَِكةِ ُرُسًال َوِمَن النَّاِس ُرُسًال َواْصطَفَى ِمَن الْ  ه، َكَالِم ِذْكرَ إِنَّ هللاَّ
َن اْألَْرِض اْلَمَساِجَد، َواْصَطفَى ِمَن الشھور رمضان واألشھر الحرم َواْصطَفَى ِمَن اْألَیَّاِم یَْوَم َواْصطَفَى مِ 

ُ بِھِ اْلُجُمَعِة، َواْصطَفَى ِمَن اللَّیَالِي لَْیلَةَ اْلقَْدِر،  ُ، فَإِنََّما تَُعظم اْألُُموُر بَِما َعظََّمَھا هللاَّ ْنَد عِ  فََعظِّموا َما َعظََّم هللاَّ
  .)39("أَْھِل اْلفَْھِم َوأَْھِل اْلعَْقلِ 

 ،الحكمة العظیمة التي تجمع العبادات ھي تزكیة النفس إنَّ  :النفس وتطھیرھا لتحقیق التقوى تزكیة-4
ال واألخالق السیئة، و ،وتطھیرھا من الرذائل ،والسمو بالنفس لتحصیل الكمال اإلنساني ،وتنمیة األخالق

لِتَأُْخُذوا َمنَاِسَكُكْم، فإنِّي ال أَْدِري لََعلِّي «القائل:  یؤدي مناسك الحج مقتدیا بأفعال النبيَّ  شك أن المسلم الذي
تي ھِذه   .)40(»ال أَُحجُّ بَْعَد َحجَّ

 ،وسیدفع عن نفسھ تلك المفاسد حتى یتمكن من تطھیر نفسھ ،سیأخذ بحظ وافر من ھذه المصالح كما
لتزود بالتقوى، ولیعتاد المسلم على االبتعاد عن مثل األخالق المذمومة بعد وا ،وریاضتھا على لزوم الطاعة

   .مذمومة في كّل زمان ومكان نَّھَاألالحج من جھة أخرى؛ 
ْعلُوَماٌت ۚ فََمن فََرَض فِیِھنَّ الَْحجَّ فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل فِي اْلحَ قال هللا تعالى:   ۗ جِّ اْلَحجُّ أَْشھٌُر مَّ

اِد التَّْقَوٰى ۚ َواتَّقُوِن یَا أُولِي  ُدوا فَإِنَّ َخْیَر الزَّ ُ ۗ َوَتَزوَّ ]، ولما 197[البقرة: اْألَْلبَابِ َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْیٍر یَْعلَْمھُ هللاَّ
 كانت التقوى متكررة في آیات الحج، وجب أن یجعلھا الحاج مقصده لیتزود منھ.

د موسم عظیم ال یوجو فھوأنفعھا للمسلم  ،الحج من أجل العبادات :مة في الحجالمنافع العظی شھود-5
كما اآلخرة و ،والنفع یكتسب المسلمون منھ منافع كثیرة وأجور كبیرة في الدنیا ،موسم أعظم منھ في الخیر

ة، أما منافع اآلخرة منافع الدنیا واآلخر: قال ابن عباس]، 28[الحج: لِّیَْشھَُدوا َمنَافَِع لَھُمْ قال تعالى: 
  .)41("فرضوان هللا ، وأما منافع الدنیا فما یصیبون من منافع البدن والربح والتجارات

الحج جامعة إیمانیة یلتقي فیھا المسلمون من شتى بقاع العالم اإلسالمي  :تحقیق األخوة الدینیة -6
ولباس واحد متجھین إلى قبلة  ،وجنسیاتھم یجتمعون كلھم في مكان وزمان ،على اختالف لغاتھم وألوانھم

، ویتزودوا بالتقوى ،قبلوا على الطاعةواحدة من أجل أن یوحدوا ربھم الواحد ویخلصوا لھ الدین والعمل، ویُ 
ویتقصدھا المسلمون من خالل القیام بأعمال الحج على أكمل صفة وأتمھا  ،فھذه المعاني الجلیلة یلتزمھا

واألخالق،  ،واألدب ،والدین ،المسلمون من بعضھم البعض في العلم، فینتفع متابعین فیھا رسول هللا 
أكد روابط وتت ،وغیرھا حتى تقوى ،والمجادلة ،ویكون بینھم التعاون على البر والتقوى، واجتناب المخاصمة

 َوَجلَّ   زَّ عَ ذلك المولى  أََكدَّ كما  وتجتمع مصالحھم المشتركة الخاصة والعامة ،واألخوة اإلیمانیة ،الوحدة الدینیة
ن فِي النَّاِس بِاْلَحجِّ یَأْتُوَك ِرَجاًال َوَعلَٰى ُكلِّ َضاِمٍر یَأْتِیَن ِمن ُكلِّ فَجٍّ َعِمیقٍ : بقولھ : ولھ]، وق27[الحج: َوأَذِّ

 ًتُُكْم أُمَّة ِذِه أُمَّ   ].92[األنبیاء: َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ  إِنَّ ھَٰ
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  الحجة عبادالتنوع في وأنماط مقاصد  اني:المطلب الث
أما ھذا المطلب فقد خصص لذكر أنماط التنوع باعتبارات مختلفة، على أنھ من المھم التنبیھ إلى أن 

 من ھألنَّ ة الحج بل ذكر ما ھو مشھور فقط الموجودة في عبادھا ھذه األنماط لم یقصد منھا استقصاء جمیع
  :في الفروع التالیة منھا شيءشیر إلى نأن  نافي ھذا المقال ولكــن حسب ھاالعسیر حصر
   ات في الحجالعبادوأنماط  صفاتالتنوع باعتبار الفرع األول: 

  أوال: باعتبار صفة العبادة
 َجھُ َخرَّ حدیث الذي كما بینھ العلى ثالثة أنواع ویقع فعل الحج النُُّسك نوعان: حج، وعمرة،  أنَّ  معلوم

ِة  أَنَّھَا قَالَْت: "َخَرْجَنا مع َرسوِل هللاِ  مسلم في صحیحھ عن أّم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا َعاَم َحجَّ
، َوأَھَلَّ َرسوُل هللاِ الَوَداعِ، فَِمنَّا َمن أَھَلَّ بُعْمَرٍة، َوِمنَّا َمن أَھَلَّ بَحجٍّ َوُعْمَرٍة، َوِمنَّا َمن أَ  بالَحجِّ أَْو  ھَلَّ بالَحجِّ

  .)42(َجَمَع اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ، فَلَْم یَِحلُّوا َحتَّى َكاَن یَْوُم النَّْحرِ"
ثم  وھو أن یأتي الحاج بالعمرة في أشھر الحج وھي شھر شوال وذو القعدة وذو الحج :)43(التمتع نسك-1

  .]196البقرة: [ فََمْن تََمتََّع بِاْلُعْمَرِة إَِلى اْلَحجِّ  تعالى: ھلوقلعامھ یحل منھا ثم یحرم بالحج من 
حرم بالعمرة وحدھا ثم یدخل علیھا الحج قبل : أن یأتي بحج وعمرة في نسك واحد. أو یُ )44(القران نسك-2

  .الشروع في طوافھا فیقول: "لبیك اللھم عمرة في حجة" أو یقول: "لبیك اللھم حجا وعمرة "
  أن یحرم بالحج وحده. فیقول "لبیك اللھم حجا". :)45(اإلفراد نسك-3

   ات:العبادأنماط باعتبار ثانیا: 
ل وال تتبد ،شعار خاص لھ صور ال تتغیرمنھا ما ھو وكیفیات وضعھا الشارع  ،للعبادات أوصاف

  منھا ما یتغیر باعتبارات معینة:بحال و
ھا ونبذ الشرك جعل ،ودالالت عظیمة من التوحید ،ن عمیقةولما كانت للتلبیة معا اإلخفات:و الجھر-1

ُسئَِل أَيُّ اْلَحجِّ أَْفَضُل؟  شعار للحج، ففي حدیث أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ أَّن النَّبِّي  َوَجلَّ   َعزَّ هللا 
  .والعج ھو رفع الصوت بالتلبیة، والثج سیالن دماء الھدي ،)46("قَاَل: "اْلَعجُّ والثَّجُّ 

ُد ُمْر أَْصَحابََك فَلیَْرفَُعوا أَْصَواتَھُْم بِالتَّْلبِیَِة فَإِنََّھا ِمْن : «رسول هللا  قال َجاَءنِي ِجْبِریُل، فَقَاَل: یَا ُمَحمَّ
  .)47(»ِشَعاِر اْلَحجِّ 

ومن مقتضى جعل التلبیة شعار كونھا منوطة بأفعال المناسك في الحج، وھذا مقصد جوھري،  قال 
ھا ُجِعلَت في اإلحرام شعار االنتقال من حال إلى حال، ومن َمْنسك إلى َمْنسك، كما ُجعل التكبیر ابن القیم: "أن

في الصالة شعار االنتقال من ركن إلى ركن، ولھذا السنةُ أن یُلَبِّي حتى یَْشَرع في الطواف، فیقطع التلبیة، 
مي جمرة دلفة فیقطعھا، ثم یلبِّي حتى یرثم إذا سار لبَّى حتى یقف بعرفة فیقطعھا، ثم یلبِّي حتى یقف بمز

العقبة فیقطعھا، فالتلبیة شعار الحجِّ والتنقُّل في أعمال المناسك، فالحاجُّ كلما انتقل من ركن إلى ركن قال: 
ُ «كما أن المصلي یقول في انتقالھ من ركن إلى ركن: » لبَّْیَك اللَّھمَّ لبَّْیكَ « ھ قطعھا، ، فإذا حّل من نُُسك»أَْكبَرُ   هللاَّ

  .)48(كما یكون سالم المصلي قاطًعا لتكبیره"
ویقول في موضع آخر: "ولھذا كان للتَّلبیة موقٌع عند هللا، وكلَّما أكثر العبُد منھا كان أحبَّ إلى ربِّھ 

  .)49(وأحظى، فھو ال یملُك نفَسھ أن یقول: لبَّیك اللھمَّ لبَّیك، حتى ینقطع نفَُسھ"
، ونقل دون النساء خاص بالرجال بالتلبیة  الجھر أنَّ  المسلمین مھور علماءفالذي علیھ ج وأما اإلخفات

 اإلجماع على ذلك، فقال: "وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة أالَّ ترفع صوتھا، ھـ)463(ت  ابن عبدالبر
  .)50(وإنما علیھا أن تسمع نفسھا"
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قد جعل اإلسالم العبادة معلقة بذمة المكلف ال یقوم بھا غیره أصالة، وال ینبغي ل األصالة والنیابة: -2
وھذا تحقیقا لمقصد العبودیة التي فرضھا هللا تعالى على عباده ، وقد  ،شخص آخر بدلألحد القیام بالعبادة 
فیما إالَّ  )51(جوز أن یستنیب من یقدر على الحج بنفسھ غیره في الحج الواجبال ی  ھأَنَّ أجمع الفقھاء على 

 والتوكیل وذلك لوجود أسباب مانعة أو رخص ،استثناه الشارع الحكیم من العبادات التي تصح فیھا النیابة
ه من أجل رشرعیة أو أحوال تكون في المكلف یعجز معھا القیام بالعبادة بحال فلھ حینئذ أن ینیب أو یوكل غی

  القیام لھ بالعبادة حتى یُحصل أجر الطاعة، والقربة وھذا كلھ من سماحة الشریعة اإلسالمیة.
  :)52(وقد قسم القرافي األفعال باعتبار النیابة فیھا وعدمھا إلى ثالثة أقسام

 ت اكدفع المغصوب للمغصوب ودفع النفق :على صحة فعل غیر المأمور بھ عن المأمور قسم اتَّفَق الناس
  والدواب وكذلك دفع اللقطة لمستحقھا. ،واألقارب ،للزوجات

  یم والتعظ ،واإلجالل ،والتوحید ،الناس على عدم إجزاء فعل غیر المأمور بھ فیھ وھو اإلیمان اتَّفقَ وقسم
  � سبحانھ وتعالى، والصالة.

 ل: الزكاة، والحج، وقسم مختلف فیھ ھل یجزئ فعل غیر المأمور عن المأمور بھ ویسد المسد أم ال؟ مث
طَ الصوم عن المیت   فیھ، وعتق اإلنسان عن غیره. إذا فرَّ

أما فیما یدل على جواز النیابة في الحج فقد ورد في السنة النبویة من األحادیث الصریحة التي تدل علیھا 
 عند العجز الّدائم بالمكلف أو بعد موتھ:
، جاءْتھ امرأةٌ ِمن َخثَعم تستَفتیھ، قالت: یا رسوَل هللاِ  َ◌سولِ  أَنَّ  عن عبِد هللاِ بِن عبَّاٍس، أنَّھ قال:

احلِة، أفأُحجُّ  ، أدَرَكت أبي شیًخا كبیًرا ال یستطیُع أن یثبَُت على الرَّ هللاِ، إنَّ فریضةَ هللاِ على عباِده في الَحجِّ
ةِ الوداعِ «عنھ؟ قال:    .)53( »نعم، وذلك في حجَّ

، فلم تُحجَّ حتى  ،امرأةً ِمن ُجھینةَ  عنِ  النبيُّ في حدیث آخر جاءت و ي نَذَرْت أن تُحجَّ فقالت: إنَّ أمِّ
ِك َدیٌن أكنِت قاِضیَتَھ؟ اقُضوا هللاَ؛ فاُ� «ماتْت، أفأُحجُّ عنھا؟ قال:  ي عنھا، أرأیِت لو كان على أمِّ نعم، ُحجِّ

    .)54( »أحقُّ بالوفاءِ 
ي العبادات بتفحص وإمعان في الشریعة اإلسالمیة، ن المعلوم أَنَّ من نظر فم والترتیب: التخییر-3

فإنھ یجدھا تُحمل في بعض األحوال بما یوافق التخییر ألسباب معینة كالرخص وغیرھا كما ذكر ذلك 
ھـ) في كتابھ الجامع البحر المحیط في أصول الفقھ بقولھ: "فُمْعظَُم اْلِعبَاَداِت فِي الشَّْرِع 947الزركشي (ت 

أُ بِأَيِّ َماٍء َشاَء، َویَُصلِّي فِي أَيِّ َمَكان َمَع أَيٍّ لَ َعلَى التَّْخیِ  َء؟ بُوٍس َشایِر، إالَّ َما َشذَّ َونََدَر. أََال تََرى أَنَّھُ یَتََوضَّ
َدقَةُ فَھَُو ُمخَ  قَاِب اْلُمْجِزئَِة؟ َوَمْن لَِزَمْتھُ الصَّ   .)55(یٌَّر بَْیَن أَْعیَاِن الدََّراِھِم"َوَمْن لَِزَمھُ ِعْتٌق فَھَُو ُمَخیٌَّر ِمْن أَيِّ الرِّ

المكونة من أجزاء فإنَّھَا تقع على الترتیب بین تلك األجزاء بشرط أن تكون مختلفة  اتوأما في العباد
  .)56(غیر متماثلة

ِة اْلَوَداعِ، فَأَْھلَْلنَا  َعامَ  َعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّهللاُ َعْنھَا أَنَّھَا قَالَْت: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل ّهللاِ  التخییر: -أ َحجَّ
َمْن أََراَد ِمْنُكْم أَْن یُِھلَّ بَِحَج َوُعْمَرٍة، فَْلیَْفَعْل، َوَمْن أََراَد أَْن یُِھلَّ بَِحَج، : «بُِعْمَرٍة، وفي روایة: قال رسول هللا 

، َوَمْن أََراَد أَْن یُِھلَّ بُِعْمَرٍة، فَْلیُِھلَّ  بَِحَج َوأَھَلَّ بِِھ  عائشة رضي ّهللاُ َعْنھَا: فَأَھَلَّ َرُسوُل ّهللاِ ، قَالَْت »فَْلیُِھلَّ
  .)57(نَاٌس َمَعھُ، َوأَھَلَّ نَاٌس بِاْلُعْمَرِة َواْلَحجِّ َوأَھَلَّ نَاٌس بُِعْمَرٍة، َوُكْنُت فِیَمْن أَھَلَّ بِاْلُعْمَرةِ 

  وھذا أحد أنواع نسك الحج وھو القران.»: ْمَرٍة، فَْلیَْفَعلْ َمْن أََراَد ِمْنُكْم أَْن یُِھلَّ بَِحَج َوعُ : «قولھ 
 .وھذا النوع الثاني وھو اإلفراد »َوَمْن أََراَد أَْن یُِھلَّ بَِحَج، فَْلیُِھلَّ : «وقولھ 
 .وھذا النوع الثالث من أنواع النسك وھو التمتع»  أََراَد أَْن یُِھلَّ بُِعْمَرٍة، فَْلیُِھل: «وقولھ 
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اللة الحدیث جواز الكیفیات الثالثة في أداء الحج قال النووي: "اْعلَْم أَنَّ أََحاِدیَث اْلَبابِ ُمتََظاِھَرةٌ تُظھر د
  .)58(ثَِة "َوقَْد أَْجَمَع اْلُعلََماُء َعلَى َجَواِز اْألَْنَواعِ الثََّال  َعلَى َجَواِز إِْفَراِد اْلَحجِّ َعِن اْلُعْمَرِة َوَجَواِز التََّمتُّعِ َواْلقَِرانِ 

  تقوم العبادات المتنوعة في الحج على أساس أمرین:  :الترتیب-ب
، عن جابُر بُن عبِد هللاِ َرضَي هللاُ عنھُما ألمتھ على متابعتھ أداء مناسك الحج أمر النبي  األول:

ا َمنَاِسَكُكْم، فإنِّي ال أَْدِري لََعلِّي ال أَُحجُّ لِتَأُْخُذو«یَْرِمي علَى َراِحلَتِِھ یَوَم النَّْحِر، ویقوُل:  یقول: َرأَْیُت النبيَّ 
تي ھِذه   .)59(»بَْعَد َحجَّ

ألنھ وقع بیانا لفریضة الحج المأمور بھا إجماال في القرآن  في المناسك تأسي بفعلھ الثاني: ال
  الكریم، واألصولیون یقولون: إن الفعل إذا صدر للبیان كان حكمھ حكم المبین.

ا َسَبَق، فَإِْن َوَرَد بَیَانًا كقولھ  " ):ـھ1250(ت قال الشوكاني   ُد َعمَّ َصلُّوا َكَما «: اْلفِْعُل اْلُمَجرَّ
، َوَكاْلقَْطعِ ِمَن اْلُكوعِ بَیَانًا ِآلیَِة السَِّرقَِة، فََال ِخَالَف أَنَّھُ َدلِیٌل فِي »ُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكمْ «، و»َرأَْیتُُموِني أَُصلِّي

ْفَعاِل اْلَحجِّ ا، َوَواِجٌب َعلَْینَا، َوإِْن َوَرَد بَیَانًا لُِمْجَمٍل َكاَن ُحْكُمھُ ُحْكَم َذلَِك اْلُمْجَمِل ِمْن ُوُجوٍب َونَْدٍب، َكأَ َحقِّنَ 
  .)60(َوأَْفَعاِل اْلُعْمَرِة، َوَصَالِة اْلفَْرِض َوَصَالِة اْلُكُسوِف"

أفعال الحج خصوصا وھذا من باب أفضل األعمال  والمقصود ھو أن یسلك الحاج مسلك الترتیب في 
  ، و في ما یلي ذكر لمثالین  في الترتیب:  فإن أفضل األعمال ما كان علیھ النبي 

عن عمِرو بِن دیناٍر قال: سأْلنَا ابَن ُعَمَر َرِضَي هللاُ عنھما عن رجٍل  بین الطواف والسعي: ترتیب-أ
فا والمروِة، أیأتي امرأتَھ؟ فقال:طاف بالبیتِ في ُعْمرٍة، ولم یَطُْف بی فطاف بالبیت سبًعا،  قَِدَم النبيُّ " ن الصَّ

فا والمروِة سبًعا ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ، وصلَّى َخْلَف المقاِم ركعتیِن، فطاف بین الصَّ    .)61("لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ
       :الذي یفید البیان، ووجوب التأسي، وقد قالو  بيِّ ھذا فِْعُل النمن ھذا الحدیث أن  :َوْجھُ الدَّاللةِ 

  .)62(» لِتَأُْخُذوا َمنَاِسَكُكمْ  «
ًال الَجْمرَة  الترتیب في رمي الجمرات: -ب یُْشتََرط في رِمي الِجمار الثَّالث التَّرتیب: یرمي أوَّ

غرى، ثمَّ الُوسطى، ثم یرمي َجْمرةَ الَعقَبِة، رمي على ما ثَبََت عن ابِن عمر رضي وتظھر صفة وكیفیة ال الصُّ
ْنیَا بَِسْبعِ َحَصَیاٍت، یَُكبُِّر َعلَى إِْثِر ُكلِّ َحَصاٍة، ثُمَّ یَتَقَدَّ  ْسِھَل، ُم َحتَّى یُ هللا عنھما أنھ: "َكاَن یَْرِمي الَجْمَرةَ الدُّ

َماِل فَیَْستَِھلُّ وَ فَیَقُوُم ُمْستَْقبَِل القِْبلَِة، فَیَقُوُم طَِویًال َویَْدُعو َویَْرفَُع یَ  َیقُوُم َدْیِھ، ثُمَّ یَْرِمي الُوْسطَى، ثُمَّ یَأُْخُذ َذاَت الشِّ
 الَواِدي َوَال َعقَبَةِ ِمْن بَْطنِ ُمْستَْقبَِل القِْبلَِة فَیَقُوُم طَِویًال، َویَْدُعو َویَْرفَُع یََدیْھِ َویَقُوُم طَِویًال، ثُمَّ یَْرِمي َجْمَرةَ َذاِت ال

  .)63(یَْفَعلُھُ" ِعْنَدھَا، ثُمَّ یَْنَصِرُف فَیَقُوُل: ھََكَذا َرأَْیُت النَّبِيَّ  یَقِفُ 
 ،من العبادات الشرعیة ما یدخلھا االشتراط، ومنھا ما ال یدخلھا كالصالة وعدمھ: االشتراط-4
 شة رِضَي هللاُ والعمرة وذلك عند اإلحرام فعن عائِ  ،ومثال العبادة التي یصح فیھا االشتراط الحج والصوم

،  عنھا قالَْت َدَخَل النبيُّ  بَْیِر بِن عبِد الُمطَّلِِب، فَقالَْت: یا َرسوَل هللاِ، إنِّي أُِریُد الَحجَّ علَى ُضَباَعةَ بْنِت الزُّ
ي، َواْشتَِرِطي أنَّ َمِحلِّي َحْیُث َحبَْستَنِي: «َوأَنَا َشاِكیَةٌ، َفقاَل النبيُّ    .)64(»ُحجِّ

ستحب لمن خاف عدم إتمام المناسك بسبب المرض أو الشتراط في الحج یُ ا أنَّ الحدیث  فتبین بھذا
یس من إحرامھ، ول حلَّلیتالعجز. ثم إن مصلحة االشتراط تتحقق إذا لم یستطع الحاج إكمال مناسكھ، فلھ أن 

إعادتھا اھا فیحكم بعلیھ شيء ال فدیة، وال قضاء علیھ في قابل شریطة أال تكون حجة اإلسالم، فإن لم یكن أد
 في قابل.
وھذا كثیر ما  من أنواع العبادات ما ھو وسیلة ومنھا ما ھو مقصدإنَّ  :ومقاصد في الحج ،وسائل-5

والطواف، والسعي بین الصفا والمروة، ورمي الجمار،  ،یقع في أداء مناسك الحج فالوسائل كوقوف عرفة
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مقاصد الطاعة كاإلخالص، والتزود  نَّھَا مؤدیة إلىألمطلوبة والمشي بین المشاعر فجمیع ھذه الوسائل 
ِ تعالى:  ھلوقلبالتقوى،  واْ اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ ِ�ّ فَإَِذا أَفَْضتُم قال تعالى: كما وإقامة ذكر هللا  ،]196[البقرة: َوأَتِمُّ

ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ ّهللاَ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ    .]198[البقرة: مِّ
ھیئة العبادة تارة تكون معتبرة للشارع مقصوُد تعبد المكلف بھا لمناسبتھا للمقصود من العبادة،  نَّ كما أ

  .)65(فالرمل مثال: ھیئة مقصودة في الطواف
َمَل ال یَُسنُّ في غیِر األْشَواِط الثََّالثَِة األَُوِل من طَواِف ) رحمھ هللاـھ620(ت قال ابن قدامة  : "أنَّ الرَّ

َمَل فیھا لم یَْقِضھ في األْربََعِة البَاقِیَِة؛ ألنَّھا ھَْیئَةٌ فَاَت َموْ ال ، ِضُعھاقُُدوِم، أو طََواِف الُعْمَرِة، فإْن تََرَك الرَّ
لَتَْیِن، وألنَّ الَمْشي ھَْیَئةٌ في األْربََعِة، كما أنَّ  ْكَعتَْیِن األوَّ َمَل ھَْیئَةٌ فَسقَطَْت، َكالَجْھر في الرَّ ثََّالثَِة، فإذا الفي  الرَّ

  .)66(َرَمَل في األَْربََعِة األَِخیَرِة، كان تَاِرًكا لِْلھَْیئَِة في َجِمیعِ طََوافِھ"
 عاجًزاالحج مجموعة من العبادات بعضھا تدخلھا الرخصة تیسیرا للحاجِّ إِْن كان  :والرخصة ،العزیمة-6

التخفیف عن المكلف ورفع الحرج رخصة أصلھا لفا: "بقولھ ) رحمھ هللاـھ790(ت  الشاطبي كما أوضح ذلك
  .)67("عنھ؛ حتى یكون من ثقل التكلیف في سعة واختیار، بین األخذ بالعزیمة، واألخذ بالرخصة

: عدم مباشرة الحاج الرمي بنفسھ لمرٍض أو ضعٍف أو ِكبَِر ِسنٍّ أو لِصَغِر ِسنٍّ أو ومثال الرخصة
َ َما ٱۡستَطَۡعتُمۡ ه في الرمي عنھ لقولھ تعالى: لَحْمٍل ونحِوھا، فلھ أن یُنیَب غیرَ    .]16[التغابن:  فَٱتَّقُواْ ٱ�َّ

ْمِي بِنَْفِسِھ لَِمَرِض أَْو نَْحِوِه فَإِنَّھُ یَْسَتِنیُب َمْن َعْن َعَجَز َمْن ھـ): " َوَكَذلَِك 728قال ابن تیمیة (ت   الرَّ
  .)68(َس َمْن تََرَك اْلَواِجَب لِْلَعْجِز َكَمْن تََرَكھُ لَِغْیِر َذلَِك"یَْرِمي َعْنھُ َوَال َشْيَء َعلَْیِھ َولَیْ 

ویرخص أیضا للعاجزین والضعفة ومن معھم أطفال ومن في حكمھم، الدفع من مزدلفة بعد منتصف 
حاِم، اللیل، ألنھ  َم النَّبِيُّ أََنا ِممَّ "قال اْبِن عبَّاٍس َرِضَي هللاُ عنھما:  رخص للضعفة بالدفع َخشیةَ الزِّ  ْن قَدَّ

  .)69("لَْیلَةَ اْلُمْزَدلِفَِة فِي َضَعفَِة أَْھلِھِ 
  .)70(والبدل في لغة الفقھاء: إقامة شيء مقام آخر عند تعذره في الحج: البدل-7

الصوم بدال عن الھدي لمن لم یجده أو  ومثالھا الواضح:یقع العمل بالبدل في الحج في مسائل عدة، 
  عجز عنھ.

) رحمھ ـھ560(ت ن ھبیرة ونقل االتفاق عنھم ابلفقھاء على وجوب الھدي للمتمتع والقارن، اتفق ا
ّي على كل َواِحد ِمْنھَُما دم، فَإِن لم یجد َصاَم ثََالثَة حیث قال هللا : "َوأَْجمُعوا على أَن اْلقَاِرن والمتمتع غیر اْلَمكِّ

  .)71(أَھلھ"أَیَّام فِي اْلَحج، َوَسْبَعة إِذا َرَجَع، إِلَى 
فََمن تََمتََّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ فََما تعالى:  ھلوفاالنتقال إلى الصوم یكون على الصفة الواردة في ق 

لِكَ   َعَشَرةٌ اْستَْیَسَر ِمَن اْلھَْدِي ۚ فََمن لَّْم یَِجْد فَِصیَاُم ثََالثَِة أَیَّاٍم فِي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعتُْم ۗ تِْلكَ   لَِمن لَّْم َكاِملَةٌ ۗ َذٰ
  ].196[البقرة:  یَُكْن أَْھلُھُ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 

  أعمال الحج الزمانیة والمكانیةالفرع الثاني: تنوع العبادات باعتبار 
ع اوالبق ،اختاره تلك األماكن ِمّماهللا عز وجل یخلق ما یشاء یختار من الخلق، والزمان، والمكان، و 

  .للقیام بالحج، وجعلھا مقیدة بمواضع محددة
فالشارع الحكیم قصد إلى ربط تلك المشاعر المقدسة بأعمال الحج ألجل أن یتقرب فیھا إلیھ بأنواع  
 بمقاصد الناس أعلم الحاج لیس لھ طریق إلى العبادة سوى متابعة رسول هللا  ِألَنَّ والطاعات، و ،القرب

  وأفعالھ في الحج.    التنوع في أقوالھ معرفة إلى سةما الشارع، فصارت الحاجة 
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مناسك الحج في أوقات معینة، وكان یتحین في بعض األحكام حتى یأتي وقتھا فیفعلھا  أَدَّى النبي  إنَّ 
  فیھ، كالدفع من مزدلفة، وكرمي الجمار. 

ن یكن أحرم من قبل تبدأ أعمال الحج باإلحرام لم والمبیت في منى: ،الیوم الثامن من ذي الحجة -1
یوم الثامن من ذي الحجة ویسمى یوم الترویة، ثم بالخروج الكالمتمتع، ولمن كان یرید الحج من أھل مكة، في 

بعد طلوع الشمس، ویمكث بھا إلى طلوع شمس الیوم التاسع من ذي الحجة، ویصلي بھا الظھر،  ِمنَىإلى 
ن ي علما رو عد صالة الفجر، وطلوع شمس یوم التاسعب الَّ إوالعصر، والمغرب، والعشاء، وال یخرج منھا 

، َوَرِكَب َرسوُل هللاِ " جابر َرضَي هللاُ عنھ قال: ھُوا إلى ِمنًى، فأھَلُّوا بالَحجِّ ا كاَن یَْوُم التَّْرِویَِة تََوجَّ ، فَلَمَّ
ْمُس"فََصلَّى بھَا الظُّْھَر َواْلَعْصَر، َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء، َواْلفَْجَر، ثُ    . )72(مَّ َمَكَث قَلِیًال حتَّى طَلََعِت الشَّ

: یتابع الحاج أعمال الحج من ابتداء طلوع شمس الیوم التاسع من التاسع والوقوف بعرفة الیوم-2
  ذي الحجة بالذھاب إلى عرفات، ویبدأ وقت الوقوف في عرفة من زوال الشمس إلى غروبھا.

  :)73(ا یليوتظھر األعمال التي یأتي بھا الحاج فیم
قف فیھ بین مقبل على مكان ی ِألَنَّھُ من منى إلى عرفات بسكینة ووقار بالتلبیة، والتھلیل، والتكبیر،  ینطلق-أ

  .َوَجلَّ   َعزَّ یدي هللا 
ي والعصر جمع تقصیر ف ،رنة یصلي الظھرویسن لھ النزول بنمرة إلى قبیل الزوال ثم ینتقل إلى عُ  -ب

الة عجل الذھاب إلى عرفة ألداء الركن األعظم من الحج، لیطول وقت وقت األولى، فإذا فرغ من الص
ْبَح  َغَدا َرُسوُل هللاِ «والدعاء لما رواه ابِن عمر رضي هللا عنھما قال:  ،الوقوف ِمْن ِمنًى ِحیَن َصلَّى الصُّ

اِإلَماِم الَِّذي یَْنِزُل بِِھ بَِعَرفَةَ، َحتَّى إَِذا َكاَن ِعْنَد  َصبِیَحةَ یَْوِم َعَرفَةَ َحتَّى أَتَى َعَرفَةَ، فَنََزَل بِنَِمَرةَ َوِھَي َمْنِزلُ 
ًرا فََجَمَع بَْیَن الظُّھْرِ َوالَعْصِر، ثُمَّ َخطََب النَّاَس، ثُمَّ َراَح فََوقََف َعلَى َصَالِة الظُّْھِر َراَح َرُسوُل هللاِ   ُمھَجِّ

  ).74( »الَمْوقِِف ِمْن َعَرفَةَ 
ا الدعاء في مثل ھذ نَّ فإ في االجتھاد باإلكثار من الذكر، والدعاء، والتضرع � عز وجل الحاج ویتفرغ-ج

َعاِء ُدَعاُء یَْوِم َعَرفَةَ، َوَخْیُر َما قُْلُت أَنَا «  :وأفضلھ، وفي ذلك یقول النبيُّ  ،الیوم لھو خیر الدعاء َخْیُر الدُّ
ُ َوْحَدهُ الَ َشِریَك لَھُ، لَھُ الُْمْلُك، َولَھُ اْلَحْمُد، َوھَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیرٌ َوالنَِّبیُّوَن ِمْن قَْبلِي: الَ إِلَھَ إِالَّ  )، 75(»هللاَّ

والسنة أن یستقبل القبلة عند الدعاء وأن یرفع یدیھ، خاشعا متضرعا مخلصا � تعالى مستشعرا في وقوفھ 
  .العبودیة الحقة

مقامات الدعاء في الحج یقع في مواضع عدیدة منھا: الدعاء ومن أعظم أسباب جلب النفع، ودفع الضر 
الدعاء عند المشعر الحرام والدعاء یوم عرفة، ووالسعي بینھما،  ،الدعاء على الصفا والمروةوفي الطواف، 
  والوسطى. ،الدعاء في أیام التشریق عند الجمرتین الصغرىوفي مزدلفة، 

منة وأز، ي یجب أن یحرص علیھا الحاج، ألنھ یقع في أمكنةوأجل أنواع العبادات الت ،فالدعاء من أھم 
األدعیة المأثورة التي جاءت بھا النصوص حتى یحقق توحید جعلھا هللا أقرب ما تكون لإلجابة ثم یدعوا ب

  الذي یدخل في توحید العبادة. متابعة الرسول 
) رحمھ هللا: "والدعاء نوعان: ـھ751الدعاء ینقسم إلى نوعین باعتبار معناه: قال ابن القیم (ت  أنَّ كما 

َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي مسألة، والعابد داع كما أن السائل داع، وبھما فُسِّر قولھ تعالى: دعاء عبادة، ودعاء 
َك َوإَِذا َسأَلَ ]، قیل: أطیعوني أثْبكم، وقیل: سلوني أْعِطكم، وفُسِّر بھما قولھ تعالى: 60[غافر: أَْستَِجْب لَُكمْ 

اعِ إَِذا َدَعانِ    .)76( ]"186[البقرة: ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّ
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غربت شمس یوم عرفة سار الحاج إلى مزدلفة  اإذ: بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام المبیت-3
ُسِئَل «أَبِیِھ أَنَّھُ قَاَل: ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ، َعْن بسكینة ووقار رافعاً صوتھ بالتلبیة حتى یصل مزدلفة لما روى 

ِة اْلَوَداعِ، ِحیَن َدفَ  أَُساَمةُ َوأَنَا َجالٌِس: َكْیَف َكاَن َرُسوُل هللاِ  َع؟ قَاَل: َكاَن یَِسیُر اْلَعنََق، فَإَِذا َوَجَد یَِسیُر فِي َحجَّ
  .)77( »فَْجَوةً نَصَّ 

  ویصلي بھا المغرب والعشاء حین الوصول جمعا وقصرا جمع تأخیر بأذان واحد وإقامتین. 
تھ ب ) رحمھ هللا: "أجمَع العلماُء أنَّ رسول هللا ـھ463قال ابُن عبد البرِّ (ت  عد َدفَع ِمْن َعَرفةَ في َحجَّ

َر صالةَ المغرب ذلك الوقَت، فلم یَُصلِّھا حتَّى أتى الُمزدلِفةَ، فصلَّى بھا  ما غَربَِت الشمُس یوَم َعَرفةَ، أَخَّ
فَُق، وأجمعوا أنَّ ذلك ِمْن ُسنَّة الحاجِّ ُكلِّھم في ذلك  المغرب والعشاء، َجَمع بینھما بعد ما غاب الشَّ

  ).78(الموضع"
ند المشعر والدعاء ع ،ا صالة الفجر في أول وقتھا لیتسع لھ وقت الوقوفویبیت في مزدلفة ویصلي بھ 

الحرام، ویستقبل القِبلةَ في وقوفھ، فیَذكر ویُلَبِّي، ویرفع یَدْیھ حاَل الدعاء، ویبقى على ھذه الحاِل حتَّى یُْسِفر 
ا ْن َعَرفَاٍت فَاْذكُ  ، ویدلُّ علیھ قولُھ تعالى:)79(جّدً َ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ۖ َواْذُكُروهُ َكَما فَإَِذا أَفَْضتُم مِّ ُروا هللاَّ

الِّینَ    .]198البقرة:[ ھََداُكْم َوإِن ُكنتُم مِّن قَْبلِِھ لَِمَن الضَّ
ظم مع نَّ یوم النحر ویسمى یوم الحج األكبر ألالعاشر من ذي الحجة وھو یوم النحر (العید):  الیوم-4

أَْعظَُم اْألَیَّاِم ِعْنَد «قَاَل:  أَنَّ َرُسوَل هللاِ  حمدأو في مسند  أعمال الحج ومناسكھ تقع فیھ،
   ).80(»اْلقَرِّ یَْوُم ثُمَّ النَّْحِر، یَْوُم هللاِ 

طلوع الشمس من یوم النحر یدفع الحاج من مزدلفة إلى منى ملبیا، ومكبرا، ومھلال حتى یرمي وقبل 
"َوالَِّذي بََعَث  :ي ھذا الیوم وفي حدیِث ابِن مسعوٍد رضي هللا عنھ قالجمرة العقبة وھي أول ما یفعلھ الحاج ف

ًدا  ، لَقَْد َخَرْجُت َمَع َرُسولِ  ُمَحمَّ ، فََما تََرَك التَّْلبِیَةَ َحتَّى َرَمى َجْمَرةَ الَعقَبَِة إِالَّ أَْن یَْخلِطَھَا بِتَْكبِیٍر هللاِ   بِالَحقِّ
  .)81(أَْو تَْھلِیٍل"

 فیُبدأ برمي جمرة العقبة ثمَّ الذبح والنحر ال یوم النحر فیُستَحبُّ الترتیُب بینھا تأسیا بالنبيِّ وأما أعم
  والسعي للمتمتِّع. ،ثمَّ الحلق أو التقصیر ثمَّ طواف اإلفاضة

رف الشرع ھو القذف بالحصى في زمان مخصوص، ومكان الرمي في عُ : رمي جمرة العقبة الكبرى -
  .)82(صمخصوص، وعدد مخصو

بعد وصول الحاج مشعر منى یتوجھ إلى جمرة العقبة الكبرى لرمي سبع حصیات متعاقبات یكبر مع 
بَسْبعِ َحَصیاٍت حتى أتى الَجْمرةَ التي عند الشََّجرِة، فرماھا « :كل حصاة، لما روى جابر َرِضَي هللاُ عنھ قال

   .)83(»ِمن بْطِن الواديَحَصى الَخْذِف، َرَمى  مثلَ -منھامع كلِّ حصاٍة  یَُكبِّرُ -
: ثم یأتي الحاج المنحر لنحر الھدي تقرباً إلى هللا تبارك وتعالى وھذا واجب على المتمتع النحر أو الذبح -

والقارن، والمفرد ال یجب علیھ ذبح الھدي، بل یستحب أن یضحي، وذلك لما في حدیث جابٍِر َرِضَي هللاُ 
  .)84(»ِن الوادي، ثمَّ انَصَرَف إلى الَمْنَحرَرَمى ِمن بطْ « : عنھ، أن رسول هللا 

ِ الحلق أفضل من التقصیر على أنَّ  اتَّفَق الفقھاء الحلق أو التقصیر: - اللَّھُمَّ اْرَحِم « :قَالَ  لحدیث َرُسَول هللاَّ
ِ، قَاَل فِي الثَّاِلثَةِ  ِریَن یَا َرُسوَل هللاَّ ِرینَ َوالْ : اْلُمَحلِّقِیَن، قَالُوا: َواْلُمَقصِّ  .)85(»ُمقَصِّ

) رحمھ هللا الحكمة والسر في أفضلیة الحلق على التقصیر ـھ852وقد بین ابُن حجٍر العسقالني (ت 
لَى ِصْدِق عَ لَّةِ َوأََدلُّ َوِفیھِ أَنَّ اْلَحْلَق أَْفَضُل ِمَن التَّْقِصیرِ َوَوْجھُھُ أَنَّھُ أَْبلَُغ فِي اْلِعبَاَدةِ َوأَْبیَُن لِْلُخُضوعِ َوالذِّ "فقال: 
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ُر َوالَِّذي النِّیَِّة  ا َشْیئًا نَْفِسِھ َعلَى یُْبقِي یُقَصِّ ِ اْلَحالِِق بِِخَالِف بِِھ َیتََزیَُّن ِممَّ  تََعالَى َوفِیھِ فَإِنَّھُ یُْشِعُر بِأَنَّھُ تََرَك َذلَِك ِ�َّ
دِ    .)86("إَِشاَرةٌ إِلَى التََّجرُّ

لثیاب ایلبس  أنْ یمس الطیب و أنْ التحلل األصغر، فیجوز للحاج تقصیر الحلق أو الویترتب على 
  ویزیل اإلحرام وغیر ذلك من المحرمات إالَّ النساء

إذا فرغ الحاج من الرمي، والنحر، والحلق أو التقصیر یتوجھ إلى بیت هللا الحرام مھلال  :طواف اإلفاضة -
فُواْ بِٱۡلبَۡیِت ٱۡلَعِتیقِ  ثُمَّ  :ومكبرا، لیطوف طواف اإلفاضة لقولھ تعالى  ۡلیَۡقُضواْ َتفَثَھُۡم َوۡلیُوفُواْ نُُذوَرھُۡم َوۡلیَطَّوَّ

  ]، وھو ركن ال یتم الحج إال بھ.29[الحج:
التي روھا جابر َرِضَي هللاُ عنھ نجد أنت ھناك تنوعا في الطواف،  ومن خالل صفة حجة النبي 

فطواف یعلن بھ بدایة االستعداد ألعمال الحج وھو تحیة للبیت  وكل طواف لھ زمانھ، ونیتھ، ویقع وبطھارة،
  الحرام، و طواف یُعلمنا بانتھاء أعمال الحج، وطواف یودع فیھ الحاج البیت الحرام:

باالتفاق بین المذاھب األربعة أن الرمل سنة في طواف القدوم، كما أن االضطباع صفة  طواف القدوم:
ا قَِدَم طَاَف بِاْلبَْیتِ َوھَُو  : "أَنَّ النَّبِيَّ ه عن اْبِن یَْعلَى ْبِن أَُمیَّةَ لما روى أحمد في مسند .)87( فیھ ُمْضَطبٌِع لَمَّ

  .)88("بِبُْرٍد لَھُ َحْضَرِميٍّ 
ویكون طوافُھ كصفِة طواف القدوم لكِْن ِمْن  ،: ویسّمى طواف الزیارة، وطواف الركنطواف اإلفاضة

لَْم یَْرُمْل في السَّْبعِ الَِّذي  أَنَّ النَّبِيَّ «ٍل، لما روى ابِن عبَّاٍس رضي هللا عنھما: غیِر ھیئِة اضطباعٍ وال َرمَ 
  .)89(»أَفَاَض فِیھِ 

قال: "َمْن َحجَّ البیَت، فْلیَُكن آِخَر َعھِده بالبیِت، إِالَّ اْلُحیَُّض،  رضي هللا عنھماعن ابن عمر  طوف الوداع:
َص لَھُنَّ َرسوُل هللاِ    دل على أن طواف الوداع على من أدى نسك من المناسك دون غیره.  ،)")90 وَرخَّ

إذا كان متمتعاً أو إذا لم یكن قد سعى قبل  اإلفاضةطواف  ویسعى الحاج بعد: السعي بین الصفا والمروة -
فَا َواْلَمْرَوةَ ِمن إِنَّ الصَّ   :ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارناً أو مفرداً، فیلزمھ حینھا السعي، لقولھ تعالى

َف بِِھَما ِ فََمْن َحجَّ اْلبَْیَت أَِو اْعتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَْیِھ أَن یَطَّوَّ   ].158[البقرة: َشَعائِِر هللاَّ
 ِ : "یَ  َعْن أُمِّ َولٍَد لَِشْیبَةَ، قَالَْت: "رأیُت رسوَل هللاَّ فا والمروِة (وفي روایِة النَّسائيِّ عى سْ یسعى بیَن الصَّ

  ).91("»)، َوھَو یقوُل:  ال یُقطَُع األبطُح إالَّ شّدًا"في بَْطِن الَمِسیلِ 
ھاجر علیھا السالم  وأما النساء فال یسن لھن اإلسراع أثناء السعي، وإن كان ھذا الرمل قد حصل من

 عن ابن المنذرھـ)  620(ت والحكمة في ذلك وهللا أعلم ما نقلھ ابن قدامة   أثناء سعیھا بین الصفا والمروة،
ین ب في السعيأجمع أھل العلم، على أنھ ال رمل على النساء حول البیت، وال قال: "ھـ) رحمھ هللا  318(ت 

الصفا والمروة، ولیس علیھن اضطباع. وذلك ألن األصل فیھما إظھار الجلد، وال یقصد ذلك في حق النساء، 
   .)92(عرض للتكشف"وألن النساء یقصد فیھن الستر، وفي الرمل واالضطباع ت

وبعد طواف اإلفاضة والسعي في یوم النحر یباح للحاج جمیع محظورات اإلحرام دون استثناء، ثم 
  .یعود إلى منى للمبیت بھا أیام التشریق الثالثة

َ فِي  :ھي األیام المعدودات التي أمرنا هللا تعالى بذكره فیھا قَال تعالى التشریق: أیام-5 َواْذُكُروا هللاَّ
ْعُدوَداتٍ أَ  وفي مسند أحمد قَاَل   ،)93("أیام التشریق األیام المعدودات قال ابن عباس:"]، 203[البقرة: یَّاٍم مَّ

 ِ  ).94(»أَیَّاُم التَّْشِریِق أیاُم أَْكٍل َوُشْرٍب َوِذْكِر هللاَِّ : «َرُسوُل هللاَّ
 :)95(یب التاليتظھر األعمال التي یقوم بھا الحاجُّ في أیَّام التشریق على الترت
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ا لیلة  - یرجع الحاج إلى ِمنى للمبیت بھا في لیلة الحادي عشر والثاني عشر ِمْن لیالي أیَّام التشریق، وأمَّ
َر فََال إِْثَم َعلَیْھِ ۚ الثالث َعَشَر فھي على االستحباب لقولھ تعالى:  َل فِي یَْوَمْیِن فََال إِْثَم َعلَْیھِ َوَمن تَأَخَّ فََمن تََعجَّ

 ].203[البقرة: لَِمِن اتَّقَىٰ 
: "أجمع العلماء على أن من أراد الخروج من الحاج عن منى شاخصاً ھـ) 318(ت قال ابن المنذر 

إلى بلده، خارجاً عن الحرم، غیر مقیم بمكة، في النفر األول أن ینفر بعد زوال الشمس في الیوم الثاني إذا 
  .)96(یمسي"رمى في الیوم الذي یلي یوم النحر قبل أن 

یرمي الحاجُّ في ُكلِّ یوٍم ِمْن أیَّام التشریق الثالثة سبعِ َحَصیاٍت مع التكبیر على إِْثِر ُكلِّ حصاٍة لُكلِّ جمرٍة  -
 ِمَن الَجَمرات الثالث، غیَر أنھ یرمیھا بعد زوال الشمس.

ة ِمْن منى نافرا إلى مكَّ  عند انتھاء الحاج ِمَن الرمي في أیام التشریق فقد قضى مناسك حجھ، ثم ینصرف -
كون عندئٍذ طواف الوداع لی  لیُقیم فیھا بحسب أحوالھ وحوائجھ إلى أَْن یعزم على الرحیل إلى بلده، فیطوف

 آخر عھده بالبیت.
    الحجفي عبادة تنوع ال مقاصدالفرع الثالث: 

ت (یقول ابن عاشور كما لقد شرع هللا سبحانھ ھذا المنسك لعباده لما في ذلك من المصالح العظیمة، 
"وقد ظھرت عنایة هللا تعالى بھذه العبادة العظیمة، إِْذ بسط تفاصیلھا وأحوالھا مع تغییر ما أدخلھ ھـ): 1973

  .)97(أھل الجاھلیة فیھا"
فالحج أحد أركان اإلسالم، ومبانیھ العظام فرضھ هللا عز وجل مرة في واحدة في العمر على المكلفین،  

والمال، ولما ینتابھ من جھد وتحمل للمشاق، وبذل  ،عبادة مركبة من البدن نَّھَ ألبیال ولمن استطاع إلیھ س
 وإنفاق للمال. 

فمدار الحج ومركز أھمیتھ من بدایتھ إلى نھایتھ على طائفة من العبادات متنوعة بصفات وھیئات 
روة، سعي بین الصفا والمطواف حول البیت، والالوكیفیات مختلفة منھا: اإلحرام من المیقات، والتلبیة، و

والمبیت في ِمنى، والوقوف بعرفة، والدفع إلى مزدلفة، والمبیت بھا لیلة النحر، والوقوف بالمشعر الحرام، 
وطواف اإلفاضة، والمبیت بمنى لیالي أیام التشریق، ورمي الجمرات مرتبة، والحلق أو التقصیر وطواف 

  . )98(الوداع
المقصود  ) رحمھ هللا: "أفعال الحج وأقوالھ كلھا أسرار وحكمھـ1373(ت قال عبد الرحمن السعدي

، واإلخالص للمعبود؛ فالحج مبناه على الحب واإلخالص والتوحید والثناء منھا القیام بالعبودیة المتنوعة
  .)99(والذكر للحمید المجید، فإنما شرعت المناسك إلقامة ذكر هللا"

العبادة من اإلحرام، واجتناب العوائد، وكشف الرأس، ذه أسراُر ما في ھ"ھـ): 751ن القیم (تابیقول 
ھ فمما َشِھدت بُحْسن ،ونزع الثِّیاب المعتادة، والطَّواف، والوقوف بعرفة، ورمي الجمار، وسائر شعائر الحجِّ 

 .)100(العقوُل السَّلیمة والفطُر المستقیمة، وَعلَِمت بأنَّ الذي شرع ھذا ال حكمة فوق حكمتھ"
شقة ملل، والممن السأمة والفي الحج یكون في حال طاعة مستمرة، فال شك أنھ سیصیبھ وألن المسلم 

فعل ذلك التنوع من العبادات على صفتھا كیفیاتھا، وفي أوقاتھا المختلفة  كانوالحرج ما یحتاج إلى دفعھ، ف
اط قلب، والنشومواضعھا المتعددة ما یعین على دفع السأمة والملل، والمشقة والحرج، ویستدعي حضور ال

  نحو العبادة، وتحقیق المصالح التي تعینت لھا تلك العبادات المتنوعة ومنھا:
  .)101(تعظیم هللا عز وجل، والخضوع لھ بإخالص التوجھ إلیھ، واالنتصاب على قدم الذلة والصغار بین یدیھ -
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لَِھ بِطَاَعتِِھ َواْجتِنَاِب ْعِظیُم تَ "َوِألَنَّ اْلَغَرَض بِالتََّكاِلیِف  ھـ):606 (تقال العز ابن عبد السالم  اْإلِ
  .)102(َمْعِصیَتِھِ"

 إظھار شعائر العبادة على نحو ما أمر بھ الشارع الحكیم. -
إشاعتھا وإظھارھا لتنحفظ "فأما الفرائض فاألولى : ھـ)656(تل أبوالعباس القرطبي وقوفي ذلك ی

منھا شيء، ویظھر بإظھارھا جمال دین اإلسالم، قواعد الدین، ویجتمع الناس على العمل بھا، فال یضیع 
  .)103(وتعلم حدوده وأحكامھ. واإلخالص واجب في جمیع القرب، والریاء مفسد لھا"

قال  وإحیائھا، وبثھا في الناس وھذا یشعر بصدق محبة النبي  وفیھا أیضا من اتباع سنة المصطفى  -
َ فَاتَّ : تعالى   .]31آل عمران:[ بُِعونِي یُْحبِْبُكُم هللاَّ قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ

  الرفق بالمكلف، والتیسیر علیھ بالرخص والبدائل. -
  إن التنوع یجعل العبادة متجددة غیر جامدة على ھیئة معینة. -
  والطاعة التامة. التنوع فیھ نوع ابتالء للمكلفین حتى یحقق االستسالم -

  في الحج مما یعین على تحقیق المقاصد الشرعیة للحج.ألجل ھذه األغراض كانت معرفة التنوع 
 الخاتمة: 

  إلیھا في النقاط اآلتیة: ناسجل أھم النتائج التي توصلنفي ختام ھذا المقال 
الشریعة اإلسالمیة جاءت بالتنوع في العبادات باعتبارات متعددة منھا ما یكون مبنیا على صفة العبادة  إِنَّ -1

  ومنھا ما یكون متعلقا بالجوارح وغیر ذلك. ،ما یكون بالنظر إلى أسباب إقامتھا أو كیفیة أدائھا، ومنھا
التنوع ألجل إدراك مصالحھا وفوائدھا الضروریة والكمالیة الدینیة  مبنیة على  العبادات أَنَّھَافي  األصل-2

  والدنیویة.
ما ال  وفیھ من العباداتئاتھ، من أجل العبادات وأكثرھا جمعا للتنوع بمختلف أوصافھ وكیفیاتھ وھی الحج-3

ھذا النسك ومنھا: زیارة المسجد الحرام والصالة فیھ والطواف بالبیت  یستطیع المسلم أداءھا في غیر
والسعي بین الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمشعر الحرام والمبیت بمنى ورمي الجمار ونحر الھدي 

  وغیر ذلك كثیر.
شرع ألغراض كثیرة من أھمھا متابعة السنة النبویة، ویظھر ذلك في أعمال  التنوع في العبادات إنما أنَّ -4

والھدي النبوي في العبادات كلھا، فإن إصابة السنة  ،الحج. فالواجب على المسلم االجتھاد في معرفة السنة
  أفضل من كثرة العمل.

  ع إلى العبادة نفسھا.أمر التنوع أنھ منھ ما یرجع إلى اعتبار مصلحة المكلف، ومنھ ما یرج حاصل-5
یمیز نوعا عن نوع، والتنوع یفید المكلف على الترقي في  نَّ تنوع قصد الشارع أجنس العبادة لما  نَّ إ ثم-6

واألفعال المتنوعة في العبادات تعین المكلفین حتى یأخذ كل واحد ما  ،ن األقوالنَّ كما أمدارج العبودیة، 
   .یالئم نفسھ ویناسب حالھ

  در والمراجع:قائمة المصا
ھـ)، الموافقات، المحقق: أبو عبیدة مشھور بن حسن  790أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت  .1

 م. 1997-ھـ  1417آل سلمان دار ابن عفان، الطبعة: األولى، 
لمي القره ت بن عثمان حأبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، المحقق: أحمد بن رفع .2

أبو نعمة هللا محمد شكري بن حسن األنقروي، الناشر: دار الطباعة -محمد عزت بن عثمان الزعفران بولیوي -حصاري 
 ھـ. 1334تركیا، عام النشر: –العامرة 
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وعلق علیھ ھـ)، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، حققھ  ٦٥٦أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراھیم القرطبي (ت  .3
محمود إبراھیم بزال، الناشر: (دار ابن كثیر،  -یوسف علي بدیوي  -أحمد محمد السید  -وقدم لھ: محیي الدین دیب میستو 

  م.1996 -ھـ  1417، 1بیروت)، ط:  -بیروت)، (دار الكلم الطیب، دمشق  -دمشق 
ھـ)، الفروق  أنوار البروق في 684بالقرافي (ت أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر  .4

 أنواء الفروق، عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.
ھـ)، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي بن  774أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت  .5

 م. 1999-ھـ  1420، 2محمد السالمة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط: 
ھـ)، المفردات في غریب القرآن، المحقق: صفوان 502أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفھاني (ت  .6

 م.2009-ھـ 1430، 1دمشق بیروت، ط: -عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
ھـ)، المنتقى شرح 474لقرطبي الباجي األندلسي (ت أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي ا .7

 ھـ. 1332، 1بجوار محافظة مصر، ط: -الموطأ، الناشر: مطبعة السعادة 
ھـ)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین،دار الكتب 587أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت  .8

 م.1986-ھـ 1406، 4العلمیة، ط: 
محمد -ھـ)، سنن أبي داود، المؤلف: المحقق: شعیب األرنؤوط  275یمان بن األشعث األزدي السجستاني (ت أبو داود سل .9

 م. 2009-ھـ  1430كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: األولى، 
محمد كامل -رنؤوط ھـ)، سنن أبي داود، المحقق: شعیب األ275أبو داود سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني (ت  .10

 م.2009-ه1430، 1قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمیة، ط: 
ھـ)، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت  .11

 ھـ.1392، 2بیروت، ط:  –التراث العربي 
ھـ)، تقویم األدلة في أصول الفقھ، المحقق: خلیل محیي  430الحنفي (ت أبو زید عبید هللا بن عمر بن عیسى الدبوسي  .12

  م. 2001-ھـ  1421، 1لبنان، ط:  –الدین المیس، مفتي زحلة والبقاع ومدیر أزھر لبنان، دار الكتب العلمیة، بیروت 
صول الفقھ، الناشر: دار ھـ)، البحر المحیط في أ794أبو عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي (ت  .13

 م.1994-ھـ 1414، 1الكتبي، ط: 
ھـ)، بدائع الفوائد، المحقق: علي بن محّمد العمران،  751أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت  .14

-العلم (الریاض) راجعھ: سلیمان بن عبد هللا العمیر ومحمد أجمل اإلصالحي وجدیع بن محمد الجدیع، الناشر: دار عطاءات 
 م (األولى لدار ابن حزم). 2019-ھـ  1440، 5دار ابن حزم (بیروت)، ط: 

ھـ)، الوابل الصیب ورافع الكلم الطیب، المحقق: عبد  751أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت  .15
- الثمالي، الناشر: دار عطاءات العلم (الریاض)یحیي بن عبد هللا-الرحمن بن حسن بن قائد، راجعھ: حاتم بن عارف الشریف

 م (األولى لدار ابن حزم). 2019-ھـ1440، 5دار ابن حزم (بیروت)، ط: 
ھـ)، الفوائد، المحقق: محمد عزیر شمس، راجعھ: جدیع 751أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت  .16

دار ابن حزم (بیروت)، -بن محمد العمران، دار عطاءات العلم (الریاض)  علي-محمد أجمل اإلصالحي -بن محمد الجدیع 
 .1/279م (األولى لدار ابن حزم)، 2019-ھـ 1440، 4ط: 
ھـ)، تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكالتھ، 751أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت  .17
: تحقیق: نبیل 3-2عبد الرحمن بن صالح السدیس، جـ-جعھ: جدیع بن جدیع الجدیع : تحقیق: علي بن محمد العمران، را1جـ

دار ابن حزم (بیروت)، -عمر بن َسعِدي، دار عطاءات العلم (الریاض) -بن نصار السندي، راجعھ: محمد أجمل اإلصالحي 
 م (األولى لدار ابن حزم). 2019-ھـ  1440، 2ط: 
ھـ)، مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة، 751یوب ابن قیم الجوزیة (ت أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أ .18

سلیمان بن عبد هللا العمیر، دار عطاءات العلم -المحقق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، راجعھ: محمد أجمل اإلصالحي
 ).م (األولى لدار ابن حزم 2019-ھـ  1440، 3دار ابن حزم (بیروت)، ط: -(الریاض) 
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ھـ)، جالء األفھام في فضل الصالة والسالم على خیر 751أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت .19
أحمد جاح عثمان، الناشر: دار عطاءات العلم -، المحقق: زائد بن أحمد النشیري، راجعھ: حاتم بن عارف الشریف --األنام 

 م (األولى لدار ابن حزم). 2019-ھـ  1440 ،5دار ابن حزم (بیروت)، ط: -(الریاض) 
-عادل مرشد -ھـ)، سنن ابن ماجة، المحقق: شعیب األرنؤوط  273أبو عبد هللا محمد بن یزید بن ماجة القزویني (ت  .20

 م. 2009-ھـ  1430َعبد اللّطیف حرز هللا، الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: األولى، -محمَّد كامل قره بللي 
بد هللا، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر: أبو ع .21

 م. 1964-ھـ  1384، 2القاھرة، ط:  –دار الكتب المصریة 
: جماعة قأبو عبد هللا، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة ابن بردزبھ البخاري الجعفي، صحیح البخاري، تحقی .22

ھـ، بأمر السلطان عبد الحمید الثاني، ثم  1311من العلماء، الطبعة: السلطانیة، بالمطبعة الكبرى األمیریة، ببوالق مصر، 
 بیروت.–ھـ لدى دار طوق النجاة  ١٤٢٢َصّورھا بعنایتھ: د. محمد زھیر الناصر، وطبعھا الطبعة األولى عام 

ھـ)، االستذكار، تحقیق: سالم 463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن  .23
 م.2000 –ھـ 1421بیروت، الطبعة: األولى،  –محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 

ھ: ھـ)، الجامع الكبیر (سنن الترمذي)،  حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علی 279أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي (ت  .24
 م. 1996، 1بیروت، ط: –بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت  .25
عثمان جمعة ضمیریة، -مال حماد ھـ)، القواعد الكبرى الموسوم بـ: قواعد األحكام في إصالح األنام، المحقق: نزیھ ك 660

 م.2000-ھـ1421، 4دار القلم دمشق، ط:
ھـ)، محاسن الشریعة في فروع  365أبي بكر محمد بن علي بن إسماعیل الشاشي المعروف بـ "القفال الكبیر" (ت  .26

 م.2007-ه 1428، 1بیروت، ط: –الشافعیة، دار الكتب العلمیة 
بیروت، -ي الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، الناشر: دار المعرفة أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالن .27

ھـ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: محب الدین الخطیب، 1379
 علیھ تعلیقات: عبد العزیز بن عبد هللا بن باز. 

 محمد السالم عبد المحقق: اللغة، مقاییس معجم ھـ)،395 (ت الحسین أبو لرازي،ا القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد .28
 م.1979 – ھـ1399 النشر: عام الفكر، دار الناشر: ھارون،

عادل مرشد، وآخرون، -ھـ)، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب األرنؤوط 241اإلمام أحمد بن حنبل (ت  .29
 م. 2001-ھـ  1421، 1التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن 

ھـ)، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن 728تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (ت  .30
: ط، سنة  محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، دون

  م.1995-ھـ1416
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي  .31

)، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، المحقق: ناصر عبد الكریم العقل، الناشر: دار عالم 728الدمشقي (ت 
 م.1999-ھـ1419، 7یروت، لبنان، ط: الكتب، ب

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي  .32
 م.2005 –ھـ 1426المجددة،  7بیروت، ط:  –الدمشقي، العبودیة، المحقق: محمد زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي 

بن خلیل ھراس، دعوة التوحید أصولھا واألدوار التي مرت بھا ومشاھیر دعلتھا،  دار الكتب العلمیة، بیروت، د. محمد  .33
ھـ)، و ابن رجب  ٧٩٥. أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (ت 40م، ص: 1986-ھـ1406، 1ط: 

ابن رجب]، المحقق: أ. د. خالد بن علي المشیقح، د. عبد العزیز الحنبلي، تقریر القواعد وتحریر الفوائد [المشھور بـقواعد 
، 1ط:  الریاض، –الكویت، توزیع دار أطلس -بن عدنان العیدان، د. أنس بن عادل الیتامى، الناشر: ركائز للنشر والتوزیع 

 م. 2019-ھـ  1440
في أعماِل أیَّاِم التش����ریِق، الموقع الرس����مي لفض����یلة الش����یخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس د/ محمد علي فركوس،  .34

(ferkous.com). 
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ھـ)، معیار العلم، تحقیق: اللجنة العلمیة 505-450زین الدین أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الشافعي ( .35
 م.2016-ھـ1،1437، الناشر: دار المنھاج للنشر والتوزیع، ط:بمركز دار المنھاج للدراسات والتحقیق العلمي

 .2015-ھـ1436، 1سلیمان محمد النجران، مقاصد العبادات وأثرھا الفقھي،  دار التدمریة للنشر والتوزیع، الریاض، ط، .36
  م.2010-ھـ1431، 1الریاض، ط:  – دار الوطن للنشرعادل بن علي الشدي، مقاصد الحج في القرآن الكریم، م .37
 م.2003-ھـ1442، 1مصر، ط:  –، مجموع الفوائد واقتناص األوابد، دار المنھاج القاھرة عبد الرحمن بن ناصر السعدي .38
 1395، 4دمشق، ط:  –عبد الرحمن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة، الناشر: دار القلم  .39
 م.1975-ھـ

وزیع، الفقھ اإلسالمي، دار كنوز اشبیلیا للنشر والت عبد هللا بن صالح بن عبد الرحمن الكنھل، الترتیب في العبادات في .40
 م.2005-ھ1425، 1ط: 
، 1ط:، اضالری-دار التدمریة للنشر والتوزیعالفقھ اإلسالمي،   في  عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن الجمعة، أحكام البدل .41

 م.2009-ھـ1429
، 1الجزائر، ط:-العمدة في أعمال الحج والعمرة، أبو عبد المعز محمد علي فركوس، دار الموقع للنشر والتوزیع .42

 م.2009-ھـ1430
ھـ)، المحقق: السید یوسف  560عون الدین أبي المظفر یحیى بن محمد بن ھبیرة الحنبلي، اختالف األئمة العلماء، (ت  .43

 م.2003-ھـ1423بیروت، ط: األولى، -دار الكتب العلمیة أحمد، الناشر: 
ھـ)، أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین 978قاسم بن عبد هللا بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي (ت  .44

 ھـ.1424-م2004الفقھاء، المحقق: یحیى حسن مراد، دار الكتب العلمیة، ط: 
علوي بن عبد القادر السقاف، مؤسسة الدرر السنیة   نیة، ملخص فقھ العبادات، إشرافالقسم العلمي بمؤسسة الدرر الس .45

 م.2018-ھـ 1439، 3المملكة العربیة السعودیة، ط:
   م.2005-ھـ 1426، 1السعودیة، ط:  –لحج آداب وأسرار ومشاھد، دار ابن خزیمة امحمد إبراھیم الحمد،  .46
ھـ)، التحریر والتنویر، الناشر: الدار التونسیة 1393ور التونسي (ت محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاش .47

 م.1984تونس، سنة النشر:  –للنشر 
ھـ)، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني (ت  .48

یخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور، الناشر: كفر بطنا، قدم لھ: الش-المحقق: الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق 
 م.1999-ھـ 1419، 1دار الكتاب العربي، ط: 

 العرب، ھـ)،لسان711 (ت اإلفریقى الرویفعى األنصاري منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد .49
 م.1993-ھـ1414 ،3 ط: بیروت، – صادر دار اللغویین، من وجماعة للیازجي الحواشي:

الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بھا من بدع،  ، مناسك الحج والعمرة فيمحمد ناصر الدین االلباني .50
 م.1999-ھـ1420، 1الریاض، ط: -مكتبة المعارف

ھـ)، ختار الصحاح، المحقق: یوسف 666مزین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت  .51
 م.1999-ه1420، 5صیدا، ط:  – الدار النموذجیة، بیروت-الشیخ محمد، المكتبة العصریة 

ھـ)،  620موفق الدین أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت  .52
المغني، المحقق: الدكتور عبد هللاَّ بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر 

 م.1997-ھـ  1417، 3المملكة العربیة السعودیة، ط: -لتوزیع، الریاض وا
  الھوامش

 محمد السالم عبد المحقق: اللغة، مقاییس معجم ھـ)،395 (ت الحسین أبو الرازي، القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد )1(
 .5/370 م،1979 – ھـ1399 النشر: عام الفكر، دار الناشر: ھارون،

 العرب، لسان ھـ)،711 (ت اإلفریقى الرویفعى األنصاري منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد  )2(
 .8/364 م،1993-ھـ1414 ،3 ط: بیروت، ،صادر دار اللغویین، من وجماعة للیازجي الحواشي:
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ھـ)، معیار العلم، تحقیق: اللجنة العلمیة بمركز 505-045زین الدین أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الشافعي () 3(

 .115م، ص:2016-ھـ1،1437دار المنھاج للدراسات والتحقیق العلمي، الناشر: دار المنھاج للنشر والتوزیع، ط:
-ھـ 1395، 4دمشق، ط:  ،عبد الرحمن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة، الناشر: دار القلم)4(

 .44م، ص:1975
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي ) 5(

)، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، المحقق: ناصر عبد الكریم العقل، الناشر: دار عالم 728الدمشقي (ت 
 .1/149م، 1999-ھـ1419، 7ت، لبنان، ط: الكتب، بیرو

محمد كامل قره -ھـ)، سنن أبي داود، المحقق: شعیب األرنؤوط 275أبو داود سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني (ت ) 6(
 .1436، رقم الحدیث: 2/573م، ص: 2009-ه1430، 1بللي، الناشر: دار الرسالة العالمیة، ط: 

ھـ)، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد 728حمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (ت تقي الدین أبو العباس أ)  7(
-ھـ1416بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، دون  ط، سنة: 

  .24/243م، 1995
  .452-24/243مجموع الفتاوى،  ابن تیمیة، ینظر: )8(
 .4/205معجم مقاییس اللغة،  بن فارس،) ا9(
ھـ)، المفردات في غریب القرآن، المحقق: صفوان 502أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفھاني (ت   )10(

 .542م، ص:2009-ھـ 1430، 1دمشق بیروت، ط:  ،عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة
ھـ)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین،دار الكتب 587عود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت أبو بكر بن مس)11(

 .32/ 2م، 1986-ھـ 1406، 4العلمیة، ط: 
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي )12(

م، 2005 –ھـ 1426المجددة،  7بیروت، ط: ، لعبودیة، المحقق: محمد زھیر الشاویش، المكتب اإلسالميالدمشقي، ا
 .44ص:

 .7/295، مجموع الفتاوىابن تیمیة، )  13(
ھـ)، محاسن الشریعة في فروع  365أبي بكر محمد بن علي بن إسماعیل الشاشي المعروف بـ "القفال الكبیر" (ت  )14(

 .29م، ص: 2007-ه 1428، 1بیروت، ط: ،العلمیة الشافعیة، دار الكتب
أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت  )15(

ضمیریة، عثمان جمعة -ھـ)، القواعد الكبرى الموسوم بـ: قواعد األحكام في إصالح األنام، المحقق: نزیھ كمال حماد  660
 .1/301م، 2000-ھـ1421، 4دار القلم دمشق، ط:

 .44ابن تیمیة، العبودیة، ص: )16(
دار الكتب العلمیة، ر التي مرت بھا ومشاھیر دعلتھا، د. محمد بن خلیل ھراس، دعوة التوحید أصولھا واألدوا ینظر: )17(

ھـ)،  ٧٩٥رجب البغدادي الحنبلي (ت . أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 40م، ص: 1986-ھـ1406، 1بیروت، ط: 
وابن رجب الحنبلي، تقریر القواعد وتحریر الفوائد [المشھور بـقواعد ابن رجب]، المحقق: أ. د. خالد بن علي المشیقح، د. 

 –الكویت، توزیع دار أطلس -عبد العزیز بن عدنان العیدان، د. أنس بن عادل الیتامى، الناشر: ركائز للنشر والتوزیع 
 .1/70م،  2019-ھـ  1440، 1یاض، ط: الر

ھـ)، تقویم األدلة في أصول الفقھ، المحقق: خلیل محیي  430أبو زید عبید هللا بن عمر بن عیسى الدبوسي الحنفي (ت   )18(
م، ص:  2001-ھـ  1421، 1لبنان، ط:  ،الدین المیس، مفتي زحلة والبقاع ومدیر أزھر لبنان، دار الكتب العلمیة، بیروت

92.   
-عادل مرشد -ھـ)، سنن ابن ماجة، المحقق: شعیب األرنؤوط  273أبو عبد هللا محمد بن یزید بن ماجة القزویني (ت )19(

أَْبَواُب م،  2009-ھـ  1430َعبد اللّطیف حرز هللا، الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: األولى،  -محمَّد كامل قره بللي 
َعاِء، باب فضل الدعاء،  .3828، رقم الحدیث: 5/5ص:  الدُّ
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ھـ)، بدائع الفوائد، المحقق: علي بن محّمد العمران،  751أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت  )20(

راجعھ: سلیمان بن عبد هللا العمیر ومحمد أجمل اإلصالحي وجدیع بن محمد الجدیع، الناشر: دار عطاءات العلم (الریاض) 
 .3/1146م (األولى لدار ابن حزم)،  2019-ھـ  1440، 5بن حزم (بیروت)، ط: دار ا-

 .  2/31ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،   )21(
ھـ)، ختار الصحاح، المحقق: یوسف 666مزین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت   )22(

 .66م، ص: 1999-ه1420، 5صیدا، ط:  –النموذجیة، بیروت الدار -الشیخ محمد، المكتبة العصریة 
ھـ)، المنتقى شرح 474أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي (ت  )23(

 .2/268ھـ،  1332، 1بجوار محافظة مصر، ط: -الموطأ، الناشر: مطبعة السعادة 
ھـ)، أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین 978ر علي القونوي الرومي الحنفي (ت قاسم بن عبد هللا بن أمی )24(

 .48ھـ، ص: 1424-م2004الفقھاء، المحقق: یحیى حسن مراد، دار الكتب العلمیة، ط: 
لسنیة الدرر اعلوي بن عبد القادر السقاف، مؤسسة   القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنیة، ملخص فقھ العبادات، إشراف )25(

 .665م، ص:2018-ھـ 1439، 3المملكة العربیة السعودیة، ط:
أبو عبد هللا، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة ابن بردزبھ البخاري الجعفي، صحیح البخاري، تحقیق: جماعة  )26(

مر السلطان عبد الحمید الثاني، ثم ھـ، بأ 1311من العلماء، الطبعة: السلطانیة، بالمطبعة الكبرى األمیریة، ببوالق مصر، 
ِكتَاُب بیروت، -ھـ لدى دار طوق النجاة  ١٤٢٢َصّورھا بعنایتھ: د. محمد زھیر الناصر، وطبعھا الطبعة األولى عام 

 ،  .1519، رقم الحدیث: 3/1َباُب فَْضِل اْلَحجِّ اْلَمْبُروِر، اْلَحجِّ
، ، 2/133المصدر نفسھ،  )27(  .1520بَاُب اْلُعْمَرِة، بَاُب ُوُجوُب الُْعْمَرِة َوفَْضلُھَا رقم الحدیث: ِكتَاُب اْلَحجِّ
، بَاُب اْلُعْمَرِة، بَاُب ُوُجوُب الُْعْمَرِة َوفَْضلُھَا، رقم الحدیث: ، 2/133المصدر نفسھ،  )28(  .1773ِكتَاُب اْلَحجِّ
ھـ)، مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة، 517أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت  )29(

سلیمان بن عبد هللا العمیر، دار عطاءات العلم -المحقق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، راجعھ: محمد أجمل اإلصالحي
 .2/868م (األولى لدار ابن حزم)،  2019-ھـ  1440، 3دار ابن حزم (بیروت)، ط: -(الریاض) 

، 1الریاض، ط:  –  دار الوطن للنشرینظر: أ.د. عادل بن علي الشدي، مقاصد الحج في القرآن الكریم، ملالستزادة  )30(
ھـ 1426، 1السعودیة، ط:  –لحج آداب وأسرار ومشاھد، دار ابن خزیمة ا، محمد إبراھیم الحمد، 7م، ص: 2010-ھـ1431

  م.2005-
یر القرآن العظیم، المحقق: سامي ھـ)، تفس 774أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت  )31(

 .5/413م،  1999-ھـ  1420، 2بن محمد السالمة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط: 
أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، المحقق: أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره  )32(

بو نعمة هللا محمد شكري بن حسن األنقروي، الناشر: دار الطباعة أ-محمد عزت بن عثمان الزعفران بولیوي -حصاري 
، ھـ،  1334تركیا، عام النشر: ، العامرة ِة النَّبِيِّ ِكتَاُب اْلَحجِّ  . ،4/38 ،1228بَاُب َحجَّ

ب، المحقق: عبد ھـ)، الوابل الصیب ورافع الكلم الطی 751أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت  )33(
 ،یحیي بن عبد هللا الثمالي، الناشر: دار عطاءات العلم (الریاض)-الرحمن بن حسن بن قائد، راجعھ: حاتم بن عارف الشریف

 .161م (األولى لدار ابن حزم)، ص:  2019-ھـ1440، 5دار ابن حزم (بیروت)، ط: 
عادل مرشد، وآخرون، -ل، المحقق: شعیب األرنؤوط ھـ)، مسند اإلمام أحمد بن حنب241اإلمام أحمد بن حنبل (ت  )34(

، رقم الحدیث: 19/397م،  2001-ھـ  1421، 1إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: 
12405. 

الم على خیر ھـ)، جالء األفھام في فضل الصالة والس751أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت )35(
أحمد جاح عثمان، الناشر: دار عطاءات العلم -، المحقق: زائد بن أحمد النشیري، راجعھ: حاتم بن عارف الشریف األنام 

 .343/ 1م (األولى لدار ابن حزم)،  2019-ھـ  1440، 5دار ابن حزم (بیروت)، ط: ، (الریاض)
 .184/ 2ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر،  )36(
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ھـ)، الفوائد، المحقق: محمد عزیر شمس، راجعھ: جدیع 751 محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت أبو عبد هللا )37(

دار ابن حزم (بیروت)، ، علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم (الریاض) -محمد أجمل اإلصالحي -بن محمد الجدیع 
 .1/279م (األولى لدار ابن حزم)، 2019-ھـ 1440، 4ط: 

أبو عبد هللا، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر:  )38(
 .12/56م،  1964-ھـ  1384، 2القاھرة، ط: ، دار الكتب المصریة

 .4/149تفسیر ابن كثیر،  ابن كثیر، )39(
، ِكتَاُب اْلحَ مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم،   )40( ِة النَِّبيِّ جِّ  . ،4/38 ،1228بَاُب َحجَّ
 .7تفسیر ابن كثیر، ص:  ابن كثیر،) 41(
، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ) 42( ْحَراِم، ص: ِكتَاُب اْلَحجِّ  .1211، رقم الحدیث: 4/29بَاُب بَیَاِن ُوُجوِه اْإلِ
ت، بیرو، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد، دار ابن حزمید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الول )43(

 .1/299م،2003-ھـ1424، 1ط:
 .1/301المصدر السابق،) 44(
 .1/302المصدر السابق، ) 45(
ھـ)، الجامع الكبیر (سنن الترمذي)، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ:  279أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي (ت  )46(

، بَاُب َما َجاَء فِي فَْضِل التَّْلبِیَِة م،  1996، 1بیروت، ط: –شر: دار الغرب اإلسالميبشار عواد معروف، النا أَْبَواُب اْلَحجِّ
 .827، رقم الحدیث: 2/178َوالنَّْحِر، 

ْوِت بِالتَّْلبِیَِة، ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ،  )47(  .2923 ، رقم الحدیث:4/160أَْبَواُب اْلَمنَاِسِك، بَاُب َرْفعِ الصَّ
ھـ)، تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكالتھ، 751أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة (ت  )48(

: تحقیق: نبیل 3-2عبد الرحمن بن صالح السدیس، جـ-: تحقیق: علي بن محمد العمران، راجعھ: جدیع بن جدیع الجدیع 1جـ
دار ابن حزم (بیروت)، -عمر بن َسعِدي، دار عطاءات العلم (الریاض) -اإلصالحي بن نصار السندي، راجعھ: محمد أجمل 

 .1/339م (األولى لدار ابن حزم)،  2019-ھـ  1440، 2ط: 
 .2/869ابن القیم، مفتاح دار السعادة،  )49(
ار، تحقیق: سالم ھـ)، االستذك463أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت  )50(

 .4/57م، 2000 –ھـ 1421بیروت، الطبعة: األولى،  –محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 
ھـ)، الفروق = أنوار البروق 684أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (ت  )51(

 .3/188طبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، في أنواء الفروق، عالم الكتب، ال
 .3/188القرافي، الفروق  )52(
، صحیح مسلم،  )53(  .1334، رقم الحدیث: 4/101َباُب اْلَحجِّ َعِن اْلَعاِجِز لَِزَمانٍَة َوھََرٍم َونَْحِوِھَما، أَْو لِْلَمْوتِ، ِكتَاُب اْلَحجِّ
ُجُل یَُحجُّ َعِن اْلَمْرأَِة، ، كتاب جزاء الصیدصحیح البخاري،  البخاري، )54( ، رقم 3/18بَاُب اْلَحجِّ َوالنُُّذوِر َعِن اْلَمیِِّت َوالرَّ

 .1334الحدیث: 
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  أثر جائحة كورونا في الموازنة بین المصالح والمفاسد
   -نماذج تطبیقیة من كلیتي الّدین والنفس -

The Effect Of The Covid-19 Pandemic On The Balancing Between 
The Vested-Interests And Coruption 

 - Applied Model In The Faculty Of Religion And Ego- 
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   :الملخص

تسعى ھذه الورقة إلى بیان أثر العالقة بین موازنة المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدین والنفس في الشرع 
لیتي المتعلقة بكوجائحة كورونا المستجد ، وذلك من خالل الكشف عن معاییر الموازنة بین ھذه المصالح والمفاسد 

الدین والنفس، ودورھا وأثرھا في الحكم والقول على العدید من المسائل والنوازل التي أفرزتھا جائحة كورونا 
المستجد وما انجر عنھا من تداعیات، حیث قد تم التوصل من خالل ھذا البحث إلى أنھ البد من تفعیل معاییر الموازنة 

والتي ظھر فیھا التعارض  19راجح  في مختلف المسائل الشرعیة المتعلقة بكوفید بین كلیتي الدین والنفس للوصول لل
بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدین والنفس، والذي أدى إلى الوقوع في إشكاالت فیھا، ولقد تم توضیح تلك 

ن شأنھ إظھار خاصیة العالقة المھمة وأثرھا من خالل عرض بعض النماذج الفقھیة التي أبرزت ذلك، وھذا م
  صالحیة الشریعة اإلسالمیة لكل زمان ومكان.

    .جائحة كورونا المفاسد؛ ؛المصالح ؛موازنةال :الكلمات المفتاحیة
Abstract:   

This paper seeks to illustrate the impact of the relationship between Balancing interests and 
evils of the five necessities Including in debt and the spirit in Sharia and the new Corona 
pandemic, by revealing the criteria for Balancing interests and evils, their and its effect on 
judgment and saying and the many issues and pitfalls created by the new Corona pandemic and 
the consequences they have had. It has been concluded through this research that the criteria 
for balancing debt and the spirit in Sharia To achieve the most correctin various legitimate 
matters relating to Covid 19 That has led to problems in it, and this important relationship and 
its impact have been illustrated by the presentation of some of the doctrinal models that have 
highlighted this, thus demonstrating the validity of Islamic law for every time and place 
 Keywords: Balancing; interests؛ evils; Corona emerging pandemic.   
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  المقدمة:
قوم االجتھاد الفقھي في مختلف األحكام الشرعیة والنوازل خاصة على حكمة التشریع اإلسالمي ی

ورعایتھ لمصالح العباد في الدارین، ولذلك فإنَّ كثیر من العلماء یَُصدرون كتاباتھم بقول ابن القیم التي افتتح 
الموقعین": "إن الشریعة مبناھا وأساسھا على الِحَكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، بھ  كتابھ "إعالم 

ھذه المصالح قد تتعارض ظاھریا ، غیر أن 1وھى عدل كلھا، ورحمھ كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا"
نة بین وازوھنا تتم الم وتتزاحم وتتنازع فیما بینھا، بحیث ال یمكن تحصیل إحداھا إال بتفویت أخرى، 

الواجبات نفسھا، وفق تحدید المصلحة الراجحة من خالل الموازنة بین المصالح فیما بینھا، وبین المفاسد 
وذلك من خالل تفعیل المعاییر المستمدة من نصوص الشرع وروحھ   فیما بینھا، وبین المصالح والمفاسد مًعا

  والتي على أساسھا یكون الترجیح وتحدید األولویات.
استجد في ھذا العصر ظھور جائحة كورونا المستجد، والتي تعد من النوازل الصحیة التي عّمت وقد 

واقعا جدیدا وحالة لم یعشھا المسلمون من قبل باعتبار خطرھا وامتدادھا وانتشارھا  العالم بأجمعھ وأنتجت
اة اة وأثرت وعلى حیالسریع آفاق الكرة األرضیة،  فحاصرت الدنیا وأربكت العالم وعطّلت مسارات الحی

األفراد ومصالحھم عامة والمسلمین خاصة، حیث تسبب انتشار ھذه الجائحة في بعض المسائل الدینیة 
حدوث تعارض بین كلیات الشریعة وخاصة ذلك التعارض الظاھر بین  مصلحة حفظ الّدین وحفظ النفس، 

فكان ال بد من البحث السریع والجدي  أین وقع النّاس في حیرة وارتباك، أیھما یقدم ویرجح على األخر، 
، وذلك من خالل الموازنة بین مصالح ومفاسد كلیتي الّدین لبیان الحكم الشرعي والترجیح المصلحي فیھا

مصالح ومفاسد ھذین  وتفعیل مختلف معاییر وألیات الموازنة بینوالنفس في الشرع في ھذه المسائل، 
  والمھم للخروج بالقول الراجح فیھا .  الكلیتین، والتي كان لھا الدور الفّعال

  إشكالیة البحث:
تعد الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الّدین والنفس من القواعد المھمة جدا للترجیح في 
مختلف المسائل التي تسببت بھا جائحة كورونا المستجد، لذلك نسعى من خالل ھذا البحث اإلجابة على 

ة: ما ھو أثر الموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة عن جائحة كورونا المستجد والمتعلقة التساؤالت التالی
   بكلیتي الّدین والنفس؟

  وسعیا لإلجابة على ھذه التساؤالت نقترح الخطة اآلتیة:
  المقدمة:

  : عالقة جائحة كورونا المستجد بالموازنة بین المصالح والمفاسد.المبحث األول
  معاییر الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الّدین والنفس في الشرع. :البحث الثاني

تطبیقیة  (نماذج المبحث الثالث: أثر جائحة كورونا في موازنة المصالح والمفاسد في كلیتي الّدین والنفس
  )19من وحي كوفید

  لمفاسدالمبحث األول: عالقة جائحة كورونا المستجد بالموازنة بین المصالح وا
  األول: تعریف المصلحة وأقسامھا المطلب

  فرع األول: المصلحة لغة واصطالحاال
، وتطلق المصلحة في 2: المصلحة مشتق من صلح، والمصلحة: الصالح وھو ضد الفسادلغةأوال: 

  : خالف الفساد وزوالھ، االستقامة والصالح، النفع والخیر، والصواب.3اللغة ویراد بھا عّدة معان، ومنھا
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فجمیع معان المصلحة اللغویة قریبة من بعض، وأقربھا للمعنى االصطالحي ھو ما یعبر عنھا بالمنفعة 
  وما ناقض المفسدة.

المصلحة نعني ب" وردت تعاریف كثیرة للمصلحة نكتفي بما ذكره الغزالي حیث قال:ثانیا: اصطالحا: 
وھو أن یحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، 

وعقلھم، ونسلھم، ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه األصول الخمسة، فھو مصلحة، وكل ما یفّوت ھذه 
  .4" األصول، فھو مفسدة، ودفعھا مصلحة

ھي كل ما یحقق مقاصد للمكلفین ال غنى عنھا، وذلك بجلب وحفظ مصالح دینھم أي أّن المصلحة 
 األصول الخمسة فكل ما یضمنھم مفاسد ومضار تفّوت علیھم ھذه ونسلھم ومالھم، وتبعد عنونفسھم وعقلھم 

  حفظ ھذه األصول والكلیات فھو مصلحة، وكل ما یفّوت ھذه األصول والكلیات فھو مفسدة، ودفعھا مصلحة. 
  : حیث قسمت المصلحة إلى ثالثة أقسام، وھي: الفرع الثاني: أقسامھا

  أوال: الضروریات
وھي: "ما ال بد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا تعریفھا:  -1

على استقامة بل على فساد وتھارج، وفوت حیاة وفي األخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران 
  المبین".

ھا ویثبت قواعدھا، وحفظ الضروریات یكون بمراعاتھا من جانب الوجود من خالل ما یقیم أركان
  .5ومراعاتھا من جانب العدم، وذلك من خالل ما یدرأ عنھا االختالل الواقع أو المتوقع فیھا

بمعنى أن الشریعة جاءت في جمیع أحكامھا للمحافظة على كلیات الشریعة ومقاصدھا الضروریة 
لیھا ل ما من شأنھ الحفاظ عوالتي تمثلت في: حفظ الدین والنفس والنسل والعقل والمال، من خالل تشریع ك

  وتحریم وإبطال كل ما یعود علیھا بالھالك واإلبطال.
  ثانیا: الحاجیات والتحسینیات

والحرج والمشقة عنھم "مدار المصالح الحاجیة التوسعة على العباد برفع الضیق والحاجیات:  -1
ام في أمورھم دون معاناة وال وكل مصلحة وكل حكم یجعل النّاس في سعة قدر معتبر من الطمأنینة واالنتظ

، فاألخذ بالمصالح والمقاصد الحاجیة، فیھ توسعة وتیسیر ورفع للحرج عن 6ضیق فھذا یعد من الحاجیات"
المكلفین، وقد بین الشاطبي أھمیة الحاجیات والحكمة منھا من خالل أنھا وجدت لَرْفع الحرج والمشقة عن 

 ولھذا شرعت ،تَّْوِسعة والتیسیر، والرفق وَرْفع الضیق والحرجالمكلفین، إذ َدَوَران الحاجیّات على: ال
ل للضروري     .8  7الرخص، والحاجّي خادم ومكمِّ

وھذا یعني أن وجود الحاجیات ما كان إال للمحافظة على الضروریات؛ وذلك بتكمیلھا وخدمتھا 
  والمحافظة علیھا. 

ھي: "األخذ بما یلیق من محاسن العادات في معناھا  -رحمھ هللا -قال الشاطبي  التحسینیات: -2
، وھي ما ال یقع 9وتجنب األحوال المدنسات التي تألفھا العقول الراجحات ویجمع ذلك قسم مكارم األخالق"

في معارضة قاعدة شرعیة: واألمثلة على ھذا النوع كثیرة منھا: تحریم النجاسة ووجوب إزالتھا فإن نفرة 
ع في معارضة قاعدة شرعیة: وھو ما یقع في مقابلة قاعدة معتبرة ومثل لھ الطباع عنھا لخساستھا، وما یق

  العلماء بالمكاتبة.
وعلیھ فإن كل حاجي وتحسیني إنما ھو خادم لألصل إما مقدمة لھ أو مقارنا أو تابعا، فما جاءت إال 

  للمحافظة على الضروریات وخدمتھا وتحسینھا.
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  وازنة بین المصالح والمفاسد الم المطلب الثاني: تعریف المفسدة ومعنى
   الفرع األول: تعریف المفسدة

، ھو فاِسدٌ ِضدُّ َصلَُح، فالمفسدة مشتق من فسد، یقال: فسد الشيء یفُسد ویفِسد، وفُسد فساًدا أوال: لغًة: 
ا: ِخَالُف اِالْسِتْصَالحِ. َوقَالُووالَمْفَسَدةُ: ِضدُّ الَمْصلََحِة، وَتفَاَسَد القوُم: تداَبُروا َوقَطَُّعوا األَرحام، االستفساُد: 

 فالمفسدة في اللغة إذا: ھي ضد الصالح.  .10 ھََذا األَمر َمْفَسَدةٌ لَِكَذا أَي فِیِھ فََسادٌ 
: للمفسدة في اصطالح العلماء تعریفات عّدة، نكتفي بذكر تعریف ابن عاشور حیث اصطالحاثانیا: 

 (بھ الفساد: أي الضرُّ دائًما أو غالبًا، للجمھور أو لآلحاد"قال: "ما قابل المصلحة، وھي وصف للفعل یحصل 

، ثم یبین معنى الفساد حیث قال: "واإلفساد فعل ما بھ الفساد والھمزة فیھ للجْعل أي جعل األشیاء فاسدة ) 11
في األرض. والفساد أصلھ استحالة منفعة الشيء النافع إلى مضرة بھ أو بغیره، وقد یطلق على وجود الشيء 
مستعمال على مضرة، وإن لم یكن فیھ نفع من قبل. یقال فسد الشيء بعد أن كان صالحا، ویقال فاسد إذا وجد 
فاسدا من أول وھلة، وكذلك یقال أفسد إذا عمد إلى شيء صالح فأزال صالحھ...فاإلفساد في األرض منھ 

  . 12 تصیر األشیاء الصالحة مضرة"
  والمفاسد: الموازنة بین المصالح الفرع الثاني

     ى الموازنة بین المصالح والمفاسدأوال: معن
  .13 وَزنھ یِزنھ وزنا وِزنة الموازنة لغة مأخوذة من:الموازنة لغة:  -1
مسلك اجتھادي تُقابل من خاللھ المصالح والمفاسد المتعارضة تقدیما وھي الموازنة اصطالحا:  -2

المسلك بفقھ الموازنة، والذي عّرف بعدة تعریفات ، وقد عرف ھذا 14للراجح الغالب على المرجوح المغلوب
مجموعة المعاییر واألسس التي یُرّجح بھا بین ما تنازع من المصالح منھا تعریف السوسوة لھ بقولھ ھو: "

"المفاضلة  ، وقال الكمالي ھي: 15 أو المفاسد، ویعرف بھ أي المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ"
   .16 ارضة والمتزاحمة، لتقدیم األولى بالتقدیم منھا"بین المصالح المتع

   ثانیا: أسس وطرق الموازنة: 
  وھي كاآلتي:أسس الموازنة:  -1
: وقال عنھ العز: "فمن وفقھ هللا للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلھا من مفضولھا، توفیق هللا -أ

هللا لمعرفة رتب المفاسد فإنھ یدرأ أعظمھما بأخفھما عند   وكذلك من وفقھ... ومقدمھا من مؤخرھا
  . 17 تزاحمھما"

بذل الجھد والطاقة في النظر في األدلة الدالة على مطلوب المجتھد" وقسمة : وقال عنھ العز: "االجتھاد -ب
  .18 ثمانیة أقسام، والقسم الثامن وھو االجتھاد في معرفة أصلح المصالح وأقبح المفاسد

: وقال عنھا العز: ما علم أنھ مصلحة راجحة فال مشاورة في فعلھ، وما علم أنھ مفسدة راجحة رةالمشاو -ج
  فال مشاورة في تركھ، وما التبس أمره ففیھ المشاورة، فإن الصواب قد یظھر لقوم ویغیب عن آخرین".

ي فاألفسد مركوز ف : وقال عنھا العز: "واعلم أن تقدیم األصلح فاألصلح، ودرء األفسدالفطرة السلیمة -د
. وقال: "واإلنسان بطبعھ یؤثر ما رجحت مصلحتھ على مفسدتھ، 19"ع العباد نظرا لھم من رب األربابطبائ

  .20"على مصلحتھ وینفر مما رجحت مفسدتھ
طرق الموازنة كما ذكرھا العلماء ومنھم العز بن عبد السالم، أربعة وھي: الجمع طرق الموازنة :  -2

  خییر أو التوقف، وذلك كاآلتي: أو الترجیح أو الت
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  : الجمع -أ
  .21: تألیف المفترقلغة -1
: بیان التوافق واالئتالف بین األدلة الشرعیة سواء كانت عقلیة أو نقلیة، وإظھار أن اصطالحا -2

وھو أول طریق  .22االختالف غیر موجود بینھما حقیقة، وسواء كان ذلك البیان بتأویل الطرفین أو أحدھم
میعھا إذا أمكن، وفي ذلك الموازنة، ویقدمھ العز على غیره من الطرق، فإذا تزاحمت المصالح تحصل جفي 

فمن قدر على ، وقال: "23"حصلناھا إذا اجتمعت المصالح األخرویة الخالصة، فإن أمكن تحصیلھایقول: "
  . 24"المصلحتین ناه من وجوب الجمع بینالجمع بین األمر بمعروفین في وقت واحد لزمھ ذلك لما ذكر

  :الترجیح -ب
ح ویرُجح إذا ثقلت كفتھ لغة -1 ح المیزان یَُرجَّ : مصدر رّجح، واالسم الرجحان إذا زاد وزنھ، وَرجَّ

ح الرأي عنده غلب على غیره  .25بالموزون، وترجَّ
ھو تقدیم المجتھد أحد الطریقتین المتعارضتین لما فیھ من مزیة معتبرة تجعل العمل بھ  اصطالحا: -2

  . 26أولى من اآلخر
لب إن تعذر جوق الترجیح، وفي ذلك یقول العز: "حیث إذا تعذر الجمع ففي ھذه الحالة یسلك طری 

  . 27"الرتب استعمل الترجیح عند عرفانھالجمیع فإن تفاوتت 
التقدیم والتأخیر بین إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخیرنا في یقول العز عنھ: "التخییر:  -ج

  ". والتخییر ال یلجأ إلیھ إال بعد تعذر الجمع، وتعذر الترجیح. المتساویین
وھو آخر طریق في الموازنة، یُسلك عند العجز عن الجمع بین المصالح، والجھل بترجیح أحد التوقف:  -د

دام ال یحل اإلقیقول العز: "، اآلخر، إذ ال یصح ترجیح جانب على اآلخر دون علم بالمرجح الطرفین على
صالح الوال یحید عن ذلك إال جاھل ب ...للمتوقف في الرجحان في المصالح الدینیة حتى یظھر لھ الراجح

  .28"واألصلح، والفاسد واألفسد
   وتتمثل في النقاط اآلتیة:  ثالثا: قواعد الموازنة: 

   .ترجیح الشارع لجنٍس أو نوع من العمل على غیره -1
فالمصالح قد تكون ضروریة أو حاجیة أو تحسینیة، والمفاسد تتعلق  النظر في قیمة المصلحة وترتیبھا: -2

بھا كذلك وكل مصلحة منھا لھا تتمة وتكملة لحكمتھ ونفعھ، فیراعى عند الموازنة ھذه المفاضلة.، وتقدیم 
  خالل مراعاة مجموعة من الضوابط، منھا اآلتي:أعلى المقاصد من 

  .29درء المفاسد مقدم على جلب المصالح -أ
      .30 إَذا تََعاَرَض َمْفَسَدتَاِن ُروِعَي أَْعظَُمھَُما َضَرًرا بِاْرتَِكاِب أََخفِِّھَما -ب
    .31الضرورات تبیح المحظورات -ج

  .32 تحصیل المصالح ودرء المفاسد أولى من تعطیلھا -د 

  .33 حفظ البعض أولى من تضییع الكل -ـھ
ة بل العكس فیحكم على    النظر في العموم والخصوص: - 3 ح مصالح خاصة على مصالح عامَّ فال ترجَّ

ة ألجل العامة   . 34 الخاصَّ
  .35النظر في المآالت، وتوقُّع حصولھا من عدمھ، ومدى قوة حصول المتوقَّع - 4
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   بالموازنة بین المصالح والفاسد  المستجد وعالقتھاجائحة كورونا المطلب الثالث: 
   )19(كوفید  الفرع األول: تعریف جائحة كورونا المستجد

   أوال: تعریف الجائحة
 "الجیم الجائحة في اللغة مأخوذة من الجوح بمعنى: االستئصال والھالك، قال ابن فارس: لغة: -1

، 36اح الشيء یجوحھ: استأصلھ، ومنھ اشتقاق الجائحة"والواو والحاء أصل واحد وھو: االستئصال، یقال: ج
جاحتھم الجائحة واجتاحتھم، وجاح هللا مالھ وأجاحھ أي: أھلكھ والجوح والجائحة ھي: الشّدة والنازلة   :ویقال

اآلفة التي تھلك الثمار واألموال، وتستأصلھا، ، والجائحة ھي: "37العظیمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة
  .38مصیبة عظیمة، وفتنة مبیرة، جائحة"وكل 

فالجائحة في اللغة إذن تأتي على معنیین، معنى عام: فیراد بھا االستئصال والشدة، ومعنى خاص: 
حیث تطلق على كل مستأصل وشدید مھلك للمال، فیأتي علیھ، أي بتحدید محل الھالك بالمال، فكل شدة 

  ة.ونازلة عظیمة مھلكة للمال تسمى جائحة في اللغ
تحدث الفقھاء القدامى عن معنى الجائحة في معرض حدیثھم عن اآلفة والمصیبة التي اصطالحا:  -2

تلحق  بعقد بیع الزروع والثمار،  قبل تمام القبض  في عقد بیع فتقضي علیھ أو على بعضھ، وحكم الشرع 
متتبع للمسائل التي ، وتبعھم في ھذا جمھور المعاصرین، لكن ال39فیھا بوضع ھذه المصیبة عن المشتري

تناولھا العلماء في مسألة وضع الجوائح  نجدھا تتعدى ذلك، سواء ما صّرحوا بھ أنّھ من أحكام الجوائح، أو 
ما یفھم من فتاواھم وتطبیقاتھم، فھي تشمل كذلك المنافع المقصودة من العقود، كما تشمل غیر العقود، 

امات المالیة وھو ما استدركھ بعض المعاصرین على ، أي تشمل مختلف االلتز40كالزكاة والغصب وغیرھا
، ولعلى إطالق الفقھاء لھذا المصطلح كان توافقا مع المعنى اللغوي الخاص للجائحة، ولیس 41تعریفاتھم لھا

  حصرا لمعنى الجائحة في المصیبة المھلكة للثمار والزروع وما ماثلھا.
قصھ، إال أّن ھذا لھ عرف في اللغة والشرع، فإذا الجائحة اسم لكل ما یجیح اإلنسان وین" قال الباجي:

  كأھل بلدة أصابھا جفاف.، 42أطلق فھم منھ فساد الثمرة وھو الذي وضع عمر عن المبتاع قدره من الثمن"
  : ثانیا: معنى كورونا المستجد

التھاب في الجھاز التنفسي " وھو: 19المعروف اختصاراً بكوفید  2019ھو مرض الفیروس التاجي 
(كورونا) جدید"، وفیروس "كورونا" ھو: فصیلة كبیرة من الفیروسات التي قد تسبب  بسبب فیروس تاجي

المرض لإلنسان والحیوان، والتي تسبب للبشر حاالت عدوى الجھاز التنفسي، التي قد تصل حّدتھا إلى 
  .43ة الوخیمةأمراض جد وخیمة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسیة، والمتالزمة التنفسیة الحاد

"، وھو اختصار مركب من عّدة  covid-19" ھو أصلھ باإلنجلیزیة" 19واسم المرض "كوفید 
"مرض d، و""virus" فیروس "vi"، و"corona" یقصد بھا كورونا فھي أول حرفین من "coحروف: "

 قد ظھر أول مرة في الصین، سنة:حیث  ،44م2019سنة ظھوره وھي:  19"، وdiseasباإلنجلیزیة "
م، والتحریات تعتقد أن الفیروس حیواني المنشأ في األصل، ولكن الحیوان الخازن غیر معروف حتى 2019

  . 45اآلن بشكل مؤكد وھناك شبھات حول الخفاش وآكل النمل
  )19(كوفید  ثالثا: المقصود بجائحة كورونا المستجد

ومن خالل ما سبق نخلص إلى أن المقصود بجائحة كورونا المستجد ھو: تلك المصیبة العظیمة والفتنة 
مرض فیروس تاجي جدید، والذي ھو عبارة عن التھاب المبیرة التي اجتاحت العالم بأسره والمتمثلة في 

  یصیب الجھاز التنفسي لإلنسان، فیؤدي في بعض الحاالت إلى الوفاة.
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وخطورتھ تكمن أساسا في سرعة انتشاره، فقد ثبت علمیا وعملیا أنھ واسع االنتقال  فھو مرض خطیر
واالنتشار بین البشر، بسرعة كبیرة، وتتراوح العدوى بین حامل الفیروس من دون أعراض إلى أعراض 

قد وشدیدة، وتتمثل ھذه األعراض في: الحمى والسعال وضیق التنفس (في الحاالت المتوسطة إلى الشدیدة)؛ 
  .46یتطور المرض خالل أسبوع أو أكثر من معتدل إلى حاد، فیؤدي إلى الوفاة

  الفرع الثاني: عالقة جائحة كورونا المستجد بالموازنة بین المصالح والمفاسد:
إن تأثیر ھذه الجائحة تجلى بشكل مباشر وكبیر على كلیة النفس من خالل ما تسببھ ھذه الجائحة من 

الحاالت، مما یأتي على كلیة النفس بالضرر أو بالھالك. خاصة تلك المسائل التي مرض وموت في بعض 
ظھر فیھا التعارض بین المصالح والمفاسد التي تلحق كلیة النفس مقابل إقامة كلیة الدین، جراء انتشار ھذا 

  المرض.
  لنفسد المتعلقة بكلیتي الّدین واالبحث الثاني: معاییر الموازنة بین المصالح والمفاس

جلب المصلحة المتعلقة بكلیتي الدین والنفس ودرء المفسدة عنھما، ھو المطلوب، وھو مقصود 
الشرع، لكن عند تعذر جلب كل المصالح أو درء جمیع المفاسد المجتمعة في المسألة الواحدة، والمتعلقة 

ده، یمكن لشرع ومقاصبكلیتي الدین والنفس فقد وضع العلماء مجموعة من المعاییر المستنبطة من نصوص ا
من خاللھا الوصول إلى الراجح في المسائل التي یظھر فیھا التعارض بین المصالح والمفاسد المتعلقة 

  بالكلیتین، وھذه المعاییر ھي: 
   مراعاة ترتیب كل كلیة المطلب األول: الترجیح من خالل

 ات الخمس، أو العكس؟ أي ھلومعنى ذلك ھو: ھل تقدم كلیة الّدین على كلیة النفس في ترتیب الكلی
ول والناظر في كتب العلماء القدامى ح ؟كلیة الّدین أولى من كلیة النفس، أو كلیة النفس أولى من كلیة الدین

ترتیب الكلیات أو المقاصد الخمسة یجد أنھم لم یتفقوا على ترتیب معین لتلك المقاصد، فمنھم من قدم 
 بعرض أراء العلماء القدامىیة ومنھم من قال بعكس ذلك، سنقوم الضرورات الدینیة على الضرورات الدنیو

  في ھذه المسألة وأدلتھم، والراجح منھا، وذلك من خالل اآلتي: 
   نفسالفرع األول: أقوال العلماء في ترتیب كلیتي الّدین وال

إلى تقدیم كلیة الّدین على كلیة النفس، وجعلھا ھي األھم  ) 47( ذھب جمھور العلماءأوال: الفریق األول: 
وفي المرتبة األولى في ترتیب الكلیات الخمس، وبالتالي عند التعارض تقدم كلیة الّدین على كلیة النفس، 

قدم العلة المقتضیة حفظ أصل الدین على غیرھا من الضروریات وغیرھا؛ ألن ت" فیقول القرافي في ھذا:
  .48كلیات الخمسة"الدین أھم ال

 ،50في قولھ: "النفس، والمال، والنسب، والدین، والعقل" 49في حین ذھب الرازيثانیا: الفریق الثاني: 
(ضمن ما  إلى تقدیم كلیة النفس 52وأخرون 51وقولھ: "النفوس، والعقول، واألدیان، واألموال، واألنساب"

  الدینیة).الضرورة ( سموه بالضرورات الدنیویة) على كلیة الّدین
  الفرع الثاني: أدلة كل فریق:

ذھب جمھور العلماء إلى تقدیم كلیة الّدین على كلیة النفس مراعاة لمجموعة أوال: أدلة الفریق األول: 
  من األدلة أھمھا اآلتي: 

ة دحفظ الدین ثمرتھ متعلقة بالسعادة األبدیة في جوار رب العالمین، أما حفظ النفس فسعادتھ متعلقة بالسعا -1
    )53(  الدنیویة الفانیة
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حفظ الّدین ھو المقصود األعظم الذي تقوم علیھ باقي الضرورات، فما سواه من الضروریات إنما كان  -2
نَس إِالَّ لِیَْعبُُدونِ : مقصودا ألجلھ لما جاء في قولھ تعالى   . 54 )56(الذاریات:  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

 :في قولھ تعالىتشریع هللا سبحانھ وتعالى للجھاد وھذا تحقیقا لمقصد مھم وھو حفظ الّدین، وذلك  -3
 ِ یُن ِ�َّ رغم ما فیھ من ھالك للنفس وإتالفھا،  ،)193(البقرة:  َوقَاتِلُوھُْم َحتَّٰى َال تَُكوَن فِْتنَةٌ َویَُكوَن الدِّ

فمصلحة كلیة الّدین ھنا من إعالء كلمة هللا وإذالل الشرك مقدمة على المضرة والمفسدة الحاصلة في 
  كانت ھذه أھم األدلة التي جاء بھا أصحاب ھدا االتجاه. . األرواح55إزھاق

  ثانیا: أدلة الفریق الثاني
  على تقدیم كلیة حفظ النفس على كلیة حفظ الدین:

مقصود الّدین ھو حق هللا تعالى، ومقصود النفس ھو حق لآلدمي، و في الشرع حق اآلدمي مرجح  -1
على حق هللا تعالى، ألن حق األدمي مبني على الشح والمضایقة، أما حق هللا تعالى فمبني على المسامحة 

ال یتضرر بفوات حقھ أما حقوق اآلدمیین فتتضرر،  ولذلك عند التعارض  والمساھلة، كذلك حق هللا تعالى
والتزاحم مع عدم إمكانیة الجمع بینھما فإنھ یقدم حق األدمي من حفظ النفس على حق هللا من حفظ الّدین، 
 اكتقدیم القصاص على القتل في الردة عند اجتماع المصلحتین، فیقتل الجاني المرتد والقاتل قصاصا تقدیم

   .56لمصلحة حفظ النفس على حفظ الّدین، كذلك كتقدیم الّدین على زكاة األموال والفطر
ما النفس فكما ھي متعلق حق اآلدمي وأل اآلمدي: "وقد رد أصحاب القول األول على ھذا الدلیل فقا

نفسھ  قتلبالنظر إلى بعض األحكام، فھي متعلق حق هللا تعالى بالنظر إلى أحكام أخر، ولھذا یحرم علیھ 
والتصرف بما یفضي إلى تفویتھا، فالتقدیم إنما ھو لمتعلق الحقین وال یمتنع تقدیم حق هللا وحق اآلدمي على 
ما تمحض حقا �"، ثم یواصل بیان ذلك بقولھ: "كیف وأن مقصود الدین متحقق بأصل شرعیة القتل وقد 

 إنما ھو التشفي واالنتقام، وال یحصل ذلكتحقق، والقتل إنما ھو لتحقیق الوعید بھ، والمقصود بالقصاص 
ع ، فكان الجمع بین الحقین أولى من تضیی للوارث بشرع القتل دون القتل بالفعل على ما یشھد بھ العرف

أحدھما، كیف وأن تقدیم حق اآلدمي ھاھنا ال یفضي إلى تفویت حق هللا فیما یتعلق بالعقوبة البدنیة مطلقا؛ 
وتقدیم حق هللا مما یفضي إلى فوات حق اآلدمي من العقوبات البدنیة مطلقا، فكان لبقاء العقوبة األخرویة، 

 .57ذلك أولى"
واستدلوا على ما ذھبوا إلیھ بأن النفس ھي محل ورود األحكام، ولحرمتھا في كثیر من النصوص،  -2

لمسافر احیث رجحت مصلحة حفظ النفس على حفظ الّدین في الكثیر من النصوص ومن ذلك: أنھ خفف عن 
بإسقاط ركعتین ورخص لھ بالفطر في نھار رمضان، وعن المریض أیضا حیث جوز لھ القعود بدل القیام 
في الصالة، وكذلك في قطع الصالة من أجل إنقاذ الغریق، وترك الجمعة والجماعات حتى لحفظ المال وھو 

مصلحة  ء الذمي بین أظھرھم علىأقل رتبة من حفظ النفس، وكذلك تم ترجیح مصالح المسلمین المتعلقة ببقا
  .58الّدین حتى عصمنا دمھ ومع وجود الكفر المبیح

وأما التخفیف عن المسافر والمریض فلیس تقدیما وقد رّد اآلمدي على ھذا الدلیل أیضا بقولھ: "
لمقصود النفس على مقصود أصل الدین بل على فروعھ، وفروع أصل غیر أصل الشيء، ثم وإن كان 

الركعتین في السفر تقوم مقام مشقة األربع في الحضر، وكذلك صالة المریض قاعدا بالنسبة إلى فمشقة 
صالتھ قائما وھو صحیح، فالمقصود ال یختلف، وأما أداء الصوم فألنھ ال یفوت مطلقا، بل یفوت إلى خلف 

  .59ظ المال"وھو القضاء، وبھ یندفع ما ذكروه من صورة إنقاذ الغریق وترك الجمعة والجماعة لحف
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  الفرع الثالث: الترجیح
من خالل عرض أراء العلماء وأدلتھم في المسألة، فإنھ یترجح تقدیم كلیة الّدین على غیرھا، لقوة أدلة 

فالنفس  حفظ الّدین ھو أولى المقاصد وأعالھا، وأعظمھا وأرقاھا؛ الجمھور، وضعف أدلة الفریق األخر، ف
ما خلقت ووجدت إال للمحافظة على كلیة الّدین وإعالء كلمتھ، ولذلك شرع الجھاد مع ما فیھ من إھالك 

 "ومن قدر على إنكارھا (المعاصي كلھا)للنفس ألن حفظ الّدین أولى من حفظ النفس، یقول ابن عبد السالم: 
ن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدین مع الخوف على نفسھ، كان إنكارھا مندوبا إلیھ ومحثوثا علیھ؛ أل

ُر بھا في قتال المشركین وقتال البغاة المتأولین" وعلیھ فكل ما وجد في الشرع من ، 60مأمور بھا، كما یَغرَّ
تقدیم لمصلحة كلیة النفس على كلیة الّدین كان ذلك من أجل المحافظة على أصل الدین، ففي حفظ مصلحة 

تم دلك  إال من خالل تفعیل ومراعاة  مرجحات أخرى مستمدة من نصوص النفس حفظ لكلیة الدین، وال ی
الشرع ومقاصده والتي بھا یستھدى للراجح عند ظھور تعارض لمصالح ومفاسد متعلقة بین كلیتي الّدین 

  والنفس.
ة النظر إلى شمول المصلحالمطلب الثاني: الترجیح من خالل مراعاة درجة المصلحة ورتبتھا ومن خالل 

  علقة بكلیتي الّدین والنفسالمت
  الفرع األول: من خالل مراعاة درجة المصلحة ورتبتھا

فعند التعارض بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الّدین والنفس في الشرع فإنھ یجب االجتھاد في 
رنا فسمعرفة درجة المصالح المتعارضة، لیحسن الترجیح،  فیتم ترجیح األقوى، قال الغزالي: "وإذا 

المصلحة بالمحافظة على مقاصد الشرع، بل یجب القطع بكونھا حجة، وحیث ذكرنا خالفا فذلك عند تعارض 
مصلحة الّدین أو النفس الضروریة على ، فترجح 61مصلحتین ومقصودین، وعند ذلك یجب ترجیح األقوى"

 المكملة لھا، كما تقدم الحاجیاتمكملتھا وعلى مصلحة الّدین أو النفس الحاجیة والمكملة لھا أو التحسینیة و
الدینیة أو حاجیات النفس على مكمالتھا وعلى التحسینیات الدینیة وتحسینیات النفس، وكذلك تقدم تحسینیات 

 .62فأقوى المصالح ھي الضروریة، ثم الحاجیة ثم التحسینیةالّدین أو النفس على مكمالتھا ، 
 ل(حاجي الّدین) وإال قت لكفر مع اطمئنان قلبھ باإلیمانمسلم على قول ا أكره: لو ومن األمثلة على ھذا

ضروري النفس)، ساغ لھ وجاز لھ النطق بكلمة الكفر لیحمي نفسھ من الھالك، ترجیحا لضروري النفس (
على حاجي الّدین، فالنطق بكلمة الكفر مفسدة تلحق الّدین لكنھ في رتبة الحاجیات وال یرقى للضرورات ألن 

ك وضیاع الّدین ألن القلب مطمئن باإلیمان، أما القتل فھو من قبیل ضرورة حفظ النفس بھ مشقة دون ھال
  من الھالك.

   الفرع الثاني: من خالل مراعاة شمول المصلحة: 
ودلك في حال تعارض مصلحتین متعلقتین بكلیتي الدین والنفس، إحداھما مصلحة عامة متعلقة بعموم 

معین أو بفئة قلیلة، ففي ھذه الحالة فإن الشرع یجعل المصلحة النّاس، واألخرى خاصة متعلقة بشخص 
، ومن ذلك جواز رمي من یتترس بھ الكفار من المسلمین، إذا لم یكن 63العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

ھناك مجال لدفعھم ودفع شرھم عن المسلمین إال بذلك الفعل، وھذا تقدیما للمصلحة العامة على المصلحة 
إھالك نفس من تترس بھ الكفار ھنا ھي مصلحة نفس خاصة تعارضت مع مصلحة عامة متعلقة ، ف64الخاصة

  بحفظ الّدین، فقدمت مصلحة حفظ الّدین العامة على مصلحة حفظ النفس الخاصة.
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واتھا أو ف واألثار المترتبة علیھاالنظر في مدى توقع حصول المصلحة المطلب الثالث: الترجیح من خالل 
  واستدراكھا

  في مدى توقع حصول المصلحة من عدمھ، ومدى قوة حصول المتوقَّعالفرع األول: من خالل 
یتوقع حصولھا والمتعلقة بكلیتي الدین  أي من خالل النظر إلى المآالت من مصالح ومفاسد التي 

حیث فصل ابن عبد السالم تفاوت المصالح من حیث توقع إفضائھا إلى المفسدة والضرر، حیث ، والنفس
منھا ما یترتب علیھ مفسدة قطعیة، ومنھا ما یكون مفسدتھ ظنیة أو غالبة، ومنھا ما یكون نادرا وقلیال، وھي 

 ،66، ف "المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوھمة"65لیست واحدة عند الترجیح
المصلحة الغالبة على المفسدة  والظنیة ظنا غالبا مقدمة على النادرة أو الموھومة، من خالل: "تقدیم

  .  68: "ال یجوز تعطیل المصالح الغالبة لوقوع مفاسد نادرة"، بمعنى أنھ67النادرة"
واألمثلة على تفعیل ھذا المعیار في الموازنة بین المصالح المتعارضة التي تظھر بین كلیتي الدین 

نھ كافر رأیناه یقتل إنسانا یزعم أ  وكذلك لو"والنفس في الشرع كثیرة منھا: ما ذكره ابن عبد السالم في قولھ: 
لوجب علینا اإلنكار؛ ألن هللا خلق عباده حنفاء،  حربي دخل إلى دار اإلسالم بغیر أمان وھو یكذبھ في ذلك

والدار دالة على إسالم أھلھا لغلبة المسلمین علیھا، فإذا أصابت ظنوننا في ذلك فقد قمنا بالمصالح التي أوجب 
فالشرع في مثل ھذه المسائل نظر  .69"-تعالى -لقیام بھا وأجرنا علیھا إذا قصدنا بذلك وجھ هللا هللا علینا ا

 إلى المصلحة وقوتھا من حیث القطعیة وغلبة الظن فأمر بھا سوآءا تعلقت بكلیة النفس أو بالدین.   
  الفرع الثاني: من خالل األثار المترتبة علیھا أو الفوات واالستدراك

المعاییر المعتبرة في الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الّدین والنفس في الشرع ومن 
النظر إلى  إمكانیة األخذ بالبدل أو انعدامھ، فالمصالح التي تفوت إلى غیر بدل مقدمة على التي تفوت إلى 

ھذه  صیل إحدى المصلحتین فيبدل یقوم مقامھا ویعوضھا في حال الفوات، یقول ابن عبد السالم: "فكان تح
، بمعنى أن ینظر 70المسائل مع بدل األخرى ، أولى من تحصیل إحدى المصلحتین وتعطیل بدل األخرى"

إلى المصلحتین المتعارضتین والمتعلقتین بكلیتي الدین والنفس في المسألة فتقدم المصلحة التي لیس لھا بدل 
، كمسألة تعارض مصلحة الصوم 71ل الجمع بین المصلحتینعلى التي لھا بدل في الشرع، ویعد ھذا من قبی

مع مصلحة إنقاذ الغریق فھنا قدمت مصلحة إنقاذ الغریق الذي إذا فاتت ال یمكن تداركھا على  مصلحة 
  الصوم الذي یمكن تداركھا بإقامة البدل عنھا وھو القضاء. 

ن لقة بین كلیتي الّدین والنفس یبیوال شك أّن ھذا المعیار في التعامل مع المصالح المتعارضة المتع
مدى عمق الفقھ اإلسالمي، ویوثق الصلة بین االجتھاد النظري والمصالح الواقعیة للناس، حیث یراعى في 
الفوات إلى بدل أم إلى غیر بدل، وكذلك تقدیم النفس والمال على صالة الجمعة والجماعة یدخل تحت ما فیھ 

  .72ما یفوت إلى بدل وھو الجمعة تفویت مطلقا وھو النفس والمال على
وقد یقول ، 73ففي ھذه األمثلة قدمت مصلحة النفس عن أداء شعیرة دینیة یمكن تداركھا دون أصلھا

قائل فإذا ظھر ألحد المجتھدین رجحان مصلحة دون التي رآھا أخر وذلك الختالف المعاییر وتداخلھا التي 
فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصیب " الم في ھذا:تم تفعیلھا من قبل كل واحد، فیقول ابن عبد الس

للحق، والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنھ إذا بذل جھده في اجتھاده، وكذلك إذا تعارضت 
  . 74المصلحة والمفسدة"

ومن خالل كل ما سبق یتبین أّن القاعدة واألساس في الشرع ھو أّن  ضرورة حفظ أصل الّدین مقدمة 
على ضرورة حفظ النفس، والّدین ال یحفظ إال بحفظ النفس، وھذه األخیرة  ما وجدت إال للمحافظة على 
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ل أن ھا كلیة النفس، بدلیفالدین لھ أولویة مطلقة تندرج تحتھ الكلیات األخرى، ویھیمن علیھا، ومن الّدین،
الغرض األصلي من الخلق العبادة، وألن ھذه العبادة والمحافظة علیھا ال تتم إال بالحفاظ على النفس، لذلك 
روعي میزان الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الّدین والنفس  في الشرع، في الحاالت التي 

النفس على الّدین وذلك خدمة وحفاظا على قیام األصل األول في یظھر التعارض فیھا  على ترجیح مصلحة 
فالكلیتین مھمتین في الشرع وال تقوم الواحدة دون األخرى، فإذا بدا التعارض بینھما الشرع وھو كلیة الّدین، 

عند التطبیق في الواقع العملي فإنھ یلجأ للترجیح من خالل تفعیل مجموعة من المعاییر ونصب المیزان 
  رعي الذي یتم من خاللھ الوصول إلى الراجح بینھما حفاظا على كلیھما.الش

والمفاسد المتعارضة في كلیتي الّدین كورونا في الموازنة بین المصالح أثر جائحة المبحث الثاني:  
  والنفس

 اعات والعدولالمطلب األول: نازلتي: تیمیم المیت بسبب كورونا المستجد، وغلق المساجد (توقف الجم 
  بالجمعة إلى الظھر)

   )19بسبب كورونا المستجد (كوفید  الفرع األول: نازلة: تیمیم المیت
األصل في الشرع أّن المیت المسلم یغسل ویكفن ثم یدفن، وھذا واجب كفائي على  أوال: بیان النازلة:

والصالة علیھ إن كان بالغا، وتكفینھ مالم یكون  -أي المسلم-المسلمین، قال ابن حزم: "اتفقوا على أّن غسلھ
، مع 19، وقد اختلف المعاصرون في تغسیل وتكفین المیت بكوفید 75 شھیدا، أو مقتوال ظلما في قصاص"

، لتفادي 76، وذلك بأن یحضرھا أقل عدد ممكن19اتفاقھم على عدم إسقاط الصالة على المیت بسبب كوفید 
  انتشار المرض.

  اختلف علماء العصر في ھذه المسألة، إلى قولین وذلك كاآلتي:
ى وتكفینھ، إذا أمكن ذلك بما ال ینقل العدو19جواز تغسیل المیت بسبب مرض كوفید  القول األول:

ویضر بالمّغسل فقد وجب غسلھ، وإن تعذر ذلك فیلجأ حینئذ للتیمم بدال من الغسل، وھذا عمال بالقاعدة 
، فإن تعذر التیمم أیضا تُرك غسلھ وسقطت المطالبة بھ شرعا، 77"إذا تعذر األصل یصار إلى البدل" الفقھیة:

ات الرسمیة، وھو رأي دار اإلفتاء ، ما لم یكن المنع من قبل السلط79 78للقاعد: "المشقة تجلب التیسیر"
  .81 ، ودار اإلفتاء المصریة80(للمملكة األردنیة

عدم جواز غسل المیت وال تیممھ وإن سمحت بذلك السلطات الصحیة، وھو رأي  القول الثاني:
، وكانت أدلتھم مبنیة على أن المیت مقّدم على الحي فال یشرع تغسیلھ، 82المجلس األوروبي للبحوث واإلفتاء

  ؛ ألن مظنة انتقال العدوى واردة جدا، والضرر كبیر.83فحفظ نفس الحي مقدمة على مصلحة تغسیل المیت
ول في ھذه والنفس في الق بیان دور معاییر الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الّدین ثانیا:

  المسألة
تغسیل المیت وذلك من  ذھب جمھور العلماء في ترجیح مصلحة حفظ النفس للمغسل على مصلحة

  خالل تفعیل معاییر الموازنة بین مصلحة حفظ الّدین والنفس في الشرع والتي كانت كاآلتي:
فحفظ نفس المغسل تعد من مراعاة معیار: مرتبة الضرورات مقدمة على مرتبة الحاجیات:  -1

ت والتي ھي من قبیل العبادا الضرورات، ألن انتقال العدوى لھ قد تؤدي إلى ھالكھ وموتھ، أما تغسیل المیت
فلیست من الضرورات بل تعد من حاجیات كلیة الّدین، فلیس فیھ ھالك أو ضیاع للدین، وبالتالي عند 
التعارض قدمت المصلحة الضروریة والمتمثلة في حفظ نفس المغسل التي یمكن ھالكھا وضیاعھا على 

  .المصلحة الحاجیة لكلیة الّدین والمتمثل في تغسیل المیت
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وتغسیل المیت ھو حق للفرد مراعاة معیار: مصلحة الجماعة مقدمة على المصلحة الخاصة:  -2
وبالتالي ھو مصلحة خاصة بالمیت ، وقد تعارضت ھذه المصلحة مع حق الجماعة أي مصلحتھ والمتعلقة 

التالي لبشر، وبفتیل ھذه الجائحة وانتشارھا بین ا إشعالباألحیاء حیث انتقال العدوى من المیت من شأنھا 
ذھاب مصلحة متعلقة بجماعة من الناس، فكان ترك غسل المیت والعدول بھ إلى التیمم أو إسقاطھ عند القول 

   اآلخر، وذلك تغلیبا لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.
تغسیل المیت یمكن تداركھا بقیام بدلھا مقامھا  من خالل النظر إلى إمكانیة الفوات واالستدراك: -3

ھو تیمیم المیت، أما مصلحة حفظ نفس المغسل إن فاتت وضاعت وھلكت ال یمكن تداركھا، ولذلك قدمت و
  المصلحة الفائتة ال إلى بدل على التي تفوت إلى البدل.

ن أل فحفظ نفس الحي مقدمة على مصلحة تغسیل المیت    من خالل النظر إلى الوقوع والتوقع: -4
لمصاب بالمرض من جراء لمسھ عند الغسل واردة جدا، والضرر كبیر، مظنة انتقال العدوى من المیت ا

وحفاظا على النفوس المعافاة من المرض من جراء العدوى المحتملة، وبالتالي ومراعاة لھدا المآل المتوقع 
     كان القول في ھده المسألة.

  الظھر)توقف الجماعة والعدول بالجمعة إلى ( الفرع الثاني: نازلة: غلق المساجد
  أوال: بیان المسألة

منذ بدایة انتشار ھذه الجائحة عبر بلدان العالم، اتجھت جمیع دول العالم اإلسالمي إلى قرار إغالق 
المساجد أمام روادھا استجابة لتعلیمات السلطات الصحیة المحلیة والعالمیة تحرزاً من اإلصابة بالفیروس،  

ھذا الوباء وانتشاره بین البشر، فكان اإلفتاء في ھذه المسألة وذلك ألن التجمعات من شأنھا إشعال فتیل 
بإسقاط الجماعة والعدول بالجمعة إلى الظھر الذي یصلى في المنازل، مع اإلبقاء على شعیر اآلذان، وھذا 

مع التأكید على أن فتح المرافق المختلفة عند  .84الرأي من غالب المجامع  الفقھیة وھیئات الفتوى الكبرى
  اع الجائحة أو قلتھا، یوجب فتح المساجد، مع مراعاة أسباب الوقایة.ارتف

ثانیا: بیان دور معاییر الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الّدین والنفس في القول في ھذه  
  المسألة

فظ ح تعارضت في ھذه المسألة مصلحة كلیة الّدین والمتمثلة في إقامة الصالة في المساجد مع مصلحة
النفس من العدوى بھذا الفیروس الذي یؤدي إلى الوفاة في بعض الحاالت، وكان الترجیح فیھا من خالل 

  تفعیل معاییر الترجیح في الشرع بین كلیتي الّدین والنفس وذلك كاآلتي:
ومعنى ھذا أنھ من قواعد الموازنة بین  المصالح المتعارضة الضروریات مقدمة على الحاجیات:  -1

الشرع بین كلیتي الّدین والنفس عند التزاحم فإنھ ینظر للمصلحة األقوى واألكثر أھمیة، وھي التي ترجح، في 
وقد تعارضت في ھذه المسألة مصلحتین ضرورة حفظ النفس، حیث القول بھذه الفتوى من شأنھ الحفاظ 

 شعال فتیل ھذه الجائحةعلى كلیة النفس من الھالك والضیاع، حیث أثبت علمیا أن التجمعات من شأنھا إ
ي قولھ ، مثل ما جاء فوبالتالي إصابة عدد غیر قلیل وممكن وفاة بعضھم، والشرع أمر بالحفاظ على النفوس

فاآلیة أمرت بالنھي عن اتخاذ األسباب المؤدیة لھالك  ،)195(البقرة:  َوَال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إِلَى التَّْھلَُكةِ  :تعالى
وجماعات، ولیس حفظھا بالقصاص كما مثل ، فحفظ النفس معناه: صیانتھا من التلف أفرادا 85النفس وإتالفھا

لھ الفقھاء، والذي ھو أضعف أنواع حفظ النفوس؛ ألن األھم من ذلك حفظ النفس من التلف قبل وقوعھ 
وقد ، 86 كمقاومة األمراض الساریة، ومنع الناس من أن تدركھم العدوى بدخول بلد قد انتشرت فیھ أوبئة

أداء صالة الجماعة التي تعد من قبیل حفظ الّدین لكنھا ال تعارضت ھذه المصلحة الضروریة مع مصلحة 
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والتكمیلي والحاجي ال یَقوى على معارضة  ،87ترقى إلى الضروریات بل تعد من التكمیلیات في حفظ الّدین
وھي مقدمة علیھ، وبالتالي كان معیار ترجیح الضروریات على  الحاجیات دور في ترجیح غلق  الضروري

  األنفس.    المساجد حفاظا على
وذلك أّن مصلحة المصلي المریض المصاب بمرض من خالل النظر في العموم والخصوص:  -2

كورونا المستجد والذي یرید حضور صالة الجماعة مرجوحة أمام مصلحة الجماعة والمتمثلة في رواد 
  المسجد الذي قد تنتقل لھم العدوى من جراء الصالة مع ذلك المریض.  

الصالة الجماعیة یمكن أن تقام حین یرفع البالء  ر إلى إمكانیة الفوات واالستدراك:من خالل النظ -3
أو حین اتخاذ إجراءات من شأنھا تمنع انتشاره بین البشر، وكذلك الجمعة التي تعوض وتتدارك بأداء الظھر 

حة مصلفي المنازل، أما مصلحة حفظ النفس فإن فاتت وضاعت وھلكت ال یمكن تداركھا وبھا تضیع ال
  األخرى فإن ھلك اإلنسان فمن یقیم الصالة في المساجد.

وذلك حفاظا على النفوس السلیمة المعافاة من المرض من   من خالل النظر إلى الوقوع والتوقع: -4
جراء العدوى المحتملة، وبھا حفاظا كذلك على مصلحة الّدین، حیث تعطل الصالة في المساجد حفاظا علیھا 

نفس، فإن ھلكت األنفس  وانتشر المرض انتشارا یصعب احتوائھ بین البشر فحینھا ستوقف بالحفاظ على األ
الصالة الجماعیة ال محالة النعدام من یقیمھا، فتھلك وتضیع كال المصلحتین ، وبالتالي ومراعاة وتفعیال 

لنفس والتي ة حفظ المعیار الوقوع والتوقع بین مصلحة الّدین والنفس كان القرار بغلق المساجد حفظا لمصلح
  بھا یحفظ الّدین. 

  المطلب الثاني: نازلة: إفطار الطواقم الطبیة في نھار رمضان.
  19ول: من أجل إنقاذ مرضى كوفید الفرع األ

ومعنى ھذه النازلة ھو:  إفطار الطواقم الطبیة من أطباء ومساعدیھم أیام اشتداد أوال: بیان النازلة: 
وتوافد المئات بل واآلالف على المستشفیات فاضطرت بعض الطواقم الطبیة انتشار الجائحة عبر العالم 

العمل لساعات دون انقطاع للسھر على انعاش المتضررین إلنقاذھم من الموت وكان ھذا الوضع تزامنا مع 
شھر رمضان، أین یضعف بعض األطباء وینھكون فال یقوون على تطبیب المرضى، ففي ھذه الحالة یرخص 

، حیث جاء في البیان الختامي لمؤتمر معالجة الشریعة اإلسالمیة ألثار جائحة كورونا:" ال  ارلھم اإلفط
یجوز شرعا أن یفطر الطبیب المعالج لمرضى فیروس كورونا في رمضان، إال إذا خیف على المرضى 

   .88الضرر أو الھالك عند عدم الفطر"
ثانیا: بیان دور معاییر الترجیح والموازنة بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الّدین والنفس 

تزاحمت في ھذه المسألة مصلحة حفظ الّدین على مصلحة حفظ النفس، وكان للقول في ھذه المسألة: 
  الترجیح فیھا من خالل معاییر الموازنة بینھما اآلتیة: 

فصیام الطبیب وكل األطقم الطبیة ھو تحقیق لمصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة:  -1
وبالتمسك بھذه المصلحة في بعض الحاالت التي ال تقدر فیھا الطواقم على تكمیل العمل بسبب مشقة الصوم 

ورة حفظ النفس ضرقد تضیع في تلك الفترة العدید من األنفس وتھلك، وبالتالي درءا للمفسدة التي تلحق ب
  والمتعلقة بالمرضى راجحة على مصلحة صوم الطبیب.

مصلحة حفظ الّدین ھنا یمكن تداركھا بالقضاء  من خالل النظر إلى إمكانیة الفوات واالستدراك: -2
یقدم ما لیس لھ بدل على الذي لھ بدل" ألن مالھ بدل یتدارك " أي باإلتیان بالبدل، وفي الشرع قاعدة تقول:

ا لیس لھ بدل فیضیع ویھلك، فمصلحة النفس إن ھلكت فال یمكن تداركھا، فمن فاتتھ مصلحة أداء الصیام أما م
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فكانت ھي األھم واألرجح، فرجحھا العلماء وقالوا في حالة ما إذا ، 89ال یقارب إنقاذ نفس مسلمة من الھالك
  فھنا فقط جاز لھ الفطر. لم یتمكن الطبیب من عالج مریض كورونا المستجد إال بإفطاره كضعف بدنھ

   الثاني: من أجل الوقایة من المرضالفرع 
  أوال: بیان النازلة وحكمھا

تداولت وسائل التواصل االجتماعي وبعض األخبار أنھ البد من اإلكثار من شرب السوائل لوقایة 
روس الفی الجسم من اإلصابة بمرض كورونا المستجد،" حیث إن تناول السوائل یمنع جفاف الحلق ویأخذ

، 90إلى المعدة لتتخلص منھ، كما یحافظ على التوازن في الجسم، ومن ثم یمنع اإلصابة بفیروس كورونا"
ومراعاة لذلك فھل یجوز اإلفطار في نھار رمضان خاصة للطواقم الطبیة المسلمة صحة إفطار المسلم في 

زھر العالمي للفتوى نھار رمضان بحجة الوقایة من مرض كورونا المستجد، وھي فتوى مركز األ
  .) 92( ، وبھ صدر بیان المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث91اإللكترونیة

س للقول ین والنفثانیا: بیان دور معاییر الترجیح والموازنة بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدّ 
   في ھذه المسألة

 صابة بمرضحفظ النفس من اإل كان القول في ھذه المسألة من خالل الترجیح بین مصالح ومفاسد
  الّدین من خالل الحفاظ على الصیام، وذلك من خالل اآلتي:كورونا المستجد وحفظ 

حیث أن المصلحة القطعیة مقدمة على غیرھا، والظنیة ظنا  النظر إلى مدى توقع كل مصلحة: -1
غالبا مقدمة على الموھومة أو المشكوك فیھا: فمصلحة حفظ النفس بشرب الماء للوقایة من اإلصابة من 
مرض فیروس كورونا المستجد ھي مصلحة متوھمة وال أساس لھا من الصحة، مّما یجعلھا مرجوحة أمام 

م رمضان وھي مصلحة قطعیة، حیث جاء في جواب لمنظمة الصحة العالمیة مصلحة حفظ الّدین في صیا
(المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط) لسؤال في ھذا المقام والمتمثل في: ھل شرب الماء یخفف من التھاب 
الحلق؟ وھل یقي من العدوى بمرض فیروس كورونا؟  فكان الجواب: شرب الماء مھم جدا على مستوى 

مّما یجعلھا  ،1993م مما یحفظ الصحة العامة، ولكننھ ال یقي من العدوى بمرض كوفید الرطوبة في الجس
مرجوحة أمام مصلحة حفظ الّدین في صیام رمضان وھي مصلحة قطعیة، وكذا مآلھا بالنسبة لصحة الجسم 

ھ اإلنسان في لیأثبت أن الصیام یعمل على تقویة المناعة الذاتیة للجسم لدرء األوبئة، وھو ما یحتاج إفالواقع 
  .94ظل انشار جائحة كورونا المستجد

ومن خالل ما سبق یتجلى الدور الفعال لمختلف معاییر الترجیح والموازنة بین المصالح والمفاسد 
للوصول إلى الحكم الشرعي الراجح لمختلف المسائل التي جاءت  المتعلقة بكلیتي الدین والنفس في الشرع

ما انجر عنھا من تداعیات انتشاره عبر العالم، والتي ظھر فیھا التعارض بسبب جائحة كورونا المستجد و
  بینھا. وھذا لما تحققھ ھذه المعاییر للترجیح من حفاظ على كلیات الشریعة.

  الخاتمة:
  لقد توصلنا بعون من هللا وتوفیقھ في ختام ھذا البحث إلى جملة من النتائج أھمھا:

المقصود بجائحة كورونا المستجد ھو: تلك المصیبة العظیمة والفتنة الكبیرة التي اجتاحت العالم بأسره  -1
مرض فیروس تاجي جدید، والذي ھو عبارة عن التھاب یصیب الجھاز التنفسي لإلنسان، والمتمثلة في 

  فیؤدي في بعض الحاالت إلى الوفاة.



  أثر جائحة كورونا في الموازنة بین المصالح والمفاسد 
 

  

  157                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

وص الشرع ومقاصده، یمكن من خاللھا الوصول إلى وضع العلماء مجموعة من المعاییر وفق نص -2
الراجح في المسائل التي یظھر فیھا التعارض بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدین والنفس، وأھمھا 

  تقدیم كلیة الدین على كلیة النفس مراعاة لترتیب الكلیات من حیث األفضلیة والمكانة في الشرع.
كما یتم الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیة الدین والنفس عند التعارض في الشرع من خالل  -3

ن مالنظر إلى شمول المصلحة المتعلقة بكلیتي الّدین والنفس ومراعاة درجة المصلحة ورتبتھا ومن خالل 
ى ھ، فالمصالح التي تفوت إلإمكانیة األخذ بالبدل أو انعدامالنظر في مدى توقع حصول المصلحة، وخالل 

  غیر بدل مقدمة على التي تفوت إلى بدل یقوم مقامھا ویعوضھا في حال الفوات.
كان لمیزان الترجیح ین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدین والنفس الدور الفعال واألثر القوي في  -4

كورونا المستجد ومنھا مسألة تیمیم المیت القول والحكم على العدید من المسائل التي تسببت بھا جائحة 
بدل تغسیلھ ومسألة غلق المساجد والعدول بالجمعة إلى الظھر، ودلك من خالل معیار تقدیم الضرورات 
على الحاجیات، والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة وبالنظر إلى إمكانیة الفوات واالستدراك ومن خالل 

إفطار الطواقم الطبیة في نھار رمضان من أجل انقاد مرضى كوفید  جوازالنظر إلى الوقوع والتوقع. وب
فقط إذا خیف على المرضى الضرر أو الھالك عند عدم الفطر، بحیث صار األمر عاما والضرر  19

قطعي وال یوجد بدیل لھذا الطبیب أو لھؤالء األطباء فعندھا ینظر إلى المسألة من خالل إمكانیة الفوات 
ة حفظ الّدین ھنا یمكن تداركھا بالقضاء أي باإلتیان بالبدل، أما مصلحة نفس المرضى واالستدراك فمصلح

  فإن فاتت فال یمكن تداركھا.
كما توصل من خالل ھده المعاییر إلى القول بعدم جواز إفطار األطقم الطبیة من أجل الوقایة من المرض،  -5

ابة بمرض فیروس كورونا المستجد ھي مفسدة من خالل النظر إلى مدى توقع المصلحة أو المفسدة، فاإلص
   متوھمة، مّما یجعلھا مرجوحة أمام مصلحة حفظ الّدین في صیام رمضان وھي مصلحة قطعیة.
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القاھرة:  ،أحمد بن محمد علي المقري، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، ت: عبد العظیم الشناوي الفیومي، -37

  .، (د.ت)2دار المعارف، ط
) دراسة فقھیة تأصیلیة، مجلة covid 19( العجمي، محمد مھدي، نوازل الصیام والحج المتعلقة بجائحة كورونا المستجد -38

  ).206-170م، (2020الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الكویت، 
 ه.1302العثمانیة، مجلة األحكام العدلیة، بیروت: المطبعة األدبیة، (د.ط) ، جنة مكونة من عّدة علماء وفقھاء في الخالفة ل -39
  م.1994، 1ت: محّمد حجي واألخرون، بیروت: دار الغرب اإلسالمي، ط5القرافي، أبو العباس شھاب الّدین، الذخیرة،  -40
العوض وعادل أحمد عبد الموجود،  شھاب الدین أبي العیاس، نفائس األصول في شرح المحصول، ت: علي محمدالقرافي،  -41

   م.1995، 1مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
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  ھـ.1421، 1الكمالي، عبد هللا یحي، تأصیل فقھ الموازنات، دار بن حزم، بیروت، ط -42
یل رسالة مقدمة لن المطیرات، عادل مبارك، أحكام الجوائح في الفقھ اإلسالمي وصلتھا بنظرتي الضرورة والظروف الطارئة، -43

  م.2001درجة الدكتوراه، إشراف: محمد بلتاجي حسن، جامعة القاھرة، كلیة دار العلوم، قسم الشریعة اإلسالمیة، سنة: 
  .المقري، أبي عبد هللا محمد، القواعد، ت: أحمد بن عبد هللا بن حمید، مكة المكرمة: مركز إحیاء التراث اإلسالمي، (د.ط.ت) -44
لمجمع الفقھ التابع لمنظمة التعاون  "ندوة "فیروس كورونا المستجد وما یتعلق بھ من معالجات طبیة وأحكام شرعیة توصیات -45

https://www.oic-"منظمة التعاون اإلسالمي"، على الصفحة اآلیة:  م، منشور على موقع:20/04/2020اإلسالمي، بتاریخ:
oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar  :م.10/08/2020تاریخ االطالع علیھ 

  : جواب لدار اإلفتاء  المصریة على الموقع الرسمي للدار على الصفحة األتیة -46
 https://www.dar-
alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=15340&...%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D
8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%
D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%
D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1 

م.03/11/2020تاریخ االطالع علیھ:   
) لمجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمیة في جلستھ الثانیة حول: حكم غسل المیت 2020/  3) (283القرار رقم: ( -47

م. منشور على األنترنیت على موقع" اإلفتاء األردن" 19/3/2020المصاب بمرض معد كالمسبب عن فیروس كورونا، بتاریخ: 
تاریخ  https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=636#.XzLNGpYzbIUعلى الصفحة اآلتیة: 

  م.11/08/2020االطالع: 
 /https://www.who.int/topics/coronavirus_infections/arموقع منظمة الصحة  العالمیة على الصفحة اآلتیة:  -48

  .م10/08/2020: تاریخ االطالع
corona-19-https://arabic.cnn.com/health/article/2020/02/28/covid-موقع العربیة على الصفحة اآلتیة:  -49

meaning-virus م10/08/2020: تاریخ االطالع علیھ.  
  الھوامش:

، 1ابن القیم، محمد بن أبي بكر، أعالم الموقعین عن رب العالمین، ت: محّمد عبد السالم إبراھیم، بیروت: دار الكتب العلمیة، ط -1
  .3/11م، 1991

 .2/516، مادة: صلح، ھـ1414، 8لسان العرب، بیروت: دار صادر، طأبي الفضل جمال الّدین، ابن منظور،  :ابن منظور -2
أحمد بن محمد علي المقري، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي،  ، المصدر السابق نفسھ. والفیومي،انظر: ابن منظور -3

الفیروز أبادي، مجد الّدین محمد بن یعقوب، و.3/472، مادة: صلح، ، (د.ت)2ت: عبد العظیم الشناوي، القاھرة: دار المعارف، ط
، مادة: م 2005، 8تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف حمد نعیم العرقسوسي، بیروت: الرسالة، طت: مكتب القاموس المحیط، 

 .  229الصلح، ص
 .1/415م، 1997، 1الغزالي، أبي حامد محمد، المستصفى من علم األصول، ت: محمد سلیمان األشقر، بیروت: مؤسسة الرسالة، ط -4
  .18/ 2م، 1997، 1الموافقات، ت: أبو عبیدة مشھور بن حسین أل سلیمان، دار ابن عفان، طالشاطبي، إبراھیم بن موسى اللخمي،  -5
  .193م، ص2014، 3الریسوني، أحمد، محاضرات في مقاصد الشریعة، القاھرة: دار الكلمة، ط -6
   2/33الشاطبي، مصدر سابق،  -7
    2/31الشاطبي، مصدر سابق،  -8 

  .2/22الشاطبي، الموافقات،  -9
  306. والفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة: فسد، ص3/335ابن منظور، لسان العرب، مادة: فسد، -10
، م2001، 2محمد الطاھر بن محمد، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، ت: محمد الطاھر المیساوي، عّمان: دار النفائس، طابن عاشور،  -11

   . 279ص
 .1/284م، 1984والتنویر، تونس: الدار التونسیة للنشر، (د.ط)، ابن عاشور، محمد الطاھر بن محمد، التحریر  -12
 .1238الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة: الوزن، ص -13
، أبحاث مؤتمرفقھ الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة، "انخرام فقھ الموازنات أسبابھ، ومآالتھ، وسبل عالجھ"الریسوني، قطب،  -14

 .1/234، ھ1434 شوال 27/29اإلسالمیة، جامعة أم القرى،  كلیة الشریعة والدراسات
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    .13م، ص2004، 1السوسوة، عبد المجید محمد، فقھ الموازنات في الشریعة اإلسالمیة، دبي: دار القلم، ط -15
  .49ھـ، ص1421، 1لكمالي، عبد هللا یحي، تأصیل فقھ الموازنات، دار بن حزم، بیروت، طا -16
الّدین عبد العزیز، قواعد األحكام في مصالح األنام، ت: نزیھ كما حّماد وعثمان جمعة ضمیریة، دمشق: دار  عزابن عبد السالم،  -17

    .1/74القلم، (د.ط.ت)، 
  . 2/46ابن عبد السالم، المصدر السابق،  -18
  .1/9ابن عبد السالم، مصدر سابق،  -19
   . 1/19ابن عبد السالم، مصدر سابق،  -20
   . 710لقاموس المحیط، مادة: الجمع، صالفیروز أبادي، ا -21
الحفناوي، محمد إبراھیم محمد، التعارض والترجیح عند األصولیین وأثرھما في الفقھ اإلسالمي، مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر  -22

   . 259د. ط، د. ت)، ص(والتوزیع، 
ابن . و2/32، واإلرادة، بیروت: دار الكتب العلمیة، (د.ط.ت) ابن القیم، محمد بن أبي بكر، مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم -23

   . 1/91عبد السالم، قواعد األحكام، 
   . 1/166ابن عبد السالم، مصدر سابق،  -24
   .  218الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة: رجح، ص -25
  .  282الحفناوي، التعارض والترجیح عند األصولیین، ص -26
  .1/8قواعد األحكام،  ابن عبد السالم، -27
  .1/8ابن عبد السالم، المصدر السابق ، -28
  .1/136ابن عبد السالم، مصدر سابق،  -29
  .87م، ص1983، 1أنظر: السیوطي، األشباه والنظائر في فروع الشافعیة، بیروت: دار الكتب العلمیة، ط -30
عبد الموجود وعلي محّمد عوض، بیروت: دار الكتب العلمیة،  السبكي، تاج الّدین عبد الوھاب، األشباه والنظائر، ت: عادل أحمد -31

  .84. والسیوطي، األشباه والنظائر، ص1/45، م1991، 1ط
  .1/114ابن عبد السالم، مصدر سابق،  -32
  .2/80ابن عبد السالم، مصدر سابق، -33
  .2/314ابن عبد السالم، مصدر سابق ، -34
  .1/137ابن عبد السالم، مصدر سابق ، -35
  .1/492م، 1997ابن فارس، أبو الحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، ت: عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، (د.ط)،  -36
  .1/113. وأنظر: الفیومي، المصباح المنیر ، 2/431ابن منظور، لسان العرب،  -37
، 1ویاسین محمود الخطیب، مكتبة السوادي، طحمود األرناؤوط البعلي، أبو عبد هللا شمس الّدین، المطلع على ألفاظ المقنع، ت: م -38

محمد أبو  -علي محمد البجاوي . وأنظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود، الفائق في غریب الحدیث واألثر، ت: 292صم، 2003
  .1/242، (د.ت)، 2الفضل إبراھیم، لبنان: دار المعرفة،ط

، 3دار الوفاء، ط: عامر الجزار وأنور الباز، المنصورة: نى بھ وخّرج أحایثھمجموع الفتاوى، اعتأنظر: ابن تیمیة، تقي الّدین أحمد،  -39
  .30/147م، 2005

م، 1994، 1ت: محّمد حجي واألخرون، بیروت: دار الغرب اإلسالمي، ط5أنظر: القرافي، أبو العباس شھاب الّدین، الذخیرة،  -40
. والشوكاني، محمد بن علي، الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني، ت: أبو مصعب بن حسن الحالق، صنعاء: مكتبة الجیل 5/213

  . 7/3604الجدید، (د.ط.ت)، 
أنظر: المطیرات، عادل مبارك، أحكام الجوائح في الفقھ اإلسالمي وصلتھا بنظرتي الضرورة والظروف الطارئة، رسالة مقدمة لنیل  -41

  .380م. ص2001درجة الدكتوراه، إشراف: محمد بلتاجي حسن، جامعة القاھرة، كلیة دار العلوم، قسم الشریعة اإلسالمیة، سنة: 
الرصاع، محمد بن القاسم، . وأنظر: 4/232ه، 1332، 1: مطبعة السعادة، طن، المنتقى شرح الموطأ، مصرالباجي، أبو الولید سلیما -42

  .289ه ص1350، 1الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة (شرح حدود ابن عرفة)، بیروت: المكتبة العلمیة، ط الھدایة
تاریخ  /https://www.who.int/topics/coronavirus_infections/arتیة: موقع منظمة الصحة العالمیة على الصفحة اآل -43

  .م10/08/2020: االطالع
virus-corona-19-https://arabic.cnn.com/health/article/2020/02/28/covid-موقع العربیة على الصفحة اآلتیة:  -44

meaning م10/08/2020: تاریخ االطالع علیھ.  
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لمجمع الفقھ التابع لمنظمة التعاون  "تعلق بھ من معالجات طبیة وأحكام شرعیةأنظر: توصیات ندوة "فیروس كورونا المستجد وما ی -45

https://www.oic-م، منشور على موقع: "منظمة التعاون اإلسالمي"، على الصفحة اآلیة: 20/04/2020اإلسالمي، بتاریخ: 
oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar  :م.10/08/2020تاریخ االطالع علیھ  

لمجمع الفقھ التابع لمنظمة التعاون  "أنظر: توصیات ندوة "فیروس كورونا المستجد وما یتعلق بھ من معالجات طبیة وأحكام شرعیة -46
https://www.oic-قع:"منظمة التعاون اإلسالمي"، على الصفحة اآلیة: م، منشور على مو20/04/2020اإلسالمي، بتاریخ:

oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar  :م.10/08/2020تاریخ اإلطالع علیھ  
اآلمدي، . و2/482أنظر: الغزالي، المستصفى، وابن الحاجب والسبكي والشاطبي، وغیرھموھو مذھب الغزالي واآلمدي، والقرافي  -47

شھاب . والقرافي، 4/338 م،2003، 1علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام، ت: عبد الرزاق عفیفي، الریاض: دار الصمیعي، ط
وعادل أحمد عبد الموجود، مكة المكرمة: مكتبة نزار الدین أبي العیاس، نفائس األصول في شرح المحصول، ت: علي محمد العوض 

  .2/265. والشاطبي، الموافقات، 4/1932 م،1995، 1مصطفى الباز، ط
  .9/3782القرافي، مصدر سابق،  -48
  .  5/160الرازي، محمد فخر الدین، المحصول في علم األصول، ت: جابر فیاض العلواني، بیروت: مؤسسة الرسالة، (د.ط.ت).  -49
  لرازي، المصدر السابق نفسھ.ا -50
  .5/458الرازي، المصدر السابق،  -51
نقل ھذا المذھب دون ذكر وتحدید صاحبھ وإنما فقط ذكره العلماء بقولھم ومن العلماء، أو یعض العلماء یرى وما شابھھا، وقد نقل  -52

لحاج...... أنظر: اآلمدي، مصدر سابق نفسھ. ھذا السبكي في شرح المنھاج، واآلمدي وابن الحاجب واإلسنوي واستحسنھ ابن أمیر ا
. واإلسنوي، 3/241، م.1995تقي الدین أبو الحسن، اإلبھاج في شرح المنھاج للبیضاوي، بیروت: دار الكتب العلمیة، د.ط،  والسبكي،

. وابن أمیر الحاج، 391م، ص1999، 1جمال الدین عبد الرحیم، نھایة= =السول شرح منھاج األصول، بیروت: دار الكتب العلمیة، ط
  .2/231، م1983، 2شمس الدین محمد، التقریر والتحبیر، بیروت: دار الكتب العلمیة، ط

.  وابن أمیر الحاج، التقریر 391.  واإلسنوي، نھایة السول، ص3/241بھاج، . والسبكي، اإل4/338أنظر: اآلمدي، اإلحكام،  -53
  .2/231والتحبیر، 

  ..2/231. وابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر، 4/338اآلمدي، اإلحكام،   -54
     28/294ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،  -55
  .232-3/231میر الحاج، التقریر والتحبیر، .  وابن أ3/242. والسبكي، اإلبھاج، 4/338األمدي، اإلحكام،  -56
  .  4/338األمدي، اإلحكام،  -57
  .3/232. ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر، 339-4/338األمدي، المصدر السابق،  -58
  .339-4/338األمدي، اإلحكام،  -59
  .1/150ابن عبد السالم، قواعد األحكام،  -60
  .1/503الغزالي، المستصفى،  -61
. واآلمدي، اإلحكام، 2/123. وابن عبد السالم قواعد األحكام، 5/458. والرازي، المحصول، 2/482الغزالي، المصدر السابق،  -62

وابن نجار، تقي الدین الفتوحي، شرح الكوكب . 2/38. والشاطبي، الموافقات، 364. واإلسنوي، نھایة السول، ص286. 4/286
  .4/727، م1997، 2د، مكتبة العبیكان، طالمنیر، ت: محمد الزحیلي ونزیھ حما

  . 364اإلسنوي، نھایة السول، ص -63
  . واإلسنوي، مصدر سابق نفسھ.2/505الغزالي، المستصفى،  -64
  .1/137ابن عبد السالم، قواعد األحكام،  -65
  .6/181الرملي، شمس الّدین محّمد، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، بیروت: دار الفكر، ط األخیرة،  -66
  . 10/210القرفي، الذخیرة،  -67
  .1/137ابن عبد السالم، قواعد األحكام،  -68
  .2/107ابن عبد السالم، قواعد األحكام،  -69
  .1/97/98ابن عبد السالم، المصدر السابق،  -70
  .1/96ابن عبد السالم، المصدر السابق،  -71
  .1/96ابن عبد السالم، المصدر السابق،  -72
  .1/96السالم، المصدر السابق، ابن عبد  -73
  .1/87ابن عبد السالم، قواعد األحكام،  -74
  .34ابن حزم، أبو محمد علي، مراتب اإلجماع في العادات والمعامالت واالعتقادات، بیروت: دار الكتب العلمیة، (د.ط.ت)، ص -75
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  الوقف النقدي وأثره في التنمیة المستدامة

The Monetary Endowment  
And It’s Impact On Sustainable Development  
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  29/05/2022 :القبول تاریخ   08/11/2021 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
، والسیما ما یَصطلُح علیھ التنمیة في المجتمعِ یُعتبر الوقُف من المصادر المھّمِة واألساسیِّة في تحقیق 

االقتصادیون بالتنمیة الُمستدامة التي تنظُر إلى األجیال القادمة، وبھذا المفھوِم نجُد أن الوقَف ــ باعتباره من الصدقات 
ِف الذي وقع أنواع الوقومن  الجاریة التي یبقى نفُعھا مستمرا بعد وفاة الواقِف ــ لھ ارتباط ٌوثیٌق بالتنمیة الُمستدامة.

، والذي صار من أھم مصادر التمویل في الوقت المعاصر الذي تقوم فیھ  فیھ الخالف قدیما وحدیثا الوقُف النقديُّ
  المعامالت المعاصرة على النقود.

ا النوع ھذ وفي ھذا البحث سأسلِّط الضوَء على الوقف النقديِّ وأثِرِه في التنمیِة الُمستدامِة ُمبیِّناً مشروعیَّةَ   
من األوقاف، مع إبراِز أثِرِه في تحقیِق التنمیة المستدامة المنشودِة في كثیٍر من المجتمعات التي تسیُر نحَو الحضارة 

ِم.    والتَّقدُّ
 التنمیة المستدامة. ؛األثر ي؛النقد الوقف: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Waqf is one of the important and basic sources in achieving development in society, 

especially what economists call sustainable development that looks at future generations. With 
this concept, we find that the endowment - as one of the ongoing charity whose benefit 
continues after the death of the waqif - is closely related to sustainable development.  

 Among the types of endowment in which the dispute occurred, in the past and in the 
present, is the monetary endowment; which has become one of the most important sources of 
financing in the contemporary time when contemporary transactions are based on money. 

 In this research, I will shed light on the monetary endowment and its impact on 
sustainable development, indicating the legitimacy of this type of endowment. Highlighting its 
impact on achieving the desired sustainable development in many societies that are moving 
towards civilization and progress. 
Keywords: monetary endowment; impact; sustainable development. 
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  المقدمة:
واألساسیِّة في تحقیق التنمیة في المجتمع، وال سیما ما یَصطلُح یُعتبر الوقُف من المصادر المھّمِة 

علیھ االقتصادیون بالتنمیة الُمستدامة التي تنظُر إلى األجیاِل القادمِة، وبھذا المفھوِم نجُد أن الوقَف ـ باعتباِره 
  دامة.بالتنمیة الُمست من الصدقاِت الجاریِة التي َیبقى نفُعھا مستمراً بعد وفاِة الواقِف ـ لھ ارتباط ٌوثیقٌ 

، والذي صار من أھم مصادر    ومن أنواع الوقِف الذي وقع فیھ الخالف قدیما وحدیثا الوقُف النقديُّ
  التمویِل في الوقِت المعاصِر الذي تقوُم فیھ المعامالُت المعاصرةُ على النقوِد.

ذا الُمستدامة ُمبیِّناً مشروعیَّةَ ھ وفي ھذا البحث سأسلِّط الضوَء على الوقف النقديِّ وأثره في التنمیة  
النوع من األوقاف، مع إبراِز أثِرِه في تحقیِق التنمیة المستدامة المنشودِة في كثیٍر من المجتمعات التي تسیُر 

ِم.   نحَو الحضارة والتَّقدُّ
  على النحو التالي:  للبحثِ  الرئیسةِ  اإلشكالیةِ  ویمكن صیاغةُ  اإلشكالیة:

  ؟ المستدامةِ  التنمیةِ تحقیِق في  النقديِّ  ما ھو أثُر الوقفِ لوقف النقدي، وما مدى مشروعیة ا
  منھا:وعةٌ من األسئلِة الفرعیِّة؛ مجم ھذه اإلشكالیةِ  ویتفرُع عن  

، ھوـ ما    وما ھي مجاالتُھ؟ وما حكمھ، الوقِف النقديِّ
  ما ھي التنمیةُ المستدامةُ، وما مدى أھمیتِھا؟ ـ
  كیف یساھُم الوقُف النقديُّ في تحقیِق التنمیِة المستدامةِ؟ ـ

  وتظھُر أھمیّةُ الموضوعِ من خالِل ما یلي: أھمیة البحث:
  حاجةُ التنمیة المستدامِة إلى مصادَر تمویٍل مستمرٍة ومتجدَدٍة. ـ
  ستدامة ـ.التنمیة الم :ومنھا ـ تحقیق التنمیة الوقُف النقديُّ ـ في: ومنھ أھمیةُ الوقِف ـ ـ
  العالقةُ الوثیقةُ بین الوقِف والتنمیِة المستدامِة. ـ

   ویسعى ھذا البحُث إلى الوصوِل إلى أھداٍف منشودٍة؛ منھا: أھداف البحث:
  بیاُن األثِر الفعاِل للوقِف عموماً والوقِف النقديِّ خصوصا في تحقیِق التنمیِة وال سیما التنمیِة المستدامِة. ـ
فعیِل الوقِف النقديِّ في المجاالِت الحدیثِة التي تعتمُد علیھا المشاریُع االقتصادیةُ في تحقیِق الدعوةُ إلى ت ـ

  التنمیِة في المجتمعِ.
  بیاُن وإبراُز أھمیِة الوقِف النقديِّ في مجاِل التنمیِة وال سیما التنمیِة المستدامِة. ـ

امٍّ من جھِة أثِر الوقِف عموما على التنمیِة دراستُھ بشكٍل ع توھذا الموضوُع سبقَ  الدراسات السابقة:
َرت في ذلك مقاالتٍ     أذكر منھا: ، وأُلِّفَت فیھ كتٌب ومؤلفاٌت؛المستدامِة؛ فُحرِّ

وھو بحث مقدم لملتقى مقومات التنمیة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي  :أثر الوقف في التنمیة المستدامة -أ
 م من إعداد: د. عبد2012نوفمبر  27/28م قالمة ـ الجزائر، یومي: 1945ماي  08المنعقد بجامعة 

  الرحمان بن عبدالعزیز الجویري األستاذ المساعد بجامعة سلمان بن عبد العزیز بالسعودیة.
وھو مقال منشور في مجلة جامعة األمیر عبد  :المستدامة المحلیة التنمیةدوره في والوقف اإلسالمي  -ب

ـ  1471، الصفحة 3، العدد 34القادر للعلوم اإلسالمیة، الكاتب: عادل بونقاب، سي ناصر ھاجر، المجلد 
  . 2021/  03/ 25، تاریخ النشر: 1515

 األستاذ بوحجلة محمد ألیفمن توھو مقال  :دور الوقف في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر -ج
، وقد نشر ةاألستاذ قدید أحمد بكلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر جامعة سعد دحلب ـ البلیدبمشاركة 
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في المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمویل اإلسالمي غیر الربحي ـ الزكاة والوقف ـ في تحقیق 
  . 14/01/2013اف الجامعة، بتاریخ: التنمیة المستدامة تحت إشر

وھناك دراساٌت كثیرةٌ على ھذا المنواِل تناولت بیاَن أثِر الوقِف عموما في تحقیِق التنمیِة المستدامِة، 
   وأما البحُث الذي بین أیدینا ففیھ دراسةٌ ممیَّزةٌ ألثر الوقف النقديِّ في تحقیِق التنمیِة المستدامِة. 

ففي ؛ وخاتمةٍ ومطلب تمھیدي ومطلبین أساسیین ى مقدمٍة ھذه الدراسةَ إلوقد قسمُت  خطة البحث:
فُت بالموضوع مع طرح اإلش في المطلب التمھیدي  ثم بدأتُ  ،كالیة وبیان أھمیة البحث وأھدافھالمقدمة عرَّ

 الوقفَ  في المطلب األول ثم درستُ  ،المستدامةِ  التنمیةِ  ، ومفھومِ النقديِّ  الوقفِ  ؛ من مفھومِ البحثِ  مفاھیمِ  ببیانِ 
، وذكرُت بعَض مجاالتِھال ؛ فبینُت مشروعیةَ الوقفِ اإلسالميِّ  في الفقھِ  النقديَّ   ثانيوفي المطلب ال ،نقديِّ

ركَّزُت م ثَر الوقِف في تحقیِق التنمیِة، الوقِف النقديِّ في التنمیِة المستدامِة؛ فبینُت في العموم أث أثرَ  تبرزأ
قترحُت الُصُت إلى مجموعةٍ من النتائجِ ووفي الخاتمِة خ، في تحقیقِ التنمیةِ المستدامةِ  قديِّ على أثر الوقِف الن
   بعَض التوصیاِت.

  : مفاھیم البحث: تمھیديالمطلب ال
، والتنمیةُ  ِمن خالِل عنواِن البحِث الذي اشتمَل على ُمصطلَحیِن أساِسیَّیِن؛ وھما الوقُف النقديُّ

الولوجِ في ُصلِب البحِث الذي ھو بیاُن أثِر الوقِف النقديِّ في تحقیِق التَّنمیِة الُمستدامِة؛ ال بُدَّ الُمستدامةُ. وقبل 
  ِمن بیاِن مفھوِم كلٍّ ِمن الُمصطلََحیِن.

    مفھوم الوقف النقديالفرع األول: 
  وھما: الوقُف، والنقُد.لبیاِن مفھوِم الوقِف النَّقديِّ ال بُدَّ ِمن تعریِف جزَئیِھ المركَِّب ِمنھُما؛ 

  تعریف الوقف:  -1
  .)1(ِمن الَحبِس؛ ومنھُ: وقََف األرَض على المساكیِن وقفاً: حبََسھا لغة: -أ

  . )2(ھو تحبیُس األصِل، وتسبیُل المنفعةِ  شرعا: -ب
نھُ: قال لعمَر رضي هللا ع ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  ریِف لموافقَتِِھ لنصِّ الحدیِث؛وھذا التعریف یُعدَّ ِمن أحسِن التعا

  .)3(»حبِِّس األصَل، وسبِِّل الثَّمَرةَ «
  تعریف النقد: -2
  .)4(یُطلُق النَّقُد على إبراِز الشيِء والكشِف عن حالِِھ، وعلى القبِض وما یُقابُل النَّسیئَةَ  لغة: -أ

، )5(یُطلق النقُد على جمیعِ ما تَتعامُل بھِ الشُّعوُب من دنانیَر ذھبیٍَّة، ودراھَم فِضیٍَّة، وفلوسٍ نحاسیَّةٍ  شرعا: -ب
فھُ علماُء االقتصادِ وأوراقٍ نقدیٍَّة.  أيُّ شيٍء یكوُن مقبوالً قبوالً عاّماً كوسیٍط للتبادِل "المعاصروَن بأنَّھُ:  وعرَّ
   .)6("ومقیاٍس للقیمةِ 

یُمكُن أن نَخلُص إلى تعریِف الوقِف النقديِّ ِمن تعریِف كلٍّ من الوقِف والنقِد  الوقف النقدي: مفھوم -3
وقُف النقوِد بكلِّ مفرداتِھا وأنواِعھا سواًء كان الموقوُف ذھباً ": اهمركباً منھما؛ وعلیھ فیكوُن معن باعتباِرهِ 

عدنیَّةً أو ورقیَّةً مما ُعدَّ ثمناً لألشیاِء، وقیمةً للسلعِ، ووسیلًة أو فضةً، أو شیئاً فیھ شيٌء منھما، أو كان عملةً م
. والنقوُد ِمن المنقوالِت، وِمن المثلیاِت، وِمن األمواِل االستھالكیَِّة؛ وعلیِھ فیُراُد بوقِف النُّقوِد: )7("للتبادلِ 

المحتاجیَن إلیِھ الذیَن یُعینُھم الواقُف بالطرِق َرصُد مبلغٍ ماليٍّ نقديٍّ لتداولِِھ بالقرِض والتنمیِة وقفاً على 
  .)8(الشرعیَّةِ 

  الفرع الثاني: مفھوم التنمیة المستدامة  
  لیتبیََّن مفھوُم التنمیِة المستدامِة البد من تعریِف التنمیِة.  
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  تعریف التنمیة: -1
امن نَِمَي؛ والنَّماُء الزیادةُ، نََمى یَنِمي نَمیاً ونُِمّیًا و لغة: -أ   .)9(َنماًء زاد وكثر، وربما قالوا َینُمو نُُمّوً

ھناك تعاریُف مختلفةٌ للتنمیِة بحسِب التوجِھ والمجاِل الذي قاَم أصحابُھ بتعریفِھا بِھ، والذي  اصطالحا: -ب
  نحتاُجھ في بحثِنا ھو تعریُف التنمیِة االقتصادیِة؛ وأشھُرھا تعریفان:

الموارِد االقتصادیةِ المتاحةِ للمجتمعِ في تحقیقِ زیاداتٍ مستمرةٍ في الدخِل أنھا عملیةُ استخداِم " األول:
، بما یؤدِّي إلى إحداِث زیاداٍت حقیقیٍة في متوسِط نصیِب الفرِد من  ، تفوُق معدَّالِت النموِّ السكانيِّ القوميِّ

  . )10("الدَّخلِ 
لعاطلیَن عن العمِل مما یؤدِّي إلى زیادِة زیادةُ حجِم التوظِف، وامتصاُص مزیٍد من العماِل ا" الثاني:

إنفاِق ھؤالِء العماِل على االستھالِك، وبالتالي تشجیُع المشروعاِت على زیادِة استثماِرھا في المجتمعِ مما 
  .   )11("یزیُد الدخَل القوميَّ 

  التنمیة المستدامة: مفھوم -2
ُل َمن أشاَر إلیِھ ھو تقریُر الحاضِر، ویُعتَبُر أوَّ كثُر استخداُم مفھوِم التنمیِة الُمستدامِة في الوقِت 

ـ  )برونتالند(ترأُسھا م، والتي 1987الصادُر عن اللجنِة العالمیَِّة للتنمیِة والبیئِة عام  )مستقبلُنا المشتركُ (
  رئیسةُ وزراِء النرویجِ ـ. 

ف بالتنمیِة التي تأخُذ بعیِن االعتباِر حاجاِت المجتمعِ الراھِن دون "ت اللجنةُ التنمیةَ المستدامةَ: وعرَّ
  . )12("المساِس بحقوِق األجیاِل القادمِة في الوفاِء باحتیاجاتِھم 

  مشروعیة الوقف النقدي ومجاالتھ: ولالمطلب األ
ِة بیاُن أثِره على التنمی بد أوال من تقریِر مشروعیِّة الوقِف النقديِّ ثم ذكِر بعِض مجاالتِھ ومن ثَمَّ ال

  المستدامِة.
   مشروعیة الوقف النقديالفرع األول: 

اختلف الفقھاُء في حكِم وقف النقوِد على أقواٍل أقواھا قوالن؛ قوٌل بالمنعِ وقوٌل بالجواِز، وفي ھذا 
  الفرعِ سأذكُر األقواَل واألدلةَ مع الترجیحِ.

  األقوال: -أوال
أصحُّ  ، وھو)14(، واختاره ابُن شاس وابُن الحاجب من المالكیة)13(بو یوسف: أبو حنیفة وأقال بالمنع -1

  .)17(، والظاھریة)16(، والمشھوُر عند الحنابلة)15(القولین عند الشافعیة
، وقوٌل عند )20(، وقوٌل عند الشافعیةِ )19(المالكیة، وھو المعتمُد عند )18(: زفُر من الحنفیةوقال بالجواز -2

  .)21(تیمیةَ الحنابلة اختاره ابُن 
  :والمناقشة األدلة -ثانیا

استدل كل من المانعین والقائلین بالجواز بأدلة، وأجاب كل فریق عن اآلخر؛ وسأذكر الدلیل مع وجھ 
  االستدالل والمناقشة والجواب.  

  :استدلَّ المانعوَن بالنقِل والعقلِ  -1
حبِِّس «حینما سألھ عن مالھ بخیبر:  لعمر بن الخطاب رضي هللا عنھ فاستدلوا بقول النبي  أما النقُل: -أ

 كن، ولَ ثُ ورَ ، وال یُ بُ وھَ ، وال یُ اعُ ؛ ال یُبَ ھِ تصدَّق بأصلِ «، وفي روایة أنھ قال لھ: )22(»األصَل وسبِِّل الثمَرةَ 
    .)23(»هُ رُ مَ ثَ  قُ نفَ یُ 
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ُن تحبیَس األصِل؛ فال یوَرُث، وال یُباُع،  النبيُّ أنَّ  وجھ االستدالل: بیَّن معنى الوقِف؛ وأنھ یَتضمَّ
  وال یوھَُب، وإنما یُتَرُك أصلُھ، ویُجعل ثمُره في ُسبُل الخیِر. 

 أرشد عمَر بَن الخطاب رضي هللا عنھ إلى طریقةٍ  أُجیَب عن ھذا االستدالل بأن الرسوَل  الجواب:
س فیھ ما یدلُّ على حصِر الوقِف على ھذه الطریقة، فربما لو كانت عنده في وقِف سھاِمھ من خیبَر، ولی

  .)24(دنانیُر ودراھُم ألرشَده إلى جعلِھا صدقةً جاریةً لإلقراض أو المضاربة
   :فاستدلوا بھ من وجوه وأما العقل: -ب

   .أنَّ النقود من المنقوالت؛ وال یصحُّ وقُف المنقوِل إال ما ورد بھ النصُّ  الوجھ األول:
 لكن الصحیَح صحةُ وقِف المنقوِل؛ كما في حدیِث أبي ھریرة رضي هللا عنھ: أن النبيَّ  الجواب:

ا منَع الصدقةَ   سَ بَ تَ حْ ا دْ قَ ا؛ فَ دً الِ خَ  ونَ مُ لِ ظْ تَ  مْ كٌ نَّ إِ فَ  دٌ الِ ا خَ مَّ أَ وَ «: قال عن خالِد بِن الولیِد رضي هللا عنھ معتذراً لمَّ
  . )25(»هللاِ  یلِ بِ ي سَ فِ  هُ ادَ تَ عْ أَ وَ  ھُ اعَ رَ دْ أَ 

أن من شروط صحة الوقِف التأبیُد؛ والنقوُد كسائر المنقوالت ال تتأبَُّد؛ ألنھا قابلةٌ للفناِء  الوجھ الثاني:
   .والزواِل باالستھالكِ 

والكراع، وال یثبُت فیھما التأبیُد، فیُقاُس علیھما وقُف النقوِد،  قد ثبَت بالنصِّ وقُف السالح الجواب:
  ؛ فالنقود أولى. )26(وقد صحح العلماُء وقَف الماء

ُر  الوجھ الثالث: أن الوقف ھو حبُس األصِل وتسبیُل المنفعِة، والنقُد أصٌل والثمنیةُ منفعةٌ؛ فكیف یُتصوَّ
   .ھاباستھالك أصلِ  حبُس النقِد والمنفعةُ ال یمكن تحصیلُھا إال

یُجاب عنھ بأنَّ وقف النقود إن كان بإقراضھا؛ فإن بدل القرض یقوم مقام بقاء العین، وإن  الجواب:
كان بالمضاربة؛ فإن رأس مال المضاربة یكون بمنزلة األصل والربح بمنزلة الثمرة، وفي كال الصورتین 

  . )27(األصل باق لم یُستھلك
  : بالسنة والقیاس والمعقول واستدل القائلون بالجواز -2
  فاستدلوا بأحادیث؛ منھا: أما السنةُ: -أ

ي رِ تَ شْ یَ  نْ مَ : «ما رواه البخاري تعلیقا قال: وقال عثمان رضي هللا عنھ: قال النبي  الحدیث األول:
   .)28(رضي هللا عنھ فاشتراھا عثمانُ  »ینَ مِ سلِ المُ  ءِ َال دِ ا كَ یھَ فِ  هُ وُ لْ دَ  ونَ كُ یَ فَ  ةَ ومَ رُ  رَ ئْ بِ 

دلَّ الحدیُث على صحةِ وقِف الماء وھو منقوٌل وال یتأبَُّد وتُستھلُك منفعتُھ باستھالِكھ  وجھ االستدالل:
   .؛ إذ ال فرق بینھمافیصحُّ وقُف النقودِ 
  . )29(الماء من مجرد وقفِ  لكن نوقَش ھذا االستدالُل بأنَّ الموقوَف البئُر، وھو أعمُّ  الجواب:

 الَّ إِ  لُھُ مُ عَ  عَ طَ اُن انقَ نسَ اإلِ  اتَ ذا مَ إِ « قال: ي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي أب عن الحدیث الثاني:
  .)30(»ھُ و لَ دعُ حٍ یَ الِ ٍد صَ لَ و وَ ، أَ بھِ  ٍل یُنتفَعُ مَ و عَ ٍة، أَ یَ ارِ ٍة جَ قَ دَ الٍث: صَ ن ثَ مِ 

دخوِل وقِف النقوِد في الصدقةُ الجاریةُ بعد الموِت إنما تكوُن بالوقف، وال مانع من  وجھ االستدالل:
  .)31(عموِم الصدقةِ الجاریةِ 

فقد قاسوا النقوَد على ما ورد بھ النصُّ من بعض المنقوالت ـ كالكراع والسالح ـ؛ والجامُع  وأما القیاُس: -ب
بینھما أن كال منھما منقوٌل، ویوجد فیھما غرُض الوقِف؛ وھو انتفاُع الموقوِف علیھ في الدنیا، وحصوُل 

  .)32(األجِر للواقِف في اآلخرة
   :فاستدلوا بھ من وجوٍه سبعةٍ  وأما العقُل: -ج
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دخوُل النقوِد في عموِم األدلةِ على جواِز الوقِف ومشروعیتِھ، واألصُل بقاُء العموِم على عموِمھ حتى ـ منھا 
  یَرَد دلیُل التخصیِص. 

ومنھا أن النقوَد من جملِة المنقوالِت و جمھوُر الفقھاء أجازوا وقَف المنقوالِت التي یُمكن االنتفاُع بھا مع ـ 
  بقاِء عینِھا. 

  ھا أن القصَد الذي من أجلھ ُشرَع الوقُف متحقٌِّق في النقوِد، ألن فیھا نفعاً مباحاً مقصوداً. ومنـ 
ومنھا أن الوقَف من عقوِد التبرعِ ویُراُد لإلرفاِق واإلحساِن، واألصُل فیھ الجواُز والصحةُ، سواٌء تبرَع ـ 

َع بمنفعتِھ مع حبِس أصلِھ؛ كالوقِف.    صاحُب المال بھ أصال وعینا؛ كالصدقاِت والھباِت، أو تبرَّ
  أن تُخفَّف فیھ الشروطُ.  ومنھا كوُن الوقِف من أمور التبرعات التي یُتسامح فیھا؛ فینبغيـ 
ومنھا أن وقَف النقوِد یُحقق المقاصَد الشرعیةَ للوقِف؛ ِمن المساھمةِ في التنمیةِ االقتصادیِة، وإقامةِ المشاریعِ ـ 

الخیریِة، وھو یمّكن صغاَر المالكیَن من المساھمةِ في فعِل الخیرِ والمشاركةِ في األوقاِف المشتركِة، ویُحقق 
، ویُحافظ على الماِل، ویُوفِّر الخدماتِ التكافَل اال   .  )33(جتماعيَّ

  الترجیح: -ثالثا
ُح القوُل بصحِة وقِف النقوِد لقوِة األدلِة وسالمتِھا من االعتراِض المؤثِر، مع َضعِف أدلِة  یَترجَّ

وقَف النقود  ، ثم إنَّ )35(، ولكوِن وقِف النقود یحقُق غرَض الواقِف والموقوِف علیھ ومقصوِد الشارع)34(المنعِ 
في عصرنا أصبَح أكثَر فائدةً من األرباحِ التي تحققُھا العقاراُت، فالقوُل بمنعِ الوقِف النقديِّ فیھ تضییٌق على 

  .)36(المسلمینَ 
وھذا الترجیُح ھو الذي تمیُل إلیھ النفُس، ومما یؤّكُد مشروعیّةَ الوقِف النقديِّ أنھ أساٌس في التمویِل 

     اإلسالميِّ والتنمیِة المستدامِة، فالبد من الجنوحِ إلى القوِل بالجواِز   
   مجاالت الوقف النقديالفرع الثاني: 

اضیِة، لكن بشكٍل ضعیٍف أو بسیٍط؛ ثم ظھََر بصوٍر أقوى لقد كان وقُف النقوِد موجوداً في األزمنِة الم
، حیُث كان في بعضِ بالِد البلقاِن، ثم انتقَل إلى استطنبوَل، ومنھا إلى الشاِم، وصار قضیًة  في العھِد العثمانيِّ

ة أثارت جَدالً ونقاشاً  ھ؛ وتعددت مجاالت، وفي الوقتِ المعاِصرِ تجلَّى الوقُف النقديُّ في أشكاٍل متنوعة، )37(مھمَّ
  منھا:

فیمكن استعمال الوقف النقدي في مجال االستثمار؛ وذلك بأن تُوقَف مبالُغ  في مجال االستثمار: -1
ِف متولِّي الوقِف أو مؤسسٍة مالیٍَّة، وتُكلَُّف بالمضاربَِة في ھذِه األمواِل  مالیَّةٌ معیَّنةٌ وتوضَع تحت تصرُّ

یعوُد على مصارِف الوقِف المقصوَدِة للواقِِف؛ كتمویل مشروعٍ یعوُد ربُحھُ  الوقفیَِّة، وما نتََج من األرباحِ 
، وتحدیِد ناظٍر على الوقِف یُتابُع االستثماَر، ثم  أولألغراِض الوقفیَِّة،  وضع النُّقوِد ودیعةً في بنٍك إسالميٍّ

األمواِل الوقفیَِّة إلى أعیاٍن؛ كبناِء مسجٍد أو یأخُذ األرباَح ویَُوزُعھا على الجھاِت المعنیَِّة بالوقِف، أو تحویل 
عاِت الوقفیَِّة لتصیَر مصدراً مالیّاً كبیراً لبناِء المساجِد والمشافي وغیِرھا   .  )38(مشفًى؛ بھدِف استدراجِ التبرُّ

؛ وذلك أن یكوَن الوقُف إلیراٍد نقديٍّ دون وقِف األصِل الذي ینشأُ منھُ اإلیرادُ  في مجال اإلیراد: -2
، وقد یكوُن على وجِھ التَّأبیِد أو لمدَّةٍ معیَّنٍة أو لشھٍر  كوقِف إیراِد عقاٍر أو فندٍق أو ُمنتََزٍه، ویُجعُل لجھاِت البِرِّ
في السنَِّة. ومن صوِر ھذا النوعِ أن تُوقَف نسبةٌ مئویَّةٌ محسومةٌ من اإلیراداِت النقدیَِّة لصالحِ مؤسسٍة 

  .)39(استثماریٍَّة وقفیَّةٍ 
وھو أن توقَف النقوُد إلقراِضھا لمن یَحتاُج إلیھا؛ لزواجٍ أو بناٍء أو استشفاٍء؛  في مجال القرض: -3

با   .  )40(على أن یُعیَدھا حسَب االتفاِق، ثم تُقرُض لمحتاجٍ آخَر، ِمن غیِر عائٍد أو فائدٍة فراراً من الرِّ
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  التنمیة المستدامة تحقیق : أثر الوقف النقدي فينيالمطلب الثا
الموضوعِ؛ حیث یتمُّ فیھ إبراُز األثِر البالغِ للوقِف النقديِّ في تحقیِق التنمیِة  ھذا ھو الشقُّ الثاني منو

الً من ذكِر أثِر الوقِف في تحقیِق التنمیِة على وجھِ العموِم، ثم تحقیِق أثِر الوقِف النقديِّ  المستدامِة. وال بد أوَّ
  مِة.للتنمیِة المستدا
  التنمیةو الوقفالفرع األول: 

إنَّ من البََدھيِّ أنَّھ ال تنمیةَ من غیر تغییٍر، والوقُف في اإلسالم یوفُر اإلطاَر المناسَب لعملیِة التغییِر، 
كما یوفر آلیةً لتعبئِة اإلمكانات المادیِة والبشریِة في المجمتع ویوظفُھا لخدمِة أغراِض التنمیِة، فالوقُف إنما 

إلیجاد موارَد مالیٍة ثابتٍة ودائمٍة لتلبیة حاجاِت المجتمع االقتصادیِة والصحیِة واألمنیِة، ولتقویِة  ُشرع
العالقاِت االجتماعیِة، وترسیخِ قیِم التضامِن والتكافِل، وزرعِ المحبِة واألخّوة بین طبقاِت المجتمعِ، كلُّ ذلك 

  .  )41(لنیِل مرضاِة هللاِ 
ةٌ ومشھورةٌ على تحقیِق التنمیِة في مجاِل الدیِن والشعائِر، وفي مجاِل التربیِة والوقُف لھ آثاٌر مشھود

.   والتعلیِم، وفي مجاِل الّصحِة، وفي الحیاِة االجتماعیِة، وفي الجانب االقتصاديِّ
َدةِ وذلك من خالِل بناِء المساجِد وعمارتِھا وإعداِدھا ألداِء وظائفِھا  في مجال الدین والشعائر: -1  المتعدِّ

من إمامِة الناِس ووعِظھم وإرشاِدھم وتعلیِم القرآِن وتعالیِم اإلسالِم لكل الفئاِت، وكذلك القیاِم بالصیانِة 
والنظافِة لكل ما یتَّصُل بالمسجِد من المرافِق كالمیاضِئ والمدارِس القرآنیِة والسكناِت الوقفیِة، وتوفیِر 

  ؛ كلُّ ذلك برعایِة األوقاِف، وال یزاُل ھذا األمُر سائراً إلى الیوِم.)42(بریدِ الخدماِت كاإلنارِة والتدفئِة والت
یُمكُن لألوقاِف أن تُساھَم في إنشاِء المدارِس والجامعاِت من خالل  في مجال التربیة والتعلیم: -2

عِ باألراضي أو وقِف البنایاِت وكذلك التجھیزاِت بمختلِف أنواِعھا من أثاٍث وأجھزٍة وأدواٍت وغیِرھا.    التبرُّ
لوقد بلغ عدُد المدارِس االبتدائیِة في جزیرِة صقلیةَ حوالي ثالثمئِة مدرسةً كلُّھا موقوف من  ةٌ، وتَُموَّ

إیراداتِ األمواِل الموقوفةِ وقفاً استثماریاً، وتجاوَز عددُ المدارسِ العشراتِ والمئاتِ في القدسِ ودمشَق وبغداَد 
  والقاھرِة ونیسابوَر.

وفي الجامعاِت العریقِة كجامعِة القروییَن بفاٍس، وجامعِة األزھِر بالقاھرِة، وغیِرھما كانت األوقاُف 
م لھ لمنِح اوالمدرسین و ا أدواِت الدراسِة من قراطیَس وأحباٍر وأقالٍم وكتٍب، كما تتكلَُّف برواتِب المعلِّمینَ تقدِّ

  الدراسیِة للطلبِة، كما توفُر لھم السكَن.
أضف إلى ذلك المكتباِت العلمیِة التي تحتوي على مئاِت اآلالف من الكتِب والمجلداِت، كلُّھا أُنشئت 

  .  )43(باألوقافِ 
لقد كانت األوقاُف اإلسالمیةُ تولي أھمیةً بالغةً للصحِة؛ من حیُث التكفُّل ببناِء  في مجال الصحة: -3

المستشفیاِت وتجھیِزھا وتزویِدھا بالمخابِر، والقیاُم على نفقاتِھا وإمداِدھا باألدویِة ووسائِل العالجِ الالزمِة، 
  المرضى. مع التكفِل برواتِب األطباِء والمساعدیَن، ورعایةِ 

كما أقامت كلیاِت الطبِّ ورعت دراساِت الصیدلِة والكیمیاِء، وقدَّمت الرعایةَ الصحیةَ للطلبِة 
  والمتدربیَن واألساتذِة.

عت المراكُز الصحیةُ التي رعتھا األوقاُف؛ منھا: المستشفیاُت الكبیرةُ، والمراكُز الصحیةُ  وقد تنوَّ
ستشفیاُت السجوِن، والصیدلیاُت ومخازُن األدویِة، والمدارُس الطبیةُ الصغیرةُ، والمستوصفاُت المتنقلةُ، وم

  . )44(التعلیمیةُ 
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إن حقیقةَ الوقف والغایةَ األساَس منھ أن یكون صدقةً یجري أجُرھا على الواقِف،  في الحیاة االجتماعیة: -4
بذلك عالٌج لمشكلة الفقِر في وھو مصدٌر غیُر ربحيٍّ یعود على المحتاجیَن من الموقوِف علیھم؛ فیحصُل 

  المجتمع.
؛ فسدَّت حاجةَ العدیِد من  اٍل في مجال التضامِن والتكافِل االجتماعيِّ وقد قامت األوقاُف بدورٍ كبیٍر وفعَّ

  الفئاِت المحتاجِة من الفقراِء والمساكیِن واألیتاِم واألرامِل والغرباِء وذوي العاھاِت وأصحاِب الحاجاِت.
نشأت في المجتمعِ المسلِم كثیرةٌ؛ منھا أوقاٌف للُّقطاء والیتامى،  يوأبواُب اإلحساِن الت ووجوهُ البرِّ 

وأوقاٌف لرعایِة الُمقَعدیَن والعمیاِن والشیوخِ والعجزِة، وأوقاٌف لتزویجِ الشباِب والفتیاِت الُمعَدمین، وھناك 
لدیوِن، وأوقاٌف للقرِض الحسِن، وقد شمَلت أوقاٌف إلمداِد األمھاِت المرضعاِت بالحلیِب، وأوقاٌف لقضاِء ا

األوقاُف الفنادَق للمسافریَن، والعیوَن لعابري السبیِل، وقد ُخّصصت أوقاٌف لرعایِة األطفاِل، وتحریِر 
  الّرقیِق، والعنایِة بالحیواِن، وشاركت األوقاُف في قطاعِ األمِن ببناِء الحصوِن ووقِف السالح.

جتماعیةِ دوراً كبیراً في توفیِر األمِن الغذائي، وعالجِ مشاكِل الفقِر، وتوفیِر إن للوقِف في الحیاِة اال
الماِء الصالحِ للشرِب، وإطعاِم الفقراِء والمساكیِن، وأداِء الدَّیِن عن الغارمیِن، والتكفِل باألرامِل والیتامى، 

  .   )45(وإنشاِء صنادیِق القرِض الحسنِ 
تنى اإلسالُم بتنظیِم الماِل عنایةً فائقةً وقدَّم حلوالً للمشاكِل المالیِة لقد اع في الجانب االقتصادي: -5

واالقتصادیِة، فبیَّن الحقوَق المالیةَ المترتبةَ على المعامالتِ إما على سبیِل اللزوِم أو على سبیِل التبرعِ، سواٌء 
یت على واالنتفاعِ بالمبیع ـ وكلَّ معاملٍة بُن كانت في الحیاِة أو بعد الموِت؛ فأحلَّ البیَع ـ الذي فیھ تحقیُق الربحِ 

م الربا ـ الذي یقوم على استغالِل حاجِة الناِس ـ وكلَّ معاملٍة محرمٍة فیھا غرٌر  التراضي بین الطرفین، وحرَّ
یترتب علیھا أكل المال بالباطل. كما أثبت الحقوَق التي تكون من التبرعاِت كالھباِت والوصایا، ومنھا 

  األوقاُف.
رِ من عبودیِة الدرھِم والدیناِر والعمِل على تحریِك رأسِ الماِل واستثماِره  جاء اإلسالُم ودعا إلى التحرُّ
َد على كنِز الماِل وتجمیِدِه وتعطیلِھ، بل خطا خطوةً عملیةً في تحریِك النقوِد المكنوزِة لتقوَم  وإنفاقِھ، وشدَّ

  ةُ في فریضِة الزكاِة وسنیِة الوقِف.بدوِرھا في إنعاِش االقتصاِد تمثلت ھذه الخطو
أوصى الشارعُ بتثمیرِ الماِل لیدفَع المسلُم الزكاةَ من ربِحھ ویحافظُ على رأسِ مالِھ؛ وقد وَرَد في حدیِث 

  .)46(»ةُ قَ دَ لُھا الصَّ أكُ ى ال تَ امَ تَ اِل الیَ وَ أمْ وا بِ اتِّجرُ «: رسوِل هللاِ 
علیھا وضماِن استمراِرھا یَحوُل دون االكتناِز المؤدِّي إلى الركوِد كما أنَّ استثماَر األوقاِف للمحافظِة 

، وھو ضروريٌّ إلنعاِش الحیاِة االقتصادیِة. ، ویعمُل على تفعیِل نشاِط التداوِل النقديِّ   االقتصاديِّ
ى تعمُل علكما أنَّ األوقاَف تُعیُن كلَّ من لھ القدرةُ على اإلنتاجِ، وتقوُم بتشغیِل الطاقاِت العاطلِة، و

  .   )47(القضاِء على البطالةِ 
   التنمیة المستدامةوالوقف النقدي الفرع الثاني: 

من خالل ما سبق تقدیُمھ من ذكِر مجاالِت الوقِف النقديِّ التي یُمكن االستفادةُ منھا، وكذلك من إبراِز 
يِّ نَدمَج فیھا بین طریقِة الوقِف النقدمختلِف جوانِب التنمیِة؛ نخلُص إلى مجموعةٍ من العناصِر التي یُمكن أن 

  والجانِب الذي نصُل من خاللِھ إلى تحقیِق التنمیِة المستدامِة.
ورأیُت أن أجعَل عناصَر ھذا الفرعِ تتوافُق مع الكلّیاتِ والضروراتِ الخمسِ التي جاء اإلسالُم للحفاِظ 

لك لما للوقف النقديِّ من أثٍر بالغٍ ودوٍر فعاٍل في علیھا؛ والتي ھي من أُُسِس تحقیِق التنمیِة الُمستدامِة؛ وذ
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یِن، وحفظُ النفِس، وحفظُ  تحقیق ھذه المقاصد والكلیات؛ وھذه الكلّیاُت والضروراُت الخمُس ھي: حفظُ الدِّ
  العقِل، وحفظُ النسِل، وحفظُ الماِل.

ھ م أُبرُز األثَر الظاھَر الذي یُساھُم فیوسأختصُر الكالَم عن كلِّ مقصٍد وكلیٍّة ببیاِن أھمیَّتِِھ وحقیقتِِھ، ث
  الوقُف النقديُّ في تحقیقِِھ وحفِظِھ، ومن ثَمَّ تحقیقِِھ للتنمیِة المستدامِة.  

ھذا وِم الحفاظُ على عقیدِة األمِة وتعبُِّد الناِس وسلوِك المجمتعِ؛ من أھمِّ مقاصِد اإلسال حفظ الدین: -1
التنمیِة المستدامةِ من خالل إیجاِد أجیاٍل في المستقبِل قد تربَّت على العقیدِة بَدوِرِه یُساھُم بقوٍة في تحقیِق 

  والعبادِة واألخالِق، وذلك ینعكُس باالنضباِط التامِّ في باقي الجوانِب من التعلیِم والصحِة واالقتصاِد واألمِن.
  وقد شرع هللاُ من الوسائِل ما یتمُّ بِھ حفظَ الدیِن من جھتَیِن:

  ھةِ الوجوِد؛ بالمحافظةِ على ما یقیُم أركانَھ ویثّبُت قواعَده؛ من العمِل بھ، والحكِم بھ، والدعوِة إلیھ.ـ من ج
  .)48(ـ ومن جھة العدِم؛ بدرِء ودفعِ وردِّ كل ما یكوُن سببا في ذھابِھ أو تحریفِھ؛ ومن ذلك الشركیاُت والبدعُ 

حفظُ الدین حاصلُھ في ثالثة معاٍن  "إلجماِل؛ فقال: فِظ الدیِن على اوقد أشاَر الشاطبيُّ إلى وسائِل ح
وھي: اإلسالُم، واإلیماُن، واإلحساُن؛ فأصلُھا في الكتاب، وبیانُھا في السنة. ومكملھُ ثالثةُ أشیاَء وھي: الدعاُء 

  .)49("..إلیھ بالترغیِب والترھیِب، وجھاُد من عانده أو رام إفساده، وتالفي النقصاِن الطارئ في أصلھ.
والوقُف النقديُّ لھ اآلثاُر الحمیدةُ في الوسائِل المفیدِة للحفاِظ على ھذا المقصِد األعظِم والجانِب المھم 

  من الجھتین؛ وذلك من خالل العملیاِت المقترحِة التالیِة:
ما وقاِف عموما ھو جاٍر منذ عھد النبوِة إلى یوِمنا ھذا من التكفِل ببناِء المساجِد وتجھیِزھا وصیانتِھا باأل -أ

والوقِف النقديِّ خصوصا؛ سواًء األرُض التي یُبنى علیھا المسجُد، أو الموادُّ التي یُبنى بھا، أو األمواِل التي 
تُخصص لألجوِر، أو األثاُث واألجھزةُ والمصاحُف والكتُب؛ كلُّ ذلك باألوقاف، وال یخفى على أحٍد ما 

األجیال مما یجعلُھم عناصَر صالحةً في المجتمع تعمُل على  للمسجِد من دوٍر فعاٍل في الحفاظ على أدیان
  اإلصالحِ والحفاِظ على مقومات التنمیِة المستدامِة.

من خالل التكفِل ببناِء الزوایا والمدارِس القرآنیِة والمعاھِد اإلسالمیِة التي تُساھُم بشكٍل كبیٍر على تربیِة  -ب
ثم تكویِن اإلطاراتِ الدینیِة من خطباَء وأئمٍة ومعلمي قرآٍن ومؤذنیَن،  األوالِد على القرآِن وتعالیِم اإلسالِم،

وكذلك تأطیِر الكفاءاِت العلمیِة في العلوِم اإلسالمیِة من أساتذٍة ودكاترٍة؛ وھؤالء وأولئك یسھمون بشكٍل 
نون جیالً سؤولیِة فیُ كبیٍر في توعیِة أفراِد المجتمعِ على اختالف انتماءاتِھم ویَخلُقون في نفوِسھم روَح الم كوِّ

  صالحاً ُمصلحاً یعمُل على تحقیق التنمیِة المستدامِة في شتى المجاالت.
ومما قد یُساھُم في دعِم ھذه المؤسساِت الدینیِة من خالل التكفِل بمصاریِف منحِ الطلبِة ورواتِب 

ا، ھالعقاراتِ والفنادقِ والمحالتِ وغیرِ  نم اإلیراداتِ  ، أواألساتذِة األوقاُف النقدیةُ سواٌء من أرباح االستثمارِ 
  من القروِض الحسنِة من أمواِل الوقِف.       أو

ال یَقلُّ مقصُد حفِظ النفِس عن مقصِد حفِظ الدیِن أھمیةً؛ وقد جاء ھذا الدیُن بأحكاِمھ  حفظ النفس: -2
  ، أو من جھةِ الدواِم واالستمراِر. رواإلظھا وتشریعاتِھ لحفِظ مقصِد النفِس؛ سواٌء من جھةِ اإلیجادِ 

وفي حفِظ النفِس حفظٌ للدیِن من الضیاعِ؛ ألنھ بتعریِض النفِس للھالِك یُفقُد المكلَّف الذي یَتعبَُّد ِ� 
تعالى، ومن عنایِة اإلسالِم بالنفِس ما ُشرَع من األحكاِم مما یَجلُب المصالَح لھا ویَدفُع المفاسد عنھا، وذلك 

  .)50(حفِظھا وصیانتِھا مبالغةٌ في
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والوقُف النقديُّ لھ أثٌر بالٌغ في تحقیِق ھذا المقصِد العظیِم الذي ھو من أُسِس تحقیِق التنمیِة المستدامِة 
اِل الذي یباشُر عملیةَ التنمیِة المستدامِة، ویُمكُن إبراُز ذلك في  والتي تقوُم أساساَ على الموِرِد البشريِّ الفعَّ

  ذلك: نقاٍط وجیزٍة؛ من
مساھمةُ أمواِل الوقِف من خالِل أرباحِ االستثماِر ومن خالِل القرِض الحسِن في تزویجِ الشباِب والفتیاِت  -أ

وإنشاِء أَسٍر والتي تُعتبُر العامَل األساَس في إیجاِد أفراِد المجتمعِ الذین تقوُم بھم التنمیةُ عموماً والتنمیةُ 
   .المستدامةُ خصوصاً 

لالستثماِر الُمربحِ أو القروِض المساعدةِ یُسھُم في توفیِر حاجیاِت النفِس من أكٍل وُشرٍب  وقُف النقودِ  -ب
ولباسٍ ودواٍء، وذلك لھُ دوُره في النموِّ والحفاِظ على الصّحِة والوقایِة من األمراِض واألدواِء؛ وھذا بدوِره 

  المستدامِة في المجتمعِ. یوفُّر جیالً صحیحاً قادراً على المشاركِة في تحقیِق التنمیةِ 
الوقُف النقديُّ یَحمي المجتمَع من الجرائِم السیما التي تطوُل النفَس المعصومةَ وتكوُن سبباً في زوالِھا؛  -ج

وذلك من خالِل تلبیِة حاجِة النفِس وكفِّھا عن النظِر فیما عنَد اآلخِر فضال عن التفكیِر في طریقِة الوصوِل 
البناِء والعمِل واإلصالحِ، وھذه صورةٌ مشرقةٌ من صوِر إلیھ ولو بالقتِل، وبالتالي یتوّجھُ المجتمُع إلى 

  التنمیِة المستدامِة. 
ھذا المقصُد مھمٌّ أیضا كسابقَیِھ؛ والعقُل نعمةٌ عظیمةٌ على اإلنسان بھا یتمیُز عن  حفظ العقل: -3

ینیِة، جمیعِ الشرائعِ الدالحیواِن، والمحافظةُ على سالمِة العقِل من المتلِفاِت أو المفسداِت أمٌر متفٌق علیھ في 
  .)51(وقد خّصتھُ الشریعةُ اإلسالمیةُ بمزیِد عنایةٍ 

  والوقُف النقديُّ لھُ األثُر البالُغ في حفِظ العقِل كما یلي:  
بأمواِل األوقاِف یُمكُن تدعیُم قطاعِ التربیِة والتعلیِم الذي یعمُل على تنمیِة العقوِل بالعلوِم النافعِة؛ وذلك من  -أ

التكّفِل برواتِب المعلِّمیِن وِمنَحِ الطلبِة من إیراداِت األوقاِف الثابتِة أو أرباحِ استثماِر األمواِل الوقفیِة  خاللِ 
ُم للمؤسساِت التربویِة والتعلیمیِة من أجِل توفیِر وسائِل التعلیِم.   أو القروِض التي ُتقدَّ

ي العقَل باألفكاِر السلیمِة والمناھجِ المستقیمِة، وال بالماِل الوقفيِّ یُمكُن توفیُر الكتِب النافعِة التي -ب كتِب تُنمِّ
التي تردُّ على األفكاِر الھّدامِة؛ وذلك بتزویِد المكتباِت النفعیِة التجاریِة وغیِرھا بالكتِب الالزمِة في ھذا 

ِة رِض للمكتباِت التجاریالمجاِل بالطرِق المتنوعِة السابقِة؛ إما بالتملیِك من اإلیراداِت واألرباحِ، أو بالق
  النفعیِة.

الوقُف النقديُّ یحمي العقَل من المفسداِت الحسیِة كالخموِر والمخدراِت؛ من حیث أنَّھ یُوفُّر لصاحبِھ ما  -ج
ِر فیھا ویمألُ فراَغھُ بالعلوِم النافعِة واألعماِل الصالحِة، فیترفَُّع بالعلِم ویَتمنَُّع بالعمِل  ن عیَشغلُھُ عن التفكُّ

  ھذه المفسداِت التي ال تجُد مجاال في عقلِِھ الذي استناَر بالعلِم، واشتغَل بالعمِل.  
مقصُد حفِظ النسِل من الّركائِز األساسیِة في الحیاِة، ومن أسباِب العمارِة في األرِض،  حفظ النسل: -4

حمایِة النَّسِل ودعا إلى تكثیِرِه، ومنِع وفیھ تكُمُن قوةُ األمِم، وبھ تكوُن مرھوبةَ الجانِب، واإلسالُم قد ُعني ب
   .كلِّ ما یقُف في طریِق إیجاِدِه أو سالمتِھِ 

والوقُف النقديُّ لھ دوٌر فعاٌل في حفِظ النسِل من خالِل التزویِد لتزویجِ الشباِب والفتیاِت إما باإلیراداِت 
َم. كما یُعیُن المتزوَجیِن ب ِل تكالیِف الوالدةِ ومصاریفِ أو باألرباحِ أو بالقروضِ على ماتقدَّ  عِد الزواجِ على تحمُّ

  األوالِد فیَمنُع المتزوَجیِن من التفكیِر في منعِ الحمِل أو إسقاِطِھ.
والوقُف النقديُّ لھ ارتباطٌ وثیٌق بمقصِد حفِظ الماِل؛ فیُمكُن أن یكوَن رأَس ماٍل في حفظ المال:  -5

تجارٍة كقرٍض یُعاُد في األجِل المعلوِم من غیِر فوائَد؛ ویُدفُع بھ أصحاُب المشاریعِ إلى االنطالِق في العمِل 
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ستمراِر ھو في نفِسِھ حفظٌ للماِل. ومن جھٍة والنشاِط، والعمِل على استثماِر أمواِل الوقِف من أجِل الثباِت واال
ِف في الماِل الموقوِف یَحمي الماَل من الضیاعِ، واعتباُر الماِل من  أخرى االلتزاُم بشروِط الواقِف في التصرُّ

منُع یَ األوقاِف یُضفي علیِھ ھیبةً في قلوِب الناِس من َكوِن ھذا الماِل لیس ِملكاً لمعیٍَّن، بل ھو في ُملِك هللاِ؛ ف
أيَّ إنساٍن في قلبِِھ شيٌء من اإلیماِن والخوِف من هللاِ والحساِب أن یَعتدَي على ھذا الماِل ال بالسرقِة وال 

  بالجحِد بعد االقتراِض.
  الخاتمة:  

  وفي ختاِم البحِث والمقاِل نخلُص إلى مجموعٍة من النتائجِ؛ وھي:  
نقديٍّ لتداولِِھ بالقرِض والتنمیِة وقفاً على المحتاجیَن إلیِھ الذیَن یُعینُھم ـ أنَّ الوقَف النقديَّ ھو َرصُد مبلغٍ ماليٍّ 

  الواقُف بالطرِق الشرعیَِّة.
أنَّ التنمیةَ المستدامةَ ھي التنمیةُ التي تأخُذ بعیِن االعتباِر حاجاِت المجتمعِ الراھِن دون المساِس بحقوِق ـ 

  . األجیاِل القادمِة في الوفاِء باحتیاجاتِھم
أنَّ الراجَح في حكِم الوقِف النقديِّ ھو القوُل بمشروعیتِِھ؛ لكوِن وقِف النقوِد یُحقُق غرَض الواقِف والموقوِف ـ 

  علیِھ ومقصوِد الشارعِ، وألنَّ لھ أثراً بالغاً في تحقیِق التنمیِة المستدامِة.
ِل االستثماِر، وفي مجاِل اإلیراِد، وفي مجاِل أنَّ الوقَف النقديَّ لھ مجاالٌت عملیةٌ في التنمیِة؛ منھا في مجاـ 

  القرِض.
في مجاِل التربیِة والتعلیِم، وفي مجاِل وأنَّ الوقَف لھ أثٌر في تحقیِق التنمیِة في مجاِل الدیِن والشعائِر، ـ 

   .   الصحِة، وفي الحیاِة االجتماعیِة، وفي الجانِب االقتصاديِّ
اٍل في تحقیقِ التنمیةِ المستدامةِ من خالِل أثِره البالغِ في حفِظ الكلیاِت  أنَّ الوقَف النقديَّ یُسھُم بشكلٍ ـ  كبیرٍ وفعَّ

یِن، وحفِظ النَّفِس، وحفِظ العقِل، وحفِظ النسِل، وحفظ الماِل.   والضروراِت الخمِس؛ والتي ھي حفظُ الدِّ
  نقديِّ والتنمیِة المستدامِة بالخصوِص.أنَّ ھناَك عالقةً وطیدةً بین الوقِف والتنمیِة عموماً وبین الوقِف الـ 
  أنَّ الوقَف النقديَّ والتنمیةَ المستدامةَ ھما وجھاِن لعملةٍ واحدٍة؛ یترافقان وال یفترقان.ـ 

ِة؛ ومنھا:    وبعَد عرِض النتائجِ یُمكُن أن نقترَح بعَض التوصیاِت المھمَّ
، خاصةً مع تطوِر وسائِل المعامالِت، واعتباِر النقوِد  قةُ لحكِم الوقِف النقديِّ ـ إعادةُ النظِر والدراسةُ المعمَّ

  من أھمِّ وسائِل التبادِل التي ال غنى عنھا في أيِّ معاملٍة أو مبادلٍة. 
العالقِة الوطیدِة بینھما، وإظھاِر  ـ إثراُء البحوِث في العالقِة بین وقِف النقوِد والتنمیِة المستدامِة؛ إلبرازِ 

  مجاالِت التوافِق والتناسِق بینھما.
عیِة  ـ التزاوُج بین الدراساِت الفقھیِّة والدراساِت االقتصادیِة في القضایا والمعامالِت المالیِّة، ومنھا التبرُّ

.   كالوقِف النقديِّ
وضوعِ بالخصوِص؛ حتى یتمَّ التأكیدُ والتوطیدُ للعالقِة ـ إقامةُ الندواتِ والمؤتمراتِ والملتقیاتِ لدراسةِ ھذا الم

  المتینِة والمتكاملِة بین الوقِف النقديِّ والتنمیِة المستدامِة.
  :المراجعو المصادرقائمة 
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   :الملخص
یتناول ھذا البحث موضوع ما جرى بھ العمل عند القضاة والمفتین بالمغرب األوسط وأثره البارز في فتاوى 

تي وغیرھا، وال العلماء بھذا القطر، خصوصا في مسائل العمران من البنیان والمیاه واألسواق واألفران واألرحیة...
تتأسس على النظر المصلحي، كالمصالح واعتبار األعراف، وسد الذرائع... وغیرھا، ویأتي ھذا البحث في سیاق 
الرد باألدلة الناھضة والحجج الدامغة على دعوى عدم وجود العمل بالمغرب األوسط التي ادعاھا بعض أساتذة 

حثین من المغرب األقصى، وقد تضمن دراسة تأصیلیة لھذا األصل ، وسلم لھم بھا بعض الباوإسبانیاالقانون بفرنسا 
مفھوما، وشروطا، وموقفا لعلماء المغرب األوسط، مشفوعة بدراسة تطبیقیة تدلل على اعتبار ھذا األصل فتوى 
وقضاء بھذا القطر، خصوصا في مسائل العمران، لما تختص بھ من اتكاء أحكامھا على المعاني المصلحیة، 

  .االجتھادیة والمدارك
 .نوازل العمران ؛المغرب األوسط ؛ما جرى بھ العمل :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  

This research deals with the workdone by the judges and the muftis of the central Maghreb 
(middle Maghreb), and its outstanding (prominent) effect on the fatwas of scholars in this 
geographic area, especially concerning urbanisation issues, such as buildings, water, markets, 
ovens, graveyards, and others, which are based on conciliatory consideration, such as interests, 
consideration of customs, and blocking pretexts.. .and more. 
The research comes in the context of responding, using emerging evidence  and irrefutable 
arguments, against the claim that there is no work in the Middle Maghreb, which was claimed  
by some law professors in France and Spain and was recognized by some researchers in the Far 
Maghreb(western Maghreb). It contained a fundamental study of this origin as a concept, 
conditions, and a position for the scholars of the Middle Maghreb, accompanied by an applied 
study that demonstrates the consideration of this origin as a fatwa and judgment in this country, 
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especially in urbanization issues that builds its rulings on beneficial meanings and 
jurisprudential perceptions. 
Key words: the workdone by the judges; middle Maghreb; urbanization. 

  
  مقّدمة: 

إن مما أسعف فقھاء المالكیة بالغرب اإلسالمي كلّھ في الرقي بالفقھ المالكي إلى مدارج الرشد، 
واالنتظام في مسالك التجدید في الفتوى، والنأي بھ عن اإلغراق في التقلید الذي یفرض الجمود على 

د ى، تحقیقا لمقاصمسطورات المذھب، اعتبارھم ألصل ما جرى بھ العمل واتكاؤھم علیھ في القضاء والفتو
الشرع ورعیا لمصالح الخلق، من مراعاة ضرورة ملجئة أو تحقیق مصلحة راجحة أو دفع مفسدة غالبة، 

  مسایرة عرف جار وعادة مَحكَّمة. أو حسم ذریعة بیِّنة اإلفضاء للمحرم، أو
اقع، و أوتي وحیث إّن ھذا الصنیع ال یتأھل لھ إالّ من جمع إلى  فقھ الواجب فقھ الو أھمیة البحث:

حظا من البصیرة بمقاصد الشریعة، وجودة النظر في وجوه المصالح، فقد ضرب فیھ فقھاء الغرب اإلسالمي 
كلّھ بسھام وافرة، أبقت على الفقھ حیویتھ وقدرتھ على استیعاب أحداث الحیاة، وسرى ھذا المنھج في بالد 

ب األقصى األندلس والمغر -كن علماء العدوتین المغرب كلّھا على توافق وتباین بین مستقل ومستكثر، ولم ی
بدعا من الفعل في ھذا بل كان لعلماء المغرب األوسط في ذلك جھد یذكر فیشكر، وكتب األقضیة والنوازل  -

ألسنة حق، وشھود صدق، على مدى ما كان للعمل من سلطان وحاكمیة في فتاوى علمائھ، خصوصا في 
ا على العقل والنظر ال على النقل واألثر، مّما یستدعي الوقوف عندھا مسائل التعمیر، التي  أكثر مبانیھ

  وإعطاءھا حقھا ومستحقھا من النظر والتأمل. 
: یتوخى البحث التعریف بنظریة ما جرى بھ العمل عند مالكیة المغرب وضوابط أھداف البحث

 ،رعتباره عند علماء ھذا القطمدى ااعتباره في الفتوى والقضاء، كما یبحث في وجوده في المغرب األوسط و
من خالل مسائل ونوازل العمران، لمتانة صلتھا بالعملیات، وألنھا من باب ما یتجدد فیھا النظر الفقھي بتغیر 
وجوه المصالح والمفاسد، وتبدل األعراف والعوائد. ویسھم البحث في الكشف عن بعض تراثنا الفقھي 

  العریق.
روم البحث اإلجابة عنھ ھو التحقیق في دعوى عدم وجود ھذا واإلشكال الذي ی إشكالیة البحث:

(الجزائر)، والتي ادعاھا بعض أساتذة القانون وفقھائھ  األصل وعدم اعتباره عند فقھاء المغرب األوسط
ممن أبانوا عن شيء من االھتمام بالفقھ اإلسالمي عموما والمالكي خصوصا، ونقلھا نقل  وإسبانیابفرنسا 

م بعض الباحثین من المغرب األقصى، زاعمین أن الفقھاء والقضاة في ھذا القطر ال یعدلون مصدق أو مسلِّ 
ھل للمغرب األوسط  عن الحكم بالمشھور كائنا ما كان موجب العدول، مما یستوجب طرح األسئلة اآلتیة:

اھا ألن مبنعمل اختص بھ؟ وما موقف علمائھ منھ؟ وما أثره في فتاوى علمائھ خصوصا في مسائل العمران 
  على النظر المصلحي؟
وقد سلكت في إعداد ھذا البحث المنھج االستقرائي الناقص الذي یفید إلى حد كبیر  منھجیة البحث:

في تتبع مادة ھذا البحث المتفرقة بین كتب الفقھ واألصول والنوازل واألقضیة والتاریخ، ثم عمدت إلى 
  ك.تنباطي قصد تحلیل اآلراء وتعلیل األحكام وبیان المدارتوظیف المنھج التحلیلي بنوعیھ التفسیري واالس

اعتمدت في إعداد ھذا البحث خطة من مقدمة وأربعة مباحث، تضمن كل مبحث  وصف خطة البحث:
مطلبین، خصصت المبحث األول لضبط مفھوم ما جرى بھ العمل وضوابطھ، واعتمدت الثاني لتحلیل دعوى 
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لرد علیھا، وعقدت الثالث لبیان موقف علماء المغرب األوسط من عدم وجود العمل بالمغرب األوسط وا
أصل ما جرى بھ العمل، ومثلت في المبحث الرابع بشواھد تطبیقیة العتبار ھذا األصل في نوازل العمران 

  . وغیرھا، منتھیا إلى استخالص خمس نتائج من البحث..من البنیان والمیاه والمجاري.
  بھ العمل وضوابطھ. المبحث األول: مفھوم ما جرى

  وحیث إّن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، یتعین تحدید مفھوم ھذا األصل وضوابطھ قبل الحكم علیھ.
  المطلب األول: مفھوم ما جرى بھ العمل.

ما جرى بھ العمل نظریة نشأت على ید القضاة والمفتین كان حبوھا األول في بالد األندلس وترعرعھا 
  سالمي، حیث تعددت عبارات العلماء في ضبط حده ومفھومھ.في حواضن الغرب اإل

  عّرفھ أبو الشتاء الصنھاجي بأنھ: "القول الذي حكم بھ القضاة"، ثم نظم ذلك بقولھ:
  .1عملنا ھو الذي بھ حكم    ...   قضاة االقتداء رعیا للحكم           

ویالحظ أنھ قصر مفھوم العمل على أحكام القضاة، وعزاه الشیخ عبد هللا بن بیة إلى أبي اإلرشاد 
األجھوري في آخر باب الفلس حیث قال:" إن المراد بما جرى بھ القضاء: ما عمل بھ القضاة، وحكموا بھ، 

  .3قضاء من حاشیتھ. وھو كذلك قول الشیخ مصطفى الرماصي في آخر باب ال2فھو في جملة ما بھ العمل"
وعّرفھ العّالمة الحجوي الفاسي بقولھ:" األخذ بقول ضعیف أو شاذ في مقابل الراجح أو المشھور  

، وھو وإن أتى على كنھ وماھیة المعّرف وما 4لمصلحة أو ضرورة أو عرف أو غیر ذلك من األسس"
  ي أم ھما معا.یقتضیھ من موجبات، غیر أنھ لم یذكر من یختص بإجرائھ المفتي أم القاض

وعّرفھ الدكتور عمر الجیدي في معرض كالمھ عن مفھوم العمل كما استقر علیھ الرأي عند المغاربة 
بثالثة تعریفات وفي كل واحد منھا یصح أن یقال، حام وما ورد، ورمى وما قرطس، فعّرفھ في األول منھا 

القول الضعیف فیھا رعیا لمصلحة األمة  "العدول عن القول الراجح أو المشھور في بعض المسائل إلى بأنھ:
"حكم القضاة بالقول وتواطؤھم علیھ من غیر أن یكون  وما تقتضیھ حالتھا االجتماعیة". وفي الثاني بأنھ:

"اختیار قول ضعیف والحكم بھ، وتمالؤ الحكام  كل ما حكم بھ قاض جرى بھ العمل"، وفي الثالث بأنھ:
  .5ھ لسبب اقتضى ذلك"والمفتین بعد اختیاره على العمل ب

ویظھر أن مرتكزات التعریف تفرقت في التعاریف الثالثة، حیث نبّھ في األول على ماھیة العمل       
وموجبھ من ضرورة ومصلحة، وفي الثاني على من یختص بھ وھم القضاة، وفي الثالث أدرج المفتین مع 

سع من جاء بعدھم الخروج عنھ ما دام مقتضى القضاة فیمن یتأھل للحكم واإلفتاء بالضعیف، وذكر أنھ ال ی
  العدول قائما.  

وعّرفھ الدكتور عبد السالم العسري بقولھ:" أن یحكم أحد القضاة أو یفتي أحد المفتین ممن ثبتت 
عدالتھ ونزاھتھ مع العلم والمعرفة، بقول من أقوال علماء المذھب وإن كان ضعیفا أو مھجورا، ألن ھذا 

اضي ما اختار ھذا القول إالّ العتبار خاص كاعتبار ظروف القضیة، وأحوال المتداعین المفتي أو ذاك الق
  .6والمستفتین، مما یرجع إلى أعرافھم وعوائدھم"

وإن أطال في التعریف طوال خرج بھ عن المعھود في صنعة الحدود والتعریفات، إالّ أنھ أحاط  وھو
اختیارا فقھیا في المذھب، ومن یختص بھ وھم القضاة بالحد المعرف من حیث حقیقة العمل معتبرا إیّاه 

  والمفتون، وما یوجبھ وھو االعتبار الخاص، ومثّل لھ بالعرف والعادة ذكرا ال حصرا. 
وعرفھ الدكتور قطب الریسوني" بأنھ العدول عن مشھور المذھب التفاتا إلى مصلحة مجتلبة أو مفسدة 

"األخذ بقول ضعیف في  ھ بھ الشیخ عبد هللا بن بیة بقولھ:. وقریبا منھ ما عّرف7مدفوعة أو عرف جار"
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القضاء والفتوى، من عالم یوثق بھ في زمن من األزمان، ومكان من األمكنة، لتحقیق مصلحة أو درء مفسدة، 
. وھو أصح التعاریف من حیث كونھ تكلم عن 8وقد یكون مسایرة لعرف أو مجاراة لرأي من لھ األمر"

  تھ ومن یتأھل لھ. ماھیة العمل وموجبا
  :بینھا معاقد وفق ھيوالمتأمل في ھذه التعاریف یجد 

   .أّن حقیقة العمل إنما ھي اختیار فقھي مقتضاه عدول عن الراجح والمشھور في المذھب -
أّن ھذا العدول لم یكن على سبیل التشھي والھوى وإنما كان التفاتا إلى مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع، أو  -

  تراعى أو ذریعة إلى محرم تسد، أو عرف یتبع.ضرورة 
أّن ھذا الصنیع ال یقوم علیھ إالّ من أوتي حظا من البصیرة بمقاصد الشرع، والنظر في مصالح الخلق،  -

  والغوص في فقھ الواقع، وجودة التقدیر لمآالت األفعال.
  :یلي وأما معاقد الفرق بینھا فیمكن إجمالھا في ما

ل عن المشھور أم العدول عن الراجح؟ إذ قد یتفق في المذھب أن یكون المشھور ھو ھل العمل ھو العدو -
الراجح وقد یكون المشھور خالف الراجح مع مالحظة أن مّما تمیز بھ المذھب كثرة الروایات وتعدد 

  األقوال.             
اكم التزاما بقاعدة" حكم الحھل نظریھ العمل تختص بأحكام القضاء فتكون أحكامھم رافعة للخالف المتقدم  -

  یرفع الخالف"، أم أنھا تتعداھم إلى االختیارات الفقھیة للمفتین؟
  المطلب الثاني: ضوابط فقھاء المالكیة في تقدیم ما جرى بھ العمل.

لم یكن العمل عند فقھاء المالكیة كأل مباحا لكل راتع، بل كل من لم یتأھل لھ مطرود عن بابھ، مصدود 
لك أنّھ وإن كان ناكبا عن جادة المشھور والراجح، فإنھ معتضد بمدارك ناھضة، ویصدق ذلك عن جنابھ، ذ

  ما اشترطوا فیھ من الشروط إلثباتھ وإمكان العمل بھ:
حتى ال یرد المشھور والراجح لدعوى الشرط األول: ثبوت جریان العمل بالقول الضعیف أو الشاذ 

ھ اشتراط ووج" قل الصحیح الذي یفید الیقین، قال الجیدي رحمھ هللا:لم تقم لھا بیِّنة، ومن ھنا اشترطوا الن
ھذا الشرط أّن قول القائل في مسألة معینة بھذا جرى العمل قضیة نقلیة یبنى علیھا حكم شرعي، فالبد من 

. واختلفوا في طرائق إثبات العمل على أقوال، 9إثباتھا بنقل صحیح حتى یصبح في قوة المشھور والراجح"
مثبت لھ بقول عالم موثوق بھ، واتفاق ثالثة من العلماء، وشھادة العدول المثبتین، وقول عالم معضد  بین

  بشھادة العدول.
واختار الدكتور قطب الریسوني أن العمل ال یثبت إالّ باتفاق ثالثة من أھل العلم وشھادة العدول 

ذلك بأن التشدید في إثبات العمل إیّاه بقولھ: " المثبتین في المسائل، وبلغ بذلك منتھى التشدد في قبولھ معلال
سیّما أن العمل أضحى في بعض األحیان یدفع بھ في صدر  وحسٌم لمادة التقول واالفتیاتاحتیاط لدین هللا 

  .10األدلة ویناضل بھ عن التقلید ویتقرب بھ إلى صنم العرف الفاسد"
 د نطاقھ ویعضد منحاه ذلك أن األصل فيوالمتفق علیھ بین القائلین بالعمل ضرورة إثباتھ بما یش

إجرائھ تقدیمھ على الراجح، ومعلوم حرمة اإلفتاء بالضعیف إالّ لمجتھد انقدحت لھ من األمارات ما یوجب 
  رجحانھ فینجبر الضعیف بجابر معتبر ومعضد ناھض. 

 اف و العوائدحیث إّن اختالف األماكن واألقالیم، واختالف األعرالشرط الثاني: معرفة محل جریانھ 
موجب اختالف األحكام، ولذا وجب معرفة المكان الذي جرى فیھ العمل عاما أو خاصا  إذ ال یستقیم تعدیة 
حكم من مكان آلخر مغایرا لھ في خصوصیاتھ، ففقھاء الزواوة بالمغرب األوسط جعلوا التین وعاء زكویا 
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ومدخرا، ولما لم یجاوز حد التفكھ عند غیرھم وخالفوا مشھور المذھب، وذلك لما كان عندھم بكثرة ومقتاتا 
قالوا فیھ بالمشھور، قال أبو العباس الھاللي: "فإذا جھل المحل أو الزمان الذي جرى بھ العمل لم یتأت تعدیتھ 

  .11إلى المحل الذي یراد تعدیتھ إلیھ، إذ لألمكنة خصوصیات كما لألزمنة خصوصیات"
وذلك أن لكل زمان أھلھ الذین اختص بھم واألعراف : الشرط الثالث: معرفة زمان جریان العمل

والعوائد مع الزمان بین ناشئ وبائد، والمصالح فیھ بین معتبر وملغى، وھذا یقتضي معرفة الزمان، وتقیید 
العمل بھ ما دام الموجب قائما في الزمان من عرف أو عادة أو مصلحة، فإذا تغیر الزمان وتغیرت ھذه 

  . 12إلى المشھورالموجبات عاد الحكم 
، إذ قد یكون بعض العمل لشرط الرابع: أن یكون العمل صادرا عّمن تأھل لھ بعلم واقتداء في الدینا

أجراه بعض القضاة بالمرجوح والضعیف والشاذ لجھلھ أو جوره، ال لموجب شرعي فیتبعھ من بعده في 
ن یكون ممن ال یقتدى بھ لضعفھ ذلك، وأكد الشنقیطي على ضرورة إثبات عزو الكالم إلى صاحبھ، خوف أ

  .13في الدین والعلم والورع
واختلفوا في وجوب ذكر وتسمیة القاضي الذي أجرى العمل بین متساھل في عدم ذكره شرط شیوع 
ذلك العمل على ألسنة الفقھاء والقضاة، محتجین بعدم ذكر اإلمام مالك لمن أجرى العمل من أھل المدینة، 

عمول بھ عندنا"، "الذي علیھ العمل"، وذھب آخرون إلى لزوم ذكر من أجرى العمل مكتفیا بقولھ "األمر الم
  .14لمعرفة مدى تأھلھ لذلك

ر، وذلك بمعرفة السبب الذي ألجلھ عدل عن الشرط الخامس: معرفة موجب العدول عن المشھو
، فإنما یعتبر ما أو ذریعة تسد أو تفتح ..أو غیرھا المشھور ھل یرجع إلى مصلحة راجحة، أو عادة محكمة،

جرى بھ العمل بقیام موجبھ، فإذا زال عاد الحكم إلى أصلھ، التزاما لقاعدة "الحكم یدور مع علتھ وجودا 
وعدما"، كما أن الجھل بالموجب یمنع تعدیة الحكم إلى محل آخر الحتمال انعدام الموجب في الزمان والمكان 

  .15الذي یراد تعدیتھ إلیھ
  عھا الشیخ العالّمة محمد الغالوي الشنقیطي في منظومتھ الشھیرة: وھذه الشروط الخمسة جم

  شروط تقدیم الذي جرى العمل           بھ أمور خمسة غیر ھمل
  أولھا ثبوت إجراء العمل               بذلك القول بنص محتمل
  والثاني والثالث   یلزمان                 معرفة الزمان والمكان

  تخصیصا           ببلد أو زمن تخصیصا وھل جرى تعمیما أو
  رابعھا كون الذي أجرى العمل            أھال لالقتداء قوال وعمل

  فحیث لم تثبت لھ األھلیھ                  تقلیده یمنع في   النقلیھ
  .16خامسھا معرفة األسباب                 فإنھا معینة في الباب

في شرحھ على المیة الزقاق شرطا آخر وھو أن یكون العمل جاریا على قواعد  وزاد الشیخ میارة
الشرع وسننھ، قال رحمھ هللا: "والعمل المذكور جار على قواعد الشرع، وإن كان شاذا ال كل عمل كما ھو 

. ونحو .، والمعنى أن یكون مبناه على تحصیل مصلحة أو درء مفسدة أو مراعاة ضرورة.17مبین في محلھ"
لك، ألنھ ال یقدم على المشھور عند التزاحم إالّ التفاتا إلى المدرك الذي اعتضد بھ، وإالّ كان منكرا من ذ

"إّن العمل ال یزاحم الراجح وال یخرج  القول وزورا، وضربا من الھوى والتشھي، قال الحجوي الفاسي:
األعراف وحسم وسائل  عن جادتھ، ألن األخذ بھ جار على أصل المذھب في جلب المصالح، ومراعاة

  . وقال صاحب المراقي:18الفساد، والراجح ھو ما قوي دلیلھ ونھض مدركھ"



  عبد المجید خالديد/  - عبد الوھاب مرابطین 
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  182

م الضعیف إن جرى العمل          بھ ألجل سبب قد اتصل               .19وقدِّ
  المبحث الثاني: دعوى عدم وجود عمل بالمغرب األوسط والرد علیھا.

  ن المدعى بھ ثم الرد علیھا بما یدحضھا.ویقتضي المنھج العلمي تحلیل الدعوى وبیا  
  المطلب األول: بیان وتحلیل دعوى عدم وجود العمل بالمغرب األوسط

ھذه دعوى ادعاھا بعض فقھاء القانون في فرنسا واسبانیا زمن االحتالل الفرنسي للجزائر في 
 إلسالمي عموما والمالكيثالثینیات وأربعینیات القرن الماضي، ممن أبانوا عن شيء من االھتمام بالفقھ ا

وممن اھتموا بفقھ  (kadoz)وكدوز   (Marcel Morand) خصوصا في دراساتھم من أمثال مارسیل موران 
  .(Surdon)وسردون (Georges Marcy)  وجورج مارسي (Milliot)  العمل في المغرب أمثال میو

بیّن توجھ فقھاء المذھب بالمغرب  20فمارسیل موران في كتابھ دراسات في الفقھ اإلسالمي الجزائري
األوسط إلى األخذ باألقوال المشھورة وعدم اعتبارھم لما جرى بھ العمل، ذاكرا ذلك في سیاق النقد والرمي 

، 22مؤسسات وأعراف البربر في المغرب"، و"21بالنقص، وسردون ضّمن ھذا المعنى كتابیھ "تاریخ اللفیف"
منھم ببعید، فكل ھؤالء المؤلفین بّینوا نزوع  23ن العرفي لزمور""القانو وما قول جورج مارسي في كتابھ

فقھاء المغرب األقصى إلى األخذ بنظریة العمل والتي حسب زعمھم اتخذھا فقھاء المغرب األوسط وراءھم 
ظھریا إالّ في القلیل النادر الذي جاءھم من باب االحتكاك بفقھاء المغرب األقصى واألندلس، كمسألة 

. وغیرھا، وأشاروا جمیعا إلى توسع عریض لعلماء .الوقف على الذكور األبناء دون البنات، .الخّماس، و
المغرب األقصى في األخذ بنظریة األخذ بما جرى بھ العمل، في مقابل تشبث علماء المغرب األوسط بالقول 

 إلى الحد الذي حال المشھور إال في القلیل النادر والوقت المتأخر، لما لمختصر خلیل من حاكمیة علیھم،
  دون تطور الفقھ ومسایرة ما استجد في واقع الناس.

 بل إّن المجلة التي دونھا مارسیل موران قد اعتمدت على األقوال المشھورة في المذھب، قال میو:
"إّن الفقھ المالكي سیّما بالمغرب األقصى قد بلغ الذروة من األصالة والشمول، وذلك عن طریق مسائل 

تي برھنت على تفتح العقلیة المغربیة، وأنھم بسبب ذلك قد حلوا مسائل عویصة  كما في مسألة بیع العمل ال
، كما انتقد ھذا األستاذ في العقد الرابع من القرن الماضي األوساط الفقھیة في كلیات الحقوق 24الصفقة"

نب األعمال األخرى التي بالجزائر وكذا قضاة محاكمھا لتجاھلھم وعدم أخذھم بمسائل عمل المغرب إلى جا
  .25ھي المشھور في المذھب المالكي، وعمل المحاكم الفرنسیة

وسردون قال بعد أن قسم الفقھ المالكي من جھة الحكم إلى قسمین ھما المشھور وعبّر عنھ بأقضیة 
م قال: ثالمتقدمین، والثاني وھو العمل ویرید بھ أقضیة المتأخرین، ومن بابھ دخل التجدید على مذھب مالك، 

"ومما ھو حري بالعجب أن الجزائر لم تتمسك من ھذه الناحیة إالّ بالمشھور سواء من جھة الفقھ والبحث أو 
من جھة النوازل، ولعّل السبب فیھ ما تقرر عند فقھاء المغرب األوسط من أن ما دّون بمختصر خلیل ھو 

 ة، فیما یرجع للفقھ اإلسالمي جھلت وما زالتمن حیز المشھور، فبان مما تقدم أن الكلیة الفرنسویة الجزائری
تجھل إلى الیوم العمل الجدید الطارئ على مذھب مالك مما ھو مدون في كتب النوازل كالمعیار وما ضاھاه، 
المؤلفة بعد القرن العاشر والذي یلیھ میالدیة وھذا من النقصان بمكان"، وراح بعد ذلك  یذكر تأخر فقھاء 

"ثم حدث في القطر الجزائري واإلیالة التونسیة، من تكوین  ى في األخذ بالعمل:المغرب األوسط واألدن
  . 26ونمو طبقة متحضرة  كانت من قبل ال توجد إال بالمغرب"
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وھذه الدعوى نقلھا بعض الباحثین المغاربة عن المجلة المغربیة للقوانین والمذاھب األھلیة في عددیھا 
، نقل المصدق لھا والساكت عنھا، ومنھم الدكتور عبد السالم العسري 1938و 1937السادس والسابع لسنتي 

  .27نظریة العملفي كتابھ نظریة األخذ بما جرى بھ العمل، في معرض حدیثھ عن أسباب ظھور 
بل إن الدكتور عمر الجیدي قبلھ في كتابھ العرف والعمل نقلھا نقل مصدق بھا ومسلم لھا، إذ لم یتعّن الرد 

  . 28علیھا
  المطلب الثاني: الرد على دعوى عدم وجود العمل بالمغرب األوسط، وعدم اعتباره في الفتوى والقضاء

  تحلیل الدعوى وبیان المدعى بھ -1
  البصیرة في ما ادعاه القوم یجد في منطوقھ ومفھومھ ثالث دعاوى ھي كاآلتي: الناظر بعین

  دعوى عدم وجود العمل بالمغرب األوسط. -1
ما كان من العمل في المغرب األوسط على قلتھ فھو بسبب احتكاك علمائھ  بالمغرب األقصى، وھو سبب  -2

  تخلف الفقھ في المغرب األوسط عنھ في المغرب األقصى.
  تشبث علماء المغرب األوسط بالمشھور في كل المسائل حال دون توسع نظریة األخذ بالعمل. -3
  الرد على ھذه األمور المدعى بھا. -2

إّن مما یقتضیھ المنھج العلمي بعد عرض نص الدعاوى واستخالص المدعى بھ الرد علیھا بما یأتي 
  علیھا من القواعد، وال یُْبقِي لھا متكأ ومعتضدا.

  دعوى عدم وجود عمل بالجزائر وال:أ
منكرا من القول وزورا، وال یدعیھا إالّ من   وھي دعوى واھیة واھنة وھن بیوت العنكبوت، تضمنت

جھودھم في خدمة   أعماه الجھل أو التعصب عن معرفة حواضر المغرب األوسط وعلمائھ، وعدم رؤیة
ع من خالل مؤسستي القضاء والفتوى، ولو ولَّى الفقھ المالكي وجعلھ مسایرا لمقتضى الزمان وتحدیات الواق

وجھھ شطر كتب األقضیة والنوازل ناظرا فیھا بعین اإلنصاف  لزالت عنھ غشاوة الجھل بما بلغھ فقھاء 
المغرب األوسط من االجتھاد والترجیح داخل المذھب تحقیقا لمقاصد الشرع وتحصیال لمصالح الخلق، 

زل مازونة، لإلمام أبي زكریاء یحیى بن أبي عمران موسى بن عیسى ودونك كتاب الدرر المكنونة في نوا
)، فقد حفل بنوازل جزائریة خالصة أفتى فیھا علماء بجایة والجزائر وتلمسان، وظھر 883(ت  المازوني

فیھا العمل متكئا لبعض الفتاوى واألحكام، وغیر بعید عنھ كتاب المعیار المعرب والجامع المغرب عن 
ه)، وھو 914فتاوى علماء إفریقیة واألندلس والمغرب لإلمام أحمد بن یحیى الونشریسي التلمساني (ت 

دیوان حافل بفتاوى علماء المغرب األوسط من مختلف حواضره العلمیة من بجایة إلى مازونة ومن تلمسان 
إلى توات یرصد فتاوى كل منطقة وما شاع فیھا من النوازل و األقضیة، ویبرز ما أبدع فیھ علماء ھذه 

لتفاتا لمصلحة راجحة، أو دفعا الحواضر من األخذ بما جرى بھ عمل القضاة ومضت بھ فتوى العلماء ا
لمفسدة غالبة، أو حسما لذریعة مفضیة إلى فساد، أو اعتبارا لضرورة ملجئة، أو مسایرة لعرف مستحسن 

  وعادة محّكمة.
وفي حاضرة بجایة، فقد دفعت رحمھا بعلماء أفذاذ تصدروا لإلفتاء والقضاء وقضت بالعمل البجائي 

بمقصود الشارع عند تنزیل األحكام على الواقع، ولقد ضرب في ذلك وبنت علیھ األحكام والفتاوى بصیرة 
  الزواویون والمشدالیون والوغلیسیون، والمنجالتیون بسھام وافرة. 

ولیس عنھا ببعید حاضرة قسنطینة التي بلغت في األخذ بالعمل القسنطیني مبلغا لم یدانھا فیھ أحد، 
، بل إّن نظرة عابرة على نوازل عمر بن محمد الكماد ودونك نوازل البادیسین والفكونیین.... وغیرھم
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)، توقف المرء على ما 1073ه)، ونوازل محمد بن عبد الكریم الفّكون (ت960(ت  األنصاري القسنطیني
للعمل القسنطیني من سلطان في فتاوى وأحكام علمائھا، فقد ذكر مسائل كثیرة اعتبر فیھا ما جرى بھ العمل 

اجع إلى العوائد المستحكمة واألعراف المستحسنة، خصوصا فیما ینتظم العالقات في قسنطینة، مما ھو ر
العامة كمسائل العمران من البنیان، وأحكام المیاه، والطرق.. وغیرھا، وقد ذكر المحققون والمنصفون من 

كتابھ فتح  يالمغاربة أن لقسنطینة وتلمسان عمال اختصتا بھ، قال العالّمة محمد بن أبي القاسم السجلماسي ف
، 29الجلیل الصمد في شرح التكمیل والمعتمد:" وعمل تلمسان وقسنطینة كان مخالفا لعمل قرطبة وفاس"

  وقال في معرض ذكر ماجرى بھ العمل القسنطیني في شوار الیتیمة بمالھا.
  العظیمة از صنیعة الیتیمة   ...    بیعت بقسنطینةوفي جھ

  .30إلیھاترك شراء شورة  لما عدا   معرة علیھا       ...    
بالحاضرة العلمیة المالكیة بتوات نوازل اختصت بأھلھا فأعملوا فیھا العقل والنظر بما ال یناقض و

النقل واألثر، وھو صنیع اجتھادي یقوم على تحقیق مناطات التطبیق، ألن سّد الذرائع وفتحھا إلى تحصیل 
 تزاحمتین، وركوب معاییر التقلیب والترجیح، وھذا الالمصالح یقتضى الموازنة بین المصلحة والمفسدة الم

یبلغھ إالّ عالم محیط باألقوال والروایات متمرس في الترجیح، ومن أھم كتب النوازل التواتیة التي حفلت 
) من خالل كتابھ غنیة 1212بمسائل العمل، فتاوى العالّمة محمد بن محمد بالعالم بن أحمد الزجالوي (ت

)... 1345یما وقع في توات من القضایا والمسائل، وفتاوى العالّمة باي بن عمر الكنتي (ت المقتصد السائل ف
  وغیرھم كثیر.

والذي یظھر والعلم عند هللا أن القوم ما حملھم على ھذا االدعاء إالّ عدم اطالعھم على تراث علماء 
سة الزوایا والبیوت المغرب األوسط خصوصا في األقضیة والنوازل، حیث ظلت نوادر مخطوطاتھ حبی

العلمیة یعّض علیھا أصحابھا بالنواجذ، لم تحقق ولم تنشر وتطبع إال في ربع القرن األخیر، بل إّن كثیرا 
  منھا ما زال ما بین مفقود ومخطوط ینتظر من یستنقذه من غیاھب النسیان، ویبرزه في ساح المعرفة والعلم.

أقالیم المغرب األوسط قد أفرد بتآلیف جمعتھ من بطون ثم لّما لم یجدوا العمل المحلي الذي یختص ب 
  كتب األقضیة والنوازل، وسلكتھ في متون اختصت بھ نظما أو نثرا ظنّوا عدم وجوده أصال.

  الرد على شبھة أن ما كان من عمل بالجزائر فھو بسبب االحتكاك بالمغرب األقصى: ثانیا
رات من أثر في مّد جسور المعارف بین أھلھا ولقد ال ینكر ما للرحالت العلمیة والمراسالت والمناظ

  كثرت الرحلة في أقطار المغرب اإلسالمي حتى إنھ قل من استقر بقطر واحد.
والقیروان إلى بجایة وتلمسان، إلى مراكش وفاس، وقرطبة وغرناطة،  إفریقیةوقد كانت الرحلة من  

في مد جسور العمل المطلق، وھو ما جرى  مرورا بقسنطینة وبجایة وتلمسان وتوات، حیث أسھمت وال شك
بھ العمل مطلقا في مذھب مالك غیر مقید بقطر معین وال بمكان مخصوص، أما العمل اإلقلیمي والمحلي، 
الذي یختص بمحلة معینة كبالد الزواوة أو تلمسان أو قسنطینة أو توات فال یمكن تعدیتھ عن محلتھ إلى 

الذي یراد تعدیتھ إلیھ، ویصدق ذلك ما قالھ العالمة محمد بن أبي القاسم غیرھا إالّ بتحقق موجبھ في المكان 
  .31"وعمل تلمسان وقسنطینة كان مخالفا لعمل قرطبة وفاس في كثیر من األحكام" السجلماسي:

فضال على أن العمل األندلسي الذي یعد أسبق عمل ظھر في مذھب مالك قد دخل إلى بالد المغرب 
الذي دخل فیھ إلى المغرب األقصى إن لم یكن قبلھ، وھو الذي یشھد بھ المحققون، األوسط في الوقت ذاتھ 

فقد نقل العالمة محمد بن أبي القاسم السجلماسي عن القاضي الیزناسي قولھ: "والذي أخذناه عن األشیاخ من 
ل األندلس أھل األحكام والموثقین أن عمل تلمسان ثم ما بعدھا من المغرب كفاس ومراكش إنما ھو على عم
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. ومعلوم أن القاضي الیزناسي لھ شرح على تحفة ابن عاصم التي جاءت 32ال على عمل تونس ومصر"
حافلة بمسائل العمل، فقد بان لكل ذي بصر أن عمل حواضر المغرب األوسط لیس من عمل قرطبة وفاس 

  . شيءومراكش في 
     وعدم اعتبارھم للعمل.ثالثا: الرد على دعوى اعتداد علماء المغرب األوسط بالمشھور 

اإلفتاء بالمشھور أصل علیھ عامة المالكیة في المشارق والمغارب كلّھا ولیس مالكیة المغرب األوسط 
في ھذا بدعا من القول، والخروج عنھ للشاذ والضعیف استثناء یحتِّمھ ما یالبس النازلة من المعاني 

ا محدودة، وقضایاه المصلحیة، كضرورة وعرف ومصلحة ..وغیرھا، ولذلك فمسائل العمل في المغارب كلھ
معدودة، اضطر فیھا المفتي النوازلي إلى الخروج عن المشھور للضعیف بل على المذھب كلھ إلى مذاھب 
ا تحقق لھ موجب الخروج، قال الحطاب الرعیني:" إذا لم یجد الشخص نصا في المسألة على  أخرى لمَّ

عنھ في مذھب الغیر، ویعمل علیھ وال مذھب إمامھ، وال وجد من لھ معرفة بمداركھ، فالظاھر أنھ یسأل 
یعمل بجھل، ویؤید ھذا ما قالھ الشیخ یوسف بن عمر في شرح قول الرسالة: " ویستعمل سائر ما ینتفع بھ 
طیبا، فالحالل ضالة مفقودة، فیجتھد اإلنسان في المتفق علیھ في المذھب، فإن لم یجد فالقوي من الخالف، 

  .33مذھب، وال یخرج عن أقاویل العلماء"، وكذا ینبغي في كل مسألة"فإن لم یجد فینظر الخالف خارج ال
والحكم بعدم اعتداد فقھاء المغرب األوسط بالعمل جملة حكم عار عن الدلیل، یدحضھ اإلثبات الذي 
یتقدم على النفي، وینفیھ ما في بطون كتب نوازل حواضره خصوصا في مسائل األقضیة والدعاوى في 

، حیث تختص كل حاضرة بعمل خاص فكثیرا ما نجد في فتاوى ابن الفّكون القسنطیني ...العمران والمباني
قول المفتین "ووقع الحكم بقسنطینة"، والشأن نفسھ في بجایة وتوات وتلمسان، وسیأتي في الشواھد التطبیقیة 

  ما یؤكد ھذا.
  المبحث الثالث: موقف علماء المغرب األوسط من أصل ما جرى بھ العمل.

اقف العلماء من نظریة ما جرى بھ العمل في كل بالد الغرب اإلسالمي من افریقیة إلى فاس إّن مو
ومراكش مرورا بحواضر المغرب األوسط بجایة وقسنطینة وتوات وتلمسان وصوال إلى عدوة األندلس لم 

لعمل اتكن في أي قطر منھا على قلب رجل واحد، بل كانوا بین مستحسن مؤید ومستقبح معارض، حتى كاد 
ن لھ، معارضو -مولد العمل ومرابع حبوه  -أن یضیع بین الغالي والجافي فیھ، فقد كان من علماء األندلس 

، والشأن نفسھ  34ومنھم أبو بكر الطرطوشي والقاضي أبو بكر بن العربي والعالمة أبو إسحاق الشاطبي
القول في ھذا، فقد انقسم فیھ العلماء عند علماء المغارب الثالثة، ولم یكن علماء المغرب األوسط بدعا من 

  على رأیین حیث عده قوم في مسالك التجدید المستحسنة، واعتبره آخرون في مسالك القول بالھوى والتشھي.
ال یستغنى عنھ في صناعة الفتوى والقضاء، وتركھ مع  قیام  لرأي األول: ومؤداه أن العمل أصل معتبرا

فع، أو ذریعة تسد، وغیرھا من الموجبات، تضییق على الناس وجمود موجبھ من مصلحة تجلب، أو مفسدة تد
على مسطور المذھب ینافي مقاصد الشرع، وھو رأي تبناه السواد األعظم من فقھاء المغرب األوسط عموما 
والنوازلیون خصوصا، ومنھم أبو زكریاء یحیى بن أبي عمران المازوني وأحمد بن یحیى الونشریسي 

 ریم الفكون القسنطیني، ومحمد بن محمد بالعالم الزجالوي، وباي بن عمر الكنتي، ...ومحمد بن عبد الك
وغیرھم، وحیث إّن المقام ال یتسع لكل النصوص فسأقتصر على ما یوفي بالغرض، ویجزئ من القالدة ما 

  أحاط بالعنق .
التلمساني:" واالستشھاد بعمل أھل البلد ببعض األقوال الفقھیة  قال اإلمام أحمد بن یحیى الونشریسي

. وقال في معرض 35دون بعض أمر معروف، شھیر عند العام والخاص، ال یجھلھ من لھ بالطلب أقل تلبس"
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رّده على من نفى حجیة العمل بقولھ:" فانظر إلى ھذا التشنیع الشنیع والتنظیر الذي لیس لھ في عدم االرتباط 
  .36ر، كیف تنظر مسألتنا بمسألة اإلجماع، ویحتج على منعھا بمنع إجماع أھل الكوفة وغیرھم"من نظی

وقال اإلمام أبو عبد هللا المشّدالي في شراء الرباع بفاضل الغّالت في األحباس: "المنصوص البن 
یوخ ون من الشالقاسم في مثل ھذا المنع من السلف في شراء الرباع بفاضل الغّالت والذي اختاره المتأخر

واختاره أصبغ وغیره أن ھذا كلھ مسامع بجواز فعلھ وھو المختار عندنا، وأن كل ما كان � تعالى جاز أن 
یصرف بعضھ في بعض، وكذلك جاء في جواب الشیخ المحجوب قال: "والحبس إذا حیز عن محبّسھ ثم 

شھور بطالن الحبس، والمفتى بھ تعدى المحبّس على الغلة أو جعلھا في مصالحھ ففي المسألة خالف الم
  .37والذي عمل بھ عدم بطالنھ، ویؤخذ من المحبس ما اغتلھ في حیاتھ وبعد وفاتھ"

القسنطیني كثیرا ما تجد عبارات المفتین في التعبیر عن ھذا األصل تارة  وفي نوازل ابن الفكون
. 38بقولھم "ووقع الحكم بقسنطینة" بقولھم "ما جرى بھ العمل"، وتارة بقولھم "الذي جرت بھ الفتیا"، وتارة

المحجوب عن مسألة بیع المكره  ومّما یدل على تمیز ھذه الحاضرة بعمل خاص قولھ وسئل الشیخ یحیى
فأجاب:" إذا باع المكره فیما أُكِره علیھ، وعلم المبتاع باإلكراه رد المبیع على البائع بال ثمن، ھذا ھو المشھور 

لحكم بقسنطینة بقول السیوري لمراعاتھم ما راعوه من المصالح وباألول وقع خالفا للشیخ السیوري، ووقع ا
  . 39العمل بإفریقیة قدیما"

وقوع الحكم بقسنطینة على منع شھادة العلماء بعضھم على  ونقل عن الشیخ أبي عبد هللا محمد الفّكون
بعض، قال رحمھ هللا:" ألن بلدنا وقع الحكم فیھا بالتسجیل بعدم جواز شھادة عدولھا وقرائھا بعضھم على 
بعض، بعد مشورة شیخ اإلسالم وحجة األنام سیدي عمر الوزان رحمھ هللا ونفع بھ، لما رأى في ذلك رحمھ 

حة العامة ألھل البلد، لظھور حسدھم وتباغضھم فیما بینھم وانتقامھم من بعضھم بعضا بالشھادة هللا من المصل
  .40والرفع لإلبراء"

د وعوائیف للنصوص، تقدیسا ألعراف جاریة وتحرالرأي الثاني: القائل بأن العمل بدعة منكرة 
طان رادع من السلطان أو سل ي الذي یصبح لھ في غیاب دین وازعمستحكمة ومداھنة لالعتیاد العام

والشوكة، ما یورث الرھبة ویحمل على التقدیس، فحملوا لواء الغارة على معاقل العمل أّیا كان أندلسیا أو 
  فاسیا أو تلمسانیا أو قیروانیا وأكتفي بنصین عن إمامین من حاضرتي تلمسان وبجایة.

یتقلد غیر المشھور الذي علیھ قال عالم بجایة ومفتیھا الشیخ عبد الرحمان الوغلیسي:" لست ممن 
 وقد قال اإلمام أبو عبددة أئمة المذھب وأحذر مخالفتھم، القضاء والفتیا من السلف والخلف، فأعمل على جا

هللا المازري: "ال أفتي بغیر المشھور وال أحمل الناس على غیره، وقد قّل الورع والتحفظ على الدیانة، وكثر 
توى فیھ بغیر بصیرة، فلو فتح لھم باب مشھور المذھب التسع الخرق على من یدعي العلم ویتجاسر على الف

الراقع، وھتك حجاب ھیبة المذھب، وھذا من المفسدات التي ال خفاء فیھا"، وھذا في زمانھ فانظر في أي 
  . 41زمان نحن"

ذي لوقال اإلمام سیدي أبو الفضل قاسم بن سعید العقباني التلمساني، في معرض حدیثھ عن الحكم ا
عدل عن المشھور إلى الشاذ:" فإن حكم بھ لمظنة أنّھ المشھور نقض حكمھ، وإن حكم بھ مع العلم بأنھ الشاذ 
إالّ أنّھ ترجح عنده فإن كان من أھل النظر ممن یدرك الراجح والمرجوح وھذا یعّز وجوده مضى حكمھ، 

أن یؤخر عن القضاء إن لم ینزجر،  وإن لم یكن من العلم بھذه المنزلة زجر عن موافقة مثل ھذا، وینبغي
فإن اإلمام الذي قدمھ، والذي قدم للحكم بینھم إنما یرضون منھ الحكم بالمشھور". ثم نقل قول أبي إسحاق 
الشاطبي عن المازري "انظر كیف لم یستجز ھذا اإلمام العالم وھو المتفق على إمامتھ وجاللتھ الفتوى بغیر 
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مصلحیة ضروریة وھي قلة الورع والدیانة من كثیر ممن ینتصب لبث مشھور المذھب، بناء على قاعدة 
جب و للشيءالعلم والفتوى، فلو فتح لھم ھذا الباب النحلت عرى المذھب بل جمیع المذاھب، ألن ما وجب 

  . 42لمثلھ، وظھر أن تلك الضرورة التي ادعیت في السؤال لیست بالضرورة "
  تحقیق القول في مسألة حجیة العمل.

ي یتضح لكل ناشد حقیقة وطالب رشد في المسألة بعین العدل واإلنصاف، أن الخالف بین الفریقین والذ
التلمساني  والمقري لم یتوارد على محل واحد، فالعمل الذي ینكره الوغلیسي البجائي، والعقباني التلمساني،

وه الفقھاء بالقبول، واعتبر حتى ابن العربي والشاطبي، لیس ھو ذات العمل الذي تلقاه السواد األعظم منو
متكأ للفتوى واألحكام بشھادة العقول والنقول. ومنھم الونشریسي التلمساني وابن الفّكون القسنطیني، وقبلھما 

رجع إلیھ یاإلمام الباجي األندلسي، حیث ألف كتابا أفرد فیھ مسائل العمل، عنوانھ یكفي دلیال لقولھ بھ أصال 
أوعبنا في كتابنا ھذا ما إلیھ أشرنا من شرح فصول األحكام وبیان ما مضى علیھ وقد في الفتوى، قال فیھ: "

  .43العمل عند الفقھاء والحكام"
فما أنكر من أنكر العمل إالّ وھو یسلكھ في عداد اآلراء المذمومة، والقول في دین هللا بالھوى والتشھي، 

ى القضاء، ولو جلّي األمر للمخالف علوى والعمل وشروط اعتباره في الفتوفي ھذا التصور غفلة عن حقیقة 
النحو الذي تقرر عند فقھاء النوازل المتأخرین من مالكیة الغرب اإلسالمي لكان لھم موقف آخر أقرب إلى 
النصفة واالعتدال، وكیف ال وقد وضعوا لھ من الضوابط ما یصونھ على أن یكون تقلدا للضعیف والشاذ 

  ، أو تقدیسا للعرف الدارج والعمل الجاري.رغبة في مسایرة االعتیاد العامي
وھذا العالّمة العقباني لم ینكره على من تأھل لھ بالنظر والترجیح مع قولھ بأنھ" یعز وجوده"، وإنما    

  أنكره على من لم یكن من أھلھ، أو راح یتقلد الضعیف دون تحقق موجبھ. 
ویعبر فقھاء المالكیة عن ھذا المعنى بالحكم بالضعیف ویذكرون لجوازه جملة من القیود تصونھ من 

  أن یصیر من قبیل التحكم الممنوع یمكن إجمالھا فیما یأتي: 
  أھلیة المفتي علما ودیانة وصیانة للحكم بالضعیف. -1
  كضرورة أو مصلحة.. ونحوھما.تحقق الموجب الشرعي للخروج عن الراجح أو المشھور في النازلة  -2
  .44أن ال یكون متناھیا في الضعف والشذوذ بحیث یبعد مأخذه كل البعد عن مسالك االجتھاد المعتبر -3

والذي یتأمل نوازل المغرب األوسط یتبصر سلطانا قویا لما جرى بھ العمل خصوصا زمن تنزیل 
ن لھ األثر الحسن والید الصالحة في تطویر فقھ األحكام على الوقائع والنوازل في فتاوى العلماء، مّما كا

كأحكام البنیان والطرق ( القضاء واإلفتاء وجعلھ مسایرا لتطور المجتمع خصوصا في قضایا العمران،
..) وھي وحدھا كافیة للتدلیل على مدى ما للعمل من سلطان في الفتاوى .والمجاري واألرحیة واألفران

  النظر المصلحي واالجتھاد المقاصدي.واألحكام، وذلك ألن مبناھا على 
  المبحث الرابع: شواھد تطبیقیة العتبار أصل ما جرى بھ العمل في نوازل التعمیر في المغرب األوسط.

ا ألن .. وغیرھ.ولقد اخترت التمثیل، بنوازل العمران في البنیان والمیاه والطرق والمجاري واألسواق
لمصلحیة، یتجدد النظر الفقھي فیھا تبعا لوجوه المصالح والمفاسد، مبناھا على المدارك المعقولة واألصول ا

وتغیر األعراف والعوائد، وتستدعي على الدوام اعتبار الذرائع سدا وفتحا، تحقیقا لمقصود الشارع عند 
التنزیل والتطبیق، ولھذا ارتكز كثیر من االجتھاد النوازلي في مسائل العمران، على مراعاة ما جرى بھ 

  .العمل
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   ور الدباغة إلى خارج سور المدینةالمسألة األولى: ھل تخرج د
دور الدبغ بداخل القیروان قائمة على مّر د هللا الزواوي عن قوم كانت لھم سئل الفقیھ أبو محمد عب

الزمان فأخرجھم بعض العمال من دورھم لدور بناھا خارج الصور، معدة للدبغ، ثم بقي نحو ثالثین عاما، 
كما كان، فمنعھ بعض الجیران، واحتج ببقائھ نحو ثالثین إلى موضعھ وأراد أن یرده للدبغ  بعضھمورجع 

  .45عاما فأجاب بأنھم مغصوبون على الخروج من دورھم، فإذا ثبت ما قالوا فلیس ألحد منعھم
 والمشھور في المسألة أن الضرر المتزاید یقطع وتسمع فیھ دعوى المتضرر لما ذكره ابن أبي زید

بّینة ال تحاز بطول الزمان، من في النوادر مما رواه یوسف بن یحیى عن ابن مدین قال:" فإن كان ضرورة 
  .46لك الكنیف، وما یفتح لمستنقع المیاه، وكذلك الدباغ ألن ضرره یتزاید"ذ

وما خالف أبو محمد الزواوي المشھور في المذھب إالّ ألنھم كما قال مغصوبون على الخروج بفعل 
ال والوّالة، ال بحكم المفتین والقضاة، وفي ھذا التفات منھ إلى مصلحة إقامة العدل ونفي الظلم الواقع العم

على الرعیة من جور العمال والوالّة، وعكسھ ما أفتى بھ ابن زیتون الختالف عمل القیروان عن عمل 
  .47بجایة

  المسألة الثانیة: في بناء الغاصب واستغاللھ. 
قال القاضي أبو عمران عیسى بن موسى المغیلي في كتاب قالدة التسجیالت والعقود، فیما یبنیھ 
الغاصب أو ینشئھ تعمیرا في المغصوب"، وما بناه الغاصب أو غرسھ خیّر المالك في أخذ قیمتھ منقوضا 

یده سھ أو ولده أو عببعد إسقاط أجر من یقلع ذلك، وإخالء البقعة إالّ أن یكون الغاصب ممن یتولى ذلك بنف
وھذا فیما كان لھ قیمة بعد قلعھ، ومن غصب خشبا أو حجرا أو قرمودا أو سواري، فبنى علیھا في ملكھ كان 
لربّھ قلعھ وإن أّدى ذلك إلى فساد بناء الغاصب، وقال أشھب ال یھدم ولھ تركھ للغاصب وأخذ قیمتھ منھ یوم 

 قدرة على إزالتھ فربھ مخیر في أخذه ودفع قیمة ما زاد، غصبھ، والعمل علیھ، وما أحدثھ الغاصب مما ال
  .48أو قیمتھ یوم غصبھ"

والمشھور الذي في المدونة خالف ما اختاره المغیلي ومضى بھ العمل ببلده وعند عامة الموثقین،  
. 49وھو أخذ المغصوب ولو أّدى ذلك إلى فساد بناء الغاصب، وھو المنصوص في كتاب التھذیب للبراذعي

ھو قول أشھب،" وال یھدم ولھ تركھ للغاصب ون ومنھم المغیلي وجرى بھ العمل لذي اختاره الفقھاء الموثقوا
. وذلك اعتبارا لدفع مفسدة إتالف المال بھدم البناء استخالصا للشيء 50وأخذ قیمتھ منھ یوم غصبھ"

  المغصوب منھ، وهللا أعلم. 
  المسألة الثالثة: ال یجبر على إصالح الماء والسور. 

سئل الشیخ اإلمام سیدي أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني رحمھ هللا عن الماء المجلوب 
قریب منھا، فھل حكم إصالح دینة المذكورة آبار وماء للوادي إذا تعذر وفسد واحتاج اإلصالح، وفي الم

  سور أم السور آكد؟، إذ ال غنى عنھ الماء كحكم إصالح ال
فأجاب حكم الماء حكم السور، بل أبعد منھ في الجبر لقولكم بھا آبار وقربھا من الماء، وقد علمت قول 

  .51الماوردي في الشرب المطمع، فلم یبق إالّ الندب (كذا)، لما فیھ من زیادة االرتفاق، وهللا أعلم
لقاسم في العتبیة في الجدار یكون بین رجلین ینھدم لم یجبر والمشھور في مذھب مالك من روایة ابن ا

. وفي البئر تكون بین الرجلین، یقل ماؤھا وھي 52أحد على بنائھ، ومن شاء منھما أن یستر على نفسھ فعل
مما ال یقسم ال یجبر أحدھما على إصالحھا ویقال لمن رغب في إصالحھا اعمل ولك الماء كلھ، أو اعمل 

بئرھا، من أحب أن یعمل عمل ومن أحب أن یترك ترك، ومن  كل أرض لم تقسم ھارتمع صاحبك، وفي 
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. ومن كتاب 53عمل منھم كان لھ الماء كلھ حتى یعطیھ شریكھ ما یصیبھ من النفقة فیرجع على حقھ من الماء
ابن حبیب فیما نقلھ عن مطرف وابن الماجشون فیما نقاله عن مالك، یختص من عمل دون من لم یعمل 

  .54ضلھ ما زاد عملھ في الماء حتى یعطیھ صاحبھ نصف ما أنفقبف
وما فرق ابن مرزوق بینھما بجعل حكم الماء أبعد في الجبر من حكم السور إالّدرءا لمفسدة الطمع 
في الماء معلال بقول الماوردي الشافعي في الماء المطمع، ففي تركھ باب فساد یدخل على القریة من عدو 

  من باب السیاسة الشرعیة، والعلم عند هللا. طمعا في مائھا وھو
  المسألة الرابعة: إحداث مجرى في دار ھي حبس

نقل ابن الفّكون القسنطیني في نوازلھ فتوى متضمنة نسخة رسوم وسؤال أجاب عنھا العالم العالمة 
ة لرسوم متضمنسیدي أحمد العباد رحمھ هللا وغفر لھ، وأجاب عنھا العالمة سیدي الطیب رحمھ هللا، ونسخ ا

خمس شھادات مسجلة موثقة، ال یتسع المقام إلیرادھا بنصھا ودعت الضرورة المعلومة إلى اختصارھا، 
مؤداھا وجود مجریین قدیمین مسدودین بالحجارة الكبیرة، ال أثر بھما لماء وال لمرحاض منصرف منھما 

بداخل  لثة لبالمغزي في مجرى قدیم یتصللثالث  دور، األولى للمسمى لبلمعقلي، والثانیة لبالصّواف، والثا
دار سكنى الفقیھ قاسم وأخیھ، بمحل كذا من بلد قسنطینة أحدھما بوسط الدار المذكورة واآلخر بالمجلس 
الغربي منھا المجاور لدار الفقھاء بني فالن بالقرب من الجامع األعظم بقسنطینة، وال یعلمون أحدا من 

  وین المذكورین بسبب ذلك في مدة تزید عن عشرین سنة.أرباب الدور المذكورة نازع األخ
: الحمد � سیدي رضي هللا ونفع بكم، جوابكم بعد ما تقید بمنتھ، فإن ابن المغزي ومن نص السؤال

ذكر معھ أتى بأناس عاینوا الحفر وأثر المجرى، ولیس فیھ أثر جري من المیاه، وال شیئ من األنقال بل 
لكبیرة ولیس من المغاطي المعتادة في المجاري، وأراد ھو وجیرانھ تجدید المجرى وجدوه مردوما بالحجارة ا

بمجرد ذلك، على دار قاسم وابن أخیھ المحبّسة من أصلھم، ولم یكن لھم حجة إالّ ما ذكر، فقال لھم المحبَّس 
ظكم هللا ھل حفعلیھ، إن لم یكن لكم حق أصال فال تحدثوه ألنفسكم، وإن كان لكم حق فقد سقط بالحیازة، ف
ھا حتى یقام لھم یقبل قولھم بمجرد أثر القدم أو ال تسمع حجتھم؟ وھل یجب علیھم ردم المجاري كما وجدو

  ؟ جوابكم عن ذلك، ورضي عنكم والسالم علیكم ورحمة هللا.موجب شرعي أو ال
بن المغزي "الحمد � والصالة والسالم على موالنا محمد وآلھ وصحبھ، ال حق ال فأجاب رحمھ هللا:

ومن معھ في إحداث المجرى على من ذكر سیّما والدار قلتم أنھا حبس، فال یصح ولو أذن بعض المحبس 
علیھم، لحق العقب ولما فیھ من تغییر الحبس، وعلى تسلیم قدم المجرى فقد أسقط أربابھ حقھم فیھ، لسكوتھم 

یھا سیدي محمد بن مرزوق، حین سئل عن عن سّد المجرى وحوز المشار لھ، قالھ موالي الجد، جد أمي ألب
  مثل ھذه النازلة، وأما ردم المجاري فیجب علیھم ردمھا كما كانت، لتعدیھم وهللا تعالى أعلم.

: إذا كان األمر كما  وأجاب الشیخ العالم العالمة سیدي الطیب رحمھ هللا على النازلة المذكورة قائال
لى دار قاسم وأخیھ حق، وال حجة لھ سوى ما یتعلق من أثر وجود ذكر أعاله فلیس البن المغزي وهللا أعلم ع

الساقیة وذلك ال یضرھم مع إھمالھا وسقوط حكمھا، وقد ذكر البرزلي في مسائل الدعاوى واألیمان ما نصھ: 
"وقد شاھدت سواقي قدیمة بالقیروان، وسمعت أنھ ضرب في وجھھا بالبناء، ورجع الناس إلى حفر آبار 

روج ماء األمطار لسواقي على وجھ األرض وال أظن ذلك إالّ أنھ كان مقصودا، ثم تقدم بالمراحیض وخ
ألھلھا فیكون حینئذ قد غیرت ھیأتھا وأھملت وسقط حكمھا، بمنزلة من كان لھ باب فأغلقھ وقلع عضائده 

ازوه فحوصیره كسائر الجدار، فأعرف للشعبي أنھ كان ال یرده بعد ذلك ألنھ كان ضررا أسقطھ لجیرانھ 
  فلیس لھ الرجوع فیھ، وأشبھ البینة الناقلة عن المثبتة لألصل.
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"انظر قولھ ألنھ صار ضررا فأسقطھ لجیرانھ وحازوه، وبھ مضى بھ القضاء  قال ابن الفكون:
  .55والفتوى فالمسألة وهللا أعلم من ذلك وعائد السالم على من یقف علیھ"

والمطالع لكتب الفقھ یجد المشھور ھو صحة إجراء المجرى في مكانھ، ولو طال الزمان ولم یجر فیھ 
شيء، لما ذكره ابن أبي زید عن سحنون، وقد سئل عن رانقة وھي مجرى ماء مختلط یجري إلى كنیف 

ج فأراد اآلن أن یخرمحفور مطوي قدیم ویخرج إلیھ من بیتھ قناة مبنیة، إالّ أنھا لم یجر فیھا شيء منذ دھر 
فیھا العذرة إلى ھذه البئر فمنعھ أھل الرانقة، قال لیس لھم منعھ، قال ولو أن ھذا مشتر من غیره لكان لھ من 

  . 56ذلك ما یكون لبائعھ
ووقع الحكم في قسنطینة بخالف المشھور لما استجد في بنیان الناس وتطور عمرانھم من اتخاذ الكنف 

ن في عمران القیروان، فھو اقتباس لعمل القیروان الذي ذكره البرزلي في مسائل داخل البیوت كما ھو الشأ
العمران كما صرح بھ العالّمة سیدي الطیب لتحقق موجبھ في قسنطینة، دفعا للمفسدة وقطعا للضرر، وهللا 

  أعلم 
 .المسألة الخامسة: المسألة األولى شراء األرض إلى منتھى المنفعة

ادة التي مضى الحكم بھا في بالد توات من جنوب المغرب األوسط في الشراء قال الزجالوي بأن الع
إلى منتھى المنفعة تحت أرض البائع، فلو أن أحدا أراد االعتمار تحت أرض مشتریة، قام بعقده في ذلك 

أبوار القرى ومسارحھا، قال فإنھا من ابن سلمون في الشعرى المتصلة، و وربما یحتج لھ بما نص علیھ
حریم البلد، الذي ال تصرف فیھ لإلمام بإقطاع وال غیره، وھي بین أھل تلك القریة على أصل سھام  جملة

القریة، ال على عدد أھلھا ومن لم یملك في القریة إالّ  أحقاال بعینھا فال حق لھ فیھا، واختلف إن ذھب أھل 
وقال إنما تقسم األراضون المعمورة، أنھ یجوز، ومنعھ أشھب   یحیى عن ابن القاسم  القریة إلى قسمتھا فروى

"وإذا اتفقوا على قسمتھا فإنھا تقسم بینھم على أصل سھام القریة، ففي ھذا دلیل على أن ما  قال ابن رشد:
وما جرى بھ عمل الناس، وتقادم في عرفھم صل في الشرع، وفي نوازل ابن لب "جرت العادة بھ لھ أ

  .57أمكن على خالف أو وفاق"وعادتھم، ینبغي أن یلتمس لھ المخرج ما 
وعلیھ فإنكار شیخنا الفقیھ أبي زید وولده الفقیھ لذلك، إنما یأتي على قول أشھب بمنع القسمة في حریم 
البلد على المشھور فال وجھ لإلنكار فیھ، وقد ألفت منظومة في ھذه النازلة في القدیم فیھا ما ینیف عن أربعین 

ما یدعو إلیھ خالفھا من الفتن والزالزل، ال النصوص المذكورة ھنا، ألنھا بیتا، وحاصلھا تسویغ تلك العادة ل
فیما ینتفع بھ في العموم ال على وجھ الخصوص، والذي قیدتھ ھنا أمس بالنازلة ورأیت لولد شیخنا الفقیھ بعد 

عن  حسنما یؤیده لفتیاه باستحقاق أرباب األجنة لما تحتھا مما یمكنھ سقیھ بمائھم، وعزاه لنص أبي ال
  .58عیاض

ومخالفة المشھور في ھذه المسألة واضح جلي، وھو اتباع لعادة محّكمة وجري على ما مضى بھ 
عمل القضاة والموثقین، وصورتھا أنھم یعیّنون في بیع األرض التي لیس بعدھا إالّ أرض البور الجھات 

ا منتھى المنفعة والحد عندھم معلوم عرفالثالت أما الجھة الرابعة من ناحیة البور فیقولون إلى حد المنفعة أو 
  .59بمنتھى السقي

  المسألة السادسة: الجار یلحقھ الضرر من خراب أصل جاره
وجاء في نوازل الزجالوي مسألة أناس لھم أصل في القریة وارتحلوا عنھا إلى غیرھا، وحدث بعدھم 

رادوا من الراحلین قبلھم أن یرجعوا في القریة ما أخربھا وتحول باقي أھلھا، إلى أن رجع بعضھم إلیھا، وأ
  إلیھا أیضا فیعّمروا معھم، أو یبیعوا أصلھم الذي فیھا، فأبو لھم عن األمرین. 
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فأجاب بأنھم ال یجبرون على الرجوع إلیھا إذ قد یكون خروجھم عنھا واجبا علیھم ألمر دیني ، ولكن 
ن یطان، حفظا للمال بأنفسھم، أو یدفعونھا لمیؤمرون بعمارة أصلھم الذي فیھا، بسقي األجنة وتحصینھا بالح

یعمل فیھا بجزء من غلتھا، فإن لم یفعلوا فھم آثمون للنھي عن إضاعة المال، وال یجبرون على بیعھا وإن 
امتنعوا من العمارة، قال الشیخ یوسف بن عمر:" ومن كان لھ شجر وضیّعھا بترك القیام بحقھا، فإنھ یؤمر 

فعل، فإنھ مأثوم، ولم یسمع أنھ یؤمر ببیع ذلك إن فرط فیھا وقالھ الجزولي، وزاد ویقال بالقیام علیھا فإن لم ی
لھ ادفعھا لمن یخدمھا مساقاة بجمیع الثمرة، ویؤیده نص روایة یحیى عن ابن القاسم قال:" عنھ إن دعا بعض 

ینا ظ كل منھم معأشراك في كرم سقطت حیطانھا وخیف علیھ الفساد إلى إصالحھا وأبى بعضھم، فإن كان ح
  لھ لم یلزم إال اإلصالح، إن كان مشاعا أجبر على قسمتھ من أباه".

قال شیخنا ابن بعمر في نقلھ لھذا النص في جوابھ في المسألة:" إذا كان الشریك فیما یقبل القسمة ال 
یجبر على العمارة فالجار أحرى"، وفیھ إشارة إلى رّد ما یخالفھ من أجوبة معاصره سیدي أحمد بن حماد، 

أصل جاره أنھ یجب علیھ قطع فإنھ أفتى في الجار إذا خاف الضرر، والفساد أن یدخل علیھ من جھة خراب 
رر "إذا حصل الض ذلك باإلصالح أو البیع إن عجز وامتنع. وسمعت من لفظ الوالد ما یوافقھ في قولھ لي:

للجار من خراب أصل جاره أنھ یجب علیھ اإلصالح فإن عجز أو امتنع جبر على البیع". والجاري على 
  .60ھأصل المذھب في مثلھ إكراؤه علیھ لمن یصلحھ ال بیع

والمشھور أنھ ال یجبر على بیع وال یكرى علیھ، إذ قد روى یحیى عن ابن القاسم في كرم بین أشراك 
تساقطت حیطانھ، وأبى بعض الشركاء اإلصالح أنھ إن كان لكل واحد نصیب معروف بالغلق یجمعھم لم 

عن مالك في  ، ولما رواه أشھب في المجموعة61یجبر أحد على العمل، ولمن شاء أن یحضر كرمھ فعل
جنان بین رجلین ال جدار علیھ أراد أحدھما أن یغترس فدعا شریكھ إلى أن یحضر الجنان معھ قال: لیس 

  . وإذا كان الشریك ال یجبر على إعمار وال بناء وتحضیر، فمن باب أولى ال یجبر الجار. 62ذلك علیھ"
بعضھم بناءه وأبى بعضھم، فإن كان قال ابن جزي الغرناطي: "إذا انھدم حائط بستان مشترك، أراد 

مقسوما إالّ أن الحیطان تضمھ فال حجة لبعضھم على بعض ومن أراد أن یحرز متاعھ أحرزه ومن أراد 
  .63الترك تركھ وإن كان غیر مقسوم قسم"

وإجباره على البیع فتوى جرى بھا العمل في توات دفعا للمفسدة والضرر الذي یدخل على الجار من 
ره إذ ال یندفع الضرر على الجار المتضرر بترتیب اإلثم دیانة على من یأبى اإلعمار وإنما خراب أصل جا

  یندفع بحكم القضاء في اإللزام باإلعمار أو البیع. 
  المسألة السابعة: الفقارة ینجلي أھلھا وینقطع خبرھم فتندرس ویقوم من یرغب في إحیائھا.

دت بخط الوالد رحمھ هللا، في إحیاء فقارة مجھولة المالك، قال العالّمة الزجالوي في نوازلھ، ومما وج
وفیھ استأذن القاضي في زمانھ، ونصھ بعد الثناء على هللا والصالة على رسولھ. فإّن سیدي أحمد بن سیدي 
أحمد، أراد منك الجواب عن مسألة فقارة اسمھا واداجا، دائرة، غائر ماؤھا، انقطع ویبست ومضى لھا وھي 

اف البلد دائرة من ا لسنین ما یزید عن المائة سنة، وأراد سیدي أحمد المذكور إحیاءھا بعد التقویم لھا بُعرَّ
وأعیانھا، وأھل البصیرة وتبقى قیمتھا إلى أن یظھر مستحقھا، وأراد منك اإلذن في ذلك وھل یختص بھا إن 

موات األرض أن من أحیا  أحیاھا بعد اندراسھا بالزمن الطویل أو ال؟ وقد ذكر بعض شراح المختصر في
أرضا بما یكون بھ اإلحیاء من حفر بئر أو غیره، ثم اندرست اندراسا طویال ثم أحیاھا ثان، فإنھا تكون لھ 
أي للثاني، ویختص بھا من غیر شیئ یدفعھ لألول، أجیبوا ولكم األجر الجزیل عند هللا تعالى، وكتب في 

  وألف عبید ربھ محمد بن أحمد رزقھ هللا رضاه آمین. أوائل شھر محرم من عام ثالثة وأربعین ومائة
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: الحمد � وصلى هللا على سیدنا محمد وآلھ، حیث كانت الفقارة بمحولة كما ونص إذن القاضي
وصف، فقد أذنا ألھل المعرفة في تقویمھا، ویشتریھا السید المذكور بتلك القیمة وتكون لھ خالصة بسبب 

ظھر مستحقھا، عمال بما نص علیھ المتیطي في بیع العقار الخرب على ربّھ ذلك، وتبقى القیمة بیده حتى ی
  إن لم یعمره فأحرى إن جھل.

والذي حكم بھ القاضي في تقویم الفقارة بواسطة أھل المعرفة، واالحتفاظ بقیمتھا عند من أراد إحیاءھا 
وثائق المتیطي خالف المشھور حتى یظھر مالكھا جریا على ما بھ العمل في اإلقلیم، واعتمادا على ما في 

المنصوص عن ابن القاسم وأشھب في العتبیة والمجموعة والقاضي بعدم صحة إجبار المالك على بیع وال 
. وإن كان األول قد تملكھا بإحیاء ثم أسلمھا واندرست بعده اندراسا طویال حتى صارت إلى حالھا 64كراء

"وإنما قول مالك  نزلة الذي أحیاھا أول مرة. قال ابن القاسم:األول، ثم أحیاھا آخر بعده كانت لمن أحیاھا بم
ھذا في غیر أصل كان لھ، فأما أصول األراضین إذا كانت للناس تخطط وتشترى فھي ألھلھا وإن أسلمت 

  .65"فلیس ألحد أن یحییھا
  المسألة الثامنة: إفساد البھائم في المحارث والحقول. 

وفقھاء بلده: "أما إفساد البھائم في المحارث عندنا فلم نحفظ عنھ قال الزجالوي فیما ینقلھ عن والده 
  .66إال تضمین أربابھا لیال ونھارا النتفاء المسارح عندنا"

وھو خالف المشھور في المذھب لما رواه ابن حبیب عن ابن شھاب عن ابن المسّیب، أن النبي صلى 
بالنھار، وعلى أھل المواشي حفظ مواشیھم باللیل،  هللا علیھ وسلم قضى أّن على أھل الحوائط حفظ حوائطھم

، قال مالك وعلى ذلك 67وفي روایة مالك عن ابن شھاب وأن ما أفسدت المواشي باللیل ضمانھ على أھلھا
  . 68األمر عندنا

وما ذاك من فقھاء اإلقلیم إالّ جریا على ما مضى بھ القضاء والفتوى بمنطقة توات للعلة المذكورة في 
  وھي انتفاء المسارح في المنطقة مما یوجب الضمان على أرباب البھائم لیال ونھارا. نص الفتوى

  المسألة السابعة: كراء األسواق من اإلجارة ال من المكس
جاء في آثار الشیخ عبد الحمید بن بادیس القسنطیني أنّھ سئل ھل یجوز كراء األسواق العامة وأخذ 

  ؟ السائل من المیلیة.ثمن الدخول على أرباب المواشي والسلع
فأجاب المعروف أن ھذه األسواق ھي ملك للبلدیة فھي ملك للعامة التي تنوب عنھا البلدیة، فللبلدیة 
أن تبیع منفعتھا بثمن معلوم إلى أجل معلوم فیجوز اكتراؤھا منھا ذلك، ویجوز للمكتري أن یكري االنتفاع 

أو سلعتھ أجرا في مقابلة انتفاع ذلك الداخل بالمكان الذي بھا كذلك، فیجوز لھ أن یأخذ عن كل داخل بماشیتھ 
یحل فیھ والذي ھو مملوك المنفعة لصاحب السوق، ونظیره من اكترى إصطبال ویأخذ على أرباب المواشي 

  .69أجرة بقاء مواشیھم في إصطبلھ مدة محددة
 صدیق الحافظيواعترض علیھ في ھذه الفتوى بعض العلماء ومنھم الشیخ الفقیھ المولود بن ال

الورثیالني الزواوي األزھري لمخالفتھ مشھور المذھب في اعتبار ما یؤخذ من الباعة في األسواق مكسا 
حراما، ورد الشیخ على ھذا االعتراض في مقال یطول إیراده ھنا، مبیّنا أن تغیر العرف المتبع في األسواق 

  مّما یوجب تغیر الحكم.
ي جرى بھ العمل بحكم القانون المنظم لألسواق باعتبارھا ملكا والصواب أن ابن بادیس اعتبر الذ

للبلدیة التي تنوب عن العامة في القیام علیھا واقتضاء حقوقھا من الباعة، فصارت عنده من اإلجارة ال من 
  المكس المحرم، ورده بالكامل منشور في آثاره رحمھ هللا. 
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  خاتمة:
حة والظالل الوارفة لإلسھام الكبیر لفقھاء المغرب األوسط بعد ھذه السیاحة الممتعة في الرحاب الفسی

 في تطویر الفقھ المالكي، والرقي بھ إلى مدارج الرشد على نحو یسایر ما استجد من الحوادث، ویالمس
واقع الناس ومعاشھم من خالل اعتبار ما جرى بھ العمل جلبا لمصالح الخلق وتحقیقا لمقاصد الشرع، فإني 

  النتائج اآلتیة: أخلص إلى تسجیل
أن إجراء العمل وإن كان ناكبا عن جادة الراجح والمشھور فإنھ معتضد بمدارك ناھضة ال تشذ عن  -1

  أصول المذھب من اعتبار المصالح وسد الذرائع ومراعاة األعراف والعوائد.
بما   أقضیتھ ونوازلم عملھ المعتبر في أن العمل المطلق عم المغارب كلھا، وأما العمل المحلي فلكل إقلی -2

  في ذلك أقالیم المغرب األوسط، كبجایة وقسنطینة وتوات وتلمسان. وغیرھا
أن دعوى عدم وجود عمل بالمغرب األوسط دعوى واھیة واھنة، وھن بیوت العنكبوت، سببھا جھل  -3

ي مسائل المدعي بتراث علماء ھذه البالد، ومدى ما كان للعمل من حاكمیة في فتاوى علمائھا، سیّما ف
  العمران والبنیان التي مبناھا على النظر المصلحي المحض.

  إن نوازل العمران من البنیان والتشجیر واألسواق والمیاه واألفران... وغیرھا، كانت المیدان الرحب -4
العتبار أصل ما جرى بھ العمل التفاتا إلى وجوه المصالح والمفاسد، واعتبارا للذرائع فتحا وسدا، ومسایرة 

  لصوالح األعراف ومحاسن العادات. 
أن الذي جرى بھ العمل عند فقھاء المغرب األوسط، ومضى بھ حكم قضاتھا، أكثره لم یحقق ولم ینشر  -5

من أبناء ھذه  صحابھا بالنواجذ. مما یستدعي عنایة الباحثینولم یزل حبیس مخطوطات یعّض علیھا أ
 البالد، تحقیقا ودراسة، وطباعة ونشرا، إبرازا لتراثنا الحضاري المجید.
  وصلى هللا على سیدنا محمد وآلھ وسلم.
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   :الملخص
یھ مطروحة الیوم على الفق )نازلةمسألة (أي  ، یظھر بوضوح في أنّ اإلسالمیةالتكامل المعرفي بین العلوم  إنّ 

ھا: ( صات عدةھا تخصُّ المجتھد مھما كان نوعھا تتجاذبُ ، وال یستطیع الفقیھ المعاصر )التصوف، الكالم، الفقھأھمُّ
صات التخص فِ ختلَ مُ  من منظورِ  ھ لتخصص واحد، بل ال بد من دراستھاتِ یَ ؤْ النظر فیھا انطالقا من رُ ال كم علیھا والحُ 

ازلة من اإلحاطة بالنّ والتكامل  ثُ دُ حْ فیَ  ،وك منھج االجتھاد الجماعي عبر المجامع الفقھیةلُ ازلة، وذلك بسُ المتعلقة بالنّ 
  واب. فیھا إلى قرار جماعي یحمل جانبا كبیرا من الصّ  لُ صَّ وَ تَ ویُ  ،كل جوانبھا
لشرعیة وخاصة ا ،صات العلومتخصُّ  التكامل المعرفي بین مختلفسألة ضمن مح ضِّ وَ ھذا البحث أن یُ  یتغیَّاو

الل الذي یتّضح من خ ونأُخذ نموذجا لھذا التكامل: الشیخ زروق الفاسي، السلوك...الخ،وعلم منھا: الفقھ، علم الكالم، 
  كتبھ وشروحھ امتالكھ لناصیِة الفتوى.

  .الغرب اإلسالمي؛ الكالم؛ التصوف؛ الفقھ؛ التكامل المعرفي: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
The cognitive integration of Islamic sciences clearly shows that any issue that is coming 

before the hard-working jurist of any kind is attracted by several disciplines such as (Fiqh, 
Kalam, Sufism), and the contemporary jurist cannot judge or consider it from his vision of 
specialization. One, but it must be studied from the perspective of different fields of disciplines 
related to the coming down, and the behavior of the approach of collective diligence across the 
jurisprudence synods, and the integration takes place and takes the landing in all its aspects and 
circumstances and reach a collective decision that holds a great deal of right. 
This research tries to clarify within the question of the rehabilitation of the jurisprudence: 
Cognitive integration between the various fields and disciplines of science, especially 
legitimacy, including: jurisprudence and its origins, theology, behavior, Hadith, language ... 
etc., and take a model for this integration: Sheikh Zarrouk, which is illustrated through his books 
owning the corner of the fatwa. 
Key words: Cognitive Integration; Jurisprudence; Sufism; Speech; Islamic West 
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  مقّدمة: 
واقعنا المعاصر من تطورات نوعیة وتغیرات ھائلة وتقلبات سریعة، أفضت إلى ظھور إّن ما یشھُده 

مستجدات وإشكاالت ونوازل وحاالت ال قِبَل لمن سبقنا بعلم وإیمان من الُمْفتِین بھا، فھو عصٌر تفاقمت 
وس ان الشرع في النفمشاِكلُھ وأَْمَعن في الّشرود عن الدین أَْھلُھ، وتجاوز كل ما ورثناه من فقھ حتى أصبح مك

  َمِھین، ومناط األحكام فیھ ال یكاد یُبِین.
فُمعظم القضایا المعاصرة تتمیز بالتعقید والتشابك وتتداخل فیھا جوانب متعددة، وأفرزتھا عوامل 
مختلفة، یتطلب فھُمھا واستیعاب حقیقتھا، قراءة ھادئة فاحصة حصیفة ومسؤولة في وظیفة التكامل المعرفي 

  العلوم اإلسالمیة، وأثره في صناعة المفتي وتأھیلھ. بین مختلف
یُعرف  أو ما بات -لقد كانت اجتھادات العلماء السابقین وفتاواھم في ما یستجّد من القضایا والمسائل  
تعكس مدى التمكُّن من ناصیة االجتھاد والفتوى، وإذا ما أردنا أن نُعطي نماذج لھذه الّصبغة  -بالنوازل

العلوم اإلسالمیة، فستُْبِھُرنا صورة فقھاء الغرب اإلسالمي، مثل: الشیخ: أحمد زروق التكاملیة بین 
ھـ)، الذي جمع بین"الطریقة والحقیقة"، وأیضا بین"الفقھ" و"الدرس الكالمي"و"السلوك أو 899الفاسي(ت

  التصوف". 
ي ظھر بوضوح ففي أّن التكامل المعرفي بین العلوم على مستوى المضمون، ی أھمیة بحثناوتظھُر 

أّن أي نازلة مطروحة الیوم على الفقیھ المجتھد مھما كان نوعھا تتجاذبھا تخّصصات عدة، وال یستطیع 
الفقیھ المعاصر الُحكم علیھا وال النظر فیھا انطالقا من ُرؤیتھ لتخصص واحد، أو تمكنھ منھ، بل ال بّد من 

للتوصل فیھا إلى قرار جماعي یحمل جانبا كبیرا من  التكامل واإلحاطة بالنازلة من كل جوانبھا ومالبساتھا
  الصواب.

: ما ھي أھمیة التكامل المعرفي عند الُمفتي، اإلشكالیة التالیةویَُحاِوُل ھذا البحث أن یُِجیَب على 
للتمكُّن من ناصیة الفتوى وصناعتھا والتأھُّل لھا؟ فنوّضُح ضرورة: التكامل المعرفي بین مختلف میادین 

  العلوم وخاصة الشرعیة منھا: الفقھ، علم الكالم أو األصول، وعلم الّسلوك أو التصّوف...الخ. وتخصصات
بََحثَْت في ھذه الجزئیة: أي ضرورة التكامل  -فیما أعلم -: ال تُوجد دراسات مباشرةالدراسات السابقة

كان  ب اإلسالمي، إال ماالمعرفي عند المفتي، وأھمیتھ من أجل صناعة فتوى تجیب على أسئلة الراھن بالغر
ا ببعض العلوم مثل: اللغة وأصول  من إشارات تُذَكر في شروط االجتھاد، وضرورة أن یكون الُمفتي ُملّمً

  الفقھ ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وغیرھا. 
مّما یتوافق مع طبیعة الموضوع وإشكالیتھ فإّن المنھج المتبع ھو: المنھج  المنھج المستخدم:

تحلیلي، وذلك باستقراء معالم التكامل المعرفي عند الشیخ زروق وبیان أھمیتھ  وضرورتھ في االستقرائي ال
  التأھیل اإلفتائي، وإسقاطھ على القضایا والنوازل المعاصرة.

  في: مقدمة وثالث مباحث رئیسیة وخاتمة: خطة بحثناولذلك ستَْنتَِظُم 
  : التكامل المعرفي والتخصص الوظیفيالمبحث األول

  : الفتوى بالغرب اإلسالميحث الثانيالمب
  : نموذج التكامل عند الفقیھ المتصوف الشیخ زروق.المبحث الثالث

  تحوي أھم النتائج والتوصیات. خاتمة
وفي األخیر نأمل أن یكون ھذا البحث الذي أُعّد ِخّصیًصا للمشاركة بھ ضمن ما یُنشر بمجلة اإلحیاء 

  منھا: تحقیق أھداف مھمة عّدةدة ولبنة من اللبنات الُمھّمة قصد الحاج لخضر، إضافةً جدی 1جامعة باتنة
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  ترشیُد الفتوى المعاصرة وحفظھا من الشذوذ واالضطراب.  -
االھتمام بجانب التأھیل المعرفي المتكامل في برامج تكوین وتخریج الُمفتین في المسائل والنوازل  -

  المعاصرة.
یزون بھ من تآلیٍف جمعت بین الضبط واالختصار والتكامل إبراُز علماء الغرب اإلسالمي، وما یتم -

  المعرفي. 
تسلیطُ الضوء على َعلٍَم من أعالم المغرب، والذي جمع بین التصوف والفقھ والكالم، وھو الشیخ أحمد  -

  زروق الفاسي.
  المبحث األول: التكامل المعرفي والتخصص الوظیفي

اإلسالمیة یالحظ بُوضوح ذلُكم التكامل المعرفي، وتلُكُم العالقة إّن الذي یُمعن النظر في حقل المعارف 
"األخویة" التي تَجمع بین شتى العلوم جمعا منھجیا، وإن اختلفت في مواضیعھا ومجاالت اھتماماتھا، وھذا 

لھا ایعكس وحدة األسرة التي تنتظم فیھا العلوم اإلسالمیة، وقّوة أواصر القرابة المعرفیة التي تنسج على منو
  حقائقھا العلمیة.

  المطلب األول: مفھوم التكامل المعرفي:
ا صناعیا في أّمھات الكتب والتعریفات، وإن كان في تعریفات  ا لم یكن لمفھوم "التكامل المعرفي" حّدً لمَّ

المعاصرین كالما إنشائیا ُمفّسرا ال ُمعّرفا، فإنّھ ُحّق علینا تفكیك جزئیھ لتوضیح معناه في  1بعض المؤلفین
  وضع اللغة، ثم بعد ذلك یَُصار إلى وضع حّد مركب یضبط معناه، ویُحّدد عناصره في االصطالح.

ي". كامل"، و"المعرففالموضوع والَمْحُمول ھنا: التكامل المعرفي، فھو ُمَؤلٌَّف من كلمتین اثنتین: " الت
  وھما في أصل اللغة على النحو اآلتي:

التكامل: على وزن تفاعل، ویقتضي المشاركة. قال صاحب المصباح المنیر: كمل الشيء ُكُموالً من 
باب قعد واالسم (الَكَماُل)، ویُستعمل في الذوات وفي الصفات. یقال (َكَمَل) إذا تّمت أجزاؤه و(َكَمَلت) 

. والتَّكِمیل واِإلْكمال: 2الشھر: أي كمل دوره و(تََكاَمَل) (تََكاُمالً) و(اكتََمَل) (اكتَِماالً) و(َكَمَل) محاسنھ. وَكُمل
ھ   .3التّمام، واستْكملھ: استَتَمَّ

وأّما كلمة معرفة: فجذُرھا اللغوي مأُخوٌذ من ماّدة عرف. یُقال: َعَرفَھُ یَعرفُھ َمْعِرفَةً وِعْرفاناً وِعْرفَةً 
َدةَ الفاِء: َعلَِمھ فھو عاِرٌف. قالھ صاحب القاموس المحیطبالكس   . 4ر، وِعِرفَّاناً بَكْسَرتَْیِن َمَشدَّ

رٍ وتََدبٍُّر ألَثَِره، فھي أَخصُّ من  . قال الّراِغُب: المعرفة والِعْرفان:5والِعْرفَان: الِعلم  إِْدراُك الشيِء بتَفَكُّ
ه اِإلنكاُر، ویُقال: ف یاً إلى مفعوٍل واحد، لّما كان العلم، ویَُضادُّ الٌن یَْعِرُف هللا ورسولھ، وال یُقال: یَْعلَم هللا متََعدِّ

ت نَمعِرفَةُ البَشِر �ِ تعالى ھو تَدبرُّ آثاِره ُدوَن إِْدراِك ذاتِھ، ویُقاُل: هللاُ یعلُم كذا، وال یُقال: یعِرُف كذا، لّما كا
رِ المْعِرفةُ تُْستَْعَمُل في الِعلِم القا ِل إلیھ بتَفَكُّ   .6صر المتََوصَّ

  .7وحدُّ المعرفة اصطالحا: إدراك الشيء على ما ھو علیھ. وھي مسبوقة بجھل بخالف العلم
ویُقَصد بالتكامل في االصطالح: التكامل في المصادر، والتكامل في األدوات، والتكامل في المدارس، 

والقیم المنشودة، والتكامل بین الوصف الكمي بالتقدیر والتكامل في الطبائع والوقائع المشھودة، والُمثُل 
والحساب الدقیق لموضوع التفكیر أو لمشكلة البحث، والوصف الكیفي الذي یعطي الدالالت والمعاني 

  .8العمیقة؛ وغیر ذلك من وجوه التكامل المعرفي والتعامل المنھجي
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كلة لماء من تخصصات مختلفة لمعالجة مشوقد یُطلق لفظ التكامل المعرفي فیُقصد بھ" تكامل جھود الع
. وھذا التكامل ُوجد قدیما في عدید من العلماء والذین كانوا موسوعیین في تكوینھم، فجمعوا بین 9معینة"

  الفقھ والكالم والتصّوف والطب والھندسة وغیرھا من العلوم.
  المطلب الثاني: بین التكامل المعرفي والتخصص الوظیفي

ص الع لمي الذي ھو سمة العصر الحاضر، لیس معناه توقف العالم عند مجال تخصصھ، إّن التخصُّ
من غیر التفات إلى ما سواه من المجاالت، وإنّما یعني الفھم الدقیق العمیق في میدان من المیادین دون 

ب، وأَْن یَُكون ھذا الفھم مربوطا بدائرة واسعة من الثقافة العلمیة العامة، مع تحریر حدود   التّماستعصُّ
صھ وغیره من التخصصات   . 10واإللتقاء بین تخصُّ

إنَّ من الِعلَل التي َوقََف علیھا عدٌد من الباحثین في مناھج التعلیم المعاصرة في الجامعات والكلیات 
الشرعیة والمعاھد الدینیة، والتي تَُحول دون اْستِْحَصاِد اآللة المعرفیة، ونُضوج الملكات االجتھادیة لدى 

ب: قضیة الفصل بین فروع العلم الشرعي من: عقیدة وفقھ وتصوف وغیرھا، وصرف العنایة إلى فّن الطال
بعینھ بدافع التخّصص العلمي الدقیق، وإذا كان ھذا المسلك األكادیمي المحمود یُتِیُح لصاحبھ الِحْذق 

ة في فروع زم أول ما یستلزم مشاركبصناعتھ، والقیام على فنِّھ أتّم القیام، فإّن التأھیل االجتھادي للطالب یستل
العلم الشرعي، ولو بإحراز الرتبة الوسطى فیھا، وھذا ال یمنع من االنقطاع لفرع مخُصوص، والُعُكوف 

  .11على استنطاق أسراره وخوافیھ 
إّن العالِم الذي اضطلع بحیاض الشریعة ُكالًّ متكامال، إذا نزلت نازلة یُحتاج في معرفة ُحكمھا إلى فقھ 

صول وحدیث ولغة وفقھ للواقع، فإنّھ یستطیع أن یلج مضایق ھذا الَمْھیَع االجتھادي، وأن یَْسبُر َغْور ھذه وأ
ورحم هللا اإلمام الشافعي الذي قال:" ال یَحلُّ لفقیٍھ أن یقول في النّازلة، ویَْخُرج بإجاباٍت تشفي غلیل الّسائل. 

  .12ثمن درھم وال خبرة لھ بسوقھ"
  الفتوى بالغرب اإلسالمي المبحث الثاني:

، فبقدر شرفھا في وظیفة البیان والتبلیغ عن هللا  للفتوى شأٌن عظیم في اإلسالم؛ فھي خالفة للنبي 
وأجرھا یكون خطرھا ووزرھا لمن یتوالھا بغیر علم، ولھذا ورد الوعید، فعن عبید هللا بن جعفر:" أَْجَرُؤُكم 

  . 13على الفُْتیَا أَْجَرُؤُكم على النار"
وفي بیان خطر الفتوى، قال اإلمام النووي رحمھ هللا: "اِْعلَْم أّن اإلفتاء عظیُم الخطر، كبیُر الموقع، 

وقائٌم بفرض الكفایة، ولكنّھ ُمعّرٌض للخطأ؛ ولھذا قالوا: الُمفتي  كثیُر الفضل، ألّن الُمفتي وارُث األنبیاء 
  ."14ُموقٌِّع عن هللا 

  معاصرالمطلب األول: اإلفتاء ال
اإلفتاُء مصدُر الفعِل (أَْفتَى)، والفُْتیا مأخوذةٌ من فَتَى وفَتَْو، وھي بمعنى (اِإلبانة)، الفتوى لغًة:  -1

 -تِي أْي المفْ  -یُقاُل: أَْفَتاهُ في األَْمِر إذا أَبَانَھُ لَھُ. وأْصُل (الفَْتَوى) ِمْن الفَتَى وھو الشَّاب القَويِّ الَحَدِث فكأنَّھُ 
ي ما أَْبھََم ببیانَھ، فیَشبُّ ویصیر َفتیًّا قویا   . 15یُقَوِّ

  إّن استقراء النّصوص اللغویة في ماّدة اإلفتاء، یُْفِضي إلى َمَالِحظ ذاِت قیمةٍ وأھمیة:
أّن الفتوى ال تكون إالّ عن ُسؤال الّسائل، ومصداق ذلك أّن المادة وردت في القرآن الكریم بالمعنى  -

)، أي: 127(النساء: ویَْستَْفتُونََك ِفي النَِّساِء قُِل َهللاُ یُْفتِیُكْم فِیِھنَّ  :ر موضعا، كقول هللا نفسھ في أحد عش
ي الجواب بھ" َؤال، ثم ُسمِّ   .16(یُبیُّن لكم ُحكم ما سألتم)، ولذلك قال ابُن حجر:" فتیا أصلھ السُّ
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على غرض اإلبانة فقط؛ بل ھي إضافة لیست مقصورة  -في معناھا اللغوي على األقل -أّن الفتوى  -
إلى ذلك إرشاٌد للُمستفتي، وأخٌذ بیده كي یَسلُك ویتّبع مسالك التدیّن الصحیح، وإعانةٌ لھ على الخروج من 
المضایق واإلشكاالت. وقد قال هللا تعالى على لسان ملكة سبأ، بعد أن جاءھا كتاٌب من النّبّي سلیماَن صلّى 

قَالَْت یَأیَُّھا الَملَُؤا أَْفتُوِني فِي أَْمِري َما ُكْنُت  :وسلّم، یدعوھا فیھ إلى اإلیمان با�  هللا علیھ وعلى نبیّنا
)، فقد استعملت لفظ: (أفتوني) بمعنى: (أشیروا علّي)، وما ذلك إّال 32(النمل: قَاِطََعةً أَْمًرا َحتَّى تَْشھَُدونَ 

على ُمجّرد اإلخبار والبیان من قبیل : اإلرشاد، والتوجیھ، وإبداء لما تحملھ كلمة: (الفتوى) من معان زائدة 
  المشورة.

ولذلك قال العالمة یوسف القرضاوي:" إنّني ال أرضى أبًدا طریقةَ بعض العلماء قدیما وحدیثا في  
ء قیل اجواب الّسائلین: بأّن ھذا یجوز وھذا ال یجوز... طلبًا لالختصار...حتى ذكر ابن حمدان أّن بعض الفقھ

لھ: أیجوز كذا؟ فكتب ال! والحّق أنّي أعتبُر نفسي عند إجابة السائلین ُمْفِتیًا وُمَعلًِّما وَطِبیبًا وُمْرِشًدا، وھذا 
ك  یقتضي أن أَْبُسطَ بعض اإلجابات وأُوِسَعھا شرًحا وتحلیالً، حتى یتعلّم الجاھُل ویتنبّھ الغافُل، ویَقتنِع الُمتشكِّ

  .17د، وَینھِزم الُمَكابِر، ویزداد العالُِم علًما والُمؤمن إیمانًا"ویَْثُبت الُمتََردِّ 
الفَْتَوى َوسیلة مھمة لنشر وتَْبلِیغِ األَْحكاِم الشَّْرعیَّة، إذ أنّھا بیاٌن لحكم هللا في الفتوى اصطالحاً:  -2

  الوقائع، وھي حلقةُ الوصل بین أحكام الشریعة وبین الناس. 
فھا العلماء ب تعریفات كثیرة ومختلفة، ومن بین التعریفات، تلك التي اختارھا الدكتور قطب وقد َعرَّ

الریسوني، بعدما ساق ُجملةً من تعاریف القدامى والمتأخرین وكذا تعاریف الموسوعات األجنبیة، فقال: 
 "الفتوى اصطالًحا ھي إخبار الُمستفتي، بالُحكم الّشرعي في ُخصوص مسألتھ، عن نقٍل أو اجتھاٍد بال

. وفي ضوء ھذا التعریف الُمختار، یُمكن أن نستبین أّن من ُمقّومات الفتوى: أّن مجالھا األصلي في 18إلزام"
آلداب وا العقائد واألصول والسلوكاإلطالق العرفي ھو الفقھ بفروعھ المختلفة، وال مانع من جریانھا في 

  العامة.
ین العلوم اإلسالمیة، وتَمثُّل التكامل بینھا ولّما كان األمر كذلك فإّن اإللمام بشتى ُصنوف ومیاد

  واستحضاُره، كفیٌل باألخذ بید الُمفتي إلى استخراج الُحْكم الصحیح، والُوصول إلى ُحْكِم النّازلة المقصودة.
ھـ):" 751إّن الفتوى بالٌغ وتوقیٌع عن رّب العالمین؛ كما قال ابن القیم (تِعظَُم َمقاِم الفتوى:  -3

ویَْستَْفتُونََك فِي النَِّساِء قُِل هللاُ یُْفتِیُكْم  :ْنَصُب الذي تواله بنفسھ ربُّ األرباب؛ فقال هللا وكیف وھو المَ 
)، وكفى بما تواله هللا بنفسھ شرفا وجاللة... ولیعلَم الُمفتي عّمن ینُوُب في فتواه، ولیُوقِن 127(النساء: فِیِھن

ا كانت الفتوى كذلك، كان ال بُدَّ للقائم علیھا من ُمَؤھِّالت  .19أنّھ مسؤول غًدا وموقوف بین یدي هللا" ولمَّ
نھ من االْضِطالَعِ بمنصب اإلفتاء، والتي أحاطھا العلماُء المتقّدمون بالتّحدید والّضبط بما  وخصائص تَُمكِّ

اھیم فیُوافق عصرھم، وإنّنا في عصٍر یشھُد تحّوالت في األوضاع العامة والخاصة، یحتاج إلى ضبط الم
وتحدید المھام؛ سیّما ونحن نَْعِدُم ُوُجوَد الَعالِم الَمْوُسوعي أو الُمجتھد الُمْطلق، وھذا ما یُحتّم تكامل جمیع 

  االختصاصات والعلوم، لتدارك القُصور وتنزیِل األحكام على الوقائع، بما یُحقّق المقاصد الشرعیة منھا.
  المطلب الثاني: اإلفتاء بالغرب اإلسالمي

أھّم الخصائص التي ُعرفت بھا المدارس الفقھیة المغاربیة عبر العصور، اھتمامھا الّشدید بفقھ  من
وُعِرف المغرب واألندلُس  -وھو اصطالٌح خاصٌّ بفقھاء الغرب اإلسالمي، یُعبّر عن الفتاوى -النّوازل

َكاثر ُكتب النّوازل َكثرة كبیرة في األندلس ، فالُمتتبُِّع النّبیھُ یُالَِحظُ تَ 20بغزارة التألیف في ھذا النّوع من الفقھ
والمغرب، ال سیّما بعد القرن العاشر الھجري، وھو فقھٌ یعتمد اإلجابة عن ما ھو واقع، دون الخوض في 
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افتراض المسائل التي لم تقع. ویرجع أصُل تسمیة فقھ النّوازل إلى ما جرى علیھ اإلمام مالك رحمھ هللا من 
، كقولھ: 21لة، وألنّھ كان ال یُفتي إالّ إن وقعت نازلةٌ، وال یَُخوض في الفقھ االفتراضي"قولھ: "نزلت بنا ناز

ا یكون وَدْع ما ال یكون" . ویُعرف النّوازليُّ بأنّھ: "العالُم الُمجتھد الذي فاق غیَره بَِكْونِھ یملك قَْدرا 22"َسْل عمَّ
  .23كبیرا من الخبرات والتجارب العملیة والمیدانیة"

 الفقھ والعقیدةآخر اختّص بھ المغاربةُ دون غیرھم، وھو تكامُل المنظومة المعرفیة عندھم بین:  وأمرٌ 
ید ال تخرج عنھ ق -قانون التكامل -؛ ولھذا تجُد كتاباتھم وفتاواھم َمْحُكومةٌ بمقتضى ھذا القانون والتصوف

ا أنفسھم وألزموا غیرھم بھا، فكانت أُنُملة، فحرص علماُء وفقھاُء المغرب المالكیّة على تحصیلھا، وألزمو
عندھم من الثوابت التي ال یمكن أن یطغى فیھا جانب على اآلخر؛ ولھذا قال عبد الواحد ابن عاشر رحمھ 

  »:المرشد المعین«، في متنھ المشھور: )ھـ1040ت(هللا 
  وبعد فالعـون من هللا  المجیـد *** في نظم أبیات لألمي تفیــــد  
  24ري وفقھ مالك *** وفي طریقة الجنیــــد السالكفي عقد األشع  

ومن ھنا أتى ارتباط المغاربة بسیّد الفقھاء مالك إمام دار الھجرة رحمھ هللا، واختیارھم لھ بعد االختبار 
كعادتھم، فما اختاروه إالّ وھو أھٌل لذلك. وما اختاروا أبا الحسن األشعري رحمھ هللا، إالّ وھو أھٌل لذلك. 

اختاروا أبا القاسم الجنید رحمھ هللا، إال وھو أھٌل لذلك؛ لكونھ سیّد الطائفتین، وُمفتي الفریقین، وإمامھم وما 
وتاجھم، وطاووس الُعبّاد، وقُطب الِعلم والعلماء. كیف ال وھو القائل: "ِعْلُمنا مضبوط بالكتاب والسنّة. من 

  .25ى بھ"لم یحفظ الكتاب، ویكتب الحدیث، ولم یتفقّھ، ال یُقتدَ 
وقد َعَرف ھذا النّوُع من الفقھ "فقھُ النوازل" في الغرب اإلسالمي مراحل، لكّل مرحلة ِصبغةٌ خاصة. 
فعلى سبیل المثال: فقھُ النّوازل في العصور المتقّدمة في الغرب اإلسالمي، ال سیّما مع تالمذة اإلمام مالك 

اللیثي، وزیاد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون،  رحمھ هللا، من األئّمة الكبار: كاإلمام یحیى بن یحیى
، وعبد الرحمن بن دینار، وأخیھ عیسى بن دینار وأبنائھم وحفدتھم، الذین 26ھـ)199والغازي بن قیس (ت 

توارثوا الریاسة والفقھ في األندلس أجیاال عدیدة، وكانوا ملء سمع األندلُس وبصرھا، في ھذا العھد لم تُدّون 
لفتاوى في كتاب، أو ُدّون بعُضھا وضاع. فھذا لم یكن عصر التدوین لھذا النوع من الفقھ، ھذه النّوازل وا

  لكن كان ینقل بالروایة والّسند، ویُعنى بھ العلماء وینقلونھ في فھارسھم، وبرامجھم، وغیرھا.
ازل، وفي عصر المرابطین كان اتجاه الفروع ھو الغالب على فقھ النّ  الفتوى في العصر المرابطي: -1

فتجد النّوازل فیھا استدالٌل بأقوال أئّمة المذھب ورجالھ، وخاّصة أقوال ابن القاسم وغیرھا من أقوال مالك، 
وقلّما تستدّل بنصوص الكتاب والسنة، أو باألدلة من أصول الفقھ، و إنّما تستدلُّ غالبًا بأقوال الرجال، وكان 

في بناء دولتھم، " فكان علي بُن یوسف، ال یقطُع أمًرا في  المرابطون یعتمدون اعتمادا كبیًرا على الفقھاء
جمیع مملكتھ دون ُمشاوَرة الفقھاء؛ فكان إذا ولّى أحدا من قضاتھ، كان فیما یَعھَُد إلیھ أالّ یقطع أمًرا وال یَبُّت 

م یبلُُغوا عظیما ل في صغیر من األمور وال كبیر إال بَمْحَضر أربعٍة من الفقھاء، فبلَغ الفقھاء في أّیامھ مبلغا
مثلھ في الّصدر األول من فتح األندلس. ولم یزل الفقھاء على ذلك، وأمور المسلمین راجعةٌ إلیھم، وأحكامھم 

. ومن الفقھاء المغاربة، أو من 27صغیرھا وكبیرھا موقوفة علیھم، طول مّدتھ، فَعظُم أمُر الفقھاء كما ذكرنا"
ُمھّمة اإلفتاء: القاضي عیاض، ابن الملجوم، ابن شبونة، ومحمد السبتي  الذین َوفَُدوا إلیھم والذین برزوا في

  القاضي وغیرھم.
الذي انتصر فیھ المھدي بن تومرت لمذھب  –شِھد ھذا العصرالفتوى في العصر الُموحدي:  -2

كتب  انفتاحا على االجتھاد وعلى المذاھب، وانزواًء لمذھب مالك رحمھ هللا، أو باألحرى -أستاذه الغزالي



  -زروق الفاسي أنموذجا - التكامل المعرفي والفتوى في الغرب اإلسالمي 
 

  

  205                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

، بسبب میل وتشجیع الُموّحدین لالجتھاد، وإلزام الفقھاء 28الفروع خاصة، وحرقا ألّمھات الكتب المعتمدة فیھ
الزمن، وقع تشجیع االجتھاد وأمر الفقھاء باإلفتاء  بمذھب ابن حزم الظاھري، قال عالل الفاسي:" وفي ھذا

  .30بي راشد الولیدي. ومن الذین برزوا في اإلفتاء: راشد بن أ29لمذھب ابن حزم"
كان األمر عند المرینیین تشجیًعا ألمر الفتوى والُمفتین، إذ كان الفتوى في العصر المریني:  -3

منصب الفتوى من أرفع المناصب التي یتطلُّع لھا الفقھاء والعلماء، فوقعت العنایة بتقریب الفقھاء واستشارتھم 
ین، وقد كان القاضي یأذن لصاحب الّدعوى بالّسؤال في النّازلة في جمیع المسائل، فانتعَش أمُر اإلفتاء والُمفت

، القباب ومحمد 31المعروضة على أنظاره. ومّمن حمل لواء الفتوى في ھذا العصر: علي الزرویلي الصغیر
  بن أحمد بن علي وغیرھم.

  نماذج التكامل عند الفقیھ المتصوف الشیخ زروق.المبحث الثالث: 
تُعاني من تََشظّ ُمَشتِّت للفكر، واْنِشطَاٍر ُمفَتِّت للمعرفة، فََرَضھُ الواقع الحضاري إّن العلوم الُمعاصرة 

ل معھ العقل اإلسالمي عجزا  اإلھتالكي الذي خلخل القیم والتصورات، وفَكَّك المجتمعات واألمم، وَسجَّ
، التي أرادھا لھا الشارع واضحا، وقُُصوًرا جلیّا في توجیھ المعرفة نحو مقاصدھا العلیا وآفاقھا الُمثلى

الحكیم، ونصَّ علیھا القرآن الكریم، وبسطتھا العلوُم اإلسالمیة في مختلف المجاالت والمیادین التشریعیة 
وفي ظل ھذا الواقع المعرفي المتأّزم شرقا وغربا، ال بُّد للعلوم اإلسالمیة أن تؤدي  واإلنسانیة والكونیة.

بُوا ُروح ھذه الشریعة، فیأُخذون رسالتھا القِیَِمیَّة، ودورھا ال حضاري، في نََسقٍ تكاملي یُْنتُِج علماء وفقھاء تََشرَّ
  بأیدي الناس ویُفتونَھم في قضایاھم المعاصرة بما یُحقّق مھّمة االستخالف على ھذه األرض.

  المطلب األول: التعریف بالشیخ زروق الفاسي
العباس سیدي أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى  اإلمام العلم القدوة، أبو الفضل شھاب الدین أبو

-ھـ846البرنسي التفرنوثي البوري الوریاكلي أصال ووالدة، الفاسي نشأة ودارا، المعروف بـزّروق (
ھـ) الفقیھُ المالكي، صاحُب الشروحات المعتمدة عند المالكیة، ومن أھّم من اعتنى بجانب التربیة 899

  .32والسلوك في الكتابات اإلسالمیة
كان الشیخ زروق مالكيَّ المذھب، حیث قرأ رسالة ابن أبي زید القیرواني في فقھ المالكیة على الشیخ 
عبد هللا الفخار وعلى السبطي بحثاً وتحقیقاً، ثم أنّھ كانت لھ رحالت وتنقالت كثیرة؛ فخرج من فاس في 

ة شیُخھ اتّجاه مصر، حیث التقى ھناك بمجموعة من العلماء والفقھاء الذین أثَّ  ُروا في مسیرتھ العلمیة، وخاصَّ
د وساح وورد القاھرة أیضا بَُعْید الثمانین، وتكّرر دخولھ  "الحضرمي"؛ قال اإلمام السخاوي:" وقد تجرَّ

، 34، حیث أحیى عالقتَھ بالّسخاوي وحصل منھ على إجازة لھ، وإجازة أخرى من الشیخ الدیمي 33إلیھا"
َض لھا ھناك، وخاصة أّن أھل مصر لم یستجیبوا وحسَّن عالقتھ مع شیخھ الحضرمي.  لكّن المشاكل التي تعرَّ

جوع إلى المغرب بقولھ: "إّن تربة المغرب طیّبة، فإذا  لدعوتھ وطریقتھ، فأشارعلیھ شیُخھ الحضرمي بالرُّ
، ثّم عاد إلى المغرب بعد سبع سنوات من الترحال وطلب العلم والتدریس، 35رجعتم إلیھا تطیب قلوبكم"

ھـ، حیث سیستقّر ھناك مّدة أربع سنواٍت، لكّن المصائب والمكائد 880و  879یصل إلى المغرب ما بین ل
التي ظلّت دائما ُمترّبصة بالشیخ زروق أّدت بھ مّرة أخرى إلى الخروج من بلده في اتّجاه بجایة، وكان لھ 

لیلتحق أخیًرا بمصراتھ، حیث  ،36مجموعة من الرفاق واألتباع: كأبي علي منصور بن أحمد البجائي وغیره
استقّر بھا، وقد أجاب الشیُخ زروق عن سبب استقراره فیھا فقال: "أّما ما ذكرت من استطابتنا ھذه البلدة، 
فأمٌر خارٌج عن قیاس النّظر، غیر مصحوٍب بالجزم، وال َمعقود لشيء نعلمھ، بل اتفاق ظھر وجوده، فلزم 

روق ما بقي من حیاتھ في مصراتھ، حیث تزّوج فیھا، ولم یخرج موجوده إلى ما یقتضیھ الحق". فقضى ز
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؛ في ھذه الَحّجة 37ھـ، والثانیة كانت إلى الحج892أو  891منھا إال مّرتین: كانت األولى إلى الجزائر سنة 
، وھذه 38یحكي عنھ اإلمام السخاوي، فیقول: "ولقیني بمكة في سنة أربع وتسعین، وصار لھ أتباع وُمحبُّون"

  ّجة األخیرة تدلّنا على المكانة العلمیة التي حازھا الشیخ، حیث صار لھ أتباٌع وُمریدون.الحَ 
ف، ومن  لھ تصانیٌف كثیرة یمیل فیھا إلى االختصار مع التحریر، وانفرد بجودة التصنیف في التصوُّ

نشر  طائیة"،: كتاب:" قواعد التصّوف"، نشر مكتبة النجاح بطرابلس، وكتاب:" شرح الحكم الع39بین كتبھ
بنغازي بتحقیق أحمد زكي عطیة، ونُشر من ُمصنّفاتھ ُمحقّقا:" كتاب اإلعانة"، بتحقیق  -الجامعة اللیبیة

تونس، وكتاب: "النصیحة الكافیة"، دراسة  -الدار العربیة للكتاب بطرابلس -وتقدیم: علي فھمي خشیم
ت، وشرحھ: "صحیح البخاري"، نشر في دار الكتب العلمیة، بیرو -وتحقیق وتخریج: عبد المجید خیالي

س طرابل -دولة قطر، وكتاب: "ُعّدة الُمرید الصادق"، نشر مرتین: األولى: بتحقیق د. الصادق الغریاني
م. وكتاب:" شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني"، 1998الرباط  -م، والثانیة: إعداد إدریس عزوزي1996

دار ومكتبة  -القیرواني، دراسة وتحقیق: عبد الحكیم أحمد أبو زیان شرح الربع الثاني من رسالة ابن أبي زید
. وغیرھا من الكتب، أغلبھا من تحقیق حفیده: الشیخ: محمد إدریس طیب، مثل كتاب:" 40مصراتة" -الشعب

أصول الطریق"، وكتاب: "عیوب النفس ودواؤھا"، وكتاب: "تحفة المرید"، وكتاب: "العجالة"، وكتاب:" 
  روقیة"، وكتاب:" الجامع لجمل من الفوائد والمنافع".النصائح الز

  المطلب الثاني: صورة التكامل عند الشیخ زروق
یدة العقلقد أدرك علماء الغرب اإلسالمي، وعلى رأسھم اإلماُم َزروق الفاسي ذلك الترابط القويَّ بین 

في حدیث جبریل علیھ السالم ، باعتبار ھذه العلوم الثالثةِ ممثّلة لألصول المذكورة والفقھ والتصوف
المعروف، فتبیّن لھم أّن التوفیق بینھا من آكد ما تجب العنایة بھ، فاختار ُجلُّھُم منھَج اإلمام أبي الحسن 
األشعري رحمھ هللا في العقیدة، ومذھَب اإلمام مالك رحمھ هللا في الفقھ، ومسلَك اإلمام الجنیِد رحمھ هللا في 

، من أكثر الصوفیة في المشرق والمغرب جمعا لھذه 41أّن الشیخ َزروقاً رحمھ هللا التصّوف، ومن الُمَحقَّقِ 
أشعريَّ العقیدة، مالكيَّ المذھب الفقھي، ُجنَْیديَّ السلوك الّصوفي السّني، كما  االختیارات الثالثة؛ إذ كان 

دریُسھ نطق بذلك أیضا تتنطق بذلك مؤلفاتھ التي فاقت الثمانین وخاّصة كتابھ: "قواعد التصوف"، وكما ی
َؤال  للعلم الشرعي في شتَّى حواضر العالم اإلسالمي، آخذا على عاتقھ بیان الشرع ابتداًء دون ُخُصوص السُّ
ُد أساًسا مسألة یَُوّجھ بھا واقعا تَُمسُّ الَحاَجةُ إلى اْنِضَباِطھ وفق  ھ، أو كحالھ حینما یكون ُمْفِتیا، فیَُحدِّ الُمَوجَّ

عیة، وذلك ما قام بھ وھو یَُبیُِّن أصول التصّوف السنّي، ویَْنقُُد ما شاع في الطرق الصوفیّة من األحكام الشر
 -والتََبتُّل، وفَتََنْت الناس عن دینھم الحق، فاْنبََرى ھذا العالم الفقیھ  42بِدع وخرافات تَلَبََّسْت بِلَبُوِس التصّوف

یة، وفتاویھ حول عّدة مسائل تتعلّق بالتصّوف وطقوسھ، لیُْدلِي  بآرائھ الفقھ -المحسوُب على المتصوفة
  وعالقتھ بالفقھ وأصولھ. 

الفقھ  غیر علیھ الغالب كان زمانھ، وإن في أنس بن مالك مذھب فقھاء من باعتباره والشیُخ زروق
 فیھا المتنوعة بما الشرعیة وثقافتھ الواسعة معارفھ مذھب تَُؤھِّلُھ فقیھ فھو مؤلفاتھ، علیھ تدلُّ  كما واإلفتاء
 الذي أنس بن مالك مذھب وفق المطروحة والقضایا الموّجھة، عن المسائل لإلجابة یتصّدى أن الفقھیّة،

 الغالب، وھو المذھب داخل الخالف فروع من المسألة إلیھ تتفّرع وما وتألیفا، تحصیال وتدریسا إلیھ، ینتمي
َي بُمْحتَِسِب العلماء واألولیاء.أخرى، ولذل مذاھبٍ  فروع إلى اإلشارة وربّما وقعت     ك ُسمِّ

والُمستقرئ لُكتُبِھ یرى أنّھ "سلك منھج القصد واإلنصاف والوسطیّة، وقلَّ في زماننا ھذا أْھلُھ، فال  
د قلمھ لبیان عیوب الطُّرق وُمحدثاتھا، رغم أنّھ ھو نفُسھ  طا. وھو الذي جرَّ تجد في الغالب إال ُمفِرطا أو ُمفرِّ
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شیوخ التصّوف حین یُذكر أھُل التصّوف، وفقیھٌ عالٌم، آراؤه فتاوى یُرَجع إلیھا حین یُذَكر العلماء،  شیٌخ من
ب الحاذق، إذ ھو شاھٌد من أھلھا، ویَصُف الدواء وینتقد انتقاد العالم  ُص العلل تشخیص الُمَجرِّ ولذا تراه یَُشخِّ

رفة بالسنّة، مع حرص على الھدایة، وصدٍق في الفقیھ، الذي یَصُدر عن علم واسع، وفقھ بالشریعة، ومع
  . 43النصیحة، في أسلوبٍ یعكس شخصیّة الشیخ زروق، التي امتزج فیھا إخالص التصّوف مع العلم بالشرع"

ونبدأ الحدیث بما كان یبتدئ بھ غالب علماء الغرب اإلسالمي كتبھم ومصنّفاتھم، بالحدیث عن االعتقاد 
خ أحمد زروق الفاسي یعتقد عقیدة أھل السنّة ویقتفي أثرھم، ولذلك فقد بّوأ وصحة التوحید، فلقد كان الشی

العقیدة/علم التوحید مكان الصدارة في شروحھ، التي یُعتبر فیھا أھّم شارح لنصوص العقیدة في القرن التاسع 
لعقیدة؛ ألنّھ ل االھجري وكتبھ أیضا، التي تؤكد مستواه العلمي الرفیع الذي مّكنھ من التألیف والشرح في مجا

كان یرى بأّن أول ما ینبغي للطفل، والمرید السالك أن یتعلمھ ھو العقیدة الصحیحة، ألنّھا أساس في العبادات 
والمعامالت؛ وألّن المرید كالّصبي في أنّھ قابل للتشكیل وباطنھ كالّشمع، لذا ینبغي أن ینشأ على أن یكون 

  .44ةفقیھا صوفیا سنیا یعتقد عقیدة أھل السن
ومن بین آرائھ في القضایا والمسائل العقدیة، والتي یتماھى فیھا مع مذھبھ األشعري طبًعا، نستقرأ 

  بعضا مما جاء في شروحھ بعًضا منھا:
 ففي فصل أصول تحقیقنفي التشبیھ وإثبات التنزیھ، واعتقاد ما ورد في الكتاب والسنة:  -1

ارھم في ذلك، تحقیق االعتقاد، وحفظھ باالحتیاط، وأھم في الصوفیة بكتاب النصیحة الكافیة یقول: "...ومد
ذلك إتّباع أربع: أولھا: طریقة السلف من اعتقاد التنزیھ، ونفي التشبیھ، وذم التعریض؛ لشبھ قبل عرضھا، 
والرجوع إلى ما أشبھ من أصولھ الثابتة بعد التنزیھ. ثم إن تكلموا في وجوه التأویل؛ فمن حیث أنّھ علم 

یقولون في كل مشكل من ذلك ما قالھ مالك في االستواء: اإلستواء معلوم، والكیف غیر معقول، فقط...و
  . 45واإلیمان بھ واجب، والسؤال عنھ بدعة"

والشیخ زروق في ذلك، ال یخرج عن مذھبھ العقدي األشعري؛ ألّن األشاعرة وصفوا طریقة التأویل 
فیھا من مزید اإلیضاح، والردِّ على الخصوم وھي األرجح  بأنھا أعلم وأحكم" لما -وھي طریقة المتأخرین  -

كما قال العالمة الباجوري رحمھ هللا، وأما طریقة السلف وھي التفویض فأسلم لما فیھا من السالمة من تعیین 
. والُموجب لتأویل النصوص عند األشاعرة ھو أنّھا تُشِعر وتُوِھم 46معنى قد یكون غیر مراد هللا تعالى لھ"

  ت الجھة، أو الجسمیّة، أو الصورة، أو الجوارح.إثبا
غا للقول باألدلة العقلیة، وتأویل الشواھد النقلیة،  وإذ یأخذ الشیخ زروق بالتأویل؛ فذلك فیما یجد لھ ُمسوِّ
وإال أمسك، ولجأ إلى التفویض؛ فرأیھ في اإلستواء ینصبُّ على كل ما جاء من المشكالت مثل: الید والفم 

ن والنزول، وما یوحي بالجھة كالقرب والفوقیة، والحلول والكالم والرؤیة، وخلق القرآن، وخلق والقدم والعی
. والشیخ زروق یُقیّد ما تذھب إلیھ العقول بالنصوص الشرعیة؛ حیث:" ال یقبل وضعھ من 47األفعال...إلخ

  .48غیر الشارع البتة، إال أن یكون بیُِّن المعنى، واضُح المبنى..."
انطالقا من عقیدة الشیخ أحمد زروق بعض أقوال الصوفیة مما یُوھم عقیدة الحلول: رأیھ في  -2

السلفیة؛ فإنّھ ینبّھ على ما وقع فیھ بعض الصوفیة، وخاصة أصحاب التصّوف الفلسفي أو اإلشراقي: كابن 
تحاد الفارض، وابن عربي، وابن سبعین، والششتري من غلو؛ كقولھم:" أنا ھو، أنا ھو" مما یُوھم اال

والحلول، ألنّھ ال یجوز ألحد أن یتبعھم فیھ، وال یجوز ألحد أن یسلم لقائلھ حالة سماعھ، وإن ساغ لھ تأویلھ 
  بعد وقوعھ وانقراضھ".
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وھو إذ ینتقد ھذه المقولة عند ھؤالء، فھو ال یَعِدم الموضوعیة؛ فال یذھب لتكفیرھم كحال كثیر مّمن 
أّول لھم، وھو لم یقل: قالوا بالحلول، وإنّما قال: ُرُموا بالحلول، فیقول:" فعل ذلك، بل یلتمس لھم األعذار، ویت

ُرمي جماعة بالقول بالحلول والظھور مع أنّھ كفر، كالحالج والعفیف التلمساني والششتري وابن عربي 
ن حقائق عوابن الفارض وابن سبعین وآخرین، والظنُّ فیھم البراءة مّما ُرموا بھ، ولكن ضاقت علیھم العبارة 

  .49تصریح العلم، فأّدت بظاھرھا ما یُتوھّم أنّھم برآء، ھذا معتقدنا وعند هللا الموعد"
وأما رأیھ، فصریٌح في عدم القول بالحلول، وھو ردّ على من اتّھمھ بالقول بالحلول؛ قال الشیخ زروق: 

. 50ال محالًّ لھ وال قابال لذلك""والمقصود أّن الرب غیر مفتقر لشيء مرّكب منھ وال قائم بھ وال حالٌّ فیھ و
فبیّن الشیخ أّن هللا غیر حاّل في األشیاء وھي غیر حالّة فیھ، وقال أیضا:" ال یصحُّ في وصفھ تعالى أن یكون 
حاالًّ في شيء وال محالًّ لھ، ألّن الحالَّ في الشيء محصور بھ، والمحّل لھ ظرف لوجوده وذلك علیھ تعالى 

  . 51ُمحاٌل"
أما العلو، فمعناه الرفعة لعلو ومعناه، وھل فوق العرش فوقیة حسیة أم معنویة؟: رأیھ في ا -3

والمنزلة، قال الشیخ:" وھو فوق العرش، یعني فوقیة معنویة؛ كما یقال: السلطان فوق الوزیر، والسید فوق 
و یشرح وھعبده، ال حسیة، ألنھا تقتضي المكان المتضمن للحصر الذي ال یجوز علیھ تعالى". وقال أیضا 

قول ابن أبي زید القیرواني:" أنھ فوق عرشھ المجید بذاتھ وھو في كل مكان بعلمھ" یرید فوقیة معنویة، كما 
یقال السلطان فوق الوزیر والمالك فوق المملوك والشریف فوق الدنيء ال ألنھا حسیة، كالسماء فوق األرض 

. قال الشیخ:" وما ذكره 52ھا من النقص والحدوث"وما في معناه النتفاء الجھة في حقھ تعالى لما یلزم علی
الشیخ ھنا نقل عن ابن مجاھد في إجماعاتھ ما ھو أعظم منھ فقال:" وما أجمعوا على إطالقھ أنھ تعالى فوق 
سماواتھ على عرشھ دون أرضھ یرید إطالقا شرعیا؛ ألنھ لم یرد في الشرع أنھ في األرض فلھذا قال: دون 

ثبوت استحالة الجھة علیھ تعالى، مع معرفتھم بفصاحة العرب واتّساعھم في أرضھ، وھذا مع علمھم ب
االستعارات...وبالجملة فإخراجھ عن ظاھره الُمحال واجب، وعذر الشیخ في ذكره واضح، ونقلھ عن السلف 

  . 53قاطع لحّجة المعترض وبا� التوفیق"
قال الشیخ زروق رحمھ هللا:" واإلجماع قولھ في رؤیة هللا تعالى في الدار اآلخرة ال في الدنیا:  -4

على ثبوتھا في الدار اآلخرة، لألحادیث الصحیحة واآلیات الصریحة"، وقال أیضا:" لكن الشارع منع 
وقوعھا في الدنیا، في حدیث الدجال في حدیث مسلم. وإن أحدكم لن یرى ربھ حتى یموت" وحكى القشیري 

  .54ھ...والحدیث نص فال یعدل إلى غیره"قوال بإثبات الوقوع عن األشعري وآخر بنفی
أما رؤیة هللا في المنام، فھو ال یخُرج عن أقوال العلماء في جواز الرؤیة على حسب حال الرائي، 

، قال فیمكن أن یرى اإلنسان ربھ في المنام، ولكن یكون ما رآه لیس ھو الحقیقیة؛ ألّن هللا ال یشبھھ شيء 
ِمیُع البَِصیرُ لَْیَس َكِمْثلِِھ تعالى:  )، فلیس یشبھھ، یمكن أن یكلّمھ ربھ، ویرى 11(الشورى: َشْيٌء َوھَُو السَّ

في النوم أنّھ یكلّمھ ربھ، لكن مھما رأى من الصور، أّي صورة، صورة إنسان أو صورة حیوان فلیست ھي 
قال الشیخ رحمھ هللا:" ، ال شبیھ لھ وال كفء لھ جل وعال، ولذلك هللا جل وعال؛ ألّن هللا ال یشبھھ شيء 

  .55والمحققون على جوازھا في النوم"
اختلف العلماء في مسّمى اإلیمان قولھ في العمل، وھل ھو شرط صحة في اإلیمان أم شرط كمال:  -5

تصدیق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان، وھو قول أھل األثر والحدیث  على عدة أقوال، منھا أنّھ
من السلف، ومنھا قول األشاعرة أنّھا تصدیٌق بالقلب، وھو أصّح من قول الجھمیة بأّن  كاإلمام أحمد وطائفة

اإلیمان ھو مجرد المعرفة، ولذلك فإّن الشیخ زروق یذھب مذھب األشاعرة، فیقول:" والمراد بالعمل إقامة 
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قع لھم من الخالف الشرائع والحدود، فالعمل شرط الكمال لإلیمان ال شرط صحة بإجماع أھل السنة، إال ما و
في تكفیر تارك الصالة وباقي القواعد أّن بعض العلماء قال بالتكفیر بذلك من حیث أنّھ عالمة على خبث 

. ولھ قول آخر یزید فیھ إیضاحا للمسألة، فیقول رحمھ هللا: "العمل شرط 56الباطن ال من حیث ذاتھ فانظره"
، ویظھر 57مذھب أھل الحق أنّھ مؤمن، ویسّمى فاسقًا"كمال...ولو سقط العمل مع ثبوت التصدیق واإلقرار ف

ي تارُكھ فاسقًا.   من كالم الشیخ أّن العمل شرط كمال واجب، ولیس مستحب؛ ألنّھ لو كان مستحبا ما ُسمِّ
ھذه إذا جملة من أقوال الشیخ زروق في العقیدة مفرقة في كتبھ؛ فھو لم یؤلف كتابا مستقال في ھذا 

عقدیة في أغلب كتبھ، وحتى تلك الفقھیة، كرسالة ابن أبي زید القیرواني والتي تحوي  العلم، بل كان لھ آراء
شرحھ  -سوى شرحھ للرسالة للقیرواني-في مقدمتھا موضوع اإلیمان والعقیدة. و"من آثار الشیخ في العقیدة

ھـ، وكذلك 878و 868لـ"المرشدیة" البن تومرت، والتي شرحھا وھو یشتغل بالتدریس بالمغرب ما بین سنة 
الجانب -كعادة علماء المغرب-شرحھ لعقیدة الغزالي، وشرحھ للمقدمة الوغلیسیة والتي تعرضت في مقدمتھا

العقدي، وشرحھ للمقدمة القرطبیة، وشروحھ لحكم ابن عطاء هللا السكندري، والتي یمكن تصنیفھا ضمن 
  .58مجال العقیدة على مذھب أھل العرفان"

الشریعة والحقیقة، فمن أوضح ُكتبھ التي یبیّن فیھا األحكام الشرعیة للُمكلّفین، أما فیما یخص جانب 
ویُجیب عّما أُثیر من مسائل وقضایا تََمّس عبادات النّاس وسلوكھم، وخاصة تلك المسائل المتعلقة بجانب 

لمرید "عدة ا التصّوف والّصوفیة، والتي تحتلُّ مجاال واسعا في قلوب كثیر من المسلمین الیوم، كتابھ:
الصادق"؛ الذي یُعّد من أشمل كتب الشیخ زروق التي تُمثِّل منھجھ، وآراءه وفتاویھ، التي یجمع فیھا بین 

  :59التصّوف والفقھ والتوحید، والذي ذكر فیھ ُجملةً من المسائل واآلراء الفقھیة منھا
فھا الناس إلى صیغ الصالة ، وحكم اإلضافات التي أضاحكم إھداء ثواب األعمال إلى رسول هللا  -1

قال الشیخ زروق رحمھ هللا:" ومنھم من یجعل ذلك لرسول هللا وبعض األوراد األخرى:  على رسول هللا 
 ،وھو من باب ُحْسِن النیة والتقرب لجنابھ الكریم، ولیس الحق في ذلك إال بإتباع سنّتھ، وإكرام قرابتھ ،

أعمالنا، وإنّي ألََرى ذلك إساءة أدٍب معھ، لُمقَابَلَتِِھ بما ال َیصلُح أن ، ألنّھ َغنِيٌّ عن وكثرة الصالة علیھ 
 یُكون صاحبھ مقبوال، فكیف باالعتداد بثوابھ...".

فیقول الشیخ أحمد زروق رحمھ هللا:" تصنیف بعض  وأّما مسألة الزیادات في صیغة الصالة علیھ 
یھا بألفاظ ُمْستَْغَربَة، وأنواع مستنخبة، تَأْلَفُھا نُفُوُس ، بكیفیات یعتمدھا، ویأتي فالناس في الصالة علیھ 

وتتحّرك نُفُوُس  )العاّمة، (وھو أمر حسن من حیث صورتھ، واضح من حیث حقیقتھ، تألفھ نفوس العوام
لّھ كفي الملّة، واألَْولَى بأھل التوّجھ، االقتصار على األلفاظ الواردة عنھ، فإّن الخیر  الغافلین للصالة علیھ 

في اإلتباع، والفتُح الكامل في التقیّد بألفاظھ، فال تَْعِدل بھا شیئا ولو قَلَّْت، فقلیلھا كثیر، ومعناھا كبیر". 
، أو عقیدة ما من العقائد، وكذا البُردة وما في معنى ذلك على 60ویقول:" ومنھ التزام بعضھم قراءة المرشدة

دة، وھو أَْمر ال بأس بھ إن لم یُْعتَقَْد ُسنِّیَتَھُ، أو یَُؤدِّي إلى مخالفة السنّة، ِجھَة الِوْرد، وَجْعلِھ من األُُمور المعتم
كرفع الصوت في المسجد وقت اجتماع الناس فیھ، وقد یُْستَأْنَُس بنَْصب الكرسي لحسان في المسجد یُنَافُِح 

ھ من العبادات العن رسول هللا ُمحقّقة، ویََدْع كل ذلك للعوام جملة ، واألَْولَى بالُمرید االشتغال بما یَُخصُّ
من التزام قراءة  -وحتى في الغرب اإلسالمي كلّھ -وتفصیال. ویْذكر ما اعتاده أھُل الحجاز والیمن ومصر

الفاتحة في كل شيء، فقال الشیخ زروق أّن ھذا األمر ال أصل لھ، وإن ساق قوَل الغزالي في االنتصار وھو 
ْت بھ من الذخائر، بما لو  یَُحثُّ على قراءة السَّْبعِ  المثاني واإلكثار منھا، على ما تضّمنتھ من الفوائد، وُخصَّ

  ُسطَِّر كان فیھ أْوقَاُر الِجمال.
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فأنت تقرأ ھذه اإلجابات الدقیقة والعلمیة، المبنیّة على منھج إصالحي ھادف، ُمرشد للناس إلى تَلَمُّس 
طریقھا، إذ َجَعل الھدایة َغایَتَھُ، وتبصیر الغافلین َمْقِصَده، وإرشاد طریق السنّة وُسلُوك َسبِیلھا، ونبذ البدعة و

، وكیف یتھیُّب كّل أمر ُمبتَدع في الضالّین بُْغیَتَھُ، وكیف التزم فیھا الشیُخ زروق بما جاء في سنة النبي 
  .61الّدین، لكنّھ یرّده بأسلوب حسن لیّن، فال تملك أمامھ إال اإلذعان للحق الذي جاء بھ

ُل الشیخ الحدیث حول مسألة من المسائل حكم التبّرك بزیارة الحي والمیت واالنتفاع بھا:  -2 یُفَصِّ
المنتشرة كثیرا عند أھل التصّوف في المشرق والمغرب، وقد یُْنِكُر علیھم من لیس منھم، ویَْذُكر الشیخ أّن 

ح بفضلة وضوئھ، والتبّرك بما لَمَسھُ، التبّرك بآثار أھل الخیر كالشُّرب من فَْضلَة الرجل الصالح، وا لتََمسُّ
ودخول َمَحلّھ ولباُس ثوبھ وغیرھا، أّن ھذا األمر اْختُلَِف فیھ؛ فقائل بالمنع ألنّھ لیس من عمل الّسلف، وِمن 

، ولم یأتي عنھ نھٌي فیھ، واألصل التأّسي حتى یأتي قائل بالجواز، ألنّھ مّما ثبت العمل بھ في حقھ 
، وقال أكثُر العلماء باستحباب تحنیك الصبّي من استسقى بالعّباس  وقد صحَّ أنَّ عمر  الُمخصِّص،

، وقال 63، ویذكر قول اإلمام الشافعي رحمھ هللا:" قبُر موسى الكاظم التریاق الُمجّرب"62الرجل الصالح
ك بق قول  بره بعد موتھ". ویَذُكراإلمام الغزالي رحمھ هللا:" إّن كل من یجوز التبّرك بھ في حیاتھ یجوز التبرُّ

شیخھ أبو عبد هللا القوري رحمھ هللا:" إذا كانت الّرحمة تنزل عند ذكر الصالحین، فكیف بزیارتھم ومحّل 
اجتماعھم على ربّھم". لكّن الشیخ زروق حین یَْنقُُل رأي شیخھ الّصوفي أبي العباس الحضرمي رحمھ هللا 

ك بزیارة الحي والمیت، واال نتفاع بھا، یَُعقُِّب ذلك بقولھ:" لكن ینبغي أال یُْجَعَل ذلك ُعدَّة وُعْمَدة، في التبرُّ
َحاِل للزیارات،  64لئالّ یَِضیع بھ نظام الحق والحقیقة"، ثم یَْنقُل عن ابن لیون قولھ:" من شأن الفقراء َشدُّ الرِّ

  وقَلَّ َمِن اشتغل بھ فَنَفَْذ".
ُص قَْوِل الشیخ زروق رحمھ هللا حول ُحكم التشبّھ بالصالحین في اللباس واستعمال الُمرقّع:   -3 ُملخَّ

ْبَحة 65ھذه المسألة من لَْبسِ الُمَرقَّعِ من الثیاب والُعكَّاِز، قولھ: "كلُّ تََشبُّھ ال یَْصَحبُھُ عمٌل فلیس  66واتَِّخاِذ السِّ
یكون التََشبُّھُ لجلب فائدة البَتَّة، بل یكون لدفع الضرر في األسفار، وال تصّوف  بِتََشبُّھ، إنَّما ھو تلبیٌس، وال

إال بفقھ". وقال: "وبالُجملة، فاتِّقاُء الشُّرور مطلوب، والتشبُّھ بالّصالحین محبُوٌب، والتّدلیس ال عبرة بھ، وھو 
فَة حتى یَُمیّز، وبا� التوفی ْلِب أو إلظھار الصِّ   ق".ما قُِصَد للجَّ

یقول زروق رحمھ هللا في ھذه المسألة العظیمة، التي َزلَّْت ُحكم القائلین بالحقیقة دون الشریعة:  -4
فة ھذا الّزمان: "الجھل  فیھا أفھام وتََعثََّرْت فیھا أقالم، وأصبحت شعار الُمریدین في أغلب أدبیّات ُمتصوِّ

من مبادئ الزندقة، ومنھ َخَرَجْت الطوائف كلُّھا،  ، ھو67بأصول الطریقة، واعتقاد أّن الشریعة خالف الحقیقة
ُف الجاھل ال َیتََوقَّف في النّفُور من العلم  وفیة، والُمتصوِّ وصار الفُُروِعّي الجامد ال یتوقّف في سبِّ الصُّ

 نوأھلھ، ویَُخالُف ظاھر الشریعة في أمره، ویرى ذلك كماال في َمَحلّھ، حتى نَطََق ناطُق زندقتھ وجھلھ، بأ
قال: ظاھر الشَِّریَعة حرمان، وھذا والعیاذ با� كفٌر وضالٌل، انجّر لھ من جھلھ بالطریقة، واعتقاده الفَرَق 

  بین الحقیقة والشریعة، وھذا ھو األصل الذي بَنَى علیھ المارقون أُُصولَھُم.
ر الشریعة، إالّ ُحبُّھُم ویَْذُكر الشیخ زروق رحمھ هللا أنَّ ما َدَعى ھؤالء لھذا الفصل ونَْبِذِھم لظاھ

ھم ذلك إلحداث أُمور تستمیل القلوب، فیظھر  ْعف عن أسبابھا والقُُصور، فیضطرُّ للّریاسة والظُّھُور، مع الضَّ
ھذا الشخص ویجري على یدیھ خوارق شیطانیة، یَظُنُّھا فُتُوًحا وأسباب ُوُصول، فَیَْنبِذ بھا الفروع واألصول، 

ورھا ووجوھھا ال تُِفیُد المقصود إال بإضافة أمر إلیھا، وما ھو إالّ الجھُل واالنقیاد ویعتقد أّن العبادات في ص
  .68للوھم، وعدم التََثبُِّت والفَْھم
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ُر الشیخ زروق أّن ُمْبتَنَى الطریقة على الشریعة والحقیقة مًعا، فیقول رحمھ هللا:" اِْعلَم أنَّ الفقھ  ویُقَرِّ
الَلَ  ، والفقھ ِة على أحكام هللا، إذ حقیقة التصّوف تَْرِجُع لِصْدِق التوجھ إلى هللا والتصّوف أَخَواِن في الدِّ

ف إال بفقھ، إذ ال تُعلَم أحكام هللا الظاھرة  واألصول شرطٌ فیھ، والَمْشُروط ال یَِصحُّ بدون شرطھ... فال تصوُّ
ف، إذ ال حقیقة للعلم إالّ العمل، وال عمل  ھ، وال ھما إالّ بإیمانإال منھ، وال فقھ إالّ بتصوُّ   .69إالّ بصدق توجُّ

ُرهُ لك تصویًرا ویأتي ُحكم الّسماع واالجتماع:  -5 یذھُب الشیخ زروق في ُحْكم السََّماع َمْذھَبًا، یَُصوِّ
ف، فیقول: "وأكثر ما یَْعتَنِي بھ أھ ُل فیھ القول ویُوِرُد َكالًما ألئّمة التصوُّ  لعلى ِذْكِر آثاره وأضراره، ویُفَصِّ

ھات الباطلین،  البطالة والضالل، فھو مّما تُْسِرُع إلیھ نفوس الجاھلین، وتُولَُع بھ قلوب الغافلین، وتُْؤِثُرهُ توجُّ
ر بھ  ھین، وتتضرَّ وتَقُِف معھ حقائق المجانین، وترتاح إلیھ أسرار المخدوعین، ویَْنقَِطع بھ جھلة الُمتوجِّ

من ُشبَِھ الدِّین التي یَتََعیَّن على من استبرأ لدینھ وعرضھ التَبَُرؤ منھا،  بصائر الُمریدین. وبالُجملة، فالسََّماعُ 
وھو یُْشبِھ الباطل من حیث صورتھ، ولم یختلف الناس في فساده إذا اقترنت بھ أمور فاسدة؛ بحضور نساء 

زماُن الشیخ  -الّزمانوَسَماِعِھنَّ أصوات الّرجال، وحضور اآلالت والشبّان الِحَسان... إّن السََّماع في ھذا 
  ال یقول بھ مسلم، وال یُقتَدى بشیخ یقول بالّسماع وال یعمل بھ. -زروق في القرن التاسع الھجري

ق الشیخ في الّسماع، وحینما یكون الوجد والخواطر مّما ترتاح إلیھ الّنفس ویحتاجھ كّل ُمرید  ویُفرِّ
ُق فیھ الُمرید بین ا لواردات اإللھیة، التي ھي ثمرة الَوْجِد، وبین الطوارق صادق، وذلك بشرط ومیزان یُفَرِّ

الوارُد اإللھي ال یأتي باستدعاء، وال یذھب " :70الشیطانیة، فیأتي على رأي الّشیخ أبو محمد عبد القادر
لسبب، وال یأتي على نمط واحد، وال في وقت واحد، والطّارق الشیطانيُّ بخالف ذلك غالبًا. وھو شرٌح 

  ُر إالّ من ِمْثِل ھذا اإلمام.عجیب ال یَْصدُ 
  خاتمة:

زروق الفاسي  -بعد ھذه الجولة حول موضوع التكامل المعرفي والفتوى في الغرب اإلسالمي
  نَْخلُُص إلى مجموعة من النتائج أھمھا: -أنموذجا

یَتََجلَّى مع ثراُء بالد الغرب اإلسالمي عموما والمغرب ُخصوًصا بُوُجوِد علماء نُظَّار ُمحققین، وھذا ما  -1
  التراث العلمي الماّدي الذي خلّفُوه (المؤلفات)، والتراث المعنوي (التالمیذ).

مولیّة في أخذ العلوم كان َدْیَدُن علماء الغرب اإلسالمي؛ كابن رشد الحفید(ت -2 ھـ) الذي جمع بین 595الشُّ
ھـ) الجامع 899زروق الفاسي(ت الكالم والفقھ والشعر والطب والریاضیات والفلك والفلسفة، والشیخ أحمد

بین" الطریقة والحقیقة"، و"الفقھ" و"الدرس الكالمي" و"السلوك أو التصوف". وعبد الرحمان ابن 
  ، الذي جمع بین التاریخ والتصّوف وعلم االجتماع.م)1406خلدون(ت

و ما بات یُعرف أ -اجتھاداُت علماء الغرب اإلسالمي وفتاواھم في ما یستجدُّ من القضایا والمسائل  -3
  یَعِكس مدى التمكُّن من ناصیة االجتھاد والفتوى. -بالنّوازل

مفھوم التكامل المعرفي من النّاحیة االصطالحیة، مفھوٌم استیعابّي ُمستِغرق لجمیع األدوات المعرفیة  -4
لمنشودة، وھي والمنھجیة والمصادر، واألدوات، والمدارس، والطبائع والوقائع المشھودة، والُمثُل والقیم ا

نِھم  دعوة ضمنیة إلى التحقّق بھذه الّصفات، وُمؤّشر منھجي على ُعلُّو َكْعب علماء الغرب اإلسالمي، وتََمكُّ
  من ناصیة االجتھاد والفتوى.

مفھوُم التكامل المعرفي من الناحیة االصطالحیة، ُمَؤشٌر على أھمیّة الفتوى وخطورتھا، وتنبیھٌ على  -5
كانھا وشروطھا، وفي ھذا القَْدر نفٌي للعبثیة والتالعب بالنّصوص، وغلٌق ُمحكم لباب ضرورة استیفاء أر

  االجتھاد على غیر أھلھ .
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ضرورة اجتماع الُجھود الفردیة للعلماء والفقھاء، لبناء ُرؤیة أكثر عمقا واتّساعا وموضوعیّة حیال نازلة  -6
صات الدقیقة في مختلف العلوم الشرعیة، وھو  وقضیة من القضایا المعاصرة، خصوصا مع عصر التخصُّ

صات في ظل تََعذُّر وجود  ما یستدعي تضافر الجھود لصیاغة الفتوى، والتّعویل على ُمختلَف التخصُّ
الت الجدیدة على مستوى التعلیم بمختلف  الموسوعیة التي درج علیھا سلف األّمة، ال سیّما مع التحوُّ

روع العلم الشرعي من: عقیدة وفقھ وأصول وحدیث ولغة، تخصصاتھ وفروعھ، ومسألة الفصل بین ف
  وصرف العنایة إلى فّن بعینھ.

التأكید على ضرورة تحصیل مبادئ العلوم اإلنسانیة: كاالقتصاد والطب وعلم النفس واالجتماع، ھي  -7
ماعیة التي ھر االجتأدوات تُْسِعُف الفقیھ على الغوص في فقھ الواقع، واْكتِنَاهِ أسرار اإلنسان، وتفسیر الظوا

  تكتنف محیطھ تفسیرا صحیحا.
الفتوى ھي بیان لحكم هللا في الوقائع، وھي حلقة الوصل بین أحكام الشریعة وبین الناس، لذا فالعلم  -8

باألحكام الشرعیة ُمفتقر إلى العلم بأحوال الناس، ألّن تنزیل النّصوص على واقعھا فقھٌ آخر ال بُّد منھ 
الت.الستمراریة الشری   عة اإلسالمیة، وُمواكبتھا للتطّورات والتغیّرات والتحوُّ

مجال الفتوى في اإلطالق العرفي ھو الفقھ بفروعھ المختلفة، ولیس ھذا مانعا من َجَرَیانِھا في العقائد  -9
  واألصول والّسلوك واآلداب العامة.

ائع، تحقیٌق للمقاصد الشرعیة، تكامل المعارف والعلوم الشرعیة وغیرھا وتنزیل األحكام على الوق -10
فالمقاصد والغایات ھي الھدف الذي تسعى إلیھ الفتوى، وال عبرة بفتاوى تَْعِدُم في مضمونھا تحقیَق مقصد 

  جزئي أو كلي.
تكاثر كتب النّوازل باألندلس والمغرب، خصوصا بعد القرن العاشر الھجري، ُمؤّشر على وجود  -11

المغرب اإلسالمي في التعاطي مع مختلف المشاكل االجتماعیة ومواكبة الفتوى، وإبراٌز لجھود علماء 
  التطورات الحاصلة.

تالزم المرجعیة المعرفیة مع الفتوى، فالفتوى تكون في ضوء المرجعیة المعرفیة التي عبّر عنھا عبد  -12
  في نظمھ: )ھـ1040ت(الواحد ابن عاشر

  الجنیــــد السالكفي عقد األشعري وفقھ مالك***وفي طریقة 
وعلیھ، ال اعتبار بالفتاوى التي تخرج عن ھذه الدائرة وال تحترم ُخصوصیّة المغرب اإلسالمي، وما فوضى 
  اإلفتاء إال وسیلة من شأنھا ھَْدم القیم والتاریخ واألعراف السائدة، وھي طریق للتناحر والتدابر واالختالف.

وازل، أمثال: یحیى بن یحیى اللیثي، وزیاد بن عبد الرحمن عنایة علماء المذھب المالكي بفقھ الن -13
، وعبد الرحمن بن دینار، وأخیھ عیسى بن دینار وأبنائھم ھـ)199(تالمعروف بشبطون، والغازي بن قیس

  وحفدتھم، الذین توارثوا الّریاسة والفقھ في األندلس ِحقبًا متعددة.
قھ والسلوك والعقائد، وإسھامھ في كلٍّ منھا: تألیفًا وشرًحا خدمةُ الشیخ زروق للمرجعیّة المغربیة في الف -14

  وتعلیقًا .
ُمؤشر التكامل المعرفي عند الشیخ زروق الفاسي وتألیفھ في مختلف فروع العلوم الشرعیة وأصولھا  -15
  ). الفقھ والعقائد والتصوف(
ب، وھو مؤّشر یُؤكِّ  -16 ده انتقاُده لمسالك الطرق موضوعیة الشیخ زروق الفاسي وبُْعِده عن التعصُّ

ونقد انحرافاتھم والتنبیھ على خطر مزالقھم، وال عجب  -رغم أنّھ یَُعدُّ رأسا من ُرؤوس الّصوفیة -الصوفیة
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في ذلك فقد حاز الشیخ زروق الفاسي لقب (ُمحتسب العلماء)، والِحسبة ھي األمر بالمعروف والنھي عن 
  عاملین، الوارثین لمیراث النبوة.المنكر، وھو َدیَدن العلماء العارفین ال

إسھاُم الشیخ زروق الفاسي في الفتوى ببالد المغرب اإلسالمي، ومنھا فتواه في ُحكم إھداء ثواب  -17
، وفتواه في ُحكم التبّرك بزیارة الحي والمیت واالنتفاع بھا، وفتواه في ُحكم األعمال إلى رسول هللا 

أیضا مال المرقّع، وفتواه في القائلین بالفصل بین الحقیقة والشریعة، والتشبُّھ بالصالحین في اللباس واستع
فتواه في السَّماع والمواجید، إلى جانب آرائھ العقدیة الكثیرة، وھي فتاوى تُْنبُِئ عن ُعلّو كعبھ، وعمق 

ه أكیدفھمھ، وإدراكھ لواقعھ وعصره، ونظره المقاصدي الذي یجعل حفظ الدین وأحكامھ ُمقدما وُمقدسا، وت
، وفي ھذا تأكید على ُخصوصیّة في فتاویھ على العمل بأحكام الشریعة اإلسالمیة وإتباع سنة المصطفى 

  مدرسة المغرب السنیة، التي تجنح إلى الّسلوك وتُؤّكد على االعتدال والوسطیّة.
 قائمة المصادر والمراجع:

أعیان علماء المذھب، تحق: مأمون بن محي  ، الدیباج المذھب في معرفة)ھـ(799ابن فرحون إبراھیم بن علي  -1
 م1996، 1الدین الجنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ھـ)، ھدي الساري مقدمة فتح الباري، تحق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، 852ابن حجر العسقالني( -2
 .ھـ1379، 1بیروت، ط

ن، تحق: مشھور بن حسن، دار ابن الجوزي، المملكة ھـ)، إعالم الموقعین عن رب العالمی751ابن قیم الجوزیة ( -3
 .ھـ1423، 1العربیة السعودیة، ط

، تقدیم: عبد الحمید عبد هللا الھرامة، منشورات كلیة الدعوة نیل االبتھاج بتطریز الدیباج ،أحمد بابا التنبكتي -4
 م.1989-ھـ1398، 1اإلسالمیة، طرابلس، ط

ي ذكر من حل من األعالم مدینة فاس، دار المنصور للطباعة جذوة االقتباس ف ،أحمد بن قاضي المكناسي -5
 ھـ.1309والوراقة، الرباط، الط، 

ھـ)، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تحق: عبد العظیم 770أحمد بن محمد الفیومي ثم الحموي( -6
 ، د.ت.2الشناوي، دار المعارف، القاھرة، ط

  م.2004-ھـ1424، 1قواعد التصوف، ضبط: محمود بیروتي، دار البیروتي، سوریا، ط ،ھـ)899(أحمد زروق -7
، 1لبنان، ط -عدة المرید الصادق، تحق: الصادق الغریاني، دار ابن حزم، بیروت ،ھـ)899(أحمد زروق -8

 .م2006-ھـ1427
، 1والتوزیع، مصر، ط شرح عقیدة اإلمام الغزالي، تحق: محمد عبد القادر نصار، دار الكرز للنشرأحمد زروق،  -9

 .م2007
، 1، طلبنان–أحمد زروق، شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، تحق: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت   -10

 .1م، مج2006
أحمد متفكر، من أعالم الفتوى بمراكش عبر العصور، مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال، مراكش،   -11

 م.2013، 1ط
 -العلمیة، بیروت طبقات الشاذلیة الكبرى، تحقیق: مرسي محمد علي، دار الكتب ،بن محمد الفاسيالحسن   -12

 م.2005-ھـ1426، 2لبنان، ط
ھـ)، المفردات في غریب القرآن، تحق: محمد سید كیالني، دار 502( الراغب األصفھانيالحسین بن محمد   -13

 ..ط، د.تد لبنان، -المعرفة، بیروت
  م2002، 15الدمشقي، األعالم، دار العلم للمالیین، لبنان، ط  خیر الدین الزركلي  -14
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 لبنان، د.ط، د.ت.   -الضوء الالمع، دار مكتبة الحیاة، بیروت ،شمس الدین السخاوي  -16
 م. 2004، 2لبنان، ط -أعالم لیبیا، دار المداد اإلسالمي، بیروت، الطاھر أحمد الزاوي  -17
فھرس الفھارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت، تحق: إحسان عباس،  ،عبد الحي الكتاني  -18

 م.1982-ھـ1402، 2وت، طدار الغرب اإلسالمي، بیر
 م.2001، 1لبنان، ط -، دار الفكر، بیروتھـ)، تلبیس إبلیس592ابن الجوزي(عبد الرحمن   -19
 م.1995-ھـ1317ط، د.الرسالة القشیریة، دار المعارف، القاھرة،  ،ھـ)465( عبد الكریم القشیري  -20
معالم التكامل المعرفي عند المحدثین، الندوة الدولیة للتكامل المعرفي بین العلوم اإلسالمیة،  ،عبد الكریم عكیوي  -21

  م.2009مؤسسة دار الحدیث الحسنیة، جامعة القرویین، المغرب، 
ھـ)، سنن الدارمي، تحق: حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة 255(عبد هللا الدارمي  -22

 م.2000 -ھـ 1412، 1ط ة السعودیة،العربی
، دار الغرب  ، تاریخ علماء األندلس، تحق: بشار عواد معروف)ھـ403( ابن الفرضيعبد هللا بن محمد   -23

  .م 2008 ،1اإلسالمي، تونس، ط
، 1لبنان، ط -ذكریات مشاھیر رجال المغرب في العلم واألدب والسیاسة، دار ابن حزم، بیروت ،عبد هللا كنون  -24

 ھـ.1430
 ھـ.1380، 2ط .ن، طنجة،دالنبوغ المغربي،  ،عبد هللا كنون  -25
المعجب في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح األندلس إلى آخر عصر الموحدین،  ،عبد الواحد المراكشي  -26

 م.2006-ھـ 1426، 1بیروت، ط -تحق: الدكتور صالح الدین الھواري، المكتبة العصریة، صیدا
محمد، إعداد المفتي المعاصر: مالیزیا أنموذجا، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الفتوى عثمان محمد عثمان   -27

 ھـ.21/01/1435-20واستشراف المستقبل، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بالقصیم، 
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، 1تحق: إبراھیم األبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط ھـ)، التعریفات،816علي بن محمد الجرجاني( -30

 ھـ.1405
مقدمات في المنھجیة اإلسالمیة، المعھد العالمي للفكر  المعرفي،منھجیة التكامل  ،فتحي حسن ملكاوي  -31

 م. 2011، 1اإلسالمي، فرجینیا، ط
 م.2014-ھـ1435، 1لبنان، ط -صناعة الفتوى في القضایا المعاصرة، دار ابن حزم، بیروت ،قطب الریسوني  -32
 .م2005-ھـ1426، 1ر، دمشق، طحیاة الحیوان الكبرى، تحق: إبراھیم صالح، دار البشائ ،كمال الدین الدمیري  -33
 م.1970، 2مالك حیاتھ وعصره وآراؤه وفقھھ، دار الفكر العربي، القاھرة، ط، محمد أبو زھرة  -34
  ھـ.1414، 3ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط711محمد بن منظور(  -35
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-ھـ1413، 1نیل األوطار، تحق: عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط ،محمد بن علي الشوكاني -40
  .م1993

المحیط، تحق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، القاموس ، )ھـ817(محمد بن یعقوب الفیروز آبادي   -41
 م.2005-ھـ1426، 8لبنان، ط –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 م.1988، 1، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، دار الفكر، سوریا، طھـ)676(یحي بن شرف النووي  -42
 م.1993، 1ط كتب اإلسالمي،من ھدي اإلسالم فتاوى معاصرة، الم ،یوسف القرضاوي  -43
ذي الحجة  18ندوة وطنیة في موضوع: "فقھ النوازل في الغرب اإلسالمي، تاریخا ومنھجا" یوم األربعاء   -44

م. شعبة الدراسات اإلسالمیة ووحدة الدراسات المنھجیة الشرعیة في الغرب 2001مارس  14ھـ / 1421
 ابن طفیل، بقنیطرة المغرب األقصى.اإلسالمي، بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة 

 الھوامش:

مقدمات في المنھجیة اإلسالمیة، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي،  انظر: فتحي حسن ملكاوي، منھجیة التكامل المعرفي، -1
 وما بعدھا. 26م، ص 2011، 1فرجینیا، ط

، لعظیم الشناويھـ)، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تحق: عبد ا770أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي( -2
  . 541، ص2، د.ت، مادة كمل، ج2دار المعارف، القاھرة، ط

  . 598، ص11ھـ، ج1414، 3ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط711محمد بن مكرم بن منظور( -3
القاموس المحیط، تحق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة ، )ھـ817(محمد بن یعقوب الفیروز آبادي -4

  1080م، مادة عرف، ص2005-ھـ1426، 8لبنان، ط –الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  9/236لسان العرب، م.س: مادة عرف، ابن منظور،  -5
ھـ)، المفردات في غریب القرآن، تحق: محمد سید كیالني، دار المعرفة، 502الراغب األصفھاني(الحسین بن محمد  -6

 331ص  لبنان، د.ط، د.ت،  -بیروت
ھـ، ص 1405، 1تحق: إبراھیم األبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط ھـ)، التعریفات،816علي بن محمد الجرجاني( -7

283.  
 .15فتحي ملكاوي، منھجیة التكامل المعرفي، م.س، ص -8
  .16 -15فتحي ملكاوي، م.ن، ص  -9

الندوة الدولیة للتكامل المعرفي بین العلوم اإلسالمیة، مؤسسة عبد الكریم عكیوي، معالم التكامل المعرفي عند المحدثین،  -10
 .193م، ص2009دار الحدیث الحسنیة، جامعة القرویین، المغرب، 

 .351م، ص 2014-ھـ1435، 1لبنان، ط -قطب الریسوني، صناعة الفتوى في القضایا المعاصرة، دار ابن حزم، بیروت -11
م، ص 1940-ھـ1358، 1سالة، تحق: أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، ط، الر)ھـ204(محمد بن إدریس الشافعي  -12

511. 
ھـ)، سنن الدارمي، تحق: حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، 255(عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي -13

فیھا من الشدة / الحدیث المقدمة / باب الفتیا وما ، 258، ص1م، ج2000-ھـ1412، 1ط المملكة العربیة السعودیة،
  .159رقم:

  .14-13م، ص 1988، 1، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، دار الفكر، سوریا، طھـ)676(یحي بن شرف النووي  -14
  .15/148ابن منظور، لسان العرب، م.س،  -15
، 1دار المعرفة، بیروت، طھـ)، ھدي الساري مقدمة فتح الباري، تحق: محمد فؤاد عبد الباقي، 852ابن حجر العسقالني ( -16

  .174ھـ، ص 1379
  .24، ص1م، ج1993، 1یوسف القرضاوي، من ھدي اإلسالم فتاوى معاصرة، المكتب اإلسالمي، ط -17
  .26قطب الریسوني، صناعة الفتوى في القضایا المعاصرة، م.س، ص  -18
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ن حسن، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة ھـ)، إعالم الموقعین عن رب العالمین، تحق: مشھور ب751ابن قیم الجوزیة ( -19

  .17، ص2ھـ، ج1423، 1السعودیة، ط
اصطبغ فقھ النوازل في الغرب اإلسالمي بصبغة المذھب الذي یتمذھب بھ ھذا الصقع من أصقاع اإلسالم، وھو المذھب  -20

و ھما لصیقان بواقع الناس و المالكي، الذي یتوسع في أصلین یعدان من أھم أصولھ: المصالح المرسلة، و سد الذرائع، 
أستاذا الفقھ و أصولھ بكلیة أصول الدین بمدینة تطوان بالمغرب)، ندوة وطنیة في موضوع: (تطور الحیاة، توفیق الغلبزوري:

م. شعبة 2001مارس  14ھـ / 1421ذي الحجة  18"فقھ النوازل في الغرب اإلسالمي، تاریخا و منھجا" یوم األربعاء 
الشرعیة في الغرب اإلسالمي، بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة ابن  میة ووحدة الدراسات المنھجیة الدراسات اإلسال

  طفیل، بقنیطرة المغرب األقصى.
م، جامعة ابن طفیل، القنیطرة، المغرب، 2001ندوة فقھ النوازل في الغرب اإلسالمي تاریخا ومنھجا، المنعقد في مارس  21

  30/08/2019، یوم www.islamweb.netالموقع اإللكتروني 
  .47م، ص1970، 2محمد أبو زھرة، مالك حیاتھ وعصره وآراؤه وفقھھ، دار الفكر العربي، القاھرة، ط 22
  .47محمد أبو زھرة، م.ن، ص 23
  .2عبد الواحد بن عاشر، المرشد المعین على الضروري من الدین،  دار القاھرة للطباعة، مصر، الط، د.ت، ص 24
 -املالتي األصل فیھا التك–ولذلك حذَّر ابن الجوزي وشنَّع على المفتي الذي انتسب للفقھ وأھمل باقي العلوم اإلسالمیة  25

الفقھ وحده علم الشرع لیس ثمَّ غیُره، فإن ُذِكر لھم ُمحّدث قالوا ذاك ال یفھم شیئا فقال :" ومن ذلك أّن إبلیس لبََّس علیھم بأّن 
وینسون أّن الحدیث ھو األصل، فإن ُذكر لھم كالم یلین بھ القلب قالوا ھذا كالم الُوعَّاظ ومن ذلك إقدامھم على الفتوى وما 

، ابن الجوزي، تلبیس إبلیس (فوا في المشكالت كان أولى"، بلغوا مرتبتھا وربما أفتوا بواقعاتھم المخالفة للنصوص ولو توق
 ).108م، ص 2001، 1لبنان، ط -دار الفكر، بیروت

ابن الفرضي، (رحل الغازي إلى المشرق، فسمع الموطأ من مالك، وسمع من ابن أبي ذئب وعبد الملك بن جریج واألوزاعي  26
، ذكر أبو عمرو )203م، ص 2008، 1غرب اإلسالمي، تونس، طتاریخ علماء األندلس، تحق: بشار عواد معروف ، دار ال

ابن فرحون، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، (الداني أنھ أول من أدخل موطأ مالك وقراءة نافع إلى األندلس
 ).33م، ص1996، 1تحق: مأمون بن محي الدین الجنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ھـ)، المعجب في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح األندلس إلى آخر عصر الموحدین، 647( راكشيعبد الواحد الم -27
 .130م، ص2006-ھـ 1426، 1بیروت، ط -تحق: الدكتور صالح الدین الھواري، المكتبة العصریة، صیدا

ُدون یتزعمونھ، وال أمام یرى عبد هللا كنون أن المذھب المالكي لم ینھزم ُمطلقا أمام الدعوة إلى االجتھاد  -28 التي كان الُمَوحِّ
عبد ( المذھب الظاھري الذي نشط نشاطا كبیرا في ھذا العصر. وذلك برغم الحملة المنظمة من رجال الدولة للقضاء علیھ...
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كیف ال وھو یُعلن ھذه النیة في رّده على المبتدعة من الّصوفیة في كتابھ "عدة المرید الصادق"، فیقول:" إنّھ لم یقصد  -61
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 یرید الحق، ومن قصده لغیر ذلك، فا� حسیبھ، ومتولي االنتقام منھ".
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 .123و  14/122الّصالحین، فإن لم یكن حاضرا عند المولود ُحِمل إلیھ. شرح صحیح مسلم 
 .432م، ص2005-ھـ1426، 1ر، دمشق، طكمال الدین الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، تحق: إبراھیم صالح، دار البشائ -63
، 3، الزركلي، األعالم، م.س، ج)ھـ750ت (ھو سعد بن أحمد التجیبي، من علماء األندلس، لھ أكثر من مائة مصنف،  -64

  . 133ص
الشعار في ذاتھ للعالم، أو ألي صاحب مھنة ال ضیر فیھ، لما یؤدي إلیھ من احترام حاملھ، لكن تمییز اإلنسان نفسھ بما  -65

ھرة وتعلُّق العاّمة، ولیس خرق الثوب عمدا وترقیعھ ُسنّة، بل  یدّل على صالحھ، كالُعّكاز ومرقّع الثیاب قد یكون َمدعاة للشُّ
لمال، أّما ترقیعھ عند الحاجة تواضعا فھو من عمل الّسلف، ولذا قال زروق في قواعد التصوف: ھو إفساد للثوب، وإتالٌف ل
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یا معشر النّساء اعقدن قال: " من حدیث بسیرة بنت یاسر عن النبّي  5/521مسؤوالت مستنطقات...". أخرجھ الترمذي 
: أخرجھ أحمد والحاكم وصّحح السیوطي 2/353باألنامل، فإنّھن مسؤوالت مستنطقات". قال الشوكاني في نیل األوطار 

  إسناده.
الشریعة ھي العمل بالكتاب والسنة والحقیقة مشاھدة الربوبیة ورؤیتھا بالقلب، وكالھما مقید باآلخر. انظر: عبد الكریم بن  -67

 .44ص م، 1995-ھـ1317، ھـ)، الرسالة القشیریة، دار المعارف، القاھرة، د.ط465لملك القشیري (عبد ا
  .47أحمد زروق، عدة المرید الصادق، م.س، ص  -68
 .52أحمد زروق، م.ن، ص -69
أعالم النبالء، الذھبي، سیر (ھـ،  561أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجبلي الحنبلي، شیخ بغداد العالم الصالح ت  -70

  . )439، ص20م، ج1985، 3تحق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط



  256 – 219ص:  -، ص 2022 ��ان، 31، ا��د: 22، ا����: ا
	��ء ����
 2406-2588 ا�����و�
: ا��و�
 ا������   4350-1112 ا��و�
: ا������

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

219  

  ا��5'�- 12 ا4رض 12 ز�- ا�'�رو.� �- ,+ل ا�(&آن ا�'&%$: درا"� ��!� ��
 Empowerment on Earth in the Time of Corona through the Holy 

Qur’an: An Objective Study 
  

 �V&مد/ �W�   
 �����سا ��د" ،$�   ا��+�ب ا�()%�� �'��&�� وا���%

mh.lafram@gmail.com  

  
X%ر�Y :ر"�ل
  28/02/2022 :ا�(�Zل �Yر%X   01/01/2021 ا

  

   :ا���[\
��AB%ن ��?<�= ذ�; أي 8()%د  C �(أ� ��D ،�(� د%E%ا رض ا�� 
��%�%ن ��?<= ا�����$ " $��'Hإن ا��
 ،=?���KL�م & C �E%أن ا� ��MN ��O��. و��$ ا�?<�<� ا���ر�P�>'N �E%ا� =>?N 
"��ي أو HR�ي، إذ �Q�K%ن "

�ب ھAه ا��D 
�Xوط "[ن ا�%E� \��]�Z 8$ أYR ا��?<=، "������$ ا��%E%د �X8وط &�%"� 8<�8�ت N<%د إ��U، و"
 ���^Qت ا��"%N _�8 د%E%ا� `Q& =>?N �H�N وف�bا� `Q& ا�<�ر. وإن 
" �Z[N ن�
 ا�^8" �Z[ا�� 
cQ�دون أن 
 ��^N �E%ا� =>?N �������، "[ن إ�8Qا� 
" ��رھ�. وا��H'�%ن �X�Q%ن ا��%م ظ�و"� �e f8%ع �8ض ا��%رو��h�\C

%�'Hا�� Y�E %� �(i�" يAا� j'Oوج 8$ ا���O'� ��>�BKN ت�"�LN _إ� �('�%?Nرھ� و��� و���cN أ"�%KN _'E ن
 

 N?<= ا�%A(� �Eه ا f8 ،�8 ��ن ا��?<= &�%"� ا��Xوط ا��" l8أ 
KQ� m��U�%X�Q. وN?<= ا�����$ "
 ا���ر

%'� �L�O8 Y�i[�& nc�Eا ،���b� :_ا و� :$�N%KZ 
" �N ع%o%ول ا���cNو .Uإ�� YھMN?ا� 
P�
، fo ا�%&��
 n'+Xوا� ،��>�BKN :����h؛ وا�UN�Q��)8 أ"�اد �"�>rو ،
8l\ا� fا�%ا� �i%LZو ،fP��ن 8�ى ��r[Nه "
 f��R ا�%��BNو
 �
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 ا رض؛ �LE ا��%رو�
Abstract:  

 Muslims yearn to achieve empowerment in the land promised to them, but they do not make 
any intellectual or physical effort to achieve this, as they aspire to fulfill the promise 
automatically. But the historical fact confirms that the promise does not clash with truth, so the 
promised empowerment is conditional on the availability of introductions that lead to it, and in 
the absence of these conditions, the promise will be delayed in order to fulfill it, without the 
delay in time being a delay in fate. And that some circumstances facilitate the fulfillment of 
some promises once there is the will to invest them.  

And Muslims are living conditions today with the spread of Corona disease in the world, the 
possibility of fulfilling the promise increases the chances if Muslims work to develop and 
develop their ideas and turn them into practical actions to get out of the backwardness they live 
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in. And the achievement of empowerment in history gives hope for the fulfillment of the 
promise of this nation, with the century of verification that the conditions that qualify it are met. 
The subject was dealt with in two steps: the first: a theory, which took care of a brief rooting of 
the current epidemiological situation, and to show the extent of its impact on all facts, especially 
the Islamic reality, and the culture of members of its communities; The second: applied, and I 
was preoccupied with detailing this reality, and presenting it to the contents of the Holy Qur’an 
in order to find out its portrayal of the two actions of empowerment and succession; This helps 
in being able to conclude a conclusion that will be able to link between the criteria for evaluating 
this reality and identifying the indicators that reflect it, and with the theory of the Qur’an in 
empowerment; Then he arrives at underlining the recommendations of Kina with accurate 
guidance on how to return to God by returning to the gifts of the Qur’an in a sound way, and 
showing its instructions in reforming the individual, the group and society, and the transfer of 
Muslims from the position of dependence and betrayal to the rank of freedom and liberation, 
rather excellence and production.. 
Key words: Empowerment on Earth; Coronavirus Era; The reality of Muslims; objective 
Quranic theory. 
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'Qر 'ا��i _�� ،�(�'E ول�َKَNو ،�
t?8 U�>BN%ظE��  ا �%ھ��.   �'، ا��%م، �<%ل �%�� "�E%ن و
��_، و�o$ : �"ارإc'�ل ا�QN Uc8 YZ��& Cإ ��+�� C ط�اد�& UKBv� �8�b� U� foا��%ن و =��Z إن


 ا رض �'��t ا��
 أ\'�n ��ب " $������& �E%ن ا���" ،���Qا ا�Aھ 
�ن "H� � $ا����� �c\ n���م �bcا ا�Aھ
Aا� ¡�
 ا�<�ن ا�?�" ��'Hا �8 ا�� ��E 
" �Q& =>?�� �� �E%ا ا�A؛ ��$ ھ$����Qا�
" UN�b?� ¢�Q� ي 

 j'Oا ا��Aھ Y؟ وھUوط�e nt'ON ه أم�Eو jََّ'ON $ا����� Y(" ،م���o=، وN ،j'ON^داد N f8 UN�e%ا�
 ا 

 ز8$ و&�ء �oَّ= ا رض ��E $E ¦N�م ")ِ� \U>>?N $c؟ " ،���Qا� Y� UQ8و ،
8l\ا� ���Qو�%ع ا� Yوھ

�ه أنcDِ ن�� ���t 8$ أرض  �Zى، �Y�t &]ن ��"Q'� UQ%دة إ�_ ر&E  U'_ ا�tc%س، و�� �Q� &�<�ور أ��، 8)�
��؟ وھf�K�H�\ Y ا��H'� أن ���h�H ظ�وف ھAا ا�%&�ء �R $8 8$ ا��%ن Uc ِّ������H� 8$ ا�Q%ن وا�<%ة ��_ 
���؟ Qا� _'E UN�)�c8و U�"�>rو UNر�vه و���" ���QN $8 $�����UN وR��د �c�� UHt� _'E¦ ا�����ECا YR8$ أ


 ا رض؟ وھY \�?<= و" $������& U� هللا �E  
�؛ &Y ھ% �e �bا.ا,��5ر QK� Y(H��& ª�� ،ع%o%8 أو أي ،����ر cE%ان  ي درا\� أو 8<��Zإن ا :

 �� ،��(8 ��]AZا و�� Uإ� Y& .ه�Q&ء ذ�; و�crو��_ أ Y& ،ع%o%ز ا����ض ط%�R Y�ا 8$ ا��YB� ���t إ�(O8
�رات ا��BQ8$ ا� ���E $�& دد��� UB��i YQ)�� أو cت 8$ ھ�oا��Eض ا��t� Ucو�� ،�B\�c8 ���اھ �� 


" :U�\ا وAن ھ�� ���¡ �)Aه ا��را\� cE%ا�Bس "<� ا���ح ا���ك. وE'_ ھAا ا \cا��5'�- ھ f)WY ��.�'1 2إ�

 ا رض، 12 ز�- ا�'�رو.�ا4رض " $����'� YھMN 
�Cت ا�����Cا j'�O�� �E�َX8ُ ان%cQا ا�Aن ھ�"؛ و�

�8���� ا�?�وث، �YB ا"��اض ا�?��¡ �e $Eوط ا��?<=، $8 ]& 
X� ��ن cE%ا�� Uأ� �R $8)� أو�_؛ ��
��N ت��'H8 $8 ع%o%ا ا��Aول ھ�cN 
��ون "�Qا� ='Kا� ��� ='Kc���® ا��را\� �� i أي أن ،����r �(Rh Y
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 '��Aوث 'ا���?� ��N8%ا �i�" �
 �eوط �(® N%"�ھ� �YB ا�%�%ع؛ &Y ا��%o%ع ا"��ض أن ز8$ ا��%رو�"
 ،���Qا� �('h8 ف�E أن =BH� �� �?P�R وث�� 
" Yh�N ي%� f"ا�& n��وا�Q%دة إ�_ هللا، و�% أن ھAه ا�Q%دة �

��¡ أBول ا��� ،��r $8ن. و��8�ن أ�� أن ��t إ�_ أي �8]& �Q��. ��Q& Uc� إذ �� E�X8 ع%o%ك ا�����ن 
 �Dر �(c�� ،¯cا ا�Aن ھ%�v8 _إ� YL�� 
�f8 Y8 ا��%o%ع �BN$ أن ا��را\� ا�n>'K 8$ ا�c¯ ا�<�آ�Qا��
 �bcا� n8أن ا��را\� را �َ�َ���ً E'_ ا�<�آن. �� fا�%ا� YQ)N و�� fا�%ا� _'E ���� 
ذ�; n'QR ا�c¯ ا�<�آ�

E%o%8' ة�b� 
�، وذ�; &(YQ ا�c¯ ا�<�آ�
 أ��h إ�_ ھAا ا�c¯ ا�<�آ��E%o%8 ا��HtN _cB�N أي أن ،'��
��¡ ر&w ا�����$ "
 ا رض &���%ل ا�<�آن، Bأن ا� ��� .��(t���& �(tا� w&�� ¦(c8 %م، وھ�� 8$ ا ")&��

�\® �B%ل ا�cQ%ان ا�Aي �N و\� ا��را\cن 8$ ا����م، �Aا �Qا� U�%��8 
 ���Lا �U 8$ أي ")� �(YQ ا�����$ "
 .U&  

�b2ا  : أھ
   .ا��E jX$ �<�<� ا����C ا���lKiC ا�<�آ��� ��t)%م ا�����$ -1
2- ���H)ا�<%ة ا� YB� ������   .إ&�از ���م ا�����$ E'_ ا�<%ة ا�
  ا�\)�م "
 ��BN$ أن ا�����$ �±�8 ا�\��8l ��8$ أ&�ا.  -3

�b���� ا�<�آن : أھ��� �Eو =>?N �����¡ E$ إ�8�?'� �i�" ²��� ،�إن ھAا ا�^8$، ز8$ ا��%رو�
 Y& ،�(�'E اء��ECا Cو $��Z³ا _'E �(K'HN ;ذ� 
cQ�
 ا رض، دون أن " $������& �c8M�8 ا��±� ��ا���

�ل)8 
" �i%LZت، وC��در E'_ ا�&�اع "
 �Y ا��(� �'Hد ا���tأن ا� n�Brأ ،��Bة ذھ��" ���E ا� إ�)cL
�ون 8$ أ�H?N YR$ ا�%��Qo ا�+Aا��P، و��i%LZُ ھAا Qوا�� Yiا���%ا Y�Qا� _'E UNو��ر ،��RlQا�
�. و�jX ھAا (Htc& �'+Xc8 ا��ول Y�" ،�8 ه اAھ �o ��Rر�Oوا� ��'Zا�8ات ا��اM8$ ا�� Y'>� Uا�^8$' أ�'

�. "�اھ��c ا�(c8 ���Q² ا�v"ا��ول، و Y� �>�>� ،ءlBوس، ا���tا� $���N �i�"ة، و&<%ة، و�o��%o%ع �
�ھ�ة؟ e و�'%ب ،��Lc8 8$ آذان Yو8(�®؟ وھ UB�c8 $8 Y(" ،��N��8 8%اl\هللا �±�8 ا�    

�b�be� وري�v8$ ا� Y& ،�'E��ء درا\� "cB� �و��� ووا� ¦(c�& اد�t�\C8$ ا����$ ا ª�� Uإ� :
 
"�Qا�� YZر ا���ا�
 إط" ،Y8��ھ¦ ��_ ��%ن &���<�رة ا��Oوج &�L%ر ��8c8$ ا�� �'�R $�& ا��^ج

�\® �'%ا�f ا��c8 ر%L�& وج�O'� �R�
. و��bا  ھ��� ا��%o%ع، وراھU��c، وا�?�'Qوا� 
)(cوا���Q ،¢

، ��Q& Y�tض E%o%8و ،ª��)�8 Y�Q� ص%'O'� ،�Nو�t�8 ®Hc& وإن ،�����ھ¦ ا��c����د &)c�\Cا �N U�]"
 ،f��)وا�� �E��ء �'�tد وا�(�cBا� 
�� ا�<�آ��� "�bc��
 وإدراك &Eغ و%'B� ة�E�Hا�� 
" jQH�LN%ر 

 :fح ا�%ا�liوإ  
1- 1'�'V5ا� ibeا�� _'E ���Q� ¦(c8 %وھ : ��'�E;��tN لlZ $8 ص%Lcاء ا����(N��Kا� Y8[Nو ،�> 

Q8 ج�� إ��(�lZ $8 ��� 
�ا��(��� �(NC%��8و)ع ا�����$.  .)1%o%�� no�QN 
و8� أ��h ا�Lc%ص ا�<�آ��� ا��
�<�أه  $�� UHtc& UNذا jX�� 
�ك در��ا، &Y إن ا�c¯ ا�<�آ�R ��cھA& وردت 

 ا����Q�'� ��<%د� $� ;ُ��tوا��

N l" ،��'\ ®'>& .U�" `��c  
2- 1���W5ا� ibeا�� �� ا��را\�، ��(N���Eا 
�ت ا��?'KLھ�� وا���tاءة ا���� 
" jQ\أ ¦(c8 %وھ :


" �H��o%8 C%ع ا��را\�،�X�'� �c'� أ"Yv �'%ل ��8 إ�_ا�%i%ل  &��E��N ا�E;��t�¡�� ،  �bc'_ ا� د
 �)��Q�� �B\�cص ا��%Lcاض ا��Q�\وا ،UN��c& ;��tNو ،fا�%ا� 
"،UNا�+r �\و UtQo Eإ �r دة�ا�����® 

 �r ،��E�Xص ا�%Lcا� f8 رض�Q�� C ��& fا ا�%ا�A(� ��%>N ����Q8ت 8?�دة، و��KQ8 ="و fا ا�%ا�Aھ



 �V&م /د�W�  
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��&�r ��E�eھ%. و  ®\�c� ¦(c8،��E�Xم ا�%'Qمو ا�%>�،$�BَN ��� ،  :_'E1- ��Ht2و ،ا��- �>c3و ،ا�- 
�طBc�\Cھا�cه ا��Aھ YZا��& 
�%� ��ول ھAا ا��%o%ع، �8cN 
" ¦.  

��8$ ا��ibe ا�Ze5"kط1 -3v8 Y�'?N لlZ $8 ،$وط ا������e ط�Bc�\ا 
" jQ\أ ¦(c8 %وھ :
� أو &Q�ه. (c8 fا ا�%ا�Aن 8�ى ��ب ھ��BNو ،�t��Xص ا�<�آ��� ا�%Lcا�  

4- 1l5(&ا"kا ibeا��$����'� �B\�cص ا�<�آ��� ا��%Lcا� f��)N 
�Aا و : وھ% ا��c)¦ ا�Aي أ\)� "

 ا�Aي NاAح ا�lL8(�د ا� ªح و��liا� ��" Y�QtN YR8$ أ Y�Qا ا���Zوأ 
&�)���?<�= اlO�\Cف ا�
�ر ��_ �MھY ا��tد وا��(��f ��?<�= ا�����$ Hوا�� ��H² ا���?L�� fo%ا� UB'K�� ��U ا�jQv، و8��Q� ��


 ا رض.  "  

 �oب &Q` ا��Yh 8ا��ibe ا��5ر%[1 -5" �E�$ ا�%ا�E ،f'_ �8 ا���ر�m، �'<�رة E'_ : وھ% �� \

 .U&�?iأ �Rوو ،Uوط�e ت�"%N _�8 $ا����� =�>?N  
ي -6)eا� ibeا�)�م  : وھ%ا�� $E ا��Q& ،fا�%ا� �>� �N ¡�� ،�\ات ا��را%KZ $8 ���Qا� 
8� ورد "

�ن "
 ر\� ا�L%رة ا��<�&� Eأ ��Y وا��L?�². وھ% 8�Qا�� ��+& ���� 8$ ا�c<� ھ
 ا��<%�وا�Y& ،`>c ا�+
 .j'O�� C يAهللا ا� �Eو =�>?�� �b�cد وا��%>tا�� Y�)د وا��t'� �cوا����  

�vھ¦ ا����cه ا��Aھ Y� YR8$ أ ،U� ®\�cا�� Uc8%ط 
" Y� ،nQ��Rا �'Z8'� وا����ا�"�ة وا����
�� ا��Mھ'� �bcا� ;'N ،ون�Zن آ%h��& U'��� �B��R �H� 
�ر �'bc�& ا�<�آ��� ���bcط ا��Bc�\ا 
ا�\)�م "

 .��eا �� هللا �)� ��L?�² أي ا�?�اف، 8)�(?c8 
  �±"�اد �'�E jX$ ��راN)� ا�+��BP أو ا��+��B، ا��
�bY��!&2 :  

�ر ا�����$ "
 ا رض.  -1bة ا����" ��L>�& Y�t� ع إ�_ هللا%Rا�� 
" ��ر ز8$ ا��%رو��h�\ا  

 N?<�= ا�����$ "
 ا رض.  -2" �(H�� ا�<�آن (o�Q�\ا 
  ا��C^ام &�Xوط ا�����$ ا��

�)n�oرا"�ت ا���!� �� ا�  : ا�
 Y�?� ¡?& _'E ،UN�����¡، &?Uh?& ®H وإ�8Bا� j>��ªt ا�)�ف وا��<L�، وªt� C ا���v%ن، �� 

�ت، إذ E�� ز8$ ا�(%ا²P وا��%ارث وا��(i%LZ ،�� أھ���)(� ��v� $8^& $ا����� =>?N w&إن ر ¡��
�U�Q. ��$ ا &?�ث ا��
 no�QN ��?<= ا�����$ "
 ا رض �X& ك�H��\Cس ��&)�، وا�cدة ا�%Q� _Eأد 
ھ

 �E�HN 8$ أھ��� %'ON C وط ا�<�آن�e ="و j'�O8 
�ء ھAا ا��L%ر ��?<�= �X8وع ا�����$ "c& 
"
Uc�8�v8 f\%�N [�t� C $² ا�����'KL8 إن Y& ؛UN��')N)2(ھ�ه�b8 د�Q�N3(، و(U"ع أھ�ا%c�Nو ،)و8$ أھ� )4 .

��د 8$ أ&?�ث ودرا\�ت:  �8� \B= 8$ ا���Xوع 8 ����N �����\U�B وإ�8c8 و�BN �8  

 ا�(^ار -1tK� ��E ®��Kا� :ا� U>"��E�Xم ا��ن إ�eاف ا����%ر 8�ز، ����$ وأ�rه "
 �BKN= ا ��

��cھ Y�E�
 ا�U>t ا��<�، &?¡ �Y�c إ\�" ���HR���Q8 ا�\��8l &+^ة،ا��)��م. و�� 2011 -ـھ1432رن &
�&� �R _'E'� 8$ ا \�'�: Rول ا��� ��&U؟ و8� أر���U؟ و8B\أ 
�= �'%i%ل إ�_ ا�����$؟ 8� ھ�Kا� 
8� ھ

�UN؟ �%Q8 =�BKا�� 
�ع ا�Aي ��رب E'_ ا�<�ن؟ وھY ا���رج "K>�Cا اAھ �Q& �Q��Xا� =�BKN ���\ j��
.��"�e ت�&�Rإ�_ إ �R�?& 
�%o �R%ا&�BK�'� w= أم C؟ �Y ھAه ا \�'� ھ Y؟ ھC وع أم�X8 E AX�$ و�� 
c��8 ن%���\� ا���E�X، أي أن ا�����$ �$ �H��& �'i ع ذي%o%أن ا�� �B�Eه، ��¡ ا��D� 
" Cإ ��ل 

�\�� E'_ ا�lBد. �Hة ا��K�Hا�  
2- Kبا��E8?�� أ��� 8?�� ز ¡��Bا� ®�� : �Lcب ا��B\ن وأ�K'Hا� �(E 
" ��ا�����$ �'�و�� ا�+^�%

، ��e Y�cاف ا����%ر إ&�اھ�� أ��� أ&% ���Beإم)، 1030-998-ھـ421-388( 8?�%د &$ \����B$ ا�+^�%ي
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& ،
8l\ا� m�
 ا���ر" ���HR���Q8 ا�\��8l &+^ة، ا��)��م. و�� ��ول 2018ھـ، �1440'�� ا³داب، &
��oا "
 j'�O8 ھAه � 
\��Hا� �(bا��� _>B���¡ �Eض ��%ذج 8$ ا�%ا�f �?�وث ���(� ا�����$. وBا�
�B�أ &+��ه  Cو ،��\��Hة ا��K�Hوا� 
\��Hا�?�� ا� n?N Cإ ª\[�� Cو ،��>�H� C $]ن ا������ت، و�ا��را\

� C أli. 8$ ا�Q&�N 
\��Hا� YQtن ا�%���Cت، و)�  
�ري -3+8 ^�^Qا� �BE �د أ������¡ إBا� ®��Kأ\�ة  :ا� �(E 
E%اY8 ا��Lc وا�����$ �'�و�� ا���'%��� "

�حم)، إ�eاف ا����%ر 1382-1279-ھـ783-678( ا��Lc%ر �lوونeن 8?�%د و�HD Y�c� ¡?& ،
8
 &�'�� ا³l\ا� m�
 ا���ر" ���HR���Q8 ا�\��8l &+^ة، ا��)��  م. 2018ھـ، 1439داب &

4- �BE ا �8$ 8?�� هللا ��Qcري ا�����$ :ا��v?ا� 
 ،)�%��Rا&�Q8)%��H"��  درا\� ا�<�آ�
 ا��bc%ر "
���Q8 درا\� ا����بأYi وR، ��8 دارl\إ �"�Qا� ،ا��K�QB  ھـ2004 ،و�_ا، �o�Q�H8 ھ���t�� $ا�����، 

�رةv?ب ،وا��B\ا�����$ وأ، U"وأھ�ا.  
 _'E ،ا 8$ ا�?�ص��^8 ®'K���رھ� 8()%دا B�E�& ،
�'Qا� ��%>�'� fvON 
�� ا &?�ث ا���>N �N �و�

�ل ھAه ا��را\�: )$8 8 �B��UN، و8$ &�$ ا���® ا�<�E�cو� �(t�M8 رادة� fvON 
  ا���® ا���t�M ا��
8�وي ا�?
 BE� ����%را -1�tن :ا�%�'Hا ز�8 &�$ ا�� �v(cدار ،وا� f� &�ون ،ا�\��8l وا��Xc ا��%ز
m��رN ,ول�cN ��v� $ي ، و"= ا \'%با�����%E�ا�.  
2-  :®��ن ª��Z ز�
 ا�+�v8%ر ر��ا��Yض ،��آ��� درا\� ،ا�����$ �8ا��QN ¡?&  UB��i U�"

�Yل 8$ ا�����$ ��ا�lZ ا�<�آن ��  . ا���
�2�pا�� �b5��q : ل &]ن%>'� 
&lLا� 
'E ®رذھ�eا�����$: "وأ $E ث�?N ا�� ا�<�آن ا�<�آن�� إ�_ �

Yا�����$ �8ا� 
" �L� 
c& Y�P8%\_ ز8$ 8$ إ\�ا U�'E مlHإ�_ ا� �LQا� 
BھAا� 
�نو داود ز$8 "��'\ 
��(�'E "مlHا�)ا�����$ )5 
��Q8 
� ھ�� $���ت ���B$ أن ا�����$ �� ���8$ ا³v8 _إ� �bcدة ا��E]& Uأ� ��D ،

 _Q\ 
�نا��K'Hا�<%ة وا� �B'+& $ن ذ�; ا������
 ا �8 ا�\��8l، إذ �" ���� ا�? .��?<<) j��" $E ¡��
��� YB� $8 C وQ& $8 C�، و��$ Qا� 
" �(& ��  YBِ� C ط�$ و�%ى��Xة ا�($ وا�%� _'E ���QN �K'H� $���N

 m��رN Y� UcE ث�?N يAا رض ھ% ا�����$ ا�%��� ا� 
" �H)N يAما�����$ ا�l\د ا���%م أن \ ،���Qا� 
�� ا�<�آن $8 �D f8 =&�K�� ��& U��Cد =�>?Nم و%(tا ا��Aھ �cE ا�%�%ف _E��\ا ���� &�ون �)�. �8Qا�
 ،�� أن "�U�i ا��%م، "
 ز8$ ا��%رو�c�'E _�8 ،UK&ا%oو Uوط�e ^ة��ر foه وو��HtNو Uoا�Q�\ا

� أ8�رات ا�c%م، وt�cN`، إذ 8$ ا����$ 8%ا��N و"���ة و��ª 8$ ا���N Y(Hرھ�، ��<%م ا �8 و(cE `tcN
 Y+Xc8 Y���� أ��، "cQc���، و�$ cHtأ� ����"� ��cc¦ دواء�� وADاء�� وآ���ت ��vو�� ،�E��R ،Y�Q� ا��%م أن

UHtc&ى�Zأ $�c\ ر�bا�� 
  .، و&)��c�+c'" ،U ا��i�t، أو �c'� �Qc%م، "
�� &Vوا� �%rs&ت ا���W�tuا�� %WY:  

& 
E%إن ا� j'O�N C 
�t)%م ا�����$ ��c\' �(" $8 ='Kc ا�����$'، إذ ھ
 �o$ ا�cH$ ا��%��� ا��
�ر ھAه rأ ��� أن ا�<�آن ا���َّcَّ>َ�N _�8 ،�i%LZ ،'���%ا�� $cHم 'ا�%(t�& 
E%ا� ®'K�� ،fB���أ&�ا، وھAا، &


 U�BcN ا���'<�$، j'�O8 �BE ا" n')N �(Nر�r8$ ا��%اط$، وإ ���Qا� 
" $cHا�'�O8 
j ا �c�8،  ز�c8، و"
��%�%ا ھ� �BEة ��$ &Q�ھ�:  C _�� ،�(�'E �(o�Q� 

 آ�َ�ٍ  8ِ$ْ  َوَ�]َ�ِّ$ْ �إ�_ أن ��t�H�وا 8$ ا��BQ ا��ِ" 

ونَ  َوا َْرضِ  ا�Hََّ�َ%اتِ  ُّ��َُ� �َ(�َْ'Eَ  ْ�َُوھ �َ(cْEَ  َن%oُ�ِQْ8ُ )105 (�ِ  أَْ�hَُ�ھُ�ْ  �8ِMُْ$ُ  َو8َ َّ¼�ِ&  َّCِنَ  َوھُ�ْ  إ%�ُ�ِXْ8ُ 
�Nْ[َN  ٌ�َ�eِِ�َ)ُ�ْ  أَنْ  أَ"َ]c8َُِ%ا) 106(Dَ  ْ$8ِ  ِابAَEَ  ِ �Nْ[َN  ُ�Eَِ�َ)ُ�ْ  أَوْ  هللاََّّHَوھُ�ْ  &َْ+�َ�ً  ا� C  َُ�ونQُXَْ� )107 ( ْYُ�  ِهAَِھ 
ِ'�ِB\َ 

%Eُإِ�َ_ أَْد  ِ 
 َو8َ$ْ  أَ�َ� &�Lََِ�ةٍ  Eَ'َ_ هللاَِّcQََBَّNنَ  ا�?َBْ\َُو  ِ � َو8َ�) 108( اXْ�ُ�ِْ�ِ��$َ  8ِ$ْ  أَ�َ� َو8َ� هللاََّc'ْ\َ8ِ$ْ  أَْر  َ;ِ'Bَْ�  َّCِإ 



 �V&م /د�W�  
 

  

 2022 ��ان -31 �دد:�ا                                                                                                                  224

 ًC�Rَِر 
��Hَُِ�وا أَ"َ'َ�ْ  اْ�<َُ�ى أَْھYِ  8ِ$ْ  إِ�َْ�ِ)�ْ  �ُ%ِ� 
�نَ  َ�bcَْ�َ"  َj�ُُْ�وا ا َْرضِ  "ِ�َ  ُ�َBِ��Eَ  َ$�Aَِّ8ِ$ْ  ا�  ْ�(ِِ'Bَْ�  َارُ و�ََ� 
�$َ  Zَْ��ٌ  اZِ³َ�ةِ Aَِّ'ِ� ا%َْ>َّNا lَ"َنَ  أ%ُ'ِ>QَْN )109 (_َّ��َ إَِذا  َªَ��َْ�\ْا  ُY\ُ �َءھُ�ْ  ُ�Aِ&ُ%ا �َ�ْ  أَ�َّ)ُ�ْ  َوظcَُّ%ا ا��ُّRَ �َ��ُLَْ�  ِّ)ُcَ" َ
 

�ءُ  $8َْ Xََ� Cَُ�دُّ  َو� �َc\ُْ[َ&  ْ$Eَ  ِنَ  �َ<َ�ْ ) 110( اْ�ُ�ْ(�8ِ�ِ$َ  اْ�<َْ%م��َ 
ِ"  ْ�(ِLِLََ�  ٌَ�ةBْEِ 
�بِ   ُْو�َِB�َْ ا ��نَ  8َ�َ  ً�h��ِ�َ 
�=َ  َو�َِ�$ْ  ��tََُْ�ى�ِLَْN يAَِّا�  َ$�َْ&  ِU�ْ�ََ�  َY�LِtَْNَو  ِّY�ُ  ٍء
ْeَ نَ  �ِ<َْ%مٍ  َوَرْ�َ��ً  َوھًُ�ى%ُc8ِMُْ� )111(�[j\%�])6( .

�(%ز  C" :ره�v?�\ا ���
 f8 �8ور ا ز8�ن، ��$ أھ� درس C &� أن (�cN C ت���ت 8?�%�Y�?N ا³
�ل ا�c\ $�" ،�Lc$ هللا اl�&Cء")Q�\7(ا( 
(cو��$ ا�� ،�Lcر ا��bا�� 
v�>��دق Lوا� 
'Qtا� Y�Qإذ ا� ،

�ذل وا���اfR إ�_ ا�%راء، ��_ إذا Oه، ا��]س وا����t� �8 $�o ��t��ل )Q�\Cوا ،�Lcا ا�Aل ھ�)Q�\ا UcE
  �bوف وأ�KZھ�، "l &� 8$ ا��BL. ا\��]س ا��\Y، و&'+%ا، ھ� وQ8 $8)� ��� ا�<c%ط، و��_ "
 أ�o= ا�

�ل 8$ ا��t)%م ا��v= ا�Aي >��Cو�� ا�?8 U��)8 
" ¡��& Y� $8 ®'K�� 
��cَّH$ ا��%�& 
E%وا�
� ا�<�آن (�\�� 
��L%رة ا��%��� ا��& wBN�N ��8%(t8 ��Cإ�_ د ،�(��� أو ز8(���8 
��O^ل �Y ظ�ھ�ة "


 �'��U وU���%�e؛ن ��bcوا إ��ا�����، و�K'® 8$ ا���'<�$ �U أ" U � 
��]N_ إH?& C$ ا��'< C اAا وھA(
 �BE ،��'�E ،$cHه ا�Aھ =>?N _'E _��QN UHtc& ف�Xا�� 
����Lف ا��)& $cHم ا�%(t8 wBNا�<�آن، ��¡ ار

�Y �'�%ن: %Kا� m�ِ  ُ\cَّ�َ �ا���ر 
 هللاَِّ"  َ$�Aَِّا ا�%َْ'Zَ  ْ$8ِ  ُYBَْ�  ْ$ََو�  َ�)َِN  ِ�َّcHُِ�  ِ �lً  هللاَّ�ِBَْN )62(� .[ا �^اب]  
  : ا��5'�-

1- �w� -�'�5ا�:  C ض، أي%(cا� (Uc�ِ�ُْ�) C نl"ء؛ و
Xن 8$ ا�l" $�ّ�N Uc8(�8ََّ$)؛ و YQtر ا��L8
U�'E ر�>�)8(. �َc�ِ�َو8$ ا�����$ ا�
c& ب: إن�Qل ا�%>N ، $َّ��N ن أي�K'H8$ ا� �c�ِ8َ وA� نl")9(.  ���وا���

 
�(���H�N f�R f، و�� $�ُ8َ �8َ���ً ")% ��8َ$، وا�(�cE f� ا��Qب ھ C ،ت����8 f�)ا��';، وا� �cE ��^cا��
.�c ُّ��N $�ّ�ُء, و��َc�8ُ   ُن وا���K'Hا� :Uc8و.;'   

2- �	+txن ا�����$ "[ذا :ا��5'�- ا�� �+� l�QtN $8 ،ن�
ء إ��ار ا Yi و"
 ا���Xا� �BhNوU�  
" 
�8�ن، �r ��Q�\ا U�C�� _'E ;'ة وا�<�رة ا����K�Hوا��?��؛ وا� ��lKi��ھ� b8 $8)� ھ% "b8 Qtا�Y 

���² ا��K'= ا��) YQt'� 
��Hا�� �����N UN?<�= إ�8��D ،دة�Qا��� 
�ل "� ُّ�>Nه� YQt��
ا� &(� ='Kا�� 

 ��c�%�N)ام^��C�& $cH���  ،)ا�%R%د ���wBvN U ا��
 ا��)�� &�t�'�Nام(و^��C�  . )10()ا�%�
 اE��%و &<�� &
3- ��lا�<�رة ا��5'�- إ�&ا f8 ،ل�Q��& ��، و\��\� أ"�ادھ(E%&ر _'E ��'� دة��\ ��'Hدة ا��و�� ا����\' :

 $�& �(>�BKN _'E �(iا��)��، و�� �Q��X����E ا��C^ام &eوإ ،����� وأ"�ادھ� &�Y إ�8(Ht� ����� _'E
���H8 U�R%N Y�& ،�� N $8%"�� أ"�ادھ(c��Nو ،^���N دون ��ت أ"�ادھ�R�� .'  

 ¡?Bا� ����ل ا�Aي )����ط &BNار 

 Q�8�دة "��Q8 U� AO��و�<� �BN$ 8$ ا�B?¡ أن KL8'² ا�����$ &�أ 
���t)%م & nKBNار 
�8� أوR® ا��U�Bc أن ا����C ا���او��� ا��<L%دة "
 ھAه ا��را\� ھ
 N'; ا����C ا�� U�"

� ھ
 ا��<L%دة دون ��Dھ�، ا��wBc�H 8$ ا�<�آن ا�����، و��$ (cت، و��CC�8$ ا� ���E �(c�o ا��%ت
 .U�Bcا�� ®Rا وAو�  

 ®'K���، وا �8 (c8 ع�t�� 
�� أU'i، وN('�� ا����^ة ا���?N f8 ،$أ�%اع ا����� j'�O8 �\درا
wBoو ،U>>?N $8 fc�N أو U�%L?& ²�HN 
�ب ا��B\ ة ا�Eو�8ا ،�(�'E م%>� 
 واCھ���م &���Xوط ا��

� �'%i%ل إ��U، و��KHN ا ھ�اف(QK� $��� 
�<L�ھ�، وا��w�KO ا����=  )11(ا���ا�Y ا�^��c8 ا�� 
ا��
�ت �%Qا�� ،�KZ[& أو ،Y�& 
E%ا� ®R%�H� ��� ،U' ُّL?N ��t� ��، و�H)Nُ�ھ(>�>?Nو ��� ا�A�tc�� Y�BHھ�?��

�\ _'E ا�%�%ف f8 ،U�%L� YKQNو UN��H8 Y��QN أو U>>?N ل دون%?N 
�P، أو أھ�، ا��<8%�ت ا��
 ا��
.�\���n ھAه ا �8 أ\� U'Rي 8$ أAري ا��v?د ا�%(Xا� =�>?Nو Y�L?N ��+& ،�(�'E ª\[��   
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�. و�� ذ��ت "
 ا�<�آن ���hا، و&�CCت Q�8�دة، ا4رض(c�Q& �Q>& ¯�LON ا رض دون Y� :
�ھ� ا���ة ا ر��o ا��Q)%دة: cQ8 ن%����ُ%ا ا َْرضِ  "ِ
 HِtُْNُ�وا Y�ِ�  ْ�ُ(َ� Cَ  َوإَِذا�"��رة َ� � Lْ8ُ'ُِ?%نَ  �َْ?$ُ  إِ�ََّ�

)11(�  :$�Bط�O�'� �8%'Q8 ��"ا�+R �Q>& :Yh8 ،�i�Z تCC�& 
N[N؛ و[ة�>Bا�]� َن��َ�َْ'Hُِ²َ  َو�� �tiَِ�ً  ا��ِّEَ 
� ا�َّ�ِ
 ا َْرضِ  إِ�َ_ &ِ]8َِْ�هِ  Nَْ(ِ�يَc�َْر�َ& �َ(�ِ" �َّc�َُو  ِّY�ُِ&  ٍء
ْeَ  َ$��ِِ��Eَ )81(�  Y� �(& ¡��Bا� �L>��ء]؛ و�B� ا]

 .��8l\د ا�lBد 8$ ا�l& ن أرض%�N _�� n��o أرض، أو Y� Y�XN _�� nQHNا ،�Q>&  
اءُ ) َز8ِ$َ (: ز�- َّ̂ �َُ�لُّ  َواِ��ٌ  أYiٌَْ  َوا�cُّ%نُ  َواْ�ِ���ُ  ا� _َ'Eَ  ٍn�ْ8ِ$َ  َو  ِn�ْ%َ�ِْن، َذ�ِ;َ  8ِ$ْ . ا�8َ َّ̂  ِ?�ُ$،ا�ْ  َوھُ%َ  ا�

 ُUُ'�ِ'َ�  ُِ�ُ�هh�َلُ . َو�َ>ُ��ر�m ظ)%ر )12(َوأَْزc8َِ�ٌ  أَْز8َ�نٌ  َواْ�َ(f�ُْ  َوَز8َُ$، َز8َ�نٌ  N $8 ���N د%L>ا�^8$ ا�� ��Cود .
_��QN هللا UQ"��   ، ")% ا U& �'E و&�وره و&<�راUN.ا�lBء ��_ 

��%ن ا ول) ا�'�رو.��) �BcRد �(e $8 2019: ا&��اء C U'� ���Qا� 
�Q� أ�� " �� ،�م وإ�_ 8� &Q�ھ
��i، إ�U ا�%&�ء Oا� �(rا 8$ أ��ا��h� ��س، و\��&K%ن &)cه ا���A�\ �O��رN رت�i Y& ،���Hه ا��Aف ھ�Q�

)�، f�K�HN C ا�N(%��، &[رادH8 ت����ت ��ة إ�_ ������ $8 U'� ���Qي �%ل ا�Aا� ���?�ك &�'; ا�?�
��  8%ا�)�. ��ء أن �)�&%ا 8$ &'� إ�_ &'� ا����ء &U و���cD ن ا��8]& �Q�  ا��Q)%دة، و�� 

 :$�  وھAا ا���tوس ھ% أ�� أ�8
1-  ��&Y أ�U إ8c>ا� �('?8 Y?�� ،���&Y ا�c%وc>ء دور ا��cL8%ع دا�B�O8 YZات، ��¡ ��ن ا�?��¡ E$ ا��)

�&Y ا����c>وا� ،��c�Rت: ا�)��روC�  �و&�� وا���tو\��؛ و"�U ا���
1.1-  _'E UN8�ى ��ر _'E س �'%�%ف�cا� $�& U�E�e]& ;وذ� :��Q��& ��R%�%�& ت��رج �B�O8 $8 درا\Z

 nc�BN _��" ،U�'Eو ،�"�(�Hا�� ��tا� $�& Y>cا�� _'E UN8�ى ��ر �"�Q8و ،UQ8 Y8�Qا�� ��t�� �"�Q8و ،;�tا�
l" ،�>�>� ��س t8 _'E<%داN �(N'; ا�E ��o�t'_ أ�)cض ا�%QN وأن ،�(�'Q" _'E �()ا� ;'N �B\�?8 $8 �&.   

�س وا��ول -1.2cع &�$ ا��eو ،U& �'E دون ،U& $�'8�Qا� ��  Y>�c���KO]، �]ن & �B�O8 $8 رج�Z.    
2-  ْ$Eَ :_��QN هللا ��&�N $8 %أو ھ  ِ�ِ&�Rَ  ِ$&ْ  ِ�BْEَ ،ِلَ  هللا�َ� : ُnQْ�ِ\َ  َهللاِ  َرُ\%ل �،  َ��َء، "KDَُّ%ا :<ُ%لُ َ�  اْ�ِ

�َء، َوأَْوُ�%اَ> ِّHِنَّ  ا�]َ" 
ِ"  ِ�َcَّĤِلُ  �َْ�'َ�ً  ا� cَْ� ��ءٍ  �َُ��ُّ  Cَ  َو&َ�ٌء، "ِ�)ََ�ِ]ِ&  َª�َْ�  ِU�َْ'Eَ ،ٌء�KَDِ  ْءٍ  أَو�َ>\ِ  َª�َْ�  َE ِU�َْ' ،ٌء� ِوَ�
 َّCِلَ  إ َ̂ َ�  ِU�ِ"  ْ$8ِ  َ;ِِء" َذ���¡ آ�Z  ؛ )13(اْ�َ%&َ�� 

 "َ[ِنَّ ": �َ�لَ و"ِ"  ِ�َc َّHا� �8ً%َْ�ِ̂لُ   cَْ�  ِU�ِ"  ٌء�
 َوَزادَ  ،"َو&َِ"  ِ�Zِآ 

 ِ¡���Rُِ : ا�'َّْ�¡ُ  �َ�لَ : اْ�َ?ِ�Eََ ْ�َ" �َ��َcْEِ  َن%ُ>َّ�َ���ُ%نَ  "ِ
 َذ�ِ;َ  �َ )�BcRِل (د   . )14(اْ َوَّ
cEو�v��ل ر\%ل هللا U أ� :� :" Y�'² ا�cR ن��ن �t�" �X�c%ا  -أو أ���H8 -إذا �K�Xن ا�]" ،�����Bi

 ،�>'+8 �&�& ²�t� C ن�K�Xوا ا\� هللا، "[ن ا���ا ا &%اب، واذ%>'Dھ�، وأ%'O" Y�'8$ ا� �E���A�c، "[ذا ذھ® \
�، وأط�t%ا ��e �(�'E ا%o�QN وا ا\� هللا، و�% أن��وا آ����� واذ��Zوا ا\� هللا، و��%ا ��&��، واذ�وأو

��?�&�L8")15( .و ¡�� إC &�%"� و�¯ ا�?�(E%و� 
tc� C %(" ،�XBا� 
cB� $ط���Xا� ��إن ��ن �nBh إذا
 ��8 �(N�ti Cا�'�'� و ;'N ���?N دون �cHا� 
���� $8 �'�� 
" ��lBو�%ع ا� nBh��eوط. و��$ ا�c¯ ا ول 

�ء &<�ر���Cء إ�_ هللا وا�)��Cھ% ا ���[���& U�'E ص%Lcء ا��
Xا� .�cHاز ط�'� ا����l� %E��N ،UN%و� U
 .�(���j ا ذى ��$ �Nاه دون أن ����$ 8$ رؤ�LN �  إذ &�و�)� �N%ن ا�+'�B �'<%ى ا���tO ا��
 &�<�ورھ

 UN�h�و UE%�eاره و��Nو [KOاف &]ن ا���ECار إ�_ هللا وا�tا� ®'K���ر ا �8 i ���
 ھAه ا�?t"
�ب �L%ل ا�lBءات: B\8$ أ ®B\ ،U�'E ار�iا�وا�%ُ>َّNَوا  ً�َc�ِْ" C  َّ$َB�LُِN  َ$�Aَِّظَ'َُ�%ا ا�  ْ��ُcْ8ِ  ً� َّi�Zَ  َ'Eْاَوا%�ُ 

َ  أَنَّ  ��ُ  هللاَّ�ِeَ  ِب�َ>Qِ�ْل] �)25( ا�t� ن [ا%����² 8$ ا��Ht�، إذ ا��?�ز Lا� $�& ^��� $� U�]" ءlBا� f>�؛ و��$ 
UE%و� YB� :ءlBا� f"��\ ���?8 C ار إ�_ هللا�tوا�. وا� ُّ�ِtَ" _َ�ِإ  ِ ��ٌ  Ucْ8ُِ  �َُ��ْ  إِ�ِّ
 هللاَّAَِ�  ٌ$�ِB8ُ )50 )Cا َو%ُ'Qَ(َْN 



 �V&م /د�W�  
 

  

 2022 ��ان -31 �دد:�ا                                                                                                                  226

 َf8َ  ِ ��ٌ  Ucْ8ُِ  �َُ��ْ  إِ�ِّ
 آ�Zََ  إِ�َ)�ً  هللاَّAَِ�  ٌ$�ِB8ُ )51(� [ت��؛ و8� ا��tار إ�_ هللا إN C%���ه 8$ أي �%ع 8$ [ا�Aار
�ع  وا�8هBNا �r ،ك�X16(أ�%اع ا�( .  

-���oا�� yqه وا�L>N يAا� fو\�� : إن ا�%ا���" �?P�R 
" lh��8 ���Qا� Y� UX�Q� fا��را\� ھ% وا�
�ص Oا� fا�%ا� �>�>� �c� jX���P?� "��وس �%رو��. وھAا ا�%ا�f ھ% ا�Aي R 
" �'h��8 /�cوط ÃKON ��
 
\��Hوا� 
���دي وا��L��Cا ،$�
 j'�O8 ا����د" ���Xا� jQvا� $�B�� ¡�� ،��8l\د ا�lB��&

� ا��i%LZي، و��HQوف، إْذ وا��bه ا�Aھ Yظ 
" $H?��
. ��$ ھAا ا�%ا�f 8$ ا����$ أن ?Lان ا���
�ف وا��ZCاع &�ا X��Cل ا�)8 
" 
8l\ا� ���Qا� �(�'���أ�8$ ا��bc ا�����ر أن ��E jX$ ��رات 
�� 8$ ا�B'�ان ا�\��8l 8$ ا��<'�Y 8$ ا�?��R إ�_ ا�lBد �Qا� nc�ّ8 
�� 8$ ا��(�رب ا���E 
" �?oوا

� )17(���<��8ا(�'E ¡?� 
�ت ا��?B%&� ا���%'Hع إ�_ ا�%Rا�� ����. و�YQ وا�f ز8$ �%رو�� �E jX$ إ�8
�رع ا�?���Xط=. )18(ا��cان وا���'Bا� ®H?& ،�Nو�t�8و �c��B�8 ®Hc& وإن ،f"�cدل ا���BNو Y"��Nون و�QN $8 ،

�O8 f8 ،j'�Oع وا��%cوا��� Y�%Kا� �(O��رN �BE ،ن%�'Hا�� Y8�QN �و� $�Eا%Kا� ���E² وPا�(%ا j'
 
Bcا� Uc\ يAا� 
?Lأ ا�?(� ا��B8 _'E ء�c& �E%c�8 رارت�
  �وا و&��، &�)" U& ��Q�\ ل: "إذا�� $��

؛ وھAا 8� دnE إ��U )20(؛ "N l<�8%ا U�'E، وإذا و�f &]رض، وأ��� &)�؛ "R�ON l%ا "�ارا Uc8")19(أرض
����Qا� �?Lا� ��bc8 $8 ��i%�& ا��ول j'�O8 f8 Y8�Qا�� 
" �i�Oا� �(Nدرا�B8 دو�� Y�� ن��. و�� �

�?P�  . )21(ا�(
�ظ� "�U ا�ze&%� ا�(&آ.�� ا���!� ��c'� $����ت ���8$ و8?�%v8 _'E ��: �<� ا��%ى ا�<�آن ا���

�ء cB� 
t�� ��& �(�%� ¡���ة، ا��
 أ²Bi ا�?��tت ا����bcه ا�Aة. و8$ &�$ ھ���E 'ت���b�' jX�H�أن 
 ��)�Nا\��ا ®��>Nو ،_��QN ب هللا��� ®��>N 
� ا�\)�م "(�lZ $8 $�����_، وQN ب هللا��� f8 Y8�Q�'� ��'�E

 �)� ،UN�(�R%Nو UN�Q��XNب و��ر ذ�; "
 f�\%N دا�Pة اCھ���م &)Aا ا����h�\وا ،���XB'� Uc�8�v8و U���Q8
�� ا�<�آ��� �دارة ا ز8�ت�bc22(ا�(t� ��� ا ���lZ، وأھ� 8�bcا�<�آ��� ، وا� ���bcه ا��را\� ا�A8$ ھ ��

 �8�cEو .fوا�%ا� ¯cن ا�%�v8 $�& w&�N ة�b� إ�_ ا�<�آن �bcا� U& wBN�N �8 ¯Zأ 
" 
ا��%��E%o، وھ
�ت E%o%8 �\س درا�
 ا�Aي: "�<%م E'_ أ\E%o%ا�� ��Htا�� �v?�H� �c�]" ���bcه ا�Aھ $E ث�?��


 8%اQ�8 fo�د" ���� �QN �c�Q8ض �)� ا�<�آن ا����bcا� ���?N YRوا��، وذ�; 8$ أ fo%8 
ة أو "
 ...$�Qع ا��%o%ا�� 
" �� و��ودھ(?8l�& وا�<�آ���'��E%o%ا��'  _cQ�& ،'ع%o%8$ 'ا�� ¡?Bا� 
أن �B�أ "

"
Rر�Oع ا�%o%ه ا���)N j�%ا�� �"�Q�� '��
' و�Q%د إ�_ 'ا�<�آن ا���Rر�Oا� fي ھ% 'ا�%ا�Aظ� )23(ا��c��" .
�
 ا�<�آن ا���" �8�cEو .¢�Qا�� f8$ ا�%ا� U��(tNو U�(" 
" ='Kc� Uأ� $'Q� �� ��bة ��E%o%8 إ��

� �<fB�N U& �L دo%8 ��C%ع أو Uo�" ²'KL8 ا�%ا�lZ $8 fل c�]" ،��Htع 8$ ا��%cا ا�Aھ �v?�H�
�$ ��bة �'�� �%ل ا��%o%ع أو %�N $8 $���c� ��C�ه ا�Aر ھ%KN رك�c� ��L%ص ا�<�آن ا����� N%ا��

  ��KL'². ا
{��x|Yي وrs&م ا���bVء ا���en: � ْYُ� ا%Qُأَِط�  َ ُ\%لَ  َوأَِط�Qُ%ا هللاَّ ِ�ََّ�� Nََ%�َّ%ا "َ[ِنْ  ا��َّ]َ"  ِU�َْ'Eَ �8َ  َY ِّ��ُ 

 ْ��ُ�َْ'Eََو �8َ  ْ�ُ�'ْ ُ\%لِ  Eَ'َ_ َو8َ� Nَْ)�َُ�وا Qُ�KُِN%هُ  َوإِنْ  ُ��ِّ ُ  َوEَ�َ ) 54( اB�ُ�ِْ�$ُ  اlَB�ْغُ  إCَِّ  ا��َّ �$َ  هللاَّAَِّا ا�%ُc8َآ  ْ��ُcْ8ِ 
�تِ  َوEَِ�'ُ%ا?َِ�� َّLا� �ُ(َّcَtِ'Oَْ�Hَْ�َ� 
َ�� ا َْرضِ  "ِ�َ  َjَ'Oَْ�\ْا  َ$�Aَِّ8ِ$ْ  ا�  ْ�(ِِ'Bَْ�  َّ$َc  �َ)ُ�ْ  ْرvََN_ا ا�Aَِّي ِد�cَ)ُ�ْ  �َ)ُ�ْ  َو�َ�َُ��ِّ

 ْ�ُ(َّcَ� ِّ�َBُ�َ8ِ$ْ  َو�  ِ�Qَْ&  ْ�(ِِ"%ْZَ  ً�c8َْأ  ُ�ُBQَْ�
ِcَو� C  َن%�ُ�ِXُْ� 
ِ&  ً���ْeَ  ْ$8ََو  َ�َt�َ  َ�Qَْ&  َ;ِھُ�ْ  "َ]ُْو�َ�ِ;َ  َذ�  ِ\�َt�ْ55( <ُ%نَ ا (
lةَ  َوأَ�ِ�ُ�%ا َّLا ا�%ُNةَ  َوآ��َ َّ̂ ُ\%لَ  َوأَِط�Qُ%ا ا� �$َ  N )56 (C  َّ$َBHَ?َْNُْ�َ�ُ�%نَ  �Qََ'َُّ��ْ  ا��َّAََُِّ�وا ا�t�َ  َ$�ِ̂ )ِQْ8ُ 
ِ" 
�رُ  َو8َ]َْواھُ�ْ  ا َْرضِ َّcا�  َª�ِْBََو�  ُ��Lِ�َ�ْ² ا�����$  �)57( ا'KL8 س�[ا�c%ر]، ")Aه ھ
 ا³�� ا����^�� أ\
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�\� 'ا�c%ر'و8%ط$ ا��t)%م. & �
 \%رة و\�)" �('QR ¡�� ،��'Qا� ��
 ھAا ا����ن ھ% &�<�" �؛ )24(وورودھ
�eا �>"" :��&� �%ر �lھ��اء &)h�& ،رة%Hت ا���%�?8 Y�و ،
�ت ا�c%ر، ")E�Qe8$ إ ��h� _'E رة%Hا� n'�

"_��QN 8$ �%ر هللا �HB� �B�QN 
�YP ا ���lZ، ا��vtم وا³داب وا���f ا ���X�& n'h�N 
. و8$ )25(ا��
 U�%\هللا ور �E�
 أن YL?N ا�����$ ��B�ئ 8$ ط" Yhا���� 
E%o%وا�� 
���$ إدراك 8?�%اھ� ا��' ��%رھ

� "[ن أي(cو�� ،�(c�8�v8 Y�&  $��������² ا��tN $� ²'L'² أ&�ا. "L8$ ا�Mا�� f��)ا�� ��H��� و���?8
��j'O؛ ��� أن ھAا ا�����$ ا��%E%د  C ه�Eه، وو�E%& 
t� %(" �"%N _�8 ،8$ هللا �Eو $�cَّا���� �tو�
�e%ر �'<%ل: E $& ھ��K8?�� ا� m�Xھ® ا�A�
. و&�)��ر ا��Q�\Cا �K��e ،ا رض 
�lO�\Cف "& wBN�8
�ن ا��%"�= �o f8 U&�B\أ Y�L?�� M�(ء إ�_ ا������ إc8ف أ%Oا� Y��BNف وا�����$ وlO�\C�& �E%ا� 
t""

"U�%\هللا ور �E��ح إن ھ� أAZوا &�A;، وأن l8ك ذ�; ھ% ط)c26(�)� وا�( .  
%� ���bVم ا��5'�-�b�Y �"إ�_ ا�<%ل: "و�<�: درا 
&lLا� 
'E ¡��Bھ® ا�A� nb�C 
 را\�
د "

��� واo?� ا�����$ "<U أi%ل أن ا����� �'<�آنQا�� 
�, ا����� هللا ���ب "�" _'E ¡��Bا� Cنأ إ �(Q�)� 
�(BN��� و(''?�8� ا �8 ���ة E'_ أ�rھ� و��B$ و�cE ni�� _'E U>�BKN 
" Y� ن%�e ،�(N�8�ذاو �� �(&�iأ 

�8�cE ت�Q�&ا $E ب��� �� و\�c ر&)(�B� �، ل إن%i��8 ا �8 وl\ا� 
 ��ª ا�����$ إ�_ ا�^8�ن ھAا "
�8 �& ،Y(Hا� Ucو�� ;�A� ª�� �8 �& ،Y�?�Hإذ ا�� _'E �D8$ ا�� =��vا�� ���Xوا�?�ب ا� vوسا�� 


 أد�_ أو �$�%\ ��ب هللا ���$ ا�����$ أن ��ون ا��H'��$ 8$ "[ن ��hً�ا وا��H'��$، ا�\lم XN _'E$ ا��
�l\ � ��Q& UBXم ا�����$ أن ا E�اء رأى و8)�� ذ�;، $8 Y�?�Hن ا��]" �'Hا�� =rوا �E%& ا رض أن هللا 

�(r���ده BE ،ن%?��Lا ا�Aوھ ª�� $8 ب��ت، ا �lم &�cب 8$ و��$ وا����& �>hا� 
��_، هللا "QN ا��<�$و 
�w'O &�$ ا�����$ ا��tدي وا�����$ )E%&)27�ه" Uو أ��B�
 وا��. وE'_ ا���D 8$ د�� ا��L%ر، E����$ ا�(�


 ا رض" Uc���N �N مlHا� U�'E j\%��د &�%ن (X�\Cھ® إ�_ اA�، ")Aا �t'� $���Nد )�8±�)28، ��¡ 
 U�'P�E �vأ� $�� �E��R اة%� ª\م �� أlHا� U�'E j\%�� أن ��B�Eوإن ا ،�E��)'� _�� C�8 و±� ªو��

���$ ا C مlHا� U�'E ن���'H� $أن ا����� ��� .�L8 _إ� ��� ورد "
 ا³�� �>&�K8 ��>�>� �c���N ره�B�E
 ،U� UBc8$ ا�� �& C �eM8 $E ث�?�N ،'ر%cرة 'ا�%\ 

 ا³�� ا����^��، ا��
 وردت "" �bcوا� .��ا����^

' :$�c8Mا�� $�o ��t� ن%��ُ  َوEَ�َ أnc'E أن ا�����$ ���$ أن  �$َ  هللاَّAَِّا ا�%ُc8َآ  ْ$'ُeْ�ِ±� ن%�� �� �E%��" ،'�8 
��%ن إ��t� C، و�� ��%ن ��tد وا�� "<w. إC أن 8� QHN_ ا�%ر�� ���U>�>?N ��H ھ% ا�����$  C �و� ،�('�
���ول ا�\��8l، ���?<= ا�����$ "
 ا �8 & �r ،ت�E��)��& �r ،اد�" ��ل أن �B�أ ذ�; &tD�8، دون إ±�

 .��'Hا��  

 8ِ$ْ  َر&ُّ;َ  أAZَََ  َوإِذْ �: ���5'�- ا��ار �ا�(��ِcَ&  َظُ)ُ%ِرِھ�ْ  8ِ$ْ  آَدم  ْ�ُ(َ�َّ�  أnHَْ�َُ  أEَ  ْ�(ِHُِt�َ'َ_ َوأeَْ)ََ�ھُ�ْ  ُذرِّ

��ُ%ا &َِ�&ُِّ��ْ َ� _َ'َ& �َ��ْ(ِeَ  ْا أَن%ُ�%ُ>َN  َم%َْ�  ِ�8َ�� إِ�َّ� اْ�<ِ�ََّc�ُ  ْ$Eَ اAََھ  َ$�ِ'ِ"�Dَ )172 ( ْا أَو%ُ�%ُ>َN � 8ِ$ْ  آ&َ�ُؤ�َ� أeََْ�كَ  إِ�ََّ�
 ْBَ� ُY �َّc�َُو  ً�َّ� � &Qَِْ�ِھ�ْ  8ِ$ْ  ُذرَِّc�ُِ'(ُْ�َ"َأ ��َِ&  َYQََ"  َن%ُ'KِBْ�ُ�ْ173( ا ( َ;ِ�Aَ�ََو  ُY ِّLَtُ�  ِت�َ��QُRِ�َْ%نَ  َو�Qََ'َّ)ُ�ْ  ا³ )174 (

 ُ�Yَْوا  ْ$bِ�َْ� َ  َ|َZَ. َ�هُ  ا�َِّ�يe�َْYآ �َeِY�َ%آ  َXَ�oَ.�َ2 �bَeْ�ِ  ُ{�ََZYَْ|َ2  َُ�نt�َِّْو%-َ  ِ�-ْ  2ََ'�نَ  ا���wَ�َْو�َ%ْ ) 175( ا �َc�ْeِ  ُه�َcQَْ"�ََ� 
�َ(ِ&  ُUَّc�ََِو�  َ�َ'Zَْا َْرضِ  إِ�َ_ أ  َfَBَّNھََ%اهُ  َوا  ُUُ'َh�ََ"  ِYَh�َ�َ  ِ®'ْ�َ�ْإِنْ  ا  ْY�ِ?َْN  ِU�َْ'Eَ  ْ¡َ('َْ� اْ�<َْ%مِ  Yَhُ 8َ  َذ�ِ;َ  �َْ')َ¡ْ  ْ�ُ�َْN�Uُ  أَوْ  

 َ$�Aَِّا ا�%ُ& َّA�َ �َcِN�َ�Åِ&  ْ̄ Lُ�ْ�َ"  َ̄ Lََ>�ْا  ْ�ُ(َّ'Qََ�  ََ�َُّ�ونtَ�َ��ءَ ) 176( \َ  ًlَh8َ  ُاْ�<َْ%م  َ$�Aَِّا ا�%ُ&َّA�َ �َcِN�َ�Åِ&  ْ�ُ(Hَُt�ََوأ  ُ�� %اَ�
�bَْ'ُِ�%نَ  )$8َْ ) 177  ِ�(َْ�  ُ �ِ\ُ�ونَ  ھُ�ْ  "َ]ُْو�َ�ِ;َ  �Yِ'vُْْ  َو8َ$ْ  اْ�ُ�ْ)�َِ�ي "َ)ُ%َ  هللاَّOَ�ْوَ ) 178( ا ْ�َ>َ� � َ�hِ��اً  �َِ()cََّ�َ  َذَرْأ�َ

�tَْ<َ)ُ%نَ  C �ُ'ُ%بٌ  �َ)ُ�ْ  َواª��ِِ  اْ�ِ($ِّ  $8ِْ  ��tَْ<َ)ُ%نَ  C �ُ'ُ%بٌ  �َ)ُ�ْ  &ِ)َ ��LِBُُْ�ونَ  C أ�Eَُْ$ٌ  َو�َ)ُ�ْ  &ِ)َ � C انٌ آذَ  َو�َ)ُ�ْ  &ِ)َ
�Qُ�َHَْ%نَ  ��مِ  أُْو�َ�ِ;َ  &ِ)َQَ�َْ ��َ  ْYَ&  ْ�ُھ  ُّYoََنَ  ھُ�ْ  أُْو�َ�ِ;َ  أ%ُ'ِ"��<%م E'_ )])29ا �Eاف179(� [( اْ�َ+ $������؛ "
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 �'Bوا� �'Qوا��� �ِِ��Q��& 
��'� ،����Y ا�Q'� إ�_ ط%?N 
" Yh��Nس، و�c8$ ا� ��h� �(cE Yt+� ������ R%ھ�
�ب ا���ا�8 ا³د��8، و��+�� �v8 $8%ن ���v%ن H� _'E ®H��'� داة  �'Qل ا�%?�����'C ،U أن Q8 ª

.®'Kا� n?N  آدم �(e ��c�� ،م�Qع ا����RCا 

 ا زل، "" ='Kا� $�������ده &BE $8 ء�e $�� هللا �Eإن و
�UN إ��� ھ% AN��� �A(ا ا��O'%ق أن �وذر��E U'_ أ�%ھ�� ر&)� ا�Aي Z'<)�؛ وE Uُ"%KE'_ ا�Aي ا�m'H 8$ آ

Xا� U& د�t�H�" اد�t�Cا ��Qoو 
" U'Q)��د E$ هللا Q�&Cاb� �8�cE �i%LZ ،f�v�" ªtcن وا��K� اAھ $
 .U&ر $E UHtc& _t��\ا Uق أ�%'Oا��  


 �Y �8ة cQ8_ : ا��5'�- 12 ا�(&آن ا�'&%$" jX�� '��إن ا��bc ا�����ر "
 '8%اf�o ا�<�آن ا���
�" ،���tب ا��
 8%اط$ ���hة 8$ ھAا ا���" UN��e f�)��� )�8�دا. و(t8%م ا�����$ t8)%م �%�v8ا و���R) ه�

�ت، \%اء �Qo%ا� j'�O8 ®\�c� ��& UcE ��BQھ� ا���b8 nE%cN �و� .�8%(t8 _cQ8 ه�)N ��� ��%Kc8 �bt�
�ت ��"� ا���'<�$ �N ®H(�د ا ز�c8 وcN%ع �و��Qo ا���'<
 ا ول، E _'E)� ر\%ل هللا �Qoأو و ،

�(�H��ت nc& ��P^R ا��Y ا�Aي ��� Nا �c�8. و�� Y�XN ا��cQ_ ا \�س lZ $8ل آ��?<<U" U ا�<�آن ا����� و
 .l�^cNو ��("  

1- 
�م \%رة "Q� ا 
" U�%� _��QN: � �َْ� ��ھُْ� "ِ
 اْ َْرِض 8ََّc � Bَْ� $ْ8ِ'ِِ)ْ� 8ِْ$ �َْ�ٍن �8َََّc�َْ'ْ� أَْھ�ََ�ْوا َ�أَ�َْ� 
 �َc'ْQَRَ8ِْ�َراًرا َو �ْ(ِ�َْ'Eَ َء��َ َّHا� �َc'ْ\ََوأَْر �ْ�َُ� $ْ � Qَْ& $ْ8ِِ�ِھْ� �َُ��َِّ�ْ[Xَ�ََْوأ �ْ(ِِ&%ُ�Aُِ& �ُْھ�َc�َْ'َْھ[َ" �ْ(ِِ�?َْN $ْ8ِ ِ�ي)َْN َر�اْ َْ�)َ

) $َ��ِZَآ ��<%ل: (ا��BKي ا�8�م �<%ل، �)�6َْ��ً _��QN ه��ذ U�Bc� ��?8 � أ�� ��
 ا���A&%ن ھCMء N��Å&، 
�$ - ا �8 وھ� - ا�<�ون B� $8')� 8$ أھ'� $8 n��hة$ ��N%B ا�(���ونAد �)� وط]ت ا�lBوا رض ا� 

� وأ��KE)� ��� أوط�)� �� N%ط��(�" �8 �� ��KEھ� ،أ�c�KEأ �8 �� ��KQ�,... ت�K8ء أ��Hا� nR�Z[" �(� 
�ر)e ا ��رھ�r �(�KEا رض وأ f�� ر(N�B� ا%&�Rر و%Oi �(��BR ,ودرت �(�'E ء��Hا� ��رھK8[& ,
� ا����ه �E%ن N?�)� 8$ وtN(�ت(Q�&�c�& 
��<)� ر\%ل وLE%ا ر&)� �K�+" ��Q%ا &[ذ�Z ا%t��Zأ و�& 

�(Pر�
 E'�)� �= ��_ و&+%ا &�%� ,�(NAZ[" ����B)� ،ذ�%&)� 8$ ا���R%ا &�Eو ��& nBH��ا (��� وأھ'�n ،�أ
�(vQ& �tR���&، �(vQ&و �?�L��&، ��Dاب أ�%اع 8$ ذ�; وAQ30("ا�( .  

2- 
8َ� XَْNُ�ُ�وَن (َو�َ<َْ� �: ا �Eاف \%رة " lً�ِ'َ� ¢َِ��Qَ8َ �َ(�ِ" �ْ�َُ� �َc'ْQَRَاْ َْرِض َو 
ِ" �ْ�ُ�َّc َّ�8َ10(� .
�س &?�¡ ����c%ن c'� ا رض U��?B\ س: "ھ�] هللا�cا� Y� U�" وى�H�� $�������م، "Qه ا��cQ�& �cوا�����$ ھ

"�(�" ¢�Q8$ ا�)31( . 
3- 
� أَْو �AَOَِّ�َهُ َو�ًَ�ا َو�َ�َل ا�Aَِّي � :�%\j \%رة "َcQََtcَْ�ا�eََْ�اهُ 8ْCِ �َLْ8ِ $ْ8َِ�أUِِNَ أَْ�8ِ�ِ
 hْ8ََ%اهُ HَEَ_ أَْن 

��ٌِ® Eَ'َ_ أ8َِْ�ِه وَ Dَ ُ 
 اْ َْرِض َو�N $ْ8ِ ُU�َِّ'Qَُcَِ]ِْو�Yِ اْ ََ��ِد�ِ¡ َوهللاَِّ" jَ\ُ%ُ�ِ� �َّc َّ�8َ ;َِ�Aَ�َِس َو�َّcا� �ََh�َْأ َّ$�َِ� Cَ 
21�Qَْ'َُ�%َن () $َ�ِcHِ?ْ�ُ�ِْ̂ي ا )َْ� ;َِ�Aَ�ََو ��ً'ْEَِو ��هُ ُ�ْ�ً�َc�َْNهُ آ َّ�eَُأ Æََ'َ& �  . �)22) َو�َ�َّ


و -4" U�%� _��QN :" ٌ$��ِ8َ �َc��َل إِ�ََّ; اْ��َْ%َم �ََ�َْ� ُU�ََّ'�َ � َّ�َ'َ" 
Hِtَْcِ� ُULِْ'Oَْ�\َْأ Uِِ& 
ِ�%ُ�Pَْل اْ�َ�'ُِ; ا��8ٌِ$ أَ  َو�َ
اPِِ$ اْ َرْ 54( َ̂ Zَ _َ'Eَ 
ِc'ْQَRَْل ا�َ� () �ٌ�ِ'Eَ ٌ��ِt�َ 
 ".)55ِض إِ�ِّ


و -5" U�%� _��QN: � ُء�Xََ� $ْ8َ �َcِ��َ�ْ�َِ& ®ُ�Lُِ� ُء�Xََ� ¡ُ�ْ�َ �َ(cْ8ِ ُأ َّ%َBَ�َ�
 اْ َْرِض ِ" jَ\ُ%ُ�ِ� �َّc َّ�8َ ;َِ�Aَ�ََو
 َ$�ِcHِ?ْ�ُ�ْا �َRَْأ fُ�vُِ� Cَرة ا�?®، �)56( َو%\ �v�. إن ھAه ا��%اط$ ا�lhث، 8$ \%رة �%\j ا��
 ھ
 أ

�ت ا��)�� (�R%���وا��%&�، وN?%ل ا��X إ�_ i jX�N ،��Z%رة ��� ���Lف "�U ��%ذج �<�= ���l^ام &

 �<'� �%�BN�8 $8 ��E ا�BQ%د�� وا�H($ إ�_ �BN�8 ا�?�� وا���Lف "
 ر��ب أ�8 وا���Lف " UB��i د%>N
 UPl& $8 U� هللا YQR ،ا�&�i ه�R%" ه�BE ن. "إذا ا&�'_ هللا��?�U& w 8$ أوط �
 8<�رات وط$، و8"

"�R�O8)32( . 
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, �N�8$ ا��)j \%رة "
و -6" U�%� _��QN: � ً�ا�ِذْ ُUcْ8ِ �ْ�ُ�َْ'Eَ %ُ'Nَْ[\َ Yُْ� $ِ�َْ��َْ>�ِْذي ا $ْEَ ;ََ�%ُ�َ[Hَْ�َو
)83 
ِ" ُUَ� �َّc َّ�8َ �� () إِ�ًَّBَB\َ ٍء
ْeَ ِّY�ُ $ْ8ِ ُه�َc�َْN84اْ َْرِض َوآ) �ًBَB\َ fََBNَْ[َ" (85(� . 


و -7" U�%� _��QN: � �Rً�ْZَ ;ََ� YُQَ)َْ� Yَْ(َ" اْ َْرِض 
� َذا اْ�<َْ��َْ�ِ$ إِنَّ �َ]Rُْ%َج َوRُْ[8َ%َج Hِtْ8ُُ�وَن "َِ���ُ%ا َ�
 ْ�ُ(َc�َْ&َو �َcَc�َْ& YَQَ)َْN أَْن _َ'Eَ ) 94َ\ً�ّا �ٍة أc�َْ& YْQَRََُْ�ْ� َو&c�ََْ)ُْ� َرْد8ً َّ%ُ>ِ& 
ِ�%ُc�Eَِ[َ" �ٌ�ْZَ 

 "Uِ�ِ َر&ِِّّc َّ�8َ ��َل 8ََ� (

)95(� . j'�O�� رة ا�?'%ل%\ 
� و\w ا��j?L و\%اره ووا\E �K<�ه، ")(�[� 
وھAه ا�H%رة، ا��
� $8 
��ا "
 ط�Q�B ا�<L¯ ا�<�آ��" �>H� Y�XN ،تl�Xا���H� ر���� C ¯L� %(" :ن%�vا�� ¡� U)

أ&�ا؛ ��� أ�)� �KZ �\�N ���8^ة "
 ا��Qض، إذ �HNد 8� U�'E YL?N ذو ا�<���$ YB� $���N $8 أن �HNد 
�، &c8 lQ" �(bN Y(^ا: (o�QN ت دون أن�"�LN $8 U& ا��^م �8� �َ��َّ_ إَِذا &َ'Æََ 8َْ+ِ�َب ا�ªِ�َّْX َوRََ�ھَ

 $ٍ�ْEَ 
� أَْن N ًcHْ�ُ �ْ(ِ�ِ" AَOَِّ�َNَْ+ُ�ُب "ِ َب َوإ8َِّ ِّAQَُN أَْن � � َذا اْ�<َْ��َْ�ِ$ إ8ََِّ� �َc'ُْ� �8ً%َْ� �86� (َ�ِ��َ�ٍ َوَوcْEِ �َRََ�ھَ ��َل أ8َََّ� (
&AَEَ ُUُا&ً� �ُْ�ً�ا ( ِّAQَُ�َ" Uِِّ&َُ�دُّ إِ�َ_ َر� َّ�ُr ُUُ& ِّAQَُ� َف%ْHََ" �ََ'َ8َ$ْ 8َ87ْ$ ظ � اًء اْ�ُ?cHَْ_  ) َوأ8ََّ َ̂ Rَ ُUَ'َ" �?ًِ��iَ Yَ�ِEَآ8ََ$ َو

�Hًُْ�ا ( �. وا�����$ ا���?N U�'E YL('_ ���(� ا�Q'� ا���c¦ ا�<�E �P'_ ا�%"�ء �)88َوَ\cَ<ُ%ُل �Uَُ 8ِْ$ أ8َِْ��َ
��UB ا��U& �Qc و��eه: L�� َون�ُHِtْ8ُ َج%Rُْ[8ََج َو%Rُْ[َ�� َذا اْ�<َْ��َْ�ِ$ إِنَّ َ���ُ%ا َ�  �Rً�ْZَ ;ََ� YُQَ)َْ� Yَْ(َ" ِاْ َْرض 
ِ"

� َو&c�ََْ)ُْ� َ\ً�ّا (َcَc�َْ& YَQَ)َْN أَْن _َ'Eَ94 �ٍة أc�َْ& YْQَRََُْ�ْ� َو&c�ََْ)ُْ� َرْد8ً َّ%ُ>ِ& 
ِ�%ُc�Eَِ[َ" �ٌ�ْZَ 

 "Uِ�ِ َر&ِِّّc َّ�8َ ��َل 8ََ� (

 ُز&ََ� اْ�َ?ِ��ِ� َ��َّ_ إَِذا َ\�َوى &َ 95(ِ�%ُNآ ( ِU�َْ'Eَ أُْ"ِ�ْغ 
ِ�%ُNَل آ��ًرا �ََ� ُUَ'QَRَ ا َ��َّ_ إَِذا%Oُُt�َْل ا�َ� $ِ�َْ"�َ َّLا� $َ�ْ

� (Kِْ�96ً�ا (ًB>َْ� ُUَ� ا%Eُ�Kََ�\ْا ��Eُ%ا أَْن �bَْ)َُ�وهُ َو8َKَ\ْا ��ََ" (97 
�َء َوEُْ� َر&ِّRَ َِذا]َ" 
�َل ھAََا َرْ�َ��ٌ 8ِْ$ َر&َِّ� (
� (Uَ'QَRَُ َد�َّ ًّ>�َ 
98�َء َوَ��َن َوEُْ� َر&ِّ(� . 

اٍن َ�tُ%ٍر (�: ا�?¦ \%رة "
و -8  َّ%Zَ َّY�ُ ُّ®?ُِ� Cَ َ �َ$ آc8َُ%ا إِنَّ هللاَّAَِّا� $ِEَ fُِ"ا�َُ� َ �َ$ 38إِنَّ هللاَّAَِّ'ِ� أُِذَن (
 ٌ��َ Lَْ� _َ'Eَِ�ِھْ� �َ<َِ� �Nَ'ُ%َن &ِ]َ�َّ)ُْ� ظُ'ُِ�%ا َوإِنَّ هللاََّ>ُ� )39 �َcُّ&ا َر%ُ�%ُ>َ��ِرِھْ� &َِ+ْ�ِ� َ�=ٍّ إCَِّ أَْن َ��َ$ أRُ�ِZُْ%ا 8ِْ$ ِدAَِّا� (

 ُ��َAُْ� �ُRِ�Hَ8َاٌت َو%ََ'iََو fٌَ�ِ&َو fُ8ِا%َiَ nْ8َ ِّ�ُ(َ� ٍ̀ QَْBِ& �ُْ(vَQَْ& َس�َّcا� ِ ُ َو�َْ%Cَ َدْ"fُ هللاَّ ِ �َ  هللاَّ hِ�ً�ا "ِ�)َ� اْ\ُ� هللاَّ
 ُLcَْ�ََو�) ٌ̂ � ِ̂ Eَ ٌّي%َِ>َ� َ �Lُcَُْ�هُ إِنَّ هللاَّ $ْ8َ ُ �ةَ 40َ�نَّ هللاَّ�َ َّ̂ lَةَ َوآNَُ%ا ا� َّL8ُ%ا ا���ھُْ� "ِ
 اْ َْرِض أَ�ََّc �َ$ إِْن �8ََّAَِّا� (

��Bَِ�ُ اْ 8ُُ%ِر (Eَ ِ &ُ 41َوأ8ََُ�وا &ِ�Qْ�َ�ُْ�وِف َو�َ)َْ%ا Eَِ$ اcْ�ُ�َْ�ِ� َوِ¼َّ ِّA�َُ��ٌد ) َوإِْن Eَُم �ُ%ٍح َو%َْ� �ُْ(َ'Bَْ� nَْ& َّA�َ �َْ>َ" َك%
ِِ��َ$ rُ�َّ أjَ�ْ�ََ" �ُْ(ُNAْZََ 43) َو�َْ%ُم إِْ&َ�اِھ�َ� َو�َْ%ُم �ُ%ٍط (42َوrَُ�%ُد ("��َ'ِْ� nُ�َْ'8َْ[َ" _\َ%8ُ َب ِّA�َُو $ََ��ُب 8َْ�?َiََْوأ (

$ْ8ِ �َْ��ٍَ� أَْھ'َ�ْ 44َ��َن �َِ��ِ� ( $ِّْ�َ[�ََ" ( �ٍ�Xِ8َ �ٍLََْو� �ٍَ'َّKQَ8ُ �ٍ�ِْ&َو �َ(eُِ�وEُ _َ'Eَ ٌ�َ��ِوZَ 
َ(َِ" ٌ��َِ���ھَ� َوِھَ
 َظَc
)45 َN Cَ �َ(َّ�ِ]َ" ��ُر َو�َِ�ْ$ Qَْ�_ اْ َْ&Lَ ) أَ"َ'َْ� ��Hَُِ�وا "ِ
 اْ َْرضِ "َ�َُ�%َن �َ)ُْ� �ُ'ُ%ٌب �Qَْ<ِ'ُ%َن &ِ)َ� أَْو آَذاٌن �Qُ�َHَْ%َن &ِ)َ

 ْQَN) وِر�ُ ُّLا� 
ِ" 

 أن هللا ھ%  .�)46َ�_ اْ�<ُ'ُ%ُب ا�َّ�ِ" Yh��N $���hا�� $E ®�+N �>�>� $E jX�� ¯cا�
��ا"f هللا cE)� ھ�  $�Aا� ��$ آc8%ا ھ� ا�Aي ��ا"Q%ن E$ هللا ود�Uc؛ إ��Aأن ا� ªو�� $�c8Mا�� $E 'f"ا��ا�Aي '

�$ L?N'%ا E'_ ا�����$ ا��)
، ��D أن ا�c¯ ا�<Aا�:�Q��X��
 أ�U ��وام ا�����$ وR® ا��C^ام &�?� 
 �آ�

 ا رض أن �<��%ا �eع هللا"" �(c���Nده و�BQ� هللا �L� $8 س� . )33("ا�)�ف ا \

�َن �lَ\ُ $ْ8ٍَِ� 8ِْ$ ِط�ٍ$ (�: ا��c8M%ن \%رة "
و -9Hَ�ْ � اْ�َِc>َْ'Zَ �َْ>َََ�اٍر 12َو�� 
ِ" ً�َtKُْ� ُه�َc'ْQَRَ َّ�ُr ( $ٍ��ِ8َ
)13(�.  


 اْ َْرضِ َ�َ�� اْ\�jََ'Oَْ �: ا�c%ر \%رة "
و -10ِ" �ُْ(َّcَtِ'Oَْ�Hَْ�َ� ِت�?َِ�� َّLا ا�%ُ'�ِEََو �ْ�ُcْ8ِ ا%ُc8َآ $َ�Aَِّا� ُ َوEَ�َ هللاَّ
 َّcَ� ِّ�َBُ�ََو� �ُْ(َ� _vََNي اْرAَِّا� �ُُ(َc�cَ$َّ �َ)ُْ� ِد �َ$ Bَْ� $ْ8ِ'ِِ)ْ� َو�َ�َُ��ِّAَِّا�
�Xُِْ�ُ�%َن &ِ Cَ 
ِcَو��ُُBQَْ� �ًc8َْأ �ْ(ِِ"%ْZَ �ِQَْ& $ْ8ِ �ُْ( 

�ِ\<ُ%َن (َt�َْذ�َِ; "َ]ُو�َ�َِ; ھُُ� ا �َQَْ& �ََt�َ $ْ8ََو �ً��ْeَ55 �ْ�َُّ'Qََ� َل%\ُ �ةَ َوأَِط�Qُ%ا ا��َّ�َ َّ̂ lَةَ َوآNُ%ا ا� َّLَوأَ�ِ�ُ�%ا ا� (
�ُر َو�ªَ�ِْBَ اBHَ?َْN Cَ () �ُ�Lِ�َ�َْ$َّ اN56ُْ�َ�ُ�%َن (َّcاْ َْرِض َو8َ]َْواھُُ� ا� 
ِ" $َ�ِ̂ )ِQْ8ُ َُ�واt�َ $َ�Aَِّ�57(�. 
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 ��v� 
�د "��EC^ ا��8 
�: " ا�����$،وھAه ا³�� ھ(���Q8 ع��Rهللا و �('QR 
وھAه ا������j ا��
 �(�'E ة�E%ا�� ;'N ®�N��& رت�i $8 وا�����$ وا �"lOء ا��KE]& �(�'E �Eح أ8%ر ا �8 ووlL� ��%ا8
 ��ن �E%دھ���ب ا�%fo، وYQR ا�KZ ����&)n 8$ ھAه ا�?X" �(�'E ®BH����. و���n ا��%E�ة �(� �&�B\أ

�r%Nو �(& j�'ة ا����(E $8 وج�O'� �����H و�eط UB" .U���cEه و�oر ®��R U'QR ن[& ��رھrل آ%L?� �>
 �(cE f"�� ¡�?& �(&l)�\وا �
 أط%ار 8^او��)" �8 �& 
�?j ا�'jK ا��) U&ح، و�)cب ا��B\ول أ�cN �8±�
�� ��L>N �cEھ� "
 ا�<��م &)�. وK�'ON �cE)� ا�lLح �cQوا� jK'ا� �(& j� �ا��Qا��Y وا��%ا�f، ور&�

�د "�Ht��& �(� Y)Q� . )34("ا��X وN'%م �)� "
 إ�^ال ا�Q<%&�"= &)� و�� 
�ُت اْ�ِ��َ�ِب اB�ُ�ِْ�ِ$ (1ط�H (�: ا�<L¯ \%رة "
و -11َ�) �َْ�'ُ% Bَ� $ْ8ِ ;َ�َْ'Eََ[ِ 8ُ%َ\_ َو"Eَ�ِْْ%َن N (2ِْ'َ; آ


 اْ َْرِض 3&ِ�ْ�َ?=ِّ �ِ<َْ%ٍم �c8ِMُُْ%َن (ِ" lَEَ َن%ْEَ�ِْ" ََّءھُْ� ) إِن�َc&َْ²ُِّ أ&Aَُ� �ُْ(cْ8ِ ً�َtِP��jُQِvَْ�Hَْ طَ �Qًَ�eِ �َوYَQَRَ أَْھ'َ)َ
) $َ��ِHِtْ�ُ�َْن 8َِ$ ا��َ ُUَّ�َِءھُْ� إ�Hَِ� 
ِ�?َْ�Hَْ��َ$ اْ\�tQِvُُْ%ا "ِ
 اْ َْرِض َو�َْ(َ'Qَ)ُْ� أPَِ�َّ�ً 4َوAَِّا� _َ'Eَ َّ$�َُ� أَْن �ُ�) َو�ُِ�

��ُ%ا �َْ?Aَُروَن 5َ%اِرrِ�َ$ (َو�َْ(Qَ'َ)ُُ� ا�ْ �َ �8َ �ُْ(cْ8ِ �8َ�َن َوcRُُ%َدھَُ��
 اْ َْرِض َو�ُِ�َي "Eَ�ِْْ%َن َوھَِ" �ُْ(َ� $َ ) َو�َُ��ِّ
�د �)6(>�ECل دون ا���ء وا%?��ة C ا�Q'� ا�Aي )c'� د%>�. ي ھAه ا�H%رة AN��� E(�® &?<�<� ا�Q'� ا�Aي 

 �H��رون، و�?H® أ�UBBH& U وE$ ط��<U ا�?L%ل Y(\ $��"" :U�'E ذ�; ا�Q'� و� U& ^�Q�وا�Q'� ا�Aي 
 Y& U�c��$ أوN%ا ا�Q'� ا�Z �(tO�HN C U8%� $8 ²�?L^اUcP، وtO�HN C)� زAل. و��$ ا��
 ذ�; ا��Nأو

��Q'K%ن إ�_ r%اب هللا، و�Q'�%ن أ���Z U وأ&<_")35(¼�& wBNس، ا����cا� ftc� �8 $E ¡��Bا� �'Q���%ن  �، و&
�ه ا��?E YL'_ ا�����$. )Nا 
 ا���ء "

12- 
�ًرا َوأَْ"�َِ�ةً "ََ�� أcDََْ_ � :ا �<�ف \%رة و"Lَ&ََْوأ �Qً�ْ\َ �ُْ(َ� �َc'ْQَRََو Uِ�ِ" �ْ�ُ�َّc �ھُْ� "ِ�َ�� إِْن �8َََّّc َو�َ<َْ� �8ََّ
 َe $ْ8ِ �ُْ(ُN�َِ�"َْأ Cَُرھُْ� َو�Lَ&َْأ Cََو �ُْ(Qُ�ْ\َ �ُْ(cْEَ َن%ُPِ̂ (َْ�Hَْ� ِUِ& ا%ُ���َ �ِ َوَ��َق &ِِ)ْ� 8َ �تِ هللاََّ�Åِ& وَن�ُ?َ)َْ�
ٍء إِْذ َ���ُ%ا ْ

�ل �)26(� 
��Q ر&)� أم N)(�ھ�، إذ "�X& ;H��N Yھ ��tا� ;'N U& س ا&�'_ هللا�cا� Y�� م�E $���N Uإ� .
� cE _'O�N)� ر��� هللا. (cE اف�?�Cا 

13- 
$ْ8ِ 8َ�ٍء 8َِ)�ٍ$ (�: ا���\lت \%رة و" �ْ�ُ>ُْ'Oَْ� �َْ�َََ�ارٍ 8َِ��ٍ$ (20أ� 
�هُ "َِc'ْQَ)ََ" (21 ٍم%ُ'Qْ8َ ٍإِ�َ_ �ََ�ر (
)22(� .  

15- 

 ا���%�� \%رة و"" U�%� _��QN :�) �ٍ�ٍة cْEَِ� ِذي اQَ�ْْ�ِش 8َِ��ٍ$ 19إUَّ�ُِ �َ<َْ%ُل َرُ\%ٍل َ�ِ� ) ِذي �ُ%َّ
�ٍع rَ�َّ أ$�8ٍَِ 20(Kَ8ُ ( )21) ٍن%ُc)ْ�َِ& �ْ�ُُB�ِ�iَ ���، وإن ��ن �?�ªtc& �t ا����C: �)22) َو8َ�" $���N Uإ� ،
" �8 _'E $�NM8 U�%>& ق�L8 ل ا�<%ل%B>8 أ�8$ أي �r ع�K8 :_��QN U�%و� ،�Q"ور ����8 U� :ه�cQ8 $��8و

�ل أ�8h�8وا 
��\U& Y، و�Mدي 8$ و�")36(. 
 fB��&و $�B��ا����c�Q وا��<L%دة &���bc وا��را\� أن ا�<�آن أوردھ� &Æ�L  ا�'�bt أنھAه ا��%اط$ 

 ��tا� _'E Y�?�� ،($cو����) رع�vا��/YB>�Hا�� �+�L&ھ�)؛ و�c�8) 
o�Q�8�دة �i $�& nQ�R+� ا��
�وزت ��L& ��BQ�'� ;�A+� 'ا��tL' (��8$)، أي )N Y& و��$؛ nو� Y� 
" =>?�'� Y&�وا�ªtc أن ا�����$ �

�8�ن أن ��& Uت ا�أ���P^)ه ا�Aز�8. وھC �ti $ا����� ��L��ده ا�����$ t8 يAا� Yا�� Y�XN ،�cث، ھlh
 .U'� ا�<�آن 
" ���t�8 ��M�� ذ�; أ�) � ا���(�د. و8

 
��?�" UE�HNا ������ 8$ إ�8^Nه و��MN ت�وا�����$ KL8'² ��آ�
 أ�o Uc�� ،Y�i إ��U �8اد"
f�%N _'E �(Q)XNو ªtcا� ^t?N ى�Zت أ�?'KL�& �?ب وا��B\ ا �"%N ل� ا�����$ &�$ ا��c�t وا �Zى �

�ت: ?'KLه ا��Aوط. و8$ ھ�Xا����$ 8$ ا�  
�Lcوردت و��: ا� Æ�Lا� Y�&.  
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B'+ا�� :�) ٌ̂ � ِ̂ Eَ ٌّي%َِ� َ ُ َ Bِ'Dََْ$َّ أَ�َ� َوُرُ\'ِ
 إِنَّ هللاَّ  . �)21َ��ََ® هللاَّ
 .ا�t%ز

 ²'KL8 ² ا�����$ ورد'KL�& =�r%ط ا��BNرCھ�� ذات ا�tفو8$ ا��lO�\CاBى ؛ وھ% ا�?�%�� ا���

 ��$ أن ا�����$ ��ل " ،fP�e م�Qا� U�%�v8 
�ن، ��D أن اlO�\Cف "Hا�� ='Z ن�� �('R8$ أ 
ا��

" ،�?c8 فlO�\Cن ا��ت؛ وإذا �E�
 &?H® ا\�?<�ق ا "�اد وا�(�t�O��8�"ط�رئ، �b)� و $������ ]ة. 
��(U ا��را\� QN يAا� 
� 8$ "�² �%س ��<�ء ��bة ���KN' fB%ر' د��C ا��KL'² ا�<�آ�cس ھ[& Cو

� �$ �K�& Y+Xc%ر ا���t8 $8 ��Cدةcc�� .��E%o%8)37( �bt� _إ�)38( 
 ))40إ�_ (t8%م )39(إ�_ KL8'² ��آ�
�ج �Y>�H8 ¡?B، و��$ ذ�; �$�?��ق �\ ;�A" ،
'� 

 ��آ�E�e ����fc 8$ "�² ذ�; ا�<%س ا�Aي ��  �

��¡ أو أي &��¡ آ�Z. وھAا ا�<%س ���KN fB%ر د��C ا��KL'² ا�<�آ�
 ا��<L%د Bد ا�%()�& ،�>�C ه��%KN
  �N ®H%ا�
 \%ر ا�<�آن ��� وردت "
 ا��j?L و���N�N ®H?& ª® ا�c^ول. 

�Wuا�� ��Y&Y �o	 -�'�5ا� ��tu� ��kر د�tY f8 ،ا�<�آن 
: �<� ا�KL8 ='K'² ا�����$ "
 ª\M� ¡�� ،�(& ��Eن ا&$ آدم وا%�� _�� Y8�QN Y�� �\��م، ��¡ ��Qض ا�<�آن ��رة هللا أ\Q� رة ا%\
 
����_ ا��f8 _cQ \%رة ا �Eاف، " �r .كl(ث ا��?��ب ذ�; �D 
���lQ ا�����$ &?H$ ا���Lف، إذ "

E ¡�� f\وا _cQ�& :ا ول ،$��(X8 Y� $8 ون��t�H� ¡�� �"��ده �BE _'E هللا �(+B\أ ��Q� $ض ا������
 .��$ أN%ا Q& $8� ا �%ام ا��
 N �N���8ھ� ����دھ� E'_ ر&)Aا� _'E هللا $�� ¡�� :
��hا� �r ،ات ا رض��Z

�ت ا��)�� (�R%�����jX ا�<�آن E$ ا���c(� ا��tد�� ���l^ام & ¡�� ،j\%�����د ا��f8 _cQ \%رة  �r" ن%��
�ل وا��]س؛ "�%\U�'E j ا�lHم �Y>�c 8$ ا�BQ%د�� إ�_ ا��r $)H إ�_ )Q�\Cم ا�Eو �BLا� �K��e $ا�����
�²8 وا��+�tة. Hوا�� �BL��& Cإ ;�A& ̂ t�
 &Q�ه ا�����$ �'(���E، وھ% �� N[� ��� "�دc���N ا رض 
ا�����$ "

�س، و�� �?%�U �<� وBE $8 Yi� �8'%ك إ�_ 8��; ���Oات �Y ا�lBد �8?�cا� $�& �(��H>Nو �(t��LN 
" ��
 �Q��X����jX ا�<�آن �o $Eورة ا���ان ا��C^ام & �r .U8�Qإ� _'E U� ا���e U&�� 8�ا�� Yظ Y& ور�+��
 ��%oوو �E�HNا _cQداد ا��^�� E �BE$ ذ�; "
 \%رة ا��)f8 j ذي ا�<���$. وf8 \%رة ا�?¦ �� �'Q��&

�(%ز C liهللا أ $'Q�ا��+�"UcE Y أ&�ا، وھ% أن هللا ھ% ا�Aي ��ا"E f$ ا���t ا��N C _�� �c8M+�� إذا  ��¡ 
�\� ا�?¦، ا�Aي ھ% & �
 \�L� Y�Bة د�$ هللا وا��"�ع UcE؛ ��� jX�N ا�H%رة، ا�Aي و\�)" ����D n�A& �8

�AN ���
. و"
 \%رة ا��c8M%ن ��دم �� ا&$ آر�$ 8$ أر��ن ا�\lم، �o _'Eورة ا��C^ام &���Xع ا��&
 �>�>� Y�X�N ر%cرة ا�%\ f8ء وا�<�ارات. و��e 8$ ا �cا�<�رة وا��� 
E�� ����� ��L�E'_ أYB� U'i أن 
 ��Q� $آدم أن ا����� $&C $'QN ¡�� ���vNا�?<�<� ا ��^N ¯L>رة ا�%\ f8و .�(>>?N وط�eا�����$ و

�، و��_ و(tQo ن�� ��د�� 8)�Lا� �c8Mا�� ��t'� م 8$ هللا��Nو �"�Q8و �K'\رة و�� 
" �((Rا%��ن $8 � %�
 �����8 ��رون. وf8 \%رة ا �<�ف �N �N ����$ إ�_ هللا �<%د إ�_ ا��8�ر �� C يAا� �'Qن؛ وأن ا�%E�"

 
Bcا� �(E 
����U. وf8 \%رة ا���\lت �A��  �ا��N $E jX?<= ا�����$ "QN nQBNوا U& nc8آ 
وا���t ا��
�>?& �c8Mا�� ��tا\�%ى 8��%ل ا�����$ ا�<�آن ا� U&و ،��� &�ون ر&)�. وf8 \%رة ا���%��e وي�HN C �� وأ�)(�>

 
Bcء �<��� ا�lEإ 

 �Y و�n، و�� N('_ ذ�; "" U>>?N �����8]& �E8$  �ووM8 ;ا رض وذ� 
" Uc���Nو
�N Y)Q�H?<= ا��Xc%د.  C U&�&  

  :1 ا��&rsي(�����tu ا����ze ��ا�ا�(�ا  ا�x4ل 

، &�n -�' Y- ا�W(�(� وا��ھ$ا��5 -1\����Q� 8(�د ا��bc ا�<� Cأ ®)�: إن ا��bc إ�_ ھAا ا��t)%م 

 �Q8 ��و�H��� ،¯cا� �(t� Y>Qام ا��O�\ط، وا�Bc�\Cا �r اء�>�\Cا _'E �P�
 ���H%ى ا��bc ا��'
 ا�<>N��أن 



 �V&م /د�W�  
 

  

 2022 ��ان -31 �دد:�ا                                                                                                                  232

(t'� U>"' �c��م إ��)� ����%ن �����C8$ ا �&%'Kا�� �)��cص إ�_ ا�%'O'م، و��� "<U ا ��c�'�N ��� ،'� Y�Q�
�رة'. v?ا� U>"' �c�" �H)��� ،'ة��?'� U>"' =�>?��  


 ھAا ا�t)� 8$ �- ا��5'�- ا�V&دي إ�� ا��5'�- ا���� 1 -2>N��: إن ا�cH'� �(t$ ا��%��� ��K'® أن 
 �(' ُّL?N تC�
 &)Aه ا�cH$ و8(E%ى ا�%�H8 _رات إ�%Lوط�ح ا�� ��bcا�� _'E �P�
 ا�<"�Q)� ا��t8(�د ا�
 �E���%ن &�<�ور �Y "�د 8$ أ"�اد ا�(� _�� ،��>�BKNو ��'�E �(t'ON م�E _'E وا�%�%ف �و����t اط�ادھ

�?�ث ا��%م وا\��Xاف وا��(��f وا�� ���" UBBHN و8�ى ª8 �8� ��ث & $�& w&ا�� _'E درا�و�� وا �8 �
 .�o��P= ا�?>� _'E ء�c& U�" ث�?�\ �8 f�%Nو YB>�Hا��  


&lLل: "إن )41(�<� ذھ® ا�%>'� 
�%N Yن ا��%��� أھ����ء وا�BEو�� ا�?�� أ�� ��D �c8M8 ع%� 
� ��ى أ�U ا�����$"، أ�%اع $8cأ� ��D foھ% و ��%\�t'� $���N jد Q'� C<��ة وC �'<%ا��$، �� EU�' مlHا�: 
�
ِc'ْQَRْا _َ'Eَ  ِ$ِPا َ̂ Zَ  ِا َْرض 
�ء ا�����$ ا��tدي، ا�Aي ���$ أن  ].55: �%\t�َ  ٌ��ِ'Eَ� ]jِ��ٌ  إِ�ِّR �cھ

:

، �r ا�����$ ا �8E���?Uc8 YL ا�����$ ا�(� � َ;ِ�Aَ�ََو �َّc َّ�8َ  َj\ُ%ُ�ِ� 
أُ  ا َْرضِ  "ِ َّ%َBَ�َ� �َ(cْ8ِ  ُ¡�ْ�َ  ُء�Xََ� 
 ُ®�Lُِ� �َcِ��َ�ْ�َِ&  ْ$8َ  ُء�Xََ� Cَو  ُf�vُِ�  َ�Rَْأ  َ$�ِcHِ?ْ�ُ�ْ56( ا(�  $����'� wKO��ن U�'E ا�lHم � �>" .[j\%�]

$)Hا� YZد $�� �i%LZ ،ن��8 Y� 
" 
��%�E j$ ا��E%ة إ�_ هللا ��_ "
 أ�'; ا��bوف، و" �� ¡�� ،
oأ$��  . �= ا 8

�ب'، "���%ن �n- ا��5'�- ا��1lr وا��5'�- ا�'�1 -3B\ م 'ا%(t8 ر�v?�\ا 
ccHا� 
E%ا� $�oو :
�?��� �)Aا ا�<��%ن:  U'�ي� ِّ̂ ��wِْ  ا�Aْ)ِِ&  ِ�َ'Oَّْcعِ  إِ�َْ�;ِ  َوھُHَُN  ِ;�َْ'Eَ  ً�Bُرَط  ً �ّ�ِcRَ )25(�  ن &�<�وره�� �>" .[���8]

��_ أن �c^ل N'; ا��ط®QN،  :U��?B\ U8��?��ب وھ% أول $8 B\ م ا�b� ='Z Ucو��� ْ̀  ھAََا &Rْ�ِِ'ِ;َ  اْرُ�
 ٌYHََ�+ْ8ُ  ٌِرد��ل  �)42( َوeََ�ابٌ  &َ� 
�ب ��_ وھ% "B\ ا �e�B�[ص]، "<� ط'® 8$ أ�%ب U�'E ا�lHم أن 

�م ا�����$b� $�o م�b� ب�B\ �" ،��KOض ا��Oل ا���� 
" ���8 n��� ��� ،���Xا���ض ا�o ��$ ، و�')
 �8 ،��P¦ ا�����$ وا��Lc و��Dھ�c& ب�B\ ا w&ور �(t'ON م�Eو $cHاط�اد ا� YQا��%���. و� $cHم ا��b�

ُ  iََ��َُ��ْ  َو�َ<َ�ْ ���ث "
 �Q8�� أ��:  %�َ)ُ�ْ  إِذْ  َوEَْ�هُ  هللاَّ ُّH?َُN  ِUِإَِذا َ��َّ_ &ِ[ِْذ�  ْ�ُ�'ْXَِ"  ْ�ُ�Eَْز�َcَNَو 
 LَEَْ��ُ�ْ وَ  ا �8َِْ  "ِ
 ْ$8ِ  ِ�Qَْ& �ُِ���ُ  B?ُِN  ْ��ُcْ8ِ  ْ$8َُّ%نَ  8َ� أََراُ��ْ  8َ� �َ��ْ ُِ���ُ  8َ$ْ  َوcْ8ُِ��ْ  ا��ُّ�� �َ<َ�ْ وَ  �r  ْ��َُ"�َiَ  ْ�ُ(cْEَ  ْ��َُ�ِ'َ�Bَْ�ُِ�َّ  اZِ³َ�ةَ  َtEَ 

 ْ��ُcْEَ  ُ �ن $8 ���P(L� U%ل  �)152( اYvَْ" _َ'Eَ  َ$�ِc8ِMْ�ُ�ٍْ  ُذو َوهللاَّ� $cHه ا�A(& _ان]. "�$ ا�����E [آل
�Y8 أ��ا: )N C هللا $c\ ن]" Cوإ ،�Lcا�����$ وا��� �&َْ�ُ��ْ  أََو�َ�َّiََأ  ٌ�َB�Lِ8ُ  ْ�َ�  ْ�ُ�Bْiََأ �َ(�َْ'hْ8ِ  ْ�ُ�'ُْ� _َّ�َا أAََھ  ْYُ� 

َ  إِنَّ  أcْEِ  ْ��ُHُِt�َْ�ِ  8ِ$ْ  ھُ%َ  
ءٍ  ُ�Eَ  ِّY'َ_ هللاَّْeَ  َ� ٌ���ِ )165 (��&َُ��ْ  َو8َiََمَ  أ%َْ��نِ  اْ��َ<َ_ Qَ�ْ)َ�ِْْذنِ  ا]ِBَ"  ِ  َو�Qَْ�ِ'َ�َ  هللاَّ
 َ$�ِc8ِMْ�ُ�ْ166( ا(�  w&ا��N 
�� 8$ ا�cH$ ا��%��� ا �Zى، ا���Qا� nBcN ،$ا����� �c\ $�oان]. و��E [آل

�، �c\ Yh8 $8 اC\��راج(c�& ���" �('�)42( $8 �، و\�c ا���ا"f، ا�Aي ھ% \�c\ =>?�� Y�B ا�����$، و��Dھ
 .$cHا�  

�ل: �- ا��5'�- ا��ا1Y إ�� ا��5'�- ا���!� 1 -4� ;��8 $& 
B�" :ق أي�tZإ U')H� f��)ا�� "
 
،UNCو��دق ا����BQ ھ% إ��� إ��ى 8?Lا� _'E �Rدر U�8أز ��"�>h43("…ا�(.   


 ا�?= و��ن +�B� UN�"�LN 
" Cد�E ن�
 \��ة ذي ا�<���$، ��¡ �" �H)N $ا�<%ل إن ا����� $���
 :�(i%OX& C �(���E[& ن%'o�t�� U8��س أ8cا�� َ;َ�%ُ�َ[Hَْ�) 83( ِذْ��اً  Yُ� %ُ'Nَْ[\َ  ْ��ُ�َْ'Eَ  ُUcْ8ِْ  اْ�<َْ��َْ�$ِ  ِذي Eَ$ْ  َو

�� إِ�ََّّc َّ�8َ  ُUَ� 
�هُ َوآNَ  ا َْرضِ  "َِc�ْ  ْ$8ِ  ِّY�ُ  ٍء
ْeَ  ً�BَB\َ )84(� ا رض 
؛ "��<�آن ��Lح &���ُّ$ ذي ا�<���$ "
 U��L& U�'E YL?N U�%�� ن�� Y& ،8$ "�اغ $����، و��$ ذ�; ا�����$ �� %� �K'\ U� n��� ���Bا، و�c���N

:�'Q� ��� U>�BKNن و���
 ا�" � َfَBNَْ[َ"  ً�BَB\َ )85 (_َّ��َ إَِذا  َÆَ'َ&  َ8َْ+ِ�ب  ِª�َّْXا� �
 Nَْ+ُ�بُ  َوRََ�ھَِ"  ٍ$�ْEَ  ٍ�َ��ِ�َ 
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 َ�Rََوَو �8%َْ�ً  cْEَِ�ھَ� �َc'ُْ� �َ�� اْ�<َْ��َْ�$ِ  َذا  � AQَُNِّبَ  أَنْ  إ8َِّ �ً  "ِ�ِ)�ْ  AOَِّ�َNَ  أَنْ  َوإ8َِّcHْ�ُ )86 ( َل�َ� � &Hََ"  ُUُْ%فَ  ظَ'َ�َ  8َ$ْ  أ8ََّ ِّAQَُ� 
 َّ�ُr  َُُّ�د�&Uُُ  َر&Uِِّ  إِ�َ_  ِّAQَُ�َ"  ً��) 87( �ُْ��اً  AَEَا& �ً  َوY�ِEََ  آ8َ$َ  8َ$ْ  َوأ8ََّ?ِ��iَ  ُUَ'َ"  ًاء َ̂ Rَ _َcHْ?ُ�ْلُ  ا%ُ>َc\ََو  ُUَ�  ْ$8ِ � أ8َِْ��َ

��Hُْاً  )$8 �)88 �(?��L8 ����� _'E م%>��دل ا�Aي ��t<� رtN U��E<�ا �<�<�� وQا� ���
 \'%�U ا�?" _')�" ،
�د:Htا� � َّ�ُr  َfَBNَْأ  ً�BَB\َ )89 (_َّ��َ إَِذا  َÆَ'َ&  َfِ'Kْ8َ  ِª�َّْXا� � ِ\ْ��اً  ُدو�ِ)َ� YQَ)َْ�  ْ�ُ(َ�  ْ$8ِْ  �َ�ْ  �َْ%مٍ  fُ'KَْN _َ'Eَُ  َوRََ�ھَ

)90 ( َ;ِ�Aَ�َ  ْ�ََو� �َcKْ�ََأ ��َِ&  ِU�
 ا�?L%ل �)�BْZُ )91اً  �ََ�ْ" UtQHN 
، و�� &Aل 8()%دا "
 Y�L?N ا�Q'%م ا��
�ر ���N _'E$ هللا (cا� ¡�� 
&%cR ®K� U'Q'" ،أ&�ا �(cE ª�Xا� 
t�ON C يAن ا���U، وا��bه �YL إ�_ ا���

�ك و&�$ ا�ª�X أي \��رcس ھ�cا� $�& ª�� ¡و�� ،��Pدا ���H��ر(cوا� Y�'ل ا��B�& ،: � َّ�ُr  َfَBNَْأ  ً�BَB\َ )92 (
�$ِ  &َْ�$َ  &َ'Æََ  إَِذا َ��َّ_َّْ�َّHا�  َ�Rَ8ِ$ْ  َو �8%َْ�ً  ُدو�ِِ)َ�� C  َُدون��ََ��tَْ<َ)ُ%نَ    ًC%َْ� )93 (ا%ُ��َ� �َ��َ]Rُْ%جَ  إِنَّ  اْ�<َْ��َْ�$ِ  َذا  

�ً  �َ;َ  �َْYَ(َ"  ُYQَ)ْ  ا َْرضِ  "ِ
 Hِtْ8ُُ�ونَ  َوRُْ[8َ%جَ R�ْZَ _َ'Eَ  ْأَن  َYQَ)َْN �َcَc�َْ&  ْ�ُ(َc�َْ&اً  َو�ّ\َ )لَ ) 94�َ� �8َ 
ِcَcَّ�8َ  ِU�ِ" 


"َ  Zَْ��ٌ  َر&ِِّ�%ُc�Eَِ[  ٍة َّ%ُ>ِ&  ْYQَRَْأ  ْ��َُc�َْ&  ْ�ُ(َc�َْ&َو  ً�
) 95( َرْد8ِ�%ُNُز&َ�َ  آ  ِ���َوى إَِذا َ��َّ_ اْ�َ?ِ�\َ  َ$�َْ&  ِ$�َْ"�َ َّLلَ  ا��َ� 

�لَ  �َ�راً  Uَ'QَRَُ  إَِذا َ��َّ_ ا�Oُُt%اَ� 
ِ�%ُNأُْ"ِ�غْ  آ  ِU�َْ'Eَ  ًا�Kِْ� )96 (��Eُ%ا "ََ�َKَ�\َُْ�وهُ  أَنْ  ا(bَْ� ��Eُ%ا َو8ََKَ�\ْا  ُUَ�  ً�B>َْ� 
�� ا����E وا�%"�ء &���C^ا8�ت، وY�L?N ا���Q"� ا�Q'��� ا���t�ة)44(�)97(�E�& Cإ YL?� C $������ ؛ "

�)�cاف )45(ا����ECهللا وا f8 ق�Lا� �"%N ،ه�Q&ذ�; و Y� YBو� .��ل ا�?��R إ��)� ��'�E �()P��� �(bN 
، ا��
 ��(8 ،jQv��& UNف ¼ &<�ر��Q� $�" ،_��QN م �)� هللا��ع وا�(�%ش، أ8BN ا Y"�?R n����n ا�<%ة، و��

 :UN%� =��QNو U�[e $8 �Q"وا�� U�%E 
�ءَ  "َ[َِذا َر&ِّ
 8ِ$ْ  َرْ�َ��ٌ  ھAََا �َ�لَ ���%ن "Rَ  ُ�Eَْو 
 َد�َّ�ءَ  Uَ'QَRَُ  َر&ِّ
ً  َر&ِّ
 َوEْ�ُ  َوَ��نَ  �
 ا�?<�<
 ا�] Aا��)A(" .[jا �)98( َ�<ّE%o%ھ% ا�����$ ا�� ،UK&ا%o U� ت�"%N ي

 .Uوط�e U�" n'L?Nو  
5- $lا�م و�%اE�ه ا������bc ا��
 �n C- ا��5'�- ا�.1 وا��5'�- ا�Qا� U�%��: إن هللا �� \�K �'�%ن �

��_ ھ% واfo ا�<��%ن ا��%�
، وھ% أول 8'�^م &U، و&�� "�U 8$ �%ا��QN وهللا ،��+�N Cل و�B�N$  ،����bcN
 :
�درا، ��?<�= Q8(^ة nBhN أن هللا "%ق ا�<��%ن ا��%�� Cإ �(��O� Cو���سُ  َ��نَ  َو8ََّcا�  َّCِإ  ً�  َواِ�َ�ةً  أ8َُّ

�tَ'َ�Zُْ%اَ" C%ََْو�  ٌ��َِ'�َ  ْnَ>َB\َ  ْ$8ِ  َ;ِّ&َر  َ
vُِ>َ�  ْ�ُ(َc�َْ& ��َ�ِ"  ِU�ِ"  َن%ُtِ'َ�Oَْ� )19(�   .[ª�%�]  
 `Q& ل%L� ن،  ،ا�����$ واردوإن�� Uc�� ،�\�>ا ا رض ا��%'Zد $�� Y�Pإ\�ا 
cB� ث�� ���

�H)�%ا  �� �(��B'D[" $ا����� �������O%ن o%ا&UK. ور�D &%ادر إ�8 �(Htا ھ� أ�%���م، ��¡ �N ��D �c���N
��8 داود "�U؛ و�� ��L� إi ��" C+��ةE^&)46( ��  $�N �� ��^8 ;'Nو ،��B� ��'8 ��L�\ يAا� ، :U'B���  َو�َ�َّ

��ُ%ا َوcRُُ%ِدهِ  �َِ(��ُ%تَ  &ََ�ُزواَ� �َcَّ&أَْ"ِ�غْ  َر �َc�َْ'Eَ  ًا�Bْiَ  ْnِّBَrَو �َc8َأَْ�َ�ا �َ��ْLُ�َْوا _َ'Eَ  ِاْ�<َْ%م  َ$��ِِ"�) 250( اْ�َ�
8ُ%ھُ�ْ  َ̂ ِ  &ِ[ِْذنِ  "َ)َ ��ُ%تَ  َداُوودُ  َو�Yَ�ََ  هللاَّRَ  ُه�َNَوآ  ُ � َوU�ََّ'Eَُ  َواْ�ِ?ْ�َ��َ  اْ�ُ�ْ';َ  هللاَّ �ءُ  �8َِّXََ� C%ََْو�  ُf"َْد  ِ �سَ  هللاََّّcا�  َ& ْ�ُ(vَQْ 

 ٍ̀ QَْBِ&  ْت�َHََtَ�  َُو�َِ�$َّ  ا َْرض  َ ��َِ��$َ  Yvَْ" _َ'Eٍَ  ُذو هللاَّQَ�ْ251( ا(�  Y�Pإ\�ا 
c& _'E هللا Yِ ُّvtN $�" ،[ة�>Bا�]
 �(� =>?N $ءة. و��%Bcا��ْ'; وا� �(c8 ��  f�)��ن �QB¡ "�)� ا��';، و�� � ��� ،
Bcا� �(� ¡QB�أن ��ن 
 �(� �c��8 $�� �� Cر��، وإ�Oا� �K'Hا� �"%N f8 8?�ود ^�� 
�ن، و���tة 8?�ودة و"��ا�����$ &Yvt ا�

�د: ا�����$ &+�� ا�<%ة H"ا� �(�Q�Bا�����رة، وإ�_ ا &�؛ إذ 8$ ط �(N���?�ا"& �(cE ة؛ "<� ا��^ع%KHوا�
��َc�ْvََإِ�َ_ َو� 
ِcَ&  َY�ِPإْ\�ا 
Nَْ�$ِ  ا َْرضِ  "ِ
 �Hِtُْ�َُ�نَّ  اْ�ِ��َ�بِ  "ِ َّ�8َ  َّ$ُ'Qَْ�َاً  َو�%ُّ'Eُ  ًِ��اB�َ )4 (ءَ  "َ[َِذا�Rَ  ُ�Eَْو 

�� أُوCھَُ�َchْQََ&  ُ��َْ'Eَ ْ�  ًدا�َBEِ �َcَ� 
��ٍ  &َ]ْسٍ  أُو�ِ�ِeَ ا%\ُ��رِ  lZِلَ  "ََ(َ� ةَ  �َُ��ْ  َرَدْد�َ� C%Qُtْ8َ )5 ( َّ�ُrً  َوEْ�اً  َوَ��نَ  ا��ِّ  اْ�َ��َّ
 ْ�(ِ�َْ'Eَ  ْ��ُ��ُ��ْ  َو&cَِ�$َ  &ِ]8ََْ%الٍ  َوأ8ََْ�ْد�ََc'ْQَRََو  َ�َh�َِْ��اً  أtَ� )6 ( ْإِن  ْ�ُ�cHَ�َْأ  ْ�ُ�cHَ�َْأ  ْ��ُHُِt�َ   َْوإِن  ْ�ُNْ[\ََأ ��ءَ  "َ[َِذا "َ'َ)َRَ 
 ُ�Eَْ�ةِ  َوZِ³ُءوا ا%Hَُ�ِ�  ْ��َُھ%Rُا ُو%ُ'Zُ�َْ�َِو�  َ�)ِHْ�َ�ْا �لَ  َدZَ'ُ%هُ  َ�َ� ةٍ  أَوَّ  َر&ُُّ��ْ  B�َْN )7 (_HَEَِ��اً  Eَ'َْ%ا 8َ� َو�Bَ�ُ�ُِِّ�وا �8ََّ
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� N�ْEُُ�ْ  َوإِنْ  �َْ�َ�َ�ُ��ْ  أَنْ َ��ْEُ  َو�َc'ْQَRَ  َ�َّcَ(Rَ  َ$��ِِ"��َْ)ِ�ي اْ�<ُْ�آنَ  ھAََا إِنَّ ) ��Lِ�َ )8اً  �ِْ'َ� 
ِ�َّ'ِ�  َ
�ُ  أَْ�َ%مُ  ِھ ِّXَBُ� َو
 َ$�ِc8ِMْ�ُ�ْا  َ$�Aَِّنَ  ا�%ُ'�َQَْ��تِ  ?َِ�� َّLأَنَّ  ا�  ْ�ُ(َ�  ًا�Rَِْ��اً  أB�َ )9(�  .[ا�\�اء]  
6- ��uW5وا� � &)Aه ا�cH$ ا��%���، ��Uc ا��n -�'�5- ا�� �Eو $��'Hا�� ®H�إن �8ور ا�^8$ أ :

 _'E ²أ� ��� ،U�'E ¡� ��
. وا�<�آن ا���E%دة 8$ ذ�; ا��t�\Cا YKE ��8 �8�ھ��) _'E w� �>�H� �� 
Eو
 :�B�)Eة و��h� ات%>& =PlO8$ ا� $����Qأ8� ا� �� _��QN إن هللا .Y�Qtوا�� �(tا�� ًّl�ُ  ُّ��ُِ� ءCMَُءِ  ھCMَُ8ِ$ْ  َوھ 

�ءِ KَEَ  َ;ِّ&َر ��ءُ  َ��نَ  َو8َKَEَ  َ;ِّ&راً  َر%ُb?ْ8َ )20 ( ْ�ُbا�  َj�ْ�َ �َc'ْ َّvَ"  ْ�ُ(vَQَْ& _َ'Eَ  ٍ̀ Qَْ&  َُ�ةZِËََو�  ُ�َB�َْتٍ  أ�Rََدَر 
 ُ�َB�ََْوأ  ًl�vِtَْN )21(�  ان و��رات%Eوأ �"�Q8و �'Q& ،ص%LOا� _'E ،_\%8 ن%E�" �8[ا�\�اء]. "<� أ

�س ھAا: cم ا�%�� إ�_ (��BP�)Q� $وھ��X8 س�cزال ا� C ت�� أھ�ا8(& fci ،رة%K�8 ،�'P�� "Eَ�ِْْ%نُ  َو�َ�لَ �ھَ� 
8َ�نُ �
 اْ&$ِ  ھَِ�  ً���ْiَ 
ِّ'Qََ�  ُÆُ'&َْبَ  أ�َB\َْ بَ ) 36( ا�َB\َْأ  َ%�ََّHاتِ ا�  َfِ'َّإِ�َ_ "َ]َط  ِUَ�ِ8ُ%َ\_ إ 
�ِذ&�ً   َظUُّcُُ  َوإِ�ِّ�َ 
 َ;ِ�Aَ�ََو  َ$ِّ��بٍ  "ِ
 إEَ�ِْ"  َّCِْ%نَ  َ�ْ��ُ  َو8َ� ا�Eَ  ِY�ِBَّH$ْ  َوUِ'�َEَ  َّ�iُِ  ُ\%ءُ  �Eَ�ِْtِْ%نَ  ُزَBَN )37(�  �B�ل أ��"�]؛ و�D]

�َدى "ََ?�Xََ �8$ ذ�;: َcَ" )23 ( َل�َ>َ" ��ن ��L8ه:  �)24( ا Eَْ'َ_ َر&ُُّ��ْ  أَ�َ�" U&ء ر�KE ��X��ت]؛ "'� Eز�cا�]
ُ  "َ]AَZََهُ � �ت]. "
 ��$ أن ��Dه  �)26( �BْQَِ�  ْ$�َِ� _XَOََْ�ةً  َذ�ِ;َ  "ِ
 إِنَّ ) 25( َوا ُو�َ_ اZِ³َ�ةِ  �ََ��لَ  هللاَّEز�cا�]

 YB� C �
 "�E%ن &�KEأ ��ت tN%ق 8���
 �BR Yh8وA(" ،UNا \'���ن U�'E ا�lHم ا�Aي ���U� n إ�8" $�� ��
 <ِّ�اً �Hْ8َُ  َرآهُ  �"َ'َ�َّ  طَْ�"ُ;َ  إِ�َْ�;َ  �N�ََْ�َّ  أَنْ  �Uِ&  َYBَِْ  آNِ�;َ  أَ�َ� اْ�ِ��َ�بِ  cْEِ  ٌ�'ْEِ  ْ$8َِ�هُ  ا�Aَِّي �َ�لَ ��U& U، وf8 ذ�; ��ل: 

ِ�ََّ�� eََ��َ  َو8َ$ْ  أVsَُْ&ُ  أَمْ  أَأ�Zَْ�ِ�  ُ&'ُcََُْ�.1ِ َر�pَْ2 1ِّnِ  ِ�-ْ  َھَ�ا qَ�لَ  cْEَِ�هُ ]َ"  ُ��ُXَْ�  ِUHِtَْcِ�  ْ$8ََو  َ�َt�َ  ََّر&ِّ  "َ[ِن
  ٌّ
ِcDَ 
 ٌ���ِ�َ )40(�  :U&%cR _إ� U���e _إ� U&�D _إ� U��e $8 ���Qل و�� 8'; ا�%>�]ا�[Y�c، وھAا ذو ا�<���$ 
��ُ%ا�َ� �َ��ً  �َ;َ  �َْYَ(َ"  ُYQَ)ْ  ا َْرضِ  "ِ
 Hِtْ8ُُ�ونَ  َوRُْ[8َ%جَ  �َ]Rُْ%جَ  إِنَّ  اْ�<َْ��َْ�$ِ  َذا R�ْZَ _َ'Eَ  ْأَن  َYQَ)َْN �َcَc�َْ&  َو ْ�ُ(َc�َْ& 

q ��َ 1ِeَeَ�لَ ) 94( َ\ّ�اً  َّ'�َ  ِ{�ِ2 1ِّnَر  ٌ&�ْ,َ 
ِ�%ُc�Eَِ[َ"  ٍة َّ%ُ>ِ&  ْYQَRَْأ  ْ��َُc�َْ&  ْ�ُ(َc�َْ&َو  ً�������$  �)95( َرْد8" .]j([ا��
���C^ام & ��� Y�L?N 
��8�ز و�Aات ا�����َّ$ و��راUN ا�AاY& ،��N ھCوا �E%��& ��� C ا رض 
" 
��ا��&

��_ وا�E ��H'_ طQN هللا ����Q�& :��Xا�?�� وا� =��ِدي 8ِ$ْ  َو�َ'eُ  ٌY�ِْ��اً  َداُوودَ  آلَ  اEَْ�'ُ%ا��َBEِ  ُر%�َُّXا� 
)13(�  .[[B\]  

9- -%�ءل: ھY �- ا��5'�- 12 ا4رض إ�� ا��5'�- 12 ا�H�� أن �c�'E ض�t� ¡?Bا ا��Aإن ھ :
 :_��QN ل�� َو�َ<َ�ْ �ا��Lc �8ادف �'����$؟ �<� �َc'ْ\َ8ِ$ْ  أَْر  َ;ِ'Bَْ�  ًl\ُُءوھُ�ْ  �َْ%8ِِ)�ْ  إِ�َ_ ُر��تِ  "ََ(َcِّ�َB�ْ�ِ&  ْ�َ>َ���َ"�َc 

 ْ$8ِ  َ$�Aَِّ8ُ�َ%ا ا�Rَْنَ  أ�ً  َوَ� �ّ>�َ �َc�َْ'Eَ  ُ�Lَْ�  َ$�ِc8ِMْ�ُ�ْ47( ا(�  ��t�HN 
[ا��وم]، "��<�آن ��?�ث E$ ا��<�م إ�)
 :�c8Mا�� ��tا� Uc8� َ;ِ�Aَ�َ ��ھََcrَْوأَْوَر  ً�8%َْ�  َ$��ِZَهللا  �)28( آ ��ن]، ��%"�ھ� E'_ ا��Xوط ا��
 ا��eط)Z�ا�]

��E ،²'�)� ا�lHم و8$ آQ8 $8)� ا رض، iوھ%د، و ،®�Qeا�����$، "<� ورث �%ح، و�%ط، و Y&�>8 _��QN
�jL أو ��?�ث  Cدة ا�<�آن أ�E n��� �>" ،U�'E8$ أ�%ا8)� أو دو�)�. و $����bك ا�lھ �Q& ،�وc��N%ا "�)

  $���N $E 
E%ا� 
" Y�?N ،اد�"  $���N ت�8lE jiذ�;، و =�>?N Y�B\ 
" Uc�8 8$ ا �8، و��
 Y�' 
�8�ن N?<= ا�����$ ا��tدي، ا�Aي ھ% �%اة ��?<= ا�����$ "
 ا N _�8 �8?<= ا��Xط "��& Uأ� �'Hا��

N إن .�����BHc �±�8 ا�\��8l ا��?��& U�(" $��� ��، وھ% 8(vQ& 
" ªو�� ،'��دي ?<= ا�����$ ا�tأ"�ادھ
�ري، ��$ v?د ا�%(Xا� ��>�  �
 'ا �8 ا�\Q& '��8l� "<�ھ" =>?�� �� Ucو�� ،m���َ%�j أ&�ا �BE ا���ر ��
 n��� �('Qو� ،�v���ة، n��N �r �<�ون ط%�'� أ�E ون�>� �(�" =>?N أن �Q& ،ا���\%م =��Kا� $E ت�Q�&ا

���H8 %'E 

)�QB\)47 ��ون "" �QB\ ون�� �r ،  س�cث ا��+� U�" 'م�E' ;ذ� �Q& 
N[� Y(" ،j�%�� C ول^�
 C ن أو%�N أن ��ر &�� ا "�اد ��� ھ% &�� ا��ول ا��%م: 'إ8�O؟ إن ا���م ا��%رو�E %ھ Yن؟ ھ%�QK� U�"و

  �N%ن'. 



  ا��5'�- 12 ا4رض 12 ز�- ا�'�رو.� �- ,+ل ا�(&آن ا�'&%$: درا"� ��!� �� 
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: "إن&lLل ا�%>�
 ا�����$ 'Qtر ا��L��Cوا ��bQاز ا�^Eوا� ��8� ا����cE $���� (c8¦ رب 
$����Qس 8$ ا�%t� Yن، أھ������BQة �'�، ���%ا وإن ا�" nH�� ة�h�& $�c8Mا�� $�B�)�Hوا�� '�،=? �
 وإ��" 

�ءti ¦(cا�� 
����ون،� أو ��Qv& �t "[ن و� ;�A��hوا، أم أ�'%ا \%اء ا "�اد أو��; ��Q<�ه ا�Aي ا��&^ Cو 
�وزون)�� �rlr �XE ن "�ًدا%'�?� _cQ8 ،���%ن ا��%>>?��)'; د��،ا�cQ8 %BQ_ و Yا رض أھ ��R�Qً ����� 

��U�%'h ا�Aي و�'�CM(� ¦(cء ،U�%'�?��ك دام 8� وcھ �KZ د�(��?�'% ا�Aي ا��c)¦ زوال �r و8$ &^وا�)�، U�: 
�َدكَ  �vُِ'ُّ%ا AََNْرھُ�ْ  إِن إِ�َّ;َ �َBEِ  َCوا َو�ُِ'َ�  َّCًِ�ا إRِ��ًرا "ََّt�َ� ]48(]27: �%ح(.   

�ً  أَْھ'َ)َ� َوYQَRََ  ا َْرضِ  "ِ
 Eَ�ِْ" lEَْ%نَ  إِنَّ �: "�ZZ وا��s -�n���5. -�'�5ن ا��5'�-  -8Qَ�eِ  ُjQِvَْ�Hَْ� 
 ً�َtِP��َءھُ�ْ  �cْ8ِ  ُ²ِّ&Aَُ)ُ�ْ  َطَc&َْأ  ِ
?َْ�Hَْ��َءھُ�ْ  َوHَِ�  ُUَّ�ِنَ  إ��َ  ْ$8ِ  َ$��ِHِtْ�ُ�ْ4( ا ( ُ���$َ  Eَ'َ_ �َُ�$َّ  أَنْ  َو�ُِ�Aَِّا ا�%ُtQِvُْ�\ْا 


�ً  َو�َْ(َ'Qَ)ُ�ْ  ا َْرضِ  "ِ َّ�ِPَأ  ْ�ُ(َ'Qَ)ََْو�  َ$�ِrَو�َُ��ِّ$َ ) 5( اْ�َ%اِر  ْ�ُ(َ� 
8َ�نَ  "Eَ�ِْْ%نَ  َو�ُِ�ي ا َْرضِ  "ِ� َوcRُُ%َدھَُ�� َوھَ
 ْ�ُ(cْ8ِ ��َْ?Aَُرونَ  َ���ُ%ا 8َ )6(�  �bc��B" ؟w>" UNا�����$، أم إراد =>?N $E n�� ت��]ا�<Y(" ،[¯L ھAه ا³

 � �(�%v"��
 إ\�اY�P، إC أ�)� ���%ا cB� 8$ ا���ات ���Qا� 
" �����n &%ادر ا�����$ �8� �>" �����8
��ُ%ا�و����H%ن &��Aل وا�)%ان: َ� �َ� _\َ%8ُ �� �َ$ْ  إِ�ََّ(َ'Zُ�َْ�  ًأَ&َ�ا ��ْذھَ®ْ  "ِ�)َ� َدا8ُ%ا 8ََ"  َn�ََْوَر&ُّ;َ  أ lِN�َ>َ" ��ھَ�ھُ  إِ�ََّc 


 إCَِّ  أC  ُ;ِ'8َْ إِ�ِّ
 َربِّ  �َ�لَ ) 24( �َ�Eُِ�ونَ Hِtَْ� 
Zَُِ�قْ  َوأ"ْ�َ" �َcَc�َْ&  َ$�َْ&اْ�<َْ%مِ  َو  َ$�ِ>\ِ�َt�ْلَ ) 25( ا�َ� �َ(َّ�ِ]َ"  ٌ�8َ َّ�?َ8ُ 
 ْ�(ِ�َْ'Eَ  َ$�Qَِ&أَْر  ً�َc\َ  َن%ُ(�ِ�َ� 
�ِ\<ِ�$َ  اْ�<َْ%مِ  N _َ'Eََ]ْسَ  "lَ ا َْرضِ  "َِt�ْأ��ا8)�  �)26( ا jXcN �� �(" .[ة�P�[ا��

 $8 ��t�HN �� ��" ��tا� ;'N أن ��t� C يAا� ®�$8 8�ء ا�B?� ا�Aي ا�X= أ8�8)� ��_ ط'B%ا ا�K'® ا�+�
�َوْز�َ��ا�����$ "
 ا رض، &�U��C ا�<�آ���: Rََو 
ِcَBِ&  َY�ِPإِْ\َ�ا  َ�?َْB�ْا ا%َْNَ[َ" _َ'Eَ  ٍنَ  �َْ%م%ُt�ُQَْ� _َ'Eَ  َciَْأ� �َ)ُ�ْ  مٍ 

��ُ%اَ� �َ� _\َ%8ُ YQَRْا �َcَ�  ً�8َ� َو&َ�ِطU�ِ"  ٌYِ  ھُ�ْ  8َ� Bَ�8َُّ�ٌ  ھCMَُءِ  إِنَّ ) N )138َْ()َ'ُ%نَ  �َْ%مٌ  إِ�َُّ��ْ  �َ�لَ  آ�ِ)َ�ٌ  �َ)ُ�ْ  َ�َ�� إِ�َ) 
�لَ ) 139( �Qََْ�'ُ%نَ  َ���ُ%اَ�  َ��ْDََأ  ِ 'َُ��ْ  َوھُ%َ  إِ�َ)�ً  أَْ&ِ+�ُ��ْ  هللاَّ َّvَ" _َ'Eَ  َ$��َِ��Qَ�ْي  �)140( اAو��$ ا� .[اف�E ا]

 :_��QN ل%>���_ �8$ �±"�اد، ��¡ QN ت أن هللا�����$ ")�N $8 U'; ا³��َcBََْوَوھ  ُUَ�  َ=?َ\ِْبَ  إ%ُ>Qَْ��"ِ'َ�ً  َوَ� 
 ًّl�َُو �َc'ْQَRَ  َ$�?ِِ��iَ )72 ( ْ�ُھ�َc'ْQَRََو  ً� َّ�ِPَونَ  أ�ُ(َْ� ��َوأَْوَ��ْ  &ِ]8َِْ��ََc  ْ�(ِ�َْ�ِإ  َYQِْ"  ِْ�َ�اتOَ�ْ�8َِ  ا�lةِ  َوإِ�َ َّLءَ  ا��َ�� َوإِ

�ةِ �َ َّ̂ � َوَ���ُ%ا ا�َcَ�  َ$��ِِ&�Eَ )73(�  ;'Nون، و��h� ��ؤھ�Bوأ� m�
 إ\�ا Y�P���Bة �BE ا���رc& �8[" .[ء��B� ا]
 ّL?N يAدي ا��tذج �'����$ ا�������)�، وأ8� ا�����$ ��8±، "����ن & و�ntُ  '%ه &(�ھ� وإ� �8 Cإ ،U�'E ،ة%>��

�ري &�$ ا �8. v?ا���اول ا� $�o ن�� �8 Cوإ ،��� jX�N ا³�� ا����^�� �c���N ª�� ;وذ�  
��Q8$ ا��n -�'�5- ا�W(�(� وا��5ھ$ -9Kا� ��Ht� 
" �rM� ��ب ا�����$ AQ�8 U'Q)Nرا �8B\أ j'ON إن :

����r%ن ��j'O ا  C �(أ� ��D ،Uو�%ا� U>�>?��� Uا�����$ أو &ِ'َْ%م ا�<�ر أ� 
" �BD����ب و�Xc+'%ن &B\ �
 .Uوط�e Cو U&�B\أ C ا%'L?�� �� �(�%� $E $�'"�+�8 ،�E%ا� =>?�  

�ت ا��n -�'�5- ا���ا�&ة وا��(�ب -10��� 8$ ا��B8اط%ر�Qا� �)N ي�XBا� m�
 ا���ر" �bc��& :
��ة و\�n8 ا�E ون�>� ���Qا� ����>8 
" n��?N وا��ول �'bا� Yiأن و �Q& Cل إ ُ̂ N ر، و���cوا� ���?���س &c�

 
�د، ")Y ذ�; �%ع 8$ ا�����$ "
 ا رض؟ وھY ھ% &�A; إE�اد إ�)Htا� U�" �h�ا��%ن وأ URو �َّ�D ا��
���Mا�8ات؟ & $   �'Q<%&�؟ وھE �(�%L� �N Y'_ ا����ُّ

 ¡�� ،U�%� ؤل�Hا�� ��cض راھ�t���، إھAا 8(�ل ��HQة ا�%>����&K%ن ا�����$ & $����Qن ا�
��tض  �Zك أ�8 آ�cاج ا رض. وھ�Z $8 $ُّل إ�_ ا����%i%'� ى��>� �Rن 8$ دول ا�+�ب ��%ذ%'Q)�"
 $�� 
" :$��ؤC آ�Z، ھY ا�����$ ��%ن "
 ا���$ أم "
 ا رض؟ وا³�� ا����^�� w&�N ا�����$ "
 ا��HN

�ت أ�Zى E nr�?N$ ا�����$�
 ا رض، "�� ا��tق &�$ ا������c$؟  أن آ"  



 �V&م /د�W�  
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���$ أن ��%ن  ��ن ا�X]ن ��%\U�'E j ا�lHم، ��� �ا�����$ "
 ا رض ���$ أن ��%ن �±"�اد، ��
�ص �±�8، ��%ن ا�����$ Z %(" $��ن �Aي ا�<���$؛ أ8� ا�����$ "
 ا��� ��ت أو ��8±، ��E�ا�����$ �'(�

E هللا $�� \��%ن \�Xc� l�B د(c�� $ل ا������� 
�� ا "�اد، و��¡ ��%ن " _'E ه�X� $8 f\ق أو�K� _'
�8± \��دة ا $8. �  

 
�� ھ��HQأم أن ا�<%ة ا� ����HQا�<%ة ا� �"%N Uوط�e $8 ن%��ھY ا�����$ ا�Aي N?�ث UcE ا�<�آن 
" U& �i�Z ن�N'; ا���tة  
���(� &Q� ا�����$ "
 ا�Q<��ة؟ إن ���N$ هللا ��%\U�'E j ا�lHم "
 ا رض �

 ªا رض و�� 
" �c���N Yظ Uأ� ��D ،����r �'��8 
" Uإ�� Yiو �ا�^��c8 إE�ادا �U �����$ أ��B، وھ% 8
 �����cQ_ ا���Xوط "
 ا³& $���¡ أن �^�E أن ا�����$ "
 ا��B'� $���
 ا���$، وE'_ ھAا ا \�س، " �c���N

�ص &]�8 \���� i ��?8'_ هللا U�'E و\'�؛ Z ��QRوز ا����)�� �� U'� ���Qا� _'E $���>دة ذي ا���\ _�?"

 ا رض. " �c���N  


 ا رض ھ% ا\��راج �)�؟ " �'bا� f�XNع هللا و�e م^�'N C 
  ھY ا�����$ �'<%ى ا��
 :_��QN ل هللا%>��Cَو  َ;�ْ ُ̂ ?َْ�  َ$�Aَِّنَ  ا�%Eُِر�Hَُ� 
ِ"  ِ�tْ�ُ�ْوا �َ$ْ  إِ�َّ)ُ�ْ  ا ُّ�vَُ�  َ ْ���ً  هللاَّeَ  ُ���ُِ�  ُ �َْ(YQََ  أCََّ  هللاَّ 

 ْ�ُ(َ�  ً �ّb�َ 
�$َ  إِنَّ ) AَEَ  ٌ��bِEَ )176ابٌ  َو�َ(ُ�ْ  اZِ³َ�ةِ  "ِAَََِّ�ْوا ا��eْا  َ�tْ�ُ�ْنِ  ا��َ��ِ�وا �َ$ْ  &ِ ُّ�vَُ�  َ ْ���ً  هللاَّeَ  ْ�ُ(ََو� 
�َْ?BHََ$َّ  َوC) 177( أَ�ِ��ٌ  AَEَابٌ   َ$�Aََُِّ�وا ا�t�َ �
 أَ�ََّ�ِ'�ُْ�  ْ�ُ(َ�  ٌ��ْZَ  ْ�(ِHُِt�َْ  �َداُدوا �َ)ُ�ْ  �ُْ�'ِ
 إِ�ََّ� ْ̂ َ�ِ�  ً��rِْابٌ  َو�َ)ُ�ْ  إAَEَ 
 ٌ$�(ِ8ُ )178 (��نَ  8َ�َ  ُ َ̂  َ��َّ_ U�َْ'Eَِ  أَْ��ُ�ْ  8َ� Eَ'َ_ اAََ�ِ�  َ$�ِc8ِMْ�ُ�ْرَ  هللاَّ ��َِ�  َ¡�ِBOَ�ْ8ِ$ْ  ا  ِ®ِّ�َّKا� ��نَ  َو8َ�َ  ُ  �Qَِ'Kُُْ��ْ �ِ  هللاَّ
_َ'Eَ  ِ®�ْ+َ�َْو�َِ�$َّ  ا  َ 
 هللاَِّBَ�)َْ�  ْ$8ِ  ِUِ'\ُءُ  8َ$ْ  ُر�Xََ�ِ  "c8ِÅَُ%ا  َّ¼�ِ&  ِUِ'\ُا َوإِنْ  َوُر%ُc8ِMُْN ا%ُ>َّ�َNَو  ْ��َُ'َ"  ٌ�Rَْأ  ٌ��bِEَ )179(� 
�ھU ا�Aي ر\�U ا�<�آن �U[آل )Nا ��D 
" U"�i $��� C 

 ا رض KL8'² ��آ�" $������ ،��Eان], "

 �� �)�، &Y ھ% 'إl8ء' �)� وا\��راج �)�، "[8c���N ª�� ا رض 
وE'_ ھAا ا \�س، "[ن \��Kة أ�� �%ة "
 .U�'E اؤھ���Eا�?= وا $E �("ا�?�ا _'E U&�>Eاب هللا وAE �(B�L�² ���)�، أو 'Lc�  أن 

، ��D أن ذ�; �$ O����(�&� وا���fB ا���ر& n�Br ��O��رN �>�>� ا�8ةMإن "�� ا��"�� ¯�LO�� �cQ

 fc�� �(c�& w�KOا�� ��� ،���Qا� _'E ة�K�H8$ ا�<%ى ا�� ���Qأن ا� j�� ��M� fا�%ا� $�� ،U�" �'�و��t ط%
 $�o ��ء إ��>B8$ ا� ��^8 _'E ا�<%ى `Q& ة�E�H8 أن ��� ،���Qدة ا���\ _'E �(ة 8$ 8^ا������R ة%� ��أ

%h'� ا�<%ى `Q& f"أو د ،��Nا�8اM�8 ا��%bcا�� ;'N ���HQ��& ��د ور&��Qل وا�����& �(�Eك ود�cأو ھ �cرة ھ
 nH�� ة إذن�P�Hول ا�����ك �K�\ $8ة ا�<%ى ا���+%��. "�tول ا��?N 
وا������ ��^N��Q& f` ا��ول ا��

�ت ذ�;. Br]& Y�t� '
'B>�Hا�� m�� هللا، &Y ھ% ا\��راج، و'ا���ر(� $�ّ8 
  ا��
�Vu�� -�'�5ة: ھ� ا�ة 2&% �qا�<�آن، وا�����$، ؟ 8$ ا� 
" ��%Rا�� �ti fُّBَ�َNل... و�Rر $�c8M�

 C ات��BQا�� ;'N ون�B" ،ا رض 
�QH%ن �?L%ل در�R ا����$ " $8 �(& �BQ� 
�B�أ f8 أو�_ ا��'��ت ا��
�ت وا��ول: E��ءَ ����$ أن ��?<=، &Qُ�، ا����$ �'(�Rَ8ِ$ْ  َو _Lَ�َْأ  ِ�َc��لَ  �QَHَْ_ َرYRٌُ  اْ�َ�ِ�َ�  َ�� اQُِBَّN%ا �َْ%مِ  


 َو8َ�) 21( 8ُْ)�َُ�ونَ  َوھُ�ْ  أ�Rَْاً  �C  ْ��ُُ�َ[Hَْ 8َ$ْ  اQُِBَّN%ا) 20( اْ�ُ�ْ�َ\'ِ�$َ ِ� C  ُ�ُBEَْي أAَِّا� 
ِ��ََKَ"  ِU�َْ�ِنَ  َوإ%QُRَ�ُْN 
)22 ( ُAOَِّNَ8ِ$ْ  أَأ  ِUِإِنْ  آ�ِ)َ�ً  ُدو� 
�ُِ�ْد�ِ  ُ$�َ�ْ 
 �vُِ& C  ِ$+ُْNٍّ  ا��َِّّcEَ  ْ�ُ(ُ�Eَ�َteَ  ً���ْeَ Cونِ  َوAُِ>cُ� )23 (

 إِذاً  إِ�ِِّtَ� 

�ْ\Qُ�َ%نِ  &َِ�&ُِّ��ْ  آncْ8َُ  إِ�ِّ
) loَ  ٍ$�ِB8ُ )24لٍ َ" )) 25 َY�ِ�  ْYZُاْد  َ�َّcلَ  اْ�َ(�َ� �َ�  َn�َْ� 
�Qَْ'َُ�%نَ  �8ِ%َْ )26 (��َِ&  َ�َtDَ 

ِ� 

 َر&ِِّcَ'QَRَ27( ا�8ِ�َ�ْ�ُ�ْ$َ  8ِ$ْ  َو (�� َو8ََc�ْ َ̂ ََّ��ءِ  Qَْ&  ْ$8ِ  ٍ�cRُ  ْ$8ِِ�هِ  Eَ  ِU8ِ%َْ�  ْ$8ِ'َ_ أَ�Hا� �� َو8ََّc�ُ  َ$�ِ�ِ̂ c8ُ )28 (
ونَ  ُھ$ْ  2َ�َِذا َواِ	َةً  �Wَ�ْxًَ  إ�sَ  َّkِ.َ�ْ  إِنْ ُ�ِ�,َ )29 (�َ��دِ  Hْ�َ _َ'Eََ�ةً  َBQِ�ْا �8َ  ْ�(ِ�ِNْ[َ���ُ%ا إCَِّ  َرُ\%لٍ  $8ِْ  �َ  ِUِ& 

Pُِ̂%ن (َْ�Hَْ���eة &Q�ه. ��$، ���ذا �� �?�ث  �)30( B8 U��h88$ أ ��t� $����'� ���ده ��ن &�ا(X�\إن ا .[ª�]
 
" Yھ .��D�Bا� ��tا� ��، و\�دت إ�rھ('� �c8Mا�� ��tل ا��L��\ا �N �>" ود؟�Z ب ا�?iأ �L� 
ا�����$ "
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 �$ ��_ و�% N%"�ت ��e UوطU؟ أ��U�" ªھAه ا�<��t'� U�R%N �L ا��L� Y)Q�HN C _�� �c8M%ل ا����
 Y� 
�ء "ch�\Cوث ا�� $E �BO� _��QN ؟ إن هللا
���ء "
 ا�%E� ا��&ch�\Cوث ا�?& �c8Mت ا����tر ا��BZإ

�<%ل:  _��QN UQ�HN ء، أ��
e�� َّ8َ[َ"  َ$�Aَِّا ا�%ُ>eَ 
ِtَ"  ِر�َّcا�  ْ�ُ(َ� �%-َ ) )106 َو�(ِeَ=ٌ  َز"ِ��ٌ  "ِ�)َِِ��,َ  َb�ِ2� ��َ 
َ�َ�اتُ  َداَ��ْ  َّoَوا4َْرضُ  ا�  َّkِءَ  َ�� إ�cَ  ّnإِنَّ  �َ َر  َ�َّn2َ�َّ�لٌ  َر ��َِ�  ُ%&ُِ% )107 (� �$َ  َوأ8ََّAَِّوا\ ا��ُQِ 
ِtَ"  ِ�َّc)َ�ْا  َ$��ِِ��Zَ 
�َ(�ِ" �8َ  ْn8َاتُ  َدا%َ�ََّHَوا َْرضُ  ا�  َّCِإ ��ءَ  8َeَ  َ;ُّ&ءً  َر�KَEَ  َ��ْDَ  ٍوذAُ)ْ8َ )108(�  �BQا� �L� أن �]ھ%د[. ��

��_، C 'ا�?<�<�' QN هللا �(�'�� 
�دھ�: أن ا�?<�<� ھ
 ا��t8 �>�>� jX�N مlHا� ��(�'E _\%8 f8 ²��Lا�
 _��QN هللا �(�َّ(" ��� �(�(" Uأ� $�B���² �'?%ادث Lا� �BQا� Y��، أو �� ��%ھ� أ�)� �<�<�، "�]و(�(t� �� 
ا��

 ��'B>�Hا�� �()P��c& أي ،U� مl+'� _��QN هللا Uc�8 يAأَ")ُ� ا�����$ ا� ،='Kcا ا��Aو8$ ھ .����b& C%اھ�ھ� ا�?
�$ �v%ا "
 ا Z�ود &]ن Aء ا�CM(� $ا����� =>?Nات و�XQه ا��Q& $8ود، "<� آ�Z ب ا�?iأ �L� 
"

 .w'Hا�� 
" �BDوا�� �H)ا� _'E ة��tر ا��L��C �Rروا أ��%ذ�i  
�ر ا�%ا�f ا&��اء، وذ�; ��_ ��د ا�c¯ : إن ا��اyq وأ��رت ا��5'�-v?�\ا 
v�>� ¯cر ا��v?�\ا

 jQvت ا���')N²8 ا�<%ة وl8 ح�vNوا �("�Xوا�� �����ر ا�%ا��B�N f$ ا�?��� ا�?v?�\�َ�َ���ً E'_ ا�%ا�f؛ إذ &
rإ Y��Bا� $E ¡?Bا� ��� fظ�وف ا�%ا� $�B�N $و�� .¯cب ورود ا���D 
�س إ�_ ا����BN ا��Xc%دة "�>��&� 

 .Y��B'� Uوا���ا� f8$ ا�%ا� Ut�%8 
KQ�� ¯cد ا���  ذ�; 
 Cإ �(c8 =B�
 U�'E، وE` ا ��E Y8'_ "<� أ8(�د �� ��Bا�� YR8$ أ ª�� m�
 ا���ر" 
وإن ا���'
 ;'N ع��o _'E و���MHا�� Y8��ك �� Q& Y�?�N` أو �cأو ھ �cھ ��t� ا�'%م U�R%N YR8$ أ ªت، و���&���

�ر 8$ أYR ا�<��س &�$ 8�ض و�f و���o ��8$ ا�%�%ع c8 `Q& _'E%ا�U، و8$ ا 8(�د؛ و��Uc ا\�?v
� ��Hع cأ� $�� 
�ه ا 8�م ")N�& _KOع ا��H�أYR ا��<�ر�� &�$ ���o ا��H'��$ و���o ا�+�ب ا�Aي \�ر 

�ه ا���Q%س: ")NCا 
" �('h8�� =&�K���ق، K� C ²Biي أAا� UQ8$ وا� �'Hب ا���BX8$ ا� ��hا�� `Q���� U

 8^ري، \��\ fوا� $�& UHt� �)�
 ور&�� ا�<�دم، o����& 
���م ا�?Qوا� ،ª8 ��ر &��'�Y، ا��%م &(cا�

�H�
 �O8ب و���c_ أن E���Rوا ،ª't8 دي�Lلوا��%>�
 أ�'�( :�<� وc49()"ا�?�� ¼ أ�( .  
 ،��LOe ��[H8 ��ل إ�)>��ل ا��H'��$ ا��%م f8 ا�lLة، "<� � $E ¡��?��& Y+Xك�$ أ��N أ��  إذ

 _'E ذ%tcا� ®��i اء��Eھ% ا 
c'+X�
 ��Dه، و�YB>c ذ�; C�R؛ و��$ ا�Aي �� " �rM��'lLة �$ 
�ق A8ا��U. و�� KN C �8ا f8$ ا�%ا� YQ)N ذج��� ;'�" ،Uھ� دو� $�� �K'Hا� ®��i �(؛ و�$�tQv�Hا��

 ،�X��tا� �E�eإ 
" Yh��N �� 
�ء ز8$ ا�(%ع' ا���cDت 'أ��ر\��& Y+X8)� أ��(��ب، وإBXا� ��� ��H�Nو
�ك. cأو ھ �cدة ھ%E%ا�� �c)��&  

�¡ ر\%ل هللا �?� ��$ �H)N�ا �<�<��XQات ا و�_ 8$ ا�<�ن ا�%cHا� n'h8 �>�� : _Eا��N أن ;e%�"
� ر\%ل هللا ،E'��� ا  $8 �8�Y أ"=� :�c'� ،�(�QL� _'E �'� ا _Eا�N ��A�8%؟ ��ل: أ���أ8ِ  ،�� �c8 �'� $ 

 A�8%��ء ا�cN ،Y�H^ع ا��)�&� 8$ �'%ب E�و��h+� ء�hD ��cو�� ،��h�،  ا�%ھ$؟ �و�(YQ ا�%ھ$، ���%ا: و8
�\�+lل )50(��ل: �® ا����� و��اھ� ا��%ت"& ��ر ا�Aي أ�)�)�Q�\Cا �('Zود C��8 إl\دو�� إ =BN �� ¡�� ،

�(Nوا�r ®(و� ،�  .أ"�ادھ
Qا� j'Oري ا���v?ا� fRا ا���اAھ� ھ�b8 و8$ أھ�" :
�' �Q&أ �Oo ¯'>N ث�� 
�'Qا����ان ا� 
"


 ا�%�n ا�Aي ا���Lت "�U ا�Q'%م ا�E ��E�X'_ "�� ا�<�ن " ،�'Qھ� ا��Q8 $8 ��B�����ر�¦ �Y ا�Q'%م ا��(�&
 �>&�Hت ا��t�Mح ا���e _'E 
�'Qا� j�cLا�� �Lن، وا���� �Q& ��ª8 ا�)(�ي. �r أAZ ا��<'�� ����س ���Oا�

�(L�O'N أو)51(.  
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Cو  YB� اء�E ا ;�A& ف��Eت &?�¡ اC�
 �Y ا��(" 
8l\ا� ���Qق ا�%tN ¢��c����$  �� أن 
�ء: "��i ا nE�&وأ ،U'� �'Q'� n?�tN �
 LE%ر اCزدھ�ر أ�)" ��8l\ا� ���'Qا� ��ا�?� �Z�t8 $8 ن�� �>�


 ا�Q'%م ا���E�X و" ¯LO�� �ِ��Qن ا����%ن "
 ذات ا"
 f��R ا�Q'%م ا���E�X وا��(����B. و� ����E n�%�
��` &�$ ھAا وذاك.cN Cرض و�QN ��+& ء��ء أو ا������^�tأو ا� ;'tأو ا� ®K��& ��'Qھ� ا��Qا�� n��
 و�" �

�رزة Bا� ���Q8$ ا�� ��B��=، و���n ا�Q'%م ا��(��tN ��+& Uوأ�%ا� �'Qوع ا��" Y� �(&lط �'QN �ا ���ª و��Dھ
��® ا�Q'%مR _ھ� إ��Qا�� ;'N 
"  ،
�'Qا� ¡?Bا� 
" 
B��ك n�'QN أور&� ا��c)¦ ا��(�cو8$ ھ .��E�Xا�

�ت، و���A��'N nة ��LBت وا���o���ء وا������ء وا���^�tوا� ;'tوا� ®Kا� 
8� ��UB ا��H'�%ن " n�R�Nو
�(�v(� ��
 &�ا" U�'E")52(.  

E�Xا� �"�Qة أن ا����tه ا�Aھ $E ا%r�?N $�8 $����Qت ا��&��دت و��lZ $8 $�Bل ��\ �8�cE ��
� ا���Q"� ا��(����B أ�nBH ا�<�رة E'_ ا����ج: إن "cv� 
" nQ�Rر و�H?وا� ��E�Xم ا�%'Qا� ¯'>N

���د وا��(�(�RCا : $��'Hا�� 
" nX" 
��8 ا��Qى &�وح ا��<'¯ ا��Z ا 
أ8� ا�Q'%م ا��r[N �>" ��E�Xت ھ
�� ،$���t8 C �bt� _ب إ�lKل ا�%?N ¡�� ،UR8$ و �h�8$ ا���%ن 8$ أ �t?� ���� ا�%ا�� c8)� &<�ر 8Q

 �'Qا� ���iء أ��'Qا� �>t" ،
�'Qا� Y�i[وا�� ���"� وا��(�oا� 
" ��t� C Ucو�� ،
eوح وا�?%ا�Xوا�
$�  .)53("وأBi?%ا 8(�د �<'� 8<'�

�د'(�RCب ا�& �\' n>B\ 

 N'; ا���tة ا�Aھ��B ا��" ¦�cا�� ���Qر�� &�$ ا��>����$ ، و&�$ ا��t)54(و&��
�ت: "&�
 ا��LQ ا�?��¡ ا�Aي ��hت "�U ا���" �i%LZو ،����
 ا�LQ%ر ا��" �(N�R�lل �Nا�R وZ $8وإ��

��� أ��¦ E $8 ��" ج؛��� ا���^D ن�� �(vQ& أن $�B�� أن f�K�H� ¡��ء "
 ا��LQ ا�?��'Qخ وا�%�Xا�
� �h?& �(c�& $8 �)� أن f�K�H� C �ccو�� ،YP��j�v إ�_ اا��XQات 8$ ا���® وا��\ �&��U �'Q ���� أو ��

 j�v�� ���$ أو ��e ®����U'Qt ا�%ا�� c8)� أن  �8 _Lأ� ��ر، وإ����&Cء 8$ ا
e �(�" �����ا، أو ر\�R
55("���e _'E ��eح( .  

 Yوھ ،U&��Dو 
E%ا� 
�ت Y�B� $8: ھY ا ز�8 "�o�t8$ ا� ���E U�" n�&�XN �8]زم fo%إن ا�
� أن �'R و�B��رھ�، ��$ ا�Aي ��Zا $Hءات و��tاد ا���Eإ 
ا ز�8 "
 ا�<�رة E'_ ا�c)%ض، وھY ا ز�8 "


 ذات �Y "�د 8$ أ"�اد ا �8، وC &� �درا�U 8$ ا��R%ع إ�_ هللا و" �c8�ا��U� ��'H. وا���KO، ا ز�8 �
� "]ھ�ر cc�& ر�i �cEا�i وأن ،�c&�>����$ أن  �8 Y� $E �8��N Yt+و� �c��t� �8 _'E ^��� �cا��%م، أ�

 .�8 ��ل &+�eCا $E �cHt�[& �c'+eو �cN���  ط
�%rs&ا��5'�- �- ,+ل ا�%� ا�� :¦P��cب وا��B\ وط وا�Xدت ا��� �>" :  

  : c&وط ا��5'�- -1
�ب ا���t ا���Oج 8$ ا��'�، ��%ن ���(� ذ�; ا���t ا
%��ن -1.1�D �r م؛%'Q8 ك�e هللا دون ���%N U\�: وأ\

 _'E ª\Mل ا�����$ ا���& �cQ'ا� YL?Nج 8$ ا����� و�Z[" U&أ�8 ر $E ª�'&إ =H" �و� ،=Htھ% ا�
   .ا�?= وا�Q�ل

1.2- ���uع &ا���� ا��Xا� ��ت ا��
 ��دھBRا%���م &�>��& wBN�8 : Cو Y\��N ودون ���XBا� ���Kا� ®H?
 .�E�K�\Cط ا�e �(�" ª�� إذ ،
�ء، وا�QB� ا��'
  $E�Y ا�c%اھ�  Y'8 وC ر

  :  أ"�Zب ا��5'�- -2
2.1-  ِّ%?� �(&��ب، "+�B\ �& AZ �& wBN�8 %ل ا�()�: وھA& $8 �B�أ �
 �oرھ��ل ط'® ا�����$ إ�_ أ8

�ء، ��Bا���ء إ�_ ھ ����، إذ N?%ل ط(Qt� ن 8$ دور���%ا R[�� ��?o%ج وR[8%ج، "�� $�Aم ا�%>��& Y� �
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 :�'E��ت "���د �8)���� إ�_ طHRلَ �ذي ا�<���$ أن �%�)� 8$ أ�َ� �8َ 
ِcَc َّ�8َ  ِU�ِ" 
ةٍ  Zَ 1ِ.�ُe� َِ|َ2ْ��ٌ  َر&ِّ َّ�ُ)ِn 
 ْYQَRَْأ  ْ��َُc�َْ&  ْ�ُ(َc�َْ&َو  ً�
) 95( َرْد8ِ�%ُNُز&َ�َ  آ  ِ���َوى إَِذا َ��َّ_ اْ�َ?ِ�\َ  َ$�َْ&  ِ$�َْ"�َ َّLَ�لَ  ا�q ا�]ُُV.إَِذا َ��َّ_ ا  َQRَ ُUَ' 
�لَ  �َ�راً َ� 1ِ.�ُYأ2ُِْ&غْ  آ  ِU�َْ'Eَ  ًا�Kِْ� )96(� ]j([ا��.   
� أو ��Dه،  -2.2��$ �N ا�����$ �)� N%"�وا �t8 �'E _'E� \%اء أ��ن ا�����$ "�دAا� Y�" :¦�cا�� �'Qط'® ا�

 :_��QN ل��لَ �"<� �َ� 
ِc'ْQَRْا _َ'Eَ  ِ$ِPا َ̂ Zَ  ِا َْرض 
�%\j]، إذ ���N C$ &�ون t�َ  ٌ��ِ'Eَ )55(�  ،�'Eِ��ٌ  إِ�ِّ]
�%\U�'E j ا�lHم:  f8 دة�t�\Cوا ��'Qوا�� �'Qث ا���� �8 �� 8ِ$ْ  ا�eََْ�اهُ  ا�Aَِّي َو�َ�لَ �وھAا وا²o 8$ &�ا

 َ�Lْ8ِ  ِUِNَ8َْ�أC 
�َ  أَنْ  hْ8َ _HَEََ%اهُ  أَْ�8ِ�ِ�َcQََtc  ْهُ  أَوAَOَِّ�َ�  ًَو�َ�ا  َ;ِ�Aَ�ََو �َّc َّ�8َ  َj\ُ%ُ�ِ� 
 $ْ 8ِ  َو�U�َِّ'Qَُcُِ  ا َْرضِ  "ِ
 ِY�ُ  ا ََ��ِد�¡ِ  Nَ]ِْو ��ِ®ٌ  َوهللاَّDَ _َ'Eَ  َِو�َِ�$َّ  أ8َِْ�ه  َ�َh�َْسِ  أ�َّcا� C  َن%�َُ'Qَْ� )21 (� هُ  &َ'Æََ  َو�َ�َّ َّ�eَُهُ  أ�َc�َْNآ  ً���ْ�ُ  ً��'ْEَِو 

 َ;ِ�Aَ�َِ̂ي َو )َْ�  َ$�ِcHِ?ْ�ُ�ْ22( ا(�  .[j\%�]  
2.3-  $8 `Q& _'E �(vQ& Y�vtNس، و�cوا�����^ &�$ ا� �'bل ا��� ��'QN l" ،ل�Q��& UK&ور �'Qا� �X�

 Y� ه؛���Eر $�& ���'Qا� �"�Qا�� ��E ¡�� ،$���>وع ذي ا��X8 ن��Yo: وھAا �t�'� ��E�e ����Q8 دون
 .UNlھM8و U"وظ�و UN�R�  &?H® ا���

   :.il�5 ا��5'�- -3
�Eُ%ا "ََ���: ���V  �� ا24&اد وا����ب.c�Z� il�5&ة � -3.1َKَ�\َُْ�وهُ  أَنْ  ا(bَْ� ��Eُ%ا َو8ََKَ�\ْا  ُUَ�  ً�B>َْ� )97 (
�ءَ  "َ[َِذا َر&ِّ
 8ِ$ْ  َرْ�َ��ٌ  ھAََا �َ�لَ Rَ  ُ�Eَْو 
ً  َر&ِّ
 َوEْ�ُ  َوَ��نَ  َد�َّ�ءَ  Uَ'QَRَُ  َر&ِّ �ّ>�َ )98(�  .[j(ا��]  
�\� ��E�e، و�L%ل ا�<�رة E'_ ا����$ وا�<��م : و.il�5 12 ا��Yه ا��5'�- -3.2�H& ا رض 
اlO�\Cف "

���f8 ،fc ا����$ �X� $8 ا���Q<� وا��E%ة ��%��� & Cب و�)���& C �(� ودون ���� Y�& ��E�Xا� ����Q���&
�ن، أو f8 ذي ا�<���$��'\ f8 أو j\%� f8 ث�� ��� ،_��QN م. هللاlHا� �(�'E   

�ب ا 8$ أ : �e	�uل ا�4- -3.3�D إذ ،

 ورو�Htي و��HRو 
PاAD $8أ ،UN��')N Y�& $8 ا YL?��و

 ھAه " ���Qا� UX�Q� ��� ،�(�QK& �أ� ª?� C �>� _إ� �Qcل ا�%?�N $8 ب ا�8$ أي AEاب آ�Z، إذ &+�

R _إ� ¢�Qل ا�%?��ب ا E $8'_ ا�?��ة �D '��، إذ�ا 8$  ®�+� ¡�� ،��م، f8 "��وس ا��%رو����، ?ا 
 :=�vأ�%اع ا� �eھ% أ Y& ،=�vن ا�%X�Q�" �(Htأ� _'E س�cف ا��O� ¡�����نَ  َو8َ�َ  ُ 8%َْ�ً  �Yvُِ�َِّ  هللاَّ�  َ�Qَْ& 

�Bَُ�ِّ$َ  َ��َّ_ ھََ�اھُ�ْ  إِذْ   ْ�ُ(َ� �َ  إِنَّ  �َ�َّ<ُ%نَ  8َ 
ءٍ  &Y�ُِِّ  هللاَّْeَ  ٌ��ِ'Eَ )115 ( َّإِن  َ 
ِ  َوا َْرضِ  ا�Hََّ�َ%اتِ  Uَ�  ُ;'ْ8ُُ  هللاَّ?ُْ� 
 ُn��ُِ�ِ  ُدونِ  8ِ$ْ  �َُ��ْ  َو8َ� َو �بَ  �َ<َ�ْ ) ��Lَِ� )116ٍ  َوC َو�ِ
ٍّ  8ِ$ْ  هللاََّN  ُ 
ِّ  Eَ'َ_ هللاَِّBَّcا�  َ$��ِRِ��رِ  َواْ�ُ�)َLَ�َ َوا  َ$�Aَِّا� 

 اQَُBَّN%هُ ِ"  ِ�Eَ��دَ  8َ� &Qَْ�ِ  8ِ$ْ  اHْQُ�َْ�ةِ  َ\�َ  ُÆ�ِ̂ َ�َِ��=ٍ  �ُ'ُ%بُ  "  ْc8ِ ْ�ُ(  َّ�ُr  َب�َN  ْ�(ِ�َْ'Eَ  ُUَّ�ِ117( َرِ���ٌ  َرُءوفٌ  &ِِ)�ْ  إ (
_َ'Eََو  ِ�َrlَّhا�  َ$�Aَِّا ا�%ُtِّ'Zُ �َّ5	َ إَِذا  ْ�َq�!َ  ْ$bِ�َْ� َ  ُا4َْرض ��َِn  ْ�َZ	َُر  ْ�َq�!ََو  ْ$bِ�َْ� َ  ْ$bُoُُV.َُّ�ا أeَنْ أَ  َوظ k 
 َ|�َ�ْ�َ  ْ-�ِ  ِ َ  إِنَّ  �n�ُ5َ�ُِ�ا َ �Y  ْ$bِ�ََْ�بَ  �ُ$َّ  إِ�َْ�}ِ  إkَِّ  هللاَّ ابُ  ھُ%َ  هللاَّ ِ���ُ  ا��َّ%َّ �) 118( ا��ََّ� �َ(ُّ��$َ  أَAَِّا ا�%ُc8َا آ%ُ>َّNا  َ  هللاَّ

�ِد�ِ�$َ  f8ََ  َوُ�%�ُ%ا َّLا��%&�.  �)119( ا� nن و��  [ا��%&�]. و�� �
-�'�5�� �x&2 �.ز�- ا�'�رو C �(�%�� ،�(c8 دة�t�\Cوا �(i�cا�� ®)��(%د &�tص  m�: إن ا���ر

 j'O��8 8$ ا��l\د ا�lBا� ̄ '�N �i�"و ،$�cHات ا��XE �Q& Cإ �i�tد ا�%QN Cرة، و%Lا� ªtc& ر���N
�)N�cا� UNأ8%ا �Eو ،Uا��R ��'�'& Y+Xc8 U'� ���Qإن ا� ¡�� n��� �� UN��')N Y�& ر��Q�\Cب واl��\Cوا 
 ،��BKت ا��E�cLا� 
" ��QBوج 8$ ا���O'� ��رھ�h�\ا $Hءات و��tا�� $E ا%h?B�E$ ا�(�P?�، وذ�; &]ن 
�ءات ���hة و�8%"�ة، tا���'�� ا��+�&��، أن ا�� 
" �i%LZت، و�R��� 8$ ا����Q8$ ا� $�BN �و� ،�و��Dھ


. و��_ cN(² ا�<���Qا� ��ت: وQ�H8�ة �'Q%دة إ�_ &'�ا�)� �'�"�H8 $8 f%اھ�\�  N $8 �& C ��v%"� أ\
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 2022 ��ان -31 �دد:�ا                                                                                                                  240

��_ ا
,+ص 12 ا���5} وا���� -1QN هللا f�HN ء، أ��
e Y� 
: إن ا�lZص R ®'K8%ھ�ي "
�<%ل: � ْYُ�  َ�8ََأ 
�$َ  ��Lِِ'Oْ8ُ  ُUَ$َ  َواْدEُ%هُ  ُ  ٍ�)ِHْ8َ�cْEِ  ِّY�َ  ُوRُ%ھَُ��ْ  َوأَ�ِ�ُ�%ا &ِ�ْ�<wHِِْ  َر&ِّ  QَُN%ُدونَ  &ََ�أَُ��ْ  َ�َ�� ا��ِّ

�U�R%�� �R ا��E%ات:  �)29(� Cو ���� l" Cوإ ،�R�Hا�� 
 أ8ُُِ�وا َو8َ��]ا �Eاف�e %(" .[ط �'%R%د "
 َّCِوا إ�ُُBQَْ�ِ�  َ �$َ  ��Lِِ'Oْ8ُ  ُUَ$َ  هللاَّ �ءَ  ا��َِّtَc�ُ ا%�ُ�ِ>ُ�lةَ  َو َّLا ا�%ُNMُْ��ةَ  َو�َ َّ̂ �]. &Y إن [ا��c�B)5( اْ�<َ�َِّ��ِ  ِد�$ُ  َوَذ�ِ;َ  ا�

 :¦�cN صlZل ا�%L� ل���Hَُُِّ�ُ��ْ  ا�Aَِّي ھُ%َ �ا��E%ة � 
ِ"  ِّ�َB�ْا  ِ�?َْB�ْإَِذا َ��َّ_ َوا  ْ�ُ�cْ�ُ 
ِ"  ِ;'ُْt�ْا  َ$�ْ�َRََو  ْ�(ِِ& 
 ٍ²��ِِ&  ٍ�َBِّ�ََو"َِ�ُ�%ا ط �َ(ِ& �َ(Nَْء�Rَ  ٌ²��jiٌِ  ِرEَ  ْ�َُءھ�Rَ8ِ$ْ  اْ�َ�ْ%جُ  َو  ِّY�ُ  ٍن�َ  َدEَْ%ا &ِِ)�ْ  أwَ��ُِ  أَ�َّ)ُ�ْ  َوظcَُّ%ا 8ََ�  هللاَّ

 َ$�Lِِ'Oْ8ُ  ُUَ�  َ$� � �َ�ِ$ْ  ا��َِّcَ��ْ)َ�َْهِ  8ِ$ْ  أAَِھ  َّ$َ�%�َُcَ�  ْ$8ِ  َ$��ِ�ِ� َّX22( ا� (� �Bَُْ+%نَ  ھُ�ْ  إَِذا أَْ�َ(�ھُ�ْ  "َ'َ�َّ 
 &َِ+�ْ�ِ  ا َْرضِ  "ِ
� اْ�َ?=ِّ َ� �َ(ُّ��سُ  أََّcا� �� اْ�َ?�َ�ةِ  �8ََ�عَ  أEَ  ْ��ُHُِt�َْ'َ_ ُ��ْ &َْ+�ُ  إِ�ََّ�َ��ْ � rُ�َّ  ا��َُّc�َْ�ِإ  ْ��ُQُRِ�ْ8َ  ْ��ُُ�ِّBَcُcَ" ��َِ&  ْc�ُ ْ�ُ�  َن%ُ'�َQَْN )23(� 

��_ ��'; ا��E%ة ��%"� '�eط ا�lZص'؛ وھAا ا����N �(Xر "
 ا�<�آن QN هللا �&��%�ª]، ��¡ أ��(n ا\�(]
 ِ"' ��M�� :ل��E ا Y� 

 َرِ�Bُ%ا "َ[َِذا�Q'�� ا�lZص' "
 ا��E%ة، و"ِ"  ِ;'ُْt�ْا ا%ْEََد  َ �$َ  ��Lِِ'Oْ8ُ  ُUَ$َ  هللاَّ �"َ  ا��ِّ َّ�َ' 
�ھُ�ْ  �Xُِْ�ُ�%نَ  ھُ�ْ  إَِذا اB�َْ�ِّ  إِ�َ_ �َ(َّ )65(�  
��B�ى " ��ل ا�X�ة، وھ% 8� 
[ا�B�cQ%ت]؛ و�?�ث ا�lZص "

�دة "�\ f8 م����_ &�"f ھAا ا�lBء، ھAه ا QN س إ�_ هللا�c8$ ا� ��hا�� UR%N f�X� ¡�� ،���وس �%رو�
 Uأ� %R�� ��� ،�cNا%E�� _��QN هللا ®�)�H���_، و��R% أن QN ¼ �L'O8 �L��Z �c��Eن أد%�N أن %Rو��

 :�c&�� lQ" fR�� ء أنlBا ا�Aھ f"ل ر�َ  َدEَْ%ا َ���Yَ'ُّbِ  8َْ%جٌ  �XِDََ)ُ�ْ  َوإَِذا�� �$َ  ��Lِِ'Oْ8ُ  ُUَ$َ  هللاَّ � ا��ِّ �ھُ�ْ  "َ'َ�َّ َّ)َ� 
�َْ(َ?�ُ  َو8َ� cْ�َِ"  ٌ�Lَِ�>ْ8ُ)ُ�ْ  اB�َْ�ِّ  إِ�َ_ �َcِN�َ�Åِ&  َّCِإ  ُّY�ُ  ٍر�َّ�Zَ  ٍر%ُt�َ )32(�  UR%ا�� 
�ن]. "l &� 8$ ا�lZص "�>�]

.$���lZص ��%ن ا��Lc وا�����$ "
 ا رض و"
 ا��B" ،_��QN ء 8$ ا� إ�_ هللا�tLص ھ% ا�lZكوا��X.  
2- bل ا���n 12 قuا� :�E�)X��& wBN���ءَ �: وا�L�ق Rَ8ِ$ْ  َو _Lَ�َْأ  ِ�َc��لَ  �QَHَْ_ َرYRٌُ  اْ�َ�ِ�َ� �َ� 

��%ن "
  �)20( اْ�ُ�ْ�َ\'ِ�$َ  اQُِBَّN%ا �َْ%مِ  ��ء �'L�ق، "��L�ق ��tا�� �E�)Xء ا��tأن ا�� 
cQ��ª]؛ دون أن ]
 :$�oر�Qا�� �o �E�)X'� ج��?N C 
�ل ا��Q" ا داءات وا 
 آلِ  8ِMْ8ُ  ْ$8ِ$ٌ  َرYRٌُ  َو�َ�لَ �ا��L%ر ��%ن "

�َْ��ُ�ُ  "Eَ�ِْْ%نَ   ُUَ���َ��َ<ُ%لَ  أَنْ  َرlRًُ  أNََْ<�ُ'ُ%نَ  إِ 
ُ  َر&ِّ �َءُ��ْ  �ْ َو�َ  هللاَّRَ  ِت�َcِّ�َB�ْ��َ;ُ  َوإِنْ  َر&ُِّ��ْ  $8ِْ  &ِ  ً��ِذ&�َ  َ" ِU�َْ'Qَ  ُUُ&Aِ�َ 
�َ;ُ  َوإِنْ   ً��ِد�iَ  ْ��ُBْLُِ�  ُ̀ Qَْ& يAَِّا�  ْ��ُ�ُQَِ�َ  إِنَّ   �  �)َ )28�Aَّابٌ  Hْ8ُِ�فٌ  ھُ%َ  $8َْ  �َْ)ِ�ي C هللاَّc�(� ªو�� .[�"�D]


 N?<= ا�����$، ��%ن ا�<�آن �Q$ ا���ذ&�$. " Uc8%ط U� ن��رض �'�Aب، وإن �Qق ا���Lھ% ا�  
��: اk.(��د ا��5م � �s 12 ا�u5&�2ت -3 َّ�َ'َ"  َÆَ'َ&  ُUQَ8َ  َ
QَّْHلَ  ا��َ� �َ�  َّ
َcُ& 
�مِ  "ِ
 أََرى إِ�َِّc�َ�ْا 
 ;َ أَْذ&َ?ُ  أَ�ِّ

 ْ�ُb���لَ  Nََ�ى 8َ�َذا "ََ� �َ�  ِnَ&َأ  ْYQَ"ْا �8َ  ُ�8َMُْN 
�ءَ  إِنْ  َ\�َِ(ُ��ِeَ  ُ ِِ��$َ  8ِ$ْ  هللاَّ&� َّL102( ا� (� َّ�َ'َ" � �ِْ'َ(Bِ�$ِ  َوUَّ'َNُ  أَْ\'ََ�
�هُ ) 103(َc�� أَنْ  َو�َ�َدَْ�� n�َّْ�iََ  �َ�ْ ) 104( إِْ&َ�اِھ��ُ  َ�ْؤ ِ̂ي َ��Aَِ;َ  إِ�َّ� ا��ُّ )َْ�  َ$�ِcHِ?ْ�ُ�ْا إِنَّ ) 105( اAََءُ  �َ)ُ%َ  ھlَB�ْا 

 ُ$�ِB�ُ�ْهُ ) 106( ا�َc��) Aِِ&  ٍ��bِEَ )107ْ&²ٍ  َو"ََ�َْc�ْ�ََNَو  ِU�َْ'Eَ 
ِ"  َ$��ِZِ³108( ا ( ٌمl\َ _َ'Eَ  َإِْ&َ�اِھ�� )109 ( َ;ِ�Aَ�َ 
ِ̂ي )َْ�  َ$�ِcHِ?ْ�ُ�ْت].  �)110( ا�"�Lا�]  

���$ ا�?��¡ E$ أي ���N$ 8$ أي �%ع ��ن 8$ دون ا �Z5ر ا���$  �u ا���Wة وا���� -4 C :
 U�'E j\%�� $ا����� �N �>" .�()ا� 
�د "L��Cت وا���Kة ور&² ا��
 ��H�N ا�?�" �(HN �>د�� ���'E �"�Q8
�<%د �'����$  $� U�]" ،�Q��e ��D _'E 
c& يAا� �'Qا� ��ء U�'E _'E، و�Aا &��A� �BHcي ا�<���$. أ8c& مlHا�

�\ Y& :رون�� ��ث �<�� ،UN��H8 ²?L�� UHَt� U& د%L>ا\��راك ا�� ����ب، إن �� >Q'� د%>� �Rن ا\��را%�
�هُ  Bَ"  ْ�(ِ�َْ'Eَََ+_ 8ُ%َ\_ �َْ%مِ  $8ِْ  َ��نَ  �َ�ُرونَ  إِنَّ �َc�َْNزِ  8ِ$ْ  َوآ%ُc�ُ�ْا ��U?َِNُ  إِنَّ  8ََt8َ  ُء%ُcَ�َ�  ِ�َBLْQُ�ْ�ِ& 
ةِ ا�ْ  أُو�ِ �لَ  إِذْ  <ُ%ََّ� 
 ُUَ�  ُU8ُ%َْ� C  َْ�حtَْN  َّإِن  َ �ُِ?®ُّ  C هللاَّ  َ$��ِ�َِt�ْ76( ا ( ِÆَ�&َْوا ��كَ  "ِ�َ�َNآ  ُ ْ��َ  ªcَN  َ;َB�Lَِ�  ْ$8َِ  َوC اZِ³َ�ةَ  ا��َّارَ  هللاَّ �ا��ُّ 

 ْ$Hِ�ََْوأ ��َ�َ  َ$Hَ�َْأ  ُ �دَ  ÆBَْNِ  َوC إِ�َْ�;َ  هللاَّHََt�ْا 
َ  إِنَّ  ا َْرضِ  "ِ �ُ?ِ  C هللاَّ ُّ®  َ$��ِHِtْ�ُ�ْلَ ) 77( ا�َ� � Eَ'َ_ أُوUُ��ِNُ  إِ�ََّ�
 ٍ�'ْEِ ي�ِcEِ  ْ�َأََو�  ْ�َ'Qَْ�َ  أَنَّ   ةً  Ucْ8ُِ  أeََ�ُّ  ھُ%َ  8َ$ْ  ا�<ُُ�ونِ  Uِ'Bَْ�  ْ$8ِِ  8ِ$ْ  أَْھ'َ;َ  �َ�ْ  هللاَّ َّ%ُ�  ُ�َh�ََْوأ  ً�Q�ْRَ Cَلُ  َو[Hُْ�  ْ$Eَ  ُُذ� ْ�(ِِ&% 
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 �Oََ" _َ'Eَ  ِU8ِ%ََْ�جَ ) 78( اْ�ُ�ْ(8ُ�ِ%نَ ِ"  ِUِ�َc��لَ  ِزَ�  َ$�Aَِّونَ  ا��ُ��ُِ�� اْ�َ?�َ�ةَ  َ�� � ا��َُّ�  َn�َْ� �َcَ�  َYhْ8ِ �8َ  َ
ِNُرونُ �َ  أُو� 
 ُUَّ�ِو إAَُ�  ٍّ��َ  ٍ��bِEَ )79 ( َل��$َ  َو�َAَِّا ا�%ُNأُو  َ�'ْQِ�ْا  ْ��َُ'�ِ  rََ%ابُ  َوْ �ً  َوY�ِEََ  آZَ  ْ$�َِ�  َ$8َْ��ٌ  هللاَّ?ِ��iَ Cَو ��ھََّ>َ'ُ�  َّCِإ 

�&ُِ�ونَ  َّL80( ا� (�َctْHَOََ"  ِUِ&  ِا َْرضَ  َو&َِ�اِره ��نَ  "ََ��َ  ُUَ�  ْ$8ِ  ٍ�َ�ِ"  ُUَُ�و�Lُcَ�ِ  ُدونِ  $8ِْ   �نَ  َو8َ� هللاَّ�َ  ْ$8ِ  ِLَ�cْ�ُا� َ$��ِ 
)81(� ��D 
" �t8%ظ ®Hا���� �'Qن ذ�; ا����n  [ا�<L¯]؛ أو ��� ��ث �E�t%ن، ��¡ �� ،��ا�)�ا

�ب. >Qع وا���vا� U�)���� ْ�َ>ََو� �َc�َْN8ُ%َ\_ آ  َfHِْN  ٍت�َ��تٍ  آَcِّ�َ&  ْل[\ْ�َ" 
ِcَ&  َY�ِPَءھُ�ْ  إِذْ  إِْ\َ�ا�Rَ  َل�َ>َ"  ُUَ�  ِ" ُن%ْEَ�ْ 

�  َظcُُّ;َ  إِ�َِّ��لَ ) Hْ8َ )101ُ?%راً  %8َُ\_ َ�  ْ�َ>َ�  َn�ِْ'Eَ �لَ  8َ َ̂ �Pِ�َ  َوا َْرضِ  ا�Hََّ�َ%اتِ  َربُّ  إCَِّ  ھCMَُء أَ�Lََ& 
 َوإِ�ِّ

 َ;ُّcَُظ  �َ�ھُ�ْ  أَنْ  "َ]ََرادَ ) Bhْ8َ )102ُ%راً  "Eَ�ِْْ%نُ   َّ̂ ِtَ�Hَْ��هُ  ا َْرضِ  $8ِْ  َc�ْ�َDَْ[َ"  ْ$8ََو  ُUQَ8َ  ً�Q��ِRَ )103 (�َc'ُْ8ِ$ْ  َو� 

 &Qَِْ�هِ ِcَBِ�  َY�ِPا إِْ\َ�ا%ُc�ُ\ْءَ  "َ[َِذا ا َْرضَ  ا�Rَ  ُ�Eَْ�ةِ  َوZِ³ا �َc�ْRِ  ْ��ُِ&  ً�t�ِtَ� )104(�  .[ا�\�اء]  

-���o��� -�'�5وا�?�ف ا� ��'�^م 8$ أ"�ادھ �� _��" �>&�Hا �8 ا� Y�� �c��8 ��Pن دا�: إن ا�����$ �
 ،U�'E n'L?N ب%'K���& �(c8 n8^ا�� 
�ت، وا���t ا���hRCث �)� ا�?� �(cE وز����$ UQ8 ا��( C �?��&

��_ ���hا: وھAا وQN ب هللا��� 
�تٍ  N  ْ$8ََِ�ُ�%ا َ��ْ �ارد "َّcRَ  ٍن%ُ�Eُمٍ  َوُزُروعٍ ) 25( َو�ِ���ٍ  َو8َ<َ�26( َ ( ٍ��َQََْو� 
��ُ%ا�َ �َ(�ِ"  َ$�(ِ�ِ�َ" )27 ( َ;ِ�Aَ�َ ��ھََcrَْوأَْوَر  ً�8%َْ�  َ$��ِZَ28( آ (��ََ"  ْn�ََ&  ْ�(ِ�َْ'Eَ  ُء��ََّHَوا َْرضُ  ا� ���ُ%ا َو8َ�َ 

 َ$��َِbc8ُ )29(�  .[ن�Z�ا�]  
�ء Ac8 آدم U�'E ا�lHم إ�_ 8?�� �H8$ ا� n�^� 
، �وإن �ti ا�\lم ھ
 Y�� �ti ا��XاfP ا��

 ��?8 �8  �B���رت ھ
 ا��tL ا�+i ��ص �)Aه ���D أ�)Z %ھ $�
 ا��" $������" ��r $8و ،�، دون ��Dھ
 .�  ا �8 دون \%اھ

� ا�?���� وا��B>�H'��؟ ")YL� Y ا�����$ �)Aه ا �8؟ و(N��� 
" U�'E YL?N أن �(���8]& Yھ  
 ¡�� ،��8l\�8 ا�±� 
��n &�ا�� �'����$ ا�?<�<� ،��<� \B= ا�<%ل &]ن دZ%ل ��8 ا�����8، "�?
�nE ا 8�ن eأ �� &�Y أ$8، ��� أ�)(c�
 ا���ار�$ ��8 وا�����c، 8$ ا�<��م &�����j د" �c8Mا�� ��tا� nc��N

�cون ��ب. &�$ ا��& ��E8$ ا��%اط$ ط%ا ���Qا� 

 ا�\lم "" �(���\ YZة ود��h� ����س، ��¡ "�?n أ�
 n8دا ���_، ودام ھAا ا�����$ 8QN ه هللا�vNار $�"�N ;�AB ا�����$ �)Aه ا �8 "
 ا رض، و�N ا�����$ ��

�Rس أ"�ادا و�cا� n"�?ا� ��'" ،��%L8 UK&ا%oو ،��P�� U&�B\ة، وأ�o�� Uوط�e دات، &�أ��ت و��E�
�و�� �'Q%دة، ���n ا 8�رة jX�N أن ا�����$ $��8 "
 أي ?8 Y� f8أ��ا8)�، و n?N $8 (�c�ا�����$ 
 $8 �(cو�� ،�'�?�H8 ����$ أن �<%ل أ�) C ��v� $ا����� YL?N $8 YQ)�ز��D ،$8 أن ا�%ا�f ا��%م 

���  $8�Y أ"�اد �Y دو��^Eارا و�iإ ®'K�� ��ن 8��& �&%QLا�  
8$ ا�lBد ا�\��8l؛ ")Y 'ا�%E�' ا��)
 :����O��& 
��%ji ا�<�آ�& wBN�8 $������&� ْ�ُ�cْ�ُ  َ��ْZَ  ٍ� �سِ  أnRَ�ِZُْْ  أ8ََُّّc'ِ�  َ8ُُْ�ون[َN  ُِ�وفQْ�َ�ْ� Eَ$ْ  َوcَْN)َْ%نَ  &ِ

 ِ��َc�ُ�ْنَ  ا%ُc8ِMُْNَو  ِ َّ¼��ِ\<ُ%نَ  َوأَْ�hَُ�ھُ�ْ  اc8ِMْ�ُ�ُْ%نَ  Zَ  ْ�ُ(َ�  ْ�ُ(cْ8ِْ��اً  �ََ��نَ  اْ�ِ��َ�بِ  أَْھYُ  آ8َ$َ  َو�َ%ْ  &َِt�ْآل �)110( ا]
�س &+` ا��Q8 $E �bc<�اN)� أم أن ا�����$ �X& wBN�8ط cا� $�& ���%ن ا�����$ N�او�� Yان]؟ وھ��E

 :_��QN ¼��ن &��اِو��bَُ ا4َ%َّ�مُ  َوUُ'hْ8ِ  َ��ِْYُ  �َْ�حٌ  اْ�<َْ%مَ  ª8ََّ  "َ<َ�ْ  �َْ�حٌ  �HْHَ�َُْ��ْ  إِنْ �ا�َُ.  َ-�َْn  َِّ�سeَو�ِ�َْ��َ$َ  ا�  ُ  هللاَّ
اءَ  eْ�ُِ'$ْ  َو%5ََِّ[�َ  آe�َُ�ا ا�َِّ�%-َ َbَcُ  ُ َ̄ ) 140( ا�k  ُّ�Wُِ%  َ-��ِِ��َّz َوهللاَّ ُ  َو�ِ�َُ�?ِّ �$َ  هللاَّAَِّا ا�%ُc8َآ  َ=?َ�َْ�ِِ��$َ  َو"� اْ�َ�

��K'®: [آل ��Eان]؟ إن ا�����$ �)Aه ا �8 �)141(  

 ا رض، "��Y�Q ا��tدي �� �Q� ا4,�ة -1" $�: �eط 8$ ا��Xوط ا��vور�� ��?Y�L ا�����$ �'�

8%�، و&�$ �E ،س�cة �<�<�� &�$ ا�%Zأ �"%�& Cإ _N[�� C اAا�()%د، وھ �"�vN $8 �& l" ،ره�B�Eن ا��8��&
�ف Qoأ ®'K��\ دي�tا� Y�Qن ا�]" Cوإ ،U�R%ة وا��%E�'� $��Lاء ا����R $8 ث�?N أن $��� 
ا���ة ا��

.
E�  ا�Y�Q ا�(�
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2- ��)�)Wا� iھ�eا�� y!ارس وا������ت وو�� أnBr ا�W&ص  �� �52 ا��%�� ��[H8 ��'Qإن ا�� :
 
Bcل &]ن ا�%>��A�Qرن ا�Aي  Cو ،�(�E�� و�((Nور�o�  8�ارس ª\M���Q8 أو 8�ر\�، و�� R 
" �'Q�� ��

�h8وأ ��& ��ت، وأن أ&Q8�R Cو 
Bcإن ا� .����'QN ت�H\M8 ا 8$ أي%R�O�� �� �&�?L8$ ا� U��  $8 ج�ON
^Qرب ا� �(�'E ف�Xن ا����U�'E Y ا�lHم؛ و�� �ONج ة8�ر\� ا�%�
، و��BR ;'ا�� ��� Meو�)��، و

��رِّ  
��Q8 ا�%�
 ا��R8$ 8�ر\� و �Q��R �(�'E ان هللا%oر �&�?Lا��\%ل ا� �، وھ% ا�Aي وfo �س "�)
�ھ()� وc8 ِّ%>��س ��D ا�?�ل، cل ا��� ²Bi8$ ا�)(�ة "<� أ �c\ ��8 �Q& �� و��Xف N _'E�او�)�. وأ8()P�م ��

 nاو��N ��ت، و8Q8�����ارس وا�(& Cن إ%�'Hم ا���>N ��ت ا��Q'����. و8H\Mء ا���Xوري إ��vر 8$ ا��iو
%�'Hا�� �(H\أ 
�ت ا��H\M8$ ا�� �(Nد�t�\�& Cرت &�� ا�+�ب إ�iرات و�v?ا ��ا� 
" �i%LZن و ،ª�

 .�Q& ���" ��ت ا��
 ا��'%ھB8$ ا���� �(�'E ا\�%�%ا 
  وQN'�%ا ا�Q'%م ا��
3-  :$����'� �'i%ا�� ����ر ��'� ا��\��Zا $H����"َّ�ً  �tcَ�ُِِ�وا اc8ِMْ�ُ�ُْ%نَ  َ��نَ  َو8َ�َ C%َْ'َ"  َ�َtَ�  ْ$8ِ  ِّY�ُ 

 ٍ�َ��ِْ"  ْ�ُ(cْ8ِ  ٌ�َtِP�
 �tَ�َ�َِ<َّ)ُ%ا َطِ"  ِ$� [ا��%&�].  �)122( �َْ?Aَُرونَ  �Qََ'َّ)ُ�ْ  إِ�َْ�ِ)�ْ  َرQُRَ%ا إَِذا �َْ%8َ)ُ�ْ  َو�Aِcُ�ُِروا ا��ِّ
���N _�� ،�KBvc8 ª%ن �8%"�ة ���� Bv8%ط�، و8<�Q8 ="و ����(® أن  ،���H)ه ا��)�� ا�A(� ر���ZC�"

�ءات، ��?%�Y ا�tت وا�����Kت وا�����&'� E'_ ا�?� ا E'_ 8$ ا��8� ª\وأ �Eا%� _'E ء�c& �>�>� _إ� �'?
 .A�tcوا�� =�BKوا�� Y�^c�'�  

 ;'N ���HNو ��&�N $H� 
" ��8l\د ا�lBا� 
" �'�Xا��%ارد، و��$ ا�� �'� 
" nH�� �'�Xوا��
 
�ف �X8'� أ�Zى "vcNءات. و�tا��%ارد وا�� ;'N $E ¡?Bا� 
" Yh��N ة��KOا� �'�Xأن ا�� �ا��%ارد. ��

�ل ا��� �� وN]ط��ھ(c�%�N دة�Eوإ �(c�%�N ��'�E ®�+N ��� ،�(Nءا�t� $8%اط ��D 
" �(tظ�%N ��� Uأ� �("�X
� و"
 أ�L_ آ\��، وھ� ��
 أورو&� وأ�8" Y�QN ��8l\وا� ��&�Qت ا����Kا 8$ ا���h� دة. إن%L>م ا���(�'�

�(N��8)� و8)�(8 
  . )t�8)56%�%ن "
P�e الM\ ح�K& �c�%(�HN �K>cه ا�Aذاوھ��� :f �Z[N ن%�'Hذا ا�����Dھ�؟ �<� ��� n�N  Y<ّ�م و��

 ���ھ��]" ،�(N)� أQ�R%ا E'_ أن 'ا��o ��[H8 '�'Qور)Nوا ،�(N��QR�8 nt'�Zا ��(8 ،$���liت ا��ا���ا�
�ت. ����_ هللا""
 ا��"f 8$ ���� ھAه ا �8 أ8�م ��Dھ� 8$ ا��ول وا���QN ا�<�آن أ�^ل �&� �أlL� 8ح ��

�سcا� �"��م ��t ھ%... ا���Qا�
 ا�lLح وأن ....�b� ���Qا� 
8l\ا� wBoف و�LN ت�E� ...�وا ���� ا�(�
_�H��ع وE'� ا���Qُان، &Q'� ھAا و��RCن ا�+�ب )57("ا[& ���[�'� Yiا���%ا Y�Q'� 
B� $& ;��. و�� ذھ® 8

 U�"�>r $8ا ا�+�ب وA8$ ھ j�%�& وج�O'� 
t�N ا�+�ب ���ة 
�ش "E Uأ� �c�'E _�8 ،l� Cرا و���Zا ª��
 :
8l\ري ا��v?ر ا�%Lا�� f8 ر����رUN'، و��%ن ��درا E'_ ا��<v�'و"Y� ��'� C Y�?N $�cR Xط�� 

$�Q8 
(" ��'� "،�Dر���Y ���8... إن �'�� Xا�� �����Qا� nH�� ذات f&��دي طLا�� nHذات و�� � &fط

\�
 ط�&f ذات و C���B ��ّ  إ�_ \�E���Rت  ن اl�Xا�� 
� ا��()��E ��tا� 
H�ر�
 ا��" \%�8w ا�<�ن 
f\���� \�%اUR ا��
 ا��l�Xت ...ا³ن ُ�'�XE nَّ ا��Qا� 
�ل ھ
 �l�X8 ،��Htت ھ�R]& ة��� %tcسا� 

��ت &(��f ا����f ر�D اC\�<�ار &Q�م وQe%رھ���vا� ��E���RCا... .�� أ8cNl�X8 $?� 
(" Lا�����د 
..��E���Rإن. ا �c��)� 
" ���Qا�� �����Qن \%ف ا�%�N ر�>& �c��)� 
" �c���Q8 ��'Z58("ا��ا(.  
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  ا��W ا����c � 1'�ل: 
  درا"�  ���� 	�ل ���tu ا��5'�-: 

  : ا��5'�-أ.�اع 
�دي "
 ا�%R%د E'_ ا رض ���tة ��N �c�Q8� 8$ ا���lد إ�_ ا��5'�- ا���م -1Qوھ% ا�����$ ا� :

 :UBQe د أو�tد ا�l�8 ة، \%اء��ُ��ْ  َو�َ<َ�ْ �ا�%"َّc َّ�8َ 
� ا َْرضِ  "َِc'ْQَRََو  ْ��َُ� �َ(�ِ"  َ¢ِ��Qَ8َ  ًl�ِ'َ� � XَْNُ�ُ�ونَ  8َ
�دل؛ و�� ��%ن &Q�ه �)10(Qوا� �(c8 ���bب \%اء، ا�%QXا� Y�س و�cا� Y� U�" $ا ا�����A(" ،[اف�E ا]

�ب: >Qََ�ْوا أَ�َ�ْ �ا��  ْ��َ �َc�َْ'8ِ$ْ  أَْھ  ْ�(ِِ'Bَْ�  ْ$8ِ  ٍھُ�ْ  �َْ�ن�َّc َّ�8َ 
8َ� ا َْرضِ  "ِ  ْ�َ�  ْ$ِّ��َُ�  ْ��َُ� �َc'ْ\َءَ  َوأَْر��ََّHا�  ْ�(ِ�َْ'Eَ 
� 8ِْ�َراراً َc'ْQَRَرَ  َو��ھُ�ْ  )َْN  ْ$8ِ  ْ�(ِِ�?َْNِ�ي ا َْ�(ََc�َْ'َْھ[َ"  ْ�(ِِ&%ُ�Aُِ& �َ�ْ[Xَ�َِھ�ْ  8ِ$ْ  َوأ�ِQَْ&  ً���َْ�  َ$��ِZَم] �)6( آ�Q� ا].   

���� ا��5'�- ا�[�ص -2Qع ا���BNا��%��� وا $cH��: وھ% ا�����$ ا�Aي ��?<= &B%ادر 8$ ا��C^ام &
�م: Hوھ% أ� ،U� �'ھMا�� �"�Qا�� =>?Nو ،��E�Xا�  

��_ ��%\U�'E j ا�lHم�Y'�- 2&دي -2.1QN Uc����� :.   
2.2- 1 ��� -�'�Y8 
�%\U�'E j ا�lHم ��$ أ��م وا���U وإUN%Z وأ��8%ا " f8 ث�� U'Qو� :i�Z �>Kc �

� ��nr &�(�د ('Qو� ،�(cE nDزا ��'" ،_��QN هللا �Q��e n8^�8_ ا�� U�E�U� $���N ;�A" ،�L8 $8 و�(�
���� ا�w'\ ،��E�X هللا E'�)� 8$ أذ�)�، Qت 8$ ا��lt�Cا 
" �(�Q�Bط ;'N م، إذlHا� U�'E j\%�8%ت 

 :$�Eا�tن ا���"��َ��فُ  إِ�ِّ
 �َْ%مِ  َوZََأ  ْ��ُ�َْ'Eَ  َ��دِ  ْ%مَ َcَّمَ ) 32( ا��%َْ�8ُْ�&ِِ��$َ  Nَُ%�ُّ%نَ   �8َ  ْ��َُ�  ْ$8ِ  ِ ��iٍِ  8ِ$ْ  هللاَّEَ 
�Yِ'vُْْ  َو$8َْ   ُ ََ�� هللاَّ"  ُUَ�  ْ$8ِ  ٍد��َءُ��ْ  َو�َ<َ�ْ ) 33( ھَRَ  ُj\ُ%ُ�  ْ$8ِ  ُYBَْ�  ِت�َcِّ�َB�ْ�ِ& �
 ِزْ��ُ�ْ  "ََ�ِ"  ٍّ;eَ � �َءُ��ْ  �8َِّRَ  ِ& ِU 
�QَBَْ¡َ  �َ$ْ  �ُْ'�ُ�ْ  ھَ'َ;َ  إَِذا َ��َّ_  ُ �َ  ُّYvُِ��Aَِ;َ  َرُ\%Qَْ&  ًCِ�هِ  8ِ$ْ  هللاَّ  ُ �بٌ  Hْ8ُِ�فٌ  ھُ%َ  8َ$ْ  هللاََّN�ْ8ُ )34(�  اA(" ،[�"�D]

�ن ��YL إ�_ ذ�; � ���$، و8�L�'� �?i���E jX$ �%ن �%\U�'E j ا�lHم �� ��ن � ���tا� ¯cا�
��E ا 8$. ا���H%ى إY��XN $8 Uc���N �Q& C 8%ط$ eل وإ�Q'� =�BKN $8 Uإ�� %E�� �8 �>�>� U�" ى�B�N  

�ن f8 ذي ا�<���$: وھAا ا�����$ �� ��� إ�e �"%�& CوطU، أو�)� ا��Y�'Q'�- أ��1 -2.3� ��Q'�، وا ؛: وھ% 8

B� %ھ Yذي ا�<���$ وھ �>�>� $E ث ا�<�آن�?����ِ� أو 8(�د -ھ% ا \�س، ��¡ �� E8';، أم 8'; و

�'Qا� f�X���Q�ل، و& ��?� U�8%"� ��¡ أ� Uc����� ط�Xرس، ��$ ا��".   
�U'c إC 8?�� ا��5'�- ا��[u\/ا��[�uص -3 �� $���N اAا رض �: وھ 
، "U�t ا�����$ "

�،وا�����$ "
 اQ8 �و\�ر  �وھ% Q& $8 U�8  $��8 $���N�ه �8_ ا��^8%ا &�� ا��^م &U ھ%  ���$ وا $8 "�)�
 .U�'E  

�ر وا��، ��D أن ا���fB ا����= �'�'�� أ�oqم ا��5'�- -4bc�& Uوا إ���b� $ا����� $E ا%�'�N $�Aإن ا� :
 :
��
 lZ $8ل ا��<��H ا��')cN تl�XN $E jX��� ا�<�آ��� (c�8�v8و  

�ت: ا��5'�- 12 ا4رض -4.1�%'Oا�� Y� Uc8 ��t�H��م ا�Aي Qا�����$ ا� � �fِBَّ�َْ  إِنْ  َو�َ��ُ%ا�: و��%ن Uc8 إ8
� Qَ8َ  ْjَّKOََ�ُ�  ْ$8ِ;َ  اْ�)َُ�ىَcoِأََو�َ�ْ  أَْر  ْ$ِّ��َُ�  ْ�ُ(َ�  ً�8�َ�َ  ً�c8ِآ _َB)ُْ�  ِU�َْ�ََِ�َ�اتُ  إr  ِّY�ُ  ٍء
ْeَ  ً� َو�َِ�$َّ  �َُ��َّ� 8ِ$ْ  ِرْز�

� َوَ��ْ ) 57( �Qَْ'َُ�%نَ  C أَْ�hََ�ھُ�ْ َc�َْ'8ِ$ْ  أَْھ  ٍ�َ�� &Kََِ�تْ  �َْ�َ(َ�Xَ�Qِ8َ  َ;'ِْ�َ"  ْ�ُ(ُc�ِ�Hَ8َ  ْ�َ�  ْ$�َHُْN  ْ$8ِ  ِْھ��ِQَْ&  َّCِإ  ِ'َ� ًl� 
�َّc�َُو  ُ$?َْ�  َ$�ِr58( اْ�َ%اِر(� ��QN ه هللا�Eي أAا�����$ ا� Uc8 ن%�� Uأ� ��� ،[¯L>ا�] اAاد، وھ�"±� _

��_ 8$ ا رض QN هللا Uc ِّ����، "l &� أن (���_ و\�ر E'_ ھ�QN هللا �Q��e ث  ي "�د ا��^م�?�ا�����$ 
 $b��ن � ��%\U�'E j ا�lHم، ")Aا ا�Aي ا��^م ا�?= 8 Yh8 ،U� هللا ��OHNو U'�E U� U'ھM� �8 �(c8 أ%B��"

Yt+�E$ ا��E%ة ��&U و�'��$ ا�?=؛ و�Aا ذي ا�<���$،  أ��O�\ Uج 8$ ا��Bi $�� ،$)H وا��H® و�� 
�c8 %'O)� و�n أ&�ا Cھ�، و��D $8 أو $�?��Lء أو 8$ ا���B� ا 8$ ا%��   .و��Dھ� 8$ ا "�اد، �
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4.2-  ��
 8%ط$ وا�� "
 ا³�� ا����^" Cإ ���Uo�Q�H ا�<�آن ا��� �� $���N %وھ :$�ا�����$ "
 ا��
c���N =>?N �Eع، وھ% و%o%�'� ��?8 U�Bc� 8ّ�$ هللا �>" ،�i%LO8 ،��  U�8 و U� ه�vNي ارAا� Uc�د

 ،
&�)��ب اlO�\Cف ا�Aي �<%د إ�_ ا�����Q ا�& $8 _��QN Uoأر 
" Ut'O�\وا ،�E�Hم ا��Q& $8�ه إ�_ ��
 ،�(R $8 $���E ا��e� ن��م ھ
 �L%ل ا $8 "
 ا�ªtc، و�L%ل ا 8Qا�� 
" ���و�N%ن ا���c(� ا�+
 Uأ� _'E ���س E'_ أ�Ht)� و8'')�، وi ;'N%رة �'����$ ا و"_، ا�Aي N?�ث UcE ا�<�آن ا���c�8$ ا�[Nو

��?<= �e $8وط.  
�� U� �& C �E%وا� ،�Eو  
4.3- ��� ��b�2 -�'�58?��ا  : "<� �8$ا� U�B� هللا�  =�>?N 
" �(HN 

 ا رض "���U� n ا��K'H ا��"

�ن U>'Z ا�<�آن، وطU>B &�$ ا��H'��$ و&�$ ��Dھ�، وN?<= ا $8 � _�� ��'�E �>�BKN U>BK" ،$�ا�����$ �'�
  وا 8�ن. 

  : �&ا	� ا��5'�- -5
� ��ا��5'�- ا��5ر%[1 -5.1c�KQ����Uc أن  C m��ذج fB�N :L� $8 ا���ر� �?'KL8 U�%�� $ل ا�����% ،��آ��

UNد�� ��
 i%رة وا��ة، ���n ��\%ل هللا وا³�� ا����^" Cإ m���� ا�����$ �BE ا���ر �� U�]" ��r $8و ،

 &�أ 8$ "�² ��8، ��%ن ��8 �8?�� E�Qeا� U>>?N $�� ،�c�
 ا���" ��'Hو�� ا���'� UH�\[N $8 ا&��اء ،

̂ ا�Aي U)�N إ�� U�Y ا  �را ھ
 ا�����Q8 Uإ�� fR�� �O��رN ر�i يAھ% ا�����$ ا� 
O��ر. وا�����$ ا���رb�
� �\��� و8<�%>�'�YB>�Hا�� 
�?�Aى و���$ ��Nاره "
 ا�?��o و�Aا " �Rاء، و��%ذ���l.   

��¡ أ�U ا��5'�- ا��w&ا12 -5.2Bى ا��� 
��%ن ��ªtc� l8 ا�L%رة ا���ر���O ا�� C �� �Rذ%�� jL� :

 \��ة ���H�ھ� 8$ ا" �H)N يAا� $����'� ������$ ا�� U�]" س�³�� ا����^�� �'����$. وE'_ ھAا ا \

 

 ا�\lم وا�����$ ا�(+�ا"Bc� 
O�̂ &�$ ا�����$ ا���ر ��� �'U. وا�����Q8$ ا� $��N Uأ� j��ذي ا�<���$، و
" ،U�" هللا �(Qoو 
�UN ا����
 ��$ أن ا�����$ ا�(+�ا"�Aي ا�<���$، أن ا ول ��ن &�()%د ا&$ آدم وط 


�ن &��A� �BHcي ا�<���$: � ��� ،��B� دا أو�" � َ\]Yُ� %ُ'Nَْْ  اْ�<َْ��َْ�$ِ  ِذي Eَ$ْ  َو�R U�"� َ;َ�%ُ�َ[Hَْ%ا�® Z¯ هللا &)
 ْ��ُ�َْ'Eَ  ُUcْ8ِ  ًا��83( ِذْ (�� إِ�ََّّc َّ�8َ  ُUَ� 
�هُ  ا َْرضِ  "َِc�َْN8ِ$ْ  َوآ  ِّY�ُ  ٍء
ْeَ  ً�BَB\َ )84(�   .;ِ'�'� $ا����� Uإ� ،[j(ا��]  

��wBN ھAا ا�����$ &�$ ا�����$ �'�';ا��5'�- ا�1���ِ -5.3 ¡�� ،$�>&�Hا� $�cا����� $�& ^���� $���N Uإ� :-

Bcأو ا� 
Bcا�-$��Bc'� ث�� �� ا�lHم، ��D أن �l 8$ -ا��';، وھ% 8�(�'E ن���'\ Uc&ا��'��$ داود وا

������$ ا�Aي ��ث �'��Bc$ا������c$ ا�(+�ا"
 وا�ِ�'َ " ،��� ا³�� ا����^�(cE jX�cN C 
ِ'- U�" ن�ا��'��$ �
 :���XBا� ���Kق ا�%" �P�Eَو�َ<َ�ْ �د �َc�َْNَداُوودَ  آ �َّc8ِ  ًlvَْ" �َ��لُ  َBRِ 
ِ& � َوا�UQَ8َ  َ��َّْKُ  أَوَِّّcَ�ََوأ  ُUَ�  َ�� أَنْ ) 10( اْ�َ?ِ�

 ْY�َEْتٍ  ا�+َِ&��ً  َواEَْ�'ُ%ا ا�Hَّْ�دِ  "ِ
 َو�َ�ِّرْ  َ\?ِ��iَ 
َْ�َ��نَ ) QَْN  ٌ��Lَِ& )11َ�'ُ%نَ  &َِ�� إِ�ِّ'Hُِ²َ  َو�� ھَ� ا��ِّ  Dُ  ٌ�ْ(eَُ�وُّ
�� eَْ)�ٌ  َوَرَواُ�)ََc'ْ\َََوأ  ُUَ�  َ$�ْEَ  ِ�Kِْ>�ْ8َ$ْ  اْ�ِ($ِّ  َو8ِ$ْ  ا  ُY�َQَْ�  َ$�َْ&  ِU�ْ�ََ�ِ̂غْ  َو8َ$ْ  َر&Uِِّ  &ِ[ِْذنِ   َ�  ْ�ُ(cْ8ِ  ْ$Eَ � �Aُِ� ُUْ  أ8َِْ��َ

�Qََْ�'ُ%نَ ) 12( ا�AَEَ  ِ��QَِّHابِ  $8ِْ   ُUَ� ��ءُ  8َXََ�  ْ$8ِ  َ®��ِر?َ8َ  َY�ِr��ََNنٍ  َو�َtRِابِ  َو%َ)َ�ْ� اEَْ�'ُ%ا َراِ\�َ�تٍ  َو�ُُ�ورٍ  َ�
�ِدي 8ِ$ْ  َو�َ'eُ  ٌY�ِْ��اً  َداُوودَ  آلَ َBEِ  ُر%�َُّX13( ا� (� َّ�َ'َ" �َc�ْvََ�  ِU�َْ'Eَ  َاْ�َ�ْ%ت � ا َْرضِ  َدا&َّ�ُ  إEَ  ِUِN%ْ8َ  َّCِ'َ_ َد�َّ)ُ�ْ  8َ

 ُY�ُْ[َN  ُUَNَ[Hَc8ِ � َّ�َ'َ"  َّ�Zَ  ْnَcَّ�َBَN  ُّ$)ِ�ْا �َ%ْ  أَنْ  ا%ُ��  [\B]].  �)14( اْ�ُ�ِ)�$ِ  اAَQَ�ْابِ  "ِ
 �hِBَُ%ا 8َ� اْ�َ+ْ�®َ  �Qَْ'َُ�%نَ  َ�

 إ\�اL?N �� Y�P'%ا ا�'&%$وy� �Vq ا��b��� -�'�5د �- ,+ل ا�(&آن c& وا�� 8$ أن ��D ®ذھ :

�ن � Y& ه%'L?���ر�O)� أ�)� "
 U�'E _\%8 �(E ا�lHم �� N 
" �bcأن ا� ��D ،�8ة �8 ��D $ا�����
 $8 Y�Pإ\�ا 
cB� �c���N ن�� ا�lHم "<� ��(�'E ن�R^اؤھ� ا���U. وأ8� ا�����$ ا�Aي ��ن "
 E)� داود و\'��

�: lZل ط�Q�B)� ا�(&�>E ن�� $��Z³ا �(� 
" �(�BDة. ور%>��& $��Z³ا �(� 
" ®D�N 
�د�� ا����� َّ�َ'َ" 
ُ�وا 8َ� �Hَُ%ا � &Uِِ  ُذ�َِّc�ْ)َ�َْأ  َ$�Aَِّنَ  ا�%َْ(cَْ�  ْ$Eَ  ِء% ُّHا� �َ�AْZَََوأ  َ$�Aَِّابٍ  ظَ'َُ�%ا ا�AَQَِ&  ٍª�ِ�َ& ��Hُtَْ<ُ%نَ  َ���ُ%ا &َِ� )165 (
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� � UcْEَُ  �ُ)ُ%ا 8َ� �Eَ  ْ$Eََْ%ا "َ'َ�ََّc'ُْ�  ْ�ُ(َ� %�ُ%ا�َِ�َدةً  ُ�  َ$�ِ�\ِ�Zَ )166 ( َْذَّنَ  َوإِذ[َN  َ;ُّ&َر  َّ$َhQَBَْ�َ�  ْ�(ِ�َْ'Eَ _َ�ِمِ  إ%َْ�  ِ�8َ� اْ�<ِ�َ
 ْ$8َ  ْ�ُ(8ُ%Hَُ�ِ��fُ  َر&َّ;َ  إِنَّ  اAَQَ�ْابِ  ُ\%ءَ  Hََ�  ِب�َ>Qِ�ْا  ُUَّ�ِرٌ  َوإ%ُt+ََ�  ٌ���ِاف]. و�� أ�^ل هللا �)� [ا  �)167( َر�E

 :_��QN U�%� ،;8$ ذ� �vQ& fB��cو� ،�B�)Eو �
ء l�LtN د��<e Y� �(� n'L" �B����َc�َْNبَ  8ُ%َ\_ َوآ� اْ�ِ��َ
�هُ َc'ْQَRَھًُ�ى َو 
ِcَBِ�  َY�ِPإِْ\َ�ا  َّCَوا أAُOَِّ�َN  ْ$8ِ 
�َّ�َ ) 2( َوِ��lً  ُدو�ِ � 8َ$ْ  ُذرَِّc'ْ�َ�َ  َf8َ  ٍح%ُ�  ُUَّ�ِنَ  إ�) eَ )3ُ�%راً  BْEَ�اً  َ�
�َc�ْvََإِ�َ_ َو� 
ِcَ&  َY�ِPإْ\�ا 
Nَْ�$ِ  ا َْرضِ  "ِ
 �Hِtُْ�َُ�نَّ  اْ�ِ��َ�بِ  "ِ َّ�8َ  َّ$ُ'Qَْ�َاً  َو�%ُّ'Eُ  ًِ��اB�َ )4 (ءَ  "َ[َِذا�Rَ  ُ�Eَْو � أُوCھَُ�

�َchْQََ&  ْ��ُ�َْ'Eَ  ًدا�َBEِ �َcَ� 
��ٍ  &َ]ْسٍ  أُو�ِ�ِeَ ا%\ُ��رِ  lZِلَ  "ََ(َ� ةَ  �َُ��ْ  َرَدْد�َ� C%Qُtْ8َ )5 ( َّ�ُrً  َوEْ�اً  َوَ��نَ  ا��ِّ  Eَ'َْ�ِ)�ْ  اْ�َ��َّ
 ْ��ُ��ُ��ْ  َو&cَِ�$َ  &ِ]8ََْ%الٍ  َوأ8ََْ�ْد�ََc'ْQَRََو  َ�َh�َِْ��اً  أtَ� )6 ( ْإِن  ْ�ُ�cHَ�َْأ  ْ�ُ�cHَ�َْأ  ْ��ُHُِt�َ   َْوإِن  ْ�ُNْ[\ََأ ��ءَ  ا"َ[ِذَ  "َ'َ)َRَ  ُ�Eَْو 

لَ  َدZَ'ُ%هُ  َ�َ�� اHْ�َ�ِْ(�َ  َو�ِ�َْ�Zُ'ُ%ا ُوRُ%ھَُ��ْ  �Hَُ�ِ%ُءوا اZِ³َ�ةِ  ةٍ  أَوَّ    .[ا�\�اء] �)B�َْN )7ِ��اً  Eَ'َْ%ا 8َ� َو�Bَ�ُ�ُِِّ�وا �8ََّ
 ��?8 ����\ �8  
��hھ% ا�����$ ا� Y؟   �ھ�(c��  

���Xوط اCھ���م& 
�ء �<%م ا��E��\إن ا :�(�'E $E :¡?Bا� U?��� ��E ا&$ اCھ���م &���Xوط أ�8 
�ل� :�c� �cE ل � هللا ر\%ل�>" :j��" إذا أ��� nQو� ���" ،ªٌ�Zَ ذ%Eوأ ¼� $؛Nُ�ِر�%ھ أو "��� �N%ن أن &
����X ظ)َ�ت 8tا� 
�w� Y�Qُ �%م " �(& �(�" ���lE Cن "�)� ظ)َ� إ%E�Kع ا��Rوا و 

 �N$ �� ا��" 

،�("l\أ ��ء، 8$ ا�<Qِc8ُ �Kَْ%ا إC ا�^��ة �%م fَc8 و8�Hا� C%و� �P�(Bَ�وا، �� ا�K�ُ� � ا�����ل �%مٌ  &ªOَ و8
�ن، وRَ%ر ا����M وe�ة &���cH$ أAZُِوا إC وا���^انK'Hا� Cأ�8اؤھ� َ�َ�� و ��+& �ل 8 َ̂  '�)�wَّ'\ E إC هللا أ�
�\�Aَ>cوا E�وھ�،" `Q& �8 
" ،�(��� . و��ل)59(&�c)�" &]َ\)� هللا YQR إU�B� C وُ\�c هللا ���ب KEَّ'%ا و8� أ

�� ��HtNه "
 ���h ا&$Ë�: "اAھ �Eْهللا 8$ و U�%\�� � U�[& YQ)�\ U�8ء أ�t'Z ،أي ا رض : َ��Pس أ�cا� 
�د، �)� وfvOَN ا�lBد، LَN'²ُ و&)� E'�)�، وا�%Cةَ BQا�  َّ$َ��Bُ�َو� �Q& �("%Z $8 س�cا� �ًc8أ � و�� �)�،" وُ�ْ�ً�

YQَ" رك�BN _��QNذ�;، و Uا�?�� و� ،�cوا�� U�]" �� n�َ��$ وU�'E ��8  َ�َB�ْZَ هللا "�²َ ��_ � هللا ر\%ل �?Bوا�، 
�P���ة و\^R ب�Qا���$ وأرض ا� �(����&")60(.  

�ةEب �8ا�B\ ا 
�  fc�N $8 أو &?²�HN U�%L ا��X��tN ®'K��
 ���v ا�����$ " �bcوا� :U>>?N
،��ت ا��
 N?%ل دون  د��<BBHا�� 
�؟ و8� ھc��8 U'Q)N 
�ب ا��B\ ا 
8<��8. "�� ھ nHو�� �)��� U�%��

  U>>?N؟ 
�ن  ���ن، و&<�ء ھAا ا���
 N?<�= ا�" Yh��N ��� &R �K>c%ھ�(K&�� �t�%ه ا�Aھ $�� ،�('�LtN =B\ �>�

N%Eد 
" $�L'O8 �()8$ ا� ����"f ا��AB� $�c8Mل 8^ ����� ط�>� ��® "�YL?N �i ا���8%ھ(�>�� �( ،$���
�ت أ\�س: ��?�& Cذ�; إ _N[�� Cو  

�ن إC &�?<�= ا�QX%ر &]ن ا��R[8 $8M%ر  -1���� ا��)N YL?� Cن، و����� ا��)N $�o ��cا� ���)N
�دة، و��$ BE %ھ Uc8 ف�LN Y�" ،ار���\�& $8Mا�� Ucِّ�?��UN. وھAا ا�QX%ر C &� أن "�LNو U��Q"أ Y� $E

��رك  �cE ®�+��د ��
 هللا "�)�، و�<%م &)� &�Y إlZص، وھAا Qe%ر �+�®، أو Eا��\ U�]" دة�BE U���%�
�8�Q��& ;��& ��" ،�i�Oا�.   

2-  ،U���cNو U��%>N 
" jQHN $8%اط 
" Cى إ%>���ن أن ����H، و�)Aا ا�QX%ر أن �����$ �)Aا ا� C
�� ا��)�& �ِّ�AَُN 

 �Y &�ا��"N $8 �& l%"� ا��"<�، ا��" ���ھ�?N �Q& ،ار���\�& ،��c.   

�ن،  -3����& �>�rو ��طBNار wBN�N ���س &YQ'" ،U ا R ��v� $8%ھ�cا� ª�H?N8$، و ��س &Hا��
 �bcار ا���N YQن، و��� 8$ وا 8& U����8� دام �� ��&w إ U�������$ �'�8M$ أن ����Y إ Cن، و��ن أ8����"


 \%رة '���¢' wXcN ھAا " .w&ا��  
  



 �V&م /د�W�  
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��KHN اف�<L�ھ�: ا��
 ا4ھ   
1- ��l�wاف ا��5'�- ا�
 \%رة ا�c%ر ا��
 ورد أھ" ��� ا����^c��: ا��
 \�Kھ� ا�<�آن؛ "'<� وردت آ

 :_��QN U�%� �(�"� ُ َ��ةٍ  �ُ%ِرهِ  Yَh8َُ  َوا َْرضِ  ا�Hََّ�َ%اتِ  �ُ%رُ  هللاَّXْ�ِ�َ ��حٌ  "ِ�)ََBLْ8ِ  ُح�َBLْ�ِ�ْا 
ِ"  ٍ�Rَ�Rَُز  ُ�Rَ�Rَ ُّ̂  ا�
�يٌّ  َ�ْ%َ�®ٌ  َ�]َ�َّ)َ �َرَ��ٍ  eََ(َ�ةٍ  $8ِْ  �ُ%�َ�ُ  ُدرَِّB8ُ  ٍ�ِ�%ُ��ََ��دُ  Dَْ�&ِ�َّ�ٍ  َوC  ٍ�َّ�ِ��ْeَ C َزْ� �َ(ُ��
ءُ  َزْvُِ��رٌ  H�َْN ُUHَْ  �َ�ْ  َو�َ%ْ  َ� 
�َْ)ِ�ي �ُ%رٍ  Eَ'َ_ �ُ%رٌ   ُ �ءُ  cِ�  ْ$8َُ%ِرهِ  هللاَّXََ�ُ  َو�vَِْ�بُ   �لَ ا َ  هللاََّh8ْ  ِس�َّc'ِ�  ُ 
ءٍ  &Y�ُِِّ  َوهللاَّْeَ  ٌ��ِ'Eَ )35(�  .ر]%c[ا�  

2- ����Y5&ا"kا ��lا5nkاف ا��5'�- ا��K?%ن ��?Y�L أھ $�Aأ"�اد ا �8 ا� �(� wKO� 
: ا��
w�KOا�� f8 ،$ا����= ا����� ���?�� Y�BHا� ،�(>�>?Nو ��A�tc�� ��tھ �Y  ن �H)N�ھ ُّL?N .$ا�����   

  �YKQN  :U�%L وأ Y��QN UN��H8 أو U>>?N دون N?%ل ا��
 ا�����qت
�دت وnB'+N، ��_ : إذ ا��o �'Qورة ��?<�= ا�����$، وأي "�� D'ّ £��ب ا���$ -1\ �'Qا� ®��R nB

 �'Q��� أ�)� ���N' n'L?N$ هللا'؛ وأي "�� ا\�)^أت &(Nد�
 \%ادھ� و\�cQ���Q هللا، دون أن �e م^�'N �� %و�
�¼و�<�ت & �(�����ء nt'ON ��_ و�% ادnE إ�'Qا�.   
�س ا�����n �b&ع -2cا� 
�ع "e �� �U و&�� U�'E؛ "�'��& Yھ�: أ�KZ "�د E'_ ا�(���E ھ% ا��tد ا�(

 ®BH& رة%KOن ا�%�N ،�
 ز8$ ا��%رو�t" ،ء
e Y�& ا�?=، وا\�)��وا $E ع ا�?�"%ا�Xا� �>�>?& Y(R
%��" ،�(BRس &%ا�c8$ ا� ���Qا� Y(R�(�(R $8 YZََّ�ن ا�%���ة، و)cت ��?<= ا���%Qن 8$ ا��%�.   


  ���b ا��5'�- %5|"¤ ا�15 ا��(���تE%ا� $������& Y�)Qا�� 
" �(HN 
: �U'Q 8$ أھ� ا��<8%�ت ا��
 :YQ" Y� _'E ®N�����(^اء ا�Aي & Y8�8ََ��ِ�ُِّ��ْ  �ª�ََْ �ا��[ِ& Cَو  ِّ
ِ��َ̂  ُ\%ءاً  �Y�َQَْْ  8َ$ْ  اْ�ِ��َ�بِ  أَْھYِ  أ8ََ )ُْ�  ِUِ& Cَو 

 ْ�)َِ�  ُUَ�  ْ$8ِ  ُِدون  ِ ً  هللاَّ ��ء] �)��Lَِ� )123اً  َوC َو�ِ�ّHcا�].   
  : ھ
 ا��
 Y)QN &^وا��uwe� :Uت ا��5'�-

�س &���DCاب و�'%ل ا���ه &�$ أ"�اد ��cع ا��Zط� -1H� � د%>� ��س �<%�)�، �8cم ا��?�: إذ 
���tع &Y�X ا�lBد وا �8، وN+%ل  Y& Uc8 ي ا&��أAا� ��+Lاره ا���& 
t��� C ¡�� ،اب�O��& Y)Q� Yط�Bا�

U�" $���Bا� Y� w��QH_ ��%ر 
��   .\�ط
�c?�ف &UN��H8 $E U �]ن ��bc إ�_ ا�bV$ ا��We&ف ���&%�� -2 �Z³ �(" $8 د�tل ا�%?�� $�� :

 $�o �(BRا%� �(Pأدا �Dا��'� ر �(�t��O�� ر�>����س &cا� `Q& ��"�?& ص%Lcا� �(t��eوط ا��و��، أو 
�BE YKQNU�(" ا أن�B�Q8 ،س�cا� _'E �(>�vN ² وا�%��� دات أو�?Lا� �(tھ% ا�.   
�ھ�� ا���t�Y $8 ��E�X ا���Vھ�$ ا�(&آ.�� -3tل ا��%?�N ¡�� ى%L>ا� Uأھ��� U� ،`Q& اAوھ :

�oر YHوا�� ،�?8�HN ̂ )Qل ا�%?��" ،�\%�Q8 ى�Zت أCCت إ�_ دCCرة، وا����  د��ء، وا��Aب 8)v>��&
 Y�)Qا�� 
cQ��ت ا��
 Y)QN &^وال أي ���N$، دون أن L+cا�� �KZا�دارة، "�'; 8$ أ 
" �Eا�& ��L�

_��QN هللا ���&�ھ ��B�D ª���>�& �KBN�8 Y& �����>N nH�� ة����   ."��ة 8?�دة "
 ا�^8�ن، "

إ��wء ا�(�$ ا��& �� ا�'�.�� -4��hا� `QBا� 
��<��،: وھ& �KBN�8 ھ���t���" ،U'B� يA��& wBN�8 ، 

� واQo%ا ('iM��YiM ا��Xع أو  
�ھ�� ا��t² 8$ ا����N ��>ھ��، ��%ن ا��tا�<�� &�ون ")� ا�� �(" $��� Cو
 ،�?��د �NوHtة، وا�%� �'bوا� ،���� mHtا�� ��L�" ���vد ا�<�� ا�%H�" ،أھ�اف 8?�دة =�>?N ��+& م%(tا��

�. وB�N�ل ا�<�� &(cE ن%Q"ا��� و(�'E ن%'B>��س وcا� �('B>�� و('?8 Y?Nى و�Zأ ��>  
  : �¥�5Zت ا��5'�-

� ���?%ل ا�� 1 ا�'��� '���ze�n ا�Z"4ب' ا�(&آ.�� -1BB\ ®'K��
 ھAا ا��%ن " ���
ء e Y� إذ :
 UHt� %ھ U& 8%س، وا��^م�cا ا�Aا ا��%ن و"= ھAھ _��QN هللا �b� �>" ،ر%(bا&��اء، ��8$ ا���%ن إ�_ ا� ¡
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�َْ%مَ  اْ�ُ�ْ';ُ  َو�Uَُ  اْ�َ?=ُّ  �َْ%�Uُُ  "َ�َُ�%نُ  ُ�$ْ  �َ<ُ%لُ  َو�َْ%مَ  &ِ�ْ�َ?=ِّ  َوا َْرضَ  ا�Hََّ�َ%اتِ  Zَ'َ=َ  ا�Aَِّي َوھُ%َ ��<%ل:   ُmَtcُ�  ِ"
 
%رِ  ُّLا�  ُ�ِ��Eَ  ِ®�ْ+َ�َْدةِ  ا�َ(َّXاْ�َ?ِ���ُ  َوھُ%َ  َوا�  ُ��ِBOَ�ْا )م] �)73�Q� ا].   

�ره ��K'® أن �Aاع : إذا � ا�4- -2rت آ�Brو UNد��ل �L%ل ا�����$ ��8± "�\���ار \�� 
" Uإ�
 �BB\ ن%��� أن ا $8 �� ،�>cع ا�%�eو �Qcب ا 8$ ھ% أذان &<�ب �'%ل زوال ا���D س، إذ�cا� Y� $�& $8 ا

�د، و����� L��Cا �')E ��
 N�و" ���Qtھ�� ا��Hج وا�&�اع وا����س وا���ل، وا $8 ��%�?L%ل ا���cن ا�

 وأHR $8�يHt� $8وأ 
��
 وأ8 $8PاAD $8أ ،UN��')N Y� 
".   

3- bل ا���nو y"���n ا�(��م -�nم، وrوا�� ��eص 12 ا�+,
����ء �$ �H]ل إE C$ا�&�n §n- ا" : 
 U�����E �r ،U$ 8�ى ���U8 &�وره و&U�A �()�ه و\Y�& U�Q ط���ء ���U وإlZص UN��>E و�<�ء إti 8�ى
 :ª�Qل ��وث ا��� 
" Cإ U'�E �)��� $E ل[H�و�%UN، وا\��tاغ �Y و��U��(�� U، ھ�� �LcEان، و�$ 

��َ� �َ(ُّ��$َ  أَAَِّا ا�%ُc8َآ  ْ��ُ�َْ'Eَ  َHُt�َأ ْ��ُ C  ْ��ُ ُّ�vَُ�  ْ$8َ  َّYoَ إَِذا  ْ�ُ��ِ  إِ�َ_ اْھ�ََ�ْ �ً  QُRِ�ْ8َُ��ْ  هللاَّQ��ِRَ  ْ��ُُ�ِّBَcُ�َ"  ِ&��َ  ْ�ُ�c�ُ 
  [ا���P�ة].  �)QَْN )105َ�'ُ%نَ 

4- fWت  �� ا��Z¥ي ھُ%َ �: ا�Aَِّا�  َY\َأَْر  ُUَ�%\ُى َر�َُ(�ْ�ِ&  ِ$��$ِ  bُْ�ِ� _َ'Eَِ)َ�هُ  اْ�َ?=ِّ  َوِد ِ  َوَ�ُ _َt�Uِّ'ِ  ا��ِّ َّ¼�ِ& 
� ا�?�ا"� �8%ا28(�  f8 li( eَِ)��اً (cE ار، وأي ا�?�اف���\�& ��hN =?ا� �Q��e وا��^ام ،[²�tا�]

  ا\���اء ���P¦ ا�C?�اف N<%د �^وال ا�����$. 
�ت ���%ن N?<= ذ�;Q��)ا�� =�>?N Y�B\ 
 ا�\cَّ��8 ��8lَ�: إن أي 8��%ل ��?<= "�U ا�lLح ��%ن "

  ا��<L%د وYL?N ا�����$ "
 ا رض وا���$ و�e%ع ا $8. 
�ء ا�Aھ®: >� _'E ر ا�%��� �'%�%ف��Qء ھ% ا��l�&C� َو��c\ $8� ْ��َُّ�%َُ'Bَْcَ اl�&Cء إ�_ \�c ا�����$: "


ءٍ ْXَِ&  ْ$8ِ  ِف%ْOَ�َْواْ�ُ(%عِ  ا  ٍ̄ ِِ��$َ  َو&Xَِّ�ْ  َوا�hََّ�َ�اتِ  َوا ªُt�َِ  ا 8ََْ%الِ  8ِ$ْ  َو�َْ<&� َّL155( ا� ( َ$�Aَِّإَِذا ا�  ْ�ُ(�َْ&�iََأ 
 ٌ�َB�Lِ8ُ ا%ُ��َ� �ِ  إِ�َّ َّ¼ِ � اْ�ُ�ْ)�َُ�ونَ  ھُ�ْ  َوأُْو�َ�ِ;َ  َوَرْ�َ��ٌ  َر&ِِّ)�ْ  iَ  ْ$8ِ'ََ%اتٌ  Eَ'َْ�ِ)�ْ  أُْو�َ�ِ;َ ) 156( َراQُRِ%نَ  إU�َْ�ِِ  َوإِ�َّ

)157(�  UQB��
ء 8$ ا�O%ف، و��Z lQ" Uc%ف �<�<
، و��KZ، وX& م��
 ھAه ا " _'�B� �c'Qو� .[ة�>Bا�]
�، و��bc هللا ���� و8��دLا�� �(K&ا��� `QB� �(vQ& Yi%� �K&��8ا 

 i%ر اl�&Cء، ")�����vورة &&

 .Uء إ���)��Cوا �BLوا� Y�?ا�� _'E �cN8�ى ��ر _��QN  

'Qtل هللا  و�<� &�أ ا�����$ ا�%\���  Yر� YL� U\د رأ����%م أن دYZ ��8 ا����Lc8 �8%را و��$ 

 :¼ �Qoا%N U���ُ  iََ�قَ  �َ<َ�ْ �� � َرُ\%�Uَُ  هللاََّ�ْؤ �ْ�َ?=ِّ  ا��ُِّ&  َّ$ُ'Zُ�َْ�َ�  َ�)ِHْ�َ�ْءَ  إِنْ  اْ�َ?َ�امَ  ا�eَ  ُ  8َُ?'ِّ<ِ�$َ  آc8ِِ�$َ  هللاَّ
ِ��$َ  ُرُءوَ\ُ��ْ  ِّLَ>8َُو C  َن%ُ"�OََN  َ�ِ'Qََ" ��ً  َذ�ِ;َ  ُدونِ  QَْN  َYQَ)ََ"  ْ$8ِ'َُ�%ا �َ�ْ  8َ?�َْ"  ً�B� َرُ\%�Uَُ  أَْرَ\Yَ  ا�Aَِّي ھُ%َ ) 27( �َِ�

�ْ�)َُ�ىِ&  ِ$��$ِ  bُْ�ِ� _َ'Eَِ)َ�هُ  اْ�َ?=ِّ  َوِد ِ  َوَ�ُ _َt�Uِّ'ِ  ا��ِّ َّ¼��ٌ ) �(ِeَ )28�اً  &ِ ِ  َرُ\%لُ  8َُ?�َّ �$َ  هللاَّAََِّوا�  ُUQَ8َ  َُّاء�eَِأ _َ'Eَ 
�رِ َّt�ُ�ْءُ  ا��ً  Nََ�اھُ�ْ  &c�ََْ)ُ�ْ  ُرَ�َ�Qَّ�اً  ُر� ��Bََُْ+%نَ  ُ\(َّ  ًlvَْ"  ْ$8ِ  ِ َ��ھُ�ْ  َوِرoَْ%ا��ً  هللاَّ�\ِ 
ُ)%دِ ا� أrََ�ِ  8ِ$ْ  ُوRُ%ِھِ�(ْ  "ِ ُّH 


 َوh8ََ'ُ)ُ�ْ  ا��َّْ%َراةِ  "ِ
 h8ََ'ُ)ُ�ْ  َذ�ِ;َ ِ"  ِY�)ِ�ْ�ِْرعٍ  ا َ̂ �ْ\�ََ%ى "َ�ْ\�َْ+'ََ�  "Åََزَرهُ  Kْeَ]َهُ  Zَْ�جَ أَ  َ�َ" _َ'Eَ  ِUِ�%\ُ  ُ� ُ®)ِQْ 
اعَ  رَّ ُّ̂ �رَ  &ِِ)�ْ  �ِ�َِ+�َ�  ا�َّt�ُ�ْا  َ�Eََو  ُ �$َ  هللاَّAَِّا ا�%ُc8َا آ%ُ'�ِEَتِ  َو�?َِ�� َّLا�  ْ�ُ(cْ8ِ  ًَِ�ةt+ْ8َ  ًا�Rََْوأ  ً���bِEَ )29(�  ،[²�tا�]

  . )61(ا���م وا���Y8إن ��� ا�����$ ��وث 'ا $8' 
 Cإ YL?�N C 
�ر Y�R ا�����$، "'� ª�M8 $8M8 YھY ��'; ا��^�� ا��&���� ا��b8$ ا�<�ر ا�� Uإ�
 Y& ،U�%Lو� $������& $��د &�U"%ci Y: إن هللا �� وE� 8$ ا���c8M$ "��، و�� ª�Y ا��E%8 $�c8M%د()��&

�دق &�ون ���N$، إ�U ا�����$ �'QB` و��Lا� Y�)ت ا�%�����$ أن  ،�c�� رأ�� :Y�'� ª� َ�Eََو  ُ �$َ  هللاَّAَِّا ا�%ُc8َآ 
 ْ��ُcْ8ِ ا%ُ'�ِEَتِ  َو�?َِ�� َّLر: �ا�%c55[ا� .[  

�� ا��<�ل &U؟ �LN �N يAان ا�%cQ'� ة�P�" $8 Y("  



 �V&م /د�W�  
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�ر�ª�� ��O 8$ ا�Y(H ا��Zon -�'�5 ا�'�رو.�N �i�" $8 ��8l\د ا�lBء �� 'أ�8$' ا�lBا ا�Aإن ھ :
 ¡�� ،�E�H& ���ة ا��
 C إ��Nرھ�Xوا�<%ى ا� ،���Q8<�رات ا� _'E ة�K�Hا�<%ى ا�� U�" ��& ،���Qا� Y� ن

 �i�" هA(" .�Q&�N ��Pدا _>B�� 
���Qا� j�cLة ا���ZM8 
" ��8l\د ا�lBء ا��wKON [�tN و�8Å�N 8$ أYR إ&<
�Lا�� ،'���l"و ��E�ci ��lKا�' ��� و��رات أ"�ادھ� و&�ا(Nرا�>�� UB�c�� ��N8%اBN �>" .�Q8�R ���nc أن د

 ��ھ�ھX� ،��8l\ءات إ�t� 
��� �'U ھQا� 
" ��BKت ا��H\Mھ�م ا�� ��� _'E $��ء ا��%R%دBا ط ®'Dأ
 ��Bت ط�� أن أD'® ا�lBد ا��Q&�� &�أت ��ONع آ���� .����E ءة�t�& ث�?�N j�� ات%c>ت ا��e�e _'E ��8%�

 �(� ²�t�" ،lB>�H8 ��tNو fo%� اAھ 
��Pھ� �t8�ة "HZ n��8)�� ا�8�ت، و� ،�ا &%اب، وإن "��i �%رو�
 
" �('��%�� wKON [�tN C �Xى ا�%>" ،�(t'ON $8 ;tc�� ��8l\ول ا��'� ����
 ط�)� ���Q ر&" 
���Bة، ")
���%م، وا��%م، و��D ª�ا، ا��i�t 8%اYL?�� ��N ا�����$ " ،��'� ��رھ�Q�\دة ا�E]& Cإ �(c8 ;tcN C ن%�د

R%���& ،Uع إ��%R8$ ا�� �& l" ،U� ء���Xا� U�" دت�QN $8ز 
" U� ;��e l" ه و��ه���%N �r ،إ�_ هللا U
 
v>c� $� ،�c�>�� ،�KX� ا j'�O8 f�)XNو U� ®\�cن ا����س وN%ظ� j�Y "�د "
 ا���cوا���ام ��رات ا�

Qا� �E�e� ���R $8 ا رض 
" $��'H�'� 
���س "
 �YإC ز$8 ���H، و�?Y ا�����$ ا��&cن  �ل &�$ ا���8
 :²8�Hن وا�����E ا 8$ وا 8eوإ ،���Qإِنَّ �8$ ا�  َ$�Aََُِّ�وا ا�t�َ  َن%ُ>ِtcُْ�وا أ8ََْ%ا�َ)ُ�ْ   ُّ�Lَُ�ِ�  ْ$Eَ  ِY�ِB\َ  ِ  هللاَّ

�َ(َ�%ُ>ِtcُ�Hََ"  َّ�ُr  ُن%�َُN  ْ�(ِ�َْ'Eَ  ًَ�ةHْ�َ  َّ�ُr  َن%ُBَ'+ُْ�  َ$�Aََُِّ�وا َوا�t�َ _َ�ِإ  َ�َّcَ(Rَ  َُ�ونXَ?ُْ� )36 ( َ̂ ��َِ�ِ�  ُ  8ِ$ْ  اBOَ�ِْ�¡َ  هللاَّ
 ِ®ِّ�َّKا�  َYQَ)َْ�ٍ̀  UvَQَْ& _َ'Eَُ  اBOَ�ِْ�¡َ  َو Qَْ&  ُU�َ�ُ�َْ�َ"  ً�Q��ِRَ  ُUَ'Qَ)َْ�َ" 
ِ"  َ�َّcَ(Rَ  َ;ِ�َُ�ونَ  ھُ�ْ  أُْو�\ِ�Oَ�ْ37( ا ( ْYُ� 
 َ$�Aَِّ'ِ� َُ�واt�َ  ْا إِن%ُ(َ�cَ�  ْ�َt+ُْ�  ْ�ُ(َ� �8َ  ْ�َ�  َjَ'\َ  ُْدوا َوإِن%Qَُ�  ْ�َ>َ"  ْnvَ8َ  ُ�َّc\ُ  َ$�ِ� �ل]؛ و���bc إ�_ �)38( ا َوَّt� ا]

�$َ  �Yُْ �رو�E ھAا ا�\lم، ور��� ھAا ا��ب:  Aَِّ'ِ� ا%ُc8َُِ�وا آt+َْ�  َ$�Aَِّ'ِ� C  َن%Rُ�َْ��مَ  َّ�ِ  أَ ِ̂يَ  هللاَّ )َْ�ِ�  ً�8%َْ�  َ�ِ&� 
�BHِ�َُْ%نَ  َ���ُ%ا )$8َْ ) 14  َY�ِEَ  ً�?ِ��iَ  ِUHِtَْcِ'َ"  ْ$8َءَ  َو�� أََ\َ)�َْ'Qََ"  َّ�ُr _َ�ِنَ  َر&ُِّ��ْ  إ%QُRَ�ُْN (15(�  ��?��[ا�(���r]؛ "

 .��  ¼ ��Q� _'E ا�\lم، و�Q8"� ھAا ا��ب ا���
:��Y�,   

 �Rإ�_ در ji%ل ا���وز �)N زمl² 8$ ا�Biأ U�]" دف�� ª\M8 ��D وC ھc8l� ن%�� C _��
 .Y'Oا� 

 ا�<Q%د ""lNو fo%وز ا��)N 
" �tQH8$ ا�?'%ل ا�� ���Q'� اح���Cوا ،YQtدرة إ�_ ا��Bا��

�ء &%ji ھAه اt��Cا ���)8 �Q��ص، و�� Oم وا��Q'� م%'Q8 ��8l\ا �8 ا� foو ¯�OXNو& ،��Qo%� Y
�ري lZ $8ل v?د ا�%(Xا� =�>?N _ق إ�lK�Cت 8$ ا���دي واlt�Cا �����ل �%ji إ�8>��C8$ ا �& C

 .¦�cك ا������Cوا j��Xا� ª"�cة وا�����Hا�� ����Qt��& ^���N �?�?i ���رv� ��Elإ� ��'�E  
 :����$ ا�O'%ص إ��) 
�ده l�?�H8...إن "��i ا�����$ \)'�، "'� �K'® هللاوا�<�E�ة ا��BE $8   

 Cدي و�Lا�� ��" $E ÃBc� C اAوھ ،���e U'�B\ 
وا�Aي �BN$ أن ا KN �8'® ا�����$ وABN Cل "
 .����� A& $8 �& Cل ا�+��، "'B'%غ ا�+�lن إط�)���
ء &e ك�cھ ª�'" ،ري�)N  

���<�$ ا����" ،ªا����� ��" _�� Cو ،$��\� ا��)%�Y أو ا��)%�\ $E ا��Q&أن ا�و Uc8 $> ،$��8 $����
�دي L��Cا ��tت �8)�ات، ��$ ا��8�>8 $8 �(� �& C ¦P��cن ا�[& 
E%ا� �K��e ،�i�" أي f8و ،nأي و� 
"

� &�vورة �LN� ا��tص.c�'Q�  
� �tc8دة  (Nوا��?<= 8$ ��را �("�X��دة ا�Eات وإAت إ�_ ا��t��l� ��� أن ���h�H و&�ء �%رو��� �cإ�

 $8^��" ،�Q��)8ا��?�ر و YB\ $E ا�(�ي ¡?Bا� ��ر �^ا8i ��r $8هللا، و ���م �8�او�� &�<�� �" ،���H� $�
�ر i Uأ� 
Q� $�� Cإ =>?�����$ ��A; أن  Cدة. و%Xcف ا��?�ر ا��%ci �P�ا���tي أوQ& =>?��� ،C�ه \
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" _'E YL?ورة ا���o إدراك ®'K�� YQtوا� ،YQtإ�_ ا� ��bcل 8$ ا���>��Cا ®Rا��(8$ ا�%ا �� ®��
  .��'Qا���&�� وا�� 
" ���'KX)ا� ���bcا� �� _'E [KO8$ ا� �'Qو�� ا�����رة وا���  وا���BK= وا��?

 Y& ،ف�(�Hا�� 
و�� �BN$ 8$ ا��را\� وR ji�ي �'?��� ا�%ا��Q وإن &�bcة R%8^ة، إذ ��nH ھ
��_. وإن QN هللا �Eو =�>?Nا�����$ و Y�L?�� وا���اح �'%ل 
>�BKN ��%LNت���ج  &Q` ا��?�%�?N C

 ªو�� ��'�Qت ا���ق "
 ا����ر\�Q�Cا ®����8� ا\��N _E('�� أ\ ���i �
 8$ ا��t)%م &(" ،j�i%N ��h��
 UcE �(tا� 
��]U��)8 _N. و�� ��ن ا�<�آن ا����� ھ% ا�cH� ا \�س وا�%��� " C �و� 
N[�
 ا����bc ا�Aي �� "

�ة ا )cإذ ھ% أداة ا� ،Uc8 ��(tوا�� �(�(" $��� C8'�، و��ھ�� ا����t8$ ا�� �'�R $�& w&س. وا�<�آن �� ر�\
���$ أن �?�ث  Cر. و��Q�\Cف واlO�\Cا 
8%(t8م ا�����$ و%(t8 $�& w&ر :�Z³ب ا��D 
" �أ��ھ
 
�ن "
 ا رض lZ"� هللا "
 أرUo و��ª ا��?�� "Hن 8)�� ا��[& 
E%ف، أي ا�lO�\ب ا��D 
" $���N

 ،Uoأر ���Qر، أي ا����Q�\Cم ا%(t8 ��(& wBN�� ��ت ا��jِ'O�H؛ ��(�R%�� ع���\Cا 
cQ�واlO�\Cف 
 :_��QN U�%� 
" jXي ا��Aا�����8 ا� ªو�� 
&�)��سِ �ا�َّcي ا��ِ�َِ�� َ�nَْBHَ أَْ& �ِ?َْB�َْوا ِّ�َB�ْا 
�ُد "ِHََt�ْظَ)ََ� ا

 َّ'Qََ� ا%ُ'�ِEَ يAَِّا� َ̀ Qَْ& �ُْ(َ>�Aُِ�ِ�) َن%QُRِ�َْ� �ُْ(41 $ْ8ِ $َ�Aَِّا� ُ�َBِ��Eَ َن��َ jَ�ْ�َ ُُ�واb�ْ�) �Yُْ ِ\�ُ�وا "ِ
 اْ َْرِض "َ
) $َ��ِ�ِXْ8ُ �َُُْ�ھh�ََْن أ��َ YُBَْ�42 Aٍِ�8َ%َْ� ِ �َْ%ٌم Cَ 8ََ�دَّ �Uَُ 8َِ$ هللاَّ 
َِNْ[َ��ِ$ اْ�<َ�ِِّ� YِBَْ� $ْ8ِ أَْن  ِّ�'ِ� ;ََ(Rَْو �ِْ�َ[َ" ( َّLَ��Eَُّ%َن 

�َْ�)َُ�وَن (43( �ْ(ِHُِt�َْ±َِ" �?ًِ��iَ Yَ�ِEَ $ْ8َُ�هُ َوtْ�ُ Uِ�َْ'Qََ" �ََt�َ $ْ8َ (44 ِت�?َِ�� َّLا ا�%ُ'�ِEَا َو%ُc8َآ $َ�Âََِِّي ا� )َْ�ِ� (
) $َ��ِِ"��ُِ?®ُّ اْ�َ� Cَ ُUَّ�ِإ ِUِ'vَْ" $ْ8ِ4562([ا��وم] �)(>�HN C ثlhھ�� ا��tه ا��Aوھ . �(Q�)��� &�Q^ل t8 $E)%م 

 
t�� Cا، و���H8 ��liن إ%��� وھ% t8)%م 'ا�liح'، وھAا ا�liح C &� أن ('� �(c�& w&ن ا��ا%��و

، &C Y &� 8$ ا�liح &Q� ا�lLح. NاAح ا�lL��  "�U ا����^ &

"8 
8
 Ac8 أ��h 8$ ر&f ��ن و��_ ا³ن ھ��X'� إن ا���X'� ا��
 ا\�<���tN nBKي واھ��
�رةv?ا�
B� $& ;��
 ھAا ا��E ،")63( ._KQ'_ �� �%ل 8" ���tزم ا��l² 8$ ا�Biأ ='Kcا ا��Aو8$ ھ ،

��lZ $8 $�Bل ا�%ا�f ��$ أدر�n ا �8 ا�\tN ��8l%ق ا�+�ب ��ل  ��KZ ري�v?وا� 
"�>hا� ��r[���"
 
B� $& UcE �BE ��ر��، وھ% 8�Q�\Cة ا��tا� ���ك &f8 U &�ا���CاAوج 8$ ھ�O'ر. و���Q�\l� ��'&�>��ا &

�ر "��يv?�\8$ ا �& C ھ�� )64(ا��]زق�t² ا���?LN %ھ ;�A� Y�B\ إ�_ ا�<%ة. وأول jQv65(8$ ا�(  Y(H��
  &LN ;�A?�² ا�<��. 

  
�� LN' $8 �& C?�² ا "��ر'،  �)� ھ
 ا��%Kا�� ��'�E 
و��_ ��%ن  ي ���cN ���(� ودورا "
U'�XNد و�tا� 
cBN  ���Bوا� Y�Qوظ�وف ا� ®\�c�� ��& �('��QNو �(��%>Nار و���\�& ���ھ�)N f8 �و"<)

��؛ �Qت ا���وا "�اد،  ن ا "��ر ا��c?�"� أو ا��?�"� KZ Y>N C%رة E$ ا�(�ا��r وا����و&�ت وا���tو\
$8 U�" ��ء &Y &�<�ار 8�e8$ أ ;'�� ��س &���� 8>� C f��)ا�� _cDو" :
B� $& ;��. وھAا )66(أ"��ر" �<%ل 8

 
E%ا� �r ،Cأو ،
E%ا� _'E درا���%ن � _�� U'ر، وذ�; &�]ھ���Qان وا����Qا� YB� ء ا "�اد�c& ®'K��
 �h�أو أ $����Qدون ا� �(�'E �"%�� 
���� ا��Kوا� �����ت ا������ري؛ "�� أ��h ا��8v?ا� Y�Qtورة ا���v&

��" .$�'"�\ Yt\أ 
" nزا� C ;ذ� f8 $و�� ،�(c8 ء ا���'%ك
Xا� ���� ªو�� $�hا� 
� ھ()�c8ة و��t
Uc�r67(و( ،���Kدر ا��L8 $8 را�L8 ;'��� Cو ،���Qء ا���cDأ _cD²، ")% 8$ أoذج وا%�� ª��D Y�&؛ و

 .'UQ8 ن%'�Q� $�Aھ% '"��ه و"�� ا� U�'��� �8 Y&  
tا� 
Eوو ،�(R $8 ،Uوط�e �"%N ل�� 
')c���j'O و C $ا����� 
�ه �� ا��
 b�cNإن وE� هللا "

�Q%دوا إ�_  
�  "�اده �Q"دا ��P?� �%رو�R 
" 
8l\ا� ���Qن و�%ع ا�%����¡ أن Bا� f�%��&U>>?N $cH. و
��f8 UH ا��%ن. )N ��Q� 
�� ���R $8 �(Nء ذوا�c& 
  ر&)� و�B'K%ا U�%E وھ�ا��U، و�(�)�وا "



 �V&م /د�W�  
 

  

 2022 ��ان -31 �دد:�ا                                                                                                                  250

il�5eا� :  
�fK>c أ&�ا -1 C إن ا�����$ �±"�اد.   
�ت �N �c��8)��ا �'����$ �±�8ا���� -2Q��)�'� $�.   
3- �����e �"%N ®'Kوط ��ده ا�<�آن ا��� ��8l\ا�����$ �±�8 ا�.   

 �'��c8M$ وا�����$  -4����N $E jX?<= ا�����$ ا��& ��� ورد "
 ا�<�آن ا����& Uر���fB�N ا���ر�m و8<

�c8Mا�� ��tا� ��+� 
Rرا��\Cا.   
5-  .�(>�>?N رت�� nأي و� 
" �8±� �c��8و �'(\ UK&ا%oو U&�B\وط ا�����$ وأ�e  

  : ا��(5&	�ت
1-  ��Cد 
" �bcدة ا��Eم إ%(t8 ا��Q& ��H�N _'E ء�c& U>�>?N _'E س�cا� ^�t?Nو ��ا�����$ "
 ا�<�آن ا���

 .®�QLNو ��>QN Y� $E  
2- tت ا��R�?� ®�)�H� Y�X& ��'Qا�� 
�ھ¦ "c8 اد�Eإ .�E�  �د وا�(�
3-  
" Cه إ�)e nBc� C �8 �(c8 وإن ،UN�Eط�$ 8^رو Y�'" ؛�(Pخ أدا�Hc�\وا �('>� ªرب و����ت ا��(Bc�\ا

��i. )68(8%ط$ وا�� وو���Oا� U���& f��)8 Yو�� .  
�ت  -4R��ء E'_ ا���ا��ت 8^ا��R أو و"= �c& ªت أ"�اده، و���R��nR ا��(��f و�� _'E ء�c& ��'Qا�� ���BN

  ا�+��. 
5-  �"�Qر ا����ء "
 إط>Bي أو ا���bcى ا��%�Hوز ا���)Nو ��>�BKا�� �KX� وا 
B�ا�����^ E'_ ا��Q'�� ا��(�

 .fا�%ا� 
�� ا��
 �cN C¦ أ�rا "�bcا�  
6- 'Qا�� w&ر .���>����&w ا��t)%م & ��'QN _'E UP�c&و ��&����& ��  
7-  �(tظ�%N $H� YRد 8$ أ�tا� Yھ�[Nو ��c>ا�� _'E ل%L?'� 
QH8$ ا�+�ب وا� �"�Qا�� Y>� وز�)N

 .�
 ظ�ف Yh8 ز8$ ا��%رو�" �i%LZو ،
c>اع ا���& � 
QHا� Y& �� وا����ج &)(�'E ل�+�eCوا  
���$  QN'�� ا���Q'��$ ا��bc ا�Aي -8 �(cة، و���bcا� Y���N _�� 
P^)ا� 
" ¡?Bل ا��& Yا�� _'E ���Q�

 .�E�BN ت��P^)ا� Y�  
9-  �(��� و�8(c�� 
" �(tظ�%N $��� 
�ب &c; 8$ ا�?'%ل ا��H��ا YRت 8$ أl�Xا�� Y� _'E ا "�اد $�%�N

 .$�B\�cا��  
�Y8 ا��(�زات وj�%N ا�% -10�Nو f"�cدل ا���BN _'E f��)ا�� $�%�N دة�Eإ ��� C _�� $��Z³ا _'E �ا�

 .Y8�ار ا�� ���i وا���%��ت ا��(����Q ا��
 H?N® أ�)� ھ
 و��ھcQا� ªt� ج�  إ��
11-  YB� ك��Xا�� _'E ق�tNCل إ�_ ا%i%ا� YR8$ أ 
QHا� _'E ة���H8 ��P�c& ��'�E 
�$ ا "�اد "%�N

�رع E'_ ا��N ��+& ،U�%� j'�O?<�= ا��%ا"= �YB ا&�+�ء Lا��t�8 ء أ"�اد�c& YRق، وذ�; 8$ أ�tNCا $�'E�
.�'�Bcوا� ���'Hا�<�� ا� _'E �P��م ا�<bcا� _'E ظ�t?ا� YR8$ أ $��\���8 ،��E���Rا  

12-  UN��?��م �Y "�د MH8و�� _�� �B\�?���& ®Rا�%ا w&ور ،®Rا%��QN'�� ا����o $��'Qورة ر&w ا�?= &
 .�(�Rدر n��� ��t��  

13- Q" 
�ھ¦ "cا�� ��R�N ل�
 ا \B<�� �'�أ\�KQN ،��'�E ،ª�H?ا�� 
" ��>�BKNو ��)(c8و ��"�Q8 ت����
 .
��
 ا��XBي E'_ ا��أ\��ل ا��E���RCا  



  ا��5'�- 12 ا4رض 12 ز�- ا�'�رو.� �- ,+ل ا�(&آن ا�'&%$: درا"� ��!� �� 
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��8 ھAا ا��Xف HR رك�N 8$ أن �& C ري�v?د ا�%(Xف ا��e _'E ل%L?'و�- _N[�� Cا��)��. و
& 
E%ا� ��r $8ا رض، و 

 �e%�ذ�; إC &�%"� ا�QX%ر &�)�� اlO�\Cف "" ��OH؛ ا����OHأ ا���B� ،U��

 .��8�N ��D $8 ،د وا��%ن�tا� $�& f"�cدل ا���B�N ¡��  
  

:yدر وا��&ا��uا�� ��l�q  
1- BBC news  m��ن "
 ظY ا��%رو��، &�%��f ا��('�، &��رv8ر 
��r ن%�'Hا�� YB>�H� j�� :ان%cQ& ،
&�E

13/04/2021 m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�Nم. 30/01/2022م، و  
����ارس  -2& ���ل Y+e _'E ا�%ظ�jP ا�دارBا�� �Rر�& U��lEو �ً�tوظ� $��'Qا�� $���N :ؤوط�أ��� إ&�اھ�� \'�_ أر�

 ���c��ª8 وا��XQون، Oد ا��Qا� ،���ء درا\� ����، 8('� ا�دارة ا���&%c�\ ل��X& �8�Qا� ��%��h209م، (ص ص2020ا�-
352 .(  

3- YBc� $& �أ�� 
��B�Xا� :ا��cH� ، �H\M8 ،
�$، إ�eاف BE� هللا &$ BE� ا��?H$ ا�����Zؤوط، وآ��Qe =�>?N® ا ر�
   م. 2001ه، 1421ا��\���، ا��QBK ا و�_، 

� (ت -4���ª ا�'+�، BE =�>?N� ا�lHم 8?�� ھ�رون، دار ا���t، 395أ��� &$ "�رس &$ ز���>8 �)Q8 :(م.  1979ھـ، 1399ه  
5-  ��HtN :��h� $& ��E $& Y�E�ا�<�آن ا���bQ (��HtN ا&$ ���h)، ª�e $�H� ��?8 =�>?N ا���$، دار ا���® ا�Q'���، إ\�

  م. 1998ه، 1419ا��QBK ا و�_، 
�� ا�داري: درا\�  -6%K�'� ��)�Nا��\�� 
8l\ا�داري ا� ��t8$ ا� ¯'O�Hد ا�����$ ا�����Eروس: ا��Qا� ���\ ���دDأ

��انE ،2�د �38('� ا��Q&�� � دارة، 8('� �8�ا��� E'_ وزارة ا��Q'�� ا�QH%د��، ا�^�( %��%� ،18)20  .  
7-  m��ر�& ،���K>ة ا���
 ا�?�Xc8 ،�o%ر &��و��ت f�%8 ا�(^\Å8و 
o�أوE<_ ����: وا�f ا �8.. &�$ أ8(�د ا��

24/03/2018 m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�Nم. 01/02/2022م، و  
�� ا�<�آ��� �دارة ا  -8�bcل "��وز: ا�lR �H\M8 
" 
13�%م ا�ª��O  ا�\��8l ا &�ارز8�ت، &?¡ أ�<  �B�H�  .2019د
8
، �H\M8 ھc�اوي  -9l\ق ا��Xا� 
" �"�>h^ ا��و�8ا ���liت ا���ل: ا�?���Xا� $��ل ا���R26/01/2017.م  


 ظlل ا�<�آن -10" :®K� ��\ ،ن%rlhوا� ����hا� ��E�Xا� �QBKوق، &��وت، ا��Xم2003ھـ،1432، دار ا� .  
  ، &��Lف. 17/05/2020&��ر�m ا��%�f ا��\�
 �'���%ر �Biي ��Z Y�'Z ��?8ي، �Biي ��Z Y�'Z ��?8ي،  -11
12-  
&�Q8('� ا� f�%�& ر%Xc8 ل��ط، 8<K?�Cا���ھ%ر وا �L� 
�رة ا��Q&�� ا�\��8l.. ��اءة "v?ن: ا�%���دل زE

 Y��ر�m م، وn�N اC\2009ا��%����، Xc8%ر &��ر�m أ&��& Uc8 دة�t�05/02/2022م.  
13-  nBHا� 
�ط�ھ�، �X� �Nه "O8د و�(�RCب ا��ن: دE%ى \� &v8ل رlظ 
" ،��%H� رف�E29  ،ªKHDم، 2009أ

 m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�Nة ا��\�%ر ا�����و���، و��  م.  05/02/2022&(�

 ��HtN ا����ب  -14" ^�R%ا��?�ر ا� :
H��� ا ��KE $& =?ا� �BE اف إدارة�e]& $�h��B8$ ا� �E%�)8 =�>?N ،^�^Qا�

  م. 2015ه، 1436ا�MXون ا�\��8l، إi�ار وزارة ا و��ف وا�MXون ا�\��8l، دو�� ��K، ا��QBK ا و�_، 
�ء وا��(�ر  -15�'Q%رو �%ل ا��أ��� ت.  ��tور ا���?N n� ة���ن أ�8%ر: ���ذا N<�م ا�+�ب و�Z[N ا��H'�%ن؟.. ا�(^�hE

�ر�m وا�?�& ���K>ة ا����رة، 8<�ل Xc8%ر &�%�f ا�(^v14/12/2020 m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�Nم). 05/02/2022م، و  
�ة  -16�� 
" ��رھ�rوآ $����¡ �XE وا��ا&�XE f ا�)(�hا�<���$ ا� 
" ���'Qوا� ���>Qت ا��
 &$ &n�O ا�^ھ�ا�
: ا�C?�ا"'E

��Q8 أم ا�<�ى، R ،�8 19/01/1415اN ه، &�ون .�X� ون دار�& ،�QBون ط�& ،m��ر  
17-  ،���'Qاف دار ا���® ا��e]& ء��'Q8$ ا� �E��R ²�?LNو wBoو =�>?N ،ت�t��Qا�� :
��R�)ا� j��X8?�� ا� $& 
'E

  م. 1983ه، 1403&��وت، ا��QBK ا و�_، 
��i، &��وت،  -18Qا�� ��tدار ا� ،j��Xا� ®�Kا� ��R�N ،رة�v?ت ا�l�X8 �'H'\ ،
8l\إ ¡'�%c8%� ة��" :
B� $& ;��8

 ،����hا� �QBKا� ،���ن، ودار ا���t، دX8=، \%رcB�1421 ،م. 2000ه  

، E�د  -19B� $& ;��8 ��iو ��H�%ا�� �"�Q8('� ا�� :
B� $& ;��88 ،����hا� �cHم.  1975ه، 1395، ا�  
20-  ،=X8ود ،�Pا�(^ا ،��tھ�$، دار ا��e ر%BLا� �BE ��R�N ،��E���RCت ا��lQا� ��Be ،f��)8 دl�8 :
B� $& ;��8

 ،�h��hا� �QBKم. 1986ه، 1406ا�  
21-  ،�i�Qا�� ��tھ�$، دار ا��e ر%BLا� �BE ��R�N ،رة�v?ت ا�l�X8 �'H'\ ،
8l\ا� ���Qا� �(Rو :
B� $& ;��8

  م. 2002ه، 1423دار ا���t، دX8=، ط�QB &��وت، 
�"�، دار ا���t، \%ر��، ط -22>hا� �'�X8 ،
B� $& ;��  م.  1984ھـ، 84 ،1404
23-  f�%�& ر%Xc8 ،��E���RCوا ���دL��Cت ا�QBا��+�ب: ا�� 
" ��N%: "��وس �%رو��e8?�� اFIKRA FORUM ،

 m�23/04/2020&��ر m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�Nم. 30/01/2022م، و  
24-  �c\ ،�Xc'� ��H�%ط ا��ار ا�� ،��%cوا�� ���e%ر: ��HtN ا��?�E $&ھ� ا�Kم. 81969?�� ا�  
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25- ) ¡�
 ا��LQ ا�?�" 
&�Qا� ���Qا� j'ON 
�i?%ن، 2-81?�� أ8?^ون: ��اءة "� f�%�& ر%Xc8 ،j'Oھ� ا���b8 (
 :m�13/02/2021&��ر m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�Nم02/02/2022م، و .  

26- l\ا� ��tا� f�)8 ،م ا�<�آن%'E :���?ا� ���   .، ا��QBK ا��ا&�Q، ب.ت822
، E�د8?�� &
27-  
" f��)ا�� �i�cEو ��O�
 وا�cH$ ا���ر��
 وا����Ht ا��(^E%o%ا�� ��Htر: ا���ر\� ا�<�آ���: ا���Lا� ���& ��?8

8
، ا�<�ھ�ة، ا��QBK اl\ب ا������، ا�<�آن ا�����، �H\M8 دار ا���h�1434 ،م.  2013ھـ  
��، ا��ار ا��c%ذ��R، &��وت،  -28�LQا� �B8?��، ا���� m�Xا� j\%� =�>?N ،ح�?Lر ا���O8 :ا��ازي ��& 
8?�� &$ أ&

 .�H8�Oا� �QBKا، ا���iو  
29- ،=X8د ،��h� $&ري، دار ا�OB² ا��?i :ري�OBا� Y�E�  م. 2002ھـ، 81432?�� &$ إ\�
30-  �QBKا� ،������، �H\M8 ا��\e ��?8 �أ�� =�>?N ،ا�<�آن Y��ن "
 N]و�Bا� f8�R :ي�BKا� ��^� $& ���R $& ��?8

���. 2000ه، 1420ا و�_، e أ��� و8?�%د 
eم، �%ا  
31- Qدار ا���® ا� ،�KE در��&%ري ا�?���: ا���H�رك E'_ ا�BE _tKL8 :=�>?N ،$�?�?L� ا�<H�cهللا ا� �BE $& ��?8' ،���

 ،����hا� �QBKم. 2002ه، 1422&��وت، ا�  
32-  ،�h��hا� �QBKدر، &��وت، ا��i ون، دار�Zي وآ^)'�'� 
eب، ا�?%ا�Qن ا��H� :ر%bc8 $&ا 
'E $& 8?�� &$ ��8م

  ھـ.1414
33- M8 ،U"وأھ�ا ،U'�8ا� ،U&�B\أ ،Uوط�e ،UEأ�%ا ،��
: "<U ا�c¯ وا�����$ "
 ا�<�آن ا���&lLا� 
'E ��?8ـ� ا�H\ ،أ�

  ا�<�ھ�ة، ب.ت..  
34-  ،���K>ة ا����ر�f�%�& �X� ،�(O ا�(^N Y�8ا� 
" ��رھrا و&�� وآ f8 ن%�'Hا�� Y8�QN j�� :
&lLا� 
'E ��?8

 m�19/03/2020&��ر m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�Nم. 30/01/2022م، و  

، وآ�Z: أ�r ا�����$ ا�داري "
 �H?N$ ا داء  -35BE^ا� ��E ��?8 ت ا رد���C�LNCا ���X� ���
: درا\� ���bcا��

��Q8 ا��ول 20( أ�'%ل ، \E ،3(�B��B�د  39(أورا�¦)، ا��('� ا��Q&�� � دارة، 8('� R ،��، ا����bc ا����c�'� ��&�Q ا�دار
،��&�Qم 2019ا�.   

36-  ،�Q&ا��ا �QBKوق، ا��Xدار ا� ،�i�Qا�� �cQوا� :®K� ��?81418 ،م. 1998ه  
37-  �B��8 ،(�?�?Lا� �'H'Hا�) �
ء $8 "<))� و"%اP�ھeو �?�?Lا� ¡�
 \'H'� ا ��د" 
��B� ا $�8?�� ���i ا��

�رف، Qم. 1995ه، 1415ا��  
38- f8�
، i?�² ا�(��B� ا $�8
، ب.ت، ب.ط 8?�� ���i ا��l\ا����® ا� ،UNدا��  . ا�L+�� وز
39- Cرات وا���&Cا �')E ك�?� ��ل Xc8%ر &�%�f �8ام \���: �%رو�>8 ،��&�E ودول ���Qا� 
�ت ""�X��DW  ،����ا ��

 m�18/04/2020&��ر m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�N30/01/2022م؛ و m��ل Xc8%ر &��ر>8 f�%ا�� ªtc&م، 21/12/2020م. و
%� �(Rا%�� ��&�E درات�B8ت و�Eا��Zا�&�اع.. ا ��%��ة ��Qان: 8$ ا��%cE n?N ،�h��Bا� ªtc� =&�\ .�  رو�

40- �'H8 ج��&%ري:  &$ ا�?(H�cل إ�_ ر\%ل هللا ا��Qا� Y>c& �L�O² ا���?Lا� �cH²( �ا���?Lاد  ،)ا�M" ��?8 =�>?N

، &��وت، ب.ت، ب.ط. &�Qء ا���اث ا��
، دار إ����Bا� �BE  

41- Bت ا�<�آ��� وا��
 �H%ر ا�<�آن ا�����، �'�� ا��را\E%o%ا�� ��Htون: ا���Zوآ ،�'H8 _tKL88�R ،
�'Qا� ¡? �Q
�ر��، Xم. 2010ھـ، 1431ا�  

42-  ��\�8 Y�c� ¡?& ،'
��i �?��� �?��ا�Qا�� 
�ب ا���t ا�c<�ي ا د&�� 
�� ا د&�� '��اءة "�>cھ¦ ا��cا�� :���H� $& ل�c8
�ف، ا���H'�، ا�(^اn?N ،�P إ�eاف ا��o%& ��?8 �Q8�R ،ت�
 ا�?��¡، 8$ �'�� ا³داب وا�'+&�Qا� �>cا� 
إ&�اھ��  ���%ر"

 ،
"Cم.2017-2016ز   
  

 :ا��bا��

1-  Y�c� ¡?& ،'
��i �?��� �?��ا�Qا�� 
�ب ا���t ا�c<�ي ا د&�� 
�� ا د&�� '��اءة "�>cھ¦ ا��cا�� :���H� $& ل�c8 �B��Kا�
�ف، ا���H'�، ا�(^اn?N ،�P إ�eاف ا����%ر �o%& ��?8 �Q8�R ،ت�
 ا�?��¡، 8$ �'�� ا³داب وا�'+&�Qا� �>cا� 
" ��\�8

 ،
"Cم. 2017-2016إ&�اھ�� ز  
2-  ��%K�'� ��)�Nا��\�� 
8l\ا�داري ا� ��t8$ ا� ¯'O�Hد ا�����$ ا�����Eروس: ا��Qا� ���\ ���دD%رة أ��ا�� :Yh8 $8

��ان E ،2�د 38ا�داري: درا\� �8�ا��� E'_ وزارة ا��Q'�� ا�QH%د��، ا��('� ا��Q&�� � دارة، 8('� ^�) %��%� ،– %��%�

ء م)، ��¡ n"�E ا�����$ &<%�)�: "و2018e زة��8� \O�H� =B'¯ أن ا�����$ ا�داري ھ% اl�8ك ��ر 8$ ا�<%ة و��

 Cو ¯>� ��D $8 ل���� ا��ؤ\�ء وا�l�Qء وا�^l8ء،  داء ا������j &]\�ھ� Y�B\ _'E ا����م وا���[Nذ، و%tcوا� �K'H8$ ا�
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�w" (ص ص: �tN Cل وl�Zدا 8$ ا��48)، ص65-43ا%L>8 ª�� $ا ا�����A(" ،U�'E8$ . و `Q& U�" ن�را\� وإن �

.Uc�8�v8 
3-  ���
: درا\� ���bcا داء ا�� $�H?N 
��² ا�)^ا���: أ�r ا�����$ ا�داري "i �%ر أ����وا�� ،
BE^ا� ��E ��?8 %ر��ا��

�Cت ا رد��� (أورا�¦)، ا��('� ا��Q&�� � دارة، 8('� LNCا ���X�39  د�E ،3 ل%'�� )، ا����bc ا��B��B\ ،20�&�Q (أ
،��&�Qا��ول ا� �Q8�R ،���ل  94- 81م، (ص ص  ���c�'�2019 ا�دار)8 
)، و�� ��&� t8)%م ا�����$ ��� ھ% �8�اول "

�م (8 _'E �&�8%�ت، و"
 ا���ر�® وا�����c، وا��w�KO وا���'Qا�� 
�ر�� "X���& $�'8�Q'� $² ا������H��د ا�داري: "L��Cا
�P¦ ا�cل إ�_ ا�%i%ا� ��+& ،�(tP�
 ا�Y�Q، وN?<�= ا ھ�اف ا��tد�� وا������bc"، صوظ" ��&�)��82 �Z³ھ% ا �(tا ا�Aوھ ،

.�c َّ�vَ�8 8?�%اه `Q& ن��ه وإن �cQ�& دا%L>8 ª)�، و��t(�ات ا��H8 $8 %ھ 
4- ��ل Y+e _'E ا�%ظ�jP ا�دارBا�� �Rر�& U��lEو ��ًtوظ� $��'Qا�� $���N :ؤوط� �ا����%ر أ��� إ&�اھ�� \'�_ أر�

 ���c��ª8 وا��XQون، Oد ا��Qا� ،���ء درا\� ����، 8('� ا�دارة ا���&%c�\ ل��X& �8�Qا� ��%��hارس ا�����م، (ص 2020&
��LO%ص.352-209ص& ،
��'Qا����ان ا�� 
" 
tل ا�%ظ��)��� ). و�� ر&w ا�����$ &

5- Eأ�%ا ،��
: "<U ا�c¯ وا�����$ "
 ا�<�آن ا���&lLا� 
'E ��?8 %ر��ـ� ا��H\M8 ،U"وأھ�ا ،U'�8ا� ،U&�B\أ ،Uوط�e ،U
 .7ا��أ �'�Xc وا��%ز�f وا�����R، ا�<�ھ�ة، ب.ت.، ص

6-  �N �>" ،Uوط�e _"%�\ا�����$ ��$ ا =�>?N _'E �8lE ��%\U�'E j ا�lHم، وورود ا�����$ "�) �\�& �وھ
 \%رة و\�)
Lا� �r[" ،�Q& $8M� �� f��)8 Yظ 
" _�� 
Bcا ا�A(� $ا�����$ �±ا����� U>?'�� دي�tل ا�����$ ا�%L� ام^��Cا 
 �8.�ق "

7-  ،
�'Qا� ¡?Bت ا�<�آ��� وا��
 �H%ر ا�<�آن ا�����، �'�� ا��را\E%o%ا�� ��Htون: ا���Zوآ ،�'H8 _tKL8 %ر��ا��
�ر��، Xا� �Q8�R1431 ،561م، ص 2010ھـ .  

�ح، 8666?�� &$ أ&
 &�� ا��ازي (ت -8?Lر ا���O8 :(ھـ ،��Rذ%�cا��ار ا� ،���LQا� �B8?��، ا���� m�Xا� j\%� =�>?N
��H8، ص Oا� �QBKا، ا���i635&��وت، و. 


 ا&$ bc8%ر (ت -9'E $& 8711?�� &$ ��8م �QBKدر، &��وت، ا��i ون، دار�Zي وآ^)'�'� 
eب، ا�?%ا�Qن ا��H� :(ھـ
 ،�h��hب �8$ ص13ھـ، ج1414ا�� .YL" ،414 ا�c%ن، &

 ، &��Lف.�17/05/2020���%ر �Biي ��Z Y�'Z ��?8ي، &��ر�f�%8 $8 m ا -10
11-  ،¯cا� 
" liأ ��� أ\�_، ��KHN �َNھ�+� �� ا�?��¡ E$ أھ�اف ا�����$، إ $8 C���OHN U�%ا إ�)�D�H�H8 ن%�� C ��

 $8 ªو�� ،Uل إ��%i%ا� �Q& $8 ت���D �E Y'_ ا�����$ أن �N%ن �) ُّL?ف ا���(�HN 
���N$  ورا��D%(" ،UP أن ا���t ا��
.�R���� &BH® ا�? Cو �BDا�� _'E j�%�� Cات وA��& l�L?N ª8$ هللا و�� 

� (ت -12���ª ا�'+�، BE =�>?N� ا�lHم 8?�� ھ�رون، دار ا���t، 395أ��� &$ "�رس &$ ز���>8 �)Q8 :(م، 1979ھـ، 1399ه
َُ��].23، و3/22(ُhُ'hَْ� �اِء َواْ�ِ��ِ� َو8َ َّ̂ �ُب ا�َ&] ، 

13-  ،�(�'E ا\� هللا ��ق ا &%اب، وذlDء، وإ�>Hء ا�����ب ا ��K+�& �8 ا���ء وإ& ،�&�e ب ا��� ،U?�?i 
" :�'H8 UR�Zأ

 &Q� ا��+�ب، ح ر�� eن وا��%ا��BLا� j�م، و%cا� �cE ر�cاج وا��Hء ا��tا 2014( 99وإط%��� :
��Bا� �BE ادM" ل�)، و�

�D إ�_ ا��%ت 
vt��م E ء �8ض��.وا�%&B� 
��R ا��%م �� �2014��¡ ر�� ( -14Eأن أ ��D :أ�%ل .U�%"�O���<%ن ذ�;) أي ��%�U�%Q و) :
��Bا� �BE ادM" ��?8 ح�e ،(

�lB& �8د�� ا��+�ب $8 �)��%ن Q'� �"�Q8 ك�cإن ھ Y& ،ن��ن ا�Aي ��" ،�c'"�+N _'E �('(R ن ذ�;، وزاد%"�Q��Q%دوا 
 ;'N ن%� $E ن%r�?�� ���'tزل ا��c��� Uc8، وهللا أE'�. 14د�BcR و 10ا�'�'� �� �N%ن &�$ &

15-  ،�(�'E ا\� هللا ��ق ا &%اب، وذlDء، وإ�>Hء ا�����ب ا ��K+�& �8 ا���ء وإ& ،�&�e ب ا��� ،U?�?i 
" :�'H8 UR�Zأ

 &Q� ا��+�ب، ���¡ ر�� eن وا��%ا��BLا� j�م، و%cا� �cE ر�cاج وا��Hء ا��t2012( 97وإط.( 


 �H%ر ا�<�آن ا�����، (م.س)، ص ا��� -16E%o%ا�� ��Htون، ا���Zوآ �'H8 _tKL8 �457%ر. 
17-  f�%�& ر%Xc8 ل�>8 ،��&�E ودول ���Qا� 
�ت ""�X��Cرات وا���&Cا �')E ك�?� �ا ������،  �8DWام \���: �%رو�

 m�18/04/2020&��ر m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�N30/01/2022م؛ و�>8 f�%ا�� ªtc&م. و m�م، 21/12/2020ل Xc8%ر &��ر
.��درات �E&�� ��%اR)� �%رو�B8ت و�Eا��Zا�&�اع... ا ��%��ة ��Qان: 8$ ا��%cE n?N ،�h��Bا� ªtc� =&�\ 

18-  f�%�& ،ل�>8 �X� �NBBC news  ،�')ا�� f��%�& ،��ن "
 ظY ا��%رو�v8ر 
��r ن%�'Hا�� YB>�H� j�� :ان%cQ& ،
&�E
 m�13/04/2021&��ر�Nم، و m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n30/01/2022 :'YPدرات و&�ا�B8' ة�>" 
" ،U�" ورد �م، و8$ أھ� 8

 Ac8 nKX� ،��&�Q8$ ا��ول ا� ���Qوا� �L8 
�م "Qك ط%c&و ����Z ت�� ا�(�P?�، "[ن ھ��(�o�" 
"و"
 ظY ا�<�%د ا��
."$�R��م �'�?�QKا� ��"%�� YPا�& _'E Y�Qا� 
" 
o��ن ا��v8ر 

19- E�K² وا و&��.أي ا�Pا�(%ا j'�O8 U�'E س�>� %ن، و
20-  ،���K>ة ا����ر�f�%�& �X� ،�(O ا�(^N Y�8ا� 
" ��رھrا و&�� وآ f8 ن%�'Hا�� Y8�QN j�� :
&lLا� 
'E %ر��ا��

 m�19/03/2020&��ر m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�N�8 &$ 30/01/2022م، و��ري، E$ أ\OBا� �cEو ،U�'E =t�8 ¡�م. وا�?�
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oر ���E%ن، ر�� ا�?��¡ زKا� 
" ��A� ��ب 8& ،®Kب ا���� ،UcE هللا 
5728،=X8د ،��h� $&م، 2002ھـ، 1432، دار ا

 .2218وH8 �cE'�، ح
21-  f�%�& ر%Xc8 ،��E���RCوا ���دL��Cت ا�QBا��+�ب: ا�� 
" ��N%: "��وس �%رو��e8?�� اFIKRA FORUM ،

 m�23/04/2020&��ر Uc8 دة�t�\Cا n�Nم، و m� م.30/01/2022&��ر
22-  ª��Oم ا�%� ��8l\ا &�ار ا� �H\M8 
" 
�� ا�<�آ��� �دارة ا ز8�ت، &?¡ ا�<�bcل "��وز: ا�lR %ر��13ا��  �B�H�د

2019. 
8
، E�د -23l\ا� ��tا� f�)8 ،م ا�<�آن%'E :���?ا� ���؛ وcE U'h8� 8?�� 343، ا��QBK ا��ا&�Q، ب.ت.، ص822?�� &


 ا�<�آن " f��)ا�� �i�cEو ��O�
 وا�cH$ ا���ر��
 وا����Ht ا��(^E%o%ا�� ��Htا���ر\� ا�<�آ���: ا�� :
��� ا�L�ر، "&
8
، ا�<�ھ�ة،l\ب ا������،  ا�����، �H\M8 دار ا���hا� �QBKر، ا��رس 2013ھـ، 1434ا��Lا� ���م، 8?��oات 8?�� &


، ص��h29ا�  . 
24-  :_��QN U�%� �(N����Rَُ �ورد �o$ آRَ ُّ̂ �Rٍَ� ا�Rَُز 
�ُح "َِBLْ�ِ�ٌْح ا�َBLْ8ِ �َ��ٍة "ِ�)َXْ�ِ�َ ِرِه%ُ� Yَُh8َ َواِت َواْ َْرِض��َ َّHُر ا�%ُ� ُ هللاَّ

� َ�ْ%َ�ٌ® ُدرِّ َ(َّ�َ[�َ ْ�َN �َْ� %َُْء َو�
vُِ� �َ(ُ��ََ��ُد َزْ� �ٍَّ�ِ&�ْDَ Cََو �ٍَّ�ِ��ْeَ Cَ �ٍَ�%ُ���َرَ�ٍ� َزَْB8ُ َ�ٍة)َeَ $ْ8ِ �َُ�%ُ��ٌر �ُ%ٌر Eَ'َ_ �ُ يٌّ َ� ُUHْHَ ٍر%
 ِّY�ُِ& ُ �ِس َوهللاََّّc'ِ� َل�َh8َْ ْا ُ �ُء َو�vَِْ�ُب هللاَّXََ�ُ �cُِ%ِرِه $ْ8َ  �َْ)ِ�ي هللاَّ ) �ٌ�ِ'Eَ ٍء
ْeَ35(�. 


 �H%ر ا�<�آن، (م.س)، ص  -25E%o%ا�� ��Htا�� :�'H8 _tKL8 %ر��165ا��. 
26-  ،��%cوا�� ���e%ر: ا��?�E $& ھ��K8?�� ا� m�X283، 9/282ا�. 
27- ،U"وأھ�ا ،U'�8ا� ،U&�B\أ ،Uوط�e ،UEأ�%ا ،��
: "<U ا�c¯ وا�����$ "
 ا�<�آن ا���&lLا� 
'E ��?8 %ر��ـ� 8 ا��H\M

 .6و5ا��أ �'�Xc وا��%ز�f وا�����R، ا�<�ھ�ة، ب.ت، ص 

: "<U ا��Lc وا�����$ "
 ا�<�آن ا�����، (م.س)، ص  -28&lLا� 
'E ��?8 %ر��7ا��. 
��اه �Y أ��  -29 ftN�8 ن��8 
" ��� E$ �%ن N'; ا�Lc%ص �]�)�c� ،'اف�E ا' �\�& ��ت "
 \%رة �N و\�)�ورود ھAه ا³

   إC 8$ ر"`.
�� ا��BKي (ت -30^� $& ���R $& ��?8310 ،������، �H\M8 ا��\e ��?8 �أ�� =�>?N ،ا�<�آن Y��ن "
 N]و�Bا� f8�R :(ه

���، ج2000ه، 1420ا��QBK ا و�_، e أ��� و8?�%د 
e63، ص11م، �%ا .  

، (م.س)، ص -31E%o%ا�� ��Htا�� :�'H8 _tKL8 %ر��15ا�� f��R �، ووR® ا��U�Bc إ�_ أن ھAه ا��OHc �)8%ع "�(

  ا R^اء. 

 �H%ر ا�<�آن ا�����، (م.س)، ص  -32E%o%ا�� ��Htون: ا���Zوأ ،�'H8 _tKL8 %ر��534ا��. 
33- ��
 �H%ر ا�<�آن ا���E%o%ا�� ��Htون: ا���Zوأ ،�'H8 _tKL8 %ر��102، (م.س.)، ص ا��. 
34-  �c\ ،�Xc'� ��H�%ط ا��ار ا�� ،��%cوا�� ���e%ر: ا��?�E $& ھ��K8?�� ا� m�X18/284، 1969ا� .  

 ظlل ا�<�آن،  -35" :®K� ��\5/2674 .  
���e]& $�hاف إدارة  -36B8$ ا� �E%�)8 =�>?N ،^�^Qب ا��
 ��HtN ا���" ^�R%ا��?�ر ا� :
H��� ا ��KE $& =?ا� �BE

  . 4/444م، 2015ه، MX1436ون ا�\��8l، إi�ار وزارة ا و��ف وا�MXون ا�\��8l، دو�� ��K، ا��QBK ا و�_، ا�
37- .����R ا�'+%Qا�� 
� وردت "�� 
�ق ذي cQ8_ 8?�د وL>8%د. -38�\ 
� وردت "�� 
�� 8$ \%ره. -39�E 
����N $�8ر "v8 Y�?N 8?�دة ��Cا�<�آن د � ��$ ا�B�Eھ
40- %?�N $�� فl�Zا ®H� ¢�Qا�� fا�%ا� $�& w&�N �>ت د�����b� Y�?N أن �(c��� 
��Q8 ق�+�H� 
ل ا����C إ�_ ���ن �'

.��&�r ة�E� ا ز�c8 ودH?& Y�X�N ��C® ا ")�م ا���(�دة "
 إط�ر �
41- U'�8ا� ،U&�B\أ ،Uوط�e ،UEأ�%ا ،��
: "<U ا�c¯ وا�����$ "
 ا�<�آن ا���&lLا� 
'E ��?8 %ر��ا��M8 ،U"ـ� ، وأھ�اH\

 .71ا��أ �'�Xc وا��%ز�f وا�����R، ا�<�ھ�ة، ب.ت، (م.س)، ص 

 (ت -42��R�)ا� j��X8?�� ا� $& 
'E �("�E816 _Lإ�_ أ� ،���ْ%ََ" nو� �R���_ ا�B>8 �BQ%ل ا�?QN هللا YQ)�ه): "أن 

���bc إ�_ ا��Åل؛ واC\��راج& ������Eه �l&��ال &��lBء وا�AQاب؛ و��Y: ا�ھB���_، و��QN ا 8$ ر��� هللا��Q& ن%�N ھ% أن : 
�ن در�R إ�_ �8�ن K�Xا� UQ"���ل �'�l�'� l؛ واC\��راج: أن (8���؛ واC\��راج: ا���% إ�_ AEاب هللا &)�8$ ا�AQاب N�ر

�؛ واC\��راج: ھ% أن �<�ب هللا ا�BQ� إ�_ ا�AQاب وا�X�ة �lھ ;'(��w>H 8$ ذ�; ا����ن ��_  �r ،ل�E%� 
م وا�lBء "
 =�>?N ،ت�t��Qة"؛ ا���Z³ا 
�l�&l� U�Rء &��AQاب وا�lBء "� YِB� _��QN َل هللا[\ �ُ��
 E�" $E%ن �� ��ب، ��H?ا�

�ء &[�eاف دار ا���® ا�Q'���، &��وت، ا��QBK ا و�_، �'Q8$ ا� �E��R ²�?LNو wBo1983ه، 1403و f8 j� ب ا�م، &
�ت: ?'KLا�� ،$�H20، ص127إ�_  123ا� . 

�"�، دار ا���t، \%ر��، ط -43>hا� �'�X8 ،
B� $& ;�� 92م، ص:1984ھـ، 84 ،1404

 �'<%ل "
 ا�����$، $8 ���&U>" U ا��Lc وا�����$، ص  -44&lLر ا�+�® 124ذھ® ا��BZ[& �'E _'E $���>ن ذو ا��� �>�" :

�� ا�B�� ة[�N 8$ ا ��ار AO���ءت &U ا��XاfP، وf8 ذ�; �� R 
�<Q%د وا�)%ان، "<� &c_ ا�H� و&Aل "�U ا�()�، U�'E f8 ا��
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�U�'Q إC هللا". أ�%ل: ھAا ��E $8 ª'� ا�+�®، &Y 8$ ا��<�$، "���ك ��Yi، إن &^وال ا��دم  C U�" م�(c�&]ن �U أlRً \%ف 

،�8��'؛ أو &^�^�� �%م ا�<�o��t8 ا��E' �E�ci ء أو�c& Y�� رون�>��ء �'Q���ل، "Q" 8$ ا YQt& .هللا �Eو $�o � و�lھ�
45-  ;'N =���N 
�E�ه "H� Y�E =��" U� ن%���8�ن أن ��& Uأ� Yt+� رف، دون أن�Qم وا��%'Q8$ ا� ���Q'� ��ن 8�ر�� U'Q�

�ء �^�tا� �'Eو ������E ا�?�cL��& ����، و8'�Qة 8$ ا����E =ط�c�& ��ن 8'�� ¡�� ��د &)�: R $8+�ا"�)c�\Cرف وا�Qا��

 دون ر�%ب وا������ء، "��tه ا�Aھ Y� fK>��ن &�<�وره أن � ��ن &?�را "�� U'Qو� ،��E�Xم ا�?<� وا�%'Q8$ ا� �و��Dھ

�&�ة �'<�رات ا�?�c)'� �'8%د...Qا� ��Ovا� $tHا� �E�ci 
 ا�l" ،�?B &� أن ��%ن ��BZ Uة "
46- Qأ ا��B��&U>" U ا��Lc وا�����$: "�� 

 �'<%ل "&lL%ر 8?�� ا���ھ® ا��A�
 إ\�اf8 Y�P ظ)%ر دcB� 
BھAا� �L اود


 وا��eاق: XQ��& ..,�E�Kوا� ��A² وا��BH���& U�'8 �ّe ...،ت%��R Y�>& _��QN هللا U8��أ �8�cE ل�إِ�َّ� �U�'E ا�lHم "
 ا�<�

ِّ َواeْ�َِ�اقِ XِQَ�ْ�ِ& $َ?ِّْBHَُ� ُUQَ8َ َل�َB)ِ�ْا �َ��ْ َّO\َ� 
" �َّ̂ وYR: ؛ "%ھUB هللا ھ�bE �B_ ذ��ھ Eَ U&��هُ ���َc�َْNَوآ ُU�َ'ْ8ُ �َوeََ�ْد�َ

�بِ KَOِ�ْا YَLَْ"اْ�ِ?ْ�َ��َ َو� ،Ue%�R ة�h�� اؤه�Eأ Uc8 $���� C ¡�?& ،ء��bQا��'%ك ا� f��R $8 ًl8�� ��ً'8 U� �c'QR أي ،
 ¢�R U� �H�c��و&%ن "
 ��ا\�U، و�� c���"� ��ا\U ا��
 ��Y إ�)� ���%ا أ�%"ً� ���hة h�و�أ&ً�ا، "<�  ���Q8 
�ً�ا "M8 ن�

���E jX$ �%ن ا�<%ة �����D YB� $����'� l�B\ nه 8$ ا�v%ا&w ا�Q&18 ��E�X%ن هللا و��Lه، [ص: �8 �]. أ�%ل: "
 .��QRا��� ��
 ا³" ،��  ا��
 وردت "
 ا�<�آن ا���

�م  -47E583 ا $��� liح ا�� _'E $��B�'Lا� ���دة ا�<�س $8 Q�\م ا�E ن��م ھـ �E ��C^ا� ���Q8و ،
&%�ھـ &<��دة 479
�ن أ�8%ر: ���ذا N<�م ا�+�ب و�Z[N ا��H'�%ن؟.�hE)و ،_L� ب ا�+���& ،$�K&دو�� ا���ا �P�� $�te�N $& j\%�. ا�(^��ة .

 m��ر�& ���K>ة ا����رة، 8<�ل Xc8%ر &�%�f ا�(^v?ر وا���ء وا��(�'Q%رو �%ل ا��أ��� ت.  ��tور ا���?N n�
14/12/2020 m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�N05/02/2022م، و 
" ¡��Bھ® ا�A8 f8 fط�>�����$ أن  �م). و�� �Eض أھ� 8

 ،
8l\ا� m��ت ا���ر��<%ل "
 ھAا ا�?%ار: ""
 &�ا ¡�� ،'��O��رNو �����E ر���>8 :�Z[وا�� ��%K'Hم، ا�l\ا�' :U&���
 .�'E�t�8 ���ت &�R%از�� و"��>Bط 
8l\ا� ���Q'� ن�� $E ®���ء ا�\lم ����Q%ن &�\�<lل "
 ا�+�'E ن�� n�%ذ�; ا� 
"

�ء و\'�K ا��و�� �'Qا� $�& j��\'�K ا��و��. و��$ &jL�c8 �Q ا�<�ن ا�?�دي ) �XEا���lدي=ا��ا&f ا�((�ي)، &�أ ا��?
�ء�'Qا� j��?N م�
 ا�b)%ر. �"-."����
 ا�<�ون ا��" ��)� ا��و�� &�)��¢ ا���t>h$ وا��(�ر N�ر


: "<U ا��Lc وا�����$، ص -48&lL%ر 8?�� ا���43ا��. 
49-  m��ر�& ،���K>ة ا���
 ا�?�Xc8 ،�o%ر &��و��ت f�%8 ا�(^\Å8و 
o�أوE<_ ����: وا�f ا �8... &�$ أ8(�د ا��

24/03/2018 m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�Nم.01/02/2022م، و 

 هللا  -50oن، ر�&%r $E ه�cH8 
�ر، حأUR�Z ا�8�م أ��� "L� ا �cH8 ���N ،UcE22397 U??i ،²�?i) ه؛��Dو ،


، i?�² ا�(�f8، ر�� ��B� 8183ا.( 
�ة  -51�� 
" ��رھ�rوآ $����¡ �XE وا��ا&�XE f ا�)(�hا�<���$ ا� 
" ���'Qوا� ���>Qت ا��
 &$ &n�O ا�^ھ�ا�
: ا�C?�ا"'E


 ا�Q<��ة &(��Q8 أم ا�<�ى &��ر" ،��Q8�R ����ر�m، &�ون ط�QB، &�ون دار 19/01/1415�m ا �8، وأU'i ر\N ه، &�ون
 ،�X�2/12 ،34. 

��¡ �XE وا��ا&�XE f ا�)(���$، (م.س)،  -52hا�<���$ ا� 

 ا�^ھ�ا�
: ا�C?�ا"�ت "'E1/437-564 _ع إ�%Rا�� $���. و
) ¡�
 ا��LQ ا�?�" 
&�Qا� ���Qا� j'ON 
�ھ� ا2-1ا \��ذ ا����%ر 8?�� أ8?^ون: ��اءة "b8 ( f�%�& ر%Xc8 ،j'O��

 :m��13/02/2021�i?%ن، &��ر m��ر�& Uc8 دة�t�\Cا n�Nم. 02/02/2022م، و 
53-  ،�Q&ا��ا �QBKوق، ا��Xدار ا� ،�i�Qا�� �cQوا� :®K� ��?81418 ،176م، ص 1998ه. 
�ط، 8<�ل Xc8%ر  -54K?�Cا���ھ%ر وا �L� 
�رة ا��Q&�� ا�\��8l... ��اءة "v?ن: ا�%���دل زE 
&�Q8('� ا� f�%�&

 Y��ر�m 2009ا��%����، Xc8%ر &��ر�m أ&��& Uc8 دة�t�\Cا n�N05/02/2022م، و 
&�Qا� ���Qب ا��iأ �م، ��¡ �<%ل: "8
�\��، إذ �'nّ ا���hة Y?8 ا�%��ة، و��E n8'_ أ�<�ض ا��و�� ا�%ا��ة �8��; ودول E�ة، �Hا� UN�و� 
ق " ّ̂ �N $8 
8l\ا�

��� ا�\Qق ا��X8 
" �c���\ _إ� ً�&�D ª��� ا 8%ي �� ا�8�ت 8$ ا �LQا� 
" �t�'Oا� �K'\ n��8
 وU&�+8، "[ذا �l
 �c���¡ l��'� �XEد) 8�h(�ة ) (ا�('� f&�Hا�) 
\�BQا� m��وز "
 ا�<�ن ا ��Z 8$ ا���ر)�N �QN �� �K'Hه ا�Aن ھ]" ،ً���e


 &��^ق\��Hم ا��H>�Cا اAز ھ^QN �>و� .���8 ا��Ac8 ،$��'H ا�<�ن  &+�اد وo%ا��)Eز _'E ª"�c�� AZإذ أ ،��c�ا�%��ة ا��

 أن ھAه " ;eCھ�ة. و�
 ا�<" 

 &+�اد وأ8%ي "
 ��ط�B، و"�ط�" 
\�BE :ء�t'Z �rlr (دl��'� �e�Qة (ا��)('� f&ا��ا

�h�8 ا��E ن%�'Hا�� f"��8، ودl\ع ا�?�وب &�$ ا�<%ى ا�C�أدت إ�_ ا� ،ً�Q��R ت�8�H>�Cدھ� ا�L8$ أروا�)� وا�� ً����D $
�ن: دE%ى \� &�ب v8ل رlظ 
" ،��%H� رف�E %ر��ل ا��%>��د، (�RCب ا�& �\ m��ر�& ='Q�� ���" �و8����)�". وأ8

 nBHا� 
�ط�ھ�، �X� �Nه "O8د و�(�RC29ا  ،ªKHD03:00م. 2009آب/ أ  n�Nة ا��\�%ر ا�����و���، و���ًء، &(�H8ـ
��ر�& Uc8 دة�t�\Cا m05/02/2022 Uل ا&$ ا�<�� ر����د، "<� �(�RCب ا�& �Hى، �8_ ا�%E�ه ا�Aھ _'E ،ا%t'�Zا و�� اAم: "ھ

�د ��Y و8?�� &$ ا�?H$ وا�?H$ &$ زA(وز"� &$ ا� j\%� 
�ر &Q� أ&
 ��t�c وأ&�O�هللا: "���n ط�ª�� �tP  �� أن 
�ر &Q� ا�����P$ 8$ ا�)(�ة. ا�'M�Mي، وھAا �%ل ���h 8$ ا�?��tc. و��ل &�� &$ ا�lQء ا��O�
 ��ª  �� أن ���<��Xي ا��

 ª�� �tP��رك. و���n طBهللا &$ ا���BEا�(�اح و $& f��ري وو%hن ا���t\و 
Eا وزا �Q& ر��O�و��ل آ�Zون ��ª  �� أن 
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�Zأوا 
�ن "� ��د إ��(�RCب ا�& �H& ا دق أن ا�<%ل YQ'" �'�)��
". و&Q"�Xا� �Q& ر��O�ي C ا�<�ن ا��ا&f ا�)(�  �� أن 

�ء ا�<�ن v>���ء، وذ�; ��bا إ�_ أن &�'Qا� `Q& ن�
 &�ا��U، وإن ��ل &�Y زN $8 $8'; ا ز8" Cو ،UK\أوا Cه، و�Q&
 ا��ا&f ا�<�LE _v أ��P ا��Aاھ®".

�م -55E ب�8
، i�ر ھAا ا���l\ق ا��Xا� 
" �"�>h^ ا��و�8ا ���liت ا���ل: ا�?���Xا� $��ل ا���R 1957 رت�i ،م
 .11، ص 1م، ج26/01/2017ھAه ا��H\M8 $E �OHc ھc�اوي 

56-  �t'ت ا�����م &���j'�O8 $�& =�Hc ا�()�>'� ���ا��Bو"�H%ر ا��+�&
 jLc8 ا�lHوي Ut�'�N �N 8$ ط�ف رª�P أ�8
�ت، و�e U%اھ� و&�اءة ��
 إ���ج ا�'<" �>P�tا� UN�BO� ��ج �<�ح o� "��وس �%رو���� ��v?����ف "
 ا&X��ا .�(c8 ���Q�

 
" �H��" ت��tX�H8 �B�زار أ ��� �H��" ª�P8$ دول ا�+�ب، ��_ أن ر ���Qا� 
" ��BK8$ ا ط� ا� ���Qك ا��cأن ھ ���
 m��R] 8$ �%ن �')� أط�ا Xc8 ،��&�E%ر &�%�f ا�?�ة، &��رtN �?P��ر�m 2020أ&��Y  11ظY ا�(�& Uc8 دة�t�\Cا n�N ،م

 م.    05/01/2022
57-  �c\ ،�Xc'� ��H�%ط ا��ار ا�� ،��%cوا�� ���e%ر: ا��<��8 ا��ا&��Ht�� �Q ا��?�E $&ھ� ا�Kب 1969ا��م، ا�(^ء ا ول، ا���

 .38ا ول، ص 

، E�د  -58B� $& ;��8 ��iو ��H�%ا�� �"�Q8('� ا�� :
B� $& ;��88 ،����hا� �cH31-19م، (ص ص1975ه، 1395، ا�  .( 
59- ��?8 ����&%ري (ت أUR�Z ا�?H�cهللا ا� �BE $&405 ،�KE در�ه): ا���H�رك E'_ ا�BE _tKL8 :=�>?N ،$�?�?L� ا�<

 ،����hا� �QBKوت، ا���& ،���'Q2002ه، 1422دار ا���® ا� ¡��¡ أ&
 E%ا��، ���� ��ب أ8& ،��lوا�� $�tب ا���� 
م، "

 E UL�O'N'_ ا���H�رك، وU??i 4/582&�ون ر��، " 
BھAا� U? َّ?iو ، �'H'\ 
" 
��B� ا $�8?�� ���i ا�� m�Xا�

�رف، Qا�� �B��8 ،)�?�?Lا� �'H'H(ا� �
ء $8 "<))� و"%اP�ھeو �?�?Lا� ¡� . 1/216، 106م، ح1995ه، 1415ا ��د
ه): ��HtN ا�<�آن ا���bQ (��HtN ا&$ ���h)، ª�e $�H� ��?8 =�>?N ا���$، دار 774إ\�� $& ��E $& Y�E���h (ت -60

'Qا و�_، ا���® ا� �QBK6/71م، 1998ه، ���1419، ا�. 
61- -  :U��& ن��H& _��QN هللا ULZ يA8$ ا� �& ��lE ����%ن �)Aا 'ا 8$' ا��Xc%د أ C ���) nِ�َْB�ْا اAََوا َربَّ ھ�ُُBQَْ�'َْ"3 يAَِّا� (

�B�c)%ن � �)4أَْطRُ $ْ8ِ �ُْ(�َQَ%ٍع َوآZَ $ْ8ِ �ُْ(َc8َْ%ٍف ( �(��� ���د...[���¢]، وBQا� _'E ة�H� ��" ،��  )Aه ا³
����o _'E U�Bcورة ا���<�.  -62& Y�t� رة%Hه ا�Aھ 
" �� إن إ��اد ھAه ا³
63-  ،�i�Qا�� ��tھ�$، دار ا��e ر%BLا� �BE ��R�N ،رة�v?ت ا�l�X8 �'H'\ ،
8l\ا� ���Qا� �(Rو :
B� $& ;��8

 �QBط ،=X8د ،��t83م، ص2002ه، 1423&��وت، دار ا�. 
� KL�& UcE'² ا��?%ل، ��¡ &Q� ا���KL�� fB'² ا��+��� "
 ا�<�آن  -64v�Q�H8 ،���+² ا��'KL8 ل��Q�\ا $E ¡��Bا� j�%N


ء.Hإ�_ ا� $H?ھ% ا��?%ل 8$ ا� Uأ� $�BN 
�� وU��QR�8 ا���lZ $8 U�'E ª\[" ،��cل ذ� -65��tا� U��t'Z لlZ $8 ن%E�" U�(" ،'د�eم 'ا��%(t8 %م وا��: ھ%(t8 Uإ�; 

 :UBQe $�& �c�E�eإ ���� ��َب (����َB\َْ ْا Æُُ'&َْأ 
ِّ'Qََ� ��ً�ْiَ 
8َ�ُن اْ&ِ$ �ِ�� ھََ�َ��َواِت "َ]َطَّ'fَِ إِ�َ_ 36َو�َ�َل "Eَ�ِْْ%ُن  َّHَب ا��َB\َْأ (
 َّ�iَُو Uِِ'�َEَ َن ُ\%ُء%ْEَ�ِْtِ� $َِّ��ِذ&ً� َوَ��Aََِ; ُز�َ ُUُّcَُظ َ 
�ٍب ( إUَِ�ِ 8ُ%َ\_ َوإِ�َِّBَN 
ِ" َّCَِن إ%ْEَ�ِْ" �ُ�ْ�َ �Yِ�ِB َو8َ َّHا� $ِEَ37 يAََِّل ا��) َو�َ

�ِد (eَ � �َْ%ِم اQُِBَّN%ِن أَْھِ�ُ�ْ� َ\Yَ�ِB ا��ََّ��ٌع َوإِنَّ اZِ³َْ�ةَ ِھَ
 َداُر اْ�<ََ�اِر (38آ$َ8َ َ�8َ �َ��ْ � �َْ%ِم إِ�ََّ�� ھAَِِه اْ�َ?�َ�ةُ ا��َُّ��"�]؛�)39) D] 
 �(Q�X��� أن �� ���� ª\أ U�'Eو ،�?�?Lا� 

 ��$ أن 8M8$ آل "�E%ن، "
 �ªt ا�H%رة، �� ")���C�& U أ�Zى، وھ"

ِ إِنْ �&�$ ا��UN%E�& $�c8M، ودE%ة U�'E _\%8 ا�lHم:  � 8ِْ$ &َ]ِْس هللاََّ��ُLُcَْ�
 اْ َْرِض "ََ�ْ$ ِ" $َ�� �َْ%ِم �َُ�ُ� اْ�ُ�ْ'ُ; اْ��َْ%َم َظ�ِھِ�َ� 
�ِد (eَ 8َ� أََرى َو8َ� أَْھِ��ُ�ْ� إYَ�ِB\َ َّCِ ا��َّ َّCِإ �ْ�ُ��َل "Eَ�ِْْ%ُن 8َ� أُِرَ� ��َء�َRَ29(�  
cB�� د%>� U'��"�]؛ ")% t8)%م وا�� و��$ N]وD]

 .�t'�O8 ��� 

 (ت -66B� $& ;���ھ�$، 81393e ر%BLا� �BE ��R�N ،��E���RCت ا��lQا� ��Be ،f��)8 دl�8 :(ه ،�Pا^)ا� ،��tدار ا�

 ،�h��hا� �QBKا� ،=X81/35م، 1986ه، 1406ود. 
��i، &��وت،  -67Qا�� ��tدار ا� ،j��Xا� ®�Kا� ��R�N ،رة�v?ت ا�l�X8 �'H'\ ،
8l\إ ¡'�%c8%� ة��" :
B� $& ;��8

 ،����hا� �QBKا� ،���ن، ودار ا���t، دX8=، \%رcB�1421 ،53م، ص 2000ه. 
��i 8$ ا��+�ب.e nBcN C(�ة ا  -68Z �>Kc8 

 ا��+�ب، و"" Cن إ� ر�



  274 – 257ص:  -، ص 2022، جوان 31، العدد: 22، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
257  

  مقاربة مفھومیة لمصطلح الجھاد بین الدعوة إلى الدین وإظھار الدین
 A conceptual approach to the term jihad between the call to religion 

and showing religion 
  

  عبد الباسط دردورد/ 
  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة 
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  05/06/2022 :القبول تاریخ   06/04/2022 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

 الداللیة في سیاق عالقتھمن منظور دعوي،  الجھادلمصطلح  یةمفھوم مقاربةإلى طرح  الدراسةھذه  تسعى
وإظھار الدین، من خالل االسترشاد بالسیاق القرآني والنبوي لمصطلحي الجھاد ي الدعوة إلى الدین بمصطلح

  والدعوة، وما صاحب ذلك من تراث تفسیري وتاریخي.
مصطلح ل المیداني لبعض الممارسات اإلسالمیة قدیما وحدیثاالتوظیف للكشف عن مدى قصور وسلبیة  وذلك

  ، الجھاد وحصره في صورتھ القتالیة الضیقة
ق بین  التفری معالقرآني،  ستعمالاالالدعوة في اللغة واالصطالح وود اتناول كال المصطلحین الجھ تم لذلك

ن الجھاد بأنواعھ وطید الصلة بنشر كلمة ألوصول إلى نتیجة ل"إظھار الدین"  و"الدعوة إلى الدین"  يمصطلح
  ى هللا.       التوحید، وأن الدعوة تدور حول بذل الجھد والصبر في سبیل نشر الدعوة إل

  الدعوة إلى الدین؛ إظھار الدین. ؛الدعوة ؛الجھاد الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

This study seeks to present a conceptual approach to the term of ‘‘jihad’’ from an advocacy 
perspective, in the context of its semantic relationship with the terms “calling to religion” and 
“showing religion.” guided by the Qur’anic and prophetic contexts for the terms ‘jihad’ and 
‘‘call’’, and the accompanying explanatory and historical heritage. 

This is to reveal the extent of the shortcomings and negative field use of some Islamic 
practices, past and present, of the term ‘‘jihad’’ and limiting it to its narrow combative form. 

Therefore, both terms ‘‘jihad’’ and ‘‘call’’ were dealt with in the language, terminology and 
usage of the Qur’an, with a distinction between the terms “calling to religion” and “showing 
religion” to reach the conclusion that ‘‘jihad’’ in all its forms is closely related to spreading the 
word of monotheism, and that ‘‘call’’ revolves around exerting effort and patience in order to 
spread the call to Allah. 
Key words: jihad; call; call to religion; Showing religion. 

  مقدمة:
الداللیة بمصطلحي تھدف ھذه الدراسة إلى مقاربة مفھوم الجھاد من منظور دعوي، في سیاق عالقتھ 

الدعوة إلى الدین وإظھار الدین. وذلك في ظل التوظیف القاصر والسلبي لمصطلح الجھاد وحصره في 
  .علقا بشروط وضوابط دقیقةمصورتھ القتالیة الضیقة، التي تعّد في األصل استثناء خاصا ومؤقتا و

في أدبیات الفكر اإلسالمي وھذا ما تؤكده نصوص الوحي قرآنا وسنة، والفھم التفسیري الموروث 
األصیل، خالفا تماما لكثیر من الممارسات المحرفة عبر تاریخنا القدیم والمعاصر، التي قامت بنسخ وتعطیل 

  مفھوم الجھاد باسم الدعوة أو العكس، وغیرھما من الرؤى واالجتھادات.
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طالح وكذلك في التناول وھذا ما یقودنا إلى تناول كال المصطلحین الجھاد والدعوة في اللغة واالص
القرآني، ولكي تكون الصورة أكثر وضوحا، ال بد أیضا من التفریق بین كل من مصطلح "الدعوة إلى الدین" 

ّن الجھاد بأنواعھ وطید الصلة بنشر كلمة التوحید، وأن ومصطلح "إظھار الدین" ومنھ الوصول إلى نتیجة أ
  ر الدعوة إلى هللا.       الدعوة تدور حول بذل الجھد والصبر في سبیل نش

ولعل ھذه الدراسة تكون محفزا للباحثین والدارسین لتناول ھذا الموضوع بالمناقشة واإلثراء، 
  ومراجعة وتقییم الفكر الجھادي والدعوي وتطبیقاتھما عبر مراحل التاریخ اإلسالمي.

  : تداعیات تشابك مصطلحي الجھاد والدعوة على الواقع الفكريأوال
بین المصطلحین "الدعوة"  الناظر في دالالت نصوص الوحي قرآنا وسنة، یرى نوعا من التداخلإّن 

اْدُع إِلَٰى َسبِیِل بدعوة الناس إلى دین هللا، حینا بقولھ تعالى:  و"الجھاد". فإذا كان هللا عز وجل یأمر نبیھ 
، فإنھ تعالى یطلب إلیھ في )125(النحل:  َوَجاِدْلھُْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن ۚ َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة ۖ 

   ).52(الفرقان:  فََال تُِطعِ اْلَكافِِریَن َوَجاِھْدھُْم بِھِ ِجھَاًدا َكبِیًراالحین ذاتھ أن یجاھد المرسل إلیھم جھادا كبیرا: 
أم كالھما معا؟ أم أن ھناك درجة من الترادف أھي الجھاد أم الدعوة؟  ترى ماذا كانت مھمة النبي 

  بین ھاتین اللفظتین بحیث یجوز إطالق إحداھما محل األخرى؟
إّن ھذا التشابك والتداخل المفھومي والنصوصي والتاریخي قد قاد الكثیر من المسلمین بل وحتى 

  المفكرین منھم إلى اتخاذ مواقف بعیدة عن الصواب تجاه كال المصطلحین؛
ذھب بعضھم بسبب عدم وضوح الرؤیة التوفیقیة بینھما إلى نسخ الدعوة وما یرافقھا من معامالت فقد  -

   .)1(العفو والصفح والصبر على أذى غیر المسلمین "المدعوین"
   .)2(والبعض اآلخر قالوا بنسخ الجھاد وما یرافقھ من البذل والعطاء في سبیل هللا -
  . )3(حین طالقا بائنا ال یتالقیان أبداوالبعض الثالث رأوا أن بین المصطل -

وقد سّببت ھذه المواقف المتباینة في اختالل الموازین في محیط من یّدعون التزام ھذا المصطلح أو 
ذاك. لذلك یجب تناول الموضوع تناوال مقارنا من حیث الدالالت والوظائف حتى یزول الغموض وتتبین 

  .)4(الحقیقة في نطاق كال المصطلحین
جّر ھذا التشابك الكثیر من تیارات وجھود الدعوة إلى االنكفاء على الذات والوقوع في تآكل  وقد

داخلي وتھالك ذاتي بعیدا عن األھداف والمقاصد والغایات السامیة لقیم اإلسالم ومفاھیمھ في ھذا السیاق، 
 ثر من أنشطة تدور حصراالدعوة التي یفھمھا ویمارسھا أكثر الجماعات اإلسالمیة الیوم لیست أكوصارت "

   .)5(بین أفرادھا أنفسھم"
ذلك ما أنتج ثقافة تیھان وانعزال وقطیعة بین تیارات الدعوة فیما بینھا من جھة، وبینھا وبین المجتمع 

  والسلطة وبقیة الفعالیات الثقافیة والفكریة في الساحة االجتماعیة واإلنسانیة.
  الحثانیا: الجھاد والدعوة بین اللغة واالصط

إّن التأسیس التصوري السلیم للعالقة المفھومیة بین الجھاد والدعوة تقتضي االنطالق من مقاربة 
  المنطق اللغوي واالصطالحي لكال المصطلحین في شكل تقابلي.

  الجھاد والدعوة في المعجم اللغوي - 1
ا لحرب أو اللسان أو مفالجھاد في اللغة یعني: "المبالغة واستفراغ الوسع في ا: الجھاد في اللغة -أ

) في تلك فیكون استخدام مادة (ج ھـ د ،)7(جھد "الرجل في كذا أي جد فیھ وبالغ" ،)6(أطاق من شيء"
  المواضع التي تستفرغ فیھا الجھود تجاه شيء ما.
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ِ َجْھَد أَْیَمانِِھمْ یقول تعالى:    . )8(أي بالغوا في الیمین واجتھدوا فیھا )42(فاطر:  َوأَْقَسُموا بِا�َّ
 ْْنیَا َمع بِْع ُروفًا ۖ َواتَّ َوإِْن َجاھََداَك َعلَٰى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْیَس لََك بِھِ ِعْلٌم فََال تُِطْعھَُما ۖ َوَصاِحْبھَُما فِي الدُّ

أي وإن بذل كل ما في وسعھما  )8(العنكبوت:  فَأَُنبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ َسبِیَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم 
   .)9(إلخراجك من اإلیمان وحملك على الشرك

 َْوالَِّذیَن َال یَِجُدوَن إِالَّ ُجھَْدھُم  ،والذین ال یجدون إال جھدھم "قال الفراء: "الجھد في ھذه اآلیة الطاقة
  . )10(تقول ھذا جھدي أي طاقتي"

واجتھدوا في الحلف  .)11(وجاھد في سبیل هللا مجاھدة وِجھادا واالجتھاد والتجاھد بذل الوسع والمجھود
أن یأتوا بھ على أبلغ ما في وسعھم واالجتھاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة في العبادة یقال جھدت 

  .)12(رأیي وأجھدت: أتعبتھ بالفكر والجھاد والمجاھدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو
ھ حول معاني االجتھاد والمبالغة من ھذا التحلیل اللغوي السریع للفظ الجھاد یتبین تمحور دالالت

  واستفراغ الجھد والوسع وبذل الطاقة وتحمل المشقة والتعب في أداء أمر من األمور.
دعا بالشيء دعا دعوا، و دعوة ودعاء ودعوى: طلب إحضاره یقال: دعا : الدعوة في اللغة -ب

دعوت هللا أدعوه دعاء: ابتھلت  . وجاء في المصباح المنیر:)13(بالكتاب، و دعا إلى الشيء: حثھ على قصده
  .)14(إلیھ بالسؤال، ورغبت فیما عنده من الخیر ودعوت زیدا: نادیتھ

وبالنظر في ھذه التعاریف یتبین أن الدعوة لغة تطلق ویراد بھا: النداء والطلب والسؤال، وغیرھا من 
ث على فعل الشيء، والھاء المعاني األخرى كالعبادة، والتسمیة، والنسب واإللحاق، والطلب للطعام، والح

  للمبالغة (داعیھ). 
وجاء في لسان العرب البن منظور: دعا الرجل دعوا ودعاء: ناداه. واالسم: الدعوة ودعوت فالنا: 

ِ بِإِْذنِھِ َوِسَراًجا ُمِنیًراویشرح قولھ تعالى: أي صحت بھ واستدعیتھ. دعو: النداء.  (األحزاب:  َوَداِعیًا إِلَى هللاَّ
عناه داعیا إلى توحید هللا وما یقرب منھ". "والدعاة: قوم یدعون إلى بیعة ھدى أو ضاللة، وأحدھم م )46

؛ فالدعوة على حد رأي ابن منظور تتضمن )15(داعٍ، ورجل داعیةُ إذا كان یدعو الناس إلى بدعة أو دین.."
القرآني لـ: الدعوة شمل كال المعنیین . والمدلول بیعة ضاللة، وإما إلى بیعة ھدى: إما الدعوة إلى احتمالین
  كما یأتي.

وبالمقارنة بین التحلیل اللغوي لمصطلحي الدعوة والجھاد، یتجلى لنا أّن الدعوة تعبر عن الفعل 
المؤدى ذاتھ وھو الطلب والسؤال والنداء ألمر ما، أما الجھاد فینشغل بجانب الطاقة الالزمة ألداء ذلك 

  ل لنفس النتیجة.األمر، فكالھما یقصد للوصو
  الجھاد والدعوة في التداول االصطالحي - 2

بعد المعجم اللغوي، یقتضي السیاق العلمي للدراسة االنتقال إلى االستعمال والتناول االصطالحي 
  للمصطلحین في الممارسة الفكریة اإلسالمیة، لتبین مدى العالقة بین الدعوة والجھاد.

اد في االصطالح أنھ: استفراغ الوسع في طلب العدو وھو ثالثة: عّرف الجھ: الجھاد في االصطالح -أ
، وعّرفھ بعضھم بأنّھ: بذل الوسع في نشر الدعوة )16(جھاد العدو الظاھر، وجھاد الشیطان، وجھاد النفس

ف أیضا بأنّھ: الصبر على الشدة ویكون ذلك في الحرب وقد . وعرّ )17(اإلسالمیة والدفاع عن الدین الحق
  .)18(مخالفة النفس. أما الجرجاني في كتابھ التعریفات قال: الجھاد ھو الدعاء إلى الدین الحقیكون على 

ویرى البوطي أن "تعریف الناس باإلسالم ودعوتھم إلیھ بالحوار واإلقناع ھو منطق الجھاد اإلسالمي 
   .)19(وأساسھ ومصدر تفرعاتھ وأنواعھ"
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العدو، إال أن الجھاد بمعناه العام "یشمل الدین كلھ،  ورغم قصر الكثیر من التعریفات لجھاد على قتال
   .)20(حیث تتسع مساحتھ فتشمل الحیاة كلھا بسائر مجاالتھا ونواحیھا"

یقول ابن تیمیة: "الجھاد حقیقتھ االجتھاد في حصول ما یحبھ هللا من اإلیمان والعمل الصالح، ومن 
  .)21(دفع ما یبغضھ هللا من الكفر والفسوق والعصیان"

وأشار الكفوي إلى معنى اصطالحي دقیق یربط الجھاد بالدعوة ثم بالقتال، حیث قال: "الجھاد ھو 
وإن كان أصاب في الشق األول، فإن الجھاد في صورتھ  ،)22(الدعاء إلى الدین الحق، والقتال مع من ال یقبلھ"

  ذلك.القتالیة شرع في اإلسالم مع من یمنع الدعوة إلى الحق ال مع كل من ال قبل 
 ،و أثر من آثار سوء الفھم لإلسالموإذا كان الخلط بین الجھاد اإلسالمي وبین الحرب الدینیة المقدسة ھ 

أو سوء النیة في تصویر اإلسالم ، فإن ھناك خطأ آخر یقع فیھ الذین یختزلون الجھاد اإلسالمي في القتال 
وعلى امتداد تاریخ اإلسالم .ذلك أن  الذي تحدث عنھ القرآن الكریم ومارسھ المسلمون في عصر النبوة

الجھاد اإلسالمي الذي ھو فریضة إسالمیة أعم من القتال الذي شرعھ اإلسالم ، فكل قتال جھاد ولیس كل 
ي فجھاد قتاال ، إذ القتال ھو الجانب العنیف من الجھاد ولیس كل الجھاد .إن الجھاد في اللغة : (استفراغ ما 

، فھو ال یقف عند (الفعل) فضال عن أن یكون ھذا الفعل فقط ھو (الفعل عل)الوسع والطاقة من قول أو ف
العنیف) (الحرب) دون سواه ، والجھاد في اصطالح القرآن الكریم: (بذل الوسع في المدافعة والمغالبة)، في 

رد الجھاد و ، ولیس فقط في میادین القتال، وأكثر مامغالبة ، أي في كل میادین الحیاةكل میادین المدافعة وال
بیل ؛ وسر الدعوة اإلسالمیة والدفاع عنھاالقرآن الكریم كما ذكرنا سابقا : ورد مرادا بھ بذل الوسع في نش

الدعوة اإلسالمیة ھو الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي ھي أحسن ، ولیس بالقتال واإلكراه 
  ھي عوالم األفكار والحوار. -األكبر واألغلب واألعظم  - والحرب الدینیة المقدسة ، فمیادین الجھاد اإلسالمي

فبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجھد في میادین العلم والتعلم والتعلیم ھو جھاد ، وبذل الجھد والطاقة 
في عمران األرض نھوضا بأمانة االستخالف اإللھي لإلنسان ھو جھاد، بل إن الرفق باإلنسان والحیوان 

ھو جھاد، وكذلك البر واإلحسان إلى الوالدین واألقربین وأولي األرحام ھو  -الطبیعة  -د والنبات والجما
جھاد ، كما أن الخشیة � ومراقبتھ وتقواه والتبتل إلیھ ھي قمة من قمم الجھاد الذي فرضھ اإلسالم، والكلمة 

قط بالید لیس ف -لجھاد اإلسالمي الصادقة جھاد؛ بل لقد جعلت السنة النبویة أفعال القلوب میدانا من میادین ا
فیما رواه اإلمام مسلم: ﴿فمن جاھدھم بیده فھو مؤمن ، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن ، ومن  -واللسان 

جاھدھم بقلبھ فھو مؤمن﴾؛ ومن ذلك حراسة الوطن والمرابطة على الثغور ھي جھاد یكون أصحابھا أول 
دنیا وفیھ التجرد من ال -ة النبویة الحج إلى بیت هللا الحرام من یدخل الجنة من خلق هللا، كذلك جعلت السن

والتعایش السلمي حتى مع الحیوان وكل أنواع األحیاء والنباتات، جعلتھ السنة میدانا من  -وقوتھا وزینتھا 
   .)23(میادین الجھاد اإلسالمي

تلك ھي حقیقة الجھاد الذي ھو بذل الجھد واستفراغ الوسع والطاقة في أي میدان من میادین الجھاد 
على امتداد ھذه المیادین واتساعھا وتنوعھا، ولیس فقط ھو القتال، فضال عن أن یكون الحرب الدینیة 

ألنھ مستطاع لكل  المقدسة. ولھذه الحقیقة كان الجھاد اإلسالمي فریضة الزمة على كل مسلم ومسلمة،
المكلفین وفق القدرات التي امتلكھا ویمتلكھا ھؤالء المكلفون، وفي أي میدان یستطیع المكلف أن یبذل جھده 

 ،شعبة من شعب الجھاد مشروطا بشروطفیھ بسائر میادین العبادات والمعامالت، بینما كان القتال الذي ھو 
یات التي تحدثت عن القتال؛ تلك ھي حقیقة الجھاد الذي ولھ میادین محددة، ضبطھا القرآن الكریم في اآل

على امتداد تاریخ اإلسالم،  -وال یزالون  -فرضھ هللا وجعلھ ذروة سنام اإلسالم، والذي جاھده المسلمون 
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والذي یكون جھادا كبیرا عندما یكون فقھا ووعیا وحوارا بالحكمة والموعظة الحسنة انطالقا من القرآن 
  ).52(الفرقان:  اِھْدھُْم بِِھ ِجھَاًدا َكِبیًراَوجَ الكریم: 

تناول الكثیر من العلماء والباحثین والمفكرین والدعاة مصطلح الدعوة : الدعوة في االصطالح -ب
بتعریفات شتى متباینة ومختلفة؛ فقد عرفت الدعوة بطلب الدخول في دین اإلسالم اعتقادا وقوال وعمال 

)25(قیام المسلمین المؤھلین بتبلیغ الناس كافة وحثھم على اتباع اإلسالم. وھي كذلك )24(ظاھرا وباطنا
ونقل . 

  األمة من محیط إلى محیط. والدعوة عملیة إحیاء لنظام ما لتنتقل األمة بھا من محیط إلى محیط. 
وھي برنامج كامل یضم جمیع المعارف التي یحتاج إلیھا الناس، لیبصروا الغایة من محیاھم. وھي 

ظار الناس وعقولھم إلى عقیدة تفیدھم أو مصلحة تنفعھم، وھي أیضا ندبة إلنقاذ الناس من ضاللة صرف أن
  . )26(كادوا یقعون فیھا أو معصیة كادت تحدق بھم...

وھناك من نظر إلیھا على أنھا ضوابط كاملة للسلوك اإلنساني، وتقریر الحقوق والواجبات. بحث 
  )27(معروف والنھي عن المنكر، لیفوزوا بسعادة العاجل واآلجل.الناس على الخیر والھدى، واألمر بال

أما األستاذ فتحي یكن فقد اتخذ منحا آخر في التعریف باعتبار الدعوة حركة ھدم وبناء: (فاإلسالم 
.، سواء أكانت جاھلیة أفكار أم جاھلیة أخالق، أم .ھدم الجاھلیة بكل صورھا وأشكالھا. -ھدم وبناء -دعوة 

وتشاریع..، ومن ثم بناء المجتمع على (قواعد اإلسالم) في شكلھ ومحتواه..، في مظھره  جاھلیة نظم
  . )28(.، في تطلعھ (العقیدي) للكون واإلنسان والحیاة).وجوھره..، في نظام حكمھ.. وأسلوب عیشھ.

لكتاب اوعندما ذكر البیانوني في كتابھ [علم الدعوة] جزء من اختالفات وتعدد تعریفات الدعوة لدى 
ل رأى أن التعریف األشموالباحثین، قال أنھ لم یقف على تعریف سابق دقیق وشامل لحقیقة ھذا العلم، و

بلیغ تلتكوینیة والتنفیذیة إذ یقول: ((للدعوة اإلسالمیة اصطالحا یشمل مراحل الدعوة الثالث التبلیغیة وا
  .)29())وتطبیقھ في واقع الحیاة اإلسالم للناس، وتعلیمھ إیاھم،

  في الفكر اإلسالمي المعاصر تعریفان:ولعل من أشھر المحاوالت لصیاغة تعریف للدعوة 
تعریف كل من سید محمد سید بأنھا: (ھي الجانب التبشیري بالعقیدة، وھي تكاد توازي مفھوم اإلعالم  -

   .)30(باإلسالم والتعریف بھ)
 للمصطلح جملة المقارباتي تعریفھ الطیب برغوث الذي وظف فوتعریف الداعیة والمفكر الجزائري  -

اللغویة والتعاریف االصطالحیة السابقة، وتأمل النصوص القرآنیة ومقاصد الشریعة اإلسالمیة بقولھ: 
(ذلك الجھد المنھجي المنظم الھادف إلى تعریف الناس بحقیقة اإلسالم، وإحداث تغییر جذري متوازن في 

االستخالف، ابتغاء مرضاة هللا تعالى، والفوز بما ادخره لعباده حیاتھم على طریق الوفاء بواجبات 
    .)31()الصالحین في عالم اآلخرة

ومما سبق یتجلى لنا اختالف الباحثین في تعریفاتھم للدعوة، ومرد ذلك تعدد وتباین تصوراتھم 
  وتوجھاتھم المعرفیة لمظان الدعوة ذاتھا من حیث أھمیتھا ودورھا في الواقع المعیش.

علما أن أغلب ھذه التعریفات حبیسة جانب معین من جوانب الدعوة، من حیث مفھومھا وأھدافھا 
أن  أضف إلىووسائلھا وغایاتھا، ومنھم من قصرھا على مجرد البالغ دون استتباعھا بالجانب التطبیقي. 
فات العلمیة عریتعدد ھذه التعریفات یحتاج إلى شرح وتوضیح، وفي مجملھا أیضا تتناقض مع مبدأ شرط الت

التي یجب أن تكون جامعة مانعة، وھو ما نفتقده في غالب التعریفات لمصطلح الدعوة في أدبیات الذین كتبوا 
وال شك أن جّل تلك التعریفات التي مّرت یغیب عنھا محور أساسي في الفھم في مجال الفكر والدعوة. 

  آلخرة والتي دلّت علیھا نصوص الوحي.الشامل للمصطلح وھو البعد األخروي وھو قصد النجاة في ا
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ونفس األمر یقال بالنسبة لمصطلح الجھاد، الذي تعرض ھو اآلخر لسوء الضبط والتحقیق، وحّرف 
عن دالالتھ ومساره السلیم، وحصر في جانبھ القتالي المادي، الذي قرنھ في األذھان بالعنف واإلرھاب، 

الدین الحق، والتي تمثل مقصده األساس، المؤدي لغایاتھ  وغّیب عنھ قیم التسامح والتعایش والدعوة إلى
  السامیة؛ إرضاء هللا عز وجل وابتغاء جنتھ.

  الجھاد والدعوة في االستعمال القرآني والتفسیري -ثالثا 
إذا كان الضبط اللغوي للعالقة الداللیة بین الدعوة والجھاد قارب بینھما مفھومیا، إال أن التوظیف 

 یغبالتبلاالصطالحي شّعب وعقّد العالقة بینھما، وصنع ھوة وھمیة بین المصطلحین، فربطت الدعوة 
اللساني، وقرن الجھاد بالقتال المادي، لذلك یأتي االستعمال السیاقي للمصطلحین في نصوص القرآن الكریم 

  والسنة الشریفة
وردت مادة جھد في القرآن واحدا وأربعین مرة، والمتعلق منھا : الجھاد في االستعمال القرآني -1

   .)32(علیة یمكن الرجوع إلیھا في مظانھابالجھاد خمس وثالثون مرة، بصیغ مختلفة؛ اسمیة ومصدریة وف
  وبالرجوع لدالالت الجھاد في السیاقات القرآنیة نجده یتعلق بثالثة أنوع:

  النوع األول: یتعلق ببذل الوسع في الدعوة إلى هللا -أ
َوَجاِھْدھُْم  فََال تُِطعِ اْلَكافِِرینَ على ضوء اإلطالقات واالستخدامات القرآنیة لو تلونا اآلیة المكیة التالیة: 

فإننا نفھم بكل وضوح بأن المقصود بالجھاد في ھذه اآلیة ھو استفراغ  )،52(الفرقان:  بِِھ ِجھَاًدا َكبِیًرا
الوسع وغایة الجھد في تبلیغ رسالة القرآن وسط المشركین والكافرین بمقارعة قلوبھم بآیاتھ البینات وحججھ 

  .)33(القاطعات بالغا بھذا الجھاد الكبیر بالقرآن نھایتھ ال یصاحبھ فیھ أي فتور
البة بالجھاد إلى رسولھ في العھد المكي الذي كان یواجھ فیھ صلى هللا علیھ وسلم وقد وردت ھذه المط

أعاصیر وزالزل من المعارضات العنیفة والدؤوبة، التي ال قبل ألحد باالستمرار فیھا على بالغ اآلیات 
لشاق الذي البینات إال إذا استفرغ جھده وبذل غایة وسعھ ولھذا جاء اإلطالق القرآني على ھذا المجھود ا

  یدأب الرسول في بذلھ "الجھاد الكبیر".
ولیس األمر یتعلق بتلك الظروف المكیة فقط، بل إن داعي الحق ربما یالقي أنواعا من الشتائم 
واالستھزاء، والتشھیر والسخریة في أي زمان ومكان، ولكن علیھ أن یستفرغ وسعھ في الصبر علیھا 

َولَنَْصبَِرنَّ َعلَٰى َما آَذْیتُُمونَا ۚ نت مقالة األنبیاء جمیعا تجاه أذى قومھم مستمرا في الدعوة والتبلیغ، ـ لقد كا
لُونَ  ِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمتََوكِّ   .)12(إبراھیم:  َوَعلَى هللاَّ

حتى وإن خلت الظروف من العسر والصعاب وسھلت األوضاع فإنھ رغم ذلك یستحیل علینا نشر 
وسط جمیع أمم األرض وشعوبھا الذین سیأتون إلى یوم القیامة بعدد مئات  رسالة القرآن وآیاتھ البینات

المالیین، وصوال بھم إلى مرحلة البالغ المبین، وقیام الحجة القاطعة، ویستحیل علینا ذلك إال إذا استفرغنا 
اصة، خ لذلك غایة وسعنا، وبذلنا في سبیلھ قصارى جھودنا. فإذا كان نوح علیھ السالم، المرسل إلى قومھ

احتاج لتقوم الحجة على قومھ ویكتمل البالغ إلى ألف إال خمسین سنة من الدعوة المستمرة لیال ونھارا. سرا 
المبعوث إلى مالیین البشر في كل بقاع المعمورة وإلى یوم  -ثم أمتھ بتبعیتھ  - وعالنیة، فكیف بمحمد 

ائن بشري أیا كان وفي أي زمان ومكان كان. أكید، القیامة، كیف بھ وبأمتھ إذا أرادوا تبیین الحق أمام كل ك
َولَْو ِشْئنَا لَبََعْثنَا فِي یحتاج إلى أعظم الجھود وأقصى المساعي والمحاوالت. وإلى ھذا یشیر قولھ تعالى: 

(أي لو أردنا لخففنا عنك   ،)52-51(الفرقان:  ُكلِّ قَْریٍَة نَِذیًرا فََال تُِطعِ اْلَكافِِریَن َوَجاِھْدھُْم بِھِ ِجھَاًدا َكبِیًرا
إجالال لك  األرضأعباء النبوة فبعثنا في كل أھل قریة نبیا ینذرھم ولكنا خصصناك بالبعثة إلى جمیع أھل 
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وكذلك رحمة بالبشریة) فقابل ھذا اإلجالل بالثبات واالجتھاد في الدعوة وإظھار الحق، فال وتعظیما لشأنك (
الكف عن آلھتھم، وجاھدھم بالقرآن جھادا كبیرا بالغا نھایتھ ال یصاحبھ تطع الكفار فیما یدعونك إلیھ من 

  .)34( فتور)
ھو نا عرف الجرجاني الجھاد قائال: "فالجھاد، إذا من منطوق اآلیة السابقة ھو الدعوة نفسھا، ومن ھ 

ر وأكثیم قائال: "ي أللفاظ القرآن الكروھذا المعنى ھو ما أیده أحدث معجم تحلیل ،)35(الدعاء إلى الدین الحق"
   .)36(ما ورد الجھاد في القرآن الكریم ورد مرادا بھ بذل الوسع في نشر الدعوة اإلسالمیة والدفاع عنھا"

  النوع الثاني: یتعلق بالشخص المدعو -ب
وثمة نوع آخر من الجھاد یرتبط بصلة وثیقة بالدعوة، وذلك ما یتعلق بالشخص المدعو حین ینشرح 
قلبھ لإلیمان فیأخذ قراره الحاسم لقبول الحق فإنھ یواجھ مواقف تتطلب منھ استفراغ جھده لمواجھتھما، 

لة مواصھة ھذا الموقف وتفراغ وسعھ لمواجربما جاھداه إلبقائھ على الشرك واإللحاد، لكن علیھ اس فأبواه
التي یعیش وسطھا ربما أنزلت بھ أنواعا من التعذیب والتنكیل ولكن علیھ أن  أیضا البیئةوسیره إلى الحق. 

ال یقطع المسیر قبل بلوغ غایتھ، أو ربما یفرض قبولھ للحق فقدان المكانة والعزة اللتین تكونتا لھ في أیام 
  جھة ھذه الظروفحیاتھ الماضیة، ولكنھ یبذل وسعھ لموا

أي أن المدعو حین یتحمل كافة أنواع المعاناة الجسدیة والروحیة، المادیة والمعنویة في سبیل قبولھ 
الحق فإنھ یجاھد أیما جھاد، حتى إذا تذللت لھ ھذه الصعوبات التي تعترض أول طریقھ وأراد أن یظل 

ة ھواه ونزوات نفسھ وشھواتھا، والحیلولمستقیما على الحق فإنھ یضطر أیضا ألن یستفرغ وسعھ لمكافحة 
بینھ وبین االنقیاد لھا، كما یضطر إلى الصبر على المعاناة التي قد تفرض علیھ ظروفھ الزمانیة والمكانیة، 

ِ فَإِنَّ وھذا النوع من الجھاد یشیر إلیھ قولھ تعالى:  وھو في كل ھذا یجاھد أیما جھاد. َمْن َكاَن یَْرُجو ِلقَاَء هللاَّ
َ لََغنِيٌّ عَ أَ  ِمیُع اْلَعلِیُم َوَمْن َجاھََد فَإِنََّما یَُجاِھُد لِنَْفِسِھ ۚ إِنَّ هللاَّ ِ َآلٍت ۚ َوھَُو السَّ َعِملُوا َوالَِّذیَن آَمنُوا وَ ِن اْلَعالَِمیَن َجَل هللاَّ

الَِحاِت لَنَُكفَِّرنَّ َعْنھُْم َسیِّئَاتِِھْم َولَنَْجِزیَنَّھُْم أَْحَسنَ    .)7-5(العنكبوت:  الَِّذي َكانُوا یَْعَملُونَ  الصَّ
  النوع الثالث: یتعلق بقتال العدو -ج

غیر أن ثمة نوعا ثالثا من الجھاد یتصل بالدعوة اتصاال مؤقتا لضرورة مؤقتة تتطلب من المؤمنین 
 سماه هللاھذا النمط من الجھاد أن یبلغوا في استفراغ وسعھم وجھدھم إلى مستوى بذل األرواح واألنفس و

  قتاال"."
وقبل أن أتناول طبیعة ھذا الجھاد وسیاقھ الظرفي من الواجب اإلشارة حتى ال یساء الفھم إلى أننا لسنا 

ثمة ء، فبصدد الحدیث عن القتال الدفاعي الذي یتوجب على المسلمین إذا ما ھوجمت أوطانھم من قبل األعدا
ھذا القتال إذا توفرت لھ شروطھ ومستلزماتھ، وإنما الذي علمائھا على وجوب مثل إجماع بین فقھاء األمة و

نحن بصدده ھو ذلك الذي سمي جھادا في أحد إطالقاتھ وھو جھاد یتصل بالدعوة اتصاال عرضیا یساعدھا 
  في ظروف خاصة، ولكنھ یتوقف بعد تحقیق الغایة التي ینشب من أجلھ.

في القرآن الكریم في أكثر من مائتي موضع، وردت مادة (د.ع.و) : الدعوة في االستعمال القرآني -2
، ویتعلق في أغلبھا بمدلولھ اللغوي )37(یتعلق نصفھا بموضوع الدعوة المقصود في سیاق ھذه المقاربة

  . )38(األصلي وھو طلب األمر والحث علیھ
  وذلك ما أشار إلیھ ابن منظور عند استقرائھ آلیات الدعوة، إذ تدور على معنیین: 

ِ (الدعوة إلى بیعة ھدى) نجد اآلیات اآلتیة: قول تعالى:  المعنى األول ِذِه َسبِیلِي أَْدُعو إِلَى هللاَّ قُْل ھَٰ
ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكینَ  قُْل إِنََّما . وقولھ تعالى: )108(یوسف:  َعلَٰى بَِصیَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبََعنِي َوُسْبَحاَن هللاَّ



  عبد الباسط دردور د/
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  264

َ َوَال أُْشِرَك بِِھ إِلَْیِھ أَْدُعو َوإِلَْیِھ َمآبِ  أُِمْرُت أَْن أَْعبُدَ  اْدُع إِلَٰى َسبِیِل َربَِّك . وقولھ تعالى: )36(الرعد:  هللاَّ
َوإِْن تَْدُعوھُْم إِلَى . وقولھ تعالى: )125(النحل:  بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلھُْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ 

ُ یَْدُعو إِلَٰى َداِر السََّالمِ . وقولھ تعالى: )193(األعراف:  ھَُدٰى َال یَتَّبُِعوُكمْ الْ  . وقولھ )25(یونس:  َوهللاَّ
ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیرِ تعالى:  فََال یُنَاِزُعنََّك فِي اْألَْمرِ َواْدُع . وقولھ تعالى: )104(آل عمران:  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

ْسَالمِ . وقولھ تعالى: )67(الحج:  إِلَٰى َربِّكَ  ِ اْلَكِذَب َوھَُو یُْدَعٰى إِلَى اْإلِ ِن اْفتََرٰى َعلَى هللاَّ  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
  .)61(الصف: 

ئَِك یَْدُعوَن إِلَى النَّاِر المعنى الثاني (الدعوة إلى ضاللة) نجد اآلیات اآلتیة: قول تعالى:  ُ یَْدُعو أُولَٰ َوهللاَّ
ةً یَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َویَْوَم اْلِقیَاَمِة َال . وقولھ تعالى: )221(البقرة:  إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغفَِرِة بِإِْذنِھِ  َوَجَعْلنَاھُْم أَئِمَّ

ِعیرِ أََولَْو َكاَن الشَّْیطَاُن یَْدُعوھُْم إِلَٰى . وقولھ تعالى: )41القصص: ( یُْنَصُرونَ  . )21(لقمان:  َعَذاِب السَّ
ِعیرِ وقولھ تعالى:  ا إِنََّما یَْدُعو ِحْزبَھُ لِیَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَّ   ).6(فاطر:  إِنَّ الشَّْیطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخُذوهُ َعُدّوً

ة ضاللة) دى) أم (بیعوبتدبر السیاقات القرآنیة السابقة نلمح أن المضمون الدعوي فیما إذا كان (بیعة ھ
نجد لھ توضیحا في مجرور (إلى) في كال النمطین من اآلیات. وقد یتحدد ھذا المضمون نظرا إلى السیاق 
وحالة القائل، فإذا كان من الرسل والصالحین فإّن المضمون الدعوى سیكون حتما (بیعة ھدى) وعلى عكس 

  حتما دعوة إلى ضاللة.  ذلك، فإن وروده على لسان إبلیس أو أحد من حزبھ سیعني
وھذا یقودنا إلى القول أن 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 

اإلسالمي فإنھا ستعني بداھة الدعوة إلى بیعة ھدى.  على مضمون محدد. فإذا أطلقت (الدعوة) في المحیط
) الذي نتناولھ الیوم في محیطنا اإلسالمي، المقصود بھ (الدعوةعلى ھذا األساس یمكن القول بأن مصطلح 

  الدعوة إلى بیعة ھدى سواء أوردت لفظة الدعوة مجردة أم مقرونة بما یدعى إلیھ.
أما ما الذي تعنیھ الدعوة إلى بیعة ھدى؟ فإن توضیح ذلك بدقة یحتاج إلى شيء من التمعن والتبیین. 
وفي ھذا اإلطار لو رجعنا إلى النصوص القرآنیة فإننا نخلص منھا إلى أن الدعوة وردت في سیاقات عدة 

إلى الھدى. والدعوة إلى دار الدعوة إلى هللا. والدعوة واستعماالت مختلفة متقاربة المعنى وذلك كاآلتي: 
السالم. والدعوة إلى اإلیمان با�. والدعوة إلى الجنة والمغفرة. والدعوة إلى سبیل هللا. والدعوة إلى 

. وإذا رتبنا ما ورد في ھذه اآلیات فإننا نجدھا النجاة. والدعوة إلى الخیر. والدعوة إلى صراط مستقیم
  تتوزع على ثالثة محاور:

  ؛ الجنة والمغفرة؛ النجاة.)39(، وتدل علیھا ألفاظ كل من: دار السالملى النجاة في اآلخرةالدعوة إـ  1
؛ الھدى )41(؛ سبیل الرب)40(وتشیر إلیھ ألفاظ كل من: الصراط المستقیم الدعوة إلى دین هللا واإلسالمـ  2

  .)42(والخیر
  هللا. ، ویشیر إلیھ كل من: اإلیمان بالرب؛ الدعوة إلىالدعوة إلى هللاـ  3

وعلى ضوء ھذه المحاور الثالثة لو أردنا تحدید داللة مصطلح الدعوة فإنھ یعبر عنھ: (الدعوة تعني: 
  . )43()اآلخرة دعوة الناس إلى اإلیمان با� الواحد األحد، وبمقتضیات ھذا اإلیمان بقصد النجاة في

  حوصلة:
االستعمال القرآني، یزول اللبس الحادث بعد ھذا االستعراض السیاقي لدالالت الجھاد والدعوة في 

عن التصور المتداول للمصطلحین، وتتجلى المساحة الحقیقیة لكل مفھوم كما عبرت عنھ السیاقات القرآنیة؛ 
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فالجھاد بمختلف صیغھ واشتقاقاتھ ال یمثل سوى خمس المساحة القرآنیة المخصصة لمادة الدعوة بمدلولھا 
  .)205مقابل  35المدلول الخاص تبقى النسب متفاوتة: () وحتى في 207مقابل  41العام (

وحتى بالعودة للمعاني القرآنیة لمصطلح الجھاد نجد ثلثیھا تؤول على مفھومیات دعویة (جھاد الدعوة 
وجھاد النفس) ویبقى الثلث األضیق (قتال العدو) استثناء ال یجوز اللجوء إلیھ إال للمدافعة والتأمین، وحتى 

العسكري محاط في اإلسالم بواجبات دعویة قبل وبعد المواجھة إن تم االضطرار إلیھا،  القتال بمعناه
  وسیزداد ذلك وضوحا في الجزئیة الالحقة.

 دعوة إلى الدین" و "إظھار الدین"رابعا: الجھاد بین "ال
في سیاق بیان المقاصد القرآنیة المقررة للجھاد والدعوة، وفي ظل البناء المفھومي السابق لغویا 
واصطالحیا وقرآنیا، یستوقفنا التعبیر القرآني الذي یربط الجھاد والدعوة بغایتیھما: جھاد ودعوة إلى الدین 

ء ، عبر ثالث مستویات تحلیلیة؛ بدالحق، وجھاد ودعوة إلظھار الدین الحق. وذلك ما سیفصلھ البیان التالي
بتأسیس مفھومي للتعبیرین القرآنیین "الدعوة إلى الدین" و"إظھار الدین"، ثم تأصیل تاریخي لتجسد 

وختاما بإسقاط دعوي خاص على الدعوة النبویة  -علیھ السالم-التعبیرین في التجارب النبویة منذ آدم 
  .الخاتمة، عبر جھاد ودعوة محمد 

الدعوة إلى الدین تعني ببساطة بالغ رسالة هللا شفاھا إلى المدعوین وصوال  مفھومي: تأسیس -1
بھم إلى مرحلة البالغ المبین التي تنقطع عنھا الحجة، وذلك بغض النظر عما إذا كان الداعي یؤمن بھ أحد  

ید ض  أو یصبح التوحأو ال یؤمن بھ أحد، أو عما إذا كانت أدیان الشرك و الوثنیة تظل على غلبتھا في األر
  ھو الغالب والظاھر على األدیان كلھا.

فالدعوة إلى الدین إذا ال تستلزم إظھار الدین وأن المكلف بھا ینجز مھمتھ كاملة حین یبلغ رسالة هللا 
شفاھا وإن لم یظھر دین هللا بدعوتھ على الدین كلھ، بینما "إظھار الدین" یقتضي جعل دین هللا ظاھرا وغالبا 

ھَُو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلھُ الدین كلھ رغم أنوف الجاحدین والمعارضین، وفي ھذا ورد قولھ تعالى: على 
یِن ُكلِّھِ َولَْو َكِرهَ اْلُمْشرُِكونَ  وھذا یعني أن المكلف بإظھار  )،33(التوبة:  بِاْلھَُدٰى َوِدیِن اْلَحقِّ لِیُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ

الدین ال ینتھي من مھمتھ بمجرد بالغ الناس رسالة هللا بالغا شفھیا بل ینبغي علیھ سلوك كل تلك المسالك 
التي تؤدي إلى غلبة دین هللا وإظھاره على الدین كلھ رغم أنوف المعارضین والكارھین. وحتى یتضح الفرق 

  .)44(ال بد لنا من الوقوف ولو یسیرا مع تاریخ التوحید في القدیمبین الدعوة إلى الدین وإظھار الدین 
فآدم أبو البشر الذي ھبط من الجنة إلى أرض االختبار، كان قد ھبط وھو یحمل  تأصیل تاریخي: -2

بین جنباتھ ھدى هللا الذي منبعھ التوحید الذي تمسك بھ وأمر أبناءه وبناتھ بالدأب علیھ، فكانت األجیال األولى 
ِریَن َوُمْنِذِریَن أوالد آدم وأحفاده أمة واحدة قوام بالدین التوحید  من ُ النَّبِیِّیَن ُمبَشِّ ةً َواِحَدةً َفبََعَث هللاَّ َكاَن النَّاُس أُمَّ

  .)213(البقرة:  َوأَْنَزَل َمَعھُُم اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ لِیَْحُكَم بَْیَن النَّاِس فِیَما اْختَلَفُوا فِیِھ ۚ 
كن كلما كان یطول األمد بین آدم وأحفاده كانت الشقة تتسع بینھم وبین التوحید إلى أن نسوه نسیانا، ول

فاختلفوا وشرعوا یعبدون مظاھر الطبیعة على أنھا آلھة و أرباب من دون هللا، فبعث هللا النبیین یذكرونھم 
رین لھم من عذاب النار إذا كفروا، غیر بالتوحید ویدعونھم إلى اعتناقھ، مبشرین لھم بالجنة إذا آمنوا ومنذ

أن الشرك كان قد أحاط بالنفوس وضرب بجذوره في كل زوایا التجمعات البشریة حتى صار الوجود البشري 
كلھ توزعھ تكتالت شركیة والتي تمثلت في البیئات التي تكونت بروافد شركیة وفي الحكومات التي اتخذت 

ن أیقن ساستھا أن الشعب تتغلغل فیھم نزعات شركیة مما جعلھم یتأكدون المعتقدات الشركیة أساسھا من بعد أ
بأنھم لو أرادوا لملكھم الدیمومة والتواصل فما علیھم إال إطالق دعوة األلوھیة والربوبیة فتصبح الشعوب 



  عبد الباسط دردور د/
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  266

َوقَاَل فِْرَعْوُن َیا  )،24(انازعات:  أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلَىٰ  یقدسونھم ویخرون لھم سجدا، فقال فرعون لشعبھ:
ٍھ َغْیِري فَأَْوقِْد لِي یَا ھَاَماُن َعلَى الطِّیِن فَاْجَعْل لِي َصْرًحا  ِھ أَیُّھَا اْلَمَألُ َما َعلِْمُت لَُكْم ِمْن إِلَٰ لََعلِّي أَطَّلُِع إِلَٰى إِلَٰ

ود ملك بابل بل جمیع الملوك في القدیم، كذلك فعل نمر )،38(القصص:  ُموَسٰى َوإِنِّي َألَظُنُّھُ ِمَن اْلَكاِذبِینَ 
َوتِْلَك َعاٌد وكان آخرھم عھدا ھیروھیتو أمبراطور الیابان وكان الناس فعال یصدقونھم ویتخذونھم آلھة 

  ).59(ھود:  َجَحُدوا بِآیَاِت َربِِّھْم َوَعَصْوا ُرُسلَھُ َواتَّبَُعوا أَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعنِیدٍ 
مفعم بالشرك والمتشرب بالوثنیة حین كان یأتي األنبیاء بدعوة التوحید فإن الناس في مثل ھذا الجو ال

(یس:  یَاَحْسَرةً َعلَى اْلِعبَاِد َما یَأِْتیِھْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ َكانُوا بِِھ یَْستَْھِزئُونَ كانوا یتخذونھم ھزوا وسخریة 
ا قَْبَل ھََذا أَتَْنھَانَا أَْن نَْعبَُد َما قَالُوا یَ  وإن كانوا فیھم قبل ھذا رجاال مرجویین)، 30 اَصالُِح قَْد ُكْنَت ِفینَا َمْرُجّوً

ا تَْدُعونَا إِلَْیِھ ُمِریبٍ  وكان األنبیاء یتعرضون ألنواع من التعذیب )، 62(ھود:  یَْعبُُد آبَاُؤنَا َوإِنَّنَا لَِفي َشكٍّ ِممَّ
 ْقُوهُ َواْنُصُروا آلِھَتَُكم َویَْقتُلُوَن النَِّبیِّیَن بَِغْیِر  والتنكیل والتقتیل)، 68(األنبیاء:  إِْن ُكْنتُْم فَاِعلِینَ  قَالُوا َحرِّ

وإما من قبل الحكومات التي كانت ترى في  ،)45(إما من قبل البیئات الطافحة بالشرك)، 61(البقرة:  اْلَحقِّ 
دعوة التوحید تضعضعا ألركانھا ألنھا تأسست على معتقدات شركیة فما كان یؤمن األنبیاء إال أناس قلیلون 

الذین ركبوا  السبعةفقد كان عدد المؤمنین بنوح علیھ السالم وھو أول النبیین إلى البشریة الضالة ال یتجاوز 
)، ونرى إبراھیم أبا األنبیاء یغادر وطنھ وما آمن بھ إال 7:13لكتاب المقدس، تكوین انظر افي السفینة (

زوجتھ سارة وابن أخیھ لوط ثم ابناه إسماعیل وإسحاق، أما المسیح آخر أنبیاء بني إسرائیل فھو وإن كان 
) وفي 56: 26:انظر الكتاب المقدس: متىھم تراجعوا عنھ في آخر اللحظات (ظفر ببعض المؤمنین بھ إال أن

یر الرھط وھي الجماعة دون تصغاألمم فرأیت النبي ومعھ الرھیط (عرضت علي : "ھذا یقول رسول هللا 
  .)46(".. ) والنبي ومعھ الرجل والرجالن والنبي ولیس معھ أحدالعشرة

الكتب  اثم إن ھذا النفر القلیلون غالبا كانوا ینصھرون في بوتقة الشرك بعد وفاة نبیھم بمدة یسیرة، أم
التي كانت تنزل على األنبیاء فما قدرت على الصمود على أصالتھا بل إن حملتھا كانوا یحرفون الكلم عن 
مواضعھ لیتوافق مع نزواتھم وشركھم وجدیر بالمالحظة ھنا بأن هللا لم یتكفل بحفظ الكتب السماویة القدیمة 

نَا التَّْوَراةَ فِیھَا ھًُدى َونُوٌر ۚ یَْحُكُم بِھَا النَّبِیُّوَن الَِّذیَن أَْسلَُموا إِنَّا أَْنَزلْ بل ألقى مسؤولیة حفظھا على عاتق حملتھا 
بَّاِنیُّوَن  ِ َوَكانُوا َعلَْیِھ ُشھََداءَ لِلَِّذیَن ھَاُدوا َوالرَّ وذلك )، 41(المائدة:  َواْألَْحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُوا ِمْن ِكتَاِب هللاَّ

یتعھدون بحفظھا أم یحرفون الكلم عن مواضعھا. وبما أن سلسلة إرسال األنبیاء لم تكن الختبارھم ھل ھم 
قد قطعت بعد فلم تكن ھناك أیة مشكلة إذا ما حرفت الكتب أو نسي حظ منھا، ألن األنبیاء سیأتون تباعا 

  لتجدید الدعوة إلیھا.
في السابق كلفوا فقط بتبلیغ إلى ھذا ـ أي تواصل رسالة السماء إلى األرض ـ یرجع أن األنبیاء 

ُسوِل إِالَّ الرسالة، فكانت مھمتھم تنتھي عند البالغ المبین  بُوا فَقَْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبلُِكْم ۖ َوَما َعلَى الرَّ َوإِْن تَُكذِّ
ى البا مستحكما إلولم یؤمر أي منھم بإظھار دین هللا على الدین كلھ لیبقى غ )،18(العنكبوت:  اْلبََالُغ اْلُمبِینُ 

  .47یوم القیامة
بما أنھ آخر األنبیاء الذي بھ ینقطع وحي السماء، لذا ستكون ھناك  ولكن محمدا  إسقاط دعوي: -3

معضلة مستعصیة إذا ما توفي ھذا النبي بمجرد البالغ والدعوة إلى الدین سواء آمن بھ أحد أو لم یؤمن، 
التوحید من بعد وفاة النبي أم كان غیر ذلك، إذ أن التوحید  وسواء أبقي الشرك على سطوتھ العالمیة یمحو

لو غمره الشرك من بعد ھذا النبي فانمحى من وجھ األرض فإنھ لن یأتي نبي آخر النتشالھ واستئناف الدعوة 
ِ َوَخاتَ إلیھ حسب وعد إلھي  ِكْن َرُسوَل هللاَّ ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَٰ ، )40(األحزاب:  َم النَّبِیِّیَن َۗما َكاَن ُمَحمَّ
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فتبقى البشریة إلى یوم القیامة في متاھات الظالل والضیاع، ومن ھنا كانت الحاجة ملحة أن یصبح دین هللا 
  ظاھرا مستحكما مع ختم النبوة بحیث ال یضیع بعده إلى قیام الساعة.

 ى مھمتھ النبویة األصلیة المشتركةمن ھنا قضت حكمة هللا أن تقرن إلى النبي الخاتم مھمة إضافیة إل
ـ البالغ وإقامة الحجة ـ  وتلك المھمة ھي إظھار دین هللا على األدیان كلھا، الذي یعني إیصالھ إلى مرحلة 
الثورة الفكریة العالمیة بحیث تزول بعدھا أیة خشیة من ضیاعھ أو درجھ إلى مسالك التحریف، فقال تعالى 

یِن ُكلِّھِ َولَْو َكِرَه لھ ولم یقل لنبي آخر مثلھ:  ھَُو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَھُ بِالْھَُدى َوِدیِن اْلَحقِّ لِیُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ
لن یقبضھ بالقول: " وعبر عن األمر نفسھ في نبوءة توراتیة عن رسول هللا  )،33(التوبة:  اْلُمْشِرُكونَ 

  .)48("انا عمیا و آذانا صما وقلوبا غلفإلھ إال هللا فیفتح بھا أعیهللا حتى یقیم بھ الملة العوجاء بأن یقولوا ال 
إلى تحقق ھذا األمر ھو أن یبلغ عدد الداخلین في اإلسالم من الكثرة الكاثرة بمكان بحیث  أما المحجة

  49تصبح قوة الشرك في یأس من أمر دینھم لن تكون بمقدورھا أبدا أن تقھر التوحید وتمسحھ من الوجود.
وضواحیھ، بل في كل  غیر أن ھذا الطریق كان مسدودا إذ أن الناس في موطن بعثة النبي الخاتم 

المعمورة كانوا حینئذ مقھورین للبقاء على دین الشرك من غیر أن یكون ألحد وسع وال طاقة العتناق دین 
التوحید، فإذا تجاسر أحد لنبذ الشرك وقبول التوحید فإنھ حتما كان یالقي أنواعا من العنت وألوانا من التعذیب 

صبر ورابطة جأش مثل الحدید، وفي ظلمة تلك المعاناة القاسیة إذا التي ال طاقة ألحد علیھا إال من كان لھ 
كان واحدھم یرید الفرار بدینھ إلى حیث یأمل شیئا من القرار والحریة، فإن المشركین كانوا یمنعونھ 

  ویجبرونھ على البقاء بینھم لیفتنوه ویعذبوه ویردوه إلى دین الشرك إن استطاعوا.
ن فیھا فوثبت كل قبیلة على م .المعاناة البالغة في الشدة والقسوة: ".. یقول ابن إسحاق تصویرا لتلك

من المسلمین، فجعلوا یحبسونھم ویعذبونھم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من 
، )50(استضعفوا منھم یفتنونھم عن دینھم، فمنھم من یفتن من شدة البالء الذي یصیبھ ومنھم من یصلب لھم.. "

في حالة ما إذا تمكن بعضھم من الفرار من قبضتھم فإنھم كانوا یالحقونھ في مھجره إلرجاعھ إلیھم و
، حتى أن النبي نفسھ قد مورس علیھ )51(یرجعونھ ویعطشونھ حتى یقولوا لھ الالت والعزى إلھك من دون هللا

أن أخرجوه أخیرا من  أنواع من الضغوط واألذى وبوسائل مختلفة متفاوتة حتى یمتنع عن الدعوة، إلى
  موطنھ ومسقط رأسھ ثم الحقوه في مھجره لیصدوه من مواصلة مھمتھ.

آخر  في مثل ھذا الجو القاھر والبیئة غیر الدیمقراطیة في مسألة التدین إن لم یكن محمد رسول هللا 
باعھ منتظرا على أتاألنبیاء وخاتم المرسلین لكان قد اكتفى بالبالغ والصبر على كافة أنواع العدوان علیھ و

میعاد اكتمال الحجة، ولكان هللا أنقذه ھو وأتباعھ من قبضة الشرك واضطھاده بإھالك الكفرة والمنكرین 
بقلب األرض أو بریح صرصر عاتیة أو بأي نوع من العذاب، ولكنھ خاتم النبیین ال نبي بعده، فال بد ـ قبل 

  .)52(لى تبلیغھ وإقامة الحجة بھوفاتھ ـ من أن یظھر دین هللا بواسطتھ باإلضافة إ
ومن ھنا أذن هللا لھ وألصحابھ بعد أن تكون لھم كیان خاص ومركز مستقل أن یدفعوا عن التوحید 
ھجمات الشرك بالقتال، وأن ینھوا بجھاد مستمیت تلك البیئة القاھرة التي تسلب من الناس حریة التفكیر 

ق أي دین یریدون أو التمسك بأي دین یرغبون كل ذلك والعقیدة لیكون الناس بعد ذلك أحرارا في اعتنا
وعندما یصبح الجو على ھذا القدر )، 29(الكھف:  فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُرْ بمحض مشیئتھم 

 من الحریة والتسامح فإن دین هللا التوحید یجد طریقھ إلى الظھور عبر اختراقھ مالیین القلوب وحشده أكبر
  قدر من الناس على عاتقھ.
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ھكذا أمر هللا رسولھ والمؤمنین بالقتال دفعا للناس بعضھم ببعض حتى یكونوا متسامحین تجاه 
المعتقدات وما تنبني علیھا من الطقوس والعبادات، فال عدوان وال تعصب لطرف ضد طرف وال جبر وال 

َ َعلَٰى نَْصِرِھْم لَقَِدیٌر أُِذَن لِلَّذِ إكراه في مسألة الدین، وفي ھذا یقول تعالى:  یَن یُقَاتَلُوَن بِأَنَّھُْم ظُلُِموا ۚ َوإِنَّ هللاَّ
ِ النَّا ُ ۗ َولَْوَال َدْفعُ هللاَّ َمْت صَ الَِّذیَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدیَاِرِھْم بَِغْیرِ َحقٍّ إِالَّ أَْن یَقُولُوا َربُّنَا هللاَّ َواِمُع َس بَْعَضھُْم بِبَْعضٍ لَھُدِّ

َ وَ  ُ َمْن یَْنُصُرهُ ۗ إِنَّ هللاَّ ِ َكثِیًرا ۗ َولَیَْنُصَرنَّ هللاَّ (الحج:   َلقَِويٌّ َعِزیزٌ ِبیٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد یُْذَكُر فِیھَا اْسُم هللاَّ
یُن َوقَاتِلُوھُْم َحتَّٰى َال تَُكوَن فِتْ . ویقول تعالى في آیة أخرى تحدیدا لغایة مثل ھذا القتال: )39-40 نَةٌ َویَُكوَن الدِّ

ِ ۖ فَإِِن اْنتَھَْوا فََال ُعْدَواَن إِالَّ َعلَى الظَّالِِمینَ  َّ�ِ  :أي قاتلوھم حتى ینتھي الشرك القاھر المعتدي  )،193(البقرة
على التوحید إن المفسرین القدامى في أغلبھم وإن كانوا فسروا الفتنة بالشرك، إال أنھم كانوا یقصدون بھ 

لنوعیة الخاصة من الشرك الذي كان جاثما على مكة وأطرافھا، وھو الذي ال ینحصر في كونھ عقیدة تلك ا
  شخصیة فحسب وإنما معتدیة على العقائد األخرى.

أما الشرك الذي ال یمثل إال عقیدة شخصیة غیر معتدیة فإن المؤمنین لم یؤمروا بقتالھ بدلیل قولھ 
ُ عَ تعالى:  وھُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْیِھمْ َال یَْنھَاُكُم هللاَّ یِن َولَْم یُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدیَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ   ِۚن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ

َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ  وتصبح البیئة متسامحة یتمكن فیھا المرء من تحدید عالقتھ مع ربھ  )،8(الممتحنة:  إِنَّ هللاَّ
ویكون الدین دونما خوف من أي طرف بشري وال جبر من قبل بیئة معینة ھذا ھو معنى " بإرادتھ الحرة

" أي تصبح مسألة الدین مسألة بین هللا وعبده یحدده بمحض إرادتھ إیمانا أو كفرا دون أي ضغوط من أي �
عالم الطرف بشري، ولیس معناه أن یصیر الناس جمیعا موحدین أو كما یقول سید قطب أن تصبح أنظمة 

كلھ تفرد هللا باأللوھیة والربوبیة فیفرده بالسلطان والطاعة. فھذا قول یتعارض مع سنن هللا الكونیة التي تمنح 
الناس حریة الكفر واإلیمان شعوبا وحكومات، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر، ویتعارض كذلك مع 

ي مكة وأطرافھا الذین استحقوا عذاب نصوص القرآن والسنة ومواقف الرسول والصحابة، باستثناء مشرك
هللا بعد إقامة الحجة علیھم طیلة ثالثة عشر سنة، تلك ھي سنة هللا مع الذین یرفضون األنبیاء ویؤذونھم فیبدأ 
بعقابھم في الدنیا قبل اآلخرة، غیر أن هللا لم یجعل عذابھم آفة السماء بل قرر أن یكون عذابھم بسیوف 

ُ بِأَْیِدیُكْم َویُْخِزِھْم َویَْنُصْرُكْم َعلَْیِھْم َویَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِینَ قَاالمسلمین أو یسلمون  ْبھُُم هللاَّ  تِلُوھُْم یَُعذِّ
  . )53()16: الفتح( تُقَاتِلُونَھُْم أَْو یُْسلُِموَن ۖ)، 14: التوبة(

 إلى ھذا یرجع كل ما خاضھ النبي وصحابتھ من القتال ضد أعداء الدین وإن كنا نالحظ أن النبي 
لم یكن یلجأ إلیھ إال في حالة االضطرار محاوال جعل األعداء ملتزمین بمبدأ التسامح سلما قبل أن یجبروا 

لوا بیني وبین سائر العرب، ما ذا علیھم لو خیعرب عن رغبتھ ھذه قائال: " علیھ حربا، وكان رسول هللا 
فإن ھم أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظھرني هللا علیھم دخلوا في اإلسالم وافرین وإن لم یفعلوا وقاتلوا 

" الفةیظھره هللا أو تنفرد ھذه السوبھم قوة فما تظن قریش فو هللا ال أزال أجاھد على الذي بعثني هللا بھ حتى 
)54(.  

ق من عند هللا وھدایتھ أن یلزم المشركین بمبدأ التسامح سلما وذلك حین أصر وقد استطاع النبي بتوفی
صلى هللا علیھ وسلم على قبول مشروع الصلح الذي تقدم بھ المشركون في موقعة الحدیبیة، وقد كانوا یقرون 

 فیھ ومن"من أحب أن یدخل في عقد محمد وعھده دخل في أحد بنوده بمبدأ التسامح الدیني، وھذا البند ھو: 
في ھذا البند انتھاء للفتنة في  فقد رأى رسول هللا  ،)55(أحب أن یدخل في عقد قریش وعھدھم دخل فیھ"

حدود الجزیرة العربیة على األقل، وعندما تنتھي الفتنة یجد دین هللا طریقھ إلى القلوب في جو دیني متسامح 
  فیدخل الناس في دین هللا أفواجا فیظھر دین هللا على األدیان كلھا.
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فقد كان عدد المسلمین وقت الصلح،  )،1(الفتح:  فتحا مبیناوقد حدث ذلك، ولذا سمى هللا ھذا العھد 
، بینما بلغ عددھم بعد سنتین فقط من إعالن )56(وبعد سبع عشرة سنة من بدء الدعوة، ألفا وأربعمائة شخص

الصلح عشرة آالف نفر حین فتح مكة. ومع فتحھا تحطمت قوة الشرك القاھرة في الجزیرة العربیة، فأصبح 
ش ونظرائھم من المشركین إذ قبلوا التوحید ودخلوا دین هللا أفواجا، الناس في أطرافھا في مأمن من أذى قری

وظھر بذلك دین هللا الذي كان ینبغي أن یظھر مع ختم النبوة، فأصبح التوحید في مأمن من أن تقدر قوة 
الشرك والكفر على أن تزیلھ من الوجود وتمحوا آثاره أو تلحق بنصوصھ تحریفات بشریة، فقد یئس دین 

  ن أن یغمر دین التوحید ویزلزل أركانھ.الشرك م
اْلیَْوَم َیئَِس الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن ِدینُِكْم فََال تَْخَشْوھُْم َواْخَشْوِن ۚ اْلیَْوَم  :وفي ھذا الصدد یقول هللا تعالى 

ْسَالَم  . یقول أبو البركات النسفي )3(المائدة:  ِدینًا ۚ أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اْإلِ
یئسوا منھ أن یبطلوه أو یئسوا من دینكم أن یغلبوه، ألن هللا  اْلیَْوَم یَئَِس الَِّذیَن َكفَُروافي تفسیر ھذه اآلیة: 

، وانقالبھم بعد إظھار الدین وزوال الخوف من الكفار فََال تَْخَشْوھُمْ وفى بوعده من إظھاره على الدین كلھ 
بأن كفیتكم خوف  اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكمْ أي أخلصوا لي الخشیة  َواْخَشْونِ مغلوبین بعد ما كانوا غالبین 

. نعم لقد زالت )57(الیوم كمل لنا الملك، أي كفینا من كنا نخافھ"ظھرتكم علیھم، كما یقول الملوك "عدوكم، وأ
ابتھ وأتباعھم، الذین لم یكتفوا بإنجاز ھذه المھمة في حدود الجزیرة العربیة الفتنة بفضل جھاد النبي وصح

فقط بل إنھم تغلغلوا في اإلمبراطوریتین الفارسیة والرومانیة إمعانا في إزالة فتنة القھر الدیني وتأكیدا على 
  إظھار دین هللا، حتى تزول المخاوف من قبل القوى الشركیة عن آخرھا.

مغلوبا بعد أن كان غالبا وأصبح دین هللا ظاھرا محفوظا بصورة القرآن الذي حفظھ  لقد انقلب الشرك
هللا بواسطة أولئك الجم الغفیر الذین احتشدوا على ظھر دینھ یذودون عنھ كید الكائدین، إلى أن دخل التاریخ 

لم من أقصاه العا العصر الحدیث الذي طبع فیھ القرآن بمطابع حدیثة بعدد مالیین النسخ انتشرت إلى ربوع
  إلى أقصاه فزالت خشیة زوال دین هللا والتحریف فیھ إلى األبد.

" على الدین كلھ رغم أنف الكارھین والمعاندین، وقد رأینا أن ھذا ھو معنى مصطلح "إظھار الدین
كمھمة إضافیة اقتضتھا مسألة ختم النبوة وانقطاع وحي  ھذا المصطلح یحمل داللة خاصة حمل بھ محمد 

" التي ظلت المھمة داللتھ ومضمونھ یختلف عن مصطلح "الدعوة إلى الدینالسماء فھذا المصطلح في 
  األصلیة لألنبیاء جمیعا.

وإذا عدنا بعد ھذا البیان المتعلق بمصطلحي "الدعوة إلى الدین" و "إظھار الدین"، إلى مصطلح 
الجھاد بمعناه الثالث أي القتال، فإننا ال نواجھ صعوبة في إدراك داللتھ وتقارب ماھیتھ من حقیقة الدعوة 

لة العراقیل التي تعیق عن طریق إزا فھو قتال ینشب من أجل إفساح المجال أمام ظھور الدینوالبالغ. 
سبیل دخول الناس في دین هللا أفواجا، وعندما تنزاح تلك العراقیل تجد الدعوة سبیلھا للتحرك واالنفعال. 

  فالرابطة إذن وثیقة بین الدعوة وبین ھذا النوع من الجھاد أیضا.
  :خاتمــة

 یات الفكر اإلسالمي، بعیداإّن منطلق التعامل مع مصطلحي الجھاد والدعوة في داللتھما في أغلب أدب
عن نصوص الوحي من جھة، لذا تحیزت الكثیر من الكتابات إلى المیوالت النفسیة والتأثیرات السیاسیة 

لتتبع كال المصطلحین بالتحلیل والتأصیل لمدلولھما في  والواقع التاریخي، ولذا كانت ھذه الدراسة محاولة
الخالصات واالستنتاجات والتوصیات التي نجملھا فیما نصوص الوحي. مما أتاح لنا الوصول إلى بعض 

  یلي: 
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إّن الجھاد بأنواعھ الثالثة في الخطاب القرآني وطید الصلة بنشر كلمة التوحید، فمنھ ما یرادف مصطلح  -
َوَجاِھْدھُْم بِِھ "الدعوة" مرادفة تامة في جمیع االعتبارات والحیثیات، وھو الذي ورد في قولھ تعالى: 

ومنھ ما ال یرادفھا ولكن یرافقھا في حلھا وترحالھا وھو الذي ورد في قولھ  )،52(الفرقان:  ِجھَاًدا َكبِیًرا
َوالَِّذیَن َجاھَُدوا ِفینَا َلنَْھِدیَنَّھُْم ُسبُلَنَاۚ  وقولھ تعالى:  )،6(العنكبوت:  َوَمْن َجاھََد فَإِنََّما یَُجاِھُد لِنَْفِسھِ تعالى: 

َ لََمَع اْلُمْحِسنِینَ َوإِنَّ  ومن الجھاد ما ال یرادف الدعوة و ال یرافقھا في كل أطوارھا  )،69(العنكبوت:  هللاَّ
َوقَاتِلُوھُْم َحتَّٰى َال تَُكوَن فِْتنَةٌ بل یساعدھا في بعض مراحلھا وھو الذي ورد بلفظة القتال في قولھ تعالى: 

ِ ۖ فَإِِن اْنتَ  یُن ِ�َّ  .)193(البقرة:  ھَْوا فََال ُعْدَواَن إِالَّ َعلَى الظَّالِِمینَ َویَُكوَن الدِّ
إّن معنى مصطلح "إظھار الدین" على الدین كلھ یحمل داللة خاصة ومھمة إضافیة اقتضتھا مسألة ختم  -

النبوة وانقطاع وحي السماء فھذا المصطلح في داللتھ ومضمونھ یختلف عن مصطلح "الدعوة إلى الدین" 
 ظلت المھمة األصلیة لألنبیاء جمیعا، والدعاة من بعدھم إلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا.التي 

إّن القتال الدفاعي الذي یتوجب على المسلمین إذا ما ھوجمت أوطانھم واعتدي علیھا وعلى حرماتھا، فإنھ  -
 القتال لتحریر األوطانلیس محل خالف بشأنھ، فثمة إجماع بین فقھاء األمة وعلمائھا على وجوب مثل ھذا 

من المستعمر الغاشم إذا توفرت لھ شروطھ ومستلزماتھ، وھو شأن جمیع الشعوب الحرة على اختالف 
 مللھا ونحلھا قدیما وحدیثا.

إّن الشرك الذي ال یمثل إال عقیدة شخصیة غیر معتدیة فإن المؤمنین لم یؤمروا بقتالھم بدلیل قولھ تعالى:  -
 ُ وھُْم َوتُْقِسطُوا إِ َال یَْنھَاُكُم هللاَّ یِن َولَْم یُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدیَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ َ لَیْ  َعِن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ ِھْم ۚ إِنَّ هللاَّ

وھذا ألجل تحقیق مقصد عظیم وھو أن تصبح البیئة االجتماعیة  )،8(الممتحنة:  یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ 
تسامحة یتمكن فیھا المرء من تحدید عالقتھ مع ربھ بإرادتھ الحرة دونما خوف أو وجل من أي والسیاسیة م

  طرف أو جھة معینة.
نحن أمة متخلفة على كل صعید وفي كل منحى، ومن ھنا صار الجھاد األكبر واجبا مقدسا یتمثل في بذل  -

ا االقتصاد لیتحرر من التبعیة، وھم الجھد في سبیل إعالء كلمة العلم بأشكالھ، وكذلك العمل على تقویة
 السبیل إلى تحریر األمة من التخلف والتبعیة، وبناء المجتمع وتطویره.

السعي الحثیث نحو كبت شھوات الشر الكامنة في أعماق النفس البشریة، لیصبح مجتمعا راقیا ھادئا مسالما  -
بني البشر. ویصیر سیدا للحضارة  ینسجم مع اإلسالم بما وضعھ من أسس األمن والمحبة والسالم بین

  ولآللة العلمیة رفیقا لھا، متفاعال مع ما حولھ بما ھو علیھ من القیم واألفكار.
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   :الملخص
 اموضوع والنحویة والصرفیة الصوتیة وداللتھا (الحركات) القصیرة المصوتات وظائف تعّدد دراسة تعدّ 

 ھذهقع بین ي بناء ھذا النظام. فقد یف تنوعاتھا تتقلدھا التي الرئیسة للمكانة نظرا العربي اللّساني النظام داخل جوھریا
 اللّغوي الواقع یقّرھا أو اللّغة، قوانین تفرضھا وعلل ألسباب تأتي طارئة أو عارضة تبادالت القصیرة المصوتات

 بین تبادالتال تساھم ھل التساؤل: فكان الوظیفیة. وقیمھا الّداللیة معانیھا في تغیرات إلى ذلك یؤدي مما االستعمالي،
  الوظیفیة؟ وقیمھا الّداللیة معانیھا تعّدد في الشاذة األربع القراءات في القصیرة المصوتات

 توّصل بما كذل في مستأنسة وتعّمقا تحلیال أكثر بنظرة التساؤل ھذا على لتجیب البحثیة الورقة ھذه فجاءت
 بین بادالتللتّ  تكون أن یمكن أنّھ النتیجة: فكانت .غة واألصواتیون، ومفسرو القرآن، ومحققو القراءاتاللّ  علماء إلیھ

  النّحویة.و والّصرفیة الّصوتیة ودالالتھا وظائفھا تعّدد في مساھمة الشاّذة األربع القراءات في القصیرة المصّوتات
  التّبادالت.؛ الشاّذة األربع القراءات؛ الدالالت؛ الوظائف؛ األصوات؛ القصیرة المصوتات: المفتاحیة الكلمات

Abstract: 
The study of multi- functions of the short vowels and their phonemic, morphological and 
syntactic meanings is considered as an essential topic within the Arabic linguistic system due 
to the key position that its variations assume in building this system. Among these short vowels, 
there may be occasional or emergency changes that come for reasons and causes imposed by 
the rules of language, or approved by the linguistic reality of use, which leads to shifts in their 
semantic meanings and functional values. The question raised is: Do variations within short 
vowels in the four irregular readings contribute to the multiplicity of their interpretations and 
functional values? This paper attempts to answer this question with a more analytical and in-
depth, referring to the findings of linguists, phonologists, Qur’an interpreters, and proofreaders. 

                                                        
 المؤلف.المرسل  - 1



  مومني بوزید /د – كویحل جمال /د 
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The findings are: that the variations within short vowels in the four irregular readings could 
contribute to the multiplicity of their functions and their phonological, morphological and 
grammatical meanings. 
Key words: short vowels ; phoneme; functions; meanings; the four rare readings; Variation. 

 مقدمة:
لقد خلق هللا اإلنسان ومیّزه عن باقي المخلوقات بتزویده بجھاز صوتي إلنتاج أصوات لغویة مركبة 

وُمتناغمةٍ وُمنسجمٍة، تتعانق أجراُس تؤدي وظائف إبالغیھ أو داللة معنویة. وتجيء ھذه األصوات ُمتناسقٍة 
وَت حتى نھایة البنیة في نظام ُمنسَّق  وُت منھا الصَّ حروفھا وتنّوع حركاتھا مع إیحاء مدلولھا، ویُعانُق الصَّ

ة في ھذه اللّغة، وأنَّ ُمفرداتھا الُمتالئمة مبنیة أكثر من ِسَواھا.  تحُكُمھ عالقاٌت خاصَّ
وخاّصة المصّوتات بدراسات متنوعة في كثیر من اللّغات. فقد عرف لذلك حظیت األصوات اللّغویة 

ھـ) واھتمامھ بالقصیرة منھا (الفتحة 69علماء العربیة المصّوتات منذ القدم حیث نجد أبا األسود الّدؤلي (تـــ: 
 والكسرة والضمة) حین استطاع أن ینتبھ إلیھا من خالل حركة الشفتین ووضعھا من فتح وكسر وضم. فدلّ 

علیھا بنقاط تجنبا للوقوع في الخطأ خاصة في قراءة القرآن الكریم حین قال لكاتبھ من بني عبد القیس: إذا 
رأیتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقھ على أعاله، وإن ضممت شفتي فانقط نقطة بین یدي الحرف، 

ال یزال علماء اللّغة حتّى الیوم  وإن كسرت شفتي فاجعل النقطة من تحت الحرف. وانتھج أثناء ذلك منھجا
یعتمدون علیھ وھو وضعیة الشفتین أثناء النطق بالمصّوتات القصیرة بعدما أخضع عملھ ھذا للتّجریب 

  والتّذوق الفعلي ومن ثمة ظھرت للوجود التّسمیة التّقلیدیة المعروفة بالفتحة والكسرة والضمة. 
ھـ) الذي كان أول من شرع منھجا للناس في 175ـــ:ثم جاء من بعده الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت

ھذا العلم، حیث استبدل نقاط الّشكل بالعالمات المعروفة اآلن وذلك بأخذھا من صورة الحرف وصغره. 
فكانت نظرة الخلیل للمصّوتات القصیرة نظرة خاصة إذ أخرجھا من مجموعة أصوات اللغة العربیة التي 

الكلمة، وال تدخل في الھیكل الرئیسي لھا حیث وصفھا بالزوائد، غیر أنّھ تحدث عنھا ألنھا لیست من أصل 
لم یكن یرید بھذا اإلقالَل من أھمیتھا، لما تمتلكھ من دور بالغ في عملیة النطق، إذ ال یمكن أن تنطق الحروف 

مت، االمتصلة دون حركة. فأھمیتھا في اللغات عامة والعربیة خاصة تكمن في قدرتھا على تجمیع الصو
وإعطائھا قوة في اإلسماع، لیوصل إلى المتكلم بھا. أضف إلى ذلك قدرتھا على التمییز بین القیم الوظیفیة 
والمعاني الداللیة لمستویات اللغة فال یوجد دلیل مثال على تمییز مفردات العربیة التي تتفق في الصوامت 

یل ادالت وتنوعات. وتلى أبي األسود والخلوتختلف في الداللة سوى ما یقع بین المصوتات القصیرة من تب
عدد غیر یسیر من العلماء كسیبویھ وابن جني وابن سینا وغیرھم من علماء النحو والقراءات القدامى 
والمحدثین مّمن اھتموا بالمصّوتات القصیرة من حیث عددھا وصفاتھا ومخارجھا، ووظائفھا ودالالتھا على 

  المعاني. 
لقصیرة في اللّغة العربیة مقارنة بمصّوتات بقیّة اللّغات األخرى إالّ أنّھا تُعّد ورغم قلّة المصّوتات ا

"حسنة من حسناتھا في النطق واألداء الفعلي للكالم وذلك أن الحركات في عمومھا أصعب من األصوات 
لنطق ااألخرى وأكثرھا تعرضا للتغییر والتبدیل ومن الطبیعي أنّھ كلما زاد عدد الحركات كانت صعوبة 

، وبھذه الحسنة أو الخاصیة تؤدي دورا كبیرا في )1(أقوى احتماال وظاھرة التغییر والتحول أكثر وقوعا"
ربط السلسلة الكالمیة، وفي تنویع داللة الكلمات الّصوتیة والّصرفیة، والنّحویة، وقیّمھا الوظیفیة من خالل 

تبادالتھا فیما بینھا لشدة تقارب خواّصھا  كثرة شیوعھا ودورانھا وتعّدد مواقعھا على الصوامت وكثرة
ھـ): "... 437الصوتیة مّما أكسبھا ثراء وغنى على خالف بقیة األصوات. قال مكي بن أبي طالب (تــ:
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وبالحَركات (المصّوتات القصیرة) واختالفھا تُفھم المعاني، فھي منوطةٌ بالكالم مرتبطة بھ ونیطت بھ إذ بھا 
ق بین المعاني الت  . )2(ي من أجلھا ِجيء بالكالم"یُفرَّ

  إشكالیة الدراسة:  
لما كانت المصّوتات في جوھرھا مادة لغویة مھمة في أداء المعاني في سلسلة الكالم العربي حاولت 
ھذه الورقة البحثیة أن تجیب على سؤال اإلشكالیة المتمثل في: ھل یمكن للتبادالت بین المصوتات القصیرة 

لشاذة الزائدة على العشر أن تساھم في تنّوع وظائفھا ودالالتھا الصوتیة والصرفیة ربع افي القراءات األ
  والنحویة؟ 

  : منھج الدراسة
استعنا في ھذه الورقة البحثیة بالمنھج الوصفي التحلیلي من خالل تتبع التبادالت بین المصوتات 

ثرھا على تنوع وظائفھا ودالالتھا القصیرة (الحركات) في القراءات الشاذة األربع الزائدة على العشر وأ
الصوتیة والصرفیة والنحویة واصفا ومحلال. مستعینا ببعض آراء علماء اللغة ومحققي القراءات ومفسري 

  القرآن الكریم.
 :أھمیة الدراسة

علم  –: (إن موضوع تخصصي  H.SWEET -)ھنري سویتیقول العالم اللغوي البریطاني (
بذاتھ ولكنھ في الوقت نفسھ أساس كل دراسة لغویة سواء كانت ھذه موضوع غیر ذي جدوى  -األصوات

ورأى أنّھ من دون علم الصوتیات ال یمكننا رصد أو تسجیل أبسط ظواھر  .)3(الدراسة نظریة أو عملیة)
نعم إّن الصوت ضعیف في تركیبھ كونھ یمثل أصغر وحدة صوتیة في الكالم، لكنّھ قوّي في وظیفتھ  .اللغة

حّدد المعاني وتتنّوع الدالالت. ونظرا ألھمیة الصوائت في دراسة اللغة العربیة خاصة في شقھا ألّن بھ تت
) لیس في vowels shortالوظیفي، اخترت من عناصر الدراسة الفونولوجیة: (المصّوتات القصیرة: (

نبھا )، وإنما في جاAccoustic)، وال في جانبھا األكوستیكي (Physiolgyجانبھا الفیسیولوجي (
) ألُبرز إسھاماتھا كوحدة صوتیة في التمییز بین الوظائف والدالالت، Phonologyاالستعمالي الوظفي (

  واتّخذت من القراءات القرآنیة األربع الشاذة الزائدة على العشر مادة للدراسة.
إنّھا القراءات المعروفة الیوم بشھرة شذوذھا والمصنفة ضمن  :القراءات األربع الشاذة الزائدة على العشر

القراءات األربعة الزائدة على العشر، ورغم االعتراض علیھا في الصلوات فھي من القراءات المقبولة في 
أوجھھا اللّغویة إذا سلمنا برأي محققي القراءات كابن الجزري، ومّكي بن أبي طالب، وما أقّره الباحثون في 

ن وما تعلق بھ. كیف ال وھي الّتي ُعرفت عّمن اشتھروا بالصدق واألمانة، والعلم بالقرآن وأحرفھ ومّمن القرآ
ھـ) كان بحرا في العربیة، وعالما كبیرا، 110كانوا متضلّعین في شتى علوم العربیة، فالحسن البصري (تـ: 

ھـ) كان یُلقب 148كوفي (تـ: ھـ) من كبار علماء القراءات، واألعمش ال123وابن محیصن المكي (تـ: 
ھـ) كان عالما في اللّغة والنحو والشعر، وھم من الطبقات التي قُبلت 202بالمصحف، والیزیدي البصري (تـ:

  خیاراتھما. 
وقد خّص الباحث ھذهَ القراءات كمادة للدراسة دون غیرھا ألّن أصحابھا یمثّلون مدارس قرائیة  

ما یبّررھا من وجوه اللّغة العربیة باتّفاق جمھور العلماء قدیما وحدیثا،  مختلفة تعبر عن تنوعات قرائیة لھا
فھي بحق من أغنى مأثورات التراث بالماّدة اللّغویة، وأّن القضایا الصوتیة والصرفیة والنحویة اّلتي عرفتھا 

رى. لقد استعان والتّي ُعّدت شاذة لھا ما یبررھا من قوانین اللغة من جھة والواقع االستعمالي من جھة أخ
بھا العلماء بجمیع اتجاھاتھم لدعم بعض ما ذھبوا إلیھ من آرائھم وتوجیھاتھم وال خالف بینھم في ذلك، فھي 
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في مستوى المشھور من حیث الفصاحة، بل أقوى من كالم العرب الذي ال سند لھ في النظر فیھا، واالستدالل 
ل السیوطي: "وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات بھا في اشتقاق القواعد واألصول والقیاس علیھ. قا

  . )4(الشاذة في العربیة، إذا لم تخالف قیاسا معروفا، بل ولو خالفتھ یُحتج بھا في مثل ذلك الحرف بعینھ..."
   مفھوم المصّوتات القصیرة (الحركات): -1

وصوامت ) Vowelsقسم علماء اللغة القدامى والمحدثون األصوات إلى مصّوتات (
)Consonants :والمصّوتات مصطلح لساني تنّوعت تسمیاتھ عند القدماء والمحدثین فمنھم من سّماھا .(

الحركات، وأحرف العلة، وأصوات اللین، ومنھم من سّماھا: األصوات المتحركة، واألصوات الطلیقة، 
مزید تصویتا فھو والصوائت، والمصّوتات. والمصّوتات مصطلح صوتي مأخوذة من الفعل (صّوت) ال

وُت مصدُر صاَت الشَّْيُء  وت: الصَّ ت ھو نفسھ الصائت. قال ابن جنّّي في تعریف الصَّ مصّوت، والمصوِّ
ت َت تَْصِویتا فھو ُمَصوِّ . والمصّوتات قسمان قصیرة وطویلة. )5(یَُصْوُت َصْوتا، فھو صائٌِت، وَصوَّ

) و(الضمة aیة القدامى بالحركات وھي: (الفتحة والقصیرة موضوع دراستنا ھي التي سّماھا علماء العرب
u و(الكسرة (i:تـــ)6(ھـ):" والمصوتات القصیرة ھي التي تسمیھا العرب الحركات"339). یقول الفارابي(.  

والمصّوتات في عرف الصوتیین صوت یخرج عبر الحلق والفم والشفتین وخالل األنف أحیانا حرا 
ض مجرى الھواء اْعتراضا تاما، أو تضییق لمجرى الھواء من شأنھ أن طلیقا دون أن یكون ثمةَ عائق یعتر

وسمّیت مصوتة؛ ألن النطق بھن بصوت أكثر من تصویتھ بغیرھن؛ التّساع "یحدث احتكاكا مسموعا، 
   .)7(مخارجھن وامتداد الصوت بھن"

والمصّوتات اصطالحا مرتبطة بحركة أعضاء النطق؛ فإذا أردت أن تنطق بالفتحة فما علیك إالّ أن 
تفتح فمك وتنتصب شفتك العلیا، وإذا أردت أن تنطق بالكسرة فما علیك إالّ أن تفتح فمك فتحا قویا بحیث 

عھما فتیك استدارة أوال ثم رفینزل الحنك إلى األسفل، وإذا أردت أن تنطق بالضمة فما علیك إالّ أن تًضّم ش
  ثانیا. 

لقد أّدت المصّوتات القصیرة وال تزال وظائف ودالالت متعددة بحسب تنّوع المستویات اللغویة؛ فعلى 
المستوى الصوتي تقوم بدور الوصل بین األصوات الصامتة، وعلى المستوى الصرفي تقوم بوظائف داللیة 

ب الثابت الذي یؤلف ھیكل الكلمة، وتمثل ھي الجانب المتغیر الذي في بنیة الكلمة، إذ تمثل الصوامت الجان
. وتقوم )8(یحدد صیغتھا ویمنحھا معناھا، وبذلك تزداد قیمتھا باعتبارھا العامل الحاسم في خلق الكلمة العربیة

 یرةفي لغة العرب أصوات قص "الحركاتعلى المستوى النحوي بتغییر وظیفة وداللة الجملة. قال المبارك 
تقع على الحروف للتفریق بین معاني الكلمات، فمنھا ما یثبت على الحرف األخیر، فیكون حركة بناء، ومنھا 
ما یلحق اآلخر ویتبدل بتبدل وظیفة الكلمة النحویة في الجملة فیكون إعرابًا، وسواًء كانت الحركة للبناء أو 

اإلیجاز تغنینا فیھ الحركة في الكلمة  اإلعراب فإن ھذه التفرقة بالحركات بین المعاني ضرب رائع من
للمصّوتات القصیرة في ھذه الدراسة وظیفتین؛ . من ھنا یمكن القول إّن )9(عن عدد من الكلمات" الواحدة

وظیفة صوتیة عامة وھي أساس وجودھا، وتكون مرتبطة بنظم نطقیة مختلفة كالمیل إلى الخفة والسھولة، 
م بیئیة اجتماعیة كالمیل إلى مصّوت دون آخر الرتباطھ ببیئتھ اللھجیة؛ واالختصار في الجھد العضلي، أو نظ

كاللھجة البدویة التي تمیل إلى األقوى واألثقل من المصوتات، أو البیئة اللھجیة الحضریة التي تمیل إلى 
ت ااألضعف واألخف وغیرھا كثیر... ووظیفة داللیة تختلف مكامنھا باختالف موقعھا وتنّوعھا في المستوی

   اللغویة.
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وال یخفى أّن التبادالت الحاصلة بین المصّوتات القصیرة في القراءات األربع الشاذة الزائدة على 
 العشر محل الدراسة مرّدھا تنّوع اللھجات تبعا الختالف البیئات االجتماعیة اللغویة، والعادات النطقیة؛

فبعضھا یستعمل الفتحة في حین تستعمل الكسرة أو الضمة لھجات أخرى، والعكس حاصل في البعض 
. فھذه االختالفات والتنّوعات قد تؤّدي حتما إلى تغیرات في وظائف المصّوتات القصیرة ودالالتھا اآلخر

من راجھ والتحلیل إلخ الصوتیة والصرفیة والنحویة. وھذا الذي سنقف عنده في ھذه الورقة البحثیة بالشرح
  حیّزه النظري إلى حیّزه التطبیقي.

  :والداللة الوظیفة معنى -2
من كل شيء: ما یقدر لھ في كل یوم من رزق أو طعام أو علف أو  الوظیفةجاء في لسان العرب: " 

ووظف الشيء على نفسھ ووظفھ توظیفا: ألزمھا إیاه، ... وجاء یظفھ  . شراب، وجمعھا الوظائف والوظف
. وجاء في المعجم الوسیط: )10(.... وظف فالن فالنا یظفھ وظفا إذا تبعھ مأخوذ من الوظیف أي یتبعھ

  . )11("والوظیفة المنصب والخدمة المعینة (مو) (ج) وظُف ووظائف"
بیة السابقة لوجدناھا تقوم على معنیین أحدھما: أنّھا إذا تمعنا أصل لفظة الوظیفة في المعاجم العر 

وصف ظاھر لكّل شيء یؤّدي دورا محددا في مجال من المجـاالت. وثانیھما: أّن ذلك الوصف تابعا للشيء 
  الموصوف بحیث كلما توصلنا إلى تحدید خصـائص الشيء عرفنا وظیفتھ. 

اللفظ بمعناه اللّغوي المتردد في المعاجم العربیة  فقد اتّخذ علماء اللّسان ھذا معناھا االصطالحيوأما 
  قدیمھا وحدیثھا وأطلقوه على الدور الّذي یؤدیھ كل عنصر من عناصر الكالم في بنیة ما وفي تركیب ما. 

غة مأخوذة من دّل، یدّل إذا ھدى وقد دلّھ الطریق: َداللة وِداللة، وُدلولة، والفتح ففي اللّ  وأما الداللة
اللة والدَّاللة بالكسر والفتحأعلى،  . وأّما في االصطالح فھي فرع من )12(والجمع أدلة وأدالء، واالسم: الدِّ

فروع علم اللغة یھتم بدراسة المعنى سواء أكان مرتبطا بالمستوى الصوتي، أم المستوى الصرفي، أم 
  المستوى النحوي، أم المستوى المعجمي. 
بحثیة ھو الوظیفة والداللة الصوتیة والصرفیة والنحویة الّتي تؤدیھا والّذي یھمنا نحن في ھذه الورقة ال

  المصّوتات القصیرة (الحركات) الثالث من خالل القراءات األربع الشاذة الزائدة على العشر.
  :الشاذة األربع القراءات في ودالالتھا القصیرة المصوتات وظیفة -3

تتبادل المصوتات القصیرة (الفتحة والكسرة وظیفة المصّوتات القصیرة ودالالتھا الصوتیة:  -أ
والضمة) في ما بینھا في القراءات األربع الشاذة مقارنة بالقراءات المشھورة نتیجة تأثر بعضھا ببعض 

كسرة، ثم تلیھا ال بسبب صفة كل واحدة منھا قوة وضعفا أو خفة وثقال؛ فالفتحة أخف المصوتات وأضعفھا،
الضمة أثقلھا وأقواھا، والعرب في لھجاتھا تؤثر مصوتا على آخر بحسب خصائص نطقھا وتنوع بیئتھا. 
فھذا التبادل أكسبھا وظیفة صوتیة غیر داللیة وفیھا تبقى الكلمة محافظة على داللتھا األصلیة وأخرى داللیة 

  صلیة. یسھم التبادل في إكسابھا داللة تخالف داللتھا األ
فھي وصل الكالم والجنوح إلى الخفة في النطق وسرعة االنتقال غیر الداللیة  الوظیفة الصوتیةأما 

من صامت إلى آخر، حیث ال یمكن لمتكلم العربیة أن ینطق باألصوات العربیة صامتة، وأْن یوصلَھا بغیرھا 
بھذه المصّوتات. بل إّن اللّغةَ في بعضِ  بأداٍء سلٍس سھٍل بعیٍد عن اإلبطاء في الكالم واالستعجال فیھ إالّ 

مباحثھا الصوتیة كاإلّدغام، والمناسبة الصوتیة، والتخّلص من تماثل الحركات، والحذف في حركة البنیة 
الصرفیة واإلتّباع وغیرھا قد تقفز على قوانینھا وقیمھا اللّغویة من أجل الوظیفة الصوتیة الرئیسة للمصّوتات 

ف ألنّھ قائم على "رفض الثقل النطقي، باعتباره علّة أثّرت في اللّغة صوتا وكلمة القصیرة وھي التخفی
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. قال سیبویھ "وزعم )13(وتركیبا تأثیرا واضحا؛ إذا كان الثقل سببا في اللجوء إلى النقیض، وھو الخفة"
وقال أحمد  .)14(ّن الفتحة والكسرة والضًمة زوائد، وھّن یلحقن الحرف لیوصل إلى التكلم بھ... "الخلیل أ

مختار عمر: "ویعتمد كل من العلل والسواكن على اآلخر، فالسواكن تفّضل العلل، والعلل تمّكن أجھزة 
سمع لن -إلى حّد ما  -النطق من االنتقال من وضع ساكن للّذي یلیھ، وأكثر من ھذا فنحن نعتمد على العلل 

وظیفة المصّوتات القصیرة الصوتیة غیر  . كّل ھذه النصوص التراثیة والحدیثة تؤّكد على)15(السواكن
  الداللیة. وأمثلتھا في القراءات األربع الشاذة ما یلي. 

) بكسر الواو. الِوتر). قرأھا الحسن بخالف واألعمش (3(الفجر: َواْلَوْترِ َوالشَّْفعِ قال تعالى:  -
 نُسبت إلى تمیم ونجد وبكر بن وائلأجاز علماء اللغة الكسر في ھذه القراءة كونھا لغة من لغات العرب، فقد 

. وقیل: الفتح: بمعنى الفرد. والكسر: )16(والفتح لغة قریش والحجاز. وقد قیل: المعنى واحد وأسد وقیس،
ویرى ابن جنّي أنھ كثر عن العرب مجيء الفَْعل والفِْعل، والفَعلة . )17(بمعنى: الّذحل والعداوة. قالھا الفارسي

وكسرھا على المعنى الواحد، نحو البَْرز والبِْرز، والنَّْفط والنِّْفط، والَمھنة والِمھنة للخدمة، والفِعلة بفتح الفاء 
من ھنا یمكن القول إن المیل إلى  )18(وغیر ذلك من الكلمات التي تجيء على الفَْعل والفِْعل، والفَعلة والفِعلة

 قراءةھ معیارا یستدل بھ في تجویز ھذه الوأنھ یمكن اتخاذ التخفیف فیالكسر بدال من الفتح سببھ صوتي، 
ذلك ألن الواو من الحروف التي تؤثر الكسرة على غیرھا من الحركات؛ ألنھا مستفلة، والكسرة مستفلة، 

  فاألجدر أن تكون الحركة المستفلة على الحرف المستفل، لیسھل النطق بھما دون جھد عضلي.
). قرأ من األربعة ابن محیصن، 109(المائدة:  اْلغُیُوبِ  َك أَْنَت َعالَّمُ قَالُوا الَ ِعْلَم لَنَا إِنَّ قال تعالى:  -

) بكسر الغین. والباقون بضّمھا. فاختیار الكسر لمناسبتھا الیاء وھي أخف وأشد موافقة الِغیوبواألعمش: (
مجاورة الیاء لمن الضمة لھا. والعرب تستثقل توالي ضمتین مع الیاء فتفر إلى حركة مغایرة للضمة مناسبة 

. قال مكي القیسي:" )19(وھي الكسرة. فقد قالوا في: أبیض بِیض وأصلھا: بُیِض، وفي أعین ِعین وأصلھا ُعیِن
ووجھ القراءة بالكسر أن الكسرة مع الیاء أخّف من الضّمة معھا، فاستثقل ضمة بعدھا یاء مضمومة، والضمة 

 ثقیل، علیھ حركة ثقیلة في جمع، والجمع ثقیل، فكسر األولمع یاء ثقیلة، فاجتمع حركتان ثقیلتان، وحرف 
  . )20(لخفتھ مع الیاء ولتقّرب الحركة من الحرف الذي بعدھا"

َماءِ  َحَرًجاَوَمْن یُِرْد أَْن یُِضلَّھُ یَْجَعْل َصْدَرهُ َضیِّقًا وقال تعالى:  - ُد فِي السَّ عَّ (األنعام:  َكأَنََّما یَصَّ
) بكسر الراء، والحَرج والحِرج معناھما واحد وھو: َحِرًجا). قرأ من األربعة الحسن وابن محیصن (25

الضیق والكراھة. والكسر ھاھنا تجیزه اللغة ولھ نظیره في كالم العرب نحو قولھم: الوَحد والوِحد والفَرد 
من توالي ثالثة مقاطع ركیزة كّل واحد منھا الفتحة  . وأن الكسر سببھ الفرار)21(والفِرد والدَّنَف والدَّنِف

  القصیرة، وھو مما تكرھھ العرب، فلجأ إلى المخالفة بین المصوتات. 
) ِھْیتَ ). قرأھا من األربعة ابن محیصن واألعمش (23(یوسف:  لَكَ  ِھیتَ َوقَالَْت وقال تعالى:  -

: َھْیُت لك، اء اللغة في ھذه الكلمة عدة لغاتبكسر الھاء وفتح التاء وضمھا: على زنة: ِغیض. ذكر علم
والفتح والكسر لغتان. واختیار األربعة الكسر سببھ ، وكلھا بمعنى واحد. وِھیَت لك، وھَْیُت لك، وھَْیِت لك

، وھو األقرب )22(الفرار إلى التخفیف وتحقیق مبدأ السھولة، وھذا ما لّمح إلیھ المفسرون وعلماء القراءات
  غیر عربیة فتالعبت بھا العرب، وكسروا الھاء ألن الكسرة تُناسب الیاء صفة ومخرجا.كون الكلمة 

ْنھُ وقال تعالى:  - ُرھُم َربُّھُْم بَِرْحَمٍة مِّ ). قرأھا األعمش والحسن 21(التوبة: َوِرْضوانٍ یُبَشِّ
لُطان ب) بضم الراء والضاد على اإلتباع، وقد وجد ذلك في لسان تمیم وقیس وبكر. ُرُضوان( ضم قالوا: السُّ

 الصوتیة الظاھرة ھذه حدوث علة )24(القرآنیة والقراءات العربیة علماء أرجع .)23السین والالم وھو لغة (
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 عن إما التقریب ھذا ویكون بعض، من بعضھا األصوات بتقریب وذلك كالمھا؛ في العرب سنن إلى
 من وعن بذلك فیحدث المتقدم، على المتأخر الحرف تغلیب وإما المتأخر، على األول الحرف تغلیب طریق

   اللغوي. االستعمال في والخفة الصوتي، التجانس
 لصوتيا التركیب في معینة داللة لھا صوتیة وحدات المصّوتات فإنّ  الداللیة الصوتیة الوظیفة وأما

 مثل امثلھ تغییرھا وفي المعني في یؤثر القصیرة المصوتات بین واالستبدال منھ. أساسي جزء ألنّھا
 آللة لمیما بكسر (ِمفتح) یقولون كانوا حیث لغیرھم، لیس ما ذلك في للعرب وكان الحروف. بین االستبدال

 القص، فیھ ونیك الذي للموضع وبفتحھا بھا یقص التي لآللة المیم بكسر و(ِمقص) لموضعھ، وبكسرھا الفتح
 لنا ضرب وقد .)25(اللّبن ذوات فیھ یحتلب الذي للمكان وبفتحھا بھ یحلب الذي للقدح المیم بكسر و(ِمحلب)

 (المثلث) كتابھ في ھـ)206 (تــ: لقطرب وقبلھ الكالم)، بمثلث اإلعالم( كتابھ في ھـ)672(تـــ: مالك ابن
 والعین. الفاء حركتي الختالف تبعاً  تختلف أنھا إال وترتیبھا حروفھا وعدد البنیة في المتفقة للكلمات أمثلة
   الشاذة: األربعة القراءات في ذلك أمثلة من جاء ومما

 بكسر )نَِعم( األعمش: قرأ .)44 األعراف:( نََعمْ  قَالُوا َحقًّا َربُُّكمْ  َوَعدَ  َما َوَجْدتُمْ  فَھَلْ  تعالى: قال -
 )نَعمو( واب،ج ھو الذي )نِعم( بین التفریق ھو الكسر في الوجھ أنّ  القیسي مكي رأى بفتحھا. والباقون العین،

 .)26(ِعم)قل:(نَ  وقال: الجواب، في بالفتح (نَعم) إنكار عمر عن ُروي أنھ ذكر ثم والغنم. والبقر اإلبل ھي التي
 على یدلّ  يالّذ معناھا من الكلمة وداللة وظیفة في أثر العین الصامت على والكسرة الفتحة بین االستبدال إنّ 

   والغنم. والبقر لإلبل الّتي الجواب
 بین ییزالتم في بارز دورٌ  القصیرة للمصّوتات الصرفیة: ودالالتھا القصیرة المصوتات وظیفة -ب
ق ،)الصوامت(الحروف حیث من صورتھا تتفق التى األبنیة تنوع خالل من وداللتھا الصرفیة الوظیفة  وتُفَرَّ

 سیظھر ما وھذا .الكلمة أصل من الثاني أو األول الصامت على أكانت سواء القصیرة المصّوتات معانیھا بین
   آخر. مصّوت مكان مصّوت باستبدال الواحدة للكلمة الشاذة األربع القراءات تنوع خالل من

 البصري الحسن قرأ .)24 البقرة:( َوالِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَھا الَّتِّي النَّارَ  فَاتَّقُوا تعالى: قال -
 على مھابض )الُوقودو( الحطب، (فَعول): على الواو بفتح )الَوقودو( بفتحھا. والباقون الواو، بضم )ُوقوُدھا(

 بالضمو الماء، وبالفتح بضمھا، )الُوضوءو( الواو بفتح )لَوضوء(ا ذلك ومثل المصدر، وھو اإلّتقاد (فُعول):
 " ولك:ق وذلك العرب عن ُسمع أنّھ غیر للقیاس مخالفة الفاء بضم (فُعول) صیغة أن سیبویھ رأى .)27(الفعل

 وقبلھ عالیاً، وقوداً  النار وقدت :یقول من العرب من وسمعنا .ولوعا بھ وأولعت حسناً، وضوءاً  توضأت
 مختلفة تجيء أشیاء فھذه ....مفتوح فھذا لقبوالً، فالن على إن :وتقول .الحطب :والوقود .أكثر والوقود قبوالً،

 .)28(تطرد" وال
 وابن البصري، الحسن قرأ: .)90الكھف:( الشَّْمسِ  َمْطِلعَ  بَلَغَ  إَِذا َحتَّيٰٓ  تعالى: وقال -

 المقصودف بالكسر جاء فما (َمْفِعل). زنة على بكسرھا والباقون (َمْفَعل). زنة على الالم بفتح )َمْطلَعَ محیصن:(
 غاتل من كثیر في ماتت لغة كانت وإن یقع لم أم فیھ وقع سواء للفعل المخصص الموضع أو الزمان بھ

   .)29(مكان اسم أو میمي، مصدر وھو أقوى، وھو والقیاس األصل فعلى بالفتح جاء وما العرب.
 بنیةاأل في الكلمات عین أو فاء على وقع الّذيو والضمة والكسرة الفتحة بین التبادل أن نالحظ 

 كان ماوإنّ  اعتباطاً  المفسرین مذاھب حسب یكن لم الجمھور بقراءة بقیاسھا األربعة قراءة خالل من السابقة
 لھا. والداللیة الصرفیة الوظیفة تحدید في كبیر دور لھ
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 على ةللدالل القصیرة المصوتات النحاة استعار النحویة: ودالالتھا القصیرة المصوتات وظیفة -ج 
 قصیرةال المصوتات ألنّ  المعاني عن واإلبانة اإلعراب وھي علیھا، التي الكلمة آخر في تؤدیھا نحویة وظیفة

 األخیر، امتالص على یثبت ما فمنھا الكلمات، معاني بین للتفریق الصوامت على تقع أصوات العرب لغة في
 وسواءً  عرابًا،إ فیكون الجملة في النحویة الكلمة وظیفة بتبدل ویتبدل اآلخر یلحق ما ومنھا بناء، حركة فیكون
 تغنینا جازاإلی من رائع ضرب المعاني بین بھا التفرقة ھذه فإن اإلعراب أو للبناء القصیرة المصوتات كانت

 الحركات أن یدركوا أن العربیة لعلماء یأن "ألم :بشر كمال یقول .)30(الكلمات" من عدد عن الواحدة الكلمة في
 دلیل ھو اإلعراب ؟ اإلعراب بھا ونُعني العربیة، خواص من خاصة أھم ضبط في حاسم دور لھا القصار
 اُختصت عالمات) (ال أصواتاً  بوصفھا الحركات ھو الضبط لھذا الفاعل والعنصر خطئھ. أو الكالم صحة

 الحركات مع الوقوف إلى دافعا كلھ ذلك كان أما الصامتة. األصوات دون األھمیة، البالغة الوظیفة بھذه
 لنا لمس وھكذا حالھا، على المشكلة بقیت وھكذا اللغة؟... في ووظائفھا أھمیتھا تعدل متأنیة وقفة القصار
   وتيالص النظام في لموقعھا الُمناسب االھتمام القصار الحركات إلى یوجھوا لم اللغویین قُدامى أن من زعمنا
   .)31(النظام" تشكیل في األھمیة البالغة ولوظائفھا للغة،

 استمدت قد القدیم العربي اللغوي التركیب في القصیرة اإلعرابیة المصّوتات إنّ  القول: یمكننا ھنا من 
 معانیھا بیصی بما مرتبط الكلمات أواخر فتبدیل المعاني، بین الفارق ھو الذي اإلعراب حقیقة من وظیفتھا

 المعاني، تعتورھا كانت لّما األسماء إنّ " قولھ: في القدماء من وھو الزجاجي إلیھ ذھب ما وھذا تبدیالت، من
 كانت لب المعاني ھذه على أدلة وأبنیتھا صورھا في تكن ولم إلیھا، ومضافًا مضافًة أو ومفعوال فاعلًة فتكون

 ھي اإلعرابیة الحركة وظیفة تكون وبھذا ،)32(المعاني" ھذه عن تنبئ فیھا اإلعراب حركات جعلت مشتركة
 قََرْأتَ  ِكتَابٍ  مْ كَ  قولك: في (كتاب) وفتحة كسرة بین التفریق نحو الوظیفیة الناحیة من األسماء بین الفصل

 ھي لفكرةا وھذه السیاق، داخل تكون لما الداللیة الناحیة من للكلمات المعاني توجیھ وبین قََراَْت؟، ِكتَابًا وَكمْ 
 یمكننا ھاوتنوعات اإلعرابیة القصیرة بالمصوتات ألنّھ القرآنیة، القراءات تنوع خالل من عندھا سنقف التي

 القراءات يف األمثلة ومن معانیھا. داللة وتحدید القّراء، بین فیھا المختلف القرآنیة النصوص فھم إلى الوصول
  یلي: ما المسألة ھذه توضح التي الشاذة األبع

لنَّاسِ  َوِمنَ  تعالى: قال - ْلَحیَٰوةِ  فِے قَْولُھُۥ یُّْعِجبُكَ  َمنْ  اَ۟ ْن۪یا اِ۟ لدُّ َ  َویُْشِھدُ  اِ۟ َّ
 أََلدُّ  َوھُوَ  قَْلبِھِۦ فِے َما َعلَيٰ  ُهللا۟

ْلِخَصامِ  ُ۟ ُ) َویَْشِھدُ ( محیصن: ابن قرأ .)204البقرة:( ا  ضمب والجمھور (هللا)، ھاء ورفع الفعل، یاء بفتح هللاَّ
 ولھ:ق دلیلھ قال. ما خالف منھ یعلم وهللا قولھ، یعجبك والمعنى: " القرطبي: قال الھاء. ونصب الفعل یاء
 ُ فِقِینَ  إِنَّ  یَْشھَدُ  َوهللاَّ ْلُمنَٰ ِذبُونَۖ  اَ۟  التزام نفسھ على قوى ألنّھ الذّم؛ في أبلغ الجماعة وقراءة ...) 1المنافقون:( لََكٰ

 ذمّ  في الرفع من أبلغ (هللا) ھاء على النصب حركة فجعل .)33(خالفھ" باطنھ من ظھر ثم الحسن، الكالم
 تغییر إلى ؤديت بتبادلھا الحركات أنّ  لنا یتبین ھنا من أخرى. أشیاء ویبطنون شیئا یقولون الّذین المنافقین

  اللبس. وإزالة إبالغ من تؤّدیھ ما حیث من وأخرى حركة بین تفاضل یوجد أنّھ غیر المعنى
للَّھُمَّ  قَالُواْ  إِذْ  تعالى: وقال - َذا َكانَ  إِن اُ۟ ْلَحقَّ  ھُوَ  ھَٰ نَ  ِحَجاَرةٗ  َعلَْینَا فَأَْمِطرْ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  اَ۟ َمآءِ  مِّ لسَّ  اَ۟

   نصبھ.ب والجمھور مبتدأ، الفصل(ھو) ضمیر بجعل بالرفع )الحقُّ ( علي بن وزید األعمش، قرأ .)32األنفال:(
 ماو مبتدأ اسم بمنزلة الباب ھذا في وأخواتھا (ھو) العرب من كثیر ناس جعل وقد سیبویھ:" قال 

  .)34(منك" خیرٌ  ھو زیداً  أظن یقول: كان رؤبة أن بلغنا أنھ ذلك فمن علیھ... مبني بعده
  :)35(یقول الذي شعري ببیت مستدال ذلك یجیز الكسائي وكان 

  األول البديءُ  ھو كان والشیبُ  الفتى على الرجیع ھو الشبابَ  لیتَ 
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   االسم. على (كان) في والرفع بالعماد، (لیت) في النصب فأجاز 
 داعما جعلتھا وإن بــ(ھو). الحق رفعت اسما (ھو) جعلت إن بقولھ:" والنّصب الّرفع الفّراء أجاز كما

 إلیھ ذھب نفسھ والمعنى .)36(وأخواتھا وأظنّ  كان، أخوات في فافعل وكذلك (الحق). نصبت الصلة بمنزلة
  تمیم. بني إلى وعزاھا األخفش
ِحَدةً  تَْعِدلُواْ  أَالَّ  ِخْفتُمٓۥُ  فَإِنْ  تعالى: وقال - نُُكمْۖ  َملََكتَ  َما اَوْ  فََوٰ  واألعمش، الحسن قرأ .)3 النساء:( اَیَْمٰ

 حركتي بین التبادل المفسرین من وغیرھما )37(والزمخشري الفراء أجاز بنصبھا. والباقون بالرفع، )َواِحَدةٌ (
 ومسوغ مضمر، خبره مبتدأ (واحدة) أن: على قّدروا وكلھم الجمھور، وقراءة القراءة ھذه في والضم الفتح

  الجزاء. (فاء) على اعتمادھا بالنكرة االبتداء
 المنكوحةف أو واحدةٌ، فحسبُُكم أو واحدةٌ، فالمْقنَعُ  تقدیره: مضمر، والمبتدأ الخبر على ُرفِعتْ  أنھا وقیل

  واحدةٌ. فَكفَتْ  تقدیره: محذوف، لفعل الفاعلیة على الرفع وقیل واحدةٌ،
ةِ  ُذو تعالى: وقال - ْلقُوَّ ْلَمتِینُۖ  اُ۟    الجوار. على حمال النون بخفض )المتینِ ( األعمش: قرأ .)58 الذاریات:( اِ۟

 ولھم:ق على إیاه، لجوارھا القوة لفظ على جاء أنھ إال للرّزاق، وصفا الرفع أراد "یكون جني: ابن قال
 أشدّ  النكرة أن وذلك المعرفة، في منھ أسھل فیھ ما على النكرة في ھذا أنّ  وعلى خرٍب، ضبٍّ  جحرُ  ھذا

 اجةح لقوة خربٍ  ضبٍّ  جحرُ  ھذا فیجوز: إلیھا، باألقرب تشبّثت إلیھ حاجتھا قوة فبقدر الصفة، إلى حاجة
 منھا قربُ ی بما التشّبث یسوغ ال ذلك فبقدر الصفة، إلى حاجتھا فتقل المعرفة، فأما الصفة، إلى النكرة

  الجطیئة: قول یشبھ التبادل وھذا .)38(عنھا" األمر غالب الستغنائھا
  بَسيِّ  لَُكمْ  لَْیسَ  النَّابِ  ھَُموزِ  َوادٍ  بَْطنِ  َوِحیَّةَ  َوإِیَّاُكمْ 

 القراءة ھذه في یھمنا فالّذي ل:(حیة). نعت ألنھ النصب؛ حقھ وكان واد) (بطن لمجاورتھ جّر(ھموز) حیث
  للكلمة. والنحویة الوظیفیة الداللة تحدید إلى أّدى والضمة الفتحة بین وقع الّذي التبدیل أنّ 

 )رافعةً  خافضةً ( بنصب والیزیدي البصري، الحسن قرأ .)3: الواقعة( َرافَِعةٌ  َخافَِضةٌ  :تعالى وقال -
 عةً راف النار إلى لقوم خافضةً  وقعت ومعناه: (الواقعة)، الفاعل من أو (كاذبة)، في الضمیر من الحال على

   نحویة. وداللة وظیفة لھا القراءة ھذه في القصیرة المصوتات فتبادل الجنة. إلى آلخرین
 في مةوالض والكسرة الفتحة القصیرة المصوتات بین التبادل أن السابقة القراءات خالل من الحظنا

 ویةالنح الوظائف تحدید على ساعدت النحوي المستوى على العشر على الزائدة الشاذة األربع القراءات
 االسمیة. الجملة أم الفعلیة الجملة مستوى على أكان سواء فیھا المختلف الكلمات وداللة

  خاتمة:
 من النحویةو والصرفیة الصوتیة الوظیفیة دالالتھا وبین القصیرة المصوتات بین وثیقة عالقات ھناك - 

  أخرى. جھة من المعاني على دالالتھا وبین جھة
  المعنى. تغییر خالل ومن الكالم وصل خالل من صوتیة داللة القصیرة المصوتات تؤدي - 
 بنیة تحدید يف سیؤثر ذلك فإنّ  عینھا أو الكلمة فاء مستوى على بینھا فیما القصیرة المصوتات تبادلت إذا - 

  أخرى. جھة من معانیھا وتغییر جھة من الكلمة
 وفي یفیة،الوظ الداللة تحدید في مھما دورا الكلمات أواخر في العربیة اللّغة في القصیرة المصوتات تلعب - 

  بینھا. والتفریق الجمل حدود تحدید على تعین أنھا كما النحویة. المعاني بین التفریق
  وظائفھا. تنوعو داللتھا توسع في األربعة القراء أداءات في القصیرة المصوتات تنوع قوة تكمن -
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  والمراجع: المصادر قائمة
  ورش. بروایة الكریم القرآن

   م.1979 ،5ط: القاھرة، مصریة، األنجلو مكتبة اللغویة، األصوات أنیس، إبراھیم -1
 سوریا، دمشق، القلم، دار الخراط، محمد أحمد تح: المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر ھـ)،756الحلبي(تـ: السمین أحمد -2

  ط).-(د
  م.1996 ،1ط: اللبنانیة، المصریة الدار العربي، النحو في التخفیف ظاھرة عفیفي أحمد -3
 ،1ط: لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار بسج، حسن أحمد السید تح: اللغة، فقھ في الصاحبي ھـ)،395فارس(تـ: بن أحمد -4

  م.1997 ھـ،1418
  م.1996 ط: القاھرة، الكتب، عالم اللغوي، الصوت دراسة عمر، مختار أحمد -5
 ،1ط: لبنان، بیروت، الكتب، عالم عزوز، أحمد السید محمد تح: الشواذ، القراءات إعراب ھـ)،616العكبري(تـ: البقاء أبو -6

  م.1996 ھـ،1417
 الفكر دار الناشر، تح: القرآن، جمیع في والقراءات اإلھراب وجوه من الرحمن بھ من ما ھـ)،إمالء616العكبري(تـ: البقاء أبو -7

  م.1993 ھـ،1414 لبنان، بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة
 للدراسات البحوث دار فّجال، یوسف محمود تح: ، وجدلھ، النحو أصول في االقتراح ھـ)،911السیوطي(تــ: الدین جالل -8

  م.2003 ھـ،1423 ،2ط: المتحدة، العربیة اإلمارات دبي، اإلسالمیة
  ط).-(د لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار النحو، في والنظائر ألشباها ھـ)،911السیوطي(تــ: الدین جالل -9

  ت).-(د لبنان، بیروت، صادر، دار ، العرب، لسان ھـ)،711منظور(تــ: بن الدین جمال -10
  م.1990 ھـ،1،1411ط: القاھرة، الخانجي، مكتبة قراعة، محمود ھدى تح: ، القرآن، معاني ھـ)215 (تـ: األخفش الحسن أبو -11
 المبارك محمد - - م.1985 ،2ط: القاھرة، الخانجي، مكتبة اللغوي، البحث ومناھج اللغة علم إلى المدخل التواب، عبد رمضان -12

  ت).-(د سوریة، دمشق، جامعة مطبوعات اللغة، فقھ
  م.1983 ،3ط: لبنان، بیروت، الكتب، عالم تح: القرآن، معاني ھـ)،207الفراء(تـ: زكریا أبو -13
  م.1980 ط)، -(د بیروت، الرسالة، مؤسسة العربیة، للبنیة الصوتي المنھج شاھین، الصبور عبد -14
  م.2006 ھـ،1424 ،1ط: القاھرة، السالم، دار ، العرب، لغة من وتوجیھھا الشاذة القراءات قاضي، الفتاح عبد -15
 ھـ،1421 ،1ط: األردن، عمان، عمار، دار قدور، غانم تح: ، التجوید في الموضح ھـ)،671القرطبي(تـ: محمد بن الوھاب عبد -16

  م.2000
 الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد بن هللا عبد تح: ، القرآن، ألحكام الجامع ھـ)،671(تـ: القرطبي محمد بن الوھاب عبد -17

  م.2006 ھـ، 1427 ،1ط: ، لبنان بیروت،
 والتوزیع، والنشر للطباعة قباء دار عیسى، شحاتة عیسى تح: ، القرآن، معاني ھـ)189(تـ: الكسائي حمزة بن علي -18

  م.1998القاھرة،
 ،2ط: بالریاض، الرفاعي ودار بالقاھر، الخاجي كتبة ھارون،م السالم عبد تح: الكتاب، ھـ)،180سیبویھ(تـ: عثمان بن عمرو -19

  م.1982 ھـ،1402
 ت،بیرو للتراث، المأمون دار جویجاتي، وبشیر قھوجي الدین بدر تح: السبعة، للقراء )،الحجة ھـ377تـ: ( الفارسي علي أبو -20

  م.1984 ھـ،1404 ،1ط:
 ھـ،1427 ،1:ط لبنان، بیروت، للموسوعات، العربیة الدار العربیة، الجزیرة في وأثرھا تمیم قبیلة لھجة المطلبي، فاضل غالب -21

  م.2007
 لبنان، ،بیروت العلمیة، الكتب دار إسماعیل، حسن محمد تح: اإلعراب، صناعة سر ھـ)،392 (تـ: جني بن عثمان الفتح أبو -22

  م.1971
  ت).-،(د3ج: القاھرة، المصریة، الكتب دار النجار، علي محمد تح: الخصائص، ھـ)،392 (تـ: جني بن عثمان الفتح أبو -23
 لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار إسماعیل، حسن محمد تح: اإلعراب، صناعة سر ھـ)،392 (تـ: جني بن عثمان الفتح أبو -24

1971.  
 عطا، القادر عبد محمد ،تح: عنھا، واإلیضاح القراءات شواذ وجوه تبیین في المحتسب ھـ)،392 (تـ: جني بن عثمان الفتح أبو -25

  م.1998 ھـ،1419 ،1ط: لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار
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  م.1979 ھـ،1399 ،3ط: بیروت، النفائس، دار المبارك، مازن تح: النحو، علل في اإلیضاح ھـ)340الزجاجي(تـ: القاسم أبو -26
 ھـ،1397 ،2ط: القاھرة، المصحف، دار عامر، مرسي محمد تح: الكشاف، تفسیر ھـ)،538(تـ: الزمخشري القاسم أبو -27

   م.1977
 العلمیة، الكتب دار عوض، محمد وعلي الموجود، عبد أحمد عادل تح: النحو، في الفكر نتاج ھـ)،581 (تــ: السھیلي القاسم أبو -28

  م.1992 ھـ،1412 ،1ط: بیروت،
  .1998 القاھرة، والنشر، للطباعة غریب دار اللغة، علم في دراسات بشر، كمال -29
   م.1979 ،5ط: مصر، المعارف، دار (األصوات)، العام اللغة علم بشر كمال -30
  ھـ.1383 سوریا، دمشق، الفكر، دار لغوي، وعي نحو المبارك، مازن -31
  ت).-(د 3ط: بیروت، الشرق، دار مكتبة اللغة، فقھ في الوجیز األنطاكي، محمد -32
  م.2002 ، ھـ1425 ،4ط: الدولیة، الشروق مكتبة الوسیط، مجالمع بالقاھرة، العربیة اللغة معجم -33
 بالكت دار محمد، الشافي عبد السالم عبد تح: ، العزیز، الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر ھـ)546(تـ: عطیة بن محمد أبو -34

  م.2001 ھـ،1422 ،1ط: بیروت، العلمیة،
  م.2002 ، ھـ1425 ،4ط: الدولیة، الشروق مكتبة الوسیط، مجالمع بالقاھرة، العربیة اللغة معجم -35
 رمضان، الدین محي تح: وحججھا، وعللھا السبع القراءات وجوه عن الكشف ھـ)،437القیسي(تــ: طالب أبي بن مكي -36

  م.1974 ھـ،1394ط: بدمشق العربیة اللغة مجمع مطبوعات
 عمار، دار فرحات، حسن أحمد تح: ، التالوة لفظ وتحقیق القراءة لتجوید الرعایة ھـ)،437القیسي(تــ: طالب أبي بن مكي -37

  م.1996 ،3 ط: ، الكویت
 نوادر من القوزي، حمد بن وعوض درویش، مصطفى عید تح: القراءات، معاني ھـ)،370األزھري(تـ: محمد منصور أبو -38

  م.1991 ھـ،1412 ،1ط: القاھرة، األزھر، جامعة المخطوطات،
 للطباعة العربي الكتاب دار خشبة، الملك عبد غطاس تح: الكبیر، الموسیقى كتاب ھـ)،339(تــ: الفارابي محمد نصر أبو -39

  ط).-(د القاھرة، والنشر،
 :الھوامش

  .201، ص:1998كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة،  - 1
ھـ)، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة، تح: أحمد حسن فرحات، دار عمار، الكویت، 437مكي بن أبي طالب القیسي(تــ: - 2

  .102، 101م.، ص ص: 1996، 3ط: 
  .605ص:  م1979، 5كمال بشر، علم اللغة العام (األصوات)، دار المعارف، مصر، ط: ینظر: - 3
ھـ)، االقتراح في أصول النحو وجدلھ، تح: محمود یوسف فّجال، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة 911جالل الدین السیوطي(تــ: - 4

  .420، ص:1م، ج:2003ھـ، 1423، 2دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، ط:
، 1971ھـ)، سر صناعة اإلعراب، تح: محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 392(تـ:  أبو الفتح عثمان بن جني - 5

  .23، ص1ج
ھـ)، كتاب الموسیقى الكبیر، تح: غطاس عبد الملك خشبة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 339أبو نصر محمد الفارابي(تــ: - 6

  .1072ط)، ص:-دالقاھرة، (
ھـ، 1421، 1ھـ)، الموضح في التجوید، تح: غانم قدور، دار عمار، عمان، األردن، ط:671ینظر: عبد الوھاب بن محمد القرطبي(تـ: - 7

  .98-97م.، ص ص:2000
  .43، ص:  م1980ط)،  -عبد الصبور شاھین، المنھج الصوتي للبنیة العربیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، (دینظر:  - 8
  .84ھـ، ص: 1383مازن المبارك، نحو وعي لغوي، دار الفكر، دمشق، سوریا،  - 9

  ت)، مادة (وظف). -ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، (د711جمال الدین بن منظور(تــ: - 10
  (وظف). م، مادة2002ھـ، 1425، 4الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط: المعجممعجم اللغة العربیة بالقاھرة،  - 11
  ابن منظور، لسان العرب، مادة (دلل). - 12
  .15م، ص: 1996، 1أحمد عفیفي ظاھرة التخفیف في النحو العربي، الدار المصریة اللبنانیة، ط: - 13
، 2مكتبة الخاجي بالقاھر، ودار الرفاعي بالریاض، ط: ھـ)، الكتاب، تح: عبد السالم ھارون،180عمرو بن عثمان سیبویھ(تـ: - 14

  .242، 241، ص: 4م، ج:1982ھـ، 1402
  .36م، ص:1996أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاھرة، ط:  - 15
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  سیاق النص بین التأویل والقصدیة في مقاربة النص القرآني
  "في ظالل القرآن لسید قطب أنموذجا"

  

Le contexte du texte entre l’interprétation et intention 
Dans l’approche du texte coranique 

Fi dhilal  al Qur’an à  sayyed Qutb, modèle 

  

  بھلول شعباند/ 
  سعیدةكلیة اآلداب واللغات والفنون جامعة الدكتور موالي الطاھر 

chaabanedahabi@gmail.com  
  

  06/01/2022 :القبول تاریخ   26/07/2020 اإلرسال: تاریخ
  

  :الملخص
ترجمة مدلوالت النص القرآني قراءة وتأویال، ویأتي یمثل السیاق أحد الفضاءات التي اعتمدھا المؤلف في 

ل ئاھ وواقعھ، وھو في حركة زمانیة یسفي مقدمة تلك السیاقات سیاق القارئ المعاصر، ذلك الذي ینفتح على عالم
عرض یفیھا النص القرآني عن حاضره ومستقبلھ، ویعالج مشكالت الحضارة والفكر والصراع بین األنا واآلخر، و

َدة. كل المنظو   مات في ظل السیاقات الُمتََجدِّ
  ؛إنتاج ؛الخطاب؛ التواصل؛ القصدیة ؛النص ؛المتلقي؛ : السیاقالكلمات المفتاحیة 

Résumé 
Le contexte représente l’un des espaces adoptés par l’auteur pour la traduction des multiples 

significations du texte coranique et de ses différentes interprétations. Au premier plan de ces 
contextes se place celui du lecteur contemporain qui est confronté à de nouvelles réalités que 
lui imposant les conjonctures d’un monde nouveau. Ce dernier est dans une dimension spatio-
temporelle d’où il interroge le texte coranique sur son présent et son futur tout en se penchant 
sur des sujets susceptibles d’apporter des réponses et des solutions à des problèmes d’actualité 
en rapport à la civilisation, à la pensée et à la lutte existentielle entre l’égo et l’autre et ceci en 
exposant les différentes théories et approches élaborées à l’ombre de ces nouvelle 
contextualisations conjoncturelles. 
Les mots clés : contexte; récepteur; texte; intentionnel; communication ; discours;  Production. 

  المقدمة: 
أنھا تتعرض إلحدى القراءات المعاصرة للنص القرآني، تلك التي  إن الھدف من ھذه الورقة البحثیة

حاول على أساسھا صاحب الظالل سید قطب مقاربة الكتاب المعجز باستثمار ثقافتھ الواسعة، وبتوسل 
المناھج العلمیة واألدبیة والنقدیة، باإلضافة إلى فعل المثاقفة لتحقیق ذلك الطموح الذي ارتسمت معالمھ، 

وطھ في مرحلة النضج الفكري والھدى الرباني، وھو یتوجھ بخطاب اإلھداء إلى الخاصة واتضحت خط
والعامة من القّراء معا، فیؤسس من خاللھ عقدا قرائیا، ومیثاقا دراسیا مع كتاب هللا أوال، ومع القّراء ثانیا؛ 

تیل، فعسى قد فاتھ جمال التر" إلیك یا أماه. ثمرة توجیھك الطویل، لطفلك الصغیر، ولفتاك الكبیر. ولئن كان 
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الذي یمثل عتبة -، إذ یجتمع في ھذا اإلھداء 1أال یكون قد فاتھ جمال التأویل. وهللا یرعاك عنده ویرعاه"
فعال التأویل والقصدیة الجمالیة، ومن ھنا تطرح مسألة التأویل؛ بنیة ومنھاجا قرائیا وسیاقا -مناصیھ ھامة 

لنص القرآني، وفي نفس الوقت یؤسس للمقصدیة الفنیة بجمال االستجابة تأطیریا عند المؤلف، وھو یتلقى ا
  واألثر، وجمال القراءة بین سلطة النص وسلطة القارئ، ومواقع الحدود ومواطن االنفتاح وجمالیات التلقي.

لتكشف عن اآللیات التي استخدمھا ھذا المؤلف في مقاربتھ بأبعادھا الظاللیة  أما فكرة المقال جاءت  
، ولذلك فقد أصبح السیاق بكل أشكالھ وصوره -كما وصفھا ھو نفسھ –اإلیحائیة بتوسل الترجمة الداللیة و

وفضاءاتھ مدخال لھذه القراءة، وحقال مناسبا إلنتاج المعنى باإلضافة إلى المداخل التي انفتحت لھذا القارئ 
معاصر، وذلك بسلوك المداخل األدبیة األدیب لتمكین القراء من إدراك مقاصد النص القرآني في السیاق ال

  والجمالیة والفنیة والفكریة والعلمیة. 
حدود االنفتاح واالنغالق، والمناطق المحدودة والممتدة أثناء  ي ھذا المقال لیقف على إشكالیةتیأ

عملیات التأویل بین سلطة النص وسلطة القارئ في ظالل القرآن، وما أثر ذلك على استراتیجیات التلقي 
الجدیدة التي أثارھا المؤلف، وھو یجمع في ترجمتھ الظاللیة استھداف تجدید سیاقات التلقي في ظل حركة 

 .لحاضرةاإلنسان ا
في أنھ یقوم بعرض بعض النصوص التي تجّسد القراءة السیاقیة بمقاصدھا  تكمن أھمیة ھذا البحث

الجمالیة وبأبعادھا التأثیریة، والذھاب بھا نحو كشف حركة اإلنسان المعاصر في معركتھ مع األخر، فھي 
َؤلَِّف الضخم ((في ظالل تطرح إشكالیة وعي المسلم بحاضره، والكشف عن مقصدیة الكتابة في ھذا المُ 

تستھدف تجدید قناة التلقي، واإلحساس بالقرآن  -في كل الصفحات -القرآن)) الذي كانت مقصدیة صاحبھ
الكریم كما تلقاه األولون، كما أّن البحث یطرح قضیة مركزیة حول انفتاح النص وانغالقھ، أي بین سلطة 

ي تحت أثر الغایات الكبرى التي تصنع إنسانا یكون في القارئ وسلطة النص، ثم االنصراف بالمنھج القرائ
فقائم على الوصف وتحلیل المقوالت الظاللیة لسانیا  أما منھج الدراسةمستوى االستجابة والفاعلیة واألثر. 

   وخطابیا وأدبیا وفنیا ونقدیا.
  المقاربة السیاقیة: وسائلھا وإجراءاتھا:-1

وبفكره االستراتیجي، وبمنھجھ القرائي أن ھناك حلقة مفقودة في لقد أدرك سید قطب بحسھ الواقعي، 
العملیة التواصلیة بین القارئ والنص، ذلك أنھ قد ركن في الوعي المتلقي أن القرآن نص قد أنزل في فترة 
تاریخیة معینة، لھا أسبابھا ولھا متلقیھا، وقد صارت تسیطر علیھ ھذه الفكرة التاریخیة، بل توجھ فكره 

كھ وتَْبنِي نظرتھ لألشیاء، وحسب الدارس فإّن األمة قد أصبحت في حاجة إلى إعادة ھذه العملیة وسلو
التواصلیة برمجة وتركیبا صحیحین، تبدأ فیھا االنطالقة كما بدأت في تلك الفترة، ولذلك فقد أصبحت األمة 

 ال نصا ماضیا، ومن ھذا في حاجة إلى برمجتھا على أّن النص القرآني، ھو نص اإلنسان حاضرا ومستقبال
ُد العملیة التواصلیة التي تتم باستشعار أركانھا األساسیة مرسل (متكلم) ومتلق (مستقبل)  المبدأ تَتََجدَّ

  وموضوع یمثل الحدث النصي، ومقام ھو مكان الحدث التواصلي وزمانھ.
ن ھذه جدید سیاق التلقي، ألیرى المؤلف أّن الفاعلیة ال تتم إال باختراق الحاجز المكاني والزماني وبت

العملیة ھي التي یثمر من خاللھا تفعیل النص بوضع المتلقي في سیاقات جدیدة إلنتاج دالالت مناسبة 
للمقامات المحتملة، ولھذا أصبح من الضروري تجدید عالقة المتلقي بالنص وقائلھ، والعودة بھا إلى 

ان یرّدد ة، وبذلك قد تتباین فھومھم وتأویالتھم، وكثیرا ما كاالستعداد والحیویة، وتبقى سیاقات المتلقین مختلف
سید قطب أن قراءاتھ الثانیة قد تختلف عن األولى، بل أكثر من ذلك أنھ دعا القّراء للمجاھدة القرائیة ذات 
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الخصائص العاطفیة والمعرفیة لیتمكنوا من تجدید صلتھم بالقرآن وتوثیق التواصل بھ، وأن یتركوا ھذه 
ل ألنھا لیست نھائیة، إذ جاء في تقدیمھ لسورة الرعد، "وإنني ألھیب بقّراء ھذه الظالل، أالّ تكون ھي الظال

ھدفھم من الكتاب، إنما یقرؤونھا لیدنوا من القرآن ذاتھ، ثم لیتناولوه عند ذلك في حقیقتھ، ویطرحوا عنھم 
ھا على تحقیق مدلوالتھ، وعلى خوض ھذه الظالل، وھم لن یتناولوه في حقیقتھ إال إذا وقفوا حیاتھم كل

  .2المعركة مع الجاھلیة باسمھ وتحت رایتھ"
یدفع المؤلف قّراء الظالل إلى معایشة سیاق الخطاب بداللة الحاضر، وبالتلقي المباشر في ظل الواقع 

ل الذي یحقیقة الفارق بین جیلنا الذي نعیش فیھ، والج-بعمق-الراھن بحركتھ المتجّددة، " وإنني ألدرك اآلن
تلقى مباشرة ھذا القرآن. لقد كانوا یَُخاَطبُون بھذا القرآن مباشرة؛ ویتلقون إیقاعھ في حسھم، وصوره وظاللھ، 
وإیحاءاتھ وإیماءاتھ، وینفعلون بھا انفعاال مباشرا، ویستجیبون لھا استجابة مباشرة. وھم یتحركون بھ في 

كانوا یحققون في حیاة البشر القصیرة تلك الخوارق  وجھ الجاھلیة لتحقیق مدلوالتھ في تصورھم. ومن ثم
التي حققوھا، باالنقالب المطلق الذي تم في قلوبھم ومشاعرھم وحیاتھم، ثم باالنقالب اآلخر الذي حققوه في 

  .3الحیاة من حولھم، وفي أقدار العالم كلھ یومذاك، وفي خط سیر التاریخ إلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا"
ة لتنشیط عملیات التلقي وفق إّن ھذه ا لرؤیة تفید أّن تجدید فضاءات السیاق واستشعارھا عملیة ُملِحَّ

متطلبات العصر وحركتھ، وبتأویل یسایر مقتضیاتھ، فـ"إن اختالف السیاق من شأنھ أن یؤدي إلى اختالف 
لقارئ بوضع التأویل والفھم، وعلى ھذا أصبح فھم سیاق النصوص یُْحِدُث دورا مزدوجا فھو یسمح ل

احتماالت مختلفة لفھم النص داخل سیاقھ الذي یفترض أن النص قد ورد فیھ، فتتعدد االحتماالت بتعدد 
القراءة، ومن جھة ثانیة فإن السیاق یحصر مجال التأویالت الممكنة ویدعم التأویل المقصود ساعیا إلى 

س نفسھ، وھو یتعامل مع سورة الرعد، ، وھو ما اكتشفھ الدار4الحفاظ على النص من التأویالت الخاطئة"
"وبعد، فھذا استطراد اندفعت إلیھ وأمامي ھذه السورة، وكأنما أقرؤھا ألول مرة، وقد قرأتھا من قبل وسمعتھا 
ما ال أحصیھ من المرات. ولكن ھذا القرآن یعطیك بمقدار ما تعطیھ؛ وینفتح علیك في كل مرة بإشعاعات 

قدر ما تفتح لھ نفسك؛ ویبدو لك في كل مرة جدیدا كأنك تتلقاه اللحظة، ولم وإشراقات وإیحاءات وإیقاعات ب
  5تقرأه أو تسمعھ أو تعالجھ من قبل!"

َدة، وفي  لقد عاش سید مع القرآن بما یمكن تسمیتھ باالستغراق النصي الذي فتح لھ آفاقا جدیدة ُمتََجدِّ
أن لكل سورة كیانھا وشخصیتھا وممیزاتھا، كل لحظة قراءة، أو تواصل مع كیان السورة، ذلك أنھ یعتبر 

وھذا الولوج ال یكون إال بخلق إطار سیاقي یَُمكِّن القارئ من إنتاج الداللة، وتحقیق التجربة القرآنیة التأویلیة، 
ذلك أّن صناعتھا تتطلب جھدا فكریا ونفسیا وأدبیا، وھذا ما تجسده مقدمتھ لھذه السورة التي یقول عنھا: إنھا 

عاجیب السور القرآنیة التي تأخذ في نفس واحد، وإیقاع واحد، وعطر واحد من بدئھا إلى نھایتھا، من " أ
والتي تفعم النفس، وتزحم الحس بالصور والظالل والمشاھد والخوالج، والتي تأخذ النفس من أقطارھا 

القلب آفاقا وأكوانا جمیعا، فإذا ھي مھرجان من الصور والمشاعر واإلیقاعات واإلشراقات؛ والتي ترتاد ب
وعوالم وأزمانا، وھو مستیقظ، مبصر، مدرك، شاعر، بما یموج حولھ من المشاھد والموحیات. إنھا لیست 
ألفاظا وعبارات، إنما ھي مطارق وإیقاعات: صورھا، ظاللھا، مشاھدھا، موسیقاھا، لمساتھا الوجدانیة التي 

  .6تكمن وتتوزع ھنا وھناك!"
دة والمثبطة، فكما أن   یلفت المؤلف انتباه القّراء إلى قضیة ھامة قد تناساھا الناس بعامل األلفة الُمَجمِّ

الناس ألفوا المظاھر الكونیة المبثوثة ھنا وھناك فأصیبوا بالبالدة إال القلة القلیلة، ومن ثم فقد غاب في حّس 
وصنع بدیعھ وتناسقھ وقصد الخلق منھ، فكذلك ھذا الكثیر منھم حركة الكون وجمالھ والتأمل في تكوینھ، 
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النص المقروء فقد ألفوه كتابا مزخرفا فذبل في حسھم ذلك اللقاء التفاعلي، ومن ثم تشكلت تلك الفجوة 
الخطیرة، فالكاتب یرید من القّراء أن تتجدد حیاتھم مع القرآن كما تتجّدد أیامھم بضوء الشمس، ونور القیام، 

  قدوم اللیل، وسائر المظاھر الكونیة، وحركة الخالئق والكواكب والمجرات والنجوم.وذھاب النھار، و
ي آثاره بتفعیل عنصري النفس والواقع، وكما  یقدم السیاق فضاءات جدیدة تسمح بقراءة النص وَتقَصِّ
یقول الدارس عن سورة الرعد أنھا: " تطوف بالقلب البشري في مجاالت وآفاق وآماد وأعماق، وتعرض 
اَذة. وھي تالحق ذلك القلب أینما توجھ: تالحقھ بعلم هللا النافذ الكاشف  علیھ الكون كلھ في شتى مجاالتھ األخَّ

، 7الشامل، یلم بالشارد والوارد، والمستخفي والسارب، ویتعقب كل حّي ویحصي علیھ الخواطر والخوالج"
ات ي والدالالت المحتملة المنبعثة من السیاقیھیئ الدارس سیاقات القراءة بحیث تؤدي إلى استثمار كل المعان

النصیة، "إنھ جو المشاھد الطبیعیة المتقابلة: من سماء وأرض، وشمس وقمر. ولیل نھار. وشخوص وظالل، 
وجبال راسیة، وأنھار جاریة، وزبد ذاھب، وماء باق، وقطع من األرض متجاورات مختلفات، ونخیل 

ھذه التقابالت في كل المعاني وكل الحركات وكل المصائر في السورة، صنوان وغیر صنوان، ومن ثم تَطَِّردُ 
فیتناسق التقابل المعنوي في السورة مع التقابالت الحسیة، وتتسق في الجو العام، ومن ثم یتقابل االستعالء 

ل بفي االستواء على العرش مع تسخیر الشمس والقمر، وباإلجمال تتقابل المعاني، وتتقابل الحركات، وتتقا
، إنھ السیاق الذي تتحرك فیھ المشاعر واألحاسیس، وھي تتناوب 8االتجاھات، تنسیقا للجو العام في األداء!"

فضاءات الواقع والخیال، والظاھر والباطن، والحاضر والغائب، باستخدام الملكات العقلیة، وھي تقابل بین 
        ج التجربة الشعوریة في إنتاج المعنى.الحقائق واألشیاء في درجات من الوعي والتبصر، واستثمار نتائ

  :المتلقي بین السیاق التاریخي والنصي -2
عندما تعرض المؤلف لترجمة سورة البقرة افترض علیھ منھجھ القرائي أن یستند إلى تاریخ الدعوة 

وضع ل وتتبع محصالتھا إلنتاج سیاقات تاریخیة تعینھ على فھم السورة، وحدة وھدفا وغایة وقصدا، وذلك
القارئ في فضاء تفاعلي قابل لِلتَّْثِویر الداللي باالتكاء على سیاقات النزول، واستثمارھا في قراءة النص، 
والوقوف على جدلیة النص والواقع، یقول الدارس واضعا الخطوط العامة لدراسة ھذه السورة: " ولكي 

خط سیر الدعوة أول العھد بالمدینة یتضح مدى االرتباط بین محور السورة وموضوعاتھا من جھة، وبین 
وحیاة الجماعة المسلمة ومالبساتھا من الجھة األخرى، یحسن أن نلقي ضوءا على مجمل ھذه المالبسات 

على مر العصور وكر الدھور، من  -مع اختالف یسیر-التي ظلت الدعوة اإلسالمیة وأصحابھا یواجھونھا
التوجیھات القرآنیة ھي دستور ھذه الدعوة الخالدة، ویثبت في أعدائھا وأولیائھا على السواء مما یجعل ھذه 

ھذه النصوص حیاة تتجدد لمواجھة كل عصر وكل طور، ویرفعھا معالم للطریق أمام األمة المسلمة تھتدي 
في طریقھا الطویل الشاق بین العداوات المتعددة المظاھر المتوحدة الطبیعة، وھذا ھو اإلعجاز یَتَبَدَّى جانٌب 

   .9جوانبھ في ھذه السمة الثانیة الممیزة في كل نص قرآني"من 
مزدوج الخطین یعمالن على  جملھا وحدة كاملة، لھا محور رئیسلقد انطلق سید من أن السورة في م

تثبیت وتماسك الموضوعات في ظل القراءة السیاقیة القصدیة، ولكن تلك الفكرة ال تتم بوجھ دقیق إال 
باستحضار الكثیر من سیاقات نزول النص القرآني وفق متطلبات المرحلة الراھنة، فھو یشیر إلى إعادة 

 یة إسقاطیة لسیاقات تاریخیة متشابھة یلحقھما استحضارإنتاج سیاقات النص األولى ابتداء، ثم القیام بعمل
واستثمار النص في سیاق المتلقي المعاصر، فاستجابة النص القرآني لكل السیاقات المتجددة یمثل معجزة 
متواصلة، وبذلك تضع ھذه المقدمة المتلقي في سیاقات متعددة أھمھا السیاق التاریخي والمقامي المتعلقان 

  ة واالجتماعیة وأحوال المخاطبین وبیئة الخطاب المحیطة بالنص والمتلقي. بالظروف النفسی
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ُد الدارس مقتضیات النص وحركة المتلقي، والسیاقات المتجددة عبر التاریخ، فاألولى ذات الداللة  یحدِّ
في  لالنصیة التي تحیل على السیاق الخارجي، والداللة الثانیة في كیفیة توظیفھ، والداللة الثالثة تتمث

المتغیرات، والخطاب القرآني في زمانھ یأخذ أبعادا ثالثة: " الزمن المطلق، والزمن العام، والزمن الخاص، 
فالزمن المطلق ما یتعلق بھذا القرآن الكریم في جانبھ الغیبي، والزمن العام ھو ما یتصل بتفاعل الشخوص 

قیھ ال في زمن نزولھ، والزمن الخاص مع ھذا النص في كل مكان أو زمان، وفیھ نرى النص في زمن تل
  .10وھو ما یتصل بالداللة التاریخیة، وھي ما یتصل بزمن الحدوث"

یعتمد الدارس في منھجھ القرائي، وفي مقاربتھ التأویلیة القصدیة على الزمنین الخاص والعام، فاألول 
م العموم، أما الزمن الغیبي فلیستحضر بھ واقع نزول الوحي، أّما الزمن العام فتتوسع بھ الداللة بمفھوم 

ھ في رأیھ لیس من غایات وأھداف النص الظاللي، إذ یبقى الحدیث عن اللوح المحفوظ یخض فیھ الدارس ألنّ 
وقَِدِم القرآن، وغیره مما أثاره علماء اإلسالم في منطقة النص غیر القابل للتأویل، وبسلطة مغلقة، فیقول: 

ھ، ألنھ من أمر الغیب الذي تفرد هللا بعلمھ، إنما ننفتح نحن بالظل الذي "وھو في لوح محفوظ ال ندرك طبیعت
یلقیھ التعبیر، واإلیحاء الذي یتركھ في القلوب، ھو أّن ھذا القرآن مصون ثابت، قولھ ھو المرجح األخیر، 

یة ، یؤسس الكاتب بھذه الرؤ11في كل ما یتناولھ من األمور، یذھب كل قول، وقولھ ھو المرعي المحفوظ"
لفكرة انغالق النص وسلطتھ، والقراءة في ھذا المجال غیر مسموحة، وفي مقاربتھا زلل تأویلي غیر محمود، 

  وال یفي بالقصدیة المطلوبة، فالقضیة أمر غیبي ال تدركھ وسائل القارئ المحدودة.
ة یتبقى قراءة النص في زمنھ الخاص وربطھ بأحداث أسباب النزول وسیاقاتھا من اآللیات القو

المساعدة على ترجمة وفھم معاني ومقاصد النص ودالالتھ بصفة دقیقة، تلك المھمة التي عمل الدارس على 
التكفل بھا وتجشم تكالیفھا، وھو یتحمل تبعات الترجمة والتأویل في ظل القصدیة الھادفة، " كثیرا ما أقف 

 اصر؛ المتحرج أن أشوبھا بتعبیريأمام النصوص القرآنیة وقفة المتھیب أن أمسھا بأسلوبي البشري الق
البشري، ولكن ماذا أصنع ونحن في جیل البد أن یقدم لھ القرآن مع الكثیر من اإلیضاح لطبیعتھ، ولمنھجھ 
َل فیھ القرآن. وعن االھتمامات واألھداف  ولموضوعھ كذلك ووجھتھ، بعد ما ابتعد الناس عن الجوِّ الذي تَنَزَّ

َل لھا، وبعد ما انماعت وذبلت في حسھم وتصورھم مدلوالتھ وأبعادھا الحقیقة، وبعدما انحرفت في  التي َتَنزَّ
، إذ ال یتوقف المؤلف عند السیاق الواقعي بل یتجاوزه إلى استثمار جوانب 12حسھم مصطلحاتھ عن معانیھا"

لواقع، االنص إلضاءة الحاضر وقراءة المستقبل، ذلك أن" الصورة التي یرسمھا النص القرآني متفاعلة مع 
ُره بصیغة العموم (َمْشھَدٌ من َعٍل) بحیث یصلح أن یقرأ في كل واقع متشابھ قراءة جدیدة، وسنجد  ولكنھا تَُصوِّ
أن الواقعة التاریخیة المحددة ماثلة في النص من غیر أسماء شخوصھا أو تفاصیلھا الدقیقة، وھذا یتم عبر 

  .13اللغة، وعبر أدوات التعمیم والتخصیص فیھا"
نجد تجاوز الزمن الخاص إلى العام واضحا ومعتمدا في منھج الدارس، إذ یشخص الداللة الجدیدة 

ِ َوبِاْلیَْوِم اْآلِخِر َوَما بأحوالھا ولغتھا المعاصرة، ففي تعقیبھ على قولھ تعالى:  َوِمَن النَّاِس َمْن یَقُوُل آَمنَّا بِا�َّ
َ 8ھُْم بُِمْؤِمنِیَن ( ) فِي قُلُوبِِھْم َمَرٌض 9 َوالَِّذیَن آَمنُوا َوَما یَْخَدُعوَن إِالَّ أَْنفَُسھُْم َوَما یَْشُعُروَن () یَُخاِدُعوَن هللاَّ

ُ َمَرًضا َولَھُْم َعَذاٌب أَلِیٌم بَِما َكانُوا یَْكِذبُوَن ( ا نَْحُن ) َوإَِذا ِقیَل لَھُْم َال تُْفِسُدوا فِي اْألَْرضِ قَالُوا إِنَّمَ 10فََزاَدھُُم هللاَّ
، یقوم المؤلف أّوال بتسلیط )12-8(البقرة:  )12) أََال إِنَّھُْم ھُُم اْلُمْفِسُدوَن َولَِكْن َال یَْشُعُروَن (11ُمْصلُِحوَن (

اإلشارة على ھذه العینة بخصائصھا الزمانیة والمكانیة، " لقد كانت ھذه صورة واقعة في المدینة، ولكننا 
لمكان نجدھا نموذجا مكرورا في أجیال البشریة جمیعا، نجد ھذا النوع من حین نتجاوز نطاق الزمان وا

المنافقین من َعْلیَِة الناس الذین ال یجدون في أنفسھم الشجاعة لیواجھوا الحق باإلیمان الصریح، أو یجدون 
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ترفع على مفي نفوسھم الجرأة لیواجھوا الحق باإلنكار الصریح، وھم في الوقت ذاتھ یتخذون ألنفسھم مكان ال
جماھیر الناس، وعلى تصورھم لألمور! ومن ثم نمیل إلى مواجھة ھذه النصوص كما لو كانت مطلقة في 
مناسبتھا التاریخیة، موجھة إلى ھذا الفریق من المنافقین في كل جیل، وإلى صمیم النفس اإلنسانیة الثابت 

    .14في كل جیل"
والداللة بتوسیع دائرتي الزمان والمكان، ویصرح بأخذ یوسع المؤلف بھذا المنھج القرائي السیاق 

النص من التحدید والتطویق إلى إطالق المناسبة وتعمیمھا على عجلة التاریخ ودورتھ، ومن فرد أو أفراد 
إلى أجیال وبنفس لغتھا إلى النفس البشریة عامة، إن استحضار سیاقات التنزیل األصلیة للنص ومالبسات 

ووضعھا في سیاقات جدیدة، لھا أبعاد تأثیریة على المتلقي تنشیطا ووعیا وتحفیزا  الواقع االجتماعي،
وواقع الرسالة المتطور والمتغیر بسیاقات   واستجابة، ولقد عالج النص القرآني مسار دعوة الرسول

ریق ط تاریخیة قدیمة، والسیما القصص القرآني، "وھو من المنھج القرآني في تغییر الواقع االجتماعي عن
استحضار السیاقات المشابھة أو استدعاء السیاقات ذات العالقة ومن ھنا تصبح معرفة (سیاق الحال) المرافق 
للنص والمتمثل في سبب النزول ضروریا في فھم النص، وأساسیا في توضح استحضار ھذه الوقائع 

  .15بین"التاریخیة في ھذا الموضع بالذات من الخطاب، وعالقة كل ذلك بواقع المخاط
یمثل سیاق التنزیل إضاءة لسیاقات جدیدة ووقائع اجتماعیة وسیاسیة معاصرة. ذلك أنھا تضع المتلقي 
في قلب الواقع المتغیر والمتطور ال مقترحا أو مشاھدا، وإنما معاینا ومن ثم ینتقل من الحضور العقلي 

إلنسان ، ومستقبل یعالج واقع االتأثیري إلى التحرك الفعلي، فیتحول الخطاب من نص ماض إلى نص حاضر
الجدید" والنص القرآني من حیث ھو نص لغوي، بإمكانھ أن یتجاوز حدود الواقع واألحداث الجزئیة التي 
نزل استجابة لھا، أي أن النص بإمكانھ االمتداد عبر الزمن متجاوزا (حادثة النزول) أو القضیة التي (أُلِّّف) 

  .16تتعالق معھا في بعض الوجوه"من أجلھا إلى حوادث أخرى وقضایا 
ھذه الرؤیة االستراتیجیة القرائیة ھي التي تنتج آلیات تتفاعل مع النص برؤیة جدیدة، وقد وجدنا 
الدارس بھذا المذھب التحاوري وبآلیة التعمیم قد نھج مذھب الفقھاء الذین یدرسون النص الستنطاق الُحْكِم 

یھا أحكام المؤلف في دراساتھ القرآنیة نظرتھ إلى الجاھلیة فعند ثم تعمیمھ، ومن التعمیمات التي أشارت إل
ِ ُحْكًما لِقَْوٍم یُوقِنُونَ تعرضھ لقولھ تعالى:  )، یأخذ 50المائدة: ( أَفَُحْكَم اْلَجاِھلِیَِّة یَْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاَّ

قافي ثلسیاقیة األولى في العرف االجتماعي والھذا المفھوم (الجاھلیة) بتوسیع دالالتھ ولم یقف بھ عند حدوده ا
 -رآنھكما یصفھا هللا ویحّددھا ق -إّن معنى الجاھلیة یتجدد بھذا النص، فالجاھلیةالسائدین في تلك الفترة، "

ھي حكم البشر للبشر، ألنھا عبودیة البشر للبشر، والخروج من عبودیة هللا، ورفض ألوھیة هللا، واالعتراف 
، یؤسس المؤلف لمفھوم الجاھلیة 17الرفض بألوھیة بعض البشر وبالعبودیة لھم من دون هللا"في مقابل ھذا 

من النص، وفي حدوده، ووفق سلطتھ، وفي سیاقھ اللغوي باستعمال اسم اإلشارة، ولفظ الوصف اللذین 
  یحددان توظیف ھذا المفھوم، بل یجعل النص مصدرا مضیئا تتكشف أمامھ مالبسات ھذا المفھوم.

یعمل المؤلف على نقل المفاھیم من حدودھا االجتماعیة والثقافیة الزمانیة والتاریخیة الخاصة  
لیست فترة من الزمان، ولكنھا وضع  -في ضوء ھذا النص -المحدودة إلى اإلطالق والتعمیم،" إن الجاھلیة

یة، المقابلة لإلسالم، من األوضاع، ھذا الوضع یوجد باألمس، ویوجد الیوم، ویوجد غدا، فیأخذ صفة الجاھل
دون فتنة عن بعض  -إما أنھم یحكمون بشریعة هللا -في أي زمان وفي أي مكان -والمناقضة لھ، والناس

في  -ویقبلونھا ویسلمون بھا تسلیما، فھم إذن في دین هللا، وإّما أنھم یحكمون بشریعة من صنع البشر -منھا
یة؛ وھم في دین من یحكمون بشریعتھ، ولیسوا بحال في ویقبلونھا، فھم إذن في جاھل -أي صورة من الصور
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دین هللا. والذي ال یبتغي حكم هللا یبتغي حكم الجاھلیة، والذي یرفض شریعة هللا یقبل شریعة الجاھلیة، ویعیش 
  .18في الجاھلیة"

دا إیاه من الزم ، ان والمكانیُقَلِّب الدارس ھذا المفھوم على أوجھ متعددة لیصل إلى حقیقة المفھوم ُمَجرِّ
ومحلال جوھره تحلیال لغویا وفكریا وتطوریا، إذ تتجلى فیھ حركة تأویلیة تجمع بین المواصفات والسلوكیات 
واألفكار والعقائد المشابھة بعیدا عن السیاق المكاني والزماني، وذلك بإطالق النص ووفق تحدیداتھ، 

ر نفسھ "ویعلمنا ھذا المنھج أن السعي الكتشاف داللة النص یجب أ ن ال یفصل بین النص كونھ بناًء یُطَوِّ
عبر الزمن تلقائیا والوقائع التاریخیة الثابتة التي یعبر عنھا، وبالمقابل فإنھ ال یصح أن نقف عند حدود ھذه 

  .19"الوقائع من دون تقدیر خصوصیة اللغة التي من قدراتھا التعمیم والتجرید ومجاوزة الوقائع وإدراكھا
القارئ من الوقوف عند مثل ھذه المفاھیم من فھم محدد وداللة حسیة إلى حكم عام ینتقل المؤلف ب

على أوضاع متجددة ومتغایرة، وبھذا یكون الدارس قد أدخل المفھوم في سیاق جدید قصد تصحیح 
التصورات القائمة، إذ انطلق الدارس في تحلیلھ للجاھلیة من مفھومھا األول وتصوراتھا ومالبساتھا 

هللا  رضي -ھا وأحكامھا وقوانینھا، تلك التي كانت ملتصقة بأھلھا كما قال جعفر بن عبد المطلبوعالقات
أیھا الملك: كنا قوما أھل جاھلیة، نعبد األصنام ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، « وھو یخاطب النجاشي:  -عنھ

، فبعد تفاعلھ مع اللفظ في ظروف التشكیل 20ونقطع األرحام، ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف.."
وتحلیل بنائھ في إطاره الزماني والمكاني یكون قد حّرره منھجا وانطلق بھ إلى فضاءات مكانیة وزمانیة 
مغایرة؛ "ما یعني أننا إذ نكون في حضرة نص ملفوظ في زمن بَُعَد عن زماننا، نجھد في بناء إطاره المكاني 

إلى أي نموذج من الموسوعة ینبغي لنا الرجوع لنحسن اإلحاطة بھ، وبحال أن الزمني األصیل حتى ندرك 
اللعبة التعاضدیة، أي تفاعل القارئ ومشاركتھ في تشكیل معنى النص عن فاعل التلفظ، وأصلھ وطبیعتھ 
ومقاصده ال تبلغ ذروة تعقیدھا إال أمام نص مكتوب حین یكون المرسل غائبا جسمانیا، ومضمرا من قبل 

   .21الخصائص اآلیلة إلى التحلیل في عبارات تعود إلى أنساق سیمیائیة ألسنیة خارجیة"كل 
إّن البناء السیاقي األصلي للنص ال یمنع من تجاوزه إلى تعمیمھ للدفع بالطاقة التأویلیة نحو فضاء 

مھورا اطب جمطلق كما تعامل سید مع مفھوم الجاھلیة في نظره، وحسب ما أوردناه سابقا، "فالنص یأتي لیخ
من الناس في إطار ثقافتھم وفي إطار منظومة حیاتھم، لیصنع بعد ذلك ثقافة جدیدة، ومنظومة جدیدة، ویعالج 

، فالسیاق لھ وظائف عدة في تحلیل 22الواقع االجتماعي ألولئك المخاطبین معالجة تتفق وخفایا ھذا الواقع"
نَا جوانب كثیرة منھا؛ النص ومقاصده وأحوال المخاطبین وأ وضاعھم المختلفة، فسیاق التنزیل وأسبابھ " تَُمدُّ

بروافد عدیدة تسھم كثیرا في تحلیل النص فھي تصف السیاق المقامي للنص، وتصف طبیعة المخاطبین، 
ووقائع أحوالھم، وتكشف عن ھدف النص وأثره، وتكشف عن آلیاتھ (النص) في الخطاب والتغییر، وھو ما 

  .23ر والمحلل االجتماعي واللغوي الذي یتعامل مع النص من وجھتھ االجتماعیة"یحتاج إلیھ الباحث والمفس
یتدرج الباحث من النص المقامي إلى التعمیم باستخدام المعرفة االجتماعیة. فكیف عالج بھا النفوس؟ 

لھا من الحالة المقصودة إلى الحاالت المتكررة؟ ففي تعقیبھ على قولھ تعالى:  الَِّذیَن آَمنُوا أَْنفِقُوا یَا أَیُّھَا إذ حوَّ
ُموا اْلَخِبیَث ِمْنھُ تُْنفِقُوَن َولَ  ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن اْألَْرِض َوَال تَیَمَّ ْستُْم بِآِخِذیِھ إِالَّ أَْن ِمْن طَیِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

َ َغنِيٌّ َحِمیدٌ  )، فـ"إن األسس التي تكشفت النصوص السابقة عنھا 267البقرة: ( تُْغِمُضوا فِیِھ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ
ِديِء الذي  أّن الصدقة تقوم علیھا وتنبعث منھا لتقتضي أن یكون الجود بأفضل الموجود، فال تكن بالدُّوِن والرَّ
یعافھ صاحبھ، ولو قدم إلیھ مثلھ في صفقة ما قبلھ، إال أن ینقص من قیمتھ، فا� أغنى عن یقبل الرديء 
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تشمل جمیع األموال التي تصل إلى أیدیھم، -في كل وقت وفي كل جیل-وھو نداء عام للذین آمنواالخبیث! 
  .24ومن ثم یستوعب النص جمیع أنواع المال. فالنص شامل ال یفلت منھ مال مستحدث في أّي ز مان ومكان"

ر أن عي، فیذكیقابل الدارس بین نماذج السلف والخلف انطالقا من أحوال المخاطبین وواقعھم االجتما
النص القرآني قد عالج "حالة واقعة في المدینة، وترینا صفحة تقابل الصفحة األخرى التي خطھا األنصار 
في تاریخ البذل السَّْمحِ والعطاء الفیَّاض، وترینا أن الجماعة الواحدة تكون فیھا النماذج العجیبة السامقة، 

، ھذه الدراسة تطرقت إلى 25وتوجیھ لتتجھ إلى الكمال!"والنماذج األخرى التي تحتاج إلى تربیة وتھذیب 
السیاقات (الداخلیة) و(الخارجیة)، فھناك آلیات سیاقیة داخلیة، وھي تلك اآللیات التي تستثمر الروابط العقلیة 
والذھنیة اللغویة، أّما السیاق الخارجي یتناول القرآن من حیث ھو نصوص متفرقة عبر مرحلة زمنیة محددة، 

لسیاق الداخلي فیتناول النص القرآني من حیث ھو وحدة نصیة منسجمة متجانسة، أي دراسة النص في أما ا
عالقاتھ النھائیة، وبالنظر إلیھ ككتاب كامل محكم النصوص والبناء متشابك العالقات، فھي قراءة "تبحث 

واھر الجمالیة عن حقیقتھا في آلیات النص الخاصة التي تمیزه داخل سیاق الثقافة وتنبش في الظ
   .26واألسلوبیة"

 الذي ینبغي في كل آیة أنثیة القدیمة للعلماء القدامى، "وكانت ھذه الدراسة مجاال من االھتمامات البح
ل كل شيء عن كونھا مكملة لما قبلھا، أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجھ مناسبتھا لما قبلھا، ففي ذلك  یبحث أوَّ

، وھكذا في السور  ، لقد انتقل سیّد من التقعید والنظر 27یطلب وجھ اتصالھا بما قبلھا، وما سیقت لھ"علم َجمُّ
إلى اكتشاف تلك العالقات الداخلیة من خالل رؤیة كلیة، ذلك أّن" النص وحدة بنائیة مرتبطة األجزاء، 

ة وبین السورومھمة المفسر محاولة اكتشاف ھذه العالقات أو المناسبات الرابطة بین اآلیة واآلیة من جھة، 
والسورة من جھة أخرى، وبدیھي أن اكتشاف ھذه العالقات یعتمد على قدرة المفسر وعلى نفاذ بصیرتھ في 

   .28اقتحام آفاق النص"
تنتمي ھذا الرؤیة إلى القراءة النقدیة القدیمة، إال أّن كل قارئ قد یكتشف بھا سبكا جدیدا وعالقات 

رحلة، فھذا الزرقاني في كتابھ مناھل القرآن یصف ترابط أجزاء مغایرة، وھنا یكمن إعجاز النص في كل م
القرآن كوحدة نصیة محكمة البناء؛ "إّن القرآن الكریم تقرؤه من أولھ إلى آخره، فإذا ھو محكم الرد، دقیق 
السبك، متین األسلوب قوي االتصال، آخذ بعضھ برقاب بعض في سوره وآیاتھ، وجملھ، یجري دم اإلعجاز 

من ألفھ إلى یائھ، كأنھ سبیكة واحدة، وعقد فرید یأخذ باألبصار، نظمت حروفھ وكلماتھ، وبدا أولھ  فیھ كلھ،
، فعلى أساس ھذه اآللیة السیاقیة الداخلیة قد اشتغل منھج سیّد القرائي، وقد كان یبحث في 29مواتیا آلخره"

رة عي والتأثیري، وكل ما یحقق فكالعالقات الرابطة مستنداً إلى الطرح العقلي والحسي والخیالي والموضو
التالزم، وقد أشار الرازي إلى ذلك التالؤم واالنسجام بقولھ: "ومن تأمل في لطائف نظم ھذه السورة (البقرة) 
وفي بدائع ترتیبھا علم أن القرآن كما أنھ معجز بحسب فصاحة ألفاظھ، وشرف معانیھ، فھو أیضا بسبب 

  .30ترتیبھ ونظم آیاتھ"
قطب یتناول النص من جھات متعددة أولھا سبب نزول نص اآلیة، أي أصل سیاقھا لقد كان سید 

التاریخي، ثم االنتقال إلى موقعھا بین النصوص األخرى للوقوف على الوحدة العضویة والموضوعیة، وھي 
 ،دراسة تجاوریة ثم إلى اإلطالق الداللي الذي یجعل النص في سیاقات متوقعة جدیدة أو حاضرة في جیل ما

وھي عملیة تجمع بین التناسب واألسباب، ذلك أنھ "قد تنزل اآلیات على األسباب خاصة وتوضع كل واحدة 
   .31منھا مع من یناسبھا مع اآلي رعایة لنظم القرآن وحسن السیاق"
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فالدارس في منھجھ القرائي ال یتوقف عند التجاور الظاھر للمعنى فقط، إنّما یبعث في النص تجاورا 
یٍّا بدیعا حتى أّن الظاھر والباطن یتشابكان في تصویر رائع، لھ فعلھ العمیق في النفس والفكر تَْصِویرِ 

 َوَكْم أَْھلَْكنَا قَْبلَھُْم ِمْن قَْرٍن ھَْل تُِحسُّ ِمْنھُْم ِمْن أََحٍد أَْو تَْسَمُع لَھُْم ِرْكًزاوالخیال، ففي تعرضھ لقولھ تعالى: 
تلك اإلضاءات النصیة المتتالیة التي تشكل في النھایة حلقات متسلسلة من )، إذ یتتبع الدارس 98مریم: (

یقول  وامالصور والخیاالت، فضاءات ضوئیة تكشف للقارئ عن مساحات مظلمة عبر األزمان في حیاة األق
وھو مشھد یبدؤك بالرجفة المدمرة ثم یغمرك بالصمت العمیق وكأنما یأخذ بك إلى معقبا على تلك اآلیة: "

دي الردى، ویوقفك على مصارع القرون، وفي ذلك الوادي الذي ال یكاد یحّده البصر، یسبح خیالك مع وا
الشخوص التي كانت تَِدب وتتحرك، والحیاة التي كانت تنبض وتمرح، واألماني والمشاعر التي كانت تحیا 

نأمة، ال حس، ال مار، ال وتتطلع، ثم إذا الصمت یخیم، والموت یجثم، وإذا الجثث واألشالء والبلى والدّ 
ْع وأَْنِصْت، أال إنھ منھم من أحد﴾، انظر وتَلَفَّت ﴿ ھل تحسوت، ﴿حركة، ال ص ھل تسمع لھم ركزاً﴾، تََسمَّ

، واللفتة اللطیفة في ھذا 32السكون العمیق والصمت الرھیب، وما من أحد إال الواحد الحي الذي ال یموت"
األحداث بشخوصھا وأزمنتھا الغابرة وأمكنتھا الصامتة المرعبة لنقل  المشھد الظاللي ھو إعادة إنتاج سیاق

ْع وأَْنِصْت إلى تلك األجواء یعیشھا بخیالھ وحّسھ، سیاق یستحضر  : المتلقي عبر طاقة األفعال الكالمیة تََسمَّ
  القرون المتباعدة لألقوام الھالكة في شریط من األزمنة بصورھا المتالحقة في الذھن.   

تتبع الدارس التناسب الداللي التصویري مع التطرق إلى التناسب الكلي بین اآلیات، بل بین بدایة لقد 
وتختم السورة بمشھد یتأملھ القلب طویالً لسابقة ھي قفل السورة؛ "السورة وخاتمتھا، وقد كانت ھذه اآلیة ا

ْھلَْكنَا قَْبلَھُْم ِمْن قَْرٍن ھَْل تُِحسُّ ِمنْھُْم َوَكْم أَ  ویرتعش لھ الوجدان طویالً، وال ینتھي الخیال من استعراضیة،
  ).98مریم: ( ِمْن أََحٍد أَْو تَْسَمُع لَھُْم ِرْكًزا

لقد أراد الدارس أن یضيء كھوف المشاھد بتلك اإلشراقات لتفعیل الغایات التأثیریة، وتأكید وظیفة 
ذلك یعمل سیّد على ربط افتتاح السور النص الختامیة في قرع األسماع وترسیخ الصور في األذھان، وب

بخواتھما دائما، وھو ما اھتم بھ العلماء فقد "اھتم علماء القرآن بمسألة المناسبة بین فاتحة السورة وخاتمتھا، 
وربطوا ذلك بالسیاق من خالل اإلشارة إلى أثر ذلك على المتلقي ومراعاة أحوالھ النفسیة واستجاباتھ، كما 

  .33خطاب، وبالغرض الذي سیقت لھ السورة وما یحتاج إلیھ من المقدمات والفواتح"ربطوا ذلك بظروف ال
  السیاق بین قصدیة النص وفرضیة السند:   -3

یبقى السیاق آلیة لحصر المعاني واكتشاف الدالالت، إال أّن الدارس یقف أمام السیاقات المختلفة مناقشا 
َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرُسوٍل وناقدا بل رافضا لبعضھا أمام قوة السیاق الداخلي فعند تعرضھ لقولھ تعالى: 

ُ َعلِیمٌ َوَال نَبِيٍّ إِالَّ إَِذا تََمنَّى أَْلقَ  ُ آیَاتِِھ َوهللاَّ ُ َما یُْلقِي الشَّْیطَاُن ثُمَّ یُْحِكُم هللاَّ َحِكیٌم  ى الشَّْیطَاُن فِي أُْمِنیَّتِِھ فَیَْنَسُخ هللاَّ
اٍق بَِعیٍد ظَّالِِمیَن لَفِي ِشقَ ) لِیَْجَعَل َما یُْلقِي الشَّْیطَاُن فِْتنَةً لِلَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َمَرٌض َواْلقَاِسیَِة قُلُوبُھُْم َوإِنَّ ال52(
)53(  :الحج)فقد استند الكثیر من المفسرین إلى سیاقات خارجیة لفھم ھذا النص تمثلت في ذكر )53-52 ،

روایات، وأسباب صاحبت نزول ھذه اآلیات، وأكثر تلك الروایات شھرة وتفصیال تلك التي تقول بأن 
یتمنى  ر أقّروه وأصحابھ، وفي الجھة المقابلة كان الرسول المشركین تمنوا لو یذكر النبي آلھتھم بخی

ى (ھداھم فلما أنزل هللا سورة النجم  َت َواْلُعزَّ َكُر َولَھُ 20) َوَمَناةَ الثَّالِثَةَ اْألُْخَرى (19أَفََرأَْیتُُم الالَّ ) أَلَُكُم الذَّ
طان عندھا كلمات حین ذكر هللا الطواغیت فقال: وإنّھن ، ألقى الشی)22) تِْلَك إًِذا قِْسَمةٌ ِضیَزى (21اْألُْنثَى (

لھن الغرانیق العلى وإّن شفاعتھن لھي التي ترجى، فوقعت ھاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وجرت 
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في قراءتھ لسورة النجم آخرھا سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو   بھا ألسنتھم فلما بلغ الرسول
    .34الفریقین وتحدث بھا الناس في كل مكان حتى بلغت أرض الحبشة" مشرك وكان لذلك عجبا في

وبعد تقدیم سیّد لھذه السیاقات الخارجیة التاریخیة یبدأ في نقدھا نقدا علمیا وموضوعیا؛ "ھذه خالصة 
تلك الروایات في ھذا الحدیث الذي عرف بحدیث الغرانیق، وھو من ناحیة السند واھي األصل، وھو من 

من أن یدّس علیھ الشیطان شیئا في   وعھ یصادم أصال من أصول العقیدة وھو عصمة النبيناحیة موض
، ویستند سید في نقد ورّد ھذه الروایات إلى أمرین أولھما؛ سیاق النص وثانیھما من النص 35تبلیغ رسالتھ"

ا نزول اآلیة شیئوھناك من النص ذاتھ ما یستبعد معھ أن یكون بسبب لقرآني عموما فیقول عن األّول: "ا
فالنص یقّرر أّن ھذه القاعدة عامة في الرساالت كلھا،   كھذا، وأن یكون مدلولھ حادثا مفردا وقع للرسول

ومع الرسل كلھم، فال بد أن یكون المقصود أمرا عاما یستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بین الرسل جمیعا 
  .36لرسل"بوصفھم من البشر، مما ال یخالف العصمة المقررة ل

وإذا كان الكثیر من المفسرین قد وقفوا وقوفا لغویا عند لفظة (تمنى) بمعنى تال أو قال، وھو استحضار 
لسیاقات مختلفة إال أّن سیّدا قد خرج من دائرة السیاق اللغوي إلى سیاق النص القرآني عموما، أي أنھ فّسر 

األجزاء األخرى المتفرقة في النص القرآني،  المعنى المقصود الجزئي من الكلیة النصیة ومن خالل تجمیع
هللا وھذا ما نحاول بیانھ بعون هللا، وف مخالفا بذلك سابقیھ إذ یقول: "وھو األمر الثاني الذي استند إلیھ المؤل

أعلم بمراده، إنّما نحن نفسر كالمھ بقدر إدراكنا البشري، فالرسل یوّدون أن یستمیلوا الناس إلى العقیدة 
ع أسالیب الّود والمھادنة ویغضون عن بعض عاداتھم وتقالیدھم رجاء في استمالتھم وجذبھم إلى الجدیدة م

الدعوة، ویوّدون من مثل ھذه األماني والرغبات البشریة المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارھا، ذلك على حین 
   .37یرید هللا أن تمضي الدعوة على أصولھا الكاملة، وفق موازینھا الدقیقة"

االنطالق من النص للوصول إلى تلك الحقائق، یستدرج الدارس نصوصا أخرى تؤكد منطلقھ  وبعد
في تفسیر النص بغیره في طریقة تعاضدیة المعنى والمدلول، "ویجد الشیطان في تلك الرغبات البشریة، 

ء اوفي بعض ما یترجم عنھا من تصرفات أو كلمات، فرصة للكید للدعوة وتحویلھا عن قواعدھا، وإلق
الشبھات حولھا في النفوس، ولكن هللا یحول دون كید الشیطان، ویبین الحكم الفاصل فیما وقع منھم من خطأ 

، وبذلك ینتقل سیّد 38وفي بعض اتجاھاتھ"  في احتیاجاتھم للدعوة، كما حدث في بعض تصرفات الرسول
ة، إلى وحدة النص المترابط من سیاقات خارج النص إلى سیاقات داخلیة، ومن نظرة جزئیة إلى نظرة كلی

األجزاء حتى وإن تباعدت، وبذلك فسر األماني التي یلقیھا الشیطان من خالل نصوص قرآنیة"، وفي حیاة 
، 39أي ما جاء في الروایات" -وفي تاریخ الدعوة اإلسالمیة نجد أمثلة من ھذا تغنینا عن تأویل الكالم  النبي

  ل األماني من خالل ثالثة أمثلة:إذ یستحضر سیّد ثالثة نصوص تعاضد تأوی
كَّى (2) أَْن َجاَءهُ اْألَْعَمى (1َعبََس َوتََولَّى (: "قصة األعمى في قولھ تعالى -1 ) أَْو 3) َوَما یُْدِریَك لََعلَّھُ یَزَّ

ْكَرى ( كَُّر َفتَْنفََعھُ الذِّ   ).4-1(عبس:  )4یَذَّ
تَْطُرِد الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَّھُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ یُِریُدوَن َوْجھَھُ َما َوَال  طرد ضعاف المسلمین في قولھ تعالى: -2

) َوَكَذلَِك َفتَنَّا 52( َعلَْیَك ِمْن ِحَسابِِھْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْیِھْم ِمْن َشْيٍء فَتَْطُرَدھُْم فَتَُكوَن ِمَن الظَّالِِمینَ 
ُ بِأَْعلََم بِالشَّاِكِریَن (بَْعَضھُْم بِبَعْ  ُ َعلَْیِھْم ِمْن بَْینِنَا أَلَْیَس هللاَّ    ).53-52(األنعام:  )53ٍض لِیَقُولُوا أَھَُؤَالِء َمنَّ هللاَّ

ُ َعلَْیِھ  زواج النبي من زینب بنت جحش المطلقة من متبناه زید في قولھ تعالى: -3 َوإِْذ تَقُوُل لِلَِّذي أَْنَعَم هللاَّ
ُ ُمْبِدیھِ َوتَْخَشى النَّاوَ  َ َوتُْخفِي فِي نَْفِسَك َما هللاَّ ُ أََحقُّ أَنْ أَْنَعْمَت َعلَْیِھ أَْمِسْك َعلَیَْك َزْوَجَك َواتَِّق هللاَّ  تَْخَشاهُ َس َوهللاَّ
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ْجَناَكھَا لَِكْي َال یَُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن  ا قََضى َزْیٌد ِمْنَھا َوطًَرا َزوَّ َحَرٌج فِي أَْزَواجِ أَْدِعیَائِِھْم إَِذا قََضْوا ِمْنھُنَّ فَلَمَّ
ِ َمْفُعوًال     .40)"37األحزاب: ( َوطًَرا َوَكاَن أَْمُر هللاَّ

لقد انتقل سیّد في تفسیر النص من السیاق الخارجي إلى السیاق النصي الداخلي والكلي، وكانت األماني 
 غفل الدارس مقصدیة النص وغایاتھ التأثیریة والتوجیھیة التيوالرغبات التي یستثمر فیھا الشیطان، وال ی

تأخذ بعین االعتبار طرف المتلقي أي من السیاق الخارجي المردود إلى السیاق النصي الكلي إلى سیاق 
لحة والرغبة الم -بعد الرسل - ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات« المتلقي الحاضر المعاصر، 

دعوات وانتصارھا، تدفعھم إلى استمالة بعض األشخاص أو بعض العناصر باإلغضاء في أول في انتشار ال
األمر عن شيء من مقتضیات الدعوة یحسبونھ ھم لیس أصیال فیھا، ومجاراتھم في بعض أمرھم كي ال 

دعوة لینفروا من الدعوة ویخاصموھا؟ ولقد تدفعھم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأسالیب ال تستقیم مع موازین ا
الدقیقة، وال مع منھج الدعوة المستقیم، وذلك حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشارھا، واجتھادا في 
تحقیق (مصلحة الدعوة)، ومصلحة الدعوة الحقیقیة في استقامتھا على النھج دون انحراف قلیل أو كثیر، أما 

  .41النتائج فھي غیب ال یعلمھ إال هللا"
لمؤلف المتلقي، وبھذا االنتقال یكون سید قد أدخل النص في نظام لغوي وإنتاج إنّھ سیاق جدید ینتجھ ا

 -ضاأی- غیري، تدخل ھذه القراءة الدوال النصیة في طبیعة عمومیة، ذلك أن النصوص الممتازة" تتضمن
دوال ذات طبیعة عامة، وھي الدوال التي تمكن العصور المختلفة من قراءة النصوص واكتشاف دالالت 

، وھو انتقال من سیاق إلى سیاق ومن الجزء إلى الكل ومن الخصوص إلى العموم،" فقد أكد 42رة فیھا"مغای
العلماء أّن النصوص أو اآلیات التي نزلت عند سبب خاص تتجاوز من حیث داللتھا حدود ھذا السبب 

  .43اریخ"الخاص، فالنص یمكنھ االستجابة لمتغیرات الواقع في حركتھ النامیة المتطورة عبر الت
أجرى الدارس قراءاتھ على ثالث مرتكزات؛ أسیاسیة تاریخیة ونصیة وإطالقیھ، یتحرك فیھا العقل 
والفكر والمعرفة في اتجاھات مختلفة،" فاكتشاف داللة النص عملیة معقدة تُجسِّد عالقة القارئ، المفسر، 

إلى داخلھ والعكس، ُمتََمتَّعا بحریة بالنص من خالل إقامة حركة ربط دائریة تسیر في مدار من خارج النص 
القراءة واالجتھاد والترجیح بین الدالالت والروایات المختلفة من دون إھمال العناصر والدوال الداخلیة 

، فلقد مكنت تلك الدراسة سیًّدا من خالل تلك اآللیات اكتشاف دالالت جدیدة، انطلقت من 44المكونة للنص"
رجیح، ومساءلة النص ومحاورتھ، ومعرفة مدى استجابتھ لالحتماالت الخبرة والتساؤل والنقد والت

المفترضة، مع مناقشة الجھود اإلنسانیة التفسیریة وعرضھا على النصوص، ثم الوصول إلى حقیقة مفادھا 
  أن النص وحدة بنائیة متراصة، والسیاق والقصدیة عنصران مھمان في العملیة التأویلیة.

  جّدیة التواصل الخطابي:السیاق بین القصدیة و -4
یتتبع الدارس اآلیات بكثیر من التفصیل واالستطراد، منھا تلك اإلضاءات التي یبعث بھا النص نحو 

جمل "أن القرآن أ القلب والعقل والفكر فیصنع منھا المؤلف عالما جدیدا من الصور والبنى واألفكار ذلك:
السموات واألرض، وفي اآلفاق واألنفس، وھو إجمال  الكالم عن األمم وعن السنن اإللھیة، وعن آیاتھ في

صادر عمن أحاط بكل شيء علما، وأمرنا بالنظر والتفكر والسیر في األرض لنفھم اإلجمال بالتفصیل الذي 
یزیدنا ارتقاء وكماال، ولو اكتفینا من علم الكون بنظرة في ظاھره لَُكنَّا كمن یعتبر الكتاب بلون جلده ال بما 

  45م و حكمة"حواه من عل
لقد أدرك سید أّن ھناك انقطاعا أصاب العملیة التواصلیة، ذلك أّن الجیل المعاصر قد افتقد إلى الكثیر 
من أدوات االتصال سواء ما تعلق األمر بالعامل الثقافي الموروث أو ما تعلق بالمعاصر بسبب ظروف 
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بین  ت قناة االتصال المتمثلة في طول األمداالستدمار واالنبھار بالغرب، باإلضافة إلى الضبابیة التي أصاب
النزول والتلقي، وجوھر الرسالة ومقتضیاتھا، وفقدان المخاطبین المعاصرین ألدوات االتصال اللغویة بكل 
معارفھا المعجمیة والبالغیة واألسلوبیة والنحویة والصرفیة وبالتالي أصبحنا أمام حالة شاذة في فھم 

ب ال ینتقل إلى المتلقي بسبب تلك الموانع، والحقیقة "أّن الُمَخاطََب والمرسل إلیھ الخطاب، ذلك أّن أثر الخطا
إن لم یفھم ما خوطب بھ وأرسل بھ إلیھ فحالھ قبل الخطاب، وقبل مجيء الرسالة إلیھ وبعده سواء، إذ لم یفده 

ذي أدرك المؤلف ، وذلك ھو لّب اإلشكال المطروح ال46الخطاب والرسالة شیئا، كان بھ قبل ذلك جاھال"
خطورتھ، وصار بالضرورة أن األثر ال یصل إلى المتلقي، وذلك ما صرح بھ في مؤلفھ قائال: "ولكن ماذا 
أصنع ونحن في جیل ال بد أن یقدم لھ القرآن مع الكثیر مع اإلیضاح لطبیعتھ ولمنھجھ ولموضوعھ كذلك، 

وعن االھتمامات واألھداف التي تنزل لھا،  ووجھتھ، بعدما ابتعد الناس عن الجو الذي تنزل فیھ القرآن،
وبعدما انماعت وذبلت في حسمھم وتصورھم مدلوالتھ وأبعادھا الحقیقیة، وبعدما انمحت في حسھم 

   .47مصطلحاتھ عن معانیھا"
یقوم الدارس بتشخیص ھذه الحالة الشاذة والمتمثلة في توقف القنوات االتصالیة بسبب العوامل التي 

د فیھا المتلقون إلى االستعدادات الجسمیة والروحیة والنفسیة والذھنیة إلقامة تواصل حقیقي ذكرھا، كما افتق
مؤثر، وال تكمن المشكلة في النص، وال في القناة كذلك بل ترجع إلى المتلقي ذاتھ، "وهللا جّل ذكره، یتعالى 

یھ من فعل أھل النقص أن یخاطب أو یرسل رسالة ال توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إلیھ ألن ذلك ف
    .48والعبث، وتعالى هللا عن ذلك علوا"

ُصھ المؤلف في المتلقي، وفي تلك المؤثرات التي أفسدت قنوات االتصال وأدواتھا  فالخلل كما یَّشخِّ
بسبب العامل الزمني التاریخي البعید، والسیما بعدما انطفأ حّس التلقي وفقھ المدلوالت، وبذلك االضطراب 

الجھاز المفاھیمي للكثیر من المصطلحات التي تعرضت للتشویھ واالنحراف، ونظرا لكل ھذه  الذي أصاب
، ومقصدتیھ ھي إعادة تھیئة المتلقي من جدید ذھنیا وفھما وحسا وأثرا )في ظالل القرآن(األسباب كان ھدف 

ّزءا نصا مج وفاعلیة، وذلك ال یكون إال بنص جدید لھ إسھامات توضیحیة للنص األصل بحیث ال یكون
مخلخال، بل نصا في مستوى اإلبداع والتمیز والبناء والتماسك إلعادة تحقیق الوظیفة التواصلیة، وھو إدراك 
عمیق للمشكلة، ومعلوم أّن أركان الخطاب األساسیة تتمثل في موضوع الخطاب والُمَخاطَب والرسالة 

ركن یمثل أثر الخطاب ومحور العملیة االتصالیة، اللغویة، والخلل كما جسده سیّد یكمن في  الُمَخاطَب، وھو 
وإّن انعدامھا كان بسبب فقدان المتلقي آللیات فّك الشفرات النصیة بسبب المؤثرات الخارجیة، وھي القاعدة 
التي یقف علیھا المؤلف حین یقابل بین النموذجین أو الجیلین؛ " لقد كانوا ینھلون مباشرة من معین ھذا 

. ویتأثرون بإیقاعھ في حسھم فماً ِألُْذٍن. وینضجون بحرارتھ وإشعاعھ وإیحائھ؛ ویتكیَّفون القرآن بال واسطة
  .49بعد ذلك وفق حقائقھ وقیمھ وتصوراتھ"

إن القصدیة التي یصنعھا الظالل تتمثل في تجدید عالقة المتلقي بالنص من خالل السیاق الناشئ 
المثمر وباستبعاد كل الوسائط األخرى، "أما نحن الیوم نتكیف وفق تصورات فالن وفالن عن الكون والحیاة 

وحسب رأي المؤلف فإن ، ولھذا، 50والقیم واألوضاع. وفالن وفالن من البشر القاصرین من أبناء الفناء"
وه في ثم ننظر نحن إلى ما حققال تكون إال بالتواصل المباشر؛ "تجدید العالقة بالنص تأثیرا وحركة وبناء 

حیاتھم من خوارق في ذات أنفسھم وفي الحیاة من حولھم، فنحاول تفسیرھا وتعلیلھا بمنطقنا الذي یستمد 
وراتھم ومؤثراتھم. فنخطئ وال شك في تقدیر البواعث معاییره من قیم وتصورات ومؤثرات غیر قیمھم وتص

  .51وتعلیل الدوافع وتفسیر النتائج، ألنھم ھم خلق آخر من صنع ھذا القرآن"
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  إنتاج الداللة بین سیاق القارئ وسلطة النص: -5
یتعامل الدارس مع السور القرآنیة انطالقا من مبدأي الوحدة الموضوعیة والعضویة، ففي رأیھ أن 

ة تمتلك كونا خاصا بھا یمیز شخصیتھا ویحدد أھدافھا وغایاتھا، وعلى ضوء ھذه االستراتیجیة كل سور
القرائیة تمثل المتوالیات من اآلیات في النھایة وحدة نّصیة متناسقة وبنیة داللیة متماسكة األجزاء الظاھرة 

ا بینھا من خالل وسائل وحدة لغویة داللیة تنتج عن مجموعة من الجمل الرابط فیم" والباطنة، فالنص
لسورة البقرة الطویلة محورا أساسیا ذا خطین  -مثال-، إذ یضع 52الخطاب النحویة والداللیة والمنطقیة"

مزدوجین ینموان نموا إعجازیا فتنبسط السورة أمام القارئ، وتظھر مرتبة بطریقة مقصودة تسیر مع القارئ 
في خطاب منتظم متسلسل الحلقات منتظم الموضوعات، ویبدو ذلك من خالل المقاطع والجوالت والدروس 

تعامل مع النص في إطار منتظم، ویعمل النص الظاللي في اتجاه الممارسة القرائیة على  واألشواط، وھو
مالمسة وتشریح ذلك الخلل الذي أصاب منظومة التلقي للخطاب عند المخاطب بفتح األفاق أمام المتلقي من 

قیق مقصدیة ، وتحخالل االستطراد وتقریب المفاھیم إلیھ لتجدید الوظیفة التواصلیة وتمدید جسور االنتقال
  النص وتفعیل القراءة من خالل اآللیة التفصیلیة.

تبرز تلك الوحدة من خالل الترجمة التي قام بھا المؤلف وھو یعالج النصوص القرآنیة والوقوف على 
َوإَِذا أََرْدنَا أَْن  :المصطلحات والمفاھیم واألوصاف المقصودة. ففي تفسیره آلیات اإلسراء في قولھ تعالى

ْرنَاَھا تَْدِمیًرا (نُ  ) َوَكْم أَْھلَْكنَا ِمَن اْلقُُروِن ِمْن بَْعِد 16ْھلَِك قَْریَةً أََمْرنَا ُمْتَرفِیھَا َففََسقُوا فِیھَا فََحقَّ َعلَْیھَا اْلقَْوُل فََدمَّ
ْلنَا لَھُ فِیھَا َما نََشاُء لَِمْن نُِریُد ثُمَّ ) َمْن َكاَن یُِریُد اْلعَ 17نُوحٍ َوَكفَى ِبَربَِّك بُِذنُوِب ِعبَاِدِه َخبِیًرا بَِصیًرا ( اِجلَةَ َعجَّ

) َوَمْن أََراَد اْآلِخَرةَ َوَسَعى لَھَا َسْعیَھَا َوھَُو ُمْؤِمٌن فَأُولَئَِك َكاَن 18َجَعْلنَا لَھُ َجھَنََّم یَْصَالھَا َمْذُموًما َمْدُحوًرا (
) اْنظُْر َكْیَف 20َالِء َوھَُؤَالِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا () ُكًالّ نُِمدُّ ھَؤُ 19َسْعیُھُْم َمْشُكوًرا (

ْلنَا بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َولَْآلِخَرةُ أَْكَبُر َدَرَجاٍت َوأَْكَبُر تَْفِضیًال ( ، إذ یركز )21-16(اإلسراء:  )21فَضَّ
ركزتیھ في نص اآلیات؛ " والمترفون في كل أمة ھم طبقة الكبراء الدارس على مفھوم (الترف) لداللتھ وم

الناعمین الذین یجدون المال، ویجدون الخدم، ویجدون الراحة، فینعمون بالدعة وبالراحة وبالسیادة، حتى 
تترھل نفوسھم وتأسن، وترتع في الفسق والنجاسة، وتستھتر بالقیم والمقدسات والكرامات، وتَْلَغ في 

الحرمات، وھم إذا لم یجدوا من یضرب على أیدیھم عاشوا في األرض فساداً ونشروا الفاحشة األعراض و
في األمة وأشاعوھا وأرخصوا القیم العلیا التي ال تعیش الشعوب إال بھا ولھا، ومن ثم تتحلل األمة وتسترخي، 

   .53وتفقد حیویتھا وعناصر قوتھا وأسباب بقائھا فتھلك وتطوى صفحتھا"
ارس المفھوم إلى نص ویتحول المصطلح إلى مركز محور تنشأ حول قطبھ دالالت، ومن یحّول الد

خلیة نصیة واحدة إلى مجموعة من الخالیا البنّاءة لتشكل في النھایة نسیجا متكامل الخطوط الذاھبة في 
ة بالحیاة ى قصة نابضالطول والعرض، ویتابع فیھا المتلقي الَمَشاِھَد تُْبنَى أمامھ بناًء، كما یتحول المفھوم إل

ل "والتتابع عندئذ منظم لحركة النص ولفع والحركة، لھا بدایة ولھا خاتمة، وتبتدئ من حلقة لتشكل حلقات،
القراءة بحیث یسیر في اتجاه واحد مما یسھل على القارئ الوصول للقضیة الكبرى، وذلك بخالف ما یقوم 

لحكي، حیث یبذل مجھودا أكبر للوصول إلى حدود بھ القارئ في النصوص األخرى التي ال تعتمد على ا
  .54القضیة الكبرى، ویقوم بفعل القراءة في اتجاھات أخرى صعودا وھبوطا واستنتاجا"

لقد ضاعف المؤلف دالالت المفھوم من اإلجمال إلى التفصیل، وبذلك یزیل النص الجدید بحركتھ 
عین فیالمس صفاء الذھن، وفطره القلب ونور العقل، التأویلیة ذات المقاصد الواضحة والھادفة الغمام عن األ

فترسخ اآلثار بصمة بصمة في النفس، ویبدأ المؤلف بعد ھذا المشھد في استنباط القوانین التي على المخاطبین 
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أن یدركوھا، فـ" اآلیة تقرر سنة هللا ھذه، فإذا قدر هللا لقریة أنھا ھالكة، ألنھا أخذت بأسباب الھالك، فكثر 
المترفون فلم تدفعھم ولم تضرب على أیدیھم، سلّط هللا ھؤالء المترفین ففسقوا فیھا، فعم فیھا الفسق، فیھا 

فتحللت وترھلت، فحقت علیھا سنة هللا، وأصابھا الدمار والھالك، وھي المسؤولة عما یحل بھا ألنھا لم 
ھ ھو ، فوجود المترفین ذاتتضرب على أیدي المترفین، ولم تصلح من نظامھا الذي یسمح بوجود المترفین

السبب الذي من أجلھ سلطھم هللا علیھا ففسقوا، ولو أخذت علیھم الطریق فلم تسمح لھم بالظھور فیھا ما 
    .55استحقت الھالك، وما سلط هللا علیھا من یفسق فیھا ویفسد فیقودھا إلى الھالك"

يء ما یقوم بعملیة إسقاطیة تضیتحول النص الظاللي إلى مكبر ضوئي الستقراء الواقع المعاصر، ك
المساحات وتصنع الدالالت التي یحتاجھا القارئ المعاصر، وتنتج الدالالت التي تستجیب لمحاور اآلتیة، 
فـ"إن إرادة هللا قد جعلت للحیاة البشریة نوامیس ال تختلف، وسننا ال تتبدل، وحین توجد األسباب تتبعھا 

ي ، وهللا ال یأمر بالفسق، ألن هللا ال یأمر بالفحشاء، ولكن وجود المترفین فالنتائج فتنفذ إرادة هللا وتحق كلمتھ
ذاتھ دلیل على أن األمة قد تخلخل بناؤھا، وسارت في طریق االنحالل، وأن قدر هللا سیصیبھا جزاء وفاقا، 

   .56وھي التي تعرضت لسنة هللا بسماحھا للمترفین بالوجود والحیاة"
مفاھیم وإدراك القوانین، ومن التوظیف اإلسقاطي إلى البناء الفكري؛" ینتقل المؤلف من توضیح ال

فاإلرادة ھنا لیست إرادة للتوجیھ القھري الذي ینشئ السبب ولكنھا ترتب النتیجة على السبب، األمر الذي ال 
مترتبة لمفر منھ ألن السنة جرت بھ، واألمر لیس أمرا توجیھیا إلى الفسق، ولكنھ إنشاء النتیجة الطبیعیة ا

، والمالحظ أّن المؤلف ینظم خطابھ في الظالل ترتیبا وتناسقا مقدمة 57على وجود المترفین وھي الفسق"
وختاما سببا ونتیجة في متوالیة نصیة مرتبة وفي تأویل متدرج للمقدمات والنھایات واألسباب والنتائج والعلل 

ویحس بذلك التواصل والتسلسل الواضحین في المعلوالت، إذ یشعر القارئ بذلك، وھو یقرأ النص الجدید، 
المنظومة الخطابیة الُمْنتَجة، فیتواصل القارئ مع المؤلف في ھذا الخطاب المرتب والمنظم، "وھنا تبرز 
تبعیة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشئ أثارھا التي ال مفر منھا، وعدم الضرب على أیدي المترفین كي 

، ویتابع المؤلف في منظومة خطابیة متسلسلة متناسقة، 58ا القول فیدمرھا تدمیرا"ال یفسقوا فیھا فیحق علیھ
"ھذه السنة قد مضت في األولین من بعد نوح، قرنا بعد قرن، كلما فشت الذنوب في أمة انتھت بھا إلى ذلك 

بَْعِد نُوحٍ َوَكفَى بَِربَِّك بُِذنُوِب  َوَكْم أَھْلَْكنَا ِمَن اْلقُُروِن ِمنْ ، 59المصیر، وهللا ھو الخبیر بذنوب عباده البصیر"
، فمن خالل اآللیات الترابطیة للخطاب الظاللي یواصل المؤلف؛ "وبعد )17(اإلسراء:  ِعبَاِدهِ َخبِیًرا َبِصیًرا

فإّن من أراد أن یعیش بھذه الدنیا وحدھا، فال یتطلع إلى أعلى من األرض التي فیھا، فإن هللا یعجل لھ حظھ 
ا حتى یشاء، ثم ینتظره في اآلخرة، جھنم عن استحقاق، فالذین ال یتطلعون إلى أبعد من ھذه األرض في الدنی

یتلطخون بوحلھا ودنسھا ورجسھا، ویستمتعون كاألنعام، ویستسلمون فیھا للشھوات، والنزعات ویرتكبون 
   .60في سبیل تحصیل اللذة األرضیة ما یؤدي إلى جھنم"

یقابل الدارس بین النصوص تقابال ترابطیا، ذلك أن التضاد ھو من وسائل ربط الخطاب، والھدف 
ْلنَا لَھُ ِفیھَا َما نََشاُء لَِمْن نُِریُد توضیح المعنى وتأكیده استجابة لخط النص القرآني:  َمْن َكاَن یُِریُد اْلَعاِجلَةَ َعجَّ

، "والذي یرید اآلخرة ال بد لھ أن یسعى لھا )18(اإلسراء:  َمْذُموًما َمْدُحوًرا ثُمَّ َجَعْلنَا لَھُ َجھَنََّم یَْصَالھَا
سعیھا، فیؤدي تكالیفھا وینھض بتبعاتھا، ویفھم سعیھ لھا على اإلیمان، والسعي لآلخرة ال یحرم المرء من 

ال خیر الھدف والغایة، ولذائذ الدنیا الطیبة، إنما یمّد بالبصر إلى آفاق أعلى فال یكون المتاع في األرض ھو 
بعد ذلك في المتاع حین یملك اإلنسان نفسھ، فال یكون عبدا لھذا المتاع، وإذا كان الذي یرید العاجلة ینتھي 
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إلى جھنم مذموما مدحورا، فالذي یرید اآلخرة ویسعى لھا سعیھا ینتھي إلیھا مشكورا یتلقى التكریم في المأل 
   .61یم، وجزاء التطلع إلى األفق البعید الوضيء"األعلى جزاء السعي الكریم لھدف كر

یتدرج سیّد (مع اآلیات )، ویتماشى النص الظاللي مع النص القرآني في تواز موسع وخطاب منتظم  
في شكل استطرادي" ینتقل فیھ من قضیة إلى قضیة تكون األخیرة حاصالً ونتیجة للقضیة األولى وخالصة، 

، وبذلك یشكل النص الظاللي بناء تراكمیا وفاعلیة في األثر، وھو 62ا"وتجعل القارئ یستنتج سبب إیرادھ
تدرج یأخذ القارئ في یسر وسھولة، تتحقق بھما على عتبات ھذا المنھج القرائي الوظیفة التواصلیة، 
"وعالقة السبب بالنتیجة من العالقات التي قد ترد بشكل عكسي، أي نتیجة بسبب، فالكاتب یورد الظاھرة 

لنتیجة) ثم یتجھ إلى ذكر (أسبابھا). واألمر متعلق عندئذ بالمتلقي وطبیعة العالقة بینھ وبین الكاتب أوال (ا
التي تجعل األخیر یقدم األسباب أوال أحیانا، ویقدم في أحیان أخرى النتائج حینما تكون العالقة بینھ وبین 

ة (النتیجة) یم أو التأخیر مرتبط بأھمیة القضیالمتلقي أكثر صفاء وودیّة، ثم إنھ یذكر بعد ذلك التفسیر. والتقد
    .63ورغبة الكاتب في إظھارھا"

لقد صار نص اآلیة بھذا المنھج القرائي خلیة حیة تبدأ في االنقسام ثم التشكل والتكون المادي؛ "إن  
ة اآلخرالحیاة لألرض، حیاة تلیق بالدیدان والزواحف والحشرات والھوام والوحوش واألنعام، فأما الحیاة 

فھي الحیاة الالئقة باإلنسان الكریم على هللا الذي خلقھ فسواه، وأودع روحھ، ذلك السر الذي ینزع بھ إلى 
، یتواصل االستطراد الترابطي إعطاء النص الظاللي تناسبا 64السماء، وإن استقرت على األرض قدماه"

ن ھؤالء وھؤالء إنما ینالون من عطاء مستنبطا من النص ذاتھ، ومن كلیتھ في االنسجام والتناسق، "على أ
هللا، سواء منھم من یطلب الدنیا فیعطاھا، ومن یطلب اآلخرة فیلقاھا، وعطاء هللا ال یحظره أحد وال یمنعھ، 

َك ُكًالّ نُِمدُّ ھَُؤَالِء َوھَُؤَالِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء َربِّ  65فھو مطلق تتوجھ بھ المشیئة حیث تشاء"
  ). 20(اإلسراء:  َمْحظُوًرا
یدخل المؤلف في درجة من تصعید المعنى، ومضاعفة تشكیل القضایا عن طریق االستقصاء  

باستثمار السیاق الحاضر، "و یقصد بھ تصعید المعنى والوصول بھ إلى غایتھ، وھو األمر الذي قد یقترب 
، والمالحظ على ھذا األسلوب عند المؤلف أنھ یعرض تلك القضایا الجزئیة في أسلوب تتجلى 66من المبالغة"

فیھ الروح الموسیقیة والسیما في جانبھا البدیعي من السجع والمقابلة، و"إّن ارتباط االستقصاء بالسجع یتفق 
مختلفة،  ب المعنى على وجوهوالمفھوم البالغي (اإلطناب) وھو التوسع في األلفاظ وبسط المعاني، وذلك بتقلی

والمزاوجة بین الجمل والعبارات وھذا من شأنھ أن یضفي على األسلوب لونا من الجمال الذي یتمثل في 
ھذا التلوین الصوتي، واإلیقاع المتولد من تعاقب الجمل وتوافق فواصلھا، فكأنما كانت الغایة أن یؤدى 

"األرض ملحوظ بین الناس بحسب وسائلھم وأنسابھم  وت فيوالتفا ،67المعنى أداء معنویا وموسیقیا في آن"
واتجاھاتھم وأعمالھم، ومجال األرض ضیق، ورقعة األرض محدودة، فكیف بھم في المجال الواسع وفي 

، وھكذا كما بدأ التحلیل من 68المدى المتطاول، كیف بھم في اآلخرة التي ال تزن الدنیا كلھا جناح بعوضة"
ْلنَا بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض نتھى إلى نتیجة وخاتمة تستقر في األدھان، مقدمة إلى قصة، وقد ا اْنظُْر َكْیَف فَضَّ

، "فمن شاء التفاوت الحق، ومن شاء التفاضل الضخم، )21(اإلسراء:  َولَْآلِخَرةُ أَْكبَُر َدَرَجاتٍ َوأَْكبَُر تَْفِضیًال 
ماد المتطاولة التي ال یعلم حدودھا إال هللا، وفي ذلك فھو ھناك في اآلخرة، ھنالك في الرقعة الفسیحة واآل
  .69فلیتنافس المتنافسون ال في متاع الدنیا القلیل الھزیل"
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  النص بین قصدیة المؤلف وقصدیة القارئ: -6
الكاتب الھادفة إلى التأثیر واإلقناع ونقل التجربة القرآنیة الشعوریة الحیة تجعلھ یوسع  إّن مقصدیة

القضیة المحوریة الكبرى بتغییر المقوالت لتنویع منافذ الوصول إلى المتلقي عن طریق تولید المعاني 
ضیة كبرى، في قضیة ) لقprédicateوتماثلھا، والتماثل "عالقة داللیة تعني تكرار نفس المحتوى الرئیسي (

، فھذه الخاصیة التفعیلیة تكشف عن األبعاد 70كبرى أخرى مع التغییر في المقوالت المصاحبة للخبر"
التواصلیة للمؤلف المتمثلة في إعادة البناء التصوري، ولھذا یأتي ذلك التماثل لینتج قضایا جدیدة تصل بینھا 

العالقات ال تقوم فقط بین قضایا تقع في نفس المستوى عالقات داللیة، "من الضروري أن نؤكد ھنا أن تلك 
الداللي، ولكن من الممكن أن تقوم بین قضایا تقع في مستویات داللیة مختلفة، فقضیة صغرى قد ترتبط في 

، إّن ذلك االستطراد في نظم 71عالقة مع قضیة كبرى وقضیة كبرى قد ترتبط بقضیة أكبر عالقة داللیة"
سیس لقواعد جدیدة بین المتلقي والنص والمتكلم لتحقیق الوظیفة التواصلیة الغائبة الخطاب الظاللي ھو تأ

بسبب االضطراب والخلل اللذین أصابا أحد أركان العملیة التواصلیة وغایات التلقي، وإعداد القارئ من 
وتھیئتھ  ارئخالل ذلك التدرج التسلسلي للقضایا وربط العالقات الداللیة بینھا ھو الوصول إلى إقناع الق

  لقبول محتویات النص. 
نستطیع القول: إن انتظام الخطاب وبتفعیل السیاق وآلیات اإلنتاج كاالستقصاء والتماثل والتوازي قد  

أدخل القارئ في تجربة مع النص، باعتبارھا تجربة أدبیة راقیة، ذلك "أّن الشيء األساسي في قراءة كل 
، وتقویة الصلة بین القارئ والنص غایتھا تحقیق األبعاد الجمالیة 72ھ"عمل أدبي ھو التفاعل بین بنیتھ وتلقی

وإذا كان الموقع الفعلي للعمل یقع بین النص والقارئ فمن "فكریة إلحداث التفاعل المرتقب، والفنیة وال
لشيء االواضح أّن تحقیقھ ھو نتیجة للتفاعل بین اإلثنین، ولذا فالتركیز على تقنیة الكاتب وحدھا لن یفیدنا 

الكثیر في عملیة القراءة نفسھا. وھذا ال ینفي األھمیة الحیویة للقطبین (الجمالي والفني) بل كل ما في األمر 
، إّن تحلیل النصوص یكون في اتجاھین 73أنّنا إذا أھملنا العالقة بینھما سنكون قد أھملنا العمل الفعلي كذلك"

ا فالتحلیل المنفرد ال یكون ُمْقنِعً " طار سیاق جّدي جدید،المرسل) في إ-المرسل إلیھ، المرسل إلیھ-(المرسل
إال إذا كانت العالقة ھي عالقة بین مرسل ومتلق، ألن ھذا یفترض مسبقا سننا عاما یضمن تواصال دقیقا، 
ذلك أن الخطاب سیكون مرسال في اتجاه واحد، أما في األعمال األدبیة فیرسل الخطاب في اتجاھین اثنین 

   .74(یتلقاه) وھو یركبھ"ألن القارئ 
  :السیاق وانتظام الخطاب الظاللي -7

یقدم المؤلف خطابا تظھر فیھ بعض مالمح النظم من حیث انسجامھ واتساقھ مع لفت انتباه المتلقي  
إلى تنظیم قراءة الخطاب القرآني من خالل تقنیات المحاور والمقاطع والجوالت والدروس واألشواط، وكلھا 

ورة وتقدیم تھیا إلى كیفیة بناء السآلیات تنبھ المتلقي إلى إحكام النص القرآني وما تعلق بالسورة أو اآلیات من
موضوعاتھا وترابطھا تتابعا وتناسبا لیصل بالقارئ إلى أن السورة ھي كیان محبوك البناء شدید التماسك، 

إلى سورة اإلسراء من باب الخطاب المنظم المحكم، فلھا محور ھو  -مثال - وبالمقدمة وجدنا الدارس ینظر
تتسع ثم تضیق في ختام یناسب نقطة البدء؛ "ھذه السورة مكیة وھي أساس بنائھا، تتفرع عنھ موضوعات 

تبدأ بتسبیح هللا وتنتھي بحمده، وتضم موضوعات شتى معظمھا عن العقیدة، وبعضھا عن قواعد السلوك 
الفردي والجماعي وآدابھ القائمة على العقیدة إلى شيء من القصص عن بني إسرائیل یتعلق بالمسجد األقصى 

لیھ اإلسراء، وطرف من قصة آدم وإبلیس وتكریم هللا لإلنسان، ولكن العنصر البارز في كیان الذي كان إ
وموقف القوم منھ في مكة، وھو القرآن الذي   السورة ومحور موضوعاتھا األصیل ھو شخص الرسول
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 ل، وحمد هللاجاء بھ، وطبیعة ھذا القرآن، وما یھدي إلیھ واستقبال القوم لھ، واستطراد حول الرسالة والرس
و شكره، في تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بّینا، یمضى سیاق السورة في أشواط 

  .75متتابعة"
یشرع المؤلف بعد النص االفتتاحي لتھیئة القراء في تفصیل أشواط السورة بقولھ: "یبدأ الشوط األول 

وتشریدھم مرتین، ویبدأ الشوط الثاني بقاعدة التوحید، باإلشارة إلى اإلسراء ونكبة بني إسرائیل وھالكھم 
وطبیعتھا، أما   وینظر الشوط الثالث إلى أوھام الوثنیة، أما الشوط الرابع فھو عن حقیقة رسالة محمد

الشوط األخیر فھو عن طبیعة الصراع بین الحق والباطل، وكید المشركین للدعوة وصاحبھا، وإذا كانت 
سبیح فإن خاتمتھا كانت بحمد هللا الذي لم یتخذ ولدا ولم یكن لھ شریك في الملك ولم یكن السورة قد بدأت بالت

  .76لھ ولي من الذل، كما بدأھا تسبیحھ وتنزیھھ"
یقیم الدارس األشواط ویؤسس تقسیمھا على روابط داللیة لبیان وحدة معمار السورة الخاص، 

األساسي دون انفصال، وفي ذلك إشارة إلى آلیات المتراص األجزاء، المتالحم الموضوعات حول محورھا 
ترتیبیة تسمح بالخروج المرن من موضوع والولوج إلى آخر وحسن التخلص منھ دون شعور، وما بین 
الشوطین ما ھو إال راحة استئناس وانتقال بألطف وجھ، إذ یحرص المؤلف على تقدیم النص القرآني من 

سورة مرتبة ترتیبا منطقیا وموضوعیا متكئا في تحدید تلك العالقات خالل اإلضاءة الظاللیة في بیان أن ال
على البنى الداللیة المكونة للموضوع الكلي، وھو ترتیب عضوي مبعدا عن المتلقي االنتقال السطحي الشكلي 
أو خفاء الرابط الداللي، " وال شك أن لترتیب الوقائع واألحداث في الخطاب حسب وقوعھا في الخارج في 

قام أھمیة في انسجام الخطاب وتوافقھ وكثیرا ما یؤدي تداخل التراتیب في خطاب ما إلى عدم انسجام الم
  : یخلص المقال إلى بعض النتائجوفي نھایة ھذا البحث  ،77الخطاب"

یبقى الخطاب القرآني في نظر المناھج القرائیة، " تحكمھ مبادئ عدیدة، منھا الوحدة العضویة،  -
، وھي المبادئ التي اتكأ علیھا 78ومبادئ منطقیة، ومبادئ تداولیة ومقامیة متنوعة" والموضوعیة للنص،

الدارس في كل إجراءاتھ واستخدمھا في مقاربتھ التأویلیة لیضع القارئ أمام كیان خطابي منتظم وموحد 
ومتجانس ومتماسك ومتسق في ظل سیاق نصي ونفسي بقصدیة تجدید عملیات التواصل وتكییف عملیات 

لتلقي، واالستعداد الذھني والوجداني حسب سیاق الحاالت الفردیة أو الجماعیة لتلقي النص القرآني وفق ا
   استراتیجیة قرائیة تبنت منافذ متكاملة. 

إن تفعیل السیاق لیس مقتصرا فقط على حركة اإلنسان وصناعة واقعة وفق توجیھات وتكالیف النص  -
اإلنسان العقلیة والفكریة واألدبیة والقصدیة والتأویلیة بتطویر المعرفة القرآني، وإنما كذلك على حركة 

العلمیة والمھارات القرائیة من خالل االستفادة من اإلجراءات المتعددة والمتنوعة المقاربة للنصوص 
  وحركة اإلنسان.

خطاب كبیرا في تحلیل الإّن دراسة الرسالة اللغویة في ضوء العالقة بین النص والسیاق قد أسھمت إسھاما  -
وتأویلھ، بإثراء المعطیات الثقافیة واالجتماعیة والنفسیة في القراءة والتفسیر معا، إذ كان المؤلف یجمع 
بین حركتین في القراءة، حركة من خارج النص إلى داخلھ باالتكاء على السیاق الجدلي للنص إلى بنیتھ 

ظل التأویل المقصود، و بھذه الصورة یعمل المنھج  الداخلیة، و حركة من داخل النص إلى خارجھ في
القرائي على تحریك الفعل القرائي في االتجاھین، من النص إلى القارئ، ومن القارئ إلى النص لتمر 

 القراءة ذھابا وإیابا بنقطة التقاطع التي تمثل فضاء المتكلم.
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، طراف األربعة؛ المتكلم، النص، القارئیطرح المؤلف نظریة قرائیة جدیدة للنص القرآني تأخذ بسلطة األ -
فاعلیة السیاق، وھي توزع فضاءات المناورة وحیزات االشتغال لتلك السلطة حسب قیمة كل طرف، ویبقى 

في منظومة القراءة والتلقي من العناصر الغائبة، فاستبعاد أو إھمال  -في نظر الكاتب -الطرف األخیر
رورة إنتاج إنسان نظري، فھذه الرؤیة القرائیة نتجت أساسا عن محیط الحركة وفضائھ الفاعلي ھو بالض

الجمع بین النظریة والحركة، وبین المعرفة والعمل، وھي عملیة التلقي الصحیحة التي تتأصل حسب رؤیة 
 المفّكر من معالم المنھج الرباني الحركي. 

م التداولي وھو السیاق بكل أشكالھ مكنت ھذه القراءة من تشغیل وتفعیل أھم األركان األساسیة في النظا -
وصوره بالفعل االختراقي لألزمنة وربط جسور التواصل لإلعادة إنتاج سیاق النص لحظة التنزیل وضمان 

 قدر من المعایشة الوجدانیة والحركیة، وذلك من خالل نظام لغوي منسجم ومناسب لعصر القارئ.
معاصر للمؤلف من خالل جدلیة الصراع الذي عرفھ النص الظاللي رسالة لغویة تشكلت وفق السیاق ال -

العالم العربي واإلسالمي مع نفسھ ومع اآلخر في منتصف القرن العشرین األول، آخذة في ذلك بحركتھ 
وواقعھ الحي وأفكاره المتشكلة، ویظھر ذلك من البنیة النصیة الظاللیة التي وضعت الجیل المتلقي 

الفعل القرائي المشخص والمحلل، وعلى أساسھ تشكلت استراتیجیة  المعاصر في سیاقھ الحاضر من خالل
 القراءة في القصد والتأویل، والرؤیة في الكتابة، والحركة في العمل.

تتجاوز القراءة السیاقیة المعادل اللغوي والزمن المنغلق، إلى الزمن المنفتح وإلى األثر الذي ینشئھ النص  -
لیة المقاصد التي تتحقق في محیط اإلنسان، وھي من أقوى العوامل المؤثرة في عالم النفس والحیاة، وإلى تج

  في المتلقي وفي منظومتھ الفكریة والتصوریة، والقادرة على التوجیھ والتربیة واالستجابة.
یفّعل السیاق المعطیات النصیة في اتجاھاتھا اإلیحائیة والداللیة لتحقیق قدر كبیر من األثر واالستجابة  -

اعلیة، وھو تحول مّما یقولھ النص إلى ما یحدثھ، وما ینشره في النفس ومحیطھا من الدالالت الغائبة والف
عن المتلقي التي یقوم الظالل بترجمتھا، وھو منحى تأویلي مقصود، وال یتأتى ذلك إال باستنطاق البنى 

                          النصیة وتقصي دالالتھا الخفیة.
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  :الملخص
ھي اللّبنة األساس في بناء مملكة البیان، أَوالَھا األدباء والعلماء عنایةً بالغة، فوضعوا  المفردة لّما كانت الكلمة

لھا القواعَد والحدود، وقیدوھا بأدق الشرائط والقیوِد؛ الّتي تمنعھا من الخروج عن حقل الفصاحة والبیان؛ غیر أن 
ت معھ جملة وتفصیال، وھذا ما بعث على بعض ھذه القواعد والقیود عند عرضھا على االستعمال القرآني تعارض

  جاءت ھذه الدراسة لتبینھا وتفصل أسبابھا.  ،تساؤالت عدة
  استعماالت. ؛البالغیّین ؛تقعیدات ؛الكلمة ؛الفصاحة الكلمات المفتاحیّة:

: Abstract   
Whereas the word was is basic building bloch of the Kingdom of AlBAYAN, scientists and 

writers focus on it. Setting rules and boundaries for it. And restricting it to the strictest 
restrictions which prevents it from deviating from the circle of eloquence and statement. But 
some of these rules and restrictions when presenting them to Quranic use contradicted it 
altogether. This prompted several questions that this study came to clarify and detail the reasons 
for. 
Key word: eloquence the word; restrictions; rhetoric; uses. 

  مقّدمة:
والزالت محّل اھتمام الّدارسین والباحثین حدیثا؛ قضیّة  من القضایا الّتي شغلت الفكر اللّغوّي قدیما،

العلماء یطرقون بابھا، ویُفّصلون شروطھا وأسبابھا، فكثُرت لذلك أقوالھم، وتعّددت  ئفت الفصاحة الّتي ما
آراؤھم، وتشّعبت مسالكھم في بیان حقیقتھا وحّدھا؛ الّذي ظّل زمنا طویال مرادفا لمصطلح البالغة، فیُطلق 

ا ویراد بھ اآلخر، واستمّر ھذا التّداخل بین المصطلحین حتّى ظھرت بوارق التّفریق بینھما حیث أحدھم
  كانت نواتھا األساس الكلمة المفردة، فَقَُصرِت الّفصاحة علیھا، واختّصت البالغة بالمعنى. 

ا وضعوا لھو جامعة،فقّعدوا لھا القواعَد الاألدباء بالكلمة المفردة عنایة بالغة و من ثَّم عنى العلماء
والدِّاللیة  ،القیوَد المانعة؛ الّتي تمنعھا من الخروج عن دائرة الفصیح، في جمیع بِنیاتھا؛ الصوتیة، والصرفیة

غیر أّن المتأّمل في كتاب هللا عّز وجل تمّعنا وتدبّرا، یتصادم بكٍم كثیر من اآلیات الّبینات اّلتي تعارض 
واعد االستعمال وتـرّد بعض ھذه القواعد والتّعلیالت؛ وھذا ما یثیر تساؤالت عّدة: لماذا تُعارض ھذه الق

  ؟عیدھمباالستعمال القرآنّي في تق ؟ لماذا لم یحفل البالغیّونُؤھالقرآن ھو مصدر البالغة ومنشِ ؟ ألیس االقرآنيّ 

                                                        
 .المرسلالمؤلف   -1
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ولإلجابة عن ھذه التّساؤالت جاءت ھذه الدراسة لتبین مكامن ھذا التعارض , وتفصل أسبابھ  من خالل 
  ُمناطقة النّقاط الّتالیة :

  بیان مفھوم الفصاحة وحقیقتھا. -1
  والمآخذ علیھا.بیان الّتقعیدات البِنویّة للكلمة،  -2
  االستعمال القرآني وأثره  في فصاحة الكلمة. -3

  بیان مفھوم الفصاحة وحقیقتھاأّوال: 
ھــــ): 395ھي الخلوص والّصفاء والنّقاء من الّشوب؛ قال ابن فارس(ت: ف الفصاحة لغةتعری -1

ق. ذلك اللّسان الفصیح: الطّلیأصل یدّل على الخلوصٍ في شيء، ونقاٍء من الَشوب. من  ''الفاء والّصاد والحاء:
  .)1(واألصل أفَصَح اللّبُن: َسكَنت ِرغَوتُھُ. وأفَصَح الّرجُل: تكلّم بالعربیِّة. وفُصَح: جادت لغتھُ حّتى ال یَلَحَن...''

یُقال:  ھـ): ''الفْصُح: خلوص الشيء مّما یشوبھُ. وأصلھُ من اللّبن.502وقال الّراغب األصفھانّي (ت
غوةِ  فُصَح اللّبنُ    .یحُ ْغــــَوةِ اللَّبُن اْلفَصِ َوَتحَت الرَّ وقد ُرِوَي:  ،وأفصَح فھو ُمفِصٌح، وفصیٌح: إذا تَعَّرى من الرَّ

ومنھ استُعیَر فُصَح الّرجُل: جادت لغتھ، وأفَصح: تكلّم بالعربیّة. وقیل: الفصیح الّذي ینطق، واألعجمّي: الّذي 
ُرونُ ال ینطق، قال تعالى:  وعن ھذا استعیر أفصح الّصبح: )، 34(القصص:  ھَُو أَْفَصُح ِمنِّى لَِسانًا َوأَِخى ھَٰ

  . )2(إذا بدا ضوؤه...''
 قال الخلیل )3(وإذا كان ھذا عند ابن فارس والّراغب فإّن المعاجم الّسابقة لھما ذكرت المعنى نفسھ

ونقل أبوعبید  .)4(وذھاُب َرغوتِھ...''عنھُ، وكثرةُ َمخِضِھ،  ھـ): ''وَتفِصیُح اللّبِن: ذھاُب اللّبأِ 170(ت
ھـ) أّن: ''أّول اللّبن اللّبأ، ثم یلیھ الُمفِصح. یقال: أفصَح اللّبن إذ ذھب عنھ 216ھـ) عن األصمعّي (ت224(ت

ھـ) قولھ: ''ھذا یوم فَْصٌح كما ترى، والفْصح: 204ھـ) عن ابن شمیل (ت370اللّبأ'..... ونقل األزھرّي (ت
وُمْفِصٌح :  -بالكسر - ھـ): ''ویوم فِْصحٌ 829(ت ، وقال الفیروزآبادي)5(: إذا لم یكن فیھ قّر''الّصحُو من القرّ 

. وأفصَح اللّبُن: ذھبت َرغوتُھُ  حَ  - بال غیٍم وال قرٍّ . )6(، أو انقطَع اللّبأُ عنھُ. الشاة خلََص لبنُھا، البوُل َصفا''-كفَصَّ
إذا ذھَب  إذا انقطَع لبُؤھا، وَخلََص لبنُھَا. وقد أفصَح اللّبن، ھـ):''وأفَصحِت الّشاة:399وقال الجوھرّي (ت

  .                 )7(اللبأُ عنھُ''
ھـ) فقال: ''سقاھم لبنًا فصیًحا: وھو الّذي أُِخذت رغوتُھُ، أو 538وإلى مثل ھذا ذھب الزمخشرّي (ت

نا ومن المجازِ: سری اة: فصَح لبنُھا.ذھب لباؤهُ وخلَص منھُ. وفصَح اللّبن، وأفصَح، وفّصَح. وأفصحِت الشّ 
حتّى أفصَح الّصبُح، وحتّى بدا الّصباح الُمفِصح. وھذا یوم ُمفِصٌح، وفَْصٌح: ال غیَم فیھ، وال قّر. واْنتَِظْر 
نَفَصح من شاتنا: أي نخرج ونتخلّص... وأفصح األعجمّي: تكلّم بالعربیّة، وفََصح: انطلق لسانھ بھا وخلصْت 

ھـ): وأفصَح البول: كأنّھُ 234ھـ) في اللّسان: ''قال اللّحیاني (ت711، وقال ابن منظور(ت)8(لّكنة''لغتھُ من ال
  ).9(ھـ)'' 238صفَا، حكاه ابن األعرابي (ت
 -یُقّرر المعنى نفسھ فیقول:: ''المعنى المحوريّ  -من المعاصرین -ھـ) 1436ونجد حسن جبل (ت

  .)10(في أْحَكِم حاالتھ لذھاب ما یغشاه'' -أو صافیا - خلوص الّشيء واضحا -لفَُصحَ 
كما ھو  -؛ أّن أطراف الماّدة اللّغویّة فیھا لكلمة (الفصاحة) تدور كلّھا  المالحظ في ھذه التّعریفات

حول معنًى محورّي رئیس ھو: الخلوص والّصفاء والنّقاء، وھذا األخیر ھو أصل وضعھا اللّغوّي  -واضح
كما ھو منثور في المعاجم، أّما المعنى الثاني الذي ھو البیان والوضوح والظھور؛ فھو من نتائج الخلوص 

: ھـ)792(ت  أي الّتفتازانيّ - فقولھـ): ''ھ1230قال محمد بن عرفة الّدسوقّي (ت ،المستلزمة لھ المنبئة عنھ
لیس ھو الظّھور، بل شيء  -أي الفصاحة-(وھي في األصل تُنبئ عن الظّھور واإلبانة)، یشیر إلى أّن معناھا
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عنھ ویدّل علیھ..... ألّن لفظ الفصاحة لم یُوضع للظّھور، حتّى تكون داللتھ علیھ مطابقیّة، وال  )11(یُنبئ
 حفل بھ ''المحدثون ، الذي)12(حة لم یوجد في كتب اللّغة أنّھ موضوع لمعنى للظھور''تضمنیّة؛ فلفظ الفصا

إلى  –إن لم نقل كلّھم–الّذین تحّدثوا عن الفصاحة  )13(المعاصرون من المعنّیین بالبالغة فقد ذھب أكثرو
الفصاحة في أصل محتذین في ذلك حذو سابقیھم في ھذا الفّن؛ مّمن قصر   ،)14(حّدھا باإلبانة والظھور''

دون تمحیٍص واستقراٍء والتفاٍت ألصل ھذه الكلمة؛  ،)15(وضعھا اللّغوي على البیان والوضوح  والظّھور
األمر الّذي شّكل انقطاعا بین المعنى اللّغوي والمعنى االصطالحّي، بحیث لم نر تلك الموافقة والّترابط بینھما 

نون الوشائج الواصلة بین المعاني اللّغویة والمعاني كما ھي عادة العلماء مع مصطلحات الفنون؛ یبیّ
االصطالحیّة، وال یضعون المصطلحات ألقابًا على الفنون اعتباطاً؛ بل البّد من صلة بین المعنیین.                                  

 د دراستھا؛ ألنّھ السبیلوبناء على ھذا كان لِزاما استجالء المعاني اللّغویّة في كّل المصطلحات المرا
  .ھذا من جھةالموصل إلى حقیقة المعاني االصطالحیّة والكاشُف عنھا، 

فإّن قصر الفصاحة في أصل وضعھا اللّغوّي على الظّھور والوضوح والبیان یُدخلھا  ومن جھة ثانیة
احد وإن اختلف إلى معنى و -حتما -حیِّز االشتراك والتّرادف مع مصطلح البالغة ذلك أنّھما ''یرجعان
فـــ'' توحید ھذه الكلمات _في  ،)16(لھ''أصلھما ؛ ألّن كّل واحد منھما إنّما ھو اإلبانة عن المعنى، واإلظھار 

التعریف عند المحدثین والمعاصرین _ ُروِعَي فیھ المدلول الّذي تدّل علیھ، ولم یراع فیھ أصل الوّضع 
فال محیص إًذا من حمل ھذه األخیرة على الُخلوص  17األشیاء''اللّغوي وال نظن أّن ھذا متفق مع منطق 

ذه لم نبتدع للفصاحة ھ -الصنیع - '' نحن بھذاو والّصفاء والّنقاء الّذي یُخرُجھا عن ھذا التّرادف واالشتراك.
ما أسفر كالّداللة، وإنّما ھي داللتھا الّصحیحة الموروثة الّتي ذكرھا علماؤنا من مفسّرین ولغویّین وبالغّیین 

  . )18(عنھ التّحقیق اللّغوّي''
 ،لقد ظّل مصطلُح الفصاحة َردحا من الّزمن مرادفا لمصطلح البالغة تعریف الفصاحة اصطالحا: -2

وربما قام مقامھما  ،واالثنین معا أحیانا ،البیان فیعني أحدھمایُطلُق أحدھما ویُراد بھ اآلخر، ویُطلق ''ف
نذ م ،واستمر ھذا التّداخُل في مفھوم المصطلحین عھدا ال یقُل عن مائتي عامٍ . البدیعو البراعةو اإلیضاح

ما انتھى  وكان ،تُلُِمست أصوُل ھذا العلم إلى أن اِستقرت على یّد البالّغیین في القرن الخامسِ ھجريِّ فما یلیھِ 
. فھي تُطلق )19(اظ المؤلفةِ''ولأللف ،إلیھ األمر في كلمة (الفصاحة) مصطلحا بالغیا أن كانت صفة للفِظ المفردِ 

َف الخطیب القزوینيّ و الكالمِ و على الكلمةِ  والفصاحة " :ھـ) كلَّ واحٍد منھا فقال739(ت المتكلِم وقد عرَّ
   فیقال (كلمةٌ فصیحةٌ) وال یُقال :(كلمةٌ بلیغةٌ). ،خاّصة تقع صفة للمفردِ 

  ومخالفة القیاس اللّغوي. ،والغرابة ،أّما فصاحةُ المفرُد فھي: ُخلُوُصھ من تنافر الحروفِ 
  التّعقید.، ووتنافر الكلماتِ  ،أما فصاحة الكالم فھي: ُخلُوصھ من: ضعف التألیفِ 

  .)20(فھي: َملَكةٌ یَقتدُر بھا على الّتعبیر عن المقصوِد بلفٍظ فصیحٍ '' أما فصاحة المتكلِّم
ظٌ في المعنى االصطالحّي بجالٍء؛ ألّن كالّ فمما یستنتج من ھذه التعریفات أّن '' المعنى اللّغوّي ملحو

الخلوِص من الشوائِب الّتي تَُحوُل دون المطلوِب وھي في الكالِم ما قد یعتریِھ من و منھما یدّل على الّصفاء
 ،ومن ھذه العیوبِ ما یقُع في الكلمةِ المفردِة، ومنھا ما یقعُ في الكالم المؤلفِ  ،العیوبِ الّتي تخّل بوظیفةِ البیانِ 

  .)21(الُمثلى''ومنھا ما یقع بسبب قُُصوٍر في المتكلّم وعدم اقتداره على التّعبیر بالطریقة 
لم یَِرد لفظ الفصاحِة في القرآن الكریم وإنّما َوَردت ماّدتھ في  :مفھوم الفصاحة في البیان القرآني -3

ُروُن ھَُو أَْفَصُح ِمنِّى لَِسانًاَوأَِخى  موضعٍ واحٍد؛ وھو قولھ تعالى حكایة عن موسى علیھ السالم:  ھَٰ
''أحسُن بیانا منّي عّما یریُد أن  ھـ) أي:310(ت معنى أفصُح منّي كما قال اإلمام الطبريّ و)، 34القصص: (
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وال أحسن بیانا منھ إال لتمام آلتھِ  ،. ولم یكْن ھارون علیھ السالم بأفصَح من موسى علیھ السالم) 22(یبیِّنھُ...''
وصفائھا؛ ألّن'' موسى علیھ السالم كان في لسانھ لَْثَغةٌ بسبِب تناولھَ للجمرة حیَن ُخیَِّر بینھا وبیَن التَّْمرِة أو 

) 27ن لَِّسانِي (َواْحلُْل ُعْقَدةً مِّ الذَّرِة فأخذ الجمرةَ فوضعھا على لسانھِ فحصَل فیِھ شّدةٌ في التَّعبیِر ولھذا قال: 
  .)23('')28-27(طھ:  )28یَْفقَھُوا قَْولِي (

فعلى ضوِء ما سبَق بیانھُ ندرُك أنَّ القرآن الكریَم في استعماالتِھ جاء لیَُوكَد بوضوحٍ ما ذھَب إلیھ 
ك ألنّھُ ذلَغرَو في  وال ،النقاء والّصفاءو العرُب األقحاُح إلى أّن الفصاحةَ في أصل وضعھا اللّغويِّ الخلوصُ 

ھـ) یوما لجلسائھ: أيُّ النّاس أفصُح؟ فقال 60ھـ):'' قال معاویة(216قال األصمعي(ت نزل بلغتھم ولسانھم
 ،ربیعة )26(وَكشَكشةُ  ،بھراء )25(وتلتلة ،تمیم )24(رجٌل من السماط: یا أمیَر المؤمنیَن، قوٌم تباعدوا عن عنعنة

ِحمیر، فقال: من أولئك؟ قال: قومك یا أمیر  )29(قُضاَعةٌ، وال طَْمطَمانٍیّةُ  28بكر لیس فیھم َغمَغَمةٌ  )27(وَكسَكسةُ 
فلو لم تكن فصاحة اللّسان إال ُخلوُصھ من ھذه الُعیوِب لما أقّر معاویة رضّي هللا . )30(المؤمنین قال: صدقت''

  عنھ ھذا الجواب وارتضاه. 
ھو المرجع والفیصل الذي نَھرع  -واقع تنزیلھومن  - ینبغي علینا أن نجعل القرآن'' فمن ھذا المنطلق

إلیھ عندما نرید الموازنة بین الكلمات، وعندما نرید المعنى الّدقیق والمدلول الواضح، فكتاب هللا ھو األساس 
  .)31(في ذلك''

  فصاحة الكلمة وبیان المآخذ علیھاثانیا: التّقعیدات البنیویّة ل
الغیّون عن األلفاظ من حیث ھي أصوات فدرسوا كیفیّة تألیفھا، وفیھا تحّدث البالبنیة الّصوتیّة:  - 1

ومدى تآلفھا أو تنافرھا وخّفتھا وثقلھا، لینتھوا في األخیر إلى وضع مواصفات وشروط للّفظ الفصیح أھّمھا 
  ما یلي:

 وھو أن تكون حروف الكلمة متّفقة فیما بینھا غیر متنافرة؛ والتّنافر ھوالخلوص من تنافر الحروف: 
، ومنشأ ھذا الثّقل عند البالغیّین أجمع ھو؛ االختالف )32(''وصٌف في الكلمة یوجب ثقلھا، وعسر النطق بھا''

  في مخارج الحروف من حیث البُعد والقرب وھو على مرتبتین:
 عسر النّطق بھا، وشاھده ما ُروي أنو ما تكون الكلمة بسببھ متناھیة في الثقل على اللّسان المرتبة األولى:

  أعرابي سئل عن ناقتھ؛ فقال: تركتھا ترعى الھُْعُخع.
ما تكون الكلمة فیھ دون األولى في الثقل وعسر النطق وشاھده: لفظ (ُمْستَْشِزٌر) في قول المرتبة الثانیة: 

  امرئ القیس:
  .)33(َغـــدائِرهُ ُمْستَْشِزَراٌت إلى الُعال     تُِضُل الِعـــقاَص في ُمثَنًى وِمرَسِل''

  ھذا تقریر أكثر البالغیّین. 
فقد تكون الكلمة متنافرة الحروف، وثقیلة على اللّسان، بل ومتناھیة  ،آي القرآن جاءت بخالفھ لكن

 :الثقل وھي مع ذلك في أعلى مراتب الفصاحة والبیان، والّدلیل على ذلك من القرآن الكریم قولھ عّز وجل
  آَدَم أَن الَّ تَْعبُُدوا الشَّْیطَانَ أَلَْم أَْعھَْد إِلَْیُكْم یَا بَنِي  :تضّمــــنت نقد قاعـــــدتین؛ ھذه اآلیة الكریمة ) 60(یس

ارب متق (أعھد)؛ الّذین علّلوا ثقل الكلمة بتقارب مخارجــــــــھا فجاء قولـــــھ تعالى: البالغیـــــّینقاعــدِة 
متباعد  ألم)( الّذین علّلوا الثقل بتباعد المخارج فجاء قولھ تعالى: اللّغویّینالمخارج ثقیال فصیحا، وقاعدِة 

  ھذا من جھة.المخارج سھالً فصیحاً، 
یجد فیھا قدرا من الثقل الفصیح ؛ یعكس ثقل العھد والمیثاق  (أعھد) ؛ فالنّاظر في  كلمةومن جھة ثانیة

آدم علیھ الّسالم، وأشھدھم على أنفسھم  الّذي أخذه هللا عّز وجل على بني آدام حین أخرجھم من ظھر أبیھم
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ألست بربّكم، كما یصّور عبء األمانة الّتي حملھا اإلنسان، وثقلھا الّشدید؛ فھذا الثّقل جاء مناسباً للكلمة فھو 
 یحكي معناھا حقّا وصدقا، فال مطعن في فصاحتھا بأّي وجھ من الوجوه، خالفاً لما ذھب إلیھ الّزوزنيّ 

ھـ) إلى عدم فصاحة ھذه الكلمة لثقلھا 669(ت ھـ) وابن عصفور743(ت یھ الّطیبيھـ) وأشار إل792(ت
الّشبیھ بالمتناھي حتّى وإن وردت في القرآن الكریم، وحّجتھ في ذلك ''أّن الكالم الطّویل المشتمل على كلمة 

ة بل ھو خارج عن كونھ فصیحاً...ألّن فصاح ،غیر فصیحة ال یخرج عن الفصاحة. وھذا غیر صحیح
  .)34(الكلمات شرط في فصاحة الكالم اتّفقاً''

أّن عدم خروج الكالم الطویل أو الّسورة عن الفصاحة لوجود كلمة واحدة غیر   -فرضا -ولو سلّمنا 
فصیحة ''فمجّرد اشتمال القرآن على كالٍم غیر فصیحٍ بل على كلمة غیر فصیحٍة مّما یقود إلى نسبة الجھل 

  ھذا من ناحیة. )35(''-هللا عن ذلك علّوا كبیرا تعالى -أو العجز إلى هللا 
مل علیھ تُح ،ینبغي أن تكون القاعدة البالغیة مستوحاة من البیان القرآني تابعة لھ ومن ناحیة أخرى

یالً على ورودھا في القرآن دل  -ئذحال - فیكفي في ھذه الكلمة ،یُستثنى منھا وال یُستثنى منھ ،وال یُحمل علیھا
إّن الخلوص  ھـ): '' قد ذكر العلماء أموراً بعضھا یمكن أن یقال:773بھاء الدین الّسبكّي(تقال فصاحتھا، 

منھ شرط لفصاحة المفرد، وبعضھا ال یُمكن اّدعاء ذلك فیھ؛ لوروده في القرآن الكریم، وما قالھ الّزوزنّي 
ي كالم قدٍم، وكذلك ما وقع ف في شروح التّلخیص من أّن الكلمة غیر الفصیحة، قد تقع في القرآن الكریم زلّةُ 

  .)36(الّطیبّي في سورة األنعام، وفي كالم ابن عصفور مّما یُوھم ذلك''
في اللّفظ ھو استیفاؤه لمعناه ال خفّتھ ''ألّن حسن داللة اللّفظ على المعنى بحیث ال یَخلُفُھ فیھ فالمعتبر      

  .)37(غیره، ُمقّدم على مراعاة خفّة لفظھ''
وفیھا نظر البالغیّون للكلمة من حیث صورتھا، واستعماالتھا في الوضع البنیة الّصرفیّة:  -2

  العربّي، وأبرز مقیاس ذكروه في ھذا الجانب:
ومخالفة القیاس في عرف البالغّیین تعني: ''أن تكون  خلوص الكلمة من مخالفة القیاس اللّغوّي:

، وأشھر شاھٍد عندھم في ذلك قول أبي النّجم العجلي )38(وضوعةالكلمة على خالف قانون مفردات األلفاظ الم
  الحمُد �ِ العليِّ األَْجلَِل          الَواِسعِ الفَضِل الَوھُوِب الُمْجِزلِ ھـ): 120(

فكلمة (األجلل) مخالفةٌ للقیاس الّصرفّي؛ ألّن القاعدة فیھ: أّن الكلمة إذا كانت مضاعفة األخیر تُدغم 
  .)39( األغّر، واألمّر، وال نقول: األغرر، واألمررفنقول: 

  :ھذا تقریر أكثر البالغیّین
آي القرآن تقّرر خالفھ؛ فقد تأتي الكلمة مخالفة للقیاس اللّغوّي الّصرفّي، وھي مع ذلك فصیحة  لكنّ 

اْستَْحَوَذ َعلَْیِھُم الشَّْیطَاُن  قولھ تعالى: - رة من القرآن الكریم نذكر أھّمھاسھلة، والّدلیل على ھذا آیات كثی
 ِ في ھذه اآلیة جاءت على خالف القیاس الّصرفّي الّذي  )(استحوذ :؛ فكلمة)19(المجادلة:  فَأَنَساھُْم ِذْكَر هللاَّ

یقضي بالحركة للحرف الّصحیح دون الحرف المعتّل ألنّھ أولى بھا؛ فھنا الواو حرف معتّل والحاء حرف 
ً تُنقل الحركة من الحرف المعتّل وتُقلب إلى الحرف الّصحیح الّساكن، فتقول: استقوم   -صحیٌح، فصرفیّا

لم تُقلب الحركة إلى الحرف الّصحیح بل  استحوذ)(استحاذ، لكن في  -ستحال، استحوذا -استقام، استحول 
بقیت مالزمة للحرف المعتّل، لذا جاءت على خالف القیاس، ومع ھذا فھي فصیحةٌ ال غبار على فصاحتھا؛ 

لھ على ھـ): ''واستحوذ مّما جاء على األصل في عدم إعال1270ألنّھا موافقة لالستعمال، قال األلوسّي (
 یاس،عمرو فجاء مخالفاً للق استحاذ، بقلب الواو ألفاً كما ُسمع فیھ قلیال، وقرأ بھ ھنا أبو القیاس، إذ قیاسھ:

، فھذه الكلمة )40(كاستَْنَوق واْسَتْصَوَب، وإن وافق االستعمال المشھور فیھ، ولذا لم یُخّل استعمالھ  بالفصاحة''
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ھـ): تصحیح ھذا الباب كلّھ 399ھذا الباب، '' قال الجوھرّي(تجاریة على استعمال العرب المطّرد في 
مطّرد. وقال في "التّسھیل": یَطِّرُد تصحیح ھذا الباب في كل فعل أُھمل ثالثیّھ مثل: استنوق الجمل، 

  .)41( واْستُتِیَسْت الّشاة: إذا صارت كالّتْیس''

  :یال ھذا المقیاس یتجاذبھا أمرانفبناء على ما سبق یتّضح لنا جلیّاً أّن الكلمة العربیّة حِ 
  . مخالفة القیاس اللّغوي الصرفي :األمر األول
  . مخالفة االستعمال العربي الوضعي :األمر الثاني

  : بین ھذین األمرین ثالث حاالت وھيونتج عن تجاذب الكلمة 
  أْن تخالف الكلمة القیاس دون االستعمال فھذه یُحكم بفصاحتھا. الحالة األولى:
  أن تخالف الكلمة االستعمال دون القیاس فھذه یحكم بعدم فصاحتھا.  الحالة الثانیة:
  أن تخالف الكلمة االستعمال والقیاس معاً فھذه یُحكم بعدم فصاحتھا. الحالة الثالثة:

المالحظ في ھذه الحاالت والتقسیمات أن المعتبر في مخالفة الكلمة التي تخرجھا عن حد الفصاحة ھو 
دون القیاس ومنھ نخلص أّن عبارة البالغیّین في ھذا الباب قاصرةٌ؛ یقول بھاء الّدین  ،االستعمالالوضع و

: ''وقد یُرّد على المصنّف ما خالف القیاس وكثر استعمالھ، فورد في القرآن الكریم؛ فإنھ ھـ)773(ت الّسبكيّ 
  .)42( فصیح مثل: استحوذ''

، )43(المخالف للفصاحة ما ال یكون على وفق ما ثبت عن الواضعأّن اللفظ  فالتحقیق في ھذا الباب ھو:
سواء وافق القیاس أم ال؛ فاألولى في ضبط عبارة البالغیین وقاعدتھم أن یُقال : خلوص الكلمة من (مخالفة 

   .)44( الوضع) بدال من (مخالفة القیاس)؛ ألنّھ أنسب للمعنى المراد
البالغیّون األلفاظ من جھة مدلولھا ومعناھا؛ فذكروا لھا تقعیدات عدیدة وفیھا بحث  البنیة الّداللیة: -3

  یلي : أبرزھا في ھذا الجانب ما
  وھو '' أن تكون الكلمة وحشیّة، ال یظھر معناھا'' بسھولة، وذلك لسببین: خلوص الكلمة من الغرابة:

ة إلى أن یُنقََّب عنھا في الكتب المبسوط إّما ألنّھا غیر مألوفة االستعمال؛ فیُحتاج في معرفتھا السبب األّول:
ھـ) أنّھ سقط عن حماٍر؛ فاجتمع علیھ النّاس؛ فقال: ''ما لكم 149(ت كما روي عن عیسى بن عمر النّحوي

  اْفَرْنقُِعوا عنّي''؛ أي: مالكم اجتمعتم علّي تنّحوا عنّي. تََكأَْكأِتُْم علّي تََكأُْكأَُكْم على ذي ِجنٍَّة ؟
  من وجٍھ بعید، كما في قول العّجاج: -أي: الكلمة -وإّما ألنّھا غیر ظاھرة المعنى لتخریجھا ي:السبب الثّان

ًجا    ًجاوفاِحًما وِمرَسنًا            َوُمقلٍَة وحاِجبًا ُمَزجَّ   ُمَسرَّ
ًجا) حتّى اختُلَِف في تخریجھ فقیل: ھو من قولھم للّسیوف ُسَرْیِجیَّةٌ) ( فإنّھ لم یُعرف ما أراد بقولھ: (ُمَسرَّ

، وقیل: من السَِّراج، یرید أنّھ  َرْیِجيِّ منسوبة إلى قَْیٍن یُقال لھ ُسَرْیٌج، یُرید أنّھ في االستواء والّدقة كالّسیف السُّ
َج هللاُ وجھھُ) أي:  -بكسر الراء  في البریق كالسِّراج، وھذا یقرب من قولھم: (َسِرَج َوْجھھُ) أي: َحُسَن و(َسرَّ

نَھُ''بَھََّجھُ    .)45( وَحسَّ
  ھذا تعلیل البالغیّین:

آَي القرآن الكریم جاءت بخالف ذلك، فقد تكون الكلمة غریبة، ثقیلة على الّسمع، وھي مع ذلك  لكنّ 
وقرأ ابن  ،)22(النجم:  تِْلَك إًِذا قِْسَمةٌ ِضیَزىٰ  قولھ تعالى: لّدلیل على ذلك من القرآن الكریمفصیحة وا

بالكسر والھمز، فھذه الكلمة كما ھو ظاھر غریبة؛ بل ''ھي أغرب ما ورد في القرآن، وما  (ضئزى)كثیر 
ھا أّن غرابتھا  وثقل بید، وفي الوقت نفسھ ھي ثقیلة على األسماع، )46(حُسنْت في كالم قطّ إالّ في موقعھا منھ''

.. ابة ھذه القسمة الّتي قََسَمھا المشركونیُصّوران معناھا تصویراً دقیقاً؛ ''فغرابتھا من أشّد األشیاء مالئمة لغر
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وكم من لفظة غریبة عند العلماء ال تحُسن إالّ في موضعھا، وال یكون حسنھا على غرابتھا إالّ أنّھا تؤّكد 
المعنى الّذي ِسیقت لھ بلفظھا وھیئة منطقھا، فكان في تألیف حروفھا معنًى حّسیّاً وفي تألیف أصواتھا معنى 

ه): ''ونالحظ أن اختیار كلمة (ضیزى) في ھذا 1425(ت عبد الرحمن بن حبنّكة المیدانيّ . قال )47(مثلھ''
  .معنوّیة، ولفظیّةالموضع دون الكلمات الّتي تؤدي معناھا لھ نكتتان: 

فھي: اإلشعار بقباحة التّعامل مع الرّب الخالق بقسمة جائرة، یختار المشركون فیھا ألنفسھم المعنویّة  أّما -
  ویختارون فیھا لّربھم اإلناث، عن طریق استخدام لفظ یدّل بحروفھ على قباحة مسّماه. الّذكور،

  .)48( فھي: مراعاة رؤوس اآلي، في اآلیات قبلھا، وفي اآلیات بعدھا''اللّفظیّة  وأّما -
إًذا تقّرر على ضوء ما سبق أّن وصف الغرابة في الكلمة لیس مخالّ بفصاحتھا، لكن ما یثیر         

التّساؤل: لماذا عاب البالغیّون اللفظ الغریب؟ وجعلوا من وجوده في الكالم َمطَعناً في فصاحتھ رغم وروده 
  في القرآن الكریم وفي الحدیث الّشریف وفي الّشعر الفصیح؟

لقد خلََص البالغیّون من خالل استقرائھم للمتن العربّي إلى أّن اللّفظ الغریب الوحشي  الجواب: 
  ینقسم إلى قسمین:

وھو الغریب في االستعمال، الثّقیل في الّسمع، الكریھُ في الّذوق، ویُسّمى: الُمتوّعر  وحشّي غلیظ: -1
حمارِه؛ فاجتمع علیھ النّاس؛ فقال: ھـ)  حین سقط من على 149، كقول عیسى بن عمر النّحوي(ت)49(أیضا''

ن غریبتان كلمتا -اْفَرْنقُِعوا و تََكأَْكأَتُم -اْفَرْنقُِعوا عّني''، فكلمتا  ''ما لكم تََكأَْكأِتُْم علّي تََكأُْكأَُكْم على ذي ِجنٍَّة؟
مّمن اجتمع  النّاسحوشیتان یُحتاج في معرفتھما إلى التّنقیب في كتب اللّغة المبسوطة، وشاھد ذلك أّن بعض 

، وفي روایة أخرى ذكرھا ابن )50(ھـ) قال: ''دعوه فإّن شیطانھ یتكلم الھندیّة''149حول ابن عمر النّحوي(ت
، فھذا )51(ھـ): ''تكلَّم بالعبرانیّة فعصروا حلقھ إلى أن استغاث، وآلى أن ّال ینجو على الجھل''597الجوزّي(ت

ال خالف في ذلك بین البالغیّین. ولھذا كان عمر بن الخطاب رضي  )52(القسم ُمخّل بفصاحة الكلمة إجماعاً 
ھـ) أّول من ذّم الغریب الوحشّي في مقولتھ النّقدیة المشھورة، حیث قال البن عباس رضي 23(ت هللا عنھ

منین؟ قال: زھیر، قلت: وكان ھـ): ''أنشدوني ألشعر شعرائكم، قلت: من ھو یا أمیر المؤ68(ت هللا عنھما
  .)53( ال: كان ال یُعاِظل بین الكالم، وال یتّبع وحشیّھ، وال یمدح أحدا إال بما فیھ''؟ قكذلك
''وھو ما كان مأنوس االستعمال إال أنّھ غیر ظاھِر المعنى ویُقال لھ: الغریُب الحسن،  وحشّي حسٌن: -2

ث: والّرجلین، وكذا الّشرابَشرنبیت: للغلیظ الیدین  أي: ارتفع، واقمطّر یوٌمنا: اشتّد، ومثل: مثل: اشمخّر،
  .)54(وال یُعاب استعمالھ بل ھو حسٌن'' ،الحدیث، فھذا القسم ال یخّل بالفصاحةو الّضّم، ومنھ غریب القرآن

ت مھّمة على تساؤال -ثانیة - غیر أّن ھناك ما یبعث ،ھذا ما ذكره البالغیّون تبریرا للغریب المخّل بالفصاحة
  الكریم بالوحشیّة ؟ ھل كّل لفٍظ غریب مخّل بالفصاحة؟  وھي : ھل یصح وصف ألفاظ القرآن

إّن المتأّمل في تقسیمات الغریب االصطالحیّة، والنّاظر في حقیقة الغریب والوحشّي اللّغویّة  الجواب :
ً الفرق بینھما وھو: أّن الغریب یُطلق ویُراد بھ: البعید، أّما الحوشّي یُطلق ویُراد بھ: البعید  یظھر لھ جلیّا

نھما عموم وخصوص؛ فكّل وحشّي غریب، الُموغل في البُعد حّد النّفور ومالزمة القفار، فالظّاھر أّن بی
، وبھذا نستطیع القول بأّن القرآن لیس )55(ولیس كّل غریب وحشي؛ ألّن ''الغرابة وصف أعّم من الوحشیّة''

وإنما یكثر وحشي الغریب في ''ھـ): 388یقول أبو سلیمان الخطابي (ت ،فیھ غریب نافٌر أو مستكرهٌ وحشيّ 
یعرفون  تقطیع  وال ،56الذین یذھبون مذھب  العنجھیة ،ف من جفاة العربواألجال، كالم األوحاش من الناس
ولیس ذلك معدودا في النوع األفضل من أنواعھ وإنما المختار منھ النمط األقصد ، الكالم وتنزیلھ والتخیر لھ

  57''الذي جاء بھ القرآن  وھو الذي جمع البالغة والفخامة إلى العذوبة والسھولة
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یید تقبل ال بد من  ،أن وصف الغرابة على إطالقھ لیس مخال بفصاحة الكلمةنستنتج من ھذا كلھ 
  .حتى تخرج الكلمة عن دائرة الفصیحالغرابة التي تخل بالفصاحة بقید الوحشیة 

  القرآني وأثره في فصاحة الكلمة ثالثا: االستعمال
 لتكون عالمة للّفظ الفصیح، یجد أنّھا قد ُخرقت في كثیرإنَّ المتأّمل في الّضوابط الّتي سنّھا البالغّیون 

ةُ في ذلك: حضور الّلفظ في البیان  من األلفاظ، ورغم ذلك ظلّت ھذه األلفاظ ُمنتمیةً لدائرة الفصیح، والحجَّ
القرآنّي، وكثرة استعمالھ بین متكلمّي العربیّة؛ فتفسیر الفصیح بعدم ثقلھ غیر منضبط؛ ألّن ''ھناك كلمات 

–قیلة على اللّسان، لكّن ثقلھا من أھّم مظاھر فصاحتھا؛ ألّن ذلك الثقل یُصّور معناھا بحّق، انظر إلى كلمة ث
ِ اثَّاقَْلتُمْ  في قولھ تعالى:-اثّاقلتم تجد )، 38(التوبة:  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َما لَُكْم إَِذا قِیَل لَُكُم انفُِروا فِي َسبِیِل هللاَّ
، كذلك )58(وتثاقلھم وخلودھم إلى األرض'' -أي المنافقین - قدرا من الثقل الفصیح؛ ألنّھ یصُف تقاعسھمفیھا 

تفسیر الفصیح بعدم مخالفتھ القیاس غیر منضبط أیضا لوروده في القرآن في غیر ما موضع فال یَسلَُم من 
ھـ): ''ینبغي أن ُیقال: إّن مخالفة 773االعتراض علیھ بإقرار البالغّیین أنفسھم، قال بھاء الّدین الّسبكّي (

القیاس إنّما تُخّل بالفصاحة حیث لم تقع في القرآن الكریم، ولقائٍل أن یقول حینئذ: ال یُسلّم أن مخالفة القیاس 
  .)59( تُخّل بالفصاحة...''

أّما تفسیرھم الفصیح بعدم غرابتھ، فیحتاج إلى زیادة ضبط وتدقیق ألّن وصف الغرابة وحده غیر 
''ألنّھا قیٌد زائٌد على الغرابة فلیس  ،بل البد لھ من وصف الوحشیة ،كاف إلخراج الكلمة عن دائرة الفصیح

   .)60(كّل غریٍب مخلٍّ بالفصاحة
فعلى الّرغم من الّضوابط المختلفة الّتي وضعھا البالغّیون للّفظ الفصیح إالّ أنّھم اعتبروا الّذوق 

: ''واعلم أیّھا الّناظر ھـ)637(تبناء األعمال األدبیّة ونقدھا، قال ابن األثیرالّسلیم ھو المعیار األساس في 
؛ فعلى أساس الّذوق )61(في كتابي أّن مدار علم البیان على حاِكِم الّذوق الّسلیم الّذي ھو أنفع من ذوق التّعلیم''

اعد وَملَْع، والنّقاخ، على تبالّسلیم حُسنوا لفظ: جیش، فم، شجر، على تقارب مخارجھ، وقبُحوا لفظ: بُعاق، 
مخارجھ. لكّن ضابط الّذوق لم یَسلم أیضا من المؤاخذة؛ فال یُعتّد بھ ُمطلقا ''فلیس كل ذوق یوثق بھ، فقد 
یخون الّذوق كبار العلماء، كما أخطأ بعض البالغیّین القدماء عندما وصفوا بعض كلمات القرآن بأنّھا غیر 

إعادة النّظر في تكوین الّذوق الّسلیم وبنائھ على أسس متینة أشار إلیھا العلماء ؛ فلھذا یجب )62(فصیحة لثقلھا''
  أھّمھا: 

ھـ) عالمةً للّفظ الفصیح فقال: ''ثّم عالمة 739(ت حیث عّدهُ القزوینيّ  كثرة استعمال اللّفظ وتداولھ:
 يّ ویقّرر ذلك أیضا الّسیوطكون الكلمة فصیحة أن یكون استعمال العرب الموثوق بعربیّتھم لھا كثیراً''، 

ھـ): أّن 291(ت ھـ) في معرض تفسیره لكالم ثعلب عن الفصاحة قائال: ''والمفھوم من كالم ثعلب911(ت
، وأعلى مراتب اللّفظ استعماال: الّلفظ القرآنّي؛ )63(مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لھا''

  ة منھ؛ ألنّھ المثال الُمحتذى، واإلمام الُمقتدى بھ في الفصاحة والبیان. فھو المقّدم على غیره، واألولى بالفصاح
  :خاتمة

  :یّةكن تلخیصھا في النّقاط التّاللقد تّم من خالل ھذه الورقة البحثیّة التّوّصل إلى مجموعة من نتائج یُم
أّن أصل الفصاحة اللّغوّي ھو: الخلوص والّصفاء والنّقاء، أّما البیان والوضوح والظّھور؛ فھو معنى  :األولى

  ُمستلِزٌم لھ ُمنبِئ عنھ، ال ینبغي قصر الفصاحة لغة علیھ، كما صنع كثیر من البالغّیین المحدثین. 
؛ ذلك أنّھ ظّل مقارنتھ بتقعید البالغیّینأّن البیان القرآنّي أعطى مقارباٍت جدیدة للكلمة وفصاحتھا في  :الثانیة

جمع بین فصاحة الكلمة وثقلھا، فلم یَُعّد الثقل عیباً على خالف تقریر البالغیّین، كما أنّھ قد بیّن قدر الغرابة 
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المخّل بالفصاحة؛ وھو الوحشّي المتوّعُر دون الغریب مطلقاً، وفي الوقت نفسھ انتقل باأللفاظ من حیث 
رة مخالفة القیاس اللّغوّي إلى دائرٍة أوسع منھا؛ وھي مخالفة الوضع اللّغوّي، فندرك من صورتھا من دائ

  ھذا كلھ مدى تأثیر البیان القرآنّي في الّلفظ الفصیح توجیھاً وتقییداً وتصحیحاً.
ستعمال الأّن الّسبب الّرئیس في افتقار تقعیدات البالغیّین للّدقة الالّزمة والّشمول؛ ھو مخالفة ا :الثالثة

لذلك أقترح أن یتم عرض مباحث البالغة كافّة على  ،القرآنّي، فینبغي بناء القاعدة البالغیة على أساسھ
  البیان القرآنّي، وقراءتھا قراءة نقدیّة مقارنة. 
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   :الملخص
أُنزل القرآن بلسان عربي مبین فكان لزاماً حملھ على األوجھ التي تحتملھا اللغة العربیة، وتزداد الحاجة إلى 
إعمال ھذه األوجھ حاَل االختالف بین األقوال التفسیریة في المسائل التي لم یرد في تفسیرھا قرآن وال سنة وال 

الشوكاني في تفسیره عنایةً بارزةً بھذا الجانب، یظھر  ذلك في العدید من المواضع في صحیح أثر، وكان لإلمام 
تفسیره من خاللھ توظیفھ للوجوه المتعلّقة باللغة في ترجیحھ بین األقوال المختلفة في التفسیر، وسأتعّرض لھذه 

على  مفّسرین، ثّم أعقّب باالستداللالوجوه بالتفصیل من خالل التعریف بكّل وجھ، وِذكر أمثلة علیھ من ترجیحات ال
  كّل وجھ من ترجیحات اإلمام الشوكاني في تفسیره فتح القدیر.

  وجوه الترجیح؛ اللّغة؛ الّشوكاني؛ التفسیر؛ فتح القدیر.الكلمات المفتاحیة: 
Abstract:  

The Quran has been descended in Arabic language. So, it must be taken in consideration all 
the possible meaning faces of understanding the Arabic language. The need to activate those 
faces increase whenever the interpretative speeches differ specially in the cases that have no 
clear direct Quran or Sunnah verses or even a clear trace from the prophet's companions. 
Therefore, the Imam Al-Shawkani has taken a great care of that side in his interpretation. This 
care appears in many places like showing all the possible faces of understanding in his meaning 
weighting according to the language grammar in his interpretation. I am going to expose all 
those possible faces in details by defining each face and giving examples from other 
interpreters. Then, I will illustrate each face with proofs from Al-Shawkani meaning weighting 
in his interpretation "Fat'h Al-Kadir". 
Key words: Meaning weighting faces; the language; Al-Shawkani; Interpretation; Fat'h Al-
Kadir (the Almighty God opening). 

  مقّدمة: 
وصحبھ ومن وااله، أّما بعد: فإن المطّلع على  الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ

كتب التفاسیر یِجد اختالفاً ظاھراً بین المفّسرین في تفسیرھم للكثیر من اآلیات، وھذا االختالف ال یقدُح في 

                                                        
  المرسل المؤلف. -1
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مكانة القرآن وال عصمة من جاء بھ علیھ أفضل الصلوات وأزكى السالم، لكن من الواجب على المشتغلین 
ه االختالفات واستنباط األوجھ والّدالالت التي یصیر إلیھا المفّسر في ترجیحھ ألحد بالتفسیر دراسة ھذ

األقوال على غیره؛ ألن المفّسر حاَل ترجیحھ لقول من األقوال ال یرّجحھ اعتباطاً، بل ھو مرتكٌز في ذلك 
غلب تبع في أعلى أوجھ، یُصّرح بھا بعض المفّسرین في مقّدمات تفاسیرھم، وتُعَرف باالستقراء والتّ 

التّفاسیر؛ من بینھا تفسیر فتح القدیر لإلمام الشوكاني الذي صّرح في مقّدمتھ أن من منھجھ في تفسیره 
ترجیحھ بین األقوال المختلفة في التفسیر، لكن لم یُبن عن الوجوه التي اعتمدھا في ترجیحھ بین ھذه األقوال، 

دة لوجوه التي رّجح بھا في تفسیره؛ فوجدتھا تنقسم إلى عولقد قمُت بتتبّع مواضع ترجیحاتھ  للوقوف على ا
أقسام: منھا ما ھو متعلّق بالنّص القرآني، كداللة الظّاھر والترجیح بالنّظائر، ومنھا ما ھو متعلّق بالسّنة 

 عواألثر، ومنھا ما ھو متعلّق بالّسیاق، ومنھا ما ھو متعلّق بالقراءات، ومنھا ما ھو متعلّق باللغة، وقد وق
اختیاري على األخیر؛ ألھّمیتھ البالغة؛ فاللّغة حّمالة أوجھ، وإسقاط ھذه األوجھ على النّص القرآني یحتاج 
مزیَد تعّمق، ودقّةَ بیان، وزیادةَ تفصیل، وكل ھذه الخصال اجتمعت في صاحب " فتح القدیر" الذي نحا في 

التي رّجح بھا، حیث رسم لنفسھ منھجاً واضحاً في  ترجیحاتھ المتعلّقة باللغة منھجا دقیقاً أباَنت عنھ الوجوه
ترجیحاتھ المتعلّقة باللّغة من خالل اعتماده أوجھ محّددة یُرّجح بھا حاَل االختالف، وانطالقاً مّما سبق 
سأتعّرض في ھذا البحث للتعریف بھذه األوجھ واالستدالل علیھا من كتب التفسیر المتقّدمة والمتأّخرة مع 

  من ترجیحات الّشوكاني في تفسیره. التّمثیل لھا
  تتضح أھمیة ھذا الموضوع فیما یلي:أھمیة البحث: 

تعلقھ ببیان األقوال التّفسیریة الّراجحة وفق وجوه ترجیحیة لغویّة معیّنة تندرج تحتھا قواعد محّددة لھا  -1
  تطبیقاتھا في ترجیحات المفّسرین.

ألبرز الوجوه الترجیحیة اللغویة المعتبرة عند اإلمام الشوكاني، وھذا من خالل التعریف بھا  دراستھ -2
  واالستدالل علیھا.

انطلقت في دراستي لھذا الموضوع من اإلشكال التالي: ماھي الوجوه الترجیحیة إشكالیة البحث: 
  اللغویة التي رّجح بھا الشوكاني في تفسیره فتح القدیر؟

  یمكن حصر أھداف الّدراسة في النقاط التالیة:ة: أھداف الدراس
  التعریف باإلمام الشوكاني وإبراز أھّم معالم منھجھ في تفسیره. -1
  التعریف بأبرز الوجوه الترجیحیة اللغویة مع االستدالل علیھا من ترجیحات المفسرین. -2
  الوجوه الترجیحیة اللغویة  عند اإلمام الشوكاني مع التمثیل لھا من تفسیره فتح القدیر. استنباط -3

لإلجابة عن اإلشكالیة المبرزة سابقا، اعتمدت على المنھج االستقرائي التحلیلي، أما  منھج المعالجة:
دراسة، یة محّل الاالستقرائي فكان من خالل استقراء تفسیر اإلمام الشوكاني الستخراج الترجیحات اللغو

إضافة إلى االستدالل علیھا من ترجیحات المفسرین، ویظھر المنھج التحلیلي عند دراسة ھذه الترجیحات 
    بھدف الوصول إلى القاعدة التي اعتمد علیھا اإلمام الشوكاني في ترجیحھ بین األقوال التفسیریة.

  المبحث األول: التعریف باإلمام الشوكاني وتفسیره
  األول: التعریف باإلمام الشوكانيالمطلب 

م 1760 –ه1173من ذي القعدة سنة  28ھو اإلمام محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني، ولد 
، وُسّمي بالشوكاني نسبة لھا، أّما نشأتھ فكانت بصنعاء، أّما عن حیاتھ العلم فقد تتلمذ على ید العدید 1بشوكان

اجتھاده ب -رحمھ هللا -البدر الطّالع"، وُعرف ترجمتھ لنفسھ في كتابھ: "یل عند من العلماء ذكرھم بالتفص
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وفّصل  ،2وتحریمھ للتقلید، وقد َذَكر تجربتھ مع االجتھاد ونبذ التقلید في كتابھ: "أدب الطلب ومنتھى األدب"
في حیاتھ العلمیة ، وكان لھذا أثر بارز 3القول المفید في أدلة االجتھاد والتقلید"في ھذه المسألة في كتابھ "

مّما أفرز غزارةً في إنتاجھ العلمي وتنّوعاً في الفنون التي برع فیھا، من مؤلّفاتھ: في العقیدة كتاب: " الدر 
 النضید في إخالص كلمة التوحید"، وفي أصول الفقھ:" إرشاد الفحول"، وفي الفقھ :" الُدرر البھیة في

جموعة في األحادیث الموضوعة"، وفي التراجم والطبقات: " الفوائد المالمسائل الفقھیة" وفي الحدیث: "
البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن الّسابع " وفي التفسیر كتابھ " فتح القدیر" وغیرھا من المؤلفات األخرى 

ھـ، 1929عّدھا الزركلي مائة وأربعة عشر مؤلّفا، ومن الوظائف التي تقلّدھا: والیة قضاء صنعاء سنة 
  .4م1834 -ھـ 1250بصنعاء سنة  -حمھ هللار –توفي 

  المطلب الثاني: التعریف بتفسیره
فتح القدیر الجامع بین فَنَْي الّروایة والّدرایة من علم التّفسیر"، وقد صّرح مؤلِّفھ باسمھ في مقّدمة ھو "

وم، خاّصةً لتفسیره الّتي صّدرھا بالحدیث عن فضل القرآن وشرف علم التفسیر وأفضلیّتھ على غیره من الع
، والمؤّكد أنھ یقصد بذلك التفسیر 5إذا َسلِم من التفسیر بالرأي الذي عّده أعظم خطر محدق بتفسیر كالم هللا

بالّرأي المذموم، وإال فإنّھ ال یخلو تفسیر من التفاسیر من أثر الرأي بما في ذلك تفسیر الشوكاني نفسھ، یظھر 
إلى أّن مسلك المفّسرین في  -رحمھ هللا -سیر بالرأي، ثم أشار ذلك من اسمھ؛ فالّدرایة ھي من قبیل التف

  تفاسیرھم ینقسم على قسمین: تفسیر باألثر وتفسیر بالرأي، ُمختارا الجمع بینھما في تفسیره.
ومن عادة المفّسرین ذكر مناھجھم في مقّدمات تفاسیرھم، وھو ما أباَن عنھ اإلمام الشوكاني في  

رة من خالل ذكره ألبرز معالم منھجھ في تفسیره، من ذلك تقدیمھ لما ثبت عن مقّدمتھ القصیرة المختص
النبي صلى هللا علیھ وسلم على غیره من التّفاسیر، مع إشارتھ إلى أّن ما صّح عنھ صلّى هللا علیھ وسلّم من 

  . 6وال الّسلفقتفسیر القرآن قلیل، فما لم یرد تفسیره عن النّبي صلّى هللا علیھ وسلّم یُنظر تفسیره في أ
كما ظھر جلیّاً اھتمام الشوكاني باللغة العربیة كوجھ من الوجوه المعتبرة في التفسیر، كما وازن بینھا وبین 

 كثیرا ما یقتصر الّصحابي ومن بعده من الّسلف على وجھ واحد مما یقتضیھ"تفسیر الّسلف، قال مبیّنا ذلك: 
النّظم القرآني باعتبار المعنى اللّغوي، ومعلوم أّن ذلك ال یستلزم إھماَل سائر المعاني التي تفیُدھا اللّغة 
العربیة، وال إھمال ما یُستفاد من العلوم التي تتبیّن بھا دقائق العربیة وأسرارھا، كعلم المعاني والبیان، فإّن 

  .7"الرأي المنھّي عنھ التفسیر بذلك ھو تفسیر باللّغة، ال تفسیر بمحض
أّما عن المصادر التي استقى منھا لتفسیره فیتضح جلّیاً في كثرة نُقولِھ عن أصحاب التفاسیر كالطبري  

وابن عطیة، والّزمخشري، وابن كثیر، والقرطبي، والّسیوطي وغیرھم، حیث یذكر أقوالھم في المسألة معقّباً 
رّجحاً ِخالفھا، وزیادةً على ما ذكره الّشوكاني من بیان لمنھجھ في علیھا أحیاناً بموافقتھا وأحیاناً أخرى مُ 

. كما ووجدتھ یذكر المناسبات بین اآلیات.."تفسیره قال الذھبي ُمبدیاً رأیَھ في منھج الّشوكاني في تفسیره: 
یذكر وأنھ یتعرض أحیاناً للقراءات الّسبع، وال یفوتھ أن یعرض لمذاھب العلماء الفقھیة في كل مناسبة، 

اختالفاتھم وأدلتھم ویُدلي بدلوه بین الدالء، فیرّجح، ویستظھر، ویستنبط، ویعطى نفسھ حریة واسعة في 
  .8"االستنباط، ألنھ یرى نفسھ مجتھداً ال یقل عن غیره من المجتھدین

ومن المآخذ التي أُخذت على تفسیر: " فتح القدیر" إیراده للروایات الضعیفة والموضوعة دون أن  
كان یعلم أنھ سیُؤخذ علیھ المآخذ؛ فقد ذكر في  -رحمھ هللا -،  وكأّن الشوكاني 9ّقب علیھا بالبیان والتنبیھیع

وقد أْذُكُر ما في إسناده َضعف، إما لكونھ في المقام "مقدمة تفسیره منھجھ في نقل الروایات، وھذا في قولھ: 
ا إلى راویھ من غیر بیان حال اإلسناد، ألني ما یقّویھ، أو لموافقتھ للمعنى العربي، وقد أَذُكُر ال حدیث َمعزّوً
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أجده في األصول التي نَقلُت عنھا، كذلك كما یقع في تفسیر ابن جریر والقرطبي وابن كثیر والسیوطي 
وغیرھم، ویبعد كّل البعد أن یعلموا في الحدیث ضعفا وال یبّینونھ، وال ینبغي أن یقال فیما أطلقوه إنّھم قد 

  .10"وتھعلموا ثب
أصالً من أُصول التفسیر، ومرجعاً ُمھماً من مراجعھ، ألنّھ "فتح القدیر" یعدُّ وعلى العموم فــتفسیر "

وبمثل  ،11"جمع بین التّفسیر بالّدرایة، والتّفسیر بالّروایة، فأجاد في باب الّدرایة، وتوسَّع في باب الّروایة
  .12ھذا َوَصفَھ صاحبھ

  ح اللغویة عند اإلمام الشوكانيالمبحث الثاني: وجوه التّرجی
سأدرس في ھذا المبحث الوجوه اللغویة التي رّجح بھا اإلمام الشوكاني في تفسیره فتح القدیر، حیُث 

  سأعّرف بكّل وجٍھ ترجیحيٍّ ثّم أستدّل لھ من تطبیقاتھ في فتح القدیر.
  المطلب األول: تَرِجیُحھ بمعنى الكلمة وأَْصُل اشتِقاقِھا

الترجیح بمعاني الكلمات وأصل اشتقاقھا من الوجوه المعتبرة في الترجیح عند أھل التفسیر، وقد ذكر 
أن یدّل على "ھذا الوجھ اإلمام ابن ُجَزْي في مقّدمة تفسیره في سیاق عرضھ لوجوه الترجیح، حیث قال: 

وجاء في كتاب قواعد الترجیح: ، 13"صّحة القول كالم العرب من اللُّغة واإلعراب أو التّصریف أو االشتقاق
، ومن المواضع التي رّجح فیھا 14"القول الذي یؤیّده تصریف الكلمة وأصل اشتقاقھا أولى بتفسیر اآلیة"

  الشوكاني بھذا الوجھ أذكر:
الّصافات: ( إِنَّھُْم لَُمْحَضُرونَ َولَقَْد َعلَِمتِ اْلِجنَّةُ  َوَجَعلُوا بَْینَھُ َوبَْیَن اْلِجنَّةِ َنَسبًا في بیان معنى قولھ تعالى: -1

أي: علموا أّن ھؤالء الكفّار الذین قالوا "إطالقھا:  قال الّشوكاني مرّجحا بالمعنى العام للكلمة حال )،158
ھذا القول یحضرون النار ویعذَّبون فیھا. وقیل: علمت الجنَّة أنھم أنفسھم یحضرون للحساب. واألّول أَْولى، 

  .15"أُطلق فالمراد العذابألّن اإلحضار إذا 
 قال الّشوكاني مرّجحاً )، 13 التّكویر:( َوإَِذا اْلَجنَّةُ أُْزلِفَتْ في تفسیره لمعنى " أزلفت" في قولھ تعالى  -2

: إنھم یقربون منھا 16أْي: قَربت إلى المتّقین وأدنیت منھم. قال الحسن"ُزْلفَى" عند العرب: بمعنى الكلمة "
لفَى في كالم العرب 17موضعھا. وقال ابن َزیدال أنّھا تزول عن  : معنى أزلفت تزیَّنت. واألّول أَْولى ألنَّ الزُّ

  .18"القرب
افات: ( َوِعْنَدھُْم قَاِصَراُت الطَّْرِف ِعینٌ  في تفسیِرِه لقولِِھ تعالى: -3 أْي: نساٌء "قال الشَّوكاني:  )،48الصَّ

یُِرْدَن غیرھم، والقَْصُر معناه: الحبس... وقیل القاصرات: المحبوسات قَصرَن طَْرفَھُّن على أزواجھن فَال 
ُل أْولَى ألنَّھ قال: قاصراُت الطَّرف، ولم یَقُْل: َمْقُصورات   .19"على أزواجھن، واألوَّ

  المطلب الثاني: تَرِجیُحھُ بتقدیم الَحقیقَة َعلى الَمجازِ 
لمة على المعنى الذي وضعت لھ دون تأویل، واألمر الحقیقةً ِھَي حمُل الكالم على ظاھره، فتُحمل الك

نفسھ بالنسبة للمعاني؛ فالحقیقة تكون في اللّفظ كما تكون المعنى، والمجاز على العكس من ذلك إذ ھو تأویل 
، ومسألة أیُّھما یُقّدم: الحقیقة أو المجاز؟ فیھ خالف بین العلماء؛ أشار إلیھ ابن جزي في 20یخالف الظاھر
تقدیم الحقیقة على المجاز. فإّن الحقیقة أولى أن یحمل علیھا "لوجوه الترجیح، وھذا في قولھ: سیاق عرضھ 

اللّفظ عند األصولیین. وقد یترّجح المجاز إذا كثر استعمالھ حتى یكون أغلب استعماال من الحقیقة ویسمى 
ل حنیفة تقدیم الحقیقة ألنّھا األصمجازا راجحا والحقیقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أیّھما یقّدم: فمذھب أبي 

، أّما 21" ومذھب أبي یوسف تقدیم المجاز الّراجح لرجحانھ. وقد یكون المجاز أفصح وأبرع فیكوُن أرجحُ 
، ونقلھ غیر واحد عن اإلمام 22الجمع بین الحقیقة والمجاز فھو مسألة خالفیة بین من یرى جواز الجمع



  وجوه التّرجیح اللّغویة عند اإلمام الّشوكاني من خالل تفسیره فتح القدیر 
 

  

  323                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

وأكثر العلماء أنھ ال یجمع بین الحقیقة والمجاز "مین الحلبي: ، قال السّ 24، ومن یرى عدم جوازه23الشافعي
، وتقدیم الحقیقة على المجاز حاَل التعارض ھو من الوجوه المعتبرة في الترجیح عند أھل 25"في كلمة واحدة

وإذا احتمل اللفظ الحقیقة والمجاز فاألصل الحقیقة "التفسیر، قال القرطبي مؤّصال لھذا الوجھ التّرجیحي: 
ألن اللفظ إذا دار بین الحقیقة والمجاز كان حملھ "، وقال صاحب لباب التأویل: 26"حتى یرد دلیل یزیلھا

، وھو الوجھ الذي رّجح بھ الشوكاني في العدید من المواضع في تفسیره، حیث یقّدم 27"على الحقیقة أْولَى
اه الظّاھر إلى معنى آخر باطن، الحقیقة على المجاز حال التعارض وعدم وجود قرینة تصرف اللّفظ من معن

  ومن المواضع التي رّجح فیھا الّشوكاني بتقدیم الحقیقة على المجاز أذكر:
ذكر الشوكاني  )،36النور: ( یَُسبُِّح لَھُ فِیھَا بِاْلُغُدوِّ َواْآلَصالِ في تفسیره لمعنى التسبیح في قولھ تعالى:  -1

 فاألكثرون حملوه على الصالة المفروضة... وقیل:"اختالف العلماء في تفسیر لمعنى التسبیح في اآلیة: 
المراد بالتسبیح ھنا: معناه الحقیقي، وھو تنزیھ هللا سبحانھ عما ال یلیق بھ في ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ، ویؤیّد 

بلھ، لكونھ المعنى الحقیقي، مع وجود دلیل یدل على خالف ھذا ذكر الصالة والزكاة بعده، وھذا أرجح مما ق
  .28"ما ذھب إلیھ األولون

ذكر الشوكاني أّن ھناك  )،169آل عمران: ( بَْل أَْحیَاٌء ِعْنَد َربِِّھْم یُْرَزقُون في تفسیره لقولھ تعالى: -2
جمھور، ومن قال بالمجاز وھو غیر خالفاً بین العلماء في مسألة حیاة الّشھداء بین قال بالحقیقة؛ وھو قول ال

ل، ... والّصحیح األوّ "الجمھور، ثّم عقّب على القولین مرّجحاً بتقدیم الحقیقة على المجاز، ونّص ترجیحھ: 
نّة المطھَّرة بأّن أرواحھم في أجواف طیور ُخْضٍر، وأنھم  29وال موجب للمصیر إلى المجاز. وقد وردت السُّ

  .30"في الجنّة یُرزقون، ویأكلون، ویتمتَّعون
میر   المطلب الثّالث: ترجیحھ بمرجع الضَّ

الضمائر جزء ال یتجزأ من بُنیة الكالم العربي، فبھا یُسلم من التّكرار ویُطلب االختصار، لكن قد 
میر سبباً لنشوء االختالف في التّ   فسیر لتداخل المعاني في الّسیاق الواحد وحصول تقدیم وتأخیریكون الضَّ

في المباني، لذا كانت الحاجة ملّحةً لوضع قواعد تضبط ھذه المسألة؛ خاّصة ما تعلّق منھا بتفسیر كالم هللا، 
حیث وضع العلماء قواعد تضبط مرجع الّضمیر سأتعّرض لذكر بعضھا مع التّمثیل لھا من ترجیحات اإلمام 

  وكاني في تفسیره.الشّ 
میر إلى مذكور أَْولى من عودتھ إلى ُمقَدَّر   الفرع األول: عودة الضَّ

ترجیح عودة الّضمیر على المذكور حال االختالف بین عودتھ إلى مذكور أو إلى مقّدر من الوجوه 
ى من مذكور أولإعادة الّضمیر إلى "المعتبرة في التّرجیح عند المفّسرین، جاء في كتاب قواعد التّرجیح: 

] 45[المائدة:  فََمْن تََصدََّق بِِھ فَھَُو َكفَّاَرةٌ لَھُ  ، قال الّشوكاني في تفسیره لقولھ تعالى:31"إعادتھ إلى مقّدر
أي: من تصّدق من المستحقین للقصاص "مرّجحاً بمرجع الضمیر إلى مذكور بدًال من عودتھ إلى مقّدر: 

كفارة للُمتَصّدق یكفر هللا عنھ بھا ذنوبھ. وقیل: إّن المعنى: فھو كفارة بالقصاص، بأْن عفا عن الجاني فھو 
للجارح فال یؤاخذ بجنایتھ في اآلخرة ألّن العفو یقوم مقام أخذ الحّق منھ. واألّول أرجح، ألّن الضمیر یعود 

  .32"على ھذا التفسیر اآلخر إلى غیر مذكور
  الفرع الثاني: عودة الّضمیر على أقرب مذكور

الترجیح بعودة الّضمیر إلى أقرب مذكور من وجوه التّرجیح المعتبرة عند المفّسرین، قال ابن عطیة 
ى بِھَا إِْبَراِھیُم َبِنیِھ َویَْعقُوبُ في بیان مرجع الضمیر في " بھا" من قولھ تعالى:  ] 132[البقرة:  َوَوصَّ

ین، وقیل: على الملّة المتقّدمة، واألّول أصوب والضمیر في بھا عائد على كلمتھ التي ھي أسلمت لرّب العالم"
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، وقال الخازن 34"وألّن الّضمیر ینبغي أن یعود على أقرب مذكور"، وقال ابن جزي: 33"ألنّھ أقرب مذكور
... "، وقال أبو حیّان: 35))... والقول األّول أولى ألّن الّضمیر یعود إلى أقرب مذكور"في أحد ترجیحاتھ: 
، وغیر ذلك من األمثلة التي رّجح فیھا المفّسرون بھذا الوجھ، وأّصل 36"أقرب مذكوروھو الظّاھر، ألنھ 

، ومن 37"األصل إعادة الّضمیر إلى أقرب مذكور، ما لم یرد دلیل بخالفھ ((الحربي ھذا الوجھ بقاعدة:
  المواضع التي رّجح فیھا الّشوكاني بھذا الوجھ أذكر:

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلیَُكوَن لِْلَعالَِمیَن ورة الفرقان: في تفسیره لمعنى "نذیراً" في مطلع س -1 تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ
والنذیر: المنذر، أي: لیكون "قال الّشوكاني مرّجحاً بعْود الضمیر إلى أقرب مذكور:  )،1الفرقان: ( نَِذیًرا

محمد منذرا، أو لیكون إنزال القرآن منذراً، ویجوز أن یكون النذیر ھنا بمعنى المصدر للمبالغة، أي: لیكون 
أولى، ألن صدور اإلنذار منھ حقیقة، ومن القرآن مجاز، والحمل  إنزالھ إنذاراً، وجعل الضمیر للنبي 

  .38"رعلى الحقیقة أْولَى ولكونھ أقرب مذكو
قال "قال الشوكاني:  )،10محمد: ( َولِْلَكافِِریَن أَْمثَالُھَاأمثالھا" في قولھ تعالى: في بیانھ لمعنى " -2

جمع ألّن العواقب ، وإنما َعاِقبَةُ الَِّذیَن ِمن قَْبلِِھمْ  یرجع إلىأمثالھا" ": الّضمیر في 40وابن جریر 39الّزجاج
الھَلََكة، وقیل: التَّدمیر، واألّول أولى لرجوع متعّددة بحسب تعّدد األَمِم المعذَّبة، وقیل: أمثال العقوبة، وقیل: 

میر إلى ما ھو مذكور قبلھ   .41"الضَّ
میر   الفرع الثالث: توحید مرجع الضَّ

مائر موجٌب لحدوث تناسٍق في المباني وتناغٍم في المعاني، وھذا لَما في تفكیك  توحید مرجع الضَّ
میر عن  مائر من حدوث تداخٍل في المعاني حاَل عدم وجود قرینة صریحة تفصل مرجع الضَّ مرجع الضَّ

مائر في الّسیاق الواحد، وقد أّصل الحربي لھذا الوجھ بقاعدة منفصلة قا رجع توحید م"ل فیھا: باقي الضَّ
مائر في الّسیاق الواحد أولى من تفریقھا ، ومن المواضع التي رّجح فیھا الّشوكاني بتوحید مرجع 42"الضَّ

میر أذكر:   الضَّ
 وكاني:قال الشّ  )،4النساء: ( فَإِْن ِطْبَن لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمنْھُ نَْفًسا فَُكلُوهُ ھَِنیئًا َمِریئًا في تفسیره لقولھ تعالى:  -1
  .43"الخطاب لألزواج، وقیل: لألولیاء ... واألّول أْولى، ألّن الّضمائر من أّول الّسیاق لألزواج"
ذكر الّشوكاني أّن ھناك اختالفا  )،26العنكبوت: ( َوقَاَل إِنِّي ُمَھاِجٌر إِلَى َربِّي  وفي تفسیره لقولھ تعالى: -2

في القائل: "إنّي ُمھَاِجر" بین من یرى أّن ھذا القول لسیّدنا إبراھیم ومن یرى أّن القائل ھو سیّدنا لوط، ثّم 
مائر في الّسیاق الواحد:  واألّول أْولى لرجوع "عقب الشَّوكاني على القولین مرّجحاً بتوحید مرجع الضَّ

ةَ إلى إبراھیم، وكذا في قولھ:  َوَوھَْبنَا لَھُ إِْسَحاَق َویَْعقُوبَ  الّضمیر في قولھ: یَّتِِھ النُّبُوَّ َوَجَعْلنَا فِي ُذرِّ
الِِحینَ  ، وكذا في قولھ: َواْلِكتَابَ  ْنَیا َوإِنَّھُ ِفي اْآلِخَرِة لَِمَن الصَّ مائر كلُّھا  َوآتَْینَاهُ أَْجَرهُ فِي الدُّ فإنَّ ھذه الضَّ

  .44"ھیم بال خالفإلبرا

ةَ في تفسیره لقولھ تعالى:  -3 والخطاب لألزواج، وقیل: "قال اإلمام الشَّوكاني:  )1الطالق: ( َوأَْحُصوا اْلِعدَّ
مائَر كلّھا لھم ل أْولى ألنَّ الضَّ   .45"للزوجات، وقیل: للمسلمین على العموم، واألوَّ

  التَّأكیدالمطلب الرابع: ترجیُحھ بتقدیِم التَّأسیِس على 
الترجیح بتقدیم التأسیس على التَّأكید من وجوه الترجیح المعتبرة عند المفّسرین، قال أبو حیّان في أحد 

وإذا أراد األمرین: التأسیس والتأكید، كان حملھ على التأسیس ھو األولى، "المواضع الترجیحیة في تفسیره: 
... وھو أولى من جعلھما بمعنى "، وقال ابن عرفة: 46"وال یذھب إلى التأكید إال عند اتضاح عدم التأسیس
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التي رّجح فیھا المفسرون بھذا الوجھ، ومن  48، وغیرھا من المواضع47"واحد ألّن التأسیس أولى من التأكید
  المواضع التي رّجح فیھا الشوكاني بتقدیم التأسیس على التأكید أذكر:

قًا لَِما بَ  في تفسیره لقولھ تعالى: -1 قال الّشوكاني مرّجحاً  )،46المائدة: ( ْیَن یََدْیِھ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَصدِّ
ومصدقا معطوف على محّل فیھ ھدى أي إّن اإلنجیل أوتیھ عیسى حال كونھ "بتقدیم التأسیس على التأكید: 

"مصدقا" مشتمال على الھدى والنور مصدقا لما بین یدیھ من التوراة وقیل: إّن "ُمَصّدقا" معطوف على 
ل فیكون حاًال من عیسى مؤكداً للحال األّول ومقرر لھ. واألّول أْولى ألّن التّأسیس خیٌر من التأكید   .49"األوَّ

ُ تَْذُكُر یُوُسَف َحتَّٰى تَُكوَن َحَرًضا أَْو تَُكوَن ِمَن اْلھَالِِكینَ في تفسیره لقولھ تعالى:  -2 ِ تَْفتَأ  قَالُوا تَا�َّ
... واألْولى تفسیر الحرض ھنا بغیر الموت والھالك "قال الشوكاني مرّجحاً بھذا الوجھ:  )،85یوسف:(

معنى غیر معنى الحرض، فالتأسیس   أَْو تَُكوَن ِمَن اْلھَالِِكینَ   من ھذه المعاني المذكورة حتى یكون لقولھ:
  .50"أْولى من التأكید

  الُمقَیَّد:المطلب الخامس: ترجیحھ بحمل الُمْطلَِق على 
من وجوه الترجیح المعتبرة عند أھل التَّفسیر حملھم المطلق على المقیّد ما لم تكن ھناك قرینةٌ مانعةٌ، 

... وحمل المطلق على المقیّد ھو "ومن األمثلة على ذلك قول الرازي في أحد المواضع من تفسیره: 
، 52"العلماء ھاھنا المطلق على المقید إجماعاً ... حمل "، وقال القرطبي في تفسیره لسورة البقرة: 51"الواجب

األخرى  54، وغیرھا من المواضع53"... وحمل المطلق على المقید أْولى"وقال الخازن في أحد ترجیحاتھ: 
التي وقفُت علیھا رّجح فیھا المفّسرون بھذا الوجھ، ومن المواضع التي رّجح فیھا الشوكاني بحمل المطلق 

الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم ۚ إِن یَُكونُوا فُقََراَء  لھ تعالى:على المقید في تفسیره لقو َوأَنِكُحوا اْألَیَاَمٰى ِمنُكْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعِلیمٌ  ُ ِمن فَْضلِِھ ۗ َوهللاَّ أي ال تمتنعوا من تزویج األحرار "قال الشوكاني:  )،32النور: ( یُْغنِِھُم هللاَّ

رأة أو أحدھما، فإنھم إن یكونوا فقراء یغنھم هللا سبحانھ، ویتفضل علیھم بذلك. قال بسبب فقر الرجل والم
: حّث هللا على النكاح وأعلم أنھ سبب لنفي الفقر، وال یلزم أن یكون ھذا حاصًال لكل فقیر إذا تزّوج، 55الزجاج

لمعنى: الغنى إذا تزوجوا. وقیل افإّن ذلك مقیٌّد بالمشیئة. وقد یوجد في الخارج كثیر من الفقراء ال یحصل لھم 
إنھ یغنیھ بغنى النفس، وقیل المعنى: إن یكونوا فقراء إلى النّكاح یغنِھم هللا من فضلھ بالحالل لیتعفّفوا عن 

ُ ِمن فَْضلِِھ إِ  الّزنا. والوجھ األول أْولى، ویدّل علیھ قولھ سبحانھ:  ن َشاءَ َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم هللاَّ
  .56"فیُحمل المطلق ھنا على المقیّد ھناك)، 28التوبة: (

  المطلب السادس: ترجیحھ بالعموم
من وجوه التّرجیح التي ذكرھا ابن جزي في مقدمة تفسیره تقدیم العام على الخاص حاَل التنازع، 

أْولى ألنّھ األصل إّال تقدیم العمومي على الخصوصي فإّن العمومي "وعبّر عن اعتباره لھذا الوجھ بقولھ: 
، والتّرجیح بالعموم عند التّعارض وعدم وجود قرینة تصرف من العموم 57"أن یدّل دلیل على التّخصیص

لى ... فھو ع"إلى الخصوص من وجوه التّرجیح المشھورة عند المفّسرین، قال الطبري في أحد ترجیحاتھ: 
... والتّحقیق أن كل من حصل في حقّھ "نیسابوري: ، وقال ال58"العموم حتى یخّص ذلك ما یجُب التسلیم لھ

 60، وغیرھا من المواضع59"ھذه الّصفة یكون داخًال في اآلیة ألن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص الّسبب
  التي رّجح فیھا المفسرون بھذا الوجھ.

دید من لعوالتّرجیح بالعموم من أكثر الوجوه التي رّجح بھا الشوكاني في تفسیره، یظھر ذلك في ا 
  في تفسیره، من بینھا: 61المواضع
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  ۙ إِنَّ الَِّذیَن یَْكتُُموَن َما أَنَزْلَنا ِمَن اْلَبیِّنَاتِ َواْلھَُدٰى ِمن بَْعِد َما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي اْلِكتَابِ  في تفسیره لقولھ تعالى: -1
ِعنُونَ  ُ َویَْلَعنُھُُم الالَّ ئَِك یَْلَعنُھُُم هللاَّ ذكر الشوكاني أن ھناك اختالفاً في من جاء فیھ ھذا  )،159البقرة: ( أُولَٰ

وقیل: كّل من كتم الحق وترك  فقیل: أحبار الیھود ورھبان النصارى الذین كتموا أمر محمد "التھدید 
بیان ما أوجب هللا بیانھ، وھو الّراجح، ألن االعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص الّسبب كما تقّرر في 

  .62"األصول
 )،1الملك: ( تَبَاَرَك الَِّذي بِیَِدِه اْلُمْلُك َوھَُو َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیرٌ في بیان معنى " الملك" في قولھ تعالى:  -2

والملك: ھو ملك السماوات واألرض في الدنیا واآلخرة، فھو یعز من یشاء ویذّل من یشاء، "قال الّشوكاني: 
وقیل: المراد بالملك ملك النبوة، واألول أولى ألن الحمل على العموم ویرفع من یشاء ویضع من یشاء، 

  .63"أكثر مدحا وأبلغ ثناء، وال وجھ للتخصیص
الَِحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْیٌر   في ترجیحھ لمعنى الباقیات الّصالحات في قولھ تعالى:  -3 َواْلبَاقِیَاُت الصَّ

الحات كل عمل خیر، فال "الشوكاني مرّجحاً بالعموم: قال  )،46الكھف: ( أََملً  والظاھر أنَّ الباقیات الصَّ
وال لقصرھا على نوع من أنواع الذكر كما قالھ بعض آخر، قال بعض، وجھ لقصرھا على الصالة كما 

  .64"لسَّبباوال على ما كان یفعلھ فقراء المھاجرین باعتبار السَّبب ألّن العبرةَ بُعموِم اللَّفظ ال بُخُصوص 
  خاتمة:

ا سبق أنَّ تفسیر " فتح القدیر" من المراجع المھّمة في ھذا الباب، حیث سلك فیھ صاحبھ  نستخلص ممَّ
مسلكاً یقوم على عرض األوجھ التي یحتملھا اللَّفظ والّسیاق مقرونة بأدّلتھا، ثّم استنباط القول الّراجح في 

وقواعد مضبوطة، ومن النتائج التي توّصلت إلیھا في ھذا البحث المسألة وفق منھج مضبوٍط بأوجھ محّددة 
  أذكر:
تبّحر اإلمام الشوكاني في المباحث المتعلّقة باللغة العربیة مّما أھّلھ للترجیح بین األقوال المختلفة في  -

 التفسیر، خاّصة ما تعلّق منھا بالجانب اللّغوي.
  بین األقوال المتعارضة.تنّوع الوجوه التي اعتمدھا الشوكاني في ترجیحھ  -
ترجیح الشوكاني بتقدیم الحقیقة على المجاز ما لم تكن ھناك قرینة تصرف الكالم من معناه الحقیقي  -

 إلى معنى آخر مجازي.
م المذكور على المقّدر. - میر بین مذكور أو مقّدر یُقدِّ  عند االختالف في مرجع الضَّ
میر إلى أقرب مذك - میر من القریب األصل في اللُّغة إعادة الضَّ ور ما لم یِرد صارٌف یصرف الضَّ

 إلى البعید.
مائر في الّسیاق الواحد. -  توحیده لمرجع الضَّ
القول بالعموم أولى من التَّخصیص دون دلیل، وھو ما رّجحھ الشوكاني في العدید من المواضع في  -

 تفسیره.
كة الباحث التفسیریّة واستنباٍط أھّمیة دراسة وجوه التّرجیح عند المفّسرین لما لھا من تقویٍة لمل -

 للقواعد واستقراٍء لألوجھ التي اعتمدھا المفّسرون في ترجیحھم بین األقوال المختلفة في التفسیر.  
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Abstract:  
This study aims at investigating the reconsiderations on al-Zamakhshari through the footnote 

of Mullah Khosrow on tafsir al-Baydawi (the interpretation of al-Baydawi) and elucidating the 
scientific discussions between al-Zamakhshari, al-Baydawi, Mullah Khosrow, and other 
footnote writers. The research is limited to presenting and analyzing eleven passages in the 
interpretation of surah al-Fatihah as a model, in which the reconsiderations varied from tafsir 
(interpretation), to Quranic readings, to Fiqh, to hadith, and language. 
Key words: al-Zamakhshari; Al-Baydawi; the Reconsiderations; Al-Mulla Khosrow. 

 

 :��ّ_� 
�ة وا�6ّ�م 9 8 ����& �Kّ=� و9 8 Zّ)&، وا��9 \� c!�g ه ا���&ب و���L9 8 9 لEي أ�Oا� � �=Kا�

 آ�\ و�LK\ أ)=!�A، و'!�: 
 ���g!�ُّ ت��67 أ��ار ا��ّ$cgE وأ��ار ا��ّ�وcg ���&م L9� هللا 'A 9=� �&�� ا��Ag ا�U�L&وي �A ا��7ّ&
ا��
 اھ�ّ� 'R& ا�! =&ء ت�ر6ًg& وتg�Dً�& و<�ً?&، '&L�9&ره )=ً!& �!��Zا ��Z�Dا �R�ّ&ت "�� ا����67، 

 و)�ه ا��ّ$K=� cgE=�د 'A 9=� )&ر هللا أ'�و�R$�' A& ت��67 ا��Cّ&ف f? A9&�� ا��ّ$cgE وأ��ار ا��ّ�وcg و

                                                           
1-   ��S=ا�c� .ا�=�
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 ت��67 ا�U�L&وي أدرك أ�Rّ=& �$�ان، ?�8 ا�L�9 '!� ا�! =&ء Iو \�I ��� A=I ،ي�CD�Eّا� ��&fا�
 ت��67 ا�U�L&وي ��Z�Dا � �Cّ&ف. 


 �f��� ?&<��\: "و�� ا��L\ ا�=ّ� :�6و إ�8 ھOا اHرتL&ط  ا����� '�A ھAgO ا��ّ I ل&fI ،Ag��67 \ّ��
'&��Z&ف �ّ� ا��Cّ&ف وُرو?\"، و'�Aّ �& ت=�Eّ '\  ت��67 ا�U�L&وي �A  -أي: ����67 ا�U�L&وي  –إذا �ُ�� 

 ،��&$gو �ُUّ!gب، و�ّZgو �ّ�Dَg ��&� c' ،c�&� ّ�د�� A�g �� وي&U�Lف، �ّن ا�&Cّراك 9 8 ت��67 ا�����ا

 ا��Cّ&ف ا�=fI ،��&Dg\ UI �َّ 6&ل ا�=� :�6و: " ?�8 أّن �A ���  وg�ا�I أوIو \�I  ل ا�ُ! =&ء�KُI A�'

 A� ��&�� 8 9 \�I ن، و��&fن وا�ت&fg�&' &Rا���� 
I cZّ?ن، و&!��&' &=R���" 
I c�ّا�<�اف، وت�
  Aّfل، وت�&: &R$9 �ف 9 8 � � ھ&Cّا�� 
I ��9ت، و&=ّR=ا� A� 
ا�=!&رف وا�$ِّ�&ت، �9ي ا��Cّ&ف R$9& وھ

 �L6ّ$�&' \ّا�=�$&�� ا� ��"أ� �Z7$=ا� �f!�&" \1(إ��( �ّ' �I" :ل&fI \��>&? 
I ه ا���7ةOه 9 8 ھE�"وأ"� ت� ،
�A ت�Lّ¢ ��&ّن ا�=£:O ا��
 إذا و)�ت R� 9 ُّ�!g& '&�$ّ�ا)�، �¢ ذھA �&�� وطL¢ و�ّ&د، �cّK ا�ُ!f� ����س، 

 .)2(و��7¤ ا�7 � �!�&د"

 :p:"ا� ����n+إ   
�A� �L '�&ن ��ة  &=ّ� 9 8 �?�اHرتL&ط '�A ت��67 ا��Cّ&ف وت��67 ا�U�L&وي، وا���راك ا�ّ


 ت��67ه �A أ� �ب ا��g&ز واZ�:H&ر، ود�ّ� ا�!L&رة I وي&U�Lو'&�$ّ�� �=& ا�9=�ه ا� ،&=R$� �'&6ّا�
���را"&ت �&رت '!��ة ا�=�ارد، �!�L ا�=$&ل،Hوا"�7&�\ '&�<&رة وا��ّ =�¤، ��� أّن ا ،
 و9=� ا�=!&�

 ����را"&ت وRa�9& وتRLg�f& وتR � K& ُ�!�=�ا 9 8 �& ذ"�ه ا�=ّHه اOإ'�از ھ JKLا ا�Oھ 
I ول&?��و
���را"&ت، Hه اOR� ذج�=$"  �Kرة ا�7&ت��
 ?&<��\ 9 8 ت��67 ا�U�L&وي، وأ���Z 9 8 ت��67 I �6و:

��>&Kا� A� ا��L" اEّ�? ] e> �Kرة ا�7&ت�����را"&ت، ، وط�L!� ا�=f&ل H ت6)3(�ّن Hا cّ" اء�f��&' ¤=
 :
I ��6���ّھ$& ت�� 8ّ ا�<�&��� ا� Aل ?&<��\ و��: A� ي�CD�E�6و 9 8 ا�: ��& ھ
 ا���را"&ت ا�=

��رة ا�7&ت�K؟ 
I ا�g�Kوي، وت&U�Lت��: 9 8 ت��67 ا�Wا � §� و7�gّ�ع A9 ھOه ا�<�&��� ا�
���را"&ت؟ -Hه اOت ھE"ّأي ��&ل ت� 
I 
- A� �Zf=را"&ت؟ �& ا����Hه اOھ 
���را"&ت؟ -Hه اOھ A9 �Cا�� 
I �6و: � �& �$���R ا�ُ=ّ
���را"&ت و)��R؟ -Hا cھ 

 أھ��� ا�را�7:  
 A� م���� أ9� A�' ��= 9 �C�&$�ُ A� را"&ت���Hه اO7\ ھCت� &=�I ��ت�� 8ّ أھ=�� ھOه ا�ّ�را


 ا����67ّ �& ا�=Ag�67 وھ�: ا��CD�Eي وا�U�L&وي وا�=�:�6و، أ�a إ�8 ذ�© أI �6و: �ّن أ��ال ا�=ّ
زا�[ ?�6�L ا�=��L&ت، A����" &R� 9 ¢ �g � I ا�A��?&L ���ن ا�H ��>&K تEال ��D�ط�، �¢ �& ت�Lزه ھOه 

���را"&ت، و�$&�A�' �C ا�K�ا<
 9 8 ت��67ي ا��Cّ&ف وا�U�L&وي.Hا c� K�' �g�fّ$ا�= �� ا� A� ��  ا�ّ�را
 ا�ّرا�7ت ا�$�`_�:


 ?&<�� ا�=� :�6و 9 8 ��  I ي�CD�Eراك 9 8 ا����Hل ا�? � f�6� ��&: ��أ�� 9 8 درا
 ت��67 ا�U�L&وي. و��=c �& و�7[ 9 �\:


 "�&ب ا��Lھ&ن، �f&ل � �"��ر L9� ا�!EgE )�دي، �� �  -I ي�CD�E9 8 ا� 
C"رEرا"&ت ا����ا
�$� 01 ، ا�!�د34)&�!� ا���� L9� ا�f&در، �6$��$�، ا�=� �  ،2020. 
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 ا� A9 ��L "�� ا�9&رf� ،�g&ل  -$e�" ل "�&ب�: A� ي�CD�Eم 9 8 ا�&Cھ A'را"&ت ا���ا
، ا�!�د �15 �"��ر ھ��� إ'�اھ��، �� � ا�! �م ا��6&���، )&�!� ا�6�دان � ! �م وا���$���)�&، ا�=� � 

01 �$� ،2014. 
:p:"اف ا� أھ

���را"&ت 9 8 Hا c� Kإ�8 �9ض وت JKLا ا�Oھ �ُLZg �6و: ��ل ?&<�� ا�=: A� ي�CD�Eّا�
 
���را"&ت، وت6!8 ا��را�� إ�8 '�&ن �$���R ا�K�ا<Hه اOR� ذج�=$" �Kرة ا�7&ت�وي �6&U�L9 8 ت��67 ا�
 A9 �Cا�� َّ�� Aال. و��ا�� �C�&$�ُص و�Zّ$رات و��اءة ا�&L!ا� ©ّI ��7�"ات، و�Z�D=ا� ¢� c�&!ّا�� 
I


 ت�KZ¤ ا�:�I ي�f$ا� «R$=ا� �Iا�ار ا��ّ�f� ©�O' ف�!$I ،�(إن و ¬L ا� ¢Iور f$ء، و"���7 إ"=&ل ا�&
�ف '�A ت��67 ا�U�L&وي وت��67 ا��Cّ&ف.�:Hوا 

و��)&'� A9 اH<�&��� ا���6���ّ، �6ّ=[ ا�JKL إ�c:�� 8 و�� A�L، و:&ت=� ذ"�ت R�I& ا�$ّ�&�» 
 وا��ّ���&ت.

 :s.� 
 :tراكأو*7tا ug#�& 

 :�v� رس: "(�&ل ا&I A' \��ء وو�
C�&' ء
Cق ا��K� �وا?�، وھ cدرك) ا��ال وا��اء وا��&ف أ�
 ، و�g�ا5(�I(��K آ:�ھ� '�ّو��R"وت�ارك ا�f�م:  ��K '\...، و�&ل ا��CD�Eي: "ط L\ ?�8 أدر"\ أي )4(إ��\"

�R��� ا�!�'�� ا�=!&��ة أّن �e ا� ��!� 
I ورد &� JKLا� A� د�Zf=راك ا����H8 ا$!�: 
 : )6(ا�f�َل"، Zfg� '\9 �\ ا���رك "
���ر"[  -1&I \�g�? 
I &ًfد�� A�g �� \ّت أ��!>" :�R��� c�� ،&6ًLُ� \$9 أو أزال ،\Zَf� c=َ"َْأْ� َ¤ :��َه أو أ

 9 �\ ا�f�َل".
2- .\�I ّ�ه�: 

اتL&ع ا�f�ل ا�ول 'f�ل �&ن Zُg ُِ¤ :َ��هُ، أو Zf� cُ=ِ�ُْg\، أو g#:  \$9 cgEُg/وy[ اxh-ح ا��%$ّ 
&6ًL�)7( . 

 ug#�& :��9�z ا�:�+��
:�v� \Iوط� \L�&( :ء
Cّ8(?&<�� ا�( ،&?�: A�=g اL�9&ر ا�K&<�� :��ة �&��� �A <�ح ا�=�A وا��

� ?&<�� ا�K&<�� أو �& �g�fّ��&' 8=ّ6g، و�أو ا�$ّ، K�&I&<�� <�ح 9 8 <�ح ا�=�A أو ا�$ّ، وت�ت
 '!�ھ& 
�gاد '&�K&<�� ا�R&�� أي: �& ���g 9 8 أط�اف ا�K � A� �K7Zّ�ظ&ت، و�� ت��ن ا�K&<�� �$�ر)� �¢ 

�f�6� &7ن ت����و�� ت� ،A�=وي.)9(ا�&U�L�6و 9 8 ت��67 ا�: � ، "K&<�� ا�=
 [�xا{ول: &#ا�| و�}�%�تا��  

 �01#ي و&%$�#ها�%#ع ا{ول: 9"~ة )/ ا�3
  أوt: &#��� ا�01�3#ي 

�� ا��CD�Eّي ا�D�ارز�
 ا�$K�ي، ا� e�ي، &fا� �أ' ����K=�د 'A' �=K� A' �=9 A 9=� ا�!ّ

، ا�=�f g ،�6ّ7 )&ر هللا، ��ّ\ �E�!=ف"ا�=�� ّ�، ا�&Cت��67ه "ا�� �$� &R'ور '=�� ز�&�&، و&(،  
I �و�

 ،�CD�E' ��&=!'وأر A����L¢ و �$� ��A� �g ��ى :�ارزم.ر)� 
��T"، و"ر'�¢ ا�'�ار" Lس ا�&�
 �g�T ا�Jg�K"، و"ا�=cZ7"، و"أI ��&77&ت\:  "ا�$Z� A�
و"ا��6f&س"، و"ا�=8Zf�6"، و"ا��=�ذج"، و"�=�� ا�!�'��"، و"<f&�� ا�$ّ!=&ن"، و"ا�=$R&ج"، 
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 ا��7ا��"، و"<�ح '!�I ھ�"، و"ا��ا��Oاق ا��و"أط ،"\g�L���ت ا�=cU7" و"<�ح أ'�&ت �C� ،
 ¤�&Z$ر"، و"ا�&eZا� ¤�&Z$ا��واة"، و"ا� 
�&�و"ا�?&)
 ا�$K��g"، و"ا�=�7د وا�=J�S"، و"��C&'\ أ

"، و"�!�� ا�K�ود"، !I&Cم ا��" 
I 

 ا�!ّI&>"و ،"c�&6=ا�$ّ&<�"، و"رؤوس ا� ��&a"ر"، و&Lا��

Cان ا��gو"د ،"c�&�!�"،  و"ا���&�� ا�$ّ&��K"،  و"ا��&�
"ن و"ا�=$R&ج"، و"�f��� ا�دب"، و"دg�ان ا��
�$� �=&ن و����A و:=6=&�� �I�9 � �� :
I�ذ�©. ت ��T10(و(. 

 ��9�z: ا�*ّ�#ug `*%$�# ا��0ّnف
 
I �"ي، و�� ذ�CD�Eّ � cgه ا��ّ�و�و) 
I cgن ا��&و�و�9 cgE$ّا�� ��&f? A9 ف&Cّت��67 ا�� �ھ

]gرأ �fل: "و�&fI \7ت��� �L�
 ا�ّ�A� Ag أca&I ا�7§� ا�$ّ&)�� ا�!����، ا��&�!�f� ' A��� ت��67ه I &$ا��إ: A�

 ت��67 آ�I �g'�زت ��R '!� ا�A� ��&fK ا���K، أa&I�ا I 
9 � ا�!�'�� وا���ل ا�ّ�g$��، " ّ=& ر)!�ا إ�ّ

 
I6&نK��Hا  A�?��f� 
ن أوا��ّ!�� وا�����وا <��& إ�Ug �ّ$Z� 8ّ� أط�اA� &I ذ�© ?�8 ا)�=!�ا إ�ّ
""cgه ا���و�و) 
I cgن ا��&و�و�9 ،cgE$ا�� ��&f? A9 �Cا��" �R� 9 
،  و"�� ا��CD�Eي )11(أ� 


 ���، � �=6& '�"� ?�م هللا.I ت��67ه 
، g!� أھ� ت��67 أ'&ن A9 و)�ه ا��9&ز )12(وأّ�& ا��f=� ا�! =�� �ORا ا��RI ��67� �A� \�I &� ¢ اE�9Hال


 ا��A9 �C و)�ه ا��9اب، و)=¢ ا�$�[ وا�7�ا�� I آن، وأ)&د�fا� �?&ZIو �T�وا��L&ن، وأظ�R )=&ل '
ا�!�&م، �¢ ا��Eا�\ �$R» ا��g&ز واZ�:H&ر ود�� ا�!L&رة و9=� ا�=!&�
، I�ZI[ ھ=� ا�! =&ء إ��\ ا��7&دة 

I ،&"را������ت 9 �\ ا�K�ا<
 وا��! �f&ت، و� َّ=& ت�� ت��67ا g H!�=� 9 8 "ا��C&ف" و<�?& وت�ر6g& وا

 �c�&6 ا� �e ا�!�'��. I  

 ا�%#ع ا���9[: 9"~ة )/ ا�"�!�وي و&%$�#ه
 )13(أوt: &#��� ا
��م ا�"�!�وي

 �=9 A' هللا �L9 ،��!�
 ا�Uُf&ة، �&�� ا�ّ�Ag أ'� ا���D، و��c: أ'� a&� �6ّ7=ا� ���
 'ھ� ا�!ّ 9 A
 \f7�&' &ًI9&ر ،�� َّ��$� وHدت\، �&ل ا��6ّ�ط
: ""&ن إ�&ً�& 9 �"Oت �� ،
!I&Cّازي ا���Cّوي ا�&U�Lا�

"&ًّ�!I&> ا�ًِّL!�� &Kً�&� وا�!�'�� وا�=$��، ��َّ&ًرا A� ًزا ��&ًرا )14(وا���L� &�ً&ن إ�&"" :
�L6ّو�&ل ا� .
 .)15(:�ًِّ�ا، �&�L!�� &Kًًِّ�ا"

7
 ا��ّ�?�� وأ��ل ا�ّ�Ag، �\ "�&ب I 8ّ�> ن�$I 
I \7ّ&ت$Z� ت!ّ�دت  Z=ار"، و"ا��ا�¢ ا���ح"، "ط&L
 ،"¤�'&Z=ب "<�ح ا�&�" Jg�Kا� 
I \و� ."cgار ا���و��
 ا����67ّ: "أ��ار ا��$cgE وأI \ح". و�&Ugو"ا�


 9 � أ��ل ا�f7\: �\ "�&بIي. و�eL � �َّ$ ���ل إ�8 9 � ا���ل" ا�=!�وف "�$R&ج ا�  أي: �Z&'�¤ ا�6ُّ
 A� c"ل" و�ا�� 
I �D�$=ل" و"<�ح ا��ZK=و"<�ح ا� ،�(&Kا� A'ا �Z�D� ج"، و<�ح&R$=ـ"ا�'

 درا�g ا��7�ى، و"<�ح I ى�Zfا� �g&eب "ا�&�" \� :\f7ا� 
Iا�ّ�ازي، و Ag�ا� �D7� �D�$=ل وا��ZK=ا�


 � ��Cّازي!I&Cّا� \f7ا� 
I \�L$ّأي: ا�� "\�L$ّك: "�&با���ا�6  
Iق" ، و�
 ا�$Kّ�: �\ "�&ب وI "ت�gOR ا�:
 :¶gا��ّ&ر 
I \و� " �(&Kا� A'H ب&Lّ وا� ��I&ا�� A� c"9 � ا��9اب" و 
I ب&L و"��ُّ ا� "��I&ح ا���>"

 �$�
 ا��&م ا�U�L&وي '=�g$� تEg�L. �&ل ا��$�ي: ِّI�ُت  .���. )16(ھـ691"��&م ا��ّ�ار�eّ �&' \L�" "¶g ا�7&ر
���" A'17(و�&ل ا( 7�يZوا�)18( �$� ھـ.685: 

 ��9�z: ا�*ّ�#ug `*%$�# ا�"�!�وي
ت��67 ا�U�L&وي ا�=6=8 '���ار ا��ّ$cgE وأ��ار ا��ّ�وA� cg أ<�R "�� ا����67ّ ا��
 أ"�Lھ& ا�! =&ء 

 ّE � "ف&Cّا��" A� \7ّ�S� 7&د��ا�=�CD�  cَ�&6ي�R�=�f& ا�! =�� وا�9$�ا 'R& ت�ر6g& وت! �f& و?�اش، و�� ا
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 cَ�&6=ا�ّ�ازي ا� Ag�ّا� �D7� "��Lا����67ّ ا��" Aن، و�&�Lوا� 
ا�=�! �eّ �&' �fّ ا�!�'�� "&��9اب وا�=!&�
 �fّ !�=ا� cَ�&6=ا� 
�&R7ا�� �Tن" � ّ�ا&�Lا� ��fKت��67 "ت Aم، و��ا�=�! gW&' �fّ&ت ا������ و9 � ا��

\ ا��&م ا�U�L&وي �A ِ"�6\ وZ9&رة ��Iه ا�$ّ�[ ا�ّ�ا�!� '&f�>H&ق و��&�� ا�<&رات، وأa&ف إ��
�f���ّط&ت ا�&L$��H19(وا( . 

 ،
'ORا تOR' cZّKا ا��=¢ ا�g�L¢ أن �&ر ت��67 ا��&م ا�U�L&وي ��=ً!& �$7&�¬ ا��L&ن ا�fُ�آ�
�A ا�ُ= ¤ وُ�!�Zً�ا �R�ّ� �Z�D�ُ A&ت "�� ا����67ّ ا��
 ?�ت ز:ً=& �A ا�=!&�
 وا���ال، و"��ً�ا 

 \� A=ّ� ،ل�Kُ7ا�! =&ء ا� Hّإ &R' �7�g H ،�fرات د��&L!' وي&U�Lا��&م ا� &R$9 �ّL9 
وا�7�ا�� ا�!�&م، ا��
:�Lة ا�e�ص تK[ ا��7&ظ وا�=!&�
 �� ��f�ا درر ا����67ّ و)�اھ� ا��fآن. و�A ھ$& ت� [ أھ=�� ھOا 

،¬gا�! =&ء �&ّدة � �ّ�ر A� ���" هODّت&I ،��67ّا�� �? ،\�gأ?&د «g�Dت 9 �\ وت&f� !ّوا�� 
8 وت���� ا�K�ا<
  .)20(' ¸ 9�دھ& أ"�� ��D� A�' ،�ّ$Z� ��&� A�ط و��L�ع

 ا�%#ع ا����p: ا�*�#ug `���- .$#و و	�+�*(
 أوug#�& :t `���ّ- .$#و و	�+�*(:


ا��&م ا�!ّ��� ھ�  ا��ّ- .$#و: -1 9 A' ُ�ا��زI A' �=K� ا�! =&ء A� ،�6و: �ّ=�&' ��RCّا� 

 ا�! �م تZ&���، ��أ I \� A=ّر، و�&Lوي،ا���Rر ا���? Ag�8 'ُ�ھ&ن ا�����6 9 8 ا�=!�&' ً&�a&� ن&" 

  
I ¬gوت�ر &Rإ�� ً&I&U�ُ ،&ھ��Tء ��6ُ$��$�� و&U� ©�' �U: 8��=ت ا��ض إ��\ '!� ��ّI �ّ� ،ر�Z$=ا�
&: �=K� و"&ن ا�6ّ �&ن ،��I�� &gأ 
I  :\7&ت$Z� A� ،"
ن �D�7g '\ وfg�ل 9$\: "ھOا أ'� ?$��7 ا��&�


 <�ح ا����a¤ " أ��ل ا�f7\: "���&ة ا����ل"، و<�?\ "��آة ا���ل"، وI ¤g� ّ9 8 " ا��  ��>&?
 

 ا����67: "?&<�� 9 8 ت��67 �6!� ا��Ag ا���7ّ&زا�Iر ا�?�&م"، و�T ح�> 
I م&�Kدرر ا�" :\f7ا� 
Iو ،

&U�Lا�=$&ظ�ات ا�! =��: "ا� 
Iرّد ا���&ر،وي"، و 
I ر&�Iا� �f�"  ر&L:آن، وأ�fل ا��? J?&L� \�I ¢=(
��T، وا�=$��.Lوا� ،\f7ل، وا��ة، وا���L$ا�  \� :�T�L9 � ا� 
Iو Ag�ل" �6!� ا��9 8 " ا�=�ّ ��>&?

"
�$� ا���7ّ&زا� 
I�ھ&. ت��T21(ھـ885، و(.   

 .$#و )�' &%$�# ا�"�!�ويug#�& :��9�z `:�+�� ا��- 


، ا�=!�وف '&�=� ُ:�6و، �A�' A ا�K�ا<
 ا�=R=� �ّن  9 A' ُ�ا��زI A' �=K� ��>&? �L�!ت
  8 9 ��>&? 

 ا����� �A ا�ُ! �م، وھI وا�=$��، و<&رك �eّ ل وا����67ّ وا��وا�� \f7ا� A�' ¢=( &R7�S�

Rَ7َ&ُء Aَ�ِ ا�$ّ&ِس...�!&�8: ت��67 ا��&م ا�U�L&وي �A '�ا�g\ إ�8 ت��67 ���\ ت . )142(ا��fLة:  �َ��fَُ�ُل ا�6ُّ
 ��>&Kه ا�O9$\و�ھ=�� ھ cf�  ��679 8 ت \��>&? 
I 
CK=6$&ن ا�' ��RCّا� 
�$&ن ا�ّ�Ag ا��Lد9

�&ل ?&)
 : �A9 �7 ?&<�� ا�=� :�6و: و .)23(، و"&ن �f g ا�=� :�6و 'ـ "ا���&ذ ا�:��")22(ا�U�L&وي
" 
، و��  أ"=c ?&<�� ا�=ّ� :�6و إ�8 ت=&م ��رة ا��fLة ))24"أ?A6 ا��ّ! �f&ت c' ،\� 9 أرA�&RK( وھ


7$Kادي ا��eLا�= © ا� �L9 A' �=K�)25(. 
 ا���x] ا���9[: ا7*را�Zت ا��- .$#و )�' ا�01�3#ي y[ &%$�#ه �$�رة ا�%�&:�.

 ا�%#ع ا{ول: y[ أ��7ء �7رة ا�%�&:�
 ا�%�&:� `$�رة ا��-ةأوy :t[ &$��� �7رة 

راك -1*7tض ا#( : &Rاءت�f' ��E�� أو � a&I ن�ت� &Rّ�� ة�Zّرة ا����&ل ا��CD�Eّي: "و
"&R�I)26("&R�I &R'&LK���ة، ��)�ب ��اءتR& أو اZّوي: "وا�&U�L�6و <&ر?& )27(، و�&ل ا�: �. و�&ل ا�=

�ِة، '&��ّ� أUg&، ��ُ)�ب ��اءتf� ،&R�ل ا�U�L&وي: "Zّب وا��)�¹ّن ا�=�اد '&�I ،��!I&Cّ9$� ا� �ھ &="
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 c!�ُg �� وا�=$�وب �ّK�6=¹ّن ا�I ،��7$K9$� ا� �ة "=& ھ�Zّا� 
I :أي ،&R�I &R'&LK��9$�ھ� ا��7ض، أو ا
 .)28(9$�ھ� ��$&وH � �ا)� وا�6ُ$ّ� وا�=K�6ّ� ا�=�!&رف"

ا��Cّ&ف، وھ
 ��Rّ& ت��ن a&I � أو �ّ� �&ل �6�ُ�ر"& 9 8 ا��CD�Eّي: "��A ھOه أ?L9 A� A6&رة 
 &Rاءت�f' Hّإ �gE��ُ Hو � a&I ن�ت� H :أي ،�Zfا� �g��' ن�رة أن ت�&L!ّن ?ّ� ا�� &R�I &Rاءت�f' �gE��ُ

"A�LھO= � &�&�' �Kاء 9 8 ا�7&تE(أو ا� � �U7ّ� ا���ت A� ه�Z� &� ��7ُ�� ،&R�I)29(. 
راك:  -2*7tا s��:&
L�ّ8 ا����ا�= Aّ�' :ل&fI ف&Cّاد ا����  ،"��E�� أو � a&I ن�ت� &Rّ��" :\���"

�ة؛ ����a&I &R �، أي: Zّرة ا��� ]�=ّ��ة � 7&ت¹I ،�Kّن ا�fg ��7$K���ن: إ�ّ=& Zّا� ����L ا&$� \(�� c� !ت
&R' ��E�� ن�ة إ�ّ=& ت��Zّن ا��6ّ=�� '�ّن ا�� ّ !g ��!I&Cّھ&، وا���T A� 8ة أو��Zّا� 
I &R30("��اءت(. 

\ّ " ���ة �A ت6=�� ا��Eء '&Zّرة ا��6' &R��=6ت Ag�6ّ7=ا� �!' �L�931(وا(،  
Lّ$ا� Jg�K� أو� :
"...A�7Z� ي�L9 A�'و 
�ة '�$Zّّ�  ،)32)(33("�6=[ ا���ة ���Zّرة ا��� ��وذ"� ا��6ّ�ط
 �R& ا�=�A؛ ا

�ة � Jg�K ا�=O"�ر آ�7&Zّا� ���ة R� 9&، واZّ34(ا�(. 
�ة Zّرة ا��6' �Kأ�ّ\ إذا � $&: أّن ت6=�� ا�7&ت Hّإ ،�Kت6=�� ا�7&ت 
I Ag�6ّ7=ت ا��وإن ا:� 7[ ت! �

�ة "=& �ّ=&ھ& ا�U�L&وي ھ� <
ء وا?�، Zّا� ��وھOا ا��&ھ� ا�Oي 9 �\  -"=& �ّ=&ھ& ا��CD�Eّي، أو '&

 �c� !�I ،\ّ K ا�U�L&ويا��L�9& ا���راك ا�=ّ� :�6و  -<�اح ا��C&ف و<�اح ت��67 ا�U�L&ويI  A6?أ

 �A ت! �c ا��CD�Eي، ��ّ\ أ"�� '�&�&ً ���ال ا�Rf7&ء. 
 Ag&L� � \ّ K� ��T 
I رك���Hن ا��g &$ھ ،
أّ�& إذا � $& '&:��ف ا��6ّ=�� "=& ذھ� إ�8 ذ�© ا��6ّ�ط

��T A� "ة�Zّوي: "ا�&U�Lل ا��ة"، و��Zرة ا���
 ا��A�' ��=6 ��ل ا��CD�Eي: "I  اOرة، وھ��

 ا�=!8$.   I رب&f�� &=R$� c" �$9 ��=6ّا�� c� !ّن ت� ،��!a ا?�=&ل  

 y :��9�z[ &$��� �7رة ا�%�&:� `$�رة ا�0ّ%�ء
راك -1*7tض ا#( :"��I&Cّ7&ء وا�Cّرة ا���، و�&ل ا�U�L&وي: "وا���I&Cّ )35(�&ل ا��CD�Eّي: "و

 ا��fI &=R$�' ��=6ّ&ل: ". L$Iّ\ ا�=ّ� :�6و إ�8 ا���g�fّ )36(وا�7Cّ&ء"I ف��:Hل �وا��ّ�:��، وا&� �?&

�ّ$Z= � ��أن g!�¬ ا�!L&رة ����ن ا�7Cّ&ء  ا��Cّ&ف: "و��رة ا�7Cّ&ء وا�I ،"��I&Cّ! 8 ھOا "&ن ا�=$&
��ُ�ورا �!��I& 9 8 �& أ��a إ��\ ا�6ّ�رة، وا�Z$� ��I&Cّ��!� &'�I& 9 8 �7!�ل ت6ُّ=8، ��$ّ\ ا:�&ره 

 9 &R�L$ت &R$ه: و���Tو cgE$ّا�� ��&f? 
I و�� �&ل .Jg�Kّل 9 �\ ا��g &=" 7&ءCّ7¬ ا�$' &Ugت6ُّ=8 أ &Rّ8 أ�
"��I&Cّ7&ء وا�Cّ37(ا�(. 

راك -2*7tا s��:& : ��?&ّ$ا� A� وي&U�Lل ا��� A� A6?ي أ�CD�Eّل ا���6و  �: �ا�L�9 ا�=ّ
ا� eّ��g، و�=�ا�fI\ ��6ّ=��  9�د �A ا�! =&ء، وإن "&ن ا�U�L&وي ذھ� إ�8 أ�ّ\ R� 9 � �ُg& ا�� ا�7Cّ&ء '�ون 

 
Lّ$ا� Jg�K� �Iأو �رة، وھ��� ��ة وا�6ّZّ9 �\ ا� \��f�" :ل&fI ��=6ّا�� �f9 ي ذ"�هO7&ء‹‹م: ا�> 
 ھ
���راك '�A ا�=� :�6و أUI �� ��ل ا��CD�Eي ��R( A ا� �e، و��A ا�U�L&وي )cّ��‹‹)38 داءHا اOھ 
7I ،"

 
L$7¼ ا�� �fIا�6!8 �=g ر�ء ا�6&=�
 أI� ي، وإن ذھ��CD�Eل ا��� A9 ا 9�لORإ�8  ا���7وزآ'&دي، و�
  .)39(ت��I&Cّ�&' &R��=6 وا�7Cّ&ء و��رة ا�7Cّ&ء 9 8 ��اء

�' &$��� �7رة ا�%�&:� `�����9[�� ]y :����z 
راك -1*7tر"!�": )#ض ا cّ" 
I 8ّ$ت� &Rّ�� 
، و�&ل ا�U�L&وي: )40(�&ل ا��CD�Eّي: "وا�=�&�

�ة"Zّا� 
I 8ّ$وي:  )41("وت�&U�Lل ا��f� \?�> 
I �6و: ���Cg إ�8 أّن ا�=�&�
، إّ�& )=¢ ُ��$8ّ، �&ل ا�=
 �e�� 8 9 أو ُ��$ّ&ة"�g��ّ8 ا��$!� cّا�� 
Iا��ّ�$��، و A� c!7� 8ّ$�� ل، أو�رك 9 8 )42(ا�=7!���، �ّ� ا
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 "cّ ر"!� I 8ّ$�ُت &Rّ�� �ح، وھ&KZّف وا�&Cّا�� 
I ¢و� &=ّ� A6?رة أ&L!ه ا�Oل: "وھ&fI ي�CD�Eّا�

 "cّ ر"!I &�7� ت�ّ�رھg ّن ظ&ھ�ه� ،\R�(�ت 
I ھ���Tف و&Cّال ُ<ّ�اح ا���اب أ���aH©�O" ¬و�� ،� .

إ�ّ=& �c=? A9 �C ا��ّ�ف 9 8 ا� eّ�e ' ¬�� \ّ�¹I ،� c' ھ�  ا��aا'�Rوا�Oي أّدى إ��\ ا�D&ط� ا�e&�� أّن 
"�f�6�)43(. 

راك -2*7tا s��:& :Ag�6ّ7=ا� A� ي �¢ 9�د�CD�Eّل ا��� �Iا�44(ت(  &� \g�ّfgل: "و&fI 
و�$�R ا��6ّ�ط

 ت�$8ّ أ:�)\ ا'A9 A6? �$6' �g�( A 9=� �&ل: "ا�L6ّ¢ ا�=�&�
 I&ت�K ا���&ب I cّ""�!"45(ر(  \ . وو)َّ


 "c ر"!�، '���ال ��!�دة وھ
: أ�Rّ& تُ�$8ّ '6�رة أ:�ىI ��$ا��� A� أو )46(ا�=�اد Aت��� ]�E� &Rّأو أ� ،

 ?�Jg: أ�A�=6� 8 9 &Rّ �$&ء وI &=" \ !I A9 ر&L:�&' ه هللا&$� �gآ &R$� �L!أ ا��� &=ّ " &Rّ�� :cد9&ء و��

�ة...Z47(."�6=[ ا�(. 
 c" 
I 8ّ$آن ت��fأّم ا� 

 هللا 9$\ �&ل: "ھaس ر&L9 A'ا A9 ن&=gا� �!> 
I 
fR�Lوأ:�ج ا�

48(��ة"(A� ل 9�د�fا ا�Oت��67ه وذھ� إ�8 ھ 
I وي&U�L& ذ"�ه ا�� �وھ ، Ag�6ّ7=ا أّن ، )49 (ا��و�&�

 "cّ ر"!�.I اءة�fة '=!$8 ا��� cّ" 
I ��$�ّا�� 


 '�&ن ا�<�&ل ا�Oي أورده ا�=� :�6و ورّ)¤ '\ ��ل ا�U�L&وي 9 8 I 
(&7Dب ا�&RCّوذھ� ا�
 
I 8ّ$ت� &Rّأ� &R� 9 و�� أورد &Rّ��'" :ل&fI ،�!"�ّا� 
I H ة�Zّا� 
I 8ّ$ت� &Rأ� �ي، وھ�CD�Eّا�ا� H ة�Zّ


 "c ر"!� I ت�ّ�ر &Rّوا?�ة "�"!�، أو أ� � !I ة�� cّ" أّن 
I �e�&L� ا�ّ�"!�، وأُ)�� 9$\ '��ّ\ ��&ز 
I

 � =�L?&Z أي: ت�cّ" ¢� 8ّ$ ر"!�"I :cس إ�8 أ:�ى، و��&�f�&')50(. 

� ك ا�و�ّ=& �Uّ�g �L¤ أّن ��Kّ ��ل ا�U�L&وي �Kّ� \$� ¢$�=g H ��ل ا��CD�Eي، وأّن ا���را=
�ة، Zّا� 
I Hّن إ�ت� H ��$�ّرة 9 8 ظ&ھ�ھ&، وأّن ا��&L!ا� &�O:إذا أ \ّ K� 
I �L�!g ي�CD�Eّ�6و 9 8 ا�:
 \�L6� \g�fg يOي ا��CD�Eّل ا��� A9 ا�<�&ل ¢Iد 
I �R�(و �L�!ب ت&RCّذ"�ھ& ا� 
إHّ أّن ا��ّ�)�R&ت ا��


 هللا $9\.   aب ر&�Dا� A' �=9 8إ�  
 y :]9[ ا�"$���ا�%#ع ا���

 أوy :t[ ��ل أ`[ 	��%� y[ ا�"$���
راك -1*7tض ا#( : cّ" 
I &ھ�"O' أ�' &=" ،&R' اء��'H&' ك�Lّوا�� cZ7 � ]L�" &=ّي: "وإ��CD�Eّل ا�&�

 �7�$? 
�ة" -ر?=\ هللاَّ  -أ�� ذي '&ل، وھ� �Oھ� أ'Zّا� 
I 9$�ھ� &R' �R�g H ©�Oت&'!\، و� A51(و�( ،
، Aّ�LI ا�=ّ� :�6و أّن ��ل )52("و�� g$ّ أ'� ?A�I \�I �7�$ ّأ�A� ]6�� &Rّ ا�6ّ�رة 9$�ه" ا�U�L&وي:و�&ل 

ا�U�L&وي ھ� رّد 9 8 اّد9&ء ا��CD�Eّي أّن أ'& ?�g A=ّ� �7�$ى أّن ا�6L= � ��6[ آA� �g ا�7&تfI �K&ل: 
، �ّ� <�ح ��ل )53(� أ'
 ?$��7""و�I\ رّد 9 8 ا��Cّ&ف، ?�J �ّ�ح '�ّن 9�م "��A� &R ا�7&تO� �Kھ

 A� \��" ¢� 

ء �A ا��L&ت أو ا�7ّ$> �Kا�7&ت A� &R��" 
I :أي \�I �7�$? �'أ ّ$g ل: "و��&fI وي&U�Lا�
، A�Iَّ '$&ًء 9 8 ذ�© أ�A� ]6�� &Rّ ا�6ّ�رة -أي: ا��CD�Eّي-أھc ا����I ا��' A� �&f��A� &R ا�7&ت�K "=& ذ"�

 .)54(أي: �A ا�7&ت�K" ،9$�ه
راك -2*7tا s��:& : �Kا�7&ت A� ]6�� � =6Lي أّن ا��CD�Eّاّد9&ء ا� �L�ا�L�9 ا�=� :�6و أّن 


 أّن ھOا (&7Dب ا�&RCّا� Aّ�' �و� ،�Kا�7&ت A� &Rّ��' A� �&fا� �I�ا�� cأھ A� \ّت\ �¢ أ����9$� أ'
 ?$��7، ھ� 
fI ، �I&ل: "وH ?&)� إ�c�� &� 8: إ�ّ\ '$&ء ا��6�ت A�=g H أن ت!�ف �$\ ا�=�ا�fI أو ا�=D&��7 �ھc ا���

 
I ّ�رfت &=� ،�R� \�7�&D=' �!Cg \ت��6I ،�ّ� &=" �Kا�7&ت A� &R��" 8إ� A�LاھOّا� �I�ا�� cأھ A� \ّ9 8 أ�
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 أّن ھOا ��a!\، وأورد 9 �\ أّن I �g�� Hن '�&ن، و&�Lإ�8 ا� �(&Kا� ¢a�� 
I ت�أّن ا��6ّ A� ل�ا��
g ز أن��g \ت��� .)55(��ن ا?��ازاً A9 ا�D�ض H &=�I د��c 9 �\ "=& ذھ� إ��\ ا��&م أو ��!&رض أد��\"

 :\��f' &ذ"�ه� ��7 ھ�$? 
وا��ّ&ھ� أّن ��L اّد9&ء ا��CD�Eّي أّن ا�A� ]6�� � =6L ا�7&ت�K 9$� أ'
�ة"Zّا� 
I 9$�ھ� &R' �R�g H ©�Oار  ،)56("و���
 ا�Zّ �ات، وا�I � =6L�&' �ّ6g A=ّ� �7�$? &'أي: أّن أ

 �� � =6L�&' ار��'R& د��c 9 8 أ�Rّ& ��6[ 9$�ه آA� �g ا�7&تI ،�K � "&�[ آR' �R�� &R$� �g&، وا��f�fK أّن ا�
7$K& ذھ� إ��\ '!� ا�� �ن، وھ&�Lوا� cZ7 � ]�Eة أ�OI �gآ &R��" c=�Kgو ،&R$� ]6�� &R��" c=�Kg��)57(.  

 t |�1%& ]y :��9�zم �%c ا��-��
راك -1*7tج أّن : )#ض ا&(Eّ؟ � [: �!� �� ذ"� ا�\�H �Dّ7ت c¹ن � [: ھI" :ي�CD�Eّل ا�&�

"�'&" A9 ه "&'�ا�ور� �Rّأ� c9 �\ د�� �R�&Lوإط ،�Rّ " و9 8 ذ�© ا�!�ب ،�ّ$� &R=�D7وي: )58(ت&U�Lو�&ل ا� .
\ L� &� ¤�7إذا ا� \�H ��D7وت" "&f ��ُ :cو�� ،�ّ$� �ّUب )59(أو ا�&Lُا�=�ارك و� 
I �"�6و: "ذ: �، �&ل ا�=

ا��7ّ&��� أّن '!� ا�fُ�اء Dّ7gُ=\ �¢ ا���6ة أK� &Ug�: �، و�!cّ �&?� ا��Cّ&ف �$�R، إذ A� �R7ُg ظ&ھ� 
$� 8 9 \�I \�&g�( ق 9 8 أّن ��اده '�&ن أّن&Lّ�ا?\ ا�ط> A9 ر�� A�� ،ق���f&��، أL9&رت\ ا�طHا A و

 .)A�)60 ت7g�D&ت ا�!�ام، '� ت!�ُّض � =�RCُ� cKت\"
راك -1*7tا s��:& 

��&ق ��ل ا�U�L&وي، وا�=� :�6و ?=L9 c&رة ا��CD�Eّي  A9 � �Dg ي�CD�Eّل ا��ق �&��إّن 
 �D7ت cال ھS6ّا� A9 \'ا�ي )�CD�Eّا� cّR��'f���H  :\\؟9 8 أ�ّ\ �ّ=�g Aى ت��D7 �7¼ ا����� ُ�� f&، و�� ا


 ��ل ا��CD�Eّي fI&ل: I ق�
 إ�8 ��L ا�طL�ّا�� \ّL� �و� ،�ّ$� ��D7ّج أّن ا��&(Eّل ا��f' &RLf9وأ ،�!�
"\fوت��� \=�D7ا�¢ ت�ن �&�' H ً&f ��ُ ��Hا اOھ ��D7ال تS6ّا� A� د�Zf=ا'\  ،)61("ا���' �Zfg �� \ّأي: أ�

 ����Sال ا�c�&6ّ ھc ھ$&ك �g�ز تH ��D7م �7¼ ا�� A9 اب�ا�� �Z� &=ّوا��ّ����، وإ� ��D7ّا�� ¢aا�ن �&�'
 أو H؟

 \���' �Z� \ّ�� ،�ّa �7¤ أو' ]fL�إHّ أّن ا�U�L&وي ا��!=c �7¼ ا��O" �ّ$6© و��ّ�ه '���D7 ا�ّ�م إذا 

 <�?\ �f�ل ا�U�L&وي: " و��J�? "&f �� :c '�&ن ��اa¢ ا����D7ّ وا�I ي���fا �& ذھ� إ��\ ا�Oوھ ،�����

ا�L�9 تH ��D7م �7¼ ا����� ا�=ُL6��� A� �6�' ا��fّ � ا�=��و"� 9$� ا�!�ب ا�!�'&ء، و�K�6� A��&ت 
9 � Dا� &Rار��ت 

 ��ل ا�U�L&وي '=!$8 ا���fg�ّ ا�=6 �"� ا��I �ّ$67¼ ا�� c=?و ،Ag�:��=ا�A  � 6ّا�

 .)A�)62 ا�fّ�اء
 �f�6� ي�CD�Eّاب ا��( &�O:إذا أ \ّ K� 
I �L�!g �6و: ��ل �& ��L ��� أّن ا���راك ا�=: A=I

 ���
 Hم �7¼ ا��I ��D7ّا�� A9 م&R7��Hا �ال وھS6ا� A� �Zf=ا� �Lُ�9ال، أ�& إذا اS6ّا� A9- "ذ &=" �

L�ّم ا��ّ����، وا� -ا���
 ا�ّI cي �ّن ا���CD�Eّق ا��� c=? &R$�? A�=g إطI ،�aا�!&ر ��&Kا� �ھ ��D7ّ�

.�6�' ]fL� '��ّ\ �ّ=�g Aى ت��D7 ا�ّ�م إذا 
 ا�%#ع ا�����y ]y :pا&� �7رة ا�%�&:�

  أوt: ا�_�ل `*#ادف ا��ح وا�:�
راك -1*7tان": )#ض ا�وا�=�ح أ: �=Kي: "ا��CD�Eّ)63(�&ل ا� �ھ �=Kوي: "ا�&U�Lو�&ل ا� ،

"&f ��ُ c�=ا��ّ$&ء 9 8 ا�� �ھ&، وا�=�ح ھ��Tو �=!� A� ري&��:Hا c�=آ:� )64(ا��ّ$&ء 9 8 ا�� H�� �"وذ .
، وذ"� ")66('\ �&?� ا��Cّ&ف، fI&ل ا�=� :�6و: "ا��e�Z')65( c�&f ا��ّ=�fI �g&ل: "و��c: ھ=& أ:�ان"
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�>Hا 
I 
����\ fI&ل: "��c: أراد '&�:ّ�ة ا��ّ�� �RU!' \�(�ت
I ¢�&Cّا��ّ�ادف ��ّ\ ا� H ��Lق ا��&f  ،\L�"
 .)67(و�ّن ا�ZُD� �=K�ص '&��=�c اH:��&ري وا�=�ح g!ُ=\ و��Tه"

¬Lّ ا� ¢I�g �6و أن: �وAّ�Lg أّن ا��CD�Eّي �� Zfg� ا��ّ�ادف �A و�7\ ا�K=� وا�=�ح  )�I)68راد ا�ُ=ّ
 Hّإ ،c�=ا��ّ$&ء 9 8 ا�� 
I &=R"ا��>H �=Kا� �ّ!g أّن ا�=�ح J�? ،ص�Z:م و�9= &=R$�' &=ّوإ� ،Ag�:�&'
A� &R� 9 �=�9ا 
 أّن ا��Dg �=Kّ '&��ّ$&ء 9 8 ا��=�c اH:��&ري، OI"� ا�د�ّ� �A "�� ا��CD�Eّي ا��

 :
 ?= �ا ظ&ھ� "��\ 9 8 ا��ّ�ادف وھ
-  �َُRَI �=Kَ�ْل: "َوأ�& ا&fI ��&7ا� 
I \��� اْ�َ=ْ�ح"c�=��&' ��ْ�َ�ْ69(َوا(. 

 ا��Cّ&ف: "ا�U�f� �=K\ ا�Oّم" -I \���)70( ، ��f� cا�� 
I �ّم، وھO � &Uً�f� �=Kا� c!( \ّا أ���&fI

=RIاد��� Hّإ &=R� &Uً�f� مOّا� c!( &=I ،ح�= �&)71(. 
 8 9 �ُ �g م، �ّن ا�=�حOّا� H ��Rا� �ا�=�ح ھ ��f� ُل: أّن&fg Hو" :\��f' A9 �6و: ��I)&ب ا�=ّ

�!' ّDg �م، و�Oّا� \ '&fgو ،cُ�=ُ� ا����ص، أي: ا�&Dأي: 9ّ�  ا��ّ$&ء ا� ،��Rا� O§$�? \ '&fgا�=£��، و
 .)72(ا�=�&��"

 �"OI  ري&��:Hا c�=ر ا��&L�9&' 
وأّ"� ا�=� :�6و أّن ا��A�' ���7ّ ا�K=� وا�=�ح 9$� ا��CD�Eّي ھ

 ا��Cّ&ف 9$� ت��67ه �f�ل هللا ت!&�8: I ي�CD�Eّّ�ح '\ ا�� &�� 
ِI ُ\َ$َّgَن َوَز&=َg�ِإِ�َ�ُ�ُ� ا �ََّL?َ ََهللا َّA�ََِو�

هَ إِ�َْ�ُ�ُ� اْ��ُ  ، وھ$& )73('�ّن ا�ّ�)g H c=�ح 'I ��e! \" )7(ا���Kات:  �7َْ� َوا6ُُ7�ْ�َق َواْ�ِ!�Zَْ&نَ �ُ ُ�'ُِ�ْ� َوَ"�َّ

 ��&ن ا�K=� �¢ و)�د ا��=�c اH:��&ري، و���\ '!�ھ&: "¹Iّن ا�!�ب ت=�ح I ي ا�=�ح�CD�Eّا� c=!��ا


 ا��=�fI ،&f �� c&ل ا�=� :�6و � )74('&��=&ل و?A6 ا��)�ه"I ا�=�ح c=!��! I" :&f&�=�ُح 9$�ه وھ$& ا
، �� اO�9ر � �CD�Eّي �!�م ذ"�ه ا�7&رق '�A ا�=�ح وا�fI ،�=K&ل: "وإ�ّ=& )75(أZُD� &Ug�ص '&H:��&رّي"

 ،c�=ا�� c!7وإّ�& ��ّ\ أراد ا� ،�gا:��&ر &Rّ�¹I � إّ�& ا�9=&دا 9 8 ا��� ،�=Kا� �g�!ت 
I ر&��:Hت�ك ��� ا
g ،A�Iن ���اد&����I ر&��:H&' �ل '&��ّ�ادف وھ�fإ�8 أّن ا� \ّLو� ."&gد 9 �\ ا:��&ر�=ُK=�&" \� 9 ن ا�==ُ�وح��

��\ُ 9 8 ا��ّ�ادف '�ن " c=?ھ�، و&ّ��&' �L�9ا A� �R$ل: "و�&fI ري&��:Hا c!7ر ا�&L�9إ�8 9�م ا 
U7g

 "R$� cّ=&، وا��Kُّ ھ� ا�ول"I ر&��:Hا �L�!g H)76(. 

راك -2*7tا s��:& :ان"،  ا:� � <ّ�اح�وا�=�ح أ: �=Kي: "وا��CD�Eّل ا��ن �&�' 
I ف&Cّا��
��Lق ا��&f�>H9 8 ا \ =? A� �R$=I)77(�R'&C=ا� 
I c=!�6g ّن ا�خ� ،A�R'&C�� :ل&� A� �R$78(، و�(  �R$و�

ووا�RfI 9 8 ذ�© 9�د �A ا�=�R$� Ag�6ّ7 ا�A�)79(،  ���D أ:O '�&ھ� "�م ا��CD�Eّي KI= \ 9 8 ا��ّ�ادف
�Cّا�
 .))81، وا��Cّ¶ ا��ّ&ھ� 'A 9&<�ر80(('�$

��&ق ��ل ا�U�L&وي: "ا�K=� ھ� ا��ّ$&ء 9 8 ا��=�c اH:��&ري �A �!=� و��Tھ&،  
I &$ وإذا ت��
، I$�� أّن ا�U�L&وي Iّ�ق '�A ا�f�ل ا�ول ا�Oي )82(وا�=�ح ھ� ا��ّ$&ء 9 8 ا��=�f ��ُ c&، و��c: ھ=& أ:�ان"


 ا��=�c اH:��&ري و'�A ا�f�ل ا��ّ&�
 ا�Oي ھ� ��ل L�!gُ� ا�K=� وا�=�ح �$&ًء I &=R$�' أّن ا��7ق Hّإ

 ا���را"\، I �6و: �ا��CD�Eّي، وا��R$�' �g�7ّ=& د��c 9 8 أ�� &6�� &=Rّ�H وا?ً�ا 9$� ا�U�L&وي، ��A ا�ُ=ّ


 اc=?L�9 ��ل ا��CD�Eّي 9 8 ا�f�ل ا�ول. و�!cّ �& دI!\ إ�8 ذ�© ھ� ��ا�fI ا�U�L&وي � I ي�CD�Eّ ر&
�=K � &Uً�f� مOّى )83(ا��g A=� ي�CD�Eر ا�&L�9ت� ّ�، وا�و�8 ا A� � Dg H �6و: �. وا���راك ا�ُ=ّ

 '&��ّ�ادف '�A ا�K=� وا�=�ح.
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 ��9�z: ا�_�ل `�ّن ا�:� 9_�� ا�~م
راك -1*7tي: : )#ض ا�CD�Eّل ا�&� �=Kوا�" \U�f�"ّمO84(ا�(،  �C�&$� 
I \ل ذ"�ت�fا ا�Oوھ

ا�f�ل '��ادف ا�=�ح وا�K=�، و�� ا?�ّ» '\ �A ?= �ا ��ل ا��CD�Eّي 9 8 ا���ادف ا�=�ح وا�K=�، و�� 
"�=Kا� ��f� ّمOل: "وا�&fI ي�CD�Eّل ا��وي �&U�Lا� �Iم )85(واOّإ<�&��� أّن ا� &R$9 ّ�ت��ت �fIا�ه ا�=Oوھ ،

 Hّإ ،�=K � &Uً�f� ¬ا�=�ح و�� ��f� � إذا �ُ $& أّن ا�U�L&وي �gى '&��ّ�ادف '�A ا�=�ح وا��I ،�=K)&ب ا�=ّ
"¹Iن ��c: ا�Oّم ���f ا�=�ح، وإ�ّ=& )! \ُ �&?ُ� ا��Cّ&ف ���f ا�f� �=K��\ '&��ّ�ادف،  :�6و fI&ل:

،c�=9 8 ا��ّ$&ء 9 8 ا�� � �ُg ؟ � $&: �� �ّ� أّن ا�=�ح\U�f� \ !( ���I ،\' c�&f' ¬�� �ّ$Z=و وا� \ '&fُg
 8 9 �ّ$Z=ا� �Zا�� &=RU�f� د&KّتHأي: 9ّ� ا�=�&��، و ،��Rا� \ '&f�I ��£=ا� �!' ّDg �و� ،�=K�&" مOّا�

"\I�C� �"Oّ�&' \Zّ:و �=Kا� ��f� �"86(ذ(.  
راك -2*7tا s��:&م، : أOّا� �ھ �=Kا� ��f� ل '�ّن�fا� A9 ¬Lّ ا� ¢Iرا"\ ر���راد ا�=ّ� :�6و '&

أ�ّ\ ا�L�9 ا��CD�Eّي وا�U�L&وي �ّ=�g Aون ا��A�' �g�7ّ ا�=�ح وا�c�=��&' �=K اH:��&ري، و�� ذ"�ت 
 
I ي�CD�Eّ � وي&U�Lا� �fIا�و� ،&=R$�' ى '&��ّ�ادف�g A=ّ� ي�CD�Eّاح أّن ا��Cّا� A� ���" �L�9وا

O" ى�g A=ّ� وي&U�Lى أّن ا��g 
، )�)87© '&��ّ�ادفاL�9&ر ا�Oّم �( �=K � &U�f! [ '!� أ�K&ب ا�K�ا<
و�� "&ن ا���راك ا�=� :�6و إ)&'� �HSRء، �L�9&I ا�Oّم �Uً�f& � =�ح، وا�=�ح 9&ّم ��cّ �$&ء )=�c، و�$\ 
ا��ّ$&ء 9 8 ا��=�c اH:��&ري ا�Oي ھ� ا�Oّ�&I ،�=Kم ���f � =�ح وا�K=�، �¢ ا��R$�' �g�7ّ=&. و�� "&ن 


 رI¢ ا� ّ I \ّ K� 
I �6و: �
، ا���راك ا�ُ=I&$=ا� ��fّ$�&' ب: "وا�=�اد&RCّل ا��� ¢� �Iا�و�� ت .¬L

 � D&ّص"I&$� ا�!&ّم 
I&$88(و�(. 

�' ا�#بّ �� ]y ف-*.tا ]y :����z 
راك -1*7t8 ا�ّ�ب: )#ض ا$!� 
I A���� وي&U�Lي وا��CD�Eّ89(ذ"� ا�(: 


ء إ��CI ً&§�> \�&=" 8§&ً، �� و�� '\  :ا�_�ل ا{ولCّا� ¸� Lت 

 ا��Z� c�ر '=!$8 ا��ّ�'��: وھI ا��ّب
.
 � =Zّ�&" �e�&L�م وا�!�ل. و�� ذ"�ه ا��CD�Eي f' &���f�ُ��\: "و�g�ز" �ّ=& �Cgُ� إ�8 ا:��&ره ا�f�ل ا��ّ&�

، "f��© � :ا�_�ل ا��9�ّ[ 
 '\ ا�=&�© ��ّ\ g &� ¼7Kg= �\ ھ� �!ٌ[ �A َر'ِّ\ RَI \ِِّ'�َُgَُ� َربٌّ=ّ� �ّ� ،�� �RI �$g �
 و�g'ّ�\. و�� ذ"�ه ا�U�L&وي ���Cُg &=ّ� "c��" �e�Z' &���f إ�8 ا:��&ره ا�f�ل ا�ول.

�ّ� '�Aّ ا�=ّ� :�6و ��L ا:��&ر ا�U�L&وي � f�ل ا�ول :��CD�E � &Iي fI&ل: "وإ�ّ=& ا:�&ر ا�ّول 
��ّ\ أ��ى، إّ�& �!�ÀI 8ً$ّ\ أ' ¸، وإّ�& �ÀI ً&�7ّن ا��7Zّ ا�=�RّLC إ�ّ=& تA� Oُ:S ا�Z� &7�&D�ُ c!7&?� ا��Cّ&ف، 

"�e�&L=ل ا��Zُ? �!' &7َّ ُ\ ت���87 "Dg Hر، و�"ُO=ا� �g�ّ��&' &�ًزH \ !( �!' ا�=�!ّ�ي)90(. 
راك: -2*7tا s��:&  يOل ا��fا� �!a '=�&'� '�&ن ��6و ھ$& ھ: �c ا�9=�ه ا��CD�Eي �f&'ا���راك ا�ُ=

:A��R( A� ل ا�ول�f � وي&U�Lب ا:��&ر ا�&L� ا�f�ل ا�Oي ا:�&ره ا�U�L&وي، و�� '�Aّ ا�=� :�6و أ

: "وھOا  -L�ّ8 ا����ل ا�=&� ،�f'&6ّا� �$g�f � �6ا�� �RI ،8$!=ا� J�? A� ¸ 'ل ا�ول أ�fأّن ا� �R( A�

L� &=" �=K � �6وإت=&م أ�� ا����67ّ أو�8؛ ��ّ\ أ9ّ� وأ� \��&�� ]Kح �& ت��، ¹Iّن �A <�ن ا�=&�© إ�
"\>&!�)91( 8 9 c=Kا� A� 8أو� ¬��. وھ� ا��g�f � �6$� ا�ّ�?�f وا�=�اf� �I&9�ة: ا�c=K 9 8 ا��ّ�

�\، A� H َر'َّ\ '=!$8 � �\، �ّن &�ا��ّ�"��، �&ل ا'A 9&<�ر: "وا�ظ�R أ�ّ\ �A� ��C َر'ِِّ\ '=!$8 ر'ّ&ه و
��� و�&�¬ أُ��رھ& و�R�&=" �g&T &Re L&، و��ّ\ �� ا�ول Dم ھ$&، إذ ا�=�اد أ�ّ\ ��'ّ� ا�&f=�&' �6ا��

c=? � ِAgْ 9 8 �!$8 ا�=&�© ��&ن ���\ ت!&�8 '!� ذ�©: "&���"�� وا���"�� :�ف ا��c وg ©ِِ �َ�  Hَْ�ِم اَ��ِّ
 .)92(دا9
 إ��\ ھ$&"
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: "��ّ\ �&ض �a �R( A!� ا�f�ل ا��ّ&�
 '�L6 ا��ّ� �  -(&7Dب ا�&RCّا� 7ّ¼، و�� �&ل ا� J�? A�
�g'ّ\ إذا � �\ و87Dg H '!�ه وت� ¹I ،\7ّّن ھOه ا��= � � A� &R� �ّ' H�a¢ وZg Hّ¤ أن �g�ن ر'ّ\ fg&ل: 

 .)93(ھ$& ��7"
 � ،\ّ K� 
I �ھ 
ّن �ّ=& �Uّ�g �L¤ أّن ا���راك ا�ُ=� :�6و 9 8 ا:��&ر ا��CD�Eّي � f�ل ا��ّ&�

A��$!=ا� ��7ّ 9 8 ا� c=?و A���fا� A�' ¢=وإن  )94(ا�� ،A��$!=ى ا��?� �Iر&Zّا� Aا��fد ا��(�� A�=g H
 A'ر '\ اO9 &� اOم ا�!�ب، وھ�" A� ر�RC=أ�ّ\ ا� �ل، وھ�fا ا�OR� ة�ّfأو)\ ا� �"Og �� �6و: �"&ن ا�=ّ

�م ا�!�ب ور" 
I ��"ل: " وإن "&ن ا�&fI ي�CD�Eّر ا��ي 9&<Oود ا�ّ�ب '=!$8 ا�= © وا��6ّ�، وذ�© ا�

 ا�=Z�ر�g وا��7Zّ، إHّ أّن R(و \�I ز�ر 9 8 �!$8 ا��6ّ� وا�= ©، و)ّ&Z��Hف إ�8 ا&Cّد9& �&?� ا��

 .)g��)95$� ا�=f&م �� ت�Zف c=? A9 ا� 7ّ¼ 9 8 أ"�� ��ارده إ�8 ?= \ 9 8 �& دو�\"
 ا�ّ$�ر &�| �7رة ا�%�&:� وs��!yا�%#ع ا�#ا`�: y[ .�ا

 :tى `��-م أو `��'أوّ�*g ى y[ أّن ا{y sh[ ھ
راك -1*7tم أو '8�¹": )#ض ا�. وواfI\ ا�U�L&وي fI&ل: )96(�&ل ا��CD�Eي: "ھ�ى أ� \ أن �g!ّ�ى '&�ّ


 ا�=���6: وا�=Z$ّ� ، )97("وا�c!7 �$\ ھ�ى، وأ� \ أن g!ّ�ى '&�ّ�م أو إ�8"I �ًZّ7� �6و: �و�&ل ا�=ّ

 ھOا ا���م تLَ¢ �&?� ا��Cّ&ف، و�R7ُg �$\ أ��ان: I 


 ا��&س: ھ�اه � c�L6ّ وإ�8 ا�c�L6ّ وا�c�L6ّ....ا{ولI و�� �&ل ،cا�� A9 &(ف :&رOKرة ا��ن ُ��أن ت� : 

 أن �g�ن I&$ُg �I ،ل&=!���ا����T cه، ��A �&ل ا���ھ�ي: ھَ��g\ و"&ن أ��A أن fg&ل: ھ� '�&ن �

�g�ّإ�8 ا�� \�g�ن: ھ���fg ھ���Tو ،�gز&�? �e� هOل: ھ&� �ّ� ،\�I  ا���g�ّ وا��L[، أي: �9َّ
: 9�م ا��A�' ���7ّ ا�=�!ّ�ي '&��Kف و'�و�R&، و�� Iّ�ق '!�RU '�ّن �& '&��Kف، إ�ّ=& fg&ل: إذا �� A�g وا��9�ّ[


 ذ�©، I��R�&' c�ا�g إ��\ I �RU!'و ،c��I \�I ن��g H A=و� ،]L� زداد أو&I \�I ن&" A=� &Rو�& '�و�
إِنَّ ھOََا ا�fُ�آَن �'�ّن �!$8 ا�ول ا�ّ�ُg &� 8 9 ��H��c إ�8 ا�=� �ب 6�I$� ت&رة إ�8 ا�fُ�آن "f��\ ت!&�8: 


 )9(ا���اء:  �Rَْgِ�ي � ّ�ِ
 ِھَ
 أَْ�َ�مُ Lّ$ت!&�8: �، وت&رة إ�8 ا� \��f" ،� ٍي إ8َ�ِ ِ�َ�اط�ِRَْ�ِ� ©ََّ�َِوإ ��ِfَ�6ْ�ُ� 
 .)98(، و�!$8 ا��ّ&�
: ا�Zg&ل إ�8 ا�=� ُ�ب")52(ا�C�رى: 

راك -2*7tا s��:& ::A���f� 
I وي&U�Lي وا��CD�Eّل ا��� 
I ل�f�6و ا�: � cZّI ا�=ّ

 "ھ�ى" ھ� ا{و�'I cر أّن ا��&L�9&' cا�� A9 &(ًف :&رOKن ا��" 
I :م أو� '8�¹. ا��ّ!ّ�ي '&�ّ

 ا��A�' ���7ّ "ھ�ى" ا�=�!ّ�ي '&��Kف و"ھ�ى" ا�=�!ّ�ي '$67\ 'ُ�ون ?�ف )ّ�، OI"� ا����9�ّI ف��:Hا :

��!=&ل:Hا 
I &=R$�' 7ّ�قg �RU!' أّن 

 ھOا   -I �gا�Rو�!$8 ا� ،\L �g �اط وھ�Zّا� A9 :&رج �ھ A=� ف�K�&' ھ�ى" ا�=�!ّ�ي" c=!�6ُg


 ذ�© و�$R&: ��ل إ'�اھ�� �'�\ I � أ�� �"Og ب، و���إ�8 ا�=�  c��ُg &� 8 9 ��H�ّا� 
��!=&ل ھHا
�َ  &اطً �َ �ِ  كَ �ِ ھْ أَ  
ْ $ِ !ْ Lِ &تَّ Iَ �ا�=�Cك  ِ� ًّg&�  :�g��)43( :8�&!ت \��� 
I A�fI&$= � \(��� ب&�Dوا� ،

 ).68(ا�$6&ء:  �&=ً �ْ fِ �َ 6ْ & �ُ اطً �َ �ِ  �ْ ھُ &ْ $َ R َ� ْgَ �َ وَ �
c=!�6ُg "ھ�ى" ا�=�!ّ�ي 'A=� \67$ ھ� :&رج A9 ا��Zّاط وھ� L �g\، و�=A ھ� 9 8 ا��Zّاط وL �gُ�ن  -

��!=&ل ھ� ا�Zg&ل إ�8 Hا اOھ 
I �gا�Rدة. و�!$8 ا�&gEّت وا�&Lّ�6و أ�� � ا��: �ا�=� ُ�ب و�� ذ"� ا�ُ=

 ذ�©I)99(. 

 
�&!� Aّ�'وي و&U�Lي وا��CD�Eّأ)= \ ا� &� cZّI J�? \ّ K� 
I �6و: �و�f� "&ن ا���راك ا�ُ=
 ���7 "ھ�ى" ا�=�!�ي '$67\ وا�=�!�ي '&��Kف.
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z :��9�[�9 اءة#_� ]`ا#(
 ﴾#�ْ �َ ﴿ y[ ا���( ا
راك -1*7tوي : )#ض ا&U�Lي وا��CD�Eّذ"� ا�﴿ �Z$'  أ�� ���" A'أّن ا َT ْ�� ل&K9 8 ا� ﴾

���ة "=& ��L، وأّ�& )! \ '=!fI َT ْ� َ�﴾   8$&ل ا�=� :�6و" و?�$§��g O أن �g�ن ﴿، )100(﴾"[َ =ْ !َ �ْ وا�!&�c ﴿أَ 
�g&e�ُ  A� ن�ُfّfK=ا� \�Uت�g H &=ّ=I ،\� 9 م��gد   �� ا�ُد'&ء إذ ����ن إRCg &=" &ً��7� \�I&a� �\ إد:&ل ا�ّ

"A�7ّ$Z=ا� ��&�
 L9&رة ا��Cّ&ف وI ¢م ا�!�ب ا�ُ!�'&ء، وإن و��" 
I \� �101(<&ھ(. 
راك -2*7tا s��:& :�Z$' 
﴾ ��T 8 9﴿ ا���رك ا�=ّ� :�6و 9 8 ا��CD�Eّي ا��)\ ا��9ا'

 A� ]'&ّاءة <&ذة، وا���� 
��اءت\ ا�=��ات�ة أ�ّ\ ا�K&ل، وE9ا ا��CD�Eّي ھOه ا��وا�g إ�8 ا'A "���، وھ

: وھOه ا��fاءة <&ّذة ��اء أ�$�ت إ�8 ر��ل هللا � 8 هللا L�ّ8 ا����ر، �&ل ا�=�ُR=� � &fIا�أھ& '&��ّ� ���

"�!L6ّ9$� ا��=� ا� ]Lت� �� &R���� ؛���" A'إ�8 ا ]L6� أو � �، وت�ا�I ا�=ّ� :�6و �¢ ا�RCّ&ب )102(9 �\ و
� 'ّ� أن �g�ن ���ةI" :ل&� �fI  ،���7� \�I&aن إ���� �g&e� 8$!=' c!�g �ي أ<��& إ��\، و�O)\ ا��9 8 ا�


 L9&رة "��� �A ا�! =&ء ��$ّ\ �ّ=& �g Hت�U\ ا�د'&ء، و�&��ا: �� ��� �\ I \� 9 م�"=& RCg� �\ إد:&ل ا�ّ
"\' �RC�6g م�" 
I )\: )103(<&ھً�ا�ا ا�Oن ھ&�' 
I 
����I© � [: ��اط وأ�& ا�K&ل  . و�&ل أ'� 9 
 ا�7&ر

"�R� 9 &'�Ue� H �R� 9 ]=!أ� AgOّ104(ا�(. 
��[ 9$\ ا��CD�Eي �O> � 9 Aوذ ھOه ا��fاءة  &� A�Lg أراد أن \�� ،\ K� 
I �6و: �ا���راك ا�=
 A� &Rأ� ���" A'H &R�L6� A� ھ���g H 8�? ،\� 9 �e ا� A� �م ورود <&ھ�!� &R� ا�د'&ء A� A�fّfK=��¹&ر ا�'

 ة ا�=��ات�ة ا�=$6�'� إ��\. ا��fاء
 :����zا�$�ر s��!y #Zذ ]y 

راك -1*7tض ا#( : &R$�' Aو� ،&R �&UI �"O' �Kرة ا�7&ت���f� :�� ا��CD�Eّي وا�U�L&وي ت��67 
 
L$ا��=&ن أّن ا� A' �7gO? Jg�?�  :ل&�» A� 8ّL� أ�f�I ،&�Uf� &=�? ابO!ا� �R� 9 َّهللا J!L�� م�fإّن ا�

�$� A�!'اب أرO!ا� ©�O' �R$9 ¢I��I 8�&!6=!\ هللاَّ ت�I ﴾Aَ�=َِ�&!َ�َْربِّ ا ِ َّ�ِ �ُ=ْKَا���&ب ﴿ا� 
I �R�&�L�«)105(. 

 ��طA ذ"� c�&UI ا�6ّ�ر، و"��ة I Ag�6ّ7=ف ا��
 ھL$Iّ\ ا�=ّ� :�6و إ�8 ا:�I 9&ت�aُ�=ا ا�O

 ،��T�ّ� � &��ّf� �RU!'ر، و�ا�6ّ c�&UI A� ُ�وا �& ورد"Og أن Ag�6ّ7=ل: "وا9 � أّن دأب ا�&fI ،ب&Lا�
 .)106(و'!S� �RUّ:�ا، �ّن ا�c�&U7 أو�&ف � A9 �:ّ���I��ُ�I&تR&، �ّ� إّن '!c' &RU أ"��ھ& ��aُ�9&ت"

 A� أودع A� cّ"" :��$eُح ا��> 
I 
و��9 9 �\ '��م ا�!�ا�
 fI&ل: "�ّ�ح '\ أھc ا�Jg�K، �&ل ا�!�ا�

 ذ�©، و��A� A أ'�زI ��D� ،ي�CD�Eّوا� ،
L !ّا?�ي، وا���ت��67ه "&� Jgت © ا�?&د  �R$� ده&$�إ

�$�ه،  A9 �Cره إذا ?&ل �&ظ�ه 9 8 ا��O!� Æ6'أ �RI ،ا?�ي�وا� ،
L !ّ��&" ت�ز �\ ا��6ّ��g H وإن "&ن
 .)��T A� \� 9)107 '�&�\، وأّ�& ��Lg �� Aز �$�ه وأورده '�e�Z ا��Eم S�DIه أ�CD�Eّ�&" �ُKIي"

راك:  -2*7tا s��:& c�&UI 
I �9�a�=ا� Jg9 8 ا�?&د �=�!g ي�CD�Eّ�6و أّن ا�: ��Lّ\ ا�=ّ
�7gO? Jg�? 8 9 را�Zf� \ !�g �� \R�L$ر، وإن "&ن ت�ي  ا�6ّ�CD�Eّا� ¢Lوي ت&U�Lا��=&ن، وإن "&ن ا� A'

 A9 �g�Uّا� �gو&!� 

 ت��67ه �Jg�? A أ'I 
L !ّرواه ا��" :
! gEّا� \�I ي �&لOا� Jg�Kا ا�Oذ"� ھ 
I
 
Lّ$ا� A9 �7gO? A9 اش�? A' 
،  �&ل �I\ ا��6ّ�ط
: "وھ� )108("�أ'
 �&�© ا�<�!
 A9 ر'!

�$�ه أ?=� 'L9 A� هللا ا���Lg&ري و����ن ، و�cf ��ل و�
 ا�ّ��)109( Ag�a�ع" 
I" :Jg�Kا ا�Oھ 
I 
ا�!�ا�
 .)A')110 أ?=� ا��Rوي، "Oّا'&ن، وھ� �A وa¢ أ?�ھ=&"



  ا7*راك ا�ُ�ّ- .$#و )�' ا�01�3ّ#ي �/ .-ل 	�+�*( )�' &%$�# ا�"�!�وي 
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I �وھ c�" ي�CD�Eّت��67 ا� \$� �Z� \ّأ� Hّر إ�"O=ا� Jg�K�6و 9$� ا�: ��f� "&ن ا���راك ا�=ّ
 cf� &�ّوأ" :
وا�U�L&وي �À?&دJg ا��اھ�� وا�L&ط �، fI� ا��CD�Eّي �K ّ\، و�� ت�ا�I �¢ رأي �f9 � ا�=ّ�

 
I ً&��Z: ،©ا�! =&ء 9 8 ذ� \ّL�"&R� cأ� H � ط&' &Rّ�¹I ،&ھ�"Og 
 .)c�&UI)111 ا�6ّ�ر ا��
:��&�. 

�ل ?&<�� ا�ُ=ّ� :�6و 9 8 ت��67 ا�U�L&وي : A� ي�CD�Eّرا"&ت 9 8 ا�����'!� ھOا ا�!�ض �
� Dّأ� ،�Kرة ا�7&ت�ت��:�6ُWط ا&fّ$ا� 
I \و� [ إ�� & 


 ا���را"&ت\ 9 8 إ<&رات ا�U�L&وي ���ال ا��CD�Eّي، أو -I �6و: �&، ا�=f&ر�� '�A أ��ا�R= ا�9=� ا�ُ=
��اء اتf7ّ& أم ا:� 7&. 

- .�eّ وا� \f7وا� Jg�Kاءات وا��fا����67ّ وا� A�' را"&ت���H9[ ا�ت$ 
-  .¹�Dو'�&ن ا� ،f$وإ"=&ل ا� ¬Lّ ا� ¢Iر A�' را"&ت���Hا A� �Zf=ع ا��ت$ 
- .\� \�fIا�ي و��CD�Eّا� �f� A�' ،ف&Z��&' ]=6ّ�6و ات: � ا���را"&ت ا�ُ=ّ

 �Rّ K&، و'!ُ Dg H &RU� �A ت� ّ� أو 9�م ��ا9&ة ا:��ف ا��6ّ&ق  -I &RL T�6و أ: �ا���را"&ت ا�ُ=ّ

U�Lي وا��CD�Eّا� A�' وي& 
-  
Lّ$7¼ ا� � \�fIا�� c(� ]�&" �Kرة ا�7&ت��
 أ�=&ء ُI ي�CD�Eّال ا��وي ��&U�L7&ت ا��&D�ُ�. 


 :�&م ھOا ا�=f&ل:I \' 8��g &=و� 
-  .&�K'و &f�fKوت �� �aورة ا�!$&K�&' �g�ا<
 ا���g��67ّ درا

 ا�K�ا<
 9 8 ت��67 ا�U�L&وي،  -I ي�CD�Eرا"&ت 9 8 ا����Hاء ا�f�� . ودرا��R&ا

 :ا���ا��

ھـ)، ��D�ط� ?&<�� ا�=� :�6و 9 8 ت��67 ا�U�L&وي، ����L ا�=� ��اد، ت�"�&،  �I A' �=K�885ا��ز ا�=� :�6و (ت:  )1(
 /أ.01ا��ر��: 

 ا�=�)¢ �67\. )2(
���A ور�� �A ��=�ع �L¢ و�A�!L و�&�� ور�� ��D� A�ط  )3(� �Kرة ا�7&ت�وي �6&U�L�6و 9 8 ت��67 ا�: �<ce <�ح ا�=

 ?&<�� ا�=� :�6و 9 8 ت��67 ا�U�L&وي.  
م، 9197ھـ/1399ھـ)، �!�� ��g&f¬ ا� �e، تL9 :��fK� ا�6�م ھ&رون، دار ا���7،  395أ?=� 'I A&رس أ'� ا�A�6K ا��ازي (ت: )4(

 .296، ص02ج 
�c �9�ن ا�6�د، دار ا���� ا�! =��،  K�538=�د 'A 9=�و )&ر هللا ا��CD�Eي (ت:  )5(&' �=K� :��fKت ،�T�Lس ا�&�ھـ)، أ

 .284، ص 01م، ج1998ھـ/  1419، 01'��وت، �L$&ن، ط 
، 01م. ج 2008ھـ/ 1429، 01ا����، ط ا�!&�� ، �!�� ا� �e ا�!�'�� ا�=!&��ة، ھـ) 1224أ?=� ��D&ر L9� ا�K=�� 9=� (ت: )6(

  .740ص
)7(  �6� ،Ag�ل ا��ة وأ��ى، " �� ا��9�fون ا�و�8، )&�!� أم ا��fا� 
I ��67ا�� 
I � 6را"&ت ا�����!�� ا�Eھ�ا�
، ا A' �g&�

 .12ه، ص1427ه/1426ا���&ب وا��$6، 

 �g�T ا�Jg�K 606(ت:  دات ا'A ا����أ'� ا�6!& ا�=L&رك 'K� A=�، و180، ص 14ا'A �$��ر، �6&ن ا�!�ب، ج  )8(I �g&Rّ$ا� ،(

 .392، 01م، ج1979ھـ / 1399وا���، ت��fK: ط&ھ� أ?=� ا�Eاوى، �K=�د �K=� ا��$&?
، ا�=���L ا�! =��، '��وت، 
)9( g�ا�� ،
���9��&ت ا�$Zّ�ص واHتZّ&ل ا�! =
، �� � ا��9
 ا� 
، 01[ ط"=&ل I�9&ت �RL&ن، �g�fL9 ا�ّ����� ا�!�'

 .329-328م)، ص 2015ھـ/1436، 100ا���ار:
)10( ��' 

 ��L��� ،�=9 �=K وھ�L،  911ا��6ّ�ط
 (ت:  L9 :��$g� ا��?=A' A أ' 9 :��fKت ،Ag�C!ا� Ag�6ّ7=ت ا�&fLھـ)، ط

ا�f&در )، � � ا����ل إ�8 طfL&ت ا�K7�ل، تK� :��fK=�د L9� 1067، و?&)
 : ��7 (ت: 120ھـ، ص 1396، 01ا�f&ھ�ة، ط
 .314، ص03م، ج 2010ا�ر�&ؤوط، ����L إر���&، إ��$L�ل، 

�� ا��CD�Eي )&ر هللا (ت:  )11(&fا� �9=�و أ' A' د�=K�583 ،
ھـ)، ا��C&ف T ��&f? A9�ا�� ا��$cgE، دار ا���&ب ا�!�'
 .03، ص01ھـ، ج 1407، 03 '��وت، ط
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)12(  A� ف&Cا�� 
I &� ]!=( 

 ا'A <��ال وا��C¶ ?��ر �g)¢ أRL T& إ�8 اE�9Hال ا�=£:O، وا��A�8 ا�=Z$7&ت ا����&f� ،

 \'&�" 
I 
LھOا� A�6? �=K� &R!=( �و� ،
�L6ون وا��&ج ا�� : A'ا 
��&fدة، و��!�� ¢aا�� 
I \� ن&�? 
ا��Rوي، وت!Lf&ت أ'

 (ت:LھOا� A�6? �=K� :��$g ،1397ا����67 وا�=�67ونfا� ،�Lوھ �L��� ،313-308، ص 01&ھ�ة، ج)، ا����67 وا�=�67ون. 


 ا��اوودي (ت: )13( 9 A' �=K� : 
I \�=(ت� ��$g945دار ا���� ا�! =��، '��وت، ج ،Ag�6ّ7=ت ا�&fL248، ص01ھـ)، ط ،
� �=&ن 'A �&�¤ ا�EDي، ط :��fKت ،Ag�67=ت ا�&fLا�د�\ وي، ط �=K� A' �=?01وأ :��Kم وا��ا�!  �L���) ،

،�gد��7 (ت: 281م)، ص 1997 -ھـ1417ا�6!� : 
7
 'L9 A� هللا ?&)�Zل، 1067، و��K7ت ا�&fLل إ�8 ط���ا� � �ھـ)، 
، ص 04م، ج2002، �&ي 15ھـ)، ا�9�م، دار ا�! � � =�A�g، ط1396. :�� ا�ّ�K� A' Ag=�د ا�Eّر" 
 (ت:219، ص02ج

110 . 
�ل ا��Ag ا��6ّ�ط
 (ت:  )14(( ��' 

 طfL&ت ا� e�A�g وا�$K&ة، تK� :��fK=� أ'�  L9911� ا��?=&ن 'A أ'I 9&ة�ا� ��e' ،(ھـ

 .50، ص02ا�cU7 إ'�اھ��، ا�=���L ا�!L� ،�g�Z$&ن، ج

 (ت:  )15(�L6ا� Ag�ا� 
fت A' Ag�757ت&ج ا� 
وL9� ا��7&ح �K=�  ھـ)، طfL&ت ا�I&C!�� ا���Lى، تK� :��fK=�د �K=� ا��$&?

 .157، ص 08ه)، ج1413ج، (ھ�� � �L&�9 وا�$�C وا���زg¢، 10، 02ا�K �، ط
�� ا�K�ت، دار ا���� ا�! =��، طL9772� ا��?�� 'A ا�A6K ا��$�ي (ت:  )16(�g ل&=" :��fKت ،��!I&Cت ا�&fLم، 2002، 01)، ط

 .136، ص01ج 
)17( �gا�Lا� ،���" A' �=9 A' c�9&=� .309، ص 13م، ج 1986ھـ /  1407ج، دار ا�15،��7وا�$�g&R،  أ'� ا�7�اء إ

 '&���I&ت، ت��fK: أ?=� ا�ر�&ؤوط وت�"
 �87�Z، دار إ?�&ء A' c� :764 أ'�© ��ح ا��Ag ا�7Z�ي (ت:  )18(Iا�ا� ،(

 .206، ص 17م، ج2000ھـ/1420ا���اث، '��وت، 

 ا���� وا�7$�ن، ����L ا�=�e' ،8$�اد،L9 A' 87�Z� :��$g1067� هللا ?&)
 : ��7 (ت:  )19(�&�، م1941ھـ)، "�C ا��$�ن A9 أ

 .186، ص01ج

، أ'� )20(I&fا�=�=¢ ا�� ،

، )&�¢ ا��Cوح وا�K�ا<CLKا� �=K� هللا �L9 :��$g  ،
L343-310 ،01م، ج2004ظ.  
)21( ��$g : در&fا� �L9 A' Ag�ا� 
fت ، (
9&Iدار ا��) ،� Kا� �=K� ا��7&ح �L9 .د :��fK��7، ت$Kت�ا)� ا� 
I ��$6ّت ا�&fLي، ا��Eeا�


 ا���� وا�7$�ن. و200-199، ص 03ج �&� .855، ص 01?&)
 : ��7، ج ، "�C ا��$�ن A9 أ
)22( g ط���D� 

وھ��'�" �L��� 
I A��D6� &R$� �(� :���' ،�=?أ ca&I ا��E: ،179 ،180. 
 .190، ص 01?&)
 : ��7، ج ، �C" :��$g ا��$�ن )23(
 ا�=�)¢ �67\.  )24(
 ا�=�)¢ �67\.  )25(
 .04، ص01ا��CD�Eي، ا��C&ف، ج  )26(
، 2001، 01ھـ)، أ��ار ا��$cgE وأ��ار ا���وcg، دار �&در، '��وت، �L$&ن، ط L9685� هللا 'K� A=� �&�� ا��Ag ا�U�L&وي ( )27(

 .11، ص01ج
 /أ.09ا�=� :�6و، ?&<�� ا�=� :�6و 9 8 ت��67 ا�U�L&وي، ا��ر��:  )28(
 ا�=�)¢ �67\. )29(

 (ت:  )30(Lهللا ا��� �L9 A' A�6Kا� Ag�ع  743<�ف ا�&$� A9 �Cا�� 
I ��eح ا���I ،(ج، ھـ�eا� �=K� د&gإ :��fKت ،�gا��


 �9&، ط$' c�=(01 ،1434  /م. 2013ھـ 
7$
 (ت:  )31(Kي ا��Z=ا� 
(&7D9=� ا� A' �=K� A' �=?أ Ag�ب ا�&R>1069 :ة& Rَ&بِ 9َ 8َ ت��67ِْ ا�Uَ�َL&ِوي، اْ�ُ=6َ=َّ ِّCھـ)، َ?&ِ<��ُ ا�

ا8aِ 9َ 8َ ت�67ِْ� ا�Uَ�َL&وي، دار �&در، '��وت، ج  .22، ص�g&َ$9ِ01ُ ا�8aِ&َf وِ"�g&َ7ُ ا��َّ

 �Jg�? A� \K�K أ'
 ھ� )32(I � 6� ة، ا����: رواه�� c" 
I �Kب ��اءة ا�7&ت�ة، '&ب و)�Zة، "�&ب ا��g39501، ج ،

296. 

 ��&�� ا���&ب ا�!EgE، ت��fK: ��817� ا��Ag أ'� ط&ھ� �f!g A' �=K�ب ا���7وزآ'&دى (ت:  )33(I E��=ذوي ا�� ��&Z' ،(ھـ

����، ��$� إ?�&ء ا���اث ا��
 ا�$�&ر، ا�=� ¬ ا�SC � 8 9ون ا� 9 �=Kھ�ة، ج�&fا� ،
���، و�K=� ا���A 128، ص01

 روا'
 9 �م ا��fآن، دار ط�ق ا�$�&ة، '��وت، I ن&Kgت��67 ?�ا�� ا��وح وا�� ،
!I&Cري ا��Rي ا��ا�!  
'L9 A� هللا ا�ر�

 م. 2001ھـ/ L�01 ،1421$&ن، ط
�ل ا��Ag ا��6�ط
 (ت:  )34(( ��' 

 9 �م اL9911� ا��?=A' A أ'I ن&fھـ)، ا�ت �§�Rإ'�اھ��، ا� cU7ا� �أ' �=K� :��fKآن، ت�f�

 .191، ص01م، ج 1974ھـ/ 1394ا�=�g�Z ا�!&�� � ��&ب، 
 .03، ص01ا��CD�Eي، ا��C&ف، ج )35(
 .25، ص 01ا�U�L&وي، ت��67 ا�U�L&وي، ج )36(
 /ب.09ا�=� :�6و، ?&<�� ا�=� :�6و، ا��ر��:  )37(
�$$\ �L9 Jg�? A� ا�= © 'A 9=��، و�A "�&ب c�&UI ا��fآن، '&ب I cUI&ت�K ا���&ب، ر��:  )38( 
I 
، ج 3413رواه ا��ار�

 .2122، ص 04
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 f!g A' �=K�817�ب ��� ا�ّ�Ag ا���7وزآ'&دي (ت:  )39( 9 �=K� :��fKت ،EgE!ا���&ب ا� ��&�� 
I E�ّ�=ّذوي ا�� ��&Z' ،(ھـ


، ا�f&ھ�ة، ا�$�&ر، ا�=� ¬ ا�9 8 ��������، ��$� إ?�&ء ا��ّ�اث ا�� .128، ص01م، ج 1996ھـ /  C 1416§�ن ا�
 .01، ص01ا��CD�Eي، ا��C&ف، ج )40(
 .25، ص01ا�U�L&وي، ت��67 ا�U�L&وي، ج )41(
 /ب.09ا�=� :�6و، ?&<�� ا�=� :�6و، ا��ر��:  )42(
 ا�=�)¢ �67\. )43(
)44( ��$g:  :ت) ي�gر ا�=&ت��Z$� �'أ �=K� A' �=K�333 م، دار ا���� ا�� � ! =��،ھـ)، ت��67 ا�=&ت�g�ي، ت��fK: د. ���ي '&


2005ھـ /  1426، 01'��وت، �L$&ن، طLط�fهللا ا� �L9 �'أ?=� أ A' �=Kأ?=� 671( م، و� :��fKآن، ت�fھـ)، ا��&�¢ �?�&م ا�
 .112ص01م، ج1964ھـ/ �g�Z=�02 ،1383، ا�f&ھ�ة، طا��Lدو�
 وإ'�اھ�� أط��7، دار ا���� ا

ھـ)، )&�¢ ا��L&ن A9 ت�وcg آي ا��fآن، دار ا���'�� وا���اث، ��� ا�=����،  �g�( A' �=K� :��$g310 أ'� )!�7 ا���Lي (ت:  )45(
 .132، ص17ج 


 ا��A9 �C �$&ع ا���g، ج )46(I ��eح ا���I ،
Lا��� Ag�ف ا��> :��$g ،ف&C9 8 ا�� \��>&? 
I 
Lذ"�ه ا��� �ص 01وھ ،
279. 

 .190، صg01$��: ا��6�ط
، ا�تf&ن، ج  )47(

 c�&UI ا�6�ر واgW&ت، ذ"� I&ت�K ا���&ب، ا����:  )48(I cZI ،س&L9 A'ا Jg�? A� ن&=�eا� �!> 
I 
fR�Lج 2214رواه ا� ،

 .30، ص 04
م، 1978ھـ / 1398ھـ)، �g�T ا��fآن، ت��fK: أ?=� ��f، دار ا���� ا�! =��، L9 :��$g276� هللا '�L��� A' � 6� A (ت:  )49(

ھـ)، ا�$�[ وا�!��ن، ت��fK: ا��6� ا'L9 A� ا�=Zf�د 'L9 A� ا��?��،  450. و9 
 'K� A=� أ'� ا�A6K ا�=&وردي (ت: 35ص
ھـ)، �7&ت�¤ ا���e،  606، و�A' �=K 9=� أ'� L9� هللا �DI ا��Ag ا��ازي (ت: 42، ص01'��وت، �L$&ن، جدار ا���� ا�! =��، 


 (ت: 158، ص01ھـ، ج 1420، 03دار إ?�&ء ا���اث ا�!�'
، '��وت، ط$�'�Cا� ���Dأ?=� ا� A' �=Kھـ)، ا��6اج 977، و�
�م ر'$& ا����K ا" 
�&!� �!' �I�!� 8 9 ��&9ا� 
I ��$=ھ�ة، ا�&fق ا�H�' �!L�� ،��LD�1285211، ص02ھـ، ج. 

 .23، ص01?&<�� ا�RC&ب 9 8 ت��67 ا�U�L&وي، ج )50(
 . 01، ص01ا��CD�Eي، ا��C&ف، ج )51(
 .35، ص01ا�U�L&وي، أ��ار ا��$cgE وأ��ار ا���وcg، ج )52(
 /أ.10ا�=� :�6و، ?&<�� ا�=� :�6و، ا��ر��:  )53(
 ا�=�)¢ �67\. )54(
)55(  :��$g وي، ج&U�L9 8 ت��67 ا� 
(&7Dب ا�&RCا� ��>&? ،
(&7Dب ا�&RC27، ص 01ا�.  
 .01، ص01ا��CD�Eي، ا��C&ف، ج )56(

 (ت: )57(�&��fد ا��=K� A' ةE=?و ،�'&� ¢(�� ،
(&7Dب ا�&RCا� ��>&? :��$g871 ��679 8 ت 
�&��fط� ?&<�� ا���D� ،(

 /أ06، ا��ر�� 151ا�U�L&وي، ر�� 
 .06، صC�01&ف، جا��CD�Eي، ا� )58(
 .26، ص01ا�U�L&وي، ت��67 ا�U�L&وي، ج )59(
 /ب.18ا�=� :�6و، ?&<�� ا�=� :�6و، ا��ر��  )60(

، �I�ح ا���e، ج  )61(L707، ص 01ا���  
 .137، ص01ا�f���ي، ?&<�� ا�f���ي، ج  )62(
 .08، ص01ا��CD�Eي، ا��C&ف، ج )63(
 .27، ص01ا�U�L&وي، أ��ار ا��$cgE، ج  )64(
 ا�=�)¢ �67\. )65(
 /أ.21ا�=� :�6و، ��D�ط� ?&<�� ا�=� :�6و 9 8 ت��67 ا�U�L&وي، ا��ر��:  )66(
 ا�=�)¢ �67\. )67(
)68(  A� ن��g �� &=ا�=�6�رك 9 �\، وإ� �a¹ و�!&ر�Dا� �g�Z9 8 ت �Z�fg H راك���Hراك أّن ا���Hا �g�!ت 
I ]$�' �و�

 .f$ا� c�=وت� ¬L ب إزا�� ا�&'  
�� )&ر هللا ا��CD�Eي (ت:  �K=�د )69(&fا� �أ?=�، أ' A' 9=�و A'838  
 9 :��fKوا���، ت Jg�Kا� �g�T 
I ��&7ھــ)، ا�

 .314، ص01، جK�02=� ا��L&وي، �K=� أ'� ا�cU7 إ'�اھ��، دار ا�=!�L� ،�I$&ن، ط
 .09، ص01ا��CK�Eي، ا��C&ف، ج )70(
 .62، ص 01<�¶ زادة، ?&<�� <�¶ زادة 9 8 ت��67 ا�U�L&وي، ج  )71(
 /أ.21ا�=� :�6و، ��D�ط� ?&<�� ا�=� :�6و، ا��ر��:  )72(
 .326، ص04ا��CD�Eي، ا��C&ف، ج )73(
 ا�=�)¢ �67\. )74(
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 ا�=�)¢ �67\. )75(
 ا�=�)¢ �67\. )76(

 ?&<��\ 9 8 ا��C&ف، g$��، <�¶ زادة، ? )77(I 
 .64، ص 01&<�� <�¶ زادة، جذ"�ه ا���7&زا�

، �I�ح ا���e، ج )78(L717، ص01ا���. 
 .62، ص 01<�¶ زادة ?&<�� <�¶ زادة، ج )79(

 (ت:  )80($�'�Cا� ���Dأ?=� ا� A' �=K�977  08، ص1ھـ)، ا��6اج ا�=$��،ج. 
، 01م، ج1984ھـ)، ا���g�K وا��$��g، ا��ار ا�����C$ � ��6، ت��¬،  K�1393=� ا��&ھ� 'A' �=K� A 9&<�ر ا����6
 (ت: )81(

 .155ص
 .27، ص01ا�U�L&وي، أ��ار ا��$cgE، ج  )82(
)83( .&R$9 Jg�Kا� 
 و���ت
 .09، ص01ا��CK�Eي، ا��C&ف، ج )84(
 ا�=�)¢ �67\. )85(
 /أ.22ا�=� :�6و، ?&<�� ا�=� :�6و، ا��ر��:  )86(
 .62، ص 01<�¶ زادة، ?&<�� <�¶ زادة 9 8 ت��67 ا�U�L&وي، ج  )87(

، ?&<�� ا�RC&ب 9 8 ت��67 ا�U�L&وي، ج  )88((&7Dب ا�&RC89، 01ا�. 
 .28، ص 01. وا�U�L&وي، أ��ار ا��$cgE، ج 10، ص01ا��CD�Eي، ا��Cّ&ف، ج )89(
 /ب.�D�23�ط� ?&<�� ا�=� :�6و، ا��ر��: ا�=� :�6و،  )90(

، �I�ح ا���e، ج )91(L729، ص01ا���. 
 .166، ص01ا'A 9&<�ر، ا���g�K وا��$��g، ج )92(

، ?&<�� ا�RC&ب، ج  )93((&7Dب ا�&RC94، ص01ا�. 
)94 (� �� A9 ا��6�ط
 إ�8 ا��=¢ '�A ا�=!$��fI ،A&ل: "I&��ا)� ?=c ا��ب 8 9 "f� ھ�ي��67 او�� ذھ� ا��g ن�' ،\���R7 ّب��

ھـ)، ��اھ� ا�'�&ر و<�ارد ا��I&ر،  f�&'911�ر ا�=��Cك ا�=�Zّ�ف ا��ّ&م". L9 :��$g� ا��?=A' A أ'
 '�� ا��6�ط
 (ت: 
 ،�gد�ا�6! ،Ag�ل ا��ة وأ��ى، " �� ا��9�f176، ص01م، ج2005ھـ/1424)&�!� أم ا�. 

  .167، ص01ا'A 9&<�ر، ا���g�K وا��$��g، ج )95(
 .15، ص01ا��CD�Eي، ا��C&ف، ج )96(
 .30، ص01ا�U�L&وي، ت��67 ا�U�L&وي، ج )97(
 /أ. 30ا�=� :�6و، ��D�ط� ?&<�� ا�=� :�6و، ا��ر��:  )98(
��ر ا��fآن، دار ا���7، '��وت، �L$&ن، ج )99( 
I ن&�Lروا�¢ ا� A� ،ت&Lھ� �=K� 8$�� :��$g c�Z7� 58-57، ص 01و�. 
 .31، ص01ج ، وا�U�L&وي، أ��ار ا��$cgE وأ��ار ا���وcg،17، ص01ا��CD�Eي، ا��C&ف، ج )100(
 /أ.34ا�=� :�6و، ?&<�� ا�=� :�6و، ا��ر��:  )101(

، �I�ح ا���e، ج  )102(L�ّ723، ص 01ا��. 

، ?&<�� ا�RC&ب، ج )103((&7Dب ا�&RC140، ص01ا�. 

، (ت:  )104(ّ�
، ' 377ا��f � ��Kاء ا�L6!�، ا�A' A6K أ?=� أ'� 9 
 ا�7&ر(�R� Ag�ر ا��' :��fKدار ھـ)، ت ،
'&�g�( ��C

 م.1993ھـ/  1413، 02، د��C، '��وت، طا�=���ن � ��اث
 .32، ص01وا�U�L&وي، ت��67 ا�U�L&وي، ج  19، ص01ا��CD�Eي، ا��C&ف، ج )105(
  /ب.37ا�=� :�6و، ا��ر��:  ا�=� :�6و، ��D�ط� ?&<�� )106(
 ا�=�)¢ �67\. )107(

 (ت:  )108(! gEا� ���g A' Ag�ف،762)=&ل ا�&Cت��67 ا�� 
I �!ا��ر ا�&�Wوا Jgا�?&د «g�Dھـ)، ت :��fKت L9 A' هللا �L9 �

  .30، ص01ھـ، ج1414، 01ا��g&ض، ط دار ا'gE: A=�،، ا��?=A ا�6!�
 .252، ص 01ا��6�ط
، ��اھ� ا�'�&ر، ج  )109(
 ا�=�)¢ �67\. )110(

  A' �=K�1150 أ?=� �f9 � ا�=�ّ
 (ت:  )111( 9 �RIو ،
f? 7&ء� �=K� :��fKآن، ت�fم ا��9  
I دة وا�?6&ن&gEھـ)، ا�

وا��را�&ت )&�!� ا�!$�س، وإ'�اھ�� �K=� ا�=K=�د، و�L9 ¤ Z� ا����g ا�6&��ي، :&�� L9� ا����g ا��?�، ��"E ا�KL�ث 
 .407، ص 09ھـ، ج  1427، 01ا�C&ر��، ا��&رات، ط
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Employing The Purposive Direction In Interpretation And Its Impact On 
Renewal 
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samira.benhamouda@univ-batna.dz 

ويZ د/ �(��دة  

���� '%�!� &%ت#��  1" �� ا�! �م ا�
 %OU�%\ا��[ا "# ���^T
  ا����م ا

adoui.mess@gmail.com 
  

  16/03/2022 :ا�-�Oل .�ر `   03/01/2021 ا
ر�Tل: .�ر `
  

bUا���:   


 ا����MN وأ�Kه I J ا��G�H�"، وا��
  تCD�رت ھ@ه ا��را�� =�ل:O ي�Q%RDه ا�%HتSا Tظ��ت"
�Kوأ �G��MNا�� �� D!ا� 
O �Q%RDا� Tظ��ت VJ WCXا� ���%�Yت\�ح إ MNا�� 
O �G�Hا�� I J ]ن ذ��" ،��

%`��a V� �`bوت ،
�%��g ا��
 NُG`� &`% ا�e\%ب ا��Rآ�hا�\�ق وا V� ه%HتSھ@ا ا  ��jا�`�ا kXا��'
.V�XDز �`@ا ا���%ب ا�%HJا� mXnُG %� وھ@ا ،�o!روح ا� p� qOا��G %D& ��=�Qوا�  

 �G�Hا�� I J ]ذ� �Kوأ ،�Gآن ا����Rا� 
�%!� �`N� � ���" �Q%RDل ا�%DJن دور إ%�& Iر�� إ��ھ@ه ا� I!Mوت
  .��MNا�� 
O W�= ��MNا�� 
O ي�Q%RDه ا�%HتSأن ا Iإ� WCXا� sQ�ات 
O �G�Hا�� V� %J�� ُّ�!ُG ��MN��


 ا��D�ا�RO وروح ا�!�o وuG`� �@�[ �% ت� �%!Dا� V� k��RG %D� ؛pG�uول ا��w� mX=%Q �Q%RDأن ا� �xر
%�& 
O �G�Q%R� ات�b� m#Dyة، ت�Q%!Dا� ���%Nا�� {!& V� ذج%D� V� k� J ف���تا�%Gآ 
 ن �!%�


 ا��D�.��MN% أ~IN و'`% �V و'�ه ا��ا��Rآن وت��MNھ%، O �G�H  
 .ا����MN ؛ا��G�H� ؛ا�Q%RD�ي؛ اSتH%ه :ا����dت ا��*!�	��

Abstract:  
The present Piece of research endavours to inquire into the deployment of the Quranic 

purposive approach to the interpretation of religious texts and the effect of that latter on 
renewal movements .since the former approach implements Quranic purposes in its 
pursuit, it secures an interpretation that reveals the guidance-missionary and reformative 
aspects in religious discourse .in that ,the present paper  is an attempt to elucidate the 
role of purposes adopting toward fathoming Quran and what is asserts. 

                                                           
1-  .T��Dا� s��Dا� 
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On completion of the researching process, the results denote that the purposive 
approach, per se, brings about renewal of sorts. 

Given that purposes were concomitant the descent of the holy Quran 
notwithstanding, the integration of purposes into contemporary movements proves that 
the approach under question is accredited the renewal found in some of the 
contemporary interpretation approaches. 
Key words: direction; purposive; renovation (renewal); interpretation. 

:��-�  

 ا��Rان ا����NC�%&  �G وا�!#%��x k& �CG �� %� �Gه �V ا���g، و�V أ&�ز اھ�D%�%ت ا�! D%ء b= �R�

 �� D!ّ�ت ا�� �RO ،kو�w� @#� k��%!� �`Oو ��Sد VJ WCXا� wGw!ا ا���%ب ا�@`& ّ�Y s=ا�D& �G��MNا�� V� I
 ،I�%!م هللا ت�" V� اد�Dا� �`O s�oC��  ھ%ت و�#%ھ�%Hط��% وات %`&%CQأ @eّوات pG�Nوا�� s�Qوا��� VGا��ّ�و
 �� V���R�Dأن ا� 
#!G S أّن ھ@ا S؛ إ����
 ا�W=%XD ا� ���G وا��O اد�\��Sوا s� Cا�� %`� J g�%ا�� V��

 s& ا؛�G�Hأو ت �O%~ا إ���RG د�HG V� k�O �'ُو �oJ s" أن �C G �`ت%N��� %G%#K 
O V!ّD�Dوا� pّ \Dا�
 
O �G�Hأْن ظ`� ا�� Iا�!%' � وا�' � إ� �C oDا� q�RC�� ه؛�oJ 
O %ز�Sو %C�%Q اه�G %� T�yGو

 �p اsQh%& @ah وھ� ا�#sR، وا���u�%& ]MDوط وا�y�ا&�  ' s�u& و�#%ھ� ��!�دة g��%��& ��MNا��

  إ�I ا�N�S%ح I J ا�! �م وا�H�MD�ات. وا��J�ة
�=s�� k ز�%ن و��%ن؛ k��%!DO ت�H�د و�% �G�ا�oJ s" p� qO، وھ@ا o& هللا koّ�aا �Gآن ا����R�%O

، وھ@ا jوھ�ا 
=�Qإ �Kأ V� ]ذ� 
O %D� "V�wه ا��MNG آن�Rأّن: "ا� V� ن�C oDدون وا��HDره ا��� %�


 أ� �&`% &�H�د ا�D�HD!%ت، �V� %D إHJ%ز ھ@ا ا���%ب ا�V�XD. وا�`�اO د�Hأ�ّ`% ت� Sا�#%س إ s�� ��%J �G
 V� �`bG %و� kQ�o� V�& qOا�ت ا��%XKب وإ%\eا� V� اد�Dا� �`N� ھ�%#Dا�\�ق وا� 
O �G�Hا�� 
J��MG
 Tظ��ت ،�G�Hا�� 
O دور %`� 
�%��g ا��hا Vو� .%`� J Vرض و�hث هللا ا�G أن Iإ� �oJ s" 
O qj%RCا�

Dا� �Q%R� م، و&�%ن%�=hت وا%Gا� ��oRل ت�a V� ]؛ وذ�k��%!� VJ Tuب هللا وا��%�" ��MN�� �Q%R
 
O �Khا ��bJ k� ء و"%ن%D !ا� V� �G�!ى ا��� IC#Dھ%، وظ`� ھ@ا ا���xل &`% وS���Sوا 
ا�e\%ب ا��Rآ�


 ا����MN، و�V ھ�Sء ��� �\g و�DC� ر�Y� ر~% وا&Y%J V�ر و��xھ�O �G�Hل أن ا���Rا� V�DGو .
 I J %`Nظ��ت V�DG آ����� ���b#� VG���� د�`Hا� �O%yت Iج إ�%�CG kت%Gا�& 
O الwG S ي�Q%RDا� ��MNا��

.pا��أرض ا�  
.��MNا�� 
O �G�Hا�� 
O %آن ودورھ�Rا� 

 &�%ن �!%�O �Q%RDا� Tظ��ت ��Dأھ �`bھ#% ت V�  

& �����Dا� ��
 ~�ء �% �qX "%ن �#\ q ھ@ه ا��راOو ��MNا�� 
O ي�Q%RDه ا�%HتSا Tظ��ـ: "ت
 I J ه�Kوأ �G��MNا�� �� D!ا� 
O �Q%RDا� Tظ��ت ��N�" VJ WCXا� ���%�Yح إ�\G وا�@ي "�G�Hا�� 
O ه�Kوأ

  ا��G�H�؟  

 ا����MN؟O �G�Hا�� 
O آن ودوره�Rا� 
�%!� �`O 
O � ���" �Q%RDل ا�%DJإ&�از دور إ Iف إ��`G وا�@ي  

��%�Yج ا�����VDّy�G V و�!%��#WCX ا�D�~�ع وqO ھ@ه ا�e\� ا�C� V� � �u�D�رVG أ ،�R&%Mا� �
 ��R�X\ذج ت%D� ن%�& 
�%nول ا�%#�G %D#�& ،��MNا�� 
O ي�Q%RDه ا�%HتSوا �Q%RDا� ،��MN��%& TG�!ول ا��hا

Xُت �Dت%e& k �G@وت ���RD& WCXا� �G�oت VJ �yO ھ@ا .VG�MNDا� {!& �#J �Q%RDا� Tظ����� �j%�#ز أھ� ا�
  ا��D�sQ إ��`%.
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      :iXOا� �jk  
��-�  

iXO�� ي%lmط�ر ا�
  ا��o�j اnول: ا
                                                                .��MN��%& TG�!ا�� :Sأو  

.�Q%RD�%& TG�!ا�� :%��%K  
  .��MNا�� 
O ي�Q%RDه ا�%HتS%& TG�!ا�� :%n�%K  

  ا��o�j ا���r :"r�sذج .�Oj-�� ��!�ظ�0 ا��-�,ي #" ا�!*(�% 
  أوS: ت��MN ا�D#%ر �DCD� ر�Y� ر~%.

. Gد%& V&S ��"@ا��  �%H� ��MNت :%��%K  
  n�%K%: ت��MN ا�u!�اوي. 

��.�k  
  

 iXO�� ي%lmط�ر ا�
  ا��o�j اnول: ا
 ،WCXت و=�ود ا�%C \oD& TG�!ا�� �ھ g \Dھ@ا ا� V� د�oRDوا� �G�Hا�� ،�Q%RDا� ،��MNا�� 
وھ

.��MNا�� 
O ي�Q%RDه ا�%HتSم ا�`N� ن%�& �K ،��MNا�� 
O  
%�)*!��S 0 %�!أو/: ا�  

 :�t� %�)*!نا�%�Xوا� ،I\�Dا� Tu"ا�&%�� و �وھ �MNا� V� q�u�1 :I�%!ت k��� k#ََ[ �، و���َ�ْتُG Sََو
، 2)، و��s ھ� �R �ب ا��NM: تR�ل أ��N ا�Xo© إذا أ~%ء33(ا���N%ن:  ��MِNًْ�ا&sٍَnDَِ إSَِّ ِ'ْ¥#َ%َك &ِ%qCَ�ِّْ َوأَْ=VَMَ تَ 

  .3و��Nت ا��Dأة �N�را إذا أ�Da mR%رھ% VJ و'``%
.
Neوإظ`%ر ا� ،k�%�&و q �Dا� Tu" 

 ا� ����MN� � �G، إS أن دD`��S% ت!#�%!Dف ا���aا �xور  

 ��	^j,/ا ��	�mا� R� ت أھأ��%NG�!ت!�دت ت �ROk� � !ا� s:  

 &R����N�" VJ k�O WCXG � J" :k ا�#\N��& q%ظ ا��Rآن و ����Sت`% و أ=�%�`%  -1M���h=�%ن ا �أ& kO�J �RO

  .4ا��Oاد�G و ا���"���X و �!%��`% ا��
 تJ sDC �`% =%ل ا���"�g و ت�D%ت ذ�["
2-  :k��R& 
u"رwا��%م ا� kO�J و»`o�Q%رت`% وأ���% وا�Y%رات ا�#%ز�� K ،%`�Oّ� ھ� w� � Jول ا��G و

ت�ت�g ���ّ`% و����`%، و�D�C`% و��u%&``%، و�%�e`% و�#M�a`%، وQّ%a`% وJ%�`%، و�\ R`% و��R�ھ%، 
��`% و=�ا�`%، ووJ�ھ% وو�J�ھ%، وأ��ھ% و�`�`%، و�XJھ% = � J م�� %`�O ھ%. وزاد�MNو� %` DHو�

%`�%nن.5»وأ�%Rا�ت 
O 
  ، وت%&!k� J k ا��M�ط

 ��~p آR& �a��k& �`NG � J" :k "�%ب هللا ا�w#Dل DC� k�X� I J� وO kO�J�  k��%!� و&�%ن

kD و ا��D�اد ذ�[ �J V � ا� �� وا�#C� وا��TG�o وا��X%ن وأQ�ل ا�kRN وا��Rاءات، ا���eاج أ=�%�k و =�و
  .6ا�M#D�خ"�O�!� I أ�X%ب ا�#wول وا�#%�¬ و�CG%ج إ�و
3-  kO�!O 
�ح VJ k�O WCXG � J ا��Rآن ا���W�= V� �G دR&» k��S��k: أ�% ا�wر�%�\QSا 
O ��MNا��

�G�uXر ا�\%�� ا��R& ،I�%!اد ّهللا ت�� I J«7 .  
�=� I J ھ@ه ا��!�NG%ت أ�ّ`% ت�CD�ر =�ل &�%ن &!} ��! R%ت ا����MN و��از�k، وأدوات Dوا�

oRD� وا��Dاد �#k ھ� إyG%ح دSSت و�!%�
 ا��Rآن ا�! �م ا��
 G S!�ف إD" ،%`& S% أ�`% ت�I J qN أّن ا�
.�Gا���  
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,�-���S 0 %�!ا� :��r�&  
1-  :�t� 
 ا��%���: -ص-ت\ q �%دة ( قا��-�,�%!Dاد &`% ا��Gو 

 ا� Mّ%ن ا�!�&O ( د  

ا�RG ،�oR� pD' �Q%RD%ل �o�تo� kً�ا، و�oRً�ا. وا�oR�: ا�!�ل، وا�oR� اD�JS%د واhَمُّ وإت�%ن 
uا����Rاف وا�����ف ا��Oاط؛ وھ� �% &�V ا�a ء
uا� 
O �oRء وا�
8 Vو� qG�\ا� ��%R��. وا�oR�: ا

 :I�%!ت k��� ]ذ�� ِs�ِX َّMا� �ُoَْ� ِ ؛ أي I J هللا تV��X ا�\�qG ا���R�MD وا��J%ء إ��k )9ا�#sC:( �َوIَ Jَ هللاَّ
�M، ، ا�oR� ا�T�M: أي ا���M، وتoR�: إذا ت�&%��HC وا��Xاھ�V ا��ا~�C. وت�ت
 &I#!D ا�sّN وا��RG ،�M%ل

 ،�C ا� V� �¥ �D� ةw#��� أي ،��o� ��%� :ل ا�!�ب�Rء ت���Sز وا%#�"Sا I#!D&ه، و�M" ا���©: إذا �oو�
  .9وا�V� ��oR ا�u!� �% ت� �X!� أ&�%ت

sQر: أ�b#� V&S ن ا�!�ب%M� 
O ام  -ص -"ق و'%ءw�JSم ا�!�ب: ا�" 
O %`!ا��د" و� ،k'�وا��
 {!& 
O ±eG وإن "%ن �R�RCا� 
O k Qر، ھ@ا أ�ال "%ن أو '��Jا I J ء
uا� �C� ض�د وا�#`�وا�#`

s�Dدون ا� ��%R��Sا �oR& p~ا�D10ا�.  
 g�%أن ا�� Sو��!�دة، إ �"��u� ن%!D& q !ي ت��ل ا� �%D!��Sا 
O �Q%RDل ا��ل أن ����Rا� �Q�aو

 I J مw!ا� I J دل %� %`��
ء وا���'C� k�ه.J#� إطuا�  
2- :�	^j,ا   ا��-�,

�ح ا�J �Q%RD#� ا�²O V���R�Dن ھ@ا w!Gُّ و'�ده، إذ �V ا�D! �م أن ا�! D%ء \Qا 
O WCXإذا �% ر�#% ا�
 �Q%RD � s�%Yو qد�� TG�!�& �ّbC²ن ا�O ن، �@ا%�=hا g xأ 
O ��b#دون ا�� q�X\ا�� Iن إ�� �DG V���R�Dا�

V ا�k& � MD أ�j%D J VJ %Xj%x V�G �� k#% ا�V���R�D ا�!Q%RD�%& sD� وا��yC%رھ% ��MJ ��h، "وإن "%ن �
"�`jا'�`%دات`� وآرا 
O11) 
ھـ) "�X�!�O أول �D" ،505 V% أن '@ور ا��!D%�`% ت�'p إ�I ا��%م ا��wا�

M� syNا� 
&�" %`jاw'أ V� {!&و ،�RO %`ظ%Nرات �@"� أ�%Yھ#%ك إ m�%" Vو�� TG�!��%& %`ت#%و�  V& �

 (قRu��ا� 
 J5) 
�%Nان ا��DJ �&(430ھـ)، وأ 
 Roا� qCا� �XJ466ھـ)، و V���Cھـ)، وإ�%م ا�

، و�� �XJوا N��& %`#J%ظ ��!�دة "%�h�ر &Q%RD�ھ%، ��اد ا�u%رع، أ��ار ا�G�u!�، 12ھـ)"478(
�ح، رpO ا��Cج وا�q�y، ا�! s ا���jwH �³=�%م ا�RN`�� و��xھ% �V ت!�NG%ت o��Sى �´�%ما�aأ 

)
Xط%u790ا�.%`\MX� ل%H� Sو %!�D' %م �@"�ھ%RDا� %#!MG S ،(ھـ  
را�Tت ا����,%ة #��s .�% *�ت �!�دة و�� �O)m��S أ�� Vن ��ارا �`% و�%" %� �D�!#���R%ر&�، و

:%`Dأھ  
1- uا�� �Q%R�" : k��R& ا�!%م %`DMR& ة�� �Q%RDف ا��J �RO :ر�Y%J V& ا�\%ھ� �DC�  kO�J %ا�� pG� ��%!

 %`�b=�� ±�eت S W�C&  %`Db!� أو pG�uال ا���أ= p�D' 
O رع%u � ظ��C Dا� ��Cوا� 
�%!Dا� 
ھ
 

 ا���%!Dا�!%�� وا� %`�G%xو �!G�uف ا�%Qھ@ا أو 
O sa��O ،�!G�uأ=�%م ا� V� ص%a ع�� 
O ن���%&

�� ��Cا� V� 
�%!� %yGھ@ا أ 
O sa�Gو ،%`�b=�� VJ pG�uا�� � eG S اع�أ�ــ �j%� 
O ظ��C � mM

 أ��اع "��nة �#`%"O ظ��C � %`#م، و�ــ�%�=hى &��`%: 13ا�aة أ�� �Q%eا� ��J�uا� �Q%RDذ"� ا� �K ،


 تO�o%ت`� O ��%!ا� �`C�%o� �NC� أو ،�!O%#ا�#%س ا� �Q%R� q�RC�� رع%u � دة�oRDت ا�%�Nا���"
"�Q%e14ا�.  


 RO%ل: "ا��Dاد  -2�%Nل ا��J �#J %أ� �#J رع%uو~!`% ا� 
��ار ا��hوا ،%`#� �G%ا�� :�!G�uا� �Q%RD&
  ، وXG�و �V ت!�kNG ا�Q%R� V�& pDH� ا�G�u!� ا�!%�� و�Q%R�ھ% ا�V� ��= s"15.�Q%e أ=�%�`%"
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 I#& �RO ت!�I J kNG ا��!�V�NG ا�RO V�R&%M%ل: "و&#%ء I J ھ@ه ا��!�NG%ت  -4��MGا�� �D=أ�% أ
uا� �Q%RD� ت%C�~�ت وا��S%D!��Sا T �e� I J و&#%ء  
�%Nل ا��Jر و�Y%J V&ا V� s�� �!G�

 
وا��X%�%ت ا��اردة J#� ا�! D%ء ا�@VG تK�C�ا VJ ��~�ع ا�V�DG ،�Q%RD ا�R�ل: "أن �Q%R� ا�G�u!� ھ
، وت!�o� sDY �� kNG� ا�u%رع و�o� 16ا��%G%ت ا��
 و~!m ا�s'h �!G�u ت�C oD� %`R�RC ا�!X%د"

.%!� T �Dا�  
5-  m�%"اء أ�� ،%`� J �Xت��Dوا� ،��J�uم ا�%�=hا 
O ظ��C Dا� 
�%!Dا� 
وJ#� ��ر ا��VG ا�e%د�
: "ھ

 �G�R: ت�ھ�ف وا=�، ھ VD~ pDHت� 

 =��jw' %Dًًّ% أم ��C o " ��، أم �D%ت 'D%���، وھ�%!Dت [ ا�
"VGا��ار 
O ن%Mا�� �C oهللا، و� �Gد�XJ17.  

��!S%Dت �� �D ا�Q%RD� ا�J � D!�MD#� ا�! D%ء ��DG% و=�e�%O %nG%د�
 �� ت�pX أg x ا��!Sات وا��X
���X#�ا &`% ��اد ا�u%رع، و�oR�د ا��=
 �#`%، O�'� أ�VJ �X!G k ا�J �Q%RD#�ھ� &%��D�C ا�oRD�دة 
 �X!G %D" ،k!\و� k!Oر ور�yا� 
N#& ]�@" %`#J �X!Gو ،�C oDا� q \D& %yGأ %`#J �X!Gو ،�!G�u�%&

& %`#J%& ]�@" %`#J �X!Gو ،%`!Oور �RuDا� pO�ة، و��`uا�  Deا� ��J�uت ا�%� ��& %yGأ %`#J �X!G ����R!D

�%!Dا� �N & %`#J �X!G %D" ،%ارھ��  .    18ا�G�u!� وت! ��ت`% وأ

�=� I J ھ@ه ا��!�NG%ت، أ�`% S ت�eج VJ ا�I#!D ا� ��ي ا�D�~�ع �`%، Dل أن ا��Rا� �Q�aو

 'J %`� D#� ا�! D%ء CD�G�ر =�ل ا��%G%ت وإ�D% ازدادت O �Q%RDا� I#!� وأن ،�RO ع�u�%& ��Q�oa

 �C o� k�O %D� kت%!G�uوت k�%�=أ 
O اد هللا�� snDوأ�`% ت ،���Cرع ا�%uھ% ا��o� 
واhھ�اف وا�SµDت ا��
.%!� VGا��ار 
O د أو%!Dش وا�%!Dا� 
O k�C oن و�%Mدة ا��%!� q�RC�� ؛V�N �D �  

:  أ�rاع ا��-�,
  وا�Q%RD� أ��اع تgMC& T �e اX�J%رات`%:

- ��jw' �Q%Rو� ،�Q%a �Q%Rو� ��%J �Q%R� Iإ� �MR#ت %`Q�oaو %`��DJ W�= V� �Q%RD�%O19.  
- ��!Xت �Q%Rو� �� Qأ �Q%R� Iإ� �MR#ت %`�G�در'�`% وأو� W�= V20و�.  
  .21و&gMC اhد�� ت#�MR إ�Q%R� I� ظ#�� و�\!�� -
- Kآ W�= Vو�.��#�MCو=%'�� وت �Gرھ%: ~�ور%  

  &���s: ا�!�% �S 0/.��ه ا��-�,ي #" ا�!*(�% 
 ��u� ]ذ� sXو� ،��MNا�� 
O �G�Hوا�� ،��MNا�� 
O ي�Q%RDه ا�%HتSن ا%�& Iع إ��Nض ھ@ا ا��!�G

    &%o�a%ر إ��u� Iتk وت\�ره، وا�Y%رة إ�I أ��اع ھ@ا اSتH%ه و~�ا&\�o�e� kة �q�y ا�RD%م. 
  �^R�S �y ا��wxm وا/.��ه #" ا�!*(�%:ا� -1

 ��MNا�� � J 
O k��Dھh ،%D`#�& ق�Nا� Sأو ©~�� ،��MNا�� 
O ه%HتSوا �`#Dا� V�& ����sX &�%ن ا�!
 ��MNح وت�Y ت�#%ول 

 أ�%��X`% وأ�M`%، وا��O �J�#�D'`%ت ا��وا�� ،��D !ر ا���%ت ا��ت\ V� �!&%� %`أ�

� VJ "�ن ت\�ر ا�D#%ھ� وا���'`%ت أ��ا طX�J%& %�!�X%ر أن ا��Rآن ا����G  آG%ت ا��Rآن ا����G، ھ@اyO
 
H`#Dا� qG�Nوري ا���yا� V� ن%�O ؛��D�Cر ا���hا V� �!G %`�O sQ%Cر ا��ا ا��\@`O ا@� ،V�wه ا��MNG

:�`#Dوا� ��MNا�� 
O ه%HتSا V�&  

 �G&\`% إط%ر ��bي وت`�ف إ�DH� k��&" : I��J ا�XD%دئ وا�Oh%ر ا�CD�دة اا/.��ه�O!�ف   ��

  .C� �G%x22�دة"
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: "`O� �DH��J ا���%sj وا���%ت ا��G��N ا�D�ظ�N؛ S=��اء أ�O%ر اتH%ه �% وتq�RC ا��wxmأ�% 
"k�G%x23.  


 ت��MN  #�/.��ه ا�!*(�%يO p�uت 
إذن ھ�: "�DH��J ا�راء وا�Oh%ر وا�#�bات وا�W=%XD ا��
��اھ%، وت��ن I J �X�%x �% �%، و �Kت� 
D�CG`% إط%ر ��bي أو ��Oة " �� ت!�  &o�ق �o�ر ا��O%Rn ا��

  .g=%Q %`&24 ا����MN و�ّ��m ت��MNه &\%&!`%"
�%ر ھ@ا �CG�ى أO ي: "ھ� ا���� � ا��G%�� �RRCD اSتH%ه ا����MNي، وا��J%ء ا�@أ�� ا��wxm ا�!*(�%ي

�Dي أو ا��� Rا�� �`#D�%" ،ي أو ذاك��MNه ا��%HتSا 
J�~"…25.  

 ا��I J ��MN ا��V� �x تw�Dه ��x VJه &k�DM ا�!%�� O �=ا�ه ا�%HتSأن ا Iرة إ�%Yر ا��Hوت
 ��MN��%O وف؛�!Dد ا��CDا� kھ%Hات VJ k'�eت S �J�#�� وت�%رات �Oروا kXا��' V�& sDCG �� ،�X�%وا��

اه eX ©#HG%ري وا&V أ&I =%ت�، ��&%�K�D�ر إذ ��Xo& ¹X\oG ا��MN� �#J WG�Cي ا�X!" V�K�CD� ا��ازق وا�
��n" V&ا �#J ً%!� kRNوا� WG�Cن ا��ن & � �Gي، و��X�%" �MN� �#J �� ا� g�%' I26إ� .  

"D% أن أي ��ع ت��MNي �`D% ت#�ع أو اQ%R� VJ k� I#x S ،T �a� ا��Rآن، "D% أن اSتH%ه ا�Q%RD�ي 
 �G��MNھ� ا��%#Dل أ=� ا��a V� qRC�G أن V�DG-  � Cا��
##Mوا� ،
J�~�Dا� ،
�%D'ا� 
!~�Dا� 
- 

��MNا�� 
O k��%و�� k��Dز أھ�XG %� وھ@ا ،s&%Rت �& %`#J ء%#���Sا k#�DG %D#�& ،%�!D' %`�O s� ��� k�h27 ،

 أي �#`� O أ&�ا �MNDا� k#J 
#��MG Sو ،k#J ��MNاع ا���أ� V� ع�ي �h I#x S kأ� %#� ©yَّ�G وھ�@ا

I J ل�G %D� ،k!X�G .%!�D' kHھ%#D& ��MNا�� 
O %`و~�ورت �Q%RDا� �Gر�C�  
 #" ا�!*(�%  
 "G %� s!�ض أ�� ا�!�O ،�Gآن ا����Rا� V� �Gوا�`�ا k�'�م ا��%` ��k& �oR�O: "ا

�� وا��o%د... "%�� V� pD�HDء ا�%#& 
O sa�G %� s"ق و�ahة وا��R!ا�  DG %D� %#ت%�C�28 �G�Hوھ@ا ا�� ،

#!G S ي��MNا��  ،kص �دراك �!\�%ت�o# � %#ت�b� 
O ت��� �ھ %Dت`%؛ وإ�S���آن و��Rص ا��o� ت���


 إya%ع ا��Rآن ا����G ��\�ر ا�D@اھg وا�Oh%ر ا�`�ا��، #!G Sه، و�oJ g�%#G %D& kت%`�'��� �&%H��Sوا

 J �`% ا#& 
  .    ����MNو���e � Vوج �V ا�#�bة ا��GwH¥�� وا�CX�ث ا�#�G�b دون إھD%ل اQh�ل ا��

  .�% 0 ا/.��ه ا��-�,ي #" ا�!*(�%: -2
 ،�G�Hوا�� �Q%RDوا� ��MNا�� TG�!وت ،%D`#�& ���
 ا����MN وا�!O �`#Dه وا�%HتSم ا�`N� و&!� &�%ن

   :��MNا�� 
O ي�Q%RDه ا�%HتSم ا�`N� Iق إ��\�#�  
،��MNا�� 
O �Q%RDا� Tظ��ر ت%Kآ V� ���%Nا�� V� ه%HتSھ@ا ا �X�!G %& {!Xا� k�DMG �و� ��MN��

��ار hوا ��C'�``%، وإظ`%ر ا��وت ��J�uص ا��o#ا� �`O 
O �Q%RDل ا�%DJإ k& اد�G %Dي، وإ��Q%RDا�
وا�Q%RD� ا��
 '%ء &`% ا��Rآن ا����G، و�� ظ`� ھ@ا اSتH%ه ���=�� ا��ؤى =�ل ا��Dاد �V ا�#o�ص 

 ،%`X=%Q %ھ�G�G %D" ب%\eا� �Q%R� ي�Cوت ،��J�uھ%، و&�%ن ا��ا'© �#`%، و��دُّ ذ�[ ا��#J ف���وا�
.��MNارس ا���� V� ��
 ����J ا�D#%ھ� واQh�ل ا��
 ا��#�وا إ��`% =gM اتH%ه "s ��رO ء%D !ف ا���aا  

 ا��V� %J�&  �� ��MN ا��h؛ وإ��u� m�%" %DتV� k ر=� ا��D& ��MN!#%ه O ي�Q%RDا� k'�وھ@ا ا��

 �&%Coا� �oJ V� ��MN� � %X=%o� ن%" �RO ،م�ل ا��%Cا� k� J �ھ %D" ر� Xت I�= ،ان-ا�!%م�ر~  I�%!هللا ت
�`#J- �o#اءة ا��� 
O م%`Ohل ا%D!��
 ا�oD%�© ا�W�=�u "%��ا D`NG����C& k ا��R� M واJا�G %D& ص ��J

 I J و&#%ء ،�&%Coى ا��� ��MNدر ا��%o� V�" ،ي�Q%RDه ا�%HتSن ا%" �RO ،���%X� Sاط و�Oا�!%��، دون إ
 Iy�RD� 
 D!ا� �`R�X\وت ،�&%Coا� ��MNت Iإ� %`�%�
 أO د�ي ت!�Q%RDا� ��MNة ا���u� ل إن�Rا� %##�DG ]ذ�

"��MNا�� 
O �Q%RDر &�29ا��ت\ �K ، %� ' �`bO ،%R&%� %#�& %D" kHأ=� �#%ھ VJ ج�eG S k�h ��MNر ا���\
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����، =�I ا���m ا��Q%!D وا��
 تC�د �J" V`� ا�XJ �DC� ¬�u�ه �
 "�%&%ت D J%ء و���Nي ا��h ا�O
 ��MNا�� 
O �G�Hت ا��%R \#� V� %R \#� ��D !ا� �y`#ا� m n� W�= ،ر%#Dا� ��MNت 
O �Q%a %~ر ��Yور

%RDا� ¬�u � �G�#وا�� �G�Cا�� ��MNت 
O ل%Cو"@�[ ا� ...��MNا�� 
O �Q%RDل ا�%DJإ ���MD� ا��!Rي، وت�Q

 تG�H� اتH%ھ%ت ا��S%" ��MNتH%ه 30ا�\%ھ� &Y%J V�ر"O �Gر�C� ل�Cت �\R� � =�Dھ@ه ا� m�%" �RO ،

o� �u� %D" ،Vو��hا ���%Nت I J د%D�JS%& ]وذ� 

، وا�Q%RD�ي، واhد&jا�`�اNا�� ��ahا ا@`� %X=% ��M

 ا�@ي �G#%ول &�وره ا�gM= %G%yR ا�Q%RD� ا��Rآ���. J�~�Dا�  

 %NG�!ت kO�J V� �H� S %#أ� Sي، إ�Q%RDه ا�%HتSا gM= �G��MNد ا���`Hھ@ه ا� s" V� �x��%&و
:k� J %#Nو� %Dت%�%، و� %�=�\Qا Rظ ا�%Nأ� 
�%!� 
O WCXG ا�@ي ��MNا�� V� ع�ذ�[ ا�# �آن ا"ھ� ،�G���

  . 31وت���p دSSت`% ا� ��p� ،�G &�%ن ا���C وا��%G%ت ا��
 أ�wل �V أ' `% ا��Rآن وV� mJ�Y أ' `% اh=�%م"

 Y%J�ر أ&� زG� أن:  NQه  وذ"� و%Hوات ،��MNاع ا���أ� V� ع�� �آن، ھ�R � ي�Q%RDا� ��MNا��"


 ا�R!D��� وا��%G%ت ا�%!Dا� VJ Tuا�� 
O WCXG kھ%ت%Hات V� ً%� " �Gآن ا����R`% ا���ور =�G 
�#�D��J ا��

 تo� q�RC%�© ا�!X%د"O %`#� دة%Oا� ��N�" ن%�& p� ،ً%�jw'32و.   

وإذا ���b% إ�I ھ@VG ا��!�V�NG و'��% أ�`D% و�D% ھ@ا ا� �ن &%SتH%ه و�� ت!��Xه �#`D" ،%Q%a %H% أن 
Q%RDه ا�%HتSا © \o� V�& ا���NG �� ت%NG�!ب ھ@ه ا��%CQأ��MNا�� © \o� V�&و ��MNا�� 
O ي� 

�Q%RDاع ا��أ� I J 
�%nا� TG�!ا�� w"ر %D" ،��MNا�� V� ن�ھ@ا ا�  �oR� 
O ا�RNات %D" ،ي�Q%RDا�� �� - ا�
��jwHوا�-  .�Gآن ا����Rا� �Q%R� اع�أ� V� 
  وھ
 �Kي #" ا�!*(�% �S/.��ه ا��-�, ��� ت�%� �� =�W إن �y^Z ا�!�J Sإ 
ا اSتH%ه I!MG ھ@، �% ھ

 k�O T �aة �% ا�jدا V� T �Dج ا��eG ��MG k'�& ،�Gآن ا����Rت ا�%G'�`%ت آ�وت 
��X%ن أ��ار و�!%�
�� � G%y� �H�%!D� ��%!O%ھ� ا��Q%!Dة �& �`RGط� V�D MD � �`DG %D& ،ھ���xو VG�MNء و�%`RO V� ن�R&%Mا�

 .T�#Cع ا��uا� �oR� ء�~ I J  
يو�R أ�rاع ا�!*(�% ا��-,� :  


 ا��%G%ت ا�� �� وا�!%�� � �Rآن ا����G، ا�!*(�% ا��-�,ي ا���مO WCXG ا�@ي ��MNذ�[ ا�� �وھ" :
 ،kدت%XJ=�� هللا و�ت �oR� ]ذ� Vه، و��Q%R� VJ ث�Cآن ت�R�%O ،�Q%RDھ@ه ا� VJ �Gآن ا����Rث ا��Cو�� ت

 ��D�C، و�oR� ا��=�D وا�M!%دة، و�oR�و�oR� ا�`�ا�G ا��G#�� وا�����X! � �G%د، �oR� ا��w"�� وت! �� ا
  .33إ�%�� ا�qC وا�!�ل"


 ��Q%a �Q%R وا�!*(�% ا��-�,ي ا��Uص: O WCXG ا�@ي �ي ھ�Q%RDا� ��MNا�� V� ع�وھ@ا ا�#"
"�Gآن ا����Rظ ا�%N�h �� �oNت �Q%R� I�= ر، أو�Mا� V� رة�M& �Q%a �Q%R� ت أوS%HDا� V� ل%HD&34 .

��ر ا��Rآن ا �Q%R� %اع أ��أ� V� ع��" :�`O ص%eي ا��Q%RDا� ��MNاع ا���أ� V� ع�� 
���D& �G% ھ
 q�RC�� %`#� دة%Oا� k'و VJ Tuا�� p� ،ا=�ة�رة ا��Mت ا�%G%xأھ�اف و 
O WCXG ي�Q%RDا� ��MNا��

"s'وا� s'%!ا� 
O د%X!ا� �C o�35.  
p�DH ��&� ا�!k�O q�D، وت"D% أن ا����MN ا�Q%RD�ي �CG%ج إ�I ~�ا&�، �V ��اءة ������ � #± وا�

 �Kأ k� ن��G I�= ؛k#� �X"hا �oRDص ا��e��S sا���� p� kOأھ�ا 
O �b#وا� ،kت%J�~�� أط�اف s"
VGا��ار 
O �`#J ��%NDا� pOد ود%X!ا� ©�%o� ��%�� ،k#� ط%X#��Sوا k`�'�ا�#± وت �`O 
O36.  
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ا��o�j ا��Oj. :"r�s-�ت ا/.��ه ا��-�,ي #" ا�!*(�%    وأ&%ه #" ا�!�
 �Gآن ا����Rر ا�%X�J%& ،��MNا�� 
O �G�Hا�� V� qnX#� �G�Hك ا���
 ا��VG، و�O ��`إ� �#� �G�Hإن ا��
ھ� اsQh اhول � �uع ا�T�#C، وV�DG S أن DG  أQ��k ا�R\!�� ا����S وا�Xn�ت، وإ�RG %D�م ا�#%ظ� 


 O`� ا�#± ا��Rآ�
 وتO �Q%RDل ا�%DJ²&" k�O sھ�Dء &`%، ا�%' 
��ار ا��hوا ��Cوإظ`%ر ا� ،k`�'�
 �Jا�Rا&� وا��yا� qOھ%، و&�%ن ا��ا'© �#`%، و�#J ف���وا� ،%`X=%Q %ھ�G�G %D" ب%\eا� �Q%R� ي�Cوت

.%J�Y ة�X�!Dا�  
 ��%J �No& 
#G�ا� �G�Hا�� �"�= mX"وا %`�h ؛��J�� � R� �!G ��MNا�� 
O ي�Q%RDه ا�%HتSا Tظ���O

eط ا��R� gRJ g�%xه، و��MNاد ت�Dا� 
����، وو'k ا��D& q !�� k�O �G�H�~�ع ا�#± ا��Rآ����O ا�
 
=%#� p�DH� � �%Y ،اث�=hوا pj%��د ا��H�& دة�H�� 
�o�kQ ت�! �C& q%ة ا��Nد وا�pD�HD وا�!�Dان، وھ

���J%ء ھ@ا ا%& 

 ��م ��MNي ا�#± ا��Rآ�O ،ع�uص ا��o#� %O�a ،ھ��%#�� ��x ،ة%�Cب، وا�%X� kا��e��ا
 k�'��� ،��!& sGدون �!%ر~� أو ت�و ،T�#Cع ا��uا� �Jا�رات و��R� qOه، و��MN�� �N ��� ��x رة�o&

  ا�#%س �H�MD�ات =�%ت`�.
 V�!��O ،�O%" ت��%�Cرھ% ا��أ� 
O ،�RMوا� Vھ�ا� ��hب ا%Qأ %D " ��MNا�� 
O �G�H� � �'%Cا� �b!وت

�Cرع ا�%uص ا��o� ن%�& 
O �G�Hا�� 
O ولhر ا�oDا� k��" ،%Q�oa آن�Rص ا��oو� ،%��DJ ��
 kت#%و� �� �� D!م ا�%�=hوا pG�uا�� V� ولhا �MRا� �Q%R� أن &�%ن INeG Sق. و�ahوا �O�!Dوا� pG�uا��

 &�%ن ا��D�C وا�V� �oRD ا��pG�u ا��Dاد �V اhد��، أ�% O p�� VJ اhو��XO ،V@��ا ا��yO ون�a��Dا�


 ��O ت#%و��No& k أ�V� s اhو�I، و�� �Oض ��y" kMNورة ��J�Y ا�g�%H ا�J%D�'Sوا 
��ahوا 
O�!D
 .� MDد ا��N�%& ط��#Dف ا��e��Sة ا��M� ف%#¥��S ؛�Q%a ��O�!و�  

 �R !�� ت ا����%Gا� %���aا �RO ،�Xe�#Dذج ا�%D#ل ا��a V� ��nCXر�� ا��ھ@ه ا� kإ�� �وھ@ا �% ت�&
��N ا�!D ��، و&�%ن ا�#�bة ا�VG�a��D � %`�O �G�Q%RD، و�!�G%x �O%تk و�Q%R�ه ا���&�h%& ،�G=�%م ا��� �

  وا�!�G�R، و��xھ% �V ا���'�`%ت. 

 ا��Rآ���، �%!Dن ا�%�& 
O �Q%RDع ا��~�روا �%Kأ �� %`&%CQأن أ �C G ،ت%N��Dه ا�@`� pX��Dوا�

�� � � �uح وا��X%ن وا��s� C؛ وذ�" %`Nظ��ا &��Dواھ�V� �`#DO ،�J�#و�� �N �e� ت%�N�"و g��%�اھ��  �[ &�
 �Q%RD�%& ح�oG V� �`#و� ،�Q%eا�!%�� وا� ©�%oDا� ،%Q�oa ر�Mا� �Q%Rو� %��DJ آن�Rا� �Q%RD&
 s� !ا�� ���Mو� ،��%NDودرء ا� ©�%oDا� g H& ء%#�JSا g�%' Iإ� ،��#�MCوا�� ��'%Cا� Iإ� ��uGو �Gور�yا�


 ا��W�= ،��MN أو'� وا���'�© J#� ا��!%رض O �G�Hا�� V� %`'و mN~أ ،%D`#�& أو ��%NDوا� ©�%oDا� V�&

 �N�س ا�V�D MD، ورد اX�JS%ر � ! �م O k���=و VG�وإ=�%ء أ�� ا� ،��MNا�� I J p َّ\Dُى ا��� �`N � ��%��

Q%!� ھ�%#� Tظ��وت ،kHو�#%ھ ��MNا�� 
O �G�Hا�� ���ت ھ�ا�� &%D= k'ا�ت 
� �ة، و�K Vا���J�u ا��
  .kت%��Rو� k��Qوأ VG�ا� 
O V!\ا�  

�ل &!} a V� ،VG�MNDا� {!& �#J �G�G�Hا�� kت�bي و��Q%RDا� Tظ��ض ھ#% &�%ن ا���!#�و
 ،WCXا� V� ~© ا���ض�ة تw'�� رات%Yء إ%\J� ؛%`&%eت� ا�� 

 �Yح ا�G%ت ا��O �#Dy�Dا&� ا��yا�

:���%Nھ@ه ا�� Vو�  
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 ر|� ر}�أو/: .*(�% ا���mر �X�� )~���. هللا Y�	م)1935( )ر  
 
Gُ!ّ� ت��MN ا��Rآن ا����C ا�uD`�ر &%�D#%ر �V أ's ا�N��D%ت ا��Q%!Dة ا�I J � D�uD ا�qj%RC ا��
 ���%Nا�� syOأ V� �!ُG s& ،%ھ��xو sj%yNدات وا�%X!ة وا���R!ا� 
O VG�أ=�%م ا� V� آن�Rر ا��� VJ Tuت�

%D� �o!ھ@ا ا� 
O V�D MD �  g�" V� �G�!ا� 
O دة�RN� ة�G�J gا��' 
O �G�Hوا�� �O%~ا� k'و V� k& w�Dت
 �`#Dا��`� ھ@ا ا� V� أول kم هللا، وأ��" V� اد�Dن ا�%�& 
O ي�Q%RDه ا�%Hت�� k~�!ت %`Dأھ Vو� ،��MNا��

 ّ�D�MG kّ�h ؛�aأ ��MNه ت�ّM� �ّMG S kّهللا: "إ� kD=ه، �%ل ر�!& V� k!Xوت ��MNا�� 
O ى ھ@ا ا�� V� �o!�
"kRj%R=37و .���Cرع ا�%uص ا��o� اد�D� ��Mا�� �`Nا� V� V�DG %� وھ@ا ،  

�ق ahوا �j%R!�%" �#�!� ت%J�~�D& �R !�Dا� �Q%aآن و�Rا� �Q%R� ع�ت# �HG ر%#Dا� ��MN�� pX��Dوا�
�ت وا�!R�&%ت واD�'S%ع �%!Dحوا��Qوا�  ���J %`� 
و��xھ%، و'%ء ا��!T �eD& %`#J ��X ا�¹�o ا��

:]�@� �C~�Dذج ا�%D#ا� Vو� ،�Q%RD�%&  
1- :I�%!ت k��� ن%�& 
O ورد � �ُْ�Xَْ َR�ْا sَِ�ُ� ²َِْن َ�%َت أَْوOَأ sُ�ُ ٌ� إSَِّ َرُ��ٌل �َْ� kِِ Xَْ� Vْ�ِ mَْ aَ ا��ُّ َّDCَ�ُ %�ََو

 َG Vْ�ََو �ْ�ُِ&%َRJَْأ Iَ Jَ َVG�ِ"ِ% َّuا� ُ َ Yَْ�¥ً% َوَ��wِHَْي هللاَّ ، ذ"� أّن )144آل �DJان:( �ْ#�yَُG Vَْ َO ِk�َْXِRJَ Iَ Jَ gِْ َRَّ هللاَّ

 ا�ye�ع O �uXا� �j%M" s��XX`% ت�G�R ا���=�� &�X%ن أن ا�X�h%ء وا�� 
O ��Cُوا� �Gا� 
O �Q%RDا�" V�

"kR a م%bهللا و� V#M�38oR� V�XُG �MND�%O ، .ء%�X�hا sDu=�� ت�ة � ��J�ا� �وھ �Gه ا�@`� %G�RJ ا�  
2- :�DGا��� �Gا� kت#%و�� %� %`#�& 
َ% &XَRُِ�ٍل َ=VٍMَ َوأXَ� %َ`َ�َX�ََْ%تً% � و�Q%R� V� ا��Rآن ا�� XَRَ�َOَّ َ`َ% َر&ُّ̀

َب َوَ'َ� Jِْ#َ�ھَ% ِرْز�ً% �َ%َل G�ْ�َ%َGَُ� أIَّ�َ �َِ[ ھََ@ا �َ%�mَْ ھَُ� Mَ=َ Vْ�ِ#ً% َوَ"Nَّ َ`َ% َزَ"Dََّ "ُ %َّG�ِ% َدJَ sَaَ َْ�`َ% َزَ"G�َِّ% اCْDِ�َْ�ا
َ Gَْ�ُزُق uََG Vْ�َ%ُء &َِ�ْ�ِ� ِ=Mَ%بٍ  ِ إِنَّ هللاَّ ، XO!��% ذ"� �% ��mR ا�k 'h  �oR؛ وھ� )37آل �DJان:( �Jِْ#ِ� هللاَّ

 �DC� ة�X� �G�Rذ"� ت %D n�� G@ا���%ب ا� sأھ �`XY {=ود g!u& %Q%a ه�هللا و'!  syO ا=���وا V
 �Q%R� V� ولhا �oRDن أّن "ا�%�X& أردف ،�u& k�h �DC� ة�X� أ���وا VG@ا� V�"�uDا� �`XYو ،s�jا��إ

ة ا��nھ��ا��=
 ھ� �-Z % %-. ة��RJاء، وwHوا� W!Xة ا���RJ �G�R=�ا���، وت�ا� ���M� %` j%M� وأھ� ،
  � ا�Q%RD�.، وھ@ا �V أھ39ا��=
 وا�X�h%ء"


 RN�G%ن "�ھI J %D &�%ن �oR� ا���=�� و�% �w �M� V� kRC G%ت ا�#X�ة، ود=} �%nول وا�hل ا%nD�%O
�ل ا��&� a V� ]ى، وذ��Xا�� VG�ا� �Q%R� V� �!G kMN#& �ع، وھ�uوح ا��� �N�%eDات ا��J�ت وا�%`Xuا�

x I J ،
 " �oRD& وج�eوا� �� �oNا�� 
�%!Dا� pD'ت و%Gا� V�&و 
j%R��Sأو ا 
 � Cا�� �`#Dھ% �ار ا���x
 �\Xت�Dا� �oRق ا�%�� 
O k#�& وإن �oRDم. وھ@ا ا�%�=hت ا%Gآ ��x 
O �Q%a ،�G��MNت ا��%ooeا�� V�
�=�� ا��Rآن ��s ز�%ن و��%ن Q V�Xوت V���#Dوا� V�#J%\ا� V� اردات�ا� s" I J د� � © oأ�`% ت Sإ %`&

  وھ@ا �V أو'k ا�HJ%ز "@�[.
 اkn^قوت!�ض �DC� ر�Y� ر~%  -3,�-�� ���N  �Q%R� V� ©�%oا� sD!أن: "ا� �X�Jا W�=

�ح �% أMO�ه ا��uX؛ و�O sa�G`% اDJh%ل ا��C�%o وا�!X%دات Q� ة؛��n" ر�� 
O و�� ت��ر s�&!�n ا��
 � Qو ،VG�ا��ا� �ّX" �uXح ا��Q 
O �Kأ V� %`� %D& ،هللا 
"�ام ا��=� وإو�%�j أDJ%ل ا��X ا��
 ت�~


 آG%ت ��رة ا���اء وا�h!%م "O �!�%Hا� %G%Q�ا� k��Qأ Vو� ،I�%40ا��� 
�ق وا�sj%yN ا��ahا Vو�،
 
O %رھ%yD� sjا��ذا VJ آن�Rا� 
`� s J %D" ،%ھ��xر و%nGس وا��N#ا� gG@`�� �Xoر~% ا� ��Yھ% ر�oّ�

  ��ا~��n" pة.

 ت��MNه I J اhدب ا���&�ي، O w"ر kأ� W�= ،ي�Q%RDه ا�%HتSا 
O �G�G�Hر ا����hا V� وھ@ا
 �RO ،s'و wJ I��Dا� VJ �`Nاب ا��أ& V� ��bJ ب%& k�h ،ة�n�& ��"w��%& q !�G %� s"و ،
��ahدب اhوا



وي - ��T%ة RS 	��دة Z د/ �(��دة    
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��%ق ا�G%ت ا��D!�دة، وا�#�D��J ا� V�& �&��%& ،%`#� ��oRن ا��%�& V� V�Dت �ت%�%�� 
O p�~ا�D ،�N �e
 �N�%e� Iان، �#`% إ��D!ال وا���hوا ، N�hا 
O د%MO V� pD�HDد وا��Nا� I J %ھ�Kر أ�ظ` ]�@� 
Jوا��ا

 ا�\��% �V ھ@ه #G�ا� �G�Hا�� I J %C~ه وا�Kر، وھ@ا �% "%ن أ%Kآ V� k� J gت��G %و� ،T�#Cع ا��uا�

  .��MNا�� 
O �G�Q%RDة ا��b#ا�  

 آ�G ا�w"%ةوورد  -4O ذ�[ �% ذ"�ه V� ،دات%X!�%& �R !�Dت ا�%Gا� {!& ��oRر ت%#Dا� ��MNت 
O، 

� ُD�ْةَ َوا%"َ َّwا� Iَةَ َوآت�َ َّoْ�ِ�ِب... َوأَ�َ%َم ا�Dَ�ِْ�ِق َواuْDَ�ْا sََXِ� �ْ�َُھ�ا ُوُ'�ُّ��أَْن تَُ َّ�ِX�ِْھْ� إَِذا �َْ�َ  ا�ِْ̀ �Oُ�َن &َِ!
 ِ�ِ&% َّoھَُ�وا َوا�%Jَ...ِء%�َْ�َX�ْا 
ِO VَG� ):ة�RX177 ا�( k&%�" 
O �"@G �� I�%!²ن هللا تO" :k��� 
O ء%' W�= ،

 �Gآ k"ن، وت�%DGا� �Gآ k��"ة و%"wإت�%ن ا� �ه، وھ�oRو� VG�روح ا� �ذ"� �% ھ %Dّب، وإ�%o#ل وا��Cا�
  .41ا�#N%ق وا���Nاّن"

و�k�N، "�ن ا�w"%ة ر"V� V أر"%ن ا��VG وھ
  V�& �RO ر=kD هللا ت�oR� ھ@ه ا�DG�%& %`\&�& �G%ن
 ��MNت T�%eG �� ]ذ� s" 
O �وھ ،
�V اh=�%م ا���J�u ا�!�X� ،�� D#% ~�ورة اn��S%ل ���³ ا��`
�ھ��اء � ،V�D MDم ا��D!� %XG�Rوت %D`Oو %\M& زاده %Dه، وإ��Jا�� Sو ��MNل ا���Qأ VJ ج�a Sو V���R�Dا�

.�`#Gد Iو&� إ�hوا k&   
5-  
O و'%ء��Z��!�/ا 
 �!#� I��k ت!%�I ا��-�,O ا ِ~َ�اًرا � :�% ذ"�ه�ًHِMْ�َ وا@ُeََّات VَG@ََِّوا�

َ َوَرُ���sُXَْ� Vْ�ِ ُkَ َو�VُNِ Cَْ�ََّ إِنْ  ُ وَ  أََرْد�َ% إSَِّ اIَ#MْCُ�ْ َوُ"Nًْ�ا َوتVَ�َْ& %ًRG�ِNَْ اVَ�ِ#�ِ�ْDُ�ْ َوإِْرQَ%ًدا �VْDَِ َ=%َرَب هللاَّ هللاَّ
ُْ� �ََ�%ِذ&ُ�نَ  
 �HM� )107ا���&�:( �uَْG`َُ� إِ�َّ̀O %!�D' ن� oُG ا��²ّ`� "%�O ،]�%#ھ V�#��Dا� V�& qG�Nوا�� ،

 ��n؛ و�@�[ "%ن ت��D ا�� pD'و ،T�µا��!%رف وا�� V� k�O %� ��J%D�'Sم ا��
 ذ�[ �Q%R� V� ا�Oء، "و%X�
�Q%RD� %�O%#� �J%DHا� qG�Nوت �'%MDم" ا���  . 42ا�

 V� �`bG %� �وھ ،VG�ا� ����DY I J ��S� � �Gا� �oRم و���RO� ر&� ر=kD هللا &�Q%R� V� ا�
 Vة، و�%�Cا� 
=%#� �O%" I J  �!#���ل ا�#�bة ا�WX� ،�G�Q%RD ا��=�ة وت�ا&� ا�To وا�Xn%ت، ا�@ي a

O �Q%a ا�!�و �N�%eوو=�ت`�، و� V�D MDا� TQ ل�ف =%N��Sره ا%Kتآ%N e� V� %`�!Xو�% ت � =�Dت [ ا� 
 

 "s =%ل.O �D�M� �وھ ،������د ا�X � ر%D!��Sا  

6-  ��MNا�� g�" %ھ�R�Nن ت%!� V� %~ر ��Yذ"�ه ر %D�O ة�ّHوا� wّ�Dا�� �C G ر%#Dا� ��MN�� pX��Dوا�
 k~�!ت �#J ]ھ%؛ وذ���xح ا����"و^,
�م ھ� ا��-�, ا���VG ا����، ، =�W �%ل: "وا�qC أّن ا�

 Iا�#%س إ� �Gي ھ�ا�uXع ا�%D�'Sا 
O ��=�Qه ا��Q%R� V� kوأ�...�MHا��وح وا� ©�%o� V�& p�%Hا�

 ھ@ا O آن�Rص ا��oاء، و��RNء، وذ�� ا�%�#xhط��%ن ا �ّY ا�#%س 
N���� ل؛%Dأ�� ا� 
O syNا�!�ل وا�

�ح"Qا� 
O ى�oRا� �G%ا�� 

 ھ� ، �RG �MND�%Oر أّن �Q%R� V� ا43ھ�%Dا� k#و� 
J%D�'Sح ا�Q�
 ،pGز�ا�� 
O ا�!�ا��   J%م �Q%R� V� ا��pG�u. وا��ل �-�

 ����Duة ا��b#ا� Iإ� ،��MNا�� 
O 
ooeا�� �`#Dوا� ،��¥GwHة ا���b#ا� V� ج�a �� ]�@& �وھ
!G�uن روح ا�%�X� 
J%D�'Sوا ،
jه ا�`�ا�oRو� 
 D!ا� 
J�uا� ��Cا� V�& pDHO ،�� �%ا�وا��� � �#Dy�D

 V�"%MDاء وا��RN�%& ء%#�JSره "@�[، ا%Kآ Vو� ��MNا�� 
O �RO �=ه وا%Hات I J ة�o�RDص ا��o#ا� T a
�ل �#N@ ا=��%'%ت`� ���� ��G"�ا �x� �~�Jاءات اJh�اء &%O 
���وا�N¥%ت ا��uD`D، و~To � �`D ا�

        .�Gد%Dا�  
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  م)1940( )ر	�Y هللا .���~( &���r: .*(�% ����� ا�!��S RS/ %�Nد �
 kھ%Hه &%تwّ�D�� ؛%Q�oa �jاwHا� 
Oو %��DJ 

 ا���Dب ا�!�&O � � ' ��%�D& ��MNھ@ا ا�� 
b= �R�
  �%H� 
O  Gد%& V&ى، وذ"� ا�aدر أ%o� VJ �yO ،اره��
 ا�@ي ا��Dّ�ه �V آG%ت ا��Rآن وأ=�Qا�


 أ��ار O qD!ا�� I J T���G آن�Rا� �`Oا��@"��: "وQ%RD� �#�XDا� �ّ# ُّMوح ا��� kRNوا�� ،
� ا��X%ن ا�!�&
 V#Mا� ] �� Tu" V� �Gر%X�aSم ا�ا�!  kH�#ت %� ���#V هللا، ودرا 
O sوا���� k~ا�xh �=ر%uآن ا��Rا�
�V� k �X ت�زع ا�D@اھg وا�!�Xo%ت  
O Tو� %D& ،آن�R � �����وXj%HJ`%، و�� �� �MC#G ت�%ر ا�N`�م ا�

S ،��Xھ@Dف ا�%u�"ا Iإ� 
�����`I &`% ا��h إ�Tu" I أ��ار ا�\�X!� و��#��%ت ا���ن، و�qXM ا�!sR ا�
"�o!ھ@ا ا� �a%N� 
، وا�No�D© �`@ا ا��D G ��MN  ا�#�bة ا�D�O �G�Q%RD% 44ھ@ه ا�!gj%H ا�! ��D ا��
 ھ

�%oD � رة%Yد، وا��oRDوا� ،�oRظ ا�%N�h k�%D!���ل اa V� ،ن%�Xا� V� k�O ھ%،'%ء��xو ��%NDوا� ،© 
  و�V اI J � n�h ذ�[:

1-  V� ا���� ا������% ذ"�ه ,�-� I�%!ت k��� ��MNت 
O: � 

 أَْن أ�Dَ!ِْ� �َ�ُYَََْ[ ا�َّ�ِِ#Jَْربِّ أَْوِز
%َXJِ 
ِO ]َِ�Dَ=ْ�َِ& 
ِ# ْaِتَْ�َ~%هُ َوأَْد %Cًِ�%Qَ sَDَJََْوا�َِ�يَّ َوأَْن أ Iَ Jََو َّ
َ Jَ mَDْ!َ�َْأ َV�Cِِ�% َّoِدَك ا�� ):sD#19ا�( ،

و&!� &�%ن �!#I ا�!sD ا�o%�© أو~© �oR�ده، �%ل ر=kD هللا ت!%�h" :Iن ا�!sD ا�k#J I~�G ©�%o هللا، 
"©�%oا� sD!�%& د�oR� هللا I~أن ر ��N�� ؛TQ�ذ"� ا� %D45وإ�.  

2- I�%!ت k��� 
O %D" ة��n" p~ا�� 
O ©�%oDذ"� ا� Iت\�ق إ� %D" :� َو�َ%َل �َْ� َ ُْ� إِنَّ هللاَّ ُّ̀�ِXَ� �ُْ`َ�

 �Yح �!#I ا��X& �G%ن ا�oRD�د: =�W �%ل: "�K إن)247ا��RXة:( �&ََ!Wَ �َُ�ْ� َط%�ُ�َت َ� ًِ�%O ن%!��  ، RO� ا

-] Dة ا����%؛  -ا�%�Cا� 
O �`C�%o� �NC� ،�uXأو~%ع ا� V� ة�D�M� %`��ِإ �#�MG 
�� ت��ن اQh�ل ا��
G�u& ً%� � ن���O ،%���ا� 
O د%X!ا� ©�%o� �N= k�O %D& هللا؛ 
%ً، و�� ت��ن ت [ اQh�ل �D�M�ة �V و=

 ©�%o� �N= 

 ا�ahى، ��O�ن � [ �X�ة"، V&%O &%دQ%R� V� Vّ�&  G� ا��=Oو %`�O �`دت%!� s�oCوت
�!%دت
 ا����% وا��aة. q�RC�� د%X!ا�  

%oDا� g ' 
O د�oRDأن ا� Vو��hا V��%nDا� V� �C ة، و��aا��ار ا� �Q%R� ة%Jا�� ،��%NDا� pOود ©�
 V�N �Dر ا�%bهللا، أ� kD=ر  Gد%& V&ا k'ھ%، و�� و��u& ام��Mوت ،s'و wJ I��Dا� I~�& g H�Mت 
وا��
إ�o� I� ا�u%رع ا�V� ���C تS %� pG�u ت�ر"RJ k��C�%oD� �``� ا������G وا�ahو�G، إ�g�%' I أa�ه 

bC � %� �ص، وھ�o#اھ� ا��b& k#J ا�!�ول gHG S %� �وح، وھ�uDا� ±# � k`�'�ه وت��X!ت 
O %� ' k
��k، وھ� ��C o " �� ت�NC ا��g�%' V� VG ا��'�د." 
O V�!�� k " �ا " �%، وھ�oR� T�%eG �� إن  

3- :I�%!ت k��� ��MNد ت�o& �وھ s�
 � و&�V ا�oRD�د �V إ�wال ا���g وإر�%ل ا��ِO %Dَِ& �َُ Jََْر&ُُّ�ْ� أ
ا&Nxَ Vَ�ُِ�ًرا �ُ�ْ� إِْن تَُ���ُ�ا kَّ�ِ²َO Vَ�Cِِ�%Qَُ َ"%َن �³َِْوَِّ�ُNُ�� ):اء��
ء �kJ�Y %D هللا ت!%�I )25ا�Y V� %DO ،

 k#J هللا I`� ء
Y V� %ح، و��o�%&  N#ا� I J p'را �وھ ّSن إ%M=وا�!�ل وا� ��eوا� qCا� V� د%X! �
�j%J �وھ Sّإ � bوا� �uوا� sط%Xا� V� " :هللا kD=د، �%ل ر%MN�%& %`� J��r�)r
أ�bJ  ھ� #!���d ا�m*� ا

"pjا�uع ا��Yو ،s�  .46ا�oRD�د �V إ�wال ا���g، وإر�%ل ا��
 s!HO 
J�uا� ±# � 
J�~�Dا� s�%ة ا�� �� وا����b#ا� :�&%y" %#ي ھ�Q%RDا� kNظ���O) kD=ر

�ح ا�#N  ُ��ا�ROً ) هللاQإ 
Q%R� �bJh� ا�X� qRC�� ،�!G�u�أ  ا��C oD ا�N�MD%دة �V ا�#±، وھ
.%`=�o& ف�e��Sا  
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 ا�!X%دات،  ا��%مو��b� Vة  -4O �"ذ %D n� ،%ھ�jا�N& م%�=hا s� !�& q !�G %� �G�Q%RDا�  Gد%& V&ا

 ا�!X%دة ا�@ي �G�ن �o�ه إ�K I�اب ا��aة، و�% J�اه �pO%#� V ت [ ا�!X%دة � C�ظ O s�%!هللا: "ا� kD=ل ر%�

J k�"pG�uا�� 
O ة�X�!� ��J�Y �C o� kإ� W�= V� %`� pXا�� s�X� I 47 :I�%!ت k��� 
O s� !ا�� Vّ�& �K ،
��`� pO%#� وا�`u��� ):�C28ا�( IoCت S WGد%=hت وا%Gا� 
O %ھ�jا�N& �  !Dا� ��J�uم ا�%�=hوا" ،


 ا�Cّ�: و�pO%#� V ا��C ا��C"� اo��S%د��e� �G ت [ ا�RX%ع و��C o أھ `%، وwxارة O %`#ة و��n"
�ة وا�oR%ص�DJ48ا�`%" o�%" ى�aأ p~ا�� 
O %`  !& م%�=h49، ور&� ا.  

ت��ن ا��C oD ا�N�MD%دة �V ا�#± ��ا�RO �� �%ت ا��VG  و� �C ھ#% ا���ظ�T ا�Q%RD�ي �y%&�: أن
 �RO ،ه�#J 
C oDا� ��MNا�� Tu�MG  Gد%& V&ا��%م ا q� !ت 
O ظ�%#�%O ،ل%!Ohا kت�ول إ�� %� Iإ� �b#�%&

 �Sµت O �b#ة ا��J%� Tظ�G ]�@& �وھ ،%G�أو د�� %�#Gد �Xت��Dا� �!N#Dا� I J ل�DC� s� !أن ا�� Iإ� kّX�

%!Ohا،%J�Y د�oR� �X�!� ل  %`�h ،��J�uص ا��o#ح ا��Yو ��MNت 
O Tظ�G %� �n"أ V� ة�J%Rوھ@ه ا�
.VG�ت ا�%� �� �ROا�� %J�Y ة�X�!� �C o� 
  �!��Xة J�Y%، و�#`% رpO ا��Cج وا��RuD و' g ا�����M، وھ

 �Dاد �� V��k وأورد تJ mC#�ان إ�I �%ذا ت��ن ا�`�ا�G؟ ���G%x V�X`% و�oR�دھ% �D% تَ!�َّض � -5
:I�%!اھُ�ْ � ت�َRَْاْھ�ََ�ْوا َزاَدھُْ� ھًُ�ى َوآتَ%ھُْ� ت VَG@ََِّوا�� ):�DC�17( ،kMN� 
O ±euون ا��Y Iر إ�%Yأ %��!& ،

 V�&و k#�& %D�Oو ،kا���' V�&و ،k��& 
Oو ،k&أ�%ر V�&و k#�& %D�Oو ،k�#& V�&و k#�& %D�Oو ،k أھ V�&و k#�& %D�Oو
 ���J k& k\&ت� V� kD=ل ر%� ،%`#�& %D�O ��hون ا�Yت و%J%DHون ا��Yو ،%`C�%oة و�%�Cت ا�%��J V�


 ا��C%ة، تM [ وMG%ر J �`%؛ � X �غ إ�I ا��%G%ت ا�oRD�دة �#`% O وط�ق sX�هللا ت!%�s" ":I ھ@ه ا��uون 
��� و�� sX� m�%" ،ن%M=ل وإ�Jو �D�=و � !& m� ��ح ا��Nد وا�DHD�ع؛ و" `% إن Q k& %D� ّSة، وإ%H

"I�%!هللا ت V� q�O�د وت%Yإر Iإ� %`�O �X!ج ا�%�C�O ،ك��sX ھ m�%"50.  
� �ك ھ@ه ا��& sXM�q�O هللا  V�& pDHا� qG�\& ،I#!Dھ@ا ا� I J kR� !ت 
O  Gد%& V&ا��%م ا kX� �RO

  وھ�اk�G ا��
 تqRC ا�oRD�د وھ� ا�#H%ة.
6-  %DGد أ%X!ا� ©�%oD& آن اھ���Rأن ا� Iر إ�%Yأ V�D MDع ا�%D�'%& q !�G %� ]ذ� 
O �"م، وذ%Dاھ�

:I�%!ت k��� Iت\�ق إ� %��#J ،��%!ا� ©�%oD � � Iَ Jَ ُk!َ�َ ا�َوإَِذا َ"%�ُ ِkِ���ِ َوَرُ إDََّ�ِ% اDُ�ْْ�ِ�#ُ�َن ا�َِّ@VَG آَ�#ُ�ا &ِ%½َّ
 VَG@َِّهُ إِنَّ ا��َ�ِْذ�ُ�MَْG Iَّ�=َ ا�ُXَھ@َْG �َْ� pٍ�ِ%'َ �ٍ�ََْك أ�َ�َْذ�ُ��ِ َوَرُ���²َO kَِِِذا اْ �MَْGَ�ِْذ�ُ��ََ[ أُو�َ¥َِ[ ا�َِّ@G VَGُْ�ِ�#ُ�َن &ِ%½َّ

ِْ̀� Oَ�َْذْن �mَ¥ْY VْDَ �ْ#`ُْ� واْ��N�َْْ� �َ`ُْ� هللا ِ�ْ�Yَ {ِ!َْXِ�� ):ر�62ا�#(.  
ان &�ون ا��¥@ و~© ا&V &%دG  أ�D�" :k% "%ن اD�'S%ع �Yع � �C oD، وا�@ھ%بأ	�dم أوتJ mC#�ان 

 ��%J م%�=hة ا�D�M� �Gم ا�%�=�O ،ة�MNDوا� �C oDن &�وام ا�%Djدا �G�Cوا�� ��Jو�uD�%O ة؛�MND � م�=

 "G %� s!�ض �V ا'�D%ع O ،�`�O �`#� V���RDو�%دت`� ا� �`�Djأ p� ،ن%�� s"ز�%ن و s" 
O ،V�D MD �


 تJ ©�%o�51%م"O ��%NDوا� ©�%oDا� g ' ة�J%R& �XJ �K ، ت%�y�RD& ن�D MDا� {`#G %Dد: "إ�%Yوإر k�'�
إDG%�`� &%½ ور���k إذا "%�m �`� ��ة، وإ�D% ت��ن �`� ��ة إذا "%ن �`� '�Db#� �J%D ت��N وت�&� وت�u%ور 

 ھ@ه O ؛ و�`@ا ��ن هللا�DGwJو ��O VJ sD!ا� 
O ة��%M�� ،ة�yDا� pO�و� �C oDا� g H� {`#زر وتµوت�

%½ ور���k، وا�VJ WG�C ا��J%DH و�% D�'S%& q !�G%ع، Y��O��% ھ@ا إ�a I\� أ�� ا�V�& �G ا�DG%ن &
اD�'S%ع و�k�%b، و�wوم ا��Cص وا�S sQ�" ،k� J �bO%CDزم � �R%م &�y�RD%ت ا�DG%ن و=DJ �N�د 

�م"�  .52ا�
  



    .�ظ�0 ا/.��ه ا��-�,ي #" ا�!*(�% وأ&%ه #" ا�!�
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 pD' �RO)هللا kD=ا�!%ّ�� �³ّ��، &²&!%دھ )ر �C oDا� g 'و �Dَّb#Dا� �J%DHا� V�& ر�yا� VJ %
وا��!�ض � oe��%ت &R�ر ا���%ن، وھ� ��C o " �� ت�NC ا��g�%' V� VG ا��'�د. وs'h تq�RC ھ@ه 
 �G�Rت 
�ل �% �� qX�J% آV� �a ا��C oD، وھa V� V�XO ،� Q�Dا� sXMا� �O%" ط�ق V� �& S �C oDا�

.�Gد�Nا� I J ��J%DHا� �C oDا�  
D' %yGأ  Gد%& V&ا ��MN�� gMCG %Dو� %D� �ي؛ وھ�Q%RDا� k'�وا�� 
J�~�Dا� ��MNا�� V�& k!

 %Q�oa pD�HDد وا��N � ��jا�`�ا �C oDا� q�RCت I J %ھ�O%bوت %`#�& %D�O ھ�%#Dھ@ه ا� s�%ت� I J ل�G

 ا�pD�HD وھ� �D% تk�#X ا��C"%ت Jو � R� 
O ��Xھ% ا���Kأ V�XG %D� وھ@ا ،V�D MDا� ��%!� ���R� m�%" %`وأ�

 ��=�Qح ا��Qوم ا��G V� s" k& �Y��MG %D� �'�`%ت`%، وھ�ء ت�~ I J ��hء ا%XJ�& ض�ا�#` mو=%و�
  .%yGم أ�ا�� �G�Hوا��  

  م)1998( )ر	�Y هللا .���~( &���s: .*(�% ا��V%اوي
 sDJ ،WG�Cا� �o!ا� 
O �Gآن ا����Rا� 

 ا�u!�اوي ا��oDي �V أ�MN� �`Yي �!%����� �DC�

� �ب �J kD`NG �MX%�� ا�#%س ��#V� kّ ا��Q�ل Oh`%م ��X" �CG�Yة �I J V ت��MN ا��Rآن  �& �Gا���
 �Q%RDا� Tظ��ت I J k�%D�Yا ��%�Dه ا�@`& IbCG ��MNھ@ا ا�� s!' %� s!و� ،
���
 ا�!%�� ا�O V�D MDا�

`#J �XJ 
��ار ا��
 '%ءت &`% ا�G%ت، وا��hت وا%G%د وا��%!&hو&�%ن ا ،
�%!Dا� k�'�ت 
ON��& % �N �e� ظ%
 %���aھ%، وا��xق و�ahح وا�Qا� �oR=�� و��ا�� �oR� Iر &@�[ إ�%Y�O ،k�O ق ا�@ي ت�د%�Mا� gM=

.I�%!هللا ت kD=اوي ر�!uا� ��MN�� ي�Q%RDه ا�%HتSا V�Xت 
  'V� � D ا�#D%ذج ا��

 ت��MN ا�u!�اوي -1O ©~ر وا�y= k� ة�MNDودرء ا� �C oDا� g ' ة�J%� ل%D!��
 ��ا~ اO p

:I�%!ت k��� ��MNت 
O ة، �#`% �% '%ء��n" � َل%َ� ِ % أََ= َّ IMَ�Jِ ِ�ْ#`ُُ� اNْ�ُ�َْ� �َ%َل Vْ�َ أoَ�َْ%ِري إIَ�ِ هللاَّ َّDَ َO
ِ َواDُِ Mْ�ُ %َّ�َ�ِ& �َْ`Yْ�نَ  ِ آَ�#َّ% &ِ%½َّ �م ، O!#��% أJ V J)52ل �DJان:(آ �اCَ�َْ�اِرGُّ�َن �VُCَْ أoَ�َْ%ُر هللاَّMا� k� J IM�

 Iة إ��MN� V� ً%�
، "إ�G k! � أ�k �� '%ء &��%�� �V هللا؛ ���eج أ�%�Xوا� � bر ا�%oو'� أ� qCا� �`#�
�َ%َل Vْ�َ أ�o%ري إ�C o� � Iَ�ِ. وJ#��% أ=  �#`� ا���N، أراد أن G#��ب '�J%D ��!�#�ه I J أ�� ا��J�ة،

، u�%O!�اوي Vّ�XG ا�V� �oRD إر�%ل �C53%ج إ�I ت��Cy"، إن ا��J�ة ت�C%ج إ�I �!�"�، وا�D!�"� ت�هللا
.s�  ا��

2- ":I�%!ت k��R" ة��n" ت%Gن آ%�& 
O %yGت أ%G%ا�� © \oD& �XJو� sْD!ْ� َO ِkِّ&َء َرµَRِ� ْا�'ُ�َْG َن%"َ VDََO
%Cً�%Qُ ً�DJَ� ):T`ھ@ه )110ا�� Vاء، و�wHا� 
O �`� هللا %`D�ا��%G%ت ، O%�#%س D!G �ن ا�G%�� ��e%ت ر

 k`'و Iإ� �b#وا� I�%!ء هللا ت%R� 
ا�H#� و�!�V�� ،%`D ھ@ه ا��G تُ�ّ~© �#% �G%x أَْ�V� ID ا�H#� و�!�D`%، ھ
 :I�%!ت k��RO ،�Gا���� ِkِّ&َء َرµَRِ� ْا�'ُ�َْG� ):T`110ا��( ،I�%!رك وت%Xت �!#Dا� Iإ� �D!#ا� VJ �b#ف ا��oت ،


 ا��aة: O kjاw' د َّ�H�ُ S k&ء ر%R� أراد VDO� ً%Cِ�%Qَ ً�DَJَ sْDَ!َْ� َْO� ) :T`110ا��( � ��، O`@ه ھ
 ا��
  .54إ�R� I%ء هللا"

3- :I�%!ت k��� 
O k#�& %� ،��MNھ@ا ا�� 
O ت%Gا� ��oRت Vا َوَ�% َ"%َن ا�#َّ%ُس إِ � و��ُNَ َ�aْ%َO ًَواِ=َ�ة ً� Sَّ أُ�َّ

 &َْ�#َ`ُْ� Nِ َ�eَْG kِ�ِO %Dَ�ِOُ�نَ َyُِRَ� ]َِّ&َر Vْ�ِ mَْRَX�َ ٌ�Dَِ "َ Sَ�َْان:( �َو��DJ ا�#%س؛ )19آل T �aا kّذ"� أ� W�= ؛

��#X%ط Sل ا�Rھ@ا ا� sn� ا��%� VG@ا� VM=أ �� Vو�� ،�Nا�� I J sظ V� �`#و� Vآ� V� �`#� "نhVM=و 
ا�VJ �`N هللا ��'�وا أن �oR�د ا��G ا��
 �o& VC�د a�اط��% J#`% ا�ن إ�D% ھ�: �% "%ن ا�#%س إS أ�� 
�ف وG!��وھ� إ�I اSتN%ق J I J`� ا�DG%ن اhول eا� VJ ھ��'�e�� ؛V��X#هللا ا� W!XO ا؛�N �a%O وا=�ة

 
O sQhن اh ؛I�%!وت k�%CX� qCا� ��&�&�& k�O وا�`Y ا�@ي"�Nا�� S ن%DGا� �ھ ���MDاوي 55ا��!u�%O .
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�ف ا�@ي =�ث �aSة"، وھ�@ا ��ى أن ا�RXرة ا��� 
O ء%' %D& ]ذ� I J ل���&�V ا�oRD�د �V ا��G، وا

 ا��a�Dة O ة�RXا� �Gآ 
O ا�#%س '%ء V�&� ََوأ VَGَوُ�#ِ@ِر VَG�ِ ِّuَX�ُ V��X#هللا ا� Wَ!ََXَO ًَواِ=َ�ة ً� َل �wَ َ"%َن ا�#%س أُ�َّ

 ِk�ِO ا�N �aا %Dَ�ِO ا�#%س Vَ�َْ& �َ�ُCَْ�ِ� qC�%& ة:( �َ�َ!`ُُ� ا���%ب�RX213ا�( 
O �Gھ@ه ا� 
O ف��aSء ا%' %D#�& ،
 q�%eا� �#J أ�%س V� Iَھ#%ك أ�%س أْو�  � O ،ن%DGا� I J ا أ�� وا=�ة�أن ا�#%س "%� I J sوھ@ا د�� ،���RDا�

�s ا����h s%س  �k�%CX وت!%�I، و�� J V�G�ل هللا�Gو ،�Nا�� I J رھ��أ� 
O V�\Xe�� ً%�����ك أ�%
��اء" ½ �XM#�%& س%#�%O ؛�Gا�`�%& VG�a56آ.  

�� ر&� &�Q%R� V� ) ر=kD هللا(n�h%O � ا��R&%M وإن ت#�� mJ�~�J%ت`%، ²Oن ا��u¬ ا�u!�اوي 
�م و�Q%R� ا�G%ت ا��DY I J ��S� � ،�� �oN���� ا���C � VG%ة ا����� V��G وا�ahو�G، وھ� �% bG`� �ا�

 �O%" V�& �&ا�� �Kأ %`��a V� %C~�� ،W!Xا� Iإ� q eا� V� ،�G�&وا��� �G�R!ا� �G�Q%RDة ا��b#ل ا��a

 ا�q e وا�#b%م واD�'S%ع O هللا V#� V� %`ة، وأ�%�Cا� 
=%#� �O%" I J  �!#����y�R%ت ا�DG%ن، ا�@ي 

s� Rا� 
�%!Dا� V� �ي، وھ�uXا�  ،��hر ا���
 "�g ا����MN و��xھ%، وhن ا��Rآن ا����G دO %دھ�و'
.��hل ا%= k& © oوت ،�J�Xا� pDRGا�! �، و �NCG ا�G�Hه ت��MNت 
O �G�Hا�� V� �&S ن%" ،�!G�uو�#`%ج ا�  

 ��O ،k��DYب هللا و%�" ��=�o� ز�%ن وآن و��%ن؛ s" 
O ن��G ب هللا وت�&�ه%�" V� ط%X#��S%O
اh=�ال وا�G%yR% وت\�أ �H�M�ات، ت�'I J g ا��MND أن G�ا"g ذ�[ ��V�X ھ�ي ا��Rآن وط�ق ت���� 

.kت%H�%!�  
��.�k  

:%`Dأھ �j%�#ا� V� � D' VJ ��
 ا����MN، أ��Nت ھ@ه ا��راO �Q%RDا� Tظ��ع ت�~�� 
O WCXل ا��a V�  
- ،��MNا�� 
O �G�Hا�� V� %J�� �!G ��MNا�� 
O ي�Q%RDه ا�%HتSول أن اw� mX=%Q �Q%RDأن ا� �xر 


 ا�!�o ا�WG�C، "�ن ت\R�X%تk ��ي O �`وده ظ�= T �eD& ��MNا�� 
O ه%Hت%" kNظ��أن ت Sإ ،pG�uا��
.��b#ا�� I J q�X\ا�� qXM& m�%" �`�RGط� I J %#j%D J  

���، اتDH� I J %`�%N�V� �J ا�h�ر تُ!� ~�ا&�  -%Nھ@ه ا�� V� ذج%D� ق%\#���ل اa V� V�Xا�ت 
O �G�H�
 �o!روح ا� p� g�%#�G %� م�RG %Dوإ� ��MNل ا���Q�&  DG S د�oRDا� �G�Hي؛ وا���Q%RDه ا�%HتSذ ا%N�²&
��� واتH%ھ%ت`% � �Q�ل إ�Q%R� I� ا�#± %Nاع ا���أ� s" ء%J���دون ا�MD%س &%�#± ا��Rآ�
، &RG s�م &%



 ا.���O.  S�)�T ا��Rآ�O �G�Hت s" ر أن�o�ُG S I�= دا، وت؛%yوت %Oا�Cورة ا��y�%& 
#!G VG�� ©�~�
.pا�� � k�X"ا�م ��Jو ،��MNد ا���D' وى%Jد 
N#G ،��MNا�� 
O �G�Hم ا���`N� أن  

-  
O %`� �`Nظ��ت ]�@� �`uGھ%، و��MNآن وت�Rت ا�%Gآ 

 &�%ن �!%�O �G�Q%R� ات�b� ون�MNDا� �b�

 وا���&�ي وا���O p�D' ،��"wوع ا�G�u!�، وأ�`% S تGµ& ±�e%ت اh=�%م، ��ahدب اhا sDuو��#`% ت

 V� �G�Hا�� k'ز و�XG %#وھ �G�#!Dأو ا� �Gد%D؛ ا����%Mا�� gا��Hا� �O%" 
O ،ان�D!وا� pD�HDد وا��Nا� V�
��� ا��Q%!Dة &s�u وا�T �eD& p تD�MR%ت`%. %Nا�� 
O �Q%RDر ا��y= W�=  


 ا����MN، أ"gM ا -O ي�Q%RDه ا�%HتSا Tظ��ت k'و V� mXKد، وأ�DHا� k#J INو� �G��= 
�#± ا��Rآ�

 ا����MN أ��G %yGس O �G�Q%RD'`� ا��إن إھ�ار ا� �K ،ز�%ن و��%ن s�� �Gآن ا����Rا� ��=�Q �aآ

.k�O ��j%R��Sوا s�oNا�� 
O اق����Sوا ،��¥GwHة ا���b#ا�  

 �H%ل ا��S�اء، &�َّ  -O %`ت�XKو �G��MNذج ا��%D#ق ھ@ه ا�%\#��V أول �oR� وھ� �oR� ا��Rآن ذاتk وھ� ا

 ��J%DHوا� �Gد�Nال ا��=hح ا�Q I J واw"ة وت�%� `%، و�� ر%�Cا� 
=%#� �O%�� k��DJو k����DY
 �Q%RDھ@ه ا� VJ ��X!ا���، و'%ء ا���D!وا� ���S ،��Cت وا�%G%د، وا���oRDوا� �oR�%" ؛�N �e� 
و�!%�



    .�ظ�0 ا/.��ه ا��-�,ي #" ا�!*(�% وأ&%ه #" ا�!�
 

  

��	
  361                                                                                                                    ا���ء 

 وا�oD%�© وا��! �s...إ�¬، �p ا��!D%لZا�-�ا  �C oDا� g ' I J م�R� ة�MNDرء ا��" ،�G�Q%RDا�
  و��xھ%.

-  �`X!" � Jھ� و�#J ي�Q%RDا� �`Nا� ��%Qأ �"�G %Dّ� ،�G�Q%RDدة ا�%D � %Xoa S%H� VG�a��Dا� ���%Nتُ!ّ� ت
%R \#� �Jا�ف ���a%& ،��%Qhا �C� k& ��M�%& � MDا� pD�HDا� 
O ت����ا k& ا�K�=وأ�`� �� أ ،k�Oء ت%#X� �`

  ��bت`� �sj%MD ا���ن وا��C%ة وا��Rآن وا��&� &�#`%. 
  .�,��ت: 

:V�n=%Xا� 
Q�� ر���م ھ@ه ا�%�a 
O  
- .��J�uت ا�%�
 ا��راO �Q%RDا� Tظ��ورة ت�~  
-  ±�o#ا�� p� ،�Gآن ا����Rا� �`O 
O ن دوره%�X� ة�Q%!Dا� ���%Nا�� 
O WCX�%& ي�Q%RDا� g�%Hاد ا��Oإ

Dارة ا�wx I J.k�%Mوأ� kJا�أ� T �eD& %`� 
 !Nا� Tظ��ر ا���y=و ،���%Nھ@ه ا�� 
O �G�Q%RDدة ا�%  
  

  �y\�� ا����در وا��%ا��
� %dا�-%آن ا�  


 اoَ�ْhْ%ِرّي �C، ا&b#� V�ر -1ّ J V& م َّ���ُ V& � َّD)711،(ھـ  Vأ�� :%`& I#�Jن ا�!�ب، ا%M�- �DCھ%ب و��ا� �XJ �DC�
  ، دت.3ا���اث ا�!�&
 و����M ا��%رG¬ ا�!�&
، &��وت، ط ا�o%دق ا�!�X�ي، دار إ=�%ء

2- 
��MGا�� �D=وت، ط، أ��& ،
���
 � ��N ا�D�%!ا� �`!Dا� ،
Xط%uا� �#J �Q%RDا� �G�b�4 ،1415م.1995 -ـھ  
3- %G�"ز V& رس%O V& �D=وت، ط ،)ھـ395( أ��& ��Nو، دار ا��DJ �&أ VG�ب ا�%`Y :q�RCا� ��، ت  �G%R�1 ،1432ـھ-

  م.2011-ه1433
4- 
�%`NQhا gxھـ)502( ا��ا،  � Rن داوودي، دار ا�%��J ان�NQ :q�RCآن، ت�Rظ ا�%Nدات أ��N�- ط ،���%u4ا��ار ا� ،

  م.2009 -ـھ1430
5- 
u"رwا� VG�ھـ)،794( &�ر ا� �G�o!ا� �X��Dإ&�اھ��، ا� syNا� �أ& �DC� :q�RCآن، ت�Rم ا�� J 
O ھ%ن�Xوت، & ،ا���

  م.2005-ـھ1425د ط، 
6- 

 و�DC� أ&� Q!� �[، دار  ھـ)،911( '�ل ا��VG ا��M�ط�%���Cرس ا�%O م%oJ :q�RCآن، ت�Rم ا�� J 
O ن%Rا�ت

  م.1998-ـھ1419، 1ا�s�H، &��وت، ط
�م  ا�H@ور، و�u�ان XJ�ه j%� ��%a�، ر~�ان 'D%ل اhط�ش -7�ا��%ر��MN� � ��eG ا�Q%RD�ي � �Rآن ا���H� ،�G � ا�


O  ول، �%رسhص ا%eا�!�د ا� ،%Gw��%� 
O ��D�%!ا� �����  م.2011آ��%، ا�H%�!� ا�
8-  Gد%& V&ا �DC� ��DCا� �XJ )
'%`#oم)1940ا�، �Xeا� ���Cم ا��" V� ��"@ا��  �%H�� ،VG�ا�  DY �D=أ :q�RCت ،

  م.1995-ھـ1416، 1دار ا���g ا�! X� ،��D#%ن، ط
9- s��Jد 

 "�%&k ا�D�ط�، �H � �\� ا�#�ى، ��"w ا����MN ا ،XJ� ا��#O ]�%� ا��%م �#J ��J�uص ا��o# � ي�Q%RD�

  .م2019-ھـ�N�O1440ي ،-، 'D%دى اhو�I 1ط ،، ا�M#� ا�C%دX�H�21�uJ �G�kG، ا���Dب، ا�!�د 
����، �\%&p دار ا�No�ة، ا�R%ھ�ة، ط -10�  م.1996-ـھwJ1، 1417 ا��V& VG ز�X�x، ا�Q%RD� ا�!%�� � G�u!� ا�

، ط -11������� و��%ر�`%، دار ا���ب ا��
، �Q%R� ا�G�u!� ا��%Nل ا��J5 ،1993.م  

 ا��M�، ا��X��D ا�����R�O، ا�R%ھ�ة، ھـ)H� )817� ا��DC� VG� ا���Nوزآ&%دي -12C�O ي�H� :q�RCت ،��CDس ا���%Rا� ،
  ط، دت. د
13- TG�Y إ&�اھ�� �DC�،  ��MNت 
O �G�Hھ%ت ا��%Hھ�ة طات%Rم، ا��Mدار ا� ،�Gآن ا����Rم.2008-ـھ1429، 1ا�  
����، تDC� :q�RC� ا�\%ھ� ا�M�D%وي، دار ا�#j%N ، )مDC�)1973� ا�\%ھ� &Y%J V�ر -14�، �Q%R� ا�G�u!� ا�

  م.2001-ـھ1421، 2اhردن، ط
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15- 
#�MCا� 
��D Rر~% ا� ��Yر �DC� )1354(ھ�ة ،ھـ%Rر، ا�%#Dر، دار ا�%#Dا� � H2، ط�:�#� m¥uھـ،1315، أ� 
  .9ج
  م.1990ت��MN ا�D#%ر، ا�`�¥� ا��G�oD ا�!%�� � ��%ب، (د.ط)،  ،م)DC�)1935� ر�Y� ر~% -16
17- 

 J �م ا��Rآن، تq�RC: ھ%�
 ا�C%ج، ا��X��D ا�����R�O، )ھـXJ �DC�)1367� ا�!��b ا�wر�%�O ن%O�!ا� sھ%#� ،

  ا�R%ھ�ة، د ط، دت.
18-  T�\ ا� �XJ �DC�
����،  ا�XJ، �!X� ا�!%ط�
 ا��را�%ت ا��Rآ���، �H � " �� ا�G�u!� وا��را�%ت ا�O ي�Q%RDا�

� HDم.2016-2015، 2، ا�!�د�33\�، ا�  
19- 
���� �DC� اوي (ت�!uم،  ھـ)،1418ا��ر ا��%Xaأ p&%\� ،اوي�!uا� ��MNم.1997ت  
20- 
، ~�ا&\S%H� ،kتk ، "�%ب ا��h، دورQ �G%درة VJ اS'�`%د ا�Q%RD�ي، =k��H ،��ر ا���e� VG VG%ر ا�e%د�

���� &�و�� �\�، J�د�  ـ.ھD'، 1419%دى اhو�I ،��18  ،65وزارة اhو�%ف وا��uون ا�
21- �Gز �ر أ&�Y%J 
NQو،  ��MNذ'%،ا�ا���Dآن أ��Rل ا��
 ظO ،�Gآن ا����Rر ا��M� ي�Q%RD �R� ��nC& ور�� Iإ� ��

����، �M#\�#�، &!#�ان: O`� ا��Rآن: &�V ا�#± وا��ا�p، '%�!� اXJ ���h� ا�R%در �  م.  2013د�XDMG  5 -�4 ! �م ا�

 Y%J�ر أ&� زC� ،�G� تQ%R� ��MN�ي � �Rآن ا�����N� ،�Gون ا��و���، ودار &�ھ�ن ا��و���، ا�R%ھ�ة، ط -22NQ1و ،

  م.2019-ھـ1440
  

  ا��xا��

�X�ي، دار إ=�%ء ا���اث ا&b#� V�ر، �M%ن ا�!�ب، اI#�J &`% وCCQ`%: أ��XJ �DC� V� ا��ھ%ب و�DC� ا�o%دق ا�! -1
. و�H� ا��DC� VG� ا���Nوزآ&%دي، ا�R%��س 261، ص10، د ت، ج��3��M ا��%رG¬ ا�!�&
، &��وت، طا�!�&
 و

Dا� ،��Mا� 
C�O ي�H� :q�RCت ،��CDھ�ة، د ط، د ت، جا�%Rا� ،��R�O�ا�� �X��2 123، ص. 
2- �RCآن، ت�Rم ا�� J 
O ن%Rا�ت ،

 و'�ل ا��VG ا��M�ط�%���Cرس ا�%O م%oJ :q� !وت q]� �!Q �&أ �DC� دار ،

  .514، ص2م، ج1998-ھـ1419، 1ا�s�H، &��وت، ط

 J �م ا��Rآن، تDC� :q�RC� أ&�  -3O ھ%ن�Xا� ،
u"رwا� VG�وت، د ط، &�ر ا���& �G�o!ا� �X��Dإ&�اھ��، ا� syNا�

  .96، ص2م، ج2005-ھـ1425

 J �م ا��Rآن، '�ل ا��VG ا��M�ط
، ج -4O ن%Rا�ت :
O kNG�!ت �b#G2514، ص. 

، ج  -5u"رwآن، ا��Rم ا�� J 
O ھ%ن�Xا� :�b#G2ج96، ص ،

 J �م ا��Rآن، ا��M�طO ن%R516، ص 2. وا�ت. 

، ا� -6u"رwا� :�b#G،آن�Rم ا�� J 
O ھ%ن�X ج. و27، ص1ج ،

 J �م ا��Rآن، ا��M�طO ن%R516، ص2ا�ت.  

 J �م ا��Rآن، تq�RC: ھ%�
 ا�C%ج، ا��X��D ا�����R�O، ا�R%ھ�ة، د ط، د  -7O ن%O�!ا� sھ%#� ،
�XJ �DC� ا�!��b ا�wر�%�

  .5، ص2ت، ج
-ھـ1432، 1ا��VG أ&� �DJو، دار ا���N، &��وت، ط �b#G: أ=O V& �D%رس &V ز"��G%R� ،%G  ا� ��، تY :q�RC`%ب -8

 .180-179، ص 11. و�M%ن ا�!�ب، ج891م، ص 2011-ھـ1433

 ��Nدات أ�N%ظ ا��Rآن، . وا��ا�G%R� :�b#G891 gx  ا� ��، ا&O V%رس، ص  -9�%`NQhن ا%��J ان�NQ :q�RCت

 � Rط -داوودي، دار ا� ،���%u672م، ص 2009 -ه1430، 4ا��ار ا�. 
  .181، ص M� :�b#G11%ن ا�!�ب، ا&b#� V�ر، ج -10
�b#G: ��ر ا���e� VG VG%ر ا�e%د�
، اS'�`%د ا�Q%RD�ي، =k��H، ~�ا&\S%H� ،kتk، "�%ب ا��h، دورQ �G%درة  -11

���� &�و�� �\�، J�د�  .120، ص 1، ج 18ھـ، ا�D' ،1419 �#M%دى اhو�VJ65 I وزارة اhو�%ف وا��uون ا�
12- V& VG�ا� wJ ھ�ة، ط%Rة، ا��Noدار ا� p&%\� ،�����م، ص 1996-ھـ1417، 1ز�X�x، ا�Q%RD� ا�!%�� � G�u!� ا�

39-40.  
����، تDC� :q�RC� ا�\%ھ� ا�M�D%وي، دار ا�#j%N ، اhردن، ط -13�، DC�2� ا�\%ھ� &Y%J V�ر، �Q%R� ا�G�u!� ا�

 .251م، ص 2001-ھـ1421
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14-  V&ا ،�����  .Y%J415�ر، ص �Q%R� ا�G�u!� ا�

، ط -15������� و��%ر�`%، دار ا���ب ا��
، �Q%R� ا�G�u!� ا��%Nل ا��J5 ،1993 7م، ص. 

، &��وت، ط -16���
 � ��N ا�D�%!ا� �`!Dا� ،
Xط%uا� �#J �Q%RDا� �G�b� ،
��MGا�� �D=م، 1995 -ھـ1415، 4أ

 .19ص 
  .48، ص 1، ج��ر ا���e� V& VG%ر ا�e%د�
، اS'�`%د ا�Q%RD�ي -17
 .51-50-49-48، ص �b#G1: ا�oD�ر ا�q&%M، ج -18

، ص  -19Xط%uا� �#J �Q%RDا� �G�b� ،
��MGا�� �D=20-19أ. 
  .300ا�oD�ر ا�q&%M، ص  -20
21-  �!G�uا� �Q%R� ،ر�Y%J V&ا�����  .238-231، صا�
�م، -22Mدار ا� ،�Gآن ا����Rا� ��MNت 
O �G�Hھ%ت ا��%Hات ،TG�Y إ&�اھ�� �DC� ھ�ة، ط%Rم، ص 2008-ھـ1429، 1ا�

60.  
 .61ا�oD�ر ا�q&%M، ص  -23
  .kMN�60، ص - 24
  .kMN�62-63، ص  - 25
  .kMN�61، ص  -26

 Y%J�ر أ&� زC� �G� تQ%R� ��MN�ي � �Rآن ا�����N� ،�Gون ا��و���، ودار &�ھ�ن ا��و���، ا�R%ھ�ة، ط -27NQ1و ،

 13م، ص2019-ھـ1440
28-  ،TG�Y إ&�اھ�� �DC� ص ،�Gآن ا����Rا� ��MNت 
O �G�Hھ%ت ا��%Hف148ات�o�& . 

 ا��را�%ت ا��Rآ���، �H � " �� ا�G�u!� وا��را�%ت  -29O ي�Q%RDا� �!Xا� ،
XJ �DC� :�b#G� ا� \�XJ T� ا�!%ط

� HDا� ،�\� ،�����. ور~�ان 'D%ل اhط�ش، و�u�ان XJ�ه j%� ��%a�، 84م، ص2016-2015، 2، ا�!�د33ا�

 �%��Gw%، ا�H@ور O ��D�%!ا� �����
 آ��%، ا�H%�!� ا�O م��ا��%ر��MN� � ��eG ا�Q%RD�ي � �Rآن ا���H� ،�G � ا�

  .211م، ص2011ا�!�د ا�e%ص اhول، �%رس 
. 214ر~�ان 'D%ل اhط�ش، و�u�ان XJ�ه j%� ��%a�، ا�H@ور ا��%ر��MN� � ��eG ا�Q%RD�ي � �Rآن ا����G، ص -30

 &��oف.
  .197ا�q&%M، ص  ا�oD�ر -31

 Y%J�ر أ&� زC� ،�G� تQ%R� ��MN�ي � �Rآن ا����G، ص  -32NQ13و. 
33-  Iإ� ���R� ��nC& ذ'%، ور���Dآن أ��Rل ا��
 ظO ،�Gآن ا����Rر ا��M� ي�Q%R� ��MNا�� ،�Gز �ر أ&�Y%J 
NQو

����، �M#\�#�، &!#�ان: O`� ا��Rآن: &�V ا�م، 2013د�XDMG  5 -�4#± وا��ا�p، '%�!� اXJ ���h� ا�R%در � ! �م ا�
  .10-8ص 

 .11ا�oD�ر ا�q&%M، ص  -34
  .kMN�14، ص  -35

 "�%&k ا�D�ط�، �H � �\� ا�#�ى، -36O ]�%� ا��%م �#J ��J�uص ا��o# � ي�Q%RDا� ��MNا�� ،s��Jد 
XJ :�b#G� ا��#

و�%  24، ص 1ط م،�N�O2019ي -ھـ1440، ا�M#� ا�C%دD' ،�uJ �G%دى اhو�X�H� w"��21 I�kG، ا���Dب، ا�!�د 
 &!�ھ%.

37- 
#�MCا� 
��D Rر~% ا� ��Yر �DC� )1354ھ�ة، ط%Rر، ا�%#Dر، دار ا�%#Dا� � H� ،(2ھـ:�#� m¥u9ج ھـ،1315، أ� ،
  .697ص 

  .134، ص 4ج م،1990م)، ت��MN ا�D#%ر، ا�`�¥� ا��G�oD ا�!%�� � ��%ب، (د.ط)، DC� )1935� ر�Y� ر~% -38
  .231، ص3ا�q&%M، جا�oD�ر  -39
  .117، ص 11ا�oD�ر �kMN، ج -40
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  .96، ص 2ا�oD�ر �kMN، ج -41
 .32، ص kMN�11، ج -42
  .24، ص kMN�11، ج -43
�م ا����C ا���Xe، تq�RC: أ=DY �D  ا��VG، دار  -44" V� ��"@ا��  �%H� ،
'%`#oا�  Gد%& V&ا �DC� ��DCا� �XJ

  .19، ص1جم، 1995ھـ/1416، 1ا���g ا�! X� ،��D#%ن، ط
 .264، ص 1ا�oD�ر ا�q&%M، ج -45
 .74، ص 1ا�oD�ر ا�q&%M، ا&V &%دG ، ج -46
 .54، ص 1ا�oD�ر �kMN، ج -47
  54، ص 1ا�oD�ر �kMN، ج -48
 129، .128، 127، ص kMN�1، ج -49
 .332، ص kMN�1، ج -50
 .335، ص kMN�1، ج -51
 .335، ص kMN�1، ج -52

(ت -53���� �DC�1418اوي�!uا� ��MNم،ھـ)، ت�ر ا��%Xaأ p&%\� ،اوي�!u1488ص  ،3م، ج1997 ، ا�. 
  .9013، ص 15ا�oD�ر �kMN، ج  -54
  .5821، ص 10ا�oD�ر �kMN، ج  -55
 .5821، ص kMN�10، ج  -56
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  منھج ابن عاشور في الرد على شبھات الیھود من خالل تفسیره التحریر والتنویر
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  :الملخص
 واألباطیل، خاصة في باب العقیدة، وھم الشبھات إثارة في جھًدا ال یخفى على كل ذي لب أن الیھود لم یّدخروا

وبحوث، وقد قیّض هللا لألمة من یدحض تلك الشبھات العقدیة بالحجج  وخططٍ  دراساتٍ  خالل من منظًما، عمًال  یعملون
محمد الطاھر ابن عاشور، الذي انبرى في تفسیره التحریر والتنویر لدحض تلك  الدامغة، ومن ھؤالء العلماء العالمة

 لمقصودا وتّم تحقیق واإلتقان، اإلجادة من كبیر قدر على الشبھات التي ألقاھا الیھود وقام بالرد علیھا، فخرجت ردوده
ى الدارسین أن یسلّطوا الضوء ومن ھذا المنطلق صار لزاما عل .لھا أثر كل على كل شبھة والقضاء إجھاض منھا، في

على تلك الردود، لالستفادة من منھجھا في التعامل مع الشبھات، ولقد جاءت ھذه الدراسة لتسد ھذا الباب ولتبرز تلك 
  .الجھود التي بذلھا ابن عاشور في إبطال شبھات الیھود العقدیة من خالل تفسیره التحریر والتنویر

  عقدیة ؛التحریر والتنویر ؛ابن عاشور ؛الیھود ؛شبھاتالكلمات المفتاحیة 
Abstract:  
      It is no secret to everyone who has a core that the Jews have spared no effort to raise 
suspicions and falsehoods, especially in the doctrine of belief, and God has swapped the nation 
for those who refute those contractual suspicions with irrefutable arguments, and among these 
scholars is the scholar Muhammad Al-Taher Ibn Ashour, who explained in his interpretation 
liberation and enlightenment to refute those suspicions that the Jews gave and responded to, so 
his responses came out with a great deal of mastery and perfection, and it was intended to abort 
every suspicion and eliminate all traces of it. From this standpoint, it is imperative for scholars 
to shed light on these responses, in order to benefit from their approach to dealing with 
suspicions, This study has come to fill this section and to highlight those efforts made by Ibn 
Ashour to nullify the contractual suspicions of Jews through his interpretation of the Quran  ,  
Editing and enlightenment.   
Key words: Suspicions; the Jews; Ibn Ashour; Editing and enlightenment; Creed.   

  مقّدمة: 
ال شك أن تفنید الشبھات وإظھار زیفھا وبطالنھا من الواجب على دعاة الحق وحملتھ، ألنھا موانع 

  وینبغي أن تكون اإلزالة بالحجة والبرھان.تمنع من رؤیة الحق في حق ضعاف البصر والبصیرة، 
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ومن ھذا المنطلق انبرى كثیر من المفسرین لتفنید الشبھات وردھا والتذكیر بمعالم الرشد والحق، 
حتى ال یلتبس الحق بالباطل، ولقد أعطوا ھذا الجانب حظًّا في تفاسیرھم، ومن ھؤالء المفسرین الذین تناولوا 

یھود على وجھ الخصوص العالمة محمد الطاھر ابن عاشور في تفسیره رد الشبھات عموما وشبھات ال
  .1"التحریر والتنویر"

إّن المتصدر لرد الشبھات وتفنیدھا البد أن یكون راسخ العلم، واسع االطالع، وھي صفات امتاز بھا 
من إن  لابن عاشور، حیث یظھر من خالل تفسیره تمكنھ من مسائل العقیدة والفقھ والتفسیر والحدیث، ب

الكثیرة أّن صاحبھ متبّحر في علوم شتى، ولن یجد قارئ ھذا السِّفر العظیم  میزات تفسیر التحریر والتنویر
صعوبةً في اكتشاف ُعلوِّ َكعب مؤلِّفھ في باب العلم، ومن ذلك اطالعھ المبھر على أسفار أھل الكتاب، 

 قل عن أسفارھم في تفسیره، حتى یكاد المرء یجزمواستخدام ما جاء فیھا للرد على شبھاتھم، فھو كثیرا ما ین
وھذا ما أكسبھ درایة مفصلة بأوجھ الباطل، ومّكنھ من دحض الشبھات أن الشیخ قد حفظھا عن ظھر قلب، 

  وبیان زیفھا.
  : یمكن طرح إشكالیة ھذا البحث في التساؤالت التالیة: إشكالیة الدراسة

مة ابن عاشور في الرد على شبھات الیھود من خالل ماھي األسس المنھجیة التي سار علیھا العال
وكیف طبق ذلك المنھج في دحض تلك  تفسیره؟ وما ھي المجاالت العقدیة التي استھدفتھا تلك الشبھات؟

  الشبھات؟
تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على منھج ابن عاشور في الرد على شبھات  أھداف الدراسة:

  الیھود من خالل تفسیره التحریر والتنویر، وبیان معالم ذلك المنھج.
: سنعتمد على المنھج االستقرائي، والوصفي التحلیلي، الستنباط منھج ابن عاشور في منھج الدراسة

اشور لھا في ن عالعقدیة التي أثارھا الیھود، ونبرزكیفیة تناول اب سنقتصر على الشبھاتدحض الشبھات، و
  خطوات المنھج الذي سلكھ في تفنیدھا ودحضھا.تفسیره، مع بیان 

: لقد تنوعت الدراسات حول الرد على الشبھات عموما، وتفاوتت مناھج التناول الدراسات السابقة
تناولت منھج ابن عاشور في الرد على شبھات الیھود، دراسة -في حدود اطالعي-قدیما وحدیثا، ولكن لم أجد 

وإنما ھناك دراسة عنوانھا: جھود العالمة الطاھر بن عاشور في الرد على شبھات النصارى من خالل 
-ه1432تفسیره التحریر والتنویر، وھي رسالة ماجستیر من اعداد: جابر بن عبد الرحمن بن محمد العتیق، (

العالمیة (مالیزیا)، وقد تناولت كما ھو واضح من عنوانھا الشبھات التي أثارھا  م)، في جامعة المدینة2011
  النصارى، وبیّنت كیف رد علیھا ابن عاشور في تفسیره.

 المطلب األول: تعریف الّشبھة لغة واصطالحا:
  یقتضي ھذا البحث بیان مفھوم الشبھة من جھة اللغة واالصطالح، حتى یتسنى لنا معرفة حدھا.

 الفرع األول: الّشبھة لغة: 
  من خالل االطالع على معاجم اللغة نجد أن الشبھة تدور حول المعاني اللغویة التالیة:

، وقال 2: قال الجوھري في الصحاح: "والشبھة: االلتباس، والمشتبھات من األمور: المشكالت"االلتباس
بلة تتمیز ولم تظھر، ومنھ اشتبھت الق صاحب المصباح المنیر: " واشتبھت األمور وتشابھت، التبست فلم

  .3ونحوھا، والشبھة في العقیدة المأخذ الُملبِس، سمیت شبھة ألنھا تشبھ الحق، ...واالشتباه االلتباس"
: قال اللیث: "المشبھات من األمور: المشكالت، وتقول: شبّھت علي یا فالن: إذا خلّط علیك، واشتبھ الخلط

 .4األمر: إذا اختلط"
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ْبھُ والشَّبَھُ: النُّحاس یُْصبَُغ 5: قال الجوھري: "والمشتبھات: المتماثالت"التماثل ، وقال ابن منظور: "والشِّ
َي بِِھ ألَ  . قَاَل اْبُن ِسیَدْه: ُسمِّ . َوفِي التَّْھِذیِب: َضْرٌب ِمَن النَُّحاِس یُْلقى َعلَْیِھ دواٌء فیَْصفَرُّ إَِذا فُِعَل َذلَِك  نھفیَْصفَرُّ

 .6ْشبَھ الذھَب بِلَْونِِھ"بِِھ أَ 
 الفرع الثاني: الّشبھة اصطالحا

لقد عّرف أھل العلم الشبھة بتعاریف متقاربة، وكلھا تدور حول المجال العقدي، حیث نجد ابن قدامة 
، وقد 7المقدسي یعرفھا بقولھ: "حد الشبھة ما تعارض فیھ اعتقادان صدرا عن شیئین مقتضیین العتقادین"

ْبھَة: َواِرد یرد على اْلقلب یحول بَینھ َوبَین انكشاف الحق لھ فمتى باشر القلب عّرفھا ابن الق یم بقولھ: "الشُّ
حقیقة العلم لم تؤثر تلك الشبھة فیھ بل یقوى علمھ ویقینھ بردھا ومعرفة بطالنھا، ومتى لم یباشر حقیقة العلم 

. 8ابا"على قلبھ أمثالھا حتى یصیر شاكا مرت بالحق قلبھ قدحت فیھ الشك بأول وھلة، فإن تداركھا وإال تتابعت
وھذا عین ما وقع فیھ الیھود في دینھم، حیث تواردت الشبھات على قلوبھم فلم یھتدوا إلى رّدھا سبیال، جھال 
وعنادا، فضلوا وأضلوا وانحرفوا عن دینھم، وحّرفوا كثیرا مما في التوراة، فلبسوا وخلطوا على من جاء 

لى حیلي یعرفھا عھم الحق بالباطل. إن الغموض الذي یعتري الشبھة جعل محمد الزبعدھم حتى التبس عند
  .9الشيء الغامض الذي یصـاحب أمـراً فیمتنـع تمییزه عن غیره"النحو التالي: "

  الكالمیةالفرع الثالث: تعریف الشبھة من خالل المصادر 
فھوم الكفایة، وفي ثنایا تصانیفھم بینوا ملقد اھتم علماء الكالم برد الشبھات، بل جعلوا ذلك من فروض 

بقولھ: "وقــولھم: اشــتبھ علــي األمــر  -وھو من علماء القرن الرابع الھجري- الشبھة، حیث عرفھا الباقالني
، وھو نفس المعنى الذي 10إذا أًلبس بغیــره، ومنــھ سّمیت الشبھة المصّورة للباطل بصورة الحق شبھة"

الشبھة الظن المشتبھ بالعلم ذكره أبو البقاء وقال بعضھم الشبھة "ساقھ المناوي في التعاریف حیث قال: 
ومن العلماء الذین أوردوا مسألة  .11مشابھة الحق للباطل والباطل للحق من وجھ إذا حقق النظر فیھ ذھب"

 حیث تحدث عن أھمیة علم-من علماء القرن العاشر الھجري-الشبھة في ثنایا مؤلفاتھم، شمس الدین الرملي
ْبھَةِ ِمْن فُُروضِ اْلِكفَایَةِ الكالم في رد الشبھات فقال: " ، وعلّق على 12"فََصاَر اِالْشتَِغاُل بِأَِدلَّةِ اْلَمْعقُوِل َوَحلِّ الشُّ

ْبھَةُ اْألَْمرُ كالمھ  فا الشبھة فقال: "َوالشُّ " الشبراملسي في حاشیتھ معرٍّ   .13اْلبَاِطُل الَِّذي یَْشَتبِھُ بِاْلَحقِّ
مما ذكر نخلص في النھایة إلى أن مفھوم الشبھة عند علماء الكالم، ھو كل قوٍل ُملبٍس یُصّور الباطل 
في صورة الحق، وھذا المفھوم لیس بعیدا عن المعنى اللغوي الذي ذكرناه سابقا، أي: (االلتباس والخلط 

ء الكالم قد اقتصروا على الرد على الشبھات العقدیة، وھذا في الحقیقة ھو الغرض والتماثل)، إال أن علما
َدِعیَن َعْن تَْمِویھَاِت اْلُمْبتَ األصلي من اشتغالھم بعلم الكالم، بمعنى أنھم كانوا یھتمون بتصفیة االعتقادات "

  .14"َوُمْعِضَالِت اْلُمْلِحِدینَ 
 ابن عاشور مع شبھات الیھودالمطلب الثاني: األسس المنھجیة في تعامل 

إن تفنید الشبھات عموما منھج قرآني، حیث یذكر ابن عاشور" أنَّ القرآن أُنزل إلتمام الھدایة وكشف 
، ولھذا فإن بیان القرآن للضالالت، "ال یترك للباطل 15الشُّبھات الَّتي َعَرضت لألمم الماضیة والحاضرة"

، ولقد سار ابن عاشور 17وإفصاحھ عن الھدى، "ال یترك للحیرة مجاًال في العقول" 16َمسلًكا إلى النُّفوس"
في ردوده على شبھات الیھود وفق أسس منھجیة دقیقة، ومن ھنا صار لزاما أن نوّضح معالمھا وأصولھا 

النقاط  من خالل-باالستعانة بآلة االستقراء-في تعاملھ مع تلك الشبھات، ولقد تمكنا من حصر معالم منھجھ 
  الثمانیة التالیة:
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دِّ َعلَى اْلیَھُوِد "  اعتماد ابن عاشور في رد شبھات الیھود على كتاب: " أوال: اْلُحَساُم اْلَمْحُدوُد فِي الرَّ
لصاحبھ عبد الحق اإلسالمي الّسبتي، وقد ترجم لھ في التحریر والتنویر بقولھ: " كان یھودیًّا فأْسلََم ھو 

ّد على الیھود  736تَةَ وكان موجوًدا بھا سنة وأوالده وأھلُھ في َسبْ  ستٍّ وثالثین وسبعمائة...وألَّف كتابًا في الرَّ
دِّ َعلَى اْلیَھُودِ «سمَّاه  ، وقد استعان ابن عاشور بھذا الكتاب في ضبط بعض 18»"اْلُحَساُم اْلَمْحُدوُد فِي الرَّ

. ونكتفي بذكر 19العبرانیة الواردة في التوراة الكلمات التّوراتیة، وتحدید المعاني العربیة لبعض الكلمات
ْسَالِميُّ  مثالین على تلك النقول الواردة في التحریر والتنویر: أوال: قال ابن عاشور: "َوَذَكَر َعْبُد اْلَحقِّ اْإلِ

ا أَْصلُھَا فِي النَّصِّ اْلِعْبَرانِيِّ  ْبتِيُّ ...أَنَّ َكلَِمةَ َكثِیًرا ِجّدً ا َما«السَّ اَماّدً ٍد » ّدً َوأَنََّھا َرْمٌز فِي التَّْوَراِة ِالْسِم ُمَحمَّ
ِل ِألَنَّ َعَدَد ُحُروِف  ا«بِِحَساِب اْلُجمَّ ا َماّدً ِل ِعْنَد اْلیَھُوِد تَْجَمُع َعَدَد اْثنَْیِن َوتِْسِعیَن َوھَُو َعَدُد » َماّدً بِِحَساِب اْلُجمَّ

ٍد" لمة (عدن) في التوراة من خالل كتاب عبد الحق اإلسالمي ، ثانیا: ضبط ابن عاشور لك20ُحُروِف ُمَحمَّ
 .21حیث قال: "َكتَبَھُ بِِغیِدَن َوَضبَطَھُ بِاْلَعَالَماِت بَِكْسِر اْلَغْیِن اْلُمْعَجَمِة َوَكْسِر الدَّاِل اْلُمْھَملَِة"

حد كبار أفھ ھو اعتمد ابن عاشور كذلك في رد الشبھات العقدیة على تفسیر الفخر الرازي، فمؤلِّ  ثانیا:
المتكلمین في الفكر الكالمي اإلسالمي، ولقد جاء تفسیره مستوعبًا لمختلف اإلشكاالت الكالمیة، فكان مصدًرا 
ا البن عاشور حیث اعتمد علیھ في مسائل الكالم ورد الشبھات، ورغم نقد العلماء لبعض ردود الرازي  مھّمً

ان): "یورد شبھات المخالفین في المذھب والدین على :(لسان المیز  في  ابن حجر  على الشبھات، كما قال
غایة ما یكون من التحقیق، ثم یورد مذھب أھل السنة على غایة من الوھاء"، إال أّن ابن عاشور قد اعتمد 

  على تفسیره في كیفیة ایراد الشبھات، وتجّنب استطراداتھ الطویلة. 
م قبالشبھات وإبطالھا، األولى: " علىلقد جمع ابن عاشور بین طریقتین في الرّد ثالثا:  ل ذكر بأن یُقَدِّ

بھة ثُمَّ الكرور علیھا باإلبطال"22الشُّبھة ما یقابلھا من إِبطالھا" ، ولم یقتصر 23، والثانیة: "ھي تقدیم الشُّ
 نصاحب التحریر والتنویر على طریقة واحدة بل جمع بینھما في تفسیره وقال: " والحقُّ أنَّ الطَّریقتین جادَّتا

 .24وقد سلكتا في القرآن"
، 25بیان ابن عاشور لمنشئ الشبھات حیث یرى أنھا ناشئة عن سببین، األول: "تقصیر في النظر"رابعا: 

، وبالتالي یرى صاحب التحریر والتنویر أّن من اختاروا طریق 26والثاني: "أنھا ُملقاة من أھل الضاللة"
هللا ولّیھم " فھو یُقدِّر لھم ما فیھ َنفعھم َوھو َذبُّ الشُّبھات  الھدایة باختیارھم، واجتھدوا في معرفة الحق صار

ُج الشُّبھات بإلقاء الشُّكوك الَّتي تَصرُف نظر العقل 27عنھم" ، ومن اختار طریق الشیطان فإنھ بوسوستھ "یَُروِّ
 .28عن تَذكُّر البرھان"

ظر یقیم الحجة علیھم، وحتى ین تتبع ابن عاشور لجذور الشبھات الیھودیة من خالل كتبھم، حتى خامسا:
في دواعیھا ومبرراتھا، فإن كان ھناك تحریف أثبتھ، وإن كان ھناك سوء تأویل بیّنھ، كما كان الحال مع 

اشور تبھم، ولھذا قال ابن عمسألة الشبھات التي أثارھا الیھود حول استقبال القبلة، رغم أنھ ال سند لھا في ك
 .29في أْصِل دینھم ولكنَّھ شيٌء استحسنھ أنبیاؤھم ورھباھم" ذلك االستقبال غیر َمشروعٍ أّن "

التفریق بین كون الشبھة ناتجة عن حجة أو عن مجرد مكابرة وعناد، كما ذكر ذلك ابن عاشور  سادسا:
في تشغیب الیھود على المسلمین في مسألة تحویل القبلة حیث قال أّن "إنكارھم أحقِّیَّةُ الكعبة باالستقبال لیس 

ةُ ولكنَّھ ُمكابرةٌ وعناٌد فعن شُ   .30"ال جدوى في إطناب االحتجاج علیھمبھٍة حتَّى تُزیلھ الحجَّ
ي باطلھم ویفضح كفرھم، ویعود ذلك  سابعا: یعتبر ردُّ ابن عاشور لشبھات الیھود قویًّا، حیث أنھ یعرِّ

ة یكاد القارئ یجد صعوب وال لعدة أسباب منھا اطالعھ الواسع على كتبھم، ولھذا كان یكثر من اإلحالة علیھا،
 في اكتشاف ذلك العدد الھائل من النصوص التوراتیة التي احتوى علیھا تفسیر التحریر والتنویر.
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نة الشریفة أوال، ثم یستخدم بضاعتھ  ثامنا: إن ابن عاشور یرّد الشبھة بالنّقل الصحیح من الكتاب والسُّ
ولھذا یجد القارئ للتحریر  في ھذا الباب طویل الباع، الكالمیة من علم المنطق والجدال والمحاّجة فھو

عا في األدلة وفي الردود بین شرعیة وعلمیة وعقلیة ولغویة وتاریخیة وغیر ذلك، بحسب نوع  والتنویر تنوُّ
 .الشبھة وموضوعھا

 المطلب الثالث: شبھات أثارھا الیھود وكیف رد علیھا ابن عاشور في تفسیره
عت على ُجلِّ لقد عرض لنا ابن عاشور  جملة من الشبھات التي أثارھا الیھود في مجال العقائد، وتوزَّ

أبوابھا، فنجد شبھات تتعلق بمقام األلوھیة، وشبھات تتعلق بمقام األنبیاء، وشبھات تتعلق بجانب السمعیات، 
اء ما طرأ على كتبھم من الّتشتت و ُسوء التّالشي وولقد أبرز لنا ابن عاشور أن أصل انحرافھم نابع "من جرَّ

، ونابٌع كذلك من ُسوء تأویلھم لما ورد في أسفارھم، و في ھذا الّسیاق سنتناول )31(النّقل من لغة إلى لغة"
بالتّفصیل جملة من الشبھات من خالل ثالث مجاالت في العقیدة، وھي اإللھیات والنبوات والسمعیات، 

  وسنرى كیف رد علیھا ابن عاشور في التحریر والتنویر: 
  الفرع األول: شبھات الیھود في باب اإللھیات

"ال تجد في التوراة ما  عن عقیدة الیھود في اإللھ الذي یعبدونھ قائال: صورة جلیّة لقد عرض لنا ابن عاشور
َماَواِت َواْألَْرِض َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن اْألَْنَعاِم أَْزَواًجا یَْذَرُؤُكْم فِیھِ  یساوي قولھ تعالى:  فَاِطُر السَّ

ِمیُع اْلبَِصیرُ  رھم عن ھذا اإللھ بأنھ یشبھ 32"]11لشورى: ا[ لَْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء َوھَُو السَّ ل لنا تصوُّ ، ثم یُفصِّ
ا كبیرا-وأنَّھ یعتریھ ما یعتري البشر من الّنقائص ، البشر ي وھو ما سنعرضھ ف-تعالى هللا عن ذلك ُعلُّوً

 الشبھات التالیة:
  أوال: شبھة اتخاذ هللا الولد

لقد تناول ابن عاشور في تفسیره الشبھة التي أثارھا بعض الیھود، وتتعلق باتخاذ هللا ولدا، حیث قال 
َماَواتِ َواْألَْرضِ ُكلٌّ لَھُ قَانِتُوَن (  في تفسیره لقولھ تعالى: ُ َولًَدا ُسْبَحانَھُ َبْل َلھُ َما فِي السَّ ) 116َوقَالُوا اتََّخَذ هللاَّ

َماَواتِ َواْألَْرضِ َوإَِذا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما یَقُوُل لَھُ ُكْن فَیَُكونُ  ِمیُر اْلَمْرفُوُع : "]117، 116[البقرة:  بَِدیعُ السَّ الضَّ
، ثم تحدث عن تلك الشبھة 33ِبقَالُوا َعائٌِد إِلَى َجِمیعِ اْلِفَرِق الثََّالِث َوِھَي اْلیَھُوُد َوالنََّصاَرى َوالَِّذیَن َال یَْعلَُموَن"

"ِ فا إلى حد كبیر ، ومما یثیر االنتباه أن ابن عاشور كان منص34عند الیھود فقال: "فقالت الیھود ُعَزْیٌر ابن هللاَّ
ه على الیھود حیث ذكر أّن ھذه الشبھة لم یقل بھا كل الیھود: "إنَّما ھم طائفةٌ قَلیلةٌ من الیھود" ، وأّكد 35في ردِّ

ة ُعَزْیر طارٌئ في الیھود ولیس من عقیدة قُدمائھم" ، 36ذلك في موضع آخر من تفسیره فقال أّن: "اعتقاد بُنُوَّ
ل الشبھة التي ألقاھا بعض الیھود وھي اتخاذ هللا ولدا من عدة وجوه نذكرھا فالمالحظ أن ابن عاشور قد أبط

  فیما یلي:
أن هللا منّزه عن اتخاذ الولد، وال یلیق بجاللھ سبحانھ، النتفاء إمكان المشاركة في األلوھیة، وفي ھذا  -

نقٌص بالنّسبة إلى هللاَّ تعالى وإن كانت َكماًال في الشَّاھد ألنَّھا إنَّما  السیاق یقول ابن عاشور أّن: "الولدیَّة
كانت كماال في الشَّاھد من حیث إنَّھا تسدُّ بعض نقائصھ عند العجز والفقر وتسدُّ مكانھ عند االضمحالل 

هٌ عن جمیع ذلك فلَو كان لھ ولٌد َآلَذن بالُحدوث وبالحاجة إلیھ" كلمة (سبحانھ) تفید التنزیھ مع ،  ف37وهللاَّ ُمنَزَّ
التعجب مما ینافیھ، فمن یعرف هللا حق المعرفة ال یصدر عنھ مثل ھذا القول، وبالتالي فما قالھ الیھود ھو 
دلیل على جھلھم با�، ثم أضاف ابن عاشور حجة أخرى وھي أن الكون كلھ ملك � خاضع لقھره مسخر 

ض ن انتفاء الَولِدیَّة بانتفاء الزمھا لِثُبوت ُمساوي نقیضھ وُمساوي النَّقیلمشیئتھ، "فكان إثباُت القنوت كنایةً ع
  .38نقیٌض وإثبات النَّقیض یَستلِزُم نَْفي ما ھو نقیٌض لھُ"
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 لَولِدیَّةإذ ا ،لتفنید ھذه الشبھة فقال: "واالتّخاُذ االكتساُب وھو ینافي الَولِدیَّة 39توظیف ابن عاشور لعلم الجدل -
نع جاءت العبودیَّة ال محالة" ، ثم یضیف ابن عاشور أن ھذا یسّمى في علم 40تُولَد بدون ُصنع فإذا جاء الصُّ

الجدل (فساد الوضع)، حیث یقول: "وھذا التَّخالف ھو ما یَُعبَُّر عنھ في علم الجدل بفساد الوضع وھو أن 
دَّة"یستنتج ُوجود الشَّيء من ُوجود ضّده كما یقول قائٌل: القتل  . لقد استثمر 41جنایةٌ عظیمةٌ فال تَُكفَُّر مثل الرِّ

 ابن عاشور مداركھ في المنطق والجدل والمناظرة في نقض ھذه الشبھة، وإلزام المخالفین وھدم باطلھم.
  بیان منشئ ھذه الشبھة عند الیھود حیث أرجع ذلك على أمرین ھما: -
بالتوراة الضائعة، كان ھذا منفذا لرواج تلك الشبھة  ذكر ابن عاشور أن عزیرا حینما اّدعى أنھ قد ظفر  -أ

  . 42عند بعض الیھود حیث: "أنَّ الیھود إنَّما قالوا ُعَزْیٌر ابن هللاَّ ألنَّھ ادَّعى أنَّھ ظَفِر بالتَّوراة"
سوء تأویل الیھود لما ورد في كتبھم، من تعابیر أخذوھا على ظاھرھا، ولقد ذكر ابن عاشور في تفسیره    -ب

بِّ إِلَِھُكْم َال تَْخِمُشوا  43من تلك النصوص التوراتیةبعضا  ومنھا ما جاء في سفر التثنیة: "أَْنتُْم أَْوَالٌد لِلرَّ
، ثم علّق على ھذا النص التوراتي قائال: "ففھموھا بِسوء الفھم على ظاھر عبارتھا ولم 44أجسامكم"

نى أّكده ابن عاشور في موضع آخر من تفسیره ، وھذا المع45یراعوا أصول الّدیانة الَّتي تُوِجُب تأویلھا"
ل الیھود "في سوء فھم الّدین حتَّى توھَّموا التَّشبیھات  حیث قال أّن أصل تلك الشبھة ناشئ عن توغُّ
الحین بأنَّھم أبناء هللاَّ على طریقة التَّشبیھ... فتلقَّفتھ ُعقُوٌل ال  والمجازات حقائق فقد ورد وصف الصَّ

  .46وال تَُؤیِّد اعتقادھا بواضح الدَّلیل فَظنَّتھ على حقیقتھ"تَعرف التَّأویل 
لقد نعى ابن عاشور على الیھود ذلك الصنیع في حق األلوھیة، وھو من المزالق العقدیة التي حفظ هللا 
ا جاءتھم أمثال  منھا المسلمین فلم یقعوا فیھا، حیث قال صاحب التحریر والتنویر: "أال ترى أنَّ المسلمین لَمَّ

"47ھاتھ العبارات أحسنُوا تأویلھا وتبیَّنُوا دلیلھا كما في الحدیث"   .48: "الخلق ِعیال هللاَّ
  ثانیا: شبھة ادعاء الیھود أنھم أبناء هللا وأحباؤه

یزعم الیھود أنھم أبناء هللا وأحباؤه، ألنھم منتسبون إلى أنبیائھ وھم بنوه، ولھ بھم عنایة وھو یحبھم، 
ِ َوأَِحبَّاُؤهُ  ى:وقد جاء في قولھ تعال تحدث العالمة وقد ]، 18[المائدة:  َوقَالَتِ اْلیَھُودُ َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء هللاَّ

ابن عاشور عن ھذه الشبھة في تفسیره وبیَّن زیفھا وأبرز أنھا ال تستند على دلیل من وحي أو علم، ولقد 
  دحض ابن عاشور ھذه الشبھة من وجھین:

: من خالل معتقد الیھود نفسھ، وذلك أن الیھود یعتقدون "بأنَّ نصیبًا من العذاب ینالھم بذنوبھم، فلو أولھما
یعّذب  یعّذب َحبِیبھُ وشأن األب أن ال ال بذنوبھم، وشأن المحّب أن عذَّبھمكانوا أبناء هللاَّ وأحبَّاَءهُ لما 

 ، ومن ھنا حصل الرد علیھم من خالل اعتقادھم.49أبناءه"
: من خالل سوء تأویلھم لما ورد في كتبھم، من نصوص توراتیة أخذوھا على ظاھرھا، وقد ذكرنا نیھماثا

 ذلك في الرد على الشبھة األولى من ھذه الدراسة.
 ثالثا: شبھة البَداء

، حیث قال في 50لقد تناول ابن عاشور في تفسیره مسألة إنكار الیھود للنّسخ، "وإلقائھم شبھة البداء"
َ التحریر والتنویر مفّسرا لقولھ تعالى:  ْنھَا أَْو ِمْثلِھَا ۗ أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ هللاَّ َما نَنَسْخ ِمْن آیٍَة أَْو نُنِسھَا نَأِْت بَِخْیٍر مِّ

ًدا وصف ، أّن ]106[البقرة:  َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیرٌ  الیھود: "یدَّعون أنَّ شریعتھم ال تنسُخ ویقولون إِنَّ محمَّ
ھون على النَّاس بما َسمَّوهُ  قًا لھا فكیف یكون َشرعھ ُمبطًال للتَّوراة ویَُموِّ  التَّوراة بأنَّھا حقٌّ وأَنَّھ جاء مصدِّ

ُ تعالى 51البََداَء" ، ثم قام صاحب التحریر والتنویر بتعریف ھذه الشبھة بقولھ أن البداء: "ھو لُزوم أن یكون هللاَّ
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. لقد رد ابن عاشور 52غیر عالٍِم بما یحسن تشریعھ وأنَّھ یبدو لھ األمر ثُمَّ یعرض عنھ ویبدل شریعة بشریعة"
  ھذه الشبھة من وجھین سنذكرھما فیما یلي:

ن منشئ الشبھة من كتبھم، حیث یُرِجع ابن عاشور ذلك إلى عقیدتھم الفاسدة في تشبیھھم للرب سبحانھ بیا -
بالبشر في أنھ یأخذ المسبّبّات من أسبابھا الظاھریة ولھذا فالمطّلع على كتبھم یجدھا: "َمألى بما یدلُّ على 

، ثم یسوق لنا صاحب التحریر 53خالف المظنون"أنَّ هللاَّ ظَھر لھ كذا وَعلم أنَّ األمر الفُالنِيَّ كان على 
ْنَساِن قد كث«والتنویر نموذجا مما في كتبھم، فیقول: "كقَْولِِھْم فِي ِسْفِر التَّْكِویِن:  بُّ أَنَّ َشرَّ اْإلِ ر َوَرأَى الرَّ
ْنَساِن فِي اْألَْرِض َوتَأَسََّف فِي قَْلبِِھ فَقَاَل: بُّ أَنَّھُ َعِمَل اْإلِ أَْمحو عن َوجھ األرض اإلنسان الَّذي  فَحزن الرَّ

  .54»"خلقتھ
وأمثالھ یفید صراحة أّن هللا قد بدت لھ أمور لم یكن یعلمھا، فحزن حزناً شدیداً  إّن ھذا النّص التّوراتي

ولھذا أثبت ابن عاشور أن البداء عقیدة یھودیة مدّونة -تعالى هللا عن ذلك علوا كبیراحین رأى معاصي البشر 
  في كتبھم المحرفة.

ن الشبھة بَِسْوِق تساؤٍل قد یطرحھ الحوالة على قدرة هللا، حیث ینتقل ابن عاشور في كشف ما بقي م -
، ویجیب ابن عاشور بالحوالة 55المنكرون للنسخ وھو: "ما ھي الفائدة في النَّسخ حتَّى یحتاج للتَّعویض؟"

على قدرة هللا، لسبب بسیط وھو أن العقول لم تتھیأ بعد إلدراك حقیقة النسخ، الذي لھ ارتباط ببیان مراتب 
ا كان التَّصدِّي لذلك أمًرا لم تتھَیَّأ لھ ُعقول السَّامعین لعسر إدراكھم المصالح وتفاوتھا واختالفھا ، "ولَمَّ

ا یحتاج إلى تأصیل قواعد من أصوٍل شرعیَّة وسیاِسیَّة، َعَدل بھم  مراتب المصالح وتفاوتھا، ألنَّ ذلك ِممَّ
 یشذُّ عنھا ممكٌن ُمراٌد وعلى سعةعن بیان ذلك وأجملت لھم المصلحة بالحوالة على قدرة هللاَّ تعالى الَّتي ال 

ملكھ المشعر بعظیم علمھ، وعلى حاجة المخلوقات إلیھ إذ لیس لھم ربٌّ سواه وال ولِيٌّ دونھ وكفى بذلك 
  .56دلیًال على أنَّھ یحملھم على مصالحھم في سائر األحوال"

 ا: شبھة حصر الھدایة في الیھودیةرابع
باع دیانتھم دون سواھا، وأنھم لیسوا في حاجة إلى غیرھا یزعم الیھود أن الھدى محصور فقط في ات

من األدیان، وأن الیھودیة فیھا من العلم والتشریع ما یغنیھم عن أي دین أو علم أو تشریع جدید، وھذه الشبھة 
  ھي من لوازم الشبھة السابقة في انكارھم للنسخ.  

َوقَالُوا ُكونُوا ھُوًدا أَْو نََصاَرٰى تَْھتَُدوا ۗ قُْل لقد تناول ابن عاشور ھذه الشبھة في تفسیره لقولھ تعالى: 
َحصروا الھدى فقال: بأن أھل الكتاب قد "، ]135[البقرة:  بَْل ِملَّةَ إِْبَراِھیَم َحنِیفًا ۖ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكینَ 

، وحینما تحدث عن مسلك الیھود قال 57في الیھودیَّة والنَّصرانِیَّة أي كلُّ فریق منھم َحصر الھدى في دینھ"
  . 58أنھم یعتبرون: " أنَّ من لم یكن یھودیًّا ال یراه الیھود مھتدیًا"

ابن عاشور أن حصر الیھود للھدایة في دیانتھم مردود علیھم لسبب بسیط وھو أنّھم قد حّرفوا یرى 
قد دخلھا  راةالتو یقول: "اتفق المحققون من العلماء الباحثین عن تاریخ الدین على أنكتابھم وضیّعوه، حیث 

ولم یكتف ابن عاشور بذلك بل قام بذكر أنواع التحریف التي وقعت  .)59(التحریف والزیادة والتالشي"
للتوراة، والمتمثلة في تحریف المعاني وتحریف األلفاظ وتحریف اللّي، وھذا ما لمسناه في معرض تفسیره 

َواِضِعِھ َویَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْینَا ) الواردة في قولھ تعالى: لَیًّالمعنى ( فُوَن اْلَكلَِم َعن مَّ َن الَِّذیَن ھَاُدوا یَُحرِّ مِّ
یِن ۚ َواْسَمْع َغْیَر ُمْسَمعٍ َوَرا حیث یبرز لنا النوع األول من : ]46[النساء:  ِعنَا َلیًّا بِأَْلِسنَتِِھْم َوطَْعنًا فِي الدِّ
، ویقصد 60ھنا مستعمل في المیل عن سواء المعنى وصریحھ إلى التأویل الباطل"التحریف فیقول: "وھو 
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بھ تحریف معنى النّصوص الّتوراتیة، ویُرِجُعھ إلى سوء فھمھم للدین فیقول أنھ ناشئ عن توغلھم: "في سوء 
  .61فھم الّدین حتَّى توھَّموا التَّشبیھات والمجازات حقائق"

إلى النّوع الثاني من التحریف وھو تحریف األلفاظ فیقول: "ویجوز ثم ینتقل صاحب التحریر والتنویر 
مشتقّاً من الحرف وھو الكلمة والكتابة، فیكون ُمراداً بھ تغییر كلمات التوراة وتبدیلھا  أن یكون التحریف

؛ وبعد أن عرض لنا 62بكلمات أخرى لتُوافِق أھواء أھل الشھوات في تأیید ما ھم علیھ من فاسد األعمال"
وعین من التحریف یصل في األخیر إلى نتیجة واضحة فیقول: "والظاھر أّن كال األمرین قد ارتكبھ الیھود ن

الّلي): وبیَّنھ بقولھ: "أي أنَّھم وع الثالث من التحریف، وسّماه: (. ثم ینتقل ابن عاشور إلى الن63في كتابھم"
و أو یقصروا مشبعات، أو یفّخموا مرقًَّقا، أیثنون ألسنتھم لیكون الكالم مشبھا لغتین بأن یشبعوا حركات، 

، ووّضحھ في موضع آخر من 64یرقِّقوا مفّخما، لیعطي اللَّفظ في السَّمع صورة تشبھ صورة كلمة أخرى"
تفسیره بقولھ: "فلعلَّھم كانوا إِذا قرؤوا بعض التَّوراة بالعربیَّة نطقوا بحروف من كلماتھا بیَن بین لیُوھموا 

، فالمقصود من ھذا أن اللفظ 65یر المعنى المراد، وقد كانت لھم مقدرة ومراس في ھذا"المسلمین معنى غ
  نفسھ یبقون علیھ ولكنھم یحّرفون طریقة نطقھ لغرض التّمویھ.

إّن ذكر ابن عاشور ألنواع التحریف التي وقعت للتوراة، ھو رد واضح للشبھة التي أثارھا الیھود، 
  .66صروا الھدى في الیھودیَّة"وبیان لمقدار "ُغرورھم بأنَّھم ح

 الفرع الثاني: شبھات الیھود في باب النبوات
إّن القرآن الكریم أنصف األنبیاء بما یستحقون، وأجلّھم وأكرمھم، ولكن الیھود قلّما یُذَكُر نبيٌّ إالّ وقد 

التوراة قد أثاروا  ُحطَّ من شأنھ، ونُِسب إلیھ كثیراً من الدّس واالفتراء، ومن ھنا یرى ابن عاشور أن كتبة
وأخفوا كثیراً من القضایا، وقد أتى علیھا القرآن الكریم تصریحاً -علیھم السالم-عدة شبھات تتعلق باألنبیاء 

  أو تلمیحاً، وسنتناول جملة من تلك الشبھات فیما یلي:
  أوال: شبھات الیھود حول عصمة األنبیاء 

ت، عرضھا ابن عاشور من زاویة الضمیر لقد احتوت كتب الیھود شبھات عدیدة في باب النبوا
اإلسالمي، الذي یرفض تمام الرفض، أن یصّور النبّي على صورة البشر العادي الخطّاء، الذي یقترف 
اآلثام، ویرتكب الخطایا والمعاصي والفواحش؛ خاصة إذا علمنا أن ما ذكرتھ تلك األسفار من مخازي حول 

في المنظور الیھودي، ولكن على العكس من ذلك. ومن األمثلة على األنبیاء، ال تثیر األبعاد األخالقیّة 
وفي التوراة «أكاذیبھم وشبھاتھم ما نسبوه لنبي هللا نوح ونبي هللا لوط علیھما السالم، حیث قال ابن عاشور: 

التي بید الیھود أن نوحاً شرب الخمر حتى سكر، وأن لوطاً شرب الخمر حتى سكر سكراً أفضى بزعمھم 
زم النبوءة تستل« ویرد ابن عاشور على ھذه الشبھة بقاعدة معلومة في باب العقیدة وھي: ،67»مر شنیعإلى أ

   .68»العصمة
فالمسألة مرتبطة أشّد االرتباط بمنھج التوراة في تصّور األنبیاء وتصویرھا إّیاھم، وھو منھج یختلف 

ابن عاشور إلى نتیجة مفادھا أّن التوراة عن منھج القرآن، ومن ھذا المنطلق، ووفق الرؤیة القرآنیّة؛ یصل 
كتاب لم یُحفظ؛ بل لعبت بھ األیدي كثیرا، وخضع للتحریف بكل أنواعھ، وھذا التحریف یُعتبر عائًقا یمنع 

  تقبّل األخبار النّابعة منھ.
  ثانیا: النبوة عند الیھود تحایل وخداع

الیھود، وبُنَِیت علیھا عقائدھم، ومن ذلك ینقل لنا ابن عاشور بعض الشبھات التي انطَوت علیھا كتب 
أن سیدنا یعقوب علیھ السالم قد أخذ النبوة من أخیھ بطریق التّحایل على أبیھ إسحاق، حیث نقل ابن عاشور 
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ما جاء في سفر التكوین قصة طویلة مفادھا أن یعقوب قد تحایل على أبیھ إسحاق وخدعھ لیسلب النبوة من 
وكلم أباه وعلم الحیلة ثم قال ألبیھ: باركني أنا فقال قد  ىوجاء عیسبن عاشور: "، وفي ختامھا یقول ا69أخیھ

فما ظنك بقوم ھذه  «بن عاشور على ھذه القصة قائالً: ، ثم یعلق العالمة ا70»جاء أخوك بكرة وأخذ بركتك
ر الیھود، النّص التوراتي یرسم لنا صورة واضحة عن الجذور العقدیة التي تُسیِّ  ا. ھذ71» مبالغ عقائدھم

   ومقدار انحرافھم في باب العقیدة، فالنبوة عندھم لیست اصطفاء إلھیا، بقدر ما ھي تحایل وخداع واغتصاب. 
 ثالثا: شبھة اعتقاد الیھود أن إبراھیم كان یھودیا

كان منھم، ولقد تطرق ابن عاشور لھذه الشبھة بالتفنید في -علیھ السالم-یّدعي الیھود أن إبراھیم 
نِجیُل إِالَّ ِمنلقولھ تعالى:تفسیره  وَن فِي إِْبَراِھیَم َوَما أُنِزلَِت التَّْوَراةُ َواْإلِ بَْعِدِه ۚ أَفََال  یَا أَْھَل اْلِكتَاِب لَِم تَُحاجُّ
 اإلسالمھو رفضھم لرسالة  -72كما یرى ابن عاشور -كان سبب ذلك ، حیث ]66، 65[آل عمران:  تَْعقِلُونَ 

أن و إبراھیموامتناعھم عن اتباع النبي صلى هللا علیھ وسلم، فأثاروا ھذه الشبھة بزعمھم أنھم على دین 
  مخالفة لما كان علیھ الخلیل علیھ السالم. اإلسالمرسالة 
عاشور ھذه الشبھة بثالثة أدلة عقلیة استنبطھا من اآلیة الكریمة السابقة، حیث قال:" واألظھر عندي رد ابن 

ة ینتظم من مجموع"   :73في تألیف المحاجَّ
 :قولھ تعالى ۚ نِجیُل إِالَّ ِمن بَْعِدِه   .74"فیبطل بذلك دعواھم أنَّھم على دین إبراھیم" َوَما أُنِزلَتِ التَّْوَراةُ َواْإلِ

 كیف تحاجون بھ مع أن نزول التوراة واإلنجیل لم یكن إال من بعده وھذا خالف العقل. بمعنى
   :وقولھ تعالى ۚ وَن ِفیَما لَْیَس لَُكم بِھِ ِعْلٌم  .75یبطل "دعواھم أنَّ اإلسالم لیس على دین إبراھیم" فَلَِم تَُحاجُّ

 بولة عقال.فھذه المحاجة لیست عن علم وبالتالي فھي غیر مق
   :وقولھ تعالى َیَْعلَُم َوأَنتُْم َال تَْعلَُمون ُ فنفي العلم  .76یثبت "علیھم أنَّ اإلسالم على دین إبراھیم" َوهللاَّ

 عنھم ھنا إیذان بجھلھم.
بعد كل ما ذكره ابن عاشور من حجج عقلیة في دحض ھذه الشبھة، فكیف یّدعي ھؤالء الیھود أن 

، أي: أفال تعقلون دحوض أَفََال تَْعقِلُونَ كان یھودیا، وھذا سر تذییل اآلیة بقولھ تعالى  -علیھ السالم-إبراھیم 
ِكن حجتكم، وبطالن قولكم، ولھذا جاء الرد واضحا في قولھ تعالى:  َما َكاَن إِْبَراِھیُم یَھُوِدیًّا َوَال نَْصَرانِیًّا َولَٰ

ْسلًِما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِركِ    ].67[آل عمران:  ینَ َكاَن َحِنیفًا مُّ
  رابعا: نسبة الشرك إلى ھارون علیھ السالم

من المزالق التي وقع فیھا كتبة أسفار التوراة، وأوردھا ابن عاشور في تفسیره ما نسبوه إلى نبي هللا 
وَوقََعْت في كتاب الخروج من التوراة في اإلصحاح « رك، حیث قال ابن عاشور:ھارون علیھ السالم من الشّ 

الثاني والثالثین زلَّةٌ ُكْبَرى، إذ زعموا أن ھارون َصنََع الِعْجَل لھم لما قالوا لھ: اصنْع لنا آلھة أماَمنا ألنَّا ال 
ومما نقطع بھ «، ثم علّق على ذلك بقولھ: 77»نَْعلَُم ماذا أصاب موسى في الجبل فَصنََع لھم ِعْجالً من َذھَبٍ 

  .78»أن ھارون َمْعصوٌم من ذلك ألنھ رسول
سیَِّدنا ھارون علیھ السالم  نالحظ من خالل ھذا النَّصِّ أن ابن عاشور ردَّ ما في التوراة من اّدعاء أنَّ 

ھو الذي َصنََع الِعْجل لیَْعبَُدهُ بنو إسرائیل، وسمَّى ھذا الخبر زلَّةً ُكْبَرى، وبیّن بطالنھ وذلك ألن ھذا الخبر 
ه بقولھ: "ولو ُحِكَي ذلك بخبر آحاد بیاء، ثمَّ یعلِّل ابن عاشور ردَّ یناقض ما ثبت في الشَّْرع من ِعْصمة األن

ه والجزم بوضعھ لمعارضتھ المقطوَع بھ من عصمة األنبیاء من الكبائر عند جمیع  في المسلمین لوجب ردُّ
  . 79"أھل السنة ومن الصغائر عند المحققین منھم وھو المختار

  خامسا: قصة الذبیح من منظور التوراة
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مما وقع فیھ الیھود من الشبھات في مجال النبوات، ما أورده ابن عاشور في قصة الذبیح، حیث بیّن 
مر والیھود یقولون: إن االبن الذي أ«لنا ذلك الخلط الذي وقعوا فیھ بادعائھم أنھ اسحاق علیھ السالم، فیقول: 

ھو إسماعیل في صغره حین لم یكن  هللا إبراھیم بذبحھ وفداه هللا ھو إسحاق، والحق أن الذي أمر بذبحھ
، ثم یبرز ابن عاشور أن ھذه القصة وردت في كتابھم فیقول: 80»إلبراھیم ولد غیره لیظھر كمال االمتثال

شاع من أخبار أھل الكتاب أن الذبیح ھو إسحاق بن إبراھیم بناء على ما جاء في سفر التكوین في اِإلصحاح «
ومن الغریب أن التوراة لما ذكرت قصة الذبیح وصفتھ « ابة  فیقول: ، ویصف ذلك بالغر81»الثاني والعشرین

، ثم یعلّل ابن عاشور تعلیالً َمقاِصدیًّا لعدم ذكر القرآن 82»باالبن الوحید إلبراھیم ولم یكن إسحاق وحیداً قط 
ھ القرآن لع«  الكریم السم الذبیح فیقول ببراعة: ئال یثیر خالفاً لھ لوقد أشارت اآلیات إلى قصة الذبیح ولم یُسمِّ

بین المسلمین وأھل الكتاب في تعیین الذبیح ِمن ولَدْي إبراھیم، وكان المقصد تألّف أھل الكتاب ِإلقامة الحجة 
وتصدیِق القرآن ، ولم یكن ثَمَّة مقصد مھّم یتعلق بتعیین الذبیح وال في  علیھم في االعتراف برسالة محمد 

  .83»تخطئة أھل الكتاب في تعیینھ
  الفرع الثالث: شبھات تتعلق بالسمعیات

سمیت بھذا االسم نسبة إلى السَّمع وھي المسائل التي تُتَلقى عن طریق السَّمع، وال یستطیع الحس 
، ولھذا 84أن یستقلَّ بمعرفتھا أو إدراكھا، ال بالبدیھة وال باالستدالل، فھي تتعلق بعالم الغیب والعقل البشري

. سنقتصر 85"في العقائد: ما یستند إلى الوحي كالجنة أو النار وأحوال یوم القیامةیمكن القول أّن "السمعیات 
  في باب السمعیات على الحدیث عن الیوم اآلخر والجنة والنار في معتقد الیھود.

لقد تحدث ابن عاشور عن التحریف الذي طال ھذا الجانب من العقیدة عند الیھود، من خالل النُّقول 
سیره، لبیان تالعبھم في ألفاظ الغیبیات وكیف استبعدوھا من كتبھم، وفي ھذا السیاق یذكر التي أوردھا في تف

. ثم 86»وإن كانت التوراة خالیة عن تفصیلھ«ابن عاشور أن التوراة أغفلت الحدیث عن الیوم اآلخر فقال: 
نَْحُن  اآلخرة بقولھم:إّن الیھود والنّصارى قد أْحدثوا في عقیدتھم من الغرور في نجاتھم من عذاب «یقول: 

ِ َوأَِحبَّاُؤهُ ۚ ْعُدوَدةً ۚ : وقولِھم ،]18[المائدة:  أَْبنَاُء هللاَّ نَا النَّاُر إِالَّ أَیَّاًما مَّ   .87»] 80[ البقرة: لَن تََمسَّ
  علیھانموذج تطبیقي: عرض ابن عاشور لشبھات الیھود حول الیوم اآلخر والرد 

ال شك أن التوراة األصلیة، التي أنزلھا هللا تبارك وتعالى تزخر نصوصھا بذكر الیوم اآلخر، والتبشیر 
النعیم، وما أعده للمكّذبین من الجحیم، ولكن التوراة التـي بین یدي الیھود قد خلت بما أعده هللا للمؤمنین من 

ره ابن عاشور، وھو یذكر معتقدات الیھود ویصفھا من ذكر الیوم اآلخر، نعیمھ وجحیمھ، و ھذا ما قرّ 
ن   قولھ تعالى:باالختالط والتناقض، حیث قال وھو یفّسر  ِ َخاِلَصةً مِّ قُْل إِن َكانَْت لَُكُم الدَّاُر اْآلِخَرةُ ِعنَد هللاَّ

یشیر إلى أنھم قد صاروا في عقیدة  «: ]95 -94[البقرة:  ُدوِن النَّاِس فَتََمنَُّوا اْلَمْوَت إِن ُكنتُْم َصاِدقِیَن 
          مختلطة متناقضة كشأن عقائد الجھلة المغرورین فھم یعتقدون أن الدار اآلخرة لھم بما دل علیھ قولھم:

 نُْؤِمُن بَِما أُنِزَل َعلَْینَا :م: وقولھ، ]91[البقرة ۚ َُوأَِحبَّاُؤه ِ ثم یعترفون بأنھم ، ]18[المائدة:  نَْحُن أَْبنَاُء هللاَّ
ھم أیاماً یعتذرون بأن النار تمسّ اجترأوا على هللا واكتسبوا السیئات حسبما سطر ذلك علیھم في التوراة ... ف

-كما ذكر ابن عاشور-إن عقیدة الیوم اآلخر عند الیھود . 88»معدودة ولذلك یخافون الموت فراراً من العذاب
مضطربة وغیـر واضحة، فھي ال تعدو إشارات بسیطة وغامضة في أسفارھم الخمسة، وتخلوا من التصریح 
بالثواب والعقاب، وكل ذلك بسبب التحریف والتغییر والتزییف الذي لحـق بـالتوراة علـى مدار تاریخ الیھود، 

ھذا دلیل آخر على أن األحبار الذین كتبوا التوراة قد تأثّروا ھب أبعد من ذلك، فنقول أّن بل ویمكننا أن نذ
  بالعقائد الوثنیـة، التـي ال تقـرُّ بالبعث والنشور.
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ولقد سبق الرازي ابن عاشور في الرد على ھذه الشبھة في تفسیره حیث قال: "اعلم أنَّ إنكار البعث 
من الشَّھوة...وھذه الشبھة ساقطة من وجھین: [وذھب الرازي في بیانھ  یتولد تارة من الشُّبھة، وأخرى

وھذه الحقیقة تحدث عنھا ابن حزم وابن تیمیة، . 89َال یَْبقَى فِي اْلَمْسأَلَةِ إِْشَكاٌل"الوجھین ثم قال بعد ذلك]: "
د أصالً، وال الجزاء بع إن التوراة التي بأیدي الیھود لیس فیھا ذكر ما لنعیم اآلخرة" ونذكر قولھما تباعاً:

التوراة لیس فیھا تصریح بذكر المعاد، وإن كان ذكر المعاد موجوًدا في غیر التوراة من " ،90"الموت ألبتّة
   .91"النبوات، ولھذا كان أھل الكتاب یقرون بالمعاد وقیام القیامة الكبرى

یمان، وھي في جوھرھا أسلوب ما یمكننا فھمھ من  الزم كالم ابن عاشور أّن الیھودیة ال تُْعنَى باإل
حیاة ال عقیدة تعتقد، فاالتجاه السلوكي الدنیوي عند الیھود أھمُّ من االعتقاد، وفي ھذا السیاق یبرز لنا ابن 
عاشور أن الیھودیة ینحصر مجال تفكیرھا في العالم الحاضر وال یتجاوزه إلى ما وراء ھذا العالم، وقلما 

الموت، وبالتالي فمن الواضح تبعا لذلك أال نجد حدیثا عن اآلخرة والجنة  یشیر الیھود إلى حیاة أخرى بعد
والنار، ولھذا نرى أن مسألة الجنة والنار مختلطة في التوراة، فأحیانا یوحي اللفظ أنھا الجنة الموعودة، 

ھذه  .92»وغرس الرب اإللھ جنة في عدن شرقا« وأحیانا بأنھا جنة الدنیا، كما نجد في سفر التكوین مثال: 
المسألة العقدیة یمكننا ادراكھا بدقة إذا استوعبنا مفھوم الثواب ومفھوم العقاب في عقیدة الیھود، فھما 

 ثواب الطاعة یكون في الدنیا بالعلو في األرض"بالحیاة الدنیا فقط، بحیث أن -كما تنص التوراة- محصوران
الحیواني والزراعي، أما العقاب فھو التشتیت في الدنیا واذالل األمم وامتالك المال والثروات وكثرة االنتاج 

، بمعنى أن عقیدة الیھود في الیوم اآلخر كلھا تدور حول الثواب والعقاب الدنیوي فقط، أي أّن 93"والفقر
الوعود التي وردت في مقابل اإلیمان با� واألعمال الصالحة تدور فقط حول المتع الدنیویة من انتصار على 

كثرة األوالد، ونماء الزرع، إلى غیر ذلك، وكذلك الوعید الوارد على الكفر والمعاصي، كل ذلك األعداء و
یدور حول انھزامھم أمام أعدائھم وسبي ذراریھم وموت ماشیتھم وزرعھم إلى غیر ذلك من العقوبات 

أكدھا سعود الخلف المحرفة. وھذه الحقیقة   الدنیویة، مما یدل على عدم إیمانھم بالیوم اآلخر حسب التوراة
 ویدل على ذلك ما ورد في سفر التثنیة: .94"وھي في الحقیقة دلیل على عدم ایمانھم بالیوم اآلخر"بقولھ: 

أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلھك لكي تطول أیامك، ولكي یكون لك خیر على األرض التي یعطیك «
وا في أكثر األحوال یعنون ما تعنیھ األدیان األخرى والیھود عندما تكلّموا عن اآلخرة، لم یكون. 95»الرب إلھك

من وجود دار للحساب، على ما قدم االنسان في حیاتھ األولى، إنما كانوا یعنون بھا شیئا آخر وھو الجزاء 
  في الدنیا فقط.

  خاتمة:
 ال شك أن خطورة الشبھات تتمثل في خفائھا، وتلبّسھا بالحق، وفیما تحملھ من تشكیك ودّس، ولھذا
ینبغي أن یتصدر لدحضھا العلماء الراسخون، ومن ھؤالء العلماء الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور الذي 
خّصص حظا وافرا في تفسیره "التحریر والتنویر" لتفنید شبھات الیھود، فأظھرت ردوده أنھ راسخ العلم، 

ووجوه بطالنھ تفصیال،  واسع االطالع، خاصة على محتویات أسفارھم، وعلى درایة تامة بالباطل وجذوره
قد الخ. ل. باإلضافة إلى تبحره فیما یلزم لرد الشبھات من علوم اآللة، كعلم المنطق والجدل والمناظرة..

  توصلت ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة: 
الشبھة ھي محاولة إحداث خلل في االعتقاد حول جملة من المسائل، من خالل االلتباس والخلط والتشكیك،  -

انتزاع النص وبتره من سیاقھ األصلي، أو الزیادة أو النقصان كما  في فھم وتناول النصوص، من خالل
 فعل الیھود مع كتابھم.
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ْلَمْحُدوُد اْلُحَساُم ااإلسالمّي السَّبتّي المسّمى: " ال یخفى على القارئ استفادة ابن عاشور من كتاب عبد الحقّ  -
دِّ َعلَى اْلیَھُودِ  في بیان معاني بعض الكلمات التوراتیة، كما اعتمد كذلك على تفسیر الرازي، وھذا ، "فِي الرَّ

 الشبھات والرد علیھا، واستفاد كذلك في ھذا الباب من مؤلفات ابن حزم وابن تیمیة.  بإیراداألخیر قد اھتم 
الكریمة، ومن للعالمة ابن عاشور ذكاء ودھاء في استنباط الردود على شبھات الیھود من خالل اآلیات  -

 .خالل الفقھ والتحلیل
جمع ابن عاشور بین طریقتین في الرد على الشبھات، فتارة یقدم رّده على عرض الشبھة وتارة یعرض  -

 الشبھة أوال ویبرز جذورھا ثم یھدم بنیانھا من أساسھ.
ا وتناقضھا عقولیتھحینما تخالف الشبھة العقل وتقترب من الخرافة یعرض ابن عاشور عن الرد علیھا لعدم م -

 مع العلم والوحي.
 حینما یكون سبب الشبھة المكابرة والحسد یعرض ابن عاشور عن الرد علیھا بالحجج ویكتفي بذكر سببھا. -
 یحدد ابن عاشور منزلة الشبھة ویصنفھا، ویركز على المسائل العقدیة بالدرجة األولى. -
م بعرض النقول التوراتیة في سیاق نقده للشبھات، مما یدل مما تفرد بھ ابن عاشور في رد الشبھات أنھ اھت -

 على اطالعھ الواسع على كتب القوم.
لقد وقف ابن عاشور في نقده للشبھات التي أثارھا الیھود عند حدود الوصف الدقیق لما احتوت علیھ  -

اتھا نقضا ینقض محتوی توراتھم المحّرفة، بمختلف أسفارھا، وتتبع مسالك سوء التأویل فیھا، ونادرا ما كان
كلیا، ألنھ كان كثیر الثقة في بعض محتویاتھا، باعتبار أن التحریف في نظره كان ُجلُّھ واقعا في جانب 
المعاني، أما التحریف اللفظي فكان قلیل الحدوث في منظوره، ولھذا كانت رؤیتھ المنھجیة في نقد محتویات 

 التوراة قاصرة في ھذا الجانب.
على الباحثین في ھذا السیاق ھو ضرورة االھتمام بمنھج ابن عاشور في الرد على شبھات مما نقترحھ  -

بعض الفرق، كالشیعة والبھائیة والباطنیة وغیرھا من النِّحل التي تحدث عنھا في تفسیره التحریر والتنویر. 
ض بیان حقائق أھل الباطل وملل الضالل عموما، لغرالبد من االھتمام بالدراسات التي تبرز شبھات و

المسائل التي یثیرونھا من مصادرھم، وھذا فرض كفائي ینبغي أن ینبري لھ بعض الخاصة من أھل العلم، 
 خصوصا الذین تضلعوا من علوم الوحي، واحتاجوا إلى محاجة المبطلین وبیان فساد سبلھم.

  قائمة المصادر والمراجع:
 .القرآن الكریم

 .سفر التكوین، سفر التثنیة
 .ھـ، مادة [شبھ]1414، 3محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط منظور،ابن  -
المنتخل في الجدل، قدم لھ وحققھ وخرج نصھ علي بن عبد العزیز  )،ھـ 505 المتوفى( أبو حامد الغزالي الشافعي، -

 .م2004، ھـ1424، بیروت، الریاض، دمشق، 1بن علي العمیریني، دار الوراق، دار النبراس، ط
 الملل في ، الفصل)ھـ456: المتوفى( الظاھري القرطبي األندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو  -

 .القاھرة، دط، دت الخانجي، والنحل، مكتبة واألھواء
حلیة  )،ھـ395 سنة المتوفي( أبو نعیم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني، -

 .م1974ھـ، 1394األولیاء وطبقات األصفیاء، السعادة، بجوار محافظة مصر، دط، 
شعب )، ھـ458: المتوفى( أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي، -

 على تحقیقھ وتخریجاإلیمان، حققھ وراجع نصوصھ وخرج أحادیثھ: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، أشرف 
أحادیثھ: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي، الھند، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون 

 .م2003ھـ،  1423، 1ومباي بالھند، طمع الدار السلفیة بب
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مختصر منھاج القاصدین، طبعة المكتبة القیمة ،) ھـ 620 سنة المتوفى(أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي،  -
 دط، دت.للطباعة والنشر والتوزیع، 

، بیروت، 1تھذیب اللغة، دار إحیاء التراث العربي، ط)، ھـ370: المتوفى(األزھري، أبو منصور محمد بن أحمد،  -
  .م، تحقیق محمد عوض مرعب، مادة [شبھ]2001

الجواب الصحیح لمن بدل ، )728: سنة المتوفى(تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة الحراني،  -
، السعودیة، 2حمدان بن محمد، دار العاصمة، ط-عبد العزیز بن إبراھیم -دین المسیح، تحقیق علي بن حسن 

 م.1999ھـ / 1419
، 4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار العلم للمالیین، ط، )ھـ393: المتوفى(الجوھري، اسماعیل بن حماد،  -

 .م، فصل [الشین]، مادة [شبھ]1990بیروت، 
 .م1997، الریاض، 1سعود الخلف، دراسات في األدیان، مكتبة أضواء السلف، ط -
ن یق: طارق بسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المعجم األوسط، تحق -

  .عوض هللا بن محمد، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، دار الحرمین، دط، دت، القاھرة

التوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق محمد الدایة، دار الفكر  ،)ھـ1031: المتوفى( عبد الرؤوف المناوي، -
 .م1990 -ـھ1410، بیروت، 1المعاصر، ط

  .م1987، 1ط في مواجھة االستشراق العالمي، دار الوفاء، المنصورة، عبد العظیم المطعني، االسالم -
المصباح المنیر في غریب الشرح ، )ھـ770 نحو: المتوفى(الفیومي، أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري،  -

 .الكبیر للرافعي، المكتبة العصریة بیروت، تحقیق یوسف محمد الشیخ، كتاب الشین مادة [ش ب ه]
 .م2004، 4ط اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،مجمع  -
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The Features Of Contomporary Hadith's Explanations - Al-Bahr 
Al-Mohet Al-Thajaj In The Explanation Of Sahih Muslim Bin Al- 

Hajjaj By Muhammad Bin Ali Al-Atyoobi As A Model 
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�:& E�لُّ L��M ا�"$!ان؛ '"J ا�Iُّ�وح ا��DE�Fَّ� ا�:"&�Cة؛ ا��
 ظ?�ت =
 ا�>َّ&;� ا�"�:�َّ�  OFPا ا�Qھ ST!E
 U�
 ا�Y!ا�Z ا�"�:�َّ� وا�:$?�Yَّ�، و'�&ن W!اِھِ�ھ& = ،[\&]^ U� L' ت:�َّ_ت &� �ِ��ل ا��bن اa^��، وِذ^P�� ،�?

.&?$�� ا��
 ت:�َّ_ت '?& ھQه ا�Iُّ�وح، واa^�ى: 'f=�اد درا�� �a:!ذج  َّ�:&ِت ا�"& �� ا�>ِّQ' jو�aا :U�َْ�َ�;�� �PM  
��	�`qت ا�����eة.: ا��C&":؛ ا���DE�Fُّ�وح؛ ا�Iا�::�ِّ_ات؛ ا�  

  
Abstract:  

This search clarify as is indicated in the tittle, some features of Hadith explanations, that 
brighten up in the scientific arena in the last century, by mentioning its distinctive 
characteristics in the scientific and methodological fields, and clarify evidence in their books, 
throuth two things: 

The first: by mentioning the general advantages that the contemporary Hadith explanations 
were characterised. 

And the second:  by individual study of models thereof. 
key words: Features; Hadith explanations; Contemporary. 

 :��ّn�  
� j�M هللا jَّ�Cو U�:�&"رب ا� � �:Fا� �َّ�aا ��$M �b= :�"' &��F:َّ� وj�M آ�L وLPFC أ):"�U، أ &$ِّ�P

 j�C ِّ
Pَّ$ا� OُE�; و;&ز ،�?Yا� ��Mأ L�(أ U� ��Q'َّة، وQا=�ُ?& ا��!; L�Mو�= ، ��َّ� '&�OE�F ا�$Pَّ!يِّ�ا��
� �b� �b= ء؛&�P�aا U� ٍّ
P� OE�F� ُّ�� U�E �� &� ��=&F:وا� �E&�!ا� U�واة أ�!اهللا L��M و���  �!ل $& ا��ُّ ل ا��َّ
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 ط"&�L و�Wا'L وL��bE و=

 L$M ر�C &��W�  .L��bو� Lإ�َّ روت  
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�[$ّ�&ت  
ا�"�:&ء و�Wو;&ت?� =Y_اھ� هللا UM ا���م وا�:>�:�U ^�� ا�Y_اء، '"�ھ�؛ ;�jّ و�C إ��$& =

 درا�&ت?� �b\&= �E&$M؛ ت$F�b& وت[F�F&،  �و�� E_ل أھ� ا�"�� )�� '"� )�� E"�$!ن '�;&دOE ر�!ل هللا =

�U ا�"� &?�= &� �و=?:& و�W;&، وا��$P&ط& ����F واa;�&م وا��!ا\� ا�"�&م، وظ?�ت �Wوح �"&�Cة ��P&ن 
 
�Pِّ�b& '[�ه = ،&"�Tا!� 
��، �&�Tا =ّ����"?& و���  �bE أن OE�Fا� Z�&ط j�M &�وا�":�، =�&ن �_ا
�:�ِّ_ات?& ا��
 =&ر��  
ن '"J ا�$ُّ�� = � أن E$��� '?& أّو�، �ّ� E�وِّ��& a�P��&?&؛ آ F�C&ت �"&��?&، و��Qوِّ

��U؛ =fنَّ ���ِّ )�� ��_تL، و���ِّ ِّ�b�:وح ا��W &?�= .LY?$� �ّ$]�  
:u&4ا� ����e/ة  إ�C&":ا� ��DE�Fُّ�وح ا�Iات ا�_ّ�:� J"' 

 إ^�اج ت�� ا�$ُّ�� == OFPا ا�Qء ھ&Y=

�:�ِّ_ات ا�Iُّ�وح ا��DE�Fَّ� ا�:"&�Cة؟ 

 ا�$َّ�� وا����&ع. إذن =:&ھ= �Pا�>َّ&;� ا�"�:�َّ� ر� jإ�  

 � j�M j��E ط&�Z  أھ��َّ� ا�را�j 01 ھyا ا����xع:�&"� �?= �ِِّP��:وا� ،Z���� �ِ�&�:ا�"��؛ ا�
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= Zت��� �b�bFا� 
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ء �U ا��:��D، وا��َّ��� أھW ���:�ِّ_ات ا�Iُّ�وح ا��DE�Fَّ� ا�:"&�Cة  U�
ء W ن&�'
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:u&4ا� �}~  ����� و��ّb���&��Z� ت$&و�� ھQا ا�U:T OFP ^�ّ� تF!ي  UEو&$M &?$� �ّ� �Fوت ،

:
�&��&� 

 '�&ت:�، وھ?�$Eو ،��M�= 
b�}و��8ن ������6 ا�� u&4دات ;��ان ا�!q� ل: /!ح   ا:وَّ

ل �:�ِّ_ات" �¢� ا�q!ع ا:وَّ" �:�� j$"��&ق.:  
 ظّ� ھQا ا�>ِّ= &;��Cوا  
�P& ����ّ&.ا�q!ع ا�06�َّ$ّ���"$j "ا��Iّوح ا�P�M&' "�ّ�DE�F&ره  :  
u��َّ$ع ا�!qة".ا��C&":ا�" S��]� U�
 '�&ن ا�:�اد = :  

b�}ه ا�*ُّ!وح ا��yا�$06�ّ: ا�ّ<��ت ا���ّ�� ا�`0 ��ّ,ت ھ  
ل �� ا�b�M&د.ا�q!ع ا:وَّ�� �?( U� :  
�U )?� ت�ت�Z ا�:&ّدة ا�"�:��. :ا�q!ع ا�06�َّ$  
u��َّ$ع ا�!qا��ُّ¢� وت�>�� ا��?�.ا� ��!?� �?( U� :  
ا�8 �U )?� ارتP&ط ھQه ا�Iُّ�وح '!ا�� ا�$َّ&س.ا�q!ع ا�!َّ :  

���fع ا�!qا�.&?;�Wع ا�!ا;� و!T!:ا� 
�U )?� ا�M$&ءھ� '�$&ول اa;&دOE ا�!اردة = :  

 ا��?� وا�دراك.=�&ء '"J إ: �U )?� ا�q!ع ا�<َّ�دس= �Yأ� 
  اa�Z��& ا���Pِّ�َّ ا��
 ھ

�>ّ:�&ت?& أو أ;!ا�?& �8�َّj 0;!q� �PMا �ُّ�¢�� �T&Fا� 
= L��M 
�&ھ j�M ر!�aا J"' ن&�' �?( U� :
  ا�"[!ر.

�U )?� ت$_�E ا�:>&\� ا�":��َّ� j�M ا�$ُّ[!ص ا��M�َّIَّ� (=Lb ا�OE�F).ا�q!ع ا�$َّ��> :  
b�}ا�� u��َّ$ا�(=�>� ��; 08���
ة (/!ح �&� 8> ;�0 ا	 �  : أ��6ذج ;�� �� �a �8 ,ّ��9ُّ /!ح ;�

ل �_اE& ا�I&َّرح ر;:L ا�q!ع ا:وَّ J"' j�M م�  هللا.: ا��
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�_اE& ا�Iَّ�ح.ا�q!ع ا�06�َّ$ J"' j�M م�  : ا��
 و=�?& أھ� ا��!�C&ت. ~���9:
b�}و��8ن  ا:ول: ا�� u&4دات ;��ان ا�!q� ���6/!ح���.  

��ق ا�q!ع ا:ول: � ���a "���ِّ,ات" ��� وا"{i	� 01 ظّ� ھyا ا�<ِّ���  
 U�
ء َّIا� �ُِّE_ت j�M ُّل�E �Cوھ! أ :(_ََ��) L�Cوأ ،(_ِّ�:�) �:( 
�"$&ھ& �U )?� ا��¢�؛ =? &�أّ

 :���� L$��& E>�":� »وا��&زوا«���ه، و �D�U ���[� '�؛ أي: ت:�َّ_ '"�?� �J"' U وا��[�، وھ! أ
 L$��&غ، وِّ��� ���  .1»ط�� ُ�َ:�ِّ_«ا�:�I&'?&ت، و�� ��E¡ و�Eاد 'L ا�b!ة ا�درا

�&ق  
 ھQا ا�>ِّ= L=�ّM U��ح =�� أ)� �Cا� 
�"$&ھ& = &���bَّ�ا '��Z ا�Iُّ�وح  -وأّ L�!�� ، =F&و�-
:&ت ھ
 ا�>ِّ «��ّ¢!ي =��!ل: أن أL� «�C ت"�&$E &�E�Z ھQا ا�:"$j؛ وإّ� =?! =
 ا�":!م =�ع UM ا�:"$j ا

 ���ز� ���M رت&C O�F' ا�:�:!ن؛ O�; U��O�; U ط��bEُ ا��ّ����، و Zه ا���Qا^�[� '?& ھ 
ا��
��Z ا��Iوح U�  ».�?& تUM &?$E&P ���ھ& 

� ا�q!ع ا�06�$:��� .�ّ��q� �4aّ!� �8;`�4ره "�ّ�$%  "ا�ّ*!وح ا�&

 ا��a&ظ ا��
 ��M �:�IE?& ا�$] و=b =&'��اءً �&"� UM �Iح ھ!: ا���Iا�"�:�� و& �ا� �Mا!b� ِ$�<:ة ا��

�C&b:م ا�!�Mم ا�� و!�"� ِّ
P$ا� jإ� ��Tأ &� ��  .�، وأ�& ا�L�!��:= OE�F ا�"&م: ھ! 
 �b= U���َّا�� UEQھ U� Zَّ�& ا�:� َّ�
 أ'Y� ا�"�!م 'L�!b: وأ= ُّ
(!َّ$ِbا� L= َّ�M» ��M�اد ر�� UM O;&' ل!

�U أ;&دLDE ا�Z<F' ��E�َّI ا�b!اM� ا�"�'�َّ�، واCa!ل ا�b' ،��M�َّI�ر ا��َّ&�� ا�E�IPَّ� �هللا «2.  

: �PT أ��&ظ ا�OE�F، و'�&ُن �"&��L، و�Wُح ��LPE، وا����اج DE�Fح ا��Iّا� j$"� 
= �^��=

�$L، وا��UM �I و)L د��� Lbط ا��&P$��و=!ا\�ه، وا L�
أ;�&M�َّIا� ��Fا� j�M L3.  

 وت"�L�E وھ:&:ّDE�Fَّ�ح ا�I�&' ن&bَّ�"�E U�$ا� UE��  ھQا، وYE�ر ا��َّ$j�M L�P أ

1-  :L�= jMا�E أن 
¢P$E 
DE�Fَّ�ح ا�Iا� �E�"أّن ت ،�$��aوا �$���ا\U ا�[�ور، وا^��ف اaز
 Lَّ���'>&تL ا��
 ا;��ّ� 'L؛ aّن ھQا �
 ا��b!د ا��
 )&ءت =
 و�$&�P&تL وأ�P&ب وروده، و= �^�E �

 OE�Fا� �FC ت&Pإ� jإ� �=&Tإ ،L' َّإ� ِّ
M�َّIا� L?(و j�M ُّ
DE�Fَّ�ح ا�Iا� �]FE � &:ّ�ا��َّ"��E، وھ! 
.�Cح أ�Iا� U�  ا��
 دو�?& � =&\�ة 


 ا -2= L$M j$¢�<ُE � &�
ِّ UM ا�"�!م اa^�ى إ�َّ 'b�ر DE�Fَّ�ح ا�Iا� _�� 
¢P$E Lَّأ�� Eُ>���د �Iَّ�ح؛ =
�Mَ ا�:C&b�، وC&رت ���  ِّ!$����Zُ ا�Iُّ�وح  �FTأ Lَّ�a ؛..�َّ�?bا�"�'�َّ�، وا���وع ا�� O;&P� ��
 ذ=
 �bَّ$ا� U��b[�ه؛ ا�Qي ھ! =?� ا�:�اد  UM َّ�حIُ��ج ا�E &��U ا�:>&\� =
 أ�!اع ا��$!ن  �IFت ،��P�$�


 ��":�، وھ�Qا ��Z ا�Iَّ�ح ا��bآ���b:(ا���>��)ا� 
4.  
  01 ��8ن ا��!اد �> ��{�. "ا�ُ�َ��ِ"َ!ة"ا�$��u:  ا�q!ع


ء ':�اد=f= Lّن �&دة (;�ث) Iّب '�&ن ا�&' U��U ا�$َّ&;�� ا��ُّ¢!Q?= �َّEه ا��َّ��� ��اد=� "��OE�F"، و & َّ�أ
U�E �� ء '"� أن
َّIن ا�!� 
= �Cُّ�وح  ،5أIأ�[� '?&: ا� 
ِّ�f= OFPان ا�!$M 
�!�?& ���ا = ��;&� U� &�أّ

.��^aن ا�bا� &C!]^ة، و��^aا�:�َّة ا 
  ا��DE�Fِّ� ا�E�Y�ة ا��
 ظ?�ت =
 ا�>َّ&;� ا�"�:�َّ� =
�ل ھQا ا�j�M OFP ط&\�� �U ت�� اa��&ر ا�:b[!دة '&�"$!ان ا�:��&ر.^ U�  و���"�َّف 

   



4 ا�e!%= �4!ك ; 
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b�}ه ا�*!وح ا����"!ة ا�$�06: ا��yا�ّ<��ت ا���ّ�� ا�`0 ��ّ,ت ھ  
� ا��
 ا��M ��:�W?& ھQه ا�Iُّ�وح؛ وإ�ّ =fنَّ ���ِّ ��&ب  َّ�
 ھQا ا�Y_ء '"J ا��[&\] ا�"&= ��أذ
�U ھQه ا�Iُّ�وح ^[&\] و��_ات ا���د '?&، و��=�د �?Qا =�bة �>��bّ� أذ�� =�?& �:!ذ)& �U ا�Iُّ�وح 

  ا�:"&�Cة.
  �> ��� ��ij ا�;`�nد ا:ول:ا�q!ع 

�"�b�ه، =� jَّb��E ا�"�� إ�َّ  ُ�����َّ� ھ! دL$E و� ��& ا��َّ � �Wَّ أنَّ أM_َّ وأ��° �& E:�� ا�:>�� =
 ھQه ا��ُّ

 ا�:!ا=¡ ���&ب هللا و�$َّ� ر�!ل هللا =& F&'� و�U تf' �?"P;>&ن ±�U ا�:"�U ا�[َّ �U ا�[َّ �َّ�aا ��� �?�' ،

�$?Y& و��!�&، �&ل ا' U����bM :UE�ة و» ْ��َُ$Eوَن ِدQُ ُ̂ Uْ تَ�ْ َّ:Mَ ْ��ُُ�وا&َ= ،UٌEا اْ�ِ"ْ�َ� ِدQََط 6»إِنَّ ھ�W اQوھ ،

 ا�$bِّ&ط ا��َّ&���:= �َّ�C&ه ا��Qھ� ھ&�� �ّ�Yُّ�وح ا�:��^�ة، وتIا� Zأ�� L' ت:�ّ_ت °���  

�&ت؛ =�  ��IE;!ن ;�OE ر�!ل هللا  -1 $َّ� وا��M&:Y، و^[!C& أ;&دOE ا�[ِّ و=¡ أC!ل أھ� ا�>ُّ
 U��&ن  &�T�"�E!ن �?& '&��َّ�و�E، و� '&�$َّ�
 ا�:>��_م ���َّ"���، و� '&��L�PIَّ ا�:��:M Uِّ�م ا��َّ$_LE، أو 

���$� ا��Pb و�"�ِ:L وQMا'Lِ، و�_وِل ا�:> ،�َّ�P�¢ر ا�!�³� ��PD:ا�$ُّ[!ص ا� U� &?<$( Sا� L��Mم�، وظ?!ر �>
 j�M &?�:�; ���^ 
�!ر ا�":��َّ� ا��aا U� 
ا'َّ�، و^�وج ا�:>�S ا��َّ)&ل و���ھ&، أو �& )&ء =
 ا�!; ا��َّ

  أھ� ا�"b!ل؛ =� bE&'�!ن ذ�� ���bM �E�b�' Lَّ أو ھ!ى، وإ�َّ:& '&��P&ت وا��َّ>���.
2- �?= 
�E  Uَ�ُد=!ن �P' �?;�W&ن ا��َّ!ا\� ا��
 زا�� = �YF�&' �?��M َّد ا�OE�F ا�:�Iوح، �� ا��َّ

ه وھ! هللا��&ب هللا و�$َّ� ر�!ل  ؛ إذ � Uَّ�P�E ا�F¡ُّ إ�َّ '�P&ن ا�P&ط�، و� Uَّ�P�E ا��!;�� إ�َّ '�P&ن �& �E&دُّ
ھ& ت�Uَّ�P ا�Wa&ء.   ا�Iِّ�ك، و'��ِّ

3- '&W & َّ:���E Uُ[�ُّ!ن ا�:>&\� ِّ�b�:ا� UM �?�b� �$M ھ��Yت Z�&ھ& ط�Y�= ،�b�":ب ا�&' 
� U��b&ت = &?
�ط ا�bَ�&د وإM:&ل ا�:$&��´؛ =� ��Eِّ� و��& =
 ا��َّ���´ M$?& وت[a ،&?F�Fنَّ  َ̂ ا�"�� �?�� ا�:$&ل دون 

 
ّ$�b�Pل ا�!bE ،ھ��"' U:� &ھ!$ّ�P= &?� وا�Pم �� ا��Maا �:\aهللا L:;ر» :_�Mف ا&َّIا�� U�ا� ا����)� 
´��&$:�&'«7.  

:0&�x�9 ل�$�  
= U�:�D"ا� S�&C U' �:F��U ذ�� �& ذ��ه »U�F�&]ض ا�&Eر j�M L;�W«8: 
 OE�; �$M :&M!=�� �Eز U' ��إذا �:"�� ا��َّ&M!ن '�رض =� ت�^�ُ!ھ& وإذا و�� '�رض وأ��� =�?& =� «أ�&

&?$�� E�^�َ?& وإن �&ن j�M j�M ا�:>�� إذا �:� '&��&M!ن =
 '�� ؛ =Uَّ�P ر;:L هللا أ�ZYE Lّ »ت��)!ا =
� ��Eج �$L =�ارا، وإن ="� =fنَّ ھQا = L�= !ي ھQا� ��Pا� 
& إذا �&ن = َّ��I&ر=?&؛ aنَّ =�L ھ�ك ا�$َّ�°، وأ

:j�&"ل ت&� L���E �' LbF�E � نَّ ا�:!تa ؛&��W ا�:!ت U� L$M 
$¢E � �  َّ�ِfَ= ُL$ْ�وَن ِ Lُ �ُْ� إِنَّ اْ�َ:ْ!َت ا�Qَِّي تَ�ِ�ُّ
 ْ��ُ�ِ��َ�ُ�  :�":Y8[ا�[ _M ت?� هللا&�، وا����° 'b[� ا�a!ف ا�UEQ ^�)!ا �U أرT?� =�ارا �U ا�!'&ء =�

� Q=&� ده، و أنَّ ��&َؤه&P"' �(و _M Lإ;&ط� j�M دا�� �Eآ &?�"Y�� �(هللا  و 
Tر �:M � َّ]� ���F&��، وذ

 �PM�ة أنَّ L ��³[&ر L$M ا�:I?!رة =
 ھQا ا�P&ب، و�I&ورتُ 'a L$M هللا 
Tر L�&�'وا�:?&)�ة، و E &���&ره 

 ،
M�Iا� ��Fة ا�&Mا�� U� ،��M�Iب ا�&P�aا Q��E &:َّوإ� ،�Y;!اء أ��م أم أ�ء هللا و��ره &�b' Lُّ��ا�:�ء 
  و�I&ورة أھ� ا�"�� وا�"�b، وا���&رة هللا M_َّ و)ّ�.

ا�:"�_��؛ ا�bE UEQ!�!ن: أن ا��>&ن �>�L�:"' �b وj ا�b�رUَّ�' َّ�� �M �E ر;:L هللا أنَّ =
 ھQا ��Lِّ ردٌّ 
 � ���M � َّ�(و َّ_Mو ،L'U��  ُ���I�، �:���I هللا L ت&'"�ٌ ا��>&ن �E"� ا��"� '�b&ء هللا و��ره، و  M_َّ و)�َّ

�!��ًّ& & Eًّ ��رأ��ا =:& IE&ؤه هللا M_َّ و)�َّ �E!ن �!اء �&ن M�W ؤه ��ًّ أم&IE � &�  .�E!ن &، و
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تY�ھ� �E'�!ن �Wح اa;&دOE ا�!اردة =
 ت���° ا�:"�b� ':& و�� =�L ا�$ّ&س =
 ا�!ا�� �U ا��Fا=&ت  -4
 �?( 
= L$ِّ�'�� ��aا اQذ��، وھ �D� 
�U و�� = �� ��
 ھQا ا�P&ب، وY�&"E!�?&، و�PEِّ$!ن ����َّ� ا��َّ"&=

'!ا�� ا�$ّ&س و�"&��Y أ;!ا�?�، =?
 ):"� '�U  أ^�ى ت:�َّ_ت '?& ھQه ا�Iُّ�وح؛ وھ
 ر'� ھQه ا�Iُّ�وح
  اCa&�� وا�:"&�Cة.

  �> ��� b�9!9 ا���ّدة ا������ ا�q!ع ا�06�$:
 Z�&Yا ا�!Mرا �� &?'&FCأ 
��E Lَّ�f= ،ة��^aاو�� ا 
إنَّ ا�$َّ&ظ� ���Z ا�Iُّ�وح ا��
 ظ?�ت =

:&?$�
 ��د ا�:&ّدة ا�"�:�ّ� و�E)� ذ�� إ�j أ�!ر = 
Y?$:ا�  
1-  ِّ��؛ 'M&<E O�F�ھ� j�M ت$&ول  ِّ
DE�Fَّ�ح ا�Iا� 
����� ا�"�!م ا�:>&M�ة = 
= Zا��� ُّ��ت?�ّ�ت �?� 

.&:َّ�$��L;�W U، و'?Qا �E!ن ا�":�  U�"���&�ِّ?& ا��
 ا^�[� '?&، =��ر�?& =
 )_ء  U� ���<�  

 ت[� -2��bت 
؛ ا�� ِّ
�$?�Yَّ� ا�OFP ا�"�: LTي ت��Qا� 
�$�َّ� �� ا�:&ّدة ا�"�:�َّ� '�Iا�!ا�� ا�"�: �

 ºھ&$� 
�$?& ا�b&رئ، و=¡ �F&وٍر أو =[!ل أو �Oَ;&P أو =�bات أو ��ِ�ھ& �:& ھ! دا^� = ����<E O�F'
  ا�OFP وا��َّ����.

رت ��&ب ا�PM ½�I� ا�:U<F ا�"Pَّ&د ا�:!�!م 'ــ:  َّ�� &� j�M ��D�aا U��S�FC U «و &DE�; ون�IM
���Lُ�ِّ ا��b&َء اa;&دOE ا��
 ت�!ن أ�&���ھ& 9»أ�&���ھ& و�Wح ��!�?&ا��P&ري درا��  L�= jMرا O�; ؛

 
= OE�Fا� ºEن ت��&�' 
�j�M ً��:�I =!ا\َ� ���Dة، و)"� ا���م =�?& j�M أر'"� �Oَ;&P: اaّول = &?ُ�!��و

 ذ�� ا��ّ�&= O�&ّD$&د، وا��ل ا�&(�' �E�"َّا�� 
= 
�&Dوا� ،�َّ$ ��Z ا�>ُّOE�Fا� 
= &��U  \� ا��$&دEَّ� و

 �:�Wا 
�F&و� =�L ا��b[&ء ا�:"&�
 ا�� OE�Fح ا��W 
ا'� = �[��S ا�OE�F، وا��َّ ��"� �َّ�b�Pاھَ� ت�!W
.L$� �P$�<E &��$�?�& '�Lb ا�OE�F و ،OE�Fا� &?��M  

�&تLP ا�:>:jَّ 'ــــ:  
= Uھ�&W j�!��$C L$�� اa��&ذ  ZEو��»FC ح�W �"$:ا� S�=� S���<«10 ؛
��Q' L"P�ُE �ّ� ،OE�Fا� Lإ�� ��IE يQا�"&م ا� j$":ول أّو� ا�&$�E ،ور&F� ���� 
= L;�W �"( O�; � O;&P

�U اa;�&م وا��!ا\�. L$� �P$�<E &�
 إ�Lb= j ا�OE�F و?�$E �ّ� ،&?' ¡َّ�"�E &�  ا�"�'�َّ� و
<� :u��$ع ا�!qا� =�qا��ُّ�� و�9<�! ا� ����j ���  


ِّ إنَّ ا�:� ِّ�� UM ا�"&�= ،�?��� �?�E ئ أن��P:ا�"�� ا� Z�&�� jت��E � Lَّأ� ��"E U��ِّ�b�:ا� Z��� ��&
�:& bE&ل �U ا�>َّ?� ا�::�$�، و�U ھQه  �?���= ،&?��&"� ��&Cور &?�P� ة َّ!b� ��"ف �¢� ا��"E �� U�أو 

� U�O�F' ،�?bP تY� ا�"�: UE� ِّ̂ ���Pا =
 درا�$َّ&;�� =&ر�� =�?& �Wوح ا�:�� &M&' ا!¢�' UEQ؛ ا��?$�)&ت &ء 
ا��ُّ¢� � P"Eِّ�ون =
 �Wو;?� '���&ظ ت$UM ¿P ط!ل E�ھ� =
 ا��ُّ¢�، وإ�َّ:& P"Eّ�ون '���&ظ �?��؛ إذ ا�:�اد أن 


 M:�?�؛ =?Qا ا��I½  -إن W&ء هللا  -�E?� ا�$َّ&س �>&\� ا�Iَّ�ع و�E"�َّ:!ن دE$?�، وھQا د��� = �?C�j�M إ^
U'ا  U�:�D"هللا� L:;ر  ،�َّE!Pَّ$ا� OEد&;aا�:>&\� ا�"�:��، وا L:�?ت� U<F' ِّر ��"&مِّ وا��&ص!?I��"�وف و

 �ِّ�"E Lَّ���" L$M ��� jَّ�; ،�C&b�"j�M �P ط��P ا�"�� �!اء �&�� �M!م آ�� أو  '� تY�ھ� �E>ِّ�ون ا�"�!م ا�[َّ
�P&ره، د �P� ��"ر ا�&¢C U�
 ون ت��ُّ� =
 اa��!ب، وھQا C��ُE¢��ا � E�ري �"$j ھQا ا��U"؛ �:& PَE�ئ 

�:�E U?� ا���&ب. �:�Y:ا� S\ا�W �=&�� �? َّ(!���D ھQه ا�Iُّ�وح؛ وھ
 أ�َّ?& ت�!ن  
= � َّC&^ ة_��  
 
= ���
 ;>U ا��َّ�?�� و�= ����وF� j�M!ه ا�PM ½�ًIّ� ا����E ا�����؛ ا�Qي أت&ه هللا Mّ_ و)ّ� 

�ºِ�َ�� L ا��
 ا��َّ"��P؛ ;�jَّ إنَّ = &C!]^ا�"�� و �I� 
= � �ر دون ا���Qان، ورز�L هللا M_َّ و)�َّ ھ:َّ َّ]�
 :�$ ��W j�M ��Dو;&تZ��� L ا�>ُّaا U��& ت�&د تY� =$ّ& إّ� و�� W&رك =�L، و jّ�; ؛L�!�Mو OE�Fح «ا��W
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� �Wح ا���W« ،»E�Yَّح )!ا�� اP^a&ر«، »�Wح �$U ا��ِّ��Qي«، »�Wح S�FC ا��P&ري«، »ا�:!طَّ�
SE�   .11، و���ھ&»ا�[َّ

ا�8: �> ��� ار   �49ط ھyه ا�*ُّ!وح �8ا�� ا��َّ�سا�q!ع ا�!َّ
ر  َّ�b��:& ھ!  ،&��ح وا�� ا�$َّ&س، �!اء �&�� أ;�&�& أو �bM�ة أو ��!Cf' &�!:M م��� )&ءت E�W"� ا��


 أ;&دOE ر�!ل = L<ُ:�� &���&طL�P ��!)�ان ا��IPي هللا=
 ��M ا�:C&b�، وھQا  
�U أ^�؛ = �=��= L�
'َّ&��ُّ!ن ، ��َّ )&ء ا�"�:&ء ا��َّ ���I;!ا ھQه اa;&دOE  12وE"�! '?& إ�j ا��:&ل ا�Qي ا����L ;�:� هللا M_َّ و)�َّ

UM &��
 ذ�� �!ل هللا M_َّ و)�َّ ;&= U��D�:� ،&?;ِ�Cأ;!ال ا�$َّ&س وإ �ِY�&"�
 T!ء = Z�"W: � �ُEإِْن أُِر
 &��َح ََCْ ْ�ُ� َوإL�َْ�ِِ أZ�ِ�ُُ إِ�َّ اْ�ِ َّ�ِ L�َْ�Mَِ تََ! 
 إِ�َّ 'ِ&�َِّb�ِ=!َْت &�]، و�U ا�:>&\� ا��
 ت$&و�?& 88[ھ!د:  �اْ��َ�َْ"ُ� َوَ

�U�:F�b '?& وا�� ا�$َّ  �?;�W ج&�� 
��W Uح ��W$&  &س،ا�"�:&ء = �ِّD:�أذ�� '"�?&  j�M���P ا�:D&ل، 
 :j:ّ<:ا� °Eد&' U' ��:Fا� �PM» °�&Y��EQَّ$ا� ��IPا� OE�; U� ���Qَّا��«، :
�&ت 
  وھ

1- :�َّ�a��>وا� �َّ�>qَّا�� �%��nا� ������  �َّEد!PM jا�$َّ�° إ� 
Mا�?!ى ودا �َّEد!PM U�وا���وج '&�$َّ&س 
 Lِّ�P� �ِ"'&��LF �هللا و;�ه؛ '&تP&ع LM�W، و ِّT!E &�، و)"� ذ�� �&P�L$M ُّ��$E � O�F' ��<:�� &؛ وھQا 

�$&=Qھ&؛  �Mب و��!�bت ا�&�& َّ:C �Y��^ا jَّ�; ص���ارج ا�^ 
= �bة ارت�b= 
= °Eد&' U'ا ½�Iا�

 �Wح ;�OE اj:Ma ر;:L هللا;�bE O!ل =13 :» jه إ�!M�E Lُ$Eد ،U������ U�َْ�Mِدا U�' �P"ا� :�َّ�<�� �b�b;

 ُFت ا�&�&b� UM ��<:ا� ُّ�F$E و� ،J��ِFا� jإ� L' ُّ�F$ا�>َّ!أى وت jه إ�!M�ت L<ُء، و���َ"َ�� L' J?$Eو j$<

 دL$E؛ =&�$َّ�° ھ
 ا�Y&ذب ا�b!يُّ إ�j در�&ت ا���F&ط، Mدا UM LTا�Mوإ L<�� 
Mدا L�'&(f' َّا��:&ل إ�

 ِّ
Pَّ$ء ا�&Mن د&� & 
 ر= �و�:َّ= &PP� ِّ
'&F ھ& j�M ھ!اھ& �&�"�ً �Q?� Lا ا�[َّ َّ�� در)&تL، و�&�� ��>L إذا ^
��ه '�ن �D�' L<�� j�M L$�"Eة َ�= ،L�= U�Mز&$�:�&�&رة  َّ�aيُّ وا�$َّ�° ا!Pَّ$ء ا�&M =�، =[&ر ا��ُّ �U ذ�� ا��َّ

P$ا تQھ 

 j�M ��>�، و=ِّ$Mأ :L� ادك، '� �&ل�� ��]Fأو ت �'!��� j�M 
ِّ$Mأ L� �bE د، و��!Yُّ<ا�� L� L
"!د =
 ��َّ� ا�>َّ"&دة، وأ�Lَّ إذا �?�ھ& و��b= &?P� ت�>�ت �L أ�P&ب  j�M أنَّ ا�$َّ�° ھ
 ا�:"���� ��"UM �P ا�[ُّ

  .14»ا��:&ل
د ا'U  ��8ن ا����ھ0 ا����qََّّ� و�9&�ُ&�� -2 ِّ�Y:ل ا�!� ��D�aا U�و=¡ �& ورد =
 اa;&دOE ا�$E!Pََّّ�، و
 °Eهللا'&د L:;ر L;�W °�� 

ُّ «��OE�F ا�>َّ&'¡:  ='&F & ��ل ھQا ا�[َّ َّ:� 
P$ه إا��Wء، وأر&M �j وM�ه '&��ُّ

 L� �bE د، و��!Yُّ<ة ا��D�&�S وھ!  
ا�":� ا�[َّP$ا�  
�U �� ذ��، و� أ�� ��:!ن، و� أ�� =&T 
إ�َّ$
&� َّIا� ��&�
، aنَّ ا�"YE � �P!ز �L أن Lb�&^ j�M U:�E '�ون إذ���W L&، وإذا �&:T� Zٌط� 
-$�ML ا��
 ھ

 َّ�( َّ_M-  �?Yا�¢�ور ا�"���، وا� U:= ،��bا� j�M ي ھ! ا��_اٌمQن ا�&: � ت�!ن M$�ه إ�َّ 'fذ�L، =��� ا��َّ
 :U�Mَّ�:ا� J"' ل!� j�&"هللا ت j�M ى�Pاءة ا���Yوا� ،��Pن«ا��!:���«، و�!ل آ^�UE: »روح راك  U


 ا�Iَّ «، و »د^� دار �Qا =?! ��:!ن$�&T &ن«، و »�½أ�&: & L�!bE ا�Y&ھ�!ن، » E& دار ا��َّ َّ:�و�F! ذ��، 
&�F!ن   .15»وE$��ه ا�"&�:!ن، و�PEأ �$L ا�[َّ

 L�!� اQ����EQ; OE�; j�M L ر;:L هللاو�� 
=16  :"��Wء هللا و&W &�إذا «=
 ا�$َّ?
 UM �!ل: "
 U�ِّE�\ا_Yا� U�:�<:ا� �I"� &َّ$� ��Maا�>َّ!اد ا ��&; 
= &���� ً��W&= ،�?$�' ً�"\&W ه ا���:&تQھ �Y� &$َّ�f=

 

 وا�j�M»½�I أ�>$�?�؛ وھ'�'« ½�َّIھ! '&� و'�[�ف ا� L�!�"�E &�
«؛ وھ� E"$!ن أنَّ '�' 
U�F�& 
 وا�$َّ&س ا�ْ:َ�ح«، »وا�[َّ'�'« ،»½�ِّIوا� 
�½«، »إذا َ;Zْ ر' ِّIوا� 
�W« U!ف ر'ِّ &?ُّ�� 
، وھ

��:&ت ا�Iِّ�ك �:& ت�ى،  :�?�!� &َّ��=»½�ِّIوا� 
�� =�L ا�:��!ق �� ا��&�¡ » '�'ِّQE ز أن!YE � & و�F!ه، =::َّ
...L�= ه وت�>��ه و� د^� ��:��!ق�E�b�' :ھ! '&� و;�ه؛ أي L�"ت� &�  .17»��"&؛ aنَّ 



  .…���ِّ,ات ا�*ُّ!وح ا�&%$�ّ� ا����"!ة 
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 ا�`َّ&y%! �> ا�*ِّ!ك وا�4ع وا���e!ات وا����"0: -3= °Eد&' U'م ا&��& ذ��ه ا� L��D� و�U أ
 OE�F� L;�W»ل '&�$ِّ�َّ&ت&:Maنَّ 18»اa ت؛&M&ا�$ِّ�َّ&ُت ط &?Pِ�bت � �َّ�M�َّIأنَّ ارت�&ب ا�:�&��&ت ا� L�&�' �"' ،

�[� ا�:��َّ� ��&دٌّ �b[� ا�Iَّ&رع =�>�b و� �PMة 'L، وإ�َّ:& ت��ِّ� ا�$ِّ�َّ� =
 �>� ا��َّ&M&ت أو ا�:P&;&ت؛ =b&ل 
َ:& إِ�َّ : «'L�!b=��اھ� E>���!ن j�M أ�M-  �?�&:M& هللا M$?� -ا��b�bF أ�!امو�� ��� UM ھQه «: ر;:L هللا

�U �>� ا��َّ&M&ت » اMَْaَ:&ُل 'ِ&�$ِّ�َّ&ِت، َوإِ�ََّ:& �ُِ��ِّ اْ�ِ�ٍئ َ�& �ََ!ى &?�!� jإ� U�������&UE�C إ�j ت�E�Pھ& ��ِ� 
:��!�&ت، و�&�ºFِّ إ�j ا�Ta;� وإbE&د أو ا�:�&��&ت أو ا�:P&;&ت، و���Dا �& �Eت�P!ن ا�P�ع ��M&ء ا�

�] و�Tب ا��ُّف =
 '�!ت هللا، و��� ھQا �U أ�!اع ا�P�ع  َّ��&�ا�Iُّ:!ع ��M?& وا�$Qُّور �?&، و

، 19»وا�:$��ات...C&":ع وا�:$��ات وا��Pِّ�ك وا�Iا� U�' �EQFا�� 
، و�U ��&\� ھQه ا���bة أ�َّ?& ):"� =

.� �:Fوا� ����  وُ
�U ا���n%� ا���ّ�� 01 ا���`��������  -4 ��' &ًّ�����"��� ا�:�أة وإM�ادھ& إE:&��ًّ& و�M:�ًّ& وأ^ :

 OE�F� L;�W �$M �َّE�\ا_Yرس ا�$َّ?�� ا�&= &�Eا ا�:��ان أQھ 
�QPھ& وت�ك ا�¢�ب ���Eَّ�?&، و�� )&ل =
�&ء '$� PM� هللا ِّIا� &?$M هللا 
Tِه : «رQَِھ Uَ�:ِِّ�"َُاْ�ِ��َ&'َ�َ  -�[�أي: ;-أََ� ت &َ?ِ�:َّْ�Mَ &:َ�=b&ل  ،20»ُرْ��َ�َ ا�$َّْ:�َِ� َ

�L:  ر;:L هللا&�^ 
�U ا�"&�:&ت ا��&تP&ت «= �َّ�aا ½Eت&ر 
�& ا���&ض = j�M ًا���د�َّ�، وaه اQھ jدا إ�&$��&=

 أ'$&\$& و'$&ت$&، =
 ر)&�$& و�>&\$&، j�M أ�&= ��b�&' ��"ا� �I$� أن &$��M ،ات��Dا��Eس د jإ� &$�َّ��$$& و�!

 ½Eب ا��َّ&ر&b;أ 
�U ا�"�� ا�Qي ھ! ت�اث ا�E�IPَّ� ):"&ء، و�:&ُر )?&دھ& = Lأن �َّ[� إ�� &$$�:E &� j]أ�
��aا U�' &$� ��&� 
\�b '$& وا�� َّ�أ �$_��$& ا� َّ!P�� أن ُّ¡F�<� ��Q'21»ا�:��&و��، و.  

 َّIط ا�&Pت ارت&�&b:= َّ؛ وإ�J�= U� J�� اQإذن ھ U'م ا&�Àة، و���D�
ِّ '!ا�� ا�$َّ&س DE�Fح ا��
 L:;�E و)�َّ أن َّ_M ل هللا���= ، 
ِّ ��!ا�� ا�Y_ا\�يِّ$E '&دC °E!�ت و)!�ت =
 ت[S�F ا�:>&ر ا��ِّ

.L��M در&bذ�� وا� 

 أھ� ا�Y$ّ� إ�Lَّ و�ّ= L$M وز&Y�Eو  
  ا����xع ا��ا	 و/!	����اردة 01 ا�q!ع ا����f: �> ��� ا;`��ءھ= 8`��ول ا:	�د%u ا

 ِّ��
 ا�"&�ِ� ا�Qي ):� ��َّ ا�"�!م، و� ھ! �F[!ر =
 إدراك = &C!]�� °�� U�:�<:إنَّ ��� ا�

ء ا��>�� E�رك ا�$َّ�� ا����D، و�& � E�رك ��E � Lُُّ��ك '"�L؛ َّI�&'و ،L��&وط L:�M Z<; ٌّ��ا��$!ن؛ '� 

º?ة ا�$َّ&="�، ا���M&bه ا�Qھ j�M &ًE�ْ(َا�^��&ر؛  و ��<� �$ '"J أھ� ا�"�� اa^�&ر =
 Z��� �?;�W ا�>ُّ
 S�FC j�M ��D�aا U�!�?& '&�Iَّ�ح، و ُّ]�Eو �َّ$ ��Z ا�>ُّ U:T ٍات!�F� �$�"� Z�� jون إ��:"E & َّ�=�Y�ھ� إ


،  �W«22ح ��&ب ا��َّ!;�� �S�FC U ا��P&ري«ا��P&ري: F(ا�ّ�ا _E_"ا� �P"� �^هللا ا�¢$�:&ن، وآ �P"�
!م �S�FC U ا��P&ري«و غ و��P!ع، و��W«23  L�Dح ��&ب ا�[َّ َّ���
، وھ! P��"هللا ا� �P"�» ب&���Wح 

U24»ا���  ��Q�$َّ�«�"P� ا����E ا�����، و � ا�:�W« P"� ��Yح ��&ب ا�"�� و��&ب ا��M[&م '&���&ب وا�>ُّ
.�"' �P�E غ و�� َّ���  ):"�، وھ! 

& تY�ھ� YE:"!ن اa;&دOE ا�!اردة  َّ�
 ا�:!T!ع ا�!ا;�، وE�ر�!�?& درا�� ;�b= ��DE?�ّ�، و=¡ وإ=
 j�M ��D�aا U��"�ّ�، و&Yا� �\&� �& ت�!ن =
 ا��َّ �D�
، وأM!T!:ا� OE�Fا� 
= OFPا� ��Y?$� L���bت &�

$َّ� ا�$E!Pََّّ�«ذ��:  
 ا�>ُّ= ¡= 
،  25»ا��ِّ( LPM �:F� U<Fم «و�!E �?!رة ا���اءة �� 
اa;&دOE ا�!اردة =
Yهللا ا��!زان و���ھ:&. 26»:"�ا� �P"�  

 �b\&ا�¢�ر ا�� 
وإّ�& ��Eدون ;�DE& وا;�ا '&�ّ�را��، وE�ر�!�L درا�� تj�M L�&:�W� ،�����F ا�:"&�
�j�M ��D ذ��: aا U�UE«وا��رر ا��&�$� ا��ا\�b، و 
 ت"��� ا��ِّ= �E�P( OE�; ح�W«27  ،د&ّP"ا� U<F:ا� �P"�

�F:� ا�:$��، و���ھ:& ���D. 28»ا���ا\�WJح ;�OE ا'PM Uَّ&س =
 «و U' U<F:ا� �P"�  
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 ��� ¡�bF�� �?$�أو ت�اھ� �U��Pb '&ھ�:&م j�M اa;&دOE ا�!اردة =
 اa;�&م، �W;& و'�&�& �"�& 
�j�M ��D ذ��: aا U�;:&ن ا�P>َّ&م، و 29»ت�>�� ا�"�م �Wح M:�ة اa;�&م«ا�a&م، و  =�P"�»S� هللا 'PM U� ا��َّ

�لYح '�!غ ا�:�ام ذي ا��I' ام��  �:S�&C U' �:F ا�"U�:�D و���ھ�. 30»وا�
  ا�`0 ھ0 أ��6 01 ا��q= وا
دراك ا�<َّ�دس: �> ��� ا��1ء ��8 ا:b���j ا�{�4ِّ�َّا�q!ع 

 �\&<:�� LT�M ����IE U&ء �PM U&ده، =���L�= Z ا�$َّ&س �U<F ت�?�:L، و� Lت��E ا =�� هللاQوھ
��ّ� و�  ��b"دون ت Z��&�aا U��:ّ�، وت���� أ�&��Z ا�Iُّ�اح �U وا;� ^�، و���Mض ط&\��  �E!ت�

:STوا &?�= ��aوا ،OFPا� � 
 '"J ھQه ا�Iُّ�وح دون ت:a ��Dّن ذ�� ����ِّ= 
  ا��
 ظ?�ت �
�ال وا���اب: -1 
 ا��bآن "E َّ�� "��!��<Eُ�دِ  ط!%�n ا�<ُّ= �Yت &�؛ =���Dا  �$?º ر'ّ&�
ٌّ �P!يٌّ 
L =ُ وھ

�FC³&ب؛ ;�E O>�ل UM ا�:>��� �ّ� M Z�YE$?& =��!ن أ�M¡  �ا�Y!اب، وت�اه )��ًّ& =
 ت"��� ر�!ل هللا 
��W&Pة ا�Y!اب. U� UھQّا� 
=  

�U<; U ت���� أ��¡، وQ�� ٍّQWِّھU  أ��jب ا�`َّ*�%�: -2 L�= &:� ،¡��M U��;!ا� 
= ºٌ?$� &�Eا أQوھ
�":� &"���<� ¡E�F�&� Z�bاِم ا��Tوإ.¡�bFَّا�� j�M د��&Fا� �ِE&?� أو �?P:اب ا�!Yا� �=  

3- :0xراك ا�1`!ا`jل ا�:"�ِ�ض،  ا�&�Wا� U� &?�= �YE َّ�� ،���<:رح ا�&َّIر ا� ِّ�bE أن Lرت!Cو
�Qا. L'ا!Y= اQ�  =�>��رك ذ�� �&�:���ض 'f= :L�!bن �&ل �&\� 

4- :=�>nَّ`ا�<4َّ! وا� �n%!ط U<; 
= L��&�� L� ��<��L  وھQا ُ_��<E &� َّ��ا��َّ�?��؛ =�F[� ا�Iَّ&رح 
�"&ٍن �M��<E?& ا�"�b ا�>َّ���، ��َّ �Eت
 �b� j�M?& '�د�َّ� ا�Iَّ�ع ا��E!b، =:& أ�L�P ا��Iّع  U� ُّ
M�َّIا�$َّ]ُّ ا�

.L��PE L��'أ &�  L�PDE، و
5- :�h�>9*��! ا�� &= U:دون ;&\�، وت� ��"Pا� ZE�bت 
�U أ��M ا�!�&\�، = 
!�E \�ت?& =
 ت[وھ

.��&��، =�>�!PM?& ا���"&'& �&W ا�E!]ت UِّھQ�� ل!Caا UM �bDP$:ا���وع ا�  
6- :�َّ��nب ا:�$�� ا��!x  
� ا�:"&� ِّ<YE Lَّ�a ھ:�ّ�؛aا U�و^[!C& ا�!ا�"�ّ�، و� Q?� &:� j��Eا 

�َّ� =��!ن أ��ب ���?� وا�دراك ِّ<Fرة ا�! 
 ا�[ُّ= �َّE!$":ا ' ،ا�Qو��° ا�:�اد ;[�ھ&.إذن ھ &?�"  
 !ُّ��`� !x�&ھ0 ;��� 01 ا��� ��<��9���ّ أو أ	�ا��� ;4! ا�q!ع ا�<�8�َّ: �> ��� ��8ن ��8 ا:��ر ;�

  ا����ر
�&تُ?& وأ;!ا�?&  َّ:<��!ر ت¢�ّ�ت aا U���D ھQه ا�Iُّ�وح؛ إذ أنَّ ���Dا  
وھQه ��_ة =�E�ة �Y�ھ& =

�!ر:و����ّ&تُ?&، �PM اaز�&ن، و�U ت�� aا  
=fنَّ ���Dا �U ا�a&��� در��، وظ?�ت '��:&َء و;�وٍد )�E�ة، =�UE ^��&ن  ا:���e وا��4ان: -1

 U��ِّ�b�:ُّ�اح ا�Iنَّ ا�f= ،&و���ھ Q�و�Y>�&ن وأUE ا�a��°، و;�jَّ ا�:�ن: �&�:ّ[�[� و��و و�?&و�� وت�
�& M$�ھ� و=¡ ا�F�ود ا�"���b، وC&ر!�"��&ن  &:' &?�!�]E- ذ���C!ل، '� ھ!  -ا�!?Y:ا� U�M$��& ا��!م 


 ذ��.= UE� ِّ̂ �U ذ��، ;�jَّ ت�)� ��:�� &��W �?ت� �  زE&دةُ ت":�� � ���، =
�&ت?&، وت����  أ��jء ��8 ا:ط��� وا:/!�8: -2 ِّ!�� J"' jَّ�;:&ءھ& و�ت¢�َّ�ت أ &�Eأ 
=�fَّ?& ھ

Sا��� 
= �Y; U'ل: "ا��:�ة"؛ =ّ>�ھ& ا&D:ا� ��P� j�M Q^ى؛ و�^a �b�$� U�'��ّ?& �P&ت � ورق �L و�  31
�?& ")�ري اaرض"، وت�ّ�� ا'U '&ز  
 �&ق ت!)� =
 اaرض �U ��� أن ت_رع، وأنَّ ا�"�ب تُ>:ِّ=»�Fا� �

�E_E�'ا�:¢�ب �>:�?&  32»ا� 
= UFو� ،"�bَْا��" &?�!:<E ق؛ إذ�I:ا� 
=>َّ�ھ& ':& ھ! �"�وف M$�ھ� =
  "ا���=&س"، وھ�Qا.
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�&ت?& وت����  ��8 ا���h�j وا:دوات: -3 َّ:<� 
= �E�Fَّا��َّ¢�� أو ا�� U�
ء W &?��M ط�أ �� ��Q� 
وھ
�ف ا��P�ان، =�� UM أ�Lَّ ظ?�ت و�&\� أ^�ى �^&' &� Uّ�PEھ& و�$M �bE رح أن&َّIا� U� 
M��<ة ت�E�(

 Z;&C ت��� &:��ت، ��U أ;�&م =
 ا�"P&دات وا�:"& &?��M Zّت��E» U$� jإ� �(&Fوا� &YFذوي ا� �W��
L(&� U'آ�ت  ،33»ا U�ھ&ن إ�j أو�!Eَّ� إ�F&ق ا�:>ّ��&ت وا�P$&دق وا�:�ا=� و�F!ھ&  
 '&ب ا�>Pَّ¡ وا��ِّ=

  =�L أ^Q ا�:&ل '&�:>&'�b.ا��Fب ':& YE!ز 
  �ُّ��ص ا�*َّ!;�َّ� (�n1 ا�&%u)ا�q!ع ا�$َّ��>: �> ��� �9,%� ا��<��h ا�����َّ� ;�� ا�

�U ا�!اST ���ِّ ذي �Zٍّ أنَّ ا�:>&\� ا�":��� ت>�F�ث '�¢�ُّ�  Lَّ�a ؛&?bP� &� ِّ�� U�وھQه ا�Y?� أظ?� 
��$�، و� �Wَّ أنَّ ا�Iُّ�وح ا�:�aوا �$��� �� ت�$&ول ا�:>&\� ا�$َّ!ازل ا�:>�Y�َّة =
 M[��&، =��اھ� إّ�& اaزِّ�b

�bE>!ن ا�:>&\� ا�:>�j�M ���F ����ات?& ا�ّ>&'�b، أو PَE��ُ!ن ُوْ�َ"?� ُ�ْ"ِ:��U آ��&ت ا�)�?&د �[� ا��$_ال 
 Z;&C L$َّ�' &�
 ���� ا�:>&\� ا�:>�Y�ة، و�D&ل ذ�� M�َّIا� ��Fح«ا��W Sة ا�:�&ت�&M����I&ة  

S�'&]:34»ا�، .��ّ��= LEذ&FE &��>��� إ;�ام ا�F&ّج =
 ا��َّ&\�ة إذا '�» ا�:�b&ت أو  
=  
b�}أ��6ذج ; ا�� :u��َّ$ةا�	 �� �� �a �8 ,ّ��9ُّ /!ح ;��  

�$?LY؛ =&رت��E أن أ=�د ھQه ا���bة  �ِّ$]�رت =
 C�ر ا�OFP أنَّ ���ِّ ��&ب ��_تL وأنَّ ���ِّ  َّ�� �b�
 J"' ��Q� j�!� U' آدم U' ِّ
�M Uِ' � َّ:F��:�ِّ_ات �Wحٍ '"�$L، و�� و�� ا^��&ري �W j�Mح ا�Iَّ�½ ا��aيِّ 

�>��، =&��M ر;:� هللا أنَّ ا��Iّ½ تا� S�FC j�M 
�F ر;:L هللا�!' �� وا�[َِّّ�b:ا� U�' L;�W 
S؛ �� =[� =
&ه  َّ:� &�َّ��� ���ّb:�� ح «=�=�د�W 
ةُ U�M ا�:�F&ج = &ج��َّ َّYFا� U' ��<��� S�FC ا��&م ِّ�b�، و�Wح 35»

&ه  َّ:� ٍّ�b�<� �َّ��� 
= S�F &ج«ا�[َّ َّYFا� U' ��<��[$��  ،36»ا�FPُ� ا�:��F ا�YَّD&ج =
 �Wح S�FC ا��&م 
 ��ِّ�b:�&' َّ[�= ري؛&�Pا� S�FC 
= Á=&Fھ�ي ا�ّ>&ري«ا�« S�F ج =
»=�S ا�P&ري«، و��[َّ ِّ�M��و ، 

�M U��b�<� U�M�=:َّ�حIرح وا�&َّIا� &Eا_� j  
ل: ا�ieم ; ا�q!ع � ��8 �,ا%� ا�*�َّرح ر	�� هللا:وَّ�  

 U' �:F� ½�Iو�� ا� ،L�:(ت� 
= _(!� j�M رئ&bأن أُط�� ا� � �_اE& ا�I&رح أ=�ِّ j�M أن أت��� �P�
 �$� 

 ا�ت�!'�M1366 ه�E ِّ��' �?$� َّ�M L�&���M U:&ء ز ��D� j�M Q:36ھـ، وت�� &��W  �?$:= ؛&:�&M

 L$� ��&� &?� َّ]; 
��Z ا�"b&\� وا��Lb واCa!ل و�"�� ا�"�!م ا�� L��M آدم؛ درس U' 
�M ���وا��ه ا�"
وأ)&زه =�?& ���& و^�ًّ&، و�$?� اaدZE ا��¢!ي ا�$F!ي � �:F�U' ��" ا��I½ ا��ُّري درس L��M =$!ن ا�"�'�� 


 ا�"�'�� �&ن '���L...، و'"� ت��)M L$?� درس وا�:$�¡ وآداب ا�OFP وا�:$&ظ�ة و)�ٌّ �& ;&زه = ��M U�
�"?� ا��Fم  
= �E!�&Dا� ��;��
، =�ت� M!�Iو ا�$�&م ا�_� �"' �$E�:ا� jه �� ھ&)� إ���' 
= U�$� �'أر


 دار ا�OE�F ا�����E إ�j أن ت!=&ه هللا E!م ^:�° = &� 
، �� C&ر ��رٍّ<Eأ)� ا�:�ھ� ا���ر U� 
 21ا�:�
��C1442�08:!ا=¡ ھـ ا  �'!����Pbة W?�اء ا��Fم ':�� ا�:���� 2020أ 
= U=37ود.  

�U ت:�ُّ_ ا�Iَّ&رح و'"� ھQا ا�:!)_ = ٌّ�:َ�<� �b�bFا� 
�_اE& إ�َّ:& ھ! = U�fّن �& ا^�[� 'L ا�Iُّ�وح 
�_ا J"' UM �َّأن أت�� �PP;أ ��Q�= ؛L=ر&"� �ِ َ̂ �� أ=�&ره وز��ل L�َّ�]�W وات_ان �$?LY و�b��واE &

:L;�I� 
M��U ا��� 
اح ا�OE�F ا��
 ظ?�ت � َّ�W U�  ھQا ا�َ"�َ� 
1-  !Fَّ$درر ا� �ُD� رئ&bا� j�M j��E ���Z ا��$!ن؛ = U� ��D�� ����<��U ا�"�!م، و ��D�' ٌّ��� ½�َّIأنَّ ا�

bت 
��� وا���F وا�:"&�
، و):�ُ أط�اف ا�:$�!�&ت =
 أC!ل ا�OE�F وا�:[��S، و=Pوا�ّ[�ف وا�� �E
  =�وع ا��Lb وأL�!C وا�$ُّ�� وا�ُ:�S، ودو�� ا��Iّح.



4 ا�e!%= �4!ك ; 
 

  

 ��2022ان  -31 �دد:�ا                                                                                                                  390


ء �$?& إ�َّ إذا وا=¡ ا�����،  -2W 
= �ِّ�bE و� ،S(ّ�Eو SF]Eال، و!�aا �b$Eا�:>&\�، و ¡bFE ½�َّIأنَّ ا�
Q:� ZھZ و� �b!ل �&\� دون ر�!ل  َّ]"�E هللاو�  ُّIا� U��&ن؛ و=
 ھQا �_Eّ� ���>� إذ أنَّ ���Dا  &:?�اح �


 ا�Iَّ�ح، =��اه = �?Y?$�� �Eَّ_ن = ZھQ:ط�� ا�&M �?��M �ِّهللات�� L:;ا=¡  ر!E &� S ِّ(�Eو Z QEمُّ ا��"[ُّ
  :38ا�F¡َّ وھQه '"J ا�"P&رات ا��ا�َّ� j�M ذ��

�، و� ت�U أ��� ا���Y; Lَّ�f= ،���bَّ ا���P�، و�"�:� ا�"$��، وهللا ت"&�j ا�?&دي إ�j �!اء  ...« َّ]P�=
$�ي «و�&ل: ، »��Pا�>َّ  ،  ر;:L هللاھQا ا�Qي ;Lbَّb ا�>ِّ ِّ¡F�� L=&]إ� U�أ^��ا ھ! ا�F¡ُّ ا�Qي � ��L�= �E، وھQا 

...¡Fع ا�&Pات UM �?َّ:Cوأ ���bَّھ� ا��&:Mأ U:� ��D� L� Z �:& ت"[َّ ،
�$Fا� LPھQ:� LP]"م ت�Mل و، »و&�
 :&�Eا، «أ ً�ّ( °��� ¡�bFة" ت&M�:ا�" Z;&C Lbَّb; &�Z ھ��ء، وا��Fا=?� P� UM!ل  و'?Qا ظ?� �� ت"[ُّ


 j�M L;�W ا��P&ري... �&ت� هللا ا��َّ"[Z ا�Qي = 
�U ا�OE�F إذا ^&�� �QھP?�، و�$?� ا�"�$ َّSC &�
&��C LM&:� UM ُّ�]ُِEو ،&b; ¡Fا� �Eرؤ UM 
:"E« ، :و�&ل» ،S�F =?Qه ا�!)!ه ��ُّ?& تOE�F�� �E�F ا�[َّ

Z أFC&'?&، وإ'�&ل �ُ:�دَّاه،  
 ت�لُّ W j�M�َّة ت"[ُّ?= ،&?"=�� �ٌُّ�Fا��َّ&ھ�ة، وت ��'&َّDا� �$ وا��?_اٌء '&�>ُّ
�!م...Q:ا� ���bَّا�� 
ھ� =   .»و��!ِّ

3-  ِّ_Mأ U��U ت�):&ن )$&�Lِ، وھQه  ��� U:T &ھ�b"' ا�:>&\� ا�:�$&��ة �PT j�M 
ِّb��:ا� �M&<E
&:�� �:Y�&' 
���E أ)�ه، و� &�ب، و�� و��� j�M  وأ��°  ِّ!]Eو ¿ِّ��E �و� LF ِّ(�E &�ر =�?&  ِّ�FE &:َّوإ�

�� '�&ن  �$E�:أھ� ا� �:M ر&P�Mا 
= ����� L:�$� L�!Cوأ Lbا�� 
�&، �!اء =!�$� U��&:� j�M �E_E &�
�$� 
�b�� &?���&�:� �E&س، أو =
 ا�:"&� ���َّ� ا�:�"�ُِّّD³="&ل ا�� L":Y��ف  ا)S، أو =
 ا�[َّ 
 :ا��َّ�&":� L

 
��P"I وا��b&ن وا��O�َّ، أو = L<���ت jI�ُE � U:� L:�$� OE�Fا� 
��"، أو =ّaدون" و"ا�;[&ن" و "ا"
��D��$�:�F:� Lِّ إ�Mاب أدوات ا�Iَّ�ط، و���ھ&  !Fَّ$39ا�.  

�� ��&� U� �ٍ��Fس، و� ت ��Dة ت:�ُّ jج إ�&�FE و� ،
& ھ! ظ&ھ� )�ّ َّ:�س، وEَْ$َ� �ھQه '"�?&  j �ُّ إ��ِّ
�IE U&ء. Lت��E وذ�� =�� هللا ،�E!� º?$�  ھQا ���bM Lِّ�ة ���:� و

  ا�$06�َّ: ا�ieم ;�� ��8 �,ا%� ا�ّ*!ح ا�q!ع
:&?�"' ���_اE& ھQا ا�Iَّ�ح و��ذ J"' j�M و��� ��  

1-  ��<��� أ�&���ه إ�j ا��&م Q' َّ�حIَّر ا��C �b= ؛Zأ�>&ب ا��� ���&�aهللا L:;ط�ق  ر U��D��ة 
.&;�Wاءة وإ)&زة و��  

�� ا�[S�F؛ ��f_ا�&ت ا�Á=&F ا��َّار��$
، و�>��رك  -2�^ 
= ��&Mأ 
��U ا���b�:&\� ا��ور Z�� �:(
 &?�Cو U����C &$ّ�P ا�M&�b?& و ��<� 
= �M!�b:ا� OEد&;aن ا&�' 
UE ا�"�َّ&ر = ��، ور�&�� ر�W� ا��ِّ&Fا�

 
��b:�� �:\aوط ا�Wو ،�:\aا U�
، و���ھ&.�  وا�F&ز
3-  
= �?DEد أ;&د�Mو �?$M َرَوْوا U���ة، =fذا ت��ر أ;&ل، �� '�&ن ;&�?� و ��E"ّ�ف '�)&ل ا��$&د 

Lbb; ذ�� U�
ء W 
؛ =�[�رھQا ا�:L�!b' OFP "ر)&ل ھQا ا��$&د ا�[S�F وو=�&ت?� وإذا �&ن =�L ا^��ف =
  .40����E �� ،"...ت
 ��M?� وا;�ا ت�! ا^�

4- �?E.ر�&مa&' ��<�<� &�&�' &?��M 
�ّ� ;�OE =��ت 
  � '��&\� ا��$&د اھ�:&�& ظ&ھ�ا =
5-  L�"Y�= ب أو ا���&ب&Pا� ���>��� j�M ;�ة، و���Q إذا ذ َّ���>&\�، وE�رس  jإ� OE�Fح ا��W �ِّ<bE

 :J�Fب ا�&�� 
= L�!b� �\&<�» :���&Dا�:>��� ا�...&M�Wو �¢� L�E�"ت 
= :jو�aا'��اء  =�:&ا�:>��� ا 
)&ء =

 ا^��ف أھ� ا�"�� =
 أ�� ا�J�F...وھ�Qا= :�D�&Dا�:>��� ا� ...J�F41»ا�.  
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6-  :J�Fب ا�&�� 
= L�!b��� ا��!ا\� M$� ت!ا=¡ �$&�P&ت?& 'L�!b "=&\�ة" QE»ت&ن�\&=aا : ��و�j: ذ
�U ا��F!ا�&ت أر'"�: اد��&ت، واaر� J�FE يQان" أن ا�!�Fب ا�&��" 
= Á;&Yوا���&شا� ،�Pوا�� ،Z ،

  .42».وزاد ���ه أر'"� أ^�ى...ا��IM J�F�� :��� :���&Dة أ�:&ء: ;�J، وط:O، و�FT، وإ�P&ر..
7-  &ًّ�^ &?�P�Eظ و&��aا 
�&"�اھ�:&�L ا����P وا�"�O;&P:�&' JE ا��ُّ¢� ا�"�'�� '��!اM?&؛ =��Fر 

 �َّ$C U� J"' j�M رك��<Eت?&، و&�&b�Wا Uِّ�PE:&، و�اھ� ور!َّIا� U�=�?&، وUِّ�PE ا�b!اM� و�Qَ^Ãھ& 
  .43وا��َّ�\�


 ا�:>&\� وا�a!ال  -8= ¡�bFَّت ا��_��ا�:��� ا�$�E�bَّ ا��
 ت:�َّ_ '?& ا�Iَّ&رح أj�M �َ�Tْ ا�Iَّ�ح 
�U إرواء  L�= &� j��E و=¡ ا����� و� OEد&;aا ��ء درا
W ُّ�اح، وأھ�Iوا� U��ّ$]:ا� j�M راك���وا�

  �� و�W&ء ��"���.��¢�
 َ��&ت�، َ�Yَْ:ٌ� ���&\�، و ��� وإّ� '&��Iّ�&= ��:Yح )& ِّ]b��J�� U، و)?�  J�= اQت�ٌ إذن ھ� 

 ���bوا�� Z "&ب وM SE_E!ا\¡ ا��ّ"[ُّ ���!ا\� ا�$ّ�&\°، و'�F را\¡ =
 ا��$!ن وا�"�!م، وھ! '&�:E �'&bُ��ِّ� ا�[ِّ
�!م، =?! 'ُ¢��ُ ��ِّ ط&�Z �&ھ�، و��َّ Q:ا� 
��Y�، و�b� را�$ U�"'وأر �<:^ 
ٌ� ���ِّ ذي �Zٍّ =&ھ�، وھ! =

.
  =��[L' S إ^!ا�
:��9�~  

 &:� 
DE�Fح ا��Iا� 
= �E�Yا�� S����U ا�::�_ات  و ��D� j�M ة�C&":ا� ��DE�Fوح ا��Iت!=�ت ا�
���� وا^�L�&�' ¡P، ��� أ�?& �� ت��¡ ��?& j�M ت�:�U ھQه ا�::�_ات '� ت�&وت� ��W Uح إ��W jح، 

 L�'&bE O�F' ؛L� م!?��
 ا��$L�P إ�j أن '�&ن �& ت:�َّ_ت 'L ا��Iوح ا�:"&�Cة � ¢P$Eت!ظ��?&، و 
ط��?� =
 ����U ھ
 ا�Ca ا��Ca، وا�:�)� =
 �M!م ا��UE، و�b�:وح ا��W jbPت �' ،U���b�:ا� Z�� 
= U"ا��

�& تb�م، وا��&زت ھ
 اa^�ى '::�_ j�M ��&M ة�C&":وح ا��Iا�?:�، وإ�:& ا� ِّ!ُ�"ُ' &?ُ'&FCات ):�، وأ
.��P<ا� S�َّوات �ُ]bَن ا�&َP= UE�^��:وح ا��W UM ��"ا� �Pوف ط�_M �Eرأ &:� OFPان ا�!$M ء&(  


 أذ�� ':& ھ! ا�!ا)��M Z$& تُ $ّ�f= &�، وا�¢�ِض ا�Qي �U أ)�Y± ��ِّ$C L&ه ;�OE ر�!ل هللا و^�&

 ا�Iُّ�وح ا��DE�Fّ�؛ وھ! ا�":� '>$َّ�P$ا�  
�، وا�^�ص � M_َّ و)�َّ =:Mو �!� LM&Pات 
�ق = �� ا�[ِّ

 �"�&Yا� 

 ت"��:?� �!اء == �?Y�روا U:T '�ا ِّ�bE أن &�!:M ��"ا� �Pوط� &C!]^ ةQت&�aا 
Cذ��. وأو
�F�= ؛&?� &;�Wو OEاءةً �³;&د�� ،�َّ$ ��Z ا�>ُّ U��� اaھ� أ)_اًء  ��Pا� 
= jَّ�; أو ا�:>&)� أو�bب & ا�!

� UM ا����اء �= �$ ُّ<�� �?ُّP; داد_Eو �َّ$ ُّ<�&'
P$ا�  �M&�E وهللا �E_( ���M ذ�� �ّ� 
= �C&Fا� �(aوا
 ،U�:�&"ربِّ ا� � �:F¢��ك وأت!ب إ���، وا���إ�َّ أ�� أ Lأن � إ� �?Wك أ�:F'ا��?� و ��&FP�ء، و&IE ��

PFCو Lآ� j�Mو �َّ:F� &$ّ�P� j�M هللا jَّ�Cَّ� ت>��ً:&.و��و ،UE   L وإ^!ا�L إ�E j!م ا��ِّ
  ����h ا����در وا��!ا��:

  ھـ)، ���&ح دار ا�>"&دة و�$I!ر و��E ا�"�� وا�رادة، دار ا���Z ا�"�:�� '��Pوت، دط، دت.751ا'U ا���b ا�Y!زEَّ� (ت:  .1

 (ت: .2$Eو_bا� �(&� U'ر��وط وآ^�ون، دار 273اaا Z�"W :ت ،L(&� U'ا U$� ،(&�� ا�"&�:��، طھـ�1ا�� ،

  م.2009ھـ/1430
3.  ZF� :S�F]إ^�اج وت ،
�&Pا� �PM اد�= �:F�
، =�S ا�P&ري �Wح S�FC ا��P&ري، ت����: ��b<"ا� �Y; U' 
�M U' �:;أ

  ھـ.1379ا��UE ا����Z، دار ا�:"�=� '��Pوت، دط، 
  م.1979ھـ/1399، دط، ھـ)، ��E&b° ا��¢�، ت: PM� ا�>�م ھ&رون، دار ا����395أ;:� 'U =&رس (ت: .4
ھـ)، ا�تb&ن =
 �M!م ا��bآن، ت: �F:� أ'! ا���� إ'�اھ��، ا�?��� ا�:[��E ا�"&�� ����&ب، 911)�ل ا��UE ا�>�!ط
 (ت: .5

  م.1974ھـ/1394دط، 
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6. ��"� ا��&Y�&' 
�?&، M:&دة ا�OFP ا�"�:!�Mو �E!P$ا�>$� ا� ���^ 
�F:� ا�>��، ا'U ��� ا�Y!ز�E و)?!ده = U' ل&:(� ��
  م.2004ھـ/1424، 1ا�:�E$� ا�:$!رة، ط

�_ 'F!ث ���� ا���'�� '&�::��� ا�"�'�� ا�>"!د�E، دط،  .7���"� ا�:�� �"!د &( ،�E!P$ا�>$� ا� 

، ا��=¡ =( LPM �:F� U<;
  ھـ.1429

ا�Z اj�&?�Ca (ت: .8 �I¡ ھـ)، ا�:��دات =
 ��ZE ا��bآن، ت: �C!ان M��&ن ا��اودي، دارا���b وا��ار 502ا��َّ�' ���&Iا�
  ھـ.1412، 1'��وت، ط


 (ت: .9�&�<ْYِ �� ��ه '��
، دار ا���&�� 275���:&ن 'U اO"Wa ا�>ِّ&� � َّ:Fَ�ھـ)، �$U أ'
 داود، ت: Z�"َW اaر��وط و
  م.2009ه/1430، 1ا�"&�:��، ط

��M!P&ت وزارة ا��Iو .10 ،�EQ$ا� ��IPا� OE�; U� ���Qا�� °�&Y� ،
�، ن ا��E$�� ا�Y_ا\�PME� ا�U' ��:F '&دE° ا�[$?&)
  م.1983ھـ/1403، 1ط

���>� ا���&��،  .11 ،¡FE!ا��;:&ن ا�� �PM :م ا�:$&ن، ت��PM� ا��;:&ن '�C&� U ا�>"�ي، ت�>�� ا����E ا��;:&ن =
 ت�>�� 
  م.2000ھـ/1420، 1ط

12.  �:F� 
�U ا��"��b&ت ا�P&زS�FC j�M �E ا��P&ري، '��b: أ' �E_E�'ا� ��Fز، ا�&' U' _E_"ا� �PM�&� U' هللا �PM ،
� ا��و�
  م.2007ھـ/1428، 1دار ا������I$�� �E وا��!ز�E '&�::��� ا�"�'�� ا�>"!د�E، ط

�S�FC U ا��P&ري، دار ا�!ط�I$�� U، ط .13 Uب ا���&��  م.PM1 ،2017� ا����E ا�����، �Wح 
14. '&F]ا� �P����ق، ; 
FPC �:F��&رات، و����P ا��&'"�PM U� هللا ا�P>&م، ت�>�� ا�"�م �Wح M:�ة اa;�&م، ت: �&' �

  م.2006ھـ/b�&'10 ،1426&ھ�ة، ط
����P ا�"�!م وا���F، ط .15 ،
:bPا� 
�
، �Wح ��&ب ا�[!م �S�FC U ا��P&ري، أL' j$�M: '$�ر 'U ت�P��"هللا ا� �PM1 ،

  م.2010ھـ/1431
16. Yا� U'دار ا ،�":Yم ا�!E �?!رة ا���اءة �� 
  ھـ.1431، 1!زي '&�::��� ا�>"!د�E، طPM� هللا ا��!زان، اa;&دOE ا�!اردة =
�F:� ا�¢$�:&ن، �Wح ��&ب ا��!;�� �S�FC U ا��P&ري، ����P ا��ار '&�:�E$�، ط .17 U' هللا �PM1 ،1405.ھـ  
��P"� ���� ا��E&ض ا�::��� ا�"�'�� ا�>"!د�E، ط .18 ،UE�ت"��� ا� 
= �E�P( OE�; ح�W ،ر�Pد ا�&P"ا� �:; U' U<F:ا� �PM1 ،

  م.2003ھـ/1423
19. M �����"� ا��&Yا� ،&?�!���S�FC U ا��P&ري درا�� أ�&���ھ& و�Wح  &DE�; ون�IM ،ر�Pد ا�&P"ا� �:; U' U<F:ا� �P

  ھـ.E�:�&'1 ،1409$� ا�:$!رة، ط
��� '&�:�E$� ا�:$!رة، دط،  .20��"� ا��&Yا� ،J\ا���ا 
�F:� ا�:$��، �Wح ;�OE ا'PM U&س = U' U<F:ا� �PM

  م.2004ھـ/1424
�F:� ا�:P&ر��!ري، ��M&ة ا�:�&ت��W Sح ��I&ة ا�:[&'�S، إدارة ا�FP!ث ا�"�:�� وا��M!ة وا�=�&ء �PM� هللا  .21 U'- �"�&Yا�

  م.1984ھـ/1404، 3'$&رس ا�?$�، ط -ا�>����
22.  ،j��]:ا� U$� j�M j���:ل ا�!bوا� L(&� U'ا U$� jإ� �(&Fوا� &YFذوي ا� �W�� ،
'!��aهللا ا �PM U' U��aا �:F�

�?�ي، دار ا�:$?&ج '&�::��� ا�"�'�� ا�>"!د�E، ط��ا)"�  U�<; 
�M �:F� �W&: ھ��ة '�\&Qت&�aا U� �$Y�1 ،
  م.2018ھـ/1439

  ھـ.1422، 1ھـ)، S�FC ا��P&ري، ت: �F:� زھ�� ا�$&�C، دار ط!ق ا�$Y&ة، ط256�U' �:F إ�:&��M ا��P&ري ( .23
�ل وا���ام '�Iح '� .24Yذي ا� S�= ،U�:�D"ا� S�&C U' �:F� �P��:ن وآ^�ون، ا�&���F:� ر U' 
FPC :غ ا�:�ام، ت!

��� ��$�I وا��!ز�E، ط�  م2006ھـ/1427، 1ا��
  ھـ.1426�U' S�&C U' �:F ا�"�W ،U�:�Dح رE&ض ا�[&�U�F، دار ا�!طE��&' �I$�� U&ض، دط،  .25

 'U آدم ا�ت�!'
، ا��FP ا�:��F ا�YD&ج =
 �Wح S�FC ا��&م �>�� 'U ا�YF&ج .26�M U' �:F�، دار ا'U ا�Y!زي '&�::��� 

  ھـ.1436-ھـ1426، 1ا�>"!د�E، ط
�� S�FC ا��&م �>�� 'U ا�YF&ج، دار ا'U ا�Y!زي '&�::���  .27�b�
 'U آدم ا�ت�!'
، ��ة U�M ا�:�F&ج =
 �Wح �M U' �:F�

  ھـ.1424، 1ا�>"!د�E، ط
�� ا����P، ت: 'I&ر M!اد �"�وف، 279�j<�M U' �:F ا����Qي (ت: .28&Yوت، دط، ھـ)، ا���P' 
��دار ا�¢�ب ا��

  ھـ.1998
29. :
= �C!:ا� ،���&Iا� �P��:�&' ا�:>�!دع Z�� U� ،U���F:ن ا�&<� ،���� ��^ �:F�  م.14/2/2007
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��	
  393                                                                                                                    ا���ء 

30. :j=!�:ا�) 
(!َّ$ِbن ا�&^ ¡E�C �:F�  م.2002ھـ/1423، 1ھـ)، أ'Y� ا�"�!م، دار ا'U ;_م، ط1307
261�>�� 'U ا�YF&ج ا���Ibي (ت: .31�FC ���b�
، دار إ;�&ء ا���اث ا�"�'
 '��Pوت، ھـ)، �&Pا� �PM اد�= �:F��>��، ت:  S

  دط، دت.
�>��، دار ا��Iوق ا�:[��E، ط .32 S�FC ح�W �"$:ا� S�= ،U�W� Uھ�&W j�!�  م.2002ھـ/1 ،1423
�E) ،L!م  .33!�Mو OE�Fا�����، ا��روس ا�"�:��، ا� �Eا��� �PM ½�Iا� ��!�14/02/2020
=18:00 ،(

hkhudheir.com/662533657. 
34.  

 'U آدم ا�ت�!'
، ا���):�، (E!م �!�� ا���:�M ½�Iا� U' �:F� ½�I������03/04/2022 ا�  
=18:00 ،(

https://aletioupi.com./  

  ا���ا��:

ا�Z اj�&?�Ca (ت: -1 �I¡ 502ا��َّ�' ���&Iوا��ار ا� ��bن ا��اودي، دارا�&��M ان!�C :آن، ت�bا� ZE�� 
ھـ)، ا�:��دات =
ھـ)، ��E&b° ا��¢�، ت: PM� ا�>�م ھ&رون، دار ا����، د.ط، 395. أ;:� 'U =&رس (ت:783، ص1ھـ، ج1412، 1'��وت، ط

  .279، ص5م، ج1979ھـ/1399
�E�C �:F¡ ^&ن ا -2:j=!�:ا�) 
(!َّ$ِb�1307م، ط_; U'ا�"�!م، دار ا �Y'423، ص1م، ج2002ھـ/1423، 1ھـ)، أ. 
3-  �"�&Y�&' 
�?&، M:&دة ا�OFP ا�"�:!�Mو �E!P$ا�>$� ا� ���^ 
�F:� ا�>��، ا'U ��� ا�Y!ز�E و)?!ده = U' ر إ��?&: ):&ل&Wأ

��� ا�:�E$� ا�:$!رة، ط� .45، ص2م، ج2004ھـ/1424، 1ا��
��Z ا�:>�!دع  -4 U� ،U���F:ن ا�&<� ،���� ��^ �:F� :��aا اQھ j�M LَّP�  :
= �C!:ا� ،���&Iا� �P��:�&' 14/2/2007 ،م

�م ا�:$&ن، ت: PM� ا��;:&ن ا��!FE¡، 279، ص3ج�، وPM� ا��;:&ن '�C&� U ا�>"�ي، ت�>�� ا����E ا��;:&ن =
 ت�>�� 
 .30-29، ص1م، ج2000ھـ/1420، 1���>� ا���&��، ط

ا�Z اj�&?�Ca، ا�:��دات =
 ��ZE ا��bآن، �[�ر �&'¡، ج -5  .222، ص1ا��َّ
�>�� 'U ا�YF&ج ا���Ibي (ت: -6 L(�^261أ 

، دار إ;�&ء ا���اث ا�"�'�&Pا� �PM اد�= �:F��>��، ت:  S�FC ���b�ھـ)، 

 .14، ص��P'1وت، دط، دت، ج
ا��bآن، ت: �F:� أ'! ا���� إ'�اھ��، ا�?��� ا�:[��E ا�"&�� ����&ب، دط،  ھـ)، ا�تb&ن =
 �M!م911)�ل ا��UE ا�>�!ط
 (ت: -7

 .243، ص4م، ج1974ھـ/1394
 .572-567، ص6ھـ، ج1426�U' S�&C U' �:F ا�"�W ،U�:�Dح رE&ض ا�[&�U�F، دار ا�!طE��&' �I$�� U&ض، دط،  -8
�S�FC U ا��P&ري  -9 &DE�; ون�IM ،ر�Pد ا�&P"ا� �:; U' U<F:ا� �PM �$E�:�&' �����"� ا��&Yا� ،&?�!��درا�� أ�&���ھ& و�Wح 

 ھـ.1409، 1ا�:$!رة، ط
�>��، دار ا��Iوق ا�:[��E، ط -10 S�FC ح�W �"$:ا� S�= ،U�W� Uھ�&W j�!� م.2002ھـ/1 ،1423
�E) ،L!م  -11!�Mو OE�Fا�����، ا��روس ا�"�:��، ا� �Eا��� �PM ½�Iا� ��!�14/02/2020  
=18:00 ،(  

shkhudheir.com/ 662533657.  
�"�ًِّ:& �L  و� C!Eُ� ا�"&�ُِ� '�!�L ر'َّ&��ًّ& ;��E jَّ!ن «ھـ): bE751!ل ا'U ا���b ا�Y!زEَّ� (ت:  -12 L:�"' �ً�&M« ح دار&��� ،

 .356، ص1ا�>"&دة و�$I!ر و��E ا�"�� وا�رادة، دار ا���Z ا�"�:�� '��Pوت، دط، دت، ج
�j<�M U' �:F ا�� -13 :Lي (ت:أ^�)Q�
 '��Pوت، دط، �279���� ا����P، ت: 'I&ر M!اد �"�وف، دار ا�¢�ب ا��&Yھـ)، ا�

 ، و���ه.3578'���  461، ص5ھـ، ج1998
��M!P&ت وزارة ا��Iون ا��E$�� ا�Y_ا\��E، ط -14 ،�EQ$ا� ��IPا� OE�; U� ���Qا�� °�&Y� ،
، PM1� ا�U' ��:F '&دE° ا�[$?&)

 .51، ص1م، ج1983ھـ/1403
��)� ��>L، ج -15 ،���Qا�� °�&Y� ،°Eد&' U' ��:Fا� �PM150، ص. 

 (ت: -16$Eو_bا� �(&� U'ا :L(�^&�� ا�"&�:��، ط273أ�ر��وط وآ^�ون، دار ا��aا Z�"W :ت ،L(&� U'ا U$� ،(1ھـ ،

 ، و���ه.2118  '���  252، ص3م، ج2009ھـ/1430
��)� �&'¡، ج -17 ،���Qا�� °�&Y� ،°Eد&' U' ��:Fا� �PM1، 112ص. 
�U' �:F إ�:&��M ا��P&ري ( -18 :L(�^زھ�� 256أ �:F�، 1ا�$&�C، دار ط!ق ا�$Y&ة، ط  ھـ)، S�FC ا��P&ري، ت: 


 1'��� 6، ص1ھـ، ج1422= ��<� .1907'���  1515، ص3، ��)� �&'¡، ج»LF�FC«، و�Qا 
��)� �&'¡، ج -19 ،���Qا�� °�&Y� ،°Eد&' U' ��:Fا� �PM164-63، ص. 
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20-  :L(�^ت:أ) 
�&�<ْYِ �� ��ه '��
، دار ا���&�� 275���:&ن 'U اO"Wa ا�>ِّ&� � َّ:Fَ�ھـ)، �$U أ'
 داود، ت: Z�"َW اaر��وط و

 .3887'��� 35، ص6م، ج2009ھـ/1430، 1ا�"&�:��، ط
��)� �&'¡، ج -21 ،���Qا�� °�&Y� ،°Eد&' U' ��:Fا� �PM1159، ص. 
�F:� ا�¢$�:&ن، �Wح ��&ب ا -22 U' هللا �PMط ،�$E�:�&' ا��ار �P��� ھـ.1405، ��1!;�� �S�FC U ا��P&ري، 
����P ا�"�!م وا���F، ط -23 ،
:bPا� 
�
، �Wح ��&ب ا�[!م �S�FC U ا��P&ري، أL' j$�M: '$�ر 'U ت�P��"هللا ا� �PM1 ،

 م.2010ھـ/1431
�S�FC U ا��P&ري، دار ا�!ط�I$�� U، ط -24 Uب ا���&�� م.PM1 ،2017� ا����E ا�����، �Wح 
�_ 'F!ث ���� ا���'�� '&�::��� ا�"�'�� ا�>"!د�E، دط،  -25���"� ا�:�� �"!د &( ،�E!P$ا�>$� ا� 

، ا��=¡ =( LPM �:F� U<;

 ھـ.1429
 ھـ.PM1 ،1431� هللا ا��!زان، اa;&دOE ا�!اردة =
 ��اءة �!رة ا��?� E!م ا�Y:"�، دار ا'U ا�Y!زي '&�::��� ا�>"!د�E، ط -26
27-  �PMط ،�Eض ا�::��� ا�"�'�� ا�>"!د&Eا�� ���� �"P�� ،UE�ت"��� ا� 
= �E�P( OE�; ح�W ،ر�Pد ا�&P"ا� �:; U' U<F:1ا� ،

 م.2003ھـ/1423
��� '&�:�E$� ا�:$!رة، دط،  -28��"� ا��&Yا� ،J\ا���ا 
�F:� ا�:$��، �Wح ;�OE ا'PM U&س = U' U<F:ا� �PM1424/م.2004ھـ 
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 "�#'��E'" G ا�%>#د �C%#ول ھ@ا ا�?<= ا�>�ا;� H اق�Jا� K'ا #L<?ط 
وا�P�ا'O ا���'��C وا���NL%J ا��
 Q�RSو�� ا��#>� Tف ا�?<= إ��LCو ،
�#Xن ا�#Z<ا� K'[ "م#LCھ� وا��ب "'�#ن ا�#�" G�H ]<!ا�%> �" ا�@ي ت

�ل �_ K� �L`#>'وأ �L?�" 
H اب�bا ا��وا و$#�?cZ_أ KC@ء ا�#J !ا� T ; ا��د eL%داب و�f� gذج وأ�#J 
.=C�>ء ا�#J ;ا�%>� وا��!>[ ;%� �>#د و �Xj H T ; ء�Pا� O jت �� J; ��<�?Zت  

 ا�%>�. ؛ا��!>[ ؛ا'K ا�J�اق ؛ا�P�ا'O ا���NL%J ؛ا�P�ا'O ا���'��C ا����dت ا��^+�	��:
Abstract: 

This research deals with the rules and educational controls and methodology applied by Ibn 
al-Mawwaq in this book “Bughiat Ennokad Ennakala”, in which he followed the book “Bayan 
Elwahm and el Eleyham” by Ibn al-Qattan Al-fassi, and aims to try to root out the manners and 
method of responding to scholars who have wronged and wrongly done the right thing in their 
books and research through practical models and examples that highlight the philosophy of 
criticism and tracking among critics and scholars of the prophetic hadiths.  
Keywords: Educatioal controls; methodological controls; Ibn al Muwaq; tracking, criticism. 

:��\�  
 ،K�!J$أ G?>Rو Gآ� T ;و �J>� #%�?� K� ��Jأ��ف ا� T ; م�jة وا��bوا� K�J�#!رب ا� � �J>ا�

  أ�# '!�:

 ;%� ا�EJ#ر'� gC�>أھ� "�[ ا�%>� ا� K� �J>� هللا �?; 
"�#ب: "'��E ا�%>#د ا�%> �" ���#م ا�<#�H أ'


 ا�J!�وف '#'K ا�J�اق (>C 
ھـ)، وھ@ا ا���#ب ت!>[ وا���راك ; T "�#ب "'�#ن ا��ھ� وا�LC#م" K'642 أ'
) 
�#Xن ا�#Z<ا� K'ا G����628 �>ة وا��� �NC ا��دود وا��!>?#ت ]�" K� ��g" ل#� 
H ھـ)، وا�%#ظ�

�#� �NLه و�#َ%?ْ�َ ،O?P%� 
J ; eL%� م ات?#ع�; Tإ� �H#إ� ،��jXّوا�� �C�?ا�� Tى ا��� أ��#�# إ��!�C Q' ��
.�;#�Jا� e��Lاط� وت�ت وإ`#رة ا�!#��J!ا���#ن ِذ"ُ� ا� K� ��g" 
H  

                                                           
1- .��cJا� Q��Jا�  
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 "�#ب ا'K ا�J�اق �Cى ;�� ذ�� ��Z� K ;?#رة و�Kj إ�#رة إ�T ا�_Z#ء، ��  H Q�S�Jا� K��

 ;��L# و'�#�JH ،#L# ھ
 ا�R�ل وا�P�ا'O ا���'��C وا���NL%J � %>� ا��
 ات?!L# د�� ; ��J و��H ��;��


 "�#'G؟H اق�Jا� K'ا  

 �#$� ا�! J#ء وط ?� ا�! � إ�T ��ا;� و��ا'��jC Oون ; �L# ;%� إرادة H ع���Jا� ��Jأھ KJوت�


 ���Sj و�<�H SZ_أ ��#; T ; T�� ب أو '<= أو#�" T ; وإن  ا��!>[ وا��د GZ'ا�ذ��، وآداب ا�%>� و�
�ق ا��اوي _� ��#Nا�?�، وا� �?; K'] G PHن ا�! � و#�' ��#N" دابf[ ا�" 
H �`�g?دة و��$��  �#"

 �L JN#، و�@�� H¡ن �<#و�� ا��%?#ط ھ@ه اfداب H �C�¢� �;ا�� #Lادي...، إ] أ��E?[ ا��Z� � ��#jوآداب ا�

 J; �<%ا� KJPب ت#�" K� �;ا�رة ���#� � � %>� وا�>�R ا�>#رئ أ�#م Q!NC G�� ،��Jا�ھ �C#¤ 
H أ�� #�

 ��X ا��� .H #<�?Zت%¢��ا وت  

 �<>J� 

 إ] ; T درا�� وا��ة وھg>' ود�� 
H أ�� � H ع���Jھ@ا ا� 
H �<'#jت ا�#�وأ�# ا��را

 ا�QbX ا��#�� ��j� K ا��H �"ذ =�� ،
H#��_ �J>� ر�ا�%>#د" ا��"� ��E'" ب ا�"�#ب#�� � ��Jَُ<>َّ� را

 K'ا �%; Q<%ا� O'ا�� :
�#gآداب، وا� �jJ_ G�H �"اق، وذ�Jا� K'ا �%; G'ه: ا��!>�[ وآدا#J��?<K�g، ا�ول 
 �C�'ل ا����Rا;� وا��< � Q�RSا�� K�g>?Jا� KC@L' �b<C �� �<>Jوا� ،O'ا�� �`�` G�H �"اق، وذ�Jا�


 وا���NL%J � %>� ;%� ا'K ا�J�اق، وإ�J# ذH #ا���#ب، و�@�� ذ"�ھ 
H �¢%و'�وزھ# ;%� ا� #L����� #ھ�"
ا�QbX ا��#�� �K ا��را�� ا�@ي �J#ه: ����X#ت، إ�#�H إ�T أ��jC �� G�;[ و�� Q' ،QbXC ذ"� أھ� 

 ا���#ب، و�@�� SCت
 ھ@ا ا�J>#ل �J<#و�� ا��L� Q�RS@ه ا�>�ا;� �� �<#و�� H ا��g" ت��رت 
ا�>�ا;� ا��

 K� #L'#!����ل ھ@ا ا���#ب.ا_  
:
ة �K ا�?<= ھ َّ�$ُ�ْJَوا�ھ�اف ا�  

1 .
  ـ ا�!%#�C وا]ھ�J#م '! J#ء و"�[ ا��EJب ا�!�'
2  
H ر'� ;%�ھ� ��ة "?��ة#EJأن ا� K� � !ط ?� ا� §!' َG َْ' ا�%#س §!' �%; �©#jر ا��bا�� T ; ـ ا��د


%?C [م و�LC 
©#bإ� eL%� ا��د 
H �LNL%� 1ا�%>� وا��د، وأن.  
3  G' G<bأ� #J� #R�b_ 
gC�>و; � ا�%>� ا� #��J; =C�>ل ; � ا��ط� �� EJھ�� ا�#XJا� §!' ª�>bـ ت


 ا�! J#ء، و'�#ن أن ھ@ا ا�! � H K!Zء وا��PXا��>#ص ا� Tإ� G' QR��ُC � ; Gأ� K� Gإ�� K�?j�%Jا� §!'

 '%#ء.NL%� ي�ت�' � ;  

Tإ� ���<Jھ@ا ا�?<= '!� ا�  Jj� �و� �!' ��LJة ت�b��� �J$ت� ��LJا�� 
H ذ"�ت ،�Jن `� _#ت#g>?� ه

 ا�J?<= ا�ولH  وت%#و� ،G'#�" K; ة��jC اق �� �?@ة�Jا� K'[  K; م�;%�ه  ل ا���'��C � %>�ا�R�ا��


  و�G�Jj إ�T أر'!� �Z#�[، `� ت%#و� �#gا� =>?Jا� 
H م�G�J إ�T � �د ;%�ه و�K;j ا�R�ل ا���NL%J ا��
  _#تL�H �J# أھ� ا�%�#©e. '!� ذ��_Z� �jJ#�[، و


 "�#'��E' G ا�%>#د، `� أ�#ول H اق�Jا� K'ا ��%R K� #L� Qgأذ"� ا�>#;�ة `� أ� 

 ا�?<= أ�%H 
NL%و�
 �R#!Jوا�!%# ا� 
H #L<�?Zت ت[#Nر و��R م �@��، `� أ�#ول '�#ن#<Jا إن ا��#ج ا��b��� #��� #L���


 ا�?<= ��X ر�H   J!���ز ا���#ب وھ
: ق~ �!?� ا�<� ا��?� 
، و: ع~ ]'K ا�>Z#ن إن و$�ت، و�� ا

، وهللا ت!#�T ا�J�b � �H�اب.�#Xا�  
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�'�`:  

 ا��?#ر ا�@C �� KC<¢�ا '!%#�C "?��ة �Q?� K ا��ار��K وا�?#�K�g ا��#م ����J ; K#ء ا��EJب ا�

:#Jھ K�%`ا KCأ�� Tذ�� را$� إ� ]?� Q!اق، و��Jا� K';?� هللا ا �1 أ'- ��jا� ]�" 
H G��� ت#�� !Jا� � � 

 �X>�د و�� QbC إ��%# إ] $®ء �#� �K أ�� "�?G. -2وا���ا$�، J !ا� G`ت�ا �g"أ  


 ھ@ا ا�J>#م ذ"� ت�$�b��� �Jة �G �� �?@ة ��jCة ;��E' G'#�" K ا�%>#د.H ول#>%�  و

 أ'
 '�� '�H K' � _ Kج 'K  :`&��� ا%$ ا���اق -1>C 
R#ف ا��b#ري، ھ� �<K' �J أ'

��gC�� G#، أ'� ;?� هللا ا'K ا�J�اق.#H ،#JC�� QRا� 
  ��ا"�
، ��ط?
) �%��%� (583و�� 'X#س  
H�ت #L�Hو #L%ط���  ھـ).642ھـ) و���J' Sا"¯ وا

) � _ K' ��' �'وا��ه أ G_��� أ'�ز K�599) 
�#Xن ا�#Z<ا� K'ه 628ھـ) وا@���ھـ)، و�K أ'�ز ت

J� ا�<�ار ا� �J>� �'646( أ) e�#��?ا� ]�#R 
  ھـ).666ھـ) وأ'� ا�<Kj ا��;�%

أ�# �X%b#تL%� #% bC � H G# إ] $®ء ���E'" G'#�" K ا�%>#د ا�%> �" و'>�� �X%b#تG ا� !J��� �X>�دة 
.
%Zخ ا��ار��و�� � j� ���<� و��ح Sط�Jح ا���"  

# H#� #L�<H¢# �<�`# �>��ا �#'Z أ`%K� �;#J$ G� ; T ا�! J#ء �%�L ا'K ;?� ا�J � ا�@ي �#ل G�H: "و"#ن
."�Lا��وأ� �L�Cار�ء ا��$#ل وت#J�  ��>%#، �?�Q ا��O '#ر;G، �#��ا �<>># ذا"�ا أ

 QC@ا�" G'#�" 
H � Jا� �?; K'ة ذ"�ھ# ا�b��� �J$اق ت��Jا� K'ا �J$أن ت� Tأ_��ا إ� G?%و�
"� Jب  ،2وا���#�" ]�#R 
��Jjإ'�اھ�� ا� K' ³# "#�!?#س�� #L� ; د®C و�� G%; #L <� ء '!�ه#$ K� Q"و

  .3"ا�;�م 'Q� KJ ��ا"¯ وأ¤J#ت �K ا�;�م"
2-  ��h%" ]%�+P"��\(ب ا�?�#ن  :ا�)\�د ا�#�" G' َّQ_ََأ #J�H �َ َ<َّ%ا�%ُّ>َّ#د ا� ��Eُْ'" :�ھ G'#��� Q�#ا�� ��وا]

GJَ و] َ"G َّJ" وھ@ا ھ� ا�!%�ان ا�Z�� T ;  ?gJ�ط� ا���#ب ا��
 وR �%# وأھG J أو أَ�َ�َّ  َّJَت #JH G'4 �"وذ ،

 ا���#�� ا��H�Z�jJ أن ا'K ا�J�اق �#ت �?Q أن QJ�C ت?��§ "�#'QJ"SH G ت?��GP ا'K ر��� H 
ا���#�

"���#jل ا�#X>ا� @_µJ"ا� �ا���#ب ھ ��
 وذ"� أن ا�?jر��� ا5ا� K'م ا��@ي ا;�G� ; �J ا���#�
 ��$�د ، و"

 "�#'Q� Gء ا�!�?�H6.��  ، وھ@ا ا���#ل ـ أ;%
 ھQ ھJ# "�#ب وا�� أم "�#'#ن ـ �G ���� آ_� ¤�� ھ@ا � �را


 �G�C#L، و�@�� ] ت�$� �>��� �L@ا  Hو G�Cا�' 
H <� G�H �ھ@ا ا���#ب إ] $®ء وا� K� #% bC و��
�ل ;%�ا�G، وھ� �# �%?�%G ا���#ب ت?�� K���G; و�%GNL و...، و�_ K� ر�ھ@ه ا�� §!' �H�!� K�JC K�


�#gا� =>?Jا� K� ا�ول ] ZJا� 
H.  
وا���#ب C<�#ج إ�K� �C®� T ا��را�� وا�?<= �K أ$Q ا��R�ل إ�T �! ��#ت أ"� �g��G، وھ@ه 


H ]bت #L' م�<%� 
  ھ@ا ا�L�ف. ا��را�� ا��
ا��iUV ا0ول(T   ا%$ ا���اق: : ا0/�ل ا�+&%�*� ��)\


 ا���ا���، Hا�?<= و 
H §!' T ; �LP!' د�C #gC�و� #JC�� ء#J !و�# زال ا�" :
C>�ل ا��#م ا�@ھ?
�ت..."��Jا� G� Kا�!#�� وت�?�ھ G<X�C ذ�� QgJ'7و،  �%; �"� j� �Cوط� �Hوا��د ظ#ھ�ة �!�و ]<!��#H


 ا��د وإ�J# اH ��� ن ا���#ل¡H ��@و� ،#gC�و� #JC�� ء#J !ء ا�دب ;%� ا��د، و�@�� ا��� 
H ج أ���#ل�_
" :=C�>ب ا�#>R� ل�<C رك#?Jا� K'ا  !J� اْ�ََدبِ  Q�ِ َ�  ِ� َKٍ  إTَ�ِ أَْ��ُ�ْ ا'K ا�J>�ئ 'j%�ه ;K أ'
 �!�� �#ل: 

� أدب �PC أ"�X%C #J� �g، و�@�� ; T ط#�[ 8"اْ�ِ!ْ �ِ  g"َ  َK�ِِ��ٍ  إTَ�ِ أَْ�َ�جُ ' � !�#H هللا GJق ر��Rا�!، و � 

 �Q©#j ا�! �، و�@�� H ض�ا�� Q?� م��;J��# و; T ا�b_ �<%�#' QE��J�R# أن µ' T >�Cداب وأ_�ق ا�

Rا� T ; #%م ھ�م ا�� ِّ�ُ�.��NL%Jل ا��Rا� Q?� �C�'ل ا����  
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 :

 "�#ب ا'K ا�J�اق أر'!� ھH �C�'ل ا����Rع ا�#J$و  
  ا
noص وا�+�اlm ا��Q�k ا0ول:

 ]<!�J � 
E?%C G?<!ت 
H #!ا��ن ����C أن #PCأ G� ; 
E?%Cو��ه، و T�#!ت � G?<!ت 
H  �C أن
،SZا�� ª�>bاب وت�bا�<� و'�#ن ا� Tل إ��R�ا� �ا��د ھ K� ف�Lور، �ن ا��Eوا� �?ْ�ِ � #?�#N� ورده 


 رده وت!>?G وG<H  ،9: "إ�J# ا�;J#ل '#�%�#ت وإ�Q�� #J ا��ئ �# ��ى"�و�� �#ل H  _أ KJH T�#!هللا ت
.G' �X%C و�� T�#!هللا ت G�@_ ء�!��  وأ;#�G و�G?��C #J' �X، و�K أراد ']� G ا�¢L�ر وا[

:
 C #� ل�_ K� اق�Jا� K'ب ا#�" 
H #>وا� QRھ@ا ا� �J و�  
: و�g#ل ذ�� ���G ��!>?# ;?� ا�<� ا��?� 
: "و�� '<g  أ ـ رد ا�+�r�s وا
�T"� وا
	�ط� p���` q و	ه

�L$ G�#>?�
 ھ@ا ا�<�C= أن أ$� أ��ا رواھ# ; j� T[ �# أورده ق~ H � أ$�، و� H �J!� �Cروا K; ي

 ���� آ_�: "... G� ; �ِْ<َH تN�ه "J# � %#ه، 10ا��#ط�، و�%G ا�����H ] رب ¤��ه"H ه#Cإ #?<!�� G��و� ،

  .11وهللا ا��jJ!#ن"
 �C#L� �!' G ت!>?T ; G ;?� ا�<� ا��?� 
: "H>� ت?�K: و�g#ل ذ�� ���ب ـ 	� هللا `���p�T p %��ن ا��wاب


 ���� آ_�: "H?#ن 'J# ذ"�تG� � #� �>R G، وا�<R12"� �J�ا'G، وا�<��g" � �Jا"H 13، و�#ل.  
� �C#د �C � ت!>[ �� K� G��G: ج ـ zُ+ْoَ ا�ndم %َِ&دِّ ا���z إ�p هللا `���p و	هH ،G'#�" 
H ا�$ ��g" وھ@ا :

�Sل ;#©��... "وهللا أ; Gأ� G`�� ف�; K' أن ��ط �C�� K; Gذ"�ت #J" G'ا�Rو" :G��� ل ذ��#gو� ،"� 
، وهللا أ; �"14ا�<�C=، وهللا أ; �" َّ
!H#ا ھ@ا: ا���J>� آ_�: "... وأرى ���� 
H 15، و�#ل K� #و¤��ھ ،

  ا�J�ا�� ا����gة.
:S"ا��� Q�kم ا��ndا� (T ا�+�دب  

�ح ا��SZ و��� إ�>#ط ا�ºZ�J وا�G�H K!Z، و�@�� G�¡H ] �#$� إ�T ا���م Rإ �ا��د ھ K� ف�Lا�
 ،Q ھ� وا���ن ا�#�' 
H ���`� إن ا��Sدب ;%� ا���م �K ا���H ا�@ي �#ل G�H ر��ل هللا ا�N#رح وا��X#ظ ا�>#

�"G�#� [ء إ
� K� ع®%C و�� Gء إ] زا�
� 
H �Hا�� Q_�C ��" :16 وھ@ا  G�H ء#X_ [ ا��� ظ#ھ�
b%J�#H�ح ا�@ي Cُ�#ط[ 'Sدب ور�H و���N�jC K[ و��Cا$� ;J# و�� K� G�H ا��SZ، '!�� ا�b%J�ح 
 T ; ار�Rة وا��'#�Jوا� ���b� � ]?� G�¡H وا]��>#ص ®J وا� ®JL�#' �?�Jا� ¯�#Xا� �� Eم ا����#'

.SZا��  
 %C #J�¢; #'ا��د أد �%; Kj>م ا��
 ا�<�ص ; �G و�@�� "#ن ا��E?# و� �ھ��¢�G  ب#�" 
H #� $

�ل ا���ر ا��#���:_ K� اق�Jا� K'ا  
�kZن ا���% (T ��kوا��+�ب ا�� ��^Zن: أ ـ ا���م ا�#Z<ا� K'ا T ; #"ر��j� اق�Jا� K'ل ا�ل ذ�� �#gو� :

"G� G?%�C �� Gإ] أ� ،Tن ا�و�#" G� ; #%L?� ا ا�@ي@L' ~ل ع#Eر"# 17"وا����j� G��و� ، ���� 
H G� ;
"...G�H ª�#jت #J� (��!� Gإ�) ��<� 
H ~ل ع�18آ_�: "و� 
، و����j� G�ر"# ; T ;?� ا�<� ا��?� 

 �?_ G�¡H ،Gإ��  X� C [ه و�"@C أن G� 
E?%C و�# "#ن =C�>ذ"� ق~ ھ@ا ا�" :#;���� #gC�� �"ذ #��%;
"G g� T ; ج�!C [ ق�  .�19���ع ظ#ھ� ا���� وا]_�

  ]?j' ه®J C أو ºZ�Jا� T ; �%�C ه�Nت �H ،G'#�" 
H ��g" ووھ@ا ا��� G³Z_��C Q' ،GJوھ ��
#� ،G�H ª�#jت #J� وھ@ا ،Tن ا�و�#" :Qg� دبcJم ا��
 �G... ا��E?%C ن#"  

�kZ��� ء�T�K أَْو�T ا�%#س '#��;#ء و��  : �J�#Hدود ; �G ـ _b�R# إن "#ن �J ; K#ء ا�K�J jJ ـب ـ ا�
��³Z#، و�g#ل ذ�� د;#ؤه �!?� ا�<� ا��?� 
 '!��# '�SZ_ Kه: "وهللا N�C#وز ;%# و;%G%J' G  "#ن
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"G��"ذ"�ه 20و K� ھ��ا� G� ; Q_د #Jوأراه إ�" :=C�>ا� 
H دة#Cز G� ; #"ر��j� �_آ ���� 
H G��و� ،
،...Q<%ا� �%; G� ; G?��#H ،دة#C®ھ@ه ا� #%JP�� ...=C�>ذ�� ا� Q?�  وز#N�C وهللا' K¢�#H  ،G%;و #%; Gأ� G

  .SC [21ت
 ��K� #³ ھ@ا '>b�، ر�J%# هللا وإC#ه"
:iا���� Q�kا�� ]��T ا��$ %���&دود $�	  


 �!#� � �J � ا��KC وC�� �¢ََX�َ!� رب H ���H ،K�J jJم ا��J; � �#!� 
H ب� Z� K¢ا� Kjو�
 ،T"أز �L� وا];�@ار Tأو� �L' K¢ا� Kj>H ،K�J�#!لا�#� #J" ;K' �J " :G%; هللا 
َ] Q>َِCُّ ا��Z#ب ر�


ٍء Kْ�ِ اْ�َ�ْ�ِ� َ�ْ�َ�$ً ْ�َ 
ِH #َLَ� �ُNَِC �ًَُءا َوھ��ُ #َLِ' ُّKُ¢َC ً�Jَِ "َ Gِ�_َِأ Kْ�ِ �ُJَjَْC �ٍِ jْ�ُ 22"#ِ]ْ�ِ�ٍئ.  

:
 C #� ل�_ K� ا�%>#د ��E' 
H G� ; دود�J�#' K¢ا� Kj� T N�Cو  
 $� iUVوا� �kZ��� ار�+Tأ ـ ا�:]�nd� رج�Z�  هSZ_ 
و�g#ل ذ�� ����j� G�ر"# ; T ;?� ا�<� ا��?� 

"G¢X>C ���?>G ا��ھ� أو] '# #Jراو: "وإ� ��
 اH23 ا�?�#ري �%; ��� G�¡H ..." :�_آ ���� 
H G��و� ،
"...� j� ب#�" K� G¢X� 
H ن#" #J' � <ا� G<?� #J('!�ھ#)، وإ� G�H ه�%; #J24"@��، وإ�.  

w� $�	 ب ـ %��ن ](T ��'+ا� Ŝُْ � و"َkZا�� GَH@ْ�َ 
: و�g#ل ذ�� ����j� G�ر"# ; T ;?� ا�<� ا��?� 
"...#Z ¤و #Jف إ] وھ@>C ز أن�NC [ #J� ده#%�، 25'�اC�� �C= َ¤�ََّ�ْت �!%#ه: "ھ�@ا ذ"�ه َ�#ِذG%� #ًH أول إ

 َH َ? َّ� Gه وأ��b� �����ل ھ@ا ا���م �Kj ��� ;?� ا�<� ا��?� 
 و_ K� K ��¤ ا�<@ف ا�@ي �J!�C ��
.T%!Jا�  

�kZا� QVX ج ـ %��ن ،G� ا;�@ار G�H ه��¤ K� SZه، و'�#ن أن ا����¤ K� ن��C �و� G%� ن��C �� SZن ا��� :
�>#ط �>�� ¡' K�Jھ�ا� KC@ھ Tإ� �©#jن ا�S' � ;وا" :
و�g#ل ذ�� ����j� G�ر"# ; T ;?� ا�<� ا��?� 


 ���G (رواه ھJ#م ;K� ] �R#; K ا��%#د ھ� أ'� ;�Tj ا�ْ  َ و"ُ H G��" Q<� G%ق~، وأظ G!?ي، وت@����
"...GJھ�ھ� "�H (����26 �LH ،م®� K' �J>� 

 ���� آ_�: "وإ�G <� #J ق~ �K ;%� أ'H G��و� ،

"...�J>� �'أ G!?وت G�H ھ��ھ@ا ا� Tإ� �'#j27ا�.  
:l%ا�&ا Q�kا�� ]��T ا��&دود l� ف�w"
  ا

:T�#!وت G�#>?� �ى�َ >ْ  �َّ ِ�  بُ �َ �ْ أَ  �َ �ا ھُ �ُ �ِ �ا ا;ْ �ُ �ِ !ْ  تَ ]َّ T أَ  َ ;َ  مٍ �ْ �َ  نُ C  ْN ِ� َ� َّ% ُ� ْ�  َ� َ% َµَ َ] وَ � C>�ل ا�<� 
�ء، ور¤� ت�#`� 8[ا�J#©�ة:PXا�! � ا� QھS' ���H ف �� ا�;�اء#bا�!�ل وا�� 
H QRأ �Cfوھ@ه ا ،[

 �Nف ] ت�
 ��اطK ا��Hا��، و�ا� 
H ®C®; ف#bف إ] أن ا��#bا��� '#�!�ل وا�� 
H ص�b%ا�
 ،K�>R#%ا� K�>�#bء ا�#J !ا� K� �ا��ا�� '!� ا��ف إ] ;%� ا�#bا�¢ � وا��!�`� إن ;�م اا�� K� ف#b�� ي

"G%����KC: "ظ J  أ_#ك إذا ذ"�ت �j#و©G و�� ت@"� �<# K' �J>� ل ا��#م#� #J"28.  

 "�#بوH �¢%ل ا��_ K� اق�Jا� K'ا T�#!إن �#ء هللا ت K�Xb%Jا� K� Gأ� ]j>�C #� و'�#ن ذ�� ،:
   

م ا�P+^�ء %��اlm ا��kZأTاب و�wا� lmا�� &ُPْـ ِذP�<C ف#b��#H :©#PX³#ت تَْ!َ�اُد ا��jذ"� ا� �%; 
 Q
 :�©#� 
�#Xن ا�#Z<ا� K'ا T ; G"را���وا�<j%#ت، و�K ذ�� ِذ"� ��ا�� ا��SZ وا�b�اب، و�g#ل ذ�� ا

#C®' ھ��ا� T ; اء��
 إ�%#ده �H#ر"H"L@"� ع~ ھ@ا ا�<�C=...، و�> J" G# ذ"�ه ق~ H ا�?�اء) K;دة (X 

، و�� Qg��G '!� '�#ن _ºZ ;?� ا�<� ا��?� 
: " و�� 29"ا�b�ابوإن "#ن �� ذ"�ه '!� ذ�� ; T ذ��، 


 ذِ H اب�bرا$� ق~ ا� ْ""...��j�' ���Jھ@ا '!� ھ@ا ا� �J; �30.  
: H¡ذا ُ; � ا���ا$� ;K ا��ªbC [ G�¡H ،SZ ا��!>[ ; �G' G '!� %��ن ر��ع ا��&دود �ko $T ]��T[ -ب

 �N�H ،QRا�م وا���
 و��%# ا�<#�� _b�R# �� تZ�ر و�#©Q ا�;H ®C®!ف ا�#bا�� K� ذ��، وھ@ا
� ��� ا�! J#ء �?Q ردح ط�K� QC ا�®�T ; QJ��� K أ_Z#ء، H#L��H  ا�?!§ Nj� #�©�� ت�# أو�R #!Z<�
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C�Nوت G� ; ن � �د� Gإ��  X� ُC [ ور¤� ذ�� ،G%� وت?�أ G?�#R G%; �$ت�ا #J� SZن ھ@ا ا����Cو ،G>
;�K ا�O�j ت?�ي ا�jJ#وئ وت<N[ ا�Q©#PX، و�g#ل ا;�?#ر ھ@ا ا�QR ;%� ا'K ا�J�اق ���G '!� ا���راك 


 ; T ;?� ا�<� ا��?� 
: "�# ذ"�ه ع~ ھ� ا�b�اب G�H، وأرى أن ق~ "#ن ��#Xن ا�#Z<ا� K'ا�" � G?
 O�' G�H ح�Rاب...، وا��bا� T ; 
��j� 
H و�� G�¡H ،ذ�� �!' G> Rذ"�ه ع~ `� أ #� T ; [أو

"��cJ31ا�.  
: H#�<� �� و] G ©#� �LC �# دام ا�@ي �#�G �># ا��)�ء p�T ا��&دود Ss ]��T ا���اlm ا�+S أ/�ب �s'� -ج

H ،K�J jJء ا�#J ; K� #J�#; G ©#� إذا "#ن ���H ،#'ا�Rوإنو G�H �> � G�'#Rو'�#ن إ G� ; ء#%gا� K� �' � 
 K'ا =C�� 
H و�#ل" :
�#Xن ا�#Z<ا� K'ا T ; #"ر��j� اق�Jا� K'ل ا�ل ذ�� �#gه، و���¤ 
H SZ_ن أ#"


 G� ; G�H أ��ان..."<' Kهللا �# �#ء، و�� GJد ر�#$SH ،#�H#� #�#�' ~وھ� ق G�H K�' #%j� [�� ...32;?#س ،

 ���� آ_�H G��..."و��!# وا��ا وھ��إ] � ª�>R ھ@ا 
H ~ذ"� ع #� Q"" :33.  

: و�g#ل ذ�� ����j� G�ر"# ; T ;?� ا�<� ا��?� 
: "���G: ا�+^&*r %�$ ا�\�ل ا�w&*� و%�$ �� *ُ^'z �)[ -د

 ���� آ_� 34وإ�K' Q�;#J ;�#ش...، H¡ن ظ#ھ� ھ@ا ا�>�ل º?%C أ�G ا;�>�...، وذ�� وھ�..."H G��و� ،

�" Q<� �!'"...��@" أن...، و��� ا��� �LXC G��  .G�35: "ظ#ھ� "
��# G%� �LXُC أ�� آ_�، �ن ا�%#س �� " G��� K�'ٍل، و�<' 
�XHق "?�� '�K تªC�b ;?� ا�<� ا��?� 

 ھ@ا ا�¢#ھ� ا�@ي K� �LXُْC ا�>�ل، و�@�� �� Qُِ<َC ا'K ا�J�اق: �#ل ;?� ا�<� ا��?� 
، 'Q �#ل: H ن�X ��C

���م، ظ#ھ� "� � ِ]ِّ<!ََ�Jُا� �LH K; �ِّ?!َُC G�� G� ; ت!>[ ھ@ا ا�¢#ھ� وا��د K� و] �#�� ;%� ذ�� ،...�LXC G

 �!#� � ا��J#�� أو ا��Jدود H ف#bا�!�ل وا�� K� أو _#ط³#. وا;�?#ر ھ@ه ا�>#;�ة #>�>R GJLH ن��C �و�

.G� ;  
S"ا��� iUVا%$ ا���اق: ا0/ا�� (T ل ا��)'��� ��&د�  

 
J ; eL%� ا�%>� ات?#ع �C��ُ T ; ��>�C ،#L' 
'!� �!��H اfداب ا���H!� وا�_�ق ا�X#� � وا��< 

 �>�ه ورده �H ي د����� 
J ; رد �'#�" 
H 
Xت و��ھ# ] ت�#�� !J�#H ،#Z?P%� #�J ; ن �>�ه �>�ا��C T�


 ا�J !ا� eL%Jا� �أ] وھ G� ; �%�jت �%� K� ت#�� !Jا� � �� �' [ Q'ل ا���<C T%!Jھ@ا ا� 
Hو ،O?P%J �ھ#
 G�
 رأH #� ظ��C ��" ف�!C ا�@ي G%و���?#ت، و�� K©ا®_ G�
 رأH QJ>C ا�!#�� ��� ا�@ي" :
ا�?����


 ا��®ا©K وا���J?#ت �K أ$Q إ�#�H '!§ ا��#H#ت"H #36و�.  
�#ر ; �L# ا'K ا�J�ا 

و��O j ھ@ا ا�J?<= ا�P�ء ; T ا�R�ل وا�P�ا'O ا���NL%J ا��H ق  G'#�"

:
  و;�دھ# ��� ھ
  ��mع ا�&د وا�'ف �)[ و�)'�[ �s[%��ن � ا��Q�k ا0ول:


 ا�%>� T ; K�!�C ا��J!>[ '�#ن ����ع ا��د و'�#ن ا�L�ف �%G و�%�C T�� G�H GNL�ن H ا���وع Q?�
�ل �#_ K� ذ�� ªP�Cو ،#�H#� #�#�' ر�اق ھ@ه ا���Jا� K'ا K�' �أ��ه، و� K� �%�' T ; ا�>#رئ 
 C:  

: H#�!%�ان ھ� أول �# C%¢� إ��G ا�>#رئ، وھ� 'gJ#'� ا��XJ#ح � ��#ب، ا��)�ان ا��)'�S ا����S ا���r -أ
و�@�� ا;�%T ا�! J#ء ;%#�C "?��ة '!%#و�L?�" KC وت���وا �J " #L#ت �P?�ط� دا�� ; T �#ھ�� ا���#ب 

G��JPو� G;���37و� KCا '!%#و�ا;�% KC@ء ا�#J !ء ا�[cھ Kو� ، G?<!ت TJ� �<H اق�Jا� K'ا��#م ا �L?�"
"%��hُْ ا�)ُّ\َّ�د ا�)َّ\َ�َ� ���s أP ]% َّ�oََ+�ب ا���Vن وأھ��[ أو أG��� T ;  ��s ]% َّzَ�َ ا'K ا�>Z#ن '!%�ان د��� ھ�:

]� َّ�Pَ و� ]�َ َّ�َ`" ،:

 _�jJ أ��ر ��JL ھNL%Jا� 
J !ان ا��ھ@ا ا�!% K� ��X�jو�  
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ب وأ�G ;?#رة ;K ت!>[ وا���راك ; T "�#ب آ_�، و$#ء ھ@ا ا�?�#ن '!?#رة وا�<� ـ '�#ن ����ع ا���# 
  ; ��J '!��ة ;K ا��ªC�N وا��%>، و'!��ة ;K ا�!%#وKC ا�XPX#�� ا���#�� ا��
 ] ت!�� �JP�ن ا���#ب.


 "�#ب ا���#م" ����G ا'K ا�>Z#ن  H K�!ا��م ا�#LCھ� وا��"�#ب: "'�#ن ا� �وھ G� ; دود�Jـ '�#ن ا���#ب ا�
.
�#Xا�  

  ،#Lإ�� G�?%ا�� K; ن#Z<ا� K'ا QX¤ 
ـ '�#ن ا�L�ف �K ھ@ا ا��!>[ وھJ# ھ�H#ن، ا�ول: ا��%?�G إ�T ا�وھ#م ا��

: إتJ#م ا�%>#© ا��
 ا;��ت ا'K ا�>�#gذ"�ھ#.وا� 

 ا��%?�L#ت ا��H ن#Z  

  TZ�ـ ا��X��# أK� #PC ھ�ف ھ@ا ا���#ب أن ھ%#ك "�#'# آ_� ���%#و�G '#��د وا��!>[، وھ� "�#ب ا���#م ا��
 K'أن ا #J'و ،TZ��!?� ا�<� ا��?� 
، �ن "�#ب '�#ن ا��ھ� وا�LC#م ھ� ت!>[ ; T "�#ب ا���#م ا��

  وھ#م H ،G�H¡ن ا'K ا�J�اق ��%?G إ��L#.ا�>Z#ن ¤K; QX ا��%?�G إ�T '!§ ا�
�ح وا�?%#ء، و��� ا�L�م وا��b#ء. Rم وا�#Jا�ت �ا ا��د، وھ@L� 
NL%Jا�ط#ر ا� #PCأ #��X��  ـ ا

�� ا�d+�ب: -ب\�  Q�bXت KJPان ا���#ب ِذ"� �>��� ت��ء '!� ِذ"�ِ ;%#J !ا� K� ��g" ت ;#دة�$ �<H

 ا�!%�ان، إ�#�H إ�H �JN� ن "�#ب �# $#ء¡H ��À� Kو�� ،...Gا���#ب و��ط 
H �?�Jا� eL%Jن ا�#�' T

 #%%�JC [ Gأ� #J" ،G'#��� ���<� و�� G�S' م®Nا� #%%�JC [وآ_�ه، و Gأو� K� را�إ��%# �?� QRاق و�Jا� K'ا
:
  ا�N®م 'JPJ�ن �>���G إن "#�  ��$�دة، و��K �>�ل إ�G و�� �>��� '#�¢K ا��ا$ª، ود��Q ذ�� �# SCت

Rَ�َّر ;?� ا�<� ا��?� 
 "�#'G ا���#م ا���L�H K�' ���<J' TZ# ����ع "�#'G و��طG وط�C>� ت�ت�?G...، ـ 
 ���<� #PCاق أ�Jا� K'ا ]��C أن �!ُ?َْC �H ،G� ; G�H م ا�@ي رد#LCھ� وا��ن ا�#�' 
H ن#Z<ا� K'ا Q!H ��@"و

�#'>#ه. G%�' #� #L�H K�?C  

 '!§ ا�H اق�Jا� K'ب، وھ@ا ـ َذ"� ا#?�
 ا���ت�[ إ�eL%� T آ_� �K� ]?j ا�H GNL%� K; Gا�� ;�و��J


 ا�J H ،���<J# أراد ا�!�ول ;%C [ T�� G%�' Gُ!��ض ; �GNL%� ��#_ G�S' G أو H GNL%� Kَّ�َ' Gأ� T ; ل�C
 �Cط� K� #gC�� G$إ_�ا 
H 
�?�#ري: ا�# ا���ط�GjX� T ; G، و�g#ل ذ�� ���J� G# ا��>� ;?� ا�<� ا��?� 

"ھ�@ا ذ"�ه وG�H وھ� وھ� ���G (¤��ھ#) G�¡H ��� ;%� ا�?�#ري..." و'�K أن ا�<�L' =C@ا ا� �X إ�J# ھ� 
 #Lروات ��¤ Tإ� =Cا��#د �?j� ب#' 
H =C�>ھ@ا ا� ]��� �� #Jا��#ھ� ـ: "وإ� Q>� �ل ـ وھ#� �` � j� �%;

¢X ب ا�?�#ري إ] ھ@ه ا�#�" K� ل�<%� G " �?ا�� �X� ن�"� j� �%; ا���ا� �X �#' ھ@ا �38، و��� G��<H ،
 [ T�� ذ�� ]?� Kَّ�َ' ب#?�
 ا�J H ���<J# ;�ل ;%K� ]?j� #L ا�H #وط�� GjX� T ; ا���ط Gأ� �!��ُ

 ���� آ_� ��= �#ل: "H%>�ل و'#� ا���H :��H¡ذ و�� H ��@' ح�R GjX� �ذ��، وھ 
H G� ; ض��!ُC

 
H ال�إد_#ل ا�� T ; ~ع QJ; إن �#ء Q�?<ھ@ا ا� K� G� ; �َِg;ُ #� G�H �"@%H Gِ?jَ>َ' QJ!% H ،ھ@ا ا�?#ب
� j!ََ��ُ �َّj!ََ�َCٌِّ� '¡��#ر �# K� G�H �NC ھ@ا ا�� �ب"H ،T�#!39هللا ت.  

�?� ��� �<#و��  #J� �b<وإن "#ن ا� ،���<J' G'#�" َّر�Rَ اق�Jا� K'أن ا ª$��C ل �# ت>�م�_ Kو�
G و�# GNL%� #L�H K و��ط�َّ L�X� ْ  َ' G'#��� ��J#، وإ�J# '�#ن ;%#�C ا'K ا�J�اق '��� �>��� ;ِ إ`?#ت ا�J>��� أو 

.G%� دة#X��  G'#�" �LX' � !�C و�Kj ا]
 Tو�� ،��NL%Jوا� ��J !ا� #JL��Jھ� G'#�" �ِ��<اِن و��%!' ]<!�Jا� �C#%; ھ@ا ��ورة K� ��X�jو�
�C�ن ا��!>[ وا�ª ا�J!#�� وا���، وL� �L�C@ا ��ل ا'K ا�J�اق �?Q '�ا�C ا���را"T ; G ;?� ا�<� 


 أ�� ا�J�ا�� '�#�# �GNL%J: "وأ�# أورد ا��واC#ت ;K ھc]ء " �L ھ#H 

 ھ%# ا��?� H ا�%#ظ� �%; ªb��
 �L%; Gل..."ھ@ا ا���#ب �# ذ"�ت��SH ،G�#>?� �#' #%�!�j� ء#J !ال ا���S' ]<;40`� أ.  
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:S"ا��� Q�kا�� �'(� �V�+ا0/�ل ا��)'��� �)\� ا������� وا�  

 '>��G: "ا; � أن ا�%>Q ھ� أن ت@"� "��# ���Eك Z�<%ا�� Kا��� �J>� #LH�; ��� !Jا� Q<� �� J;و
 �X�%� �'ء و�#ل أ���ا� �>R 
H إن ا�%�� ��ط 
!H#ل �#�� وا��#� :���<" G%; G� <� KJ� ده#%��� '�#�� إ


 �>b�د ا���#ب، 41H'!�� ذ��"H ]<!�Jأ ا��?C GNL%ع ا��د و����ن �#�' �!?،  J; G' أ�?C ء
�� وأول �

 ا���#ب ا�H دة�$�Jت ا�#�� !Jا� K�  ?gا�� �ا�%>� ھ G� ; دود�J.G�H ت��g?Jل ا��وا�%>  

�ل ;�م ا"�Jj�#' �L©#X#ع �Â�� K وا��  _ K� �Cا��وا �b; 
H ن�`�>Jا� #Lإ�� �َ?�َ �� J!وھ@ه ا�
 #L%�' ن�ر�#<C �` ��j� K� �g"أ K� ن� <%Cو Â�� K� �g"أ K� ن�!JjC ا��#" Q' ،�ب وا�#�" K� Q<%أو ا�


 ھ@ا اHو ،� '#<Jر�� وا�#!J�#' ف ;%�ھ��!C #� �وھ �JNا�?#ب إذا �� ت" :
%C�Jا� K' 
�C T%!J>�ل ; 
��� �K ا��SZ وا��<�ز �K ا��b<�� ;%� 42ط��cZ_ K�?�C �� Gه"jط [ ا� �ھ �� J!ھ@ه ا� K� ف�Lوا�

  ا�%>Q وا��<�C=، و���L¢C T ا��SZ وا��ھ� إن "#ن ��$�دا. 
#L%�  ?gوا�� ��� !Jا� Q<� 
H �J�;وا eL%Jاق ھ@ا ا��Jا� K'ا;� ا��#��� و�� ات?� ا�ا�> T ;:  

]��T ب ا��&دود�+dأ/� "َُ�_ ا� p�T د��+Tا�� ت�� �أ ـ ا��ا���#ب ا� Âj� ن� :، >bJا� #L�XH �>
 #L�H #� ��#`وو #L�J�� 
H  j�� �g� ��cJا� ��j%H ،� '#<Jا� ��¤ #L�Hو � '#<Jا� #L�Hو ،�>>bJا� ��¤ #L�Hو

.K�%<�Jا� ��¤ K���  "%��j أ�� ا�%#
;J#ل ا'K ا�J�اق �L@ه ا�>#;�ة ا���را"G��� T ; G ا'K ا�>Z#ن �#©�: "و"J# ذ"�تK; G ع~ و�g#ل إ 


 G%; G�H، ��اءةً �Cروا 

 ���� آ_� %�43
 ; �G وھ� �jJC أG R ا�@ي �>   �%C O�' G�ه" ھH و�#ل ،
 َ' G� Q!N� �� وھ� �وھ ،G%; ه#%>>Rو G� ; ا ��أ�#ه@"" :#PCأ G� ; #"ر��j� [ً# ،@³%�� ' G� ; #%Xو� �` �!


 "�#ب ا���� ; T ا�b�اب"H 44ذ��.  
  ،Âj%ا�م وت�ت�[ ا� ��j%ط#ت وا_��#ر ا��Z�Jت<>�� ا� 
H 

 و��%# ا�<#�H ھ@ه ا�>#;�ة K� د#X�jCو

� '� �K ا_��#ر H ،��`ا���[ ا���ا �R#_و K�!� ب#�" T ; ��JCأ"#د ��"X�jC #J#د �%L# أPC# ;%� ا�>�#م '�را

 ذ�� ; T ط?!� تN#ر�C ردZ_�#' �³� � �³C#ء وا��X�>b#ت، `� Cُ>#ل: ط?!� �<>>� H �J�!ُC [و ،#�J ; #<�<>ت


 "@ا و"@ا...H ن�H SZ_أ  
H#���#ب ا��ا�� �� ت��ن �G أ"K� �g إ'�ازة،  :45ا�&��ع إ�p أd�� �Z�" $� &�P+�ب ا��&دود ��T[ -ب

 �<H ،� إ$<#ف وظ ���#gا�'�ازة ا� 
H ل �# ورد#X¤وإ Tا�'�ازة ا�و� 
H ورد #� Tإ� ��cJا� �J"#>و�
 َR ن ت�ا$� أو��C َّ> َª  
H ء وأوھ#م.�# و��#Z_أ K� Tا�'�ازة ا�و�  

  K'ا T%�;و�� ا� gأ� Kا، و���g" ه ا�>#;�ة@L' اق�Jذ ا� :�©#� 
�� ا���را"T ; G ;?� ا�<� ا��?� 

 ;�ة �K� Âj ا���#م '%> راو..."H G��X46"ھ�@ا أ�.  

 
H 
و�g#ل �# K�JC أن K� �<C ا]_��ف '�Âj� K ا���#ب ا��ا�� ا���را"T ; G ;?� ا�<� ا��?� 

 ���g" Âjة (�<K' �J ;?� هللا '��J� K) وا�b�اب H G�Cھ�@ا رأ" :�K' �J>�) ��?; K ;?� هللا 'ا�� راو �#©


 ���j وا��ة �K ا���#م ; T ا�b�اب..."H G�Cورأ ،
%Zاب و�� ;%� ا��ار��bا� T ;و ،(��J; K'47 ،
 �$�C �� Gأ� T ; G�?%ا�� #Jأ��ھ :KC��� Gذ"�ت #Jراو: "وإ� ��
 اH 
�#Xن ا�#Z<ا� K'ا T ; #"ر��j� G��و�


 '!§ �Âj ا���#م ; T ا�b�اب، و�� ط#�! H  
H G��Xذ"� ع~، وأ� #J" #ھ�g"أ 
H G��X�SH ة��g" #�j�
��� 
L'  �L¢H#، %# ر�GJ هللا ; T ا�b�اب... ُ�ْ!�َ%L' T%�!� ��j�Tً# �>�وءة ; T ا���#ذ أ'
 ذر ا���%

 T ; [وِذ"�ه أو ،G' T%�;ذ�� �# ا [� H ،اب�bا� G�H �$رو �` O ¤ G�H ن �� و��#" Gأ� G' �C#%!ا� K�
�ف ِذ"�_"G�H اب�bا$!� ا��� Tإ� G?َ%َّ��#' �!��ُ #��#` ا�<��  48ه 
H ع�jا�� ]%N�� ا;#ة ھ@ه ا�>#;�ة�J'و



  ا0/�ل وا�-�ا%, ا�+&%�*� وا��)'��� ��&د "ا%$ ا���اق "��ذ��" 
 

  

��	
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�JC%%# أPC# إNC#د ا��J#رج وا�;@ار �H ،G%>�ل ر'J# ت�ا$� ;%G أو ھ� '#;�?#ر ھ@ه ا�>#;�ة ; T ا���cJ، و
.�g� خ#j%�#" ه��¤ K� SZ_  


 ;��b# ا�<#�� ا��$H ھ@ه ا�>#;�ة Q'#<Cو ]�" �R#_و G� ; دود�Jط?!#ت ا���#ب ا� Q" Tع إ��
 

 ا�Z?!� ا��H ء#Z_ا� K� �?� #J; �g�#gأو ا� ���#gا� �!?Zا� 
H ��cJا$� ا���C �<H ،ا���#ء K�X�cJا�

.#L ?�  
: وھ@ه ا�>#;�ة ا���g" �JLJة و��Zدة ا�&��ع إ�p ا�ndم ا��)\�ل w� Ss)^�`[ و��wدره ا0/��� -ج

 K'ب ا#�" 
H ُت�#د �H ،اق�Jا�  ٌ��� !�  Tإ� �$�Cإ] و 
�#Xن ا�#Z<ا� K'أو ا 
C@"�ھ# ;?� ا�<� ا��?� 
�م " 
H" :�©#� 
%Zم ا��ار��" Q<� 
H 

، و�g#ل ذ�� ا���را"T ; G ;?� ا�<� ا��?�  Rرھ# ا��b�

��) G�¡H أ��� eC�$ K'ا K; =C�>ھ@ا ا� 
H ª�>bوا�) :G��� #Jن، أ��ھ#Jق~ ھ@ا وھ K'وا�� ا G%� O<

 ا�J��� ا�@ي �> K� G%� G ��ل H و�� ��@" (���� G�'أ K; eC�$ K'ا K;) :G�H اب�bوا� ،eC�$

"...
%Z49ا��ار�.  
�م ا'K ;?� ا�?�" Q<� 
H GJوھ 
H 
�#Xن ا�#Z<ا� K'ا T ; G"را���� و�g#ل ذ�� أPC# ا©#� �`" :


 ا�J��� ا�@ي �> G%� G أ'� ;�J ا'K ;?�  أورد إ�%#د أ'
 ;G%� G� O<jH G�H �J راو...، "@��H و��
  .50ا�?�..."

  :51ا�&��ع إ�p أd�� �Z�" $� &�P+�ب ا��)\�ل �)[ وا��)�*� %��)\� �$ ا�Q+d ا���UUw -دH ن�

 T ; G"را���ذ�� �®C� تg?  و�?O، و�ن �Âj ا���#ب ا��ا�� �� ت�� � L%�' #J�H#، و�g#ل ذ�� ���G '!� ا
 َ� 
H ن#Z<ا� K'ا ْ? ِO  َ� ْX ٍ� داود إ��اھ# '#;�%#ء 
�%K أ' K� ��; Âj� 
H G��Xاب أ��bا� T ; Gذ"�ت #J"و" :

 O�' وأ_�ى ،��
 ���j ا���]�
 ا�JjJ�T ; �; ا'K ا�;�ا'
 وا'K داH 
�#�Nا� 
 ; 
ا�K<�J ا�O'#P أ'
  .52أ'
 ;�J ا�?#$
 أ�K' �J ;?� هللا ، وأ_�ى أQR أ'
 ;K' �J ;?� ا�?�"


 و�g#ل �# H ن#Z<ا� K'ا T ; #"ر��j� اق�Jا� K'ل ا�� ،G%� ل�<%Jا�� ا��ا���#ب ا� Âj� G�H  X �_ا

 داود: "و�� '� Q���ف �# �> G ـ أي ;?� ا�<� ا��?� 
 ـ �K "�#ب ا��Jا_ 
�> K; G ;?� ا�<� ا��?� 


 أ_�ى Hق~، و Q<� #� T ; #L%� ��j� 
H =C�>ا�  Cأ�H ،Q�� "Q<� #J ع~،و�K� Âj� T ;  X ا��Jا

 أ_�ى '���H ،#JLH®اد G�H '<= إن �#ء هللا"H53و 
H ع�jا�� K; �!�?� �JLJو'#;�?#ر ھ@ه ا�>#;�ة ا� ،

  إR�ار ا���#م وت��³Z ا�! J#ء.
م إ%��د ا�)��� Ss "\� ا�������ت -ـھT ُK'ھ@ه ا�>#;�ة ا T%!� K�' �و� :  T ; G"را���ا�J�اق ;%� ا

 ; �<C �� #��%; ن#Z<ا� K'أ�# ا" :�©#� ��#�C�� T= أورده ;?� ا�<� ا��?� 
 �j� K%� ا�<#رث 'K أ'
 أ
ا�<�H =C¡ن ق~ أ'!� G�H ا�%N!� �# �#ء إذ �#�K� G "�#ب ر'C #Jَِ!®ُّ و$�ده ; K� ��g" T ط�ب ھ@ا ا��Sن، 

 =C�>وا� ،KXا ا�@L' G©#%�;و��ة ا ���#Z jا��®ا�� ا� K� G%�Jع~ �� ت G� ; �<C [و�#ھ�� أ�Cط� G�  
ھ

 ذ"�ه..."�#�jNjن أ'# داود ا�¡H ،ھ@ا K� [54أ��ب ��%#و.  

  ��� !Jد ا��در ا�%#درة �� و$#bJا� K� Q<%ا�¤�اب وا� 
E?%C �H ،� !ا� Q<� 
H �JL� وھ@ه �#;�ة

 ا�bJ�ر H ��� !Jا� T ; ف���م ا��; Tدي إ�cC ة، �ن ذ�����%Jدة ا��$�Jرة ا��L�Jدر ا�#bJا� 
H


 ا�%>Q ���#��� ��وث تb<��  ا�%#��ZPC #J� ،G%�    Qا�@ي �ُ>H SZا�� ]?jC وھ@ا ،�Z�إ�T ا�%>Q '#��ا

 �>Q ا� !J��� �b� K�رھ# H �;#jC �!N%و;�م إ'!#د ا� ،...T%!J�#' �Cأو روا Q�� ر#b�_أو ا �C�>أو ت


 و'#��#�
 ا$�%#ب "Q �# ذ"� �K ت<��C ا�J! ��� وت�Eََُِّ�ھ#. Rا�  
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لِ  "َْ\�ُ  -و �َ "V�َِْ�َ ذ�َ� ا�\�ِل إ�p ا
��م ا0َوَّ َّU/ِ S(�* � &َoإَِ��ٍم ُ�َ��ٍَّ$ �ِ\َْ�ِل إِ��م آ ªP�C ل#gJ�#'و :

 راو: "`� ت� � ; �G ـ أي ا'K ا�>Z#ن H ء#J !م ا��" Q<� 
H ن#Z<ا� K'ا T ; #"ر��j� اق�Jا� K'ل، �#ل ا#<Jا�

K� ن#�H ،ھ@ا Q�;#J�
 إH ال�ورد ا��SH س  ـS' [ :ن#Z<ا� 
>Cو 
©#j%ذ�� أن �#ل: (و�#ل ا�?�#ري وا�
�!�� ا�>Z#ن..." K' 
>C K; ه ا�?�#ري#�� #Jا�?�#ري وھ�، وإ� Tل إ��ھ@ا ا�> G�?jل م~: و�#� ،(G'55.  


 ا�<�� ; T ا��واة، H>�ل ا�?�#ري: ] H #R�b_ #أ`�ھ �L¢Cا�! �، و Q<� 
H �JL� وھ@ه �#;�ة
 
>C ل�<" ��� G' سS' §!' 
H م�ت ا�>#��ZRف ا��_[ ،G' سS' [ :#ت�� �أو أ' K�!� K'ن أو ا#Z<ا�


 ا�<�� ; T ا��واة.H Q ع ا���و� Tدي إ�cC #� وھ@ا ،QC�!ح وا���Nظ ا�#Xأ�  
:iا���� Q�kا�� z'^أ/�ل ا�  

 Tإ� ]<!�Jا� Q<�%C ،#L�#¢� 
H #L%�  ?gت وا��#�� !Jا� Q<� �!' ل�ھ@ه ا�%> �LH و��#>� ًJLَْH #%j� #
�ر K�J�C T�� � GH@<C '!� ذ�� �K تb�C[ ا�>�ل أو ت�G�³Z، و�Kj ا��LX وC #J" G�>R>�ل ا'K ا�>��: "


 وا���#د، وJC�ه Eل، وا��Pى وا��Lوا� ،Qوا�<� وا�?#ط ،��#Xوا� ª�>bا� K�' G' ®�JC ،�?!ا� ] � 
H هللا

  .Kj�"...56 ا�>b�، وت<�ي ا�<�

  ا�>�ا;� ا��#���: ا'K ا�J�اق �ات?و�$Q ت<>�� ھ@ا ا�L�ف  
: �ن ا���م ا��ا�� �� G%� �LXC ;�ة �!#ن ��� j>' �X[ �&ا�Tة ��Xق ا�ndم و��VX[ و���U[ -أ

 GJLH ن��C T�� G�#>و� G�#?���#�G و Tإ� �¢%C ل أْن�ا�> 
H ا�%#ظ� T ; 
E?%�H ،G�H Q�� ق ا�@ي#�jا�
��j�ر"# ; T ;?� ا�<� ا��?� 
: "وأظK أ'# �<J� ا;��اه ا��ھ� ��C�ا، و�g#ل ھ@ه ا�>#;�ة ��ل ا'K ا�J�اق 

 ،K%jب ا�#�" 
H �JN� 
%Zم و�� � �ار��" K� وھ�#م �?!� Tذ�� إ� K� ]j� #J�H?� #J' GJَّْLَXَ�َC و�# و�� G 

 ھ@ا... ظK أن ھ@ه ا�JL� �X�#�J# إ�J# ھ
...، وإ�J# ا��J#'!�ه%Zل ا��ار��رأى � #J� ~ق KظSH ،... 
��X ا��

"...

 ـ ھ#ھ%# ـ ھ%Zق  57أرادھ# ا��ار�#�� 
H �¢%C �� # َّJ� G%�� ،#>�>R �H!?� ا�<� ا��?� 
 �>Q ا���م �>
 T%!� �LH 

 أراد �!%T و;?� ا�<� ا��?� %Zار���#H ،
%Zم ا��ار��" �LH 
H ل وھ��ق و�<#ق ھ@ا ا�>#?�و


 �LH أي "�م.H ن ��ا;#ة ھ@ه ا�>#;�ة ��وري¡H ��@آ_�، و�  
�م GC��!C ا�$z'^�#J �&اد ���� ا�ndم وإن ���T َّbُ(َ* z[ �&ا�Tة ا�\&ا�$ ا���k�U %��\�ل -ب��#H : ل

 �Z�>Jا� K©ا�>�ا 
H �¢%�#' [اد إ�Jا� �ھ 
�#!Jن أ�� ا�S' م®Nا� K�JC [و ،T%!� K� �g"أ QJ�>C �أ��#�#، و�

 ا�>#;�ة ا�و��C T�ن ��اد ا�H ل�أن ا�> #L ?� 
ا�<#، >#©G%� Q و'@�� ا�>�ل، وا��Xق '�K ھ@ه ا�>#;�ة وا��

 T%!� K� �g"أ QJ�>C G�¡H ���#gا�>#;�ة ا� 
H ل�أ�# ا�> ،G�H Q�� ق ا�@ي#�jم ��ا;#ة ا��!� Q ث ا���>C #Jوإ�

 ا��H ،�LX<�#ج إ�T إ;J#ل ا�%¢� وا;�?#ر ا�>�ا©K ا��Z�>J '#�>�ل و�%L# ا��j#ق وا�j?#ق H #j?� ]?jC #J�

،Q©#<اد ا��� Tل إ��R�ا� Q$أ K� وا� <#ق  G��� ن¡H" :
و�g#ل ذ�� ����j� G�ر"# ; T ;?� ا�<� ا��?� 
(و�GgC�� K أPC#) ظ#ھ�ه أ�C�C G�: و�C�� K= ا�<K�j ا�@ي ت>�م �G ذ"�ه، وإن "#ن T ; QJ�>C '!� أن 
 ،G� ��JP�#H ر�أ��ب �@" K�j>أن ا� #Jأ��ھ :K�L$�� ا�¢#ھ� ��¤ G%�� ،(
%Zا��ار� =C�� Kو�) �C�C

C �� Gأ� 
�#gا�"...K�j>ا� 
H م�� #J' ء#X�"ا =C�>ھ@ا ا� Q !58.  
م ا�+�ا�[ وا��+�wِر �X $� lٌ"�� ]-�% p�Tء s'�[، وا���d���% �d -جTو n��P مndا� �\": 

 Tدي إ�cC و;�م ا;�?#ر ھ@ه ا�>#;�ة ،GP!' T ; G�H �b�<ُC [أ ]NC G?�#R اد�� T ; �LXُC T�� م���#H
Tدي إ�cC 
��ء ا��LX، و'#��#�  
H 
��ء ا]���]ل، و�g#ل ذ�� ا���راك ا'K ا�J�اق ; T ;?� ا�<� ا��?� 

: "إذا �ا���]�C�>' G= ا'K ;?#س أن ر$� �#ل C# ر��ل هللا: إ�
 " J# ت��Sت �#ل، H>#ل ر��ل هللا 
� و��ء ; ��" H ���� Tإ� ���� K� ل#jH تS��ت  
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 أ�H =C�>ھ�@ا ذ"� ق~ ھ@ا ا�" :�©#� G� ; رك���#H ،ذ�� 
H وارد G�S"  XRو #J" ي@Jا� =Cد#
 
H ن��C أن G� ; T'SC (���� Tإ� ��وھ� وھ� 'G�¡H ،Kٌِّ�َ �� ت�'�ه �� G?��C ھ%#��، H¡ن ���K�) G�H G رأ


 ا�%#R�ر، وھ� 'َ H �ھ #Jي، وإ�@Jا� ِّ� ٌK "...=C�>ا� 
H #%�?� و�� Gه '�#�# أ��C®Cو ،GjX%'59 �LH ء�� ]?jH ،

 ھ@ا ا��LX ا��J#��، �ن ا���م ا�<�C= ھ� ا]��H و�� #J� �b#ر ; T '!§ ا���م، و�� �>Q ا���م "#�

.#P!' GP!' K�?C Q�#ا��  
:l%ا�&ا Q�kل ا���+Xأ/�ل ا�  

'!� �>Q ا�J! ��� وا��Q<�%C #%j� #JLH #LJLH �` #L%�  ?g ا��J!>[ إ�T ��� � ا]���]ل ; T ھ@ه 
 ،�³Zأو ت� #?C�bت ��� !Jظ�ة ا�#%Jآداب ا�?<= وا� 
H ]َ�"َ K� Gا�! � ت%#و� K� ��وا]���]ل '#ب وا

 �N� 
H O Eا�� ا��ن �#�' T ; GJ !ت K� G' ر�<C ا�! � ا�@ي �ھ G�� " :ا�@ي �#ل 
Z�<%ا�� Kا��� �J>J"
"...G�>R T ; �%<Jا� Q���ا� ��#�¡' G?ھ@� ª�>bت T ;و GJb_60.  

 �[���
 اH اق�Jا� K'و�� ات?� اT ; G :���#ا;� ا���ا�>  
�ل %���ى ا0د�� وأ%�ھ� X $T'�م ا�\ح وا�T+&اض -أ+Xن ا�د�� ��ات[ ودر$#ت، ا�� :

 � ��J�#' ل[���و'!K�JC #LP ا];��اض ; �G وا�>�ح G�H، و] �� أن ا]���]ل '#�G� ; �X�J أو�K� T ا]
���]ل '#�>�ي ا�@ي ا;��ض ; �G وإن �� G�H K�C، وا]���]ل '#�>�ي ا�K� ��#j ا];��اض أو�K� T ا[

���]ل 'G، و�g#ل ذ�� ��ل ا'K ا�J�اق �!���# ; T ;?� ا�<� ا��?� 
: "وھ@ا �� �Z?� ھ@ا ا];��اض

 أ�J� ا'K ;�ي، '� Q�#ب ا��#�" K� أ��ب Gع، و��%#و�#N��[ا G�H ~أ'!� ق #J� #PCأ =C�>را� K� �` �Cوا

#>��  إ�T إ�<#ق وھ� �j�د 'K� K ھ� أََ$K� ُّQ إ ِّ�ُH 
�L#م ا�>�ادح ا�� K� �!'وأ ،Q�©ا��ق 'K أ'
 إ
، وا;�?#ر ھ@ه ا�>#;�ة NَُC%ِّ?%# ط�ل ا�J%#��#ت وا��دود ��ل أ��ر ��� � G�¡H61 �� #L�H رواه..." ��jھ�

.#L%; 
%EC ا�@ي G� ; �X�Jد ا��و$  
ة Ss ��اlm ا�X+�)�ء -بT�\��% ل�+Xم ا�T ت#�©®Nا� �g"أ #L�>ا;� أ��#م أ¤ ?�� ت%�رج ت�<�#H :

وت�@ ;%L# '!§ ا�N®©�#ت، و�# �@ ;K ا�>#;�ة �C�ن �L%� T%g�j# و] LJ�� @_SC#، و�@�� اھ�� ا�! J#ء 
'@"� ا�g�jJ%�#ت و�L¢X# وا��%?�G إ��T�� #L ] تL� ; �?Z# أ��#م ا�>#;�ة، و�K; QX¤ K ا]��g%#ء ا���ل 

�>bة ا��;#<�#' #PCل ق~ أ�و�" :�©#� 

 ¤�� ���!L#، و�g#ل ذ�� ا���را"T ; G ;?� ا�<� ا��?� H �>
رواه ;K ا'K� eC�$ K ¤�� وا��C #� �©#j" �Zوو�G (;?� ا��زاق ;K ا'eC�$ K) �LِXُC أن ;?� ا��زاق 

��@" G%;"...eC�$ K'ا K; و�J; K' �J>� K; رواه #Jا��زاق 62، و��� "@��، وإ� �?; �Cوا�H ، K'ا K;
 #L�?� G%; G�Cروا 
H ل#bت[ن ��� ا��Cو ،eC�$ K'ا @�J ن ;?� ا��زاق ت� ]�#Eا� 
H � b�� eC�$
 �?; G�H ا�@ي روى ���Jھ@ا ا� #L%ت، و�#�%g�j� #L�H �$�وت 
'#�>#;�ة ا��ZJدة، و��K ا�<�� L�H# أ¤ ?


 � �jJ�ل '#�>E?%C ��@و، و��J; K' �J>� �Z�# �ا;� أن C<��ز �g�j� K%�#تLا��زاق ;K ا'eC�$ K '�ا

 ا]���]ل.H ºZ��H ء#%g��
 ���� ا]H ل '#�>#;�ة��jC [ T��  

�ل %'�: -ج+Xا� �U/ ا������� � `�+��م �U/  Kو�� #Lذات 
H �>�>R ��� !Jن ا��ت� �<H

 ¤�� ذ�� ا�J��� ا�b�J�ص H #L' ل[���
 ���� ��b�ص دون ¤��ه، وا]H ن��C #L' ل[���ا]


 ا�<e `� �# أت?!� K� G��S' Gن _H �J!C K' KJا��� �?; =C�>� 
SZ، و�g#ل ذ�� �>Q ;?� ا�<� ا��?� 

 ھ@ا H ا����@ي G <C �� وھ� #PCوھ@ا أ" :G��<' اق�Jا� K'ا G?<!�H ،Kj� =C�� Gأ� G� ; ��� ا����@ي

Jا��� �?; =C�� �!' س ا�@ي ذ"�ه�P� K' وة�; =C�� �!' G�#� #Jوإ� ،=C�>ا� Gھ� أ���H ،�J!C K' K
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 ھ@ا و��� "@��..."H G�#�63 ل[���
 ���� ��b�ص، وا]H G�#� G%م و���، H#����@ي �#ل ذ�� ا��
.SZ_ص وھ� و�b�Jا� ���Jذ�� ا� ��¤ 
H G���'  

:���Zا� Q�kا��&دود  ا�� p�T zdUأوردھ�أ/�ل ا� S+ا�������ت ا� p�Tو ]��T  
#L� ; ل[��� ��اH>� أو ��#�Q<�%C �X ا�T ; ��> � ]<!�J ا�>#©Q أو ا�<J����LH �!' ، ا�J! ��� وا[


 ; T ا]$�L#د و; T ��ة �!#رف%?� Q©#<ل أو ا��ا�> T ; ��>وا�  ��� K; 
ا�b�J�ر � <�� "J# �#ل ا�@ھ?
 
H هcZ_ ن ��ر¡H GHة �!#ر�ده و�#L�$ا ]j>' � ��C �L%� �"#>ا��واة: "وا� T ; QC�!ح وا���Nء ا�#J ;

   .G H64 أ$� وا�� وهللا ا�J��H"�>�ه 
�?�Q ت<>�� ذ�� ا�>�ا;� ا��#��� 
H اق�Jا� K'ات?� ا �<H [و;#د #Xb%� ��>ن ا���C Tو��:  

: وھ@ه �#;�ة ��JL $�ا � b' ��>�#H ،]<!�J�اب �! ��� أو _L³Z# %�ل ا��Ss lX ا��V� iUV ا�zdU -أ
�L@ه ا�>#;�ة ����j� G�ر"# ; T ;?� ا�<�  C<�#ج إ�T '<= وت%>�[ وت��X¯، و�g#ل إ;J#ل ا'K ا�J�اق


 رواK� �C ا��واC#ت H #Jأو أ��ھ #Jأن أ$�ھ K�gC�>ا� KC@ھ K; =>?ا� 
H 
jX� ت�L$و�� أ" :
ا��?� 

 H � أ$�ه، وإ��L¢�� G أن ق~ وھ�..."©#j%ا� KJا��� �?; 
  .K;65 أ'

; �G� ; �<C �� #� T ; G `� إن �b#در ا�! � "��gة و��%�;� و�� R �<C#�[ ا���#ب ا��Jدود 
ا��J!>[ و�g#ل ذ�� ��ل ا'K ا�J�اق ��j�ر"# ; T ;?� ا�<� ا��?� 
: "وھ@ا ا�<�C= "@�� ط#ل ا�?<= 
 (�J>� �'أ) ل�<C أراد أن Gوأ� Gإ�� G�?j� 
H وھ� Gأ� K¢ا� T ; ] ECأ$�ه، و � H �Jأ� 

 "�#ب أ'H G%;

>� 

 )ا�bC#لH"...(>#ل )أ'� أ�H ،(�J¡ن ا�<�C= �@"�ر ;K أ'H م®� K' �J66 ا�?<= ُو$� ھ@ا �!' K�� ،

 ھ#�¯ ا���#ب H ي�; K'ا �%; K� =C�>ا�%>#د ھ@ا ا� ��E' �<>� ق#�
 ا��#�Q، و�� H �Jأ� 
ا�<�C= ;%� أ'

  .H67 �%¢� ھ%#��
:
  وھ@ا ا�gJ#ل ا�_�� jC��%# إ�T �#;�ة أ_�ى ��JL وھ

م ا���� ا�\S�k وا�P+^�ء %��+&��� دون ا�\lk -بT (T �kZ��% م ا���مT م®Nا� �%; �' �H :
  j�� ]�<%ا��� أو ا���دد، و��ة ا�?<= وا�� QJ�>C [ ا�@ي 

 ا��>�%!Z<ا� Q���ا� K� SZاب أو ا���b�#'

 ��j�ر"# ; T ;?� ا�<� د��� �Z!�# ��!@ر ا��#ط� '��JN ا�bJ#در وا���[، و�g#ل ذ�� ��ل ا'K ا�J�اق
 #Jوإ� ،...
©#j%ا� �%b� 
H GJ ;و] أ ،
©#j%ا� Tإ� #'�j%� ة��g" Âj� 
H =C�>ا�  Cھ�@ا رأ" :
ا��?� 

 '!§ ا��X#ظ...، H ��jC ف�
 "�#ب ا�JC#ن...، H@"� ا�<�C= '%<� �# ذ"�ه ق~ '#_�H ا����@ي G$�_

 K� ل�<%� Gأ� T ; ف �� أ$®م�  . 68";%� ا����@يو�$Q ھ@ا ا]_�
 
©#j%أن ا� K� ل#� #J�H K�jا� K'[ #!'#�� ن: "ھ�@ا �#ل#Z<ا� K'ا T ; #"ر��j� G��� #PCل ذ�� أ#gو�

 "�#ب ا�ط�اف، H �"#j; K' ���، و] ذ"�ه أPC# أ'� ا�>#Rأ KJا��� �?; 
�%K أ' 
H ذ"�ه و�� أ$�ه

#L� ; �ِْ�َأ �� �Cروا 
H ن �� و����C زت أن َّ�$َ #Jھ@ا ا�?#ب، و� 
H Gب  ذ"�ت#' 
H ]��C أن G<� وإ] "#ن
"...#Lروات ��¤ Tإ� =Cا��#د �?j�69.  


 ا�<��، و�%L# ا��J#س ا�!@ر H ��;���Jا���� وا� :#L%� ة��g" �©ا�H K��<'#jا� Kل ا�>#;�ت�#J;إ 
Hو
 K'[ Q�#ا�� 
H =C�>ا� K; =>' #��%; اق�Jا� K'ت>�م �� ا #J g� ،SZ_إذا أ ]<!�J � �ه وھ�NC � H ي�;

��$�د G� �ُJََ� ُْ�َH ،G�H ا�!@ر ��G '@ل و�!G و$L�ه `� �#ل: "وT ; ] EC ا�¢K أ�G وھ�"، وا��#ط� � 
 K; ي�L$  g>' �و�" :
� J" ،G� ; �%�ُC# �#ل ا'K ا�J�اق ��j�ر"# ; T ;?� ا�<� ا��?� H و��ه T�#!ت


 ھ@ا ا�<�C= أن أ$� أ��ا رواھ# ;H �J!� �Cا��#ط� روا G�#>?� j� T[ �# أورده ق~ H � أ$�، و� 
  70و�%G ا�����H ] رب ¤��ه"
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م ا�p�T zdU ا����no $� zل ��lm وا	 أو ���ل وا	 -جT اء�<��: �ن إR�ار ا�<�� Z�C [ ا

 ا�<��H SZا�� Tدي إ�cC ن ذ��� ،K�!��� أو ���J' ذ�� 
H TX��ُC [و ،� `#J�Jا�� ا��Jا� ��JN� #�#ت، 

�ل _ K� G� ; ��>دي ا�c�H ،SZا;�>#د �@�� ا�� ��¤ K� ب#?�
 ���� �K� ]?j ا�H ��#!ا� ºZ�C �<H
 ��?Zل ت#gو� ،G� ; ��>ا� 
H ر�Nا�¢ � وا� Tإ� #L�H ب#Rأ 
ذ�� ا�J��� دون ا;�?#ر �?>�� ا�J�ا�� ا��

H ن#Z<ا� K'وا 
او 
 �> C®' #!Z<%� #gC�� #JL#دة را'K ا�J�اق �L@ه ا�>#;�ة ا���را"T ; G ;?� ا�<� ا��?� 

 ا�>Z#ع �# H ن#j ھ@ا ا� Qأھ K� ®��Jا�� Qأھ K�' G�H ف�_ [ٌ Kِّ�َ' أ�� �وھ" :�©#� �b�� ََّ�ه�Rَ G�H

 ھ@ا ا�<�C= وا�@ي �? G، و�� ا;�?� H #J" �b<رك ز�#ن ا��C �� إذا ُ; � أن ا��اوي ،G�#��Cوى "@�� وإر


 ¤�� ��K� ،=C ذH وا;�?�ه ع~ ھ@ا ،...G ?� ھ@ا وا�@ي 
H ه#��J�;ا #� T ; G;#Z<ا� 
H �J�;وا ،...��
"...=C�� 
H ��@" ~71ق.  

 Q' ،O<H ���Jل ھ@ا ا��_ K� 
�#Xن ا�#Z<ا� K'وا 
K'#H ا�J�اق �� T ; ��>C ;?� ا�<� ا��?� 
JL� ; ��� �و� ،#L�H #'#Rأ 

 ھ@ا ا�J���G?� �` ، إ�T ا�J�ا�� ا��H #JھSZ_ K�'ل�_ K� اق�Jا� K'ا # 

ھ@ا ا�J��� O<H �>#ل 'Sن ;?� ا�<� ا��?� 
 وا'K ا�>Z#ن C�ََC#ن اتb#ل روا�C ا��اوي � >T�� �b وإن �� 
 #Lدت#Cز �وھ #L�H #JL� وھ� و�� ]?j' �Cل ت � ا��وا#bت#' [#� #JL�� ،#JL<� 
H ºوھ@ا ��� _#ط ،#L"ر�C

.� b�� �Cت � ا��وا �ََّ�Rَ او��  
H KJأو وت� ���ل ��_ K� ء#J !ا� T ; ��>م ا��; 
H 

 ;��b# ا�<#�H ل ھ@ه ا�>#;�ة#J;ة إ�©#

 T ; � !ا� Tن إ��?j�%C KJ� ��g" ��� �ى و��#ھ�� #%�� ،
�ل �>R �Z�ت
 أو ��©_ K� أو ،K�!���

H ��#!ل ھ@ا ا��ا;�?#ر �> ��¤ K� ،ع�Jj� وا�� ��#ھ� أو �Z<� ل�_ K� � !ء وط ?� ا�#J !ا�  K� ه��¤

 G!Hوھ� د 
H G;�ا;�?#ر ���#��� و� ��¤ Kم، و��ا�J�ا��، و�K ¤�� ا;�?#ر � �j#ق ا�@ي ��G�H Q ھ@ا ا��
�ل ذ�� _ K� ��#!ا� T ; ��>ا� K�'و SZا�� K�ِ�?َْت K�' ق�XH ،...�Rأ G' ل�<C [ �وھ K�!� ل�ل '>�ا�> Tإ�

  �#ء هللا. ا��SZ، و'¡;J#ل ھ@ه ا�>#;�ة ��N%[ ھ@ه ا�J®ا�� إن
: �ن �K  ا�J! �م أن ا�n+oف � *�)S دا��� �ko أ	 ا�\���$ �P ��%&sن nP ا�\���$ /�U�U -د

 K�X ��� #�#" إ] إذا K�X ��Jا� K���<أ�� ا� SZ�' ��>C [د، و#Pف ت�ا���ف �Jj#ن: _�ف ت%�ع و_
� �#�� �K ا�<�H ع�ف ت%�� 'JL�>b# �!#، و�g#ل ذ�� ��ل ا'K ا_��ف تP#د، أ�# إذا "#�# ��� K�X ا_�

 �J>� �Cروا 
©#j%ا� �%b� K� �ٍَ�;ِ Âj� 
H =C�>ن: "�� ط#�!  ھ@ا ا�#Z<ا� K'ا T ; #"ر��j� اق�Jا�
 

 رواJ� �C®ة 'J>� K� ا��%#�
 وروا�C أ'H G��Xق~...، وأ� G�#� #� T ; #L�H =C�>ا�  �X�SH ،G%; ��#� K'

�ف  ا�<Kj أ�K' �J>� K' �J أ'
 تJ#م�_[ G <� #J�H َدْرٌك #JL%� �وا� T ; �� H ،~ع G�#� #� T ; ي�bJا�
"...=C�>ا� �X� 
H ذ�� 
H G%; 
©#j%72رواة "�#ب ا� K� ��g" K� �>ا� 
H ا�$ �H#� وا;�?#ر ھ@ه ا�>#;�ة ،


 _SZ أ��ھ�P�#' #Jورة. %!C [ ر�ا�� K� أ�� 
H K�%`ف ا�  ا��b��#ت وا���H#ت، �ن ا_�
�ل � *�)�VX�(� S ا���lm وا���dن ا��ي `�\�s Q[ %[، و%��+��S(�* � S  -ـھ+Xوا� Q\�+اب ا��/

:zdUا� �U/  �?��C �<H�ن ا��!>[ R<�<# وا]���]ل ; �R G<�<#، و�� ذ�� �� Cُ!��ض ; �G �!�م �%#
Z<ا� K'ا T ; اق�Jا� K'راك ا���#ن �#©�: "ھ@ا ا�@ي ا�J��� ا�@ي G�H �ِّ%Rُ ذ�� ا��!>[، و�g#ل ذ�� ا


 '#ب إ'!#د ا�%LH ،�!N� G' أو�Q" K� T �# ُذ"� H �"@C أن G<� #Jوإ� ،G!��� ��� #%ذ"�ه ع~ ھ#ھ
"...G�H73.  

K'#H ا�>Z#ن ت!>[ ;?� ا�<� ا��?� 
 ت!>?# R<�<# وا���ل ; �G ا���]] R<�<#، و�� ذ�� ا;�ُ�ض 
%H G� �©�Jا� G!��� ��¤ 
H SZا�� �%R G�� G� ;.��>ا� 
H Q _ G%; e�  
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 ،�%�!� ���H أو �%�!� ��#_ 
H � !ء وط ?� ا�#J !ا� §!' ��%bا�<#�� ت #��b; 
H ذ�� Q'#<Cو
 
H ºZ�C G%و�� �>�>R ��'#` د��S' [��j� #>�>R #ً?ُّ<!ََت SZا�� ]ُِّ<!ََ�Jُا� ]َُّ<!ََ�َ�َH ،ه�ارت�? SZ_ T ; ء#%'


 ا�<�� H اب�bا� ]�#N�H SZا�� ��%bت ]%NC #L�#J!��; T ذ�� ا�!#��، و�@�� H¡ن ا;�?#ر ھ@ه ا�>#;�ة وا

 ا�<��.H ��>ا�¢ � وا� ]<!�Jا�  

:��`�o  
'!� ا��>�اء "�#ب ا'K ا�J�اق وا����اج ا�>�ا;� ا���'��C وا���NL%J � %>� وا��د �%K�JC ،G ا��%�#ج 

:
  '!§ ا�%�#©e وھ
�ل ھ@ا ا�?<= تZ?�># ] ت%¢��ا أن ;1_ K�  ?` ـ
gC�>اق  � ا�%>� ا��Jا� K'ا �%; NL%� ي�ت�' � ;.
  

 "�#ب ا'K ا�J�اق ; ٌ� �G أR�ل و��ا'O ت�'��C ت! � ا��J!>[ ا�دب ـ 2H �?ZJا� 
gC�>ا�%>� ا� � ;

 ]<!�Jت! � ا� ��NL%� O'ا�و� [�Rأ G� أن #J" ،K�X�#�Jم �� ا��وا��b#ف و�Kj ا�¢K و�Kj ا��

 �>Q ا���م `� H ���ا�.G� ; ��>ا� �` G� ; أو G� ل[���  GJLH `� ا]


 ـ 3ٌ©#bر'� �>ٌ� إ�#EJل إن ا�%>� ;%� ا��ت> 
�ل ھ@ا ا�?<= تZ?�># ] ت%¢��ا أن ت!��J ا��;�ى ا��_ K�  ?`
 ��NL%Jوا� �C�'ا;� ا����ذ�� ا�> T ; Q���وا� ،�>�>R ��¤ ھ�اٌمG'#�" 
H اق�Jا� K'ا #L!?ات 
G J!H  ،ا��

C G'#�" 
H #'#NCر'� إ#EJا�%>� ;%� ا� �Rو 
H ]� Eأو ا�� ��J!ا�� T<?Cو ،#Lj�;  ?gCى و�ھ@ه ا��; §<%
 
H اب�bن ا�¡H ��@وھ@ا ��!@ر، و� 
���أو � ?# �<�#$# إ�T ا���!#ب درا�� "J ; Q#ء ا��EJب ا�

�H �%; 
gC�>ل: ا�%>� ا�#<�H ،ر#Z��#' [ ا��>��� '#���#ص �ھ ��SjJو;%ن �>� إھ@ه ا� 
©#b� �<� ن�H �
  '%#ء.

4 �C�'ا��� ��J !ا� O'ا�Pا;� وا��وتَ>َ�ُِّ�ھ# '#�> #Lان ا�! �، '��ط ا��®ا���� 
H ��>R ـ ا�%>� وا��د ظ#ھ�ة
¡H [وإ ،��NL%Jا�%>� وا� 
H ا�<�اف K� م�ن �# ��اه ا��¡H ��@و� ،��? ����<�ل إ�T ظ#ھ�ة �����  G�

#Jا�%>�، وإ� �<�<� Tإ� G!$�� ��� .G©و�?#د G��Rأ K; وا�;�اض G�<�<� ر�bت 
H Q ا�� Tإ� G!$��  
�?�Q ا�<�b وا]��>b#ء، 'Q ھ
 '�#ٌن � >�ا;� 5 T ;  j�� اق�Jا� K'ب ا#�" K� �Z?%�jJا;� ا�%>� ا��ـ �

 �H#ا�� K�J�H #L� �b� ��¤ K� ]<!ا;� ا�%>� وا���ھ� �� � �#� 

 �>�ه، وھH #L� ; ر#�ا��
 َط?َّ>Lَ# و
  �®C#دة ; �L#.وا

:

 ا�_�� '?!§ ا����R#ت ا��JLJ وھH و����  

 �?Q أن �C�ن ��ا;� 1J !ا�?<=، �ن ا�?<= ا� ��NL%� دة#� �Cت�ر 
H ي�ا���' ]�#Nل ا�#X¤ـ ;�م إ

.�C�'ق وآداب ت��  و��ا'LH ��NL%� O� أ_

 "Q ا�X%�ن وا��>�ا©L# وا����اج ا�>�ا;�2H �X ��Jا�%>� ا� ]��' �C#%!ط? ـ ا� 
>L# أL'#>R# وا�P�ا'O ا��

��NL%و� �C�'ا;� ت��و� O'ا�� Tل إ��R�ا� K� #%%�JC #� �ھ�، وھ�<� 
H #L� ; روا#��� � %>� أ"�g د و
  و�J����. و����;��

 ،K�!J$أ G?>Rو Gآ� T ;و �J>� #%�?� G���وهللا ت!#�T أ; T وأ; �، وT R هللا و� � و'#رك ; T ;?�ه ور
 ا�!#�K�J.وا�<J� � رب 

     lدر وا��&ا��wا�� �����:  

 'K `#'  ا���Z[ ا�?E�ادي ( -1 ; K' �J'�� أ� �د 463أ'�J>� :��<>ت ،��#jق ا��اوي وآداب ا��_� ��#Nھـ)، ا�

  ا�Z<#ن، ���?� ا�J!#رف، ا��C#ض.
ھـ)، ا��N!J، ت: �<Kj� �J>� Kj� �J إ�Q�;#J و�j!� ;?� ا�<�J� 381( ا'K ا�J>�ئأ'� '�� �<K' �J إ'�اھ��  -2


، دار ا���[ ا�! ��J، '��وت��!jا�-  ،Tا�و� �!?Zم.2004 -ھـ �1424?%#ن، ا�  
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3- ) Q?%� K' �J>� K' �J;?� هللا أ� �241أ' ،��#���j ا��c� ،وط و;#دل ���� وآ_�ونcت<>��: �!�[ ا�ر� ،�%jJھـ)، ا�
  م. 2001ھـ /  1421و�T، ا�Z?!� ا�

4- ) 
ھـ)، ا���#�� ا��H�Z�jJ �?�#ن ��L�ر "�[ ا�j%� ا��H��J، ت<>��: �<J� 1345أ'� ;?� هللا �<K' �J أ'
 ا��X§ ا���#�
 ������، ا�Z?!� ا�j#د�  م.2000ھـ/ 1421ا�J>� K' �b�%J� ا�®�®�
، دار ا�?�#©� ا�


 ا'K ا�J�اق -5>C 
، ا��ر�� 505ھـ)، ��Z�ط� '��E ا�%>#د ا�%> �، ���?� ا����لایر '��� 642( أ'� ;?� هللا �<K' �J أ'
  ا�_��ة.


 ا��K'#' ��L ا�J�اق ( -6>C 

، ���?� أ��اء '��E ا�%>#د ا�%> �ھـ)، 642أ'� ;?� هللا �<K' �J أ'H#��_ �J>� :��<>ت ،
 ،Tا�و� �!?Zض، ا�#Cا�� ،� jم.2004ھـ ـ 1425ا�  

�م، K' �J>�748 أ�J� ا�@ھ?
 (أ'� ;?� هللا  -7j¤�ة، دار ا� �ح أ'#�Xت<>��: ;?� ا� ،=C�>ا� ª Zb� � ; 
H �¢��Jھـ)، ا�
 �%�#gا� �!?Zم.2015ھـ/1436ا� 

8- ) 
ھـ)، ��� أ;�م ا�%?�ء، ت<>��: �JN�K� �; ا�K�<<>J '¡��اف ا���Â �!�[ 748أ'� ;?� هللا �<K' �J أ�J� ا�@ھ?
#���j ا��c� ،ا�ر�#ؤوط �g�#gا� �!?Zم. 1985ھـ /  ��1405، ا�  

ھـ)، ا�N#�� ا�ª�>b، ت<>��: �<[ ا��KC ا���Z[، ا�ZJ?!� ا���X j، 256أ'� ;?� هللا �<K' �J إ�Q�;#J ا�?�#ري ( -9
 Tا�و� �!?Zھـ.1400ا�>#ھ�ة، ا�  

10- ) 
�?jي ا��LXر��� ا� K'ا �J; K' �J>� ;?� هللا �721أ'' �J$ُ #J' �?�!ء ا�Q� ،(ھـ Tإ� �L�$�ا� �L$�ا� 
H �?�Eَل ا��Z
 Tا�و� �!?Zوت، �?%#ن، ا���' ،
��� -ھـ  1408ا�<���K ��� وَط�?�، ت<>��: �<J� ا�<?�[ ا'K ا���$�، دار ا��Eب ا�

  م. 1988
11- ) � Jا� �?; K' �J>� K' �J>� ;?� هللا �ن ;?703أ'#jت<>��: إ� ،� bل وا��R�Jا� 
'#��� � Jوا��� QC@س ھـ)، ا�#

 Tا�و� �!?Z، ا����ت ،
���  م.2012وآ_�ون، دار ا��Eب ا�
12- ) 

 ا�<%? >�#bا� ª X� K' �J>� ;?� هللا �763أ' �J;وط وcت<>��: �!�[ ا�ر� ،��;�Jا� ª%Jداب ا���;�� وا�fھـ)، ا

 �g�#gا� �!?Zوت، ا���' ،��#���j ا��c� ،م.1999ھـ /1419ا�>�#م  
13-  �?; K' ن#Jg; و�J; �'زوري (أ�Lا�� KJدار 643ا��� ،��; KC�ر ا��ح، ت<>��: ��bا� K'[ =C�>م ا��ھـ)، ; 

 ��; �!�  م.2013ھـ /1434ا���X، د���، ا�Z?!� ا��#
����K، دار ا�> �، �Z?!� ا�%N#ح ا�C�N�ة، ا��ار  -14�ا��#ھ� ا�?����
، �Zb <#ت ا�%>� ا�!�'
 ��ى ا��!�اء ا�N#ھ ��K وا�

 �!?Zء، ا�#P�?ا� Tم.1993ھـ /1413ا�و�  
ا����C �#ت� ا�!��
، ا�!%�ان ا�ª�>b � ��#ب ت!�GXC وأھG��J، و�#©�H�!� Q وإ��#�G، أ�Z_À� � g#ء G�H، دار ;#��  -15

 ،Tا�و� �!?Zا� ،����Jا©�، ��� ا��Xھـ.1419ا�  
16- �
 ا��!#ر$
، ا�;�م 'Q� KJ ��ا"¯ وأ¤J#ت �K ا�;��Jjإ'�اھ�� ا� K' ر، ا�!?#س�b%� ھ#ب�ا� �?; G!$م، را

 �g�#gا� �!?Zا��'#ط، ا� ،��� Jا� �!?ZJم1993ھـ /1413ا�.  
17- ) 
Z�<%ا�� Kا��� �J>�1393 ،�b� ،أ�#م $#�� ا�زھ� ،�� Nوا�� ��% � ��J�#!ظ�ة، ا��ار ا�#%Jھـ)، آداب ا�?<= وا�

 Tا�و� �!?Zم.2015ھـ /1436ا�  
18- Cز�Nا� ��� K'ا ��' 
�م إ'�اھ��، دار K' �J>�) �751 أ'jا� �?; �J>� :��<>ت ،K�J�#!رب ا� K; K�!��Jم ا��ھـ)، إ;

 Tا�و� �!?Zوت، ا���C ،��J !م.1991ھـ / 1411ا���[ ا�  
19-  ،

 ا��EJب�<ª b� �J ا�®;?H =C�>ا� ��
 ��رH وأ`�ه 
�#Xن ا�#Z<ا� K'ا��L<Xت ا�#� ، $#�!� آل ا�?� ، " �� ا��را

�j� ،�����#<وا� .KC�ل ا��Rأ   
  ا�'�ا��:

1-  ،��ERو ��?" K�' ق�Xا�%>� ] ت 
H �?�N; ر'� $�أة#EJ �" :ا�@ي �#ل 
و��R KJح 'L@ا ا��"��ر �<ª b� �J ا�®;?
��T أن �#��# وا�?�#ري �� K� #J jC �>�ھ�، و��K �>�أ أ��ال ا�! J#ء ا�EJ#ر'� وھ� C�L$�ن ا�%>� ا��ذع �?!�LP ا�?!§، 

 
H #%�S"اع��!� و�R �? ��<%ا� �b�<C �H ،  �J>� "...#P!' �X�C �LP!' إن Q' ،� !م ا���C #J'و Gج إ��#�>C #� T ;
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 ا��EJب، $#�!� آل ا�?� ، " �� ا��را�#ت ا���L<X وا�>#�����، H =C�>ا� ��
 ��رH وأ`�ه 
�#Xن ا�#Z<ا� K'ا ،
�ª b ا�®;?

 ).�j�13 أR�ل ا��KC (ص: 
2- ) � Jا� �?; K' �J>� K' �J>� ;?� هللا �ن ;?#س ھـ)، 703أ'#jت<>��: إ� ،� bل وا��R�Jا� 
'#��� � Jوا��� QC@ا�

 Tا�و� �!?Z، ا����ت ،
��� ).5/150م (2012وآ_�ون، دار ا��Eب ا�

 ا��!#ر$
، ا�;�م 'Q� KJ ��ا"¯ وأ¤J#ت �K ا�;�م، را$!G ;?� ا��ھ#ب �%b�ر،  -3��Jjإ'�اھ�� ا� K' ا�!?#س

 )4/231م (1993ھـ /�g�#g�1413 ا�ZJ?!� ا�J ���، ا��'#ط، ا�Z?!� ا

 ا'K ا�J�اق ( -4>C 
، ا��ر�� 505ھـ)، ��Z�ط� '��E ا�%>#د ا�%> �، ���?� ا����لایر '��� 642أ'� ;?� هللا �<K' �J أ'

 ا�_��ة.
5- ) 
�: ھـ)، ا���#�� ا��H�Z�jJ �?�#ن ��L�ر "�[ ا�j%� ا��H��J، ت<>�1345أ'� ;?� هللا �<K' �J أ'
 ا��X§ ا���#�

 ������، ا�Z?!� ا�j#د� ).178م (2000ھـ/ J>�1421� ا�J>� K' �b�%J� ا�®�®�
، دار ا�?�#©� ا�
6- ) 
�?jي ا��LXر��� ا� K'ا �J; K' �J>� ;?� هللا �721أ' Tإ� �L�$�ا� �L$�ا� 
H �?�Eَل ا��Z' �J$ُ #J' �?�!ء ا�Q� ،(ھـ


، '��وت، �?%#ن، ا�Z?!� ا�و�T ا�<���K ��� وطَ�?�، ت<>��: �<J� ا�<?�[ ا'K ا���$���� -ھـ  1408، دار ا��Eب ا�
 ).1/49م ( 1988

7- ) 
ھـ)، ��� أ;�م ا�%?�ء، ت<>��: �JN�K� �; ا�K�<<>J '¡��اف ا���Â �!�[ 748أ'� ;?� هللا �<K' �J أ�J� ا�@ھ?
 �g�#gا� �!?Zا� ،��#���j ا��c� ،12/500م ( 1985ھـ /  1405ا�ر�#ؤوط.( 


، 381أ'� '�� �<K' �J إ'�اھ�� ا'K ا�J>�ئ ( -8��!jا� ��J>ا� �?; �!jو� Q�;#J�ھـ)، ا��N!J، ت: �<Kj� �J>� Kj� �J إ
 ).269م، (ص: 2004 -ھـ �1424?%#ن، ا�Z?!� ا�و�T،  -دار ا���[ ا�! ��J، '��وت

ا��KC ا���Z[، ا�ZJ?!� ا���X j،  ھـ)، ا�N#�� ا�ª�>b، ت<>��: �<[256أ'� ;?� هللا �<K' �J إ�Q�;#J ا�?�#ري ( -9
 Tا�و� �!?Z1400ا�>#ھ�ة، ا�) � � ).13ھـ، "�#ب '�ء ا���
، '#ب "�� "#ن '�ء ا���
 إ�T ر��ل هللا T R هللا ; �G و


 ا��K'#' ��L ا�J�اق ( -10>C 

، ���?� أ��اء ھـ)، 642أ'� ;?� هللا �<K' �J أ'H#��_ �J>� :��<>ا�%>#د ا�%> �، ت ��E'
 jا� ،Tا�و� �!?Zض، ا�#C1/14م، (2004ھـ ـ �1425، ا��.( 
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]Vا���:  
�#�� ا@م�?��� روزم!ري راد>�رد���Aراي وا�!B?�?س ا�� ��%��Dا� �<�%��Dا� Eم F�� ي� اھ�� ا�Iھ�ت ا�'%

�J') �Kو رو،M��Aة ا����J  �O!P 
Q�%"ا� 
�ث ا�"J�س ھ
 أ� تU��D ا�ST!ب ا��?'�!Aو#�ت! أن أ�!��� ا� M�Y ���!
،�?��ر?� أ(��>�� ��وح ا�J�س �[�U ذ��،ا$(E ذ��، وا -ا@ب ذ��، وا�"%�\->!��]  ذ%��Dا� I� _`Y$ [�� و E

�aوا� �b�ST�� ر�cم [�d)  eOس، @�] ُو�J"ث ا���!Aا� Uذ� 
�ي >A�@د ا��ط ،�[�U تو  �م و#J%ا� 
< !hhi �
�س ا��?'�� .و k�Y مE م"!ر�i ا��!داتو اh�i�!ده مE ا��?E ومE  ا��'�%�،JSا�  

�س ا?�?B!راي ورو� l%Y mn�ر��r ا#�"! �� >
 ا�"m"�q زم!ري راد>�رروp�P �K ھ��اإن ھ[ا ا�

)�Bا�، ،kا@د� 
�!�_ >�s! ا�"�أة ھ ،�aا� ،�h�ا� ،
h%'ا� ،�%qوا� ،k� @ا �s< F#أم! ا�� ،p�S"ا�%��، ا�  ��Tا�

.p�S"ع ا��uTا��!م�� وا� � !Sا� l#�  وا��FJ، إ�] ("A!(� ا��] ا�[ي ?

 إ��n kورة تp�JQ ا���!مE�) F م! ومE ھ'! د _ ��س ا?�?B!رايsري إ���
و ھ� ذh%� ي�Aأ� � م! ھ

�رة ا��]، أم! روزم!ري راد>�ر روJ< �K� د _ إ�k إرi!ء  ا$I�Pفا��Yام وO k�  !"ھI�< E�%'qا� E�)
�ري��ي، (! �h!رھ! إرادة هللا ا�k�  �J�JQ ا@رض،و ا�"%!واة ا�"E�) �J�S ا�[A�@د ازدوا#�و ا� �ر>u_ و#

 .m"�q"ة وا��i@ا 
�ري >�  ا#�"! ��، وھ�"'� ا�z'q ا�[
:��	�O^ث ا�)���ت ا����!A؛ ا��Jري ؛����ي. ؛ا��] ؛ذA�@ا  

Abstract: 
The feminist theology of the French philosopher Luce Irigaray and the American theologist 

Rosemary Radford Ruether focused on criticizing and analyzing the Christian religious 
discourse, especially the doctrine of the Trinity. They realised that the Persons of the Holy 
Trinity are patriarchal and masculine, so God - the Father, Christ - the Son and the Holy Spirit 
are all male. Thus, both philosophers noticed the absence of the feminine in that holy trinity, as 
it was described as a source of sin, evil and a cause of collapse, so it was excluded from religion 
and the Church, and even from the practice of religious customs and rituals. 

                                                           
1- e��"ا� Fi�"ا�.  
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According to Luce Irigaray and Rosemary Radford Ruether, this situation created a social 
hierarchy in Western society, in which the woman was the lowest, the relative, the slave, the 
evil, and the body. However, the man was the supreme, the absolute, the master, the good and 
the intellect. He considered as the god who requires complete obedience and Absolute 
submission. 

Hence, Los Irigaray called for the necessity of achieving complementarity between what 
is divine masculine and what is feminine relative and respecting the difference between the 
sexes, both in the image of God. On the other hand, Rosemary Radford Ruether, called for the 
establishment of absolute equality between the male and the female, as it is the true will of God 
on earth.  She rejected the existence of social duality and the domination of the male sex in the 
family and society. 
Key words: Trinity; criticism; masculine; God; feminine. 
 

:��)� 
�� >��?� وت���Y �?��ر? ا#�"! ��،�h ا��D%�D ا�'%� �i��h  _ ا��!ر?� إ�k ا��E  ea ا��s"'� ا�[


 ا�"m"�q ا$ �h!ر �"�!�� ا�"�أةإ !دة و< !s��JYو��Dرا و ، ا��cھ! م�h� ا ��P@أن ھ[ا ا ��) ،E?�ا� U�]�
�a�� و،��) !"�< �?�ahا� !s�Kار�
 و��ع آدم >
 ا��b�ST ا��
 ت< !hhi ��) �iم"!ر !s��  م�Y !"� ��!�aا� 

�ق م��zو�Tم !s�@ ،��'?�س ا��JSا�[%D� ن!S�aا� !s�d) _DOو !"� ، F#��� muTأن ت !s��  lq? U�]� 
� ! ت!م! –ا@ب  -uP ��  مJ�S! ، إ�] ("A!(� ا��ب أو ا�%��، أو ا��!�E ا�]ي [�#@ _J�P .و أو ا�[

،
Q�%"ا� 

 د>h) m�� ا�'%�?!ت > ھ[ا  ا��mn ا�%
ء ��"�أة وا�[ي �!ن i!��ا >
 ا�ST!ب ا��?'

 مq!ل ا�Iھ�ت ا��?'
 أمA!ل%D'ا� F��Qا�� �?��س ا?�?B!راي  :�%�  ��%��Dا�Luce Irigaray  1930، 

�#�� ا@م�?��� روزم!ري راد>�رد رو�K و���Aا�Rosemary Radford Ruether1936  إ !دة kإ�
�?�J� �?ؤ�) 
Q�%"ا� 
"����J ت�����D ، وذ�U (�را�i ا@>�!ر ا��?'�� ا�و ت�����Qو ا�'`� >
 ا�"�روث ا��?'

�ث ا�"J�س، و(�hS�� ا��!A�!) [�–  ���!�@ر?� ا��ا@ب وا�"%�\ وا���Q  ا��'%
، مE أ#F ا��E  ea ذ
�ل ط�h�� ا@�!��� Y MQhھ[ا ا� ���!�rت�ور إ U�]� .���!�@ا Uت� 
< E"u�"ا� 
sي ا���ا�IAث وا$h�i�اد ا@(

 
< �iأھ"�� ھ[ه ا��را E"ث. وت���!Aا� Uذ� 
�ي >A�@س، وم�!�� ا�J"ا� 
Q�%"ث ا���!Aا� 
<��hت �sJا� E
 M��Aة ا����J  
< !s��!وم� ،
Q�%"ا� 
وا���Q  وا$h�i�اد ا�[ي ت��n_ �] ا�"�أة >
 ا�ST!ب ا��?'

.�?�%� �`� �s#و Eوھ[ا م ��Q�%"ا�  
�س ا?�?B!راي وروزم!ري راد>�رد رو�K م�J  E�ة � Eم F� e��تs�ف ھ[ه ا��را�i إ�k ت��n\ م

�Bو�� ت!Qم 
�رة و��"� ا�"�أة >
 ا��?E،ا��M��A ا�"%���Q و(!��!�O �� �?�s!. و �k وإ !دة تF��a و('!ء ھ

 ھ[ا ا�"J!ل:< !s'  �)!#ول ا�!Q'i تI�aه ?"�''! ط�ح  �ة م���ء م! phi ذn  

�F مE ا?�?B!راي e���ي >
 و م! مA�¡� را�uY �q� F؟ ھ��Q�%"ا� M��Aة ا����J  Eرد م�راد>
�ث ا�"J�س؟ م! ��"��!Aا� Uا��'�%�؟م�!�� و ذ� 
  ا�"�أة >

ة ا�b��"O ا�� ����:�)c م�e^�  
 

 �KIK أ�!��� م�%!و?� >< [���ث ت�ل  �k ت%"�� هللا (��!K �"��
 أن Q�%"ا�?"!ن ا� �q�م 
#!ء >

�ھ�، qا@ب، -ا�E)$سا�Jا��وح ا� ،- 
�ث ا@�!��� >�!A) �?�Jا� �s�ح ا��
 ط�h�� واY�ة $ ت�q أ، و�� ?< ،
�هللا، و��'] Q� ة هللا�
 (�Sق م�D��T مFA م�اm�n ا��وح، ا��Q"�، أ(Y�r�h] و¤��ھ!، (��  1مs� �ّs[ا ا�
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�ي �Q? $ [�¥< �?�qا� �s�ات ،أم! ا���s"ا�� U'�] ت��إدراك م! ت Eم E�ّع ا�"%�\ م�%? 

 ا�[ي ت� >Y�أن ا�
،�?��!K ظ!Dأ� k�   [ت!�Y E  ea��ص تdت
 (��J�ة ?�D�d) !s'  �h!ظ م�qدة، (F إن هللا c� ھ'!ك �#�و$ ت


، >!@ب، َOITه ا���)��) �O!Tا�E)$ا�"%�\  ا F"  
< �s'�)  �"? !"  ن�Da�? س�Jوا��وح ا�
 َ
OIT2ا�.  

 �Siا�D�اء، ، ا�[ي مs"�] ا�ا$(Eو�� #!ء >
 �!م�س ا���!ب ا�"J�س أن  "��� ا�p�T ت'�"
 إ�k هللا (
  .3أم! ا��وح ا�J�س >"s�"s! ا����sS، و��E ھ[ه ا@�!��� ا�IAث ت�m�"# �i!J ا@ "!ل ا��k�  ��s ا�%�اء

�� أن  �J�ة ا��M��A ت���h أھ� ر�E مE أر�!ن ا�"%���Q، و$ ?���h ا��c� ªTaا��! ]�!) �?�qوا�
�ث، �"! أن ا���!ب ا�"J�س �!Aا ا�]s) Eثإ$ إذا آمIAا@�!��� ا� «D� ث أو��!K «D� k�  F"�a? $،  Eو��

�ص >
 ا���!ب ا�"J�سc'�� p)!Sث م��!Aا� ����ن تd) U�]� ن�q�Q? رى!c'ھ[ه ا@�!���  .4ا� _�!�وإذا 
 �Kرد رو��ر?� ،م! م��e ا�Iھ�ت ا�'%�ي  '� ا?�?B!راي وروزم!ري راد>�ا�IAث  h!رة  E رم�ز ذ

  م's!؟
 g�
  اiب #� ا�"���ث ا��(س–ذ�Pر�1 ا

��!Aن ا�d) ل�Jا� kراي إ�!B?�?ا _hذھ �J��uQر?� م��
 ?��z رؤ?� ذQ�%"أن ا�� ،ث ا� ��) F#
،
s�� [� !O!P !م�sDرم ي م 
��Tت F�a) ���)ا�[ي ا �
 >�] أY!د?�] ا���D?� ا�"��i�SB، وھ�[ا  ھ�!Q?

��
 ���FJ ا�"[sم ا���sDم muT?5.  _رو�� ت%!ء�!B?�?ا���hط E  ھ[ا ا��]، و اي ":!s��J) [ھ� ا���#
�ره cت k�  درون!� EQ� Fم�أةھ!��ھF ?"�''! رؤ?�] (F�a  .6؟"�e ?�� تF�T إ�s'!؟ أو ھF ھ� إ�]؟ ...

��"!ل �[وات'!؟ _<!P7.  
�دات،و ا��]  '� ا?�?B!راي ��z ا��] ا�"p�S ا�[ي ?"!رس ا��s"'�إن #� (F ھ� ا��%�°  �k ا�"


 ا�E�%'q "ا��#Fا��] < FA"�? ا أو  ،8ا�"�أة"و ا�[ي���اء �!ن ذi �P±ا FhJ? ر ��] ا�[ي�cوھ[ا ا��
�F آs���"? �S�%�!< ، �P! ھ� >J°، إ�s!  -أ�kA ?�'!�� مm ا��]  ��h�%? وا�[ي ��Q�%"ا��?!�� ا� 
ا@ب >


ء ذات]، إ�s! ھ�?� م�J�S �[ات]a�!) p��9ت� .  
�اذ Q�iإط!ر >��ة ا 
ا�%��S، أ��ت روزم!ري راد>�رد رو�K و ا��"!لو ا��] �Dc!ت ا�"��J�Sو>

���IJ�ت ا�!DO ءIq) FA"? ��Q�%"ا� 
��z ا�'%!ء و ا�%�!دة ، >s[ه ا�Dc!ت ت��p (!��#!لو  �k أن هللا >
– �s" ز l%Y-  k�  زا!qهللا ?�ل م E)ا lJ� k�Yة ، و���رة م[O 
< k�qا أن ا���"� ت��n��<ا !"� ،

�ريم!ھ�10� ذ 
< �%qم� ��رة وا��وY!��� ھ��"! و#�ت روزم!ري راد>�رد رو�K أن ا��E�) p)!S ا�[ .
�ري م%!و�
 ، >"! ھ� ذ'?��
 وا�'�S%¤ا@و ��Dء و ا�!%'�
، و ��] >!�'%!ء Yرو �م�"!FK مm م!ھ

�رة إ�] أو أن ?"E�A ا�"%�\، @ن �F مE ا��] وا�"%�\ ھ"! ذ��، واO k�  Es�'O E�"?$ FA"رة ت��]�
���!Yو ا��و !"sأ� 
�رت]، وھ[ا ?�'O k�  kA�@وا ���F مE ا�[ p�P [ا�� �Kرو l%Y Eس، و���J"ا�

�رة ا��] $ ?�'
 ا��a!(] ا�"!دي م�]،¤�� م��!رn!ن ،�"! أO k�  p�Tن ا� ،[���'�� 
< �� أو ا�"a!ر
�F مE ا�[�� وا@�kA ت�'
 ا$زدوا#�� p�P [ة أن ا����D< [�� ا$زدوا#�� ا$#�"! ��  و zو�� ��#����hا�

F#11" ام�أةو "ر  k�  ري��
 ا�"m"�q، وھ�"'� ا�z'q ا�[< ��rار��sوا� ��hات���!) k"%? !م p�Tت 
وا��
�ي.A�@ا z'qا� 

 FAء، إ�] م
r F�� ھ�ا�أ�r¡� !��!s� !i!i!ء، إ�] م��!�
   -l%Y ا?�?B!راي –�J� ا ��hُ ا��] #

 ا�ST!ب ا��?'
: ، م��
 ،و¤�� �!(E ���B��� F ا��!��، ¤�� < [�� E��Dوظ� E�) راي!B?�?و�� م� ت ا


 أ�] ("A!(� رم  �¡>p ا�[ي ?J�م ��[ات < E"ت� ���!Aا� �Dظ��
 أ�] ?F�Q م�!�� ا�"p�S، وا�< FA"ت� kا@و�
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��] ا��J�JQ ھ
 P�م� . و ��] ?lq أن ت��ن وظ��D ا12ا��%!��� ا���#�] وا�رr!د مE أ#F ت��O p�JQورت]
�?�ahھ!و ا�[ات ا��s� z�� دو�#��د ا�"��!�
  E ا�#�
 ��z ھ� ذ�U ا�"J�JQإن ا��] ا� ،!s��  °�%ا�� 


 ا���I!ت (�E ا�E�%'q.و< k�q�? M�Y، �"�%ر م�uY [دات ،إ��#�  ا�"'E  FcD ا�"
مm روزم!ري  -����I مE ت�U ا -و>
 إط!ر ا��E�) ��I ا��] وا�"!دة اe��P م��e ا?�?B!راي 


،أم! روY �J< �K�دت ا�"!دة ا@و��� sا�� mم 
%Qا�"!دي ا� �c'�د ا��Qراي �� ت!B?�?¥<، �Kر رو�راد>
 p<¡�  إ�] رم ،"
sا�� ��أ�] "م! ( k�  [�� راي!B?�?ا ��%Dت �s< E�"? [�� و ،�sا��]، ا�� mد م�#���

،
<!JAا�  
�"! أن م!د?� ا��] $ �q�ھ! > ،p�Tا���!ج وا� 

، (F  مIP Eل آK!ر ا��] ا�"�q%�ة >%Qا� �?�Qا��
�ري��ن إK'!ن و��z واY� "ذ��i 
sراي أن ا��م  ا��!B?�?ا e�uي"و وت�A13أ�.  

�� ا�"���ث ا�� ��# l� ر�1 ا���Pذ:  
�س"اT�i�م_ ا�"%�l%Y ��Q روD� �K» ا���"� ¤��" �%qت kرة إ�!r�* �%? ªTr 
ع هللا >


�!���دي ا��sا�� 
D%�Dا���اث ا� 
 ا�"%�\،  >J� ا �"�ت م�روK! م��ا�"! مE ا��D%�D ا��?'��، (�� أن ا���"� >
��]و�Yهللا و �%qت E  ��h�ت 

 ھ
 ا�����i ا��
 s) p�P! إ�] م��!ل ھ[ا ا��!�� و�s[ا >¥ن ا���"� ھ'���sا�** 

_��
 �zD ا�< p�Tس ا�!iوأ ،�ahا� E�)14 .  
�Kرو e�uدي وت�sو أن ا���اث ا��
J?�¤و ا� FAظ! م!Dأ� _S أ �?�
 تF�a داJK FP!>� أ('���sا�

�رة��ل ا�[Y ة �
 ا$��Q!ز إ�k ا��#!ل، و@ن ھ[ه ا�JA!>!ت ا@(�?� و ا���"�، ا�"%�\، م�!�
 م�"��!��!)
،�c�!P �?ر���!�_ ت��Dض أن ا����O!P ���IJ ذ T�%"ا� ���ط ا�"�#!J'ا� F� e?���) _م!�� 
م� >

�رة،��ل ا�[Y  ��ت ت��?e ا�"%�\ مE م'p�S م�"�i!'ا� E�) °)ا�� kإ� Uا�� ***و�� أدى ذ� �%qوت 
< [
�رة، و��   زت ت�U ا����?D!ت ا$>��اض ا�d) F�!Jن ��ل ا�[Y  ��رة ا��ah وا���"� داFP إط!ر م�"�O

 [�< k�q�? أن Eم ��  .15هللا م[�� و([�U $(� مE أن ?��ن ا�"%�\ ذ��ا E�"�? k�Y ا��] ا�"[
�ر?� ا�"%�\،����  �k ذdا��ـ 
�� أr!رت ا?�?B!راي إ�k أن ا�"%�\ و>]� !�T?ت!ر �%qت،  !"'�)

 _�J) ا�"�أة
�ق إ�k ا���!�aھ[ا ا� Eة م��h�%د  ،م��ث $م�أة>I و#�!Aا� 
<16.  E)ا@ب وا� Eم F��"! أن 

، ?%��S�!ن تF��a وY�ة،%Qا� 
< Uذ� p�JQت E�"? $ E�Y 
<  �K Eع، وم��ي، ا�"�'A�@ا ،
ا@م�م

�"! أ�] ?"�U ،ا@ب –>!�%��S ھ
 (�� ا��]  U�]) م!�Jا� ['�"? I< ي�A�@ء (�'"! ا
r F�) 
وھ[ا   .17ا���� ا���

 (�E ا@بsا�� p)!Sأن ا�� 

 ا@Y!دي >
 ا�uQ!رة ا�(Eو ?�'��?�Shار ا�'`!م ا��"�i$ إ��ار �، ھ

. ��)�Bا�  
�ا إ�k ا�hذھ 
'?����ار إن ا�"���D%�D� mh ا��Jون ا��q�i kSi� أن (�� ا�Iھ�ت��E أمA!ل ت�م! ا@

 kإ�  FO�
 ت'?��
  E ا�'�ع ا��ahي ،>J� أr!رت رو�K إ�k أن ا@�!A!ري وم��م ��h�ت �(dن ا��#F ھ
��#���Sورة ا��n _�!��رة ا�"%�\ ��ل (dن ذJوو ا�،��T?د>� ت!ر!cد م�qم Eت� ��  Eن م!� [��

، !��� ا��!م��(!��hS�� ا��% �"�mا��uوري أن ?dت
 ا�"%�\ ذ��ا FA"ُ? k�Y ا��%!��� ا�a!م�� ،>!��#F وY�ه ?

 $ ت%�m�S أن ت"FA ا�'�ع ا��ahيs< و أم! ا�"�أة!s%D� $18 
Bت� $ ��#����hد?� ا���ا�� �Kرو l%Y Eو��.

�رة O 
< _�!� kAا أو أ����اء �!ن ذi إ�%!ن F��ن �zD ا��hS�� h< ،�ا?� �>��ة أن #"�m ا�a�? �ah!ر
  . 19إ�] /إ��s واY�ة

� n�c �)�'� اm'"�ي أ+& ا�"���ث ا�� �� 
�ث�!A�� F�A"ھ[ا ا�� 

، و>��?�S) ء!') �
 ھQ%�"ث ا���!Aد ا إن ا�!�h�iراي ت� ا!B?ار l%Yأة�"�، 

�يA�@ا z'qا� z���ت k�  F"�? [إ� ��
  ،20وھ�[ا >¥ن �F ذ��A"ا�'`!م ا�� ���Bوري ت�uا� E"< U�]�
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�?� ا��E�) F !D ا��م يSت kراي إ�!B?�?ا _�i !'ھ Eوم ،�? �
 ا�JA!>� ا@ورو(�� ا�"�< ��Q�%"ز ا�� ���م

،و ا�%�"�!�
و�!�Tا� ،
�ي داFP ا��(!�A�@ا FA"��� �"�Iت مI?وdت \�D� �'�"م ���i���$ت (� J"ا� E  ا��

�>� ا��
 أQn_ م%�"!ت د?'���d"21ا�.  
Q�%"ا� 
�ي  �k إن ا�h'!ء ا��?'�Q? $ 
�ي: أم، ام�أةAث أ���!K $إ�]، و �A"روح، @ن ا�� ،_') F

�ري،��ث ذ�!K [إ� ��ي دا�"! 22ا��]  $(Eوأم  [راء أو أم  ا@��A (�وزا >
 ذ�U ا�"�روث ا��?'
 ھA�@!< ،
 ،��]�� �J�Sم ���hت 
< ��ةا$(Eھsaا� ،�%qا� �)!A") !sو ، ا@ب، إ� �s< �� �ا��FJ، ا�%�ا�"!دة، أم! ا�[

.[�hأن ت� lq? ي]ذج ا��  وا�'"
�ذ#! "� Fظ �J<، [ل إ���O�ت%!ء�_ ا?�?B!راي  E ا�%lh ا�]ي #�F ا��[ دا�"! م��!��! ?c�l ا�

A!��! م�داتم��#��د !��! م'E  IcD ا�"#��F إ�] أن ?a!رك >
 ا� k�  lq? راي!B?�?ا l%Q< [�� و ،
�ة، �P!ل إ�] إ�] ("A!(� ا±�P ا�[ي ?���E  ��'! #��] إ�] >��
، . @ن مa!ر��] ت�U تq��] >�!$،23ا��ahي�، 


 م�qد،J? �<!Aم� E�!�) °hأن ?�ت lq? $ ا]� ،p�P �?� .24و$ (��cTa أ(
،�Kرو U�]�
، وھ[ا م! أ��ت  ��] Q�%"ا� 
�ذا مE ا��cح ا��?'h'ي م�A�@ا Fظ �J� ء ا��!)µ< �%�'

�ا >��ة أن ت��ن u<ر kSi��ر ا�c�ل،وا�!#��!� [%D� ر�J�!) رة هللا�O k�  ت!���Tا�'%!ء م < Fc< �J
،
 ��رة هللا وا$I�Pف ا�q'�ري أو ا�'O م�sDم E�) ا���اث Uذ�  Eرة هللا �� ت��O أن Uذ� 
و�� ?�'

،���!Yأو رو ���!%'# .kAا و$ أ����ا إ�k أن ا��#F  و �k ھ[ا >�� ت�E $ ذ�O�و��E م�`� آ(!ء ا��'�%� ت
T"ا� ��رة ا�q%� أو ا�p�T ا@د�kھO Esإ� ،U�]� E%� أن ا�'%!ء E�Y 
�رة هللا، >O k�  ��Y��25�ق ا�.  


 ھ� مc�ر ا���اتh!ت ا$#�"! ��،Q�%"ث ا���!Aأن ا�"%�\ م!دام  إن ا� kإ� �Kرت رو!rأ M�Y
�eO (��"� هللا ?E)وا ،[�"�d) ن��k أ�] و  �"! ا@ب >¥�] ?�%�َ�  �k �"� ا�'`!م ا$#�"! 
 و �k ا��

 �%qا� k�  FJ�دة ا�!�iة، و�i@ا FPرأس ا�"�أة دا [DO�) F#دور ا�� k�  z��'? �A�
 أcTr ى�م%�
.�Bc"ري ا���
 ا��!�� ا��%!�
 ا�[< E�%'qا� E�) ء ا�"%!واة!iورة إر�n kإ� �Kة رو�إ�k و وتs�ف د 

 $!"���#�� ا��
 ت�� ا�'%!ء أ�F ا���hا� !�#����?� ت�U ا@��Aو(Jا��ت Eا��%!��� م ���hSا� E ،ف  #!ل�iو
�رة هللا،O k�  ت!���Tأن ا�'%!ء م k�  ���dة ت�STھ[ه ا� E  ¶�'?  
�k�  E ��م ا�"%!واة >��a? Esوأ�

p�T�!) �?!'�أو ا� p�Tا� k�  �َ�%ا�� 
< ����a"ا� �ahم%�و��� ا� 
�رة هللا و>O26.  
�رة O k�  ت!���Tأ�] م!دام_ ا�'%!ء م �Kرو e�uأن وت 
'�? Uا��#!ل ،>¥ن ذ� FAم Es�Aهللا م

�د ?�q!وز #��ر هللا  (�DO] مc�را ��cت E�"? U�]اء، و��i �Y k�  kAا وأ����ره (�DO] ذcت E�"? هللا

 ا���"� �qت FA"? [DO��د ا�"!دي، و(#��رة وا@���K،  –ا���ر ا�i�!ر?� م%�J!ة مE ا�[O 
< ،�"�Qا�

�?� ت!A�@ز ا��ر?�و (��دون أن �q�F ا��م�  .n!P27�� ���م�ز ا�[
�ري ت� �ا ا?�?B!راي إ��n kورة  ��ي م�A"! ھ� ذAن ا��] أ�����  �k إم�!��� أن ?�dا�� 
و>

،��J�Tا� ��Jوا� F�!uD�!) 
�Qا�� 
< �O!P، ��sأو إ� �?�Aت أ�!�cTr Eدة م!D�i$ت ا E�) Eت وم!�cTaا� U�
�ة وا�q"!ل أ>�ود?_ ا��
 ت� �ا ا?�?B!راي إ�k ا$���اء (s!: ا('�saوا� lQا� �sن، وآ��Bأ��� l?أود U�"28ا� ،


 وا$#�"! 
 (c�ق��hSم_ ا�'`!م ا���Yن ا�Bأن أ��� ��"!  ،وlhi ا��P!رھ! �s!ت�E ا�E���cTa ھ
 lq? ا#�"! ��، إذ �S�i z�� 
nن أن ا�'`!م ا@ر�Bأ��� !����!('�، M�Y ت[ 
ا��Yم_ ا�'%l ا@م�م

  .29وا$ھ�"!م (!�'%l ا@م�م
 !ت ا���Q،ا��Yام إ��!ج ا��!�'
 !s"  ت أم��َQوت ،!s�Pن أ!"A# E<�) _م!� !s�d) ���!Jن ا��Bرة ا����Si@ راي!B?�?ا ��%Dوت

 (s�d! تQ�ي sا�� !sh%� 
< �?��ن، ?�E  ea ا��$ء ��!دات ا��>E ا�J�?"� ا��
 ت'�"
 إ�s��Ii k! ا@م?��
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Eري، وم�����Q�� ��h!ر ا��م ي ا�[  E  ا�"�أة [�< MQhر �� ت�cم kرة إ��Si$ا Uل ت��Qأن ت� E�"? �K

 (!�F�!uD ا���J�T ا����! ��%_  و . وھ[ا ?�'
 أن ا?�?B!راي ت�ى أن ا@��ھ��zh�30 مE ا@��ھ���Qا��

، °J< ���ي. DO!ت م�c�Jة  �k ا�[A�@ا k�  k�Y F)  
�رة  -�"! أن أ>�ود?_ أو آ��s ا�lQ ا��
 P _J�P!رج ا��¤�ةSi@ا l%Y-  �q��� _��وا��
 ت�


 ا��Qh مE أ(�s! ز?�س "إ�] ا�J? " �'q!ل أ�s! ت���_ P!رج ر�Y ا@م ومE دون #"!ع< 
�ط ا�"'Ji31، 
�ي،A�@ي ا�%!��، ا�[ي ھَ"· ا�
 ظF ا�'`!م ا@(< 
�رة >
 �`� ا?�?B!راي تE�h وmn ا@م�مSi@ه ا]s< 

.[� �J�Sم ���hت 
  و#��] >
 �'�(�� �Q(ا� �  اi'"�ي #

،���hا�� z?وت�� kA�@ت ا!�iت إ�!��� ھ� �P!�� ��� أ��ت روk�  �K أن ت��ah ا��'!�I) zھ
وھ
 ا��
 أdSPت أو$، �[��!< ،  U�s� ا�q�?� ��م إ#!(� E  �"i!Y وmn ا�"�أة (K _J�P !s�d!��!،32ا�"%�\

 أن تm�S زو#s! م�A"! ھ� ا�Q!ل (!�'%�hوت!(�� ���#F، >!� و#� ?lq?  lq أن تO kJh!م�� >
 ا��'�%�،
،p�Tا� �c� l%Y ���hت 
�ي >A�@ا FO@!< ا��?]، وھ�[ا�� FDSه، وا���%� �h���  Kرو e�uوت ���hأن ت �

�د مE ط�ف ا��] م'[ ا�h�ا?�. و(%lh  "��� و ا�'%!ء ���#!ل � و#!ت >
 ا��Q!ة ا� و#��cJم �ا��q!ب ھ
�طJ%ا�"�أة  ****ا� ���hت _��Qت lh%) Es� ص!P ب!J���د?� �%�?� وا��
 ?lq أن تs�hJ! ا�'%!ء h  kإ�
�b�ST33ا�.  


 ا���_ ذات] �!�'!ت ¤�� م��!ر?�، < Esا�'%!ء، ¤�� أ� F"a? صITا>��ض آ(!ء ا��'�%� أن ا� �J�
�#�� ا@(�?� ا��
 ت�ى أن ا�'%!ء ���ر تk�  zid ا�?�?cرة ا��] ، ھ[ا ا���O k�  EJ�T?  �� Esوأ�

 ا�q ء ا@د�k مE إ�%!��� < �'"uوأن إ�%!��� ا�"�أة م�، F#رات ا���J� �?م%!و �?�a) رات�� kن إ��J�D?

F#ا�� ���IJ  !s��  ت��أس، F#و ا�� $ °J< ���رة ذO 
< ��دھ! .وم�s# E أ�Pى م!دام ا��q%� ھJت
!� ��\ �_ ا�'%!ء $ ?"E�A ا�"%?F"a ا�'%!ء >s[ا ?�'
 أن ا�'%!ء �k�  E�cQ? E ا�ITص ، ("�'k أ�] �

  . 34>¥ن ا�"%�\ $ ?"FA ا�'%!ء
�[�U ت'`� إ�k أن  
s< راي!B?�?ا e���ل م�!�� ا�"�أة >
 ا��'�%� مE مY �Kأ>�!ر رو [)!aت�

اh�i��تs! مE مs�!q!، (�� أن ا�"�أة ظ�_ #%"! ط�h��!، و ا��'�%� وأي م�i%� د?'�� أSY_ مE ��"� ا�"�أة
F#ا�� �hُ� ا E�Y 
، و ��] >!��'�%� ھ
 35إ�] ر��z ا��و��، رب ا@�iة روY!، إ�] مE ?��أس ا��'�%�، >

  .36مE ت�Jر وت�T[ ا��Jار ا�"��
 ��!(�  E ا�"�أة
 

 (�� ا��h�ان �`!م ?FcD ا��'�%�  E ا��و��،و>< �#�? [�d) ل�Jا� kراي إ�!B?�?إ _hذھ !"�

مE أ#F م"!ر�i ا�"����  #� �%��h مE ا��%!م\،ا��ا�m ھ[ه ا���ا(�� ا�"�T�ة �FcD ا�%�S!ت تsa� در
و��l%Y E ا?�?B!راي ھ[ا ا@م� $ ?FQ ا�"F�a ا�"�����Kd�) p ا��?k�  E ا�JA!>�،و ��]  وا���اطe ا��?'��،

،���!���ن (!�JA!>� ا���َhaم EQ'< ،��'ت�Iا� ،����aا� ،��Q�%"ا� ���!Jد?� وا���sا�� IP Eم�D%�Dا�،EDل ا� 
  .37ا@i!ط��و

 kراي إ�!B?�?¥) m<ط�ف آ(!ء ا��'�%� د Eا��'�%� م 
إن ھ[ا ا��s"�· ا�[ي  !�_ م'] ا�"�أة >
Esت!h¤ر E  ��h�ا��  k�  ا�'%!ء m�qaو ت ��cTr F�Tت k� و ،�K�م�ا#�s ا��'�� ا�"�Dوض  �k ا@�

 ��SQت lq? U�]� ،!s�"دھ! و�!�h�iا 
�رتs! ا��O!T ومJ!وم� �F مi E!ھ� >O k�  ��sو إ��h?!م F�
 p<ا�
 و�F م! ?�Jره �!��ن ا@ب ،�"! ا���Y_ إ?�?B!راي إم�!��� و#�د F�r مE أ�r!ل ا��sظ!ھ�?! أ�] إ�
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�يA�@ا��] وا E�) Fي أو  .38وا���!م�A�@وا 

 ا�"p�S أو ا�"��!�sا�� E�) p<ا�و��E ھE�"? F إY�اث ت

 وا�"Q�ود؟h%'ا�  

،
sا�� kإ� �#!Q) EQ� راي!B?�?ا l%Y ['  ء!'B�i$ن  ،$ ?"�''! ا�إ�'! ��Q!#] مE أ#F أن ��
�YاراأE��J�%ا��]، ،39، م kن إ��J�Dا�'%!ء ت _�!�p�J ت%�S�E تE� Es�¥<Q  وتe�u ا?�?B!راي أ�] إذا 

Es'�) !"�< FOا�
 ،ا���!s�Iا� kإ� �#!Q) Es�@40 �، �[�lq? U أن ?kJh ا��Yام ا��] �!�"!، (�� أن ا�[�� ھ
. تF)!J 41?"!رس ظ�"]  ��s!و اD�i!د مE >��ة أن ا��] ذ��، E�"�? k�Y مk�  [�S�i °%) E ا�"�أةا�[ي 

د �ة ا?�?B!راي إ�k ا���!مE�) F ا�"�'!�E�u وا��Yام >�%�D ا$I�Pف، د>!ع روE  �K ا�"%!واة (! �h!رھ! 
  .42إرادة هللا ا���J�JQ، وط�h�� ا��ah، و��� ا�"%�\ ا�D�ا���

:��Zخ�  
 �Kرد رو��س ا?�?B!راي وروزم!ري راد>� Eم F� [#��ل (dن تJا� kإ� FO��� phi !ء م�n k� 

�ر?� ا��] ��!ن ��Bض ا��E  ea ذ M��Aة ا����J  �O!P 
Q�%"ا� 
@ب ا –إ�k درا�i ا�ST!ب ا��?'
Eة م��h�%أن ا�"�أة م E��<�%��Dا� I��ي >
 ت�U ا���J�ة، M�Y و#�ت A�@ث د وا�"%�\، وم�!�� ا��!Aا��ة ا�

،��)�Bرة ا�!uQا� 
�!�_ i!��ة > 
ا��
 تmu و ا�"J�س، وھ[ا م! ?��z ا���ات��h ا�q'%�� وا$#�"! �� ا��

 ا�J"�، وت"'\ �] ا�J�رة  �k ا���Q وا�%�!دة،< F#ة  ا����Y��رة ا�cا� [�d)ة و�Jوا� ���IJ��!) ف!cوا$ت

!"��س  ��]، أم! ا�"�أة >J� وma)d) _DO ا�Dc!ت، JS�!) م!�Jا� Eم_ م�Yا��'�%� و Eت م��h�iا !sأ�
.!sKو�Y 
< !hhi Eت� �� �b�SP F"Qت  "kAأ�" ��#����hا� ��Y!'ا� Eم !s�@ $إ lh%� $ ��'?�!دات ا��وا�  

 !"s'و�� م!Qإ$ م ��ص ا��?'�� م! ھc'ا� F��Qوت U��Dوت F?وd�) �Kراي ورو!B?�?ا Eم F�إن ��!م 
�"J�س >s"!  !د$ و¤�� م�z'q�  �Q م��B?�?¥< ،E!راي د _ إ�k ا$��Yام ا�"�h!دل � !دة >�s ا���!ب ا

 I�� ����hSا� ��#����hت ا�!<I�P$ن ا��رة ا��]، و ��] $ ?lq أن ت�O k�  !"ھI�(�E ا�E�%'q ،@ن 
�د ھ��ار��r #'�ر?� ا#�"! �� ، �"! أن رو�K  "�_ ھ
 ا@�Pى  �k  إ !د#�ة ��اءة ا�E�%'q ذر?�� �

�?�Jا� 
�ر ا��kSi و ا���اث ا��?'c�ت ا�!D%�<��'?��أ(�ي  >��"، ���E  ea "ا@و¤%�S'�� وا�
��#����K �Bhc) 
��?�S)، _��# 
 ?��z ت��Kd ا�JA!>!ت وا�D%�D!ت ا����!��� ا@ر��Si وا@>Iط����، ا��

�ظ�s�D! ھ
 ا��J!م (!@ "!ل ا�"' ��� مE ا��#IJ  F ومE ا�"�أة م!دة أو ���� مE ا��Bا�  وا$�D�!$ت، �[< U�
  وإ�q!ب ا@طD!ل.

 F#أ Eم ،�Jود�� �?�J� �iدرا 
Q�%"ا� 
إن ھ[ا ا�MQh ?�>�'! إ��n kورة درا�i ا�ST!ب ا��?'
،E?��� �?ر���ي،  تq!وز ا�'`�ة ا����!��� وا���Q ?� ا�[A�@ا kا�'`�ة إ� ���Bء م��!') F#أ Eوھ[ا م m"�q

 k�  ��!� 
�IPأ.E�%'q�� دل!h�"ام وا$ ��اف ا���Y$ا 
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  31/01/2022 :ا��PQل �Mر#L   10/01/2021 ا
  

RSا���:  
�D ا�-�� �، و�A�B�C أن ���@� أّن ��ّ=  ��Eا�� F�G HIّ�ُوأ ،
ّG�Kّا� L%BK-ل ا��N �@Oا� D� ��E( =�Pُأ

�F ر�R�ا �ّ�O%BK� T�Rّ� ( ،FS�NQBR�تQVأ D�
 واNQBR�ت ا�WXّ�ب ا��WCّوردّي  V��� S�رز S�V DSا
�Y ا�-�� � وا�ّ�راP�ت، )-� S �WZ�
 و\��ھ�، و�� O%BK-� HKKّTُ�ت )ّ= ّ�واNQBR�ت  Qل ا�ّ�[D ا�ّ�و

 �W��N أ�^+ت–�ّ�G�Kّت ا��O%BK-ء  -أي ا��aG أّن �b�bOب، وا����D ا�ّ�راP�ت �D ا�-D���X�C و�D ا� ��Eا��
�I� 
ّG�Kّا� L%BK-ل ا��bOا� APأو D�� ا��Kّّ�ف �FCI، و[�ّ� bN= ا�K�ّّ�ف �Cَ( ،eaZ, f F��gا���ح و

� �I%iSّ�ت ��@C���Z�ھ�� �D ا�-�اA�g وا�-Z�ھDV QaG ،k ا�-O%BK�ت؛  f �-ّ( �Z����، �B, l�OSح أّ�G��ا�-

 ���W^m� وG 
��ّ���Sو ،kھ�Z-ت وا��Pه ا�ّ�راoھ 
G ��ّO�, �WZ��Z�ص  f ت�ّ�� ���W�O] ،�ول ھoا ا�@lO و��Nأ

 �WSر�X�� و,Zّ�ع ّ�G�Kّّ�ع ا�-�ارس ا�Z�� ��@, FSر�X�
، و,�ّ�د G�Kّا� L%BK-اد ا��-�Pا l�N D�� ا�-��gع Sر�b�
� أP�P�، وھoا S�^ّ���Sو 
ّb%ّر ا���K-S �ّst, L%BK-��G ،�WSر�ف ,^Q�Tوا �WCIّ�ف أ�K�ّت ا�f� د ر�ّ��S =S ،�a]أ

�� [@ّ�ر )�Eة ��.�W�G ر�WSا� �KZV ر�aNو ،�ّ�G�Kّا� �S�^ّاء ا���s vإ� �xّy]و �ّ�G�Kّا� �  ا��z ا�%ّ#

؛ا����Uت ا�� &�	��: ّG�Kّا� L%BK-م. ا�Qا�� �%V رة؛�xو[=؛ ا�tّ؛ ا���   ا�%ّ#

Abstract: 
We can consider that each prominent scientist of his or her own sciences has a terminology 

of his own, such as the conventions of Ibn Arabi, the conventions of The Shahab al-Sahourdi, 
the conventions of Jalalaldin Al-Rumi and others. Some of them are dictionaries and studies, 
as accomplished around them - i.e. Sufi terms - many studies of orientalists and Arabs, and the 
fact that the space of the Sufi term is open and its subjects are inexhaustible, such as the breadth 
of Sufism itself, and the field of sufism is one of the widest fields of knowledge, so that it is put 
before us as Endless topics and curricula, as well as terminology, preceded by backgrounds and 
indispensable references that control these studies and curricula, and therefore in their results 
and judgments, this research attempts to approach the subject in terms of the extension of the 
sufi term, and the multiplicity of its backgrounds according to the diversity of schools Sufism 
and the diversity of its sects, but also the multiplicity of sufi men themselves and their different 
experiences, the term was influenced mainly by the source of receiving and experience, which 
justifies the many dictionaries of the Sufi language and indicates the richness of the Sufi 
experience, and the presence of the element of dazzle in it. 
Key words: mystical term; the language; Interpretation Signal; theology. 
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 :��ّQ�  

 )ّ= ا�-��رف وا��ZIن، و)%ّ-� ازداد G D�EN�@وا� D]�ّ�Z-%� =\�Xّا� =#Xّا� 
� ا�-L%BK ھ�a� إّن
 DV =KIZ] FCI� L%BK-ا� �%V =�  ��� ود�ّ� ا�-L%BK، وھ� �P�CN F��� ازدادت G�KN DّIوا� �ا��%� د�ّ

� وّ�%Rا� FEN�@� z@َّ%ا� �ّI� �V�g�� =Rا� 
G L%BK-ن ا��وإذا ) ،F,f��xه وإ�]�aو� F�ّ���WI-S =ّb�C]
 �W��KIم وا��%�� ا�-��gع I, �ZVّ�ع ا��P�CN و,+داد ،��� �
 ا���gح وا�ّ��ّV��C] Fّ��G ا�#-�ض �X(و

] D�N �S��R ��
 ا�KI�ل �O%BK�W,� و,�ّ�د �I�ھ�-W�، و[+داد ا���ّ���Sو ،�Wa�S DVم ھ�%�S �ّ%�� 

R 
G ّ�فKّا�� �%V �b]و ،�a��\ �WCI�Fّ�� ،ارة ا�#-�ض�  �؛ وإ�ّ-eCOG ��%��%ّ� S��ّ�رس وا��ّ�] f

�^-F ا�i�ّص FS؛ � �ّ�G�Kّرّواد ا� D� �mّ= را�� �و �� ��oو� ،�WCI� �ّ�G�Kّا� �S�^ّ���S �b�sو �ط�ار,@ �@,�]

S�V DSت ا�NQBR�( ت)ل  م)،1240ھـ/638Q و
�وWx�ب ا�ّ�[D  م)،1273ھـ/672(ت ا�ّ�[D ا�ّ�و

� ا�^�ال �Nل  م)1191ھـ/586( ا��WCّوردي�a� D� 
ّG�Kّا� L%BK-اء ا��s A@Z] �ّs ،��E( و\��ھ�
� S�رزة ّ�Z]ود �ّ�-%V ت�ّ�Kix H��( دره، وإن�K��F وS�Z��ّ�د , D�Sو ،YGل ور�@� D�S ،FCI� ّ�فKّا��

 ّKا� L%BK-ّ�ف وا�Kّا�� �b� 
Gت) �ّ�-�, DS�( D���ّb�-ا� D� 
ّG�726ى م1328/ھـ�� �Zّ��G ،و\��ه (
��، ورWBS� Q( �ZV ا�S D�b]�I��Zّّ¤ ا��bآ�
 وا�l]�O ا�Zّ@�ّي ]�I,و Q�Rt, F� =ّsy, �KN f �s�OS =S�b-��S
FSذ�؛ ,�^�-WZ� �^N v��� v%V 
ّG�Kّا� L%BK-ا� �b] �ھ�ZV؛ وA]�Xّوا�� � ا��Xّ[� و�K�در ا�%ّ#
 �IKS �ّ���Xّا� �IC%Iوا� �Rّ�T �IKS �ّ�Pر�Iوا� �� ا�������ّIC%Iدر ا��K�� وW  D� �ّ�V�Xّص ا��KّZا�

����Z�Pن z]�� �WPرأ v%V D���X�C-ا� Y�S تfو�O� �Wف إ���aZ]و ،��ّ�V ي  م)،1962(ت�Zوھ
�Y أ-V���W؛ م)1978(ت )�رS�نS لQT D��D ھoه ا�-O%BK�ت  Yٍ�S F� �, 
G �-م  و\��ھfآ) :=E�


) ��%-�oهS�V DSا �ZV قQّiل ا���iن و(ا���Z�P�-� (جQOن.  ا��Sي )�ر�Zھ  
��Iدا,F؟    �WZ� �ّ-�C] 
�F و�K�دره ا�ّ�S�Z� 

؟ و�� ھّG�Kّا� L%BK-ا� ��R�KTو �ّ���WI� �-G  

:
%] �� v%V =-�  و���o وّزZV� ا�

- .
ّG�Kّا� L%BK-ا� �ّ���WI� 

-  L%BK-ا� 
G ت�S�ا���.
ّG�Kّا� 

- .
ّG�Kّا� L%BK-%� را�K� ا��bآن ا���[� 

-  ّ
@Z أو ا� =�T�ّر ا��K-ا�  ّ
IC%Iوا� .
G�Kّا� L%BK-%� 
 :� ���Yّ� ا��(.�- ا�ّ(�,�ّ  .1

 ّ�K, م�WI� DV رة�@V ھ� 
G�Kّا� L%BK-ن ا��ّ ا��-a� z��� ا�oّ ري [S�^ ّو�� 
� ا�� �ا��� ا��
� ����Nا��و F�%Nر 
G ���Cا�-�[� ا� �WX���BO�ت Qsث، [ �@V 
��Sء ا���b%ل أو ا��Rا�� ��bO, = أ D

� وا��R�ل�%iوا�� ��%Oا�� :
 .1وھ
�، أ�� ا�-���ل �,�R ت�-���G DV رة�@V ال���G ،A ��
 إ�v دال و����ل وG�Kا� L%BK-ا� �CbZ]و

O, يoا� 
COع ا��g�-ا� �WG A �-ا� vإ� �Z%bات. وإذا ا���Rه ا�oھ F�Z��WG�%V =� F ا�-�vZ ا�oي ,
 �-%�G .
N�]+�fأو ا 
m�Zا�� vZ�� ,�^�وز ا�-�vZ ا���ھ�ي ا�ول إ�v ا�-�G�Kا� �ا��%-�ت. و��D ا��%-
 
G =E-�, 

 ا��WbIا� 
Z]�ب ا��Biا� 
G ��N�bا� ��G�Oا� ��f�ى ا����, 
G�Kم ا��WI-ا� 
G " ة�-iا�"

� ,v%V =�O ا]+�� ر�S�^]إ ��fد oTt�� z وا�� l@iوا� ��Cاج ا�� �ا�ا�+��fوا 
��Sء ا���X��fء وا�IK� 

� واN�ة���G�V �b,�S =Tدا ���X�� وا�-bx�� .واO,f�د D�S ا�oا,�D: ا�
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 ّKا� L%BK-��S �Kb]ظ ا�ّ و�Iا�� �%, �a]أ 
G�:
� " ّKا� �ZCأ� v%V ب ا�� �ت�S D� ��G�"y�2اط ،

 ھoا أنّ Z�� ا�oو���  و[Pر�ا�-- ��
 وط@�G�Kع ا��� vد إ���, ��NQBRا ��QV ا��ال وا�-���ل D�S ��Q�ا�

 .FSف ور�K�-ا� D�S ة�x�@� �W�G ��Q�� ا��
 ,W�G ABbZ� ا��P�ط�ت و,��ن ا��P�Oا� �� ا�%���%Nا�� �ZRو
 ��N��� دا�� و]+�� وإx�رات ر� ����-�P ت��QV ف�Kت ا���O%BK� L@K, ،�s D�W-WI] f� إf و

��ر�Pا و��زا��ا [-�ر�Pن ا���Kف  D]oن ا��KKi�-ن ا��Pخ وا��ار��Xب ا��Bن ا�-�[�ون وا������Cا�
��S ب أو�� DV. 

F�%Vو  ّKظ ا��Iه ا��oWG ّ�G� �]ط� DV ن أو�ل أو ا�@�ھf��Pfأو ا =b�� D�-] f إدرا)W� DV ط�[� ا�
 D�-] f ت�O%BK� 

، وإ�-� ھ%�tا��^�[� ا�� e%bوق وا�oط�[� ا� DV fإ �WZ� �bOأو ا�� �WS����Pا

����Nا��و �Pر�و[= ا�--t,س و�Oرب  ،وا�� �ان وا��b, �]+�� إ�v دوال ر�%-�� وا��(�%Cا� �W�S�^, =]�O,و
 .fإ z�� 
@C� =�XS �� ا�%���S�^ا��  

 ّKا ا�oھ 
Gويو���Xا� DCN ذ��Pل ا��b] م)1999(ت �د ُ, f ظ�Iه ا��oط�[� : "إّن ھ DV ف��
 ّZوا� =b���BZ ا� ّ,t�] fو ،�Xوق وا��oط�[� ا� DV �WI, ��� �� bS�ر I��i� v%V اوم�] ���C� fذ�� إ v


 ط�[� هللاG ��Cدات، وا��@�� �oWا �N .. ّX��, vّ  ا�ھ�اء، و,^eZ ا's�م، وا�@�� DV ا��WXات، وإQTص ا�
 ّKو,�^%ّ ا�-�[� ا� ،�Wa�����W�"�دق \�ا� F� v3D�
 �F ظ�ھ� T�صّ  ، وG�Kا� L%BK-��G ،�Zھ  ����S

� ا�D]o  ؛ا�Z�س، وS�طf D [�رك إS f����X وا�oوقR�iى ا��P F-WI] fو D]�]�-ء وا��و����S ص�T وھ�
� bXV� وا�WK�را���Sات ا��oا� 
G ���Iة وا���%iا� v%V ة وأ�@%�ا��Oا� 
G وزھ�وا �ا ا�����(�,.  


 ھoاGو -a-ا�" :
S�V DSل ا�b] دة، �ّن�WXّا� ����S �O%, ت�Zّ������ ا�#�e، وا�-S �O%, ات�
 ¤ّ�i] f Dّ��� =ّ�� L��R �-a-ا��Tدون آ �Nوا FS .. �]ز H%� ذا�G  Fّ�� ،ء�-Pا� D�G-� ھ� \��ه 

،l]�Nو �]�� eط�i� =ّ�� L%K] ��-g �WG �ّأو ھ� أو إ� Hأ� H%� وإذا ،FZ��S ¤iX� ع�g�� .."4 ،
�%BZ-ا ا�oھ D��، G��P-�ء  و�f�ّا� l�N D� �m�-aّت وا��IKّم وا�QVء وا��-Pا� D�S QE� 
S�V DSا +ّ�-]

�، ��Wّ� D�-] أن �Tز�S �ھ�-ّPء و�-Pوا� �m�-aّا� D�S vBPو �bBZ� 
G ت�IKّده، وا��ّO,و v-ّC-ا� Dّ��,
 ّ���S د�ّ�ّ�%� �%S�� ء�-Pا� z�V �m�-aّوا� ،�Nف وا�R�� D� �E(أ v%V ّل�,W�%V و,�ّل �Wإ�� ��X, D��، د 

 l�N D�وv%V ذ�� G��P-�ء ,�ازي V��� ا�zّO وا�WXّ�دة، وا�IKّ�ت ,�ازي V��� ا�@�زخ وا�^@�وت 
� و\�� �f�ّدة ا��ّ��� �Wّإ� l�N D�وW��BP� و��W��%S� ���xQاك، أّ�� ا�-aّ���G �mازي V��� ا�#�e وا�-%��ت 

D���� �%�Oّ�[� وا��ّ%S��5oھ D�� ا���رD�G، وا�oّ)� ؛ وRّ�T �ZV ��-aّ��S �(oّا� �ا �A�B�C أن �b�رب �WG أو��[ّ
.D�m��@-%� دة�WXّا� �#�KS �(oّوا� ،D�Gر��  S��Pf ا�-�Iد ZV� ا�

 ّKا� L%BK-%و� ّE-�] 
%-V ��S :�sQs د��Sأ 
G� ّCا� �Pر�ا�-- 
G = ّ�(�% ّoا� ��، وا�@�� او��ّ  
�� �ا�
� ا��ّ oي [��%ّ ا�ّ ��@BS � ّKا� �S�^ ّ�G� ّZا� ���، وا�@ .eھo-��S ن��b] يoا� 
G��  ��ي أو ا���Iي أو ا�-

 ّ-O���bO )��ب � )-�ل إ�Sاھ�وھoا �� [y)�ه  �I�  �) ّKت ا��NQBRا ّ�G��( %��
��x� 
� ا����ب ا�-�bO أن �%-L%BK ا�Kّ  م)1330ھـ/730(ت��b� 
G ر�xأ ���ZV ّ�P�Pأ eا��  �sQs 
G��: 

 وھ� ا�W� ّB� ا�^��e ا"أوّ %-�� ّZا� e��^ا� �W���sو ،�]� ّXأو ا� 
CI
Iط�� وھ� ؛��ري أو ا�� �ا�
 أو ا�
�، وs��WE� ا�^��e ا���Zي أو ا���Iي أو ا���@��يا��ّ S�^؛ "eھo-ا أنّ 6وھ� ا�oھ 
Z�ا�-O%BK�ت  ، و[

�K, �ّ�G�Kّا� Pت أ�V�g�� �sQs رز�S =�XS �Z�P� ّ� ّل ا���^� 
G � ّ�K]�Bا� :
�، �ّ �، وا�ف أf وھS�^
eھo-؛وا�  ���V vإ� ������S ن��b-دي ا��ھ� ا�-�وا�� zOا� ���V D�� واb��f�ل %Nا�� v%V =�O] �]�B��G

 ّZھ�ات ا��^�[� ا��^� =�x 
G ��G�Kا� �Pر�ا�-- vإ� �S�^ا�� ��X, D�N 
G .وي�Tل ا��Rوا�� 
�را�
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Zا� F ا��� vإ� ��X�G eھo-ا� ����ت وأ�Nال. أ�b�
 وا���Zي ور[�g�ت وG����ي و,z�Pt ا��CZ ا�-
��ت وا��Nال �b-ا� D� �V�-^� 
G D-�, 

 ا�oي [���ن �D ا�-�[�، وا��X¯/ ا�eBb، وا��روس ا����G��ا�

�ّ���Sر eاھ��� و��QTت أ�g��G D�� و�� [F�%V °@C هللا �S�C�(fا F,را�� eCN ���Cا� �W�G 7[��رج.  
�vZ ا��tّو[= ا�&ّ%و#" وا��(.�- ا�ّ(�,�:  .1.1�� ا�ّ�
 [yول إ��W� ا��Qم �A ا,Cّ�ع  اK�T�را وb�bOا�

 �-Z�S ،ن�وا�@� ��CIّا�� vZ�� Fو� ،FS�X�-��S آن�bا� 
G =]وtّم، وار,@� ا��Qت ا������Pظ و�Iت ا��f����
�A و ،F%-�O, vZ�� vھ� إ��ا��ّ �ھ�Z�� DV ���R vZف ا'[-S D]�Tّt�-ا� �ZV =]وtّا�� vZ��د  �R�ر 

 L%BK-ھ� ا� vZ��gا�S و��ا�O, Dm= إ�v ا�-�vZ ا�@�طD أو ا�Bّ�رئ أو ا�ّ���� وا�%��Bّ، وا��tّو[= oWSا ا�-
 D�S فQiة ا��mأ دا�@, �Zھ 
��ّ���Sو ،�ّ�G�Kّوا� �ا�oّي x�ع واD�S �W�x ا�-D]�CّI وا�-��%ّ-�D وV%-�ء ا�%ّ#

 vZ��، وا��Kّاع v%V ا�-ّ��Qق ا���Iوا� eاھo-ا� �%N��ا�-�اد �D ا��KّZص ا�-�W�%V �Iّ�، و�FZ ,@�أ 
�D ا��tّو[=،  �%BZ] يoّرّي ا��xا� ��CIّر ا���Wظ FZ�� DّG =ّ�S و�oھe، وRّ�iا� �ّ�-%���Xء ا�-O%BK�ت ا�
 
� آ��� ا����CIّ ا�x�رّي �%�bآن ا���[�، أو ��XS =bZ= أدّق أّن ا�x�رة ھّ�G�Kّا� �ZV =]وtّا�� �@��أو �

� م)897ھـ/283(ت [= ا��tّو[=. [�bل V DS =WP@� هللا ا����Cّيّ ,tو�Sأر �Wو� fّآن إ�bا� 
G ��D آ[ ��" :
 A%B-وا� ،�W���ن؛ ظ�ھ� وS�طD وNّ� و�G ،A%B���ّ�ھ� ا��Qّوة، وا�@�طD ا��WI، وا�W�QN �ّO� و�Nا�

 ّ+V هللا D� �WbG �WS ا�-�اد v%V e%bاف ا��xإ V ھ��ا��ّ �%���G ،=ّ و FS وا�-�اد FZط�@� �WIّم، وا��V �%
 .T8�ّص"

� ا�Kّ : ا��(.�- ا�(ـ�,�أھ��� . 2 .1S�^ّا�� DV l]�Oا� D�-] f ّ�G� ّ���G��� ا�Pر�أو ا�-- �� ا�oّو� ّ� fّإ �
��O�S�[� ا�-O%BK�ت ا�ّ  �K, 
�  ّ
G�Kّه ا��ّ  [^�ه ا��IPو ،�
 F,�aN ا�%ّ���ّG ���Cّا� ّ
��Nو�] ���FX ، و

�^�ھ�ات  D��ّ� ا�ZI�ء ور[�g�ت �%@�ّ ] 
��ت وا��Nال، وا�ّ��b-ى ا���C� v%V ارج�� D� F�%C] ���، و
 D� ��S �-�G �W�%V eّ,��] ��� ا�ّ�
 [�د و[K�ر �WZ� أھ= ا�oّوق وا�-^�ھ�ات، وS�^ّه ا��oء ��اة ھ�b@وا�

���N�ة ا�ّ�
 [X�ھ�ھ� ، Gم)1945(ت �I�ھ�� و�O%BK�ت )���N�ا��ّ� (وN�ة ا�� �د وا��WXّد) �C%��� �ZVن
 ،=�I��S ��� ���R ا��x�ء ا��ا�V�g�� �� أن ,�ر)W� �ّن ا�%ّ#Zّ��ا�-�Kّ�ف ھ
 وN�ة �� ,�^+ ا�%ّ#� ا�-
 �b�bOا� 
G ھ� �-S ب�%B-ّدي ا�#�ض ا�y, f ��" ،�b�bOا� v%V ن�( �� �Zm�( و �دا �K, D�N 
وھ

-ّ�t�� ،F� ����� ا�� �ا��ّ� ا�-^N�C-ا� 
G د� �� D� ���ّ�� �#� D� 
,t] �� �ّs ،�²�x �V�Xّن و �ان ا��( �
"�Tء آ
x ا ا�� �انoھ =E� FS =-��] �� �R�� H�gوف و�Nت و�9)%- �ّ�G�Kّا� �، و�oWا )��H ا�%ّ#

 �� ا�oّو��ّN�C-ا� DV ��، وإ�ّ-� ھ
 إ[O�ءات وو�a�ت وإx�رات، وإ�ّ-� ا��ّ� -]�Zرة وا�����Pfق ا�G
Tا�ّ�ا �
 إx�رة وإ[-�ء I�tS �ّ���, f�ظ ا�%ّ#�؛ )-� ��لا�� �ا��ّ,t, �ّ�% l�#� �Sأ �KZ� DS D�COجر ا�QّOا� 

 : [ا�@��C]10م)922ھـ/309(ت

ِmfَ�ْ��fَ�َْي ََ vَ�ِإ ��ُxَْأ �َ�ْ�ََG     
ِZ-ََbPََْوأ 
ِ��َZgََْي أfَ�ْ-َِ� 
ِّ@Nُ  

       ُFُG�ِ�َْ] eُ%َْb�ََْوا ُFُb�
      إِ�ِّ
 َ�َْرُِm�-َ]ِإ �ُ�ْ\َ ُFZْVَ �ُ ِ�َْ�ُ] �-ََG  
�� S���� أ[Wّ� ": م)922ھـ/309(ت tPل أS� ا��@ّ�س اBV DS�ء م)994ھـ/384(ت )� أّن ا��SQ�ذيوذُ    

 F]�-ّ�%� e%ط fّا إoد، ھ= ھ�����D وDV �� �T ا�%Cّ�ن ا�-��Cّا� v%V �WS ��S�\ً أ�ظ�Iأ� ��bb�xا �� �ّ�G�Kّا�
 ��P ؟أوeھo-ار ا����%Z� ذ�� إZ,��#� fّ� F�%V و��ّ+,Z� F�%V و��ّ+,Z�%V F�bG"�ل:  "؛�G ��: �b] AG��11ل، sّ� ا"

 [�Gا��ا]  
  إِنَّ أَْھَ= اْ�ِ�@�َرِة tPََ�ُ��َ�             أََ ْ@Zَ�ھُْ� QَVَْtِSِم اxَ�ِ�َرة

�َWZْVَ �ُKُbَْ,        ً�g�-ُ\ُ �َWُ%�َ ْ̂ َZَG �َWِS �ُ�Xُِ� َرة�َ@��ُ اْ�ِ-َ َ�َْ,  



  ا��(.�- ا�ّ(�,ّ� +�* ا��(ر ا�ّ#'ّ� وا�&ّ%و#" ا� �! �ّ  
 

  

��	
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� إxَِ�َرةٍNَِر� َ ِّ=(ُ 
ِG ُFَ�            ًُ�وراPُ �َ��َُWXَْ,َو �ھَ�َُWXََْو�  

 ا�Nََْ�اِل أPََْ�ى    َ)Pَْtِ� اْ�َ��ِرDَ�ِG َذِوي ا�Cَiَ�َرةِG ََ�ى ا�َْ�َ�اَل, 

��, 
G �G�C] أن �a]ا�-�[� أ ���Cّ%� D�-] fاو ّKا� F  ّ
G�  =�� ا��C�ن ا���b�bN كQ���D أ = ا
 ّKت ا��O%BK-ھ�� وا��I-ا� �G��-S fإ eBbا� �b�bN vل إ��Rأو ا�� ّ�G�P 
G F]�W,ه و�x�, �� 
�Iه � ا��

� ا��xا��ّ G��
، وا��
 C�P�V�ه QS ر[v%V e ا��Qك �@z ا�-��Nا��و F��N�,و 
�، وا�Cّ ا�� �ا�� v%V ة�B

 ���ّ Sّ ^%��ت ا��ّ ا�b�رة v%V اZ��P�ه ا��ّ �، و���ّ �I�L�, ا��aOة ا�%ّ Wاق ا���xا� D��� D��، واfر,X�ف 

 ّZا� �Xوا��
 .�را�
��ب ا�-L%BK ا�Kّ  و�D ا�-��وف أنّ ��Pا ّ
G�  ّE-,و ّ�P�Pة أ�BT F% �WI� �-W� ��%-V �%N��� و

� ا�Kّ ا��ّ S�^ ّ�G��ھ��CI,و �، QBRfا D��E= \��ه  z�� 
��G��� N�ت ا��%-�و��D ھoا اQBRfح ا��ZIوا� �
�N تff�S �ZZb-ح ا�QBRھ� ا �وإ�- ،�Z��� ��G؛FS ك�C��e ا�K] 
ّ�Qھ  l�N ّ�#�,WI-ا� F,ffد � ����


 و�b�مG�R =( eCN �� وا���Kر[���G�V �S�^,و 
(�%P، �G ّKا� �S���� ّ�G� ّ�NQBRfوا ��  =T�, D-g
�^�د  ���Vء
%�
  [L@C، وات وا��Z�[�تS��-^�ز G ّE�� �C� ّت ا����Q��D ا�x�رات وا� � ّ]+�, �-( .� ّ� oi

 ّ�m��-�P دا��Sأ �S�ه ا���oھ ّ�m�O]إ ���G�Oا� ��-^�� ,Z+اح DV ا��ffت ا�%#�[� وا�-.   
    (l]�Oا�) ھ��أھ= ا��ّ D�S فQiأّن ا� �G�ّK�-ت ا��OBX� ّ�احXّوا� D�Pا�ّ�ار D� ��Eا�� eھo�G اoWو�


ء؛ [�bل ا�W^�[�يّ وD�S أ�E�ل ا�QّOج إ�ّ Xّھ� ا��  
G zح و��QBRfرة وا�@�
 ا�G فQT ھ� �- 
� [��Zون F�%V م)1072ھـ/465(تّZCّأھ= ا� Y�Sج–: "وQOد،  -أي ا��Oّ,fاج وا+��f�S ��X, 
أ��ا�F ا�ّ�


 ا�-�vZ، �ّن �F�@%\ D ا��XّZة v%V أ��ه f �ّ�ة �v%V F د�ّ G f ه�Nو ��@�
 ا��ّG هtBT Dو���@��، وزد � ا��ّ
��G ��o� ،F-WG eّن ا�Zّ�س �� [^W%�ن �b�R� ا���,e، وھ� K] �� ��@�v%V ذ�� أّن ا�-�vZ ا�-�Kbد �D ا��ّ
�V �W��bّ-� أراد ا���,e أن � �W��ّ( 

 ا�oّي أراده، و����Z] Dون ا���Iة ا�ّ�ّb�bOا� vZ���Z] f ��oSون ا�-

� و؛ �b]12ل"ّ�G�Kّا� �
 )�ن ا�%�O] ¹Iّ-= ا�-�vZ ا��ّ�ھ�؛ وھ� �WG و���X, ��oك ا�%ّ#G �W,�O%BK� �W��
��W و,^�ر�WS؛ و�� أ��� �WG eCOS س�ّZا� �W�G �%�i] رات�xا� �m�B%S رك�ُ] Dط�S vZ��� ا�Zّ�س، و�ّ�V

 Y�S DSت ا�ّ]�-T أ���وا �-( F�+\و F@�@X, 
S�V DSا v%V س�ّZا�ا� 
I�رض، وھ� ظ�ھ� �#�Z�S ،�W-� ھ
Rھ� ا�ZV DSل ا�b] l�N ؛�ّ�G�Kّا� �WSر�^, �-V DV �^,�ّZا� 
���NQB�ت أx�روا WS� إ�v \�ا�Y ا�-

 F�%V أ���وا D�N د�Kّا ا�oھ 
G 
S�Vو F�+\F@�@X, (اق�xن ا��- �,) ب��( ���ّb� 
Ge@P ن�و)" : 

 ذ��، G 
�ftP D�(د�P DSا =�V�-Pوا���� إ 
X@Oرا ا��S �ت أّن ا�����Sه ا�oW� 
N�x-P �-Wّوھ� أ� ��

�S�CZ� إ�v ا�QKّح  F���� �ّ�C�] ¯�Xّوأّن ا� ،�ّ�Wار ا���Pا� D�� ��Z] e%Nان ھoا Z]�-S ء�WbIا� Y�S
 A-P �-ّ%G ،ء�WbIا� D� �V�-  ة�aO] �]��
 اDS ا�g�bا� Fa�S 
ّ%V ح ذ�� و��أ�x 
G HV�XG ،D]�ّوا�

���
 أ��و[%�W ذ�� ا�-��Z ا�oّي أ���ه ,�ب إ�v هللا O@P��F و,G FS ن�,t] ��v ور DV A ا����ر v%V ا��bIاء و
 ،�ّ�Wوأ��ار إ� ،�ّ���ّSرف ر��� vإ� �WS ��xُأ ... ،�ّ�Wار ا���Pذ�� ا� 
G ون�Kb]و e�@Xّا�#+ل وا�� D�
 �X��� e�@Xّن ا�#+ل وا���C%S ذ�� DV رة�@��، و �%H ا�ّ�V�x ت�W�@Z,و ،�ّ�%bV م�%Vو ،�ّ���Nار رو�Pوأ

 ّZا�"... �Wء إ���#Rا� v%V 
Vا�ّ�وا �ّG���G رات�@�
 DBS  ؛�I13س oWSه ا�G �Z�
 f [+ال )�b�bOا� vZ�-��G
 ً��g�� FZV س�ّZل ا��bV 
G �� ا��b= وا�%¹Iّ �� ,��ن ا���Iة ا�-�ّ��#%S FZV ��@��، �Gذا  �ء ا��ّS�^ّا��

 ّ�G�Kّا� �S�^ّا�� v%V عQّطfم ا�V vا إ�oدّ ھ���، V �� �Wّ��G%-�ا �WI-�ا ا�-�Kbد �D اNQBR�ت ���º�ر، و
�H ا�ّ�ؤ[� g��H ا��@�رة"، و�ّ-� ²P=م)965ھـ/354(ت ا��bم، و���o أ[a� ��ل ا�IّZّ�يCّ,إذا ا" : ���N �Sأ 

 
�؛ أ �ب Wّ�tS� م) 1111ھـ/505(تا�#+ا�S�^ّ���S =KO, 
� ا�ّ�Zط�م ا�@�%�S �ّ��, f���bل وDV" f ا�



  	�ج +'�Jد /د 
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�؛ ��ّ S�����S �%E� ���%-F إfّ إذا وH%R إ��F، و, QG ،�S�����S fل و�b��S �ّ��] f �ّن ذو���( ��W� ذو��ّ�، و)ّ= 
 F�%V ر�b] QG �S�ل وا����bّ�د ا�^-S FIّ��] وأراد أن QE��W  D= ا�QOوة أو ا�-�ارة  =E-( fّذ�� إ 
G

��Y ا��bم [��ّ-�ون ا��ّ%#14"ا�@�ّS ّنtS ّي��Xbن ا��ه . وإن )oل: "وھ�b] l�N ؛�W,�NQBRا 
G ��-��+ وا��ّ
 
G �WZ]�@] D� v%V ��Cّء وا��ITوا� ،�WCI�� �W����� DV �Xوا ا���K� �-�G ً�ظ�Iن أ��%-��C] �Im�ّBا�

"�W%أھ ��\ 
G A�X, ارھ� أن�Pأ v%V �WZ�� v%V ا� ��e \��ة -W@�C� �Wظ�Iأ� 
����  .15ط�[�W�b، ����ن 
��ت ا�&ّ��س واMeّ(�ل +�* ا�&ّ(ّ�ف و�c�&S ا���bرب: . 3 .1��Z-ا� D�S =Rا��ّ�ا �bBZ� DV l]�Oإّن ا�

�، و��f و �د N�ود D�S ھoه ا�ّ�وا�m ا��Ha و �د G��
 وا�-ّb%ّا�� �]��� 
G lOS ھ� �b�bOا� 
G �ّ]��Iا�
 ّ�G��� ��ّ= GQTbN�ت و,^�ذS�ت �-� أ��ر�� أو ا��@ZW� إ�v ا�@DV lO ا��I%i�ت ا�-ّ�-%�� وا�-X�رب ا� =

�D و �د  �W�%V eّ,�, �� �ّs �WZ�S فQT رyS و �د FZV �ّ^ا� �-ّ� ،�ّ]��G ����Z�
 أو S���Nى ��ّ= ّG���
 D�� ,��ّرج ّ�%bV ��%-V �IPQIوا� D�-ّ%��-ا� �ZV وھ� ،�ّ�IC%Gو �ّ]�bVو �ّ]��G ارس���oاھe وا,ّ^�ھ�ت و

� ا�-�COس إ�v ا�-��bل، )-� أIPQIث ا��OSة وھ� أ��G FZ�ّن ا�-O-�ل v%V اKّ,f�ل [�D�ّbx D-ّa: ا�ّول 
�ّ�G�Kّرب ا��^, 
� وھ��N FZ� 
��ّEل، وا��Kّ,fا 
G16.  

�� � T�Rّ و�� ظ�Wت V�ّ  ھoا   �� S��O%BK-�ت ا�Kّ ة )�e و ّ�G� ّCدي أو ا���� ,v%V =WC ا�b�رىء ا���� 
 ّKا� �Pر�ا�-- 
����� )IX� و,tو[�G� .Qّ ا�-�[� ���Nا��و �W��-Vأ 
G FS و,#�ص �  

    ّ�G�R �O%BK� D��C, D� �E(وزت أ�ت و,^�NQBRfدت ا��, �bو��أو ا���، 17 �m�-وزت ا��^, =S ،
 ّ�� وإ�m�@Iأ� �b]�BS ����ت وا��Nالور,@H إ�b-ا� eCOS ��  .� eCOS ا�-�V�g�ت وإ

 :�,�ّ ا��(.�- ا�(ّ  +�Jg���Pا,�� .2
 �V�-^��D ا����S�ت ا�-�^-�ّ ظ�Wت  ّKح ا�QBRfل ا�^� 
G � ّ
G�  ت�O%BK-ا� ���I�S م�b,

 ّ���G�V �WN�xو ّ]+�� داT= ا�-����ّ � وا�b�Pاء دW,ff� ا�Cّ � ور ّKت ا��Pر�- ّ�G� ّوا�� � ّoرب ا��و��ّ ^�،  �-(
� و,tو[%�� و,]�b� �Pدرا L%BK-ا� �Pول درا�O, 
ّG�Kّح ا�QBRfل ا�N ��، Iظ�Wت )��S�ت ���[ّ����

 ّKا� L%BK-ا� AS�Z� �Pدرا �WZ�
ّ ا�W�ف G� ��%Rا���ا F,�]��C����,F و ���F و�WI� .وط@���F و

 (تP�ّBاج ا��C%� ت)Q�X-ا� DV ن�ب (ا�@���( �aO�C� ��G�Kا� � ��)؛ م988/ھـ378و�D ا�-

� ا���م ا���Xbّي (ت��Pور ،�ّ�G�Kّم ا�Q( 
G �� م1074/ھـ�x465ح F�G ا��I�ظ ا�^�ر[��P؛ و,-�ّ+ت ر(
 ،
ّG�Kّا� L%BK-ح ا��xض و�V ء�Zsأ �]�Xّّي ا��@ّZا� l]�Oآن ا���[� وا��bا� D�ا���Xbّي �S[�اد ا��Xّاھ� 


 م1072/ھـ465و()�X ا�-O^�ب) �%W^�[�ّي (تS�V DSا D]�ّا� 
�O-� (�ّ�G�Kّت ا��NQBRو(ا ،(
�@� ا��زم1240/ھـ638(ت� (�ّ�G�Kّت ا��NQBRا) �^��
 (ت)، و��x�ي م1330/ھـ735اق ا��oّوا� ،(


  +ءا ّG�Kّا� L%BK-ا� L@K]م)، وQVا� �m�B(� F-^�� vإ� �G�gإ ،
ّG�Kّا� L%BK-ا� kaZ� ���ّ S�ا[]
�A ا��Xّ[� ا�^� ��
 (ت �ّ��QPرة ا��aO%� �ّ�ّZIوا� �ّ�-%�) م1413/ھـf816 [�^ّ+أ �D ا�-O%BK�ت ا�

 ّX() 
G ي���Wّوا�� F,�I]��, 
G �ZP (ن�ZIم وا��%��^� ا��%-�ت م1746/ھـ1158�ف اNQBR�ت ا��، و(
�) �N-� ا�Z@XbZ�ي ا�i���يّ�G�Kّا�  ��S م)1832ھـ/1247(ت ،���Oد ا���P رة��(�%� (
G�Kّا� �^�، و(ا�-

�^�(و� (�ّ�G�Kّت ا��O%BK� ��Z-ا� �@��) �DCO ا���X�وي �ّ�G�Kّظ ا��Iأ� �^��
، و)��ب (ZIOا� 
� وا��ّ  ،م)1999(تS�^ّا�� D�S 
ّG�Kّا� L%BK-ب (ا��ام، وو)�+V vIBK-ا� �-O-� (=]وt ل�N lOS)

(
�QPف ا��Kّ�%� 
Zbا�� �^�����Z�Pن� o 18ور ا�- z]�% م).1962(ت   

 إx�رات أھ= ا��W�م) ��-�ل ا�ّ�[V D@� ا�ّ�ّزاق G مQVا� �m�B�) �^���W� ھ� P¹ أّن أوNQ]و


 ا�Z��-Cّ�ّي (ت��x�735ا��) QT�� D�C-Tو ����-sو �m�-ّ�Pو �Iأ� �ّg l�N 1856ھـ)؛ °%S D�N 
G ،(
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 ّKi,و 
G�Kا� �^�-��S دت�I, �@�( ك�Zت، ھ�O%BK� ��@Pو �m�-ّ�P ���N د��P �^��S F�G HK =�X
 ّ�O� ّ=b�C�
 ا�-b�S= ھZ�ك )�Z, e�و�H ا�-L%BK ا�Kّ د وGو ، ّ
G�  ّ�G��
 ا�-O%BK�ت ا�-��S A��ا��Tى  

� وا�%ّ  �
ا�ّ IC%Iا� vإ� 
-�Z, ّXوا� �� وا'داب وا��%�م وا��ZIن وا��Oف ا��Tى#�]� =E�)X�ف ()��ب ؛ 

 ا��W���ي )ا��ZIنا��%�م واNQBR�ت %V �-O-� ب(، وم)1745ھـ/1158(ت��
 ZV� ا�IC%Iا� L%BK-ا�( 

�lN�@% �CVا� ���
ّ (، وم)2019(ت V@� ا�IC%Iا� �^�  .م))1976ت �^-�= @�%R� (ا�-
 ا�ّ(�,�ّ� .3'i آنJQا� ��k'�  ّ�,�)ّا��(.�- ا� �g��l �, هJnوأ : 

���� ا��bآن, v%V ا��� أ -ّ�G�Kّأّن ا� v%V ذي�SQا�� =bZ]19 F�G ءت�  
، و�FZ ا��S �ّ�bّ���N�م ا�ّ�
��]�Xّھ� ا� =mا�وا �ّ�G�Kّا� ¯]�X� �ZV �%���S أّن ا�-�اد ��-�, DSوذ)� ا ،�WS ام+��fا20وا�Oّر  ، وأ��إ�� 
G

 ّ

 ط��e ا�-ّ�St( �ھ�Oو� �IC%Iم وا�Qم)998ھـ/386(ت ا��

 P%�-�ن ا�ّ�ارا�Sأ DV و[ُ�وى ، 
�H�� D ا��bم أ[ّ��� QG أ�@%W� إXS fّ�ھ�[D���V D:  م)831ھـ/215(ت 
@%� 
G ���ّZا� Ab, �-ّSل: "ر�� Fّأ�

"�ّZCّب وا��21ا���KّZ%� �ّ�G�Kّا� =�  ���ZV فQiو[@�أ ا� ، FbIأھ= ا� �Cّ-, �bG ،�Zط�Sھ�ا و�ص ظ�
� �WG v%Vم ا�WbI�ء وا��%-�ء، �ّن ذ�� %�X�
 V%�م G ت�B@Z�C� �ّ�G�Kّ%ص، "و��KّZھ� ا���S l]�Oوا�

"�W�G�Bو� �W�ّد� D�
 ا��@�رة G vIi, �W� رات�xإ 
G �Vد�� �m�B�22 FS�X�-ا� D� ��Eا�� F�G آن�bّن ا�� ،
�] f ،م�WGا� D� ��E( v%V 
G ت�ھ�^ّ,fا HV�ّZ, FZ�� F@COS، وّ�G�Kّة وھ� ا��IKّا� D��FG إfّ ا��iاص 

 ��CIّك ا���Zّ�أي، وھ��S ��CIّوا�� ،�#ّ%��S ��CIّر، وا���st-��S ��CI�ّا� �WZ� ،�W,�]�\ دت�ّ�,��CI ا��bآن و,
� ��oS �W�G ا����CIّ ا�x�ريّ b���ّرات ا��x��Sف ا ؛QT v%V مQو[= ا��t, ا�وھ� 
G ص�#��S ھ��ّ�� 
���-

 Y�S �W��أذھ 
G HN�b��G ،ھ�ات�ك وا�-^�%Cّب ا��Sأر D� ¼�S D�Gر��%� �W�, رات�xار وا��Pوا�

-%Cّا� ��CI�( ،�b���ّا� 
���
،  )�B��m ا�x�رات(، وم)1021ھـ/412(ت ا�-��x�ا�� ��CI,ي، و��Xb%�

 ��CI,و �-Nأ�@�^V DS. م)1809ھـ/1224(ت ا�و\��ھ  
� O%BK-S�ت V�x ا��bآن ا���[� [��ّ وّ�G�Kّا� ����Z-ى ا��sي أoّر ا�ّول ا��K-ا� �^� l�N ،�ّ�

D� ��Eا�� �ّ�G�Kّت ا��O%BK-ا�  �ّ�G�Kّا� �-ّmأ��ال أ D�ذات أR= ��آ�ّ
، أو �D ا�l]�O ا�Zّ@�ّي ا��Xّ[�، و
�D ا�^W� وا��Iز واKb�Pf�ء وا ��Eا�� eّ%B�] ذ�� =ّ( Aّ@�,و ،�a]ت أ�ھ�^ّ,fف اQ�Tا A��b�Pfاء 

��-� v%V أ�I�ظ ا��bآن ا���[� وا�l]�O ا�Zّ@�ّي ] 
ّّZCّّ�ف ا�Kّ���S ف��ُ] �� e%\أ D�� ،�ّ�G�Kّوا�-�ارس ا�
��Z^م ا���
، [�bل ا�G�Kّا� L%BK-ا� �\��R 
G �]�Xّا�@#�اديّ  ا� �-ّO� DS م910/ھـ298(ت Fّإ�" :(

bا� H�� D� ���ّZا� 
ّ%V ض����QG ل"، وإن �م�V ھ�ي�XS fّإ �W%@ن  أ��( ��Z^ا�G�Kّا� 
���� [Kb� ا�-ّ�

�����Iدات ا��bآن ا���[� وا�l]�O ا�Zّ@�ّي ا�G �]�Xّ���I�ظ ھ
 �Rر �oWه ا�- v%V ��o� ����ض ,@�G، 

�Y ا�ّ�راP�ت ا��Bّّ�ق �oWا ا�^��e، و,�@Aّ ذ�� �QT Dل �xاھ� �D ا��bآن ا���[� واS Hو��N �و�]�O� l
�]�Xّّي ا��@ّZ23ا�vإ� HIا�� D�����Z�Pن أّول  z]�� ق�X�C-ا� �ّ�� . و[Pدرا  L%BK-%� 
ا�R= ا��bآ�

 ّ
G�Kّ، ا��و �� �� 
G ��o� lOS ¤�Ki,و و ّ�K�-غ )�ن ا��@BRوا F,وQ, v%V D�@اظ�� �G( ،FS �W�Q
 :�WZ� 
ّ�QPّ�ف ا�Kّ�%� 
ّّZIا� L%BK-ة ا�tX� 
G �EOS e�(وEssai sur les origines du lexique 

technique de la "mystique musulmane" .  
 �W�ّ%اھ� و��Xّة ا��E( �%�i,وC] �� 
S�V DS�G �Tآ vإ� �^�� D��^��) 
G �اھ�x �sQs ى�P =-� �

�ّ�G�Kّت ا��NQBRا(��� ا��Xّح ا�%ّ#�ي �%-�اv%V =T ا��Xّاھ� ا��bآ��ّS 
��x�ا�� �-��] �-Z�S ،،  ��o(و

G .ذ�� vإ� �@P�Z��� و �  �]�Xّّي ا��@ّZا� l]�Oا� D�
 ذا  ا��Xّاھ� ّG�Kّا� L%BK-ا� =��� [-�D أن �^

:D�V�� v%V ّي�@ّZأو ا� 
 ا�-�Xب ا��bآ�
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� ا�'ّ�ع اoّول: S�ت وا���@T��( ؛vZ�� ا�%¹Iّ وا�-W  D� �� �W� أ�Rل ��آ��ّ� أو �@�[ّّ�G�R ت�O%BK�
Pfوا��ّ�ّ)= وا���b� �ّ�G�Kّال ا��Nت وأ���b� �m�Pو �S�ّء وا���وا�ّ� . 
 :�q�ّrا�'ّ�ع ا� 
S�V DSا �Pر�-( ،vZ�� ا�%¹Iّ دون ا�-W  D� �� �W� أ�Rل ��آ��ّّ�G�R ت�O%BK�

 vZ��� D�S ا�- �@P�Z��A و �د  �ّ�%Rا� 
����W�G H� أ�I�ظ ا��bآن v%V \�� ا�-�i�Pا l�N ،F,o�Q,و

 وا�-�vZ اّ%Rا� �@��ّ�ف، و\K�-%� �ّ�G�Kّا� �� و�G ا�ّ�ؤ[�f�ّا� �\��R 
G =]وtّا�� =#�X] FZ��^�[�، و

� ا��xاق IC%I( ،ّ�فK�-%� �ّ�G��� ا�-ّ�I%i��S 
ّ%Rا� vZ��، BK�G@° ا�-IC%Iم وا�Qا�� �%V vع إ�+Z, ��

 ا��bآن ا���[��%WXّ�ب ا��WCّوردّي، و�¹I "ا��xاق" �G ل�-��Pا F� FCIb( ؛ :v���, F��� Hَِ��َxََْوأ

�َWِّSُ�ِر َرZِS ْرُضfَا� :���D ا�-���[ّ� ]،69[ا�ّ+ �ّ-�C, �ّ���G�Vو �ّ�G��� �ّ�IC%G ��fد Fو�  ّZا� �IC%Gر و�
� ا� وا��QّمIC%G 
G �و\��ھ ّC.وردّي�W 


 ��X�G إ�v اS�V DSا �ZV ��
 ا��bآن ا�ّ�اّل v%V ا�ّB��m ا�-��وف، أّG "¹ "ا�#�ابI%(و�C^�  ؛
ا��%ّّ
 �C^ا� =@� l�Nو ،�C  ��\ D�
، وV FSّ� ا�Qiء، وھ� ا���اد ���ھّ� ّm�@Wرة ا�^�ھ� ا��R وھ� أّول"
 e��#ا� �ّ�-C^ر ا��Kّا� =Rأ �C^ا ا�oن ھ�) �و�ّ- ،�]��C��D ا��x�ل ا�Pf�ارة، Vُ%� أّن ا�Qiء  
ا��%ّّ

V DV ��� ا�@]�\ 
G ن��G اده�Pن و���
 S��#�اب ا�oّي ھ� W�%V� �C\ ا�-ّP ،�ّ]�Nة ا��aNس و�bا� ���
24�E= ا�@�� وا��Cّاد" .  


 )��F أّول أر)�ن V@�دة ا�L%BK- ،kّO و)ّWbG أو 
ّV�x vZ�� F� يoّا� QE�
 ا���ف  وأّ��ا��Nام G
 
ّG�Kّا�S �WG�Tآ vZ��vZ ا��APّ�ّ  ؛--S �WG ام�Nا� D� =ّ%Oّا�� vZ��وھ� ,�ك �Wxة ا�-i%���ت، )-� أّن 

�Wول إ��+ّZوا� �%i%�25.  

  :وا��(.�- ا�ّ(�,�ّ  ا�&ّ !�J ا
�tريّ G =ّE-�]رّي، و�xا� ��CIّ���S 
ّG�Kّا� ��CIّف ا���Vُ

�%W� D�-C� v%V وھ�   D�-] ،ن����vZ ظ�ھ� [K= إ��V F-WG vاّم اQB�fق �D )�ن ا�V =-�O] ¤ّّZّ�ة �

 �¹NQ ظ�Wر ��ّ���Sو ،D�Gر���D ا� �Rّ�i%� fّإ �W�] f Dط�S vZ�� Fھ�، و��ء ا��ّ�-%Vء و�WbIا� D�ا�Zّ�س 
� و�FZ ا���ر�Gن G���%� و�FZ ا��%-�ء ا�Kّ�Tا S���ّ�ھ�، وا�-��G ،�ّ�G�Kّا� �ZV �G��
 ا��%� وا�-O%BK�

�%� ا�@�طD، وھoا S ا�Kّ�Tا َ( z�� �%�@�ّ� [Zُ�ل S��O-��gة وا�-oا)�ة، وإ�ّ-� ھ� V%� وھ@
 [C v,yْ ا�Zّ�ع �D ا�

 v%V ط�ف �D إx�رات ,t] اoھ �ZS��(ه: "و��CI, DV ي��Xbل ا��b] ذ�� 
Gھ�ة، و�ح وا�-^QKّھ= ا��


 ����W أو �a�[� أZ�%P ،�W��R� F�G ط�[� ا����� D� ���، إّG��� ا��bآن C� v%V�ن أھ= ا�-�XT لQ�
�� أھ= ا��ّ�ھ�، 26ا�-Qل، ..."�-V �%���S �Kb] �-Z�S ،�� ھ� أھ= ا�@�طD وا��%�م ا�oّو��ّG��؛ tGھ= ا�-

.��]�Xّا� e(�� �%��، وا�b�bOا� e(�� �G��-��G 
 ��" :F���ّb� 
G F@N�R ل�b] l�N ؛
S�V DSf ب�CZ-ا� 
��x�ا�� ��CI, �ّ�G�Kّا� ��P�Iّأھّ� ا�� D�و

�bآن آ[� إfّ و�W� ظ�W وDBS، و��ّ= �Nف Nّ� و�G ،A%B����Wّ ھ� ا����CIّ، وا�@DB ھ� ا��tّو[=، �+ل �D ا�
��Wx v%V A%B�G FZد ا�-%�  Fإ�� ��K] �� A%B-م، وا�Qا�� vZ�� D�وا�Oّ� ھ� �� ,�Z�ھv إ��F ا��WIم 

� �Gّن ا����CIّ ا�x�ري [��-� v%V ا�-O%BK�ت 27ا��Qّم"b�bOا� 
Gم. و�ّb�-ّي ا���Cّم ا��Q( F@X] وھ� ،
� �XS= أP�س و[S =#X���tّو[= )-� ذ)���، ّ�G�Kّا� FZ�
، وا'[�ت ا��bآ��� )�Xا[وG�Kّا� L%BK-ا� �ّ-�C �ھ

F�%V ز���� D�S ا�-oا28ورPوا f�  لf��Pfا D�
 ا�GQi�ت WZ�S�، ، و�� أs�ر ھoا ا�Zّ�ع G س�ط ,-�bو� eھ
 D�S ذ�� 
G ض�iا� �Z-ّW] f م�b-ا ا�oھ 
Gو ،�ّ��Qوا�� �أو �bZ= ھ
  �ھ� �b%BZ�ت ا�GQi�ت ا�-oھ@�ّ

.
�D ا�Zّّ¤ ا��bآ� ��QBا� 
G�Kّا� L%BK-ل ا��#�xا ��I�( �-ّوإ� ،D�aGوا��ا F� D�#C�C-ا�  
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4.  ّ�P'�oأو ا "�u  ���(.�- ا�ّ(�,�: وا� �! �ّ  ا��(ر ا�ّ

،  ^-A,��د ,ُ ّ�QPّ�ف ا�Kّا�� v%V 
ّ@Z ا� �s��S ّ�حBأو ا� �V+ّا� v%V D���X�C-ت ا��Pدرا

� وا�ّ�[���ت ا��Tى ّ���]�Cّوا� �ّ]�ZWوا� �ّ�Pر�Iا� �G�bّEا� D� �Rّ�Tو ،�a]أ F,�O%BK� v%V 
��ّ���Sو
� وا���Wد[ّ�، و[@ّ�ر �Oّ-� ا���Xّ�وي ذ��ّ�O�C-��(  ّ�فKّا�� �Pدرا 
G ا�b%Bا� D���X�C-ء ا�fyّن ھtS

� �Nل ,%� ا�-X�رب وا�-Z�زعb@C-ا� �W�G�bs لQT D� 
�QP29ا��WZ� م)1969(ت آر�Sي آر�s  �ن ، 

، -Z�S� �C%��� �V+]نّ�QPّ�ف ا�Kّا�� �ّ�Pر�IS ل�ي �oّم)1945(ت ا�  �s�O-ا� �[������Pf F�ّّ-� ا�QGط���ّ

�وا�-���[ّ� وّ�R�Z#30ا�s ، ّ�  ّ�فKّة ا��tX� 
G �Nوا e@P vو إ�+�� ا�KI= أو ا�S��KS ذ�� ��S ف��Vا
:D� �ّ-�C] 
ّG�Kّا� L%BK-ّن ا�tS ن��Z�P��  V =�XS�ّم، �G-� [�ى 

 ا��bآن ا���[�. -
� )��l]�O وا�FbI وا��OّZ و\��ھ�. -ّ��QPا� �ّ�S�� sّ� ا��%�م ا�
- .=mا�وا D�-ّ%��-ت ا��O%BK� �ّs 
-  ّ�s  ��D �#�ت أ�Tى )��������ّ vا�و� �� ا�-�Qد[ّّ�Cّون ا��bا� 
G ق�Xّا� 
G H��ّ�, 
� ا�ّ�ّ�-%�ا�%ّ#� ا�

�IC%Iوا� �%�� ا�#� HO@R، وأ�و\��ھ �ّ�Pر�I31وا�. 
 :v#JUآن ا�JQت �* ا��w�.)� ّoا� :�(o� �]آن ا����bا� D� �G�K�-ا� �W%W� 
�، )D-G ا�-O%BK�ت ا��

 ّCوا� ّ� ،e%bص، ^%ّ وا��ّ ، وا�QTء، وا��IBRfع، وا�ZBRfاء، وا��Pfوا ،���b�Pfع، وا��-�Pfوا ،

�، وا�vg ّC، وا�i%�، وا��%�، وا�Zّ [�ء، وا��ّ وا��ّ Z²-B-ا� zI ّوا�� ،�Z��،�S�  ،�ّ@O-ف، وا��iء، وا��وا�ّ� 

،
 Oّ�، و\��ھ�.وا� �ر،�Vة، وا��D�b، وهللا، وا�Zّ وا��ّ  وا���X، وا�Kّ@�، وا���Xّ، وا��%� ا�%ّ��
:c#Jbّّي ا��Pّ'ا� x#wت �* ا��w�.)�  �]�Xي ا��@Zا� l]�Oا� D�و�D ا�-O%BK�ت ا��
 أoTت 

:�aO�C�  ،ء�@^Zد، وا�#�ث، وا��ال، وا�و,�Sوا��داء، وا� ،�(oف، وأھ= ا��iوا� ،�aiل، وا�Q^ا�
  .، وا�� �، وا�oّوق، و\��ھ�وا�bZ@�ء

�D ا��G� ّZّ ا��I  ّKداتا�-و��w�.)�  Dت �* ��iم أJuى: H-W%�Pا 
�O: ا�#��ب، وا��aOر، � ا��
�، وا�Pf، وا�O�ل، وا��ّ G���، وا��P ّK، وا��%ّ وا�- ّXوا� ،�I=Rوا�� ،A-^وا� ،�Nرة، وا��ا�xھ�، وا��، 

=KI. وا��ھ�Oوا�^+م، و� ،YIiوا� ،AG�ّوا� ، �%�T�ت ا��O%BK-ا� Y�S D� 
G�Kا� �^�)-� اI�P�د ا�-
��O%BK�ت  ن،�W �ن وا����Pر وا���[�ق وا��[�ا�K ا�^�ھ%
 )��QGك وا�ز[�ج وا�-�oZ ا� D�و
 ّ��� ا���-���mّ ا�-�  ّCء ا��ء، و)�-��ا���-� :�aO�C� ���دة، وا�)��C، وا��b����، وا��ّ ��Sو .وا�-+اج ،�ا D�

� وأ�I�ظ V%� ا��e(��( ��^Z ا�L@K، و)�ن ا��BIذات  ا�-O%BK�ت��%Iا� ���%X-=، ر \�� �H�X �ا�-� 
  .وا�%�ا�A، و��%� ا�b�ر

� وا�x��Vة  �(.��wت �* v�i ا�U}م:�+��و�D ا�-O%BK�ت ا��
 أoTت �V D%� ا��Qم )-� ��ى ا�-
�(o� �: ا����N�، وا��b=، وا���ل، وا���ض، وا�^�ھ�، وا�oات، وا��Kرة، ,-Q�E وا�-� ²� وا�-�,�[�[

�  و\��ھ�، ل،وا�� �د، وا�زوا��F]+Z، وا�b�[�، وا�E@�ت، ��و�D ا�-O%BK�ت ا��
 أoTت �D ا�-� 
=b�� �o)�: ا��IC%Iا�،  ّZوا�zI،  ّzOوا�، v���Wا�وّ  ،وا� =b�، ��ا�Zّ و ،zI ا��%��وا�Zّ  ،وا�Y�I ،لوا�

�، وا��xاق و��Oھ�-�Oوا�. 
:|���iو |Q ت �* ا��w�.)�  ّKت ا��O%BK-ا� D�
 إ�v ا�-� ��ّ ��Gّ و-�Z, 
� ا�� ّ�WbIا� �:�  ّKةا�Q، 

�D ا��bآن ا���[� وا�l]�O ا�Zّ@�ّي وا�kOّ  ،)�ةوا�+ّ  ،W�رةوا�Bّ  ،وا���gء �ّ-�C, �WCI� 
؛ v%V أ�Wّ� ھ
�]�Xّ32ا�.  
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:��M�u  
 D�� ذو��ّ�، وھ
 ��ر �obوف -�N �ّ�G�Kّا� �-�N اد؛�gا� =S�b, �IPQIا� �-�Nو �ّ�G�Kّا� �-�N =S�b�,
 Dط��� ,� A إ�v ا�zّO و,�ظّ� ا��b= وا��ّ^�[�، وھ�,�ن ا�Bّ����ن ھ-� ّ�%bV �IC%Iا� �-�Nو ،Fm�ّ@Nب أ�%� 
G هللا

�WZ� ا��Z� FIX( ���Oر ا�� �د، و �ّ-�C] 
� ا�ّ�-�Oا� D�N �xر DSا F(أدر ��[�-�ّ+ -WS� V��-� ا�#�e وا�WXّ�دة، وھ� 
P"fو ��
 D�N ��ل: "�S�V DSا �S� إ DCNأ ��
: "ھ= و �,� S��oّوق �� و ���ه �S DO��Zّ��؟"، وS�V DSل اt33 ،

 ،�W�Z]���
 وا�s@�ت، Zُ, =S�ل S����Rل إ��W� وIّZا� �W�G غ�C] QG ،�BZ-ود ا��N وز�^�, �b�bO��Gو =Tا�, �WI� اoWS

 ا�Gو ،���-V ت���ا�ّ�[ 
G �G���K�در ا�- FSذ�ي ,�^oا� 
G�Kّا� L%BK-ب ا��ا���) 
Nو D�S ؛�R�KT مQP

 HNا�+ا ��( �ّs ،ّي�@ّZا� l]�Oا� ��o(و 
G�Kّا� L%BK-ا� 
ا�-bّ�س)، وذوق، وbV=، و)�� أ�sى ا�Zّّ¤ ا��bآ�
� DV اّ�G�Kّت ا��O%BK-ا� 
���� D� ��Eا�� �S�^ّوا�� �ّ�G�Kّا� �
 �W� إ�v ا�-�vZ ا�^�[� و�G ا�ّ�ؤ[%Rا� vZ�-�


، �� �G� P v%V@�= ا�-b�ل ّG�Kّا� �WZV ر�K] 
ا�oّو��ّ�، وھ
 ط@�� ,S �%�i�Q�Tف ا��ّ^�رب وا�-Z�ھ= ا�ّ�
V DSت ا�NQBRا �ق، وو ���Xّة ا������
 ا�ّ�
 ,TtاNQBR�ت ا�QّOج ا�ّ�
 ,Z+ع إ�v اb��f�ء وا��Gfاق وS� D� o


 ا���Cّ وا�i-�ة، و,�ّ^F إ�v ا�ZI�ء ���� v%V ¿�ّ�, 
ا���X ا��oري ا����E، وو ��� اNQBR�ت اDS ا�I�رض اّ��
 �m�Bرات و��xإ FZ� oiّ�,س، و�CO-ھ�ي ا��ا�ّ� vZ��l�N D ا�-@�إ S�QB�fق �D ا�- �Iّ�, H��( ذات هللا، وإن 
G

 e�K] يoّا� Dط�ا�@ vZ�
 R�ر ھZ�ك ط@b�ت �%W�G =�ّx ،�WI� ا�-L%BK إ�v ا�-��ّ���Sس، و�ّZا� ��ّ�V v%V F(إدرا
.�W�%V fّا ودا+�
 راBS� وراّG�Kّا�  

 �WI� ��P�Pة أ�BTوري و�g �%C� 
G�Kا� L%BK-ا� D� D�-ض ا�� �+ أن ا������ ھoا ا�S �Z� D�@�]و
 v%V عQطfوا �� ا�� �ا��%Nا�� �X]���� و���G��� ا�S�^ط�� وا����[ا��tوا�� ���Zى ا����C� v%V 
D. ا��CZ ا�-oھ@

 �V�-^� 
G ط�[� ا���رج DV fإ ��@Bbا� �]fوا�� �]�-O-ا� �b�bOا� vل إ��Rا�� A�B�C] f ���Cأن ا�-�[� ا� �-(
� و�oھ@�S�^,و �(�%P �W%E-�] وأن �W,�O%BK� �WI] ا�-�[� أن D� e ��C, 
��ت وا��Nال ا���b-ا� D�. 


 ذ��، وإذا )G e%bن ا��%-��C] ��G�Kن ا��G ،�b�bOف ا��X�(ا 
G ي��Zا� =b���ن ا��i�C] �IPQIن ا��
�^�دة �]+�� ر�N�]+ا� �#%S �C�] Dط�Sو ،��G�N ��OBP ��fد F� ھ��ظ vإ� �CbZ] 
G�Kا� L%BK-ا أن ا�oھ 
Z� .و[

N v%V ��stوا�� �stا�� ����^� AaT �� 
G�Kا� L%BK-أن ا� ��o( ¹NQ]وQBRfا اoW� =�  �-�ح � �Pاء؛ 
��دة�����ت  ��� وT�ر �� و�%Tدا AS�Z�. 

 �V�-^��^�ز[�F وا,C�ع �B��F ا��^�[�ي  e@CS ر�sأ �� 
G�Kا� L%BK-ا ا�oذ��، �^� أن ھ vإ� �G�g��S

 وا��b%ى ا����C� v%V =(�X-ا� D�
 -E= وا��Xح وا����CI وا��tو[=، وG ��NQBRfا =(�X-ه ا�oد ھ��,�^�ل 

 D� �� ا�� �ا��S�^ف ا��Q�Tوا �Gظ ا�-��اد�Iد ا����
 و)�Eة ا�%¹I ا�-��Xك و,���� إ�v اQ�Tف ا�-�G�Kا� ��-Cا��
���V �Pر�-� vإ� �Rّ�T �Pر�-� D�
 إ�v آ�T، واb��f�ل (�%P eھo� D�
 إ�v آ�T، وG�R.  

  

 ا��(�در وا��Jا�{:
�، ا�-��@ -ّ�G�Kّا� �S�^ّي، ا���^��، ا�b�ھ�ة، إ�Sاھ��، ّ�G�Kّا� �  م.2000
�، ا�b�ھ�ة،  -ّ�Z]�ّا� �G�bّEا� �@��� ،�ّ�G�Kّوا� �xر DSا D�S ل�Kّ,fا �%�X�  م.2001إ�Sاھ��، �^�ي، 
�، أ�S ا��@ّ�س V@� ا�V DS ��%O@� ا�QCّم (ت -�-�, DSھ�ة، 728ا�bا� ،�� ��ط@CPّy� ،���P د�xر �-ّO� :��bO, ،���b�Pfھـ)، ا

  ، دت.2ط
�Oّ-� (ت - D]�ّا� 
�O� ،
S�V DSوت، 638ا��S ،�ّ�-%�
، دار ا���e ا�ّ%V �-ّO�
، ,V :��bO@� ا��ارث S�V DSا ��CI, ،(ھـ

  م.2010

 ا�ّ�[D (ت -�O� ،
S�V DSھـ)، 638اFPر�WG Agوو FOOّRو FB@g ،�أz-x �-N ا�ّ�[D، دار ا���e  :ا�N��I�ت ا�-��

�، ��Sوت،ّ�-%� .م1999 ا�
- ،
S�V DSت ا) D]�ّا� 
�O�638 ،�G��ھـ)، �xح د[�ان ,� -�ن ا��xاق، اV :FS vZ�V@� ا�D-N�ّ ا�-IBK�وّي، دار ا�-

  م.��S1 ،2005وت، ط
-  ،�XّZوا� �V�@ّB%� ة�Nدار ا�� ،(
S�V DSا D]�ّا� 
�O� �ZV آن�bو[= ا�t, 
G �Pو[= (دراtّا�� �IC%G ،���N �K� ،�]ز �Sأ

 م.��S1 ،1983وت، ط



  ا��(.�- ا�ّ(�,ّ� +�* ا��(ر ا�ّ#'ّ� وا�&ّ%و#" ا� �! �ّ  
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�V DS =WP �-ّO@� هللا (ت - �Sّي، أ��Cّ283ا�� ،�ّ�-%��S �-ّO���V =Pن ا��Cّد، دار ا���e ا� :��bO, ،ّي��Cّا�� ��CI, ،(ھـ
  ھـ.��S1 ،1423وت، ط


 (ت -ّ%V DS 
ّ%V DS �-ّO�ھـ)، )Xّ�ف اNQBR�ت ا��%�م وا��ZIن، و�N AgاF�x: أkCS DCN �-N، دار 1158ا��Wّ���ي، 
،�ّ�-%�  م.��S2006وت،  ا���e ا�

�Oّ-� (ت - DS 
ّ%V DCOا� �Sأ �]�Xّا� ،
�، 816ا�^� ��ّ�-%��S �-ّO���V =Pن ا��Cّد، دار ا���e ا� :��bO, ،ت�I]��ھـ)، ا��ّ
  م.��S2000وت، 

��i�ر �%�XZ، ا�b�ھ�ة، ط - �CPy� ،��G�Kظ ا��Iأ� �^�� م.DCN1، 1987 ا���X�وي، 
��KZر  - DS D�COا� l�#� �Sج، أQO309(تا� :F�xا�N Agو ،D�Pّ�اBب ا��ج و)�QّOر ا��@Tأ F��ھـ)، د[�ان ا�QOج و

�، ��Sوت، طّ�-%�  م.2002، 1�S �-ّO���V =Pن ا��Cّد، دار ا���e ا�
�QT Dل �a�[�ه وظ�اھ�ه، ط - 
ّ�QPّ�ف ا�Kّاوي،  -�=، ا���-N1 ،2016.��  م، د 

، ا�b�ھ�ة، ا���Xّ�وّي، �V �-ّO@� هللا، اf,ّ^�ھ�ت  -S��
، دار ا���I ا�ّ�QPّ�ف ا�Kّا�� �Pدرا 
G �E]�Oم.1993ا�  

 (ت�ا��X¯ )-�ل ا��[V D@� ا��زاق ا� -��x�730 �²�Wا� ،�I��O-� )-�ل إ�Sاھ��   :��bO,،��G�Kت ا��NQBRھـ)، ا

� �%���ب،���� ا�]�K-م.1981ا� 

، أ�K� �S ا��Cّاج (ت -ّP�ّBا��ّ 378ا� 
G A-ّ%ھـ)، ا� eور، دار ا����P 
�O-�د، وطV F@� ا�@�� ��%Oا� �@V :��bO, ،ّ�فK

�، ا�b�ھ�ة، E]�Oم.1960ا�  

، دار ا������S ،zوت،  -G�Kا� ��Xا� DG 
G �Pرض، درا�Iا� DS �-V ��x ،�K� ط�  �دة�V1982.م  

� C%P@�=، ا�b�ھ�ة، @��� ،
ّG�Kّا� �^�  م.V2007@� ا�ّ�ازق، �O-�د، ا�-
- Sأ ،
�Oّ-� (تا�#+ا� DS �-ّO� ���N �505 ��@B�
 ا��Kّّ�ف، اZ�V�ء: �Oّ-� أ��D ا���دي، G ����Kّا�� �RQT ،(ھـ

��دة، ا�b�ھ�ة، طCّدت.4ا� ،  
�O-�د، و�O-�د DS ا��Xّ[�، 465ا���Xbي، أ�S ا�b�V �P@� ا���[� DS ھ�ازن (ت - ��%Oا� �@V :��bO, ،�ّ]��Xbا� ���P�ّھـ)، ا�

Oا� eدار ا��� ��@B��، ا�b�ھ�ة، E]�1974.م  
� �%���ب، 465ا���Xbي، V@� ا���[� DS ھ�ازن (ت -�ّ��� ا�ّ]�K-ا� �²�Wا� ،
���C@اھ�� ا��Sإ :��bO, ،رات�xا� �m�B� ،(ھـ

  م.1981، 2ا�b�ھ�ة، ط
�Oّ-� (ت - ��S �Sذي، أ�SQا380ا�� �@V Fد، وط�-O� ��%Oا� �@V :��bO, ،ّ�فKّأھ= ا�� eھo-� ّ�ف�
 �Pور، ھـ)، ا��ّ��@�


، ا�b�ھ�ة، @%Oا� vC�V ��@B�  م.1961
�Oّ-� (ت - ��S �Sذي، أ�SQور، 380ا���P 
�O-�د، وطV F@� ا�@�� ��%Oا� �@V :��bO, ،ّ�فKّأھ= ا�� eھo-� ّ�ف�ھـ)، ا��ّ


، ا�b�ھ�ة، @%Oا� vC�V ��@B� م.1961
� وا��tو[=، ��ا) -S�^ا�� D�S 
G�Kا� L%BK-ام، ا�+V vIBK-ا� �-O��، طV�@Bوا� �G�OK%� م.2001، �1م  
-  �� د)��راه ا��%�م، )%�Nأط�و ،"
S�V DSا D]�ّا� 
�O-� ��@ا�ّ�[�ان ا�� 
G 
ّG�Kّب ا��Biا� �ّ�m��-�P" ،ي��Cّا� ،=]�C�

 ،�@BP ����  �WSوآدا �ّ�S��  م.2018م/2017ا'داب وا�%ّ#�ت، ��C ا�%ّ#� ا�
- QPا� 
G �ّ�G�Kّا� ،���Z]ن، ر�C%��� ،ھ�ة�bا� ،�@]�x D]�ّر ا��� :�  م.1974م، ,� -

 EV DS-�ن (ت -ّ%V DCOا� �Sي، أ�]�^Wدار ا��ّ�اث 465ا� ،��x 
��P�ّاھ�� ا��Sإ :F� و�ّ�م FbّbN ،ب�^O-ا� �X( ،(ھـ


، ا�b�ھ�ة، S��  م.1974ا�
-  �@����: إ��م V@� ا��Iّ�ح إ��م، ا�b�ھ�ة: - �, ،�IC%Iّ�ف وا�Kّا�� ،z��P و��� ،
��S�� م.1999

- L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, Paris, 
1968. 

 ا��Yا�~:

�QT Dل �a�[�ه وظ�اھ�ه، طا���:  -1 
ّ�QPّ�ف ا�Kّاوي،  -�=، ا���-N1 ،2016. 32م، ص�ھ��S ��  و

، دار ا������S ،zوت،  -2G�Kا� ��Xا� DG 
G �Pرض، درا�Iا� DS �-V ��x ،�K� ط�  �دة�V1982174م، ص.  
��i�ر �%�XZ، ا�b�ھ�ة، ط -3 �CPy� ،��G�Kظ ا��Iأ� �^��  .7ص م،DCN1،1987 ا���X�وي، 

 ا�ّ�[D (ت -4�O� ،
S�V DSوت، دت، ج638ا��S ،در�R دار ،�  .158، 157ص، 2ھـ)، ا�N��I�ت ا�-ّ��ّ
5-  �V�@ّB%� ة�Nدار ا�� ،(
S�V DSا D]�ّا� 
�O� �ZV آن�bو[= ا�t, 
G �Pو[= (دراtّا�� �IC%G ،���N �K� ،�]ز �Sا���: أ

  .341م، ص1983، 1وا���S ،�XّZوت، ط

 (تا��X¯ )-�ل  -6��x�ا��زاق ا�� �@V D]�730ا�،��G�Kت ا��NQBRھـ)، ا  �²�Wا� ،�I��O-� )-�ل إ�Sاھ��   :��bO,

� �%���ب،���� ا�]�K-5م، ص1981ا�.  
�QT Dل �a�[�ه وظ�اھ�ه، ا�-K�ر ا�Cّ��S، ص -7 
ّ�QPّ�ف ا�Kّاوي،  -�=، ا���-N :. 32ا����ھ��S ��  و
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8- �@V DS =WP �-ّO� �Sّي، أ��Cّ283هللا (ت ا�� ،�ّ�-%��S �-ّO���V =Pن ا��Cّد، دار ا���e ا� :��bO, ،ّي��Cّا�� ��CI, ،(ھـ

  .16ھـ، ص��S1 ،1423وت، ط
�، ا�b�ھ�ة،  -9ّ�G�Kّا� ��، ا�-��@ّ�G�Kّا� �S�^ّا�� ،�-ّO�  .136م، ص2000إ�Sاھ��، �^�ي 

��KZر (ت -10 DS D�COا� l�#� �Sج، أQO309ا�F��أT@�ر ا�QّOج و)��ب ا�Bّ�اD�P، و�N AgاF�x:  ھـ)، د[�ان ا�QOج و
�، ��Sوت، طّ�-%�
 DS ، و118م، ص2002، 1�S �-ّO���V =Pن ا��Cّد، دار ا���e ا�ّ%V DCOا� �Sي، أ�]�^Wا���: ا�


، ا�b�ھ�ة، EV465-�ن (تS��
 �x�، دار ا��ّ�اث ا���P�ّاھ�� ا��Sإ :F� و�ّ�م FbّbN ،ب�^O-ا� �X( ،(180م، ص1974ھـ.  
�Oّ-� (ت -11 ��S �Sذي، أ�SQ380ا���: ا�� 
�O-�د، وطV F@� ا�@�� ��%Oا� �@V :��bO, ،ّ�فKّأھ= ا�� eھo-� ّ�ف�ھـ)، ا��ّ


، ا�b�ھ�ة، @%Oا� vC�V ��@B�  .59م، ص�P1961ور، 
  .181ا�W^�[�ي، )�X ا�-O^�ب، ا�-K�ر ا�Cّ��S، ص -12

 ا�ّ�[D (ت -13�O� ،
S�V DSح د[�ان ,� -638ا�x ،(ھـ ،�G���ن ا��xاق، اV :FS vZ�V@� ا�D-N�ّ ا�-IBK�وّي، دار ا�-

  .25، 24م، ص��S1 ،2005وت، ط
�� (ت -14�N �Sأ ،
��دة، ا�b�ھ�ة، 505ا�#+ا�Cّا� ��@B�
 ا��Kّّ�ف، اZ�V�ء: �Oّ-� أ��D ا���دي، G ����Kّا�� �RQT ،(ھـ

  .14، 13، دت، ص4ط
�O-�د، و�O-�د DS 465ن (تا���Xbي، أ�S ا�b�V �P@� ا���[� DS ھ�از -15 ��%Oا� �@V :��bO, ،�ّ]��Xbا� ���P�ّھـ)، ا�
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PQا���:   
 ��ت ا���9�8، ��;< ��� 

 A@��" ا�?<
 ا�=�;< �9B�C� ي?�MA�ف ھJه ا�?ر�" ا�= �H" إ�F !#�>" ا��ور ا���
 
N�
 ط�ل !@;��� MUV�ه ا�#��� ا��?م !� أز!�ت وCA?ث ! �W?XY "V?��رز >
 ا�#��C" ا�����C�9B� !� دور !�M و

9�ه اA ن�B�[� "��\]>\ت ا��^?CB9" ا���� ً�� أ$=� أ�dC دول ا�#��� إ�F دق  ���?س ا�a&� ا� ��ة $��#�! ،";�=�
�ت B'e�ا� f^ ��aB�� gوذ� ،�M�C> ظ�j ا�=�;" وا� "V��N Fإ� ��kدا F#BA 
M< ،"�;�=ت ا�\�U�ه ا�Jوا�8 ھ �! � C�

�$�، وا�B�ت؛ ا��B'e�ه ا�Jھ ���
 A#�=� �ا� �?!�" وا�����" ��@��" ا�?<
 ا�=�;
 و!?ا$M" ا���U\ت ا�=�;�"، و!� 
�ت >
 أ�dC ا���9�#�ت ا�'\!�".>�9�ھ�ت �m>�اد وا�9�Anھ�� وا�j�ء ا���ز �=@��!���?V" وإ<\!�" �A "C�'و  

 ��� 

 A@��" ا�?<
 ا�=�;< �9B�ا� pVدeV أن ���V يJاز ا��ور؛ ا����g�J '@�&�ق >
 ھJه ا�?ر�" ا�= �H" إ�F إ
\�U! "M$ا�=�;" و!?ا "V��N8، و��9�ت ا��;< .�MA  

��	�IRت ا�����T9�؛ا��ور؛ : ا�B�"؛ ا���ا��@ .
  ا�?<
 ا�=�;

  
Abstract:  

This research paper aims to know the educational role of the mosque in developing 
environmental awareness among the groups of society, because of the mosque’s important and 
prominent role in the educational process, especially what the world is witnessing today in 
terms of crises and environmental pollution that have affected all walks of life as a result of 
human irrational behavior towards the environment, forcing most countries The world has 
sounded the alarm to reduce the reality of these environmental problems, as it always seeks to 
protect and preserve the environment, by harnessing all governmental and civil institutions to 
develop environmental awareness and confront environmental problems, and among these 
institutions; Mosques, which are considered an educational and media tool par excellence for 
building concepts and attitudes for individuals and groups in most Islamic societies. 

Therefore, in this research paper, we will discuss the role; What the mosque can do in 
developing environmental awareness among the groups of society, protecting the environment 
and confronting its problems. 
 Key words: The role; the mosque; Development; Environmental awareness. 
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 :��ّN�  
 "�����ت وا�W#�ة ا�� �C" وا�#V?�B�ا� %C�a! FC> �����ھ���م � F� V �M�?CAأ !?�?ع ا�=�;" و��
� آ��ر M� 
�^f ا��C?ث ا�=�;U! ر أن��ن ھJا ا�#FC> ،�X ا<�=Bإ� p$ا?A 

 ط�C#" ا��#�\ت ا��< �=Wإذ أ

�ن، >��#�Bا�� " Wو "!\' FC> "�=C' �! ط��^f ا�=�;�" ���9" ����ر'" أ��U�ا� �! �V�#C� ";�=ض ا�
 "!��رس �� ا�=�;" �Nق ا�[��A 
�ت ا�CB=�" ا���^?CBه ا�Jھ� ھ��ن، و!� !�Bا�� f=� �! 
=CBك ا�?CBا�

 
Nب ا�@?ا��� 
�ء، ا��C?ث ا�=�;��Mه، ا���  ^f ذ�A �! �V�V g�ھ?ر ا�=�;". ا�9����"،إھ�ار ا���
��=#��ة <� !�Bح وA�ا<��ت ھJه ا���U\ت ا�=�;�"، >[� ��أت >
 و�#f ا���9�# �B�� "�!\'ت ا�

� ��ن دول ا�#���، ^�% n وھ
 A�gC د'�?را M��� ";�=���و�8 ا�=�ا!� وا����ت وا� C?ل ا����@" �M@C?ض 
��U�?��" وا� ����V يJا� ،
�م، وھ? ا���V ا�'\!�Nإ ��Vأ �� !�=?ط� و! ������� ر#V�UAوا�و ��#� 
< "��


 ا�#[�ي وا���دي <�]Hا� �MV�#=�� ا�=�;" V��ن !�9�#�ت وأ>�اد، >[� <��� ا�'\م ��Bا�� �V��� "9��#!
�>" ا�=�;�" >
 ا�'\م وھ? ا���V ا�?�N� ا�Jي ا��jد �JMا ا�&�ح ]Hا� �U� �!���� �k�وا�V �VJC#�ان أھ� د<


 ��N �9� أن ا���ب �� ر^� >
 و�8 ا< 8kدي >[� .ا��ا�  � C?ل ا����@" <FC ا�9��d ا��
 
���� A&=�� ھJا ا�=���!� ا��M�\Y �! ���V 
�<�"، ا����$nت ا�B'e�أھ� ا� �Nأ �=�#V  �9B�وا�
���"، وذ�Y �! g\ل ا��ور ا��=�� ا�Jي ���" رV�^ م\'[� ��N?�9� ا��ا� �#V p��
 وا���دي، <�]Hا� pV�#=�

��� ا�'\!
، !� �A'�� ا�#[��ة ا�'\!�" و�V?�A ا��jد ا���CB ا��e!�  أداه#C� "�aVر�
 ^f ا� [d ا��<
� ا�=�;�" �=#��ة <� !?ا��8 ا�[�آن V���p9M@! FC> ��B، و���B ا�[�� �ا�B?ي، وC� ��=&A�'�?ر ا�Jي أ!��

 �V��� "9��#! 
�� أن �V?ن �C�9B� ا��ور ا��=�� > \< p�C>و ،"@Bا�وا� �U� ل\Y �! �
 ا�=�;"، ا�&\�>?
.�$�B�ى رواد ا��� pa�'�Aو 
  ا�=�;

p�ھ��j!ا�= � و �W��ول ا��= � ا�ول <@@�V ،�N�
 > ،��V�� ا�= � �\ث !=��H= � ا��ول وا��@��
 pVدeV أن ���V يJول ا��ور ا��@��< ���H= � ا��ا� ��ن وا�=�;" >
 ا��@�M ا�'\!
، أ!Bا�� ���ا�#\�" 


 A@��" ا�?<
 ا�=�;
ا< �9B��.  
Zھ���Rا��![\ ا_ول: "#�^* ا�![\ و�  

  ���aع ا�را-�: -1
 ��V �M�\Y �! 
�<�" ا����$nا�[�� ا �V?�A 
�<�" دوراً ^=��اً >��$nت ا�B'e�C� #�وف أن�ا� �!

��] A ��V �M�\Y �!د و�jوا� "<�]Hا� ���
 d#CA دور ا�?'� M< ،د�jى ا��� ���ا�� "��@A ا� 
�@��" ا�=�;�" >
 َ�^?C' gCBV أن p@��A 

 ا�#�V� !� ا�[�� ا��@=A 
�<� ا��jد >BAت و�B'e�ه ا�Jھ� ھ�BAاد، و�<��j?س ا
 Fإ� "$�N دون pA�<�XAو pBj� �=�V 8 أن�&�BV يJى ا�?�B�ا� Fإ� fXV F�N pBj� ء�]CA �! p�< َ��?��!

�ت <FC ��س ا�B'e�دور ا� �X�]V nو ،
�ر$Y p�$?A اد إزاء�<���V f#�اه إ�C' p�$?A F?ك ا ،�]< ��]
 
�ل >#�A "�C@��" ا�?<N "Vأ FC>و ،���"، و�CY ا���nام � ?ھ�9Vت ا���^?CBس ا��� FC> f�#�< ";�=ا�

 ا�?ا�8 < "�>���$nت ا�B'e�ا� f^ f�U�� �#BAا f��ت دون ا��Yى، B'e�ا� �#� FC> ًا��N �B��

.
  ا���9�#
�ن �p دوره >
 ا�#��C" ا����?V" <=� وا��9B� أN� أھ� ^ ،

 ا���9�8 ا�'\!< "V?��ت ا���B'e�ا�

 
@V�ا� 
>?C� ��kو!�^�ا دا "<�#�C� �=XY را�X! p�?^ �! �9B�" ا���أھ �H=@A?ا��"، و��ر ا�?X#ا�
�V�ر ا�?!� ���?Aح و�� �! p�� A[?م ���ع <��V !� ا�@�س &� 
< �$�B�ا� ��eAو ،
�\Y� وا���
 ا
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 �M���>" أ�����<�" وا������ ا��=�� ��?$�p ا�>�اد و�M@�]CA أھ��" ا�=�;" ��$nوا "�]Caا�[�� ا� "��@Aوا�#[��ة و

 ���MV، و!� f]@V �M�\Y إ�F ا���9�8.���> 
;��  N ��] Aاد و�<m� 
<�]Hى ا�?�B�ر>8 ا� f$أ �!  

،�]< "�@V�ر ا�?!�8 !9�n و<�X�aV �#V �C< p�C دور ا��FC> �9B ا��$ 
ت �C> FC> f?م ��F و>
�ظ <FC ا�=�;" j " ا���ھ�� %V�#م ا���M��� ا�=�;�" V ��N[?م V�� ا�[�M@��� <�ة، و!� V��� ���#Vة و�ا� �

�ت;jا� %C�a! Fإ� "V?>?ا�� "���ل ا��'XVل  وإ\Y �! "�>���$nا �kا�Uوا�"��@A و ،
��س ا�?<
 ا�=�;
�ت ا�=�;�" ا����\Y��$� !9C� "N?�j��� 8�� $�C" !� اB�اب ا�?��، ��N أن أM�����nام �
 A�<? ا�9��8 

  V�V� ا��#�C أو ا�#=�دة.
 "B'e�ه ا�JM� �� ا�=�;" ور>�B! 8?ى ا�?<
 ا�=�;
  -ا��9B� -و���اً ��V��]�!� أھ��" >
 اnھ���م 

"�9�ھ�ت وا�[�� ا����?Anك وا?CBا� ��V�#! �M@�]CAاد، و�<��� !� Y\ل ،<@� ا �Mj�]HAس و�� إر��د ا�@�;
��"��A F�N?ن ���MV ���ة �9Vه ا�=�;". إ�9Aو>�دي !��ن ا 
�ري >#�ل و���� $�#�N ك?C'و  

 
�ن ا��ور ا�?ا�#�� 
< fH��A ،�Mk\9�'ا Fه ا��را'" إ�Jھ F#BA 
و!�� '=� >¡ن ا������" ا��

 ا�Jي V��� أن eVدpV ا��9B� وا� [�[
< "��@A � 
�ت ا���9�8، و!?ا$M" ا���U\ت ا�=�;�" ا�?<
 ا�=�;;< ��

�ن أھ� ا��X?را�=A "و���ت ا�#��C" وا��
 !� �و! N��]�ت وا� �M�� 

 A@��" ا�?<< �9B�دور ا� f#jA أن
.8��9���� 
  ا�=�;

�ؤnت ا�����":  :$&�ؤcت ا�را-� -2Bح ا��را'" ا��اھ@" ا���&A  
-  �9B�ا� pVدeV أن ���V يJھ? ا��ور ا� �
 ا���9�8؟!< 
�ظ <FC ا�=�;" وA@��" ا�?<
 ا�=�;j ا� 
<  
-  �! 
� ھ
 ا� C?ل ا��[��N" ا��!f�#jA �M��� 8؟��9���� 

 A@��" ا�?<
 ا�=�;< �9B�دور ا�  
  أھاف ا�را-�: -3

 
�=V يJا� ��دة ���ذا V[?م ا�=��N ھJه ا��را'"، و!> p@! �MjV ھ�ف أو ��ض 
�C> �N�� f��
  ا��را'" ا��اھ@" MA�ف إ�F: ا�?W?ل إ��p. و


 ا���9�8.  -< 
�ظ <FC ا�=�;" وA [�� ا�?<
 ا�=�;j ا� 
< �9B�ا� pVدeV أن ���V يJا��ور ا� ���?A  
-  

 A@��" ا�?<
 ا�=�;< �9B�دور ا� f#jA أن �M��� �! 
�ت <��C" وا��N��]!رات و?XA 8و�" و�� !

.8��9����  
  أھ��� ا�![\: -4
-  FC9�A "��?<"  ا�= �أھ�دي !9eV ،ً��>��ً ا$�����@A pjW?� �9B�را'" ا��� ��MA "و�� ! �#V p�?^ �!


 وn?Wً إ�F ا���9�8 ا��=��.>���$nد وا�<�اد ا�j���  !� ا�دوار ذات ا�#\�" ا��=���ة 
� ا���دي وا -MV�#=��ن ا�[��" ا��=��ة �=A 
� أن �U�B% أھ��" ھJه ا��را'" >@@��V ى�Yأ "M$ �!ي �و?@#�

�W" وأن Y ،";�=Cول��@�A "'ا��را  
9�FC> n در$" ^=��ة !� ا�ھ��"، أn وھ? !?�?ع ا�?<
 ا�=�;!
.�M����Wا�=�;" و "V��ن � �Bا�� �  ا�Jي V#� !� أھ� ا�#@��W ا��
 Ja�Vھ

�W" !� ا� -Yو ،"�>���$nة ا�
 !C�a% $?ا�d ا� �< �9B�دور ا� ��^�A 
< g�J^ � =" ا���أھ �M�A@ "�N�
 g'��A ��] A 
� دور وا�#��س >M� ،"�>��$� !� أدوار ووظ�k% ا$��B�ا� 
ا�=�;�" ��� eVدpV ا�[�k�?ن >
 �V�ا� ����#A �U� Fإ� ��kن دا?#BV �M��
 ا���9�8، < "�M! "�>��?�MjW >;" ا$�� p&�ا���9�8 و�Aا

�ت ا�'\!
 و!=�دpk، و!� V&�8 أن p]] V ا��A �! �V?ازن وا'�[�ار واط�?�! "<�^ ����ن وا��!�ج @;�
   .وأط��ف أ>�اد ا���9�8
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-  pVدeV أن ���V يJاز ا��ور ا��=�� ا����و�" إ ! 
< fH��A ،"'ه ا��راJM� "����إ��>" إ�F ذ�g ھ@�ك أھ��" 
 
< 
����^�� <FC ا���fY ا�'\!� gوذ� ،
�V" ا�=�;"، <FC ��ار �A'�� ا�?<
 ا�=�;�N 
< �9B�ا�

��� ا�&�ح  !#��9" !?�?ع p���رخ وا�?�?ف <FC أ'=Xا� ���ا�=�;"، و!� $M" أ�Yى ! �و�" ��BjA ا��@

 ا�Jي ��H�ا� �M@�ر�� ا� �CB�د ا��jط�ف ا� �! �M� !�ة��ت ا��� ا�=�;"، وا����ر'V�ا�'\!
 ا�����ز �[�

.p#=�V  
  �#gG ا�را-�: -5

 ���V 
�ت وا� [��k ا��!?C#�C� 
jW?ا� �M@�ا� FC> ���#A ،"V��� "'ا��را'" ا��اھ@" درا �#A
�'�" وذ�Y �! g\ل درا'" ا���ھ�ة ^�� ھ
 !?$?دة >
 ا�?ا�8 '��ه اV�� �a�!" ھ�ف ا�= � و��Mjظ�?A

Bا�� FC> "��� ��#�>" ا�#\�" ��� !����ات ا���ھ�ة وا��?fW إ�F ا�$MXk�XY ���?Aت اوnؤ� "Nو�&��
  �C�را'". 

  ��Rھ�h ا�را-�: -6
  ��GRم ا�ور: 1.6

-  :�k�f�#وا� f#jا� �^" أي ا�" p����V")1(pC#j#�ف ا��ور  ©aUم ا�?]V �! F@#�� ،،  �9#! dBNو
)Woutburg)و (Bloch) "�@�A\رة ا��
: !� $M" ور�" Rotulas) >¡ن ^C�" ا��ور !�U[" !� ا�#=@#A 
) ا��

م ��أ  A "V?&!11�f !��?ب و!� $M" أ�Yى !� d9V أن �M��BVه !��N�B! fH"، وا���اء !� ا�[�ن 
"@M! أو "�>�  .)2(ا'�#��ل !Mj?م ا��ور ��#@F وظ�j" ا$��

- :�	lm^ا  "�XaUا� ©k�Xa?<" !� ا��9! p� �=A�A 
>�V#�ف !�^?ر ا��ور ���p "و�8 ا$��
�ل و!9�?<" !� #<�
 !�?ن !� !9�?<" !� ا>���$nا f>�jط، وھ? !� !@�?ر ا���U@وب ا���

"
>��<f ا$��jA %�?! 
< ©aUا� �MVدeV ،"=B���3(ا�(.  
�ط ا�CB?^�" ا��
 Ja�Vھ� ا��jد أو ا�9��<" أو  ���� V#�ف <&� ا��ور ���p "!9�?<" !� ا�@��


 ! �د">�9�ه !?�% !�، و>
 إط�ر ��B ا$��A "��@�4(ا�(،  
>���$nا ���@���� �=A�V ن ا��ور¡< 
������و
."@�#! %k�� ا�>�اد وظM�< رس��V "�>�  '?اء ^�ن !�ر'" أو !9B� أو $�#�" أو أB'e! "V" ا$��

� و�V g�J��� أن �#�ف M� 8C&�A 
�م وا��eBو���ت ا��M�?<" ا��9!" pأ� FC> ��kا��ور إ$�ا
���) "jC�a�ا� "�>���$nا ";U@ت ا���B'e!  "��@A 
< �! "C�U! 9�) إزاء !?�% أوB�ا� "B'e! gذ� 
<

�ت ا��[=?�" >
 ا���9�8 �^?CBوا� ��]���� p!�]A ھJه ا��m� "B'e>�اد !� Y\ل �AوV�ھ� ��ا�?<
 ا�=�;
 و
."�M#��9! 
�ھ��� >B!و ��C>�
 XV= ?ا أ<��ء >��  

2.6 :�<�"، n'�� ا��&���$nة ا�
 ا� �< ��M! 9� دوارB�C� إن �! �=�#V ?M< ،���
 ا�?�� ا� < �
 ��] �� pإ�� p�< 8��9�ج ا��� V و�� 
< ،"�>��ط�ت ا$��Uت و��!�Y �V�]�� ��MA 
�ت ا��V@�" ا��B'e�أھ� ا�

�>�اد ا���9�8 "�^?CBوا� "V��jإ$�اء ا������ات ا� 
�'�p، و�V?ن �p أ�� ^=�� >�Aو p@!��A.  

و< �9B�ا� �kا�� #�� �9' "�C^ �! ذ?Y�!�9' �]< ذل �! f^8، و�Yذل و F@)5( �'ا �C&V �و� ،

 p�< م�]A ��ع ا�@�س >�p ���دW "V\ة ا�9�#"، ^���$n 8!�ا��FC> �9B ا����ن ا��#� �CXC?ات، وBV�F ا�9
 �N\&W8 ا!�9���م ا���V وا�J^� وا��\وة وا��?ا<¬ ">�Nأ �C#Aو  �aات ا�?CX����k ا�#=�دات ا��Yى ^'

� !� ا���9N �=^ن أ�^ �M�#��!8 ا�a&=" و$ F�BV#") و�(ا�9 "#!�M< �9B? ا�Jي eAدى >�p ا�X\ة ا�9
  .)6("ا�<��BV�F ا�9�!8 ا��=�� أو 
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 "�>����9B� ھ? !B'e" ا$��<" "�>���$nا ";U@ت ا���B'e! �N�^ 
و�� ذ^�ه ا��^�?ر !�اد ز<��
 ��]��<�" !� Y\ل ا��@U;" ا��@�=&" ��$nة ا�� C� ا�@ء fھ��A ف�M� �CB�8 ا���9�ا� �M;U@Vما\'� 

"pkد�  .)7(و!=

��
 ا��kا�$�ا %V�#ا�� "���W ���V �=' ��!:  ،�MA\W ن?�CB�ا� p�< ��]V يJن ا��ا��9B� ھ? ا���

 
�<�" ا��Yى >��$nت ا�B'e�8 ا�! ،p]A�> FC> 8]A 
�ل وا�?ا$=�ت ا���>��#� ا "Vد���� V[?م �^
�<�" أو إر��دات أو A�اول أ!?ر �MA أو��ع ��$nت ا\�U�ا� �#� fN أو "V?��ت ا���M�$?���ا���9�8، ^

 ���� ا�=�;�"). ا��CB��� وا���9�8 (V�
 ذ�g ا�[�<  
3.6 :���#Iء  ا���C#ا� ����دا N ���أدى  � !��وا��AV��j#� ا��@��" !� ��� ا��?ا��8 ا��
 أ��رت $�n و�[

 �#��'�� �[��" ا��@��"، وV��� أن �[�م jA ء�� إ<&M�\Y �! و�?ا�N "V��< رات?XA �V�]A Fإ� �M�
  ا��#�رJM� %Vا ا��Mj?م.

-  ���#Iا� :�k� 
@#Aل أي زاد، و��دة، ^�ن �[?ل ��� ا��Vا�� 
@#Aد�وا��>8، ^�ن �[?ل: ��� ا� ��V  ا�'@
pإ�� p#<8(<� >\ن إذا أ'@�ه ور(.  

 - :�	lm^ا  ��&aA �! 8=@A رة?C=�!و "���!�@Vل د? A "�C�>ن�Bا�� \Y %����V "Vإراد "�C�> 
� وھM�
� ا��'��" >
 '=��j� ��] A fة �?<�" >
 f]N !� ا� [?لMA�B'e!و p8 دو��! ،�! 8��9!)9(.  

- ��=B� ��Xز!� ! �د و� 
�دة '�V#" و�Aا^��" >Vز ��] A Fد>" إ��  .)10(ھ
 <��C" ھ
-  %V�#A 
�ء >$ ��N 
ة>]Iا�� h�_م  ھ� � ا��ت #�1956�C�#ا�" �Mد  أ�?M$ ��N?A �M� ���V 
ا��

 �MA�>�B!و "�C �ت ا��
 ا���9�#< "�<�]Hوا� "�>���$nوا "Vد�X��nال ا?N�ا��?اط@�� وا� �?!" ا�� ��B ا
���FX ��ر  �M!�]A 
�ھ�" >B�وا� "!��ة ا�N 
�ج >!��nا FC>"ع�&�B!.  

- ��^  �M�<�>� �!�� ا������� ���Jا�� �� "ا��@��" ا��
 A?ا$p اM���>�اد ا� ���"، دون ا��[�ص !� ��رة 
�MA�$���Nا "M$ا?! FC> "C=]�ل ا���$�   .)11("ا

    "!�9��d !� $?ا�d ا� ��ة ا�#� �B� f^ 
�م �@B" أ�?اع أو أ���أن ا��@ Fإ� �و9A�ر ا���رة ھ@
 g�J� 
M< ،..و "�<�]Hا� ،"�'��Bا� "Vد�X��n" ا��وا��@ ،"�>���$n" ا��اد >@9� ا��@�<m�A�Vد� M�B�ف ^f ا���

�ت �#�ا $�V�ا ��C@��" أn وھ? �@�#=B8 ا�C&! J@!ا و�Ye! ز�����@��"  "ا�I#��� ا�!� ��"و�� �أو !� V#�ف 
 "]&@! f^ 
�^f ! �دة >U�� ل ! �دة?CN FC> �^�V "��@ا�� 
� "أ'C?ب >Mأ� FC> ف�#A 
ا��V?�?$�" وا��

�]Hا�=�;�" وا� dة ا�9?ا���ت ا� ���" وا�=#��ة ا���ى"إ�V?�?$�" !8 !�ا<$���Nnا d��$ F12(>�"، إ�(.   
: "ا��@��"" ھ
 >#f ھ�دف و!�s, F#BV �&aغ $�*($p�J ���#I�� q�Y �!\ل !� '=� V��� أن 

��"إ�F إN�اث V�#A\ت و����Aات �9Vإ  ��< 
< "�>���$nا ";U@ت ا���B'e! ط�ف �! 

 ا�?<
 ا�=�;<
�ء !� أ$�CY f ا���=" ��@���ج اMل ا��\Y �! �M�C> "�<�� وا�� M�V��N FC> f�#ا�=�;"، وا� dN 
< �MV

�ل".#<��ت وا�^?CB?<" !� ا��9!  

 ا�?<
 وا�=�;"،  ��GRم ا��"� ا�!� �: 4.6 !?Mj! �!د fW�N ?ھ 
� !� �@���وإن ا�?<
 ا�=�;

�ه ا'��#�ب !#@�N\&Wوا "�� 
�ول !#@F ا�?<@A �@�  .9V�ر 

 و<�ء، وو<F ا�دراك"ا��Mj و'\!"  ��t#�ه ا���kي ا��"� -< p#�$ أي �
ء p�#V و<�Uا� F>ل و�]V ،

FC> p^وأدر p�M<و p�jN أي �V� ا� "p�]�]N)13(.  
��دراك ا�#��� !� $��d ا��jد أو ا�9��<"،  ط!u#���� �N اlm^c	� وا��"� -� �B�V ��>�� ا$��^?C' �#V


��� !� ا�CB?ك  إ�F ا�دراكو�A$�" ھJا C#j14(ا�(.   
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�A�V@?ع  ���9" �;
ا�?<
 ا�= ��#�V% ا�=�A��HN#�دت ! �وnت  �[� ا��"� ا�!� �: -=Aو A �N�� f^ ©Xa
9�ھ�ت وا�راء وا��X?راتAnد ا�#A 
������
Vو'@ �ول >���  وC :ت�jV�#ه ا��Jا��#�ض �=#� !� ھ   

�pA، وA�V=�  :ا��"� ا�!� � "���ء ا�#vR (�*ف!?C#! ن�Bا�� �M� ��@V 
�ت ا���C�#ا� gCA p���"
"p� �� V يJا� ����ت ذات !#@F <� ا�#!?C#! FC> ل?X ا� 
�ن >Bره ا���]�)15(.    

���ا وھ? أ'�س  ���h ا����م اp<�#V:��"��I�c و=! ��p إدرا^ �� V ����p إدراك ا���ء �JاpA و!"
"p<�#! f^)16(.   

���> p��C" !�دو$" UA�f ^\ً !� ا�دراك ا��jدي وا���9�#
  ا��I�cع:و(�*%Z "���ء ھwا "
�ن"Bت ا���V�� ��] �� �� وا�#��V?&A FC> fھM#! V�� وا��#M�V��Nا�=�;" و FC> "�<��ھ��" ا�� )17(.   

� و^��j"  ا��"� ا�!� �وV#�ف M@> "9A����C�U" ا�=�;�" وا���ار ا�@��ط" ا��?اط@�� Nإ p���" ً��Vأ
 
���C?ث وا���ار ا�$C" ا��� �M���W9" إ��� �M� ث� A 
���ار ا�#�$C" ا�����، و��X=A ا�@�س M�M$ا?!

""CV?ات ط��< �#� nإ �M�A n)18( .  
�����J p "*ف  �Vو��� ��MV يJم ا�?Mj�ا�" gادذ��<��رف ا�=�;�"  ا#����"�'�'��رات  اM�وا�

 �'�N��،  واM�< ن?U�#V 
�ل !8 ��;��M ا��#jج ا��!��nا �! �M@��A �� � ،"�9�ھ�ت ا�=�;�" ا����?Anوا
�ظ <FC ا�=�;" !� ا$f ا� ��ة ا� ���ة j ا� ���A 

 إط�ر  A��MC ا��eBو��" ا�=�;�" ا��@U?دة ا��<

""�C=]�B�19(وا�(.  
���p إدراك ا��jد ��وره >
  �ا��"� ا�!� و!� زاوV" ا���^�� <FC دور ا��jد >
 ا�=�;" V#�ف "

!?ا$M" ا�=�;" و��ورة �BN ا'��\ل ا��?ارد ا�&=�#�" >
 ا�=�;"، !8 إدراك ا���U\ت ا�=�;�" وا���اح 
���d ��?ا$M" ھJه ا���U\ت'�  .)20( ا�ـdB ا

      �X]V ��ء ا��I"�� ا�!� ��أو  It#��� ا�[v ا�!� �^�@� "�C�>" ،ھ���j!ت، و�9�ھAا "��@Aو، و��� 
� وA [�� �ـ?ع !ـ� M�C> "�<��V" ا�=�;"، وا�� �N FC> ���9Vإ  �#@V ����ت ��;�" ��ى ا�>�اد �^?C'و


  .)21(ا�#\��ت ا���?از�" ا��
 A [� ا�!�ن ا�=�;
�ت Y\ل !� �^?Cو$ـ?د 'ـ FـC> �� أن ا�?<
 ا�=�;
 V[?م أ'�'ـ@� ���V "]��Bت ا��jV�#ه ا��Jھ

9�ه اA "ت !�?از��9�ھAوا :����V ?وھ ";�=�  
  �?ع !� ا�دراك وا��Mj �&=�#" ا���U\ت.  -
�ر^" ��?ا$M" ھJه ا���U\ت -U�وا� "���9Vع !� ا�?�  

 ���V p@!و q)*�$ � �!ا� �ا��"��xإ�*ا p��� " p'�BNن وإ�Bت ا�=�;�" ا�\ز!" <@� ا���!?C#�ا>� ا�?A
���eBو��" � ? ا�=�;"�، �V��N FC> ���9Vإ  �#@V ���M�  �M�C> "�<�
 !� >�اغ، �nVV f  وھJاوا�� A� �! ��

 �9B�ة وا��'��<�" ��jCد >
 ا��$nا ";U@ل ا��\Y<��<�" ا��Yى ".... و^��$nت ا�B'e�ا�" .  
��l-
  ا��![\ ا�|�,�: ا��z�t �{l ا
,&�ن وا�!� � %� ا��#gG ا

�ج ا�!� ��C&�ق �=� V ";�=ن وا��Bا�� ���� !Mj?م ��?��� ا�#\�" M@!و �M��>ھ�� و�j�ا� �#
 ";�=C� "�!\'ا� "#V�Uا� "V��N 
< fH��V �M! �X@> Fا��&�ق إ� �� ،
�C#ح ا�\&Wnوا "�Cا� 
ا�=�;" >

:
��
 ا��@�M ا�'\!
، وذ�FC> g ا�@ ? ا��< ";�=����ن Bل <\�" ا��?N "Vا��ؤ ���?A ا��Yوأ  
  ��GRم ا�!� �: -1

�ء أي ر$8: «ا��*��tا�!� � %� ا��A �k#�ف � 
��� !� ا�J9ر �?أ ا�Jي أp@! JY ا�f#j ا��M���« 
�^eVن ا�#�ب  و�B� p�9#! 

 V=?ء أي ر$8«ا�� !@�?ر >@#V ء
Uا� Fء إ���«)22(.  
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  p�< �#V يJا� 
�ء ا��CB��� إ�F أن ^C�" ا�=�;" إ��رة إ�F ا�?'� ا�&=�#
 أو ا���9ا>�C> ر�و�� أ�
�ن.Bا�� gذ� 
< ��� 
� وUA�f  ا����k ا� M�� أو V[��?ن M�< ن?@�BV �VJا� �U=ا� g;أو� ً���=�;" !�ا$��و�Vاد 

�9���ت، اA��� �?ا��ت، ا�@=^ �M�< �#A 
�ت ا���?Ca�ا� "<�  .)23(ر، ا����ه^
-  �M�< ��eVو �M� fX�V �� V��� ا�[?ل ��ن: ا�=�;" >
 ا���C&X ا�'\!
 ھ
 ا�رض و!�^

� "ا�?'� ا�Jي Mف أ��#A ��N ،?9ا�=� وا�= � وا� f�UA 
�ن إ���N F، وھBا�� "!��رھ� !@�ل إ�=�>��

 ا� ��ة N�@! "<�^ 
��Wه >@> ��H�BVو p#! f>�j�Vن و�Bا�� p�< �#V"p�< ًا��e!و p�  . )24(!����اً 

  �! pA��N ت�!?]! FC> p@! fX V يJن ا��B�[� 8'ر ا�?ا�� "ا�طM���وھ@�ك !� <�ف ا�=�;" 
�ء و!�وى و<\ج"B^اء وJ�)25( ��eV ��N ،"�;�=ا� f^�U�ا� �&Yره أ�=�>�����C?ث �، وارF@#! �=A ا�=�;" 

�!f ا��#A ء?B� "9��� fW�
 ا< �U@Vن و�Bا�� FC>.";�=ن !8 ا��B  
2-  :���l-
  	��(� ا�!� � %� ا�{*(�� ا

 ��N ،"]N\��ل ا���$m� اث��! �Mأ� �C&@! �! ًا��=^ ً�!���=�;" اھ����[� اھ��� ا�V�U#" ا�'\!�" 
 "]V�&� ";�=��� "�\> �@]Aو �=�A 
�ت ا� ��ة، وأر'F ا�'\م ا�[?ا<� وا�'  ا��!?]! f^ �M�< أودع هللا

?XA "V?' �� و<@��WھMA�9�ه ا�=�;" و!�?�A pA�#V�UAا�'\م و %�?! .��<�ھ� <FC أداء دورھBAن ا�=�;" و
 FC> � Vد أو ��ر و�B< 8 أي@�Vا�=�;" و FC> "�<�
 d$?V ا�� ��9Vر!?�% إ�  وا��@��". ا�<�

��=�;"، وأ��ر إ�F ا��?ا� "�\> �M� 
� ا��V�� ��j ا�'\م ا�@�� إ�F ا�#�V� !� ا�[��^��  f!�#A 
<
�ن !8 Bا�=�;"،ا��  "�<�� وا�� M�V��N "�����N أو�َْ� ا�V�U#" ا�'\!�" ا�=�;" �?ا<� و�?ا�� وا� " 

�م ا�\ز!" ��@8 اn<��اء �N��ر!" واXا�[?ا<� ا� g�J� �#وو� ،�M�� !� � ?ق أي ��ر أو أذى M�C>
�j�'nوا �M� f!��ع ا��j��n؛ �� [�� ا�M��س B�أو ا� �M�C>.�  دة !� !?اردھ

�V" ا�=�;" >
 ا�V�U#" ا�'\!�" <FC أ'�س <[�ي�N م >��ة?]A26( و( F��#Aو p��، >[� ر�� هللا '= 
�� و��� ا��Yة، و$#f ا�H?اب اMN\Wوإ ��  �Yوي��� ا����M@!و ،���Xا����?ي ا� f�#ات ا���ة !� ����

 ��� ���ً >�W p\ح ا�=\د ور�� رب ا�#=�د، �fXN f ا��V�=#A ً\�> gو<�َّ ذ� �M�V��ظ <FC ا�=�;" ور<j ا�
 .F��#A ·���ن �Vوا� �M�V��Nا�=�;" و FC> ظ�j ا�  

9B@A "�'�� �M�&#A ";�=��� "�Mا�� "V��ز �p ا�#[��و!�� FjaV n أنَّ ھJه ا�#@��A �! 8! f!���Aة � و
 ���Xا� f�#ه ا��9A p^?C' �'ر 
�ل، >#jا� 
��9Vا� �� أ��ھM� "����Vت إ�@ U��ن Bا�� �Vو�A �! ،"�!\'ا�
 "<��@��^ ،" � Xت ا�=�;�" ا��
 إط�ر ا�V�U#"، ا��
 FC> � A ا����ر'< 
��ا>p@V?�A �! 8 ا�?$�ا�

�ل ا��
 A#�=� !� ��وب ا��[�ب وd@9A ا�'�اف وا��=�VJ، وإ!�ط" �>�ا�ذى <� ا�&��V، و���ھ� !� ا
�ن�Vا� d#� ��� ��رھ=�>��� ا�$� وا�H?اب MC>�< � �BVو ،pA��ء !�������F وا#A هللا F27(إ�(.  

�V" ا�=�;" <FC !=�أ ا��N "���  '��A ��^ �MAر��ن �#�Bا�� �CY F��#A رض، وأنَّ هللا�'�a\ف >
 ا
�M�����س وا��رع وا�=@�ء وا�W\ح  وا�[��م � ��A �� و<��رة ا�رض إ��MA��?�! �k�' FC>و �M�C> ظ�j وا�

�ن !�9د B������?ن >��ن Bا�� "�\> "����د وإY\ل، >��#[��ة ا�'\!�" N�َّدت B<إ f^ �> �#=ء، وا���Nوا�
#� ��رھ=�>��
 ا�رض، وھJه ا��C�BA "<\aم ا��#�!f !8 ا�=�;" < "j�CYB�[� ����a' Fھ#A " !� هللا�ن �

.���]A nإ'�اف و ��� �! p�$�N ود�N 
< �M� 8ُ���BVو p� �]ِCYُ ���< �M!�a�B��  
 "@Bا�[�آن وا� 
< ";�=��� "]C#��ص ا�?X@ة ا��H^ ل\Y �! ا�'\م 
�V" ا�=�;" >�N "��أھ �^��Aو

�د�V ا�@=
 FCW هللا <p�C وNوأ �Vت ا�[�آن ا����V� 8=������p ا�=�;" !� ا> ���N �ھ���م 'CV �C ¬ ![�ار !
.�M�< د�B<وا� ،�MA��?�! FC> اء��>nا "!�Nو ،�M�C> "�<�
 ا� � <FC ا�� < ����  
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3- 
  ,&�ن ��t!� � %� ا��#gG ا
-�l�l"}� ا
  �Vم د\'��� ا�V�U#" ا�'\!�"، >M� أو� ��^ ";�=����ن Bا�� "�\> Fإ� ��U� "�k�9ه ا�Jھ 
<

 ��� �kا��ا p&��ن <� أ>#��p ورBو��" ا��eB! أ�=! �V�]Aو ،f!وا��� ���jدئ !� ا���=! FC> م?]V %�@N
�> �k� V ،pC�f وزر �� �> َnوeB! ن�Bا�'\م ا�� f#9< ،��aا� ? � 
#Bا� FC> pHNو f�#ن وا���Vا�

،ً��=C' أو ً����9Vن إ��ن $�ء !� ا�=�;" ا�� �&" � <�pC '?اء أ^B���<j�@V p ��X� ه�aB!و �M� 8���V p �M� 8
 
< ��ر !�H�'وا "��@A FC> ��Ae! ن�Bإن ا�� ��N "�>�Uا� ��و>� '@� هللا >
 ا��?ن و>
 N�ود ا��?ا

  .��!�A ف أو\Aدون إ "��!��  ا�=�;" ووا$p�C> d أن �X�Vف 
�م أ> �N د�B<ن إ�B�[� 9?زV n8 و��9C� ع�U! م�> gC! ";�=ا أن ا�Jھ 
�!" !� و!#@> " CX! و

،"W�Y " CX! f$أ  � A g�J�
 ا�V�U#" ا�'\!�"، و< p@> 
M@! gن ذ��أي 9V n?ز �V?CA ا�=�;" 
�V" ا�=�;" !� �N fj�A ت����@Aن و>� �?ا<� و?�A ";�=ن وا��Bا�� ���ا�V�U#" ا�'\!�" <FC أن ا�#\�" 

�ر.&Y�  ا
N) �GI,��^ا�!� � و �)��	 �% ��l-
ة ��Rھ�h أ-�-��: وا��#gG ا" u�" م�  

ال: 3-1I"cا�?'�  ا �Vإن ا�'\م ھ? د ��N ،";�=ت ا���ن !8 !�?�Bا�� f!�#A 
�p ا��?'� > 
@#�
  j� 
< pأ� ��^ ،
� FC> ��eV ا��?ازن ا�=�;�� �M�C> ا'�@�اف ��� ا�=�;" وا�9?ر �]V n م\'��واn<��ال >

�ن وpC#9V !��?ف Bا�� ��]V n ��?ا� f!�#�V ى ا�'\م أن�V �ا�V�ي إزاء ھJه ا�@�� ا�� �&" �p، إ��
 f^ pBj@� 
&#V ً�<�B! ن?�V دون أن �M@�B Aو pA��N �V?&A �! p@��V ����ن !8 ھJه ا�@�� ا�=�;�" Bا��

.p>هللا و�� �M@! �<س و��� !� <�ل أو ا��Nام � [?ق ا�@�� دون �MAا?M�  
 pC^ ءه�@� ��]V ا �9� ا�'\مJا�'�اف وا��[��� ���?ن ھ� ���<Mj! FC?م ا��?ازن واn<��ال وا�?'� 

��Y و'�d@9�� "C ا���ر ا�=�;�" ا�@�$�" <� ا�'�اف وا'�@�اف ا��?ارد ا�&=�#�" دون >�k�ة أو دون إدراك 
gرة ذ�?&a�)28(.  

�ظ <FC ا�=�;"، و ا����"��: ا��&~و��� 3-2j ا� 
< "V�U=ا� ">�
 ھJا !eBو��" ا�9�@#Vgن  ذ��
ا�dB < d�XV  �V�Y وإ���ا���ر ا�@�$� <� '?ء ا��#�!f !8 ا�=�;" d�XV n ا���JM� ��==Bا ا���ر 

 ��aا� fأھ FC> ا�'\م d$أو g�J� ،";�=ه ا��9A ت�<�Xه ا��J8 ھ@! 
�<B?ا <FC ا�[��م ��ورھ� >]A �VJا�

 !eBو�A�A ��د >
 ا�رض، و!� ھ@B<د <� ا��Bjا� fا أھ?#@�V ع أن�@�!nا �> n �M]��Y م��" ا�9��<" أ!

�د B<ار وا������V f#�ى ا�!� ذ�g إ�F ��ورة !@8 ا���� !� ا ،dB < �M��د B<ار ا�=�;�" وا����<� ا
��@�� ا�=�;�".�  


 ا�'\م V n[?م <FC !�9د >�ض ا�@?اھ
 وا�وا!� و��� ا�'\م < "��?;B����وA@��" ا�U#?ر 
A FC> gذ� 
< ���#V ه�!�� pط��Nوأ p�C> هللا "�����
 <��� UV#�ه @Vد !� وازع د�< f^ dC� 
< p�;U@

 �! "�C�#ا� pAرا���Yوا pAو��ارا pA�
  A�f ا�aU© ا���ا!@#A ا�'\م ��� "M$و��" !� وeB�ا� f� �<
���" وأ!�م ا�Hر$" ا��������ر$" ا�و�F وأ!�م ����ه ���" وا�CB=�" أ!�م هللا �9Vا� "�N����ا�@�ر$" ��9�8 

"H��H29(ا�(.  
3-3 h)N$ :��lا�� D,ا��� u�" �x�{ا�� D,ا�#\ج  ا��� �! ��Y "V�اھ�� ا�'\م ��&=�� !=�أ ا�?�

 
� V��� أن V �ث >! f^ دى�j�V �� � ،";�=����ن Bا�� "�\> ��@A 
�¡ر'�ء ا�'  وا�[?ا<� ا�� gوذ�
��W" أن ا�d=B اY �M>?و� f=� ت\�U! �! ";�=ه ا��9A ن�Bك ا��?C' ?ت ھ\�U�ه ا�Jوث ھ�N 
< 
'�'

  ا�=�;".
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� p=@9V ا�?�?ع �� ��pA إزاء !�?��ت ا�=�;" و<@��Wھ<�XAن و�Bك ا��?C' �=��!� ھ@� اھ�� ا�'\م 
 :"<��@���
 اھ���م ا�'\م < ً��، و�M�V ھJا وا� M�< p<�XA ء?' FC> dA��A أن ���V 

 ا���U\ت ا��<


 اھ���م ا�'\م  (���>" ا�=�ن< gذ� FC9�V �وا�H?ب وا����ن) !� أ$f ا�?���U! �! "V\ت ا��C?ث، ^�
��J^� أن � �V�9ت، وا��>����رع وا���س وA#��� ا�رض !� أ$f ا�?��V" !� �[© ا��Jاء وN�وث ا��9�

 
�ن ا��B�[� "�Cا�� ";�=��� 
�f ا<�@ ،dB < "�#�=&ا� ";�=��� p!�U�f ا��#�>" وا�#[��ة Aا�'\م �� �V^� اھ��
  وا�Y\ق.

  و-��x إ-���l ���^*ة �[��(� ا�!� �: - 4
 p=�@� أن d9V 
�p "ر<�V" ا�=�;" >
 ��V#" ا�'\م" أھ� ا�?'�fk ا����^ 
ذ^� ا��^�?ر ا�[���وي >

�د، >[�ل: B<د وا��Bjر ا�?W f^ �! "���Y " ��W ";�� �U@� �� إذا ^@Mة "إ���> fk��V" ا�=�;"، � �]'\م و'�
�� ا��
 أ!FB ا�#��� ^�UV pC? !� آ��رھMA\�U! و<\ج �M@�B Aو �M���@Aو ،�A "�!\'ا� fk��fH وھJه ا�?'


CV ���< )30(:  
�ت  $*��t ا�#�� �: 4-1��
 ا� �< ";��@C� �Wً?XYو ،��C#وا�� "��أو�F ھJه ا�?'�fk ھ
 ا���

"#!�� ا��Fَّ�N "jC�a ا�9MA�V?�B���،  ،وا���ارس، M�C> "�<���=�;" وا�� � "V�>�� ا�?ا$d ��س >��ة ا�#@
�نBN��� �M#! f!�
 ا�!� ^pC،  وا��#< F��#A هللا p= V يJا� �<����
ء، و� f^ FC> p=�^و ،p�ا�Jي أ!� هللا 

.p��� nء إ

ء إn زا�p، وn ��ع !� �� 
< fYد �  و!
���aات ا�=�;"  8j�@V ن�Bا�� f#9V يJال ا���>n���\ �� وn إ'�اف و���Uان ا�@#�" ا�Jي d9Vو 

 �MA��!f !8 ا�=�;" و!�?�#�V أن p�C> ��^ ،�M��@Vو ��V�V f�ھ p�C> �M�j V يJا� ?M< ،�!e! f^ p� %X�V أن
 pوأ� FHذ^� أو أ� �! f!�> f�> 8 <@�ه��V n pوأ� ،f$و �ّ> p��������F، وھ
 ا�U#?ر #A ى هللا?]��

��p '��9ي ا��VJ أ'�ء ='.F@B ���� <�C?ا، و�9Vي ا��VJ أBN@?ا ��  وا 
 
< ��C#رھ�، >¡نَّ ا���jأظ "!?#� J@! �Mو$�ا� 
�، و>@��jل أط?]> 
< �M'��� أن d9V 
��ھJه ا��#

 .fkأو ا��ذا fk��jا� dB��Aدات، و�� ا�#M�< ن?��A 
��@[ <FC ا� �9، وھJه ا��B ھ
 ا��^ ��Xا�  

 ا��@�ھ� و!� ا�\زم ھ@�: أن fY�V $�ء !� (<< �M�C> "�<�� وا�� M�V��C ا�=�;") و��ورة ر<

��&�V[" ا��U?�" ا��
 UA�ه ��'C?ب ا��@�'�B� d ا�&��d و!�ار^p، و����[�ر ا��\�k، و�وا���d ا��را'�" 
 �CB�وا� ،"!��ن <Bة ا����N 
�ره ا����e ا�ول >=�>�� ،�V���� �=A�V أن d9V يJا� ،"<�]Hن !� ا�?Cا ا�Jھ Fإ�

Y."W�  
 ،"��
 ا��<�V" ا���< ��M=$وا �> ��Ca�Vر'"، و��ا� FC> ءd#ا� f^ ا?]CV ت أن�M!��ء وا�¼� 
�=@V nو
 f�$ ";U@A 
< ،�Yا� ��M@! f^ f��V �� ��ون ا�=�� وا���ر'" >
 ھJه ا�����" ا��@U?دة، #�V أن 
�=@V f�

� V#�ق p]N، وFC> �X�]V n ط�^ p=$دِّي واeV يJا� ،f=]�B�ت.ا��
 ا�?ا$=< ��X]ا� [?ق، !8 ا�� dC  
�!"،  ا��I"�� وا�T�� q�N|I!�ر: -4-2> "jX��ھ�� �9Cر، و��=�C� %�]Hا��?<�" وا�� :
���" ھHا� "C�'?ا�

 "�C]#ا� �MA�9�ھAوا �Mذوا��� ?�BAو ،"!����j ا 
�>�" ا��
 #A�FC> f ا���]Hت ا��B'e�ا� �Vط� �> gوذ�
aا� �M�ھ��j! � XAو ،"�Bj@دف، وا��Mا� 
�ط;"، وA[?م أ>��رھ� ا��@ �>"، !�#�و�" !8 أ$�Mة ا�<\م ا�?ا<

 
� !� ا��X?ر ا�'\!ً]H=@! ا�ًV�$ �ً�;�� �� �� XA ¾U@V?ًرا !#�>� ،�BjV nو �CXVم و�MV nو 
@=V يJا�
�ر وا�ذ�<��>" ھ
 ا��
 ���A ا]H���ة، وا�?$?د، >� Cن و�?�Cن و��B�[و� p��ا���?ل، واق وا�#�م · '= 

9�ھ�ت ا�>�اد، ��Yة ^��� أم ���Vة.Aن ا?�Aو  
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 p$?ا� FC> �M@! dC&V ��� ��، وأداؤھMk�� و��M�!\' FC> ح ا�=�;"، وا� �ص\Wإ fY�V أن �� n ��^
 F�� FC> ،"�k\! "�<���ا!� �[ �#A وأن ،�ً�k�! أو ،�>ً?�B! ھ� ا�<\م ![�وًءا، أو�@! 
< ،f�^�ا

�#��ت، V?�B�ا�."!��ھ��ي 8j@V ا�#�$ �M�#��W"، وaC� �CXV 
�Vد�� أ^M  
�ت وا��BCB\ت �C�H�ل ا��را!�" !� ا����>��ھ�� ا�=�;�" ��� اj�وا� 
���� أن fY�A ھJه ا��# n f�

��� <FC ا�@�س.� ����A �! �M� �� !� �V?UA، و!M�< ��� ،�  و� ?ھ

 ا��?<�" وا�< p��M��
 أن V[?م @V�م ا�\>[� �� nو "َّ@Bا�[�آن وا� FC> ���#�ا� ،p�$?وا�� �����

 �9B�C� أن dVر \< ،"�@V�ات ا�������، <� ط�Y �V&=" ا�9�#"، ودرس ا��9B�، وا�� Xا� %CBوھ�ي ا�
��� ا�Jي p]jV دp@V و�X> p]jVه.Xا� d�&aا� p� ��MA ھ�، إذا�k�  ����Aه ا��=�� <FC <[?ل ا��CB���، و��


) �m!"  ر}��t ا�*أي ا���م: 4-3>��" ا��أي ا�#�م، ا�Jي V�fH (ا����� ا�9����H": ھ
 ر�Hا� "C�'?وا�
� ھJه ا�ّ!" وn رdV أن إW\ح ا�=�;" M�
 <� ا��@��، ا��
 !�ّ� هللا M@وف وا��#���� �!���[���V�< F" ا

� !� ا��@��.M�C> اء��>nوا �MHV?CAو ��دھB<#�وف، وأن إ�ا� �! �M�V�  ور<
� وإذا رأى !� 9V?ر  و!#@F ھJا: أنّ MN\Wا�=�;" و "!\' �> "�@!��A "��?;B! ل?;B! �CB! fّ^

� أن ���V ھJا ا��@�� �[�ر 'ً��f ا��&C?ب أ' ،gه <� ذ��M@V أن p�C> d$د، و�B<ف أو إ\Aأو إ �V?C�� �M�C>
��p، >¡ن �� p=C]=< 8&�BV، وذ�g أ�#%BC=< 8&�BV �� ن¡< ،"&C' ن ذا����ه إن ^ ،p�>��ن.ا ا'�&�V�  


 ھJا ا��9�ل: < fY�Vو ���ق !�
 أ��� �&< F]=Vو ،�ً���ًرا أدXN د�Bj@�� وا��ا� �W� V اJM�و
 fV�=ا� 
�>�" <FC ا�=�;"، وھJا !� ا��#�ون <FC ا�=� وا��[?ى، وھJه ا�9�#��ت ھ �C� (ت��ء (ا�9�#�Uإ�


 <X?ر ا� ��رة ا�'\!�".< )dB� �دور (ا� �> 
=#Uا�  
�ن و�� ^�ن (ا��&CB��" �?V" ـ �
، و^��?ا ��jV?ن ر�>���$nا d$ا ا�?اJM�� V[?!?ن �ًV�� (ن?=B� 

 �M�< "&C'وأ<?ان، و "V�j^ �! �M� ����pA ا���@?<"، B'e!و ،"jC�a�ا� pjk8 وط?ا��9�أ>�اد ا� FC> ع ـ�Uا�
.J�j@ا�� FC> �MAط"، و��ر�Uء وط�ف !� �?ة ا��  ط�ف !� ھ�=" ا�[�

وF]=A ا�?'�C" ا��ا�#"، وھ
: ا��8V�U و'C&" ا�[��?ن، ا�Jي �CVم  ا���Nب:-��m ا�I{*(� و 4-4
����CV n �! dم، <� ط��V و�
 ا�!�، >�� �� p CXV ا����ب وا����ان أp CW ا� �V� ذو ا�=�س #Vو

 :�V� ا� 
�م راع وھ? !B;?ل <� ر<��p«ا�V�U�، و>!��< p��>ل <� ر?;B! ��C^راع و ��C^ .«j�! �
 �> p�C> ت�#V�Uا�� 
< �M�C> 9?رV �! "=���� !� دY?ل ا�� �>�" <FC ا�=�;"، و!# n ن�ا�� <��، و�JMا ^

 ."!m� "!�C�ا�  
� �Yب ! �!�Vا�=�;"، و ¬j V �! "Vد�X��nوا "Vا�$�اءات ا�دار �! Ja�A ا��و�" أن FC> 
�=@V ��^

� >B�، إ�F $?ار ا�$�اءات ا�?���k" ا��
 A�@8 ا! �CXVو ،�M@! �! "�?]> Fإ� "<����� .p>?و� f=� د�Bj�
��'�اف >
 اM�'n\ك أو �����V?C أو �
 W?رة !� ا�X?ر: ���V#��ي <FC أي !�?ن !� !�?��ت ا�=�;" 
�د >
 ا�رض، و<FC أو�
 ا�!� ا��U<��� وا$=�ت ^��Hة B<ل ا�����?ازن، أو ��� ذ�g !� أ�����Y\ل �

�، وإ�M���@Aا�=�;" و "V��N ? � ار����¡زا�" ا �M!وإ��ا ،��ت �?ا$=�M � ?ھB'e�ت وا��^�Uاد وا��<��ام ا
 
�ت <� ا���ار ا���V?#A 8<ود ،�ا�@��;" <� أ<����M، وإW\ح ا��?ا�8 ا��
 BA==?ا >
 A�ھ?رھ

.�M�9��� أو !#Mإزا�� ���V nا�&=�#"، و 
< �M�?�� V  
����ف ا���Uو<�ت ا����ة ]Vإ g�J^ �!��ن ا�#=�ة و<FC أو�
 ا 8j@ا� �#� �M�< ن�=�;"، وإن ^


 J�j@A ا�#[?د < �X]V ى أو�#�V �! f^ ب�]> �M�C>م، و� ! ?M< p#j� �! �=^أ p�ن إ��^ ��< ،dC����
��=�;"؛ �ن !� أ!� ا�#[?�" أ'�ء ا�دب.� "]C#��ا�  
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�!B" ھ
: ا��#�و ا���Iون �� ا��~-&�ت ا
}����� وا�������: - 4-5aا� "C�'?ت وا��>�ن !8 ا�9�
� MV�دھ� !� اn'�@�اف وا��Cّ?ث ! f^ "!و��ظ <FC ا�=�;"، و![j C� ،"��'" و��� ا����ت ا��'�B'e�وا�

.
���?ازن ا�&=�#
 وا��?���د، وا�Y\ل B<وا�  
  f�� dN�V ?وھ �MN\Wا�=�;" و FC> "�<� �C� ا�'\م ��'�" ا��
 Ja�Vھ'�ھJه ھ
 ا�?'�fk ا

��" ا��e!� و'�V "C=���ھ� ا�=� "�� ��< ،p#kا�'\م و��ا ��� %��aV �! �M�< ��V �� ل، إذا�
 ھJا ا��9< �U
.�M�  إن و$�ھ� >M? أ�N ا�@�س 

ا�ور ا�wي (�zT أن (~د(Z ا��&� %� $#��� ا��"� ا�!� �                                                                  :ا�|��\ا��![\ 
 �=> "V?��ن �p دوره >
 ا�#��C" ا���^ ،

 ا���9�8 ا�'\!< "V?��ت ا���B'e�أھ� ا� �N9� أB�ا�
 
@V�ا� 
>?C� ��kو!�^�ا دا "<�#�C� �=XY را�X! p�?^ �! �9B�" ا���أھ �H=@A?ا��"، و��ر ا�?X#ا�

 p�� A[?م ���ع <��V !� ا�@�س &� 
< �$�B�ا� ��eAو ،
�\Y��!?ر ا���V وا���
 ا ���?Aح و�� �!
 ��� 8�9V ��@�B! رأي �V?�A FC> f�#A �Mأ� ��^ ،gو��� ذ� ..."�>���$nوا "�]Caا�[�� ا� "��@Aوا�#[��ة و
 p$ا?A 
�<�" وF�N ا�=�;�" ا����$nوا "Vد�X��nا �V�
 >�M و!@��U" ا�[�< 
C]#ع ا��
 وا��@@V�ا� 
ا�?<

.�CB�8 ا���9�ا�  

 أن �V?ن �p دور و��� �C�9B� !� د< g� \< ، "�!\'ا� "�>���$nا ";U@ل ا���9! 
ور ^=�� >

�#� <[�ي  �> �=#A �M�� 
�ت >
 ا���V ا�'\!<�]Hأھ� ا� �! �#A 
�>" ا�?<
 ا�=�;
، ا��]� "��@A  
< ��=^
��9��� �� و��[&�� رM&�� وأن ا�'\م �� <@F  ا�=�;"  أھ��" ^=��ة، ور��'n ،���> 
@Vا�#[�يد d  
���Vوا�

 �V� A 
< fH��A Fو���>" وا�����" ا�=�;�" ��N أن ا]Hل ا��9! 
�رس وظ�j" !�دو$" >�V ?M<  �CB�د ا��jC�

 ا�ر��د � ? ا�[�� ا�@=�C" وا� � < fH��A "���Hا�'\م وا� ����#���در <� أ>�اد ا���9�8 ![�ر�" Xك ا�?CBا�

� إ� �ق اM��� �! 
�ت ا���^?CBا� �! d�&aا� �M�����9�JM< .f�^ 8ه ا�?ظ�j" ا���دو$" ا��
 V[?م ����ر 
�دي �p ا��Uع @V �! �MAذا �N 
< 
��� $�?ع ا����CX ھ �9B�ا� 
                                                                ا� @�%.>

 ���#V ره�=�>�� �M@> ����V pأ� nى، إ�Y��ت اB'e�ا� %k�و��A g�J?ن وظ�j" ا���! �9B�C" �?ظ
 dVJMA "V���
 � [�[" ا�!?ر و<�]Hر ا�?Xا�� �C&@! �! اد�<m� ي�k�
 <��C" ا��@FC> ";U ا�9��d ا�#[<

 

 A@��" ا�?<
 ا�=�;< �9B�ر دور ا�? ��Vل ا�=�;" و��N �CB�ك ا�?C' fV�#Aاد او�<��k��� Y �!\ل ا]�
�� <��V?�B! FC أ'�'��� ھ�'�  :)p�C>)31 أ'

�� أن �BA@� إ�F ا��X?ر ا�Jي V �د  ا��&�Iى ا��sIري: -n ،"V�U� "V���A "^�N ي أو�U� f�> إن أي
 "^�N 
� ا�CB?ك ا�=�Uي >M�C> �=#V 
�" ا��B" ا���H���، وھJا ا��X?ر ا�Jي ھ? M]Vط� �'�Vو �M���#!

           .ا������
� <FC أھ� ���" وھ
 ا�#[��ة '�و��@��" ا�?<
 ا�=�;
 !� Y\ل ا���B?ى ا��X?ري ��V ،";�=C^� أ'
�ن ا�=#� ا�#[�k�ي �=�� gوذ� ،�M�C> �^�V 9� أنB�ا� FC> d9V 
ا�'\!�"، وا��
 ھ
 أو�F ا�a&?ات ا��


 ا�'\م، وذ�Y �! g\ل ا�>�اد ا�[�k��� FC> ا��9B�، و< ";�=C� p'ودرو p=&Y 
��M@! "W ا�!�م >Y
 .�Y����?م ا��ن �Vوا� ·���ن �Vا� :�
 ا�#[��ة ا�'\!�" وھ��!�����^�� <FC د<� �9B�ا� fYدا p]CNو  

- :�J��&ى ا��I&ا��  �^?C' �@�&#V ��[�ر ! ،� � W ر?Xن ا��?�V �إن ا�CB?ك ھ? ���ج ا��X?ر، >=[�ر !
�، وھ�Jا >¡ن A@��" ا��C' � � W ر?Xى ا��?�B! FC> ��A�! ،"�!\'ء ا�#[��ة ا�?� 
< 

 ا�=�;>?�


 $?ھ�ه وا�Jي < 
<�]Hوا� ،��CBوا� �� Xا� ،fW��· وا��?م ا��Y: ھJا ا��X?ر ا��ن �Vي ھ? ا�Jا�

 ا�� �>�" <FC ا�=�;"، وFC9�V ا���B?ى < �V�j?ذج ا��ا�@ "��H���ن <=� ��V#" ا�'\م، ^ �^?C' �أورث �@
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�ت ا�Vا� �! �V�#ا� p�C> �^eA �� وھ? !Mj��@Aا�=�;" و "V��N ل\Y �! ا�'\م 
9�ه ا�=�;" >Aا 
^?CB
."V?=@ا� �Vد�N�  ا�[�آ��" وا

�� zT�) �Iا_دوار ا� hأھ zم و���Nا� �G��" z��x�Nوا� ��&�t :��) �� � �!ا� �ا��" ���#I� �G  


 ا��روس  •< 
�ر ا��9¿�ة وذ�¿Mj! ��^�A �! � C� f�j^ g?م ا�?<
 ا�=�;¿�<�وا�f¿ّ=]A �¿�N �! ....d¿&a ا
.��9Vر�A 
�^f وA ��] A@��" ا�?<U�ا� 

•  ��A 
�ت ا�#U?ا�k" ا��<�Xا�� �! � C� اط@�� وا��<?ة?�C� ";ط�aت ا���^?CBھ�� وا��j�ا� dV?XA
A 
< ً����9Vا  �#@A 
� وا��Mو��@�V 
�ت ا���W?دات وا�����=�;" !� Y\ل ا�ر��Aا�   �'�� و "��@

.p�;�� FC> ظ�j C� ?اط��ى ا��� 
 ا�=�;

•   "�kأ �! "�@V�رات ا������C% <�د !� أBN¿¿¿� وأ^j¾ ا�ط �$�¿¿¿B�واد ا��� 
� V��� A@��" ا�?<
 ا�=�;�^
�¿¿¿¿¿¿U!وV�  F�Nل ا�=�;"، و�9! 
�ء ! ��¿¿¿¿¿¿�ات أو !�اY\ت >]�¡� "��&aوا� �C#ا� 
< "����ءة <j^ ذوي

�=#� ا g�J^ "��#�¿'nت إا�#!��JAة ا�9'�^ ،

 ا��9�ل ا�=�;< "¿X�a�ط�اف ا���=�;" !�V�V" ا ط�رات
."��?���<�ة ا�#C��" وا��U<�" وا�[B�ا� �V�]�� "�;�=ت ا�� أو ا�9�#�

•  

 ا�#�f ا��&?<
 ا���9�#< �Mو��#A "��وأھ ،"���9V¡��<f !8 ا�=�;" jا�� FC> �9B�رواد ا� ��j A
Vز �M��� �! "�=#Uر^" ا��U�ء ��ى وا�����n?اط@" وا�ا�  N "��@Aو �� FC> f�#وا� 
�دة ا�?<
 ا�=�;

 ا�@�س، �UV �MC#9#�ون �[��" ا�=�;".

�ء  •�N�9�ل ا�@��>" وا�� �>�" <FC ا�� �� <�B! FC?ى ا��9B� وا! 
< "�>?&A ت\�N ���@��ا�[��م 
�ء، و�N��� �\ت ا��&?<�" ا����ا��" ��@��% ا�U?ارع وا^ ،p� ورة��ت ا���aاء، ا��9N�B����اnھ���م 

�ت N?ل ]��B!%وأ�� �BNأ  ���B! f�U��#" وا���اف ��W"، !8 ا���Y �!ا�� 8�?� gء... وذ���N�ا
�ت. �C�#ه ا�Jح ھ� ودا��V F�N �k ا���^� !� �9

•   "�¿¿¿B�¿¿¿B A ت\�N fH! ة�V�> ت�M$ �M� �!�� 

 ا��9�ل ا�=�;
 ا��< "¿¿¿W�Y "�@\ت ا�?ط�ا�  ���HA
��ت ا��a¿¿�اء، N?ل إ�[N�¿¿B�����، N�\ت ا��U¿¿��9 واnھ���م M� "¿¿X¿¿Xa�ا� �^�!�ء ا��j¿¿\ت >
 ا

�ء��Mا��) "���در ا�&X! ك\M�'ا 
 .��ا���ء ....) ا -ا���ز -N�\ت N "�B�B A?ل ا������ >

• "�<�]Hوا� "�>���$nدوار ا�
 إ�F ا@V�وز دوره ا��9�V �� � ،"C!�U9� ا�B�ا� "�� ا�#�A FC> f [�� ر'

 أن V[?م ا�!�م >
 ا��d�&a^ p�@M! �> \�< �9B ،وا����?V" وا�=�;�"�=@V إذ B�ا� �V�]���<�ة 

��ء !�9�p# <� ط��V ا��ورات ا��#�C��" وا�� @�� "�M�$?وا�� "Vد� ا�'=?<�" ا��
 !� ��اتا�ر�
.";�=��� ��MA 
�'�" ا��'�� اV��]����س BNا� FC> �M#9UA إن �M��� 


 ��U وA@��" ا�?<
 ھ�Jا �V?ن < �9B�دور ا��! 
Y\ل !9�?ع أدوار $��8 ا�>�اد ا�[�k��� p�C>  ا�=�;
 �! ��ول !?�?ع ا�=�;" و!� MV�دھ@�A 
�م !� Y\ل ا�d&a وا��روس وا��?ا<¬ و�CN ا�#�C ا��!�����ءا 


 ا�����d وا���ھ�?C'ام أ�a�'�� �M�9��� وط�ق !#M�M$ا?! f='ط� و�a!d� FC> ن ا�= و!�^�ا��=A �#
.";�=C� 
<�]Hا�#[�ي وا�  
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  :خ�$��
� و�V?&Aھ�، <�d9V "�C إن M�<�� و��M�C> ظ�j وا� �M�V��ل ا�=�;" � ��N 
��9Vك ا�?CBا� "��@A إن

."�@V�ا� ،"�H =ا�<\!�ـ"، ا� ،"���C#ا�� "� X8 ا���9�����ت B'e�ا� "<�^ �M�< �MBA  
 ���X> 
< "N&�و�?ا��8 ا��ا�=�;" !� أھ� ا� ���^ �
و����� و�CW إ��A �! p�ھ?ر وا�Y\ل،  ا� ��

 "�j��� 
��H�ا� �!���=����ن، >[� $�ء ا�'\م Bط�ف ا�� �! �M� 
9
 وا�\<[\��Mل ا�\��'nا d=B�
��در � p�?^ ،�MM$ا?A 
9�د ا� C?ل ا�\ز!" �C��U\ت ا��Vوإ �M#! f!��FC> pA إ�[�ذ ا�= p9M�@ا��##V�UAو ";�

 "��@A f$أ �! ،

 و$#FC> ��BV pC ا��@�M ا�'\!��Bك ا��?CBا� dVJMA FC> در��ن، و�B8 ا��U$ �!
 "�>���$nوا "�@V�ل زرع ا�[�� ا�\Y �! nإ gذ� 
A�V ه ا�=�;" و���9A "���9Vت ا���^?CBت وا����\Y�ا�[�� وا

�Bا��  j� 
< �MAر�H�'ن،وا  
�ل ا�=�;" ا���N p^?C'ن و�Bت ا���<�X�� p$?�ا� 
� �� XA=� ھJه ا�[�� ھ
.�M�< �#V  

�دي >
 �B9A� ا�&�ح Vا��ور ا��=�� وا�� p� ،"�!\'إ "�>�و�#f ا��9B� ^�ھ� !U@A "B'e;" ا$��
 "C�'?^ 
���@�M ا�'\!�� !� Y\ل اnھ���م M�C> "�<��V" ا�=�;" وا�� �N ل�9! 
< 
[�� �=� ا�ا�'\!


 أن A[?م دوj�V nو ،�$�B�س رواد ا�?j� 
< "��CBت ا�=�;�" ا����\Y�� روا �JMه ا�#=�دة أو ا�'�ة وN�ھ
f� "�M�ا�  �����8 !� ا��#�
 W@8 ھJا ا�CB?ك ا�=�;
 ا�@< "�>���$nت ا�B'e�ا� "<��ر^" ^U! �! ��nا "�@V��
��'\م< ��� �! 
�!f اھ�� �=� ا�[�� ا��� �Vد.pA�<�XAن و�Bك ا��?C' م?ّ]A أن �M  


 ا�@M?ض < 
�!� ا�'\!��=C� �>�=Aوإ ،

 ��U وA@��" ا�?<
 ا�=�;< �9B�دور ا� �! �وا�&\�
 
< ،" � Xات ا�?&aا� ?&aV أ���ط�ت وا�دوار، >¡ن ا���V �9B?ن �� U@ه ا�Jھ f^ ل\Y �! ،";�=���

� �M#! f!�#�V  p�;�=��ء !�9�8 واع @�ا�Jي  !� ا�=#� ا�#[�ي ���f <[\��" ورN�" وا��Nام، ا�&\U@A;" و

 !��ن ;��
 وn?W إ�C' F?ك <�]Hوا� 
Nا��و pاز�?Aءه و��� �CB�د ا��jا� �M@! 
]�BV أھ� ر^��ة �#V

                                            و!@��.                                                                                                      
(z� �"���� h ا��I^��ت آ���z أخwھ� N$ ،ن�T�t ا_ھ��� z� Z,ء �� -!� ,*ى أ�a �%و

 �G���, ،ر�!I"cا z��t���%  :��)  
� .�MHV?CAو �M�C> اء��>nا "!�Nا�=�;" و FC> "�<� ��ورة ��U ا��?<�" ا���9�#�" ��ھ��" ا�� 
�ط� ا��C?ث f�#jA دور  �a! �! �VJ وا�� 
�>" وا�?<
 ا�=�;]Hا� �Uا�=�;" و� FC> "�<�
 ا�� < �9B�ا�

�ت ;j� ���'nد>" و�Mا� "V?��>�" وا�=�;�" وا���]Hت ا��!�a?<" !� ا��9�9� ! ?راً �B�ن ا�?�V وأن ،
ا�=�;
.

 ا���9�8 ا�'\!< �M�ا� 
M�$?9� دوره ا��B�ا� ��#�BV F�N ب�=Uا� 


 <FC  اnھ���م ��=@V ��ء و>� !#���V د��["، ^�=&aوا� "�k��ر ا��Yا �B ����V %C�a?ن !C� ا�d�&a أن �
 f=' د�9Vوإ ��]C��8 ا�! f!��X?رة أدق، أو �� ��B ط�V[" ا��# �k�ا�#C?م '?اء �\'��nل و�V�]A ا� [

�ب ا&aء ا���ع وا��@��" ا�=V�U"، وإ<&��$nا �C>و ، j@ا� �C#^ �M>�@�� fM'أ ���C> 9�ي دوراB��
 ،��]C��ا� p�$?��� و<���؛ وھJا ��&Y F]=V n F�N ب�=Uا� 
< �W?XY ،ا����A ث� V أن ���V ،���Vد�أ^

�ت وfN ا���U\ت ا���" ^��U\ت ا�=�;".�^?CBدات وا���ب إ�F ط�ق fV�#A ا�#=Uا� �W?XY 
� �B'e�ا� %C�a! ��� ����9" !���!C" وا� " ا��#�Aد ا'��ا�9Vارس،��ورة إ��ة ا��'��<�" (ا��$nت ا 

�!f !8 ا���U\ت ا�=�;".  #�C� (... ا�<\م fk��ت ا��>�ق، و'>��$ ،�9B�ا� 
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9�ل ا�=�;" و��X=Aھ�  �! 
�ب >=Uا� p�$?�� "=&aء !� ا��$ ©�XaA 
�ء ا�9�#" >=&Y �! دة�j�'nا
�د�V ا�N��ت ا�[�آ��" واVل ا�\Y �! ";�=ا� �! 
��?�% ا���V ا�'\!C> � A 
V?=@ F" ا�jV�U" ا��

.p��ن وا�=�;" ا�� �&" Bا�� "<��@� اnھ���م 
�  f�U��V" ا�=�;" �N 
< "�>�Uا� "Vا��ؤ ��=&�� "�C�> ت��?�8 آ�� ��MA "�C=]�B! ت���ورة إ>�اد درا'


 و!C�?س.C�>و 
  وا�#
  }���x ا���sدر وا��*ا��:

1- ";�Mا� ،"�>���$nم ا?C#اھ�� !�^?ر، !#�9 ا����ب، ا�[�ھ�ة،  إ��C� "!�  .1974ا��V�X" ا�#
�ن ا�#�ب، ا��9ء -2B� ،ر?�@! ��  .، ا��ار ا������C� "V�X% وا���$�"، دون !��ن �1�U ا
�ب، ا�[�ھ�ة،  -3��C� "���CA ،pA?ث ا�=�;"، !��=" ا��ار ا�#� � �BN2002.  
4- ��BN  ،ھ�ة�
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ZRا���:  

�ھ�?� �)�� ا�<;�ق ا�>;!:�� م9 Aق ا��و:
  ؛:
 M�  C(!�N اLرض ، H� !I!رھ! أول م! م!ر�BCD%!نا�<;

���Pا�� 
: Q>ا� !R؛م;�م�  
ا�Vي أ)!ح �C إ?A!د آ��!ت ا���Y وا�"<!:M�  �X ا�<�!ة، :VRا ا�STU م9 ا�<;�ق ھ
!Rو�!T( 
�: ا��را�D!I �D�"!ل ا�"bRT ا�";!رن، و�� a�TI ھVه ھVا ا�";!ل ا��>Tا ا�Vھ M�  !R���!�cإ ad�e اV� ،إ M�

�ص ا�gا أي م�ى Cd�I اھ�"!مUT�I �?�iاjAت ا�!�?�gص ا���Uق� �� و��
 ا�>;!:��؟ وا�"�lمk : ا��%!ن <;

���n��ص ا��g �� وا�UTا� k"Aت ا��%!ن ؛م!#!��N$ دة��ا�"� �e!T�9 ا��I o"A( ��:!;<ق ا�� ?A� أن ا�<;
�?�ا�"!د?� وT�"م ا�!�NLا k� �T%9 ا�;�آن وا��"p( M�  ���>رع ا�!gص ا��N r�N ،ق ا��%!ن�;>I �;���"ا� ،

�� ھVا ا�<�ص ،و:
 م;�م�R! ا�<;�ق ا�>;!:��s? !؛وم Dر!""I أم�ا a�!� 
N�
، أن أول آ?� #!ء RI! ا�:!;u QN �

 ا�;�اءة وط�v ا����: k<"�"دة  �وا���ا�"� !R(!�?�g( لxy 9م �iاjAا� a�"  �و� ،M 9 م9 ھ�Tاط�Vا )"��9 ا�"

�{ مxy 9ل ا�|�م!ت ا��
 );�مR! م|��S ا�"Ds%!ت ا��"�م�� ا�"��و:� R�{g�lI! و�� )M�A ذ ،ا�STU م9 ا�<;�ق

�?�I"�� وا�����؛ا�>;!:�� وا�  �?�iاjAوا�"%!#�، و�� ا �"�ت ا��و�� ا� 
TR"9 ا�?��!�A!م�!ت وا�"�ارس وم�ا�j ا���


TPوا� 
;!:�� ��g�v و)}�?� ا�<;�ق ا�>���j?j و )T"��  ؛�M�  }�V م|��S ا�"Ds%!ت وا���R!ت ذات ا�oI!{ ا�>;!:
���R وا�<;�ق ا�"A!ورة;N �?!"N9 و�P�s"ا� o�Ag( لxy 9وذ�{ م ،�<�وإ�g!ء م��H!ت ا�"}!���  ،ا�jAا�iي أ

��I k�?!ت ا��ط9، وا��"M�  k ا�"<!:M�  �X ا���اث ا�>;!:
 ا�"!دي وا�xم!دي 
 وإ�g!ء ا�"�!SN ،ا��"�م�� :

!"T�%ودور ا�kPا��� k#ق ، وم9 أ��ع م9 ا�<;Tا ا�VRI k<مL؛ا  ��"Dت ا��!%Ds"واھ�"!م ا� �?!T  ب�#�I Me�?


 م;�م� اھ�"!م!ت ا��و�� وا�"o"�A ا�"��
 ؛?%!ھ� :
 )���� و)}�?� ا�>;!:� وا�"XT"!ت ا��}� �� k�I م!: !R��#؛و 
��!Uاط9 ا���ن ا�<;�ق ا�>;!:�� ھ
 ا��
 )��D مxم� ا�"�  ات.وMTH( !RI اLم� وا�<p!ر ؛

��	�I[ق ا�>;!:��: ا�\���ت ا����ق ا��%!ن؛ ا�<;;Nم�� ؛xDا� ��?�g؛ا� �?�iاjAا��9 ا��  .ا�;
  

Abstract  
Cultural rights are one of the substantive human rights, as the first thing he practiced in his 

life on earth ; Primarily the right to think ; which has enabled him finding mechanisms of live 
and preserving life, this sort of rights is addressed in this article, this study was carried on using 
the comparative method between the Islamic law and Algerian laws, its problematic was 
therefore drafted that way : how did the legitimacy texts and Algerian legislation texts handle 
the issue of cultural rights ? Who meditate in the bulk of the legitimacy texts and the situation 

                                                           
1- S�s"ا� kD�"ا�.  
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will find that cultural rights combine many aspects of the material and moral human needs, 
where the wise legislator made sure that Quran and Sunnah include all provisions related to 
human rights, cultural rights in particular, the first verse Revelation comes with was an order 
to exercise a cultural right which consists in reading and seek knowledge, that is what this 
abidance confirmed. Through its multiple legislation , Algeria has worked on empowering the 
citizens to enjoy such right, that was manifested itself through the services provided by various 
public institutions that are known for their cultural, scientific and educational activities ; such 
universities, schools, vocational training centres and mosques. The Algerian State has also 
adopted on the different organizations and bodies of a cultural and artistic nature. The Algerian 
State has also adopted on the different organizations and bodies of a cultural and artistic nature 
for more promotion and development of the algerian people cultural rights, by seeking to 
encourage the authors, protect their rights and neighboring rights, establish public reading 
libraries in all municipalities of the country, work to maintain the tangible and intangible 
cultural heritage, establish museums and cinemas, to ensure optimal care to this kind of rights, 
it is recommended that official institutions and voluntary organizations should pay attention to 
all such things as are conducive to upgrade and develop the culture and make it at the forefront 
of the civil society and State’s attention. Since cultural right shapes the good citizen features 
and with it nations and civilizations are built. 
Key words: Cultural rights; human rights; the Islamis law; Algerian laws. 

1- ��'�    
:��Iل هللا و�Dر M�  مx%ة وا�xUهللا وا�<"� � وا� �%I  

?�ى lIن ا�kdg ا�T�� k !g!س #"��! ھ� )<k�U ا�<;�ق  ؛ا��ارس ��!ر?� ا��H  �?�gH اLزم!ن إن
�ق ا��%!ن ;N اع�
 أ��!I !R��  
THT( 

 ر:!ھ�� وxDم، وأو�M ھVه ا�<;�ق ا��: Y��م9 ا� �RT�"( 
ا��


  ؛ھ
 ا�<;�ق ا�>;!:���!I 9  �gHا� !RI هللا kp: 
H� !I!رھ! ھ
 ا��
 )��� ا�D�"!ل م��� ا��;k ا��
��C ا�>;!:��;N 9م !;N م! ?"!رس ا��%!ن�T�: ،ت!���?� ؛ا�"|�T�"ا�"!د?� وا� C(!#!��Nا Q�;>�� M�%? !"إ� ،

�( 
�$ ��"x�gت ا���N �A�� ���Pا�� 
: C;N ا ?"!رس�Nأ �A� !م�T  ا�">!ل k�HD M��:n�� إ�"! ?"!رس ،C
!�:!;u !;N  ى�yLق ا�
 ا�<;�!I M�  kU>ق ا��%!ن، وھ����;N 9م STUا ا�V 
(l( 

  !دراR�D ھ
 ا��:

�ع.n�  ھVا ا�"
 ا�را*�ا��c��K d!"�Iع  -1.1
�ع ھVا       n��ق ا��%!ن، وم;N م��XT"� !م��ت ا�! �n�
 إط!ر ا�": ky�? ��:!;<ق ا���ع ا�<;n�م

�ص ا��g �� ا��
 )T!و�a ا�<;�ق ا�>;!:�� UTرس ا��? ،!R���#م� r�N 9ق ا�>;!:�� م�ا�";!ل ?�رس ا�<;
�T%ا���!ب وا� 
�ص ا�;!����� ا��n���  -م�R# 9 -وا�"�">�� :UTو?�رس ا�–  �R# 9ىم�yوا�"�" -أ ��<

�ص ا�;�ا��9 ا�jAا�i?� ا��
 )T!و�a ھVا ا�STU م9 ا�<;�ق.U� 
:  
     إe\���� ا�را*� -2.1
       �;� 9"p( k�
 ��N!Iام p>( أن vA? 
�ق ا��%!ن ا�"H!دئ ا��!�"�� ا���Hى ا��;>� 
ا� xن ا��!�"

 ��?�gدئ ا�!H!�"�� ا��>�� م9 م�دئ ا�!H"ه ا�Vھ a;:وا r�N  ،م� ا�"�<�ةLاء ا�� a>( �?�pT"ا��ول ا�
��nن أرx ا ا�Vھ �H� إذ ا ،��D!DLا C(!?�Nق ا��%!ن و�;>I Q���? !"�: م��xDا ا� 
�!H� د أو����R��

 aTHص ا��و��� ا��UTه ا�Vس ھ!Dأ M� و ،
�!ھ�ة،  ا��ول ا�"� ��ا��9وا�"�اQ�u ا��و��� ذات ا�}!oI ا�>;!:



  ا
*(��� وا�'�ا&�% ا��$ا#"!�	'�ق ا
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�ا��RT! و:Q م! ?�vD!T مo مp!م�9 ا��Qi!u ا��و���و� a �c 
و ��(،  C���H ا�jAا�i م9�I 9 ا��ول ا��
 M�  r>Hا ا�VR� �%�iا�� ���!�cا� � !�e 9�"?:�>Tا ا�Vھ  

�ص ا�g إ�M أي م�ى Cd�I اھ�"!م -UTا�I �?�iاjAت ا�!�?�gص ا���Uق� �� و��   ؟ا�>;!:�� ا��%!ن <;
 v#�اLم� أن أط�ح I�¤ ا���DL ا��
 )��Pع   �Mو��I!#B  9 ھVه ا��c!��� ا�"}�وk�gI �N واف؛ ?%�



 Tu!?! ھVا ا�r>H، وا��: !RT  �I!#وا� ،�%�iا�� ���!�c9 ا�   :�>Tا ا�Vھ M�  !R� !�e 9�"?  
 !R��  aU� S���م ا�<;�ق ا�>;!:��؟ وم! ھ
 م����� ھVه ا�<;�ق :
 ا���!ب وا�%�T؟ وRPم �ا��9 ��م! ھ


  ؟ ا�jAا�i ا���R!ت وا�"Ds%!ت ا���"�� وا�>;!:�� :
  ا�را*�أھ���  -3.1
       :
�ع و)�"9 :�"! ?�n�  )�M�A أھ"�� ھVا ا�"

- .�?�HTا� �T%ا�;�آن ا���?� وا� 
  م��:� ا�"�!�� ا�"<�ر?� ا��
 )<��R! ا�<;�ق ا�>;!:�� :
�ق ا��%!ن ا�>;!:�� مxy 9ل م|��S ا���g?�!ت.  -;>� !R%?��( 
: �?�iاjAا��و�� ا� 
  م��:� م%! 

4.1- �'K�/را*�ت ا�  ا�
1.4.1-  �D9 درا�I ��:!;<ق ا��%!ن ا��;N ،¥�N Y?داود درو oا��ا��g?�� ا�xDم�� وا�"�اQ�u ا��و���، ا�


 ا�A!م�� ا�xDم��: �;�T"ة، ا��e!�"م وا��<�?!ت ا�xDا� �"(s"I م;�م r>I ،ل�
 : �PI%}�9 وا�"lم
�:2007أ:�?k  3إ�M:  2ا�""��ة م9: ا���Pة >Tا ا�Vھ M�  �Dه ا��راVھ ���!�cإ ad�e r�N ،  §PN م! م�ى

 ؟ �>;!:��ا�xDم �<;�ق ا��%!ن ا
         ��ق ا��%!ن ا�>;!:��و�!ن ا�R�ف مRT! ھ;>� 
�ق  ،إ�Iاز ا��k�el ا�xDم;N ��l%9 أن م  Sgوا��

��l%م 
�ق ا��%!ن :
 ?vA أن )|�¨ RI! مDs%!ت ا�"o"�A،  ا��%!ن ھ;N bورة دم�nو bھ!T"ا�
r�N ،��Dا��را 

، و��  ا �"� ا�M�  rN!H ا�"bRT ا$HT�D!طPe��ke مxy 9ل ھVه ا��را�D إ�M وا�(

  ا�bi!�T ا��!���:
م :
 ا�xDم  �M أD!س ا��;��ة  - 
 إxDم
 "I�MT أن ا��%!ن ُم�َّ�َّT?أ د�Hم مxDا� 
�ق ا��%!ن :;N

 ا�xDم��.
�ق، -;N ون�I �?�N ك!Tھ a%��  $ ق�;N ك!Tھ a%و�� kH;�%"ا� 
: ���Pا�� M�  ار ھ� ا�;!درون�NL!:

 !R�I!;?ت!H#وا. 
�ق ا��%!ن :
 اg�L}� ا�"�ر��D وا�����"�� ;N ��I�( ھ��!Pل م!yورة إد�pI rN!Hا� Meو�� أو

 .وا� xم��
و�� )9�H مxy 9ل ھVه ا��را�D أن ا�T�? �� rN!H!ول أTe!ف ا�<;�ق ا�>;!:�� kI ،k�UP��!I )}�ق         

a�!�
 ا����� وا��أي و�N?� اLد?!ن، و�� : Q>ا� Mا، و��  :;¬ إ��# �Hp�;ا��و��� م Q�uا�إc!ر)C إ�M ا�"
 ��gTآ��!ت ا�� M�  ا��<� j��ق ا��%!ن :
 :�%}�9 :;¬. ا$#�"! ��ر;N M�  ��Iا��� ��P��  و

  أھاف ا�را*� -5.1
:
  )R�ف ھVه ا��را�D إ�M م!?�

�ص  -U� Mدة إ���ر إxDم
، وذ�{ مxy 9ل ا��XTن م9 م!%�B� ��:!;<ق ا���T ا���!ب وا�%)k�el ا�<;
 وإ�Iاز مp!م�9 ھVه ا�<;�ق.

-  oI!{ت ا��و�� ذات ا�!%Dsم;�م� اھ�"!م!ت م 
: !R��# ض�d� ��:!;<ق ا��ا��Sg  9 م�ى #�ھ�?� ا�<;
  .
�ي وا�>;!:Iوا��� 
 ا���"
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 إ�Iاز م|��S اg�L}� ا��
 )%!ھ� :
 )T"�� ا�<;�ق ا�>;!:�� و)}�?�ھ!. -
2- jPQت ا��P�kM�K d!"�Iا�  

1.2-  lPا� d!"�W  
1.1.2-  :�m� lPا� d!"�W،aHuو ،�e :
T�? �dا�� 
: Q>ا� oا��
 ا�: �   .وم}!I;� �"! ?;!ل �"! ھ


ء ا�>!T�;? aI! و$ ?%�غ gا� 
T�(ق، و�;N :o"Aإ��!رهوا�!��  .1، أو م!ھ� وا#v و �ل �!�
2.1.2- �	)knا lPا� d!"�W  

 �:C م<"� ?�SD م�C�lI MD: (م�P�� ��I!u �>�Uد أو  d!"�W ا�lP -, اkn(ح -'�oء ا�+"!��: -
  .2ا�"o"�A أو �R"!، ?;�رھ! ا�g!رع ا�<���)

�>��ا  9 )� ! ّ�ف :;R!ء ا�;!��ن ا�<( Q��d!"�W P? ا�lP -, اkn(ح -'�oء ا�'�&�ن: - S��|? $ ت!P?�
  .R;:3!ء ا��g?��، وم9 ھVه ا����?P!ت "ا�<Q ھ� م�U<� م!د?� أو أدR�">? ��I! ا�;!��ن"

  d!"�W ا
&/�ن -2.2
2.1.2- :�m� ن�/&

 d!"�W اD!أ�!س أو أ� o"Aوا� .�Nا�، و�d��!I 4ا��¥: ھ� xyف ا�9A، وھ� ا��gH ا�

��%��Pا�: )homme(5.  
2.2.2- d!"�W  :�	)knن ا�/&
�k :�د م9 أ:�اد ا�TA¥ ا��gHي، C:� I م<"� #!�D ا�<"!وي ا" :C�l

   .6ذ�ً�ا �!ن أم أ�>�de ،Mً�ا أم ��Hً�ا، :;�ً�ا أم  �Tً! ھ� ا9I ²دم"
  d!"�W ا�.'�-� -3.2

1.3.2-  :�m� �-�'.ا� d!"�W CTج م�
 أ�!م ا�"�T�? ء
gا� S;u ،!T{: !ذ�!N ر!e أي ،S;u k�Pاه، وم9 ا��D
C"� و CIVوھ CIوا��%!ن أد.  

�PXا� :
T�(و ،S�%�!I �H x"ا� :
T�(م، و�
 ا�>;!:�: ا���T�7و) ،�d��!I( و :��%��Pا�culture(8.  
2.3.2-  :�	)knا�.'�-� ا d!"�W م�
 م��v؛ �����U>"� �A ا���"� �:R! داود R�lI ¥��N!: "م|jون )�ا

�ن TP;�ات وا���ر وا�"!�:L!رف وا�ت وا�"!uرو�وا²داب واxyLق وا�;�ا��9 واL �اف وا��;!��� وا�"
�غ U�: �� !"�#$ت ا�|�;�� وا�;�� ا!PUم9 ا� C>T"(ا��%!ن و ��: k�g( 
�?� وا�����H؛ ا��dا��!ر?|�� وا��


 ا�<�!ة": C���D9. 
�ق ا�>;!:��؛ �k ا�<;�ق ا��
 )%!ھ� d!"�W ا�P'�ق ا�.'�-�� �q&/�ن:  -4.2;>�!I �U;?إ 
��!ج ا�>;!:� :

  وم"!رR�D! وا�"%!ھ"� :
 �;�R! وا��"M�  k ا�"<!:R��  �X! و)}�?�ھ!.
3���)*
 / 	'�ق ا
&/�ن ا�.'�-�� -, ا�+"!�� ا

1.3r!"\ق ا�.'�-�� -, ا�'"آن ا��'Pا� /  
�ق ا��%!ن و��ام�C وھ�ا?�C إ�M ا�}�?Q ا�"%�;��، �Vا ;N §PN k#ا�;�آن ا���?� م9 أ M�!�( ل هللاjأ�


 #"�o م�اA�B� aT"nC(!�N kN� ا��>�� م9 ا²?!ت ا�;�آ��� : !��;N ن!%�? 
�k ا��Xوف ا�� 
�#� ، و:
!R�:10. :
  وم9 أھ� ا�<;�ق ا�>;!:�� ا��
 وردت :
 ا�;�آن ا���?� م! ?�

3.1.1r��Iا� ,- lP/ ا� ���ا� M�!�( م هللا�� �;� :�R��jTوم �R�lc 9م o:"!ء ور��11وا� C��� 
، وذ�{ :
 :M�!�(� ْ��َُ� ُ �ا ?Pََْ%�ِ هللاَّ>ُ%َ:ْ!َ: ِ¥ِ�!Aَ"َ�ْا 
�ا :ِ>َُّ%َPَ( �ْ�َُ� kَ�ِ� ا إَِذا�ُT9َ آَم?Vَِّا� !َRُّ?َأ !َ?،  ُjgُا� kَ�ِ� واَوإَِذاjُgُ�!َ: وا، 

 ْ�َ( !"َِI ُ �ا ِمTُ�ْ� َوا�Vَِّ?9َ أُو)ُ�ا اْ�ِ�ْ�َ� َدَرَ#!ٍت َوهللاَُّT9َ آَم?Vَِّا� ُ    .)11(ا�"A!د��: �َ"�ُ�َن oَِ:�َْ? ٌ��ِHyَ هللاَّ

 C;N، و?�� م ،و)���H ا�I!A�D ا��%!ن �}�v ا�C�yL �%P ر:�� ور)T  �H� هللا       : !U;� ¥و�� k�H� 9

�? }�Vو� � onا�
 ا��gH و �م  ا�;�آن، وI!�� � م9 د �ة o:12 ��ره و?�gT ذ��ها��TI 9�I ا�"%!واة Mإ�
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�RT�I j��""!ء ؛ا����در#� ا� o:ر C13إ$ أ�،  :M�!�( C��� 
�َن َوا�Vَِّ?9َ َ$ �:;� ورد :"َُ��َْ? 9َ?Vَِّي ا��َِ�%َْ? kَْھ kُْ�
 ُ�َّ�Vََ�َ? !"ََّ�َِن إ��ي ا��!��  )، :x ?"�9 أن �%�ي 9�I ا��P?;�9؛9(ا�jم�: �أُْو�ُ�ا اH�َْLَْ!بِ  ?َْ��َُ"�%? $ !"�

kھ!A14وا�. 
2.1.3 :"�\[Iا� ,- lPا� / 
: ��sم;�ر وم QN ���Pا�� 
Q ، وھVا ا�<Q ?�<;ا�;�آنQN ا��%!ن :

 C�!>HD هللا kp: �;�: !م�؛�م�� ا�xDا� ��?�gا� �e!;م9 م �H��? يV؛ ا�k;�ا� §PN �U;ل مxy 9وم M�!�(
i!D 9  CI هjوم� k;��!I ا��%!نSط ا�����!Tم C��#ا�!ت، و�واLد��  ،15وQ;>�? CI ا���� وا��;�م، � ا�<�

.MU>( م9 أن �<���j   C و#k ھVا ا���ن هللا#�k �� و ا�"kI ���P��� �>�H ا�"�#�V� �H{ أH�� م!دة r>
�ا�CH ا�"�?�ة وأط�ا:C ا�H���ة. �!ل )�# 
: ���Pوا�� kمlوا��:M�! � MَT<َْم ِ �اNَِ�ٍة أَن )َ;ُ�ُم�ا ِ�ََِّI ��ُُX َِإِ�ََّ"! أ kُْ�


 ا�����P م9  �� ھ�ى و$  46(،  ،��HU(lHD: �َو:َُ�اَدى uُ�َّ )Pَ�ََ�َُّ�وا: C;N ا��%!ن أن ?"!رس M�  �I x:
�رة  ،16وأن ?�"�9 :
 ا��XT وا��lمk و?%lل  ��ه م9 ا�T!سg"ل ا�xy 9ه م���P( 

 ?p"9 ا���ازن :��

�y²ا Mع إ�!"�D$9وا?.  
�ل / ا�lP -, ا�T "�Q�I% ا�"أي: 3.1.3;�!I 9 ا��أي  ��H���!I �?ا�;�آن ا��� 
أم� هللا )�!�H  M!ده :

ا�<%9، وا��أي ا�%�?�، وأو#�R��  v أن $ ?�;! %�ا  �U� 9ة ا�<Q وم�!داة ا�H!طk واLم� I!�"��وف 

  9 ا�"��T، و)� �ھ�  j و#M�  k ا��;! ¥  9 ا�;�!م VRIا ا��ا#v و �م ا�����H  9 ا��أيRTل  17وا�!;:

 :M�!�(� }ََِوأُْو�َـ� �ِ�َT"ُ�َْن َ 9ِ ا�َْRTَْ?ُ�وِف َو�ْ"َ�ْ!ِI ُْمُ�وَنlَ?اْ�َ|ْ�ِ� َو Mَ�َِن إ� ُ�َْ? ٌ� Tُ�ْ� أُمَّ �نَ َو9�َُ��ْ مِّ>ُِ�Pْ"ُ�ْھُُ� ا� 
�اء �!ن ھVا ا�����H  ،)104ان: "�(آل D 9 ا��أي  ��H�ا�� 
: k<"�( �?²ه اVھ 
�ة إ�M ا�|�� : ��!:


RTم� أو ا�Lا �d�UI18.  

 أن ?��H  9 رأ?C، إ$ أ�C ��� ھVا ا�<I Q!�<�ود     : Q>إ�%!ن ا� k�� M{ م �� أxDن ا�!�:½ذا 

�زA? $ ا�">!ل k�HD M� ن وlgا ا�Vھ 
أن ?��ن ھVا ا�<C�: Q إ�gN!P�� � !c أو ��g  ا��
 أ��ه ا��gع :
�>�>e ��  م!ت��ا �Vَ َ �ُْRَاٌب أَ�ِ�ٌ� �، �;��( C�M�!: 19م��ُT9َ آَم?Vَِّا� 
ِ: ُ�gَNِ!َP�ْا oَ�gَِ( َن أَن�ُّH>ُِ? 9َ?Vَِّإِنَّ ا�

ُ ?َْ��َُ� َوأَ��ُ  ْ��َ! َواyِ²َْ�ِة َوهللاَّ �ر: �ْ� َ$ )َْ��َُ"�نَ :ِ
 ا��ُّTه ا²?� ا���?"� 19(ا�Vھ 
)، :!� C�!>HD و)�!�M أc!ر :

ء مCT و)��� CI، إذ م9 ا��ا#C��  v أ$ c CTھVI ء :;!م
إ�l( Mد?v ا��%!ن ا�Vي ��c o"D! م9 ا��xم ا�%

C�?V? $و C��g?20.  
4.1.3:%!Iة وا��ل :
 ا��g / ا�lP -, 	"!� ا��'�Pا���?9 وا$ �;!د م� �?�N 
: Q>ا�? ��


ء وم9 c k��ز أن ?��ه ا�T!س  �M ا �T!ق د?9 م��9، :!�<�?� :
 ا�xDم ھ
 أD!س A? x: م��؛xDا�
�!ن ، I21!ب أو�M ا�<�?� :
 ا�"��;� وا��?9 �� M�N9، و��ق د?9 م!T� ا M�  ر!H#ا� ��H? $ مxDوا�

�ل Dر م9 ا��!H#ا��  :M�!�( C��� cَ!ء َرIَُّ{ ²َم9َ َم9 :ِ
 اLَْرِض وَ �ذا)C، :;� ورد :
 ا�;�آن ا���?� �َْ�
 ً!��"ِ#َ �ُْRُّ��ُ،  ُ�َ? Mَّ�Nَ َس!َّTُْ�ِ�هُ ا�( aَ�َlَ:َ9�َِ أTِمsْْا ُم�ُ��� :¥��?)99 �R�� �?�gH�� ذنL M�!�( أراد هللا ��: ،(

�د :U;"وا� ،k�P? !"�: �"�N � 9ن و��!"?�!Iس!T)��ه ا� a�l:(أ :M�!�( C��� 
��R�A، أي )�jم�R و)) أي 
  .��22¥ ذ�{  ��{ و$ إ��{، kI هللا ?kp و?R�ي مg? 9!ء

�ِّ �، :;!ل )�!�M: 23وأI!ن هللا C�!>HD و)�!�C�HT� M أن وا#CH ھ� ا�xHغ :;¬ و��¥ ا���اه  �M ا���?9       Vََ: �ْ
) �ٌ ِّ�Vَُم aَ�َ21إِ�ََّ"! أ َّ� () �ٍ{ِ�ْUَ"ُِI �Rِ�َْ� َ aَ%ْ22(�  ��c!dا�):ض 22-21�P? 9أو م ¬�%"I �R��  a%� أي (
  .M�  �{�D24  ��ه


 وHTأن ا� !T� 9�H( اVر  �ھ�!��y$س و?��ك ا!Tا� Mم إ�xDا� ��!Dر ¾�H? ��!Dا�� �U  
�!ن :
�R�25.9?�ا�� M�  ا�Nأ �HA? دون أن ،  
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� م9 ا�>;!:�� )��NH"!?� اL �!ن وا�""���!ت  / ا�lP -, 	��!� ا��Tvن وا����I\�ت ا�.'�-��:5.1.3
 9  MR� M�!�( ن هللاL ؛! �c ه ا�""���!ت م<�مVھ M�  ��( k�
 ا��g?�� ا�xDم��، و: �|Dدئ ا��ا!H"ا�

�:!ً َوطََ"�!ً إِنَّ َرaَ"َNْ ّهللاِ  ،َو$َ )Pُِْ%ُ�وْا :ِ
 اLَْرِض Iَْ�َ� إRNَِxeَِْ!�:;!ل:  26ا�:%!د :
 اLرضْyَ ُه�َواْدُ 
 ٌv?�َِ�  َ9 و�!ل أ?( �!:27،  :!p�MRT? M�!  9 إ�<!ق ا�nLار I�� ا�xeح ،)56: (اL �اف �اْ�ُ"ْ<ِ%9�ِTَ  مِّ

� ْ�ِ َو$َ )َْ�>َ ْزِق هللاَّ �ْا ِم9 رُِّI�َcْْا َوا�ُ��ُ َ9?�ِ%ِPَْْرِض ُمLا 
) :VRه ا²?� و ��ھ! م9 ا²?!ت 60(ا�H;�ة:  �ْا :ِ
?"�9 أن ?Vys مRT! );�?� مH�أ N"!?� اL �!ن وا�""���!ت  ا��
 )MRT  9 ا�P%!د :
 اLرض �PUI  !م�؛

�ز ا�P%!د وإ�<!ق ا�nLار P�T"�!I�!ت.28ا�>;!:��A? x: ، 
2.3�!�Qwا� �w/ق ا�.'�-�� -, ا��'Pا� /  


: �A� k� �?�HTا� �T%!ل و);�?�ات ا��ال وأ:�
 M�e هللا  ��C و��D أ�HTا�!�NLا k">(;� ، و��م ا�"�
 ،�?��ق ووا#H!ت، p;I!?! ا��%!ن ا��?��T وا����;N 9م !R�: !"I%ا� 
�ق ا��%!ن ا�>;!:�� :;N j�"? !وم �T


 ا�;�آن ا���?�: ��?�؛ أ�R! #!ءت م�"�� �"! ھHTال. 29ا��NLا v%N !R� ��UPق ا�>;!، وم�:�� وھVه أھ� ا�<;
�?�HTا� �T%ا� !RI ءت!# 

 م}!I;� �"! #!ء CI ا�;�آن:، وھا��  

1.2.3:r��Iا� ,- lPا� /  v�!أو ط Q>ا ا�Vھ M:��Dء ا��%!ن ا!c ؛ إن¬;: !;N ���ا� k�A( �� �?�HTا� �T%ا�
C�: �U� إن Vyاs?و C�"إن أھ �ul? ؛C;T  
: !H#ووا C��  !n�: C���# !"وإ� ،CI30،  ل هللا�Dل ر!�� :

�k م%��) M�  �p?�: ���ا� vھ��9.و#!ء ،31(ط�!Aم ا�V(و ���ا� 
: v �( ة��<� r?د!Nت أ  
(o#�? M�N هللا k�HD 
: �R: ���ا� vط� 
  ، 32و�!ل أ?p!: (م�y 9ج :


ء أM�  �{y اLم� م9 زوال ا����، وم�ت ا���"!ء و�>�ة ا�kRA وا�A!ھ��9       c ك!T33و��¥ ھ k;? $و ،
�ل هللا Dل ر!� ،Cت أھ��
 ا�|}� وا��pر  9 ذھ!CI وم: Cd��H( 
: k|Hس وا�!T9 ا�  ���ا� ���(م9  :�

�م ا�;�!م� A�I!م م9 �!ر)? �Aأ� C"��: ��  9  k�D34.  
2.2.3 :"�\[Iا� ,- lPا� / 
HTة  9 ا��?�  r?د!Nد،  ؛�وردت أ!R�#$وا ���Pا�� Mإ� � �( 
وا��

 9I !ذ�م r?�N r?د!NLه اV9 ھ�I 9وم ،C(!�N 
�k ا��
 �� )���ض ا��%!ن :!g"�� ل��N د!A?وم<!و�� إ
 
HT؛ أن ا�kH#�  
pء؟) �!ل: أ�!p� }� إذا  �ض 
p;( S��) :C� ا��"9 �!ل Mإ� C�D�? أراد أن !"�

�ل هللاDر �T%H: �#ب هللا، :½ن �� أ!��I��ل هللا  �e M�ر،، :½ن �� أ#� أ#�R� رأ?
 و$ آ�Dب ر�p: . ه
 Q:ي وVلَ و�!ل: (ا�<"� � ا��Dلِ  ر�Dل هللا) ر�Dر 
n�? !"� ؛ أن 35هللاr?�>ا ا�VRI ل$��D$ا C#وو ،

 
HTا�� .�T%ا���!ب وا� 
: CI 
p;? !U� �A? �� إذا �R�A?و ��P? أن M�  !ذا�م Q:وا  
�!ن ?�#C أCI!>e ومC�lD 9 إ�M  وھ�Vا ?�T� 9�H! مxy 9ل ��Dو C��  هللا M�e 
HTأن ا� r?�>ا ا�Vھ

���P36إ "!ل ا��.C�: ¨� $ !"�: د!R�#$وا ،  
�� ?��ف ا��!�� مH�أ �!�xDم اھ�� I<�?� ا��أي وا�����H؛ وrN  / ا�lP -, ا�T "�Q�I% ا�"أي:3.2.3

 C(!م�� � �M ا�D�"!ل ھVه ا�"�اھv ا��
 :kp هللا RI! ا��%!ن وا��
 �H( !RIز C�;�;N، و)�kel م�!�"C و)%"
C���!%37و)%�;� إ�.  

 
HTو�� روي  9 ا�� >? S���ل هللا Dا: ?! ر��!� ،(C%P� ���Nل: ($ ?<;�ن أ!� Cأ�C%P� !��Nأ �; ،
�م ا�;�!م�؛ م! مT�{ أن );�ل �Vا و�Vا، :�;�ل: ? k#و j  ل هللا�;�: ،C�: ل�;? $ �u $!;م C��  ل: (?�ى أن!�

(Mg|( أن QNأ aT�  .��gy38 ا�T!س، :�;�ل: :½?!ي 
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ھ�Vا �kP ا�xDم �N?� ا��أي وا�����H و#��N !R;! ط�H��k��: ،�gH�� ! إ�%!ن �N?� ا����� وا�T;�؛ 
 
HTن ا�!� �;: ،��dا� M�  وان���� ���Dه ا�<�?� وVن ھ�?oAg أM�  CI!>e إI�اء ا��أي  ��gIط أن $ )�

�فy 39دون.�R��  ان هللا�nر �I!>Uت ا�!g�!Tم ¥�!Aم 
  ، و�� )M�A ذ�{ :
4.2.3 :%!Iة وا��;� أوMe ا�xDم lIھk اLد?!ن ا�"%!�"�9، و�kH م�RT / ا�lP -, 	"!� ا��'�

 Y��ا� 
: ��U;أو ا�� �R��  م ا$ ��اءxDم ا��N �و� ،�R��  !م �R�� و �R�!م �R� ا�"%�"�9؛ ¬Dو 
:
�R;N40 ل هللا�Dل ر!� ،� vط� ��dI CTم !��c Vyأو أ C��!ق ط�: CP��: (م9 ظ�� م�!ھ�ا، أو ا��;CU أو 

�م ا�;�!م�)? CA�AN !�l: ،C%P�41.  
 
HTا� ��
 �N?� ا��;��ة  �و�;� أ: Q>ا� M� 9?�ل  42وا���Dأ�� ا�� r�N ،�T?�"ا� �;�uو 
:�  !R�:

�د د?�RT و��"%�"�9 R��� ...) �;�u�
 م"!رc �D��i! د?�RT، :;� #!ء :
 ھVه ا�: �R;N 9�"�%"ا� ��d�
(...�RT?43د.  

 ?"oT ا�xDم ا$ ��اء  �M / ا�lP -, 	��!� ا��Tvن وا����I\�ت ا�.'�-�� وا���\�� ا�]\"!�:5.2.3
 
HT9 ا�  a?ة رو��<� r?د!NlI ء م;�رة!�cLه اVھ �?!"N"�ان، و�ا� v?�|(ن وا�""���!ت ا�>;!:�� و!� Lا

  �P مRT! م! ?�
: ��9 ط�?Q وP�lI!ظ م|م9 أ�>� م �
 
HTن ا�!� و:
 k�HDإذا I�g�# r! �!ل: (ا�}�;�ا �D!I هللا؛ وI!�؛  �م! روي أن v�HN ا����� �!ل: 

 ،�%�T��ا و$ )">��ا و$ );���ا و���ا، و$ )<���ا THA( $ا و��d( $ أن M�  ��<�Iأ ،�!I �P�هللا؛ );!)��ن م9 
(x|� ;�وا�44و$ ).  

�?� �TD �A�ا :
 N"!?� ا�"���� ا���P?� واLم!�� ا���"��HTا� �T%ا� 

 45و:HTل ا�!� r�N ،�: $) 
�أ H���: "�ا�م� M�  بV�
 و$ �Nج، وم9 T  ا�u�Nو ،C>"��: ا�;�آن ��  
T  v��
، وم9 T  ا�H��(

 .46م;��ه م9 ا�T!ر)
  / 	'�ق ا
&/�ن ا�.'�-�� -, ا�'�ا&�% ا��$ا#"!�4

1.4,w!�\Iوا� ,����Iا� xK�k��K �'��Iق ا�.'�-�� -, ا�'�ا&�% ا���'Pا� / 

  aU�2 ا�"!دة:: 47ا�'�&�ن ا�r���I�� ,o���I ا����,/ ا�P'�ق ا�.'�-�� -, 4.1.1R�#�م9 ا�;!��ن ا��

�  

 ���M  k�c���� ا��!�: �"XTت م!D9 درا"p( Cأ��uxu  9��"( Mول إ�Lر ا�أط�ار، R? r�N�ف ا�}

  �ة اe!U�y!ت؛ و?��ج ذ�{ RgI!دة ا���%!�¥.: !R�?�T(و !R;�"�(!رف و�ب ا�"!%��  ا�}!�v م9 ا

¨� 

؛  م! 11ا�"!دة: و#!ء :TRوم 
�ن ھVا ا����?9 أ�!د?"�? r�N ،

 ا�}�ر ا�>!�: 9?����!I Q���?
 ��p>ا�� �U� ؛
و?%"� ��}���D!I �H"!ل م�!ر:�R و)�"�;R! و)}�?� مsھ�R(x و)�ر?M�  �RH ا�r>H ا���"

.��D!"دة ا�!RgI 
�ج ا�}�ر ا�>!��? r�N ،r�!<ر ا��
 ا�}: 9?�  �"�TR أو م�ا��e ا���
̈ ا�"!دة: � 

 ا�}�ر ا�>!�r :;� ورد :: 9?�
 ھVا ا�}�ر  ،17 أم! ا���: 9?�M�  aU� r�N أن ا���

�#��؛ و?��ج ھVا ا����?RgI 9!دة ��T"�� وا�����رات ا�!��I$ا �yإدم!ج آ M�  k"�ا� o؛ مr>H�� !T?��ن )��?
�راه. ��  ا��

�ص ا����?9 ا�"��اke :;� أc!رت ا�"!دة:U|Iف 22 و�Rا� Mإ�  �?�A(ى و�مCT؛ وھ� )<%�9 ا�"%�
�اط9."�� 

 وا�>;!:TR"ى ا��  ا�"�!رف، و�Vا )<%�9 ا�"%�

 r>Hوا� 

 ������� ا��!�
 ?"�9 ا�;�ل lIن وزارة ا������ ا��!�R�#��ن ا�;!��ن ا��"pل مxy 9وم
 �?�X� ت!Dرا�� b�Tم ���P( � !Te و:�ت آ��!ت �� 
��g!:!تا���"x� �� !TUأن   إ$، 48وا�"|�� !ت ا�
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 !RT�I a�!N 
�ف  �?�ة م9 ا�"���!ت؛ ا��TU� ض��( �� �?�iاjAا� ��م!Aا� 
�!د?"�� :Lا�<�?� ا 
: Q>ا�
�H�{ة وا�V(!DLوا ��م!Aا� M�  ��H�D ر!uاث آ�Nإ Mد؛ م"! أدى إ��gT"ا� !R:�R� ل�e�  . 49و9�I ا�

4.2.1��wا��ط ��K"I�� ,o���Iق ا�.'�-�� -, ا�'�&�ن ا��'Pق ا�>;!:�� : 50/ ا���;� ظ�Rت ا�<;

 ������I ا��ط��T؛ مxy 9ل أھ�اف ا�����I ا��
 وردت :
 �¨ ا�"!دةR�#�
 ا�;!��ن ا��: ���# �>n2 :وا 

:!RT�I 9وم  
 �Iو��م وا�xD�!I ��el�"ا�;�� ا� �����I }؛ وذ���Tط��?� ا�R�!I 
 !"Aدي وا��Pا� 
 ��?� ا�;(

�;�!I ل!�#Lا ¬Iور ،��d?م!زL9 وا?�
 وا�>;!:
، و)�T?�وا� 
� ا��
 ?A%�ھ! )�اث وطTT! ا��!ر?|
 وا��dAا:
Lن ھVا ا����?? 9���H  ؛k�#51 م�H"I oHg!دئ ا�xDم و��"C ا��و��N وا���xyL وا�>;!:�� وا�<p!ر?�

�د ا��%!�
 و?%�"� ط�ال ا��"� م9 ا�"R� إ�M ا��<�؛ #�)�;�9  �ة مR!رات وذ�{ مxy 9ل #�ھ�ي ��
P�، وذ�{ v%N م%��?!ت 52!?!ت؛ م9 م��:� ا�<;!Qi ا�H%�}� إ�M ا�"R!رات ا��
 )���L!I Qم�ر ا�"�;�ةو

  ا�"���"�9.

 ا��%!ب  4 :#!ءت ا�"!دة و��: Vم�xا�� QN 
�ق ا�>;!:�� ��"�"�رس؛ وھ;>�� ��UPن م�م9 ھVا ا�;!�

 ا�"��:� ا���P?� وا�"��ART؛ وإ�uاء ا�>;!:�م�!رف :
 م|��S مA!$ت ا�"�اد ا�����"��؛ وا��<�� :
 أدوات 

، و)����D!I !RP"�ار مo ا��}�رات TPوا� 
IدLوا 
ا��!م� ���xم�V؛ �I�Q�"  "��!ت ا����� ذات ا�}!oI ا���"

.����Hوا� ��%PTوا� ��TھVا�;�رات ا� ��"T( 
: Q>وا� ،��TR"وا� ��#���Tا$#�"! �� وا�>;!:�� وا���  
x9 ا����"( k#9 وم9 أ���HT#9 أ��d� ���( �e�: �R� ح!�( �P��|"!�� ا��ت ا�!:!;u M�  ��Pم9 ا�� Vم�

 C#و M�  ا�;�!م �Dا�"�ر M�  9���?ل ا�<�?>�، و!U($م واx ت ا�!�#���T�( 9دة م!P�D$وا ،k�Lا M� 
�ق ا��%!ن;Nو kP{ق ا��;N oم �A%T( ��I�( �T"I ¨y53أ�D��ع م9 ا�����I ھ
 ا�Tا ا�Vن ھL ، ة��N��� ا�

 ��gT(و��� إ �اد وs%م �Dا�"�ر k">�( }�V� !؛���دا :�ا��
 )p"9 ا�D"�ار?� و#�د ا�"o"�A وا��و�� و#
  .54اLطP!ل )e ��gT!�<�؛ )"��RT م9 أداء مR!مM�  �R ا��#C ا�"}��ب


 ا������م��gا إ�M م9 ھVا ا�;!��ن  10 :و#!ء :
 �¨ ا�"!دة : Q>9 ا�"p( أن ا��و�� �iاj# kي�� 
،j��"( دون �?�iاj#ر و!c12 :�¨ ا�"!دة وأ  Mات إ��TD aD 9�d�!Hل ا�!PطLا o�"A� ري!H#إ ����أن ا��

.9����!م��؛  �� أ�C ?"�9 )"�?� م�ة ا��"�رس ا��jام
 x��� 9��T%Iم�V ا�"� �TD ة�g  ��D Mو إ�aT"p( 

 ا�"Ds%!ت ا��!I�� �� � ا������مA!�� 13:ا�"!دة: 
: 
  .#"�o ا�"%��?!ت;}!ع ا��"�م

           vA? r�N ،
�ص ھVا ا�;!��ن ��I���!I ا��<��p?� ا��
 )%QH ا��"�رس ا��jامU� aT� و�� ا
�ي L!IطP!ل ا�V?9 ?��اوح �RTD م!Iوا��� 
�ات ا���kP ا$#�"! TD aDث وxu 9�I55 ت!Dا��را �X�ن مL ؛
Lات ا�T%ن ا�lI ل��ل ا�����I؛ );N ��!�ا� 
: a?�#أ 
�ات )��?9 ا���U|g ا��%ا��TD 
!��� و�kP{�� M ھ

�C{�>"I C ردات :�M�  k ا�">��ات ا�|!ر#��؛  xyل و)T"�� ا�"�اھv ا��Pد?�، :!�}v%��? kP م9!��Nا

�ات ا��"�رس ا��jامTD kH� C(!�N 
: ��I!<ا� C��: ردَّات SU� k"��( r�>I56ع م9 ، و�Tا ا�Vھ ¥Ds?

�e!T�� ����ا��  �?�Rا��? !"I 
"!Mc وا�;�� وا��;!��� ا$#�"! �� وا��و��N وا���xyL ا�I!T�� م9 ا���اث ا�>;!:
��!ن؛ 57ا�"��gك §P>(ن ا��%!ن و!IوVم�؛  ،م9 ا�Lا ��U|g� ��D!Dة أj���?� ا�<p!ر?� )���H رRن ا�L

  .58و !مx م%! �ا  �M ا$x;�Dل و �م ا�VوI!ن :
 ا�<p!رات ا�yLى
�ى ا��� �M )���� ا��H!ر؛ وا�Vي ?R�ف إ�M م<� اLم�� وا��:o ا�"%�" 73:و�� �aU ا�"!دة�%"� � ���

  .59 وا�>;!:� ا��!م
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4.3.1%��woا�� r���Iوا� %!�\I��K l��Iق ا�.'�-�� -, ا�'�&�ن ا���'P9 : 60/ ا�?�?k�g �}!ع ا���
�ط9 وا$#�"! �� ا$��U!د?��� ?%!ھ� :
 ا��T" ا��Dا)��A!��� ا�"H{� 9��TR! وا������R? �ف أD!D! إ�M ، وھ

 ��H��� kھ�l9 وا��?��ق ا��"k ا��N!#!تا���D، 9؛�Pظ�9 )�"��
 �i!P�ة ا��"!ل وا�"?�� )<�U 9�% وn"!ن )�

 و)<��9 م%�"� �"�!رف ومsھxت #���Tر ا����مsھ�R(x وإ);!ن مR!را)�PUI �R م��ا��e؛ و:;! ���}

9R"رات ا��{( Q:"!ل و�ا�.  
 9?�؛ و?��ن داky ا�"Ds%!ت ا����?��T؛ إذ 
ا��!م�XT? r�N ا����?�H  9 أ�"!ط  �ة وھ
: ا���

 �?�XT!رف ا��ا�" ¨I��"ا� v%��? ،ك!Tت ا�"��ا��� ھ!UIل ا���xy 9م v%��( 
R: ��;�H{!رف ا���أم! ا�"
�"! ?�XT ھVا ا�T"¬ م9 ا����?9  9 ط�?Q ا��روس ا�"%!��i؛ ،
TR"ا� ¬D��#�e!y C إ�M ا��"!ل و? :
 ا�


 ا����?9 أو ا��lھ�U� k� )<%�9 ا�"%��ى : 9�H ا��ا

 ��R.  ا$#�"! TR"وا�  
ا����?9  9 ط�?Q ا��"9�I o"A�: 9�R ا����?9 ا��XTي :
 ا�"Ds%� ا����?��T وا�"Ds%�  !أم

�?I 9  9��  9 ط�?Q ا�"�اا$��U!د?����!I Q���? 9 إذ?�kU م��D 9؛ ?�<، وھT!ك �"¬ آ�y م9 أ�"!ط ا���
M�  ̈ I��"ا� C�xy  ��p>ى وا����"��TR. ا �xم�<!�!تدروس ��X?�، وھVا ا�R? ¬"T�ف إ�M )<%�9 ا�"%�

!I �<��ص ھVا ا�;!��ن؛ QN ا�"�أة ا�"!U� 
م9  !دةا$a�H�P�D م9 وم9�I 9 أھ� ا�<;�ق ا�>;!:�� ا��اردة :
 
�P!ءات :
 ا���?� م9 ا��|UU!ت؛ و��V{ مQN 9 :�!ت ا�Hg!ب ا�"<�وم�9 : C�xy 9م v%��( 9?��(


 و�e!y ا���P!ت P?ا�� ¬D��اري :
 ا��?S. ا$P�D!دةا�# 9?�  م9 )�
Dا��را � !;"I Q>��( �� 
� اLم��؛ و?�P�!I ��R!ت ا��>"I Q���? 9?�؛ وھ� �وھT!ك �"¬ آ�y م9 ا���

� )��XT #�?� ������� م! .م%!ر ?9�I o"A م<� اLم�� وا��%!ب ا�"��:�R: 
TR"ا� ����أم! ا�� �I ؛
� ا��jام
kdg�!I �R� �"%( Vم�x��� ��TRت مxھ�l( �Tم Mف إ��R?61.  


 ا�jAا�i م>"� : 9��TR"ا� ����9 وا��?�و?�T� �p! #��! أ�C مxy 9ل  �وض ا����?9؛ أن م��ان ا���
bi!�T؛ و?<;Q ا�";!e� ا��
 أ�lg م9 أ#�R!، ھ�Vا ?�lھk ا�Hg!ب ��;�!م N v%>I �R>�!U"I!#!ت ھVا ا�jم9 ا�

 �R(!�N واV;T�%�� ءات #��ة!P�I ن����ار ا$��U!د?�ا�A�?�؛ و?��H62م9 ا�.    
4.4.1�/��� ,*�*vق ا�.'�-�� -, ا�'�&�ن ا�'P63/ ا� : 
: !?�u �A%"�� 
D!DLن ا�#!ء ا�;!�

�ق ا�>;!:��، aU� r�N ا�"!دة;>�!I Ce�U� :4  
: C?دs? يVدھ! ا��ور ا��>? �A%"ا� �Pأن وظ� M�  CTم

 ا��H!دة :;� �C��  aU ا�"!دة: Q>"�� وا�>;!:�� وا$#�"! ��. أم! ا���وا� �?�Iوا��� ��Nم� ا��وLة ا!�N: 5، 

 k<"�( ،�?�H�( ��Nرو �Pظ��I o�{p? �A%"أن ا� !R�: ء!# r�NI!ةxUإ�!م� ا� 
�ص :U|�،  وة ا�;�آنx(و
�?� وا�����"�� :;� وردت :
 �¨ ا�"!دة ،ا���?�Iق ا����;>�!I Q���? !"�: !ه، أم�i!�c ��X�(هللا و �� 6 :وذ

:
�ص :U|ا� M�  k<"�( ��"���( �?�I�( �Pظ��I o�{p? �A%"أن ا� M�  aU� 
  ا��
�?�ه و)P%��ه، و��V{ )�ر?¥ ا����م ا��N ��XT( xD;!ت )xوة ا�;�آن ا���?� و)<CX�P و)����A( م��

 r?�>ا� §PN 
�?�ه و)P%��ه؛ و:A(ا�;�آن ا���?� و §PN 
و:Q مRT!ج ا�"�ر�D ا�;�آ���، و)��XT م%!I;!ت :

 مDs%!ت : !R� ا�";�رة bام�Hا� Q:؛ و����ا�� kNم�ا S��|م 
ا�S?�g وCN�c، و);�?� دروس ا�� � :

ھ"� :
 )��XT دروس م<�ر اLم��، و)� �� ا�<A!ج وا�"��"�?9، و��V{ );�?� ا�����I وا������؛ وا�"%!
  دروس :
 اxyLق وا�����I ا��?��T وا�"����.

�ص :
 )��XT م<!�nات  7 :و�� �aU ا�"!دةU|ا� M�  k<"�( 
 �M ا��ظ��P ا��>;�A%"�� ��P�؛ وا��
���H وا�"HD!T!ت ا��?��T وا��ط��T؛ و��V{ )���� م وم��;�!ت ��gT ا�>;!:� ا�xDم�� و)�"�"R!؛ وإ�N!ء اL �!د

�ن ا�xDم��؛ و���XT( }�V م%!I;!ت u;!:��؛ TP!رض ����!ب وا��م ��XT(و ،!RTدة م!P�D$ا k�R%(و �A%"ا�
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؛ و?��D ا�;�� ا����HT؛ H� !I!ر 64:
 N"!?� ا�"o"�A م9 أ:�!ر ا��}�ف 8 :و?%!ھ� ا�"%v%N �A  �¨ ا�"!دة
 j�
 وظ��P ا�"%A�؛ و$ I� م9 م�!��A ھVا ا�|�k أن ا�"%A� م�: k�|ا� ¤�I §N�� C؛ إ$ أ�o"�A"ة ا��iدا

�ص ھVا U� kpPI 9و�� ،�{g�Lا 
�!I دة :;¬ دون!H�دي دور ا�s? �He؛ إذ أC�Pوظ� M�  ي ط�أVا�
o"�A"ا� 
: 
  .65ا�;!��ن ?"�A%"�� 9� أن ?��د )�ر?�A! إ�M دوره ا��!ر?|

م9 ھVا ا�;!��ن  �M أن  T: 2¨ ا�"!دة): ��66 -, ا�'�&�ن ا���������K l��Iت/ ا�P'�ق ا�.'�-4.5.1
�?�M�  9 أD!س )�!��ي �"�ة م<�دة أو  �� م<�دة، T�9 و/أو م����Hص ط!|cأ o"A( ��م ا�A"��!ت ھRPم
 �{g�Lا ����( k#م9 أ �Iض  �� م��dو� ! �{( �R�i!Dوو �R:!ر�م ��|%( 
و?��gك ھs$ء اcL|!ص :

T?�وا� 

 وا$#�"! 
 وا���"TR"ل ا�!A"ا� 
: !R��Ag(وا�|��يو 
��Hوا� 
n!?وا�� 
�ي وا�>;!:Iوا��� 
 
.
  وا��%!�

     !P�!|ن م��ع �g!ط!ت وأھ�اف ا�A"��!ت n"9 ا�U!�� ا��!م، وأن $ ?�n�و?vA أن ?T�رج م
 .!RI ل��اaI وا�;�� ا��ط��T؛ وا�XT!م ا��!م وا²داب ا��!م�؛ وأ�N!م ا�;�ا��9 وا���XT"!ت ا�"�"<��  

م�k�UP��!I �>n آ��!ت م"!ر�D ا�<;�ق ا�>;!:��؛ r�N أc!رت إ�M إم�!���  2 :و�� #!ءت ا�"!دة    
:
�? !"I ت!��"Aم ا�!��  

 ��XT((!.!R أ?!م درا��D وم��;�!ت و��وات و�k ا��;!ءات ا�"�)gTI �{H!ط  -
�ر  مo إe�ار و��g� �g?!ت ومxAت ووQi!u إ xم�� وم}�?!ت �R:�RI ��x  !R!؛ -�D�ام ا���Nا

�اaI ا��ط��T وا�;�ا��9 ا�"�"�ل RI!.وا�;�� وا<� 
2.4,w[ا�.'�-, وا� xK�k��K �'��Iق ا�.'�-�� -, ا�'�ا&�% ا���'Pا� /  

?�p"9 ھVا : 67ا�P'�ق ا�.'�-�� -, ا�'�&�ن ا��PK l��I'�ق ا��d�z وا�P'�ق ا����ورة /4.1.2
�اء �!ن ا�TP!ن D ؛��TPأو ا� ��IدLت ا!PTU"ا� S�sق م�;N �?!"N ن�:T!ن أداء أو  jف؛ أو مb�T ا�;!�

 �?!"N }�V�ا��%x�Aت ا�%"��� أو ا�%"��� ا��UH?�؛ وھ��!ت ا�rH ا�ذا 
 ا�%"�
 أو ا�%"�
 ا��UHي؛ و
م9 ھVا  2 :وھVا v%N �¨ ا�"!دة ،مPTU!ت ا���اث ا�>;!:
 ا��;���ي؛ وا�"PTU!ت ا��ط��T ��"�{ ا��!م

  ا�;!��ن.
ا���اث ا�>;!:
 ا��;���ي )%��P� م�e!y �?!"N 9؛ وا��
 )���Q  مCT إ�M أن مPTU!ت 8 :وأc!رت ا�"!دة

�ادر واcL�!ر Tا� }�V�
 ا�g���H؛ و�! Lوا ��;�D�PTU"I!ت ا�"�M;�D ا������Dx ا��;���?�؛ وا�"PTU!ت ا�"
�ج %Tة وم�Iل ا�!dcوأ 
� !ت  �M ا�"�اد ا�"����� وا�|��Hg؛ وا�<�TU"؛ وا���H�gوض ا���وا� ̈ وا���


، و�� أc!رت ا�"!دةا�jرI21 :ا STU"ا� M�  �?�T�ق م!د?� وم�;N 
r�N  ،إ�M ا�<;�ق ا�"<"��؛ وھ
!RT  
�?�  �� �!�U��� ��Iف :�R! و$ ���;!دم و$ ?"�9 ا��|�T�"ق ا���ن ا�<;�(.   

م9 ھVا ا�;!��ن ����P م"!ر�D ا�<;�ق؛ o�"�? r�N ا�"Q>I S�s ا��Sg  9  22 :و)��n ا�"!دة
 a>( ا�|!ص؛ أو C"D!I در!Uا� STU"ا��Dا  Sgا�� QN د�م%��!ر؛ و?"�9 )<�?k ھVا ا�<��d�� Q، و?�

�ق ا�"!د?� :;� وردت �� )�9 ھT!ك و��e؛ م!  9 ا�"I STU�� و:!ة مCP�s إ�M ا��ر�u؛;>�!I Q���? !"�: !أم 
�ل  �xd� Mلا$D؛ S�s"�� Q>? r�>I اxd�Dل مlI CPTUي k�c م9 أ�c!ل 27: :
 �¨ ا�"!دةU>وا� 
CTم 
  . !i� م!�

¨� 
��C  54: ا�"!دة و#!ء :;N ة ذوي�i!Pو� C(!�N ال�lIن ا�<;�ق ا�"!د?� ��"I MX>( S�s!�<"!?� ط
�T: k!ن ?sدي أو ?�k"g j) إ�M ا�<;�ق ا�"A!ورة؛ �TD: 107 r�>I، و�� أc!رت ا�"!دة �50"�ة  STUف م


 وا��ا�¨ !زف؛ وا أو;�D�
 وا�"Td"وا� k<""د  ؛�!gء؛ أو ا��!Tdأو ا� k�<"رس ا��!"? �yآ ¨|c وأي



  ا
*(��� وا�'�ا&�% ا��$ا#"!�	'�ق ا
&/�ن ا�.'�-�� -, ا�+"!��  
 

  

��	
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مPTU!ت :��?� أو مPTU!ت م9 ا���اث  �S�TUأو ?;�م lIي k�c م9 ا�cL!ل I ،أو ا��jف؛ أو ا��xوة
 ا�>;!:
 ا��;���ي.    

 ام9 ھaU�: 2 V ا�"!دة: 68-, ا�'�&�ن ا���QI\�K l��Iت ا������k ا�������/ ا�P'�ق ا�.'�-�� 4.2.2
�ن مy 9�م!ت م��H!ت ا�;�اءة ا��"�م��؛ و)"y �R� �T�م!ت Tاط� ،ا$�D�!رةا�;!��ن  �M أ��P�%? C� ا�"

�:�� ا���!ب :
 وi!D¬ م|���P؛ م9 أ#o�Ag( k و)���� ا�;�اءة ا��!م�، و)�"�( Mت إ�!H��"ه ا�Vھ M�%(وQ 
�ض ا�<p!ري RTا� k#م9 أ ��Tط��?� ا�<p!ر?� ا�Rد ا�!�Iأ �:!�Iو C���ووا� Cو)�!م��� C����"c 
: 
 �ا�

o"�A"��69.  
̈ م%!�N ��اءة )�ix ا��N!#!ت اLطP!ل �U|( Mت إ�!H��"ه ا�Vھ M�%(ت ،و!Dرا��� �N!%وإ }!ء م 

 ��p>(م!)�� ،ا$م�<!�!تو��:�� وا�%�
 إ� ،و)T"�� ا�;�رات ا���i%� م9 أ#k ا�D|�ام ا�"���م!ت وا�"��( M
�ل ا���!بN }�gأ� ��XT( {�V��ل ا�"�!��9 إ�M ا�;�اءة ا��!م� وe�I �"%( ki!Dو. 


  Áأ�g: 70/ ا�P'�ق ا�.'�-�� -, ا�'�&�ن ا����PK l��I!� ا�I"اث ا�.'�-,4.3.2Tط�ا�TU�وق ا�
����اث ا�>;!:
 �� � �}!ع ا�>;!:�؛ م9 أ#k">( k ا���!��S ا�"|�UU ���راD!ت واIL<!ث؛ وأ "!ل ا���م�� 
�?k ا��راD!ت وا�|�Hات اLو��� ��;!ذ وإ�Iاز "( }�V�ا��pور?� ��;!ذ وإ�Iاز ا�>�وات ا�>;!:�� ا�"<"��؛ و

� !ت ا���TP  وا��T!ء ،>�وات ا�>;!:�� ا��;!ر?� ا�"<"��ا�"A"اء ا��uإ k#م9 أ ���;T"ا�>�وات ا�>;!:�� ا�
 }��"? ��yLا اVن ھL ،

 N"!?� و�e!�� ا���اث ا�>;!:: Q>ا� j?j��� ت #!ءت!;PTه ا�Vھ k�ا��ط��T؛ و

�ا�v أ��D!D م9 ا�<p!رة ا��%!���#،  kم!cق و�g"ا� 
�k أ��ان ا�gT!ط ا��%!� M�  ي�وھVا ا���اث ?<�
�اع م"�LC(!D71!ر.  
4.4.2d	�I��� ,ذ���wا� x!"+Iق ا�.'�-�� -, ا��'P72/ ا� : 
: SN!�"اع  �?�ة م9 ا���#� أ�(

:�>Tا ا�Vھ M�  �%;T(و ،CI ط��T"ا� �"R"ع ا��� k�  ا�jAاs? r�N �iدي 
1.4.2.4 /:��wوط d	�I� ��? ��:!;<وا� ��TPت ا��!ر?|�� وا�! �"A"ا� �"�� Mإ� �XT�!I !�Tوط S>�"ا� �H

 وا���"��.
2.4.2.4/  :�!�o� d	�I� ��ي ھRAا� S>�"ن وا��;!��� ما��TPر?� وا�!��!I Q���( ت! �"Aم �p? S>�

.�;{T"ا� ¥P� 9رھ! م�Uن م� وا�"9R ا��;���?�، و?�
3.4.2.4/  :,wا�����, ا��ط dPIم�� ذات ا���
 إط!ر ا�"Ds%!ت ا��": STU? SN!�"ع م9 ا��Tا ا�Vھ

o�"�(ا�داري؛ و oI!{ا�  �?�T�"ا� ��U|g�!Iلx;�D$وا .
 ا�"!�
4.4.2.4/ :���Pت ا���T����� xK�Iا�����, ا� dPIا��  �;I!{دة م!Rc M�  ء!TI SN!�"ع م9 ا��Tا ا�Vھ lgT?

 k"�!?�� ا��ء م!P��Dت وا! �"A"� ���?%�"R! ا��ز?� ا�"��I S!�>;!:�؛ و?��gط :
 ذ�{ و#�د )<S م�

، وم}!P>�"ل ا�!A"ا� 
: 
TR"ا�.��P>�"ا� ��?!�"�� §P>ض وا���ءات ا�!p: �;I 

�ن ھ�:R! ا��R�gT? r�N ،�I! أc|!ص ا��dPI ا��Rص:  /5.4.2.4�? $ �"iدا �%Dsرة  9 م!H  �وھ
� R! ا�"PT�� ا$#�"! �� وا�>;!:��n��ن ��;!��ن ا�|!ص، و?��ن م�n!y ن�?�T�م. 

6.4.2.4/ :,[PIا�� xK�kذات ا� "�/[Iا� $Jا"�  o�"�(إداري؛ و oI!م�� ذات ط�وھ
 مDs%!ت  "
 �?�T�"ا� ��U|g�!Iلx;�D$وا 
وھ
 مDs%!ت م�#�R ��;�?� ��اءة أN�اث )!ر?|��؛ و);�T!ت  ،ا�"!�

�اD}� د !�i م�<��P أو إ xم��I ر�R"Aا� M�  !R(د!��Dھ!؛ وا��%P(و �T��ظ� م!Tوم، ��!I kP��(و �� �
� �ا:��T�%م�� وا�x ا� ki!D�
 o�"AI ا���H{وا� 
o ا�دارات ووn ،:�"! ?|¨ رھ!�!ت ا���اث ا�>;!:
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 م�T!ول : !R�nوو ��#��?� وا��H�ا �#�� ا��pور?� ��RP م�اo�n ا��P%��؛ و)}�?� ورc!ت �I�ا Iا���
�رR"A73ا�.   

�� �H%T�!I ��:!;<ق ا���ص م"!ر�D ا�<;U|I !أم QN 9": ؛SN!�"ه ا�Vز?!رة ھ 
: M�A��: 9؛�Tاط�"
�م، إ$ أ��P�%? C� م9 ا��|p�P!ت Dر kI!;و��9 م 
P>�"ا� oI!{ذات ا� j��k م�اط9 ز?!رة ا�"�!SN وا�"�ا

̈ ا�"!دة � v%N 9؛�Iوا�"��ر �H�{م��ان ا�>;!:�؛ وا� 
، وھT!ك م9 ھVا ا�;!��ن 4:�k م9 ا�TP!��9 وا��!م��9 :
MP�( ى�yدھ! ا�"!دة :�!ت أ�>( 
�ل؛ وا��y�م ا��Dن؛ 5 :م9 ر��TD  16 وھ� اLطP!ل أ�k م9 م9 ھVا ا�;!�

 9D ا�d�I 9?Vص ا�!|cLھ�؛ وا��>�؛ ومTA�و ا�|�م� ا��ط��T. 65وا�"�!��ن وم�ا:;l:  
4.5.2��w�/ا� %[K ص�Rق ا�.'�-�� -, ا�'�&�ن ا��'P74/ ا� :�U;?  !?أ ���: k� 
i!"T�%ا� k"��!I
a�!�أم!  ،م9 ھVا ا�;!��ن 2 :وأ?! �!ن ��ع ا����P؛ v%N �¨ ا�"!دة ،م�)C وا��i!D¬ ا�"%R��  kA! م!

�?� إ��!ج اx:Lم ا���TP وا�����"�� وا��A!ر?�؛  3:ا�"!دة{( �
؛ وھi!"T�%ط ا�!gTف م9 ا��Rا� a>nو �;:
 ��I��م�� وا�xDوا� ��Tط��<�  �M ا��!��؛ "�Pا�>;!:� ا�و ،�واLم!ز?�dو)o�Ag ا�>;!:� ا�"�VAرة :
 ا�;�� ا�


 ا��!��: �?�iاjAا�>;!:� ا� o�Ag(و �g� 
�ط9 ،و��V{ ا�RD!م :�� 
  .وإ�Iاز ا���اث ا��!ر?|
5- ��Wخ�  

�a�e إ�M  �ة ��!bi؛( �Dه ا��راVل ھxy 9م :
� � م9 ا����e!ت أوردھ! :�"! ?�"Aوم  
1.5- ~#�Iwا�: 

�o"# �I ا�"P!ھ�� ا�"���;�  -�e
�ق ا�>;!:�� :;>�!I  o�!وم oم!# S?��(�N؛ وا
R: I ¬��|ن م��9 م�
� � م9 ا�;�� وا��!دات وا��;!��� واL �اف :"Aوم ،��Pوم!د?� و:��?� و !ط ��Nرو �e!T م o"�Aم 
 ،!

��!ت ھVه ا�و، أو #"! � �gI?� أ�yى�" !"Iر !Rp�I oم �A%T(!"Iور !RT�I !"�: kUPT(.   
�ق ا��%!ن ا�yLى؛ $ ?"��UN 9  �د -;N ع�"Aم !R�"Aم 
�ق :P( 
R: ق ا�>;!:��؛�إذ )���Q  أ��اع ا�<;

�?� وا�"���� ا���P?�،  ،وا��أي وا�����H وا��gT وا�I، r>H!���� وا��;��ة وا��H!دةRوا$#�"!ع وا�: v�U�

. ا�#"!ع  �M م!:!;u �� و 
:!;u QN �  ھ

�ق u;!:�� ؛;�ق ا��%!نN أ��اع ن ا���?� c!م?k�� x���H ا�;�آ -;N 9م !R�: !"I ،زم!ن وم�!ن k� 
وھVا  :

 #"�o م�اC(!�N kN، وأول QN د ! ا�;�آن : C��;N ن!%�B� aT"n 
� QN ھ إ��CاT�D!دا إ�M ا²?!ت ا��


 ا����� ؛م9 ا�<;�ق ا�>;!:��: Q>ا� 
: k<"�"وا�:M�!�( C��� 
 �ا�Vَِّي Qَ�yََ َ{ اْ�َ�ْأ Dْ!ِIِ� َرIِّ � ، و�� ورد :
 :Q��1(ا�(.  

-  C��;N 9?� م��ا� }�V� k">(و ،�?��?� ا�NL!م ا�"���;� p;I!?! ا��%!ن ا��?��T وا����HTا� �T%ا� k">(
�رة :
 ا�;�آن ا���?�.�V"ق ا��� � أ�yى م9 ا�<;"Aم }�V� kUP(ا�>;!:��، و  

- 
�ى  !��%"I !�TRد?"�! وم!��?T! أ�( �?�iاjAا� ��م!A9 ا�"p( D!"��، ��%!�¥، م���ار )���،  �uxu �H أط
�راه (�� .) LMDد

�%v ا�"�!رف وا�"�ارد :
 م|��S مA!$ت ا�"�اد ا�����"�� - �?�iاjAا� �D9 ا�"�ر"p(؛ xا�� o�"A� Vم�
  �PUI �TD إ#H!ر?� ومA!���. 16م!دون

- ��TR"ت ا�xھs"9 ا��%>( �?�iاjAا� 
TR"9 ا�?�
 إط!ر ا����?9 ا��!م
 VIات  ؛)p"9 مDs%!ت ا���:
 oI!{ت ذات ا�!%Ds"9 ��ى ا��R"إط!ر ا�� 
، و�Vا ا�"%!ھ"� :
 م<� اLم�� ا$��U!ديا�"Ds%!ت، أو :

 وإ�%!ب �P!ءات :
  �ة اe!U�y!ت. 
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- �?�I�(و ��Nر?� رو�
 ا�jAاR"I �i"� م<: �A%"ا� �%Dsم م�xل مy 9 ؛و �"�� وu;!:�� وا#�"! �� ؛);

 ا��H!دة ؛ودروس ا��� �� وا�|}v ا�� ���Xآن ا���?� )���� ا�;: Q>ا� �Dم"!ر }�V� 9"p(و ؛و j��(

.o"�A"ا� 
: ���HTا�;�� ا� ��D�( M�   
-  ¬D��ي :
 ا�Iوا��� 
)o�{p ا�A"��!ت ا�jAا�i?� ذات ا�}!oI ا�>;!:
 o�Ag( �"R"I ا��"k ا�>;!:


� �� و��dض  �� م��I.وذ�{  9 ط�?Q )%|�� ا�"�!رف وا��I ki!D ؛ا$#�"! {( �PU  
�ق مS�s ا�"PTU!ت اLد��I أو -;N MX>( �����!� �?!">I ورة!A"ق ا���اء �!�a ا�<; ؛ا���TP وا�<;D ق�

.�?�T�م!د?� أو م  
�k ا��H�?!ت م��H!ت ��;�اءة ا��"�م��  - 
�ع ا��ط9 :Iى ر��اءة ا��!م� ��o�Ag و)���� ا�; ؛)��ا#�  �M م%�

  u;!:� ا�"�اط9�T.م9 أ#( k�Q�" و 
 و
� ؛أو�a ا��و�� ا�jAا�e!y �?!T  �?�i ��>�وات وا�""���!ت ا�>;!:�� ا�"<"�� -;Tر?� أو م!;  a�!��اء D ،��

!R�lgI ث!>Iت وأ!Dإ �اد درا 
: �?!T�ه ا�V؛و)�"9 ھ  SN!و�� أ �ت م� ،!R��!�eو !R"ل )�م�!" lI وا�;�!م
.o�"A�� !R�N!(إ k#م9 أ �e!y  

- �iاjAا� oAg( .��Tط�  إ��!ج و)}�?� اx:Lم ا���TP وا�����"�� م9 أ#��D�( k ا�>;!:� ا�"�VAرة :
 ا�;�� ا�
 :/ ا���n�Iت2.5

- ��<>Hا� j�
 ا�"|!�I وا�"�ا�D Mا� إ� k�H� 9م ��? !"� �{I!n ��?!�د م!A?ق ا�>;!:��إ�
 ?�%MT � ؛<;�
 
: !R����م� ا��!م� �"! ?|�م ا��%!ن و?Ds"�� 9"p%!ت وا���R!ت ذات ا�}!oI ا�>;!:
 م9 م��:� مXT"ا�

C� .ت!H#ق ووا�;N 99 ذ�{ م  �AT? !وم ،C��;N 
آن ، وھVا )I !�Dl!�;�ا�"XT"!ت ا�<;���� وا�"Ds%!ت ا��#��"D�k ا�<;�ق ا�>;!:�� :
 م;�م� أو��?!ت  -

��C أول م!� 
�ھ� ا�<;�ق ا�>;!:��. ا���?� :# �Dم"!ر �  أم� CI ھ
�?�  رD"�� وھ��!ت )}� ��ا��"M�  k إ?A!د مDs%!ت  -R#
Tط��?�  �M ا�"%��ى ا�R#؛ k#م9 أ M�%( 

 ��e�Uy C�p�;(!م Q:ق ا�>;!:�� و��k مT};� م9 مT!طQ ا��ط9، و��9 :
 )T"�� ا�<; 
ا�"�A"�!ت :
.��Tط��اaI ا��N�ة ا�u إط!ر  


 اL "!ل ا�>;!:�� -A�Tم k�� ؛)� �� ا��و�� �"Aا� �e!yو �م و ،
�!ت ا�>;!:�� وھ��!ت ا�"o"�A ا�"��
.¬;: 9��!TPا� M�  ر!U��$ا  

- 
��
 ا�Vي ? �
 ا�"Ds%!ت ا� xم�� إ�Te M! � ا��D ��:!;<ق ا��;>�� �d�!I ��"أھ jAا� v�gي���i؛ ا

 ?�"�9 م9�� �g(��y²ا kH;(م وxD 

 )sدي إ��U�Mا !ت ا��)HTA!  ؛k �! �ة �� �H�e��Y ا�"��gك :� 

�ق ا��%!ن.;N 
�!I ك!Rا��  
�?� وا�>;!:��  -I"�� وا�����د?"�� وا�!�Lت ا!%Ds"�� ا��� ا��و��jى م9 م��Hا�� �U>ط!�"! أن  ؛ا �"!د ا�


  ا$ھ�"!مTH? يVا� ��ع م9 ا�<;�ق ھTا ا�Vن ھL ،وا��و�� v�gا� M�  !I!A?إ ¥��T? ��:!;<ق ا��;>�!I
.��!Uء وا�Sوا�� 
  ا�"�اط9 ا��ا 

6 /xدر وا��"ا��Mا�� ��#�� 
1.6/ r!"\ا�'"آن ا�.¨PN �?وا�I 
  ، مS>U إ����و�
2.6/ r!"\ا�'"آن ا� "�/[W ,- EIJ 

-  ،��<� 9I k� !"Dوت، دط، )ھـ774 (ت:إ��I ،¥���Lدار ا ،��<� 9Iا ��%P( ،1996. 
-  ،
، )P%�� ا�9��xA، ا�"}H�� ا�c!R"��، دمQg، دط، )ھـ911: (ت، #xل ا��?9 ا�%��ط
، )ھـ864 (ت:#xل ا��?9 ا�"<�

  .ھـ1385
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3.6/ �!�Qwا� �w/ا� ,- EIJ  
� داود،  -Iن أ!"��D:!�"��، دم، ط: )ھـ275(ت�ا� ��!Dدار ا�� ،

 داود، )�: c��v اLر�sوطI9 أTD ،1 ،2009.   
� داود،  -Iن أ!"��D:ا)ھـ275(ت �H��"ا� ،�"Uا� �H  �">داود، )�: م 
I9 أTD ،وت، دط، دت��I ،�?�U��.  
� داود،  -Iن أ!"��D:ط: )ھـ275(ت ،�Uم ،�ARدار ا� ،
�
 داود، )�: م<"� ا���Iأ �T%1999، 1، م.  
�  H� هللا 9I م!#� -Iدم، دط، )ھـ 273، (ت:م<"� أ ،��I��ا� vء ا���!�Nدار إ ،
�!Hا� �H  ادs: �">9 م!#�، )�: مI9 اTD ،

  .دت

 وإ�Iاھ��  }�ة، )ھـ 824 (ت:م<"� M%�  9I ا���مVي،  -�!Hا� �H  ادs: �">وم ��!c �">م �"Nي، )�: أV9 ا���م�TD ،


، م�U، ط: H�>ا� 
I!Hا� MP{Uم ��H{وم �H1975، 2م��. 
  ا�����r وا�'�ا��� /4.6

�ر اU�L!ري،  -XT9 مIوت، ط: )ھـ 711: (تا��I ،در!e ب، دار��ھـ1414، 1، �%!ن ا�.  
1991 ،7�س ا�A�?�، ا�"Ds%� ا��ط��T ����!ب، ا�jAا�i، ط:  �9I M ھ!د?�، ا�;!م -.  

 ��}xب، ا�"���H ا���I ،����gوت، ط: -I��ا� 
%��Pا� ،
%��Pا� 
I��ا� �AT"2008، 13ا�.  

 ا���d ا�����I، دار ا�"�gق، دم، ط:  -4: �AT"2008، 3ا�.  

5.6/ ���)*
  EIJ -, ا����م ا
�ل ا�C;P، دار ا�<�?r، ا�;!ھ�ة، دط، -eف،  �� أxy ھ!ب�   .H 2003� ا�
�ق ا��%!ن :
 ا�xDم، دار ا��"!م�، دمQg، ط:  -;N ،
AI�gا� 
� 1، 2002. 
�ي، دار ا���I ،¥i!PTوت، ط:  -HTا� �R��� ��D!�%ا� Qi!u�� � ا�"Aدي، م!Iھـ1407، 6م<"� ا�<��ر أ.  
ky إ�M ا�C;P ا�xDم
، )!ر?� ا��o?�g ومU!دره وا��XT?!ت ا���R;P، دار ا���:�Q، دم، ط: م<"�د م<"� ا�}T}!وي، ا�"� -

1 ،1987.  
  EIJ -, ا�P'�ق وا����م ا�'�&�&�� /6.6

�ط، دط، دت. -�Dر، أ�I �%Dsد?"��، م!�Lا �?�>�� ����  ر#v م<"� ا��<xوي، ا�<"!?� ا�;!�
�ق ا��%!ن وا��?";� -;N ،ري�HAدي ا��H  
  .2017، 1اط��، دار اL?!م،  "!ن، ط:  �
�ق ا��%!ن، دار ا�A!م�� ا�A�?�ة، ا�T�D�ر?�،  -;N �?!"N 
م<"� #!�D ا�<"!وي، دور ا�"XT"!ت ا��و���  �� ا�<��م�� :

  .2013دط، 
-  ،����
 ا�<;H�>رات ا��gT!م، م�ا� 

 ظk أ�N!م ا�;!��ن ا��و�: !R�?!"Nت و!���Lق ا�;N ،ع�I ��!y �">وت، طم��I :1 ،

2012. 
�ق ا��%!ن، دار ا���!ب ا�<�?r، ا�;!ھ�ة، ط: -;N 
: 
  .2009، �1��"�  "�"�، ا��ا:

  EIJ -, ا�را*�ت ا��'�ر&� �K% ا�+"!�� وا�'�&�ن / 7.6
- xDر إ�XTم9 م 
�ق ا��%!ن ومH!دئ ا�;!��ن ا��و�
 ا��%!�;>� 

، )k�el ا� xن ا��!�"�:!gدي ا�!Rا� �H  �I!# ،
م

� !ت ا�A!م���، ا�T�D�ر?�، دطدار ا�"H{ ،2017.  
�ق ا��%!ن  -;N ل�N م;!ر�� �����>( �Dدرا ،
D!�%ا� Sظ���ق ا��%!ن 9�I ا���P?¬ وا��;N ،9�T��ا� �Iأ MP{Uم S?�c

   I2017!�"�!ھ�ات وا�"�اQ�u ا��و��� وا��g?�� ا�xDم��، دار ا�A!م�� ا�A�?�ة، ا�T�D�ر?�، دط، 

 ظk ا��g?�� ا�xDم��  -: ��D!DLا kP{ق ا��;N ،ري�UTم Q>ا� �H – م;!ر�� �Dط: ،-درا ،�iاjAا� ،�H1دار ��ط ،

2005.  

 ا��g?�� ا�xDم�� وا�"�اQ�u ا��و���، دار Pe!ء،  -: �Dدرا Q�H{وا�� ¨T9 ا��I ق ا��%!ن�;N ،ي��gا� SD�? 
� 

  .2015، 2 "!ن، ط: 
  ىEIJ -, ����ت أخ" /8.6

� اM� L ا�"�دودي، �<9 وا�<p!رة ا���I�d، دار ا�Rg!ب، �T(!I، دط، دت  -Iأ.  

 "ا��ا�o و��PD أN"� ا��Aاد، ظ!ھ�ة ا� -T?�ر?!، ط: �}�ف ا��D ،ء!"U�دار ا� ،"Q�H{2014، 1ا��.  

 اM� L، دار ا�g!ط��H، ا�jAا�i، ط:  -:x|�Dا� 
 ��ث، م;�م� :
 ا� �I v�{2012، 1ا�.  
�� ا�Rg!ب، ا�jAا�i، دط، دت -�c ،رة وا���اث!p>ا� M�  اء�nأ ،
A>9 ا�"Nا�� �H .  
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�?� ا�<p!ر?� وا��T"��، دار ا�Rg!ب، �T(!I، دط،  -Rا� ،�A�:�I 1986 �!ت.  
�ي ��"�?� وا�"��� وا�}!�v، دار ا��gT ا��و�
، ا�""��� ا�����I ا�%��د?�، ط: -Iا��� ¥PTت،  �� ا�!P?�gا� �cد را�، 1 م<"

2012.  

 ا�<;����، ��Iوت، دط،  -H�>رات ا��gTم ،

، اLم9 ا$#�"! #�  .2015مMP{U ا��

  ا�"*�#N ا�Jvد!��� /9.6
��I، ا�<"!?� ا��و��� ��""���!ت ا�>;!:�� أTu!ء ا�jTا !ت ا��و��� ا�"%�<�، رD!�� م!#%���، م�R� ا����م ا�xDم��،  -N 
Tdا� �H 

�!د?"
،  "!ن، ط: #!م�� ا��ادي، ��gت م9 Lا���!ب ا j�  .2017، 1ط�ف م�
10.6/ ��.PQوراق ا�vرة -, ا���(ت ا�+wات وا��"�Wzا�� ,- ��  ا��'

-  �"(s"I م;�م r>I ،ل��ق ا��%!ن ا�>;!:�� 9�I ا��g?�� ا�xDم�� وا�"�اQ�u ا��و���، ا��ا�o وا�"lم;N ،¥�N Y?داود درو
�T"ة، ا��e!�"م وا��<�?!ت ا�xDم��،ا�xDا� ��م!Aا� 
: �; ،9�{%�PI  :9ة ا�""��ة م��Pا� 
:2-3  k?�:م2007أ.  

-  ،�P�Aا� ��م!# ،�?�Tا�� ��Aم ،�iاjA�!I ��P>�"ا� �%Ds"�!I �;���"ا� ���?�gص ا���UTا� 
�ب، ��اءة :H� ���D �p|�
  .2017، ا�"�H"�HD :��A، 03ا�jAا�i، ا���د: 

ا�}�?Q إ��pR� M اLم� ا�xDم��، r>I م;�م s"I)"� ر:o إ��!#�� ا��%!ن ا�"�Uي، ا�"T�;� م<"�د ا�|!��ي، ا��I ���P�ا?�  -

 ا���Pة ا�""��ة مـــ9:: �Uم 
  .1984أوت  09إ�AI 06  :M!م�� ا�T�D�ر?� :

11.6/  r�*وا�" وا��"اvا�'�ا&�% وا  

 ������I ا��ط��T. ، وا�"�p"9 ا�;!��ن23/01/2008، ا�U!در �I!ر?�: 04-08ا�;!��ن ر��:  -R�#� ا��

 ������� ا��!�
.23/02/2008، ا�U!در �I!ر?�: 06-08ا�;!��ن ر��:  -R�#� ، وا�"�p"9 ا�;!��ن ا��
  ، وا�"�p"9 ا�;!��ن ا�"9P� �XT ا�%�T"!.17/12/2011، ا�U!در �I!ر?�: 03 -11ا�;!��ن ر��:  -
9 �!��ن ا�A"��!ت. 12/01/2012، ا�U!در �I!ر?�: 06-12ا�;!��ن ر��:  -"p�"وا� ،  
�ق ا�"S�s وا�<;�ق ا�"A!ورة.19/06/2003، ا�U!در �I!ر?�: 05-03اLم� ر��:  -;>� �XT"ن ا��  ، وا�"�p"9 ا�;!�
�م ا��V�PTي ر��:  -D�"ر?�: 27-92ا�!�I در!U20/01/1992، ا�D!DLن ا��ذ#
 �"�ا�j ا����?9 ، وا�"�p"9 ا�;!�"Tا� 


.9�R"وا�� 
TR"ا�  
�م ا��V�PTي ر��:  -D�"ر?�: 06-239ا�!�I در!U04/06/2006، ا�.
9 �!��ن N"!?� ا���اث ا�>;!:"p�"وا� ،  
�م ا��V�PTي ر��:  -D�"ر?�: 11 -352ا�!�I در!U05/11/2011، ا�.SN!�"�� 
�ذ#"Tا� o?�g9 ا��"p�"وا� ،  
�م ا��V�PTي ر�� -D�"ر?�:12 -234: ا�!�I در!Uم��.24/05/2012، ا��9 �!��ن م��H!ت ا�"}!��� ا��""p�"وا� ،  
�م ا��V�PTي ر��:  -D�"ر?�: 377-13ا�!�I در!U2013-11-09، ا�.�A%"�� 
D!DLن ا�  ، وا�"�p"9 ا�;!�

12.6/ �&"I&vا xا���  
- �)!ر?�  ت،د �o وزارة ا����?9 وا������ ا�"9��TR ا�jAا�i?�،وزارة ا����?9 وا������ ا�"9��TR، ا����?9 وا������ ا�"9��TR، م

�ل: y�ا�����و���: 14/10/2020ا� �>PUان ا��T  ،  

 https://www.mfep.gov.dz/ 

:� ا��oا�


 ا���d ا�����I، دار ا�"�gق، دم، ط:  -1: �AT"ا� ،Q;N 307 - 306، ص: 2008، 3م!دة                                                                      .
2- 
�ق ا��%!ن وا��?";�اط��، دار اL?!م،  "!ن، ط:   �;N ،ري�HAدي ا��H 1 ،2017 :14، ص.  
م<"�د م<"� ا�}T}!وي، ا�"�ky إ�M ا�C;P ا�xDم
، )!ر?� ا��o?�g ومU!دره وا��XT?!ت ا���R;P، دار ا���:�Q، دم، ط:  -3
  .259، ص: 1987، 1
4- �Tط�  .113، م!دة إ�%�a، ص: �TD ،1991:�7 ����!ب، ا�jAا�i، ط:  �9I M ھ!د?�، ا�;!م�س ا�A�?�، ا�"Ds%� ا�

 ��}xب، ا�"���H ا���I ،����gوت، ط:  -5I��ا� 
%��Pا� ،
%��Pا� 
I��ا� �AT"13ا� :�TD ،2008 :127، ص.  
�ق ا��%!ن، دار ا�A!م�� ا�A�?�ة، ا� -6;N �?!"N 
T�D�ر?�، م<"� #!�D ا�<"!وي، دور ا�"XT"!ت ا��و���  �� ا�<��م�� :

  .41، ص: 2013دط، 
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�ر اU�L!ري، �%!ن ا���ب، دار e!در، ��Iوت، ط:  -7XT9 مIج: 1414، 1ا ،S;u :19، ص: 9ھـ، م!دة.  

 ��}xب، ا�"U�ر ا�%!QI، ص:  -8I��ا� 
%��Pا� ،
%��Pا� 
I��ا� �AT"25ا�.  
9- ��ق ا��%!ن ا�>;!:�� 9�I ا��g?�� ا�xDم�� وا�";N ،¥�N Y?داود درو �"(s"I م;�م r>I ،ل�اQ�u ا��و���، ا��ا�o وا�"lم
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  قیاس شرط اإلمام النَّسائي في سننھ الكبرى في طبقات اإلمام الزھري
   -دراسة استقرائیة إحصائیة  -

The measure condition of Imam Nassai in his Major Sunnahs in 
categories of El Imam El Zahri 

- Statistical inductive study - 
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  13/06/2022 :القبول تاریخ   08/02/2022 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

وھو علم طبقات الرواة عن  متعلقا بدرجة الرواة عن الشیخ الواحد،یدرس ھذا البحث موضوعا دقیقا 
لیسوا على درجة واحدة، بل الثقات منھم یتفاوتون، وبمعرفة ھذا  من الروایة وذلك أن تالمیذ الشیخ المكثر الشیوخ،

ْھري، وقد كثر ل الترجیح بین الروایات المختلفة عن الشیخ الواحد، وممن عُ العلم یسھُ رف بسعة الروایة اإلمام الزُّ
یلقي د، فجاء ھذا البحث لمفقو كتابھ ف في طبقات الرواة عنھ النقاد، ومنھم: اإلمام النَّسائي إال أناآلخذون عنھ، فصنّ 

ْھري عنھ.   الضوء على شرط النَّسائي في التخریج واالنتقاء لمرویات تالمیذ الزُّ
) منھم من أصحاب 68) راویا، (98عدد التالمیذ الذین أخرج لھم النَّسائي ( ولقد توّصلت الدراسة إلى أنّ   

ْھري، وق د أكثر التخریج عن عشرة رواة؛ ثمانیة منھم من أصحاب الطبقة األولى والثانیة ممن یُحتج بروایتھم عن الزُّ
)، وبلغ عدد % 92.3) أي: بنسبة (1373الطبقة األولى، واثنان من أصحاب الطبقة الثانیة فبلغ عدد روایاتھم (

ْھري ( الرواة الذین ، فظھر بذلك: االنتقاء الدقیق لإلمام ) راویا60أخرج لھم البخاري ومسلم أو أحدھما عن الزُّ
  لنسائي.ا

ْھري؛: الكلمات المفتاحیة   الكبرى. السنن قیاس؛ النَّسائي؛ طبقات؛ الزُّ
 Abstract:  

       This study pays a special focus to a very precise topic about the class or ranking of 
the narrators of Hadith of a single Cheikh or scholar which is the Science of classes of Narrators 
of a scholars or CheikhsK because of the variant degrees of the students of Mukther of the 
narration, even more the most reliable are of variant degree of credibility. Knowing this science 
would facilitate the evaluation and the assessment of the different narrations from the same 
scholar (Sheikh). One of the most prolific narrators is El Imam El Zahri, and so many are the 
people who took from him, therefore he was placed in the rank of narrators by critics, among 
them is El Imam El Nassaii, whoever his book is lost, and this study is to shed light on the 
conditions of El Nassaii in issuing and selecting of the narrations of the students of El zahri on 
him . 
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The conclusion of the study is that the number of students that El Nassaii Ohh Narrated 
from themis 98 narrators, 68 of them are first class and second class which are their narrations 
are argued by El Zahri, and he narrated so much from ten (10) narrators, 8 of them of the first 
class, and 2 of the second class which culminates in (1373) narrations i.e 92.3%. The number 
of narrators who are represented by El Boukhari and Muslim or one of them of El Zahri is (60) 
narrators, which clearly shows how precise is the selecting eye of El Imam El Nassaii. 
Key words: assesment, El Nassaii; Ranks; El Zahri; Major Sunas. 

  مقّدمة: 
  الحمد � وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أّما بعد:

فإّن علوم الحدیث متنوعة متشعبة مترامیة األطراف، وإن من أجّل علومھ وأدقّھا علم العلل، الذي 
یُعرف الصحیح من السقیم، واألصیل من الدخیل، ولم یتكلم في ھذا العلم ھو غایة دراسة علوم الحدیث، وبھ 

إال الجھابذة النقّاد من كل عصر، ومن ھؤالء النقاد: اإلمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النَّسائي أحد 
خ یأصحاب الكتب الستة التي ھي دواوین اإلسالم، وإّن من الطرق التي یُعرف بھا الوجھ الراجح على الش

من غیره من الروایات = معرفة طبقات الرواة عن الشیخ الواحد، وأیّھم یُقّدم عند االختالف، وقد ألّف العلماء 
ْھري لم یصلنا، ومن  في ھذا الفن، وممن ألّف فیھ الحافظ النَّسائي إال أن مصنَّفھ في طبقات الرواة عن الزُّ

ْھري، فجاء ھذا البحث الموسوم بـ: الحفاظ الذین دارت علیھم األسانید اإلمام محمد بن  مسلم بن شھاب الزُّ
"، -دراسة استقرائیة إحصائیة  -سننھ الكبرى في طبقات اإلمام الزھري في  النَّسائيقیاس شرط اإلمام "

ْھري في سننھ الكبرى.   لیُلقي الضوء على طریقة النَّسائي في انتقاء مرویات الزُّ
  التالیة:وتتضمن األسئلة الجزئیة  اإلشكالیة:

  ما ھو شرط النسائي في سننھ الكبرى في طبقات الرواة عن الزھري؟ -
الزھري في السنن  تالمیذ ما عدد مرویات كل راو من الرواة عن الزھري ونسبتھا لمجموع روایات -

  الكبرى؟
  وتتمثل أھمیتھ في عدة أمور، منھا: أھمیة البحث: -
  المكثرین. مراتب تالمیذ الشیوخبأن ھذا البحث متعلق  -
أنھ متعلق بإمامین كبیرین، فالزھري من الرواة الذین تدور علیھم األسانید، والنسائي إمام العلل في زمانھ،  -

  .وللنسائي خصوصیة بطبقات الرواة عن الزھري، ولكن لم تصلنا ھذه الطبقات
  أن السنن الكبرى للنسائي تعد من دواوین السنة العظیمة. -

   الدراسات السابقة:
لم أقف على دراسة متعلقة بطبقات الرواة عن الزھري في سنن النسائي الكبرى، وإنما وقفت على 

  دراسات في كتب أخرى، وھي:
طبقات الرواة عن اإلمام الزھري ممن لھ روایة في الكتب الستة، رسالة ماجستیر للطالب: فاروق یوسف  -

ھـ، وقد استعنت بھا أحیانا في تحدید  1411 – 1410البحریني، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة النبویة، سنة: 
  طبقة بعض الرواة، وكذا في تلخیص كالم النقاد في بعض الرواة أیضا.

قیاس شرط البخاري في الطبقات: بحث مشترك بین أمین محمد القضاة، وشرف محمود القضاة، مجلة  -
)، 15یة في الدراسات اإلسالمیة، المجلد (م، ونشر في المجلة األردن 1994دراسات، الجامعة األردنیة، سنة 

  م. 2019 -ھـ  1441)، 4العدد (
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  قیاس شرط اإلمام مسلم في صحیحھ في طبقات اإلمام الزھري، بحث ل: محمد راغب الجیطان. -
قیاس شرط اإلمام أبي داود في سننھ في طبقات اإلمام الزھري، بحث ل: زیاد سلیم العبادي، المجلة  -

) راویا عن 14م، وفاتھ ذكر (2019 -ھـ 1441)، 4)، العدد (15ة، المجلد (دراسات اإلسالمیاألردنیة في ال
  الزھري في سنن أبي داود ومبھما.

أثر القرائن واختالف مراتب القبول في الترجیح (نماذج لبعض أصحاب الزھري)، بحث ل: سامر سلطان  -
  م. 1/2/2017)، 27)، العدد (7لمجلد (محمد الكبیسي، مجلة الدراسات العلیا، جامعة النیلین، ا

  ویھدف ھذا البحث إلى ما یلي: أھداف البحث:
  معرفة شرط النسائي في سننھ الكبرى في طبقات الرواة عن الزھري. -
  بیان عدد الرواة عن الزھري ومرویاتھم في السنن الكبرى. -

  الخطة اإلجمالیة:
ع، وبیان ألھمیتھ، وذكر للدراسات السابقة، یتكون ھذا البحث من مقدمة، وأسباب اختیار الموضو

وأسئلة البحث، وأھدافھ، ومنھجي في ھذا البحث، وكیفیة عملي فیھ، وثالثة مطالب، فأما المطلب األول 
فتكلمت فیھ عن معنى الطبقة من الناحیة اللغویة ومعناھا العام والخاص عند المحّدثین، وثانیھما لتقسیمات 

الزھري، وآخرھا متعلق بالدراسة التطبیقیة لطبقات الرواة عن الزھري في السنن  النقاد لطبقات الرواة عن
  الكبرى للنسائي.

  ثم ذیّلت البحث بخاتمة: سّجلت فیھا أھم نتائج البحث وإحصائیاتھ وتوصیاتھ.
  ال شك أن كل بحث یحتاج إلى عمل كثیر نقتصر على أھمھا: منھجي في البحث:

وقد   -عند الشك  -التأصیل للسنن الكبرى ابتداء، ثم أعدت االستقراء  اعتمدت على فھارس طبعة دار -
  وجدت بعض األخطاء.

مت الرواة عن الزھري على حسب الطبقات التي ذكرھا الحافظ ابن رجب؛ ألنھا طبقات مبنیة على قسّ  -
  لي وال للنسائي.األوصاف، ولم تصلنا طبقات الرواة عن الزھري للّذھْ 

  ل طبقة على حسب عدد المرویات، مبتدأ باألكبر عددا.أرتب الرواة في ك -
  ن نسبتھا لمجموع مرویات الزھري.أذكر عدد روایات كل تلمیذ، وأبیّ -
أذكر ما قیل في كل راو باختصار مستعینا بكتب الجرح والتعدیل عموما وبكتاب "الكاشف" للذھبي،  -

  .-في الغالب  -تناء بأقوال النسائي في الراوي و"تقریب التھذیب" البن حجر خصوصا، مع االع
سنة  للداللة على بین قوسین ووضع رمز التاء وفاتھسنة اسم الراوي الذي یمیزه عن غیره، وبلده، وذكر -

  وإذا لم أجد َمن نّص على سنة وفاتھ فأذكرھا ھكذا (ت ؟). ،أي: للھجرة )115(ت الوفاة ھكذا 
  اب الكتب الستة عن الزھري، مع ذكر ذلك بالرموز اختصارا:بیان من أخرج للتلمیذ من أصح  -

سائي الن ن:، الترمذي في سننھ ت:، أبو داود في سننھ د:، مسلم في صحیحھ م:، البخاري في صحیحھ خ:
  ابن ماجھ القزویني في سننھ. ق:، في سننھ الصغرى

  األول: معنى الطبقة لغة واصطالحاالمطلب 
  الطبقة لغة:

: "الطاء والباء والقاف أصل صحیح واحد، وھو یدل على وضع شيء مبسوط على 1قال ابن فارس
مثلھ حتى یغطیھ...، وطابقت بین الشیئین، إذا جعلتھما على حذو واحد"، وجعل ابن منظور التطابق: 

  .2التساوي
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  .3والطبقة في اصطالح المحدثین: ھي: "عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشایخ"
"تقارب الرواة في منزلة من منازل الجرح والتعدیل  ریف طبقات الرواة عن الشیوخ فھو:أما تعو

عن اإلمام مالك  َمِعینكما ذكر ابن  "وَمن یُرّجح منھم عند االختالف"؛، وینبغي إضافة: 4في شیخ بعینھ"
ْھريأنھ أثبت الناس في  األولى في ا وغیره، وھم من أصحاب الطبقة َمعَمر، مع أنھ ذكر معھ 5الزُّ

ْھري   .الزُّ
ْھريتقسیمات النُّقّاد لطبقات الرواة عن اإلمام  المطلب الثاني:   الزُّ

ْھلي (ت  الفرع األول: ْھري عند اإلمام محمد بن یحیى الذُّ   ھـ) 258طبقات الرواة عن الزُّ
ْھليإن اإلمام  ْھريممن ُعرف باختصاصھ بحدیث  الذُّ ْھريوعلمھ بھ حتى لُقّب ب الزُّ ، وبیّن الزُّ

ْھليالسمعاني سبب تسمیة  ْھريب ب: "لقِّ 6بذلك فقال الذُّ ْھریلجمعھ  الزُّ ات؛ وھي أحادیث محمد بن مسلم الزُّ
ْھريبن شھاب  ْھريجد بعض الكالم في الرواة عن وُ  غیر أنھ"، لكن الكتاب مفقود، الزُّ ب للذھلي في كت الزُّ

ْھليى : "قال محمد بن یحی7اجيالجرح والتعدیل، قال السَّ  ْھريالعالم بالحدیث ال سیما حدیث  - الذُّ : - الزُّ
بن صالح ومحمد بن أبي حفصة في بعض حدیثھم اضطراب، والنعمان  َزمعةصالح بن أبي األخضر و

: "إذا قال حدثني وسمعت فھو 8ُجَریجیان أشد اضطرابا من أولئك"، وقال عن ابن رِ زَ وإسحاق بن راشد الجَ 
ْھريمحتج بحدیثھ داخل في الطبقة األولى من أصحاب  ْھري"، وجعل ابن أخي الزُّ من الطبقة الثانیة من  الزُّ

ْھريأصحاب  ْھليقال  فُلَیحمع أسامة بن زید وابن إسحاق وابن أویس و الزُّ : "وھؤالء كلھم في حال 9الذُّ
  .إلى أصحاب الطبقة األولى" عُ لف أصحاب الطبقة الثانیة كان المفزِ الضعف واالضطراب" ثم قال: "إذا اخت

ْھريي في ترجمة ابن أخي ُعقَیلوقال ال : "وأما محمد بن یحیى النیسابوري, فجعلھ في الطبقة 10الزُّ
ْھريالثانیة من أصحاب  ، وعبد الرحمن بن فُلَیحمع أسامة بن زید، ومحمد بن إسحاق، وأبي أویس، و، الزُّ

وھؤالء كلھم في حال الضعف واالضطراب، وقال محمد بن یحیى: إذا اختلف أصحاب الطبقة  إسحاق,
 الثانیة كان المفزع إلى أصحاب الطبقة األولى في اختالفھم، فإن لم یوجد عندھم بیان، ففیما روى ھؤالء،

وى ابن دالئل، وقد رعرف بالشواھد والیُ  - أصحاب الطبقة الثالثة :یعني -یعني الطبقة الثانیة، وفیما روى 
ْھريأخي    ثالثة أحادیث لم نجد لھا أصال عند الطبقة األولى وال الثانیة وال الثالثة". الزُّ

ْھليفھذه شذرات مما وصلنا من كالم اإلمام  ْھريفي الرواة عن اإلمام  الذُّ ، ال تجعلنا نتصور الزُّ
  تقسیمھ للطبقات على حقیقتھ.

  ھـ) 303(ت  بن شعیب النَّسائيأحمد عبد الرحمن أبو اإلمام  الفرع الثاني:
قد ألّف في طبقات الرواة عن الشیوخ فوصلنا كتابھ: "الطبقات" فقّسم أصحاب اإلمام  النَّسائيإن   

ْھرينافع إلى تسع طبقات، وقّسم أصحاب األعمش إلى سبع، وأما تقسیمھ ألصحاب  ھ إال فلم یصلنا من الزُّ
  التعدیل، ومن ذلك:ما نقلھ أصحاب كتب الجرح و

  ْھريقّسم أصحاب  النَّسائيأن أصحاب  النَّسائي: "ولما ذكر 11ُمُغلطايالثقات إلى ست طبقات؛ قال  الزُّ
ْھري  الثقات على طبقات ست: الزُّ

، وعبد هللا بن أبي بكر، ُعَیینةا وابن َمعَمرفذكر الطبقة األولى: مالك بن أنس، وزیاد بن سعد، و   
بَیدي ویونس وُعقَیالوصالح بن كیسان، و   ، وشعیب بن أبي حمزة.الزُّ

  ، وذكر آخرین، ُجَریجثم قال: الطبقة الثانیة: عبید هللا بن عمر بن حفص، وابن 
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ْھريثم قال: سمیت من روى عن  ْھريالحدیث والحدیثین، ومنھم من روى عن  الزُّ الحدیث  الزُّ
ْھريوالحدیثین، ومنھم من روى أكثر من ذلك، ومنھم من ھو أسن من  : عبید هللا بن عمر بن حفص، الزُّ

  فذكر لھ حدیثا".
في الطبقة األولى من أصحاب  النَّسائي: "ولما ذكره 12في ترجمة شعیب بن أبي حمزة ُمُغلطايوقال   
ْھري بَیدي، ویونس، وُعقَیل، وُعَیینة، وابن َمعَمرمقرونا مع مالك، و الزُّ ، قال: وشعیب بن أبي حمزة من الزُّ
  كتابھ".

  َ13عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وابن أبي ذئب معا النَّسائين وقر.  
 14وذكر في الطبقة الخامسة: محمد بن إسحاق. 
  18، والنعمان بن راشد17، وسلیمان بن كثیر16، وسفیان بن حسین15بُرقانوفي الطبقة السادسة: جعفر بن ،

 .19بن صالح َزمعةو
ْھريألصحاب  النَّسائيفھذه بعض مالمح تقسیم    ، ولو وصلتنا كاملة ألغنت عما نحن فیھ.الزُّ

  ھـ) 584محمد بن موسى الحازمي (ت اإلمام أبو بكر  الفرع الثالث:
ْھريقّسم الحازمي طبقات الرواة عن      إلى خمس طبقات: الزُّ
جمعت بین الحفظ واإلتقان وطول المالزمة، حتى كان فیھم من یالزمھ في السفر والحضر، مما  األولى:

ْھريأھلّھ لممارسة حدیث    .الزُّ
ْھريتشارك الطبقة األولى في العدالة لكنھا لم تالزم  الثانیة:  إال مدة یسیرة، فلم تمارس حدیثھ، وھم في الزُّ

  اإلتقان دون األولى.
ْھريا قوم الزمو الثالثة:   سلموا من غوائل الجرح فھم بین الرد والقبول.مثل األولى إال أنھم لم یَ  الزُّ

؛ ألنھم ْھريالزُّ قوم شاركوا أھل الطبقة الثالثة في الجرح والتعدیل، وتفردوا بقلة ممارستھم لحدیث  الرابعة:
ْھريلم یصاحبوا    كثیرا. الزُّ

  .20نفر من الضعفاء والمجھولین الخامسة:
قد علیھ، خاصة في الطبقة الخامسة؛ ألنھ جمع بین الضعفاء انتُ  - رحمھ هللا -تقسیم الحازمي   

  .21ِوالمجھولین واألصل التفرقة بینھم
  ھـ) 794مام ابن رجب الحنبلي (ت اإل الفرع الرابع:
ْھريأصحاب : "...22قال ابن رجب   خمس طبقات: الزُّ

لصحبة للزھري، والعلم بحدیثھ، والضبط لھ، كمالك، جمعت الحفظ واإلتقان، وطول ا :الطبقة األولى
، وشعیب، وغیرھم، وھؤالء متفق على تخریج ُعقَیل، ویونس وَمعَمر، وعبید هللا بن عمر، وُعیَینةوابن 

ْھريحدیثھم عن    .الزُّ
أھل حفظ وإتقان، لكن لم تطل صحبتھم للزھري، وإنما صحبوه مدة یسیرة، ولم  :الطبقة الثانیة

یمارسوا حدیثھ، وھم في إتقانھ دون الطبقة األولى، كاألوزاعي، واللیث، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، 
ْھريج لھم مسلم عن وھؤالء یخرّ  والنعمان بن راشد ونحوھم.   .الزُّ

، وصحبوه، ورووا عنھ، ولكن تكلم في حفظھم كسفیان بن حسین، ْھريالزُّ الزموا  :الطبقة الثالثة
  بن صالح، ونحوھم. َزمعةومحمد بن إسحاق، وصالح بن أبي األخضر، و

  ، وقد یخرج مسلم لبعضھم متابعة.النَّسائيوھؤالء یخرج لھم أبو داود، والترمذي و



 آسیا علوي /د -بن حمة  عبد الرؤوف 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  474

ْھريقوم رووا عن  :الطبقة الرابعة ول صحبة، ومع ذلك تكلم فیھم، مثل ، من غیر مالزمة، وال طالزُّ
إسحاق بن یحیى الكلبي، ومعاویة بن یحیى الصدفي، وإسحاق بن أبي فروة، وإبراھیم بن یزید المكي، 

  والمثنى بن الصباح، ونحوھم.
  وھؤالء قد یخرج الترمذي لبعضھم.

ید یب، ومحمد بن سعقوم من المتروكین والمجھولین كالحكم األیلي، وعبد القدوس بن حب الطبقة الخامسة:
  المصلوب وبحر السقاء، ونحوھم.

، ویخرج ابن ماجھ لبعضھم، ومن ھنا نزلت النَّسائيفلم یخرج لھم الترمذي، وال أبو داود، وال 
  درجة كتابھ عن بقیة الكتب، ولم یعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرین".

ْھريطبقات الرواة عن  المطلب الثاني:   في السنن الكبرى للنسائ الزُّ
  رواة الطبقة األولى ممن الزم وضبطالفرع األول: 

ْھريتالمیذ  أوال:  ) راویا.21في ھذه الطبقة بلغ عددھم ( الزُّ
  ).1093عدد مرویاتھم: ( ثانیا:
  ، وتفصیل ذلك فیما یلي:% 73.5نسبة مرویاتھم:  ثالثا:

  ثر من روایة:رواة الطبقة األولى ممن أخرج لھم النَّسائي أك -1
  .% 15.06)، نسبتھا: 224عدد روایاتھ: ( ) ع:159األول: یونس بن یزید األیلي المصري (ت 

ْھري: "كان من أكثر الناس حدیثا عن 23َمِعینخالصة أقوال النقاد: قال ابن   وأحسنھ"، وقال الزُّ
ْھريم في : "قال أحمد بن صالح: نحن ال نقدّ 24الدَّاٍرمي على یونس أحدا...، سمعت أحادیث یونس عن  الزُّ
ْھري ْھريفوجدت الحدیث الواحد ربما سمعھ من  الزُّ لة نزل على یْ مرارا...، وكان الزھرى إذا قدم أَ  الزُّ

  في الطبقة األولى كما مر. النَّسائي وعدَّهوإذا سار إلى المدینة زاملھ یونس"،  ،یونس
  .% 14.6)، نسبتھا: 218عدد روایاتھ: ( ) ع:153بن راشد الیماني (ت  َمعَمرالثاني: 

: "ثقة، 26النَّسائي، وقال 25یھمعلمن دار اإلسناد فیدیني وأبو حاتم ابن الم ذكرهخالصة أقوال النقاد: 
  .النَّسائي في الطبقة األولى كما مر وعدَّهمأمون"، 

  .% 11.29نسبتھا:  )،168عدد روایاتھ: ( ) ع:198الھاللي الكوفي (ت  ُعیَینةالثالث: سفیان بن 
: 27الدَّاٍرمي، ثم قال ُعیَینةا أحب إلیھ من ابن َمعَمرأن  َمِعینعن ابن  الدَّاٍرميخالصة أقوال النقاد: ذكر 

ْھريأثبت الناس في  ُعیَینة"قلت: یقولون سفیان بن  ؟ فقال: إنما یقول ذاك من سمع منھ، وأي شيء كان الزُّ
  في الطبقة األولى. النَّسائي وعدَّه"، ْھريالزُّ ما أیام لیِّ سفیان إنما كان غُ 

  .% 10.35)، نسبتھا: 154عدد روایاتھ: ( ) ع:179الرابع: مالك بن أنس األصبحي المدني (ت 
: "وسمعت یحیى یقول: مالك بن أنس أوثق من روى عن 28زخالصة أقوال النقاد: قال ابن ُمحرِ 

ْھري ْھريمن أصحاب  الزُّ ْھري، لیس فیمن روى عن الزُّ   في الطبقة األولى. النَّسائي وعدَّهأوثق منھ"،  الزُّ
  .% 5.7)، نسبتھا: 86عدد روایاتھ: ( ) ع:162ي (ت ِحمصالخامس: شعیب بن أبي حمزة دینار ال

ْھري: "كان من أكثر الناس حدیثا عن 29َمِعینخالصة أقوال النقاد: قال ابن  وأحسنھ"، وقال شعیب  الزُّ
ْھري: "شعیب بن أبي حمزة أصح حدیثا عن 31إلى مكة"، وقال أحمد ْھريالزُّ : "رافقت 30عن نفسھ من  الزُّ

ْھريیونس"، وسماعھ من    .33لفونفي الطبقة األولى، وكذلك ابن خَ  النَّسائي وعدَّه، 32إمالء الزُّ
  .% 4.84)، نسبتھا: 72عدد روایاتھ: ( ) ع:130السادس: صالح بن كیسان، أبو محمد (ت بعد 
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ْھريخالصة أقوال النقاد: تابعي، كان أكبر من  ْھريفي  َمِعین: وثقھ ابن الزُّ ، وكان أحب ألحمد 34الزُّ
  في الطبقة األولى. النَّسائي وعدَّه، 35ُعقَیلمن 

  .% 4.1)، نسبتھا: 62عدد روایاتھ: ( ) ع:144بن خالد األیلي المدني (ت  ُعقَیلالسابع: 
ْھريفي  ِعینمَ خالصة أقوال النقاد: وثقھ ابن    في الطبقة األولى. النَّسائي وعدَّه، 36الزُّ

بَیديالثامن: محمد بن الولید    .% 3.6)، نسبتھا: 55عدد روایاتھ: ( ) خ م د ن ق:146ي (ت ِحمصال الزُّ
بَیدي: "37النَّسائيخالصة أقوال النقاد: قال  ْھريأثبت من ابن أخي  الزُّ في الطبقة األولى،  وعدَّه"، الزُّ

ْھري: "ثقة، ثبت، من كبار أصحاب 38َحَجروقال ابن    ".الزُّ
  .% 0.6)، نسبتھا: 9عدد روایاتھ: ( خ م ت ن: (ت ؟) التاسع: زیاد بن سعد بن عبد الرحمن الُخرساني

ْھري: "كان عالما بحدیث 39ُعَیینةخالصة أقوال النقاد: قال ابن  : "كان أثبت 40"، وقال أیضاالزُّ
ْھريحاب أص اٍرميقال و"، الزُّ ْھريشيء حالھ في  فزیاد بن سعد أيُّ  :قلت لیحیى: "41الدَّ ؟ فقال: ثقة"، الزُّ

  في الطبقة األولى. وعدَّه، 42النَّسائيووثقھ 
  .% 0.6)، نسبتھا: 9عدد روایاتھ: ( ) خ ت ن ق:141اش (ت یَّ العاشر: موسى بن ُعقبة بن أبي عَ 

ْھريصاحب طبقات الرواة عن  رّجحخالصة أقوال النقاد: أجمع النقاد على توثیقھ، وقد  سماع  الزُّ
ْھريموسى من  : "ثقة، فقیھ، إمام في المغازي...، لم 45َحَجر"، وقال ابن : "ثقة، ُمفتٍ 44، وقال الذھبي43الزُّ

  لیّنھ". َمِعینیصح أن ابن 
)، نسبتھا: 7عدد روایاتھ: ( ) ن:167الشامي (ت  يُّ وخِ نُّ ى التَ الحادي عشر: سعید بن عبد العزیز بن أبي یحی

0.4 %.  
: "ثقة، ثبت"، وللتنوخي أقوال تدل على مالزمتھ 46النَّسائيخالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ: قال 

: "اإلمام، القدوة، مفتي دمشق... شاخ، وضاق خلقھ، واشتغل با� عن الروایة"، 48، وقال الذھبي47للزھري
  .50: "الفقیھ، ثبت"، اختلط قبل موتھ49َحَجروقال ابن 

  .% 0.4)، نسبتھا: 7عدد روایاتھ: (خ م د ن: (ت ؟) ر الشامي مِ الثاني عشر: عبد الرحمن بن نَ 
ْھريخالصة أقوال النقاد: مختلف فیھ في  ْھرين رّجح صاحب كتاب طبقات الرواة عن : لكالزُّ  الزُّ

  .51جانب التوثیق لعدة أمور
)، نسبتھا: 5عدد روایاتھ: ( ) م د ت ن ق:140الثالث عشر: بكر بن وائل بن داود التیمي الكوفي (ت 

0.33%.  
ْھري: "وكان بكر بن وائل بن داود قد رأى 52َمِعینخالصة أقوال النقاد: تابعي: قال ابن  "، وأثبت الزُّ

ْھريأنھ كان یجالس  ُعیَینةابن  : "صاحب 56َحَجر، وقال ابن 55: "لیس بھ بأس"54النَّسائي، وقال 53معھم الزُّ
ْھري   : "صدوق".57ِھم عبد الحق في تضعیفھ"، وقال أیضا، وَ الزُّ

)، نسبتھا: 5عدد روایاتھ: ( ) د ن:139الرابع عشر: إسماعیل بن أمیة بن عمرو القرشي المكي (ت  
0.33 %.  

ْھريخالصة أقوال النقاد: مجمع على توثیقھ: وأثبت لھ البخاري سماعھ من  ، 59النَّسائي، ووثقھ 58الزُّ
جمع : "مُ 63: "ثقة، ثبت"، وقال أیضا62َحَجر: "وكان من األشراف والعلماء"، وقال ابن 61، وقال60والذھبي

  على ثقتھ".
  .%0.2)، نسبتھا: 3عدد روایاتھ: ( ) د ن:131الخامس عشر: أیوب بن أبي تمیمة السختیاني البصري (ت 
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یزه" جِ ض علیھ العلم فیُ عرِ : "ورأیت أیوب یَ 64َمعَمرخالصة أقوال النقاد: إمام، متفق على توثیقھ: قال 
ْھريعلى  یَعرض الحدیثأي:    : "ثقة، ثبت، حجة، من كبار الفقھاء العباد".65َحَجر، وقال ابن الزُّ

عدد روایاتھ:  ) د ت ن:135بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني (ت السادس عشر: عبد هللا بن أبي 
  .% 0.2)، نسبتھا: 3(

  .66من الطبقة األولى النَّسائيتابعي إمام متفق على توثیقھ: عّده خالصة أقوال النقاد: 
ْھريوكیل ع عشر: عبد الوھاب بن أبي بكر، الساب  )، نسبتھا:2عدد روایاتھ: ( د: ، المدني (ت ؟)الزُّ
0.13%.  

ْھري: "ثقة، صحیح الحدیث، ما بھ بأس، من قدماء أصحاب 67خالصة أقوال النقاد: قال أبو حاتم "، الزُّ
  .68النَّسائيووثقھ 

  ):% 0.26(نسبتھا:  ،رواة الطبقة األولى ممن أخرج لھم النَّسائي روایة واحدة -2
 : 69) د ت ق115سلیمان بن موسى (األشدق) المدني (ت األول: 

ْھري: "قلت: فما حال سلیمان بن موسى في 70َمِعینالبن  الدَّاٍرميقال خالصة أقوال النقاد:  ؟ فقال: الزُّ
: "كان سلیمان فقیھ أھل الشام في وقتھ قبل األوزاعي، وھذه الغرائب التي تستنكر لھ 71وقال الذھبي ثقة"،

  وخولط قبل موتھ بقلیل". ،في حدیثھ بعض لین ،فقیھ ،: "صدوق72َحَجریجوز أن یكون حفظھا"، وقال ابن 
ْھريالثاني: عبد هللا بن مسلم أخو  ْھريالمدني (مات قبل  الزُّ   :73) مالزُّ

: "ثقة، ثبت"، وقال ابن أبي 74النَّسائيخالصة أقوال النقاد: تابعي، إمام متفق على توثیقھ: وقال 
ْھري: "وسمعت أحمد بن صالح یقول: ھو یروى عن 75حاتم ْھري، والزُّ   یروى عنھ". الزُّ

  :76أو قبلھا) 104الثالث: ِعراك بن مالك، الغفاري، الِكناني المدني (ت 
ْھريخالصة أقوال النقاد: من كبار التابعین، متفق على توثیقھ: وروى عنھ    .77كذلك الزُّ

  :78)130یزید بن ُرومان، أبو َروح، األسدي، القارئ (ت الرابع: 
ْھريوھو من أقران خالصة أقوال النقاد: تابعي، متفق على توثیقھ:  ْھري، وروى عنھ الزُّ   .79أیضا الزُّ

ْھري، ووصفوا بالضبط واإلتقان.الفرع الثاني:    رواة الطبقة الثانیة الذین لم یالزموا الزُّ
ْھريتالمیذ  أوال:  ) راویا.47في ھذه الطبقة بلغوا ( الزُّ
  ).280(: عدد روایاتھم: ثانیا

  ، وتفصیل ذلك فیما یلي:% 18.8نسبتھ مرویاتھم:  ثالثا:
  رواة الطبقة الثانیة ممن أخرج لھم النَّسائي أكثر من روایة: -3

  .% 4.84)، نسبتھا: 72عدد روایاتھ: ( ) ع:158األول: عبد الرحمن األوزاعي الشامي (ت 
ْھريفي  نَمِعیخالصة أقوال النقاد: إمام متفق على توثیقھ: وثقھ ابن  ما روى  : "ما أقلّ 80، وقالالزُّ

ْھرياألوزاعي عن    ".الزُّ
  .%  4.03)، نسبتھا: 60عدد روایاتھ: ( ) ع:175الثاني: اللیث بن سعد المصري (ت 

 ،ث بن سعدواللی بن سعد بین إبراھیم َمِعینح ابن إمام متفق على توثیقھ، ولم یرجّ  :خالصة أقوال النقاد
ْھريووثقھما في    .81الزُّ

ْھريالثالث: إبراھیم بن سعد    .%1.47)، نسبتھا: 22عدد روایاتھ: ( ) ع:184المدني (ت  الزُّ
  : "وكان من كبار العلماء".82قال الذھبيأقوال النقاد: متفق على توثیقھ: خالصة 

  .%1.21)، نسبتھا: 18عدد روایاتھ: ( ) م ن:150الرابع: عمرو بن الحارث أبو أمیة المصري (ت قبل 
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  : "ثقة، فقیھ، حافظ".83َحَجرأقوال النقاد: متفق على توثیقھ: قال ابن  خالصة
  .%0.87)، نسبتھا: 13عدد روایاتھ: ( ) ع:150) المكي (ت ُجَریجالخامس: عبد الملك بن عبد العزیز (ابن 

ْھليخالصة أقوال النقاد: قال  داخل في الطبقة  ،فھو محتج بحدیثھ = حدثني وسمعت :: "إذا قال84الذُّ
ْھرياألولى من أصحاب    ".الزُّ

  .% 0.67)، نسبتھا: 10عدد روایاتھ: ( ) ع:126السادس: عمرو بن دینار المكي (ت 
  خالصة أقوال النقاد: أجمع النقاد على توثیقھ.

  ) خ م ت ن:147السابع: عبید هللا بن عمر بن حفص العمري المدني (ت 
  .% 0.67)، نسبتھا: 10عدد روایاتھ: (

  .85، وكان یقرأ للزھريفقھاء السبعة، متفق على توثیقھأحد ال ،خالصة أقوال النقاد: تابعي صغیر
  .% 0.4)، نسبتھا: 7عدد روایاتھ: (تیق المدني (ت ؟) خ د ت ن: الثامن: محمد بن عبد هللا بن أبي عَ 
  : "مقبول".86َحَجرخالصة أقوال النقاد: قال ابن 

)، نسبتھا: 5عدد روایاتھ: ( إسحاق العامري (عبّاد) المدني (ت ؟) م د ن ق:التاسع: عبد الرحمن بن 
0.33%.  

ْھريصالحا في  َمِعینخالصة أقوال النقاد: جعلھ ابن  : "صدوق، 89َحَجر، وقال ابن 88، ووثقھ87الزُّ
  ُرمي بالقدر".

  .% 0.26)، نسبتھا: 4عدد روایاتھ: ( ) خ ن:132العاشر: أیوب بن موسى القرشي المكي (ت 
: "أحد الفقھاء"، ووثقھ 91. قال الذھبي90خالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ، ولم یثبت فیھ الجرح

  .92َحَجرابن 
  .% 0.26)، نسبتھا: 4عدد روایاتھ: ( ) م ن:166الحادي عشر: َمعقل بن عبید هللا العبسي الجزري (ت 

  : "صدوق یُخطئ".94َحَجر: "صدوق"، وقال ابن 93خالصة أقوال النقاد: قال الذھبي
  .% 0.20)، نسبتھا: 3عدد روایاتھ: ( ) خ ق:130الثاني عشر: عبد هللا بن عیسى (ابن أبي لیلى) (ت 

  : "ثقة، فیھ تشیع".96َحَجر: "ثقة"، وقال ابن 95خالصة أقوال النقاد: قال الذھبي
عدد روایاتھ:  ق: ) خ م ن128الثالث عشر: یزید بن أبي حبیب ُسوید، أبو رجاء، األزدي، المصري (ت 

  .% 0.20)، نسبتھا: 3(
ا، ولكنھ : "لم یسمع یزید بن أبى حبیب من الزھرى شیئ97َمِعینقال ابن  ،خالصة أقوال النقاد: تابعي

: "ثقة، فقیھ، 98َحَجروقال ابن  "،يیروى عنھ مما كتب إلیھ الزھر يفإنما الذ ،قال: كتب إلّي ابن شھاب
  وكان یرسل".

)، نسبتھا: 3عدد روایاتھ: ( ) ق:128ن ُعتبة بن المغیرة، الثقفي المدني (ت الرابع عشر: یعقوب ب
0.20%.  

  خالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ.
)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) خ ن:164الخامس عشر: عبد العزیز بن أبي سلمة الماِجشون المدني (ت 

0.13 %.  
ْھريعن أصحاب  َمِعینابن  الدَّاٍرميخالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ، سأل  : "...قلت: 99الزُّ

  فالماجشون؟ أعني: عبد العزیز؟ قال: "لیس بھ بأس".
  .% 0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) خ م ت ن:132السادس عشر: منصور بن المعتمر الكوفي (ت 
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  خالصة أقوال النقاد: إمام، متفق على توثیقھ.
  .% 0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( لة المدني (ت ؟) خ م د:لحَ ن حَ السابع عشر: محمد بن عمرو ب

  : "ثقة".100َحَجرخالصة أقوال النقاد: قال ابن 
)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ):118الثامن عشر: عمرو بن شعیب، أبو إبراھیم، القرشي المكي (ت 

0.13%.  
ثقھ الجمھور، وضعف بعضھم روایتھ : "ضعفھ ناس مطلقا، وو101َحَجرخالصة أقوال النقاد: قال ابن 

ْھريعن أبیھ عن جده"، وذكر البخاري أن  : 104َحَجر، وقال ابن 103النَّسائي، ووثقھ 102روى عنھ الزُّ
  "صدوق".

)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) خ م ت ن:127التاسع عشر: عبد الرحمن بن خالد بن مسافر المصري (ت 
0.13 %.  

ْھري: "وكان عنده عن 105َمِعینخالصة أقوال النقاد: قال یحیى بن  كتاب فیھ مئتا حدیث، أو ثالث  الزُّ
ْھري: "ال بأس بھ"، وقرنھ في طبقات أصحاب 106النَّسائيث بھا عنھ"، وقال مئة حدیث، كان اللیث یحدّ   الزُّ

  : "صدوق".108َحَجر، وقال ابن 107بابن أبي ذئب
  .%0.13)، نسبتھا: 2اتھ: (عدد روای ) د ن:145أو  144لقمة المدني (ت العشرون: محمد بن عمرو بن عَ 
  : "صدوق لھ أوھام".110َحَجر: "لیس بھ بأس"، وقال ابن 109النَّسائيخالصة أقوال النقاد: قال 

)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) م ن:139الواحد العشرون: یزید بن عبد هللا بن أسامة المدني (ابن الھاد) (ت 
0.13 %.  

  خالصة أقوال النقاد: تابعي، إمام مكثر، متفق على توثیقھ.
)، 2عدد روایاتھ: ( ) ن:148الثاني والعشرون: عبد الجلیل بن ُحمید، أبو مالك، الیَحصبي المصري (ت 

  .% 0.13نسبتھا: 
: 113َحَجر: "صدوق"، وقال ابن 112: "لیس بھ بأس"، وقال الذھبي111النَّسائيخالصة أقوال النقاد: قال 

  "ال بأس بھ".
  .%0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) ن:117دوسي البصري (ت الثالث والعشرون: قتادة بن ِدعامة السَّ 

  : "ثقة، ثبت".114َحَجرقال ابن  ؛سخالصة أقوال النقاد: ثقة، ثبت، قال بشيء من القدر، وكان یدلّ 
م الحبشي الدمشقي (ت  )، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( تقریبا) ن: 170الرابع والعشرون: معاویة بن سالَّ

0.13 %.  
  خالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ.

  .%0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) ن:128كر بن َسوادة بن ثُمامة المصري (ت الخامس والعشرون: بَ 
  خالصة أقوال النقاد: تابعي، متفق على توثیقھ.

  .%0.13ھا: )، نسبت2عدد روایاتھ: ( الخطمي المدني (ت ؟) ن ق:السادس والعشرون: الحارث بن فُضیل 
  .117َحَجر، وابن 116، والذھبي115النَّسائيخالصة أقوال النقاد: وثقھ 

)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) د ت ن:135السابع والعشرون: بُرد بن ِسنان، أبو العالء الدمشقي (ت 
0.13%.  

  : "صدوق، ُرمي بالقدر".118رَحجَ خالصة أقوال النقاد: تابعي: قال ابن 
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 :)%1.34(نسبتھا:  رواة الطبقة الثانیة ممن أخرج لھم النَّسائي روایة واحدة -4
  ) ن:163األول: إبراھیم بن نَشیط الَوعالني (ت 

  خالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ.
  ):116الثاني: ِعكرمة بن خالد بن العاص، القرشي، المخزومي المكي (ت 

  أقوال النقاد: متفق على توثیقھ.خالصة 
  ) م:185الثالث: یوسف بن یعقوب أبو سلمة المدني (ت 

  .119خالصة أقوال النقاد: وثقھ الذھبي
  ) ن:147ي (ت ِحمصناني الالرابع: سلیمان بن ُسلیم، أبو سلمة، الكِ 

  خالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ.
  ) ن:136أبو وھب، الحضرمي (ت الخامس: العالء بن الحارث بن عبد الوارث، 

  : "صدوق، فقیھ، لكن رمي بالقدر، وقد اختلط".120َحَجرخالصة أقوال النقاد: قال ابن 
  ) ن: 133السادس: عبد الكریم بن الحارث المصري (ت 

  خالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ.
  :)130(ت بعد  السابع: محمد بن عبد الرحمن الكوفي (مولى آل طلحة)

  ة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ.خالص
ْھريالثامن: عبد هللا بن حفص بن عمر، أبو بكر،    (ت) ن: الزُّ

  خالصة أقوال النقاد: تابعي، مشھور بكنیتھ، متفق على توثیقھ.
  ) ن:152التاسع: إبراھیم بن أبي َعبلة الشامي (ت 

  مجمع على توثیقھ. ،خالصة أقوال النقاد: تابعي
  ) ن:115بن ُعتیبة الكندي الكوفي (ت م كَ العاشر: الحَ 

  : "ثقة، ثبت، فقیھ، إال أنھ ربما دلّس".121َحَجرخالصة أقوال النقاد: قال ابن 
  ):181رساني (ت الحادي عشر: عبد هللا بن المبارك الخُ 

  خالصة أقوال النقاد: إمام، متفق على توثیقھ.
  ) ن:143الثاني عشر: سلیمان بن طرخان التیمي البصري (ت 

  خالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ.
  ن:  )132(ت  الثالث عشر: صدقة بن یسار، أبو محمد، الجزري ثم المكي

ْھريخالصة أقوال النقاد: تابعي متفق على توثیقھ: وھو من أقران  ، 123النَّسائي، ووثقھ 122الزُّ
  .125َحَجر، وابن 124والذھبي

عیث   بقلیل) ن: 154ي (ت بعد الرابع عشر: محمد بن عبد هللا بن مھاجر الشُّ
  : "صدوق".126َحَجرخالصة أقوال النقاد: قال ابن 

ْھريالخامس عشر: عبد هللا بن وھب بن مسلم (أخو    ):197) (ت الزُّ
ْھريفي  َمِعینخالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ: وثقھ ابن   ھ، وذكر أحمد بن صالح أن127الزُّ

ْھريروى عن  ْھري، وروى عنھ الزُّ   .128الزُّ
 السادس عشر: أبان بن صالح المدني (ت بضع عشرة ومائة) ن:

  متفق على توثیقھ. ،خالصة أقوال النقاد: تابعي
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  السابع عشر: إسماعیل بن إبراھیم بن عقبة، (مات في أول خالفة المھدي) المدني:
  : "ثقة، تُكلِّم فیھ بال حجة".129َحَجرقال ابن خالصة أقوال النقاد: 

  د: )181(ت  لیحأبو المَ ، الّرقي، الفزاريالثامن عشر: الحسن بن عمر بن یحیى، 
  خالصة أقوال النقاد: متفق على توثیقھ.

  ):132التاسع عشر: سالم بن عجالن (األفطس) (ت 
: "لیس بھ بأس"، وقال ابن 130النَّسائيقال  ؛متفق على توثیقھ، مرجيء ،تابعيخالصة أقوال النقاد: 

  "ثقة، رمي باإلرجاء".: 131َحَجر
  العشرون: محمد بن علي بن شافع بن السائب المكي (عم الشافعي) (ت ؟):
على  َحَجر، واقتصر ابن 132خالصة أقوال النقاد: وثقھ الشافعي ویونس بن محمد كما ذكر الذھبي

  .133ذكر توثیق الشافعي لھ
ْھري، وصحبوه، ورووا عنھ، الفرع الثالث:    م في حفظھمكلّ ولكن تُ طبقة ثالثة الزموا الزُّ

ْھريتالمیذ  أوال:   ) راویا.12في ھذه الطبقة بلغوا ( الزُّ
  ).78عدد مرویاتھم: ( ثانیا:
  ، وتفصیل ذلك فیما یلي:% 5.2نسبتھ مرویاتھم:  ثالثا:

 رواة الطبقة الثالثة ممن أخرج لھم أكثر من روایة: -1
)، نسبتھا: 21عدد روایاتھ: ( ) خ م ت ن ق:158األول: محمد بن عبد الرحمن المدني (ابن أبي ذئب) (ت 

1.4%.  
ْھريفي  َمِعینخالصة أقوال النقاد: وثقھ ابن  ْھري، وتكلم فیھ القطان في روایتھ عن 134الزُّ  .135الزُّ

)، 12عدد روایاتھ: ( الثاني: إسحاق بن راشد، الحراني (مات في خالفة أبي جعفر المنصور) خ ت ن ق:
  .% 0.8نسبتھا: 

ْھريقوال النقاد: تكلم في روایتھ عن خالصة أ ْھلي الزُّ ، وجاء في قصة أنھ لم 137، وابن خزیمة136الذُّ
ْھريیسمع من  : 140َحَجر، وقال ابن 139، فـ"كان یطلق حدثنا في الوجادة"138، وإنما وجد كتابا للزھريالزُّ

ْھري"ثقة في حدیثھ، عن    بعض الوھم". الزُّ
  .% 0.73)، نسبتھا: 11عدد روایاتھ: ( الواسطي د ت ن ق:الثالث: سفیان بن حسین، أبو سفیان 
ْھريخالصة أقوال النقاد: ضعفھ في    .142النَّسائي، و141َمِعینابن  الزُّ

  .% 0.6)، نسبتھا: 9عدد روایاتھ: ( الرابع: محمد بن إسحاق (صاحب المغازي) د ت ن ق:
ْھريخالصة أقوال النقاد: ضعفھ في    في الطبقة الخامسة. سائيالنَّ  ه، وعدّ 143َمِعینابن  الزُّ

ْھريالخامس: محمد بن عبد هللا بن مسلم (ابن أخي    .% 0.33)، نسبتھا: 5عدد روایاتھ: ( ) ع:الزُّ
ْھريفي  َمِعینفھ ابن خالصة أقوال النقاد: ضعّ  أن عنده غیر ما حدیث منكر  النَّسائي، وذكر 144الزُّ

ْھريعن  ْھلي، وذكر 145الزُّ ْھريف حدیثھم في عّ أنھ من الذین ضُ  الذُّ   .146واضطرب الزُّ
  .% 0.33)، نسبتھا: 5عدد روایاتھ: ( السادس: النعمان بن راشد الجزري الّرقي (ت ؟) م د ت ن ق:

ْھلي خالصة أقوال النقاد: ذكره ْھريفیمن ضعف حدیثھم في  الذُّ : 148النَّسائي، وقال 147واضطرب الزُّ
ْھريكثیر الخطأ عن  ،"ضعیف   ".الزُّ

  .% 0.33)، نسبتھا: 5عدد روایاتھ: ( الرقي د ت ن ق: بُرقانبن السابع: جعفر 
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ْھريخالصة أقوال النقاد: ضعفھ في  أنھ  النَّسائي، وذكر 151، وابن عدي150، وأحمد149َمِعینابن  الزُّ
ْھريلیس بالقوي في  ْھريفي  بُرقان: "جعفر بن 153، وقال أیضا152خاصة الزُّ ضعیف، وفي غیره ال  الزُّ

  بأس بھ".
  .% 0.20)، نسبتھا: 3عدد روایاتھ: ( ) د ت ق:140صالح بن أبي األخضر البصري (ت بعد الثامن: 

ْھري: "لیس بشيء في 154َمِعینخالصة أقوال النقاد: قال ابن  : "صالح ابن أبي 155النَّسائي"، وقال الزُّ
ْھريضعیف الحدیث في  ،األخضر كثیر الخطأ : "صالح بن أبي األخضر، ضعیف في 156"، وقال أیضاالزُّ

ْھري ْھري، وفي غیر الزُّ   ".الزُّ
)، نسبتھا: 3عدد روایاتھ: ( ) خ تعلیقا م د ن ق:133التاسع: سلیمان بن كثیر العبدي الواسطي (ت 

0.20%.  
ْھريأنھ سمع من  َمِعینخالصة أقوال النقاد: ذكر ابن  أنھ لیس  النَّسائي، وذكر 157وھو صغیر الزُّ

ْھريبالقوي في  ْھري: "ال بأس بھ في غیر 159َحَجر، وقال ابن 158الزُّ   ".الزُّ
  .% 0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) د ت:183العاشر: ھُشیم بن بشیر الواسطي (ت 

ْھريخالصة أقوال النقاد: إمام ثقة في غیر  ْھريأنھ سمع من  َمِعین، وذكر ابن الزُّ   .160وھو صغیر الزُّ
 :)% 0.13(نسبتھا:  ة الطبقة الثالثة الذین أخرج لھم النَّسائي روایة واحدةروا -2

  األول: محمد بن میسرة (ابن أبي حفصة) البصري (ت ؟) خ:
ْھريفي  َمِعینخالصة أقوال النقاد: ضعفھ ابن  : "صدوق 163َحَجر، وقال ابن 162النَّسائي، و161الزُّ

  یخطئ".
  الدمشقي (ت ؟) ن:الثاني: سلیمان بن داود، أبو داود 

  : "مقبول".164َحَجرخالصة أقوال النقاد: مختلف فیھ: قال ابن 
ْھري، من غیر مالزمة، وال طول صحبة، ومع ذلك تُكلّم فیھمالفرع الرابع:    طبقة رابعة رووا عن الزُّ

ْھريتالمیذ  أوال:  ) راویا.11في ھذه الطبقة بلغوا ( الزُّ
  ).20عدد مرویاتھم: ( ثانیا:
  ، وتفصیل ذلك فیما یلي:% 1.34سبتھ مرویاتھم: ن ثالثا:

 رواة الطبقة الرابعة ممن أخرج لھم أكثر من روایة: -1
  .% 0.26)، نسبتھا: 4عدد روایاتھ: ( ) د ت ن ق:153األول: أسامة بن زید بن أسلم القرشي المدني (ت 
  .165خالصة أقوال النقاد: قال الذھبي "ضعفوه"

  .% 0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) ن:181ُمعید الشامي (ت الثاني: حفص بن َغیالن، أبو 
: "صدوق، فقیھ، ُرمي 166َحَجرفھ بعض النقاد: قال ابن قھ الجمھور، وضعّ خالصة أقوال النقاد: وثّ 

  بالقدر".
  .% 0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) د ت ق:147الثالث: قُّرة ابن حیویل المصري (ت 

فھ یحیى، وقال أحمد: منكر الحدیث جدا"، وقال ابن : "ضعّ 167ال الذھبيخالصة أقوال النقاد: ق
  : "صدوق، لھ مناكیر".168َحَجر

  .%0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ن: )133(ت  الرابع: سعید بن أبي ھالل، أبو العالء، اللیثي المصري
  فھ بعض النقاد.قھ الجمھور، وضعّ خالصة أقوال النقاد: وثّ 

  .% 0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: (روة المدني (ت ؟) ق: أبي فَ الخامس: عمار بن 
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  : "مقبول".170َحَجر: "ُوثّق"، وقال ابن 169خالصة أقوال النقاد: قال الذھبي
  .%0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( ) ن:163بن رباح اللخمي (ت  -بالتصغیر –السادس: موسى بن ُعَلّي 

  .- خاصة فیما ینفرد بھ -م فیھ بعض النقاد وتكلّ خالصة أقوال النقاد: وثقھ الجمھور، 
 :)% 0.4(نسبتھا:  رواة الطبقة الرابعة ممن أخرج لھم روایة واحدة -2

  ) م د ت ق:173األول: عبد هللا بن لھیعة المصري (ت 
  ، واألكثر على تضعیفھ.صة أقوال النقاد: مختلف فیھ جداخال

  ) ن:128الحضرمي (ت الثاني: حفص بن الولید بن سیف، أبو بكر، 
ْھريخالصة أقوال النقاد: ذكر أبو حاتم أنھ لم یسمع من    : "مقبول".172َحَجر، وقال ابن 171الزُّ

  الثالث: ُدوید بن نافع الشامي (ت ؟) ن ق:
  : "مقبول".173َحَجرخالصة أقوال النقاد: قال ابن 

  د: ) خ م168بن سلیمان بن أبي المغیرة الخزاعي المدني (ت  لَیحفُ الرابع: 
  قھ بعضھم، واألكثرون على تضعیفھ.خالصة أقوال النقاد: وثّ 

  ) د ق:132رحبیل، المصري (ت الخامس: جعفر بن ربیعة بن شُ 
  خالصة أقوال النقاد: مختلف فیھ.

  ) ن:132السادس: النعمان بن المنذر، الغساني الدمشقي (ت 
  وتكلم فیھ آخرون. ،خالصة أقوال النقاد: وثقھ بعضھ

  طبقة خامسة من المجھولین والمتروكینالفرع الخامس: 
ْھريتالمیذ  أوال:   ) راویا.7في ھذه الطبقة بلغوا ( الزُّ
  ).16عدد مرویاتھم: ( ثانیا:
  ، وتفصیل ذلك فیما یلي:% 1.07نسبتھ مرویاتھم:  ثالثا:

 رواة الطبقة الخامسة ممن أخرج لھم أكثر من روایة: -1
)، نسبتھا: 8عدد روایاتھ: ( :(ت ؟) ثم الكوفي ،المدني ،قاضي ِشیراز ،التمیمياألول: یحیى بن سعید 

0.53 %.  
ْھري: "یروي عن 174النَّسائيخالصة أقوال النقاد: قال  أحادیث موضوعة"، وقال أیضا في كتاب:  الزُّ

  : "تركوه".176: "لیس بثقة، وال یُكتب حدیثھ"، وقال الذھبي175"التمییز"
  .% 0.20)، نسبتھا: 3عدد روایاتھ: ( ) ت ن ق:144روة، المدني (ت هللا بن أبي فَ الثاني: إسحاق بن عبد 

ل إن فھ بعضھم تضعیفا شدیدا، بخالصة أقوال النقاد: جمھور النقاد على تضعیفھ وترك حدیثھ، وضعّ 
  إلى أنھ: "متروك". 179َحَجر، وابن 178، والذھبي177النَّسائيبعضھم كّذبھ، وذھب 

  .% 0.13)، نسبتھا: 2عدد روایاتھ: ( مع یونس وشعیب ن:الثالث: رجل مبھم قُرن 
 :)% 0.26(نسبتھا:   رواة الطبقة الخامسة ممن أخرج لھم روایة واحدة -2

  األول: رجل مبھم قُرن مع یونس.
  ن: (ت ؟) الثاني: حفص بن حّسان

  : "مقبول".180َحَجرخالصة أقوال النقاد: أھمل الترجمة لھ معظم المترجمین: وقال ابن 
  الثالث: أبو أیوب الشامي ن:

  : "مجھول".181َحَجرخالصة أقوال النقاد: قال ابن 
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  الرابع: سلیمان بن أرقم، أبو معاذ البصري (ت ؟) ت ن:
  .مخالصة أقوال النقاد: أجمع النقاد على تضعیفھ، بل تركھ أغلبھ

  خاتمة: 
ْھريبلغ عدد تالمیذ  -1  على النحو التالي: ومبھمین، ،) تلمیذا96في السنن الكبرى للنسائي ( الزُّ

  النسبة المئویة  عدد المرویات  عدد الرواة  الطبقة
%  

  73.5  1093  21  األولى
  18.8  280  47  الثانیة
  5.2  78  12  الثالثة
  1.34  20  11  الرابعة
  1.07  16  7  الخامسة
  % 100  1487  98  المجموع

  
حیث حاز أصحاب الطبقتین األولى والثانیة أغلب ، النَّسائيیظھر من خالل ما سبق االنتقاء الدقیق لإلمام  -2

 ).% 92.3) روایة، بنسبة: (1373الروایات: (
ْھريروایات ثمانیة من تالمیذ  بلغ -3 ) 1171كلھم من أصحاب الطبقة األولى، واثنان من الطبقة الثانیة: ( الزُّ

عشرة من الرواة عن  التخریج من طریقأكثر  النَّسائي)، فیظھر من ذلك أن %78.7روایة، بنسبة (
ْھري  .الزُّ

ضعین ح في موعندما خّرج ألصحاب الطبقات الثالث األخیرة لم یعتمد كل روایاتھم، بل صرّ  النَّسائيأن  -4
 ج بعض الروایات لعلة االختالف.من السنن الكبرى أنھ یخرّ 

) 27في السنن الصغرى (ج لھم في السنن الكبرى ولم یخرّ  عن الزھري النَّسائيالرواة الذین أخرج لھم  -5
 )، وتفصیل ذلك في الجدول التالي:% 3.02) روایة، ونسبتھا (45راویا، بلغ عدد روایاتھم (

 
  عدد روایاتھم  عدد الرواة  الطبقة
  6  5  األولى
  17  12  الثانیة
  6  3  الثالثة
  7  5  الرابعة
  9  2  الخامسة
  45  27  المجموع
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ْھريفي السنن الكبرى وأخرج لھم الشیخان أو أحدھما عن  النَّسائيعدد الرواة الذین أخرج لھم  -6 ) 60( الزُّ
 حھ الجدول التالي:راویا، یوضّ 

  نسبتھا  عدد الروایات  م  خ  خ م  الطبقة
  71.9  1070  2  1  10  األولى
  16.3  243  6  4  10  الثانیة
  3.1  47  2  21  2  الثالثة
  0.20  3  1    1  الرابعة

  91.6  1363  11  26  23  المجموع
  التوصیات:

 وتصنیف أصحابھ على الطبقات، یوصي الباحث بدراسة رواة آخرین ممن ھم من الرواة المكثرین،  
ومعرفة منھج األئمة في االنتقاء، ومن خالل ذلك یستطیع الباحث الترجیح بین الروایات عند االختالف على 

  ذلك الشیخ أو غیره.
  :والمراجع المصادر قائمة

 الجرح ،)ھـ 327 ت( الرازي الحنظلي، التمیمي، المنذر بن إدریس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو: حاتم أبي ابن -1
 - روتببی العربي التراث إحیاء ودار ، الھند - الدكن آباد بحیدر - العثمانیة المعارف دائرة مجلس طبعة: نشر والتعدیل،

  .م 1952 - ھـ 1271 ،1 ط لبنان،
 الحدیثة الفاروق: نشر ھلل، فتحي صالح: تح الكبیر، التاریخ ،)ھـ 279 ت( خیثمة أبي بن أحمد بكر أبو: خیثمة أبي ابن -2

  .م 2006 ،1 ط  مصر، - بالقاھرة
 الفاروق: نشر األزھري، عمر أبو: تح ،َمِعین البن الُجنید ابن سؤاالت ،)تقریبا ھـ 260 ت( الجنید بن هللا عبد بن إبراھیم -3

  .م 2007 - ھـ 1428 ،1 ط بمصر، الحدیثة
 األشبال أبو: ح، التھذیب تقریب ،)ھـ 852 ت( العسقالني َحَجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو :َحَجر ابن -4

  ھـ. 1423، 2ط  العاصمة، دار: نشر الباكستاني، أحمد صغیر
  .ھـ 1326 ،1 ط بالھند، النظامیة المعارف دائرة مطبعة: نشر التھذیب، تھذیب: َحَجر ابن -5
 ،1 ط عمان،ب المنار مكتبة: نشر القریوتي، عاصم: تح بالتدلیس، الموصوفین بمراتب التقدیس أھل تعریف: َحَجر ابن -6

  .م 1983 - ھـ1403
 ،2 ط لبنان،  - ببیروت للمطبوعات األعلمي مؤسسة - بالھند النظامیة المعارف دائرة: نشر المیزان، لسان: َحَجر ابن -7

  .م 1971 - ھـ1390
  - ھـ1421 ،3 ط سوریا، - بدمشق الصباح مطبعة: نشر عتر،: تح الفَِكر، نخبة توضیح في النظر نزھة: َحَجر ابن -8

  .م2000
 ،)ھـ 795 ت( الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین: رجب ابن -9

  .م 1987 - ھـ 1407 ،1 ط األردن، - بالزرقاء المنار مكتبة: نشر سعید، ھمام: تح الترمذي، علل شرح
 زیاد: حت ،-التابعین متمم - الكبرى، الطبقات البغدادي، البصري، بالوالء، الھاشمي منیع بن سعد بن محمد: سعد ابن -10

  .ھـ 1408 ،2 ط السعودیة، - المنورة بالمدینة والحكم العلوم مكتبة: نشر منصور، محمد
 محمد علي - الموجود عبد عادل: تح الرجال، ضعفاء في الكامل ،)ھـ 365 ت( الجرجاني عدي بن أحمد أبو: عدي ابن -11

  .م 1997 - ھـ 1418 ،1 ط لبنان، - ببیروت العلمیة الكتب دار: نشر معوض،
 الفكر دار: نشر شیري، علي: تح دمشق، مدینة تاریخ ،)ھـ 571 ت( هللا ھبة بن الحسن بن علي القاسم أبو: عساكر ابن -12

  .بلبنان
 السالم عبد: تح اللغة، مقاییس معجم ،)ھـ 395 ت( الحسین أبو الرازي، القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد: فارس ابن -13

  .م 1979 - ھـ 1399 بلبنان، الفكر دار: نشر ھارون،
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 في النیرات الكواكب ،)ھـ 929 ت( الكیال ابن الدین زین البركات، أبو الخطیب، محمد بن أحمد بن ركات: الكیال ابن -14
  .م 1981 ،1 ط لبنان، - ببیروت المأمون دار: نشر النبي، رب عبد القیوم عبد: تح الثقات، الرواة من اختلط من معرفة

 233 ت( البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زیاد بن عون بن َمِعین بن یحیى زكریا أبو :َمِعین ابن -15
 ،1 ط مصر، - بالقاھرة والنشر للطباعة الحدیثة الفاروق: نشر األزھري، عمر أبو: تح محرز، ابن روایة التاریخ، ،)ھـ

  .م 2009 - ھـ 1430
اٍرمي روایة التاریخ،: َمِعین ابن -16   .ھـ 1400 سوریا، - بدمشق للتراث المأمون دار: نشر سیف، نور أحمد: تح ،الدَّ
 - اإلسالمي التراث وإحیاء العلمي البحث مركز: نشر سیف، نور محمد أحمد: تح الدوري، روایة التاریخ،: َمِعین ابن -17

  .م 1979 - ھـ 1399 ،1 ط السعودیة، المكرمة، مكة
 لسان ،)ھـ 711 ت( اإلفریقي الرویفعي األنصاري منظرو ابن الدین جمال الفضل أبو مكرم بن محمد: منظور ابن -18

  .لبنان - ببیروت صادر دار: نشر العرب،
 بشیخ الملقب الدمشقي زرعة بأبي المشھور النصري صفوان بن هللا عبد بن عمرو بن الرحمن عبد: الدمشقي زرعة أبو -19

  .قبدمش العربیة اللغة مجمع: نشر القوجاني، هللا شكر: تح راشد، بن المیمون أبي روایة التاریخ، ،)ھـ 281 ت( الشباب
 بن سلیمان ولیدال أبو األندلسي، الباجي القرطبي التجیبي وارث بن أیوب بن سعد بن خلف بن سلیمان الولید أبو: الباجي -20

 والتوزیع لنشرل اللواء دار: نشر حسین، لبابة أبو: تح األندلسي، الباجي القرطبي التجیبي وارث بن أیوب بن سعد بن خلف
  .م 1986 - ھـ 1406 ،1 ط السعودیة، - بالریاض

 عبد محمد: تح الكبیر، التاریخ ،)ھـ 256 ت( هللا عبد أبو البخاري، المغیرة بن إبراھیم بن إسماعیل بن محمد: البخاري -21
  .بالھند الدكن - آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرة: نشر خان، المعید

 ،1 ط العلمیة، الكتب دار:  نشر الخمسة، األئمة شروط ،)ھـ 584 ت( الحازمي موسى بن محمد بكر أبو: الحازمي -22
  .م 1984 - ھـ1405

 أسماء في الكمال تھذیب تذھیب ،)ھـ 748 ت( قیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبي الدین شمس :الذھبي -23
  .م 2004 - ھـ 1425 ،1 ط بمصر، الحدیثة الفروق: نشر أمین، السید مجدي - عباس غنیم: تح الرجال،

 قافةللث القبلة دار: نشر الخطیب، أحمد - عوامة محمد: تح الستة، الكتب في روایة لھ من معرفة في الكاشف: الذھبي -24
  .السعودیة – بجدة اإلسالمیة

  .بقطر اإلسالمي التراث إحیاء إدارة: نشر عتر،: تح الضعفاء، في المغني: الذھبي -25
 ،1 ط ،لبنان – بیروت والنشر، للطباعة المعرفة دار: نشر البجاوي، علي: تح الرجال، نقد في االعتدال میزان: الذھبي -26

  .م 1963 - ھـ1382
  .م 1985 - ھـ1405 ،3 ط األرناؤوط، شعیب الشیخ بإشراف المحققین من مجموعة: تح النبالء، أعالم سیر: الذھبي -27
 عبد: تح األنساب، سعد، أبو ،)ھـ 562 ت( المروزي السمعاني التمیمي منصور بن محمد بن الكریم عبد: السمعاني -28

  .م 1962 - ھـ1382 ،1 ط بالھند، آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرة مجلس: نشر وغیره، المعلمي الرحمن
 من مستل بحث ،- شیوخھم عن للرواة الطبقي البناء في نقدیة دراسة - وطبقاتھ الحازمي حسن، أحمد إبراھیم صبري -29

  .م 2013 - ھـ1434 والثالثون، الثاني العدد بمصر، بالمنوفیة والدعوة الدین أصول كلیة حولیة
 التحقیق قسم: تح الكبیر، الضعفاء  ،)ھـ 322 ت( المكي يُعقَیلال حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر أبو: يُعقَیلال -30

  .م2013 ،1 ط بمصر، التأصیل دار: نشر التأصیل، بدار
ْھري اإلمام عن الرواة طبقات البحریني، أحمد بن یوسف بن فاروق -31  تیرماجس رسالة الستة، الكتب في روایة لھ ممن الزُّ

  .ھـ 1411 – 1410: سنة المنورة، بالمدینة اإلسالمیة الجامعة السنة، شعبة العلیا، الدراسات بقسم
 المزي، الكلبي القضاعي محمد أبي الزكي ابن الدین جمال الحجاج، أبو یوسف، بن الرحمن عبد بن یوسف: المزي -32

  .م1980 - ھـ1400 ،1 ط لبنان، - ببیروت الرسالة مؤسسة: نشر معروف، عواد بشار: تح الرجال، أسماء في الكمال تھذیب
 إكمال ،)ھـ 762 ت( الدین عالء هللا، عبد أبو الحنفي، الحكري المصري البكجري هللا عبد بن قلیج بن ُمُغلطاي: ُمُغلطاي -33

  .م2001 - ھـ1422 ،1 ط الحدیثة، الفاروق: نشر إبراھیم، بن أسامة - محمد بن عادل: تح الرجال، أسماء في الكمال تھذیب
 دار المعلومات وتقنیة البحوث مركز: تح الكبرى، السنن ،)ھـ 303 ت( شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو: النَّسائي -34

  .م 2012 - ھـ 1433 ،1 ط التأصیل،
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  - بالمنوفیة التوحید دار: نشر الرواة، وطبقات الروایة ومراتب علل في الطبقة معنى ردمان، ھزاع بن حمود بن وائل -35
 وأصول الدعوة كلیة  - القرى أم جامعة في وعلومھ الحدیث في الدكتوراه درجة لنیل مقدمة رسالة الكتاب أصل مصر،
  .والسنة الكتاب قسم الدین،

  الھوامش:

ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السالم  395ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (ت  -1
  ).3/439م، ( 1979 -ھـ  1399ھارون، نشر: دار الفكر بلبنان، 

ھـ)، لسان العرب،  711ابن منظور: محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدین ابن منظرو األنصاري الرویفعي اإلفریقي (ت  -2
  ).10/209ھـ، ( 1414، 3لبنان، ط  -نشر: دار صادر ببیروت 

ھـ)، نزھة النظر في توضیح نخبة الفَِكر، تح:  852أبو الفضل العسقالني الشافعي (ت  َحَجر: أحمد بن علي بن َحَجرابن  -3
  ). 134م، ص ( 2000  -ھـ  1421، 3سوریا، ط  -عتر، نشر: مطبعة الصباح بدمشق 

  - ةوائل بن حمود بن ھزاع ردمان، معنى الطبقة في علل ومراتب الروایة وطبقات الرواة، نشر: دار التوحید بالمنوفی -4
كلیة الدعوة وأصول   -مصر، ، أصل الكتاب رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحدیث وعلومھ في جامعة أم القرى 

  )1/54الدین، قسم الكتاب والسنة، (
، ھـ) 233بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي (ت  َمِعین: أبو زكریا یحیى بن َمِعینابن  -5

ھـ  1430، 1مصر، ط  -التاریخ، روایة ابن محرز، تح: أبو عمر األزھري، نشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر بالقاھرة 
 ).176 - 175م، ص ( 2009 -
ھـ)، أبو سعد، األنساب، تح: عبد الرحمن  562السمعاني: عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي (ت  -6

 ).6/351م، ( 1962 -ھـ  1382، 1وغیره، نشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد بالھند، ط  المعلمي
ھـ)، إكمال  762بن قلیج بن عبد هللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد هللا، عالء الدین (ت  ُمُغلطاي: ُمُغلطاي -7

 2001 -ھـ  1422، 1أسامة بن إبراھیم، نشر: الفاروق الحدیثة، ط  -تھذیب الكمال في أسماء الرجال، تح: عادل بن محمد 
)، والباجي: أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي، أبو الولید 2/88م، (

للواء للنشر حسین، نشر: دار ا سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي، تح: أبو لبابة
  ).80رقم:  1/376م، ( 1986 -ھـ  1406، 1السعودیة، ط  -والتوزیع بالریاض 

ھـ)، تھذیب التھذیب، نشر: مطبعة دائرة  852أبو الفضل العسقالني الشافعي (ت  َحَجر: أحمد بن علي بن َحَجرابن  -8
 ).6/406ھـ، ( 1326، 1المعارف النظامیة بالھند، ط 

 ).9/279المصدر السابق نفسھ، ( -9
الضعفاء الكبیر، تح: قسم التحقیق ھـ)،  322ي المكي (ت ُعقَیلأبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد الي: ُعقَیلال -10

 ).3/495م، ( 2013، 1بدار التأصیل، نشر: دار التأصیل بمصر، ط 
 ).55-9/54تھذیب الكمال، مصدر سابق، ( ، إكمالُمُغلطاي -11
 ).6/273المصدر السابق نفسھ، ( -12
  ).6/166، التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -13
 ).9/45المصدر السابق نفسھ، ( -14
  ).6/84)، (3/203، اإلكمال، مصدر سابق، (ُمُغلطاي -15
 ).3/203المصدر السابق نفسھ، ( -16
  ).6/83)، (3/203المصدر السابق نفسھ، ( -17
  ).6/84)، (3/203المصدر السابق نفسھ، ( -18
  ).6/84)، (3/203المصدر السابق نفسھ، ( -19
 1405، 1ھـ)، شروط األئمة الخمسة، نشر: دار الكتب العلمیة، ط  584الحازمي: أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت  -20
  ) باختصار وتصرف یسیر.58 – 57م، ص ( 1984 -ھـ 
مستل  ، بحث-دراسة نقدیة في البناء الطبقي للرواة عن شیوخھم  -حسن، الحازمي وطبقاتھ  ینظر: صبري إبراھیم أحمد -21

  ) وما بعدھا.26م، ص ( 2013 -ھـ  1434من حولیة كلیة أصول الدین والدعوة بالمنوفیة بمصر، العدد الثاني والثالثون، 
ھـ)،  795ي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت ابن رجب: زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالم -22

 ).615 - 2/613م، ( 1987 -ھـ  1407، 1األردن، ط  -شرح علل الترمذي، تح: ھمام سعید، نشر: مكتبة المنار بالزرقاء 
  ).590) رقم: (175، التاریخ، روایة ابن محرز، مصدر سابق، ص (َمِعینابن  -23
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ھـ)،  233بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي (ت  َمِعین: أبو زكریا یحیى بن َمِعینابن  -24

اٍرميالتاریخ، روایة    ).46ھـ، ص ( 1400سوریا،  -، تح: أحمد نور سیف، نشر: دار المأمون للتراث بدمشق الدَّ
ھـ)، الجرح  327ازي (ت لحنظلي، الرابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، ا -25

لبنان،  -الھند ، ودار إحیاء التراث العربي ببیروت  -بحیدر آباد الدكن  -نشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة  والتعدیل،
  ).8/256م، ( 1952 -ھـ  1271، 1ط 
  ).10/245( ، التھذیب، مصدر سابق،َحَجرابن  -26
اٍرمي، التاریخ، روایة َمِعینابن  -27  ).41، مصدر سابق، ص (الدَّ
  ).589) رقم: (175، التاریخ، روایة ابن محرز، مصدر سابق، ص (َمِعینابن  -28
  ).590) رقم: (175المصدر السابق نفسھ، ص ( -29
 ).4/344ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، مصدر سابق، ( -30
 ).4/345المصدر السابق نفسھ، ( -31
  ).4/345السابق نفسھ، ( المصدر -32
  ).6/273، اإلكمال، مصدر سابق، (ُمُغلطاي -33
اٍرمي، التاریخ، روایة َمِعینابن  -34   ).42، مصدر سابق، ص (الدَّ
  ).4/411ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، مصدر سابق، ( -35
اٍرمي، التاریخ، روایة َمِعینابن  -36   ).42، مصدر سابق، ص (الدَّ
ھـ)، السنن الكبرى، تح: مركز البحوث وتقنیة المعلومات دار التأصیل،  303و عبد الرحمن أحمد بن شعیب (ت : أبالنَّسائي -37
 )12/321م، ( 2012 -ھـ  1433، 1ط 
ھـ)، تقریب التھذیب، تح: أبو األشبال  852العسقالني (ت  َحَجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن َحَجرابن  -38

  ).6372) رقم: (905ص (ھـ،  1423، 2ط  صغیر أحمد الباكستاني، نشر: دار العاصمة،
  ).3/370، التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -39
  ).3/370المصدر السابق نفسھ، ( -40
اٍرمي، التاریخ، روایة َمِعینابن  -41   ).46ص ( ، مصدر سابق،الدَّ
  ).3/370، التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -42
ْھريفاروق بن یوسف بن أحمد البحریني، طبقات الرواة عن اإلمام  -43 ممن لھ روایة في الكتب الستة، رسالة ماجستیر  الزُّ

 ).241  - 238(ص ھـ،  1411 – 1410المنورة، سنة:  بقسم الدراسات العلیا، شعبة السنة، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة
ھـ)، الكاشف في معرفة من لھ روایة في  748الذھبي: شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن الذھبي الدمشقي (ت  -44

 ).5717رقم:  2/306السعودیة، ( -أحمد الخطیب، نشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمیة بجدة  -الكتب الستة، تح: محمد عوامة 
 ).6992) رقم: (983، مصدر سابق، ص (، التقریبَحَجرابن  -45
 ).4/60، تھذیب التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -46
أبو زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا بن صفوان النصري المشھور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشیخ  -47

القوجاني، نشر: مجمع اللغة العربیة بدمشق، ص ھـ)، التاریخ، روایة أبي المیمون بن راشد، تح: شكر هللا  281الشباب (ت 
)275.(  

ھـ)، سیر أعالم النبالء، تح:  748الذھبي: شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي (ت  -48
 ).35 - 8/32م، ( 1985 -ھـ  1405، 3مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط، ط 

ھـ)، لسان المیزان، نشر: دائرة  852العسقالني (ت  َحَجرأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : َحَجرابن  -49
ـ  1390، 2لبنان، ط   -مؤسسة األعلمي للمطبوعات ببیروت  -المعارف النظامیة بالھند   ).3119رقم:  7/230م، ( 1971 -ھ

ھـ)، الكواكب النیرات في  929بن أحمد بن محمد الخطیب، أبو البركات، زین الدین ابن الكیال (ت  ابن الكیال: ركات -50
م، ص  1981، 1لبنان، ط  -معرفة من اختلط من الرواة الثقات، تح: عبد القیوم عبد رب النبي، نشر: دار المأمون ببیروت 

  ).26) رقم: (213(
ْھريطبقات الرواة عن  -51   ).194- 189حریني، مرجع سابق، ص (، فاروق البالزُّ
ھـ)، التاریخ الكبیر، تح: صالح فتحي ھلل، نشر: الفاروق الحدیثة  279ابن أبي خیثمة: أبو بكر أحمد بن أبي خیثمة (ت  -52

  ).3543رقم:  3/276م،  ( 2006، 1مصر، ط  -بالقاھرة 
المزي: یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، تھذیب  -53

م،  1980 -ھـ  1400، 1لبنان، ط  -الكمال في أسماء الرجال، تح: بشار عواد معروف، نشر: مؤسسة الرسالة ببیروت 
 ).757رقم:  4/231(

  ).4/231المصدر السابق نفسھ، ( -54



 آسیا علوي /د -بن حمة  عبد الرؤوف 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  488

                                                                                                                                                                             
  ).900رقم:  1/488، تھذیب التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -55
 ).2450رقم:  7/185، لسان المیزان، مصدر سابق، (َحَجرابن  -56
 ).752) رقم: (176، تقریب التھذیب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -57
ھـ)، التاریخ الكبیر، تح: محمد عبد  625البخاري: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد هللا (ت  -58

 ).1088رقم:  1/345الدكن بالھند، ( -المعید خان، نشر: دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد 
  ).64رقم:  1/365الباجي، التعدیل والتجریح، مصدر سابق، ( -59
  ).358رقم:  1/244الذھبي، الكاشف، مصدر سابق، ( -60
ھـ)، تذھیب تھذیب الكمال في أسماء  748هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قیماز (ت  الذھبي: شمس الدین أبي عبد -61

 ).428رقم:  1/356م، ( 2004 -ھـ 1425، 1الفروق الحدیثة بمصر، ط  مجدي السید أمین، نشر: -الرجال، تح: غنیم عباس 
  ).425) رقم: (137، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -62
 ).2309رقم:  7/176المیزان، مصدر سابق، ( ، لسانَحَجرابن  -63
ح: زیاد محمد ، ت-متمم التابعین -ابن سعد: محمد بن سعد بن منیع الھاشمي بالوالء، البصري، البغدادي، الطبقات الكبرى،  -64

  ).173ھـ، ص ( 1408، 2السعودیة، ط  -منصور، نشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدینة المنورة 
 ).605) رقم: (458یب التھذیب، مصدر سابق، ص (، تقرَحَجرابن  -65
 ).55-9/54اإلكمال، مصدر سابق، ( ،ُمُغلطاي -66
  ).367رقم:  6/71ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، مصدر سابق، ( -67
 ).18/492المزي، تھذیب الكمال، مصدر سابق، ( -68
ْھريطبقات الرواة عن  -69   ).183- 179، فاروق البحریني، مرجع سابق، ص (الزُّ
اٍرمي، التاریخ، روایة َمِعینابن  -70  ).46، مصدر سابق، ص (الدَّ
ھـ)، میزان االعتدال في نقد الرجال، تح:  748الذھبي: شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز (ت  -71

  ).2/226م، ( 1963 - ھـ 1382، 1لبنان، ط  –علي البجاوي، نشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 
  ).2616) رقم: (414، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -72
ْھريطبقات الرواة عن  -73   ).198  - 197، فاروق البحریني، مصدر سابق، ص (الزُّ
 ).16/130المزي، تھذیب الكمال، مصدر سابق، ( -74
 ).5/164ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، مصدر سابق، ( -75
ْھريطبقات الرواة عن  -76   ).212 - 211، فاروق البحریني، مرجع سابق، ص (الزُّ
  ).395رقم:  7/88البخاري، التاریخ الكبیر، مصدر سابق، ( -77
ْھريطبقات الرواة عن  -78   ).251، فاروق البحریني، مرجع سابق، ص (الزُّ
  ).32/123المزي، تھذیب الكمال، مصدر سابق، ( -79
اٍرمي، التاریخ، روایة َمِعینابن  -80   ).45، مصدر سابق، ص (الدَّ
اٍرمي، التاریخ، روایة َمِعینابن  -81  ).42، مصدر سابق، ص (الدَّ
 ).138رقم:  1/221الذھبي، الكاشف، مصدر سابق، ( -82
 ).5004) رقم: (732، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -83
 ).6/406، التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -84
 ).129 -19/128المزي، تھذیب الكمال، مصدر سابق، ( -85
  ).6047) رقم: (865ص (سابق، ، التقریب، مصدر َحَجرابن  -86
اٍرمي، التاریخ، روایة َمِعینابن  -87   ).44، ص (الدَّ
ھـ)،  233بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي (ت  َمِعین: أبو زكریا یحیى بن َمِعینابن  -88

مكة المكرمة،  -التاریخ، روایة الدوري، تح: أحمد محمد نور سیف، نشر: مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي 
  ).765رقم:  3/171م،  ( 1979 -ھـ  1399، 1السعودیة، ط 

  ).3800) رقم: (570مصدر سابق، ص ( ، التقریب،َحَجرابن  -89
ْھريفاروق البحریني، طبقات الرواة عن  -90   ).274  - 273، مرجع سابق، ص (الزُّ
 ).527رقم:  1/262الذھبي، الكاشف، مصدر سابق، ( -91
  ).625) رقم: (161، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -92
  ).5555رقم:  2/281الذھبي، الكاشف، مصدر سابق، ( -93
 ).6797) رقم: (960، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -94
  ).2900رقم:  1/583الذھبي، الكاشف، مصدر سابق، ( -95
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 ).3523) رقم: (533، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -96
 .)، مصدران سابقان5360رقم:  4/475)، وروایة الدوري، (1/126، التاریخ، روایة ابن محرز، (َمِعینابن  -97
 ).7701) رقم: (1073، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -98
اٍرمي، ، التاریخ، روایة َمِعینابن  -99  ).9) رقم: (45مصدر سابق، ص (الدَّ

  ).6184) رقم: (883، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -100
 ).8/51، التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -101
  ).343 - 6/342الكبیر، مصدر سابق، (البخاري، التاریخ  -102
 ).8/50، التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -103
 ).5050) رقم: (738، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -104
 ).3805رقم:  77 - 17/76المزي، تھذیب الكمال، مصدر سابق، ( -105
  ).17/77المزي، تھذیب الكمال، مصدر سابق، ( -106
  ).339رقم:  6/156التھذیب، مصدر سابق، (، تھذیب َحَجرابن  -107
  ).3849) رقم: (576، تقریب التھذیب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -108
  )5087رقم:  2/207الذھبي، الكاشف، مصدر سابق، ( -109
 )6188) رقم: (884، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -110
 ).6/106، التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -111
 ).3090رقم:  1/613الذھبي، الكاشف، مصدر سابق، ( -112
 ).3746) رقم: (563، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -113
 ).5518) رقم: (798، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -114
  ).265رقم:  2/154، التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -115
  ).869رقم:  1/304الذھبي، الكاشف، مصدر سابق، ( -116
  ).1042) رقم: (213، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -117
 ).653) رقم: (165، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -118
 ).6459رقم:  2/402الذھبي، الكاشف، مصدر سابق، ( -119
 ).5230) رقم: (759، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -120
 ).1453رقم: () 263، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -121
 ).2871رقم:  13/155المزي، تھذیب الكمال، مصدر سابق، ( -122
 ).6/366، اإلكمال، مصدر سابق، (ُمُغلطاي -123
  ).3883رقم:  2/314الذھبي، میزان االعتدال، مصدر سابق، ( -124
  ).2922) رقم: (452، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -125
  ).6050) رقم: (866ص (، التقریب، مصدر سابق، َحَجرابن  -126
اٍرمي، التاریخ، روایة َمِعینابن  -127   ).47، مصدر سابق، ص (الدَّ
 ).47المصدر السابق نفسھ، ص ( -128
 ).414) رقم: (135، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -129
  ).3/442، التھذیب، مصدر سابق، (َحَجرابن  -130
 ).2183( ) رقم:361، التقریب، مصدر سابق، ص (َحَجرابن  -131
  ).5062رقم:  2/203الذھبي، الكاشف، مصدر سابق، ( -132
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   :الملخص
قلیات ھذه األ تعتبر قضیة الحمایة الدولیة لألقلیات المسلمة قضیة ھامة جدا في وقتنا الحالي، خاصة وأن

تتعرض في مواقع متعددة من العالم لحروب إبادة وانتھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان األساسیة، وذلك ببساطة بسبب 
  .المعتقد الدیني ألفرادھا

ورغم اآللیات والضمانات الكثیرة، المنصوص علیھا صراحة في مختلف المواثیق الدولیة والمتعلقة مباشرة          
بحمایة األقلیات الدینیة أو حمایة غیر مباشرة من خالل تخصیص أحكام عامة خاصة بحقوق اإلنسان، إال أن ھذه 

ر على ورق. لذلك فإن ھذه الدراسة تبحث في العوائق الحمایة القانونیة ال یتم تنفیذھا عملیا وتبقى مجرد حب
  والصعوبات التي تحول دون حمایة فعلیة لألقلیات المسلمة المضطھدة والتي أشارت الدراسة إلى نماذج منھا.

  وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصیات تضمنتھا خاتمة الدراسة.      
  ة الدولیة؛ األقلیات المسلمة.العوائق؛ الحمای الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
The concern of the international protection of the Muslim minorities is considered as highly 

important nowadays, particularly for the reason that is, in many areas around the world, to 
extermination wars and massive violations towards the basic human rights, simply due to the 
confession of its adepts. 

In spite of the multiple mechanisms and guarantees, clearly listed in the various international 
charters, and which are directly related to protecting the religious minorities, or indirect 
protection through dedicating general specialized terms related to the human protection, it is 
still not applicable on ground, and remains on paper. Thus, this paper searches for the obstacles 
and difficulties that make from the protection of the oppressed Muslim minority ineffective, 
and whose some models are mentioned in this paper. 

The study has resulted some findings and recommendations included in its conclusion. 
Keywords: obstacles; international protection; Muslim minorities. 
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 مقدمة:
لم تسلم العالقات اإلنسانیة منذ فجر التاریخ إلى یوم الناس ھذا من النزاعات التي تعكر صفوھا، 
وتعصف بھا بین الحین واآلخر، نتیجة ما یرتسم من صورة سلبیة في مخیال البعض عن اآلخر، حیث 

مثلة وء صورھا متتصبح ھذه الصورة ھي المتحكم في تحدید العالقة بینھما. وقد تتطور ھذه العالقة إلى أس
  في الصدام الذي یؤدي في كثیر من األحیان إلى إبادة فئات من المجتمع بسبب عصبیات مقیتة. 

ولعل مسألة األقلیات على اختالف أنواعھا من المواضیع الضاربة في عمق التاریخ والتي باتت الیوم 
لى أفراد بعض األقلیات إ تؤرق الضمیر اإلنساني وتشكل وصمة عار في جبین اإلنسانیة نتیجة تعرض

اغتصاب أھم ما یملكون من حقوق أال وھو الحق في الحیاة، ال لسبب إال لتبنیھم اعتقادات دینیة تخالف معتقد 
  عموم أفراد المجتمع.

یة أقل -األقلیات المسلمة في العالم لھ وإذا أردنا أن ندلل على صحة ما سلف ذكره، فإن ما تتعرض 
  بادة جماعیة على مرأى ومسمع من العالم أجمع خیر دلیل على ذلك.من إ -الروھینغا  مثال

من ھنا جاءت ھذه الدراسة لتجیب عن اإلشكالیة التالیة: ما ھي العوائق التي تقف دون تحقیق الحمایة 
لألقلیات المسلمة؟ وما ھي الدوافع التي تحول دون تفعیل آلیات تلك الحمایة المنصوص علیھا في المواثیق 

  ة ؟الدولی
وتكتسي ھذه الدراسة أھمیتھا من خالل البحث في موضوع لھ ارتباط وثیق بـ "المعتقدات الدینیة"  

التي تشكل حساسیة بالغة لدى األفراد حكاما ومحكومین، كما تكمن أھمیة الدراسة في كونھا تعالج موضوع 
واطؤ اجھ المجتمع الدولي، نظرا لت"حمایة األقلیات المسلمة"، والذي بات یشكل الیوم أبرز التحدیات التي تو

  المواثیق الدولیة على حریة الدین أو المعتقد.
وتھدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على المعاناة التي تعیشھا األقلیات المسلمة في العالم، ومحاولة 

  لمسلمة. اإماطة اللثام عن سیاسة الكیل بمكیالین التي تنتھجھا الھیئات الدولیة في تعاملھا مع األقلیات 
السابقة فالمالحظ أنھا تناولت موضوع األقلیات عموما مع إسھابھا في إبراز  وأما عن الدراسات 

الترسانة القانونیة الھائلة المتضمنة في مختلف الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق 
رض كثیر من األحیان إلى تطبیقھ في أ األقلیات الدینیة بصفة خاصة، وھو الجانب النظري الذي یفتقد في

  الواقع، وھو األمر الذي لم ینل حقھ من البحث، ومن بین ھذه الدراسات التي لھا عالقة بموضوع الدراسة:
صول للباحث: قجور عنتر، كلیة أ ،رسالة دكتوراه بعنوان: حریة األقلیات الدینیة بین اإلسالم والمسیحیة -

 م.2014در للعلوم اإلسالمیة بقسنطینة، األمیر عبد القا جامعةالدین 
لیة والشریعة ورسالة ماجستیر في القانون الدولي والعالقات الدولیة بعنوان: حقوق األقلیات في المواثیق الد -

  م.2012جامعة سعیدة،  ،ل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: محمد غزواإلسالمیة، للباحث
بعنوان: حمایة األقلیات في ظل النزاعات المسلحة بین الفقھ الجنائي رسالة ماجستیر في الشریعة والقانون  -

كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة ، الطاھر بن أحمد للباحث: ،اإلسالمي والقانون الدولي اإلنساني: دراسة مقارنة
 م.2010، باتنة العقید الحاج لخضر

زي للباحثة: عمارة نبیلة، جامعة تی ،سالميرسالة ماجستیر بعنوان: حقوق األقلیات الدینیة في الفقھ اإل -
 .م2005وزو، 
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- Une thèse de doctorat en droit intitulée : Le statut des minorités musulmanes et de leurs 
membres dans les Etats de l’Union européenne, du chercheur : Abdoul Hamid Chalabi, 
L’Université Lille 2- France, 2011. 
- Une thèse de doctorat en droit intitulée : Les principes du droit international musulman et la 
protection des populations civiles en cas de conflits armés de la binarité guerrière au Droit de 
Genève, Histoire d’une convergence, du chercheur : Jabeur Fathally, L’université d’OTTAWA-
CANADA, 2011.  

وصفي، التالیة: الة منھج البحث فإن طبیعة الموضوع تقتضي الجمع بین المناھج الثالثبالنسبة ل
  التحلیلي، النقدي: 

: حتى یتسنى لنا اإلحاطة بمفھوم األقلیة، ومن ثم یتیسر التحلیل، ضف إلى ذلك أن موضوع الوصفي
ارتباطا وثیقا بالواقع، وبالتالي فإن تحلیل معطیاتھ على أساس من العقالنیة والموضوعیة، البحث یرتبط 

دونما إفساح المجال لسیطرة العواطف والوجدان واالنطباعات الشخصیة المتحیزة، تحتاج إلى اعتماد المنھج 
 الوصفي.

بعض،  وحمل بعضھا على : القائم على التفسیر، والنقد، حیث یمكن تحلیل جزئیات الموضوعالتحلیلي
 حتى تتضح مشكالتھا، وتنكشف مبھماتھا، لتبدو بصورة واضحة متكاملة، ومن ثم یسھل نقدھا كدعم للتحلیل.

  محاور: ستةوقد بنیت خطة الدراسة على 
األول عني بتحدید مصطلحات الدراسة، والثاني تناول العوائق المرتبطة بتحدید المفاھیم، أما الثالث 

بالنسبة للمحور الرابع فقد لألقلیات الدینیة،  دولیة فعلیة حمایة لتجسید الرقابة إجراءات ى ضعففقد أشار إل
العوائق المرتبطة بالمصالح السیاسیة للدول الكبرى، ثم المحور الخامس وفیھ بیان العوائق المرتبطة أبرز 

صراع التاریخي بین اإلسالم بمبدأي السیادة والتدخل الدولي اإلنساني، وسادسا العوائق المرتبطة بال
  والغرب، وأخیرا خاتمة تضمنت أھم النتائج المتوصل إلیھا.

  وسنشرع في تفصیل موضوع الدراسة وفق الخطة المشار إلیھا آنفا.
  أوال: تحدید مصطلحات العنوان 

عتبارھا با دراسةقبل الشروع في بسط الموضوع یحسن التعریف بالمصطلحات المحددة لعنوان ال   
  مفاتیح مفاھیمیة مھمة، تعین على استیعاب وتتبع خطوات البحث، ومراحلھ، وفیما یلي بیان ذلك:  

 تعریف العوائق لغة واصطالحا: -1
عاَق یَُعوق، ُعْق، فھو عائق والجمع عوائق. أعاقھ عن إنجاز عملھ: منعھ منھ، شغلھ  العوائق لغة: -أ

ره وثبَّطھ . َعاقَھُ عن الشيء یَُعوقُھُ َعْوقًا: صرفھ وحبسھ، ومنھ التعویق واالعتیاق، وذلك إذا أراد )1(عنھ، أخَّ
أمرا فصرفھ عنھ صارف. وتقول عاقني عن الوجھ الذي أردت عائق وعاقتني العوائق. وعوائق الدھر: 

ُ  قَْد یَْعلَمُ الشواغل من أحداثھ. والتعویق: التثبیط. وفي التنزیل:  قِیَن ِمْنُكمْ اْلُمعَ  هللاَّ ]، 18[األحزاب: وِّ
 .))2المعوقون قوم من المنافقین كانوا یُثَبِّطون أنصار النبي 

اِرف والحاجز والحائل والحابس،  وفي الجملة فإن العائق في اللغة یأتي بمعنى: المانع والُمثَِّبطْ والصَّ
 ... وكلھا معاٍن متقاربة.

من خالل البحث لم یتبین أن ھناك فرق بین معنى العوائق لغةً واصطالحاً،  العوائق اصطالحا: -ب
فالمعنى االصطالحي ال یبتعد كثیرا عن المعنى اللغوي، بل ھو امتداد لھ. وإنما یختلف نوع العوائق بحسِب 

 ما یضاف إلیھ.
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ر ایات وتوفی: ھي كل ما یحول دون الوصول إلى الھدف لتحقیق الغ-مثال -فالعوائق البیداغوجیة 
  كما نجد العوائق اإلبستیمولوجیة، والعوائق األیدیولوجیة، والعوائق القانونیة، وغیرھا. .أسباب النجاح

 التعریف بالحمایة الدولیة -2
َمى: ما : یقال: َحَمى الشيء َحْمیًا وِحًمى وِحمایةً وَمحمیةَ: أي َمنََعھُ ودفع عنھ، والحِ الحمایة لغة -أ

قال أَْحَمیُت المكان فھو ُمْحًمى إذا جعلتھ ِحًمى، وعشب ِحًمى: أي َمْحِمٌي، وَحَمى أھلھ في ُحِمَي من شيء، ی
، وحماه یحمیھ ِحَمایَةً دفع عنھ، وھذا شيٌء ِحًمى أي )3(القتال حمایة، وأحمى المكان: جعلھ ِحًمى ال یُقرب

َوَال  *َشافِِعینَ  ِمنْ  فََما لَنَاوفي قولھ عز وجل: . )5(، وَحَمیُت القوم حمایةً : نصرتھم)4(محظور ال یقرب
]، فھو القریب 10[المعارج: َوَال یَْسأَُل َحِمیٌم َحِمیًما]، وقولھ تعالى: 101-100[الشعراء: َصِدیٍق َحِمیمٍ 

تھ  جل: حامَّ   .)6(الُمْشفِْق، فكأنَّھ الذي یحتدُّ حمایةً لذویھ، وقیل لخاصة الرَّ
وإجماال فإن الحمایة في اللغة تأتي على ثالثة معاٍن: الدفاع والمنع والنصرة. وھي معان متقاربة 

  یفرق بینھا السیاق الذي ترد فیھ. 
: مصدرھا دال، یدول، دْل، َدْوالً وَدْولَةً، فھو دائل، والمفعول َمُدول لھ، معنى الدولیة في اللغة -ب

زالت  ". ودالت دولة االستبداد:دالت األیام بكذا: دارت -"دال الدھرل األمر: انتقل من حال إلى حال ودا
لھؤالء وتارة لآلخرین : جعلھ مداولة، أي تارة وولَّت، ودالت لھ الدَّولة: تحولت إلیھ وصارت. وأدال الشيء

المصدر دال  أدال رئیس الدولة الحكم بین األحزاب المختلفة" وَدْولَةً مفرد، جمعھا َدْوالت وُدَول وِدَول من"
كانت لنا علیھم دولة"، ودالت دولتھ: زال نفوذه وأھمیتھ، وُدولَةً مفرد جمعھا َدْوالٌت بمعنى استیالء وغلبة "

]، وَدولیَّة: أسم مؤنَّث 7[الحشر: َكْي ال یَُكوَن ُدولَةً بَْیَن األْغنِیَاِء ِمْنُكمْ ل ونحوه وُدَول. شيء متبادل من ما
 .)7(ُدَولیّة أسم ُمَؤنَّْث منسوب إلى ُدَول" اتفاقات/شرعیة دولیة"ومنسوب إلى َدْولَة، 

الحمایة الدولیة" من حیث ھو مركب لفظي، یثیر مصطلح "معنى الحمایة الدولیة اصطالحا:  -ج
اختالفا جلیًّا بین فقھاء القانون، حیث أنھ لم یحظ عندھم بتوافق حول معناه االصطالحي، بخالف ما ھو علیھ 

ء اللغة. أما في الفقھ اإلسالمي فنجد لمفردة "الحمایة" حضورا یستصحب دائما المعنى اللغوي، عند علما
"أحكام الذمیین والمستأمنین في دار اإلسالم": (حرمة الذمي في الرواح والمجيء ومثال ذلك، ما جاء في 

نجد الفصل األول . وفي كتاب "غیر المسلمین في المجتمع اإلسالمي" )8(وحمایة شخصھ من االعتداء)
الحمایة من الظلم الداخلي: حمایة الدماء واألبدان، حمایة األموال،  -یتناول: الحمایة من االعتداء الخارجي

  . )9(حمایة األعراض
فمفردة "الحمایة" مستعملة بمعانیھا اللغویة، غیر أنھ أثناء البحث عن تعریف اصطالحي لـ "الحمایة 

وقد یعزى ذلك إلى حداثة  -على حد اطالعنا - نكاد نعثر على شيء من ذلك الدولیة" في الفقھ اإلسالمي ال
  المصطلح. 

 قد وضعوا تعاریف -وھو الذي یعنینا في بحثنا  -وبالمقابل نجد فقھاء القانون الدولي خصوصا
قانون ال فقھاءاصطالحیة عدیدة للحمایة الدولیة متباینة المعنى، إذا ما قورنت بالمعنى اللغوي. حیث یمنح 

ذه الحمایة تتخذ أشكاًال وجوانب وھ  شخص أو مؤسسة.رعایة مصالح : (الدولي الحمایة معنى عاما بقولھم
فھا آخرون بقولھم :، و)10(مختلفة حسب الشخص أو الشيء المحمي وكذلك طرق الحمایة)   یُعرِّ

في  ویتمثلویتوافق عموًما مع واجب من یضمنھ، ، (االحتیاط الذي یستجیب الحتیاجات من یطلبھ
تحصین شخص أو ممتلكات ضد خطر ما، ضمانا ألمنھ وسالمتھ، وما إلى ذلك، عن طریق الوسائل 

  .)11(القانونیة أو المادیة)
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فِر حمایة و ف على أنھا (النظام القانوني الذي یُوَّ بشكل خاص، فیما یتعلق باألقلیات، فإن الحمایة تُعرَّ
  .)12(خاصة لألشخاص الذین ینتمون إلى أقلیة)

ف موسوعة  مبدأ سیاسي، قانوني، ارتبط تاریخیا بانھیار السیاسة حمایة األقلیات بأنھا: (وتُعرِّ
اإلمبراطوریات المتعددة القومیات في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین وباتجاه القومیات المتحررة 

خاص بعد الحرب العالمیة  نحو تشكیل دول خاصة بھا. وقد برز ھذا المفھوم على الساحة الدولیة بشكل
األولى إذ تضمنت الكثیر من المعاھدات الدولیة التي أبرمت إثر قیام دول جدیدة مستقلة تضم أقلیات دینیة 
وقومیة عدیدة، بنودا واضحة تنص على حمایة األقلیات فیھا كما في معاھدات الصلح األربع التي أبرمت 

ي المعاھدات الخاصة التي عقدت مع الدول الناشئة كبولونیا مع كل من النمسا، المجر، بلغاریا وتركیا وف
  .)13(ویوغسالفیا. ....)

 :تعریف األقلیات المسلمة -3
اللة األقلیات : سیرة المصطلح ودمحمد بلبشیر في دراسة لھ بعنوان: " یشیر الباحثاألقلیات لغة:  -أ

" ـ بصیغة النسبة ـ حدیثة االستعمال في اللغة العربیة، وال وجود ألصل "األقلیات  كلمة المفھوم" إلى أن (
اسمي لھا في اللغة العربیة إال بعد أن نحثث في الدراسات المتخصصة، حیث نحثث "قل" و"قلیل"، وبالتالي 

ي ف "األقلیات"... فمثال لم نجدفإن وجودھا في القوامیس والمعاجم والموسوعات العربیة، قلیل جدا بصیغة 
الموسوعة العربیة العالمیة"، وفي "المنجد األبجدي"، تعریفا لكلمة "األقلیة" ال كاسم أو صفة، أو اتجاه أو "

نظریة، إال تعریفات خاصة بمؤسسات دولیة متخصصة تابعة لمنظمة األمم المتحدة، أو منظمات حقوق 
  . )14(اإلنسان) 

: خالف الُكْثر، أما عن اشتقاق كلمة األقلیات، فقد جاء في لسان ال عرب: القِلَّةُ: ِخالف الكثرة. والقُلُّ
"" :مسعودابن  وقد قَلَّ یَقُِّل قِلَّةً وقُّالً فھو قلیل، وفي حدیث نھ ، معناه إلى قلة أي أالربا وإن كثر فھو إلى قُلٍّ

ة قفي قلة العدد ود، وقوم قلیلون وأَقَِّالٌء: یكون ذلك وإن كان زیادة في المال عاجال، فإنھ یئول إلى النقص
 .)15(]86[األعراف: َواْذُكُروا إِْذ ُكْنتُْم قَلِیًال فََكثََّرُكمْ ، قال هللا تعالى: الجثة، وقوم قلیل أیضا

األقلیات" من المصطلحات التي أسالت كثیرا من الحبر، وأثارت مصطلح "األقلیات اصطالحا:  -ب
بقضایا األقلیات، وذلك لما یثیره المصطلح من حساسیة كثیرا من الجدل والنقاش بین الدارسین والمھتمین 

مفھوم األقلیات  اییر التي تحددبالغة على الصعیدین السیاسي والدیني لكثیر من الدول، باإلضافة إلى تعدد المع
. ومن ثم كان ھناك العشرات من التعاریف لمصطلح )16("الذاتي") الشخصي -الموضوعي -العددي (

 القوانین الوضعیة على اختالف تخصصاتھا.األقلیات خصوصا في 
 الواقع یدل على أنھ یكاد یكون لكل بأن" ولذلك فإنھ لیس من المبالغة أن یرى الباحث محمد بلبشیر

. وسیظھر ذلك جلیا في التعریف )17(باحث عن األقلیات تعریف وتصور عن الموضوع یختلفان عما لسواه 
 االصطالحي لألقلیات في القانون الدولي.

من المصطلحات الوافدة، التي لم  األقلیة مصطلح المعنى االصطالحي لألقلیات في الفقھ اإلسالمي: -
 وقد كان .دواعي وجوده النعدام اإلسالمي كما ھي مستعملة الیوم، وھذا التشریع عرف لھا استعمال فيیُ 

 الذمة". واحد اسم "أھل في بلد معھم وتقیم الدین تخالفھم في التي الجماعات على یطلقون األوائل المسلمون
َولَقَْد  بین أبناء العائلة اإلنسانیة في التكریم دون استثناء أو تمییز؛ قال تعالى:سّوى  اإلسالمألن و 

ْلنَاھُْم َعلَى  ْمنَا َبِني آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاھُْم ِمَن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ ْن َخلَْقنَا تَْفِضیَكرَّ  الً َكثِیٍر ِممَّ
]، وجعل من اختالف األلوان واألجناس واللغات آیة على قدرة الخالق جل وعال؛ كما في قولھ 70[اإلسراء: 
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َمَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالُف أَلِْسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَ  :تعالى  [الروم: اٍت لِْلَعالِِمینَ َوِمْن آیَاتِِھ َخْلُق السَّ
تكریما  -]. فكان لھذا التنوع واالختالف أن تََشكََّلت شعوبًا وقبائل. خاطبھا هللا عز وجل بلفظ "اإلنسانیة"22

َد َعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنْ یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكرٍ َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتَ  قائال: -وتشریفا
َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ التناكر، أو التمایز ذا االختالف لیس مدعاة للتنافر و] أي أن ھ13[الحجرات:  هللاَّ

والتفاضل، بل ھو سبب للتعارف والتعاون. وبالتالي فإن مصطلح األقلیة باالستعمال المعاصر غیر موجود 
  الفقھ اإلسالمي النعدام ما یبرر وجوده.في 
ي الفكر اإلسالمي المعاصر ف یبدو جلیا أن: قلیات في الفكر اإلسالمي المعاصرالمعنى االصطالحي لأل -

تعاملھ مع مصطلح األقلیات متأثر بالفكر الغربي، حیث یذكر المفكر اإلسالمي محمد عمارة: أن مصطلح 
واالجتماعیة الحدیثة والمعاصرة، مصطلح وافد من المفاھیم الغربیة التي  األقلیة، في استخداماتنا الثقافیة

وفدت إلى واقعنا الثقافي واالجتماعي منذ االحتكاك بین حضارتنا اإلسالمیة والحضارة الغربیة في العصر 
بھا في  طوالعرقیة" التي ارتب –اإلثنیة  -.. لذلك، فھو مصطلح ُمَحمَّل بالمعاني والظالل "العنصریة.الحدیث

 .)18(الثقافة الغربیة
ومن األمور المھمة، والجدیرة بالمالحظة واالعتبار، أن تراثنا اإلسالمي، الدیني منھ والحضاري 
والتاریخي، وكذلك اللغوي، لم یعرف استخدام مصطلح "األقلیة" بھذا المفھوم الوافد، وإنما عرفھ فقط بمعناه 

األكثریة العددیة... فلم تكن الكثرة مزیة دائما، بل لقد ارتبط مصطلحھا، اللغوي، أي األقلیة العددیة، في مقابل 
 -غالبا-وعلى العكس من ذلك ارتبط مصطلح القلة واألقلیة  .في الكثیر من االستخدامات بالصفات السلبیة..

  .)19(في التعبیرات القرآنیة بالصفات اإلیجابیة 
ثرة العددیة والقلة العددیة، فقط ال غیر، دونما أیة فاألكثریة واألقلیة مصطلحان یستخدمان بمعنى الك

ظالل مفھومیة لصیقة بالكثرة أو القلة، وإنما العبرة بالمعاییر التي تجتمع علیھا وتؤمن بھا وتنتمي إلیھا 
األكثریات واألقلیات. فالمدح والذم، واإلیجاب والسلب، والقبول والرفض، إنما ھي للمعاییر والمكونات 

  .)20(لمواقف، وال أثر في ذلك للكثرة أو القلة في األعدادوالھویات وا
بحجة أن  -كما ھو شائع في الفكر الغربي -فإذا كان محمد عمارة یرفض وضع اصطالح لألقلیة 

المصطلح یحمل شحنات سلبیة تتعارض مع مبادئ اإلسالم وتعالیمھ، ویكتفي بما تحملھ المعاني اللغویة من 
ف جدالالت، فإن ھناك من المف ات مال الدین عطیة األقلیكرین من وضع تعریفا لمصطلح األقلیة، حیث یَُعرِّ

مجموعة قومیة أو إثنیة أو دینیة أو لغویة تختلف عن المجموعات األخرى الموجودة داخل دولة ذات بأنھا (
كلمة "األقلیات" ھي مصطلح سیاسي جرى في العرف ي حین یرى طھ جابر العلواني أن (ف ،)21(سیادة)

الدولي، یُقَصد بھ مجموعة أو فئات من رعایا دولة من الدول تنتمي من حیث الِعرق أو اللغة أو الدین إلى 
حینما یُطلق مصطلح األقلیات فإنھ یُراد بھ النجار فیقول : ( أما عبد المجید ،)22(غیر ما تنتمي إلیھ األغلبیة)

فیھ أقلیة من حیث العدد، وتكون مختصة  المجموعات البشریة التي تعیش في مجتمع تكون -في الغالب -
من بین سائر أفراد المجتمع اآلخرین ببعض الخصوصیات الجامعة بینھا، كأن تكون أقلیة عرقیة، أو أقلیة 

  .)23(ثقافیة، أو أقلیة لغویة، أو أقلیة دینیة)
األقلیَّة،  قریبة من مفھوم أشارت بعض الدراسات أنھا الكریم؛ القرآن في مصطلحاتٍ  عدَّة وقد وردت

  :)24(منھا
  .]54[الشعراء:  قَلِیلُونَ  لَِشْرِذَمةٌ  ھَُؤَالءِ  إِنَّ ِشرِذمة" كما في قولھ تعالى: "لفظ  
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ِمْنھُْم  طَائِفَةً  یَْستَْضِعفُ  ِشیًَعا أَْھلَھَا َوَجَعلَ  اْألَْرضِ  فِي َعَال  فِْرَعْونَ  إِنَّ "شیعة" كما في قولھ تعالى:  لفظ
  .]4[القصص: اْلُمْفِسِدینَ  ِمنَ  َكانَ  إِنھُّ نَِساَءھُمْ  َویَْستَْحیِي أَْبنَاَءھُمْ  یَُذبِّحُ 

 تََخافُونَ  اْألَْرضِ  فِي ُمْستَْضَعفُونَ  قَلِیلٌ  أَْنتُمْ  إِذْ  َواذْكُرواُمْستَضَعفون" كما في قولھ تعالى:  /ضعفاء" لفظ
ُكمْ  فَآََواُكمْ  النَّاسُ  یتََخطَّفَُكمُ  أَنْ    .]28[األنفال:  تَْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  الطَّیِّبَاتِ  َوَرَزقَُكْم ِمنَ  ِبنَْصِرهِ  َوأَیدَّ

 ِمنَ  َكانَ  إِنھُّ  نَِساَءھُمْ  َویَْستَْحیِي أَْبنَاَءھُمْ  ِمْنھُْم یَُذبِّحُ  طَائِفَةً  طائفة" كما في قولھ تعالى: یَْستَْضِعفُ "لفظ 
  .]4اْلُمْفِسِدیَن) [القصص:

   .]9 :[یوسف ُعْصبَة َونَْحنُ  ِمنَّا أَبِینَا إِلَى أََحبُّ  َوأَُخوهُ  لَیُوُسفُ  قَالُوا إِذْ  :تعالى كما في قولھ" ُعصبة"لفظ 
 إِنَّا ُمْتَرفُوھَا قَالَ  إِالَّ  نَِذیرٍ  ِمنْ  قَْریَةٍ  فِي قَْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلنَا َما َوَكَذلِكَ  :تعالى قولھ كما في ُمترفون": " لفظ
ةٍ  َعلَى آبَاَءنَا  َوَجْدنَا   ]23[الزخرف:  أمُّ

یبدو أنھ ال یوجد صك من صكوك القانون الدولي المعنى االصطالحي لألقلیات في القانون الدولي: 
، ألنھ مصطلح َمِرن المعنى (ال یتطابق في كل زمان وعلى )25(یحدد بدقة ما الذي یعنیھ مصطلح "أقلیة"

دائما الظرف التاریخي السیاسي، الذي یعطیھ شحنتھ التخیلیة وأبعاده االجتماعیة  مر العصور. إذ یستلھم
  .)26(التي یمكن أن تتراوح بین المطالبة بالمساواة والدعوة إلى االستقالل وتكوین دولة منفصلة)

وھو من الباحثین المرموقین والمدافعین البارزین عن  -" PLASSERAUDویعتبر "بالسرو 
ُد من بین الكلمات الحقائب " -في أوروبا حقوق األقلیات "، لما لھا من mots valisesأن كلمة أقلیات تُعَّ

مدلول واسع، ویشیر أنھ حتى في األوساط الجامعیة فإن تعریفات الباحثین لألقلیات تختلف كثیرا في 
  .)27(مضامینھا ومعانیھا

ال ین وخاصة المتخصصون في مجوقد تنوعت التعریفات المطروحة لمفھوم األقلیات من قبل الباحث
 .)28(القانون الدولي، وذلك بحسب المعاییر التي یستند علیھا كل منھم في تناول ومعالجة المفھوم

ولَئِن كان فقھاء القانون الدولي لم یُجمعوا على معنى توافقي لمصطلح األقلیات، فإن ھناك تعریفا 
وتمحورت حول معناه كثیرا من التعاریف، وال یكاد  -وھو األكثر قبوال على الصعید الدولي -القى رواجا 

لٌَف حول األقلیات یخلو منھ، وھو التعریف الذي وضعھ "فرانسیسكو كابوتورتي   Francescoُمؤَّ
CAPOTORTI")29(  یمكن حتىم، بطلب من اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة األقلیات 1977سنة 

   .)30(والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد من 27المادة  في الواردة المبادئ تطبیق
ف األقلیة بأنھا مجموعة أقل عددا من بقیة السكان في دولة ما، وفي وضع غیر مھیمن، : (وقد عرَّ

ویملك أعضاؤھا كمواطنین في ھذه الدولة خصائص عرقیة أو دینیة أو لغویة، تختلف عن تلك الموجودة 
من أجل الحفاظ على ثقافتھم وتقالیدھم اإلحساس الضمني بالتضامن بینھم لسكان، ویظھرون ا في بقیة

  .)31(ودینھم أو لغتھم)
 تعریف تحدید في عدیدة معاییر ولعل السبب في رواج ھذا التعریف ھو استناده على

 الخصائص ومعیار اختالف الھیمنة)، معیار الموقع السیاسي (عدم العدد، معیار معیار :مثل األقلیات
 الجماعي المشترك (التضامن). الشعور

وھذا التعریف رغم رواجھ، فإنھ لم یسلم من االنتقادات، لذلك فقد كلفت نفس اللجنة أحد أعضائھا وھو 
تداركا "، بإعداد دراسة أخرى حول مفھوم األقلیات، Jules DESCHENESالفقیھ الكندي " جول دیشان 

ص إلى التعریف التالي: (مجموعة من مواطني دولة، ، حیث َخلُ للنقص الذي حملھ تعریف كابوتورتي
یشكلون أقلیة عددیة، وفي وضعیة غیر مھیمنة داخل ھذه الدولة، یتمیزون بخصائص إثنیة، دینیة، أو 
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لغویة، تختلف عن خصائص الغالبیة من السكان، متضامنون مع بعضھم البعض، نشیطون، وتحدوھم و 
  .)32(ویھدفون إلى المساواة مع األغلبیة في الواقع والقانون)لو بشكل ضمني إرادة جماعیة للبقاء، 

ال یمكن تعریف األقلیات المسلمة في القانون الدولي إال إذا  تعریف األقلیات المسلمة اصطالحا: -ج
 َعَرفنا نوع األقلیات التي تتفرع عنھا. أال وھي األقلیات الدینیة. 

تماًما مثل تعریف األقلیة في القانون الدولي، فإنھ یبدو من الصعب توصیف األقلیة الدینیة، وعلى  
نفس المنوال، فإن ھذا المصطلح یثیر أیضا العدید من األسئلة. في الواقع، ال یبدو أن ھناك إجماًعا مطلقًا 

  دین).أقلیة وونتین للمصطلح (. وھذا لمرونة المفردتین المك)33(يحول ھذا الموضوع في القانون الدول
  وقد ذھب فقھاء القانون الدولي مذاھب شتى في تعریفھم لألقلیة الدینیة، ومن ھذه التعاریف: 

ھي مجموعة غیر مھیمنة وأدنى عددیًا من غالبیة السكان، الذین یتمیزون بأصلھم  األقلیة الدینیة:
ف األقلیات . وتعرَّ )34(ن بین ھؤالء األعضاءالدیني، ویرغبون في الحفاظ على ما ینبع منھ روح التضام

تلك الجماعات الفرعیة من المجتمع التي تعتنق دینا مغایرا للدین الذي تعتنقھ األغلبیة، الدینیة أیضا بأنھا (
  .)35(فقد یكون وضعھا متدنیا أو متفوقا على وفق طبیعة المجتمعات)
 المذھبي أو الطائفي سمة أو خاصیة ال ینطبقوجدیر بالذكر أن بعض الباحثین یعتبرون أن االختالف 

علیھا ما ینطبق على األقلیة... ومثال ذلك: الكاثولیك والبروتستانت واألرثوذوكس یدینون بدین واحد ھو 
المسیحیة، كما نجد في اإلسالم العدید من الفرق والطوائف: السنة، الشیعة، اإلسماعیلیة والدروز ... 

  .)36(وغیرھم
دین  ععاریف التي وضعت لألقلیات الدینیة تشترك في خصائص ثالث: االختالف موعموما فإن الت

  سواء كان مھیمنا أو غیر مھیمن).األغلبیة، القلة العددیة والوضع السیاسي (
لم نعثر على تعریف یعتد بھ، وما وجد  -في حدود اطالعنا - ، فإنھتعریف األقلیات المسلمةأما عن 

غموض وأحیانا التناقض، من ذلك: تعریف بعضھم لألقلیة المسلمة بقولھم: ھي منھا فھي تعاریف یشوبھا ال
. وعّرفھا )37(من سكان تلك الدولة %50مجموعة من السكان یعیشون في دولة ما، ویكون عددھم أقل من 

آخرون بأنھا: (جماعة إسالمیة تشكل العدد األقل من مجموع السكان، والتي تخضع لمعاملة مختلفة، وذلك 
جة لخصائصھا المختلفة. أیضا یمكن أن ینشأ وضع األقلیة ھذا حتى في األحوال التي تشكل فیھا "الجماعة نتی

المسلمة" العدد األكبر من مجموع السكان، ولكن في ظروف تكون فیھا ھي الجماعة األدنى سیاسیا، أو 
  .)38(لبنان وإثیوبیا)الجماعة المجردة من القلوب، ولدینا أمثلة على ذلك في تانزانیا وألبانیا و

عة من مجموتأسیسا على ما سبق ذكره من خصائص األقلیات یمكن تعریف األقلیة المسلمة كاآلتي: 
مواطني دولة ما، سواء كانوا سكانا أصلیین أو مھاجرین، یدینون بدین اإلسالم، ویشكلون أقلیة عددیة بالنسبة 

غیر مھیمنة داخل ھذه الدولة، متضامنون مع بعضھم  لبقیة السكان الذین یدینون بغیر اإلسالم، وفي وضعیة
البعض، وتحدوھم ولو بشكل ضمني إرادة جماعیة للبقاء، ویھدفون إلى المساواة مع األغلبیة في الواقع 

  والقانون.
  : العوائق المرتبطة بتحدید المفاھیمثانیا

المنھجیة للتعریف بالشيء أو الماھیة یعد تحدید المفھوم من أولى الخطوات أھمیة تحدید المفھوم :  -1
 محل الدراسة، ذلك أنھ ال یمكن لعاقل أن یتقبل أي أمر ویسلم بھ قبل أن یعرف حدوده ومعالمھ وطبیعتھ.

لتین لمصطلح "األقلیة الدینیة" لھ أھمیة بالغة في   فتحدید مفھوم مفردتي "األقلیة والدین" الُمشكِّ
عن حمایة جماعة ما، دون أن نعرف بوضوح ما ھي ھذه الجماعة  موضوع الحمایة، إذ ال یعقل الحدیث
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المراد حمایتھا. فاإلحاطة بمفھوم الشيء ھو المقدمة السلیمة والمنطقیة للحدیث بعد ذلك عن حمایتھ، ویمكن 
  حصر عوائق حمایة األقلیات المسلمة والمرتبطة بتحدید المفاھیم في نقطتین:

كما أسلفنا الذكر، فإن جمیع الجھود : الدولي القانون في ألقلیاتا مفھوم حول حقیقي توافق غیاب -أ
الدولیة التي بذلت من أجل إقرار تعریف یكون محل إجماع عند فقھاء القانون الدولي قد باءت بالفشل، لسبب 

  الدول. بین السیاسات  المصالح في رئیس، وھو التباین
التي تتجاذبھا عدة حقول معرفیة، لعل أقربھا من المصطلحات الشائكة  اتصحیح أن مصطلح األقلی

، وعلم البولیمولوجیا )39(إلى موضوع بحثنا علوم ثالثة: علم االجتماع السیاسي، علم األنتربولوجیا السیاسیة
"Polémologie")40( مما یجعل اإلحاطة بمفھومھا من الصعوبة بمكان، وھذه صعوبات وجیھة .

لى تعریف ل من الوصول إالتنوع الكبیر لألقلیات وصعوبة تصنیفھا بشكل متجانس یجع كما أنوموضوعیة، 
َحد   لجمیع أنواع األقلیات غایة في الصعوبة.ُموَّ

ورغم ذلك فإن ثمة عالمات استفھام كثیرة تطرح، حول جدیة أجھزة األمم المتحدة ومدى نزاھتھا في 
تاریخ تأسیس ھیئة األمم  1945 یستساغ أنھ منذ سنة التعامل مع بعض القضایا، كقضیة األقلیات. إذ ال

المتحدة إلى یومنا ھذا، لم تتمكن جمیع اللجان المختصة التابعة لمختلف ھیئات األمم المتحدة من الوصول 
  إلى تعریف دولي لألقلیات، یتوافق علیھ المجتمع الدولي.

أقلیات  شخاص المنتمین إلىأیضا أن اإلعالن األممي بخصوص حقوق األ مما یدعو إلى التعجبو
، جاء 1992دیسمبر  18لغویة الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ وطنیة أو إثنیة، دینیة و

  .)41(خالیا من أي تعریف لألقلیات 
النصوص المَطبَّقَة على حقوق األقلیات تتمیز بعدم وجود تعریف واضح  والمثیر للمالحظة أیضا أن

قانونیة تضمن الحمایة الفعالة لحقوق األقلیات. وھذه المالحظة  وملزم لمفھوم األقلیة وعدم وجود آلیات
   )42(تسري أیًضا على مصطلح "األقلیات الدینیة"

تھا، مصراعیھ أمام تتعدد التعریفات وكثرإن غیاب تعریف دولي توافقي لألقلیات، یفتح الباب على 
 .)43(ھذه التعریفات المختلفة لیس لھا قوة قانونیة ملزمة)سلبا على حمایة األقلیات، كون ( مما یؤثر

  الدولي إلى األسباب التالیة: القانون في األقلیات مفھوم حول حقیقي توافق ویمكن عزو غیاب
تخشى أن تتعرض مصالحھا وأمنھا للخطر إذا تم تبني مفھوم غیاب الثقة من جانب بعض الدول التي  -1

موحد لألقلیات. مما جعل دوًال مثل إسبانیا أو الیونان أو حتى فرنسا تمنع اعتماد تعریف واضح لھذا 
المفھوم من أجل تجنب االعتراف ببعض األقلیات الموجودة على أراضیھا، وعند االقتضاء لتجنب منح 

 .)44(لتي تضمنھا مختلف النصوص التي تحمي األقلیاتھذه األقلیات الحقوق ا
مایة ح ، مما یجعلغیاب اإلرادة السیاسیة لالعتراف بوجود األقلیات الدینیة في العدید من دول العالم -2

. بل في كثیر من األحیان تتعرض )45(األقلیات الدینیة غیر كافیة مقارنة بحمایة األنواع األخرى من األقلیات
لشتى أنواع االضطھاد من تقتیل وتھجیر نتیجة المطالبة باالعتراف بحقوقھا، مثلما یحدث  ھذه األقلیات

 لألقلیة الروھینجیة المسلمة في میانمار، وأقلیة األیغور المسلمة في الصین. 
قدم بھ تھا بإعداد تقریره وقامت اللجنة الفرعیة بتكلیف األستاذ "اسبیون ایدي" أحد أعضائ 1989في  -3

، لكنھ أكد على صعوبة الوصول إلى في دورتھا الثالثة و األربعون 1991اللجنة الفرعیة المنعقدة سنة إلى 
تعریف عام والسبب یعود إلى أنھ في الوقت الذي تحاول فیھ دول معینة التوسع في معنى األقلیة لخدمة 

ق المدنیة والسیاسیة ھدفھ من العھد الدولي للحقو 27أھداف سیاسیة، فإن ھناك دول أخرى ترى أن المادة 
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حمایة األقلیات كأشخاص دون إسباغ الحمایة على األقلیة كمجموعة بذاتھا، ووجود تعریف عام سینتج 
 .)46(عنھ التمرد واالنفصال

 في الدین مفھوم األقلیات الدینیة، أن حمایة تجسید تواجھ التي العوائق بین من: الدین مفھوم مرونة -ب
مما یؤثر  من التأویالت، خال واضح، و دقیق بتعریف یحض ال الدولیة واإلقلیمیة المعاھدات االتفاقیات و

  سلبا على حمایة حقوق األقلیات الدینیة من االنتھاك.
تماما مثل مصطلح األقلیة، فإن مصطلح الدین یعد أكثر غموضا في الشرعة الدولیة لحقوق 

ألقلیات الدینیة خاصة، وھذا نظرا لتشعب معانیھ المستقاة من عامة، وفي االتفاقیات المتعلقة با )47(اإلنسان
ن یعتبر مفھوم الدیواالجتماعیة والسیاسیة. كما أن (عوالم فكریة متعددة، منھا على وجھ الخصوص الفلسفیة 

   .)48(حجر الزاویة في تعریف األقلیة الدینیة)
عتماد ھذا الدین أو ذاك أو ھذا وألن مصطلح الدین لیس لھ تعریف خال من التأویل فیما یتعلق با

المعتقد أو ذاك، فإن المعاھدات المختلفة ال تحتوي على قائمة محددة لألقلیات الدینیة المحمیة، وھذا أمر 
  .)49(مثیر للتساؤالت 

 في دینیة أقلیة إن عائق حمایة األقلیات الدینیة المرتبط بمرونة مفھوم الدین، یبرز جلیًّا عند وجود
التشریعات  أن نجد الغالب ففي دولة ال دینیة مثل جمھوریة الصین الشعبیة، ، أو)50(دینیة (الئكیة) غیر دولة

الدینیة، وتجعل  األقلیات حق أو لمفھوم ال تتضمن اإلشارة الوطنیة لھذه الدول سواء الالئكیة أو الالدینیة،
أرادت. وھي في األعم الغالب  كیفما و شاءت متى المصالح، توظفھا لمنطق من ھذه األخیرة ورقة تخضع

 مھضومة الحقوق وكرامتھا مھانة، وال مجیب الستغاثتھا، وطلبھا للحمایة عند تعرضھا لالعتداء والمعاملة
الالإنسانیة أو حتى اإلبادة الجماعیة، ال تلبیھ المواثیق الدولیة وال القوانین المحلیة والتبریر الجاھز لعدم 

غموض معنى األقلیة الدینیة !!!، وخصوصا إذا تعلق األمر باألقلیات المسلمة،  الحمایة أو على األقل النجدة،
  وال أدَّل على ذلك من االنتھاكات الجسیمة التي تتعرض لھا األقلیات المسلمة في جمھوریة الصین الشعبیة.

  الدینیةلألقلیات  دولیة فعلیة حمایة لتجسید الرقابة إجراءات ثالثا: العوائق المرتبطة بضعف
إن أي محاولة لتقییم إجراءات الرقابة المتعلقة بالحمایة الدولیة لحقوق األقلیات تعتمد أساسا على بیان 
المصادر التي أقرت مبدأ ھذه الحمایة، ثم بیان مواقفھا اتجاه ھذا المبدأ. ونعني بالمصادر المواثیق التي 

  ثالثة أقسام:    نصت على حمایة حقوق األقلیات، والتي یمكن تقسیمھا إلى
وھي تلك المواثیق التي تطرقت لحقوق اإلنسان  المواثیق الدولیة العامة المعنیة بحقوق اإلنسان: -1

بوصفھ إنسانا ال غیر، وتعتبر ھذه المواثیق المصدر األساس ألغلب الحقوق التي ینبغي أن یحظى بھا أي 
 لشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان"، وتشمل :فرد من بني آدم، وھذه المواثیق اصطلح على تسمیتھا بـ "ا

وھما الوثیقتان األساسیتان  :1948 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1945میثاق األمم المتحدة  -أ
اللتان تمثالن عصارة جھود دولیة كبیرة لكثیر من فقھاء القانون والعاملین في میدان حقوق اإلنسان، حیث 

  نسان على المستوى الدولي.أرستا اللبنات األولى لحقوق اإل
ھذان العھدان  العھدان الدولیان الخاصان بحقوق اإلنسان، والبروتوكوالن الملحقان بھما: -ب

یمثالن إقرارا وترسیخا للمبادئ المعلنة في میثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن 
ا یؤكد مضمون العھدین على تھیئة الظروف الضروریة یتمتع جمیع البشر بحقوقھم وحریاتھم األساسیة، كم

لتمكین كل إنسان من التمتع بحقوقھ االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وكذلك بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، 
  دون تمییز ألي سبب من األسباب.
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ارا مرجعیا مھما من العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة تعتبر إط 27ویمكن التنویھ إلى أن المادة 
في التأصیل لحقوق األقلیات، وواجبات الدول اتجاھھا، خصوصا فیما یتعلق بإقرار حق حریة المعتقد، 

  وحمایتھ.
وھي نوعان؛ مواثیق اختصت بفئة معینة من  المعنیة بحقوق اإلنسان: المواثیق الدولیة الخاصة -2

وغیرھا)، وأخرى عالجت  األفراد (األشخاص المنتمین ألقلیات...، الالجئین، الطفل، عدیمي الجنسیة،...
مواضیع أو حاالت محددة بعینھا (التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد، جریمة اإلبادة 
الجماعیة، التمییز العنصري، ... وغیرھا)، وتشمل ھذه المواثیق الكثیر من اإلعالنات واالتفاقات الدولیة، 

  الحصر.  وسنقتصر على ذكر بعضھا على سبیل المثال ال
إعالن بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد  -أ
یمثل ھذا اإلعالن تكریسا لحق حریة المعتقد لكل إنسان، وإقرارا من ھیئة األمم بأن االعتداء على : 1981

لى اعتبار أن الدین أو المعتقد ھو حق حریة المعتقد ھو انتھاك ألھم حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، ع
لكل امرئ یؤمن بھ، أحد العناصر األساسیة في تصوره للحیاة، وأن من الواجب احترام حریة الدین أو 
المعتقد للغیر وضمانھا بصورة تامة، من أجل تحقیق السلم واألمن العالمیین والعدالة االجتماعیة والصداقة 

من المجتمع الدولي في حمایة ھذا الحق، قد یجلب للبشریة بصورة  بین الشعوب. وأن أي تقصیر أو إھمال
  مباشرة أو غیر مباشرة، حروبا، وآالما بالغة، مما یؤدي إلى إثارة الكراھیة بین الشعوب واألمم. 

لذلك فقد جاء ھذا اإلعالن داع كل األطراف فیھ إلى اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة للقضاء سریعا على 
  التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد.جمیع أشكال 

  :رد والجماعة من نواحٍ عّدة أھمھاویالحظ بأن ھذا اإلعالن قد عّزز مكانة حریة المعتقد للف
  .)2والمادة  1، فقرة 1إرساء مبدأ عدم اإلكراه مع حریة ممارسة الشعائر التعبدیة (المادة  -
  .)1، فقرة 4المادة و 3اس الدین أو المعتقد (المادة تعزیز مبدأ عدم التمییز على أس -
  .)6توسیع دائرة الحریات المتعلقة بممارسة جمیع األنشطة ذات العالقة بالدین المعتنق (المادة  -
 .)7تعزیز التشریعات الوطنیة بما یكفل الحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذا اإلعالن (المادة  -

 :1992األشخاص المنتمین ألقلیات قومیة أو إثنیة أو لغویة أو دینیة اإلعالن الخاص بحقوق  -ب
یعد ھذا اإلعالن أبرز المواثیق الدولیة الھامة التي أقّرت حقوق األقلیات بشكل صریح، ومھّدت الطریق 

  لترسیخ ھذه الحقوق بشكل أكثر عمقا في اإلعالنات واالتفاقیات الدولیة التي تلت ھذا اإلعالن.
إلعالن لیؤكد مرة أخرى مبدأ عدم التمییز السیما في دیباجتھ والمادة الثالثة منھ، وھو ترجمة جاء ھذا ا

  ألحكام سابقة تضمنتھا المواثیق التي سبقتھ.
  :ى حریة المعتقد، فیتجلى في أمرینوأما عن الجدید الذي جاء بھ ھذا اإلعالن على مستو -

عد خطوة إلى األمام نحو إرساء حمایة فّعالة لحقوق وإن كان ی 1992أن إعالن حمایة األقلیات: حیث (
  .)51(األقلیات، فإنھ یبقى مع ذلك في حاجة إلى خطوات أخرى تجسد نظام الحمایة المرتقب)

تعزیز الوضع القانوني لألقلیات على مستوى تشریعات بلدان انتمائھا، بما یضمن حقوقھا وحریاتھا  -
  .)6و 5، 4جلیا في المواد (األساسیة تنظیرا وممارسة، ویبدو ذلك 

عّرفت المادة الثانیة من ھذه االتفاقیة،  اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا: -ج
اإلبادة الجماعیة بأنھا : أیًّا من األفعال التالیة، المرتكبة على قصد التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة 

  :فتھا ھذهأو اثنیة أو عنصریة أو دینیة، بص
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 قتل أعضاء من الجماعة. -
 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة. -
 إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معیشیة یراد بھا تدمیرھا المادي كلیا أو جزئیا. -
 فرض تدابیر تستھدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة. -
 أخرى. نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة -

قلیات المسلمة في ویالحظ أن كل ھذه األفعال الھمجیة المذكورة في ھذه المادة قد تعرضت لھا األ
  البوسنة والھرسك، األیغور، الروھینجا،...)، وبشكل ممنھج وفظیع یفوق كل وصف.  أوروبا وآسیا (

ة ات المنطقة الجغرافینظرا لتعدد المصالح المتبادلة بین الدول ذ المواثیق الدولیة اإلقلیمیة: -3
الواحدة، وما ترتب على ذلك من عالقات بینیة في شتى المجاالت، احتاجت ھذه الدول إلى مواثیق إقلیمیة 
تنظم ھذه العالقات، حیث أصبحت الدول األطراف تولي أھمیة بالغة لھذه المواثیق، بل قد تجعلھا أحیانا فوق 

  المواثیق الدولیة أو مساویة لھا. 
ام ھذه المواثیق اإلقلیمیة غالبا ما یكون مصدرھا األساس ھي المواثیق الدولیة، فإنھا تشكل وألن أحك

دعامة مھمة لھذه األخیرة. لذلك فإنھ من األھمیة بمكان عند تفحص حقوق اإلنسان في دولة ما، التطرق إلى 
  االتفاقیة اإلقلیمیة التي ھي أحد أطرافھا. 

  ذات الفاعلیة في مجال حقوق اإلنسان:ومن بین االتفاقیات اإلقلیمیة 
صّرحت االتفاقیة في دیباجتھا أن اإلعالن العالمي لحقوق  االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان: -أ

اإلنسان ھو أحد الدعائم األساسیة التي تقوم علیھا ھذه االتفاقیة، وبالتالي فإنھا لم تشذ عّما جاء في ھذا 
لنسبة لألقلیات، بل جاءت ( مكتفیة بالتأكید على مبدأ عدم التمییز، كأحد اإلعالن بخصوص حریة المعتقد با

  .)52(المبادئ األساسیة لھا)
أقّرت ھذه االتفاقیة في دیباجتھا بأن حقوق اإلنسان األساسیة  االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان: -ب

ت ما میزة للشخصیة البشریة، وأكدال تستمد من كونھ مواطناً في دولة ما فحسب، بل تستند إلى الصفات الم
جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، من أنَّ مثال اإلنسان الحر اآلمن من الخوف والفاقة ال یمكن أن 
یتحقق إال بتھیئة الظروف التي تسمح لھ كإنسان بأن یتمتع بحقوقھ االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وكذلك 

  .بحقوقھ المدنیة والسیاسیة
لم تَِحد ھذه االتفاقیة عّما سبقھا من مواثیق دولیة وإقلیمیة، فقد كان شعار التسویة بین الجمیع في و
نصت في المادة األولى الفقرة األولى على مبدأ عدم التمییز، وفي والواجبات عنوانھا األبرز، حیث (الحقوق 
یة دون تفرقة، ولم تشر من قریب أو أشارت إلى المساواة أمام القانون والحق في حمایة متساو 24المادة 

  .)53(بعید لمسألة األقلیات)
 12المادة و 1، فقرة 1وقد أشیر إلى حق حریة المعتقد في عدة مواد من االتفاقیة، أبرزھا: (المادة 

  )1، فقرة 16المادة و
دشین ت -رغم تأخره الزمني  -و یعتبر ھذا المیثاق  المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب: -ج

  لحقبة جدیدة من االعتراف اإلفریقي بحقوق األفراد المجسدة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
وألن أغلب الدول الموقعة على ھذا المیثاق قد عانت الویالت من السیاسة االستعماریة القائمة على 

لحریة والمساواة والعدالة التمییز العنصري واالنتقاص من كرامة اإلنسان، فقد اعتبر ھذا المیثاق أن ا
والكرامة أھدافا أساسیة یجب العمل على توفرھا لتحقیق التطلعات المشروعة للشعوب األفریقیة، آخذة في 
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الحسبان میثاق منظمة األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ومؤكدة في ذات الوقت تمسكھا 
عالنات واالتفاقیات وسائر الوثائق التي تم إقرارھا في بحریات وحقوق اإلنسان والشعوب المضمنة في اإل

  إطار منظمة الوحدة األفریقیة وحركة بلدان عدم االنحیاز ومنظمة األمم المتحدة.
لذلك كان المبدأ الكالسیكي المتضمن في جل ھذه االتفاقات وھو مبدأ عدم التمییز سمة بارزة في ھذا 

  االتفاق.
حریة المعتقد بالنسبة لألفراد، دون اإلشارة لألقلیات إال ما قد یفھم  وقد كان ھذا المبدأ حاكما لحق

)، وقد أشیر لھذا الحق في المواد 5، فقرة 12دینیة (مادة من عبارة مجموعة عنصریة، عرقیة وضمنا 
 .)5، فقرة 12، المادة 8، المادة 2(المادة 

على وضع نظام دولي إقلیمي لحمایة  تجدر اإلشارة أن آسیا ھي القارة الوحیدة التي لم تجتمع دولھا
ولعل ھذا أحد األسباب الذي جعل األقلیات المسلمة في قارة آسیا األكثر اضطھادا . حقوق اإلنسان األسیوي

  في العالم. 
إن أغلب المواثیق الدولیة سالفة الذكر، نّصت على إنشاء لجان فرعیة وأجھزة بمسمیات شتى، أسندت 

 حترام حقوق اإلنسان، وقد اتخذت في سبیل ذلك إجراءات عدیدة.   إلیھا مھمة الرقابة على ا
وال بد من التأكید على أن ھذه اإلجراءات المتخذة من قبل األجھزة المختلفة لألمم المتحدة من أجل الحمایة 

تالي لالدولیة لألقلیات الدینیة، كانت نتیجة لمسیرة طویلة في مجال حمایة حقوق اإلنسان بالدرجة األولى، وبا
  فإن أي اعتداء على حقوق ھذه األقلیات یعتبر في حقیقة األمر انتھاك لحقوق اإلنسان.

 1986/20القرار بموجب  انطالقا من ھذا المبدأ، فإن لجنة حقوق اإلنسان قد عینت مقررا خاصا،
الم الع. كلفتھ بالتحري في الممارسات واإلجراءات الحكومیة، في جمیع أنحاء 1986مارس 10الصادر في 

بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز على  1981لعام التي ال تتفق مع أحكام اإلعالن األممي 
یع الحوار تشجالخروقات، وكذا السبیل لأساس الدین أو المعتقد والتوصیة بالتدابیر الواجب اتخاذھا لعالج 

  . )54(بین الجماعات الدینیة وحكومات بالدھم
  :)55(التحقیق المعمقة"، یمكن مالحظة اآلتيوبعد "مھمة 

 أن أي مھمة في ھذا اإلطار ال تعني األقلیات الدینیة فحسب، ولكن حریة الدین بشكل عام.  -
تقاریر، كما أن الزیارات المیدانیة نادرة وغالبًا ما إعداد غالبًا ما تقتصر مھمة مثل ھاتھ اللجان على  -

 ترفضھا الدول.
  یر أخطر االنتھاكات، وتسجل حقیقة ما یحدث، إال أن طبیعتھا غیر ملزمة.تسرد ھذه التقار -

ھو التوصیة باتخاذ تدابیر جادة وصارمة لمكافحة الخروقات  غایة ما یمكن أن تؤدي إلیھ ھذه التقاریر
 المذكورة. لذلك فإنھ ال یمكن الحدیث عن حمایة دولیة فعالة لألقلیات الدینیة.

  ة بالمصالح السیاسیة للدول الكبرىرابعا: العوائق المرتبط
 وفرنسا، الصین الشعبیة، األمریكیة وجمھوریة المتحدة ونقصد بالدول الكبرى تحدیدا، الوالیات

وبریطانیا، وھي الدول الخمس دائمة العضویة بمجلس األمن، والتي تملك حق النقض (االعتراض)  وروسیا،
  مجلس األمن، سواء مجتمعة أو منفردة.أو "الفیتو"، وبإمكانھا إسقاط أي قرار یصدره 

أن حق  نشیر إلى أن علینا یتعین أجھزتھا، تشغیل وطریقة المتحدة األمم في العمل لسیر وبالنظر
 دیمومة من ھذه الدول استفادت فبواسطتھ الدولیة، الجزاءات من الكبرى الدول لحمایة وسیلة النقض، أصبح
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 غیر الدول من العدید وأبعدتھ عن األمن، مجلس طرف من ضدھا الجزاء تفعیل عن وابتعدت العضویة
  .)56(المصیر نفس في معھا المشتركة العضویة الدائمة

وقد كان الستعمال حق الفیتو األثر السلبي البالغ على حمایة األقلیات المسلمة من حروب اإلبادة 
بیل نكتفي بمثالین على سالجماعیة التي تعرضت لھا، ولنا في الماضي القریب شواھد كثیرة على ذلك، 

  التمثیل ال الحصر:
رغم شرعیة التدخل اإلنساني في : اإلبادة الجماعیة التي تعرض لھا مسلمو البوسنة والھرسك -1

الوالیات المتحدة  البوسنة والھرسك وتأیید الرأي العام العالمي لمنع حصول المجازر المروعة، إالَّ أن
أوین دون تقدیم أي خطة -سالم من قبل األوروبیین كخطة فانساألمریكیة ظلت تماطل برفضھا خطط ال

من قوات األمم المتحدة  جندیاً  375مما جعل صرب البوسنة یتحدون المجتمع الدولي بأخذھم ... بدیلة
  .)57(كرھائن، وتمادیھم في اإلبادة الجماعیة لمسلمي البوسنة والھرسك

فتقاعس الوالیات المتحدة األمریكیة، ومساندة روسیا للصرب جعل قائد القوات الدولیة في البوسنة 
والھرسك یكشف عن دوره المشبوه، حیث صرح بمعارضتھ لتدخل الغرب عسكریاً في حرب البوسنة 

ي، ویقوض ألف جند 22والھرسك متحججاً بالقول إن التدخل الغربي قد یعرض قواتھ للخطر والبالغ عددھا 
  .)58(عملیات اإلغاثة 

فھذا المثال یوضح بما ال یدع مجاال للشك في أن حق النقض أصبح أداة لخدمة المصالح السیاسیة 
  لمستخدمیھ، ولو كان ذلك على حساب حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة.

مة حاسلم یستطع مجلس األمن اتخاذ قرارات : أزمة مسلمي كوسوفو والفیتو الروسي الصیني -2
ضد اإلبادة الجماعیة التي تعرض لھا مسلمو كوسوفو من طرف الصرب على مرأى ومسمع العالم أجمع، 
بسبب الموقفین الروسي والصیني الرافضین لفكرة استخدام القوة العسكریة لفرض تسویة سیاسیة. حیث 

یا واعتبر على فرض حظر عسكري على دولة یوغسالف 1199و 1160اقتصر مجلس األمن في قراریھ 
الموقف في كوسوفو یشكل تھدیداً للسلم واألمن في المنطقة والتھدید باتخاذ إجراءات إضافیة في حالة عدم 

  .)59(التوصل إلى حل سلمي ألزمة كوسوفو
ونتیجة تخوف الدول األوروبیة من اتساع رقعة الحرب داخل أوروبا، مما جعل األمن األوروبي 

، وبدأ بشن غاراتھ الجویة والبحریة على أھداف NATO ل األطلسيمحل تھدید حقیقي، تدخل حلف شما
في یوغسالفیا وھذا دون تفویض من مجلس األمن الدولي، وقد كان العنوان الظاھر  واستراتیجیةعسكریة 

لتدخل الناتو ھو حمایة مسلمي كوسوفو من التطھیر العرقي، غیر أن الدافع الحقیقي ھو حمایة األمن 
صبح مھددا بزعزعة استقراره. والدلیل أن (التدخل المسلح لحلف الناتو[جاء] بعد مرور األوروبي الذي أ

عام كامل على جمود دور مجلس األمن بسبب الفیتو الروسي الصیني، وفشل الجھود الدولیة بإیجاد حل 
 .)60(سلمي ألزمة كوسوفو مما أدى إلى تفجر الوضع األمني في كوسوفو)

في أوروبا مھد حقوق األقلیات، وفي آسیا أیضا كانت األقلیات المسلمة ھذا عن األقلیات المسلمة 
أسوأ حاال، حیث أن األقلیة األیغوریة واألقلیة الروھینجیة تتعرضان لحد كتابة ھذه األسطر، إلى تطھیر 
عرقي ممنھج، من طرف حكومتي الصین ومیانمار، دون أن یحرك مجلس األمن ساكنا خوفا من الفیتو 

ل الدولیة منھا واإلقلیمیة، والتي تكتفي في ك ،نفس الحال بالنسبة ألجھزة األمم المتحدة العدیدةالصیني، و
مرة برصد الحقائق، وفي أحسن األحوال التندید وشجب االنتھاكات، والمطالبة بالتدخل العاجل لوقفھا، في 
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األممیة  بتقاریر لجان التحقیق حین نجد أن مرتكبي ھذه الجرائم ضد اإلنسانیة متمادین في جرائمھم، ضاربین
  عرض الحائط.

والذي یؤسف لھ أن سیاسیة الكیل بمكیالین المعتمدة من طرف األعضاء الدائمین بمجلس األمن، غالبا 
  ما یكون ضحیتھا األقلیات المسلمة.

، بشأن الوضع 2012سبتمبر  11ففي مؤتمر مجلس حقوق اإلنسان المنعقد بجنیف السویسریة في 
ألقلیة المسلمة في میانمار، والذي تناول مسألة ذبح األقلیات المسلمة فیھا، ووصفت من قبل األمم المزري ل

  .)61( المتحدة بأنھا واحدة من أكثر دول العالم اضطھادا لألقلیات المسلمة
إن التطھیر العرقي في حق مسلمي الروھینجا من طرف حكومة میانمار، ھو في الحقیقة حرب 

ل لھا نفسھا المطالبة بحقوقھا، وتجعل من حق بالوكالة، تمارسھ ا الصین إلرھاب األقلیات المسلمة التي تسوِّ
  الفیتو الذي تمتلكھ مظلة یحتمي بھا مجرمو حكومة میانمار.  

 تعطیل أدَّت إلى مصلحیة سیاسیة بطریقة یستعمل، یزال وما استعمل حق االعتراض أن الشك
 فصالحیات مجلس المتحدة،... األمم أھداف لتحقیق الضروریة القرارات اتخاذ في قدراتھ وأعاقت المجلس

 المسیطرة العضویة، األطراف الدائمة الخمس الدول من یجعل الذي التصویت بسبب ُحجبت ما كثیرا األمن
 األسباب أحد كان االعتراض حق أن المتكررة الوقائع أثبتت لقد .الدولي األمن لمجلس الفعلي القرار على

 عدم في أو المفرط، استعمالھ في سواء ومقاصدھا، أھدافھا تحقیق في األمم المتحدة إخفاق في الرئیسیة
  .)62(ذلك إلى الحاجة عندما تدعو استعمالھ

إن الحل األمثل لحق الفیتو الذي حاد عن أھدافھ النبیلة في حفظ السلم واألمن الدولیین، وأصبح في 
على حساب الضحیة، أن یَُوسَّع لیكون أكثر تمثیال لشعوب العالم، وال یبقى كثیر من األحیان ینتصر للجالَّد 

        حكرا على خمس دول كبرى تستعملھ أداة لحمایة مصالحھا ومصالح من یسیر في فلكھا ویخدم مصالحھا. 
  خامسا: العوائق المرتبطة بمبدأي السیادة والتدخل الدولي اإلنساني

سؤال یطرح نفسھ بإلحاح، ھل أن مبدأي السیادة والتدخل الدولي اإلنساني، متوافقان أم متضادان؟ 
لحمایة  )63(كثیرا ما یُشھر مبدأ سیادة الدولة أو المصلحة العلیا للدولة أمام التدخل الدولي اإلنسانيحیث أنھ 

  ضحایا النزاع. 
ض سیاسیة ومصالح خفیة للدول التي لھا الید فالمالحظ أن مبدأ السیادة أصبح یستخدم لتحقیق أغرا

الطولى في ھیئة األمم المتحدة، أو التي تتخذ من إحدى الدول دائمة العضویة بمجلس األمن سندا في عدم 
تعرضھا ألي تدخل دولي مھما بلغت انتھاكاتھا لحقوق اإلنسان، تماما مثلما حدث في البوسنة والھرسك، 

  الدولي مجازر مروعة في حق الشعب البوسني. حیث كان نتیجة تماطل التدخل 
 عن یتحدث فتارة ومتناقضا غریبا موقفا لھ كان الذي غالي؛ بطرس لألمم المتحدة العام األمین فھذا

شرعیة  مع یتعارض والھرسك البوسنة في المسلح التدخل حق مفھوم بأن یقول في البوسنة، وتارة مآسي
 التدخل عدم تنص بالتحدید على التي الشرعیة األساسیة المبادئ أھم أحد مع یتعارض أّنھ حیث المتحدة األمم

 البوسنة في العسكري مغبة التدخل من 1992 دیسمیر 27 في تحذیراً  وأضاف للدول؛ الداخلیة الشؤون في
 في عقده اجتماع في سلمي حل إلى األولویة للتوصل السالم مفاوضات إعطاء أھمیة على وأكد والھرسك

  .)64(الروسي الخارجیة وزیر مع جنیف
فھذا الموقف الغریب من طرف األمین العام لألمم المتحدة یتناغم تماما مع الموقفین الصیني والروسي 
بشأن التدخل الدولي اإلنساني لحمایة مسلمي البوسنة والھرسك من حملة التطھیر واإلبادة الجماعیة، وھو 
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وجیوستراتیجیة تتقاسمھا كال من روسیا ودولة صربیا على حساب في حقیقة األمر یخدم مصالح سیاسیة 
  الحقوق األساسیة للشعب البوسني.

إن رفض الدول المنتھكة لحقوق األقلیات للتدخل الدولي اإلنساني، قد یكون بحجة احترام مبدأ سیادة 
  الدولة، وقد یتخذ صورا أخرى منھا:

ن متطلبات الدفاع الوطني على بعض تصرفات المسؤولی: قد تلصق صفة الدفع بعدم االختصاص القضائي -
الحكومیین، مما یحول دون تطبیق القانون علیھم، إذ تعتبر أعمالھم من أعمال الحكومة، أو السیادة، وبالتالي 

 .)65(ال تخضع للرقابة اإلداریة، أو القضائیة، بسبب عدم االختصاص
: في العدید من الحاالت، تلجأ بعض الحكومات لیةتساھل القضاء الجنائي تجاه مرتكبي الجرائم الدو -

للقضاء الجنائي الوطني، تحییدا للعقوبات المفروضة على اإلدانة البشعة وتبییضا لنظامھا، وبالتالي من 
أجل إصدار قرارات ال تتناسب والفعل اإلجرامي، أي عدم تحقیق الغرض المطلوب منھا لردع المخالفین، 

 .)66(وصوال إلى إدانة الدولة وقمع أعمالھم اإلجرامیة،
وقد یزداد التساھل، بسبب المصلحة العلیا للدولة، كما حدث في المذابح العدیدة التي تعرض لھا مسلمو 
البوسنة والھرسك، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي كان یتفرج دون أن یحرك ترسانتھ القانونیة، 

  . )67(واالقتصادیة، والعسكریة
قد ترفض بعض الدول، بحكم سیادتھا استقبال وفود دولیة  یق الدولي في المخالفات الخطیرة:رفض التحق -

للتحقیق والمعاینة، بل في العدید من الحاالت، تعتبره تدخال في الشؤون الداخلیة، أو مساسا بمصالحھا 
 . مما یترتب علیھ مجازر مروعة في حق األبریاء.)68(العلیا

السیادة والتدخل الدولي اإلنساني الذین أقرتھما المواثیق الدولیة تكریسا مما سبق نستنتج أن مبدأي 
لحمایة حقوق اإلنسان من أي انتھاك، قد أصبحا یستخدمان كسالح ذو حّدین، فھما یطبقان وفق ما تملیھ 

ل بمصالح الدول التي لھا القدرة على التأثیر في صنع القرار، الذي ینبغي أن یتماشى مع المصلحة أوال ق
  حقوق اإلنسان!!؟ 

  بین اإلسالم والغرب سادسا: العوائق المرتبطة بالصراع التاریخي
وال نقصد بالغرب ھاھنا الغرب الجغرافي، وإنما نعني بھ الغرب الثقافي، الذي یجعل من اإلسالم 

الذي یَُحول ھو أھم العوائق على اإلطالق،  -في رأینا المتواضع  -خصما ال منافسا حضاریا. وھذا العائق 
  دون حمایة األقلیات المسلمة، ولنا في ذلك شواھد سنسوقھا تباعا.

ھة لإلسالم في الثقافة الغربیة -1 إن صورة اإلسالم والمسلمین في الوجدان : الصورة الذھنیة المشوَّ
لك ذ الغربي سلبیة للغایة، حیث أن الصورة الذھنیة الُمرتسمة في المخیال الغربي عن المسلم، تتمثل في

  البربري، الشریر، الذي ال یستحق الرحمة وال یستحق أن یُتََعاطََف معھ.
ھة عن المسلمین عموما كّرستھا المناھج والكتب المدرسیة في عقول الناشئة،  وھذه الصورة الُمَشوَّ

ز اوزادت في حدَّة تكریسھا وسائل اإلعالم بطریقة احترافیة یصعب محوھا أو تغییرھا بسھولة، ویمكن إبر
  ذلك في اآلتي:

عن اندھاشھا من النتائج التي توصلت إلیھا  )69(تعبر الباحثة فوزیة العشماوي الكتب المدرسیة: -أ
من المثیر (  بعد الدراسة التي أجرتھا حول بعض الكتب المدرسیة لبعض الدول األوروبیة، حیث تقول:

وروبیة، فإنھا تلتقي جمیًعا في رسم صورة للدھشة أنھ بالرغم من االختالفات التاریخیة بین ھذه الدول األ
  .)70(األوروبیة)مشتركة لإلسالم باعتباره الطرف النقیض لبنیة الھویة 
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كما یعزز ھذه الرؤیة الباحث آصف حسین، من خالل إشارتھ لبعض الدراسات المسحیة التي تناولت 
ل المتحدة األمریكیة و كندا و بعض الدوالكتب والمناھج المدرسیة عبر مختلف األطوار التعلیمیة بالوالیات 

األوروبیة، حیث تشترك جمیعھا في تقدیم صورة سلبیة عن اإلسالم والمسلمین، ولكن على تفاوت بینھا، 
  :) 71(وقد توصلت ھذه الدراسات إلى نتائج مھمة، منھا

ي كتب مادة التاریخ حیث تجمع بین التشویھ تارة، وتارة أخرى حذف لحقائق فثمة تشویھات خطیرة  -
إلى الفتوحات اإلسالمیة على أنھا "عمل وحشي"، لتصویر المسلمین  -مثال -تاریخیة جوھریة، حیث ینظر 

  أنھم ھمجیون متعطشون للدماء. 
قیدتھم اس یحبون الحرب وقد نشروا عالتركیز كثیرا على الصفة الحربیة (العدائیة) لإلسالم: فالمسلمون أن -

  بالسیف، بینما اعتمد النصارى في حروبھم الصلیبیة على الكتاب المقدس. 
إن ھذه النتائج المتوصل إلیھا من خالل الدراسات المسحیة لعشرات من الكتب المدرسیة لمواد مختلفة، 

ن مقارنة بسیطة بینھا وبین )، غیر أ1980إلى 1973والتي مست عدة دول غربیة، تمت خالل السنوات (
ـ  في رسم الصور الجامدة والمعلومات  ـ رغم مراجعتھا  بعض الدراسات الحدیثة، تؤكد استمراریة ھذه الكتب 
غیر الموضوعیة وغیر المعقولة أحیانا، وفقدان التوازن عند تقدیم المادة، فیما تعلق باإلسالم  والمسلمین. 

  : )72(لف ذكره، تقول الباحثة فوزیة العشماويبل إن النتائج تكاد تتطابق مع ما س
 بعض في المدرسیة التاریخ  كتب في صورة المسلم عن مقارنة دراسة بإجراء م1994 عام  قمنا لقد

الدراسة  ھذه في اھتممنا ولقد الیونسكو إشراف تحت  )والیونان وإسبانیا(فرنسا  المتوسط األبیض البحر دول
  االبتدائیة. المرحلة نھایة في التاریخ بكتب
 :البحث نتائج في وجاء

 اإلسالم نبي وعن اإلسالم عن مفھوم تقدیم إلى تعمد المتوسط دول شمال في المدرسیة التاریخ كتب إن -
 المسلمین. شعور تجرح معلومات ویحتوي على لإلسالم، المسیحي الیھودي المفھوم مع یتفق محمد 

 الفتوحات خالل من لإلسالم المخیف االنتشار السریع بذكر اإلسالم عن الحدیث یبدأ األحیان أغلب في -
اكتسحت  أوروبا على الزاحفة المسلمین جیوش أنّ  وكیف المیالدي، السابع والثامن القرن في اإلسالمیة

 المسلمین ھزیمة كانت حتى أموالھم وثرواتھم ونھبت أھلھا وأذلّت السیف، بقوة علیھا واستولت البالد تلك
 بواتیھ معركة في اإلسالمي االنتشار أو الجھاد أو المدّ  أوقف الفرنسي الذي القائد مارتال، شارل ید على
  .م 732عام جنوب فرنسا في

 ویشكلون تھدیداً  ھزیمتھم یمكن وال الرعب یثیرون كاسرة، وحوش وكأنّھم العرب المحاربین تصویر یتم -
 لجیرانھم. ثقیالً  مستمراً 

 الخاص الفصل لإلسالم فھو التاریخیة للجوانب المخصص الدراسیة المناھج فصول من فصل أھم -
 من األساسي الھدف كان حروب أنھا على الحروب الصلیبیة تصور المناھج ھذه الصلیبیة، فإن بالحروب

 األوروبیین یحتلونھا ادعاء حسب كانوا الذین المسلمین أي الكفار أیدي من بیت المقدس تحریر ھو ورائھا
 .الشرق األوسط) في المقیمین أي(الشرقیین  المسیحیین معاملة ویسیئون
أربعة عقود كتب إدوارد سعید دراسة ال تقل أھمیة عن  أو یفوق منذ ما یقرب وسائل اإلعالم: -ب

كتابھ ذائع الصیت (االستشراق) الذي نال شھرة عالمیة، عنوانھا: (التغطیة اإلعالمیة لإلسالم : كیف تقرر 
، وھي دراسة نالت إعجاب كثیر من )73(وسائل اإلعالم الصورة التي یجب أن نرى فیھا بقیة العالم)

  تعرض وسائل اإلعالم الغربیة التعصب ضد اإلسالم.المتخصصین، تظھر كیف 
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(لم أستطع أن أكتشف أي  یقتبس آصف حسین من ھذه الدراسة كالما نفیسا إلدوارد سعید، یقول فیھ:
فترة في التاریخ األوروبي، أو األمریكي منذ القرون الوسطى نوقش فیھا اإلسالم، وفكر فیھ خارج إطار 

  .)74(لسیاسیة)العاطفة، والتعصب، والمصالح ا
ووفقا لسعید فإن اإلسالم كان دائما "كبش فداء" لكل شيء: (فبالنسبة للیمین یمثل اإلسالم البربریة، 
وبالنسبة للیسار یمثل الحكم الدیني القروسطي، أما التیار الوسط: فھو نوع من األشیاء الغریبة سیئة 

  .)75(الذوق...)
ر اإلسالم في وسائل اإلعالم الغ  م الكتب المدرسیة للناشئة الصورة المنفرة ھكذا یصوَّ ربیة، وھكذا تقدِّ

من اإلسالم والمسلمین، مما یغرس الكراھیة في وعیھم اتجاه كل ما یمت لإلسالم بصلة، ولذلك ال نعجب 
في التعاطي السلبي لشعوب أوروبا المتحضرة! مع ما حدث من مجازر مروعة للمسلمین في كوسوفو وفي 

   البوسنة والھرسك. 
كثیرا من األفكار الغربیة المبتكرة الحضارات:  األقلیات المسلمة فئران تجارب لنظریة صدام -2

حدیثا في كیفیة تعامل الغرب مع اإلسالم، جذورھا دینیة باألساس، وما فكرة "صدام الحضارات" التي 
ون وقام صموائیل ھنتغتأطلقھا المستشرق األمریكي برنار لویس، وتلقفھا األكادیمي والسیاسي األمریكي 

بتأصیلھا والتنظیر لھا إال أنموذجا من ھذه األفكار التي احتفى بھا الساسة الغربیون وعلى رأسھم األمریكان 
  وأصبحت ھي القواعد الحاكمة لألداء السیاسي الغربي الیوم.

یأخذ س تدل فكرة "صراع الحضارات" كما یعتقد ھنتغتون على أن الصراع المستقبلي بین الحضارات
بعدا ثقافیا ودینیا، وأن أول عقبة تقف في طریق الحضارة الغربیة وتھدد زوالھا ھي الحضارة اإلسالمیة لما 
تمتلكھ من مقومات الصمود، ومن ثمة البد من إعداد العدة وأخذ األمر على محمل الجد واالستعداد للمواجھة 

  المحتومة.
عت من مفھوم المواجھة بین الغرب والعالم وعلى الصعید النظري تالحقت األدبیات التي وس

اإلسالمي، وكان كتاب " البرابرة والحضارة في العالقات الدولیة"، لمؤلفھ مارك سالز حلقة في ھذا االتجاه، 
إذ قسَّم العالم إلى متحضرین یمثلون النموذج واجب االحتذاء، وھؤالء ھم الغربیون أساسا، وبرابرة متخلفین 

  .)76(اآلخر المواجھ لھم، وھم مصدر العنف والفوضى في العالمیقفون على الشاطئ 
 11لم تكن ھذه األفكار التي تستعدي اإلسالم والمسلمین ابتكارا لھنتغتون، وال ھي ولیدة أحداث 

ن متبنیھ الحقد  2001سبتمبر  كما یعتقد الكثیر، وإنما ولدت مع میالد الفكر االستشراقي المتعصب، الذي یّكْ
، ..القواعد المنھجیة في الكتابة. لإلسالم والمسلمین، وھم في مؤلفاتھم قد (أصروا على إنكار أبسطالدفین 

  .)77(وكان مبدأھم، أكذب ثم أكذب ثم أكذب حتى یصدقك الناس، وتصدق أنت ھذا الكذب)
لى عوقد كانت أماكن انتشار األقلیات المسلمة في العالم مسرحا وعنوانا عریضا لترجمة ھذه األفكار 

 أرض الواقع. 
ولذلك ال غرابة أن نجد أحد المتمرسین المخضرمین الذي عاین مخابر الغرب وعایش خبراءھم،  

یقف على حقیقة كبرى، ال یمكن أن تحجبھا الخطابات الجوفاء، حیث یقول محمد أركون: (لقد أُفسدت مقاصد 
م للغرب والحط من قدره: أي اإلسالم. حقوق اإلنسان وتحولت إلى خطابات إیدیولوجیة لتسفیھ العدو القدی

وقد أصبحت، ویا للغرابة والتناقض، أداة لنفي أول حق من حقوق اإلنسان: أال وھو حقھ في أن ینتج بكل 
حریة النظام الرمزي الخاص بمجتمعھ. [یقصد أركون حقھ في تبني القیم األخالقیة أو الدینیة أو الثقافیة التي 

   .)78(یراھا مالئمة لھ])
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شك أن الصراع التاریخي بین اإلسالم والغرب ممثال في الحروب الصلیبیة واستحضاره المتعمد  ال
في وسائل اإلعالم والمناھج المدرسیة شّكل تصورا ذھنیا مشّوھا لدى فئات عریضة من الغرب عن اإلسالم، 

أخرى، فأما عن  وھذا التشویھ في حقیقة أمره ھو صناعة مشتركة بین المسلمین من جھة والغرب من جھة
المسلمین، فیتجلى ذلك في الصورة المبتذلة التي یقدمھا كثیر من أبناء اإلسالم للغرب من خالل بعض 
السلوكات الخاطئة، المشوھة لصورة اإلسالم، المنفرة منھ في كثیر من األحیان، والتي تستغل من طرف 

یكفي من أدلة للتخویف من اإلسالم وأھلھ،  كثیر من الدوائر المغرضة التي تعمل جاھدة في سبیل امتالك ما
والترویج لذلك بكل الوسائل. وأما عن الغرب، فنجد أن التصور المغلوط الموجود في ثنایا الكتب والمؤلفات 

كّرس الصورة الذھنیة الخاطئة عن اإلسالم  -وبخاصة الموروث االستشراقي المغرض –في التراث الغربي 
العوائق المھمة التي حالت دون التحمس لحمایة األقلیات المسلمة المضطھدة في الغرب، وھو ما شّكل أحد 

  من طرف دوائر صناعة القرار الغربیة.
  :خاتمة

  في خاتمة ھذه الدراسة إلى النتائج والتوصیات التالیة: نخلص
  النتائج:

ل خطورة الدینیة مما یشكغیاب الطابع اإللزامي للنصوص القانونیة المتعلقة بالحمایة الدولیة لألقلیات  -1
 وانعكاسا سلبیا على البشریة جمعاء.

 المبادئ بین شاسعة أّن ھناك ھوة إال اإلنسان حقوق في مجال حدث الذي الھائل التطور من بالرغم -2
 والواقع العملي. النظریة

 أن ھناك لكن المالحظ اإلنسان تشریعیا، حقوق تكفل التي الدولیة النصوص من ھائلة ترسانة وجود -3 
 عملیا. المفترضة الحمایة قصورا واضحا في ضمانات وآلیات

غیاب قوة إسالمیة مؤثرة في مختلف أجھزة األمم المتحدة، حال دون توفیر حمایة حقیقیة لألقلیات  -4
 المسلمة.

التوظیف البراغماتي لمختلف القضایا العالمیة من طرف الدول العظمى یجعلھا تتعامل معھا  بمنطق  -5
 لقوة ال قوة المنطق. ا

 التوصیات:
إلى  التوصل أجل من التنفیذ، موضع بحمایة األقلیات الدینیة المتعلقة والقواعد األحكام وجوب وضع -1

 .نظریة نصوص مجرد من أكثر لإلنسان األساسیة الحقوق فیھ تكون دولي إنساني نظام
المختلفة یدافع عن المسلمین ویناصر العمل على تشكیل تكتل إسالمي داخل أجھزة األمم المتحدة  -2

 قضایاھم.
السعي الحثیث من أجل توسیع حق الفیتو لیكون أكثر تمثیال لشعوب  العالم، وتحقیقا لألھداف النبیلة التي  -3

 تأسس من أجلھا مجلس األمن وأھمھا حفظ السلم واألمن الدولیین. 
 جل تذلیل العوائق المنھجیة والمعرفیة التي أصابتمد جسور التعاون مع المنصفین من العالم الغربي من أ -4

المعرفة الدینیة والفلسفیة عند الطرفین، من أجل نزع ألغام الحقد والكراھیة والبغضاء بین المسلمین 
والغرب، وإنشادا لقیم عالمیة مشتركة ال تختلف فیھا الرساالت الدینیة واألخالق العالمیة والعقول البشریة 

 السویة.
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ة االھتمام بالمخابر العلمیة المتخصصة وتزویدھا بمختلف اإلمكانات خدمة لدین اإلسالم، وتبلیغا ضرور -5
 لرسالتھ العالمیة الصحیحة لفئات عریضة من الغربیین التي ال زالت تحتكم إلى المنطق السلیم في التفكیر.

لمة من أجل الزج باألقلیات المسعدم االنسیاق وراء االستفزازات التي تستعملھا بعض الدوائر المغرضة،  -6
في صدامات غیر محمودة العواقب، حتى یبقى المسلم دائما ھو ذلك المرعب الھمجي الذي یصبح التخلص 

 منھ ضرورة أخالقیة. 
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   :الملخص

في الفتوى من خالل كتاب الّدرر المكنونة في وتوظیفھا لقواعد الفقھیة ا مراعاة الّدراسة إلى بیانھدفت ھذه 
المتمثلة في التعریف  لمفردات الدراسة نوازل مازونة ألبي زكریا المازوني، حیث تَناولت الّدراسة النّظریة تعریفا

بیان ضوابط و لعالقة بین القواعد الفقھیة والنوازلوالنوازل مع توضیح امصطلح القاعدة الفقھیة بالكتاب ومؤلفھ و
تُوّضح جلیّا  المكنونة، الّدرر ، أّما الّدراسة التّطبیقیة فكانت لمسائل فقھیة ُمستقرأة منمراعاة القاعدة في الفتوى

لنوازل الفقھیة واالعالقة بین القواعد  ومن خالل ھذه الدراسة تَبیّن أن لقواعد الفقھیة في النّوازل والفتاوى.ا مراعاة
   المعاصرة. بمواكبة المستجداتلھا  یسمحعالقة تكامل وتالزم مما یؤكد مرونة الشریعة و

  توظیف؛ مراعاة؛ القاعدة؛ الفقھیة؛ النوازل؛ مازونة؛ ضوابط. :المفتاحیة الكلمات
Abstract:  

This study aimed to demonstrate the observance of the jurisprudential rules and their 
use in the fatwa through the book Al-Durar Al-Maknouna in the Calamities of Mazouna by Abu 
Zakaria Al-Mazouni. The theoretical study dealt with a definition of terms discussed in the 
study such as:  the definition of the book and its author, the term jurisprudence rule and 
calamities, with clarification of the relationship between jurisprudence rules and calamities, and 
clarifying the controls for observing the rule in the fatwa. As for the practical study, it was for 
doctrinal issues that were extracted from Al-Durar Al-Maknouna, clearly showing the 
observance of jurisprudential rules in calamities and fatwas. Through this study, i was found 
that the relationship between jurisprudence rule and calamities is one of complementarity and 
coherence, which confirms the flexibility of Sharia and allows it to keep pace with 
contemporary developments. 
Key words: use; observance; rule; jurisprudence; calamities; Mazouna, controls.
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  مقّدمة: 
إّن المتأمل في تراث المسلمین یجد عنایة باإلجابة على تساؤالت ونوازل الفقھ في كل عصر من  

العصور، ومن المؤلفات المشھورة في التراث الفقھي المالكي في النوازل الفقھیة كتاب الدرر المكنونة في 
ھا وتأصیلھا والتدلیل نوازل مازونة ألبي زكریاء المازوني، الذي جمع فیھ نوازل عصره مع اإلجابة علی

 علیھا باألصول والقواعد الفقھیة، وھذا بفضل مرونة الشریعة الصالحة لكل العصور واألزمان واألمكنة،
والخالدة الشاملة لجمیع أحكام الناس من العبادات والمعامالت، المتسمة بالسھولة والیسر ورفع الحرج، 

  دارین.الجالبة للمصالح الدارئة للمفاسد عن الناس في ال
وتعتبر القواعد الفقھیة ذلك الوعاء والقالب الكبیر الواسع الذي ینھل منھ العلماء المجتھدون في إصدار   

األحكام المتعلقة بالنوازل، حیث تجمع بین التمسك بالثوابت والمبادئ من خالل القواعد الفقھیة وبین مراعاة 
ھذا التوظیف أصول وضوابط تراعى عند إصدار  المصالح في األمور المحدثة والنوازل المستجدة، ویحكم

تلك األحكام، واإلخالل بھذه الضوابط یوقع المجتھد في التخبط والغلط، ونظرا ألھمیة الموضوع جعلتھ 
  "توظیف القواعد الفقھیة في النوازل المازونیة "محال لھذه الدراسة الموسومة بعنوان: 

في فتاوى الدرر المكنونة الذي یعّد من مصادر كتب النوازل وذلك لبیان توظیف ومراعاة القواعد الفقھیة 
  عند المالكیة. 

  : على ضوء ما سبق تطرح التّساؤالت اآلتیة:إشكالیة البحث
  ـ ما مدى توظیف وإعمال القواعد الفقھیة في النّوازل المازونیة؟

  ـ ماھي شروط وضوابط مراعاة القواعد الفقھیة في الفتاوى؟
  تتجلّى أھّمیة البحث في ما یلي:  أھمیة الدراسة:

  ـ توضیح مدى استعمال القواعد الفقھیة في النّوازل.
  أدلة استئناسیة.  ـ التوظیف التنوعي للقواعد الفقھیة من حیث أنھا حجة شرعیة أو

 ـ مدى احتیاجنا إلى القواعد الفقھیة في تطبیقھا على النّوازل المعاصرة التي لم یِرد في حكمھا نّص شرعي
  بخصوصھا. 

  ـ رفع قدر الفقھ ومنزلة الفقیھ باالرتقاء إلى مراتب االجتھاد وتمكینھ من كشف أفاق الفقھ اإلسالمي. 
  أھداف البحث:

  ـ تحدید عالقة القواعد الفقھیة بفقھ النوازل.
  توظیف القاعدة الفقھیة في النّوازل المازونیّة. ـ بیان أثر

  في الفتوى. ـ بیان ضوابط مراعاة القواعد الفقھیة
  بیان نماذج تطبیقات تبین إعمال ومراعاة القواعد الفقھیة في النّوازل المازونیّة.-

  االستقرائي.الوصفي والتحلیلي وإن المنھج الذي الءم طبیعة البحث مؤلف من المنھج  منھج البحث:
  جاءت ھذه الّدراسة وفق الخطّة اآلتیة:خطة البحث: 

  وإشكالیتھ واألھداف المرجّوة منھ، مع بیان المنھج المتّبع.مقّدمة فیھا أھّمیة البحث 
خّصصتھ لتحدید مفاھیم الّدراسة: فعّرفت المؤلِّف والمؤلَّف والقاعدة الفقھیّة ومصطلح  :المبحث األول

النوازل مكتفیا بشيء من االختصار، ثم عّرجت سریعا على عالقة القواعد الفقھیّة بالنوازل وأنھیت المبحث 
  ضوابط وشروط مراعاة ھذه القواعد في الفتوى.بذكر 
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نماذج تطبیقیة تبیّن توظیف ومراعاة فقھاء المالكیّة للقواعد الفقھیّة في ت فیھ عرضْ  :والمبحث الثاني
  . رر المكنونةكتاب الدّ 

  .عوقة بالموضأما الخاتمة فعَرْضت فیھا أھّم النّتائج المتوّصل إلیھا مع تقدیم اقتراحات وتوصیات متعلّ 
  المبحث األول: التعریف بمفاھیم الدراسة

  مؤلفھ الدرر المكنونة عریف بأبي زكریا المازوني و: التاألول المطلب
  الفرع األول: التعریف بأبي زكریا المازوني 

ھو یحیى بن أبي عمران موسى بن عیسى المغیلي المازوني، یُكنى بأبي زكریا، ونسبتھ المغیلي، 
ـ 883، ھو فقیھ مالكي من أھل مازونة، تولى القضاء ببلده، توفي بتلمسان سنة اشتھر بالمازوني ـ ـ م، 1473ھ

در الص" :نھ صاحب المعیار وھو أحد تالمذتھرحمھ هللا أحد أبرز الوجوه المالكیة في تلمسان، یقول ع كان
الدنا ا وسیدنا وبركة بسني الخصال شیخنا ومفیدنا وموالن األوحد العالمة العلم الفضال ذي الخالل السنیة،

م یتوظف ، ولأبي زكریا سیدي یحي، وھو من العلماء الكبار الذین تناولوا الفتوى، وأصبحوا مرجعیة فقھیة
  .1"بعلمھ عند السلطة

  التعریف بكتاب الدرر المكنونة الفرع الثاني:
من أھم كتب النوازل عند المالكیة وھو عبارة عن فتاوى  كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة

ضخمة من فتاوى معاصریھ من أھل تونس وبجایة والجزائر وتلمسان وغیرھم، ولقد كانت فتاوى المازوني 
دائرة على فقھ مالك بن أنس؛ ألنھ كان المذھب السائد في المنطقة، وقد تنوعت مجاالتھا فكانت تدور حول 

واالجتماعیة التي كان المجتمع یعاني منھا آنذاك، كاللصوصیة والظلم  والغصب والضرار المشاكل السیاسیة 
وانعدام األمن ، فالكتاب كان متضمنا لقضایا العصر وفتاوى الفقھاء خاصة في الغرب الجزائري حیث كانت 

"یعتبر  :الفترة عن الحركة العلمیة في ھذهمعبرة عن روح العصر، حیث یقول الدكتور أبو القاسم سعد هللا 
إنتاج القرن التاسع  من أوفر إنتاج الجزائر الثقافي ، ومن أخصب عھودھا بأسماء المثقفین والمؤلفات ... 

 .2وكثیر من إنتاج القرن التاسع ظل موضع عنایة علماء القرون الالحقة"
  المطلب الثاني: التعریف بالقاعدة الفقھیة  

  الفقھیةالفرع األول: التعریف بالقاعدة 
اختلف العلماء في تعریف القاعدة الفقھیة إلى عّدة تعریفات، تعود في مجملھا إلى اتجاھین رئیسیین 

  ھما كاآلتي:
  : یرى أصحاب ھذا االتجاه أن القاعدة الفقھیة كلّیة ومن أبرز تعریفاتھم:االتجاه األول

، وأعّم من العقود وجملة العقلیة العامةل وسائر المعاني : "كل كلِّي ھو أخّص من األصوالمقريـ تعریف 1
 .3"وابط الفقھیةالضّ 

  .4"ي المنطبق على جمیع جزئیاتھاألمر الكلّ " :فھا الفیوميوعرّ   ـ2
: یرى أصحاب ھذا الرأي أن القاعدة الفقھیة أكثریّة حیث رَعوا المستثنیات التي تعترض االتجاه الثاني

  القواعد، ومن تعریفات ھذا االتجاه:
  .5: "حكم شرعي في قضیة أغلبیة یتعّرف منھا أحكام ما دخل تحتھا"یف الندويـ تعر1
  .6"معظم جزئیاتھ لتعرف أحكامھا منھ "أنّھا حْكم أغلبّي ینطبق على :فھا شھاب الدین الحموي بقولھـ وعرّ  2

وفحوى ما سبق أن من جعلھا حْكما كلّیا اعتبارا لسمة العموم وكّلیتھا في انطباقھا على كّل جزئیاتھا، 
ومن رأى أّن القاعدة الفقھیة أغلبیّة رّده إلى وجود مستثنیات فیھا، وإلى ھذا المعنى أشار بعض علماء 
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. ویؤید الّشاطبي 7"أكثر قواعد الفقھ أغلبیة "من المعلوم أنّ  :ي مفتي المالكیة في مكة بقولھالمالكیة وھو المكّ 
م اھذا االتّجاه بقولھ: "... كان من األمر الملتفت إلیھ إجراء القواعد على العموم العادي، ال العموم الكلّي التّ 

  .8"الذي ال یختلف عنھ جزء ما
یث ولفظا، ح وعند التّمّعن في ھذه التعریفات نجد أنّھا متقاربة مفھوما ومعنى، وإن اختلفت صیغة

لدى بعضھم أغلبیة في فروعھا بسبب ورود المستثنیات علیھا فھذا  نھایربطھا جانب شرعي مشترك، وكوْ 
  ال یؤثر في صفة العموم للقواعد عند االتجاه اآلخر. 

أما الباحثون المعاصرون فقد أْوردوا عّدة تعریفات للقاعدة الفقھیة ال تَخُرج في ُمجملھا عّما ذكره      
یَ المت  أصول فقھیة كلّیة في نصوص" :بقولھ ، فقد عّرفھا مصطفى الزرقاغقّدمون، وإِن اختلفوا في الصِّ

وكي . وعّرفھا الرّ 9"ي الحوادث التي تدخل تحت موضوعھاموجَزة دستوریّة تتضّمن أحكاما تشریعیّة عاّمة ف
راد على جزئیاتھ على سبیل االطّ ، منطبق ةحكم كلي مستند إلى دلیل ُمصّوغ صیغة تجریدیّة ُمحكمِ " بقولھ:
  .10"غلبیةأو األ

وقد صّرح اإلمام الشاطبي أّن وجود االستثناءات ال َیقدح في كلّیة القاعدة وعموِمھا، منھم حیث قال:   
، ایالكلّي إذا ثبت كلّیا فتَخلّف عنھ بعض الجزئیات عن مقتضى الكلّي ال یُخرجھ عن كْونھ كلّ  األمر"إّن 

  .11األْكثري معتَبر في الّشریعة اعتبار العام القطعي" وأیضا فإن الغالب
لقاعدة تتعلق باوالتعریف الذي یختاره الباحث باعتباره جامعا شامال لكل المواضع والجوانب التي   

ھو العلم الذي یبحث فیھ عن القضایا الفقھیة الكلیة، من حیث " یعقوب الباحسین بقولھ: الفقھیة ھو تعریف
بھ، ومن حیث بیان أركانھا، وشروطھا، ومصدرھا، وحجیتھا، ونشأتھا، وتطورھا، وما  معناھا ومالھ صلة

  .12تنطبق علیھ من الجزئیات وما یستثنى منھا"
  المطلب الثالث: التعریف بالنوازل وعالقتھا بالقواعد الفقھیة 

  الفرع األول: التعریف بالنوازل
"نزل ینزل"، إذا حّل، ومن ذلك القنوت في  من"نازلة "والنازلة اسم فاعل  النوازل في اللغة: جمع 
  .13النوازل

أّما اصطالحا فقد شاع عند الفقھاء إطالق النازلة على المسألة الواقعة الجدیدة التي تتطلب اجتھادا، 
  الوقائع المستجّدة الملّحة. ویمكن تعریف النازلة بقولنا ھي:

  الفرع الثاني: عالقة القواعد الفقھیة بالنوازل
ّمة القواعد الفقھیة ضبط المسائل الفقھیة الواقعة ومتوقعة الوقوع في عصر من العصور إّن مھ

الالحقة، وقد تكون حجة شرعیة إذا كانت نصا، أو دلیال استئناسیا مؤِكدا للحكم أو الفتوى، والقاعدة تعتبر 
قھیة في ھذه القواعد الفامتدادا لنصوص أو أدلة شرعیة في الغالب، لذلك فعلى المفتي في النوازل أن یراعي 

عملیة االجتھاد، وبالخصوص مراعاة القواعد الخمس الكبرى المتّفق علیھا التي تدور غالبیة المسائل الفقھیة 
حولھا، لذلك یمكن أن نقول أن القواعد الفقھیة ھي بمثابة قانون یضبط النوازل الفقھیة خاصة في ظل 

تظھر صالحیة الشریعة لكل زمان ومكان بتقدیم الحلول  التطورات والتغیرات التي یشھدھا العص، وھنا
لفك كل المعضالت والمستجدات الواقعة، وھنا تظھر العالقة بین القواعد الفقھیة وفقھ النوازل أنھا عالقة 

  تكامل وتالزم .
  المطلب الرابع: ضوابط مراعاة القواعد الفقھیة وإعمالھا في الفتوى
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الفقھیة في مجال الفتوى یقتضي وجود ضوابط من شأنھا ضبط عملیة إّن إعمال وتوظیف القواعد 
االستئناس بھا؛ ألن كّل األدلة المّتفق علیھا والُمختلف فیھا ال بّد لھا من ضوابط وشروط تضمن  االستدالل أو

  سالمة وصّحة ھذا التوظیف أو االستدالل، وتتمثّل ھذه الّضوابط في:
دة ال یزول بالشك "وقاعالیقین كقاعدة "ـ أن تكون القاعدة مّما تضافرت علیھا األدلة من الكتاب والّسنة، 1

  .14األمور بمقاصدھا " فأمثال ھذه القواعد تشبھ األدلة المعتمدة علیھا في قوتھا"
تا و حدیثا ثابنصا أـ إذا كانت القاعدة قاعدة أصولیة، أو كانت فقھیة معبرة عن دلیل أصولي أو كانت 2

  . 15فإنھ یصح االستدالل بھا ضرار" ضرر وال المستقال مثل "
  . 16ـ عدم وجود فرق بین ما اشتملت علیھ القاعدة الفقھیة والمسألة االجتھادیة غیر المنصوص علیھا3
لقاعدة ابخالف  ـ أن تكون القاعدة الفقھیة مّما صح فیھا االستقراء الذي یتحقّق معھ العمل بالظّن الّراجح،4

  .17الموھومة التي تفتقد إلى أصل شرعي
  .18ـ تطابق الفرع المراد الحكم علیھ مع القاعدة الفقھیة5
ـ أھلیة المجتھد؛ ألّن عملیة االستدالل تقتضي وجود ملكة فقھیة في استنباط األحكام من أدلتھا مع العلم 6

  .19یحیط بھا من فروع واستثناءات بماھیة القواعد الفقھیة وما
 نماذج توظیف ومراعاة القواعد الفقھیة في الفتاوى المازونیة المبحث الثاني:
 العبرة للغالب الّشائع ال للنّادر القاعدة األولى:

وذلك ألّن األحكام جاءت عاّمة  تدّل ھذه القاعدة على أّن أحكام الّشرع روعي فیھا الغالب الّشائع؛
 تخلّف بعض األمور في بعض األفراد أو في بعض األوقات؛ للجمیع، وال یؤثّر على ھذا االطّراد والعموم

فال تُبنى األحكام على الّشيء النادر القلیل، بل تُبنى على  ألّن األصل اعتبار الغالب في الفقھ اإلسالمي،
  .20الغالب الّشائع الكثیر، إّال في بعض الحاالت المستثناة

نة ـ ذكرا لھذه القاعدة، عندما سئل بعض الفقھاء ومن جملة ما ورد في نوازل المازوني ـ الدرر المكنو
عن رجل ھرب بامرأة رجل آخر وخال بھا فحملت منھ ثم طلقت قبل الوضع، فأراد الھارب تزّوجھا بعد 

اعلموا " الوضع، فھل یبرئھا حمل الزنا من العدة كما ذكر هللا في كتابھ أم یستأنى بھا الحیض، فكان جوابھ:
بأنوار الیقین أّن الذي علیھ أھل العلم المقتدى بھم والمعتمد على فتواھم أّن المخاطب بقولھ أنار هللا قلوبكم 

إَِذا طَلَّْقتُُم ذوات األزواج؛ ألّن في اآلیة )، 4: الطالق( َوأُوَالُت اْألَْحَماِل أََجلُھُنَّ أَْن یََضْعَن َحْملَھُنَّ  تعالى:
 ذوات العصم الثابتة وال یقع الشرع  إال على الغالب دون الشاذ النادر، وال یطلقن إال ،)1: الطالق( النَِّساءَ 

. فنلمح من خالل ھذه الفتوى أن الفقیھ استأنس بھذه القاعدة في 21وال یبرئ الّرحم الفاسد إال بثالثة قروء"
  معنى اآلیة في حمل معناھا على ذوات األزواج.

  القاعدة الثانیة: حكم الحاكم منوط بالمصلحة
ترسم ھذه القاعدة معالم السیاسة الشرعیة في إدارة شؤون الدولة؛ حیث تضع حدا للحاكم في جمیع 

"كل متصرف عن الغیر  تصرفاتھ، ولكل من یتولى أمرا من أمور المسلمین، صاغھا تاج الدین السبكي
ناظر ، فموضوعھا تصرفات كل من لھ والیة غیره كاإلمام والقاضي و22فعلیھ أن یتصرف بالمصلحة"

  الوقف والولي والوصي وغیرھم.
وقد وظف ھذه القاعدة فقھاء المالكیة في الدرر المكنونة في باب النكاح "مواقف شرعیة تصان بھا 

لما سئل سیدي بركات الباروني عن حجر القاضي ألحدھم في إنكاح ولیّتھ لفساد غلَبة أنكحتھم،  األنكحة"
في ذلك إذا كثر فساد أنكحتھم ویضبطھ بكتب السبب الموجب فأجاب: (واجب على القاضي أن یتقدم للناس 
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لیَقف بذلك على حقیقة اإلباحة أو عدمھا، ویزجر الّشھود إذا خالفوا أمره بعد إنذاره  لحلّیة المرأة لألزواج،
  .23بذلك)

(إن كان األمر كما ذكر فللقاضي أن یمنعھم من التناكح حتى  وأجاب كذلك سیدي سعید العقباني:
  .24عنده السبب المبیح للعقد، ولھ أن یعاقب من خالف ذلك)یثبت 

ویرى الباحث أّن ھذه المواقف یلجأ إلیھا القاضي لصیانة األنكحة واألبضاع؛ ألّن األصل في األبضاع 
وسداّ 25الحرمة، فال تنتھك إال بحق شرعي، لذلك یجوز لھ التوّسع في األحكام عند فساد الناس رعیا للمصلحة

  ناسا بقاعدة حكم الحاكم منوط بالمصلحة وقاعدة النظر في المآالت.للذریعة استئ
   26ضرار ضرر وال القاعدة الثالثة: ال

، والحجر والضمان كالبیوعتعد ھذه القاعدة من القواعد المھمة؛ إذ یبنى علیھا كثیر من أبواب الفقھ 
بالغیر. وقد فرق أغلب العلماء بین الضرر والضرار، من حیث  وھي تدل على عدم إلحاق الضرر والضرار

اْلقَاِعَدة  إال أنّ  ،27أن األول إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا، أما الثاني ھو إلحاق مفسدة بالغیر على وجھ المقابلة
َرر، َكاْلقصاِص َواْلُحُدود َوَسائِ  ر اْلُعقُوبَات والتعازیر؛ ِألَّن َدْرء ُمقَیَّدة إِْجَماًعا بَِغْیر َما أذن بِھِ الشَّْرع من الضَّ

  . 28اْلَمفَاِسد مقّدم على جلب اْلمَصالح
 ؛وقد ورد توظیف ھذه القاعدة في الدرر المكنونة في كونھا حجة شرعیة العتبارھا نص عن النبي 

 :العقبانيقال سیدي الحاج محمد  وذلك في الجواب عن  مسألة منع الرجل زوجتھ من عمل الغزل والنسج.
، مسألة منع الرجل زوجھ من عمل الغزل والنسج، إن كان المتھانھا نفسھا بذلك فیحصل لھ الحمد �"

ضررفي طریق االستمتاع فلھ ذلك، ویقضى علیھا باالمتناع منھ، وإن كان مضارا لھا في ذلك وال فائدة لھ 
. وأجاب سیدي 29ا من التجر إن أرادتھ"إال حرمانھا من استفادة السبب فال یترك لذلك كما ال یترك لمنعھ

 :رحقال الشا (ولھ منعھا من أكل الثوم). مختصره:في وقد قال الشیخ خلیل  "... قاضي الجزائر عبد الحق:
على  وتشبیھھ بھا دلیل ثم قال: ولھ منعھا من الغزل فعطفھ على تلك األمور لما في ذلك من الرائحة الكریھة،

  .30ستعمالھا فلھ منعھا وإال فال)أنھ إن تضرر لذلك الزوج با
كما یفھم من جواب سیدي سعید العقباني لما سئل عمن تزوج امرأة فظھر بھ بعد بنائھ بھا نحو ثمانیة 

من خالل جوابھ (إن  أعوام جذام، فھل للزوجة الخیار في البقاء معھ أم ال خیار لھ؟ أنّھ حّكم ھذه القاعدة،
ویفرق بینھما أن طلبت ذلك، وإن لم یكن كثیرا متفاحشا لم یفرق  ك،كان كثیرا متفاحشا فلھا القیام بذل

  .31بینھما)
ویرى الباحث أن یثبت لھا الخیار لرفع استدامة الّضرر بھا، إن كان العیب متفاحشا ومعتبرا، ولھا 

ال  رالصداق كامال بعد الدخول النتھاك بضعھا واستمتاعھ بھا، وإن كان یسیرا ال یفرق بینھما؛ ألّن الیسی
  یقوى أن یُنقِض عقدة النّكاح، بل عّدھا بعضھم من المصائب التي توجب الصبر والتسلیم.

  ك في المشروط القاعدة الرابعة: الّشك في الّشرط یوجب الشّ 
تفید أّن األمر أو الفعل المترتّب وجوده على الّشرط أنّھ إذا وقع الشك في وجود ھذا الّشرط ھذه القاعدة 

وبذلك فإّن كل  .32یوجب الشك في حصول الفعل المشروط بھذا الشرط ضرورة ولزوماً فإّن ھذا الّشك 
لمترتب اط أو المانع یوجب الشك في الحكم مشكوك ُملغى في الشریعة اإلسالمیة، فالشك في الّسبب أو الشر

  .عنھم
خ الشی سیديوھذه القاعدة مثل سابقیھا فقد ورد استنِد علیھا في الفتاوى المازونیة، وذلك في جواب 

إال  ، وال یقین: "الزكاة ال تجب في األموال الحولیة إال عند تیقن حلول الحولأبي أحمد بن زاغ ـ رحمھ هللا ـ
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، إال أن یكون بقي من األولى شيء. ومرجع ھذا الجواب عند حلول الثانیة، وأما حول األولى فال یقین عنده
ب الحول یوج یوجب الشك في المشروط، فالشك في حلولإلى القاعدة المشھورة: ِمن أّن الشك في الّشرط 

  .33"ت فإنھ یمنع من الدخول في الصالة، وذلك كالشك في دخول الوقالشك في وجوب الزكاة
ویرى الباحث أن إعمال ھذه القاعدة واضح وظاھر في ھذه النازلة، فال تجب الزكاة في األموال 

 الحكما الذي ھو أحد شروط وجوبھا یسقط ي حلول حْولھالحولیة إّال بتیقّن حلول الحول، ومجرد الشك ف
المترتب عن ھذا الشرط والذي ھو وجوب الزكاة لكونھ حكما مشكوكا، وُمستند الشیخ في ھذا الجواب ھو 

إال أن رجوع الشیخ إلى القاعدة من باب االستئناس والتقویة للحكم ال من باب كونھا حجة  القاعدة التي ذكر؛
  شرعیة.
    34یختار أھون الشرین أو أخف الضررین الخامسة: یتحمل الضرر األدنى لدفع الضرر األعلى أوالقاعدة 

إن الشریعة جاءت لمنع المفاسد كلھا، فإذا وقعت المفاسد فیجب دفعھا ما أمكن، وإذا تعذر درء الجمیع 
نسان الرتكاب فإذا اضطر إ لزم دفع األكثر فساداً فاألكثر، ألن القصد تعطیل المفاسد وتقلیلھا بحسب اإلمكان،

أحد المفسدتین، لزمھ ارتكاب أخفھما ضرراً ومفسدة، ومراعاة أعظمھما تكون بإزالتھ؛ ألن المفاسد تراعى 
ْھِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِیِھ قُْل ِقتَاٌل ومستند ھذه القاعدة قولھ تعالى:  نفیاً، والمصالح تراعى إثباتاً. یَْسأَلُونََك َعِن الشَّ

ِ  فِیھِ  ِ َوُكْفٌر بِِھ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْھلِِھ ِمنْھُ أَْكبَُر ِعْنَد هللاَّ  َن اْلقَْتل َواْلفِْتنَةُ أَْكبَُر مِ َكبِیٌر َوَصدٌّ َعْن َسبِیِل هللاَّ
سجد ھل الم، فبین هللا تعالى أن مفسدة أھل الشرك في الكفر با�، والصد عن ھداه، وإخراج أ)217: البقرة(

الحرام منھ وفتنة أھلھ، أكبر عند هللا، وأعظم مفسدة من قتالھم في الشھر الحرام، فاحتملت أخف المفسدتین 
  .35لدفع أشدھما وأعظمھما

وھذه القاعدة وإن اختلفت ألفاظھا وصیغھا فإّن لھا نفس المعنى والمضمون، وذلك دلیل على عظم 
أنّھ إذا ابتلي إنسان ببلیتین وال بّد من ارتكاب إحداھما فللّضرورة  مكانتھا وأھمیتھا وأثرھا، وھي تدّل على

مان متساویین فھو بالخیار في ارتكاب أیھما شاء، جاز لھ ذلك، فإذا  كانت المفسدتان  أو الّضرران أو المحرَّ
 ؛ ألنّ وأما إن كانتا مختلفین وإحداھما أخف مفسدة من األخرى  فإنھ یرتكب األخف ویدفع األعظم واألشدّ 

ارتكاب المحّرم واإلقدام على المفاسد ال یجوز إّال لضرورة شدیدة، وإذا أمكن دفع الّضرورة باألخّف فال 
  .36یجوز اإلقدام على األشدّ 

 أخذ مال الغیر باإلكراه وقد تم إعمال ھذه القاعدة ـ المقاصدیةـ الفقھیة في نوازل المازوني في مسألة:
 "وفي الثالثة من حفظ النفس فإنھا مقدمة ف المال، فكان جواب المازوني:بین إتالف النفس المكرھة وإتال

علیھ بدرجة ما، أیضا فاإلكراه بالقتل وما قد یؤدي إلیھ على أخذ مال الغیر من باب تعارض مفسدتین: خوف 
إتالف نفس المكره بفتح الراء وإتالف المال، فارتكب أخفھما وھو المال على ما قدمنا من تفاوت 

  .37مرتبتھما"
ففي ھذه النازلة تعارضت مفسدتان، مفسدة قتل النّفس مع مفسدة أخذ المال، ولما كانت مفسدة قتل  

النّفس أعظم وأشّد من مفسدة أخذ المال، جاءت الفتوى بارتكاب المفسدة األخف لدفع المفسدة األشّد وھي 
  شّرین.وھذا بناء على قاعدة: یرتكب أخف الضررین وأھون ال قتل النفس.

ة كافر خشیومنھا كذلك جواب الحافظ أبي عبد هللا بن مرزوق عن مسألة إعطاء مال المسلم للعدو ال 
، وھي استئصال حرى أن یجوز ذلك لدرء مفسدة عامة، ال مفسدة أعظم منھاأ" :استئصال اإلسالم قائال

درء المفاسد باإلطالق أولى : أن الضروریات التي ھي حفظ الدین، والقاعدةاإلسالم المستلزم ذھاب أقوى 
  .38"لح باإلطالق، فكیف بھذه المسألةمن جلب المصا
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ا مع وھذا تماشی ،لمال للعدو خشیة استئصال اإلسالمویرى الباحث أن الشیخ أفتى بضرورة إعطاء ا
 ، فوجب عند تعارضدین ھي أعظم من كلیة المالمقاصد الشریعة في ترتیب الكلیات الخمس؛ ألن كلّیة ال

األعظم وھي اسد أن نرتكب األقل واألخف وھي مفسدة إعطاء المال للعدو مقابل اجتناب المفسدة المف
  . استئصال اإلسالم

ومن مراعاتھم لھذه القاعدة في فتاویھم ما جاء في جواب ابن مرزوق لّما سئل عن الذي یتوّضأ لم 
 لّضرر"أّن ا ي صالتھ؟ فقال:تسلم صالتھ حتى تنتقض طھارتھ، وإن تیّمم ال یحدث لھ شيء حتّى تنقض

الناشئ عن فساد الصالة دیني، فدفع الضرر الدیني مقّدم لما ُعلم من  النّاشئ عن مّس الماء بدنّي، والّضرر
   .39ترتیب الّضروریات الخمس"

  40القاعدة السادسة: األصل المعاملة بنقیض المقصود، أو من استعجل الشيء قبل أوانھ عوقب بحرمانھ
ھذه القاعدة مھما اختلفت ألفاظھا فھي تفید معنًى واحدا والمتمثل  في َمن یتوسل بالوسائل غیر 
المشروعة تعجالً منھ للحصول على مقصوده المستحق لھ، أو الذي یستعجل الشيء الذي وضع لھ سبب عام 

ع، السب الموضو مطرد، وطلب الحصول علیھ قبل أوانھ، أي وقت حلول سببھ العام، ولم یستسلم إلى ذلك
بل عدل عنھ، وقصد تحصیل ذلك الشيء بغیر ذلك السبب قبل ذلك األوان، فإنھ یعاقب بحرمانھ، ویحرم من 
النفع الذي یأتي منھ عقاباً لھ، ألنھ افتات وتجاوز، فیكون باستعجالھ ھذا أقدم على تحصیلھ بسبب محظور 

ل ب الخاص المحظور، وكذلك من احتال على تحلیفیعاقب بحرمانھ ثمرة عملھ التي قصد تحصیلھا بذلك السب
وھذه القاعدة تمثل جانباً من جوانب السیاسة  الحالل، فإنھ یعامل بنقیض قصده عقوبة لھ. الحرام أو تحریم

  .41في القمع وسد الذرائع
ویظھر اإلستدالل  االستئناسي بھذه القاعدة  في نوازل مازونة  في جواب سیدي أبي الفضل العقباني 

مسألة  نكاح الوصّي الذي یُجبر الیتیمة  بعد رفضھ  إنكاحھا لما دعیت إلى كفء، فقال:" الحمد �، من  في
 لكّن ذكر السائل أّن البكر جعل لھ اإلجبار من األوصیاء ینزل في المشھور منزلة األب ، فیمضي إنكاحھ...

ھ قصد الّضرر بھا والعقوبة لھا المتناعھا دعت إلى كفئھا  فأبى من إنكاحھا وأنھ زّوجھا من أْدون منھا، وأنّ 
فإْن علِم ھذا بسماع ذلك منھ ، نظر الحاكم في صنیع ھذا الوصّي فإْن ثبت عنده ما ُذكر  من تزّوج قریبھ:

. فكانت فتوى الشیخ عكس مقصود الوصّي في حالة 42من القْصد إلى االنتقام وكراھتھا لھذا النكاح فَسُخھ "
ض اعتبارا بقاعدة المعاملة بنقی االنتقام منھا، بأن یُفسخ النّكاح وتُنكح للكْفء، ثبوت قصده الّسیئ وھو

  المقصود.
  43القاعدة السابعة: العادة محكمة

تعّد ھذه القاعدة إحدى القواعد الكبرى الخمس التي یبنى علیھا الفقھ اإلسالمي، وھي تعبر عن مكانة 
، مایتھا لمصالح المجتمع المسلدلیل على یسر الشریعة ورعكما أنھا  العرف ومدي سلطانھ في بناء األحكام،

وتعتبر كذلك من الشواھد على رفع الحرج في الشریعة اإلسالمیة الذي ھو مقصد من مقاصدھا، ومفاد ھذه 
القاعدة على وجھ العموم: أن العادة تجعل َحَكماً إلثبات حكم شرعي. سواء كانت عادة عامة أو خاصة إذا 

  .44التصریح بخالفھا. ولم تخالف نصاً شرعیاً أو شرطاً ألحد المتعاقدین اطردت ولم یوجد
ما أفتى بھ اإلمام المازوني في مسألة بیع الفقھاء بھذه القاعدة وتحكیمھا  ومن الشواھد على استدالل

"لیس للزوجة بیع شوارھا من نقدھا إال بعد مدة،  :با على قول ابن عتاب عن ابن زربالمرأة شوارھا تعقی
  وھي أن تمضي مدة انتفاع الزوج بھا، قال: والسنة في ذلك قلیلة".    
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"والمعّول في ذلك في كل بلد على غالب عادة أھلھ، فإن كانت العادة  قال أبو زكریاء المازوني معقبا:
منھا إلى أن تلد فالعمل على ما تقّرر من العادة، وإن اختلف  أكثر عندكم بقاء شوار المرأة في بیتھا الّسنة أو

  .45ذلك بحسب البینات فراع عادة بینة تلك المرأة"
ویرى الباحث أن الفقیھ جعل العادة ھي التي تقّرر في ھذه النّازلة مدة المكث والبقاء، حتّى یمكن للزوجة بیع 

بقاعدة  وھذا مؤشر ظاھر في العمل وى وتأسیسھا،شوارھا، وھذا یدّل على مكانة العرف وأھمیتھ في الفت
   لدى فقھاء المنطقة في كونھا حجة شرعیة حیث ال نص.  العادة محكمة""

  46القاعدة ا: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
ھذه القاعدة من أھّم مسالك االجتھاد للوصول إلى مناسبات ومقاصد األحكام الّشرعیة، خاّصة  تعدّ 

  عند التّعارض أو التّداخل بین المصالح والمفاسد، فھذه القاعدة تضبط طریق التّرجیح بین المصالح والمفاسد. 
سدة فلیترك تلك وھي تعني أّن المكلّف إذا كان بصدد جلب مصلحة لكن تالزمھا أو اعترضھا مف

المفسدة المالزمة لھا، وھكذا كلّما اختلطت المصالح بالمفاسد، كان درء المفاسد  فيالمصلحة حتى ال یقع 
صالح بالمالتضحیة مقّدم على جلب المصالح، أْي أّن األَولویة للّسالمة من المفاسد والمحظورات، في مقابل 

  والمشروعات.
الفقھیة في الدرر المكنونة في جواب الحافظ أبي عبد  لمقاصدیة ـوقد ورد االستئناس بھذه القاعدةـ ا

هللا بن مرزوق وذلك في مسألة الجنب الذي لم یجد الماء إال في المسجد، فكان جوابھ: "یُغتفر للقدوم على 
المكروه لتحصیل الواجب، ألّن تجّنب المكروه من باب جلب المصالح، وفعل الواجب من ذلك، ومن درء 

فقولكم واضح أنّھ غیر قادر على  وقد علمَت أّن درء المفاسد مقّدم على جلب المصالح ولھ نظائر، المفاسد،
  .47االستعمال في المسجد فیھ ماترى"

  خاتمة: 
  من خالل ھذا البحث تبینت األمور اآلتیة:

على  متوقفة ـ إن القواعد الفقھیة لیست ولیدة مصدر واحد، وال ھي نتیجة استدالل معیّن محدود، وأن قوتھا
  مدى قوة مصدرھا.

ـ دراسة علم القواعد الفقھیة تساعد الفقیھ على فھم مناھج الفتوى وإدراك مقاصد الشریعة واالطّالع على 
  الفقھ اإلسالمي بأیسر الطرق.

ـ القاعدة الفقھیة تضبط األحكام المتعددة، وتساعد على التعلیل والترجیح، والتعرف على الروابط بین الفروع 
  لجزئیات المتفرقة تسھیال الستنباط األحكام الشرعیة مما یساھم في إثراء الفقھ اإلسالمي.وا

ـ من الضوابط المھمة في االستدالل واالستئناس بالقواعد الفقھیة وأھلیة المجتھد؛ ألّن عملیة االستدالل 
طّلب م من أدلّتھا، كما یتوإلحاق الفرع الفقھي بقاعدتھ یتطلب نوع من االجتھاد وُدربة في استنباط األحكا

  فقھا متقّدما للقواعد الفقھیة.
ـ االختالف والتنوع في القواعد الفقھیة یدّل على مرونة الّشریعة وقواعدھا الذي یسمح لھا بمواكبة 

  المستجّدات خاّصة في جانب الفتوى والقضاء.
عد الفقھیة بالنوازل عالقة تكامل؛ ـ النازلة ھي ما استدعى حكما شرعیا من الوقائع المستجدة، وعالقة القوا

  ألنّھا تعتبر قانونا ضابطا لفقھ النوازل.
ـ إدراك العالقة بین القواعد الفقھیة والنوازل یؤّدي إلى توسیع األصول االجتھادیة مما یسّھل ضْبط ومعالجة 

  الوقائع الحادثة.
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ك من ا بھا في مجال الفتوى والقضاء وذلـ من منھج فقھاء المالكیة توظیف القواعد الفقھیة استدالال واستئناس
  خالل الفتاوى الموجودة في الدرر المكنونة.

ـ تنوع أصول وأدلة المالكیة وعرض اآلراء المختلفة جعلت لمنھج الفتوى عند المالكیة میزة عند المخالف 
 واتّساعا لصدره. 

  التوصیات:
یرجى االعتناء بھ من طرف الباحثین  یعد كتاب الدرر أحد المصادر في النوازل عند المالكیة، لذا

  كتخصیصھ بدراسات معمقة كـاآلتي:
  ـ االستدالل بالقواعد المقاصدیة في الفتاوى المازونیة. 

  االستدالل باألصول االجتھادیة في الفتاوى المازونیة. ـ
   .ـ خصائص الفتوى عند المالكیة من خالل الدرر المكنونة
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  المستحدثة في ضوء المتغیرات المعاصرة األسریةخصوصیة الجرائم 
  

The Peculiarity Of New Family Crimes In The Light Of 
Contemporary Changes 
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   :الملخص
كھا في بقسط وافر في تفكی اإلجراموتبعا لذلك ساھم  ،عدة متغیرات اجتماعیة واقتصادیة وصناعیة األسرةتشھد 

ت وما تواجھھ من تحدیا ،التجارة بكل من البشر وأعضاء البشر، تلف اآلفات منھا جریمة المخدراتظل استقطاب مخ
  اإلجھاض.  ،العنوسة ،فك الرابطة الزوجیة ،منھا العولمة

قانوني  و فيأتوفره الدولة من حمایة قانونیة لألسرة من مختلف الجرائم سواء في الدستور الجزائري  بالرغم ما
إال أنھا عرفت عدة متغیرات خاصة مع االنتقال النوعي من  ،ةوقانون العقوبات وبعض القوانین ذات الصل األسرة

  المعاصرة فیما یعرف "بالجرائم المستحدثة". األسریةالتقلیدیة إلى الجرائم  األسریةمفھوم الجرائم 
ي. فإذا كانت اإلجراممن تغیرات معاصرة في جانبھا  األسرةمن ھذا المنطلق تبرز أھمیة البحث فیما تشھده 

تقلیدیة أثرت علیھا المتغیرات الحالیة فإلى أي مدى یمكنھا المساس  أسریةالمستحدثة مجرد جرائم  األسریةالجرائم 
المستحدث لھ خصوصیة ناشئة عن مسایرة  األسري اإلجرامبالنظام األسري؟ وتم الوصول إلى نتیجة مفادھا أن 

  لوقت.ومواجھة تداعیاتھ ھي مھمة صعبة ومتشعبة في نفس ا ،مستجدات العصر
  .المتغیرات المعاصرة ؛الجرائم التقلیدیة ؛الجرائم المستحدثة ؛األسرةكلمات المفتاحیة: ال

Abstract:  
The family is witnessing several social, economic, and industrial variables, and accordingly 

criminals have contributed a great deal in dismantling it in light of the polarization of various 
pests, including drug crime, trade in both human beings and human organs, and the challenges 
that it faces, including globalization, the dissolution of marital bonds, spinsterhood, and 
abortion. 

Although the state provides legal protection for the family from various crimes, whether in 
the Algerian constitution or in the family laws, the penal code and some related laws، it has 
known several variables, especially with the qualitative shift from the concept of traditional 
family crimes to contemporary family crimes in what is known as "emerging crimes".  

From this standpoint، the importance of researching the contemporary changes in the family 
on its criminal side is highlighted. If the emerging family crimes are just traditional family 
crimes influenced by the current changes, then to what extent can they affect the family system? 
A conclusion was reached to the effect that the newly created family crime has a specificity 
arising from keeping pace with the developments of the times, and facing its repercussions is a 
difficult and complex task at the same time. 
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Key words: family; new crimes; traditional crime; contemporary variables. 
  مقّدمة: 

في اآلونة األخیرة بعدة متغیرات  ،ككل المجتمع العربيو المجتمع الجزائري في النظام األسريیمر 
التقنیة وتطورھا  خاصة مع ظھور ،المستحدث اإلجرامنتیجة ظاھرة  ،اجتماعیة واقتصادیة وصناعیة

 ،التجارة بأعضاء البشر ،االختطاف ،جریمة المخدرات منھا األسرة،تماسك رائم وآثارھا على ودعمھا للج
  اإلجھاض. مما یستلزم ضرورة مواكبة التشریع لتطوراتھا.  ،التطرف الدیني

إذ  ،الجریمة المستحدثة في ظلھا ال یكون المجرم مضطرا للتنقل الرتكاب الجرم األسري المعتاد
وھو ما  ،تقني منھیمكنھ القیام بذلك وھو في منزلھ أو في مكتبھ باالعتماد على مفرزات التطور خاصة ال

كك في انحراف سلوك الفرد مما یؤدي لتف األسرةكما یتجلى تأثیرھا على  ،یعني تجاوز بعدي المكان والزمان
راعیھا األول ویصبح األبناء دون رقابة مما یساعد  األسرةفمثال إذا كان األب مدمنا تفقد  األسریة،الروابط 

 ،السرقة ،االنتحار ،وظھور االكتئاب ،كالطالق سریةاألفضال على تفاقم المشكالت  ،على االنحراف
  القتل وغیرھا. وبالتالي إھدار طاقات األفراد. ،االنحالل الخلقي ،التطرف الدیني

 ینتاب فیھ الفرد الخوف على حیاتھ ومالھ وبنیھ ومركزه ،إن البلد الذي تتنامى فیھ الجرائم المستحدثة
فرد كائن فیجعل من ال ،والثقة المفترض أن تكون متبادلة بین األفراد األسریةمما یمزق الروابط  ،االعتباري

مما یقطع أواصر الصلة من تعاون وتعاضد وتضحیة  ،أناني یركز حیاتھ حول ذاتھ غیر مكترث باآلخرین
مفرزات التطور التقني والمعلوماتي والعولمة ونشاط  ،ذاتیة. ومن بین العوامل التي مھدت الطریق لذلك

حیث انتقلت الجریمة للحدود الوطنیة مثلھا مثل انتقال األموال والسلع وآثارھا  ،المتعددة الجنسیات الشركات
مما یستلزم الوقایة من ھذه الجرائم قبل استفحالھا على ضوء القاعدة الذھبیة"  ،على تماسك النظام األسري
  الوقایة خیر من العالج".   

تقلیدیة أثرت علیھا المتغیرات  أسریةالمستحدثة مجرد جرائم  األسریةفإذا كانت الجرائم  ،وبناء علیھ  
 اماإلجرالحالیة فإلى أي مدى یمكنھا المساس بالنظام األسري؟ ویھدف البحث للتعرف على خصوصیة 

  الناشئة عن مسایرة مستجدات العصر وسبل المواجھة. األسري
  لموضوعنا ھذا على ضوء الخطة التالیة:على ضوء ھذه اإلشكالیة نتبع المنھج الوصفي التحلیلي 

  مفھوم الجریمة المستحدثة الماسة بتماسك النظام األسري -أوال
  .أھم أنواعھا وتمییزھا عن الجرائم التقلیدیة ،المقصود بالجریمة المستحدثة -1
  .األسرةأسباب ظھور الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك  -2

  تحدثة الماسة بتماسك النظام األسري طرق الوقایة من الجریمة المس -ثانیا
  المؤسسة الدینیة و المؤسسة التعلیمیة والثقافیة. األسرة،دور  -1
  دور المؤسسة اإلعالمیة والجھاز القضائي. -2
  وسنفصل ذلك فیما یلي:  

  مفھوم الجریمة المستحدثة الماسة بتماسك النظام األسري:  -أوال
ارتباط بالجانب الجزائي أو المدني، فإنھ على مستوى الدعوى المدنیة  1نشیر ابتداء أنھ إذا كان لألسرة

الناتجة عن جریمة ما، یترتب عنھا تعویض الضرر (دعوى مدنیة تبعیة ناتجة عن جنحة اختطاف األطفال 
القصر مثال) وامتداد تمثیل النیابة العامة للمساھمة في قضایا األسرة سواء طرف أصلي أو منضم حمایة 

مكرر من قانون األسرة المذكور أدناه، التي بینت  3ع ولألطراف في مركز الضعف، بحسب المادة للمجتم
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أن النیابة العامة أصبحت في قضایا األسرة طرفا أصلیا رئیسیا في الدعوى، تتقاضى تلقائیا مدعیة أو مدعى 
  .2علیھ للدفاع عن مصلحة المجتمع وحمایة النظام العام

مكرر إلى إحداث ارتباك على مستوى القضاء فیما  3العملي أدى تطبیق المادة على مستوى الواقع 
یتعلق بتجسید ھذا الدور وھذا ألن النیابة العامة والقضاة والمحامون لم یتمكنوا من تطبیق ھذه المادة في ظل 

جد األسرة. لذلك نقانون اإلجراءات المدنیة وبعده قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، في الغالب من قضایا 
شراح قانون األسرة قد اختلفوا في فھم ھذه المادة وفسروھا عدة تفسیرات (فمنھم من تبناھا كما ھي وتطبیقھا 
في ضوء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ومنھم من دعا للتوقف والتحفظ بشأنھا لغایة صدور تفسیر 

النیابة العامة فتصبح طرفا منضما وجوبا انسجاما قضائي أو تشریعي، ومنھم من أكد ضرورة تعدیل دور 
مع النص والتطبیق واإلبقاء علیھا كطرف أصلي یخالف المنطق القانوني). إن مقصد التشریع الجزائري 

  .3مكرر ھو تعزیز حمایة األسرة 3من تشریع المادة 
ختصاص النیابة غیر أنھ من زاویة أخرى لألسرة ارتباط بالدعوى الجزائیة (الجانب الجزائي) وا

العامة األصیل في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة بحسب المادة األولى من قانون اإلجراءات الجزائیة 
أو من حیث ضرورة استیعاب الجرائم المستحدثة وإحداث أقطاب جزائیة متخصصة في المنظومة القضائیة 

وجھة نظرنا مسایرة مستجد ما یعتري  الجزائریة (توسیع االختصاص). فكیف لھذه األنظمة القانونیة من
النظام األسري من جرائم خاصة مع ظھور الجریمة المستحدثة؟ فما المقصود بھذه الظاھرة، أھم أنواعھا 

  .4وتمییزھا عن الجرائم التقلیدیة؟
  المقصود بالجریمة المستحدثة، أھم أنواعھا وتمییزھا عن الجرائم التقلیدیة: -1

یمكن تعریف الجریمة، بمفھومھا العام، بأنھا سلوك الفرد، عمال  مستحدثة:المقصود بالجریمة ال -أ
كان أو امتناعا، یواجھھ المجتمع بتطبیق عقوبة جزائیة وذلك بسبب االضطراب الذي یحدثھ في النظام 

  .5االجتماعي
ویعبر عن الجریمة المستحدثة أیضا بالجریمة المستجدة، ھي ظواھر إجرامیة أفرزتھا تیارات 

حرافیھ، نتیجة تغیر أنماط الحیاة ووسائل العیش والرفاه، وھي تتصف بدھاء ومكر فاعلیھا وتمویھھم، كما ان
. وھي تختلف عن باقي الجرائم األخرى والمعبر 6تتمیز بدقة التنفیذ وخطورتھ على المواطنین واألمن العام

بعید. وعبارة "جرائم مستحدثة" ھي  عنھا بالجرائم التقلیدیة والتي برزت على الساحة اإلجرامیة منذ أمد
أنماط مختلفة من الجرائم لم یألفھا المجتمع السابق من حیث التخطیط لھا، أسلوب ارتكابھا ونوع الجناة فیھا 

  مع االستعانة بمعطیات العلم الحدیث (تطور التقنیة) مثل جرائم المخدرات.
لجریمة ومعاقبة المجرمین الجریمة وفي ھذا الصدد عرف المؤتمر العاشر لألمم المتحدة لمنع ا

المعلوماتیة بأنھا: "كل جریمة یمكن ارتكابھا بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبیة". وقد تكون ھذه 
الجریمة عن طریق دعامة معلوماتیة تسھل الجرم (التزویر، اختالس األموال، النصب واالحتیال، حیازة 

ذه الدعامة للجرم (سرقة المعلومات، الدخول غیر المشروع وإخفاء مواد غیر مشروعة...الخ) أو تھدف ھ
  .7لمعطیات أو لنظام ألغراض إجرامیة)

كثیرا من الباحثین في علم الجریمة أفردوا الجریمة المنظمة كنمط من ھذه األنماط، غیر أن ھناك من 
ت ولوجي أصبحیخالف ھذا الرأي، حیث أن ھناك بعض أنماط الجریمة المستحدثة، وبفضل التطور التكن

  تأخذ صفة التنظیم والتقاسم باألدوار. والعتبار الجریمة مستحدثة ھناك عدة معاییر:
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  المعیار االجتماعي، فتعد الجریمة مستحدثة إذا كانت جدیدة على النظام االجتماعي السائد. -
ص المجتمع مع انعدام النالمعیار القانوني، السلوك الجدید الذي یمثل خرقا لألعراف والقیم السائدة في  -

ال جریمة وال عقوبة أو تدابیر أمن بغیر  8التشریعي الذي یجرمھ ویعاقب علیھ، فحسب القانون الجزائري
  قانون (الركن الشرعي للجریمة).

المعیار اإلجرائي، إذا تم استخدام أسالیب وأدوات جدیدة في ارتكابھا أو في إخفائھا أو التھرب من المالحقة  -
   یة لھا.القضائ

یتسم ببعض السمات أھمھا: التخصص النوعي، الذكاء  -مقارنة بالمجرم التقلیدي -والمجرم الحدیث   
  .9واالحتراف، عدم استعمال العنف

  أھم أنواع الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك األسرة:  -ب
رب والجرح، جرائم إلى جانب الجرائم األسریة التقلیدیة (جرائم االعتداء على الحیاة، جرائم الض

االعتداء على أموال األقارب واألزواج، جرائم إھمال األسرة) ھناك عدة أنواع مستحدثة یستحیل حصرھا 
منصوص علیھا قانونا تحت عنوان "فیما یتعلق باالتجار باألعضاء أو ما تعلق بالجنایات والجنح ضد األسرة 

صة مع ما یفرزه التطور التقني والمعلوماتي من ، خا11، أو ما تعلق بقانون المخدرات10واآلداب العامة"
أسالیب تساعد على ظھورھا، ونذكر أھمھا جرائم االتجار بالمخدرات وجرائم االتجار بالنساء واألطفال 

  واألعضاء البشریة كمایلي:
المجتمع الدولي  : تعد ھذه الجرائم من أمھات المشاكل االجتماعیة التي یواجھھاجرائم االتجار بالمخدرات -

ومن ضمنھ المجتمع العربي والمجتمع الجزائري باألخص، وھي أخطر األنشطة اإلجرامیة، وھناك صلة 
مباشرة بین إدمان المخدرات واإلجرام، حیث تتجلى في زیادة عدد الجرائم بسبب عملیة تعاطي المخدرات 

  وكذلك االتجار فیھا.
قوم بھا عصابات واسعة (إمبراطوریات المخدرات) والحقیقة أنھا أصبحت تجارة دولیة رائجة ت

تمكنت من التغلغل في العدید من قطاعات المجتمع وفي تكوین بعض األحزاب السیاسیة، وال تعود مسؤولیة 
انتشار المخدرات إلى األسرة أو الشارع أو النادي أو المجتمع ككل، وإنما یعزى انتشارھا إلى وسائل 

المكافحة أمرا في غایة الصعوبة، ما لم تكن األجھزة األمنیة على قدر كاف من  االتصال الحدیثة، مما یجعل
المتعلق  12/2004/ 25المؤرخ في  04/18. وقد جاء القانون الجزائري رقم 12التدریب والتأھیل للمواجھة

فراغ لبالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع االستعمال واالتجار غیر المشروعین بھا، لتدارك ا
الموجود في قانون الصحة (المذكور أدناه) وتكییف التشریع الوطني مع االلتزامات المترتبة عن االتفاقیات 

  .13الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر
تضمن القانون في مواجھة اإلجرام المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة تدابیر وقائیة وعالجیة 

العالجیة، نص القانون على ثالثة أنواع (عدم المتابعة القضائیة، األمر بالعالج وعقوبات، التدابیر الوقائیة و
  .14المزیل للتسمم، اإلعفاء من العقوبة)

تدخل المشرع الجزائري مؤخرا، حیث انحلت اللجنة الوطنیة للمخدرات وحل محلھا دیوان وطني 
ة، "یتكفل بالتعاون مع القطاعات المعنی یھدف إلى تحقیق نفس الغایة، یوجد ھذا الدیوان لدى رئاسة الحكومة

بإعداد السیاسة الوطنیة واقتراحھا، لمكافحة المخدرات وإدمانھا في مجال الوقایة والعالج وإعادة اإلدماج 
والقمع والسھر على تطبیقھا، وحتى تساھم بصفة فعالة في محاربة األنشطة المتعلقة بالمخدرات، انضمت 

  .15ولیة أبرمت في ھذا المجالالجزائر إلى عدة اتفاقیات د
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الجزاء المترتب، الذي تقمع بھ مخالفة األحكام المتعلقة بإنتاج  16ولقد بین القانون المتعلق بالصحة
من ھذا القانون تنص في ھذا الشأن على عقوبة الحبس من  241وصنع المواد السامة والمخدرات. فالمادة 

دج إذا كانت المواد السامة غیر مخدرة. أما بالنسبة  10.000إلى  2000شھرین إلى سنتین و/أو بغرامة من 
ھي الحبس من سنتین إلى عشر سنوات و/أو غرامة تتراوح بین  242ات فالعقوبة حسب المادة للمخدر
  دج. 10.000إلى  5000

دج  10.000إلى  5000بالحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة من  243وتعاقب المادة 
ولون وردونھا أو یتاألشخاص الذین یصنعون بصفة غیر شرعیة مخدرات أو یحضرونھا أو یحولونھا أو یست

عبورھا أو یصدرونھا أو یستودعونھا أو یقومون بالسمسرة فیھا أو یبیعونھا أو ینقلونھا أو یعرضونھا 
 للتجارة بأي شكل كان. وتطبق نفس العقوبة على محاولة ارتكاب ھذه األفعال أو على االشتراك في ارتكابھا

   منھ). 244(المادة 
الحرمان من الحقوق المدنیة والمنع من ممارسة المھنة  :تمثل فيویمكن الحكم بعقوبات تكمیلیة ت

ویحكم وجوبا بمنع اإلقامة وبسحب جواز السفر ورخصة السیاقة ومصادرة المواد المحجوزة وكذا األثاث 
  والمنشآت واألواني والوسائل األخرى التي استعملت في صنع المواد.

من قانون حمایة المستھلك التي تضاعف العقوبة  28/3وفیما یتعلق بالمواد السامة، نجد نص المادة 
من نفس القانون. وتتمثل في  16التي نصت علیھا الفقرة الثانیة منھ في حالة مخالفة الحكم الوارد في المادة 

  دج. 1000دج إلى  100) أیام إلى شھرین و/أو بغرامة من 10الحبس من عشرة(
فة األحكام المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في صنع من نفس القانون مخال 261كما تعاقب المادة 

دج  10.000دج إلى  500) و/أو بغرامة من 1) إلى سنة(2( المشروبات الكحولیة بالحبس من شھرین
ویضاعف الحد األدنى والحد األقصى من ھذه العقوبة في حالة العود. كما یمكن أیضا الحكم بغلق المؤسسة 

) على 1( عتاد باإلضافة إلى إمكان الحكم بالحرمان من الحقوق المدنیة من سنةنھائیا ومصادرة السلع وال
  ) سنوات على األكثر.5( األقل إلى خمس

: عملیات التغریر واإلغراء التي یمتھنھا مجرمو جرائم االتجار بالنساء واألطفال واألعضاء البشریة -
من خالل الوعود بحیاة أفضل، خاصة ممن االتجار بالنساء واألطفال في عالم تجارة الجنس الدولیة، 

یكافحون من أجل البقاء على قید الحیاة في مجتمع یعاني الفقر وقلة فرص العمل وضعف الدخل االقتصادي 
  خاصة في الدول النامیة.

وتعد ھذه التجارة من أكثر األنواع غیر المشروعة نموا، فتشیر اإلحصائیات الدولیة بأن ھناك 
ھذه التجارة كل سنة في العالم، ینتج عنھا أرباح طائلة لمؤسسات إجرامیة تصل إلى یتعرضون ل 4000000

بالیین دوالر أمریكي سنویا، باإلضافة إلى الحمل غیر المشروع وانتشار األمراض الجنسیة  07حوالي 
بقضیة  قالمعدیة وخصوصا مرض اإلیدز. ولھذه التجارة بعدان: األول، یتعلق بحقوق اإلنسان، والثاني، یتعل

  التنمیة.
أما جرائم االتجار بأعضاء البشر فبرزت بسبب الحاجة والفقر، الذي كثیرا ما یدفع البعض للتفكیر 
في بیع أعضائھم، استجابة لإلغراءات المالیة، فكل ھذا بفضل الطفرة العلمیة الھائلة التي سجلتھا مھنة الطب 

م اإلنسان، حیث انتھز رواد الجریمة وخبراؤھا الجراحي التي نجحت في زراعة األعضاء البشریة في جس
  .17ھذا كلھ وفاجئوا العالم بجرائم مستحدثة تسایر مستجدات العصر
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مكرر منھ)، نجده یعاقب على بیع  319وبالرجوع إلى تعدیل قانون العقوبات الجزائري (المادة 
 500.000غرامة من سنة وب 15سنوات إلى  05سنة) بالحبس من  18وشراء األطفال القصر (دون سن 

دج، وإذا ارتكبت ھذا الفعل جماعة إجرامیة منظمة أو عابرة للحدود الوطنیة، فالعقوبة 1500.000إلى 
  .18دج 2.000.000إلى  1.000.000سنة وبغرامة من  20سنوات إلى  10بالسجن من 

  التمییز بین الجرائم المستحدثة والجرائم التقلیدیة:  -ج
تلف من حیث الشكل والمضمون والھدف عن الجرائم التقلیدیة، فجریمة إن الجرائم المستحدثة تخ

السرقة على سبیل المثال لم تعد بحاجة إلى أن یذھب السارق للبنك لسرقة محتویاتھ، وإنما یكفیھ الدخول إلى 
حسابات المودعین والتعدیل علیھا وتجمیع مبلغ ووضعھ في حساب ما. فضال على أن الجرائم التقلیدیة 

دة بنصوص قانونیة (الركن الشرعي للجریمة "ال جریمة وال عقوبة إال بنص")، أما الجرائم المستحدثة محد
فھي جرائم غیر مشمولة إلى حد ما بنص قانوني وھي الجرائم الناشئة عن التغیرات في البنى االجتماعیة 

  واالقتصادیة، مما یعقد المسألة أكثر. 
   الماسة بتماسك األسرة:أسباب ظھور الجرائم المستحدثة  -2

لعولمة ل -باإلضافة إلى البعد االجتماعي، الثقافي... الخ - البعد االقتصاديیالحظ أن أھم سبب، ھو 
یر قانونیة بصفة غانسیاب السلع والخدمات  وفي جانبھا السلبي یرتكز على مبدأ حریة التجارة الدولیةالذي 

رصا كما تقدم ف رة على الھیكل العام لالقتصاد التحتي، إذالسیط ، وبالتاليلمجموعة خاصة من المستھلكین
وأثرھا  19اآلفات مختلف واستقطاب ،وحالة الالأمن التي تنشأ عنھا على االقتصادیات الناشئة مخاطرتقدم 

  .باألخص على تماسك النظام األسري
ومن نتاج التطور االقتصادي واالجتماعي الذي حصل في المجتمعات العربیة والمجتمع الجزائري 
ككل خالل الفترة األخیرة أن وجد أفراد األسرة أنفسھم في مجتمع جدید، قوامھ المصالح المادیة 

رجت رف خواالستھالكیة، ولكون أبرز سمات التطور السرعة والتغیر، فقد برزت أنماط من السلوك المنح
بالفرد عن اإلطار التقلیدي للجریمة إلى إطار الجرائم المستحدثة غذتھ ظاھرة البطالة والبحث عن سبل 

  الربح السریع وعدم االكتراث بالقوانین واألنظمة في ھذا المجال...الخ. 
وخلص بعض الباحثین إلى وجود عالقة ارتباطیھ قویة بین اإلدمان وإقدام من یصاب بھ على 

مة، بسبب الرغبة في زیادة موارده المالیة لیغطي نفقات اإلدمان، ھذا باإلضافة إلى ما یؤدي إلیھ الجری
اإلدمان من تأثیر مباشر على القدرات العقلیة للشخص مما یفقده القدرة على التحكم في سلوكیاتھ وقد یؤدي 

، حیث والروابط بین أفراد المجتمع وتترك الجرائم االقتصادیة تأثیرا كبیرا على القیم20إلى ارتكاب الجرائم.
تسیطر ظاھرة األنانیة والتفكك األسري، تحدي القوانین وروح التمرد واالستھانة بالسلطة الشرعیة وعدم 

  .21الرغبة في التمسك باألنظمة والقوانین المعمول بھا
بكین سنة ، ومؤتمر 1985وال ننسى ھنا أفكار العولمة الوافدة، وخاصة بعد مقررات نیروبي عام 

، المتعلقة بحقوق المرأة بزعامة الوالیات المتحدة 05/06/2000، وكذا مؤتمر نیویورك المنعقد في 1995
األمریكیة، والتي دعت في توصیاتھا إلى ضرورة المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة، وإزالة كافة التمییز 

مطیة" التي تقوم على تعاطي الجنس بغیر قیود، ضد المرأة مھما كانت مبرراتھ، والدعوة إلى األسرة "الالن
وانھیار السلطة األبویة، على أسس من اإلباحیة والجنس واللذة ال غیر، وتقلیل اإلنجاب بالتوفیر المجاني 

وال تتماشى دائما مع مبادئ وقیم دیننا  تتالءم. وإن كانت ھذه النصوص الدولیة ال 22لوسائل منع الحمل
توقیع غالبا ما تتحفظ عند ال -من بینھا الجزائر -ارتنا، لذا نجد أن الدول اإلسالمیة الحنیف ومجتمعاتنا وحض
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ة أم ، سواء داخل األسراإلسالمعلى االتفاقات الدولیة، والحقیقة أن الحقوق األساسیة لإلنسان التي وضعھا 
ھ، فھذه الجرائم وعلی 23خارجھا، ھي التي یستوجب االھتمام بھا لما تحملھ من استقرار وثبات لألسرة،

تضع على عاتق مؤسسات الدولة سبل مواجھتھا والعمل على وقایة الجمھور من خطورتھا. فماھي الطرق 
  الناجعة للوقایة من ھذه الجرائم؟ ومن ھي ھذه المؤسسات؟ 

  طرق الوقایة من الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك النظام األسري:  -ثانیا
من األذى والحمایة منھ، ونمیز بین المفھومین التقلیدي والحدیث: المفھوم یقصد بالوقایة لغة، الصیانة 

التقلیدي للوقایة من الجریمة، یعني منع حدوثھا قبل وقوعھا عن طریق التصدي لألسباب الجوھریة المسئولة 
عن تكوین السلوك اإلجرامي، وھذا ینصرف أیضا إلى منع ظھور أو نشوء الشخصیة اإلجرامیة، كخطوة 

اسیة لمنع قیام األسباب والعوامل التي تقود الشخص الرتكاب الفعل اإلجرامي. ویرى بعض العلماء أن أس
مفھوم الوقایة من الجریمة یتناول النشاطات التالیة: (تطویق النشاط اإلجرامي قبل اتساعھ أو تطوره، تطویع 

میة في مراحلھا األولیة، تقلیص بعض البواعث اإلجرامیة في مراحلھا األولیة، استئصال البواعث اإلجرا
الفرص والمواقف التي تغري الفرد بارتكاب الفعل اإلجرامي أو تسھم في تكوین السلوك اإلجرامي). أما 
المفھوم الحدیث للوقایة من الجریمة المستحدثة، یتضمن العناصر األساسیة التالیة: (مفھوم الوقایة " یتسع 

أفراد المجتمع ووقایة األسرة ومعالجة ضعف القیم األخالقیة والدینیة لیشمل وقایة المنشآت والشباب وكافة 
واضطراب الشخصیة والسلوك"، مشكلة الجریمة في التشریع)، فلم تعد وظیفة القانون التجریم وتقنین 
العقوبات، ویقتضي أن تكون للقانون وظیفة وقائیة وعالجیة لمنع الجریمة. فمواكبة التشریعات الجنائیة 

بیة واإلجرائیة) لحركة المجتمع في ظل تنامي الجرائم المستحدثة، كثیرا ما تكون تلك التشریعات سبیال (العقا
لزیادة معدالت اإلجرام وتشجیع الظواھر اإلجرامیة بدال من أن تكون سبیال إلى تحقیق المجتمع وإحاطتھ 

رأت عصر ومع التحوالت التي طبأسباب الوقایة ویرجع ھذا إلى عدم تكییف ھذه التشریعات مع مقتضیات ال
على الحیاة االجتماعیة، األمر الذي یوجب أن تكون التشریعات قائمة على التوازن والتناسق بین التدابیر 

  .24الزجریة والتدابیر الوقائیة"
  التالیة: الوقائیة الحلولبعض نقترح عملیا  ھذه الجرائم المستحدثة وفي سبیل مواجھة

  الدینیة والمؤسسة التعلیمیة والثقافیة: دور األسرة، المؤسسة  -1
: جھود األسرة تأتي في مقدمة أسالیب الوقایة من الجریمة، ویتجلى ذلك من دور األسرة نفسھا -أ 

خالل التنشئة الصالحة والبناء اإلنساني السلیم وترسیخ المفاھیم الصحیحة لدى األبناء وتربیتھم على قواعد 
  والقوانین، وغرس روح المواطنة. السلوك القویم، واحترام النظم

: "ما من مولود إال ویولد على الفطرة، ولقد أكدت السنة النبویة على ھذا الدور من خالل قول النبي 
  فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ" رواه البخاري.

برامج وبالتالي لألسرة دور ھام وخطیر، وعلى الدول أن تضع في خططھا التنمویة واالجتماعیة 
  للرعایة األسریة، ودعمھا ومعاونتھا في حل إشكاالتھا.

أحكام  احتوتدور المؤسسة الدینیة في الوقایة من الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك النظام األسري:  -ب
الشریعة اإلسالمیة السبق في ھذا المجال لما تدعو إلیھ من أخالق وقیم سامیة، ومن ثم للمؤسسات الدینیة 

م في نشر الوعي بین المواطنین ومنھا مكافحة الجریمة بصورھا المستحدثة وتبصیرھم بمخاطرھا دور مھ
  على األسرة كالمخدرات مثال. -الخطب في المساجد بالخصوص -وأضرارھا
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ولقد جاءت الشریعة لتحقیق مصالح العباد ومكافحة للجریمة واالنحراف وتمنعھا قبل وقوعھا، وفي 
رات (المقاصد) الخمس واجبة الحفظ وھي حفظ الدین، النفس، العقل، العرض، ھذا الصدد بینت الضرو

  المال. 
دور المؤسسة التعلیمیة والثقافیة في الوقایة من الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك النظام  -ج

م فل من خالل العلم والثقافة وبناء اإلنسان النموذج "دور المدارس، المعاھد والجامعات"، ولذلكاألسري: 
یل ھم الطالب تحص -تعد وظیفتھا قاصرة على التحصیل الدراسي المعرفي أو االھتمام بالجانب العقلي

، بل اتسعت لتشمل السلوك بالتصحیح والتعدیل، ومن خالل البرامج والمحاضرات والملتقیات. -الشھادة فقط
المستمرة، تزوید المناھج بلمسات وال یمكن نجاح ھذه الوظیفة إال باإلخالص في العمل والقدوة والمراقبة 

  الدین اإلسالمي، والتركیز على الحكمة أكثر من المعرفة.
وتستطیع المؤسسة الثقافیة من خالل وسائلھا المختلفة (كتب، مجالت، نشرات، دوریات، روایات، 

ا في ھذ إنتاج مسرحي) التعریف بالجرائم الحدیثة وإجراءات الوقایة منھا ویمكن مساھمة وزارة الثقافة
  األمر.

دور المؤسسة اإلعالمیة والجھاز القضائي في الوقایة من الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك النظام  -2
  األسري:
تؤثر وسائل اإلعالم المختلفة بما تنشره وما تقدمھ من معلومات وحقائق دور المؤسسة اإلعالمیة:  -أ

یة باعتبارھا ناقلة ألنواع مختلفة من الثقافة، فھي تنشر وأخبار ووقائع وأفكار وأراء على التنشئة االجتماع
المعلومات المتنوعة عن كافة المجاالت التي تتناسب ومختلف األعمار، كما أنھا تشبع الحاجات النفسیة مثل 

  25الحاجة إلى المعلومات والتسلیة والترفیھ واألخبار والمعارف ودعم االتجاھات النفسیة وتعزیز القیم،.
حیان تقدم وسائل اإلعالم أمثلة حیة وواقعیة عن بعض جرائم األسرة حدثت في بعض األسر بعض األ  

وفككتھا وذلك بتصویر الحالة المزریة التي وصلت إلیھا ھذه األسرة، مما یساھم في أخذ العبرة منھا، ویزرع 
  ي تھدد كینونتھا.الخوف في األسر األخرى مما یدفعھا لحل مشاكلھا تجنبا لحدوث مثل ھذه الجرائم الت

ففي مجال مكافحة اإلجرام األسري على وجھ الخصوص تساھم وسائل اإلعالم واالتصال على اختالفھا 
من مكتوبة (سواء مكتوبة أو مقروءة في مقدمتھا الجرائد والمجالت والمطویات...الخ) وسمعیة بصریة 

خطیط الثورة التكنولوجیة الرقمیة) في ت(یمثل بدرجة كبیرة اإلذاعة والتلفزیون) وحتى الكترونیة (حوصلة 
حمالت إعالمیة موجھة لألسرة بغرض توعیة أفرادھا وتحسیسھم بأخطار جرائم األسرة. ومن أھم الحمالت 

 اختطاف األطفالاإلعالمیة اإللكترونیة في مجال مكافحة الجرائم المھددة لألسرة في الجزائر نجد جریمة 
ائریین خاصة على شبكات التواصل االجتماعي وفي مقدمتھا التي القت صدى كبیر من جانب الجز

   .26الفایسبوك من خالل التندید بھذه الجریمة والمناداة بضرورة تسلیط أقصى العقوبات على مرتكبیھا
ویمكن للباحث ذكر ظاھرة غریبة على مجتمعنا والمتمثلة في اختطاف األطفال أثناء الذھاب أو اإلیاب من   

المدرسة، مما أدى باألولیاء مرافقة أبنائھم وھو ما یزید من األعباء األسریة فضال عن الرعایة وتأمین 
  المعیشة. 

ا یتعین توفیر الضمانات لھ لممارستھ على حق دستوري، ولذ ھو في اإلعالم شخاصحق األفي الحقیقة أن 
الحقة األخبار وتغطیة األحداث الوطنیة والدولیة لیؤدي دورا سامیا ممجرد سرد الوقائع وال  أحسن وجھ،

  ورائدا في معركة البناء والتنمیة الشاملة وتحقیق التعبئة وتعمیق الوعي.
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لوصول إلى مصادر الخبر وفي حق رجل اإلعالم في ا حق األشخاص في اإلعالمویتفرع عن   
الحق غیر مطلق، مقید أساسا ھذا إال أن  .الحصول علیھ منھا حتى یكون في مقدوره االضطالع بدوره

عدم واآلداب، عدم المساس بالنظام العام و احترام كرامة اإلنسان وعرضھ وشرفھ( باالعتبارات التالیة
 اعالم دورلإل إنوالذي ال یختلف فیھ اثنان ھو ) ع الوطنيالمساس بالسیادة الداخلیة والخارجیة للبالد والدفا

  .27وخطیر في نفس الوقت اھام
وإذا كان مما یتنافى مع حریة الصحافة واإلعالم، "أن تكون ھذه الوسائل بوقا للنظام یسبح بحمده 

مما یخدم  یسویلھج بذكره ساترا لعیوبھ" كما ھو الحال في األنظمة الدیكتاتوریة والشیوعیة سابقا، فإنھ ل
حریة الصحافة واإلعالم ومصلحة الوطن واألمانة العلمیة كذلك، أن تترك ھذه الوسائل فریسة لسیطرة 

مبادئ بلد  قضیة غیر عادلة وغیر معقولة أو -جھات معینة تسخرھا من أجل الدعایة لقضیة معینة
  . 28الخأجنبي...

یان على طریقة حل المنازعات المطروحة ویالحظ في األخیر أن الرأي العام یؤثر في كثیر من األح
أمام القضاء، فتحل المحاكمة مثال بواسطة الصحف، محل المحاكمة بواسطة الجھات القضائیة المتخصصة. 
ویظھر تأثیر الرأي العام عادة في الجرائم البشعة، حیث تولد في الرجل العادي شعورا بالرغبة في االنتقام 

ا یمكن أن یؤدي بالقاضي إلى الحكم في القضیة دون التمعن في وقائعھا من المتھم على وجھ السرعة، وھذ
  . 29مجاراة للرأي العام وقد صدق قاسم أمین حین قال:" أعرف قضاة حكموا بالظلم كي یشتھروا بالعدل"

الضامن الفعلي والوحید لتكریس القیم السائدة في المجتمع قضاء ھو الدور الجھاز القضائي:  -ب
  .الحارس الرئیسي على ضمان أمن المجتمع واستقراره وللحقوق والحریات، وبالتالي فھوالحامي 

 66/156الجرائم داخل األسرة أصبحت من الجرائم التي تثقل كاھل القضاء، وبالرجوع إلى القانون رقم   
ري خص نجد أن المشرع الجزائ 15/19المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم إلى غایة القانون رقم 

تستمد تخضع المتابعة في ھذه الجرائم إلى إجراءات خاصة الجرائم األسریة بنصوص خاصة، كما 
خصوصیتھا من طبیعة العالقة التي تربط أفراد األسرة، حیث راعى فیھا الروابط األسریة لیكفل حمایة 

نعا ، وقد تكون مافعالة لألسرة، فالروابط األسریة قد تكون ظرف مشدد للعقوبة، وقد تكون ظرف مخفف
  .30للعقاب، كما قد تكون سببا لتقیید المتابعة الجزائیة

غیر أن تطور الجریمة یقتضي معھ تطور أسالیب التوقي منھا، یمكن ذكر نموذجین في ھذا اإلطار، 
  في الجزائر: ھما عملیة التسرب ومدى تنفیذ حكم اإلعدام في جرائم االختطاف

استحدث التشریع الجزائري في قانون اإلجراءات الجزائیة أنظمة عملیة التسرب في جریمة االختطاف:  -
جدیدة أال وھي (التسرب، اعتراض المراسالت وتسجیل األصوات والتقاط الصور ومراقبة األشخاص 

سالیب التي نصت ، وھي األ31ونقل األشیاء واألموال أو ما یسمى بالتسلیم المراقب) وذلك بموجب القانون
من تعدیل قانون اإلجراءات الجزائیة التي تتمم الباب الثاني من الكتاب األول أین تضمن  14علیھا المادة 

فصال رابع تحت عنوان اعتراض المراسالت وتسجیل األصوات والتقاط الصور وفصال خامسا تحت 
  عنوان" التسرب".

"یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة  كمایلي: 12مكرر  65ورد تعریف التسرب في المادة 
القض�ائیة، تحت مس�ؤولیة ض�ابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة األشخاص المشتبھ في 
ارتكابھم جنایة أو جنحة بإیھامھم أنھ فاعل معھم أو ش����ریك لھم أو خاف". كما أجازت نفس المادة لض����ابط 
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مل لغرض التس��رب ھویة مس��تعارة، وأن یرتكب عند الض��رورة جملة أو عون الش��رطة القض��ائیة أن یس��تع
  وذلك دون أن یسأل عنھا جزائیا.  14مكرر 65من األفعال ورد ذكرھا في المادة 

من ق��انون اإلجراءات  18مكرر 65إلى  11مكرر 65وھو أس�������لوب خطیر نص��������ت علی��ھ المواد 
ایة من الفس���اد ومكافحتھ. غیر أنھ ال یجوز تحت المتعلق بالوق 01/06من القانون رقم 56الجزائیة، والمادة 

طائلة البطالن أن تش��كل ھذه األفعال تحریض��ا على ارتكاب جرائم. ھذه األس��الیب وإن كانت قد تس��اھم في 
الكش��ف عن الجرائم إال أنھ قد تكون لھا آثار س��لبیة وخطیرة إذا لم تض��بط وتحترم اإلجراءات الخاص��ة بھا 

  الزمة لنجاحھا. أو إذا لم تحط بالسریة ال
. وعلى مس��توى 32یجب أن یتض��من اإلذن بالتس��رب الجریمة التي تبرر اللجوء إلى مثل ھذا اإلجراء

س��ماع ض��ابط الش��رطة القض��ائیة الذي تجري عملیة التس��رب تحت  18مكرر  65المحاكمة، أجازت المادة 
ة الحقیقیة للعون المتس��رب مس��ؤولیتھ دون س��واه بوص��فھ ش��اھدا عن العملیة، وذلك دون اإلش��ارة إلى الھوی

  . 33مثلما سبقت اإلشارة إلیھ
ومن ج��ان��ب آخر تم النص على ع��دم تق��ادم ال��دعوى العمومی��ة في بعض قض�������ای��ا الجن��ای��ات والجنح 
الخطیرة وك�ذا ع�دم تق�ادم األحك�ام الص�������ادرة بش�������أنھ�ا مثل الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، جرائم 

مخدرات، والجرائم الماس��ة بأنظمة المعالجة اآللیة للمعطیات والجرائم تبییض األموال وتمویل اإلرھاب وال
  .34المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

تكمن حقیقة اإلعدام في أنھ: "عقوبة جزائیة مدى تنفیذ حكم اإلعدام في جرائم االختطاف في الجزائر:  -
ي القضائیة واألحكام الصادرة فتقضي بإنھاء حیاة إنسان بموجب حكم قضائي"، وقد كشفت التحقیقات 

حق من تمت محاكمتھم عن فظاعة فعل االختطاف، مما أدى الستنفار شعبي للمطالبة بتنفیذ اإلعدام المجمد 
، رغم قضاء المحاكم بھا وتعود أسباب عدم تنفیذ أو تجمید الحكم باإلعدام رغم النطق بھ 1993منذ سنة 

منھ  3اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي ینص في المادة من قبل المحاكم إلى مصادقة الجزائر على 
على الحق في الحیاة، ویتساءل البعض في تفسیر ھذه المادة أین حقوق الضحیة؟ وكذا مصادقة الجزائر 
على العھد الدولي للحقوق المدنیة التي تمنع تنفیذ عقوبة اإلعدام وھو بروتوكول مكمل لإلعالن العالمي 

  .35لحقوق اإلنسان
لة ذات الص -ونش�یر في األخیر أنھ بالرغم من معالجة وإصالح العدید من القوانین الھامة واألساسیة

والتي تكرس جدیة التحوالت الجاریة والحرص على إحاطتھا بالض�وابط القانونیة الواجبة، أھمھا  -باألس�رة
متعلق ب��الوق��ای��ة من المخ��درات في ھ��ذا اإلط��ار ق��انون العقوب��ات وق��انون اإلجراءات الجزائی��ة، والق��انون ال

والمؤثرات العقلیة، وقمع االس���تعمال واالتجار غیر المش���روعین بھا، والقانون المتعلق بالوقایة من تبییض 
األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھما. واألھمیة الخاص���ة التي یتبوؤھا القانون المتعلق بالوقایة من الفس���اد 

  ومكافحتھ.
وائل الدول التي ص�����ادقت على االتفاقیة المتعلقة بمكافحة الفس������اد وذلك فض�����ال على أن بالدنا من أ

اقتناعا منھا باالس�����تنزاف الذي تس�����ببھ ھذه األمراض القتص�����ادیات الدول وللتعطیل الذي تلحقھ ببرامجھا 
غیر أن دور الجھاز  36اإلنم�ائی�ة واالجتم�اعی�ة نتیج�ة ما تفرزه من تثبیط لالس�������تثمار الداخلي والخارجي.

ئي تعتریھ عدة تحدیات، منھا تحدیات الجریمة المنظمة في أمور تتعلق بالتجریم حیث تس�����تعص�����ي القض�����ا
بعض األنش���طة اإلجرامیة على إدراجھا ض���من األوص���اف الجنائیة التقلیدیة في القوانین الجنائیة الوطنیة، 

العالم وخاصة  ومن ناحیة أخرى في ھش�اشة وضعف نظام المالحقة اإلجرائیة الذي ال یزال في أغلب دول
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منھا دول العالم الثالث یعتمد على أس�الیب تقلیدیة تعجز عن استیعاب ھذه الظواھر اإلجرامیة الجدیدة سواء 
  .37على صعید المالحقة الجنائیة في إطار القوانین الوطنیة، أو على صعید المالحقة الجنائیة الدولیة

إلصالح العدالة، تم إنشاؤھا بموجب المرسوم على ھذا األساس قامت الدولة بإنشاء اللجنة الوطنیة 
یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة إلصالح العدالة وتتكفل  1999أكتوبر  19المؤرخ في  99/234الرئاسي رقم 

  38بعملین أساسیین ھما تشریح وضعیة قطاع العدالة، من جھة وتقدیم مقترحات إلصالحھ من جھة أخرى.
  خاتمة:

المستحدث الناشئة عن المتغیرات المعاصرة من تطور  األسري ماإلجرایمكن استخالص خصوصیة 
الذي ھو مجرد إجرام أسري تقلیدي منصوص علیھ قانونا ولكن ھذه المتغیرات  ،في التقنیة وعولمة وغیرھا

من خالل دور المؤسسات المذكورة  اإلجرامجعلتھ مستحدثا غیر أنھ یمكن التقلیل من مفعول ھذا 
، اإلجرام القضائیة) كأسالیب للوقایة من ھذا ،اإلعالمیة ،التعلیمیة والثقافیة ،الدینیة األسریة،سابقا(المؤسسة 

 میع منعاتق الجتقع على  ،ولكن مسؤولیة صعبة ومتشعبة في نفس الوقتمھمة نبیلة غیر أن الوقایة ھي 
  والمجتمع ككل. األسرة ،مؤسسات ،عمومیة سلطات

  قایة خیر من العالج" ولتفعیل ذلك أكثر یستلزم:ولتكریس القاعدة الذھبیة "الو 
    .رد االعتبار أكثر للمؤسسات المذكورة في الحد من الجرائم المستحدثة -
حدید تولتجریم ا ،(أي المصالح الجدیرة بالحمایةالمجال األسري إعادة النظر في السیاسة الجنائیة في  -

 حسب درجة األھمیة) المجتمععلى الفرد و رھاثیتأدرجة العقوبة األنسب لكل جریمة بحسب الخطورة وب
الحمایة ( ومنعھاالمستحدثة (اإلصالحات) من الجرائم  بوضع الوسائل المادیة والبشریة الكفیلة بالوقایة

طبیق وانتھاء بالمؤسسات التي تسھر على التشریع وت ،مرورا بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة ،القضائیة)
حمایة لألفراد في أرواحھم وأموالھم ومن جمیع  ،القانون من برلمان وھیئات قضائیة ومؤسسات عقابیة

   .األخطار التي تحدق بھم
 لى فئةخاصة ع (إذا استعملت سلبا) على التماسك األسري ذات األثرعلى بعض النشاطات تشدید الرقابة  -

   ."الخ ...،الھاتف النقال ،إنترنیت" اإللكترونیةاألطفال والمراھقین مثل: النشاطات 
ن استیعاب ع إعادة النظر في نظام المالحقة اإلجرائیة الوطنیة الذي بقي یعتمد على أسالیب تقلیدیة تعجز -

ام "نظ الجزائريث التشریع ااستحدرغم ( خاصة في ظل تطور التقنیة وتعقدھا الجرائم المستحدثة
  .المنظم) اإلجرام" للحد من الخ ...،التسرب

فرض الرقابة على اإلذاعة والتلفزة والرقابة السینمائیة والفضائیات وأشرطة الفیدیو والكتب والمجالت  -
  والصحف والمطبوعات للحیلولة دون استخدامھا لنشر كل ما یخل باألخالق والقیم السلیمة.

  والمراجع:قائمة المصادر 
 ،یةدار النھضة العرب ،دون ذكر مكان النشر ، المبادئ العامة، دار النھضة العربیة،الخالق، النظام القضائي المدني عمر محمد عبد -

1976.  
 ،لسعودیةالمملكة العربیة ا ،جامعة الملك عبد العزیز ،جرائم التعزیر المنظمة في المملكة العربیة السعودیة ،الشاذلي فتوح شالي -

  .1988 ،جامعة الملك عبد العزیز
شر دار الحامد للن ،األردن ،عمان ،دار الحامد للنشر والتوزیع ،مواجھتھا واستراتیجیةالجرائم المستحدثة  ،عبد الكریم الردایدة -

  .2010 ،والتوزیع
 دار ھومة للطباعة النشر ،الجزائر ،اعة النشر والتوزیعدار ھومة للطب ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة -

  .2002 ،والتوزیع
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 ،وزیعدار ھومة للطباعة النشر والت ،دار ھومة للطباعة النشر والتوزیع الجزائر ،الوجیز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقیعة -
2003 .  

 -األنشطة التجاریة المنظمة -الحرفي -التاجر -عمال التجاریةاأل ،صالح فرحة زراوي، الكامل في القانون التجاري الجزائري -
  .2003 ،نشر وتوزیع بن خلدون ،نشر وتوزیع بن خلدون، وھران ،السجل التجاري

 كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة بن ،أطروحة دكتوراه دولة ،المظاھر القانونیة لإلصالحات االقتصادیة في الجزائر ،الجیاللي عجة -
  .2004/2005 ،كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة بن عكنون ،جامعة الجزائر ،عكنون

 .2003/2004 ،كلیة الحقوق ،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،الحریات العامة ،محمد الصالح فنینش -
 ،زیعوالنشر والتودار ھومة للطباعة  ،الجزائر ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،عولمة التجریم والعقاب ،سي عثامنیةلخمی -

2006.   
دار الثقافة  ،األردن ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم االقتصادیة ،أنور محمد صدقي المساعدة - 

  .2007 ،للنشر والتوزیع
دیوان  ،وفق آخر التعدیالت ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا ،الجزائري األسرةالوجیز في قانون  ،العربي بلحاج - 

  .2012 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة
 ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیالت الجدیدة ،عبد المجید جباري -

  .2012 ،ومة للطباعة والنشر والتوزیعدار ھ ،الجزائر
   .2016 ،دار الخلدونیة ،دار الخلدونیة الجزائر ،انعقاد الزواج األسرة،محاضرات في قانون  ،جمال عیاشي ،دلیلة فركوس -
دون  ،شرن، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر، دار بلقیس للمولود دیدان -

  ذكر سنة النشر.
 ،علیامجلة المحكمة ال ،غرفة الجنح والمخالفات ،مستشار بالمحكمة العلیا ،الحمایة القانونیة لتكنولوجیات اإلعالم ،محمد فوالن -

  .2010 ،1العدد ،قسم الوثائق
ندوة ال ،إصالح العدالة وتطویر المنظومة التشریعیة :مداخلة المدیر العام للشؤون القضائیة والقانونیة بعنوان ،محمد عمارة -

 .الجزائر ،وزارة العدل ،2005مارس  28/29قصر األمم یومي:  ،الوطنیة حول إصالح العدالة
قصر  ،وزارة العدل ،2005مارس  29و 28یومي  ،الندوة الوطنیة حول إصالح العدالة ،دون ذكر المتدخل وعنوان المداخلة -

  الجزائر. ،األمم بنادي الصنوبر
ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة جریمة اختطاف األطفال وسبل الوقایة منھا، مجلة تطویر  اإلعالموھیبة بشریف، دور  -

  .2017العلوم االجتماعیة، مخبر استراتیجیات الوقایة ومكافحة المخدرات، جامعة الجلفة، العدد الثالث، المجلد العاشر، 
امعة ، جاإلنسانیةفي القانون الجزائري، مجلة العلوم  األسرةأمال بوھنتالة، میلود بن عبد العزیز، خصوصیة الجرائم داخل  -

  .2017، المجلد أ، دیسمبر 48منتوري قسنطینة، الجزائر، عدد 
تطف وتجمید تنفیذ عقوبة اإلعدام محمد الصالح روان، جریمة االختطاف وعقوبة اإلعدام إشكالیة فظاعة جریمة قتل الطفل المخ -

، 16في قانون العقوبات والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
 .2017جانفي 

نابة، اجي مختار، ع، مجلة دفاتر المتوسط، جامعة باألسرةمختار جلولي، دور الحمالت اإلعالمیة التوعویة في التحسیس بجرائم  -
  .2018العدد التاسع، دیسمبر 

 األسرةمكرر من قانون  3(المادة  الجزائري األسرةمسیخ محمد لمین، دور النیابة العامة كحامیة للنظام العام في قانون  -
  .2018، العدد الثالث عشر، جویلیة 1الجزائري)، مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة، جامعة باتنة

  یتضمن التعدیل الدستوري.  2016مارس  06مؤرخ في  16/01رقم  القانون -
  المعدل والمتمم. األسرة،المتضمن قانون  ،1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84القانون رقم  -
المعدل  ،العقوباتالذي یتضمن قانون  ،1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66األمر رقم  -

  والمتمم.
  المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة. 20/12/2006المؤرخ في  06/22القانون رقم  -
المتعلق بالوقایة من المخدرات  12/2004/ 25الموافق المؤرخ في  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04القانون رقم  -

  المشروعین بھا.والمؤثرات العقلیة وقمع االستعمال واالتجار غیر 
المؤرخ  85/05یعدل ویتمم القانون رقم  2008  سنة  یولیو  20 الموافق لـ 1429 عام رجب 17 في المؤّرخ 08/13القانون رقم  -

  . المعدل والمتمم ،یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا 1985فبرایر  16في 
 .2008فیفري  23مؤرخ في  المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 08/09القانون رقم  -
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  الھوامش
، المتضمن 1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84المادة الثانیة من القانون رقم األسرة عرفت  -1

قانون األسرة، المعدل والمتمم. بقولھا: "ھي الخلیة األساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة 
، 2016مارس  06مؤرخ في  16/01من القانون رقم  58اإلشارة بتكفل الدولة والمجتمع بحمایتھا في المادة القرابة". كما تم 

 یتضمن التعدیل الدستوري.
بلحاج العربي، الوجیز في قانون األسرة الجزائري، وفق آخر التعدیالت ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا، دیوان  -2

والنیابة العامة أصبحت طرفا أصلیا في شؤون  . (بتصرف من الباحث)40و 34، ص 2012ر، المطبوعات الجامعیة، الجزائ
  مكرر. 3في مادتھ  27/02/2005المؤرخ في 02/ 05باألمر رقم  2005األسرة ابتداء من تعدیل قانون األسرة لسنة 

مكرر من قانون األسرة  3زائري (المادة مسیخ محمد لمین، دور النیابة العامة كحامیة للنظام العام في قانون األسرة الج -3
. 733و 728و 725، ص 2018، العدد الثالث عشر، جویلیة 1الجزائري)، مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة، جامعة باتنة

 (بتصرف من الباحث)
ق بالجنایات عضاء أو ما تعلإلى جانب الجرائم األسریة المنصوص علیھا في القوانین العامة تحت عنوان "فیما یتعلق باالتجار باأل -4

صفر عام  18المؤرخ في  156-66وما یلیھا من األمر رقم  16مكرر  303والجنح ضد األسرة واآلداب العامة" في المواد 
، الذي یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، منھا جرائم االعتداء على الحیاة، جرائم 1966یونیو سنة  8الموافق  1386

ح، جرائم االعتداء على أموال األقارب واألزواج، جرائم إھمال األسرة، ھناك جرائم أخرى منصوص علیھا في الضرب والجر
 25الموافق المؤرخ في  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04قوانین خاصة مثل جریمة المخدرات بالقانون رقم 

  مع االستعمال واالتجار غیر المشروعین بھا.المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وق 12/2004/
5- G .stefani، G .levasseur، B. Bouloc ، Droit penal General، Dalloz، 17eme ed ، p5. 

   .5، ص2003الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة، الجزائر،  نقال من: أحسن بوسقیعة، 
یتضمن التعدیل  2016مارس  06مؤرخ في  16/01القانون رقم  من 72و 46و 41و 40و 26 جاء في مضمون نص المواد -6

   الدستوري على أن الدولة مسؤولة عن أمن وحرمة وحمایة األشخاص وحمایة كل من األسرة والمجتمع ككل.
العلیا،  لة المحكمةمحمد فوالن، الحمایة القانونیة لتكنولوجیات اإلعالم، مستشار بالمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، مج -7

   .32- 31، ص 2010، 1قسم الوثائق، العدد 
، الذي یتضمن قانون 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66المادة األولى من األمر رقم  -8

  العقوبات، المعدل والمتمم.
دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة األولى عبد الكریم الردایدة، الجرائم المستحدثة واستراتیجیة مواجھتھا،  -9

   .34و 26و 25، ص2010، 2013
  وما یلیھا من قانون العقوبات المذكور أعاله.  16مكرر  303المادة  -10
 المتعلق بالوقایة من المخدرات 12/2004/ 25الموافق المؤرخ في  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04القانون رقم  -11

   والمؤثرات العقلیة وقمع االستعمال واالتجار غیر المشروعین بھا.
  .44و 43عبد الكریم الردایدة، المصدر السابق، ص -12
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار ھومة للطباعة النشر والتوزیع، الجزء األول، الجزائر، الطبعة الثالثة  -13

  .457، ص2002 ،2011عشرة 
  .468مصدر نفسھ، ص -14
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري (األعمال التجاریة، التاجر، الحرفي، األنشطة التجاریة المنظمة،  -15

  .205و 204، ص2003النشر الثاني، السجل التجاري)، نشر وتوزیع بن خلدون، وھران، 
المؤرخ في  85/05یعدل ویتمم القانون رقم  2008 یولیو  20الموافق لـ  1429عام رجب  17في المؤّرخ 08/13القانون رقم  -16

أنظر و) والمعدل والمتمم. 2008أوت  3، بتاریخ 44(الجریدة الرسمیة العدد  یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا 1985فبرایر  16
رخص المسبقة إلنتاج المواد السامة أو التي تشكل المتعلق بال 1997یولیو  8المؤرخ في  254-97كذلك: المرسوم التنفیذي رقم 
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منھ  11الذي ألغى بناء على أحكام المادة  21، ص46، العدد 1997یولیو  9خطرا من نوع خاص واستیرادھا، الجریدة الرسمیة 

المنتوجات الذي یحدد قائمة  28/12/1997. وانظر كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 42-92المرسوم التنفیذي رقم 
االستھالكیة ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكیماویة أو المنظم استعمالھا لصنع ھذه 

  .30، ص18، العدد 29/03/1998المنتوجات، الجریدة الرسمیة 
   وما یلیھا. 46عبد الكریم الردایدة، المصدر السابق، ص -17
   .156-66المتضمن قانون العقوبات الجزائري، یعدل ویتمم األمر رقم  2014فبرایر  04لمؤرخ فيا 01-14القانون رقم  -18
، المتضمن قانون 1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84أشارت المادة الثالثة من القانون رقم  -19

  ذ اآلفات االجتماعیة.األسرة، المعدل والمتمم، أنھ من بین ما تعتمد علیھ األسرة نب
، 2007أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم االقتصادیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  -20
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   :الملخص
لمعالجة حالیة الالدراسة  تھدفنجاح رواد األعمال المسلمین، ومع بشكل إیجابي  المحلیة البیئة الثقافیةترتبط 

ھذا من و ،متعمقة للمعاییر المحاسبیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من منظور ریادة األعمال اإلسالمیة
 تي تُمیزال خصائصالوكذا عن  تلك المعاییرإلقاء نظرة عامة على تم في جزئھا النظري ف، خالل شقین رئیسیین

بین رواد األعمال المسلمین  التي تربطدراسة العوامل فقمنا بالتطبیقي انبھا ج أما فيرواد األعمال المسلمین؛ 
وبعض المدیرین  د األعمالعلى مجموعة من روا موزعة استبانة، ذلك من خالل لمعاییرالناجحین وبین تبنیھم ل

 نأفي الجزائر، وخلصت الدراسة لعدید النتائج لعل أبرزھا  المالیین وكذا محاسبین لمؤسسات صغیرة ومتوسطة
، وكذا بأن رواد األعمال األكثر التزاًما باإلسالم الشركات تواصل اإلفصاح عن المعلومات وفقًا لخلفیتھا الثقافیة

 یم التي تمكنھم من تجنب عدم الیقین،  وھو نفس األمر الذي ترمي إلیھ المعاییر.لقلیضعون أھمیة أكبر نسبیًا 
 معاییرتبني ال ؛األعمال المسلمون وادر ؛الشركات الصغیرة والمتوسطة معاییر اإلبالغ المالي؛ :الكلمات المفتاحیة

  .الدولیة
Abstract:  

The local cultural environment is positively linked to the success of Muslim entrepreneurs, 
The current study aims to address in depth the financial reporting standards of SMEs from the 
perspective of Islamic entrepreneurship, through two main components, In its theoretical part, 
an overview was given of those norms as well as the characteristics of Muslim entrepreneurs; 
On its practical side, we have studied the factors linking successful Muslim entrepreneurs to 
their adoption of standards, by identifying a group of entrepreneurs and some financial 
managers, as well as accountants of SMEs in Algeria, Most notably, that companies continue 
to disclose information according to their cultural background, Also, entrepreneurs who are 
most committed to Islam place relatively greater importance on the values that enable them to 
avoid uncertainty, which is the same thing as standards.  
Key words: Financial reporting standards; Small and medium-sized enterprises; Muslim 
entrepreneurs; Adopt international standards. 
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  مقّدمة: 
دعم رواد األعمال لیكونوا أكثر نجاًحا، یشجع ویادة األعمال في المجتمع أن وجود ثقافة ری من شأن

من أسلوب الحیاة  اریادة األعمال جزءً وتُعد ؛ 1نھم من تعزیز تطلعاتھم في تحقیق النجاح في أنشطتھممكِ یُ و
المعتقدات الدینیة مجموعة تعتبر كما ، في اإلسالم ولھا طریقتھا الخاصة في ممارسة األعمال التجاریة

 أثیراتتالمعتقدات على األداء المحاسبي بحیث یكون لھا  تلكفرعیة من المعتقدات الكلیة للثقافة، وقد تؤثر 
التأثیر على ممارسات إعداد التقاریر المالیة عموما والمتوسطة  ذلكعد فھم یُ و، یةقتصاداالمھمة على التنمیة 

أداء قطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة ال غنى  نأل ، نظراً للغایة والصغیرة منھا بشكل خاص أمًرا مھًما
 الغالبیة العظمى من الشركات في جمیع أنحاء العالم ما ھي إال شركاتكِون  وكذا ،يقتصاداالعنھ ألداء البلد 

 إنعكاس لتطوره بھا في أي بلد ةتطویر نظم المحاسبة والممارسات الخاصلذا یعتبر ، 2صغیرة ومتوسطة
 :تبرز لنا اإلشكالیة التالیة ؛ من ھذا المنطلق3عملیة التشریعیة فیھال قوةو االقتصادي
  اإلشكالیة:

بالغ المالي تبني معاییر اإلھل البیئة الثقافیة مرتبطة بشكل إیجابي بنجاح رواد األعمال المسلمین في 
  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟
  الفرعیة التالیة: اإلشكالیاتتنبثق من ھذه اإلشكالیة الرئیسیة 

  دوافع تبني البیئة المحلیة للمعاییر؟ما ھي معاییر اإلبالغ المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و -
  ییر الجدیدة؟ھل یشكل الدین عقبة ثقافیة في طریق تبني المعا -
  ما خصائص رواد األعمال من منظور إسالمي والتي یمكن أن تؤثر على عملیة التبني؟ -

  الفرضیات:
  تبني المعاییر؛لرواد األعمال المحلیین بھناك عدید العوامل التي تدفع  -
  عملیة التبني؛   رواد األعمال فيأن تساعد  ةاإلسالمی الدینیةمن شأن التعالیم  -
  لفھم المعاییر وتطبیقھا األمثل. التي تؤھلھمبعدید اإلمكانات  المسلمونیتمتع رواد األعمال  -

  أھمیة الّدراسة
معاییر المحاسبیة للشركات الصغیرة لل التعرضمن خالل المجال المحاسبي تثري ھذه الدراسة 

 مقدار اإلفصاح دور في لثقافة األشخاص، وإدراك ما إذا كانت والمتوسطة في بلد یھیمن علیھ المسلمون
  بعض تلك المعاییر تتعارض مع مبادئ الدین اإلسالمي. ما إذا كانت كذاالمالي، و

  أھداف البحث
عیق أو ت والتي قد بعض البلدان والمؤسساتلمجموعة التأثیرات الثقافیة  معرفةیحاول ھذا البحث 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وفي ما إذا تساعد عملیة اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 
  .بینھاالثقافیة والجغرافیة  تقلیص الفجوات االعتماد من شأن ذلككان 

  معاییر اإلبالغ المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: -1
بالتفكیر في إصدار  2000في عام  )IASB( قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة :تطور المعاییر

ر الذي أصدره مجلس معایی االقتراح، وبعد تحلیل والمتوسطة نسخة خاصة من لوائحھ للشركات الصغیرة
، وأخیراً نشرت 2007المحاسبة الدولیة والتوصل إلى بعض التفاھمات، صدرت مسودة المعیار في عام 

 .4لیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطةالنسخة النھائیة من المعاییر الدو 2009في العام 



  رؤى أولیة العتماد معاییر اإلبالغ المالي الدولیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل رواد األعمال المسلمین 
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ویُعّرف المعیار الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم بأنھا "كیانات ال تملك مساءلة عامة، وتنشر بیانات 
   .5)2-1مالیة لألغراض العامة للمستخدمین الخارجیین" (الفقرة 

تم تصمیم المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة  :خصائص المعاییر
 التقاریر المالیة للكیانات التي: احتیاجاتلتلبیة 

  نشر بیانات مالیة لألغراض العامة للمستخدمین الخارجیین.ت(ب)  (أ) غیر خاضعة للمساءلة العامة؛ و 
ر المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة مالیین الشركات وتستھدف المعاییر الدولیة إلعداد التقاری

بلدا بالفعل  60من جمیع الشركات في جمیع أنحاء العالم، وقد قام أكثر من  ٪ 99والتي تمثل أكثر من 
  .6مادھاالعتالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة أو إعالن خطة  باعتماد

) بأن إحدى المشاكل الرئیسیة لتبني المعاییر 2010جادل مولیروفا وآخرون ( المعاییر:مقومات تبني 
یانات للمعاییر الك اعتماد، ونتیجة لذلك یتطلب فقط أساس لحساب الضریبةك ستعملھي أن الربح المحاسبي ی

ل حساب مالیة من أجالدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة تعدیالت في المعلومات ال
الضرائب وفقًا للوائح؛ لذلك سیكون من الضروري وضع تشریعات محاسبیة جدیدة وإعادة تدریب مھنیي 

ة والتدریب في المعرفكذا و ،االفتقار إلى تعلم المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة حیث یعتبر؛ المحاسبة
من التحدیات الحاسمة والحیویة في مقومات  حاسبةالجامعة ومشروعات األعمال التجاریة وھیئات الم

توظیف موارد جدیدة في نظم األعمال، مثل الموارد البشریة وأنظمة  ات؛ كما یتطلب من الكیان7االعتماد
المحاسبة، حیث یعتمد نجاح ھذا المشروع على درجة تجانس األھداف المحددة في كل مرحلة فیما یتعلق 

 . 8بالموارد والوسائل الموضوعة واالمتثال للتوقیت المحدد
 بحاجة إلى ةیقتصاداالة الدولیة في ظل العولمة البیئ ضحتأ دوافع تبني البیئة الجزائریة للمعاییر:

القوائم ه ھذبما أن مستخدمي ختلف مستخدمي القوائم المالیة، وتوفیر معلومات محاسبیة جدیدة بالنسبة لم
 :9المعطیات عند إعداد القوائم المالیة وذلك من حیث تلكبالتالي یجب مراعاة فلیسوا وحدة متجانسة 

  طرق التقییم؛  -
قد یحتاج مستخدم القوائم المالیة إلى بعض العناصر المھمة مثل فإلحاق بعض المعلومات الضروریة،   -

  توزیع األرباح، تطور نتائج المؤسسة...الخ؛
یمكن أن تفید المؤسسة ومستخدمي القوائم المالیة التي یجب اإلفصاح عنھا وھناك بعض المعلومات غیر   -

  الخ؛. باإلنتاج، عالقات المؤسسة مع الغیر كالزبائن، البنوك.. المالیة مثل المعطیات الخاصة
  طرق محاسبیة ثابتة.  اعتمادذات قیمة، ینبغي ات المفصح عنھا قابلة للمقارنة وحتى تكون المعلوم  -

لصغیرة اوتجدر اإلشارة إلى أن عدد البلدان التي تنفذ فیھا المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات 
بشكل إلزامي أو طوعي أو  دولة 74اً إلى والمتوسطة في حساباتھا القانونیة أو تسمح بذلك قد زاد تدریجی

حیث یُسمح للمعاییر باعتبارھا أساسیة إلعداد البیانات المالیة من قبل الشركات غیر المدرجة  ،بصدد تطبیقھا
 تعدیالت طفیفة تناسب شروط العمل وقانون الشركاتفي الوالیات المتحدة، وبالمثل في المملكة المتحدة مع 

  .10في المملكة المتحدة
تشیر الحجة الرئیسیة ضد التطبیق الموحد للمعاییر الدولیة لإلبالغ  الحجج المعارضة لتبني المعاییر:

المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم إلى التكالیف غیر المتناسبة التي تنطوي علیھا المحاسبة 
) 2007، ویُظھر كل من قابرینا وبونوا (11وإیرادات الشركات الصغیرة باحتیاجاتالمزدوجة فیما یتعلق 

ھ الشركات المصنفة تكالیف كبیرة في تطبیق اللوائح الدولیة، وبالنسبة للشركات الصغیرة كیف تواج
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أقل جدوى بالنظر إلى عدم اھتمام المستثمرین األجانب،  ستثمارواالوالمتوسطة، فإن العبء أكبر بكثیر، 
ت الصغیرة ، والمفھوم السائد ھو أن قیمة الشركا12حیث أن المعامالت التي تقوم بھا الشركة بسیطة

، كما یتطلب تحدید الدخل الخاضع للضریبة 13والمتوسطة في السوق أقل أھمیة مقارنة مع سیولتھا وربحیتھا
بیانات مالیة ذات غرض خاص، أي تلك البیانات المصممة لالمتثال للقوانین واللوائح الضریبیة في بلد ما، 

    .14 مقرھا فیھا قوانین الدولة التي یقعوبالمثل یتم تعریف الدخل القابل للتوزیع للكیان من خالل 
 التطبیق التدریجي للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة:

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات  اعتماد)، یعد 2009cوفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة (         
الصغیرة والمتوسطة أمًرا طوعیًا، نظًرا ألن كل دولة یمكن أن تقرر تنفیذھا أو ال، وكذلك تحدید نطاق 
الكیانات المسموح لھا بتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة، وعلى 

للشركات الصغیرة والمتوسطة في الوالیات  FRFأصدرت  AICPAل وعلى الرغم من أن سبیل المثا
یُسمح بتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة فإنھ المتحدة األمریكیة، 

ثل المتحدة، وبالم باعتبارھا أساسیة إلعداد البیانات المالیة من قبل الشركات غیر المدرجة في الوالیات
نظرت المملكة المتحدة في اعتماد معاییر التقاریر المالیة المقترحة للكیانات الصغیرة والمتوسطة الحجم 

)FRSME والتي تم تشكیلھا بناًء على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة ،(
   15نون الشركات في المملكة المتحدة.والمتوسطة، مع تعدیالت طفیفة تناسب شروط العمل وقا

اآلثار المتوقعة من تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة          
  خاصة على الممارسات المحاسبیة:

نظًرا ألنھ تم تطویر المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة بناًء على         
التكلفة والفوائد، فمن المتوقع ظھور العدید من النتائج اإلیجابیة، والتي تعد  عتبارواالمستخدمین  احتیاجات

-Dang  ، وتحددستخدامھااالیة وسھولة دفعة قویة في تخفیف الصعوبات المرتبطة بإعداد المعلومات الم
Duc)(2011 حة الضریبي وتسھیل عمل مصل تصریحبعض الفوائد التي یمكن الحصول علیھا، مثل دعم ال

ستخدام الداخلي، وتعزیز طلبات القروض، الضرائب، والوفاء بالمتطلبات القانونیة، والمساعدة في اإل
) قائمة الفوائد التالیة التي قد تظھر من Müllerova et al )2010العمل؛ وذكر  اتواالنضمام إلى جمعی

 تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة:
 قیاسات أبسط ومتطلبات إفصاح أقل مقارنةً بالمعاییر الدولیة الكاملة إلعداد التقاریر المالیة. -
  وخارجیا لمستخدمي البیانات المالیة.إثراء القابلیة للمقارنة محلیا  -
  زیادة الثقة في البیانات المالیة المعدة. -
  خفض التكلفة المتعلقة بالحفاظ على المعاییر وتطویرھا على أساس وطني. -
تقریر لاالشركة إلى قوائم سھولة النقل إلى المعاییر الدولیة الكاملة إلعداد التقاریر المالیة إذا تم تحویل  -
  .16عامال
   :ریادة األعمال -2

، كدؤشخص یشتري بسعر ثابت ویبیع بسعر غیر مُ یُعرف رائد األعمال بأنھ  :رواد األعمال المسلمین
في أن رائد األعمال ھو رجل أعمال یبذل جمیع الموارد الالزمة إلنتاج  )1960كما یعرفھا ھوسلیتز (

ریادة األعمال في اإلسالم على التعاون والكرم ، ویقوم مفھوم 17السوق حتیاجاتاوتسویق المنتجات لتلبیة 
أو ربا، وقد  احتیالأو  استغاللأو  احتكاریةفي موازاة ذلك یحرم اإلسالم بشدة أي معامالت  واإلحسان،
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یدمج رجال األعمال المسلمون المبادئ اإلسالمیة في أعمالھم، في حین أن المفاھیم الروحیة للشركة یمكن 
  .18 ل المسلمون في إدارة أعمالھم في كل من النظام وثقافة الشركةأن یأخذھا رواد األعما
 ): خصائص رواد األعمال من منظور إسالمي:1الجدول رقم (

 الوصف الخصائص
(عبادة  أولي التقوى كأساس

 هللا ھي األولویة)
التقوى ھي الموقف الكامل الذي یتألف من جوانب العقیدة وطقوس العبادة، والجوانب 

 إلخ. األطراف...و الفمو ، وتنقسم العبادة إلى عبادة القلباالجتماعیة
 المواد الحالل والنقل وتنفیذ اإلجراءات الحالل. استخدام الحالل أولویة قصوى

 جمیع الموارد بكفاءة وفعالیة. استخدام عدم اإلھدار
یحرمھا اإلسالم، مثل الربا والرشوة واالحتیال عدم المشاركة في جمیع األنشطة التي  ممارسة القیم األخالقیة العالیة

 واالختالس وما إلى ذلك.
 إتقان العمل قدر اإلمكان، بما في ذلك الوعود الصادقة والوفاء وما إلى ذلك. جدیر بالثقة

 مساعدة المحتاجین، على سبیل المثال من خالل الزكاة واإلنفاق والصدقة. االھتمام بالرفاه
الدنیویة واآلخرة، مثل إدارة الشركة واإلدارة المالیة  التجدید المستمر للمعرفة الجدیدة سعة االطالع

 والمحاسبة وغیرھا.

  ال یعرض اإلنتاج للخطر، ویحفظ سالمة المجتمع المحیط واالستدامة البیئیة. رعایة المجتمع والبیئة
Source: Muslichah, M., Sunarto, S., Kusnanto, A. A., Indrawati, S., & Hariyanto, H, The 
Adoption of Financial Accounting Standards for Small Medium Enterprises by Muslim 
Entrepreneurs, Journal of Accounting Business and Management (JABM), 27(1), 2020, p 56. 

  
رواد األعمال المسلمین الممارسون مجموعة یمثل  :الغربي قتصادواال اإلسالمي قتصاداال اختالف

 ،19فریدة من رواد األعمال الذین یقدرون مجتمعھم بدرجة عالیة ویحافظون على القیم واألعراف التقلیدیة
العالم  یاتاقتصادواإلسالمي المبني على الشریعة  قتصاداالرئیسیة بین  ختالفاتاوإجماال ھناك ثالثة 

لتعامل مع الشركات التي تتعامل مع كل األشیاء المحرمة على المسلمین لالتحریم التام  وھو األول ،الغربي
ویستخدم بشكل عام للداللة على  والثاني ھو مقاطعة "الربا" ،مثل القمار والكحول ومشتقات لحم الخنزیر

حیث ، 20ي "التخمین"عن "الغرر" والتي تعن متناعلال بذولةھو الجھود المفالثالث  ختالفاالأما  ،"الفائدة"
اإلسالمي إلى تعظیم الربح وإشباع الحاجات المادیة فقط، وإنما یسعى كذلك لتحقیق العدالة  قتصاداالال یسعى 

  ریادة األعمال من منظور إسالمي تتكون من ثالث ركائز متبادلة: ، كما أن21جتماعیةاالوالقیم واألبعاد 
   ؛متابعة الفرص كمحور أساسي لریادة األعمال -1
الممارسات األخالقیة التي تسترشد بمجموعة من المعاییر والقیم والتوصیات ألن اإلسالم یعتبر األنشطة  -2

  ؛التجاریة. كجزء من "األعمال الصالحة"
 قتصادلالكما أن ھناك العدید من المبادئ األساسیة  ،22األعمال الروحیة الدینیة التي تربط اإلنسان با� -3

إلخ، وكلھا  االختیار.. أو اإلرادة الحرةو واإلحسان المساواةووالتوازن  ذلك: الوحدةاإلسالمي، بما في 
  . 23تتوافق مع المعاییر المحاسبیة الوضعیة

   



   صالح حمیداتو /د – زكریاء دمدوم /د – سعد قدیري 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  546

 نموذج المحاسبة اإلسالمیة مقابل النموذج البریطاني األمریكي): 2( الجدول رقم
 العناصر النموذج البریطاني األمریكي نموذج إسالمي

 االقتصاديالنھج  مجھري دقیق

 المستخدمون األساسیون المستثمرون والدائنون الدولة، اإلدارة، الناس
 السیاسة المحاسبیة موجھة نحو الھدف قیمة الھدف

 تقییم األصول سعر التكلفة التاریخي سعر الخروج الحالي
 تحدید الدخل نھج اإلیرادات والمصروفات نھج األصول والخصوم

 بالمال األجل یقیم نعم ال
 الفترة الزمنیة نعم نعم

 التركیز األساسي قوائم الدخل ورقة التوازن
 المفھوم النظري نظریة الكیان نظریة الملكیة

 فرضیة اجال االستالم على أساس الدخل بناء على الشریعة اإلسالمیة
 الفائدة الثابتة نعم ال

 التوجھ القانوني القانون العام شریعة دینیة
 قواعد المحاسبة اصطالحي أخالقي

 أخالقیات المحاسبة أخالقیات المھنة األخالق الدینیة
 سوق األوراق المالیة نعم نعم

 سندات نعم نعم بشرط الطلب
 نھج المحاسبة نھج القیمة نھج الحدث

 انقسام األعمال واألخالق الخاصة نعم ال
Source: Taheri, M. R, The basic principles of Islamic economy and their effects on accounting-
standards-setting, International Journal of Islamic Financial Services, 2000, p 6. 

  

عداد إل كشفت عدید الدراسات عن عدم توافق العدید من المعاییر الدولیة معاییر المحاسبة اإلسالمیة:
) "إن عدم توافق 134، ص 1993، ووفقًا لحمید وآخرون (24التقاریر المالیة مع مبادئ الدین اإلسالمي

، حیث ال یحدد اإلسالم 25"العدید من ممارسات المحاسبة الغربیة مع المبادئ اإلسالمیة یتطلب تفسیراً 
تجاریة التي یجب على المسلمین الممارسات الدینیة فقط مثل الصالة...، ولكنھ یحدد حتى المعامالت ال

بعض المعاییر الدولیة ونظرا لكون  ،26وتنظیم األعمال، وفي كیفیة إجراء المحاسبةالتعامل معھا في حیاتھم 
تأسست ھیئة المحاسبة والمراجعة  إلعداد التقاریر المالیة تتعارض مع بعض مبادئ الدین اإلسالمي، فقد

وھي لیست مدعومة فقط  ،1991وتم تسجیلھا في البحرین عام  1990للمؤسسات المالیة اإلسالمیة في عام 
من قبل البنوك المركزیة والمؤسسات المالیة في الدول اإلسالمیة، ولكن أیًضا من قبل الصناعة المصرفیة 

أصدرت  دولة، وقد 27عضًوا من  115وتضم حالیًا  ،27والمالیة اإلسالمیة الدولیة في جمیع أنحاء العالم
معیاًرا للمحاسبة  26شرعیًا، و  معیاًرا 48اسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة حتى اآلن ھیئة المح

المالیة، وخمسة معاییر تدقیق، وسبعة معاییر حوكمة، ومعیارین أخالقیین، باإلضافة إلى إطار مفاھیمي 
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یة وأنظمة التأمین وقوانین وتنظم ھذه المعاییر مختلف األدوات المال، 28وتوجیھات حول التطبیق ألول مرة
العقود والفوائد والمعاییر األخالقیة وأنواع تنظیم األعمال التي تستخدمھا، ھذه المعاییر التي تختلف قلیًال 
عن تلك الخاصة بمجلس معاییر المحاسبة الدولیة، مثل قضایا عقود اإلیجار والعقود المقیدة وحسابات 

  ).4، ص 2009مرون في مسؤولیة مخاطر األعمال (الرازق، المتخصصة حیث یشارك المستث ستثماراال
الدین ھو العنصر األكثر تأثیًرا على الممارسات  تأثیر تدین رواد األعمال على القوائم المالیة:

، ویبذل بعض رواد األعمال القلیل من 29المحاسبیة خاصة اإلسالم ألنھ یحدد كیفیة إجراء المعامالت المالیة
قیمھم بطریقة متسقة وضمان التطابق بین خطابھم في التقریر السنوي والمعیار األخالقي الجھد في توصیل 

لتزام حترام واإل، حیث یتمتع رواد األعمال المسلمین الممارسون بقدر أكبر من اإل30القائم على الشریعة
) ھناك قیم في 1998( ووفقًا لإلمام الغزالي ،31والقبول للعادات واألفكار الدینیة والتقلیدیة مقارنة بغیرھم

كل ھذه القیم متوازنة  التعالیم اإلسالمیة یجب أن یمارسھا رواد األعمال وأن یتم دمجھا في أنشطتھم التجاریة،
) 11، ص1976تان ھاف ( ، ویشیر32كل الوسائل الممكنة لتحقیق العظمة في الدنیا واآلخرةألنھا تضم 

ة العربیة تأثیر على ظھور قاعدة القید المزدوج المحاسبي أن یكون للمحاسب حتمالیةابطریقة مختصرة إلى 
ویمكن أن تشیر الدوافع  ،33ثبتھافي إیطالیا في العصور الوسطى، لكنھ ذكر بأن ھذه الفرضیة لیس لھا ما یُ 

تعمل ھذه الدوافع كمبادئ توجیھیة  ،للبلد يقتصاداالالشخصیة لرجال األعمال لبدء عمل تجاري إلى المناخ 
نمیة من أجل تحفیز التوقرار بشأن كیفیة تخصیص الموارد،  تخاذاكم صانعي السیاسات عند لكیفیة ح

وقد یرى بعض صانعي السیاسة ھذه االختالفات  ،34الموجھة نحو نمو الشركات التي تولد فرص عمل جدیدة
 یكونوا حتى روادعلى أنھا سطحیة وقد یتجاھلونھا، وقد یعتقدون أن األفراد المسلمین الممارسین قد ال 

، لكن غالب التقاریر أثبتت 35أعمال محتملین جیدین، بسبب تركیزھم على تجنب عدم الیقین ومقاومة التغییر
) أن الشركات الواقعة في المناطق األكثر تدینًا في الوالیات 2012العكس، فمثال وجد دیرینج وآخرون (

عات ، وتلبیة توقنتھازياإلدارة األرباح بشكل  حتماالً ا، وأقل ستحقاقاالالمتحدة تتمتع بجودة أعلى في 
، وإعادة صیاغة بیاناتھا المالیة، وتجنب التھرب حتیالیةاالفي المحاسبة  نخراطاالالمحللین، وتجنب 

الضریبي، وتشیر أیًضا إلى أن الشركات التي یقع مقرھا الرئیسي في مناطق من الوالیات المتحدة ذات 
حاالت مخالفات التقاریر المالیة، ویقدم عمر وآخرون  نخفاضابترتبط عموًما  دینیة قویة اجتماعیةأعراف 

) مزیًدا من األدلة التي تشیر إلى أن الدین یعتبر بمثابة آلیة مراقبة خارجیة مھمة واضحة في جودة 2010(
 صدارالتدقیق من خالل إظھار أن المدققین الموجودین في المناطق ذات التدین القوي ھم أكثر عرضة إل

  .36آراء تدقیق أكثر دقة
  :الجانب التطبیقي -3

من أجل توطید معاییر الجودة لعملنا البحثي تم إجراء بحث نوعي یستخدم  :مجتمع وعینة الدراسة
وبعض المدیرین المالیین وكذا  على مجموعة من رواد األعمال استبانة 70بعض المقابالت وتوزیع 

لعدم الجدیة في  5صحیحة فیما ألغیت  استبانة 56 استرداد، وقد تم محاسبین لمؤسسات صغیرة ومتوسطة
العینة عشوائیا وسیتم تحلیل جمیع البیانات التي تم جمعھا  اختیارآخرین، وقد تم  9الرد ولم یتم الرد على 
  إلشكالیات الدراسة. اتمن أجل الخروج بإجاب

   :التحلیل اإلحصائي سیمقای
، لمعرفة )Five Likert(الخماسي  لیكرت مقیاس على الدراسة عینة أفراد إجابات تقییم في عتماداال تم -

 ، وتحدید درجات الموافقة وفقًا للجدول؛ستبیانلالرأي المجیبین حول األسئلة المختلفة 
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أفراد العینة، وذلك  إلجابات Cronbach's Alpha)مقیاس التوزیع الطبیعي ألفا كرونباخ ( استخدامتم  -
  لقیاس مصداقیتھا؛

  العینة؛ أفراد إجابات تجاھاتا لمعرفة المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات استخراج -
  الفرضیات؛  ارتباطوذلك لقیاس  )Pearson(تحدید نسب معامل بیرسون  -
 95 ثقة بمستوى 5%عند مستوى معنویة  )one sample Tللعینة البسیــــطة (تي  اختبار واستخدمنا -

  الدراسة. فرضیات اختبار أجل من وذلك الطرفین ذي للمنحنى %
  :الدراسة نتائج ومناقشة تحلیل

 ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة باستخدام): معامالت التناسق الداخلي 3جدول (
 معامل ألفاكرونباخ قیمة عدد األسئلة المحاور

 0.735 7 المحور األول
 0.687 7 المحور الثاني
 0.820 7 المحور الثالث

 0.751 21 المجموع
  spssعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحثین المصدر: 

  

 ،ستبیاناال مجاالت لجمیع مرتفعة كانت كرونباخ ألفا معامل قیمة أن )3( رقم الجدول تشیر نتائج
للفقرات  0.764إلى  0.690بین  أیضا، حیث تراوحت ما فقراتھ مرتفعة لمجموع المعامل قیمة كانت ماك

ثقة  على یجعلنا مما ،ستبیاناال وثبات صدق من نانكون قد تأكد لمجموع الفقرات، وبذلك 0.720منفردة، و
  .فرضیاتھا واختبار الدراسة أسئلة على واإلجابة النتائج لتحلیل صالحیتھو بصحتھ تامة

  :للمستجیبینوصف بیانات الخصائص الدیموغرافیة 
 ): النسبة المئویة للخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة4جدول (

 المتغیر الفئة التكرارات النسبة
 الشھادة العلمیة لیسانس 30 % 53.57
 / ماجستیرماستر 21 % 37.50

 هدكتورا 5  % 8.93
 المجموع / 56 100 %
 الوظیفة رواد أعمال 33 % 58.92
 مالیونمدراء  23  41.08%

 المجموع / 56 100 %
 الخبرة المھنیة سنوات 3-1من 11 % 19.64
 سنوات 5-3من 16 %  28.57
 سنوات 5أكثر من  29  % 51.79

 المجموع / 56 100 %
  spssعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحثین المصدر: 

 من حملة شھادة اللیسانس،  %53.57) أن غالبیة عینة الدراسة أي ما نسبتھ 4تبین من خالل الجدول رقم (ی -
من أفراد العینة أي ما  5یحملون شھادة ماجستیر أو ماستر، في ما مثل حملة الدكتوراة   %37.50و 

  العینة.   انتقاءلخبرة متوسطة إلى عالیة وھو ما راعیناه في  امتالكھممع  % 08.93نسبتھ 
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كانوا رواد أعمال، فیما مثلت  % 58.92فردا من عینة الدراسة أي ما نسبتھ  33ویالحظ من الجدول أن  -
  كانت للمدراء المالیین لمؤسسات مختلفة.  % 41.08النسبة الباقیة 

رة حت الخبكما ویالحظ من الجدول أیضا أن ألفراد عینة الدراسة خبرة متوسطة إلى مرتفعة، حیث تراو -
النسبة األكبر كانت لذوي و % 28.57 سنوات كانت 5إلى  3ومن  % 19.64سنوات  3إلى 1المھنیة من 

  من مجموع عینة الدراسة. %51.79سنوات ویشكلون  5الخبرة أكثر من 
  :األول المحور عبارات حول العینة أفراد إجابات تحلیل
الجزائر لتبني المعاییر الدولیة  واستجابة االستعداداإلحصائي عن مستوى  التحلیل نتائج ):5الجدول رقم (

 ؟إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المعیاري

 الفقرة اتجاه الرتبة

یجب أن تتبنى الشركات الصغیرة والمتوسطة  1
تكون أكثر صلة مجموعة من المعاییر الدولیة 

 بھذه األنواع من المؤسسات؟

 موافق 6 0.93 4.19

تلعب الحكومة والھیئات والجمعیات المھنیة  2
المسؤولة عن اإلشراف على مھنة المحاسبة 

 والمراجعة دورا كبیرا في تبني المعاییر؟

 موافق بشدة 2 1.03 4.33

یمكن التغلب على التكالیف اإلضافیة المرتبطة  3
الكشوف المالیة عند تبني المعاییر بإعداد 
 الجدیدة؟

  موافق 3 1.11 3.90
 

تبني معاییر خاصة بالمنشآت الصغیرة  4
والمتوسطة من شأنھ أن یخفض من تكلفة 

 متثال للمعاییر السابقة؟اإل

 موافق بشدة 4 0.88 4.21

یسھم تبني المعاییر في تسھیل عمل مصلحة  5
 الضرائب؟

 محاید 7 1.18 3.39

تقلیل متطلبات اإلفصاح عن طریق حذف تلك  6
المتعلقة بقرارات اإلستثمار في السوق العامة 

 بالنسبة للشركات؟ ایعد عامال مھم

 موافق بشدة 1 0.77 4.59

یمكن أن تتبنى الشركات المعاییر الدولیة إلعداد  7
التقاریر المالیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة 

 التبني إلزامًیا؟ حتى لو لم یكن قرارُ 

 موافق 5 1.05 4.03

 موافق  / 1.07 4.17 مجموع الفقرات /
 spssعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحثین المصدر: 

  

وھو ما یدل على موافقة  4.17جمل الفقرات بلغ لمُ  الحسابي المتوسط) بأن 5( رقم الجدول یبین
، 1.07معیاره قدره  بانحرافأفراد العینة لعبارات المحور بحسب مقیاس لیكارت، مع وجود بعض التشتت 

یدل على الموافقة الشدیدة من  وباتجاه، 4.59قوة بمتوسط حسابي قدره  األكثرفیما كانت الفقرة السادسة 
، فیما كانت أقل العبارات توافقا الخامسة بمتوسط 0.77معیاري متوسط بلغ  وبانحرافأفراد العینة لھا، 

محاید، یرجع ربما لعدم وضوح الرؤیة لدى أفراد العینة  وباتجاه 1.18معیاري  وانحراف 3.39حسابي 
  لتأثیر المعاییر على عمل المصالح الضریبیة.
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  :الثاني عبارات المحور حول العینة إجابات أفراد تحلیل
لمسألة: ھل یشكل الدین عقبة ثقافیة في طریق تبني المعاییر اإلحصائي  التحلیل نتائج ):6الجدول رقم (

 الجدیدة؟
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المعیاري

 الفقرة اتجاه الرتبة

ھناك بیئة ریادیة ألصحاب المشاریع الصغیرة 
 والمتوسطة في الجزائر؟

 موافق بشدة 1 0.88 4.66

 النصوص في النظر إلعادةھناك حاجة 
 والقانونیة؟  التشریعیة

 موافق بشدة 2 0.91 4.57

المواد الحالل والنقل وتنفیذ  استخدام
 االستغاللاإلجراءات الحالل ال یتعارض مع 

 األمثل للموارد؟

 موافق بشدة 3 1.01 4.22

تعتبر المصداقیة والشفافیة في إعداد البیانات 
 أیضا؟ المالیة من ثوابت الدین

 موافق 5 1.15 4.11

افي المحلي مع المعاییر قیتكامل الموروث الث
 الدولیة؟

 موافق بشدة 4 1.04 4.21

یجب مراعاة الفروق بین الجزائر والدول التي 
تضع معاییر للشركات الصغیرة والمتوسطة 

 میة؟والتنظی االجتماعیةفي ما یتعلق بالثقافة 

 موافق 7 1.22 4.06

یمكن لرائد األعمال الجید أن یطبق المعاییر مع 
 عدم مخالفة الشرع؟ 

 موافق 6 1.17 4.07

 موافق بشدة / 0.99 4.35 مجموع الفقرات
  spssعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحثین المصدر: 

 

وھو یدل أیضا  4.35لمجموع الفقرات بلغ  الحسابي المتوسط) بأن 6( رقم الجدول نستنتج من خالل
اره وقدره معی بانحرافعلى الموافقة الشدیدة من قبل أفراد العینة لعبارات المحور، مع وجود تشتت متوسط 

یدل على الموافقة الشدیدة من  وباتجاه 4.66قوة بمتوسط حسابي قدره  األكثروكانت الفقرة األولى ، 0.99
فیما كانت أقل العبارات توافقا السادسة بمتوسط  ،0.88معیاري متوسط بلغ  وبانحرافأفراد العینة لھا، 

، وھو ما یدل أن 1.22معیاري  وبانحرافوإن كان یدل على موافقة أفراد العینة أیضا،   4.06حسابي 
لعبارات ا اختفتإجابات العینة تراوحت ما بین الموافقة إلى الموافقة الشدیدة على عبارات ھذا المحور، فیما 

  المحایدة والمعارضة.
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  :الثالث المحور عبارات حول العینة أفراد إجابات تحلیل
ما خصائص رواد األعمال من منظور إسالمي والتي یمكن  اإلحصائي: التحلیل نتائج): 7الجدول رقم (

 أن تؤثر على عملیة التبني؟
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المعیاري

 الفقرة اتجاه لرتبةا

ریادیة جدیدة إختیار مھني یعتبر بدء أنشطة  1
 ؟مرغوب فیھ

4.57 0.80  
 

 موافق بشدة 1

یتمتع الناجحون في ریادة األعمال بمستوى عاٍل  2
 في الجزائر؟ من المكانة

 موافق بشدة 3 0.91 4.49

واإللتزامات  أعطي األولویة للوفاء بالواجبات 3
 مع جمیع المتعاملین؟

 محاید 7 1.19 3.35

الخبرات والمعرفة بالموارد یوجد ضعف في  4
البشریة العاملة في المجاالت المحاسبیة 

 ألصحاب األعمال؟

 موافق 6 1.07 4.06

 موافق 5 0.99 4.17 أمتنع عن االنخراط في األشیاء غیر المشروعة؟ 5
یجب تعزیز التعاون والتنسیق مع الھیئات  6

 المحاسبیة والمھنیة الدولیة؟
 موافق بشدة 4 1.02 4.48

 العاملین مختلف إشراك على ھناك حاجة للعمل 7
 ومھنیین أكادیمیین من المحاسبة مجال في

 مختصةمن أجل وضع خطة للتبني؟ وھیئات

 موافق بشدة 2 1.06 4.51

 موافق بشدة / 0.97 4.31 مجموع الفقرات /
  spssعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحثین المصدر: 

  

وھو یدل على موافقة  ،4.31إلجمالي فقراتھ بلغ  الحسابي المتوسط ) بأن7( رقم الجدول بینت نتائج
فیما كانت ، 0.97معیاره قدره  بانحرافشدیدة من قبل أفراد العینة لعبارات المحور، مع وجود تشتت مقبول 

، وھو ما یدل على الموافقة 4.57قوة كما في المحور السابق بمتوسط حسابي قدره  األكثرالفقرة األولى 
، فیما كانت أقل العبارات 0.80معیاري مقبول جدا وقدره  وبانحرافالشدیدة أیضا من أفراد العینة للفقرة، 

اد العینة وإن عنى ذلك موافقة أفر وباتجاه، 1.07معیاري  وانحراف 3.35توافقا الثالثة بمتوسط حسابي 
لھذه الفقرة أیضا، والمالحظ عموما ھو موافقة أفراد العینة لمجمل فقرات المحور وھو ما یتوافق مع باقي 

  .ستبیاناالالتحلیالت اإلحصائیة لھذا 
  :فرضیات الدراسة اختبار

 والتي الورقة متغیرات بینوصحة الفرضیات  االرتباطعالقات  سنحاول قیاس الفقرة من خالل ھذه
عند مستوى معنویة  )one sample T( للعینة البسیــــطةتي  اختبار واستخدمنا فرضیاتھا الثالثة، تضمنتھا

حیث إذا كانت  الدراسة، فرضیات اختبار أجل من وذلك الطرفین ذي للمنحنى % 95 ثقة بمستوى %5
المحسوبة واقعة داخل منطقة قبول النظریة الفرضیة، تقبل النظریة الفرضیة وترفض النظریة البدیلة،  tقیمة 

المحسوبة واقعة خارج منطقة قبول النظریة الفرضیة أي داخل منطقة رفض النظریة  tبینما اذا كانت 
 مل في االختبار.ة المستعالفرضیة ترفض النظریة الفرضیة وتقبل النظریة البدیلة وذلك عند مستوى المعنوی
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  لمحاور الدراسة T اختبارات ):8جدول رقم(
الفرضیات الرئیسیة 

 للدراسات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 tقیمة 
 المحسوبة

 tقیمة 
 الجدولیة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحریة

 قرار الفرضیة

H0 H1 
ھناك عوامل یمكن 
أن تدفع رواد 
 األعمال المحلیین

من أجل تبني 
 المعاییر؟

مرف 55 0.00 1.671 15.74 0.97 4.38
 وضة

 مقبولة

 االلتزام من شأن
 دیةاالقتصاالتعالیم ب

للدین اإلسالمي أن 
عملیة  فيساعد ی

 التبني؟

مرف 55 0.00 1.671 12.17 1.01 3.94
 وضة

 مقبولة

یتمتع رواد األعمال 
من منظور إسالمي 
بعدید اإلمكانات 
المؤھلة لفھم 
المعاییر وتطبیقھا 

 األمثل؟

مرف 55 0.00 1.671 9.33 0.93 4.55
 وضة

 مقبولة

  spssعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحثین المصدر: 
  

  بیرسون لفرضیات الدراسة االرتباط): قیمة معامل 9جدول رقم(
قیمة  الفقرة

 بیرسون
مستوى 
 sigالمعنویة 

األعمال المحلیین من ھناك عوامل یمكن أن تدفع رواد 
 أجل تبني المعاییر؟

0.760 0.00 

یة للدین اإلسالمي أن تساعد قتصادمن شأن التعالیم اإل
 ؟من عملیة التبني

0.810 0.00 

یتمتع رواد األعمال من منظور إسالمي بعدید اإلمكانات 
 المؤھلة لفھم المعاییر وتطبیقھا األمثل؟

0.743 0.00 

 0.00 0.765 مجموع الفقرات
  spssعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحثین المصدر: 

  :تحلیل الفرضیات
 الفرضیة األولى من خالل وضع الفرضیة الصفریة والبدیلة كما یلي:  اختباریتم  :ولىالفرضیة األ اختبار

  تبني المعاییر؛ھناك عوامل یمكن أن تدفع رواد األعمال المحلیین من أجل لیس  :H0الفرضیة الصفریة 
  ر.تبني المعاییلمن شأنھا أن تدفع رواد األعمال المحلیین التي ھناك عدید العوامل  :H1الفرضیة البدیلة 
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 طردیة ارتباط عالقة ) وجود9الجدول رقم ( ) نستنتج مایلي: یوضح9) و(8من خالل الجدولین (
 حیث ،)(5% المستوى المعنوي عند ومقبولة في ما یخص الفرضیة األولى، وھي دالة إحصائیًا موجبة
قیم المحسوبة من خالل الجدول  ، وما یدعم ھذه النتیجة ھي0.760بینھما  البسیط االرتباط معامل قیمة بلغت
وھو ما یشیر إلى أن اإلجابات تتجھ نحو  4.38) حیث نالحظ أن المتوسط الحسابي للفرضیة األولى 8رقم (

المحسوبة  t؛ وكانت قیمة 0.97اسي، مع إنحراف معیاري قدره الموافقة بحسب قیم جدول لیكارت الخم
معدوم وھي ذات داللة  sig، ومستوى داللة 1.671الجدولیة والتي كانت  t، وھي أكبر من قیمة 15.74

  وعلیھ:  55؛ وبدرجة حریة sig  >0.05 عند مستوى 
 ھناك عوامل یمكن أن تدفع رواد األعمالأنھ لیس بترفض الفرضیة الصفریة القائلة القرار اإلحصائي: 

  تبني المعاییر؛لالمحلیین 
أنھا أن تدفع من شالتي ھناك عدید العوامل أنھ  تقبل الفرضیة البدیلة والتي تنص علىالقرار التطبیقي: 

  رواد األعمال المحلیین من أجل تبني المعاییر.
 ولى كما یلي:الفرضیة األ اختباركما في  صحة الفرضیة الثانیة اختباریتم  :الفرضیة الثانیة اختبار

   تتعارض تعالیم الدین مع عملیات تبني المعاییر في الجزائر؛ :H0الفرضیة الصفریة 
  للدین اإلسالمي أن تساعد في عملیة التبني.   یةقتصاداالمن شأن التعالیم  :H1الفرضیة البدیلة 

 ) وجود9الجدول رقم ( ) أن نستوضح مایلي: یوضح9) و(8نستطیع ومن خالل الجدولین رقم (   
المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للشركات وقویة بین تعالیم الدین وتطبیق  موجبة ارتباط عالقة

 ،)(5%مستوى معنویة  عند إحصائیة داللة ، وھي ذاتالصغیرة والمتوسطة على الممارسات المحاسبیة
) 8من خالل الجدول رقم ( ، أما0.810بینھما  بحسب معامل بیرسون االرتباط معامل قیمة بلغت حیث

وھو ما یشیر إلى أن اإلجابات تتجھ نحو الموافقة بشدة  3.94فنالحظ أن المتوسط الحسابي للفرضیة الثانیة 
، 12.17المحسوبة  t؛ وكانت قیمة 1.01 بحسب قیم جدول لیكارت الخماسي، مع إنحراف معیاري قدره

؛ sig  >0.05 معدوم وھي ذات داللة عند مستوى  sigالجدولیة أیضا، ومستوى داللة  tوھي أكبر من قیمة 
  وبناءا علیھ:  55وبدرجة حریة 

ن مع تعالیم الدیاً في عارضت ھناك على أن صالتي تنوترفض الفرضیة الصفریة القرار اإلحصائي: 
  تبني المعاییر في الجزائر؛عملیات 

دین اإلسالمي أن لل یةقتصاداالمن شأن التعالیم  تقول بأنھتقبل الفرضیة البدیلة والتي  القرار التطبیقي:
  تساعد في عملیة التبني.

 الفرضیة الثالثة كما یلي: اختباركذلك یتم  :الفرضیة الثالثة اختبار
تمكنھم من تبني المعاییر  بإمكانات بالجزائر ةالمسلمال یتمتع رواد األعمال  :H0الفرضیة الصفریة 

  الجدیدة؛
یتمتع رواد األعمال من منظور إسالمي بعدید اإلمكانات المؤھلة لفھم المعاییر  :H1الفرضیة البدیلة 

  وتطبیقھا األمثل.
 موجب ارتباط أثر ) ھناك9الجدول رقم ( ) نتبین مایلي: وبحسب9) و(8من خالل الجدولین رقم (

 معامل قیمة وبلغت ،)(5%مستوى معنویة قیمتھ  عند إحصائیا ما یخص الفرضیة الثالثة، وھي دالة في
الكلي بین المحاور حسب معامل  االرتباطقیمة  إنكما ، 0.743بینھما  بحسب معامل بیرسون االرتباط

) نالحظ أن المتوسط الحسابي 8الجدول رقم ( أیضا من خالل، 0.765بیرسون كانت قویة حیث بلغت 
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وھو ما یشیر إلى أن اإلجابات تتجھ نحو الموافقة بشدة بحسب قیم جدول لیكارت  4.55للفرضیة الثالثة 
الجدولیة،  t، وھي أكبر من قیمة 9.33المحسوبة  t؛ وكانت قیمة 0.93نحراف معیاري قدره االخماسي، مع 

  علیھ:  وبناء 55؛ وبدرجة حریة sig  >0.05ات داللة عند مستوى معدوم وھي ذ sigومستوى داللة 
ال یتمتع رواد األعمال المسلمون ترفض الفرضیة الصفریة التي تنص على أنھ، القرار اإلحصائي: 

  بالجزائر تمكنھم من تبني المعاییر الجدیدة؛
بعدید  األعمال من منظور إسالميیتمتع رواد تقبل الفرضیة البدیلة والتي تنص على:  القرار التطبیقي:

  .اإلمكانات المؤھلة لفھم المعاییر وتطبیقھا األمثل
  خاتمة:

في ھماً مأضحت ممارسة المحاسبة ترمز إلى الثقافة والبیئة التي تتم فیھا، وتلعب الثقافة دوًرا 
 زدیادالالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، ونظرا  عتمادامستویات اإلفصاح المالي للشركات حتى بعد 

الخاصة  االتتصاالإدارة  استراتیجیةللتفكیر في مشاركة المسلمین في األنشطة التجاریة، فقد ظھرت حاجة 
بھم وكذلك صورتھم وسمعتھم، لیس فقط من وجھة نظر أخالقیة ولكن األھم من ذلك من منظور دیني، 
ویعتبر التواصل المؤسسي بین المؤسسات في البلد الواحد، أو حتى خارج الحدود أمًرا حیویًا لتعزیز الھویة 

لمالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عاییر اإلبالغ اتبني م األخالقیة للشركة، من ھذا المنطلق فمن شأن
 األسواق الخارجیة وبالتالي واختراقأن یساعد في وصول رواد األعمال إلى مصادر تمویل أكبر، بالجزائر 

تحسین أدائھا المالي؛ حیث یمثل ھذا المعیار خطوة مھمة للغایة على طریق التقارب العالمي، لكن یبقى ھذا 
الموضوعة من قبل الھیاكل والھیئات التنظیمیة، وكذا بمدى المعرفة  األمر منوطا بمدى جدیة القوانین

 جتماعیةالان التنشئة ولكونظراً المحاسبیة المتراكمة لدى المتخصصین في المحاسبة والمراجعة في البالد، 
ھناك حاجة إلى التوجیھ حتى یتمكن أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة من تجمیع ف وحدھا لیست كافیة،

ة حیث تتطلب اإلدارة المالیة في الشركات الصغیرة والمتوسط، قاریر المالیة وفقًا للمعاییر بشكل صحیحالت
أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة، حیث من ومھارات محاسبیة جیدة من قبل رواد األعمال المسلمین 

 ولوائح المحاسبة شأن تطویر تلك المھارات أن یساعد في الحصول على فھم أفضل لمعاییر المحاسبة
یجب اإلدراك أن نجاح ھذه المعاییر سوف یعتمد إلى حد كبیر على السلوك  كماوسلوكیات المھنیین، 

 استخالصویمكن أن یكون مرور الوقت ضرورًیا قبل األخالقي ألولئك الذین یعدون المعلومات المالیة، 
 ي یمكن طرحھا ما یلي:ولعل من أبرز التوصیات الت ملموسة حول تطبیقھا؛ استنتاجاتأي 
للتقارب جزئیا نحو المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة  استراتیجیةخلق  -

  ؛ اختیارھاطرق التبني الواجب  استنباطمن أجل (المعاییر المقترحة) 
  اللوائح الضریبیة في الجزائر؛إجراء مزید من الدراسات حول إمكانیة مواءمة (المعاییر المقترحة) مع  -
 المنشآت أعمال بمراجعة ةفي القطاعات الحكومیة أو الخاص سواء يالخارج المراجع دور تفعیل -

  ؛الصغیرة
  إجراء مزید من البحوث حول طرق تحسین المعرفة المحاسبیة والمالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة؛ -
تى الثقافي للمجتمع عند وضع طرق لتبني المعاییر والبیئي وح يقتصاداالوجوب مراعاة الجانب  -

  المقترحة؛
  س؛ عنى بالتقییضرورة تعزیز التعاون والتنسیق مع الھیئات المحاسبیة والمھنیة الدولیة التي تُ  -



  رؤى أولیة العتماد معاییر اإلبالغ المالي الدولیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل رواد األعمال المسلمین 
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 مستجدات یحدث من ما وفق المالي المحاسبي النظام وتطویر تحدیث في متخصصة وطنیة مراكز فتح -
بالمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة للشركات الصغیرة في التقنین المحاسبي، خاصة تلك المتعلقة 

  والمتوسطة؛
  إعادة ھیكلة الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتعزیز دورھا وصالحیاتھا.  -
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ن م ،وأھم محدداتھ وأیضا المكونات التي تشكلھموضوع األمن االقتصادي  إلىتھدف الدراسة إلى التطرق 
خالل ھذه الورقة البحثیة إلى كل من  وتم التطرق منناحیة أخرى مفھوم األمن االقتصادي من منظور إسالمي، 

صیغتي المشاركة والمضاربة كأھم صیغ التمویل اإلسالمي لما لھا من دور في إنشاء المشاریع االستثماریة ومحاربة 
 .كل ما یھدد األمن االقتصادي

ى أن التمویل اإلسالمي بشكل عام وصیغ التمویل التشاركیة قید الدراسة (المشاركة وقد توصلت الدراسة إل  
ن توزیع المداخیل لما لھا من قدرة على تحقیق التواز والبطالة وسوء) تساھم بشكل فعال في محاربة الفقر والمضاربة

والسلم ألمن االقتصادي بشكل عادل مما یحقق ا والمخاطرة علیھامن العائد  وتوزیع كلبین عناصر اإلنتاج 
  . االجتماعي

ي التمویل التشارك ؛مكونات األمن االقتصادي ؛األمن االقتصادي ؛صیغ التمویل التشاركي :الكلمات المفتاحیة
  واألمن االقتصادي 

Abstract:  
    The aim of this study is to identify the issue of economic security and its most important 
determinants as well as the components that constitute; on the other hand the concept of 
economic security from an Islamic perspective.  
    We have tried through this research paper to address both the formulas of Islamic financing 
(Mucharakah, Mudharabah) as the most important form of Islamic finance because of its role in 
establishing Investment projects and fighting everything that threatens economic security. 
    The study concluded the participatory financing formulas contribute effectively to fighting 
poverty, unemployment due to their ability to achieve an equilibrium between the production 
elements and the distribution of both the return and the risk to it fairly achieving economic 
security and social peace. 
Keywords: Participatory Financing Formulas; Economic Security; Economic Security 
Components; participatory financing and Economic Security. 

 مقّدمة: 
  ....ومن والهوصحبھ آلھ وعلى رسول هللا  والصالة والسالم علىالحمد � 

أن تشد أنظار الساسة وصناع  2007لقد استطاعت األزمة المالیة التي ظھرت بوادرھا في نھایة عام 
 وكل شرائح المجتمع نظرا لحدتھا وتوسع آثارھا وسرعة انتقالھا بین الدول، واالقتصادیین في العالم ، القرار

                                                        
 املؤلف.املرسل  - 1
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أزمة یعرفھا العالم بعد أزمة الكساد العظیم سنة لكثیر من رجال االقتصاد أنھا تعتبر أقوى احیث اعتبرھا 
وتعتبر األزمة المالیة األخیرة كنتیجة لإلخفاق الكبیر الذي عرفھ استرداد الدیون العقاریة الممولة  ،1929

من طرف البنوك في الوالیات المتحدة األمریكیة والمعروفة بالقروض العقاریة من الدرجة الثانیة، وعلى 
ھذه القروض یعتبر ضعیفا نوعا ما نسبة إلى مجموع القروض العقاریة الممنوحة في  الرغم من أن حجم

إال أن أثرھا السلبي كان عظیما، حیث تزایدت معدالت البطالة بسبب تسریح العمال مما أثر على  ھذا البلد،
  القدرة الشرائیة للفرد.

ادي تراجع مستویات النمو االقتصفتأثیر االنكماش االقتصادي العالمي بدأت تلوح تباشیره من خالل 
وتزاید تسریح العمال، وقد أكدت العدید من المؤسسات المالیة الدولیة وفي مقدمتھا صندوق النقد الدولي أن 
األزمة االقتصادیة العالمیة لن تنجو منھا أي دولة من دول العالم، وأنھا ستطول اقتصاد جمیع الدول ولكن 

 2009-2008ت ھذه األزمة على االقتصاد العالمي بوضوح خالل الفترة بنسب متفاوتة. وقد ظھرت تداعیا
بشكل یؤكد أن العالم سیدفع ثمن التعافي من ھذه األزمة مع الوالیات المتحدة األمریكیة، كل ھذه التغیرات 

ي نفي النظام االقتصادي العالمي دفعت بالكثیر من صناع القرار في العدید من الدول الغربیة المطالبة بتب
مبادئ التمویل اإلسالمي نظرا ألنھا تحقق التوازن االقتصادي و السلم االجتماعي، وھذا ما نحاول التطرق 

شاركة مي خاصة التشاركیة ( المكیف تساھم صیغ التمویل اإلسال المتمثلة في:إلیھ من خالل إشكالیة بحثنا 
  المضاربة) في تحقیق األمن االقتصادي؟و

تعتبر من الدراسات التي لم  إذكونھا من المواضیع المھمة  أھمیتھاتستمد الدراسة  :الدراسةأھمیة 
المضاربة وخصوصیتھا كونھا حاولت تسلیط الضوء على صیغتي المشاركة  وبالتالي تبرز بحثیا،تستھلك 
الي توبالاآللیة تحقیق األمن االقتصادي  وكیف لھذهاألمن االقتصادي  وربطھا بموضوعأنواعھا  بمختلف

 .واألرضالثالثة خاصة العمل، المال  اإلنتاجاالجتماعي من خالل التوازن بین عناصر  السلم
  الدراسات السابقة: 

 دور التمویل اإلسالمي في تحقیق األمن االقتصاديبعنوان:  حسین عبد المطلب األسرجدراسة لـ 
حیث ھدفت الدراسة إلى التطرق إلى ضوابط استثمار المال حسب أصول الشریعة اإلسالمیة ومزایا التمویل 

الباحث إلى قدرة التمویل اإلسالمي  وقد توصل، ومھدداتھمفاھیم األمن االقتصادي  وأیضا اھماإلسالمي، 
 .یھاوالتغلب علاالقتصادي من خالل مواجھة معوقاتھ  وتجسید األمنعلى تحقیق 

 وآلیاتمقومات األمن االجتماعي في اإلسالم بعنوان:  محسن باقر محمد صالح القزوینيدراسة لـ 
حاول الباحث دراسة األمن االجتماعي للفرد من خالل ما تقوم لھ  07البیت العدد  أھل، بمجلة تحقیقھ

 ألمنومنھا اافة أبعاده طریق التفكیر بصورة جدیة إلعادة صیاغة األمن بك والحكومات عنمؤسسات الدولة 
أشكال التخریب، حیث توصل الباحث إلى ضرورة توفیر مختلف المقومات  ومواجھة مختلفاالقتصادي 

الشریعة اإلسالمیة بأفضل صورھا من خالل أصول الشریعة  والتي تضمنھاالتي تضمن تحقیق ھذا الھدف 
  .ومبادئھا

اإلشكالیة إلى تحقیق مجموعة من األھداف من  واإلجابة عننسعى من خالل الدراسة  أھداف الدراسة:
  بینھا:
 والمضاربةمشاركة خاصة المشاركة التعرف على الصیغ القائمة على مبدأ ال. 
 نظرة حول مفھوم األمن االقتصادي إلقاء. 
 توضیح مكونات األمن االقتصادي. 
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  دم في التقلیل من عآلیات صیغ التمویل اإلسالمي من خالل تطبیقاتھ خاصة في المصارف اإلسالمیة
  االستقرار االقتصادي.

  صیغ التمویل التشاركي المحور األول: 
إن المشاركات بأنواعھا، بما فیھا المضاربة ھي الوسیلة المفضلة لمن یرید أن یستثمر مالھ بالصورة 

غیب والترالمقرر فقھیا أن في المشاركات من المسامحة  وشرعیا واجتماعیا ومنالشرعیة المفضلة دینیا 
هللا مع  ید( والخبرة وف المال ثتحقیق المصلحة العامة ھو في تكا أن وال یخفىلیس في غیرھا،  والتیسیر ما

  .الجماعة)
 المشاركة  ب أوال: صیغة التمویل

تعد المشاركة من أھم صیغ التمویل واالستثمار اإلسالمي حیث تعكس ھذه الصیغة غایات وأھداف 
باستخدامھا في تمویل األنشطة االقتصادیة المختلفة وھي أكثر الصیغ التمویلیة مرونة االقتصاد اإلسالمي 

، كما تعتبر من األسالیب الفعالة في تحقیق التنمیة االقتصادیة خاصة في مجالي االستثمار ومالءمة وشموال
   .1إلى الحد من التضخم والتشغیل إضافة

  مفھوم المشاركة -1
  .2یرتبط بلفظ الشركة، والَشركة أو الَشْركة ھي االختالط أو مخالطة الشریكین: لفظ المشاركة لغة -1-1
: المشاركة ھي عقد بین اثنین أو أكثر على العمل للكسب بواسطة األموال أو األعمال أو صطالحاا -2-1

  .3الوجاھة، لیكون الغنم بالغرم بینھم حسب االتفاق
لتوظیف األشكال المتاحة أمام المصرف اإلسالمي  التمویل عن طریق الشراكة أو المشاركة ھو أحد

مما یترتب علیھ أن یصبح المصرف شریكا  المشروع،مساھمة المصرف في رأس مال ، ویعني: "األموال
 .4"في كل ما یترتب علیھ من ربح أو خسارة بالنسبة المتفق علیھا

القرآن الكریم یقول هللا عز إن المشاركة جائزة في الشریعة اإلسالمیة؛ ففي  دلیل مشروعیتھا: -2
)، وفي السنة النبویة دلت أحادیث كثیرة على جواز الشركة حیث 12: النساء( فَھُْم ُشَرَكاُء فِي الثُّلُثِ  :وجل

ا أن" :قالوجل یتعاملون بھا فأقرھم علیھا، وجاء في الحدیث القدسي أن هللا عز  والناس بُِعث الرسول 
توزیع المخاطر بین أصحاب  .5"الشریكین ما لم یخن أحدھما صاحبھ، فإن خانھ خرجت من بینھماثالث 

 رؤوس األموال وتوفیر الجھود بسبب توزیع المسؤولیات بین الشركاء.
  الضوابط الشرعیة لصیغة التمویل بالمشاركة:   -3

  .عینا على أن یتم تقویمھا بالنقد أن یكون رأس المال من النقود وأجاز بعض الفقھاء أن یكون -
  .تفاوت الحصص وفقا لمقدرة كل شریكال یشترط تساوي رأسمال كل شریك، بل یمكن أن ت -
  .معلوما وموجودا یمكن التصرف فیھ أن یكون رأس المال -
یتم توزیع األرباح بنسب مئویة شائعة معلومة عند التعاقد، بحیث تحدد حصة من الربح مقابل العمل  -

  .مال كل منھم إلى رأسمال المشاركةیكون الربح حسب نسبة رأس طوارفإذا لم یشت وحصة مقابل المال،
  .ارة حسب نسبة رأسمال كل شریك فقطیكون توزیع الخس -
ال یضمن أحد من الشركاء مال الشركة أو حصة الشریك أو الشركاء اآلخرین من رأس المال، فال  أن -

  .تعدى أو قصرلشریك المال إال إذا یضمن ا
 .6لیس للشریك التبرع بمال الشركة أو اإلقراض أو الھبة أو اإلعارة -
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قبل الحدیث عن أنوع المشاركة، نذكر تقسیم الشركات في الفقھ اإلسالمي إلى  أنواع المشاركة: -4
  شركة اإلباحة، األمالك وشركة العقود:

: وھي كل األموال التي لم تصل إلیھا ید إنسان فتحوزھا، ألن االنتفاع لھا نشترك بین شركة اإلباحة -أ
  ؛7الناس، وال یختص بھ فرد دون آخر، إال أن یحرزھا إنسان فتصیر ملكا لھ، وعند ذلك یختص بمنفعتھا 

من دون عقد، مال متقَوم) (مالیة : أي أن یتملك شخصان أو أكثر شیئا أو عینا لھ قیمة شركة األمالك -ب
  كاإلرث أو الھبة؛

: ھي عقد بین اثنین فأكثر لالشتراك في مال وربحھ، ویقتضي ھذا العقد إِْذن الجمیع أو شركة العقود -ج
 بعضھم في التصرف للجمیع.  

یمكن استخدام عقد المشاركة في التمویل (من قبل المصارف ومؤسسات التمویل اإلسالمیة) بصور 
ا یتمتع بھ من مرونة كما یلي:                                                                                                 وأشكال متعددة نظرا لم

: ھي المشاركة التي ال ترتبط بمدة محددة وال یوجد لدى المصرف نیة مسبقة المشاركة الثابتة أو الدائمة -أ
شاركتھ في وقت محدد، وتعتبر بذلك وسیلة تمویل طویلة األجل على شكل مشاركة في رأس المال إلنھاء م

انتھاء مدة الشركة أو استنفاذ غرضھا وھي مدة غیر ال یرتبط بأجل استحقاق معین، وإنما یحل أجلھ مع 
 .8محددة غالبا

 ) صیغة المشاركة الثابتة1الشكل رقم (
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
 .100، ص2014، تونس: مصرف الزیتونة، الطبعة األولى، أدوات االستثمار اإلسالميعز الدین خوجة، المصدر: 

 

: ھي نوع من أنواع المشاركة یكون من حق الشریك المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتھیة بالتملیك -ب
بما تقتضي الشروط فیھا أن یحل محل المصرف في ملكیة المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حس

  بالتملیك صور مختلفة أھمھا:  وللمشاركة المنتھیة ،9المتفق علیھا وطبیعة العملیة
التي یتفق فیھا المصرف مع متعاملھ على تحدید حصة كل منھما في رأس مال  : ھياألولىالصورة 

المشاركة وشروطھا، وھي جائزة شرعا إذا تم بیع حصص البنك المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل، 
بحیث یكون للبنك حریة بیع حصصھ للمتعامل شریكھ أو لغیره، كما یكون للمتعامل الحق في بیع حصتھ 

  ك أو لغیره، وھذا أوضح الصور حیث ینفصل عقد البیع عن عقد الشركة بنحو واضح تماما؛للبن
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وھي التي یتفق فیھا البنك مع الشریك على المشاركة في التمویل الكلي أو الجزئي  الصورة الثانیة:
ن م لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشریك اآلخر، لتحصیل البنك حصة نسبیة

صافي الدخل المحقق فعال، مع حقھ باالحتفاظ بالجزء المتبقي من اإلیراد أو أي قدر منھ یتفق علیھ، لیكون 
أي أن ھذه الصورة یتم فیھا سداد بعض قیمة  ذلك الجزء مخصصا لتسدید أصل ما قدمھ البنك من تمویل،

  ؤول الملكیة لھ وحده؛الحصة من الغلة الناتجة، وعندما یقوم الشریك بتسدید ذلك التمویل ت
وھي التي یحدد فیھا نصیب كل من البنك وشریكھ في الشركة في صورة أسھم تمثل  الصورة الثالثة:

، ویحصل كل من الشریكین (البنك والشریك المتعامل) (عقار مثال)المشاركة مجموع قیمة الشيء موضوع 
رف بمقدار ما تزید أسھم الشریك إلى أن المص وتتناقص أسھمعلى نصیبھ من اإلیراد المتحقق من العقار، 

  یمتلك كامل األسھم فتصبح ملكیتھ كاملة.

 ) صیغة المشاركة المنتھیة بالتملیك2الشكل رقم (

 

  .109، ص أدوات االستثمار اإلسالميعز الدین خوجة، المصدر: 
  

  التمویل بالمضاربة  ثانیا: صیغة
یختلف مفھوم المضاربة في التمویل اإلسالمي عن م مفھومھا في االقتصاد الوضعي، حیث تعتبر      

  أحد وسائل التمویل المقدمة من طرف المصارف اإلسالمیة.
  :مفھوم المضاربة -1

َوآَخُروَن  ا سار فیھا، ومن ھذا قولھ تعالى:: ھي مفاعلة من ضرب في األرض إذالمضاربة لغة -1-1
 ِ لھ أي اتجر في  المحیط: ضارب، وفي القاموس )20 :المزمل( یَْضِربُوَن فِي اْألَْرِض یَْبتَُغوَن ِمْن فَْضِل هللاَّ

 مالھ وھي القراض.
  : عرفھا الفقھاء بطرق مختلفة من بینھا:المضاربة اصطالحا -2-1

من ربح  العامل یأخذهمعلوم تجر بھ على جزء بأن یعطي الرجل المال على أن ی ابن رشدعرفھا 
  ؛10المال أي جزء كان مما یتفقان علیھ ثلثا أو ربعا أو نصفا

على أنھا مال یدفعھ الرجل إلى أخر یتجر لھ فیھ على أن ما حصل من  المضاربة قدامةابن یعرف 
  .11الربح بینھما حسب ما یشترطانھ
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یبذل أحدھما فیھ مالھ و یبذلطرفین، ومن التعاریف السابقة نستخلص أن المضاربة: "ھي اتفاق بین 
، 12اآلخر جھده ونشاطھ في االتجار والعمل بھذا المال، على أن یكون ربح ذلك بینھما حسب ما یشترطان

  أما الخسارة فیتحملھا صاحب المال وحده بشرط عدم تقصیر الطرف اآلخر أو تعدیھ. 
دلیل  ،13."مضاربالعامل أو ال، أما الطرف اآلخر فیسمى "رب المالویسمى صاحب المال 

  اتفق الفقھاء على مشروعیة المضاربة وجوازھا.  مشروعیتھا:
ِ  ففي القرآن الكریم قولھ تعالى:      َوآََخُروَن یَْضِربُوَن فِي اْألَْرِض یَْبتَُغوَن ِمْن فَْضِل هللاَّ

یضرب في األرض یبتغي من فضل هللا عز وجل؛ فھذه اآلیات بعمومھا تتناول  ب)، فالمضار20: (المزمل
  إطالق العمل في المال بالمضاربة.

قد خرج قبل بعثتھ في مال أمنا خدیجة رضي هللا عنھا مضاربة  أن الرسول  ذكروفي كتب السیرة 
  عبدا لھا یقال لھ میسرة. وأنفذت معھإلى الشام، 

، تعامل أیضا أول ربا وضعھ الرسول  وكان رباهالذي تعامل بالربا عبد المطلب  والعباس بن 
إلیھ شرط  رفع الرسول  ویذكر أنوكان یشترط على المضارب شروطا إذا خالفھا ضمن،  بالمضاربة،

  .14العباس فأجازه
المضاربة على المساقاة لحاجة الناس إلیھا ألن الناس بین غني وفقیر، واإلنسان قد یكون  وقد قیست

لھ مال لكنھ ال یھتدي إلى أوجھ التصرف والتجارة بھ، وھناك من ال مال لھ لكنھ مھتد في التصرفات، 
  .15تشریع ھذا العقد تحقیق للحاجتین فيفكان 

مضاربة ھي صیغة عقد تتضمن التعامل بمال خاص، فال ركائز المضاربة في الفقھ اإلسالمي: -3
على ان  یتاجر بھ بجزء مشاع معلوم النسبة من أرباحھ من جائز التصرف، ونوع محددذي قدر معلوم 

 على وبناء، المتفق علیھاوفقا للشروط  وتقاسم األرباح، وراشدابالغا  ورب المالیكون كل من المضارب 
  :16يیل مافی ركائز تتمثلذلك فالمضاربة من الناحیة النظریة تشتمل على ثالث 

  ) ركائز المضاربة في الفقھ اإلسالمي3الشكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ماجستیر، كلیة  رسالة اإلسالمیة،إشكالیات تطبیق عقد المضاربة في المصارف إبراھیم جاسم جبار الیاسري،  المصدر:
 .23 ص، 2009 ، جامعة الكوفة،واالقتصاداإلدارة 

 ركائز المضاربة

 مجاالت المضاربة أطراف المضاربة المال

 صاحب المال
 بالغا
 عاقال
 مميزا

شريك في الربح 
 بنسبة

 ةالخساريتحمل  

 المضارب
 بالغا
 عاقال

 مميزا يحسن التجارة
شريك في الربح 

 بنسبة
ال يتحمل الخسارة 

 نقدا
 دراهم أو دنانير
 معلوم القدر

يقتسم الربح 
 بينهما

 التجارة( الشافعية و بعض الحنفية)
مجاالت أخرى(الحنابلة و المالكية   

 و بعض الحنفية)
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  المضاربة: أنواع -4
  تقسیم المضاربة من حیث الشروط إلى: -1-1

المضاربة رأس المال من غیر تعیین العمل أو : وھي أن یدفع رب المال للعامل في المضاربة المطلقة -أ
  المكان أو الزمان أو صفة العمل أو من یعاملھ؛

: وھي التي یشترط فیھا رب المال على المضارب شروطا معینة ومقبولة شرعا المضاربة المقیدة -ب
  یقید بھا المضارب للعمل في إطارھا.

  تقسیم المضاربة من حیث عدد الشركاء إلى: -2-1
: ھي المضاربة التي تتم بین طرفین یقدم فیھا الطرف األول المال، ویقدم الطرف ضاربة الثنائیةالم -أ

  الثاني العمل، أي تكون العالقة ثنائیة بین العامل ورب المال فقط؛
تعدد ی: وھي المضاربة التي تكون فیھا العالقة متعددة، فالمضاربة المشتركة أو المتعددة أو الموازیة -ب

موال والمضارب واحد، أو یتعدد المضاربون ورب المال واحد، أو یتعدد أرباب األموال أرباب األ
  .17معا والمضاربون

  خامسا: خطوات عقد المضاربة
تكوین مشروع المضاربة: یقدم البنك رأس مال المضاربة بصفتھ رب المال، أما المضارب فیقدم 

  علیھا؛ جھده وخبرتھ الستثمار المال مقابل حصة من المال متفق
نتائج المضاربة: یحتسب الطرفان النتائج ویقتسمان األرباح في نھایة مدة المضاربة، ویمكن أن یكون 

  ذلك دوریا حسب االتفاق مع مراعاة الشروط الشرعیة؛
تسدید رأس مال المضاربة: یستعید البنك رأس مال المضاربة الذي قدمھ قبل أي توزیع لألرباح بین 

جب أن یكون وقایة لرأس المال. وفي حالة االتفاق على توزیع األرباح دوریا قبل الطرفین ألن الربح ی
  المفاصلة فإنھا تكون على الحساب إلى حین التأكد من سالمة رأس المال.

ما أ؛ )(المصرف المالتوزیع الثروة الناتجة من المضاربة: في حالة حدوث خسارة فإنھ یتحملھا رب 
 بین الطرفین حسب االتفاق مع مراعاة مبدأ (الربح وقایة لرأس المال). في حالة حدوث أرباح فھي توزع

  ) صیغة عقد المضاربة4الشكل رقم (

 
 .124مرجع سبق ذكره، ص  أدوات االستثمار اإلسالمي،عز الدین خوجة، المصدر: 

  



  د/إسماعیل مراد -د/ھند مھداوي  
 

  

 2022جوان -31 عدد:لا                                                                                                                   564

  المحور الثاني: ماھیة األمـن االقتصادي  
یعتبر األمن االقتصادي من المواضیع التي تحظى باھتمام كبیر من طرف صناع القرار على مختلف 

 . وأیضا السیاسيھمیة في تحقیق األمن االجتماعي أل نظراالمستویات 
  أوال: مفھوم األمن االقتصادي 

ھو أن یملك المرء الوسائل المادیة التي تمكنھ " یعرف األمن االقتصادي حسب منظمة األمم المتحدة: 
من أن یحیا حیاة مستقرة ومشبعة من خالل امتالك ما یكفي من النقود إلشباع الحاجات األساسیة وھي 

 ".والتعلیم الصحیة األساسیةالغذاء، المأوى الالئق والرعایة 
واتیة والمشجعة للزیادة كما یعرف األمن االقتصادي الوطني على أنھ المحافظة على الظروف الم

وتأمین  مرتفع ویتحسن باستمرار يلألفراد مستوى معیش والتي تضمنالنسبیة إلنتاجیة العمل ورأس المال 
  .18والخارجي والنموستثمار الداخلي وضع اقتصادي عادل وآمن یشجع اال

ي والتنمیة عرف األمن االقتصادي بأنھ یعني التنمیة، إذ أن ظاھرتي األمن االقتصاد وھناك من 
مترابطتان بحیث یصعب التمییز بینھما، فكلما تقدمت التنمیة تقدم األمن، وكلما نظم المجتمع أموره 

  االقتصادیة لمد نفسھ بما یحتاج إلیھ فإن درجة مقاومتھ للمھددات الخارجیة سوف تتزاید بدرجة كبیرة.
وضعا طارئا. كما  یسالنمو ول حالة واتجاھا مستمرا فيمركب فھي عملیة ولیست  والتنمیة مفھوم 

أنھا آلیة إلى جانب كونھا وسیلة لتحقیق أھداف مرحلیة ضمن إطار غایات إنسانیة وحضاریة ذات أبعاد 
  .19مجتمعیة

  ثانیا: مفھوم األمن االقتصادي من منظور إسالمي
) 3َربَّ ھََذا اْلبَْیِت (فَْلیَْعبُُدوا : لعل أدق مفھوم لألمن ھو ما ورد في القرآن الكریم في قولھ تعالى

)، ومن ھنا نالحظ أن األمن ھو ضد الخوف، 4-3 :(قریش )4الَِّذي أَْطَعَمھُْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَھُْم ِمْن َخْوٍف (
والخوف بالمفھوم الحدیث یعني التھدید الشامل، سواء منھ االقتصادي أو االجتماعي أو السیاسي، الداخلي 

ھذه الحقیقة یكون المفھوم الشامل لألمن ھو: القدرة التي تتمكن بھا الدولة من منھ و الخارجي، وفي إطار 
ي المجاالت مواجھة المصادر الت تأمین مصادر قوتھا الداخلیة والخارجیة، االقتصادیة و العسكریة، في شتى

ضر ي الحاھددھا في الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب، مع استمرار االنطالق المؤمن لتلك القوى فت
  .20و المستقبل من أجل تحقیق األھداف المخططة

  ثالثا: مكونات األمن االقتصادي
  یتكون األمن االقتصادي من عدة عناصر إال أننا نحصرھا في الجوانب التالیة:

: یعتبر األمن الغذائي من أھم عناصر األمن االقتصادي، وقد وردت عدة تعریفات األمن الغذائي -
غذائي إال أنھا تباینت في رؤاھا وتعرضت النتقادات، لكن یمكن تعریفھ بأنھ قدرة المجتمع ومفاھیم لألمن ال

المحتمل) من الغذاء ألفراده في حدود دخولھم المتاحة مع ضمان مستوى الكفاف من  المستوى(توفیر على 
الغذاء لألفراد الذین ال یستطیعون الحصول علیھ بدخلھم المتاح، سواء كان ھذا عن طریق اإلنتاج المحلي 

  .راد اعتمادا على الموارد الذاتیةأو االستی
ة من األمراض واألوبئة وترتبط الصحة ارتباطا وثیقا : توفیر وسائل الوقایة والمعالجاألمن الصحي -

بتحقیق األمن االقتصادي للمجتمع، فالمجتمع الذي یخلو من األمراض یتمتع شعبھ بنشاط وقوة تمكنھ من 
اإلنتاج والعمل ویحقق معدالت نمو اقتصادي مناسب، بینما یحدث عكسھ تماما في المجتمع الذي تسیطر 

  .لدول على مكافحة األمراض الخطیرةمن اجل ذلك تعمل اعلیھ األمراض واألوبئة، 
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: ونقصد باألمن التكافلي، تلك السیاسة التي ترمي األمن التكافلي أو التأمین االجتماعي والصحي -
خالل اتباع نظام استقطاع جزء من  والمجتمع منإلى توفیر الحمایة االجتماعیة للعمال في مؤسسات الدولة 

داعھا في صندوق معین وفقا لقوانین ولوائح معروفة تمنح للعمال في حاالت ترك العمل مرتبات العاملین وإی
أو الفصل من الخدمة أو استیفاء سن المعاش أو العجز أو المرض أو الوفاة. وھذا النظام یعرف بالتأمین 

ط قطاع وساالجتماعي أو فوائد ما بعد الخدمة والذي یرتكز بصورة أساسیة على تسخیر عملیات التكافل 
  .یر الحمایة واألمن االجتماعي لھمالعمال لتوف

: تمثل مشاریع مكافحة الفقر واحدة من أھم الطرق التي تستخدم لتخفیض مشاریع مكافحة الفقر -
معدالت الفقر في المجتمع. ویمثل الفقر الخطر األكبر للمجتمعات المعاصرة وذلك ألن الفقر ھو أحد مھددات 

لسرقات كثر الجرائم واتمع تنتشر األمراض وسوء التغذیة وانتشار الفقراء في المجتاألمن االقتصادي، وب
، كما یتسبب في عدم االستقرار السیاسي واالقتصادي والسیاسيكما تكثر حالة عدم الرضا االجتماعي 

  واالجتماعي في المجتمع. 
من ألي في تحقیق اولذلك ینظر لمشاریع مكافحة الفقر وكفاءتھا في التدخل بأنھا عامل أساس

  .االقتصادي، بل األمن الشامل
: یعتبر العمل مصدرا أساسیا في إشباع الحاجات األساسیة لإلنسان ویعمل على تحویل اإلنسان العمل -

ل والمدخ، كما أنھ ھو الوسیلة واالقتصاديحالة االستقرار االجتماعي  والجوع والخوف إلىمن حالة الفقر 
، ولذلك ینظر للمجتمع الذي تسود فیھ معدالت مرتفعة واألمن االقتصادیینالقوة كل من في تحقیق  الفاعل

  .مع فقیر أو غیر منتج أو غیر ناميمن البطالة وغیر الناشطین اقتصادیا بأنھ مجت
: تمثل سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعددة، التي تستھدف التنمیة االجتماعیة السیاسات االجتماعیة -

، تمثل غیرھاوالمعیشة لألسر والمجتمعات المحلیة وحمایة الشرائح الضعیفة ومكافحة الفقر ورفع مستویات 
بعدا مھما من أبعاد تحقیق األمن االقتصادي، خاصة تلك البرامج والمشاریع التي تتمثل في التمویل األصغر 

یق ومشاریع تحقوبرامج األسر المنتجة وتشغیل الخریجین ومشاریع استقرار الشباب ورعایة الطالب، 
األمن االقتصادي للمرأة. ولذلك البد من توسیع مفھوم الرعایة االجتماعیة لیشمل احتیاجات وفئات أخرى 

   .21في المجتمع وتفعیل برامج التدخل االجتماعي واالقتصادي الفاعلة التي تحقق عائد اجتماعیا كبیرا
الثروات و الموارد الطبیعیة وعدم العدالة  : یؤدي عدم استغاللاستغالل الثروات و الموارد الطبیعیة -

في توزیع عائداتھا على المجتمع إلى إضعاف الوضع االقتصادي للدولة، ویشیر إلى وجود حالة متدنیة من 
القدرة االستراتیجیة و السیاسیة و االقتصادیة للدولة ولذلك نجد كثیر من الدول لم تفكر في استغالل ثرواتھا 

ماسة لھا كما توجد دول أخرى استغلت بعض ثرواتھا ولكنھا لم تتمكن من تحقیق العدالة بالرغم من حاجتھا ال
ني تدمعدالت البطالة ومعدالت الفقر و في توزیع العوائد والدخول بصورة مناسبة مما أدى إلى ارتفاع

  مستویات المعیشة وارتفاع دعاوي التھمیش والخروج عن سلطان الدولة.
تؤدي إلى انعدام األمن  واألسباب والمتغیرات التيعند تناول العوامل  االقتصادي:مھددات األمن  -4

بصورة خاصة البد من الحدیث عن عالقة األمن االقتصادي باالستقرار  واألمن االقتصاديبصورة عامة 
لتي تھدف اأھم متطلبات البیئة المواتیة  واألمني والسیاسي مناالجتماعي، ألن االستقرار بمعناه االقتصادي 

تھدده و، ومن بین أھم العوامل التي تؤثر في األمن االقتصادي واجتماعیة حقیقیةلتحقیق تنمیة اقتصادیة 
  :نذكر
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: یمثل الفقر الخطر األكبر للمجتمعات المعاصرة فھو أحد مھددات األمن االقتصادي، و بانتشار الفقر -
ین و السرقات، و یقول الدكتور روضة محمد بن یاسالفقراء في المجتمع ینحرف سلوك الفرد فتكثر الجرائم 

، ومن المثیر 22في ھذا الصدد: قد یكون للحالة االقتصادیة التي تكتنف الفرد أثر بلیغ في انحراف سلوكھ
لالھتمام أن نالحظ أن الفقر دودة یمكن أن تؤثر على الفرد وأو األسرة أو الدولة أو األمة او القارة أو العالم 

   .23بأسره
: یعرف بأنھ المستوى من الدخل في دولة ما الالزم لضمان أدنى انخفاض متوسط دخل الفرد -

شرائح كبیرة من المجتمع في عدد من  ویالحظ وجود الدولة،دخل  ویختلف باختالفمتطلبات الحیاة للفرد 
  .الدول تعیش تحت خط الفقر

ؤدي إلى افتقاد األمن االقتصادي حیث : إن للبطالة آثار سلبیة على األمن االقتصادي، إذ تالبطالة -
، كما تؤدي إلى إھدار وأسرتھ والحرمان ھو، مما یعرضھ آلالم الفقر وربما الوحیدالعامل دخلھ األساسي 

في الموازنة العامة بسبب مدفوعات  وزیادة العجزللناتج القومي  وخسارة البلدفي قیمة العمل البشري 
  .24جور الحقیقیةاأل وخفض مستویاتالحكومة للعاطلین، 

إلى إحداث  والصراعات والتدھور التنموي: یؤدي عدم االستقرار االجتماعي والنزوحالھجرة  -
بسبب غیاب التوازن  تكثرھذه المتغیرات المذكورة  وربما أنتمع جالم واللجوء والنزوح فيالھجرات 

   .25غیاب العدل یقتضي غیاب األمن وبالتالي فإن، والخدماتتوزیع الثروات  والعدالة فيالتنموي 
المتوازن لھ یعد من أھم أسباب انعدام األمن االقتصادي، فالتوزیع  غیر والتوزیعنقص التمویل  -

  .عند فئة عریضة من المجتمع یتسبب في انعدام األمن االقتصادي ونقص التمویلغیر المتوازن 
إلى  ياالستراتیجوسوء التدبیر  عقالني: یؤدي التخطیط غیر الوضعف التخطیطسوء التدبیر  -

البة إلى فقدان ثقة المستثمرین بص مما یؤدي، والسیاسیة واالجتماعیةاالضطراب في المجاالت االقتصادیة، 
  .األجل ةبأي أعمال استثماریة طویل قیامال وابتعاده عنالقرارات االقتصادیة، 

: باعتبار األسرة ھي اللبنة األولى للمجتمع، وھي مصدر االجتماعیة وغیاب الرعایةالتفكك األسري  -
یرة ، فإنھ تترتب على التفكك األسري آثارا خطواالجتماعیةالقوى البشریة التي تحرك التنمیة االقتصادیة 

  .األدوار االجتماعیة ألفراد األسرة وانحالل بناءاألسریة  وانھیار الوحدةعلى األسرة 
  التمویل اإلسالمي على تحقیق األمن االقتصاديالمحور الثالث: قدرة 

  أوال: مزایا التمویل اإلسالمي
ا ض، وإذإن التمویل غیر اإلسالمي یكون في صورة واحدة فقط، وھي االئتمان المصرفي أي القرو

بالنسبة للمستثمر، فھي عندما یحقق ربحا فال یشاركھ فیھ أحد، ومن ثم یتضخم  كانت ھناك مزایا للقروض
  ، ومن أجل ذلك فھو یرفع سعر السلعة إلى أقصى حد ممكن. وتتحسن حالھ رصیده

 التمویل الممنوح یحقق لھم مزایا ال تختلف والبنوك فإنأما بالنسبة للمقرضین، وھم جمھور المودعین 
 ادرجتھا باختالف نتیجة النشاط، فإذا حقق المستثمر ربحا فإن الممول ال یحصل إال على الفائدة المتفق علیھ

مسبقا، ویبقى الربح، بمبلغھ الكبیر من نصیب المستثمر لوحده. أما إذا حقق االستثمار خسارة فإن الممول 
ال یتحمل شیئا منھا بل یطالب بمبلغ الفائدة من المستثمر الذي یكون في حالة ذھول من جراء الخسارة التي 

عدیدة  أما التمویل اإلسالمي فلھ مزایالحقت بھ، ویستغرق في التفكیر فیما یجب عملھ للنھوض من سقطتھ؛ 
  منھا:
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فالممول یتحمل الخسارة أو جزء منھا، إذا  ،یحرر الفرد من نزعة األنانیة، سواء كان مموال أم مستثمرا -
یتحرر من نزعة األنانیة حین یحقق أرباحا  والمستثمر أیضاوقعت من غیر تعد أو تفریط من المستثمر، 

  .فیقوم بقسمتھا مع الطرف الممول وال یستأثر بھا لوحده
حصول كل طرف على الجزاء المتناسب مع الدور الذي قام بھ في التنمیة. فرأس المال إن أدى توظیفھ  -

من الربح. وإن لم یؤد  إلى إحداث تنمیة، وھذا یتضح من خالل األرباح المحققة، فإن عائده سیكون جزءا
  إلى تحقیق تنمیة، ویتضح من الخسارة، فإن جزاءه سیكون تحمل الخسارة؛

عدالة توزیع نتائج االستثمار: فإذا تحقق ربح یوزع على كل األطراف المشاركة في تحقیقھ حسب االتفاق  -
رأس المال  المسبق، وإذا تحققت خسارة وزعت كذلك على األطراف المشاركة في تحقیقھا، فصاحب

  .یتحمل الجزء الناقص من رأس المال، والمستثمر یخسر الجھد الذي یبذلھ طیلة فترة االستثمار
توجیھ التمویل إلى االستثمار في المجاالت التي تفید المجتمع، وھذه أھم میزة للتمویل اإلسالمي في مجال  -

ن یوجھ لخدمة جمیع أفراد المجتمع بإقامة التنمیة المستدامة، المال مال المجتمع، ومن ھذا المنطلق یجب أ
المشاریع التي ال تعود بالضرر على المجتمع، الحاضر أو المقبل، وال یمكن ألي طرف أن یدعي أنھ 
یتحمل الخسارة لوحده وبالتالي یتصرف بالطریقة التي تحقق لھ الفائدة لوحده حتى لو لحق الضرر بغیره، 

شیئا من رأس المال، والممولون ال یخسرون أكثر من المال الذي  فالمستثمر في حالة الخسارة ال یخسر
  .ساھموا بھ في االستثمار موضوع الخسارة

یجة بنت عدة جھاتتوظیف الخبرات من أكثر من جھة للحكم على جدوى االستثمار، وھذا الرتباط مصالح  -
ن أنھا تمویل المشاریع التي یرو ھذا االستثمار، ومن ثم تقل المشاریع الفاشلة، فالممولون ال یقبلون على

فاشلة أو تلحق الضرر بھم وذلك عن طریق عدم توجیھ الودائع االستثماریة أو یشترطون على البنوك التي 
یتعاملون معھا عدم االستثمار في تلك النشاطات. كما أن المصارف ال تقبل على تمویل المشاریع التي 

 .26ترى أنھا فاشلة أو تضر بالمجتمع
  قدرة صیغ التمویل التشاركي على تحقیق األمن االقتصادي ثانیا:

إن أسلوب المشاركات یعتبر أساسیا بالنسبة إلى تطبیقات االقتصاد اإلسالمي في ھذا العصر، وھي 
مختلف المصارف و المؤسسات المالیة ألنھا تعتمد على آلیة استقطاب األموال أیا كان حجمھا و توفیر 

بما یمكن أصحاب الخبرات الذین ال یملكون رؤوس األموال أصال، أو أصحاب فرص االستثمار الجماعیة 
؛ حیث أن أسلوب المشاركات (المشاركة 27خدام خبراتھم و تطویر إمكاناتھماألموال المحدودة من است

والمضاربة) یھدف إلى الرفع من اإلنتاج الحقیقي من خالل المشاریع االستثماریة متوسطة و طویلة األجل، 
كما أن القاعدة األساسیة التي تقوم علیھا صیغة التمویل بالمشاركة ھي قاعدة "الغنم بالغرم"، مما یجعل 

  الخسارة فأھم ما یمیز الصیغ اإلسالمیة: ي الربح وفالطرف اآلخر یشارك 
  وشرعي وھي الملكیةبسبب موضوعي ارتباط ربح الممول بالملكیة، فاستحقاقھ لألرباح.  
 والخدماتسلع من ال وتدفق تیارتثماریة بانتقال ملكیات ارتباط انسیاب التمویل بین أطراف العملیة االس.    

 خصائص ومزایا اقتصادیةتصادي بما تحملھ من وبالتالي یمكن لھذه الصیغ تحقیق األمن االق
  واجتماعیة اھمھا:

ساھم التشغیل مما ی وارتفاع فرص اإلنتاجیة وتأسیس المشروعاتالقدرة على حشد الموارد االقتصادیة  -
ر المھددة أحد العناص والتقلیل من وبالتالي الحدالمستوى المعیشي  والبطالة والرفع منفي معالجة الفقر 

  .لألمن االقتصادي السابقة الذكر
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عدالة من خالل تطویر آلیة المشاركة اإلیجابیة عوضا  أكثراالقتصادي بشكل  وتوجیھ المسارتصحیح  -
عن عالقة المدیونیة السلبیة التي تزید من حجم الفجوة بین الطبقات االجتماعیة بحث یزداد الغني غناً، 

ا أسلوب ، بینموالمركبةالمجحف لمعدالت الفائدة خاصة المتغیرة  وذلك باالستخدام فقراً، ویزداد الفقیر
  .المشاركات یضمن لنا العدالة في توزیع النتائج

 والمعرفة عن وأصحاب الخبراتخالل التكامل بین أصحاب رؤوس األموال  والعدالة منتحقیق التوازن  -
  ود بالعائد لكل طرف.إنجاز المشاریع التي تع طریق التعاون في

  الخاتمة
لقد استطاعت األزمات المالیة التي أصبح یتمیز بھا النظام الرأسمالي أن تخلف العدید من اآلثار 

علق اصة ما تخالسلبیة، ومن بینھا نقص األمن االقتصادي، مما یؤدي إلى تدھور في األوضاع االجتماعیة 
 لدراسة إلىامن خالل  وقد توصلناالمعیشیة لألفراد،  المستویاتوانخفاض البطالة  وارتفاع معدالتبالفقر 

  مجموعة من النتائج أھمھا:
 یقوم علیھا. واألسس التياستطاع التمویل اإلسالمي أن یثبت وجوده من خالل المبادئ  -
 )،وصیغة المضاربةالمشاركة  (صیغةتتنوع صیغ التمویل اإلسالمي ومنھا القائمة على مبدأ المشاركة  -

 االقتصادیة. وتحقیق التنمیةحیث تشجع ھذه األسالیب على إقامة المشاریع 
توى الخدمات األساسیة ورفع مس وتلبیة االحتیاجاتیتمثل األمن االقتصادي في توفیر أسباب العیش الكریم  -

 عمل لمن ھم في سن العمل. وخلق فرصالمعیشة  وتحسین ظروف
 وغیاب، وزیادة معدالت الفقر مستویات البطالةدي أھمھا ارتفاع ھناك عدة مؤشرات تھدد األمن االقتصا -

 األمان االجتماعي. شبكات
أھیل ت والعمل علىالقائمة على المشاركة  أنواعھا خاصةمن الضروري االھتمام بصیغ التمویل بمختلف  -

الكوادر البشریة من أجل التنویع أكثر في المنتجات المالیة اإلسالمیة لما لھا من قدرة على تحقیق التكافل 
  .واألمن االقتصادياالجتماعي 

  توصیات الدراسة
  إلیھا نخلص إلى عدة توصیات أھمھا: والنتائج المتوصلمن خالل ما سبق 

لھا  والبطالة التيالصحیة  وسوء الرعایةخاصة الفقر  العمل على محاربة مھددات األمن االقتصادي -
  .بأكملھا وعلى المجتمعاتانعكاسات سلبیة على االقتصاد 

تعمل  حیثبالتملك) بالمنتھیة  المشاركة( المتناقصةلتمویل خاصة المشاركة االھتمام أكثر بتفعیل صیغ ا -
ھ مالكا ل وبالتالي یصبحمن طرف المصرف) إلى الطرف األخر،  (الممولعلى انتقال ملكیة المشروع 

لرفع واعدد من البطالین  وامتصاص أكبرعلى فتح مناصب عمل  وأیضا قدرتھمما یعزز من ثقة األفراد 
  القدرة الشرائیة لألفراد. من

ن خالل م الجتماعيوالسلم ااالقتصادي  األمناالھتمام بالتمویل اإلسالمي بشكل عام ألنھ قادر على تحقیق  -
التوازن بین عناصر اإلنتاج، فمعظم المعضالت التي تعاني منھا االقتصادیات الدولیة تعود إلى استعمال 

  .الفائدة خاصة
ھة ج اإلسالمي منالعمل المصرفي  والقانوني لضبطمن الضروري االھتمام أكثر بالجانب التشریعي  -

البشریة العاملة في مجال الصناعة المالیة اإلسالمیة من أجل  وتأھیل الكوادرعلى تأطیر  وأیضا العمل
  معا. والكفاءة االقتصادیةتطویر المنتجات المالیة بحیث تحقق المصداقیة الشرعیة 
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   :الملخص
لقد اعتنى علماء اللغة منذ عھود مبكرة بالدرس النحوي، فاستنبطوا من مجاري كالمھم قوانین یقیسون 

روا العلل النحویة األعرابفوض�عوا  ؛س�ائر أنواع الكالم لكن النحو عندھم لم یكن مقتص�را على ضبط أواخر  ،وفس�ّ
الكلم فقط؛ بل كانت لھم درایة بوظائف النحو ودوره في تحدید المعنى فوض���عوا قوانینھ في ظل المعنى واتخذوا من 

  سبیال إلى فھم النصوص وفي مقدمتھا النص القرآني.  والقواعد تلك القوانین
بو زكریا صاحب المذھب الكوفي من الرّواد في التنظیر النحوي القائم على الفھم اللّغوي حتى عّده الفّراء أ ویعدّ 

التي سنختار  "معاني القرآن "الباحثون في الدراسات القرآنیة المبدع الحقیقي لنظریة النحو القرآني من خالل مدونتھ 
اللسانیة الحدیثة خاصة التیار الوظیفي الذي یربط  األبحاثمنھا نماذج للدراسة ومساءلتھا في ظل ما توصلت إلیھ 

البنیة بخصائصھا الداللیة والتداولیة، فتراثنا زاخر برصیده، ورصین في صالبة تنظیره فھل لھذه الرؤیا اللسانیة 
  الحدیثة جذور في تراثنا اللغوي وفي مدونة الفّراء النحویة على وجھ الخصوص.

  .التجدید النحوي؛ لسانیات وظیفیة لمعنى؛ الفّراء؛نحو وظیفي؛ ا :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
    From the beginning, linguists took care of the grammar lesson, and they developed laws on 
which they measured all kinds of speeches, and they put expressions and interpret 
grammatical evils. 
But their grammar was not limited to the control of late words, but they knew the functions of 
grammar and its role in determining meaning, so they put its laws in the sense and took these 
rules as a mean of understanding the texts, the most important of which is the Koranic text. al-
Farrā Abu Zakaria, the owner of the Kufic doctrine, is one of the pioneers of grammatical 
theory based on linguistic understanding until several researchers in Qur'anic studies the true 
creator of the theory of Koranic grammar through their blog: the meanings of the Koran from 
which we will choose models for the study based on the principles of functional linguistics , 
our heritage is full of balance, and sober in the solidity of its counterpart, what are the 
characteristics of grammatical renewal from a functional point of view and the realization of 
this modern linguistic vision and its roots in al-Farrā in its grammatical opinions.  
Key words: functional; meaning; al-Farrā; grammatical regeneration; functional languages. 
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  مقّدمة: 
إّن الّدرس اللغوي عند العرب ارتكز منذ بدایتھ على تحدید المعنى والبحث فیما یحویھ القرآن الكریم 
من دالالت ومقاص����د، فالمدونة اللغویة العربیة بمختلف فروعھا ومس����تویاتھا نحوا وص����رفا وبالغة ولغة 

"كل ما ص�������لح بھ  ى قّرروا أنّ في خ�انة المعنى، كذلك توجیھات العلماء وتخریجاتھم حت ومعجم�ا تص�������بّ 
  . 1المعنى فھو جید وكل ما فسد بھ المعنى فھو مردود"

یعّد أبو زكریا الفّراء أبرع الكوفیین وأعلمھم، لقد كان ثقة إماًما، حاّد الّذھن، خارق الذكاء حاض�������ر 
ظر، خص����ب التفكیر، فقد س����اعدتھ ھذه المواھب على س����عة ثقافتھ وإلمامھ بعلوم عص����ره البدیھة، دقیق النّ 

المختلفة وتعّمقھ في علوم القراءات والفقھ وعلوم اللغة والنحو وھو الذي قال: اآلن أموت وفي نفس�ي ش��يء 
م�ا ك��ان��ت  . وق��د ُروي عن ثعل�ب أن��ھ ق��ال غیر مّرة: لوال الفّراء2من (حتّى) ألنھ�ا ترفُع وتنص�������ُب وتخفضُ 

  .3ھ خلصھا وضبطھا، ولوال الفّراء لسقطت العربیةعربیة ألنّ 
ویكمن أن نتبیّن مكانتھ العلمیة من خالل تصانیفھ الكثیرة وأھمھا: معاني القرآن الذي طار صیتھ في 

ومعاني القرآن في األص��ل كتاب في التفس��یر، إال  األفاق فھو المص��در الرئیس للنحو الكوفي ومص��طلحاتھ.
فّراء اتّجھ فیھ بقوة اتّجاھا لغویا، وتتجلى أھمیة الكتاب في دراس�ة القرآن الكریم دراسة لغویة تركیبیة، أن ال

وعن�ایتھ بأس�������الیبھ في التعبیر، وما یتعلق بھا من نظم الكالم وتألیفھ، فض�������ال عن إیراده القراءات القرآنیة 
ثوق بفص�������احتھ ش�������عره ونثره ، عالوة على وتبیین وجوھھ�ا اإلعرابیة واالحتجاج لھا بالكالم العربي المو

احتوائ�ھ المص�������طلحات المبتكرة التي اص�������طنعھا الفّراء وأخد بھا الكوفیون من بعده، وإّن تألیفھ ھذا یمثل 
مرحلة النض��ج في تآلیف الفّراء إذ أودعھ جمیع معارفھ، فھو أقرب ما یكون إلى موس��وعة معارف الفّراء، 

  حویة واللغویة والقرآنیة التي خلفتھ ومنھا تفسیر الكشاف للّزمخشري.حتى أصبح بذلك عمدة الدراسات الن
ف�الفّراء في كت�اب�ة مع�اني القرآن لم ینجّر إلى ق�اع�دة تحكم�ھ في معالجة النص؛ فقد كان ینس�������اق إلى 

  اإلعراب من خالل تفھمھ لداللة النص وبھذا یكون قد ربط بین النحو والمعنى.
ئص العربیة ومدار الذوق والحس اللغویَین، ولم یس�����لك س�����بال فنجده في تعلیلھ لم یخرج عن خص�����ا

دخیلة على اللغة نحو تعلیلھ باالس���تحباب والحس���ن تارة، وباالس���تیحاش والقبح تارة أخرى، ویص���ف طباع 
  األعراب التي سنضرب لھا أمثلة وكلھا تصب في المعنى.

بھذه اللغة، فجاءت عللھ كما رص����د في تعلیلھ الخص����ائص اللس����انیة العربیة وأبان عن علم أص����یل 
موافقة لما تقتض���یھ األس���باب اللس���انیة وھو ما س���نقف عنده في ثنایا ھذه الدراس���ة، التي نتطّرق فیھا آلرائھ 
النحویة من خالل نماذج في المفاعیل، في محاولة منا لربط تعلیالتھ بالرؤیة اللس����انیة الوظیفیة التي ص����اغ 

اللغة أداة للتواص������ل، وانطالقا من فرض������یة كبرى  تؤس������س  أص������حابھا نظریتھم النحویة على اعتبار أن
األنموذج الوظیفي أو مش�����روع (س������یمون دیك) العلمي فتندرج األنحاء الوظیفیة عامة في إطار المس������عى 
الّرامي إلى إق�ام�ة نظری�ة ت�داولی�ة ش�������امل�ة تحتكم لمع�اییر ذات ط�ابع اجتم�اعي ثق�افي، وتس�������تعم�ل لغایات 

 األساس للغة ھي التواصل التي بدورھا تحدد البُني اللغویة. ؛ بمعنى أن الوظیفة4تواصلیة
 : مفاھیم في المعنى والداللة -1

من المعروف أن المعنى أو الداللة ھي الغایة التي یس�تھدفھا كل متكلم فاللغة لیس�ت ض�وض�اء ترسل 
د كبیرا فنجد الجاحظ قبال ھ�دف، بق�در م�ا ترمي إلى معنى یس�������تفاد منھ، ولقد اھتم القدماء بالمعنى اھتماما 

وعلى قدر وض���وح الداللة وص���واب اإلش���ارة، " قرن بین مص���طلحي معنى وداللة في تعریفھ لعلم البیان:
وحس��ن االختص��ار ودقة المدخل یكون إظھار المعنى، وكلما كانت الداللة أوض��ح وأفص��ح، كانت اإلش��ارة 
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خفي ھو البی�ان ال�ذي س�������ِمع�َت هللا عز وجل أبین وأنور، ك�ان النفع أنجع، وال�دالل�ة الظ�اھرة على المعنى ال
  .5یمدحھ، ویدعو إلیھ ویحث علیھ، بذلك نطق القرآن، و بذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت أصناُف العجم"

أما الس��ید الش��ریف الجرجاني فقد حّدد في تعریفاتھ مفھوما للمعنى وربطھ بالص��ورة الذھنیة "المعنى 
ھنیة من حیث إنھ وض�ع بإزائھا األلفاظ والص�ورة الحاصلة في ما یقص�د بش�يء، والمعاني ھي الص�ورة الذ

العقل، فمن حیث إنھا تقص�د باللفظ سمیت معنى، ومن حیث إنھا تحصل من اللفظ في العقل سمیت مفھوما، 
ھو س��ّمیت ماھیة، ومن حیث ثبوتھ في الخارج س��میت حقیقة، ومن حیث  ومن حیث إنھ مقول في جواب ما

  .6یت حقیقة"امتیازه عن األغیار سمّ 
أّما في تعریفھ للداللة فقد قّدم مفھوما ش����امال وجامعا فقال: "الداللة ھي كون الش����يء بحالة یلزم من 
العلم بھ العلم بش�����يء آخر، والش�����يء األول ھو الدال، والثاني ھو المدلول. وكیفیة داللة اللفظ على المعنى 

  .7لنص، وداللة النص، واقتضاء النص"باصطالح علماء األصول محصورة في عبارة النص، وإشارة ا
لق�د أحص�������ى الجرج�اني من خالل تعریفھ ثالثة أنواع للداللة وھي داللة العبارة، وداللة اإلش�������ارة، 

  وداللة االقتضاء.
فداللة العبارة المعنى الذي یتبادر إلى الذھن من صیغة النص، فالعبارات تدل داللة واضحة على العرض  -

  أو المعنى المقصود.
ما یؤخذ من إش���ارة اللفظ ال من اللفظ فكما أن المتكلم قد یفھم بإش���ارتھ وحركتھ في أثناء  اإلش���ارةوداللة  -

  كالمھ ما ال یدل علیھ اللفظ نفسھ فیسمى إشارة.
  .8داللة االقتضاء ھي التي ال یدل علیھا اللفظ وال یكون منطوقا بھا، ولكن تكون من ضرورة اللفظ -

جرجاني للداللة في الثقافة األص���ولیة وھذا التفس���یر الداللي الذي توص���ل إلیھ إّن تعریف الش���ریف ال
األص��ولیون "تجاوز البحث عن ماھیة الداللة إلى البحث عن جوھر الداللة وفروعھا بذكر أص��ناف لمعاني 

  .قد حددھا علماء الداللة المحدثون كالمعنى اإلرشادي أو اإلیمائي والمعنى االتساعي والمعنى السیاقي
فالجرجاني یتجاوز بتعریفھ الداللة لیشیر إلى علم آخر أعم من الداللة وھو ما یعرف بعلم الرموز أو 

وذلك عندما نص على أن الداللة ھي كون الش���يء بحالة یلزم من العلم بھ العلم  (Semiology)بالس���یمیاء 
یعني بالرموز والعالمات  بش�����يء آخر فذكره (الش�����يء) بدل (اللفظ) یدل على إش�����ارتھ إلى ھذا العلم الذي

  اللغویة وغیر اللغویة.
ھذه التص�نیفات الثالثة التي حددھا الجرجاني في تعریفھ تبلورت في علم الداللة الحدیث بین ص��نفین 

أو كما ) sens-extentionnel( والمعنى االتس��اعي (sens-intentionnel)المعنى القص��دي  من المعاني:
ت عنى اإلیمائي أو اإلیحائي وتحت ھذین الص�����نفین یمكن أن ندرج دالالیس�����مي في اللس�����انیات الحدیثة الم

  .9داللة العبارة، داللة اإلشارة، داللة االقتضاء)الجرجاني الثالث (
لق����د اختلف���ت أراء اللغ���ویین ف����ي اس���تعمال و توظی���ف مص����طلحي  ب���ین المعن���ى و الدالل���ة: -1-2

و ت���ارة ب���التفریق، ول���ئن كان���ت الدالل���ة "ھ���ي  الدالل���ة والمعن���ى؛ ت���ارة ب���الجمع عل���ى أن مفھومھم���ا واح���د،
، ف���إن دراس���ة المعن���ى ھ���ي م���ن موض���وعات عل���م الدالل���ة حس���ب 10العل���م ال���ذي ی���درس قض���یة المعن���ى"

رأي أحم���د مخت���ار عم���ر وھ���و ب���ذلك ل���م یف���رق ب���ین المص���طلحین؛ فف���ي عرض���ھ ألس���ماء عل���م الدالل���ة 
… ھم یس����میھ عل����م المعن����ىوبعض����… یق����ول: "أم����ا ف����ي اللغ����ة العربی����ة فبعض����ھم یس����میھ عل����م الدالل����ة 

، و نج���ده یس���تعمل 11وبعض���ھم یطل���ق علی���ھ اس���م الس���یمانتیك أخ���ذاً م���ن الكلم���ة اإلنجلیزی���ة أو الفرنس���یة"
ف���ي الفص���ل الثال���ث م���ن كتاب���ھ (الوح���دة الداللی���ة) الت���ي م���ن أقس���امھا (الكلم���ة المف���ردة) ث���م یتح���دث ع���ن 
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ص��لھ الراب���ع، فھ��و ب��ذلك ال یف���رق (أن��واع المعن��ى ) للكلم��ات الت���ي ھ��ي ج��زء م��ن الوح���دة الداللی��ة ف��ي ف
 بینھما ویعتبرھما واحدا.

وم����ن اللغ����ویین ال����ذین تح����دثوا ع����ن الف����رق بینھم����ا نج����د ال����دكتور ھ����ادي نھ����ر ف����ي كتاب����ھ (عل����م 
الدالل���ة التطبیق���ي ف���ي الت���راث العرب���ي) وملخ���ص كالم���ھ أن المح���دثین انقس���موا ف���ي ھ���ذه القض���یة إل���ى 

 :عدة آراء
 .طلح المعنى مترادفانفریق یرى أن مصطلح الداللة ومص -
 .فریق یرى أن المعنى أعم من الداللة؛ ألن الداللة مقتصرة على اللفظة المفردة -
فری���ق ی���رى أن الدالل���ة أع���م م���ن المعن���ى؛ ألن ك���ل دالل���ة تتض���من معن���ى ول���یس ك���ل معن���ى یتض���من  -

 .داللة فبینھما عموم وخصوص
ى: "عل���ى ال���رغم م���ن أن مص���طلح ث���م رّج���ح ال���رأي الثال���ث القائ���ل: إّن الدالل���ة أع���م م���ن المعن���

الدالل���ة عن���دنا أوس���ع وأش���مل م���ن مص���طلح المعن���ى، إذ ی���دخل ض���من الدالل���ة الرم���وز اللغوی���ة (األلف���اظ) 
وغیرھ���ا م���ن أدوات االتص���ال كاإلش���ارات والرم���وز والعالم���ات ون���رى أن الف���رق بینھم���ا مم���ا یھ���تم ب���ھ 

 .12دارسو الداللة وواضعو المناھج"
ی����ق بینھم����ا ال����دكتور ص����الح ال����دین ص����الح حس����نین ف����ي كتاب����ھ وم����ن ال����ذین أش����اروا إل����ى التفر

(الدالل����ة والنح����و)، وذل����ك عن����د الح����دیث ع����ن جع����ل الدالل����ة مس����توى م����ن مس����تویات ال����درس اللس����اني 
كالمس����توى التركیب����ي والص����وتي، ق����ائال: "ھن����اك ص����عوبة أخ����رى تتعل����ق بالدالل����ة، ذل����ك أن المعن����ى ال 

المس���تعملین والس���یاق، فل���و حت���ى كان���ت اللس���انیات یب���دو أن���ھ مس���تقر، ولكن���ھ یعتم���د عل���ى المتكلم���ین و
علمی���ة فإنھ���ا ال یج����ب أن تھ���تم بأمثل���ة مح����دد، لك���ن یج����ب أن تھ���تم بالعمومی���ات. ولھ����ذا الس���بب یمی����ز 
الب���احثون ب���ین النظ���ام اللس���اني واس���تخدام المتكلم���ین لھ���ذا النظ���ام. فف���ي النح���و م���ثال ھن���اك قواع���د عام���ة 

ولكنن��ا عن��دما نس��تخدم اللغ��ة ف��ي كالمن��ا ال نتقی��د بھ��ذه القواع��د ھ��ذه القواع��د تنتم��ي إل��ى النظ��ام اللس��اني 
  .13ونرتكب أخطاء، ومع ذلك ال یشكل ھذا مشكلة أمام الباحث"

) لھ����ذه المش����كلة عن����دما میّ����ز ب����ین F.de-Saussureث����م یض����یف: "لق����د تص����دى دي سوس����یر (
عن�����دما می�����ز ب�����ین  )Avram.N.Chomsky(اللغ�����ة والك�����الم، ولق�����د أع�����اد ھ�����ذا التمی�����ز تشومس�����كي 

، فالدالل����ة ب����ذلك تش����مل للغ����ة أو الكف����اءة والمعن����ى یش����مل الك����الم أو األداء، أي أن 14الكف����اءة واألداء"
  المعنى ھو االستعمال الفردي للداللة.
ال�����ذي یعتب�����ر أول م�����ن تكل�����م ف�����ي موض�����وع المعن�����ى ) M-Bréal(أم�����ا الدالل�����ة عن�����د بری�����ال 

-essai-deف������ي رس������التھ الت������ي س������ّماھا (وتناول������ھ بالدراس������ة ف������ي أواخ������ر الق������رن التاس������ع عش������ر 
sémantique وق����د اقتص����رت عل����ى الناحی����ة التاریخی����ة االش����تقاقیة لأللف����اظ م����ن خ����الل البح����ث ف����ي (

ألف������اظ اللغ�������ات القدیم������ة الت�������ي تنتم������ي إل�������ى الفص������یلة الھندی�������ة األوربی������ة كالیونانی�������ة والالتینی�������ة 
  15ود الداللة وتطورھا.والسنسكریتیة، وخلص من بحثھ إلى نتائج ھامة، وقواعد عامة في حد

ق��ال بری��ال: "إن الدراس��ة الت��ي ن��دعو إلیھ��ا الق��ارئ ھ��ي م��ن ن��وع ح��دیث للغای��ة بحی��ث ل��م تس��م 
بع��د، لق���د اھ��تم معظ���م اللس��انیین بجس���م ش��كل الكلم���ات، وم��ا انتبھ���وا ق��ط إل���ى الق��وانین الت���ي ت��نظم تغی���ر 

ا، وبم���ا أن ھ���ذه الدراس���ة المع���اني وانتق���اء العب���ارات الجدی���دة والوق���وف عل���ى ت���اریخ میالدھ���ا ووفاتھ���
، 16للدالل����ة عل����ى عل����م المع����اني" (Sémantique) تس���تحق اس����ما خاص����ا بھ����ا فإنن����ا نطل����ق علیھ����ا اس����م
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یھ����تم بتل����ك الق����وانین لت����ي تش����رف عل����ى تغی����ر المع����اني، ومعاین����ة  (Bréal)فعل����م الدالل����ة عن����د بری����ال 
  الجانب التطوري لأللفاظ اللغویة وداللتھا.

ة بع�����د بری�����ال، وب�����دأ الدارس�����ون یتجھ�����ون إل�����ى العوام�����ل لق�����د تط�����ورت الدراس�����ات الداللی�����
meaning-(The-  17الخارجی����ة ذات األث����ر ف����ي دراس����ة المعن����ى، حی����ث ظھ����ر كت����اب معن����ى المعن����ى

of-meaning) ع���������الج فی���������ھ المؤلف���������ان أوج���������دن وریتش���������اردز (C.K.Ogdan-I.A.Ritchards) 
مش���اكل الدالل���ة ف���ي ض���وء ال���نظم االجتماعی���ة وف���ي ض���وء عل���م ال���نفس مم���ا جع���ل كتابھم���ا قیم���ة علمی���ة 
جلیل���ة ف���ي مج����ال الدالل���ة، نظ���ر أوج����دن وریتش���اردز إل���ى المعن����ى م���ن خ���الل أربع����ة عناص���ر ھ����ي: 
القص����د، والقیم����ة والم����دلول علی����ھ والعاطف����ة "وعن����دھما أن معن����ى الكلم����ات ال ی����رى إالَّ حی����ث یتوس����ع 

بوض����عھا ف����ي س����یاقات مختلف����ة، فم����ا یمك����ن أن یس����مى حاص����ل جم����ع معن����ى الكلم����ة، أي  ف���ي الرم����وز
، وتس���اءل 18المعن���ى الكل���ي لھ���ا، إنم���ا ھ���و وظیف���ة مركب���ة م���ن القص���د، ونغم���ة اإلحس���اس والفك���ر (...)

العالم���ان ع���ن ماھی���ة المعن���ى م���ن حی���ث ھ���و عل���م ن���اتج ع���ن اتح���اد وجھ���ي الدالل���ة، كم���ا عرض���ا ف���ي 
  ى.كتابھما تصورا لمثلث المعن

 اللسانیات الوظیفیة: -2
تختل���ف المدرس���ة الوظیفی���ة ع���ن المدرس���ة البنیوی���ة ف���ي كثی���ر م���ن القض���ایا، عل���ى ال���رغم م���ن أن 
الوظیفی���ة ھ���ي اتج���اه تف���رع ع���ن البنیوی���ة، ھ���ذه األخی���رة ق���د ش���ّكلت اإلط���ار الع���ام ال���ذي یش���مل معظ���م 

  االتجاھات اللسانیة التي ظھرت في القرن العشرین.
فتك���ون ب���ذلك المدرس���ة الوظیفی���ة ق���د خرج���ت ع���ن المب���دأ ال���ذي أرس���اه دي سوس���یر والبنیوی���ون 
عام���ة ف���ي أن اللغ���ة ت���درس ف���ي ذاتھ���ا ول���ذاتھا بوص���فھا نظام���ا مج���ردا ومس���تقال بعی���دا ع���ن العناص���ر 

-النظری����ات اللس����انیة الخارجی����ة، وذل����ك ب����إدراج الس����یاق ال����ذي تعم����ل فی����ھ، والوظیف����ة الت����ي تؤدیھ����ا، ف
تتف���ق عل���ى أن للعب���ارة اللغوی���ة وجھ���ین: وج���ھ المعن���ى، ووج���ھ اللف���ظ، وتتف���ق  -م���ن تباینھ���اعل���ى ال���رغم 

  كذلك في أن ما یستھدفھ النحو ھو وصف و تفسیر ما یربط بین وجھي العبارة معناھا ولفظھا.
فالح����دیث ع����ن الوظیف����ة یس�����وقنا إل����ى رص����د المع����الم الت�����ي وض����عھا اللس����انیون لتحدی����د ھ�����ذه 

) إل����ى تص����نیف وظ����ائف اللغ����ة R.Jakobsonي ذھ����ب فی����ھ جاكوبس����ون(الوظ����ائف "فف����ي الوق����ت ال����ذ
) إل�����������ى أنھ����������ا ثالث����������ة أص����������ناف، و اعتم�����������د MAK.Hallidayالس����������ت، اتج����������ھ ھالی����������داي (

Simon-) الحجاجی������ة وظیف������ة أساس������یة للغ������ة، وذھ������ب س������یمون دی������ك(Oswald Ducrotدیك������رو(
Dick ّالتواص����ل ھ����و  ) إل����ى الوظیف����ة التواص����لیة، و ھ����و نفس����ھ م����ا انتھج����ھ أحم����د المتوك����ل حی����ث ع����د

، وھ���ذا ل���یس باالتج���اه الجدی���د 19الوظیف���ة االساس���یة للغ���ة، وب���اقي الوظ���ائف أنم���اط للتواص���ل ال غی���ر"
ف����ي الت����راث اللغ����وي العرب����ي ال����ذي یح����دد ماھی����ة اللغ����ة ف����ي التواص����ل وبھ����ا یعب����ر ك����ل ق����وم ع����ن 

  أغراضھم. 
دی����ك لق���د عرف����ت نظری����ة النح����و ال����وظیفي من����ذ ظھورھ���ا عل����ى ی����د اللس����اني الھولن����دي س����یمون 

1978) ،Simon-Dick ع���ددا م���ن النم���اذج المتعاقب���ة، عل���ى م���ا یش���بھ مب���دأ النش���وء واالرتق���اء وف���ق (
  تفصیال:شرحا و 20ما أضافھ كل نموذج على سابقھ وھي مبسوطة في كتب المتوكل

  .1978النموذج النواة سیمون دیك  -
  سیمون دیك. 1989 النموذج المعیار -
  .2003أحمد المتوكل  نموذج نحو الطبقات القالبي -
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  .2011نموذج نحو الخطاب الموسع أحمد المتوكل  -
إذا ع���دنا للمنح���ى ال���وظیفي ال���ذي انتھج���ھ أحم���د المتوك���ل وبس���ط مف���اھیم نظریت���ھ وإجراءاتھ����ا و

ف���ي مص���نفاتھ الت���ي ت���نم ع���ن متابع���ة دقیق���ة لتط���ورات نظری���ة النح���و ال���وظیفي ال���ذي وض���عھ س���یمون 
البنی����ة ویین التمثیلی����ین مس���توى الدالل���ة وفي وموقفھ����ا م���ن المس���تدی���ك، فق���د ب���یّن نظری����ة النح���و ال���وظی

  فھي: 
: خص�����ائص العب����ارة الدال�����ة والتداولی�����ة ف����ي الوق�����ت ذات�����ھ ترص����د ف�����ي المس����توى التمثیل�����ي األول -1

  بواسطة ثالثة أنماط من العناصر:
(موض����وعات  ح����دود(فعل����ي، اس����مي، ص����فّي، أو ظرف����ي) و محم����ولوح����دات معجمی����ة تنقس����م إل����ى  -أ

  ).ولواحق
  ....)إنجازمخصصات تنتمي إلى مختلف طبقات الجملة (حمل، قضیة،  -ب
  وظائف (داللیة ووجھیة وتداولیة). -ج
: مس����توى بنی����ة المكون����ات (البنی����ة المكونی����ة) فیمث����ل فی����ھ للخص����ائص الص����رفیة المس����توى الث����اني -2

  .  21والتركیبیة
    للربط بین ھذین المستویین وضع أحمد المتوكل بنیتین اثنتین:و

  للمستوى الصرفي التركیبي. بنیة سطحیةو -تمثل المستوى الداللي التداولي  بنیة تحتیة -
واش���تقاق العب���ارة یك���ون باالنتق���ال م���ن المس���توى ال���داللي إل���ى المس���توى الص���رفي التركیب���ي، أي 
االنتق���ال م���ن الدالل����ة والت���داول إل����ى الص���رف والتركی���ب، ألن نظری����ة النح���و ال����وظیفي عن���د المتوك����ل 

  22بدأ الوظیفة القاضي بتبعیة البنیة للوظیفة. تقضي بم
  النّصُب بین اإلعراب والمعنى: -3

ذكر الخلیل في معجمھ أّن النص���َب "رفعك الش���يء تنص���بھ قائما منتص���با، والكلمة المنص���وبة یرفع 
فالنصب في الجملة یأخذ معنى صوتیاً؛ وھو ما دفع إبراھیم مصطفى إلى عد  ،23صوتھا إلى الغار األعلى"

الفتحة وھي عالمة النص�ب األس�اسیة حركة خفیفة مستحبة یلجأ إلیھا العربي عند االستراحة یراد أن تنتھي 
  .24بھا الكلمة كلما أمكن ذلك فھي بمثابة السكون في لغة العاّمة

فھو قولھ:" لیس������ت الفتحة علما لش������يء خاص لكنھا علم كون أما رأي مھدي المخزومي في الفتحة 
، فالنصب ھو علم المفعولیة كما ذكر ابن الحاجب أن "المنصوبات ھو 25الكلمة خارجة عن نطاق االس�ناد"

في األصل فیدخل فیھا  الفضالتأش�ار الشارح إلى أن " النصب عالمة ، و26ما اش�تمل على علم المفعولیة"
إّن واسم  اسمك شبھت بالفضالتفَعَُمد، ل والتمییز والمستثنى، أّما سائر المنصوبات المفاعیل الخمس�ة والحا
  .27خبر كان وأخواتھا"الحجازیة و (ال) التبرئة وخبر (ما)

إن مص�����طلح الفض�����لة الوارد في نص الّرض�����ي االس�����تراباذي بیّن معناه اللغوي الخلیل في معجمھ 
لكن في معناه النحوي اس��تُعمل المص��طلح لتمییز العناص��ر األس��اس��یة التي  28"الفض��لة البقیة من كل ش��يء"

ت�دخ�ل في تكوین الجمل��ة العربی�ة الق��ائم�ة على اإلس�������ن�اد ال��ذي یج��ب أن یتحقق في مكون الجمل�ة وال یمكن 
فضالت)، " وسّموا النوع األول عمد إذ یُعتمد علیھا وال -االستغناء عنھ لذلك تحقق لدینا المصطلحان (عمد

ة أو مكمالت قوم الجملة بدونھا، وس���ّموا النوع الثاني فض���الت أي ما یكون زائدا على األركان األس���اس���یت
  .29تتمھ"ألنھا تكمل المعنى و
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لكن في المقابل نجد طائفة من اللغویین ینتقد اس���تعمال كلمة فض���لة " لقلة ش���أنھا في تأدیة المقاص���د 
می�ة ھذه األبواب (بمتعلقات الفعل) في حین أطلق كم�ا ذكر المخزومي واقترح ب�دیال لتس�������، 30واألغراض"

  .31علیھا تمام حسان مصطلح (قرائن التخصیص)
ربیة ادیة وعلى ھذا فالجملة العفالنص��ب داللة للتفریق بین الوظائف غیر اإلس��نادیة والوظائف اإلس��ن

ل�ذي أخذ بھ ، وھو المعنى نفس�������ھ ا32تتكون من ركنین في البنی�ة العمیق�ة؛ ركن اإلس�������ن�اد وركن التكمل�ة""
ة :" لیس���ت الفتحالدكتور مھدي المخزومي في معرض حدیثھ عن داللة النص���ب والحركات اإلعرابیة قائال

  .33لكنھا علم كون الكلمة خارجة عن نطاق اإلسناد واإلضافة"علما لشيء خاص، و
-عولالمفیمثل النص��ب عند الفّراء علما على المفعول وش��بھ  :اءالنّص��ب والمفعولیة عند الفرّ  -3-1

 وداللة المفعولیة عند الفّراء ھي -والمقص����ود بھا المفاعیل األخرى غیر المفعول بھ في المص����طلح الكوفي
واِعِق حَذَر  ابَِعھُم فِي آذانھم من الصَّ وقوع الفعل على المفعول بھ فمثال في تفس�یر قولھ تعالى: (یَْجَعلُوَن أص�َ

ع من الفع��ل علی��ھ ،لم ترد یجعلونھ��ا ح��ذرا، إنّم��ا ھو " فنص�������ب ح��ذر على غیر وقو- 19البقرة:–الَموِت) 
كقولك أعطیتك خوفا...فأنت ال تعطیھ الخوف، وإنما تعطیھ من أجل الخوف فنص�������بھ على التفس�������یر لیس 

ٗعا َوُخۡفیَ  )، كقولھ تعالى:90االنبیاء:( یَدُعوننَا َرَغباً َوَرھَباً : بالفعل كقولھ جّل وعزّ  رُّ ةًۚ ٱۡدُعواْ َربَُّكۡم تَض����َ
  .34)55األعراف:( إِنَّھُۥ َال یُِحبُّ ٱۡلُمۡعتَِدینَ 

فمعنى المفعولی�ة من خالل نص الفّراء  متعلق�ة ب�الت�أثر ب�الفع�ل نتیج�ة وقوع الفع�ل على المفعول بھ ، 
وقولھ نص������ب على التّفس������یر مص������طلح كوفي أطلقھ الفّراء على المفعول ألجلھ وعلى التمییز، المراد ھنا 

، أو تعّدى إلیھ فعل الفاعل 35ن المفعول ب�ھ عن�د النح�اة ھو " ال�ذي یقع علی�ھ فع�ل الف�اع�ل"المفعول ألجل�ھ أل
ا ، و قد أوض����ح ذلك الفّراء في تفس����یر قولھ تعالى 36عند س����یبویھ ِرَب َمثًَال مَّ تَْحیِي أَن یَض����ْ َ َال یَس����ْ إِنَّ هللاَّ

ةً فََما فَْوقَھَا نص��بھم بعوض��ة فیكون من ثالثة أوجھ أولھا: أن تُوقع "وأما  :)، قال الفراء26البقرة:( بَُعوض��َ
إن هللا ال یس�تحي أن یضرب بعوضة فما  -وهللا أعلم -الض�رب على البعوض�ة و تجعل (ما) ص�لةً والمعنى 

  .- نكتفي بذكر وجھ واحد ألنھ یمثل لموقع المفعولیة –. 37فوقھا مثال"
لمفردة داخل الجملة وتدخل في عالقة ارتباط ب�ذل�ك ی�أخ�ذ موقع المفعولی�ة عن�د الفّراء بع�دا وظیفی�ا لو

وظیفي مع الفع�ل المتع�دي إذ إن األص�������ل الداللي لھذه العالقة: "ھو أن الفعل المتعدي یفتقر في داللتھ إلى 
  .38اسم یقع علیھ"

 المفعول عن بقیة الوظائف األخرى –والج�دیر بالذكر أّن النحو الوظیفي اس�������تغنى بالوظیفة الفاعل 
ة جمیع التركیبیة وال ض���رورة بأن تتض���من البنیة الثانیثمة فرق بین البنیتین الداللیة وك أن والس���بب في ذل

عن�اص�������ر البنی�ة األولى، ف�النحو الوظیفي نظری�ة للتركی�ب وال�دالل�ة منظور إلیھم�ا من وجھة نظر تداولیة، 
  .39لیكون تمثیل الوظائف الداللیة كوظیفة المنفذ والمتقبل أحد مستویات البنى النحویة

وارتب�اط النحو ب�المعنى عن�د الفّراء في عالقة (المفعولیة) التي تحدث نتیجة تعّدي الفعل إلى المفعول 
بھ بص���ورة ص���ریحة، وقد تأخذ ھذه التعدیة أش���كاال أخرى من قبیل تعدیة الفعل بالھمزة أو بالتض���عیف أو 

 أمثل��ة كثیرة ن��ذكر منھ��ا: قول��ھ تع��الىم��ا علّل��ھُ الفراء في م��دونت��ھ ف الجر ك��الب��اء والالم أو غیرھ��ا وب��أحر
 َة تِي یَأْتِیَن اْلفَاِحش�َ تِي یَأْتِیَن اْلفَاِحَشةَ في قراءة عبد هللا ()، و15النس�اء:( َوالالَّ باء ) فقد یتعدى الفعل بالَوالالَّ

 العرب تقول: ق��د أتی��ت أمرا عظیم��ا، وأتی��ت ب��أمر عظیم، وتكلم��ت كالم��ا قبیح��ا، وبكالموكم�ا ق��ال الفراء: "
ْیئًا فَِریًّاقبیح، وقال في مریم  یۡ و )، 27مریم:( لَقَْد ِجْئِت ش����َ الَّقَۡد ِجۡئتُۡم ش����َ ولو كانت فیھ ) 89مریم:( ا إِّدٗ

  .40الباء لكان صوابا"
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"فجاء  قال الفراء:)، 23مریم:( فأَجاءھَا الَمَخاضُ : من أش������كال تعدیة الفعل بالھمزة قولھ تعالىو
تك بزید، آتیتك زیدا، ترید أتی النخلة فلما ألقَیَت الباء جعلَت في الفعل ألفا، كما تقول:بھ�ا المخاض إلى جذع 

  .41فلما ألقیت الباء زدت ألفا وإنما ھو ائتوني بزبَر الحدید" )96الكھف:( آتوني ُزبََر الَحِدیدومثلھ 
یحذف المفعول بھ  داللة (من) على حذف المفعول:وق�د یح�ذف أحیانا وتكون األداة دالة علیھ نحو: 

یَّتِيوتكون األداة (من) دالة علیھ كما في قولھ تعالى:  َكنُت ِمن ُذرِّ ذكر الفّراء أنھ  )37إبراھیم:( إِنِّي أَس������ْ
لم یأت منھم ش��يء یقع علیھ الفعل یقص��د المفعول وحذفھ في ھذا الموض��ع، وكأن التقدیر (أس��كنُت ذریةً) و 

بعض القوم، وھو جائز كأن تقول :قد أص�������بنا من بني فالن ولم تقل علل الفراء ذلك بأن (من) "تؤدي عن 
وا والتقدیر طعاماً وماًء، ومثلھ قولھ تعالى:  ،42رجاالً، وأص�����بنا من الطعام وش�����ربنا من الماء" أَْن أَفِیض�����ُ

 ُ ا َرَزقَُكُم هللاَّ   .)50األعراف:( َعلَْینَا ِمَن اْلَماِء أَْو ِممَّ
وفي مواطن أخرى نجد االس�����م المنص�����وب تس�����تنبط داللتھ من محلھ اإلعرابي كما في قولھ تعالى: 

جعَل اللیَل َوالنھاَر خلفة ):43أي یذھب ھذا ویجيء ھذا، و استشھد بقول زھیر )62الفرقان:  
  بھا العیُن واآلراُم یمشین خلفةً   وأطالؤھا ینھضَن من كل َمْجثَم

ذكر الفّراء  صاحبھ فإذا ذھب النھار جاء اللیل، وإذا ذھب اللیل جاء النھار. یرید أن كالّ منھما یخلف
مختلفات في أنھا ضربان في ألوانھا وھیئتھا، وتكون خلفة في مشیتھا وفي اآلیة من فاتھ عمل من  أن خلفة:

ثنان ھما ا45خلفة ھنا مص�������در كما ذكر أبو عبیدة . و44فجع�ل ھ�ذا خلف�اً من ھذا اللی�ل اس�������ت�درك�ھ ب�النھ�ار،
  وجعلھما خلفة فلفظھ من الواحد واالثنین والجمیع من المذكر والمؤنث واحد.

  داللة التخصیص والتقیید: -4
لقد توافق طرح الفّراء في معانیھ مع ما قال بھ تمام حسان في المنصوبات وداللتھا النحویة الوظیفیة 

جوانب تغییر المعنى فالتركیب  في فھم المعنى، فالتخص�����یص "وھو جانبا مھما من 46للتخص�����یص والتقیید
اإلس���نادي ھو أص���ل المعنى المفید فائدة یحس����ن الس���كوت علیھا وقد تطرأ علیھ بعض الزیادات بالس����وابق 

  .47اللواحق، تضییقا لداللتھ وتغییرا التجاه فھمنا لھ"
فعول بھ مأما التقیید فالمقص���ود بھ ھنا أن "یقید الفعل في الجملة بعدد من الوظائف النحویة یش���غلھا ال

والمفعول المطلق والمفعول فی��ھ (الظرف) والمفعول مع��ھ، والمفعول ألجل��ھ والح��ال والتمییز واالس�������تثن��اء 
  .48والجار والمجرور"

فالمفعول بھ لھ داللة وظیفیة في المركب اإلس���نادي فالمعنى ال یتخص���ص إال بھ یقول الجرجاني في 
تعدى إلیھ، حالھ مع الفاعل كما أنك إذا قلت: ض��رب زیُد "إّن حال الفعل مع المفعول الذي ی دالئل اإلعجاز:

فأس��ند الفعل إلى الفاعل لھ كان غرض��ك من ذلك أن تثبت الض��رب فعال لھ، ال أن تفید وجوب الض��رب في 
نفس�����ھ وعلى اإلطالق كذلك إذا عّدیت الفعل إلى المفعول فقلت ض�����رب زیُد عمرا، كان غرض�����ك أن تفید 

ول بالثاني ووقوعھ علیھ، فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فیھما التباس الضرب الواقع من األ
  .49إنما كان من أجل أن یعلم التباس المعنى الذي اشتق منھ بھما"

ْیتُم ومن ص����ور تخص����یص المعنى في المفعول بھ عند الفّراء باب تفس����یره لقولھ تعالى:  فَإَِذا قَض����َ
 َ َكُكْم فَاْذُكُروا هللاَّ نَاس���ِ كانت العرب إذا حّجوا في جاھلیتھم وقفوا بین المس���جد اء: "قال الفرّ  )،200البقرة:( مَّ

بارك یَْقري الضیف فأنزل هللا تبمنى وبین الجبل، فذكر أحدھم أباه بأحسن أفاعیلھ: اللھم كان یصل الرحم، و
ِذْكِرُكْم آبَاَءُكمْ تع�الى: و َ ك�َ فا� أولى وأجدر بأن تعّد مآثره  ،50م وبھم"، فأنا الذي فعلت ذلك بكفَ�اْذُكُروا هللاَّ
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وأفض�الھ على عباده، "فوجھ التخص�یص ھنا تخص�یص الذكر والثناء با� ولیس لغیره وتوجیھ المعنى بھذا 
  .51(هللا) الشكل مرده إلى ذكر المفعول بھ لفظ الجاللة

وحدھا ال تمكن مس������تعمل ذلك أّن القواعد ض������ح الفھم "وفباالحتكام إلى القاعدة النحویة وحدھا ال یت
اللغ�ة من فھم التراكی��ب اللغوی�ة في مختلف الطبق��ات المق�امی�ة، لكن معرف�ة مختلف القواع��د التّ�داولی�ة تمكن 

  .52مستعمل اللغة من تخطي مشكل عدم الفھم"
بإمكاننا إس����قاط  53فداللة المنص����وب للتخص����یص، إذا عدنا للجھاز الواص����ف في الخطاب الوظیفي

س��یر مدلول اآلیة وتعلیلھا داللیا ونحویا؛ فھو یش��تمل على أربعة مكونات ھي المكون بعض مفاھیمھ على تف
المفھومي المعرفي، والمكون النحوي، والمكون اإلص���اتي، والمكون الس���یاقي، ویعد المكون المفھومي ھو 

  .1998القوة الدافعة بالنظر إلى المكونات األخرى وذلك وفق نموذج النحو الوظیفي ما بعد المعیاري 
  وتحّدد خصائص الخطاب في المكّون النحوي في ثالثة مستویات یمكن تمثیلھا كما یلي:

  ): مستویات الخطاب في االتجاه الوظیفي01الجدول رقم (
  

  فعل الخطاب
  بنیوي :3م  داللي :2م  تداولي :1م

    تمثیلي  عالئقي
ى التمثیلي إلالعالئقي ونقل المستویین   فعل حملي لخصائص الخطاب الداللیة  فعل إحالي 

مستوى بنیوي تحدد فیھ الخصائص 
  الصرفیة والتركیبیة

  54أحمد المتوكل-: صیغة نحو الخطاب الوظیفي المصدر
  

  : التعلیل النحوي ومقاصد اإلبالغ عند الفّراء .5
أللفاظ انحو الفّراء وغیره من الكوفیین یك�اد یخلو من الفلس�������ف�ة الكالمیة؛ والفّراء حمل العربیة على 

فكان یستند إلى   55والمعاني وكان یقول: "كل مس�ألة وافق إعرابھا معناھا، ومعناھا إعرابھا فھو الص�حیح"
اس�تقراء كالم العرب مراعیا مقاص�د الكالم واإلبالغ فكان یعلل بالحس�ن، والقبح في كثیر من المواض��ع في 

اِورَ م�دونت�ھ ففي قول�ھ تع�الى:  یعل�ل:  "لو ألقی�ت (من) من  )،31(الكھف: ِمن َذھَ�بٖ  یَُحلَّۡوَن ِفیھَ�ا ِمۡن أَس�������َ
س���اور لیس بمعلوم ؛ ألن األالقبحاألس���اور كانت نص���با، لو ألقیت (من) من الذھب جاز نص���بھ على بعض 

ر إذا كان معروف العدد، كقولك عندي جبّتان خّزا، و أسوران ذھبا،  عددھا وإنّما یحس�ن النص�ب في المفس�ّ
ر ینبغي لما قبلھ أن  ا قلت عندي أس����اورذھبا، فإذ وثالثة أس����اور ذھبا فلم تبین عددھا كان بِمْن، ألن المفس����ِّ

ا ِمۢن بََردٖ یكون معروف المق��دار، ومثل��ھ قول هللا تب��ارك و تع��الى:  اٖل ِفیھ��َ آِء ِمن ِجب��َ م��َ ُل ِمَن ٱلس�������َّ  َویُنَزِّ
  .56المعنى: فیھا جبال برد، فدخلت (من) ألن الجبال غیر معدودة في اللفظ.." )،43النور:(

فأس��اور تنص��ب على المفعولیة لو س��قطت (من)، ولو س��قطت (من) من ذھب جاز نص��بھ على أنھ 
تمییز لكن على قبح كم�ا عل�ل الفّراء ألن�ھ غیر معلوم القیم�ة والعدد، فجاءت (من) قبل كلمة ذھب للبعد عن 

لك وض����ع الفّراء معیاره على أس����اس اس����تقراء كالم العرب ومعرفة عاداتھم في الكالم، كما أنّھ القبح، وبذ
یح�اكي في تفس�������یره وتعلیل�ھ ما جرى على ألس�������نة العرب في معاني كالمھم، فتكون بذلك البنیة في خدمة 

  المعنى وھو من أساسیات النحو الوظیفي.
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ھ ح في المس��توى النحوي وخص��ص لذلك بابا في كتابكان لس��یبویھ قبلھ اھتمام بمعاییر الحس��ن والقبو
"ھذا باب االس�تقامة من الكالم واإلحالة: فمنھ مس�تقیم حس�ن، ومحال، ومستقیم كذب، ومستقیم قبیح،  س�ماه:

  .57وما ھو محال كذب"
علیھ الفّراء في اختیاراتھ النحویة وھو ما أقّر بھ أغلب الدارس����ین الذین  فذلك ھو المنھج الذي س����ار

"والحق أنني ال أكاد  وا منھجھ، وتتبعوا خطى المذھب الكوفي عامة أمثال مھدي المخزومي والقول لھ:تتبع
أرى أثرا للفلسفة الكالمیة في نحو الكسائي والفّراء وثعلب وتالمیذھم وال أحس بأنھم كانوا یعتدون بالتعلیل 

، فالفّراء في مواضع كثیرة نجده یھجر التّمّحل والتخیل ویؤثر حمل النص 58المنطقي اعتداد البص�ریین بھ"
القرآني على ظ��اھره وم��ا یؤك��د ھ��ذا القول ھو موقف��ھ من (أو) وم��ا تح��دث��ھ من التب��اس في المعنى في قول��ھ 

ُۖ َوإِنَّآ أَۡو إِیَّ : تعالى ِت َوٱۡألَۡرِضۖ قُِل ٱ�َّ َوٰ َمٰ َن ٱلس����َّ بِینٖ قُۡل َمن یَۡرُزقُُكم مِّ ٖل مُّ لَٰ س����بأ: ( اُكۡم لََعلَٰى ھًُدى أَۡو فِي ض����َ
قال المفس�����رون معناه وإنّا على ھدى وأنتم في ض�����الل مبین بمعنى أن (أو) عندھم تأخذ معنى الواو  )،24

لكن الفّراء یرى أن العربی�ة على غیر ذل�ك وال تكون أو بمنزل�ة الواو .ولكنّھ�ا تكون في األمر المفوض كما 
ت فخ�ذ درھم�ا أو اثنین فل�ھ أن ی�أخ�ذ واح�دا أو اثنین، ولیس لھ أن یأخذ ثالثة، فالمعنى الذي تقول: إن ش�������ئ�
إما أن یكون هللا ورس���ولھ على الھدى والكفار في ض���الل، وإّما أن یكون  -كما یرى الفّراء-یتبادر في اآلیة 

قرآن ھو في الو" كالم فقال:العكس، وهللا یعلم أنھ س�بحانھ ھو ورس�ولھ على الھدى، فاس�تحس�ن الفّراء ھذا ال
 .59وفي كالم العرب كثیر أن یوجھ الكالم إلى أحسن مذاھبھ إذا ُعرَف"

وأن یتم  ،تبطة بكیفیة استعمال ھذه العبارةفالنحو الوظیفي یستكشف خصائص العبارة اللغویة المر"
ا اللغوي وھو معالقة تلك الخصائص بالقواعد والمبادئ التي تحكم التواصل  ھذا االستكشاف في إطار
، أي ال ننظر للعبارة على أساس أنھا موضوعات منعزلة بل على اعتبارھا وسیلة 60یعرف بالكفایة التداولیة"

  فاعلة یستخدمھا المتكلم لبلوغ معنا معینا في إطار سیاق محدد.
لكشف اوأخیرا یمكننا القوال أن التراث اللغوي العربي زاخر بعلومھ، حرٌي بنا البحث فیھ والتأمل و

عن كثیر من جوانبھ، لكن ھل قراءة التراث اللغوي تستدعي منا دائما تصفحھ من منظور لساني؟ وھل ھذا 
المنطلق سلیم من الناحیة المنھجیة؟ خاصة عندما نجد طائفة من اللسانیین العرب ترید التأسیس لعلم لساني 

ھما كانت النتائج إنصافا للنحو عربي حدیث وخالص دون أن ننخرط في عملیة قراءة التراث النحوي م
في تعاملھم مع النحو  61العربي أم انتقاصا من شأنھ؛ خاصة  و أن الوصفیین العرب كما ذكر مصطفى غلفان

العربي القدیم وقفوا عند حدود النقد والوصف وعدم القدرة على تجاوزه في إطار الدعوة لتیسیر النحو 
كذلك في النحو العربي والدرس الحدیث ومزالق المنھج،  فإّن  62وتعلیمھ، وقضایا كثیرة بحثھا عبد الراجحي

نقد النحو من قبل اللسانیین ال یعدو أن یكون إسقاط للنقد الذي وّجھَھُ اللسانیون الوصفیون الغربیون في أوربا 
 وأمریكا لنحوھم التقلیدي.  

  خاتمة:
فیھا: إّن الفّراء في مدونتھ معاني  في خت�ام ھ�ذه الورق�ة البحثی�ة یمكنن�ا إجمال القول كملخص لما جاء

القرآن كان مجددا، فرغم انتمائھ للمذھب الكوفي إالّ أنھ تفرد بتفس�یر الظواھر اللغویة تفس�یرا جدیدا یس�تلھم 
أحس�����نھما حتى عّده بعض الباحثین أنھ مؤس�����س  -الكوفي، البص�����ري-فیھ روح العربیة فأخذ من المذھبین 

البغدادیة، فقد كان بارعا في ض��بط المس��ائل وتقعیدھا، وحمل العربیة  لمدرس��ة نحویة جدیدة وھي المدرس��ة
على األلف�اظ والمعاني؛ فما األلفاظ إال وعاء للمعاني في مذھبھ وإذا كان اإلعراب یفس�������د المعنى فلیس من 

  كالم العرب وھو لّب و جوھر المنحى الوظیفي.
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الطریق الس��ھل لیفھمھ العامة والمختص��ون لقد كان الفراء غیر متعمق في اختیار األلفاظ بل یس��لك 
وھو منھج رائد في اللسانیات التطبیقیة وتعلیمیة اللغة، فقد كان أستاذا مربیاً لھ طالّبھ وملماً بطرق التدریس 

  فقّربَھُ الخلفاء وأوكل إلیھ المأمون تعلیم َولََدیھ وتأدیبھما.
ریة لسانیة عربیة تمكننا من وعي یتسم النحو الوظیفي بخصائص عدیدة جعلت منھ نموذجا لنظ 

  التراث اللغوي في استمراریة وبلورة جھود القدامى الذین اھتدوا إلى البحث اللساني بأدق التفاصیل.
 grammaire( إن علم النحو من خالل تعریفاتھ یأخذ بعدین: أحدھما تربوي عملي تعلیمي

pedagogiqueتا وصرفا وداللة وتحدید العالقات القائمة) والثاني علمي یصف مكونات البنیة اللغویة صو 
بین وحدات الجملة، والفارق بینھما أن األول یعطي قواعد یستلزم مراعاتھا، بینما الثاني یقوم على استقراء 

  األمثلة واستنباط القواعد منھا.
  میةلینجده تضّمن التع -نموذج دراستنا -وإذا عدنا إلى النحو العربي التراثي وفي مدونة الفّراء 

والعلمیة بنسب متفاوتة؛ ففي بعض جوانبھ نجده معیاریا وفي جوانب أخرى وصفیا، لكن العمل في أغلبھ 
  طبع بطابع الوصف، أي وصف العربیة وفقا لالستعمال وتتبّع سنن العرب في كالمھا.

یدة، وتلقینھ دإن الترویج للنحو الوظیفي في األوساط التعلیمیة یعد مكسبا معرفیا یواكب المقاربات الج
یثمر ویساھم بشكل فّعال في اكتساب ملكة اللغة خاصة في ارتباطھ بالتواصل اللغوي، فھو بذلك نُقلة معرفیة 
لتعلیمیة النحو من المعیاریة إلى الوصفیة العلمیة، خاصة وأّن االتجاه الوظیفي من أھم األنحاء التي تسلك 

اه، واستیعاب الكثافة المصطلحیة التي یتمتع بھا ھذا االتجبالنحو العربي مسلك التیسیر لمن تسنى لھ فھم 
  التي لھا ارتباط بالمنطق خاصة في بنیتھ الحملیة.
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  الحجاج اللغوي عند أبو بكر العزاوي
 Linguistic argumentation by Boubaker Azaoui 

  

  فوزیة شراد  د/أ.    1بن لحرش زینة دكتوراه ةطالب
  1جامعة باتنة  -كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 
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  05/06/2022 :القبول تاریخ   19/07/2020 اإلرسال: تاریخ

   :الملخص
 إلنتاجاتزخر الساحة الفكریة العربیة بعلماء وباحثین في شتى المجاالت، المجال الذي یھمنا في ھذا المقال ھو 

بكر العزاوي  الذي یھدف من خالل نظریتھ الحجاجیة إلى تأسیس نموذج حجاجي  واللغوي، ومن بین الباحثین نجد أب
ي تسلیط الضوء على معالم النموذج الحجاجي عند العزاوي، لغوي من صمیم اللغة العربیة، وتكمن أھمیة ھذا البحث ف

وكیفیة تطبیقھ على النص القرآني، ولقد توصلنا إلى النتائج التالیة: أن الحجاج اللغوي ھو المنطق الطبیعي الذي یحكم 
كیف  وحة:المطركل أنواع النصوص والخطابات التي تنجز باللغة الطبیعیة ومن بینھا الخطاب القرآني لھذا فاإلشكالیة 

  وكیف حلل النص القرآني تحلیال حجاجیا؟ وماھي المرتكزات التي اعتمدھا؟ حاول العزاوي بناء ھذا النموذج الحجاجي؟
 .الخطاب القرآني ؛منطق اللغة ؛الخطاب ؛الحجاج الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
The Arab intellectual arena is full of scholars and researchers in various fields, the field that 

interests us in this article is argumentation production, and among the researchers we find Boubaker 
Azaoui, who aims through his argumentation  theory  to establish an argumentation linguistic model 
from the core of the Arabic language, and the importance of this research lies in highlighting on the 
features of the argumentation model of Azaoui, and how to apply it to the Qur’an text. We have 
reached a set of conclusions, including The linguistic argumentation is the natural logic that governs 
all kinds of texts and discourses that are performed in natural language, including the Qur’anic 
discourse. Therefore, the problem is: 

How did Azaoui try to build this argumentation j model? What are the pillars he adopted? 
How did he analyze the Quranic text an argumentative analysis? 

Keywords: Argumentation; Discours; logic of language; Qur’anic discourse.   
  مقدمة:

وإن  ،ونیة ، السیاسیة والدینیة وغیرھاالقان، ولتھ عدة مجاالت منھا: الفلسفیةإن الحجاج  كموضوع تنا
أھمیة دراسة الحجاج اللغوي یتمثل في تحدید الوظیفة المعرفیة واالبستمولوجیة للحجج وتقویمھا في مختلف 

، وتحدید تجانس الحجج مع بعضھا البعض، یعتبر اإلقناعمعرفة، ومدى قدرتھا على مجاالت الفكر وحقول ال
بعھ، من ات إقناع، وتعزیز اإلسالميقناع المنكرین للدین ، نزل إلنصوص بناءنص القرآني من أكمل الال

ھ بما یحمل قناعتمالة والتأثیر الموجھ للمتلقي إلفالنص القرآني خطاب حجاجي توفرت فیھ كل مقومات االس

                                                        
 .المراسلالمؤلف  -1
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 ق ھذهلالھتمام بنظریة الحجاج وقد طب 1بكر العزاوي  وجعل المفكر المغربي أب من رسالة سماویة وھذا ما
  .النظریة في تحلیلھ للنص القرآني

  : لذا نطرح األسئلة التالیة
  ؟ ماھي نظریة الحجاج اللغوي

 وكیف طبق أبو بكر العزاوي ھذه النظریة في تحلیلھ للنص القرآني؟  
 مفھوم الحجاج أوال:

ت تعدد استعماالإن مفھوم الحجاج من المفاھیم المثیرة لاللتباس ویعود ذلك إلى عدة عوامل لعل أھمھا: 
واء كان فلسفة أو بالغة أو ، بحسب العلوم التي یوظف داخلھا سحجاج وتباین تعاریفھ من حقل آلخرال

اج . ولھذا فھناك حجیھ، لذلك فكل حجاج یستمد معناه من خصوصیة الحقل التواصلي الذي یندمج فقضاء
ون تھ االستعمالیة األساسیة البد أن یكلساني وآخر سیاسیا أو قضائیا، ولكي نبین مفھوم الحجاج في مجاال

  .من الناحیة اللغویة واالصطالحیة اطالعا معرفیا حول معنى مصطلح الحجاج
  مفھوم الحجاج لغة: -1

الحجاج كمصطلح في العدید من المعاجم العربیة حیث تشیر داللتھ اللغویة ورد  في اللغة العربیة: -أ 
  إلى عدة معان نذكر منھا ما یلي:

ي ھ، والحجة أي غلبتھ بالحجج التي أدلیت بھا حاججتھ" لسان العرب البن منظور ما یلي: جاء في
، وتجمع الحجة على حجج وحجاج، ویقال حاجھ محاججة وحجاحا أي نازعھ البرھان أو ما دوفع بھ الخصم

اتخذه  ، والرجل المحاجج ھو الرجل الجدل، واالحتجاج من احتج بالشيء أيلحجة، والتحاج ھو التخاصما
 ،2"الدلیل والبرھان یجھ أي مغالبھ بإظھار الحجة علیھ، والحجة:حجة، ویقال أنا حججتھ فأنا محاجھ، وحج

إذن فالحجاج حسب ابن منظور دائر حول التنازع والتخاصم والوسیلة المستعملة ھي الدلیل والبرھان وعلیھ 
  یكون الحجاج مرادف للجدل.

في معجمھ التعریفات بقولھ:" الحجة ما دل بھ على صحة  وفي ھذا الشأن عرف الجرجاني الحجة
  ، وما یالحظ ھنا أن الحجاج معناه اإلقناع عن طریق الجدال الفكري.3الدعوى وقیل الحجة والدلیل واحد"

أما في القاموس الوسیط فقد ورد لفظ تحاج من مصدر حجج، فتحاج الولدان بمعنى تخاصما وتجادال 
  ، فوظیفة الحجاج ھي دفاع الخصم بھ عن نفسھ.4والمحاجج الجدل "حیث یقول الفیروزبادي:" 

نجد من كل التحدیدات القاموسیة السابقة أن لفظ الحجاج یحمل مضمونھ داللة ومعنى مستمدین مما 
یشكل سیاقھ التخاطبي والمتمثل في: التخاصم، التنازع، الجدال، الغلبة كعملیات مأخوذة من معانیھا الفكریة 

  .التواصلیة
  اصطالحا:

"الخطابة الجدیدة" بقولھما: "موضوع الحجاج ھو دراسة  عرفھ بیرلمان وتیتكا في مؤلفھما المشترك:
درجة  أن تزید تقنیات الخطاب التي شأنھا أن تؤدي باألذھان إلى التسلیم بما یعرض علیھا من أطروحات أو

 والتأثیر. اإلقناعوھذا یعني أن الحجاج أساسھ الحوار وھدفھ  .5التسلیم"
د "انطالقا من مبدأین ھما: قص اللسان والمیزان والتكوثر العقلي:" یعرفھ طھ عبد الرحمن في كتابھ:

االدعاء وقصد االعتراض إذ یقول: "وحّد الحجاج أنھ كل منطوق بھ موجھ إلى الغیر إلفھامھ دعوى 
، ي یستعمل المرسل فیھا اللغةمخصوصة یحق االعتراض علیھا"، فالحجاج حسب رأیھ ھو اآللیة األبرز الت

  ومن ثم یكون الفھم. اإلقناعویتجسد من خاللھا 
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  والحجاج حسبھ نوعان:
یكون بإقامھ الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیھ أي بإیصال  : حجاج توجیھيالصنف األول

  الحجة للملتقي.
ثانیة  تدل على أن یجرد من نفسھ ذاتافیكون بإثبات الدعوى باالستناد إلى قدرة المس الصنف الثانيأما 

  .6بل یتعداه إلى فعل التلقي اإللقاءینزلھا منزلة المعترض، فھناك ال یكتفي الشخص بفعل 
وفي كتابھ في أصول الحوار وتجدید الكالم یقول: "وحّد الحجاج أنھ فعالیة تداولیة جدلیة، فھو تداولي، 

بعین االعتبار مقتضیات الحال من معارف مشتركة ومطالب  یأخذإذ  ألن طابعھ الفكري مقامي واجتماعي،
موجھا بقدر  معرفة علمیة، إنشاء إنشاء، وتوجیھات ظرفیة ویھدف إلى االشتراك جماعیا في إخباریة
. في ھذا القول أكد طھ عبد الرحمن على البعد التداولي و 7"إقناعي، وھو أیضا جدلي ألنھ ھدفھ الحاجة

  ذلك أن أساسھ الجدل. اإلقناعكد على أن ھدفھ السیاقي للحجاج، كما أ
) 1فیعرف الحجاج بقولھ: "نقول عن المتكلم أنھ یقوم بحجاج حینما یقدم القول (ق أوزفالد دیكروأما 

وھذا معناه أن الحجاج   ،8") أو أقوال2االعتراف بقول آخر (قأو مجموعة أقوال، وغایتھ في ذلك حملھ على 
األول یتعلق بما یقدمھ القول من حجج والثاني ما یؤدي إلیھ القول من استنتاجات، یقوم بعملیتین أساسیتین: 

إن التسلسالت الحجاجیة الممكنة في خطاب ما، ترتبط بالبنیة اللغویة لألقوال " وھذا ما أكده دیكرو بقولھ:
ده المتلقي أو معتق. فالحجاج عند دیكرو یھدف إلى التغییر في سلوك 9ولیس فقط باألخبار التي تشتمل علیھا"

  قصد استمالتھ والتأثیر علیھ، وذلك من خالل تقدیم الحجج واألدلة المؤدیة إلى نتیجة معینة.
نخلص مما سبق أن التعریفات االصطالحیة للحجاج تؤكد أنھ عملیة تداولیة یقوم بھا المتكلم أساسھا 

  والتأثیر في اآلخر. اإلقناعالحوار والنقاش وھدفھا 
  یة الحجاجتاریخ ثانیا:

تعتبر الدراسات الحجاجیة من المواضیع الفلسفیة القدیمة، وعادة ما یؤرخ لھا مع الیونان، خصوصا 
، فاسم سوفیست یدل على المعلم في أي فرع كان من العلوم ق.م 05في القرن  السوفسطائیة مع الحركة

 إلقناعا، حیث كان السوفسطائیون یبحثون عن وسائل وبنوع خاص یطلق على معلم البیان والصناعات،
والتأثیر الخطابي. وقد ظھرت ھذه الحركة نتیجة للوضع السائد في الیونان، وھو تبني النظام الدیموقراطي 

ل الممكنة ، وبحثوا عن السباھتموا ببنیة الكلمة والجملة فالسوفسطائیین القائم على حریة الرأي والتعبیر،
ن، مغالطی ، إال أن حجاجھم رفض من طرف سقراط وأفالطون، ألنھم كانوا مجادلین،اإلقناعا التي یتحقق بھ

، ولذلك رفض الحجاج 10، حیث كانوا یفاخرون تأیید القول الواحد ونقیضھ على السواءوكانوا متاجرین بالعلم
 السوفسطائي ألنھ مبني على المغالطة.

، ذلك أنھ یزیف القول ویقلب أفالطونوف الیوناني وأول من عادى ھذا النوع من الحجاج ھو الفیلس
الحقائق الكبیرة صغیرة والعكس، كما أن حجاجھم یوھم الجماھیر ویشككھم في الثوابت والحقائق، لذلك أراد 
أفالطون بالحجاج أن یكون صادرا عن الحقیقة، ال عن المحتمل والظن، وقاصدا إلى الفضیلة والخیر، ال 

  .11إلى تحقیق سلطة القول
ورأى أن خطاب السوفسطائیین مبني على أغالیط داللیة  أرسطووقد أید ھذا الرأي المعلم األول 

متنوعة یتم فیھا التالعب باأللفاظ، فمن أجل تحقیق أغراضھم الحجاجیة اھتموا باللغة الطبیعیة، وعمدوا إلى 
، وذلك باالستناد إلى ما توفره اللغة من بعض عالقات الداللة خاصة عالقة استخدام بعض أغالیط القیاس

الترادف واالشتراك، ولقد تأسست فكرة الحجاج عند أرسطو على دعامتین أساسیتین ھما: األولى یختزلھا 
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تبره عفي مفھوم االستدالل والثانیة تقوم على البحث اللغوي الوجودي .فالدعامة األولى ھي: االستدالل حیث ا
ولذلك فاالستدالل الصوري ھو المنھجیة التي یسلكھا  ،12العلم" إنتاجتفكیر عقلي بواسطتھ یتم " :أرسطو

حقیقة ضمن مدار واحد، ومركز ھذا المدار عرض الحقیقة العقلیة أو اللفظیة عرضا  إرساءالفیلسوف بھدف 
ذا لسانیة وبالغیة وغیرھا ،وھ ازاتإنججراءات حجاجیة معروضة في تناسق في إاستداللیا متماسكا تواكبھ 

ما یعني أن االستدالل الصوري الذي یعتبر عملیة عقلیة برھانیة یختص بالمعرفة العلمیة .أما" الدعامة 
، ولذا یؤكد أرسطو أھمیة اللغة فھي تمكن 13الثانیة فتتمثل في البحث اللغوي في عالقتھ باإلنسان والوجود"

ھنا یرتبط الحجاج بالخطابة ولیس باالستدالل الصوري ، ویعرف أرسطو من ادراك ذاتھ ووسطھ، و اإلنسان
، وقد الحظ أرسطو أھمیتھا 14الكشف عن الطرق الممكنة لإلقناع في أي موضوع كان"" الخطابة بأنھا:

داخل المجتمع الیوناني، فقد عدت وسیلة للتواصل والحجاج الجماھیري ضمن المحاكم والمجالس 
"فمن االضطرار أن یكون الكالم الخطابي ثالثة  تفاالت ،فیذھب أرسطو إلى القول:االستشاریة وكذا االح

، إن الخطابة عند أرسطو ھي مخاطبة العوام، وھذا ھو جوھرھا 15أجناس: مشوري، مشاجري، تثبیتي"
خصوصا الخطابة االستشاریة واالحتفالیة التي تلقى على العوام، أي الشعب ولذلك ارتبط موضوع الحجاج 

المخاطب، ألن الحجاج مالزم دائما لمبدأ االختالف  إقناعأرسطو بالتقنیات الخطابیة التي تھدف إلى  عند
  الذي یمثل الدافع الحقیقي لبروز المحاججات .

وعلیھ یعتبر أرسطو من أھم الفالسفة الذین نظروا للحجاج، وما یالحظ علیھ أنھ میز بین نوعین من 
العلم، أما النوع الثاني فھو االستدالل الحجاجي الذي  إنتاجي والذي ھدفھ االستدالل األول البرھان المنطق

الوصول إلى الحق عبر الجدل واالستدالل البرھاني والمنطقي، كما یعتمد على التجارب  اإلقناعھدفھ 
جھ إلى ویتو واإلقناعومنھ فالحجاج الخطابي عند أرسطو یقوم على طریقتي التأثیر  المستمدة من الخارج.

  أو سلبا. إیجابا وإقناعھالجمھور السامع قصد توجیھھ 
الجدل الفكري خصوصا مع علماء الكالم حیث  الثقافة اإلسالمیةأما في العصور الوسطى، فقد عرفت 

اختاروا منھج المناظرة والجدل من أجل الدفاع عن الحقائق الدینیة، وفي ھذا الصدد عرف ابن خلدون علم 
ین باألدلة العقلیة والرد على المبتدعة والمنحرف اإلیمانیة" العلم الذي یتضمن الحجاج عن العقائد  الكالم بأنھ

طبق على جمیع  منھج المناظرةفي االعتقادات من مذھب السلف وأھل السنة". لذا یؤكد طھ عبد الرحمن أن 
خطاب التھافت بین  منھج:، ومن بین الخطابات التي طبقت ھذا الاإلسالميمجاالت المعرفة في التراث 

  الفالسفة وفي مجال الفقھ نجد باب الخالف. وقد ذكر طھ عبد الرحمن شروط المناظرة كالتالي:
  البد لھا من جانبین. -
  البد لھا من دعوى  -
 ال بد لھا من مآل یكون بعجز أحد الجانبین. -
 فھذه الشروط ضروریة لكل حجاج. ،16لكل من الجانبین أداب ووظائف -
 الحوار خالل دفاعھ عن منالجاحظ بشكل كبیر عند  اإلسالمي ویظھر الفكر الحجاجي في الفكر 
 الجاحظ اھتم المخاطبین، كما أحوال مراعاة أساسھا واإلقناع، الحجاج لبالغة نظریة وضع ومحاوال وثقافتھ
 :وظیفتین أساسیتيوالكالم في نظره لھ  حجاجیة بیانیة عملیة لكل األساس واعتبره اللغوي بالفعل

  .ومناظرة ومنازعة واحتجاج وإقناع إلقاء من بھا یتصل وما الخطابیة الوظیفة :أولھا
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 اإلفھاماألولى  وظیفتان تنازعھ عنده البیان ومفھوم ،"17واإلفھام الفھم"أو "والتبیین البیان" :وثانیھا
فیعود  الحجاجیة، بالنزعة یھتم الجاحظ من جعلت التي العوامل عن وأما واإلقناعغرضھا الحجاج  والثانیة

 .ھمتأطروحا من العدید عن للدفاع وتصدره إلى مذھب المعتزلة انتمائھ إلى
 من أول إن الرحمن عبد طھ ، حیث یقولالجرجاني القاھر عبدومن أھم من اھتم بالحجاج كذلك نجد 

 بمقتضیاتھ االدعاء مفھوم أدخل ألنھ الجرجاني، القاھر عبد البالغیین إمام ھو الحجاجیة اآللیات استخدم
 ینبغي: ""اإلعجاز "دالئل مقدمة في حیث أن الجرجاني یقول. 18التدلیل التحقیق، التقریر،: الثالث التداولیة

 إلى الطریق أنھ علم فإن أودعناه، لما التأمل ویستقصي وضعناه، الذي الكتاب في ینظر أن وعقل دین لكل
 ودلنا إلیھ لنا ما أو غیره، طریقا لھ أن أرى وإال بھ، وأخذ الحق تبع والبرھان، الحجة عن والكشف البیان،

  ، فالجرجاني یؤكد من ھذا القول أھمیة مؤلفھ ذلك أنھ موضوعا للحجاج والبرھان.19ذلك" وھیھات علیھ
فقد تبلور موضوع الحجاج بصورة أوضح مع رجل القانون الشیكي  الفكر الغربي المعاصرأما في 

، حیث أصدرا معا كتاب: "الوجیز في الحجاج، "أولبریخت تتیكا" واللسانیة البلجیكیةشایم بیرلمان"، "
البالغة الجدیدة"، وذھب المؤلفان أن الحجاج ھو معقولیة وحریة، وھو حوار من أجل حصول الوفاق بین 

 ة من الحجاج فیقوالن:األطراف المتحاورة، فالحجاج عندھما ھو عكس العنف، فیتحدث المؤلفان عن الغای
فأنجع الحجاج ما  اإلذعان"غایة كل حجاج أن یجعل العقول تذعن لما یطرح علیھا أو یزید في درجة ذلك 

و أ إنجازهتقوى درجتھا لدى السامعین بشكل یبعثھم على العمل المطلوب ( اإلذعانوفق في جعل حدة 
، إن 20مھیئین لذلك العمل في اللحظة المناسبة"عنھ)، أو ھو ما وفق على األقل في جعل السامعین  اإلمساك

نظریة الحجاج التي جاء بھا أرسطو فاتفقا معھ في أن الحجاج أقرب إلى الخطابة  إحیاءبیرلمان وتتیكا أعادا 
ولذلك نستنتج أن الحجاج عندھما یتمیز بمجموعة من الخصائص ھي:  عكس االستدالل الذي مجالھ المنطق.

أن یعبر عنھ بلغة طبیعیة، ومسلماتھ ال تعدو أن تكون احتمالیة، كما أنھ ال یفتقر أن یتوجھ إلى مستمع، و
  تقدیمھ إلى ضرورة منطقیة، إضافة إلى ذلك فنتائجھ لیست ملزمة.

 لیھا الوظیفةإلغوي، أي أن اللغة تستند  إطارإن الحجاج ال یكفي وحده بل ال بد لھ من وضعھ في 
 ، فدورھا أساسي فيإیجابیةتعمل على اثارة المشاعر واالنفعاالت سواء كانت سلبیة أو  ھيالحجاجیة، ف

  التأثیر واالستمالة.
تناولنا فیما سبق المعالم الكبرى في الفكر الحجاجي، وأخذنا بعض النماذج على سبیل المثال ال 

ا كبیرة للدراسات الحجاجیة، نظرة كالھما أعطى عنایة اإلسالمیالحصر، والحظنا أن الفكر الغربي والثقافة 
دوره ب أوزفالد دیكروولذلك اھتم عالم اللسانیات الفرنسي  ألھمیة موضوع الحجاج في حیاة الفرد والمجتمع،

 بوأ، ویعتبر بموضوع الحجاج واللغة حیث قدم العدید من األفكار والدراسات الجدیدة بخصوص ھذا المجا
  نظریة الحجاج اللغوي عند دیكرو إلى الساحة العربیة.الذي أدخل  األولبكر العزاوي المفكر 

  : نظریة الحجاج اللغوي عند أبوبكر العزاويثالثا
  أصول نظریة الحجاج اللغوي: -1

یرتبط الدرس الحجاجي اللساني في العالم العربي ارتباطا وثیقا باللغوي المغربي أبو بكر العزاوي، 
حیث یؤكد في مؤلفاتھ وحواراتھ المختلفة أن اللغة تحمل بصفة ذاتیة وجوھریة وظیفة حجاجیة بقصد التأثیر 

  .21وال حجاج من غیر تواصل" ، وھو ینطلق في أبحاثھ من مبدأ عام ھو: "ال تواصل من غیر حجاجواإلقناع
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 نجازاتاإلیھدف أبو بكر العزاوي إلى إبراز منطق اللغة والبنیات التي تحكم الخطاب في العدید من 
الالمحدودة، حیث قام باستثمار النتائج التي انتھى إلیھا إلیھا عالم اللسانیات أوزفالددیكرو في أعمالھ 

  .22المتمیزة
من رحم االنتقادات التي وجھھا بنفنست للنزعة الصوریة في انبثقت نظریة الحجاج عند دیكرو 

تخفى اآلثار الواضحة لنظریة األفعال اللغویة التي جاء بھا أقطاب الفلسفة التحلیلیة  الدراسات اللغویة، كما ال
  وخاصة مؤسسھا أوستین، ورائدیھا جون سیرل وبول غرایس.                                 

م، اللغات الطبیعیة التي تكون لدى المتكل إمكاناتریة الحجاج في اللغة عند دیكرو من حیث انطلقت نظ
"إننا نتكلم عامة  وذلك من أجل توجیھ خطابھ وجھة حجاجیة، وھذه النظریة تنطلق من فكرة أساسیة ھي:

  . 23بقصد التأثیر"
ناء األساسي في أعمال دیكرو لبإن الخالصة التي انتھت إلیھا نظریة األفعال الكالمیة شكلت المنطلق 

نظریتھ الحجاجیة، ویظھر ذلك بجالء خصوصا في التقسیم الذي وضعھ أوستین للفعل اللغوي حیث قسمھ 
إلى ثالث أقسام (الفعل الكالمي، الفعل التكلمي، الفعل التكلیمي). لقد اعتبر دیكرو أن الملفوظ عموما 

ظھر مخصوص من األفعال الكالمیة وھو الفعل التكلمي لم إنجازھو إال  والملفوظ الحجاجي خصوصا، ما
من حیث ھو انجاز قولي مصحوب بقصدیة معینة، وھذا ما اصطلح علیھ دیكرو بالتلفظ، فالتلفظ إذن ھو 
فعل یقوم بھ المتكلم فتنعكس آثاره واضحة في الملفوظ الذي ینتجھ ھذا الفعل، لذا یقول دیكرو: "القول منطبع 

 .24في المقول"
ثر جون سیرل في نظریة الحجاج واضح بجالء من خالل فعل القصدیة، فالفعل الحجاجي البد إن أ

یؤكد  افقط، وھذا م اإلخباریةولیست الوظیفة لذلك فاللغة تؤدي وظیفة حجاجیة  أن ینطلق من قصد معین،
"إن  رو:ل دیكعلى أن الحجاج مسجل في بنیة اللغة ذاتھا ولیس مرتبط بالمحتوى الخبري للقول، لھذا یقو

، والمالحظ أن ھذه الفكرة 25التسلسالت الحجاجیة في الخطاب ترتبط ببنیة اللغة ال بمحتواھا الخبري"
  بنفنست. أبحاثأستلھمھا دیكرو من 

  یفرق دیكرو بین معنیین للحجاج ھما: المعنى العادي والمعنى الفني.
وتقدیمھا، ویستھدف التأثیر في السامع یعني في ھذا االطار: "طریقة عرض الحجج  المعنى العادي: -أ

السامع أو المتلقي  إھمالإلى أنھ ال یجب  اإلشارة، كما تجدر 26فیكون بذلك الخطاب ناجحا وفعاال "
، ألن نجاح الخطاب یكمن في مدى مناسبتھ للسامع، ومدى قدرة التقنیات الحجاجیة المستخدمة المستھدف

النفسي من أجل تحقیق التأثیر المرغوب فیھ، وھنا یظھر أثر بول ، زیادة على استثمار الجانب إقناعھعلى 
  غرایس على دیكرو الذي أكد أن السامع والمتلقي البد أن یتعاونا أثناء الحوار.

، لجملیفة حجاجیة تتمظھر في بنیة ا"الكثیر من األفعال القولیة لھا وظ یقول دیكرو: المعنى الفني: -ب
 ، باستقالل عن المحتوى القضوي"،التداولیة داخل البنیة التركیبیةھا وتحمل الجمل مؤشرات تحدد قیمت

ن ھما فعل التصریح بالحجة من جھة، وفعل النتیجة من جھة فالحجاج عنده یتمثل في تحقیق عملیتین اثنی
تمثل حجة ینبغي أن تؤدي  1، علما أن ق1، سواء كانت النتیجة مصرحا بھا أو مفھومة من طرف قأخرى

  ، وھذا ھو المفھوم الجدید الذي أعطاه دیكرو للحجاج.27ھذا قوال صریحا ال ضمنیا" 2قإلى ظھور 
، مشروط بطرح مجموعة من ارة عن خطاب یكون من طرف المتكلمإذن فالحجاج اللغوي ھو عب

  .التسلیم بالنتائج المتوصل إلیھا الحجج متعلقة بمجموعة من القضایا تؤدي في األخیر إلى
"إذا قلنا ھیا بنا للنزھة ألن الطقس جمیل"، أو قلنا  :قدمھا دیكرو في ھذا الصدد نجدتي ومن األمثلة ال

"فلنخرج للنزھة"،  2"الطقس جمیل"، والحجة ق1"الطقس جمیل فلنخرج للنزھة"، فتكون النتیجة ق
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 ،، شریطة أن یكون التوصل إلى ھذه النتیجة سھال یسیر المنال2یجة الضمنیة غیر مصرح بھا ھي ق فالنت
 ویتمثل ذلك في الحوار اآلتي: السؤال: ھل ترافقني لمشاھدة ھذا الشریط السنیمائي؟ الجواب: لقد شاھدتھ.

فموضوع  .28" یعتبر دلیال كافیا مؤدیا بالضرورة إلى الجواب الضمني ال"فالجواب المصرح بھ: "لقد شاھدتھ
 أساسیا ال ینفصل عن معناه، وھذا ما ھو بیان قوة القول الحجاجیة، التي تمثل مكونا الحجاج عند دیكرو

 یجعل المتكلم أثناء كالمھ یوجھ قولھ وجھة حجاجیة.
بین أن الحجج تمثل عنصرا داللیا یقدمھ المتكلم لصالح  وأثناء عرض دیكرو لنظریتھ في الحجاج،

 هعنصر داللي آخر، قد یرد في شكل قول أو نص أو مشھد طبیعي أو سلوك غیر لفظي، كما قد تكون ھذ
  .29الحجج مضمرة أو ظاھرة وذلك حسب السیاق

  وتتمیز ھذه الحجج بمجموعة من الخصائص ھي:
  نتیجة وقد تكون غیر ذلك وھذا بحسب السیاق. فالعبارة الواحدة یمكن أن تكون حجة أو أنھا سیاقیة:

أن خصمھ  ماكإنھا نسبیة: فلكل حجة قوة حجاجیة معینة، فقد یقدم المتكلم حجة ما لصالح نتیجة معینة، 
  قد یقدم حجة أقوى منھا بكثیر.

 حججھ عكس إبطال: فالحجاج اللغوي یتمیز بالمرونة، وھو سیاقي لذلك یمكن لألبطالإنھا قابلة 
  .30البرھان الریاضي الذي یتمیز بالمطلقیة والحتمیة

 النموذج الحجاجي عند أبوبكر العزاوي -2
العزاوي في كتابھ الخطاب والحجاج إلى التعریفات أشار أبو بكر : مفھوم الحجاج عند العزاوي -أ

المعجمیة للحجاج عند ابن منظور وانتھى إلى أن التعریف السائد والمعتمد للحجاج یتمثل في: "تقدیم مجموعة 
  .31من الحجج واألدلة التي تخدم النتیجة المقصودة والغایة المتوخاة"

منطق الطبیعي الذي نجده في كل اللغات البشریة، أما الحجاج اللغوي فیعرفھ أنھ "منطق اللغة وھو ال
  .32ونجده في كل النصوص والخطابات التي تنجز باللغة الطبیعیة بمختلف أنواعھا وأنماطھا"

یرى أبو بكر العزاوي أن دراسة الحجاج تنمي إلى البحوث التي تسعى إلى اكتشاف منطق اللغة 
 للیة للخطاب والمتحكمة في تسلسل األقوال والجمومنطق الخطاب أي تسعى إلى اكتشاف القواعد الداخ

یة داخل تسلسالت استنتاج إنجاز، فالحجاج حسب ھذا التصور یتمثل في وتتابعھا بشكل متنامي وتدریجي
  .33الخطاب

ولذلك یؤكد أن الحجاج موجود في كل أنماط الخطاب وأنواع النصوص، فنجده في الخطبة الدینیة 
ة الیومیة والالفتة التجاریة** إضافة إلى الخطاب السیاسي ومرافعة المحامي والقصائد الشعریة* والمحاور

  .34والمناظرات ومناقشة األطروحات الجامعیة والكتابات العلمیة وغیرھا
األقوال،  متوالیات من إنجازفالحجاج إذن ھو تقدیم الحجج واألدلة المؤدیة إلى نتیجة معینة، فیتمثل في 

  .35للغویة وبعضھا اآلخر ھو بمثابة النتائج التي ستنتج منھابعضھا ھو بمثابة الحجج ا
یتمیز الخطاب الحجاجي بتراتبیة الحجج وسلمیتھا، أي أن الحجج تختلف  القوة الحجاجیة: -ب

وتتفاوت نسبة قوتھا، وھذه التراتبیة والسلمیة میزة أساسیة للخطاب الحجاجي، عكس المنطق البرھاني الذي 
یة فیما بینھا، لذلك یقول أبو بكر العزاوي في كتابھ الحجاج والخطاب: "فھناك من تكون فیھ الحجج متساو

  .36الحجج القویة ومن الحجج األكثر ضعفا"
یرى أبو بكر العزاوي أن الروابط الحجاجیة في اللغة  :بعض الروابط الحجاجیة في اللغة العربیة -ج 

 سیما، حتى، ألن، بما أن، إذ، إذا، الواو والفاء، الالم،العربیة كثیرة ومتعددة حیث نذكر منھا: بل، لكن، ال 
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إلخ، إال أنھ أخص بدراساتھ الرابط بل ولكن*، والسبب في ھذا االختیار یعود أن ھذه الروابط تستعمل  كي...
بكثرة في الخطاب والحوارات الیومیة، إضافة إلى عالقتھا الواضحة والقویة مع المعنى الضمني 

  .37والمضمر
 ،استعمال " لكن" في عملیة الحجاج قدم أبو بكر العزاوي مجموعة من األمثلة لیوضح :"لكن"الرابط 

ِكنَّ أَْكثََرھُْم َال یَْعلَُمونَ  نذكر منھا: ِ َحقٌّ َولَٰ ال حظنا فیما سبق أن التلفظ بأقوال )، 55(یونس:  أَال إِنَّ َوْعَد هللاَّ
  من نمط "أ لكن ب"یستلزم أمرین:

 ة، أما الحجة الثانیألولى موجھة نحو نتیجة معینة "ن""ب" باعتبارھما حجتین ا و "یقدم "أ أن المتكلم -
 أي "__ن". ،موجھة نحو النتیجة المضادة لھا

 .38أن الحجة الثانیة التي تأتي بعد "لكن" تكون أقوى من األولى وھي التي توجھ القول أو الخطاب -
الواردة دورھا حجاجي ألنھا تقدم تعارض بین ما یتقدم ) فسنجد أن "لكن" 1بالرجوع إلى المثال (

یقوم سإن وعد هللا حق" یتضمن حجة تخدم النتیجة من قبیل "یتلوه، فالقسم األول من اآلیة " الرابط وما
سیطیعون ویتفقون" والقسم الثاني من اآلیة " أكثرھم ال یعلمون" یتضمن حجة تخدم الناس بالواجب"، أو "

ھم ولن لن یطیعوا ربیجة من قبیل "الناس غافلون" أو "، أي تخدم نتیجة السابقة "__ن"جة مضادة للنتنتی
  .39یتقوه"

وبما أن الحجة الثانیة أقوى من الحجة األولى فإنھا توجھ القول بمجملھ نحو النتیجة "ال __ن"، ویمكن 
  توضیح ھذه العالقة الحجاجیة بواسطة الرسم البیاني التالي:

  
  
                                   

                   
  
   

  
  

  .أكلت السمكة حتى رأسھا لدینا المثال التالي: ":"حتى الرابط
" سمكةأكلت ال"ین لھما نفس التوجیھ الحجاجي ھما: أن الرابط الحجاجي في ھذا المثال یربط بین حجت

أكلت السمكة كلھا"، أو لم أبق منھا شیئا، لكن الحجة الثانیة تخدمان نتیجة من قبیل "ھا" وھما و" أكلت رأس
  .40أي التي وردت بعد الرابط أقوى من الحجة التي قبلھ

إن الرابط "حتى" یستعمل للحجاج كما أنھ یستعمل للتعلیل أو التبریر والمثاالن القادمان یوضحان 
  ھذا الدور:

1- ال تَُكوَن فِْتنَةٌ  َوقَاتِلُوھُْم َحتَّى  :193(البقرة.(  
2-  ْوُكْم َعن ِدینُِكْم إِِن اْستَطَاُعوا  ).217(البقرة:  َوالَ یََزالُوَن یُقَاتِلُونَُكْم َحتََّى یَُردُّ

 قبلھا علة لما بعدھا وھي مرادفة لكي التعلیلیة. تدل "حتى" في األمثلة السابقة على التعلیل أي أن ما
  معناه: قاتلوھم كي ال تكون فتنة، أما المثال الثاني معناه یقاتلونكم كي یرودونكم.فالمثال األول 

  علیك أن تعمل حتى تنجح. ولو أخدنا المثال التالي:

 نــــ  ن

 لكن

 1ح 2ح
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ویمكن قراءتھا  واإلقناعبكر العزاوي أن "حتى" في ھذا المثال استعملت من أجل الحجاج  أبویرى 
، بمعنى أن غایة العمل النجاح وھذا ھو الدور الغائي لحتى، أو بقراءتین مختلفتین ھما: إما غائیة أو شرطیة

  . 41أن شرط النجاح ھو العمل وھنا تكون حتى شرطیة
، فالحجج التي تأتي بعده "Mêmeإن الرابط "حتى" یتوافق نع الرابط المقابل لھ في اللغة الفرنسیة "

ھ دور الرابط " حتى" في اللغة الفرنسیة ل تتبع الحجج التي قبلھ في نفس الوجھة الحجاجیة، لكن المالحظ أن
أو  غائیة، كما قد تكون ،، فقد تكون "حتى" تعلیلیةواحد ھو التعلیل، أما في اللغة العربیة لھ عدة استعماالت

  أن تكون شرطیة، ولكن بحسب سیاقات استعمالھا، ووضعیة ورودھا في النصوص الحجاجیة.
من األعمال الجادة في فكر أبو بكر العزاوي أنھ إذا : من حجاجیة الجملة إلى حجاجیة الخطاب -د

كان دیكرو قد درس الحجاج اللغوي في نطاق األقوال، فإن العزاوي قد قام بتوسیع ھذه النظریة إلى مجال 
انطلق من مسلمة أساسیة ھي: "كل النصوص والخطابات التي تنجز بواسطة اللغة الطبیعیة  إذالخطاب، 

  .42لحجاجد وطبیعتھ تختلف من نص لنص، ومن خطاب لخطاب"حجاجیة ، لكن مظاھر ا
  سورة األعلى انموذجا"" التحلیل الحجاجي للنص الدیني: رابعا:

لة ولمختلف الخطابات المتداوأسھم أبو بكر العزاوي في بیان أھمیة التحلیل الحجاجي للغة العربیة 
وتطویرھا ولذلك قام باقتراح مفاھیم ، كما أنھ عمل على توسیع مجال نظریة الحجاج اللغوي فیھا

 ومصطلحات جدیدة من قبیل البرنامج الحجاجي وتعالق الروابط الحجاجیة التداولیة والحجاج األیقوني
فالبرنامج الحجاجي ھو بمثابة خطاطة وضعھا لتلخیص حجج النص ونتائجھ والروابط التي  .43(االشھاري)

  تحكمھ.
"الخطاب والحوار حیث تتجلى  مجالھ الحقیقي ھو وإنمافالحجاج لیس مجالھ القول والجملة فقط، 

  .44طرائق اشتغالھ وتظھر وجوه استعمالھ"
بكر العزاوي انفتاحھ على النص الدیني، حیث قام  ومن االجتھادات الالفتة للنظر في دراسات أب

موسع، إذ أنھ قام في كتابھ الخطاب والحجاج بتحلیل بإخضاع بعض المقاطع القرآنیة للتحلیل الحجاجي ال
، حیث قام بدراسة حجاجیة حول "سورة األعلى" معتمدا على 45سورة األعلى تحلیال حجاجیا وتطبیقیا

والدراسات الحجاجیة التي ظھرت مع دیكرو، حاول تبنیھا داخل النسق الثقافي العربي  اإلنجازات
  . 46اإلسالمي

ن سورة األعلى تبدأ باآلیة التالیة: "سبح اسم ربك األعلى"، ویعتبر أن ھذه یرى أبو بكر العزاوي أ
ا، المخاطب، ودفعھ إلى العمل بھ إقناعوجل بصفتھ المتكلم إلى  اآلیة ھي النتیجة التي یھدف إلیھا هللا عز

األدلة حجج وومادامت ھذه اآلیة ھي النتیجة، فإن المنطق سواء كان صوریا أو طبیعیا یلح بضرورة مرافقة ال
  :47ولذلك أورد هللا سبحانھ وتعالى مجموعة من الحجج مباشرة بعد اآلیة األولى وھي اآلیات الموالیة للنتیجة.

الَِّذي َخلََق فََسوَّى ،َوالَِّذي قَدََّر فَھََدى ،َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى.  
تظھر عالقة حجاجیة قائمة بین نتیجة  یرى أبو بكر العزاوي أنھ من خالل المقطع األول من السورة

یؤكد أنھا تسیر في اتجاه  وثالث حجج، واعتبر ھذه الحجج كلھا تخدم ھذه النتیجة وتؤدي إلیھا، وھذا ما
  . 48حجاجي واحد

تسمى بالحجج المتساندة ألنھا متفقة مع بعضھا وساند  إن الحجج التي تسیر في اتجاه واحد أي ما
  بعضھا البعض.
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بو بكر العزاوي أن سیاق ھذه الحجج ھو الوجھة الحجاجیة الواحدة ولیس التعارض وھنا یؤكد أ
إن الحجاج في ھذه السورة ذو وجھة أحادیة، منسجمة ال تعارض فیھا، وإن كان یمكن  .49والتعاند الحجاجي

  .50 إذن) إن، إذا، أن تصاغ صیاغات متنوعة حسب نوع الرابط الذي یحكمھا (ألن، أن،
  صیاغة ھذه العالقة الحجاجیة بصیاغات مختلفة أوردھا العزاوي كالتالي:ولذلك یمكن 

 سبح اسم ربك األعلى ألنھ ھو الذي خلق فھدى. -1
 بما أن ربك ھو الذي خلق فسوى وقدر فھدى ... فسبحھ. -2
 إن ربك خلق فسوى وقدر فھدى، فسبحھ. -3
 إن ربك خلق فسوى وقدر فھدى، إذن سبحھ. -4
 و الذي خلق فسوى وقدر فھدى فسبحھ.إذا كان ربك ھ -5
 .51سبح اسم ربك إذ ھو الذي خلق فسوى وقدر فھدى -6

إن ھذا التنوع في الصیاغات السابقة حسب أبو بكر العزاوي یعود إلى أن العالقة بین الحجج قد تكون 
، أو شرطیة كما في )4و( )3)، أو تكون استنتاجیة كما في الصیاغة (1تعلیلیة تفسیریة كما في الصیاغة (

  ). 6) و(2)، أو استداللیة تبریریة كما في الصیاغة (5الصیاغة (
الذي" فھي الرابط الحجاجي فھي الرابط الحجاجي المدرج للحجج، فھو الذي قام بعملیة أما كلمة "

ج جالربط بین الحجج والنتیجة دون أن تكون ھناك أي أداة من أدوات العطف بین النتیجة المقصودة والح
حاضر بقوة لتأكید خاصیة الربط ونسج العالقات القائمة في السورة  "، فھذا الرابط أي "الذي52المؤدیة إلیھا

 .53والتي تنوعت حسب الصیاغات الواردة في النمذجة المقدمة للعالقات التي تصل بالنتیجة واألدلة والحجج
  ملیة إدراج الحجج وتسلسلھا.إن الحجاج في ھذه السورة اعتمد على الرابط "الذي" حیث قام بع

ثم ینتقل أبو بكر العزاوي إلى المقطع الثاني الذي یتضمن توضیحا وتفصیال لمجموعة من القضایا 
امره مطلوبا منھ أن یسبح ربھ ویعبده ویمتثل ألو اإلنسانالمرتبطة بالنتیجة الواردة في اآلیة األولى، فإذا كان 

ھ وجل یطمئن نبیھ الكریم بأنھ سیقرئھ ویعلمھ وأن عبده؟ وهللا عزكیف نسبحھ ون یطرح السؤال التالي: فقد
 ، وكذلك من أجل أنقیام بالتسبیح والعبادة خیر قیاموأتباعھ من ال تكفل قد تكفل بحفظ قرآنھ، لیتمكن النبي 

ْر إِْن نَفََعِت وھذا مانجده في قولھ تعالى:  ،54یتمكنوا من القیام بواجب التذكیر ْكَرى (فََذكِّ كَُّر َمْن 9الذِّ ) َسیَذَّ
) قَْد 13) ثُمَّ َال یَُموُت فِیھَا َوَال یَْحیَى (12) الَِّذي یَْصلَى النَّاَر اْلُكْبَرى (11) َویَتََجنَّبُھَا اْألَْشقَى (10یَْخَشى (

  ).15-9(األعلى:  )15) َوَذَكَر اْسَم َربِِّھ فََصلَّى (14أَْفلََح َمْن تََزكَّى (
فكان ، َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اْألَْعلَىغایة األساسیة المقصودة من السورة موجودة في اآلیة األولى إن ال

لم نسبحھ؟ فجاءت اإلجابة التي تعتبر استدالل وحجاجا "ألنھ خلق فسوى  المقطع األول جواب عن السؤال:
  .وقدر فھدى ..."

سنقرئك " ھو: كیف نسبخھ؟ فجاء الجواب:أما المقطع الثاني من السورة ھو إجابة عن سؤال آخر 
  .55ونعلمك ونیسرك للیسرى.."

أما المقطع الثاني فھو حجاج  وجل، فالمقطع األول فھو حجاج یتعلق بسؤال لماذا نسبح البارئ عز
  یتعلق بكیفیة تسبیحھ جل جاللھ. 

ْنیَا (بَْل تُْؤِثُروَن أما المقطع الثالث واألخیر من السورة ھو قولھ تعالى:  ) َواْآلِخَرةُ َخْیٌر 16اْلَحیَاةَ الدُّ
ُحِف اْألُولَى (17َوأَْبقَى (   ).19-16(األعلى:  )19) ُصُحِف إِْبَراِھیَم َوُموَسى (18) إِنَّ ھََذا َلفِي الصُّ
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یرى أبو بكر العزاوي أنھ في ھذا المقطع یتغیر المسار الحجاجي، ذلك أنھ یبدأ بالرابط الحجاجي 
عتبر ھذا الرابط من روابط التعارض الحجاجي، وھذا الرابط یدرج حجة مضادة للحجج السابقة "بل"، إذ ی

التي تخدم النتیجة الواردة في اآلیة األولى من السورة، وقد استدل العزاوي بالوصف اللساني الذي قدمھ 
ي تأتي بعد "بل" تستعمل ، حیث أن دیكرو أكد أن الحجة التMaisدیكرو للرابط المقابل لھ في اللغة الفرنسیة 

  .56استعماال حجاجیا تكون أقوى من الحجج التي ترد قبلھا، بحیث توجھ القول أو الخطاب بمجملھ
وإذا عدنا إلى سورة األعلى نجد أن الرابط الذي یقیم العالقة الحجاجیة المركزیة في السورة ھو الرابط 

  فرعیتین: "بل"، وھذه العالقة مكونة بدورھا من عالقتین حجاجیتین
 والحجج: "خلق فسوى، قدر "سبح اسم ربك األعلى"، عالقة بین النتیجة: العالقة الحجاجیة األولى:

  .فھدى أخرج المرعى..."
العالقة الحجاجیة الثانیة: تسیر في اتجاه النتیجة المضادة، أي بین الحجة القویة التي تأتي بعد "بل" 
وھي: "تؤثرون الحیاة الدنیا"، والنتیجة المضادة للنتیجة السابقة: "لن تسبح ربك" وھي نتیجة مضمرة غیر 

  .57صریحة 
  وقد رمز لھا أبوبكر العزاوي بالبرنامج الحجاجي التالي:

  
  
  
  

    
  

شیر ت حیث (ح) تشیر إلى الحجة التي تخدم نتیجة معینة ون تشیر إلى ھذه النتیجة نفسھا، و(__ن)
إلى النتیجة المضادة، أما الرمز (__) فیرمز للعالقة الحجاجیة، ومن الممكن أن نقول المقطع الثالث یبدأ من 

ْنیَا (15) َوَذَكَر اْسَم َربِِّھ فََصلَّى (14أَْفلََح َمْن تََزكَّى (قَْد  قولھ تعالى: (األعلى:  )16) َبْل تُْؤِثُروَن اْلَحیَاةَ الدُّ
  إلى آخر السورة. )14-16

التي  َ◌َذَكَر اْسَم َربِِّھ فََصلَّى و قَْد أَفْلََح َمْن تََزكَّى،وعلیھ فإن ھذا المقطع متضمنا لعالقة صریحة: 
تخدم النتیجة المضمرة ھي: "أذكر اسم ربك"، وھناك من جھة أخرى الحجة األقوى "تؤثرون الحیاة الدنیا" 
التي تؤدي إلى النتیجة المضادة: " لن تذكر اسم ربك"، كما أن ھناك الرابط الحجاجي "بل" الذي یربط بین 

  .58ھذه الحجج النتائج
ن الحجة التي ترد بعد الرابط "بل" أقوى من الحجج التي إن النتیجة العامة للسورة تبقى سلبیة أل

ویمكن صیاغة ھذه النتیجة كالتالي: "إن حب  وردت قبلھا، وھو ما یجعل ھذه الحجة موجھة للسورة بأكملھا.
  القوي والشدید للدنیا ألھاه وأنساه ذكر هللا وعبادتھ" وھي النتیجة العامة للسورة. اإلنسان

رزقھ  وقدر وأوجده وسواه اإلنسانوجل خلق  لسورة والمتمثلة في أن هللا عزفالحجج التي تضمنتھا ا
رجة ، لكنھا تبقى أقل دبح اسم ربك واعبده" قویة ومتعددةإلخ التي تخدم النتیجة " س ...وأجلھ، وأرشده وھداه

  .59من حیث القوة الحجاجیة مع الحجج التي تأتي بعد الرابط "بل"
إال من أجل یبین ویبرز بعض  ،ي لسورة األعلى من القرآن الكریمبكر العزاو ولم یكن اختیار أب

الجوانب الحجاجیة واالستداللیة للخطاب اإللھي، فھذه المقاربة جعلتنا نستنتج أن غایة القرآن الكریم اإلبانة 
عیة والغیبیة شریوالتبلیغ والتمكین للحقائق، وھذه الظواھر الحجاجیة وسیلة من وسائل التمكین للحقائق الت

 نــــ 

 3، ح2، ح1ح ح بل

 ن
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الظواھر الحجاجیة في التمكین لھذه الحقائق  إسھامفي نفس المخاطب، ومن ثم یكون المنطلق في البحث عن 
  .60ولیس إلبالغھا واإلخبار عنھا

بكر العزاوي طبق النظریة الحجاجیة اللغویة التي أتى بھا دیكرو على سورة  ونستنتج إذن أن أب
یجة ومجموعة حجج وأدلة تخدم ھذه النتیجة، فالحظنا أن ھذه السورة بدورھا األعلى، فبین أن الحجاج ھو نت

أما الرابط الذي غیر المسار  ،تحوي على عدة روابط حجاجیة، فالرابط "الذي" قام بإدراج مجموعة الحجج
یة التي قدمھا العزاوي ھو أن ھذه اآل واإلضافةالحجاجي وأعطى للسورة قوتھا الحجاجیة فھو الرابط "بل"، 

  تحمل برنامجا حجاجیا ھو بمثابة خطاطة لھا.
  خاتمة:

  ومن خالل ھذا البحث وصلنا إلى مجموعة من النتائج ھي:
والخطابات التي تنجز  صالحجاج اللغوي ھو منطق اللغة وھو المنطق الطبیعي الذي نجده في كل النصو -

 بواسطة اللغة الطبیعیة، یھدف إلى اكتشاف القوانین الداخلیة التي تحكم الخطاب.
 یوافق خصوصیتھا. تطبیق نظریة الحجاج اللغوي على اللغة العربیة مع ما لقد كان ھدف العزاوي إلى -
العزاوي قام بتوسیع ذلك إلى مجال إذا كان الحجاج اللغوي عند دیكرو ینطبق فقط على الجمل واألقوال، فإن  -

 النصوص والخطابات.
 قام العزاوي بتحلیل النص القرآني بمقاربة جدیدة ھي المقاربة الحجاجیة.  -
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  "الظواھر األسلوبیة في قصیدة "یا نائي الدار
  للشاعر عبدالرزاق عبدالواحد

  )النداء - االستفھام - التكرار(
The Stylistic Phenomena In The Poem Of "Y Naea Aldar"" 

For The Poet Abdul Razzaq Abdul Wahid 
(Repetition- Interrogative- Call) 

  
  مجدي بن علي األحمدي/ د

  المملكة العربیة السعودیة - جامعة تبوك
mealahmadi@ut.edu.sa  

  

  29/03/2022 :القبول تاریخ   27/02/2020 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

التكرار، واالستفھام، والنداء في قصیدة "یا تھدف الدراسة إلى الوقوف على الظواھر األسلوبیة، متمثلة في 
  نائي الدار" للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، ُمحاولة كشف الدالالت التي تنتجھا ھذه الظواھر األسلوبیة في القصیدة.

ولقد كشفت ھذه الدراسة عن عالقة الظواھر األسلوبیة في ھذه القصیدة باإلحساس بالعزلة، والوحدة، والحنین 
  ماضي، إضافة إلى ارتباط االستفھام بالتعّجب، مّما یّدل على تشّكل االغتراب لدیھ.إلى ال

  : التكرار؛ االستفھام؛ النداء؛ االغتراب.الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This study aims to identify the stylistic phenomena, represented in the repetition, the inquiry 
and the appeal in the poem "Ya al-Nasi al-Dar" by the poet Abdul Razzaq Abdul Wahid. It is 
an attempt to show the semantics which were produced by these stylistic phenomena in this 
poem. 

The study revealed the relationship of stylistic phenomena in this poem to the sense of 
isolation, loneliness and nostalgia to the past, in addition to the attachment of questioning by 
exclamation, which indicates to the alienation of the poet. 

Keywords: the repetition; the inquiry; the appeal; the alienation. 
  تمھید: 

من الشعراء الذین أثروا الحركة الشعریة بنتاجھم الشعري  )1(عبدالرزاق عبدالواحدیُعدُّ الشاعر 
الغزیر؛ إذ یُمثّل نتاجھ میدانًا خصبًا تقوم علیھ الدراسات النقدیة، وعلیھ تناول الدارسون شعره من عدة 

بع یكون میدانًا تتمحاور، ومن ھذا المنطلق تسعى الدراسة إلى استنطاق نّصھ الموسوم بـ"یا نائي الدار"؛ ل
فیھ الدراسة الظواھر األسلوبیة في ھذا النّص، مع قصرھا على ثالثة أسالیب، ھي: التكرار، واالستفھام، 

عري؛ الش وإنتاجھوالنداء، لما تمثّلھُ من أسالیب بارزة في النّص، وتكمن أھمیة الدراسة في مكانة الشاعر، 
الحرب، ناھیك عن انتمائھ لطائفة دینیة (الصابئة)، وما تعرضوا الذي یُعبّر عن فرٍد ینتمي لشعبٍ ذاق ویالت 

، فأھمیة الدراسیة ترتكز على نصٍّ ال یخلو من معاناة، وتتشّكل في ثنایاه حالة من االغتراب؛ )2(لھ من مآسي
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أبدا  "حالة نفسیة مستمرة  تظھر في عدة أشكال، فالشاعر عبد الرزاق عبد الواحد یصفُّ النص الشعري بأنھ
، )3(ال تنقطع، غیر أن أوضاعھا متغیرة بین الحزن والفرح، وھي تبحث دائما عن إیقاع موسیقي تنسجم معھ"

ومن الطبیعي أن تنعكس الحالة النفسیة على شعره، فتھدف الدراسة إلى الوقوف على ھذه القصیدة "یا نائي 
لُمفضیة والمعززة إلى الشعور الدار"، من خالل تتبع األسالیب، ودورھا في خلق الدالالت النّصیة؛ ا

باالغتراب، وعلى ضوء ذلك تتبنى الدراسة المنھج الوصفي، وما یُعین من أدوات المناھج األخرى في 
  التحلیل.

االغتراب في اللغة ورد وفق الجذر اللغوي (َغْرب)، فجاء في لسان العرب "الغربة عن الوطن، 
معنى البعد والنفي والخروج من مكان إلى آخر، وھي  ، فاالغتراب یأخذ)4(والذھاب والتنحي عن الناس"

)، وھي مستمدة alienatio)؛ المشتقة من الكلمة الالتینیة (Alienationمفردة یقابلھا في اللغة اإلنجلیزیة (
، وتتعدد دالالت )5(یعني نقل ملكیة شيء ما إلى آخر، أو االنتزاع واإلزالة )؛ الذيalienareمن الفعل (

ھا: انعدام الغایة، وانعدام الثقة، وعدم القدرة، والعزلة، والتصّدع الذھني، وھو من المصطلح، ومن
  .)7(، كما أّن عدة أشكال منھا: الدیني، واالجتماعي، واإلیدلوجي...)6(المصطلحات الطبّیة

مع  ففھذه الحالة تُعدُّ من الظواھر اإلنسانیة، ذات العالقة بنمط الحیاة، ومدى قدرة المرء على التكیّ
بات نزعة في الشعر العربي المعاصر، وقد تكون الحضارة المادیة عامال في ھذا  -مثًال - ، فالحزن)8(الواقع

، ولھذه الحالة النفسیة أسباب، یُقّسُمھا حسن منصور إلى )9(اإلحساس، وھو إحساس ربّما یقود إلى االغتراب
  :)10(قسمین، ھما

فقدان  -اراالستعم -أثر التكنولوجیا -: وھي عامة في العالم كلّھ، وتشمل: (التیارات الفكریة أسباب عالمیة -أ
  اإلیمان) .

وضع ال-: وتندرج تحتھا أسباب اجتماعیة بیئیة: (الوضع السیاسيأسباب خاصة (إقلیمیة وفردیة) -ب
  االقتصادي).

  :)11(قبل الولوج إلى الدراسة حريٌّ بالباحث أن یضع نّص قصیدة "یا نائي الدار" 
ّمار، ال األھَلُ   ال ھُم یَلوحـُون...ال أصواتـُھُم تـَِصلُ    ال الدار، ال الجار، ال السُّ
  ضاقـَْت علیَك فـِجاُج األرض یا َرُجـُل !  وأنَت تـَنأى ، َوتـَبكي حولـََك السـُّبـُلُ 
َّراِر تـَالشـَْت وھَي تـَشـتـــــَِعـلُ   سـَـبعـیَن عاما  َمألَت الكـَوَن أجنَِحـة   خـَفـَْق الــــــشـ

َّأتـْـَك ، وال ضـــــــاَء الـظـَّالُم بـِھـا   طاَرْت بـُِعــــــمِرَك بَـْیـنـا أنَت ُمـنـــــــْذھــــــــِلُ   ال َدفــ
َّقـَـةتـَرنـُو    بـِھـِنَّ روُحــــــَك، واألوجــــــاُع، واألمــــــَــــــلُ   إلـَیھــــــــــِــــــــــنَّ َمبھـُورا ... ُمعـَلـ

َّما انـــــــــــــطـَفـَأْت منــــــھـُنَّ واحـــــــــِـَدة   أشـاَح طـَرفـَُك عـَنھـا وھــــــَو یـَنھـَِمـــــُل !  َوكـُلــ
  ولـَسـَت تــَــــدري أليِّ األرض تـَرتـَِحـُل !  وَن عـاما.. وھذا أنـــــــــَت ُمرتـَِحـلٌ سـَبعـ

  إْن جـِئتـَھـا الجـِئـا ضاقـَْت بـِِھ الِحـیَـُل !  یا نـائَي الـّدار..كلُّ األرض ُموِحـشـَة
  زٍّ عـَلـَــــیـھـا تـَلـتــــــــَقي الُمـــــــــــقـَـلُ َوداَر عـــــــِ   وكـنـَت تـَملـُِك في بغـــداَد َمملــــــــــــَـــكـَة

  َوال طـــــــموٌح ، َوال شــــــــِعـٌر ، َوال َزَجـــــــلُ   َوالـیَوَم ھا أنَت ..ال َزھـٌو ، وال َرفـَلُ 
  یـَنتـَقـُِل !أْن أیـَن یَمضي غـَدا ..أو كیَف   لكـْن ھـموُم كـَسـیٍر صـاَر أكبـَــــــــــــَرھـا

  ِمن لـَیـل باریس سـَكراُن الُخـــــطى ثـَِملُ   یا لـَیـَل بغـداد.. ھـَْل نـَجـٌم فـَیـَتــــــبـَُعـھُ 
َّھـا تـَـــــــــــِصـلُ   الحـُزُن والـدَّمُع سـاقـــــــــــیـِھ َوخـَمــــــَرتـُھُ    َوخـَیـلـُھُ شـَوقـُھُ .. لـــــــَو أنـــــــ

طآن أســـــألـُھـا إذ نْ    یا َدجلـَة الخـَیر، أھُل الخـَیِر ما فـََعـلوا ؟  َوقـَفـُت على الشــُّ
  أم ِمــــــن ذراھـا إلى قـِیــــــــعـانِھا نـــــــــََزلـوا ؟  أما یَـزالـــــــــوَن في عـالي َمرابـِـــــِضھـِم

وا فـَھـِیُضوا فاستـُھـِیَن بھـِم   عـَھـِدُت واحـَِد أھـــــــلي َصبـُرهُ جـََمــــــــــُل !  ھَل استـُفـِزُّ
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َّھـُل والجـــــــَبـَُل ؟  فـَأيُّ صائح َموٍت صــــاَح في َوطـَني   بـَِحیُث ُزلـِزَل فیـِھ الســـــــ
  وما لـــــــــــََدیـِھ عـلى إقـصـائِھـا قـِـــــــــــــبـَـُل ؟  وأيُّ غـائـِــــلـَة غــــــــــالـــــــَْت َمــــــــــــحــاِرمـَھُ 

َّرِّ ُمحتـََملٌ    َوبـَعـــــــُضھ لیَس یُدَرى كیَف یُحــــــــتـََمُل!  یا َدجلـَة الَخیِر بَعُض الشـ
ھـِم عـَسـَــــــــــُل!َوخـَیُرھُم أنَّ   خـَیُر األنـــــــــــام العـراقـیـُّوَن یــــــــا َوطني   أقـــــــــــسى ُمرِّ

َّھـُم سـَیٌف ... مروَءتـُھُـــــــم   غـِْمٌد لـَھُ.. والتـُّقى، والِحلــــــُْم، والَخَجلُ   َوخـَیُرھُم أنـ
  خـَیـــــــــَّالـُھُـم بَـــــــطـَلُ ُشـــــــمٌّ خـَالئـــــــــــِقـُھُم..   وھُم كـِباٌر .. َمھـیــــــبـاٌت بَـیـاِرقـُھـــــــــــُـــم

  وال یـَنامــــــــوَن لـــــو أطفـالـُھـُم َجــــــــــفـَلـُوا  ال یَخفِضوَن لـِغـــــــــَیِر هللاِ أرؤســــــــــَھـُم
ـــــــــكـَة ـَّ   تـَنـســــــَـــــــــِدُل؟ َوحـــــَولـَھـُنَّ سـتـــــــــوُر هللاِ   فـَكیَف أعراُضھُم صـــــاَرْت ُمھَتـ

َعة   لـِــــــكلِّ واغـــِـــــــــــــل ُسـوء بـَیـنـَھـا یَغـــــــــُِل؟  وكیَف أبوابـُھُم صــــــاَرْت ُمشــــــــــــــــَرَّ
وُن   وكیَف یا َوطَن الثــــــــــــُـــّــــــّواِر داَس على َّفــــــُِل؟كلِّ الَمحـاِرم فیــــــــــَك الـدُّ   والسـ

َّموا األرَض طــــُــــــــــّرا كیَف تـَعــــتـَِدلُ   أھؤالء الذیـَن الـــــــــــــــــــكـَوُن ضــــــــاَء بـِھـِم   َوَعلـ
  َوَمن َجمیُع الَورى ِمن مائِھـِم نـَـــــــــھَـلوا  َوَمْن أعانـُوا، َوَمن صانـُوا، َوَمن بَذ لوا

  قـَتـلى بأْیدي أھـلِھـِم قـُتِـلوا ؟أ ھـذي؟؟..  ھَـــــــــــیاِكـلـُھُم. التـَّجـري ؟.. ِدماؤھُم ھذهِ 
  ثمَّ جـاَء األھـُل فاكتـــــــــــََملـُوا ! عـَلـَیھـِمو..  تـَعـاَوَن الكـُفـُْر والكـُفـّاُر یــــــا َوطـــــــــــني

  وكبـریائي .. ویا عـَیــــــــــني التي سـََملـُوا  یا َوَجعي. یا َضوَء روحي العـراقیـُّون..
َّمـــا كـَسـَروا   ضلعـا  أِحـــــــسُّ شـِغـافي وھَو یَنـــــــــــــــبـَِزلُ   أنتـُم أضالـُِع َصدري ..كلـ

  ـــــَكـُم َمقـَُل؟على بـَنـیــــكـُم وال تــــــَندى لــ  فـَكیَف تـَجـرؤ  یا أھـلي بَـنـــــــــــاِدقـــــُــــكـُم
  ِدمــا بَـنـیـــكـُم وال یَــــــــنـتـــــــــابُھـا شــــــــــَــلـَُل؟  وكیَف تـَسـفـَُح یا أھلي خـَنـاجـــــــــــــــــُِرُكم

  انــــــخـــــــَذلـُوا؟فأوقـَعـُوا بـَینـَكـُم ِمن بَعِد ما   وكیَف یا أھـلـَنـا نالــــــــُوا مـــــــروَءتــــــــــــَكـُم
  بـَْل قـَتـلـُكـُم بَعُضكـُم بَعضا ھَو الخـــــــَلـَلُ   یا أھلـَنـا.. لیَس في َحـرِب العـِدا خـَلـَلٌ 
  أضالُع َصــــــــدر لـِكي تـَحمیـھ تـَقـتــــــــَتـِلُ   ال تـَكِسروا ِضلعـَكـُم أھلي فـَما ُعِرفـَتْ 

  ھـذي الُمســــــــــوُخ كـــــــــَما آبــــــاؤھـُم َرحـَلـُوا  الـبــــــــــــاقـُون ... راحــــــــِلـَةفـََدیـتـُكـُم أنـتـُم 
  كي ال یـُقـاَل أھـالـیـھـِم بـِھـــــــــِم ثـــــــُــــــــِكـلـُوا  فـَال تـُعـینـُوا عـلیكـُم سـاِفحــــــــــــــــي َدِمكـُم

 ُ مِّ یَغــــــــتــــــــَسـُِل!  م، فـَیَوما ِمن قـَـــــذاَرتـِھـِمُصونـُوا ِدماكـ   كلُّ العــــــــراق بـِــــھــــــذا الـدَّ
  
  تحدیدا لمجال ھذه الدراسة تم التركیز على ثالثة ظواھر أسلوبیة، ودورھا في تجلیة االغتراب:    

  التكرار: -أوًال 
في الشعر العربي الحدیث، وقد ربطت نازك المالئكة بین  التكرار ظاھرة أسلوبیة فرضت لھا مكانة

أّن التكرار من العناصر التي " ، وترى یمنى العید:)12(التكرار والدالالت النفسیة التي تسیطر على الشاعر
، ویعّد تكرار بعض الكلمات دلیالً على )13(یجري بواسطتھا توقیع الموسیقى ألجل تأدیة المعنى والداللة"

النقاد القدامى إلى اإلیقاع ، وقد التفت ")14(الالتھا الخاصة في القصیدة إذ تضیف إیقاعا خارجیاأھمیتھا ود
الداخلي للفظة المفردة استحساناً أو استھجاناً عن طریق حاسة السمع لجرس األلفاظ من سحر النفس ، ولم 

، ویشكل )15(بعض األلفاظ" یكتفوا بذلك بل حاولوا أن یكتشفوا السر الكامن وراء استحسان السمع إلیقاع
التكرار نقطة ارتكاز في اإلیقاع، إذ یحاول الشاعر خلق اإلیقاع الداخلي المتناغم مع اإلیقاع الخارجي من 

، باإلضافة إلى أنھ قد یحمل قلباً للمعنى منسجمة مع بعض، والمفردات السلسةخالل اختیار المفردات ال
، فالتكرار یساھم بجانب )16(فقة، وإنمائھا بتكرار بعض أجزائھاالمباشر، ویساعد على إیقاف القصائد المتد

، وھو لیس ولید الشعر الحدیث، فالقدماء كرروا وازن النص، وإعطائھ إیقاعا خاصاً البحر والقافیة في ت
  القافیة والوزن ، وبات ذا قیمة في الشعر العربي الحدیث، وفي ھذا النًّص یظھر بأشكال عدة، تتمثّل في:



  مجدي بن علي األحمديد/  
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  ر الكامل والجزئي:التكرا

التكرار یأتي بشكل كامل أو بشكل جزئي، مع استبدال بعض المفردات المصاحبة للكلمة  تكرار الجمل:
المكررة، ومن األمثلة على التكرار تكراره لكلمة (خیر) ثالث مرات، عندما یذكر فضل العراقیین على 

  غیرھم، إذ یقول:
ھـِم عـَــــــسـَُل!خـَیُر األنـام العـراقـیـُّوَن یا    َوطنــــي           َوخـَیُرھُم أنَّ أقـسى ُمرِّ

  َوخـَیُرھُم أنـَّھـُم سـَیٌف ... مروَءتـُھُم          غـِْمٌد لـَھُ..والتـُّقى ،والِحلـُْم، والَخَجلُ 
، وھنا ونفھو یخاطب الوطن محاوًال تذكیره بأّن العراقیین خیر األنام، ویؤكد أّن خیر البشر العراقی

بیان لحجم األلم، إذ یتبّدى أّن الوطن نسي خیر العراق، فأقسى ما لدیھم مثل حالوة العسل لذا یتعّجب من 
نسیان الوطن أو محاوًال تذكیره، ثّم یُفّصل في ذكر صفاتھم، مع توجیھ النداء للوطن، فالبعد والتفّجع من 

یرات العراقیین وكرمھم، وخیرات العراق وخیرھم، حال العراق، یجعلھ یكرر كلمة (خیرھم) لما تثیره من خ
  وكأنّھ یحاول إفاقة الوطن من حالة الفوضى لعلّھ یشعر بحالھ.

  یكرر الشاعر االسم الموصول (من) أربع مرات في قصیدة (یا نائي الدار)، إذ یقول: تكرار االسم:
  مــــــوا األرَض طـُّرا كیَف تـَعتـَِدلُ أھؤالء الذیـَن الــــــكـَوُن ضـــاَء بـِـــــھـِم       َوَعلـَّ 

  َوَمْن أعانـُوا، َوَمن صانـُوا، َوَمن بَذ لوا        َوَمن َجمیُع الَورى ِمن مائِھـِم نـَھَـلوا
  ھـذي؟؟..أ قـَتـلى بأْیدي أھـلِھـِم قـُتِـلوا؟      ِدمــــاؤھُم ھذِه التـَّجـري؟..ھَــــیاِكــــــلـُھُم  

  

مواكبا للحالة التي یشعر بھا، والتي تختلط مع التعجب من حال العراقیین، التي تتجلّى  جاء التكرار
في منظر الدماء والقتلى مّما یجعلھ یتساءل عّما یحدث، فھؤالء كانوا عونًا لمن یلجأ لھم، وكانوا أھل بذل 

ھؤالء  نّھ یستنكر أن یكونوعطاء، فكیف وصلوا إلى ھذه الحال المأساویة، فاالستفھام یُثیر غربة الشاعر، أل
(الواو) یُشیر صراحة  أھلھ العراقیین، فھم مختلفون تماًما عن الذین عرفھم سابقًا، كما أّن حرف العطف

لكثرة ما كان یتمتع بھ العراقیون من صفات طیبة یعرفھا الشاعر، ویحبّھا، ویعّددھا بدقٍة وبسرعة، فالشعر 
لى في كل شيء، وحتى المعاناة التي تشھدھا بلده الذي مزقتھ یتج" كما قال عبد الرزاق عبد الواحد:

، فحالة االسترجاع لتلك )17(الصراعات الطائفیة تجري شعرا، وراھن على الشعر الذي رأى أنھ الحلم كلھ"
الصفات الجمیلة التي كانت في الماضي تُعزز حالة االغتراب التي نشأت من الوضع السیاسي المضطرب 

  .)18(مار في العراق، مّما أّدى إلى الحنین للماضيالذي تركھ االستع
  كما كرر اسم بغداد في قصیدتھ مرتین، عندما قال:    

  وكـنـَت تـَملـُِك في بغـــداَد َمملـَكـَة   َوداَر عـِزٍّ عـَلـَیـھـا تـَلـتـَقي الُمقـَـلُ 
...                                       ...  

  ِمن لـَیـل باریس سـَكراُن الُخطى ثـَِملُ      ھـَْل نـَجـٌم فـَیـَتـبـَُعـھُ . یا لـَیـَل بغـداد..
من الظواھر التي یمكن مالحظتھا في شعرنا المعاصر، واالھتمام بالمدینة جاء نتاجاً للتأثیر " والمدینة

 داد ذات بعد، إّال أنّھا حضرت في ھذه القصیدة نتاجا لحال األسى التي تعانیھا،  ولم تكن بغ)19(الغربي"
داللي للمدینة ذاتھا، بل كانت رمزا للعراق ولكّل ما یخص العراق، فھذه المدینة ترواد الشاعر على أنّھا 
رمز، وما یحدث فیھا ینسحب على باقي المدن، فأمنھا أمن العراق، وسعادتھا سعادة العراق، والشاعر یلّح 

اء مواكبًا لحالة االرتداد للماضي، والحنین لما كان على ذكر ھذه المدینة ألنھا تمثّل المركز، وتكرارھا ج
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فیھا من رغد العیش، فتحضر صورة بغداد المرسومة في مخیلة الشاعر، ثّم یحضر لیلھا، متسائًال عن 
إمكانیة عودتھا كما كانت سابقًا، فالمدینة تُسیطر علیھ بحضورھا الجمیل، فتحضر (بغداد الحلم) لكّن (بغداد 

تؤلمھ، لذا ینادي الشاعر لیل بغداد في داللة على فقدانھ، مّما یجعلھ یتساءل عن نجم یتبعھ الواقع) مازالت 
  في لیل باریس، وھو ھنا بغداد التي یحلم بھا ویریدھا أن تكون مثل باریس.

  یُكّرر الشاعر حرف النفي "ال" في قصیدة "یا نائي الدار" خمس عشرة مرة، إذ یقول:  تكرار الحرف:
ّمار، ال األھَلُ . وحـُون..ال ھُم یَل   ال أصواتـُھُم تـَِصُل         ال الدار، ال الجار، ال السُّ

بُل         ضاقت علیك فِجـــاُج األرض یا رجـــــــــــــُل!   وأنت تنأى، وتبكي حولك السُّ
یا " یضّم مطلع القصیدة بین دفتیھ حرف النفي "ال" ست مرات، فجاءت فاتحة لنّص یحمل عنوان

نائي الدار"، فمالمح البعد تتجلّى في العنوان، واإلحساس بالعزلة یتبّدى، فخیالھم ال یظھر، واألصوات ال 
ّمار – الجار – الدار – (األصوات وقع لھا، إذ تتقدم ھذه األداة "ال" على: األھل)، لتنفي كل ما یبحث  - السُّ

الغتراب، ویثبّت غربتھ، بید أنّھ ینفي كّل شيء عنھ المرء من أجل اإلحساس باألمان، فالتكرار یثیر حالة ا
وكأنّھ فیھا، ویعّزز ذلك الضمیُر "أنت" الذي یصّور الحالة الفردیة للشاعر فھو وحید، ویتعزز ذلك أكثر 
بالنداء "یا رجل" الذي یُبیّن أّن حالتھ مؤلمة، من خالل نداء الذات مّما یكشف حالة الھذیان والالوعي، فھو 

الخوف واإلحساس بالالأمان، بید أّن األرض تضیق علیھ، والّسبل تبكي علیھ، وھو ینأى  یعیش حالة من
  ویبتعد.

ویستمر الشاعر في ذكر ھذا الحرف، حیث جاء مرتین مرتبطا بالعمر واإلحساس بمرور الزمن، 
تھ كما فالسبعون مّرت وكأنّھا ال شيء ولم تترك لھ أي أثٍر، على الرغم من أن العمر یصّر على مطارد

  یتضح في قولھ:
  وكـنـَت تـَملـُِك في بغـــداَد َمملـَكـَة         َوداَر عـِزٍّ عـَلـَیـھـا تـَلــــــــــتـَقي الُمقـَـلُ 

  ، َوال َزَجـلُ ، َوال شـِعـرٌ ، وال َرفـَُل         َوال طموحٌ ال َزھـوٌ  ..َوالـیَوَم ھا أنَت .
قرار، ألّن من یكون الجئا ال یمكن لھ أن یشعر باألرض، وھذا ما یظھر أن السبعین لم تشفع لھ باالست

الزجل)،  - الشعر – الطموح – الرفل – أّدى إلى تكرار حرف النفي خمس مرات، فجاء ُمتقّدما على (الزھو
مّما یثیر حالة من المقارنة بین الماضي والحاضر، إذ یستثمر الشاعر النفي إلثبات الفارق الواضح بین 

  الحالتین، فحالة الحاضر تنفي كّل جمیل بشكل متتابع من خالل استخدام النفي والعطف مًعا.
وأخیًرا یتكرر ھذا الحرف مرتین في المقطع األخیر ألّن النّص یستدعي ذلك، فصدمة الواقع أعادت 

ھم، ون بأنفسالشاعر إلى الماضي، مستحضًرا عراقة العراق، وكأنّھ یتساءل عن أولئك الرجال الذین یعتّد
  وذلك عندما یقول:

  ال یَخفِضوَن لـِغـَیِر هللاِ أرؤسـَھـُم              وال یـَناموَن لو أطفـالـُھـُم َجفـَلـُوا
یقول عبدهللا المجذوب: "إن الغرض الرئیسي من التكرار ھو الخطابة، ونعني بالخطابة: أن یعمد 

، وھذا ال یعني أن )20(طف كالتعجب، والحنین وما إلى ذلك"الشاعر إلى تقویة ناحیة اإلنشاء، أي ناحیة العوا
، ولكّن التكرار في )21(یمنح النص جمالیات، فللتكرار مواطن یحسن فیھا، ومواطن یقبح فیھا-دائما-التكرار

  ھذه القصیدة جاء مواكبا للحالة النفسیة للشاعر، مّما منح النص المزید من الدالالت.
  االستفھام: -ثانیًا
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االستفھام نمط تركیبي من الجمل اإلنشائیة الطلبیة، فھو طلب العلم عن شيء لم یكن معلوماً أصالً، 
، ویفھم من ھذا أَنَّ االستفھام في )22(الفَْھُم: معرفتك الّشيء بالقلب"" وھو مشتّق من(فَِھَم)، قال ابن منظور:

، فالنّحاة تحدثوا )23(ستخبار شیئاً واحًدااللغة: ھو طلب الفھم، غیر أن ابن فارس قد جعل االستفھام واال
بتفصیل عن االستفھام مفّصل في جانبي طلب التصّور والتصدیق، فذھبوا إلى أّن الھمزة "تُستخدم في طلب 

  . )24(التّصّور والتصدیق دائماً، أما بقیّة أدوات االستفھام األخرى فال تستخدم إال في طلب التّصّور"
أسلوٌب یؤدَّى بأدوات معروفة، لكّل منھا معنى خاصا، ومن ھذه األدوات: الھمزة یتبیّن أّن االستفھام 

وھل، وھما حرفان أصیالن في ھذا األسلوب، في حین تقوم بعض األسماء بوظیفة االستفھام، فھي لیست 
لیھ عأصالً في باب االستفھام، وإنما تؤّدي وظائف أخرى، غیر االستفھام، یحددھا السیاق الذي ترد فیھ، و

ینطوي االستفھام على استخبار وفھم، فھو طلب العلم بشيء لم یكن معلوماً من قبل، وقد یخرج االستفھام 
، منھا: )25(عن معناه األصلي إلى معان أخرى على سبیل المجاز تُفھم من سیاق الكالم، وقرائن األحوال

یا نائي الدار" لم تخل من ھذا ، وقصیدة ")26(التعجب، واالستفھام مع التعجب یدالن على االستمراریة
األسلوب، فالشاعر وظّف االستفھام في التعبیر عّما یحتدم في داخلھ، فجاءت أدوات االستفھام على النحو 

  اآلتي:
ھل حرف استفھام، تدخل على " ویقول المرادي: ،)27(: یقول سیبویھ: "ھل ال تقع إّال في االستفھام"ھــــل -

في قول عبدالرزاق ، ویتجلّى االستفھام بـ(ھل) )28(التصدیق الموجب، ال غیر"األسماء واألفعال، لطلب 
  عبدالواحد:

وا فـَھـِیُضوا فاستـُھـِیَن بھـِم   !عـَھـِدُت واحـَِد أھـلي َصبـُرهُ جـََمـلُ   ھَل استـُفـِزُّ
یخرج االستفھام عن معناه الحقیقي، فالحال الذي یراه، یقوده إلى استفھام، في حقیقتھ تعّجٌب من 
الواقع، فھول الصدمة یبدأ بحرف االستفھام، ویمتدُّ إلى التساؤل عن سبب ھذا الحال، ثّم یحاول إشغال ذاتھ 

یاع، بول الواقع، واإلحساس بالضبصفة أھل العرق، والمتمثّلة في الصبر، فأسلوب االستفھام یُجلّي عدم ق
  وھي دالالت على اغتراب یتسلّل إلى الشاعر. 

فأّما (ما) فتكون لذوات غیر اآلدمیین، ولنعوت اآلدمیین، إذا قال: ما عندك؟ قلت: فرٌس " یقول المبّرد:ما:  -
زیٌد؟ فتقول: أو بعیر، أو متاع أو نحو ذلك، وال یكون جوابھ زیٌد وال عمرو، ولكن یجوز أن یقول: ما 

، وذھب الفّراء إلى القول بأّن العرب قد استعملوا (ما) للعاقل على )29(طویٌل أو قصیٌر أو عاقٌل أو جاھٌل"
  .)31(وقیل:" إّن من أقسام (ما) االسمیة ما االستفھامیة" ،)30(قلّة ولم یشع االستعمال"

یظھر االستفھام بـ(ما) في قصیدة "یا نائي الدار" على أكثر من وجھ من تلك الوجوه، ومن أمثلتھ ما 
  جاء في قول الشاعر: 

طآن أسـألـُھـا        یا َدجلـَة الخـَیر، أھُل الخـَیِر ما فـََعـلوا؟   إذ َوقـَفـُت على الشــُّ
  م ِمن ذراھـا إلى قـِیعـانِھا نـََزلـوا؟أما یَـزالـوَن في عـالي َمرابـِِضھـِم            أ

یرتبط االستفھام ھنا بالضیاع، وعدم تصدیق الواقع، فحالة الشاعر تدعو إلى ذلك، فاالستفھام موّجھٌ 
إلى مكّون من المكونات الجغرافیة في العراق، فالشاعر ال یرى أحًدا، مّما یدلُّ على عزلة وغیاب؛ تقوده 

حوار لھ بدایة لكنّھ یفتقد للنھایة، فمن یحاوره، ال یملك األجوبة، وھذا یؤّدي  إلى حواٍر مع الشواطئ، وھو
إلى سؤال ینفتح على أسئلة ال حصر لھا، فاالستفھام یكشف الحیرة التي تعتریھ، واإلحساس باالغتراب من 

  خالل عدم الحصول على إجابة، فالشاعر بات یسأل ویفترض اإلجابات.
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االستفھام، ویستفھم بھا عن الحال، واالستفھام بـ (كیف) إما أن یكون حقیقیاّ، نحو: ھي من أسماء كیف:  -
، فاالستفھام ھنا أُْخرج مخرج )28(البقرة:  َكْیَف تَْكفُُروَن بِا�َِّ : كیف زیٌد؟ أو مجازّیاً في مثل قولھ تعالى

  .)32("على أّي حال وكیف" التّعّجب"، وقال سیبویھ متحّدثاً عن المعنى الذي تؤّدیھ كیف:
  وتظھر ھذه األداة في قولھ:   

  یا أھـلي بَـنـاِدقـُكـُم             على بـَنـیكـُم وال تـَندى لـَكـُم َمقـَُل ؟فـَكیَف تـَجـرؤ 
  وكیَف تـَسـفـَُح یا أھلي خـَنـاجـُِرُكم                ِدما بَـنـیـــــــــــكـُم وال یَـنـتـابُھـا شـَلـَُل ؟
  وكیَف یا أھـلـَنـا نالـــــــُوا مروَءتـَكـُم            فأوقـَعـُوا بـَینـَكـُم ِمن بَعِد ما انخـَذلـُوا؟

  یا أھلنا..لیس في حرب العدا خلٌل           بل قتلُكم بعضكم بعًضـــــا ھو الخـــللُ 
الواقع المأساوي، فأداة  فالسؤال یتجلّى عن الحال المؤلم، وھو أسلوب یخرج عن معناه؛ لیتوافق مع

االستفھام (كیف) جاءت ُمنكرة لما یحدث، فالصراعات بین األھل، لم تكن إّال بسبب فتنة أشعلھا العدو، وقمة 
السخریة تتجلّى في المقارنة بین حربین، فالحرب وما تتركھ من ألم ووجع، لم یمنع الشاعر من المفاضلة، 

ھ من دماء وأرواح، في حین ما یقع بین األھل ھو الخلل والمصیبة، فحرب األعداء أمر طبیعي رغم ما تُخلّف
فتكرار االستفھام بأداة السؤال عن الحال، یُجلّي قمة االغتراب؛ إذ یُشّكل الصراع انفصاًال للروابط، وتفّكًكا 

  للمجتمع، مّما ینسحب على الفرد، فیشعر بانعدام الثقة، وعدم القدرة على تقبّل الواقع.
ولھا  )33(: ھي عند النحاة" أم الباب؛ ألنھا تدل على االستفھام أصالة، وألنھا یستفھم بھا عن مفرد"الھمزة -

إّن " صدر الكالم، حالھا حال غیرھا من أدوات االستفھام فیما یتّصل بباب الّرتبة في النّحو، یقول الّرمانّي:
الھمزة إذا استعملت في االستفھام فإنھا تأتي فیھ على أوجھ: منھا أن یكون على جھل من المستفھم، كقولك: 
أقام زیٌد؟ أزیٌد عندك؟ أم عمرو؟. ومنھا ما یكون إنكاراً، ومنھا ما یكون تعّجبا، ومنھا ما یكون استرشاداً، 

النّحاة الھمزة أم باب االستفھام، ویظھر أن مرّد ذلك إلى ، ولقد عّد )34(..".ومنھا ما یكون تقریراً أو تحقیقاً 
نھا  أنھا حرف ال یزول عن االستفھام إلى غیره، ولعّل ھذا ما جعل سیبویھ یذكر أنھا متمّكنة، إذ یأتّي تمكُّ
من أنھا تلزم حالة واحدة في االستعمال، ثم إنھا تدخل على اإلثبات وعلى الّنفي، وأنھا تُْحَذُف وتبقى في 

  ، وحضرت الھمزة في مواضع، منھا قول الشاعر:)35(باب االستفھام"
  أھؤالء الذیــــــَن الـــــــــكـَوُن ضـــــــاَء بـِھـِم       َوَعلـَّموا األرَض طـُّرا كیـــــــَف تـَعتـَِدلُ 

  م نـَھَـلواَوَمْن أعانـُوا، َوَمن صانـُوا، َوَمن بَذ لوا        َوَمن َجمیُع الَورى ِمن مائِھـِ 
یتبیّن أن االستفھام بھذا الحرف جاء معبًّرا عن اإلنكار والتعّجب من واقع أھل العراق، فكانت ھذه 
األداة عبارة عن أسئلة مكثّفة تتساءل عن حال العراقیین، فالبیتان السابقان بكّل ما فیھما، من أسئلة ال یخرج 

إلى أقصى  -لتفاصیل العراق-مزة، فالشاعر یصل بوصفھ عن نطاق االستفھام اإلنكاري؛ الذي فتحت أفقھ الھ
الحدود إذ یعدُّھم مناًرا لكًل شيء، لكّن ما یحدث یكشف حجم الوجع، وھو دالٌّ على انعدام الغایة، وعدم 

  اإلحساس باآلخر.
  ثّم یقول:    

  بأْیدي أھـلِھـِم قـُتِـلوا؟ ھَـیاِكـلـُھُم        ھـذي؟؟..أقـَتـلى ..ِدماؤھُم ھذِه التـَّجـري ؟.
  ثمَّ جـاَء األھـُل فاكتـََملـُوا!. تـَعـاَوَن الكـُفـُْر والكـُفـّاُر یا َوطني         عـَلـَیھـِمو..

ھنا یتساءل عن الدماء التي تسیل، وعن الھیاكل والقتلى وھو غیر مصدق لما یحدث، فالصبر على 
في تعاون من كان یعتقد أنّھم أھل لھم، فأداة االستفھام تنكر  ظلم األعداء أمر طبیعي، لكّن الصدمة تتضح
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الواقع وال تستفسر عن أمٍر ما، فما یحدث یُبیّن عدم القدرة على االندماج مع الواقع؛ ألنّھ یعجُّ بالفُرقة، مّما 
  یشّكل حالة من االغتراب. 

مكان، وھي تجري مجرى (ما) في كّل أّي " اسم استفھام، وتأتي على أوجھ، یقول سیبویھ في معناھا: أّي: -
"أيُّ القوم عندك؟ وأَیَّھم ضربت؟ وبأیھم مررت؟ وإذا كانت استفھاماً عمل  ، وجاء عن الّرّماني:)36"(شيء

َوَسیَْعلَُم الَِّذیَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب  فیھا ما بعدھا، ولم یعمل فیھا ما قبلھا، فمن ذلك ما جاء في قولھ تعالى:
"، وال یجوز نصبھا بـ "سیعلم"؛ ألن االستفھام ال یعمل نصب أیاً بـ" ینقلبون )،227(الشعراء:  یَْنقَلِبُونَ 

، وجاء ھذا )37(فیھ ما قبلھ؛ ألن لھ صدر الكالم، ویعمل فیھ ما بعده؛ ألنھ ال یخرجھ من الصدر في اللفظ"
  النوع من االستفھام في قول الشاعر:

َّھـُل والجـَبـَُل؟   اَح في َوطـَنيفـَأيُّ صائح َموٍت صـ  بـَِحیُث ُزلـِزَل فیـِھ السـ
  وما لـََدیـِھ عـلى إقـصـائِــــــــــھـا قـِبـَـُل؟  وأيُّ غـائـِلـَة غـالـَْت َمحــاِرمـَھُ     

یكرر الشاعر السؤال بھذه األداة، فیتّجلى التعّجب من الحالة التي وصلت إلیھا العراق، إذ یكشف 
  االستفھام أّن ما یحدث ال یمكن تصدیقھ.

یتبیّن أن االستفھام في األمثلة السابقة، یخرج االستفھام عن معناه األصلي إلى معان أخرى تُفھم من 
، مّما یدل على واإلنكار، وھو في ھذه القصیدة ال ینفك عن مالزمة حالتي التعجب )38(خالل سیاق الكالم

دم التصدیق، وعدم قبول الواقع، وانعدام الغایة، ومحاولة استرجاع الحال لدى الشاعر، فع استمراریة
  الماضي، وذكریاتھ الجمیلة، دالالت على تُشّكل االغتراب.

  أسلوب النداء: -ثالثًا
جاء في لسان العرب "ناداه مناداة،  .: الصوت، فھو مشتٌق من (النَّدى) وھو بُْعُد الصوتالنداء لغةً 

ونداء أي صاَح بھ، و (أْنَدى الرجُل) إذا َحُسَن صوتُھُ... ورجٌل ندّي الصوت: بَعیُده، واإلنداء: بُْعُد مدى 
  .)39(الصوت"

ا في  "تنبیھ المخاطب، وحملھ على االلتفات واالستجابة لِیُْقبَِل علیك بحروف : فھو االصطالحأمَّ
  .)40(مخصوصة"

وا)، وتستعمل (یا) و(ھیا) و(أیا) لنداء البعید "إذا أرادوا -آ-األلف-أَيْ -ھیا-أیا-رف النداء ھي: (یاوأح
  .)41(، واإلنسان الُمعِرض عنھم ... أو النائم المستثقل"أْن یَمدوا أصواتھم للشيء المتراخي عنھم

اٍه أو غافٌل أو نائٌم...وحجتھ وقد أخرج المبرد (یا) من مناداة القریب الذي ھو في حكم البعید ألنَّھ س
ھا استعماالَ؛ ألنَھا تستعمل لنداء )42(أنَّھما لمدِّ الصوت ، فحرف النداء(یا) ھو أصل حروف النداء، وأعمَّ

، وقد ساعدھا )44(، وتستعمل في االستغاثة والتعجب، وقد تدخل على الندبة بدالً من (وا))43(القریب والبعید
النطق بھا قصراً أو مّداً أو بین بین على وفق المعنى المقصود والغرض على ذلك سھولة التكیف في 

  .)45(المراد
، في حین یقول ابن جني إنّھا تأتي )46(لذلك اختلف النحاة في معناھا فَِمْنھُْم َمن ذھب إلى أنّھا للنداء

  .)47(لمعنى (النداء) و (التنبیھ)؛ وفقًا لموضعھا، ومكان ظھورھا
الدار) بأسلوب النداء، لكّن الشاعر قصر ھذا األسلوب على أداة النداء(یا) التي تحفل قصیدة (یا نائي 

  تُستخدم للقریب والبعید، مما یكشف حالة الحیرة التي تسیطر علیھ، واإلحساس بالزمن، ومن أمثلتھ قولھ:
  وأنت تنأى، وتبكي حولك السبل     ضاقت علیك فِجاج األرض یا رجل
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بھا من خالل نداء الذات، وكأنّھ یحاول إقناع ذاتھ بعدم جدوى ما یبحث عنھ، یُبیّن العزلة التي یشعر 
ویزداد االغتراب تجلّیا من خالل قولھ "یا نائي الدار"، إذ یبیّن أن اللجوء ال یمنحك السعادة، فالوطن ھو كل 

ن اغتراب؛ شيء، وھكذا یسیر أسلوب النداء، لذا جاء مواكبا لحالة الحزن المسیطرة علیھ، وُمفصًحا ع
  یتشّكل في عدم اإلحساس بالوجود.

  ویقول أیضا: 
  َوبـَعـُضھ لیَس یُدَرى كیَف یُحـتـََمُل!    یا َدجلـَة الَخیِر بَعُض الشـَّرِّ ُمحتـََملٌ 

فالنداء في البیت السابق یكشف حالة الحیرة التي تسیطر على الشاعر مخاطبًا نھر دجلة، وكأنّھ یبحث 
خالل ذكر المصائب، فمنھا ما یمكن الصبر علیھ، وأخرى یخرج المرء عن طوره، عن أسباب ما یحدث من 

فالشاعر یحاول خلق األعذار لما یحدث في العراق، فیقرن المنادى بالخیر داللة على أنّھا ال تستحق ما 
عن غیاب یحصل، كما أّن النداء موّجھ لجماد؛ إّال أنّھ ذات ارتباط وثیق بأھل العراق، وھذا النداء یُفصح 

  من یسمع النداء، فیتحّول إلى نداء یخرج عن معناه إلى محاولة تسلیة النفس، وإقناع الذات بالواقع المؤلم.
  ویستمر في استثمار النداء عندما یقول:

  ویا عـَیني التي سـََملـُوا .وكبـریائي ..      یا َوَجعي. یا َضوَء روحي العـراقیـُّون..
یعّج ھذا البیت بالنداء، فالعراقیون ھم روحھ التي ال یمكن االستغناء عنھا، ثم ینادي (الوجع) ویربطھ 
بالكبریاء من خالل حرف العطف (الواو) داللة على المشاركة المطلقة، مّما یدّل على صراع یحتدم في 

 دم تصدیق للواقع، ثّم یأتي النداءداخلھ، فاأللم والكبریاء یجتمعان، وھذا یُبیّن ما وصل إلیھ من حیرة، وع
لیكشف انعدام الرؤیة، فما یحدث أصابھ بالعمى، فالشاعر یرى أّن العراقیین ھم عیناه التي یرى من خاللھا، 

  فالنداء یبدأ بالضوء، وینتھى بالعمى، مّما یكشف عن حالة من الضیاع، وفقدان الذات، بسبب ما یحدث.
  ویقول في موضع آخر:
  بـَْل قـَتـلـُكـُم بَعُضكـُم بَعضا ھَو الخـَلـَلُ   لیَس في َحـرِب العـِدا خـَلـَلٌ  ..یا أھلـَنـا.

یرتبط النداء في ھذا البیت بالتعّجب، فالحرب بین األعداء شيء معتاد رغم ما تتركھ من أسى وألم، 
ة على الشاعر مّما إّال أن الحرب بین األھل ھي أكبر المآسي، فجاء النداء تعزیًزا لحالة التعّجب المسیطر

  یحدث بین األھل.
  ویبیّن الجدول التالي مواضع النداء في قصیدتھ:

  البیت  النداء  البیت  النداء
  31  یا ضوء روحي العراقیون  2  یا رجل!

  31  یا وجعي  8  یا نائي الدار
  31  یا عیني التي سملوا  12  یا لیل بغداد

  33  یا أھلي  14  یا دجلة الخیر
  34  یا أھلي خناجركم  19  یا دجلة الخیر

  35  یا أھلنا نالوا مروءتكم  26  یا وطن الثوار 
  36  یا أھلنا..  30  یا وطني
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یكشف تكرار النداء عن تجلّي االغتراب، فالنداء لم یجد لھ مجیب، كما أّن النداء یأخذ مسارین: نداء 
یحدث على ھذه األرض، وھما  القریب المتوافق مع ھذه األرض، وأھلھا، ونداء البعید المواكب للواقع، وما

مساران یخرجان عن المعنى الحقیقي؛ إذ ینطویان على استغاثة، وتعّجب من الواقع، وھذا یؤكد إحساسھ 
بالعزلة، فما یراه ال یمكن تصدیقھ، ولھذا السبب یعود إلى الماضي مستحضًرا كّل اللحظات الجمیلة، یحاول 

یح، أو أّن ھذه الغّمة ستزول، وھذا ما یؤّكده في آخر بیت من خاللھا إقناع نفسھ بأّن ما یجري غیر صح
  عندما یقول:

مِّ یَغـتـَسـُِل!           ُصونـُوا ِدماكـُم، فـََیوما ِمن قـَذاَرتـِھـِم   كلُّ العــراق بـِھـذا الـدَّ
دي اإذ یتحّول إلى فعل األمر (صونوا) الذي یكشف حال الشاعر في إیمانھ بعدم جدوى ما یقولھ أو ین

بھ، لكنّھ ال یفقد األمل في انكشاف ھذه الغّمة وزوال ھذه المآسي، إّال أنّھ یطلب منھم الصبر ألّن العراق 
  بحاجة إلى أھلھ. 

  الخاتمة:
لموسومة النداء) في القصیدة ا - االستفھام - في نھایة الدراسة التي تتبعت الظواھر األسلوبیة (التكرار

الرزاق عبد الواحد، یتبیّن للمتلقي دور ھذه األسالیب في تجلیة االغتراب في  بـ"یا نائي الدار" للشاعر عبد
ھذا النّص، فالغربة تتجاوز مفھومھا المعتاد؛ ألنّھا لم تكن اختیاریة، بل كانت قسریة، إضافة إلى الظروف 

نعكس فاصیلھا تالصعبة التي تمرُّ بھا العراق، مّما یؤّدي إلى اغتراب ال یمكن یتجاوزه،  فالظروف بكّل ت
  على ھذا النّص.

یمكن القول بأّن أسلوب التكرار جاء ُمعبًّرا عن اإلحساس بالعزلة والوحدة في مواضع، وُمفصًحا عن 
اإلحساس بالزمن في مواضع أخرى، وذلك من خالل تكرار العمر الذي عاشھ الشاعر، كما أّن الحنین إلى 

یبرز في مواضع تسترجع ذكریات -ومذھبي، وعرقي رغم ما یحدث في العراق من صراع سیاسي،-الماضي
فضل العراق والعراقیین، وھي محاولة لطرد حالة الیأس؛ التي تتسلل إلى مشاعره، وبما أّن االغتراب 
یتشّكل في ھذه القصیدة، برز أسلوب االستفھام في خروجھ عن معناه الحقیقي؛ إذ لم تكن األسئلة طلبًا 

جمیع اإلجابات، فالتعّجب من الواقع، وإنكار ما یحدث، ھو الدافع الرئیس  لألجوبة؛ ألّن الواقع یتجاوز
لالستفھام، فیتجلّى االغتراب في سؤال الذات؛ ألنّھ ال یرى من یسألھ، إضافة إلى أّن السؤال محاولة لتفسیّر 

نوال؛ إذ نفس الم الواقع، فكثافة األسئلة تُجلّي الواقع المؤلم، وتكشف عن حالة من الذھول، وسار النداء على
خرج عن معناه،  فتمثّل في إنكار الذات في بدایة القصیدة، وارتبط بإنكار الحالة التي یمرُّ بھا العراق 

  وتصویر المأساة. 
  من ھنا یتبیّن أّن االغتراب یتجلّى لدى الشاعر في ثالثة أشكال ھي:

  اإلحساس بالزمن. -1
  الحنین إلى الماضي. -2
  الشعور بالعزلة. -3

وھذا ما یُشّكل االغتراب الذاتي لدیھ، وعلیھ یمكن القول: بأّن أھّم األسباب التي أسھمت في بروز 
االغتراب، یتجلّى في االحتالل األمریكي للعراق، وما ترتب علیھ من أحداث، وصراعات، تنعكس على 

  المرء، وتؤثّر في حالتھ النفسیة.
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   :الملخص
رسمت الشخصیة الیھودیة بمالمح متعددة سواء في األدب بمختلف أشكالھ أو في الفنون التشكیلیة كالرسم 

فنین، فن ساخر یبالغ في تحریف مالمح الشخصیة بھدف السخریة والنحت...وغیرھا، حاولت في ھذا المقال الجمع بین 
وھو الرسم الكاریكاتوري، وفن تعد فیھ الشخصیة العمود الفقري الذي یتفنن الكاتب في رسم مالمحھا وإعطائھا الوظیفة 

بأوجھ  الیھودي المناسبة إنھا الروایة. حیث عملت الروایة العربیة منذ نھایة القرن التاسع عشر على تصویر اإلنسان
متعددة منھا الحاقد، الطماع في سلب أمالك الغیر، وصوال إلى شخصیة جدیدة وھي شخصیة الیھود اإلنساني الذي 

الروایة یھدف ھذا البحث التعریف بشخصیة الیھودي وكیف بدت مالمحھ في  یرید أن یتعایش مع اآلخرین في سالم.
  موذجا.الجزائریة "نساء في الجحیم" لعائشة بنور أن

  .الفن ؛فلسطین ؛الروایة ؛الیھود ؛الرسم الكاریكاتوري: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

I painted the Jewish character with multiple features, whether in literature in its 
various forms or in plastic arts such as painting, sculpture... and others. In this article, I 
tried to combine two arts, a satirical art that exaggerates the distortion of the character's 
features with the aim of ridicule, it is caricature, and an art in which the character is the 
backbone of his art in which the writer draws its features and gives it the appropriate 
function, it is the novel. Since the end of the nineteenth century, the Arabic novel has 
portrayed the Jewish person in many ways, including the hater, the greed to rob others' 
property, up to a new character, the human personality of the Jews who wants to coexist 
with others in peace. This research aims to define the personality of the Jew and how 
his features appeared in the Algerian novel "Women in Hell" by Aisha Bennour as a 
model. 
Key words: Caricature; Jewish; Novel; Palestine; Art. 
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 لسیاسةكان تابعا ل إن العالقة بین الفن والسیاسة ھي عالقة قدیمة، ففي بعض الفترات نجد أن الفن
یخدمھا ویحاول توجیھھا لكن في فترات أخرى نلمس ھناك انقطاعا واضحا بینھما نظرا لسیطرة النظام 
وتشدده، إال أنھ نظرا لتحكم السیاسة في حیاة الفرد والمجتمع التمستھا شتى الفنون: سمعیة كانت أو بصریة 

قش، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة: منھا التمثیل، النأو قولیة، كل فن یسعى بطریقتھ للتأثیر في السیاسة 
الرسم، التألیف...وغیرھا حاولت التركیز والمزج بین فنین من الفنون البصریة والقولیة، الرسم 
الكاریكاتوري والروایة. اخترت روایة جزائریة "نساء في الجحیم" للكاتبة الجزائریة عائشة بنور، ألرسم 

ریا. متبعة المنھج االجتماعي ألرصد موقف الكتاب الجزائریین من الشخصیة شخصیاتھا رسما كاریكاتو
  الیھودیة.

استطاعت عائشة بنور من خالل روایتھا "نساء في الجحیم" الجمع بین معاناة شعبین یفرقھما االسم 
نیة، لسطیوالزمان والمكان، ولكن توحدھما قساوة االحتالل وظلم المستعمر، ھما الشعب الجزائري واألمة الف

خاصة إذا كان المقھور امرأة، امرأة تناضل وتتشبث بأرضھا رغم القمع والتھجیر. فكیف بدت صورة 
  مالمحھا عند الكاتبة عائشة بنور؟الیھودي في الرسم الكاریكاتوري؟، وما 

  تعریف الفن الكاریكاتوري:
وتعني الحشو  Caricatureیعود أصل كلمة كاریكاتیر من الناحیة اللغویة إلى الكلمة اإلیطالیة  لغة:

  . 16461سنة  sini) o(Mأول من استخدمھا موسینيوالمبالغة في إبراز بعض المالمح، 

أما ھجرس فیعرفھ على أن كاریكاتیر مشتقة من كلمة "كروكي" وھي أول مرحلة في تنفیذ الرسم، 
  .2وضع الخطوط األولیة لتحدید إطارات أجزاء الرسم، والتي تؤدى بشكل سریع بال تمعن ودقةوتعني 

فالكاریكاتیر من الفنون التي وظفت الصورة والكلمة في أسرع وأبلغ الطرق التي تعمل على نقد 
  األوضاع االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة بأسلوب ھزلي وبسیط لیصل إلى جمیع القراء.

ھو فن للرسم والضحك الساخر ینتقد األوضاع بأفكار وأسلوب الذع، عرفھ میشال جوف  ا:اصطالح
بكونھ "نمط اتصالي یتم عبر دالئل غیر لغویة یعتمد على تحویر الحقیقة، من خالل المبالغة في إبراز 

  .3مختلف العیوب بشكل ھزلي مع اإلبقاء على ما یدل على تلك الحقیقة في الرسم"
لحجاز ھو فن یعتمد على الرسم الحر المليء بالمبالغات التشكیلیة والسخریة في ضیاء اوعرفھ 

تعرضھ للظواھر االجتماعیة أو الشخصیة من حیاة اإلنسان، وعبارة عن رسوم تھدف لنقل رسالة أو وجھت 
  .4نظر، عن حوادث أو ظواھر أو مشكالت بكیفیة رمزیة والذعة

التاریخ، حیث ھناك آثار تعود لحضارات وفنون ما قبل إن الكاریكاتیر یضرب بجذوره في أعماق 
التاریخ عندما كان اإلنسان یصور على جدران مغارتھ وعلى الصخور حیاة الحیوانات وحیاتھ الشخصیة 
وكیفیة عیشھ، بل إن "اإلغریق كانوا یتقصدون إھانة عدوھم من خالل الرسوم الساخرة التي یزینون بھا 

   .5جدران بیوتھم"
تبلور في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كفن مستقل لھ موضوعاتھ  إال أنھ

وأفكاره، ووظائفھ وأنواعھ: فھناك الكاریكاتیر االجتماعي، والكاریكاتیر الفكاھي، الكاریكاتیر البورتریھ، 
  والكاریكاتیر السیاسي.
  :الكاریكاتور السیاسي

اسي، وھو الكاریكاتیر الصامت األكثر انتشارا والذي "یعالج حاولت التركیز على الكاریكاتیر السی
، أي یتخذ من 6موضوعا سیاسیا مباشرا أو یلمح بشكل غیر مباشر إلى موضوع لھ عالقة مباشرة بالسیاسة"
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القلم كسالح فعال ال یقل أھمیة عن األسلحة األخرى في ضرب السلطة والحاكم والملك أو المسؤول، بغیة 
  األوضاع السائدة، وتنویر الرأي العام، ورفع مستوى الوعي.تغییر وتحسین 

أول من استخدم الكاریكاتیر كسالح سیاسي كان في فترة حرب اإلصالحات الدینیة التي قادھا "مارتن 
إن القساوسة " لوثر" ضد الكنیسة الكاثولیكیة في الفاتیكان، حیث یقول داعیا إلى تكریس السخریة كسالح:

  . 7والخوارنة
ب أن یرسموا على جمیع الجدران وحتى على أوراق اللعب بشكل یجعل الناس یشعرون بالقرف یج

  . 8عندما ینظرون إلیھم أو یسمعون عنھم"
أما في العالم العربي فقد ظھر فن الكاریكاتیر السیاسي مع نھایات القرن التاسع عشر، في مصر على 

ة"، التي تعد من أولى الصحف التي احتوت رسوم ید المسرحي یعقوب صنوع الذي أنشأ جریدة "أبو نضار
االحتالل اإلنجلیزي، والسلطة والمتمثّلة في الخدیوي إسماعیل وابنھ الكاریكاتیر السیاسي والتي انتقد فیھا 

  . 9الخدیوي توفیق
من موضوعات الكاریكاتیر السیاسي: االنتخابات البرلمانیة، الصراعات الدولیة، االنتخابات 

  فساد النظام، الحرب ضد اإلرھاب، العالقات الدولیة...وغیرھا.الرئاسیة، 
  تعریف الیھود:

اختلف في تحدید أصل ھذه الكلمة ھل ھي عربیة أم غربیة، "فالبعض قال أنھا كلمة عربیة  لغة:
والبعض قال ، بمعنى التوبة والرجوع". )156 :األعراف(  إِنَّا ھُْدنَا إِلَْیكَ  مشتقة من "الھود" لقولھ تعالى:

  . 10أنھا كلمة غیر عربیة، إنما ھي نسبة إلى یھوذا أحد أسباط بني إسرائیل
  .11ھم الذین یزعمون أنھم أتباع موسى علیھ السالم اصطالحا:

  صفات الیھود في القرآن:
أورد القرآن الكریم للیھود العدید من الصفات التي تنبؤ أخالقھم الظاھرة والخفیة، وما جبلوا علیھ من 

  انحراف في الخلق ومن ھذه الصفات:
َ َعھَِد إِلَْینَا أَالَّ نُْؤِمَن  وذلك من خالل تكذیبھم للرسل والصادقین لقولھ تعالى: الكذب: الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ هللاَّ

ُموھُْم إِْن ُكْنتُْم بِاْلَبیِّنَاِت َوبِالَِّذي قُْلتُْم فَلَِم قَتَْلتُ لَِرُسوٍل َحتَّى یَأِْتیَنَا بِقُْربَاٍن تَأُْكلُھُ النَّاُر قُْل قَْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن قَْبلِي 
بُِر َواْلِكتَاِب اْلُمنِیِر (183َصاِدقِیَن ( َب ُرُسٌل ِمْن قَْبلَِك َجاُءوا بِاْلَبیَِّناِت َوالزُّ (آل  )184) فَإِْن َكذَّبُوَك فَقَْد ُكذِّ
  ).184-183عمران: 

أَْم  ال لشيء إال كراھة أن یؤتي هللا من فضلھ أحدا غیرھم لقولھ تعالى: فھم یحسدون الناس الحسد:
ُ ِمْن فَْضلِھِ    ).54(النساء:  یَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاھُُم هللاَّ

 وصف الیھود بجبنھم في القتال، واألخذ بالسحر طمعا في الدنیا وملذاتھا لقولھ تعالى: حب الدنیا:
 لِیَْشتَُروا بِِھ ثََمناً قَلِیالً فََوْیٌل ِ  ).79: البقرة( لِلَِّذیَن یَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْیِدیِھْم ثُمَّ یَقُولُوَن ھََذا ِمْن ِعْنِد هللاَّ

َوِمْنھُْم َمْن إِْن  عرف الیھود بخیانتھم لألمانات في األموال ونقضھم للمواثیق لقولھ تعالى: الخیانة:
ِه إِلَْیَك إِالَّ َما ُدْمَت َعلَیْھِ قَائِماً تَأَْمْنھُ    .12)75: آل عمران( بِِدینَاٍر ال یَُؤدِّ

  صورة الیھودي في األدب العربي:
لقد سبق تصویر الیھود بصورة بغیضة وكریھة في اآلداب العالمیة واآلداب األوروبیة قبل أن تنتشر 
في األدب العربي، ففي األدب اإلنجلیزي ظھرت مسرحیة شكسبیر الشھیرة "تاجر البندقیة" التي قدمت 
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، األخالقي الیھود بصورة جشعة فظة، أناس خارجین عن مضمون الطبیعة البشریة، یتمیزون بالشذوذ
ومحبة للمال. وال تختلف الصورة في األدب الروسي فصور الیھودي كشخصیة شریرة، یغلب علیھا حب 

  السیطرة.
  أما في األدب العربي فقد صور الیھودي على صورتین صورة سلبیة وصورة إیجابیة:

ع عشر التاس كتب الدارس العربي عن صورة الیھود في األدب العربي منذ نھایة القرن صورة سلبیة:
حتى أواسط القرن العشرین، متأثرا بصورة الیھودي في القرآن الكریم، زد على ذلك المشكلة الفلسطینیة 
وصدور وعد بلفور فبدأت تبرز بشكل الفت ومكثف في كتابات األدباء صورة الیھودي قاسي القلب الذي 

حكیم، ویثیر الحروب، منھم: توفیق ال یطارد الفلسطینیین وینسف المنازل العربیة ویدنس األرض المقدسة،
  سھیل إدریس، نجیب الكیالني، الطیب صالح، إحسان عبد القدوس...

إال أنھ بعد مؤتمر مدرید واتفاقیات أوسلو وما رافقھا من تحوالت سیاسیة،  الصورة اإلیجابیة:
م ونبذ لعرب في السالودعوات للقبول باآلخر، واالعتراف بالتعدد الدیني والمذھبي، ورغبة بعض الكتاب ا

العنف واالندماج والتقارب، ونتیجة لدعوات التطبیع الثقافي الذي یھدف إلى إحداث تحوالت في التوجھات 
الفكریة بھدف نسیان التاریخ وإلغاء ذاكرة األمة، قدمت بعض الروایات العربیة الشخصیة الیھودیة كنموذج 

  نة كما في روایة "البیت األندلسي" واسین األعرج.إنساني یحب ویكره، ویرنو إلى حیاة ھادئة ومطمئ
بعد احتالل إسرائیل للضفة والقطاع، وظف الرسامون  الصورة الكاریكاتوري للشخصیة الیھودیة:

العرب الصورة والكلمة معا للتعبیر عن مواقفھم في السیاق السیاسي، مازجین بین الواقع والخیال، "فأفردت 
م و"الجماھیر" 1972ان ناجي العلي، لتصدر بعدھا مجلة "فلسطین الثورة" صحیفة "المیثاق" مساحة للفن

م، حیث عكس مبدعو الكاریكاتیر الواقع بكل مجریاتھ، منھم بھاء بخاري، خلیل أبو عرفة، جالل 1970
  .13الرفاعي...فقد ابتدعوا النكتة الخفیفة ومزجوھا بالجد بطریقة مرحة"

وسیاستھا تجاه العرب في لوحات فنیة رائعة، فغالبا ما یتواجد عمل الرسام العربي على فضح إسرائیل 
طیني في ارتكابھ جرائم ضد الشعب الفلسانون إلى الدور اإلسرائیلي سواء الجندي الیھودي الذي یرمز بھ الفن

أو في الصراع ككل، ففي تصویرھم للجندي الیھودي یبرزون مالمح وجھھ المبالغة فیھا، وباألخص األنف 
لكون أنوفا كبیرة وطویلة وحادة، تدل على حاسة الشم القویة، في البحث عن فریستھ، ممزوجة بالمكر فھم یمت

والخبث، وعینان داكنتان، مع جفون متدلیة، وشعر أحمر، حامل للسالح، أو على أنھ وحش أو أفعى یذبح 
  السالم، ویشرب الدماء.  
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النجمة السداسیة للداللة على تواجد إسرائیل في مكان ما، كما شاع في رسم فناني الكاریكاتیر صورة 

فإن لم تكن موجودة بشكل مباشر فھي دائما في الظل، كما استخدموا وجوه الزعماء للداللة على إسرائیل 
  أمثال شارون، غلوداماتیر، نتنیاھو...وغیرھم.
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البخاري جسد صھیونیا یستخدم مركبا بمجدافین في محاولة للوصول إلى أبعد "فالرسام بھاء الدین 
مسافة داخل القرى الفلسطینیة، في حین أن المركب یسیر بصعوبة على األرض الفلسطینیة ولیس على 
الماء، وكتب الفنان على إحدى المجادف االحتالل، وعلى اآلخر اإلرھاب فیما أوضح على زاویة اللوحة أن 

  . 14لجھد ضائع"ھذا ا
  ة الیھودیة في روایة "نساء في الجحیم" لعائشة بنور بین الصور والتعبیر:یالشخص

تعد الشخصیة كائن ورقي یتفنن الروائي في رسمھ، وتحمیلھ الدور المناسب لعملھ الروائي، "بل ھي 
توجد روایة دون ، فال 15القطب الذي تمحور حولھ الخطاب السردي وھي عموده الفقري الذي یرتكز علیھ"

  .16"بأنھ لیس ثمة قصة واحدة في العالم من غیر شخصیات" شخوص كما یقول بارت:
استمدت الروائیة الجزائریة عائشة بنور شخصیات روایتھا "نساء في الجحیم" سواء تعلق األمر 

ن معاناة ، ومبالصفات الجسمیة أو المعنویة من الواقع الذي عاشتھ بالدھا الجزائر فترة االحتالل الفرنسي
شعب أعزل یحاول المحتل الصھیوني طمس ھویتھ بمختلف أشكال التعذیب، فھي موازنة أوجھ االختالف 
فیھا اختالف األرض والشعب، وأوجھ التشابھ فیھا كثیرة العروبة واإلسالم، والتضحیة من أجل نیل الحریة، 

  نواع شتى من الذئاب.وألوان التعذیب والقمع التي تعرضت لھا مختلف النساء من طرف أ
تعددت وتنوعت الشخصیات الیھودیة في روایة "نساء في الجحیم"، كل حسب الوظیفة التي یؤدیھا 

  فھناك:
وھي شخصیة یغلب علیھا صفة الحقد والضغینة للعربي، ومحاولة  الشخصیة الیھودیة العنیفة:   

اآلخر الذي عمل على شرخ ذاكرة طمسھ من الوجود بشتى الوسائل، صورتھ الروائیة على حقیقتھ ذلك 
  العربي وجعل حیاتھ مرة ال مذاق لھا، ومن ھذه الشخصیات:             

تمثل الشخصیة التي عاثت فسادا ودمارا في الروایة، فھي ھنا أفعى ذات سبعة رؤوس  جنود االحتالل:
ھي من آكالت اللحوم  ال تفرق بین الذكر واألنثى وال الصغیر وال الكبیر، وال الحي وال المیت، بل

واألعشاب، فھاھي ترمي برفات سي األشرف في ركام الحفر لتبني بھ مستوطنات جدیدة، والرسام 
  الكاریكاتیري ناجي الذي اعتقلوه وھو لم یتجاوز العشر سنین.
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لى وجھھ ع أما عم أیلول "زكریاء" الذي لقي العنف الشدید من الجنود لم یستسلم بل لطم الجندي بلكمة
  .األھاليمما جعل أیدیھم وأرجلھم تنھال علیھ ضربا أمام 

  

  
  وجد أیلول لم یشفع لھ كبر سنھ من ضرب الیھود وقسوتھم علیھ.
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أما یاسر السجین الذي جرده الجنود من مالبسھ وعبثوا بجسده المتورم بالكدمات الزرقاء، فھاھي 
نتعذب لیال، تنسب لنا أعمال لم نقم بھا، أنا وحدي كنت مكبل "كنا  أیلول تتحدث عن ما ورد في رسالتھ:

الیدین وغارقا في دمي من شدة اللكمات عل وجھي، وجھي كلھ متفسخ وأنفي مفلطح، ومتورم لم أكن أر 
  . 17النور وأنا في زنزانتي االنفرادیة، أبقى فیھا ألشھر، كانت الجرذان تعیش معي"

  

  
  

براءة في حلمھا، وتفرق بین األم وأبنائھا فھا ھي الفاجعة التي ألمت شخصیة ال تعرف الرحمة تقتل ال
بطفلة أیلول في تلك اللیلة التي انطفأت فیھا شمعة حریتھا، وغیر فیھا المستعمر مالمح وجھھا إلى شظایا 

"مسحت الغبار عن وجھي الذي لم یعد وجھي، وبأرجل حافیة وأثواب ممزقة وجراح  متطایرة، تقول أیلول:
  . 18میة، ھرولت مسرعة أجر جسدي النازف إلى مكان بیتي"دا

وصلت أیلول إلى بیتھا الذي أصبح ركاما أسودا، فالحمم في كل مكان، أما األھالي فأصبحت أجسادھم 
حرقى متفحمة، راحت أیلول تبحث عن ضوء أمل ألفراد أسرتھا فإذا بھا تلمح إسورة أمھا تلمع من تحت 

فأرادت أن تنتشل والدتھا من تحت الركام فإذا بھا تنتشل ذراعھا المفصولة عن  الركام اقتربت أیلول منھا
جسدھا من تحت اللھب، أي شخصیة ھذه التي ال تعطي حرمة لألجساد حتى تدفن كاملة، بل تقطعھا إلى 

قت رأشالء. شخصیة تقتل البراءة في مھدھا فھا ھو صابر األخ الصغیر ألیلول ابن األربعة األشھر، الذي احت
  رضاعتھ، وذابت مصاصتھ والتصقت على شفتیھ الناعمتین، ال یحلم بشيء غیر الوطن.
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فالیھودي عرف بخداعھ واحتیالھ حتى مع أبناء جنسھ، فأندریا الذي اعتقدوه یھودیا یصف معاملتھم 
كلمات ب"انتفض في وجھي أحد الضباط وانقلب إلى وحش كاسر یضربني ببندقیتھ على كتفي وعلق  معھ:

  . 19فیھا الكثیر من الوعید"
یمثل في الروایة والد "أندریا" أو باألصح المربي لھ، شخصیة الیھودي الذي تعود صفاتھ  بنیامین:

إلى جذور متأصلة في القدم، إنسان عنصري، أناني متكبر، یستعلي على غیره، رجل فظ عیناه ممتلئتان 
  ھا.تثور كلما فقدت السلطة الیھودیة قوتھا وسیطرحقدا، یصرخ في وجوه األطفال ساخطا متذمرا، ی

  
جسدت الروائیة عائشة بنور في روایتھا معاناة مجموعة من النساء  یھود باراك:             

الجزائریات والفلسطینیات، إال أنھن في النعیم ال في الجحیم، فقد ضحین بأنفسھن لینعم غیرھم بالحریة 
ول ودالل المغربي، ھذه األخیرة التي كانت على متن حافلة مع الفدائیین في بعدھن، منھن بطلة الروایة أیل

عملیة، فإذا برئیسھم یھود باراك یصدر تعلیمة بإیقاف الحافلة بعد أن أطلق علیھا وابال من الرصاص، 
بل قفأمسك بجندي فلسطیني وانھال علیھ بالضربات الموجعة یسألھ من ھو قائدكم فأشار إلى دالل، فإذا بھ ی

  علیھا كالثور الھائج یشدھا من شعرھا ویركلھا بقوة، ویفرغ رصاصھ عل جثتھا.
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ھي شخصیة تتمیز بالرحمة ال تكن للعربي أي ضغائن أو حقد،  الشخصیة الیھودیة اإلنسانیة:
أندریا" "شخصیة مساعدة للغیر مھما كانت جنسیتھ، وقد تجسدت في شخصیة واحدة ھي "أولیفیا" مربیة 

فھي إنسانة متعایشة مع العربي تتمیز بنبل أخالقھا وطیبة قلبھا، محبة لألطفال لحرمانھا منھم، متواضعة 
تحب االختالط واالحتكاك بالفالحین والبسطاء من الناس، بل تقدس عادات الفلسطیني ولغتھ العربیة، 

  وغیرھا.   ب تقطیع الخشب...وعاداتھ ومالبسھ، وتراثھ، بل تراھا تتعلم الطبخ الفلسطیني وتح
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  خاتمة:
في الختام یمكن القول إن الفنان یرى ما ال یراه غیره، فیحاول أن ینقل ھموم وخبایا الواقع االجتماعیة 
والثقافیة والسیاسیة، رغبة في تحسین ذلك الواقع، أو تغییر اتجاه طریقھ، منھم الرسام الكاریكاتوري الذي 

كسالح لفضح ما یحاك ضد األمة العربیة عامة، والشعب الفلسطیني خاصة، من دسائس اتخذ من ریشتھ 
ومؤامرات، لیحرض ویعمل على إیقاظ الضمیر العربي، لذلك بدت شخصیة الیھودي في أوراقھم شخصیة 
سلبیة وعدائیة لإلنسان العربي. لیرتفع صوت الروائیة عائشة بنور كصوت واحد مع الرسام الكاریكاتوري 

تصویرھا الواقع ممزوجا بالخیال تارة عبر شخصیات حقیقیة ذاقت األلم والمرارة من طرف بني جنسھ ب
اإلنسان لكنھ یحمل عقیدة غیر عقیدتنا، ویجري في دمھ دم الحقد والكراھیة لكل ما ھو عربي، لذلك غلب 

قھ في یر ھویتھ، وغرعلى الروایة صورة الیھودي السلبي العنیف الذي یسعى إلى طمس وجود العربي وتغی
وجع دائم، لكن الفلسطیني یبقى صامدا أبیا، یطرق كل األبواب باحثا عن الضوء الذي یخرجھ من العتمة 

  إلى الحریة.
بعد أن تطرقت إلى الشخصیة الیھودي في روایة من الروایات الجزائریة اقترح دراسة صورة 

  ي الروایة الیھودیة ترى كیف بدت؟الشخصیة اإلسالمیة ف
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  الھویة الوطنیة ومخاطر العولمة
 National identity and the dangers of globalization 

  

  حمالوي مھتور د/
  سكیكدة 1955أوت  20جامعة 

mehtour.hamlaoui@yahoo.fr  
  

  05/06/2022 :القبول تاریخ   04/03/2022 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص
قد ف، مخاطر العولمة على الھویة الوطنیة للشعوب العربیة اإلسالمیة التحذیر منھدفت ھذه الدراسة إلى   

خاص الثقافیة من إطارھا القومي ال أصبحت العولمة فضاء عالمیا تھیمن علیھ الثقافة الغربیة، وتتحول فیھ الھویّة
لتندمج وتتفاعل مع غیرھا من الھویّات األخرى، وألن المجتمع العربي اإلسالمي قد كان ومازال، وسیظل مستھدفا 

وثقافتھ، وأمن مجتمعاتھ واستقرارھا، فإن ھویّتھ ستظل ومن دون شك عرضة لخطر االھتزاز  ،دینھو ،لغتھ في
 العولمة. مخاطرنبغي التفكیر بجدیة في سبل مواجھة والتمزق والضیاع، ولذلك ی

ن ع اخارج امفروض اأمرباعتبارھا  العولمة، مواجھةضرورة  یقودنا البحث في النھایة إلى التأكید علىو 
مقاطعتھا، ومن الحكمة الحرص على  الدول، ولذلك فمن العبث التفكیر في الرفض المطلق لھا أوالشعوب وإرادة 

ي العرب المجتمعتلك التي تنسجم مع خصوصیات ھا، تحّري ایجابیاتتوخي الحذر في التعامل معھا، ومحاولة 
   ي.اإلسالم

  المخاطر؛ العولمة؛ الثقافة؛ الخصوصیات. ؛الھویة الوطنیةالكلمات المفتاحیة: 
Abstract:   

This study aimed to warn of the dangers of globalization on the national identity of the 
Arab and Islamic peoples, as globalization has become a global space dominated by Western 
culture, in which the cultural identity is transformed from its own national framework to merge 
and interact with other other identities, and because the Arab Islamic society was, is, and will 
continue to be. Targeted in its language, religion, culture, and the security and stability of its 
societies, its identity will undoubtedly remain at risk of vibration, rupture and loss. Therefore, 
it is necessary to think seriously about ways to confront the dangers of globalization. 

Finally, the research leads us to emphasize the need to confront globalization, as it is an 
imposed matter outside the will of peoples and countries, and therefore it is absurd to think 
about the absolute rejection or boycott of it, and it is wise to be careful in dealing with it, and 
trying to investigate its positives, those that are consistent with the peculiarities of society 
Islamic Arab. 
Keywords: national identity; the dangers; globalization; the culture; idiosyncrasies.      

  مقّدمة: 
أوثقھا صلة بحیاة اإلنسان فردا أشملھا، و، ووأدقھا، وأعمقھایعتبر مفھوم الھویة من أھم المفاھیم، 

إنساني خالص، وإذا كانت الھویة تعبر عن الثبات بالنسبة لإلنسان؛ فإن ھذا األخیر یعیش  وھو مفھوم ،وجماعة
ا على نفوذھا وسیطرتھبرزت فیھ العولمة لتبسط الذي  ،في عالم متغیر وغیر مستقر، وخاصة في عصرنا ھذا

لك كان الحفاظ ضیاع، ولذوأصبحت الھویة بذلك كیانا مستھدفا قد یتعرض للتشویھ، والتفكك، والتمزق وال ،العالم
  على الھویة مطلبا فردیا وجماعیا.
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 فقد وألننا نعیش الیوم في عالم یتجاذبھ تیاران، وھما تیار العولمة، وتیار الحرص على الھویة الوطنیة
من طرف الساسة، والكتاب، والمثقفین والتربویین،  أصبح موضوع الھویة، وسؤال الھویة یطرح باستمرار

حتى غدت إشكالیة البحث عن الھویة  ؛موالحقوقیین، وغیرھ ،وعلماء االجتماع، وقادة الرأي العامواإلعالمیین، 
 ؛من أھم اإلشكالیات المعاصرة التي تشغل الدوائر العلمیة والثقافیة، ولعلھا أكثر حّدة في بلدان العالم الثالث

ي ھي الت ؛وافد، والمھددة بشبح العولمةالمھمومة بقضایا الحداثة والصراع بین القدیم والجدید، واألصیل وال
كل الھویات الوطنیة، قد طاردت العولمة  وإذا كانتبمثابة الصیغة الجدیدة لالستعمار في عالمنا المعاصر، 

وترفض الذوبان، واالضمحالل  تقاوم، وتعاندقد ظلت ثقافة الھویة  فإنوھددتھا،  وحاصرتھا، ،والحقتھا
دیمومة بال التشبتووأكدت إصرارھا على طلب الثبات واإلستقرار، لجدید، والتالشي في الفضاء العولمي ا

  . واالستمرار
 ویتھ؛ھوتاریخ، وثقافة مشتركة تعبر عن دائما شعور باالرتباط بأرض، ووطن،  فبالنسبة لإلنسان ھناك

ھا وأن مشروعھویتھ، ویؤمن بأن العمل على تحقیقھا ھو في صمیمھ رسالة ذاتھ ویقضي حیاتھ باحثا عن  وھو
ولسوء حظ ھذا الوجود فإنھ مھدد بالضیاع والتالشي؛ ألن ریاح العولمة القویة  األصیل، هھو مشروع وجود

التي تھب من كل الجھات أضحت تشكل خطرا على شعوب ودول العالم، والدول العربیة اإلسالمیة منھا على 
و مغمض العینین، وھنا یصبح الحدیث وجھ الخصوص، وھي تكتسح وتجرف كل من یتجاھلھا أو یعترضھا وھ

عن الھویة في عالقتھا بالعولمة أمرا مھما بل وضروریا، ألن القضیة تتعلق بكینونة اإلنسان وأصلھ وتاریخھ، 
وضمن ھذا اإلطار یأتي بحثنا ھذا، والذي نسعى من خاللھ إلى التعریف بالھویة الوطنیة والعولمة، والتنبیھ إلى 

وھذا عبر إثارتنا لجملة من التساؤالت  ى الھویة الوطنیة للشعوب العربیة اإلسالمیة،مخاطر ھذه األخیرة عل
ما ھي مقوماتھا؟ ما مفھوم و ؟: ما مفھوم الھویة؟ ما مفھوم الھویة الوطنیةالھامة والمحوریة، وعلى رأسھا

عولمة إیجابیات وھل للوماھي سبل مواجھة ھذه المخاطر؟  ؟ماھي مخاطرھا على الھویة الوطنیةو ؟العولمة
  یمكن اإلستقادة منھا؟

لكي نجیب عن ھذه األسئلة وغیرھا عملنا على توظیف جملة من المناھج، تلك التي اقتضتھا طبیعة و
مسنا خطة والت المنھج التاریخيوالمنھج المقارن، الموضوع، ویأتي المنھج التحلیلي في مقدمتھا، باإلضافة إلى 

على مقدمة وخمسة عناصر، وخاتمة حیث مھدنا في المقدمة ھذه الخطة اشتملت تستجیب لمسعانا المنھجي، وقد 
 ذكر المناھج المستخدمة فیھ، أما العنصرللموضوع، وعملنا على ضبط إشكالیتھ، وحددنا الھدف منھ، وأتینا على 

الثالث  صرلعنونستعرض في ا ،فنتناول فیھ مفھوم الھویة، ونتطرق في الثاني إلى مفھوم الھویة الوطنیةاألول 
مقومات الھویة الوطنیة، ونعالج في العنصر الرابع مفھوم العولمة، ونناقش في العنصر الخامس واألخیر مسألة 

إلیھا،  لالمتوص، وننھي بحثنا بخاتمة تتضمن أھم النتائج ى الھویة الوطنیة، وسبل مواجھتھاالعولمة عل مخاطر
  وھذا على النحو اآلتي:

     یةوّ أوال: مفھوم الھُ 
الشبیھ والمماثل، وتعارض ما ھو وھي كلمة تحیلنا على یة" من أصل التیني، وّ عبارة "ھُ :  التعریف اللغوي -1

وھذا  .1مختلف ومتنوع، وھذا یعني أن الغیریة ھي شرط ابیستیمولوجي في تصور الھویة وتحققھا أو وجودھا
  .Identity"2و" "éIdentit"ھو المعنى الذي تشیر إلیھ المعاجم والقوامیس الغربیة في مصطلح 

"إذا عرستم فاجتنبوا "ھُوّي" وھي جمع  جاء في لسان العرب: الھویة في اللغة العربیة فقد بشأن معنىأما 
طلح الھویة یطلعنا على التعریف اللغوي لمص یتضح لنا بأنھنا و ،3ھوة، وھي الحفرة والمطمئن من األرض"

، ومن ھنا جاز لنا القول أن الھویة ھي ما یسكن اإلنسان إلیھ ویطمئن ویشعر من خاللھ باألمن اھاثبات معن
      .4وأن ھذا الشيء یخصھ وحده وال أحد یشاركھ فیھ ،واالطمئنان والتمیز عن اآلخرین
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أن مفھوم الھویة یتداخل مع مفھوم الماھیة، فالھویة لغویا أن یكون الشيء ھو ھو  والجدیر بالذكر ھنا
ولیس غیره، وھو قائم على التطابق أو االتساق في المنطق، والماھیة أن یكون الشيء "ماھو" بزیادة حرف 

، "الھویة" قد یجعل البعض الماھیة أكثر عمقا منوالصلة "ما" على الضمبر المنفصل "ھو"، والمعنى واحد. 
وھو فعل الكینونة ولفظ  "،Esse"من الالتینیة  "Essence"وفي اللغات األجنبیة لكل لفظ منفصل ماھیة 

وتطلق الماھیة غالبا على األمر المتعقّل مثل المتعقّل من  .5أي ھو "Id "من الضمبر "éIdentit""ھویة"
اإلنسان، وھو الحیوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، واألمر المتعقل من حیث إنھ مقول في 
جواب ما ھو یسمى ماھیة، ومن حیث ثبوتھ في الخارج یسمى حقیقة، ومن حیث امتیازه عن األغیار ھویة، 

  .6لوازم لھ ذاتا ومن حیث یستنبط من اللفظ مدلوال، ومن حیث إنھ محل الحوادث جوھراومن حیث حمل ال
  :  المفھوم اإلصطالحي -2

ویؤكد  7ومعناه أن یكون الشيء ھو ھو، مما یدل على ثبات الھویة، مصطلح "الھویة" لفظ تراثي قدیم
مال المطلقة، المشتملة على الحقائق اشت "الحقیقة مثال على أنھا: ھذا تعریف الجرجاني للھویة في "التعریفات"

، وقد تعددت تعاریف الھویة بتعدد العلوم التي تبحث في موضوع  8"النواة على الشجرة في الغیب المطلق
إننا نجد فوتنوعھا؛ وعلى الرغم من تعدد التعاریف  ،االجتماع علم، علم النفسالفلسفة، ومن ھذه العلوم الھویة، 

شيء من حیث تمیزه حقیقة ال" :الھویة تعنيمثال في الفلسفة ف ؛العلوم للھویةمختلف ذي تتبناه تقاربا في المفھوم ال
ھو، وھو المثل األعلى للحكم التحلیلي   ومبدأ الھویة ھو القول: ما ھو ،9عن غیره وتسمى أیضا وحدة الذات"

ع نفسھ، ومن شرط الضرورة ألن المحمول في ھذا الحكم لیس جزءا من مفھوم الموضوع وإنما ھو عین الموضو
  المنطقیة التي یعبر عنھا مبدأ الھویة:

  أن یكون المعنى المتصور محددا وثابتا، فال یتغیر بحال. -1
  أن یكون الحق حقا والباطل باطال دائما وفي مختلف األحوال، فال یتغیران بتغیر الزمان والمكان. -2
یتغیر، وال یختلط بھ غیره. وھذا ال یصدق في الحقیقة إال على أن یكون الموجود بالحقیقة ھو عین ذاتھ فال  -3

تعرف الھویة فعلم النفس  أما في، 10تحقیقا كامال ھالموجود المثالي الذي یتجھ إلیھ العقل، دون التمكن من تحقیق
وم وال یبتعد مفھ، 11"كون الشيء نفسھ أو مثیلھ من كل الوجوه، االستمرار والثبات وعدم التغیر" على أنھا:

عملیة " تعني: االجتماعيمفھومھا الفلسفي والنفسي، فالھویة من المنظور الھویة في علم االجتماع كثیرا عن 
  .12تمییز الفرد لنفسھ عن غیره، أي تحدید حالتھ الشخصیة"

صوصیة وھو الخ أال ؛وھنا یتضح لنا بأن التعاریف السابقة تتفق جمیعا في أھم شيء في تعریف الھویة
یحتدم عند أصحاب األفكار والمذاھب والتوجھات یشتد وعلى أن النقاش والجدل كثیرا ما  ؛13عن الغیروالتمیّز 

، وأھمیة ھذه ھاومقومات ھاالسیاسیة والفكریة المختلفة، لیس حول المفھوم العام للھویة، وإنما حول عناصر
  .  14العناصر وأولویتھا

   ثانیا: مفھوم الھویة الوطنیة
فردیة تعتمد أساسا على الممیزات الجسدیة التي تمیز كل كائن بشري عن اآلخر من الھویة ال إذا كانت

 ؛بین مالییر البشر في المعمورة، وأبرز مثال على ذلك بصمات األصابع التي تحدد أو تثبت ھذا االختالف عملیا
من زمان یعكس بالوطن الذي ینطلق من األرض، أي من المكان وما یرتبط بھ ترتبط وطنیة الھویة ال فإن

 ،واجتماعیة  ،تاریخھ، لیشمل مختلف العناصر الطبیعیة والبشریة، وما ینشأ عنھا من أوضاع سیاسیة واقتصادیة
لخصائص والسمات التي تُمیّز ھذا المجتمع عن ذاك، وھي تُشكل ِوحدة ُمتكاملة إلى جملة االھویة الوطنیة وتشیر

ائیا إجرھویة الوطنیة یمكن تعریف الو یشعر الشخص من خاللھا بالوالء واالنتماء لوطنھ وأرضھ ؛وُمتماسكة
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مجموعة من الصفات أو السمات الثقافیة العامة التي تمثل الحد األدنى المشترك بین جمیع األفراد الذین على أنھا 
  . 15من أفراد األمم األخرىینتمون إلیھا والتي تجعلھم یعرفون ویتمیزون بصفاتھم تلك عما سواھم 

 األمة أو تلك یتمیزونھذه ھي البصمات التي تجعل أفراد  ؛والثقافة الوطنیة أو القومیة في عمومیاتھا
بھویتھم الجماعیة عن غیرھم من الشعوب واألمم، وھذا ما یجیز القول بأنھ قد یوجد في العالم جنسیات "ورقیة" 

وأعالم ورموز دولة بدون شعوب وأمم ذات ھویة محددة معروفة  عمالت... كما توجد جنسیات أو أعالم أو
أوراق" " فالحالة األولى كان یمثلھا الشعب الجزائري قبل حصولھ على االستقالل ،ببصماتھا الثابتة الراسخة

 ،، وما یزال یمثلھا العدید من الشعوب المكافحة من أجل إثبات وجودھا الحقیقي في العالم1962الجنسیة سنة 
الشعوب  والحالة الثانیة تنطبق على كل  والشعب الشیشاني ،والشعب البوسني ،ي مقدمتھا الشعب الفلسطینيوف

(بالكفاح أو المراسلة) على استقالل الجنسیة الورقیة دون استقالل مقومات الھویة في جوھرھا  التي حصلت
إن عقیدة الدینیة واللغة، ومن ھذا المنطلق فالثقافي الذي یمیزھا عن ھویة المحتل السابق، وفي مقدمة ذلك تأتي ال

عبارة "االستقالل" المظلومة جدا في بعض البالد أو بعض األطراف التي ال تعرف معناھا الحقیقي... یمكن 
  تقسیمھ إلى ثالث درجات أو أنواع:

  ق).ساب(وضع بعض البلدان التابعة ثقافیا وخاصة لغویا لمستعمرھا ال استقالل الجنسیة دون الھویة -1
  .، وجزء من فلسطین حالیا)1962استقالل الھویة دون الجنسیة(وضع الجزائر قبل  -2
استقالل الھویة والجنسیة معا (وضع كل األمم المعتبرة في العالم)، وفي مقدمتھا الصین والیابان وألمانیا  -3

  .16والفیتناموكوریا 
  ثالثا: مقومات الھویة الوطنیة

لمجموعة  الثقافي لشخص ما، أو االنتماءوھي تشیر إلى جملة العناصر الثقافیة، التي تسمح بالتعرف على 
 بشریة معینة، ضمن ما یسمى بالتراث الثقافي، والذي یشمل اللغة والدین والتاریخ المشترك.

لوعي التي تستحوذ على التفكیر وا ؛تلك الظاھرة الكونیة بھعندما نتكلم عن الدین فإننا نعني  الدین: -1
اإلنساني وترافقھ في مسیرتھ الحضاریة، وھذه حقیقة أدركھا، وأّكدھا المفكر الجزائري مالك بن نبي من خالل 

كلّما أوغل المرء في الماضي ": تحلیلھ لظاھرة الدین في كتابھ الظاھرة القرآنیة، حیث نجده یقول في ذلك
اب الزاھرة لحضارتھ، أوفي المراحل البدائیة لتطوره االجتماعي وجد سطورا من التاریخي لإلنسان، في األحق

   . 17"الفكرة الدینیة
لدى العلماء، والمفكرین، ورجال الدین، ویعود ذلك أساسا إلى تعدد الدیانات،  الدینوقد تعددت تعاریف 

أن مفھوم  ، وینبغي التأكید ھنا علىالشعوب التي تدین بھا وتشعبھا، وتعقدھا، وتباین المشاعر التي تتركھا لدى
ة یختلف عن مفھومھ في األوساط الثقافیة العربیة اإلسالمیة، فالدین في الثقاف  الدین في األوساط الثقافیة الغربیة

فھناك المفھوم النفسي، والمفھوم الفلسفي والمفھوم االجتماعي للدین، وعلى الرغم  ؛الغربیة یتمیز بتعدد مفاھیمھ
 واإلذعان المطلق لقوة سامیة ال متناھیة زمانیا والتبعیة ن ھذه المفاھیم تشیر في أغلبھا إلى االعترافمن ذلك فإ

  . 18ومكانیا
ي وضع إلھي یرشد إلى الحق ففقد اشتھرالدین لدى علماء المسلمین على أنھ "الثقافة اإلسالمیة في أما 

وبأنھ"وضع إلھي، سائق لذوي العقول السلیمة باختیارھم اإلعتقادات، وإلى الخیر في السلوك والمعامالت"، 
إلى الصالح في الحال، والفالح في المآل"، ویكشف لنا ھذا التعریف اإلسالمي للدین عن ثالثة أمورجوھریة، 

یعة، وثانیھا أنھ عقیدة وشر  أولھا أن الدین وضع إلھي ولیس من إیحاء النفس، أو تخیل العقل، أو تنظیم اإلنسان
عقیدة ونظام في الحیاة، فھو لیس مجرد اعتقاد، بل ھو اإلعتقاد الحق واإلیمان الصحیح الذي ال یشوبھ شيء أو 

وھو لیس مجرد شریعة ونظام فحسب، بل ھو نظام رباني وشریعة إلھیة لضمان الفوز والفالح في الدنیا 
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ا مع العقل السلیم، وأنھ ال منافاة وال واآلخرة، وثالثھا أن ھناك ربط بین العقیدة والعقل وأن الدین متفق تمام
تناقض بین الدین والعقل، خالفا لكثیر من علماء اإلجتماع والفلسفة واالدیان الذین یتعمدون الفصل بین الدین 
والعقل، أو الدین والعلم، وأن الدین محصور باألمور الغیبیة، أو بما وراء الطبیعة، وأنھ ال شأن للدین والعقیدة 

  �.19حیاةفي نطاق ال
. 20والمقصود بالدین عند المسلمین ھو دین اإلسالم، وھذا ما أشارت إلیھ العدید من آیات القرآن الكریم

للدین في الثقافة اإلسالمیة مصدرا واحدا، وھو هللا عز وجل، وھو یقتضي اإلیمان بكل األنبیاء والرسل، وأن و
عند المسلمین یقصد بھ أیضا ذلك الوضع اإللھي الذي ال رسول بعده، ولذلك نجد بأن الدین  آخرھم محمد 

  .21الذي یسوق أصحاب العقول إلى قبول ما ھو عند الرسول 
وال توجد أمة لیس لھا دین بمعنى من المعاني؛ فالعقائد دین والطقوس دین، وتصور الحیاة ورؤیة 

السماء أم األرض واإللحاد في االجتماع وأوجھ الحیاة المختلفة غالبا ما تخضع لمنظور دیني سواء كان مصدره 
ال أحد بإمكانھ أن ینكر و .22وإن لم یكن دینا منزال، حد ذاتھ دین ألنھ یضع تفسیرا للحیاة ویضع آلیات لعیشھا

اإلنسان،  جوھر بأنھالّدین ھو الطاقة والقوة الخالّقة التي تتیح للمجتمع اإلنساني فرصة التقدم والنھوض وبأن 
رابة فال غ ، ولذلكروح الحضارة ومحركھا بأنھلتي تُقّوي إیمانھ وتُثري عقلھ وروحھ، وومصدر القوة الّروحیة ا

 ؛یمكن ألمة من األمم أن تُقلع حضاریا إال إذا كان منطلقھا وأساسھا الذي تبنى علیھ أساسا دینیافي القول بأنھ ال 
اء سك المسلمون بدینھم أصبحوا علموالدین عند المسلمین ھو سّر تألقھم وتفوقھم، وھو روح حضارتھم فعندما تم

الكون وأئمة العالم، وعندما أصابھم مرض الجھل بدینھم تراجعوا وانھزموا وأصبحوا فریسة سھلة المنال 
  .23ألعدائھم

إن حضارة األمم تبنى وتتجدد، وال یمكن للبناء أن یسمو عالیا إال إذا كان األساس متینا، فإذا كان األساس 
م فإن الكثیر من جھلة المسلمین ومقلدیھ ؛أساسا قویا ومتینا الدین اوى، وعلى الرغم من كونھّشا سقط البناء وتھ

 ؛فانقّضوا على الرابطة الدینیة یمزقونھا دون أن یجدوا بدیال لھا ؛استجابوا لنداءات التنفیر من العصبیة الدینیة
لم یجد ھذا اآلخر فوجد نفسھ في  فصار حال المسلمین بذلك كحال من یھدم بیتا لكي یستبدلھ بآخر، ولكنھ

تأثیر كبیر على معتقدیھ بشرائعھ المكیفة لكل النظم التي تتحكم في سیر الوطن، وما یترتب  إن للدین .24العراء
  علیھا من أفكار، ومفاھیم، وتصورات، ومبادئ بھا یھتدي المواطنون ویقیسون كل شؤون حیاتھم.

ریجیا حیث تتشكل ھذه األخیرة تد، وھویتھ وسیظل أساسا لوحدتھوبالنسبة للمجتمع الجزائري كان اإلسالم 
 ،فھي لیست مجرد شعور خاص بھذا الشخص أو ذاكاجتماعیة وثقافیة متشابكة ومتداخلة؛ في ظل عالقات 

فاإلنسان الجزائري األمازیغي انفتح على  ؛ھویة الجزائري لم تتشكل دفعة واحدةف ،25وإنما ھي جھاز انتماء
دفاع بضرورة الفاقتنع بضرورة اعتناقھ، وآمن ھویتھ،  أنھ جوھر معھك من خالل اتصالھ وتواصلھ اإلسالم لیدر

القائدة األمازیغیة التي وقفت في وجھ وحتى الكاھنة وھي . 26من مقومات ھویتھكمقوم ثابت  عنھ، واعترف بھ
ھادة أن ما والنطق بالشھادتین، شعندما اكتشفت حقیقة اإلسالم أرسلت بولدیھا إلعالن إسالمھ المسلمین الفاتحین

وبفضل الشھادتین أصبح اإلسالم أكبر مقوم یجمع المسلمین على اختالف ، ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا
لغة القرآن الكریم أصبح المسلم عربیا على الرغم من وبفضل العربیة وھي ألوانھم ولغاتھم وأماكن تواجدھم، 

.  فاإلسالم ھو الرابطة التي 27أن یكون المسلم عربیا ن الضروري في نظر اإلسالممأن نسبھ لیس عربیا، ولیس 
تعبر عن ھویة الشعب الجزائري فمنذ دخول اإلسالم إلى الجزائر تشّكل مجتمع جزائري عربي إسالمي بعد أن 

مي من اإلسالحا، وقد تمكن الدین انصھر العنصر األمازیغي مع العنصر العربي المسلم الذي دخل الجزائر فات
       .ت التي جاء بھا المستعمر الفرنسيالصمود في وجھ كل اإلیدیولوجیا
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تعتبر اللغة عنصرا أساسیا في تكوین الشخصیة الوطنیة، فاللغة ھي رمز السیادة الوطنیة،  اللغة: -2
وعلى حد تعبیر مولود قاسم نایت بلقاسم فإن اللغة ھي: "تلك الصورة التي تعطي محتواھا لونا وشكال وقوما، 

جمیع  الذي یبعث الروح فيفھي المحملة بتلك العناصر المكونة للذاتیة، للشخصیة القومیة، فھي ذلك التیار 
أركان الكیان الوطني، وذلك اإلسمنت الذي یضمن وحدة البنیان القومي، والذي بدون تالحمھ ال یمكن أن یكون 

إن اللغة باعتبارھا وسیلة تواصل ووعاء فكر وأداة تعبیر عن اإلبداع األدبي والفني،  .28أي كیان ألمة من األمم"
لغة ، فالثقافة روح، والالوطنیةوالثقافة تعتبر إحدى وسائل حمایة الھویة والكشف عن المشاعر واألحاسیس، 

  .29جسد، وال یمكن استغناء أحدھما عن اآلخر
إن اللغة بمنزلة مكمن القلب والروح لألمة، ولذلك یترتب على كل أمة أن تتمسك بلغتھا الخاصة تمسكھا 

عوب لدول التي ترعى شؤون الشل وینبغيبحیاتھا، والتمسك باللغة یجب أن یعتبر واجبا وحقا في وقت واحد، 
إن  .30والتمسك بلغتھ الخاصة أن تحترم ھذا الحق، فال تحاول منع شعب من الشعوب من استعمال ھذا الحق

راد الشعب، ألف اللغة ھي القالب الذي تصاغ فیھ جمیع األفكار واألحاسیس التي تشكل الكیان والشحنة المعنویة
"بمنزلة الوعاء الذي تتشكل فیھ، وتنتقل بواسطتھ أفكار  )Herder(فاللغة على حد تعبیر المفكر األلماني ھردر

  .31الشعب"
یضیع ویتالشى، وینتھي بھ األمر إلى الذوبان، ذلك أن اللغة ھي القوة الطبیعیة األولى إن الذي یفقد لغتھ 

ألمة ما، فھي صدى روحھا وأصالتھا، وھي لسان شخصیتھا والحفاظ على تراثھا. والضامنة الستمرارھا 
   .32الروحي، والرابطة بین أجیالھا إلى آخر األیام

د لنا ما خلفھ األسالف من أفكار ومعتقدات، وھو الذي یصنع التاریخ عصب األمة، فھو یسرالتاریخ:  -3
المستقبل من خالل معرفة الحقائق التاریخیة، وبناء استراتیجیة متینة تؤكد االنسجام الجمعي في أفضل صوره 

ل یفالوحدة التاریخیة ھي التي تعزز الوحدة الوطنیة، وتمثل الروح الجماعیة لألمة، كما أن التاریخ ھو وحده الكف
  بحب الوطن. 

وقیم ثابتة، بحكم التشبث المتواصل بھا عبر العصور ال تتحقق إال من خالل مقومات إن الھویة الوطنیة 
وحتى  بإدراك عمیق وتجعل الكل یتفاعل معھا ،وبروابط فكریة ونفسیة تشد ھذه األجیال ،واألجیال بحب صادق

تتعرض  قد ؛وھي في ثباتھا أي في ثبات عناصرھا الجوھریة ومكوناتھا األساسیة ،بدونھ أي بعفویة وتلقائیة
لبعض عوامل التغییر الذي تفرضھ طبیعة الواقع المتعدد والمتنوع، ویفرضھ تفاعل الذات مع نفسھا ومع اآلخر، 

وافع قوي فیھا دمما یحقق البعد اإلنساني الذي ال شك یغني تجارب الھویة، ویتیح لھا مجاالت حیویة خالقة ت
الوطن وتنمیتھ،  بھا على بناء المتمسكینالھویة ھي التي تحث والتفتح واالنفتاح، وإمكانات تبادل التأثر والتأثیر. 

اإلكراھات التي تعتریھ، ومواجھة  والذود عنھ وحفظ كرامتھ، وفتح آفاق مستقبلھ، وتجاوز ،والعمل على تقدمھ
  .تھددهالداخلیة والخارجیة التي لتصدي لألخطار العراقیل التي یصادفھا في مسیره، وا

وتكشف لنا حقائق التاریخ أن الھویة فھم، ووعي، وتواصل، وفعل، وأداء، وھي خارج ھذا ال یكون لھا 
ھویة ف .33فالشبیھ أو المثیل یعني االنغالق والجمود ؛معنى؛ ألنھا تصبح بابا مفتوحا لكل إقصاء وتھمیش وانغالق

على المستوى النظري فقط؛ ألنھا حینئذ تصبح مجرد وھم، وإنما ھي تتحقق واقعیا بفضل ال تتحقق اإلنسان 
المبادرة واألداء والممارسة، ولعل جدلیة السید والعبد عند ھیغل تبرز لنا ذلك االنفتاح على اآلخر والتواصل 

لى م؛ ألنھم قادرون عوالصراع معھ، والذي بواسطتھ ینتزع اإلنسان ھویتھ، فالبشر األحرار یكتسبون ھویتھ
 .34مواجھة الموت والمخاطرة بحیاتھم؛ في حین أن اآلخرین بسبب انقیادھم إلى الحیاة یقع نسیانھم في الالمباالة

وھذا من جراء انغالقھا وانكماشھا حول ذاتھا وتنكرھا  الھویة بدون انفتاح على اآلخر تصبح مریضة،و
حركیة والدینامیكیة للھویة، والتي ھي في الحقیقة مكسب واقعي لآلخر ورفضھا لھ، والتاریخ یثبت الخاصیة ال
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لكل انتماء، فالعروبة مثال بما ھي عنصر لتفكیرنا ال یمكن أن تعرف فقط بوحدة الھویة الوظیفیة واألصلیة، بل 
 نھي أیضا نتیجة التاریخ وصنیعة الوعي بوحدتھ وتكاملھ من ناحیة، وبقدرتھ على التحول والتكیف والتغیر م

ھو العنصر الرئیس لكل صورة عن الھویة سواء  ،إن أخذ التاریخ في االعتبار بصفتھ سیرورة ؛ناحیة ثانیة
   .35كانت فردیة أو جماعیة

ومن طبیعة مسیرة التاریخ البشري أنھا ال تتوقف، ومن خصائص  التاریخ، فالھویة تتشكل تدریجیا عبر
ھذا  ومن البشریة؛ أنھ في حالة صیرورة وتغیر مستمرینوالثقافي للمجتمعات  واالجتماعيالواقع المادي 

المنظور الواقعي والتاریخي یمكن الجزم بأن ھویة الشعوب لیست معطى ثابتا، وال مقولة مطلقة خارج الزمان 
والمكان، وإنما ھي إنجاز وسعي دؤوب للتشیید والبناء، خصوصا في حالة المجتمعات التي ال تزال تعاني 

   . 36الغربیة الكاسحة في جمیع المجاالتالھیمنة 
ویثبت لنا التاریخ أن اإلنسان یظل یدافع عن انتماءاتھ التي یتمیز بھا عن اآلخرین فالجزائري األمازیغي، 
وعلى الرغم من اعترافھ بالعربیة كلغة رسمیة، وھذا بحكم إسالمھ وإیمانھ بأن العربیة بالنسبة لھ حتمیة فإنھ 

ي لمطلب الذل یطالب بضرورة أن تكون األمازیغیة لغة رسمیة إلى جانب العربیة، وھو اعلى الرغم من ذلك ظ
 .تم االعتراف بھ مؤخرا

العاطفي المثالي  االرتباطوالمؤكد أن مشاعر إن ھویة الجماعة تتحدد وال شك من خالل تاریخھا، 
وما، إضافة إلى التأثیرات التي باألرض، وبالذاكرة الجماعیة وبالتاریخ، والحنین إلى الماضي واألوطان عم

 والھیمنة، قد ساھمت كلھا وبشكل واالحتالل االستعمارتحدثھا إیدیولوجیات التحرر الوطني، في مراحل مقاومة 
كبیر في تكوین المضمون الحدیث لمفھوم الھویة الوطنیة أو الھویة الثقافیة، وشحنھ بحمولة وجدانیة قویة لم تكن 

  .37مقترنة بھ من قبل
، ھذا التاریخ الذي یظھر في شكل صیغ مكتوبة أو على ھویة الجماعةالمنطلق لتحدید  قى التاریخ ھوویب

شكل تقالید وأساطیر وحكایات، وینطوي تاریخ الجماعة أیضا على األحداث الفردیة والجماعیة، وھو ینقل إلینا 
لوسیلة الوحیدة لرؤیة أنفسنا والجماعات صور الحیاة السیاسیة وآثارھا، وال یعني ھذا أن التاریخ والنشأة ھما ا

یا ، وفرنسإنجلیزیا، إذ یمكن لإلنسان أن یكون في وقت واحد جزائریا ومواطنا 38التي ننتمي إلیھا في الوقت نفسھ
  .نھا تفاعل وفاعلیة، تواصل وحركیةإ من أصل جزائري، إن الھویة انتماء وحضور وفعل وأداء،

   رابعا: مفھوم العولمة
وھو لفظ والمقصود كوكب األرض، أي كوكب،  "،Globe"في اللغة اإلنجلیزیة  "عولمة" بلفظیقصد 

والتي  »«Globalityالخ. وھي ترجمة لكلمة . عولمة.. أي كوكبة، أو "Globalization"حدیث ومصدره
قاس بعض الباحثین لفظة  أما بالنسبة للغة العربیة فقد ،39تحویل العالم إلى شكل موّحد اإلنجلیزیةفي  تعني

لى وضع أخر وفق نموذج أو إأي تحویل الشي مـن وضع  "قولب" الذي یعني ،"فوعلھ"العولمة على وزن 
لفظـة ذات صیاغة خاطئة لیس لھا وجود في المعجم العربي، وأصلھا الصحیح ھو لفظة  ، ویبدو أنھاقالب محدد

  . 40يوھو ما اتفق علیھ في اللسان العرب، وزن فاعل ھو على الذي" العالم" ، المشتقة من اسم"العالمیة"
الفرنسیة التي  Mondialisation)(ومن ھنا جاءت كلمة العولمة في اللغة العربیة كترجمة حدیثة لكلمة 

التفسیرات التي حاول بھا والشروح  تعددت  ھذه األخیرة التي وإن "Globalization" اإلنجلیزیة تقابل الكلمة
إن أجمع شرح ف وتفسیرھا ھاالمشتغلین بالفكر السیاسي في اتجاھاتھ الثقافیة واالجتماعیة فھمالعصر من  مفكرو

 ءالشيل جع على أنھا -في داللتھا اللغویة أوال - في النظر إلیھاوأعمق تفسیر لدالالتھا ومضامینھا، ال یخرجان 
 نیالمفكراستقر في أذھان جعل العالم كلھ وكأنھ في منظومة واحدة متكاملة، وھذا ھو المعنى الذي  أي ؛عالمیا

  .41لعولمةعن اباللغات األوربیة 
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وقد اھتم الفكر العالمي اھتماما بالغا بدراسة العولمة، تعریفا وتقدیما لمعانیھا ودالالتھا، وتحلیال وتفسیرا 
یمكن القول  42ة للدخول في عرض تعریفات العولمة، والجدل الدائر حولھا، ودونما حاجلمضامینھا ومفاھیمھا

 على أن العولمة ھي ظاھرة كونیة -على األقل -أن ھناك اتفاقا كبیرا بین العلماء والمفكرین والباحثین العرب
وصفھا ب جدیدة، ناتجة عن تطور النظام الرأسمالي للحضارة الغربیة، وقد أخذت تفرض نفسھا على دول العالم،

الرأسمالي  في النظام -وفي مقدمتھا البالد العربیة اإلسالمیة -عملیة ختامیة تقّرر حقیقة دمج بلدان العالم الثالث
الجدید باعتباره منظومة شاملة تتجاوز دائرة االقتصاد إلى مجاالت السیاسة والثقافة، والتربیة، والفكر وأنماط 

ة موحدة یراد فرضھا وتعمیمھا على الشعوب والمجتمعات التقلیدیة، السلوك الجدیدة، وكل ذلك في إطار ثقاف
تعبر مباشرة عن إرادة للھیمنة على العالم أو أمركتھ، بقصد الوصول إلى حضارة  إیدیولوجیةوتدعمھا في ذلك 

أن الوالیات المتحدة األمریكیة لن تكف  والمؤكد ھو األمیركي،العولمي والعالمي وبذلك یصبح  ،43عالمیة واحدة
عن مواصلة البحث عن التفوق والتوسع والدفاع عن مصالحھا الخاصة التي ھي في نظرھا "مصالح المجتمع 
العالمي"، وھي تطلق ھذه التسمیة على مصالحھا في محاولة منھا إلضفاء الشرعیة العالمیة على كل األعمال 

  .44ة القوى الغربیةالمعبرة عن مصالحھا ومصالح بقی
ھو سقوط المعسكر الشیوعي  ،الذي زاد في تقویة النزوع الغربي واألمریكي خاصة نحو العالمیةو

وزادت رغبة  ،فأصبحت اإلیدیولوجیات اللیبرالیة الدیمقراطیة صالحة للتعمیم عالمیا ؛وانتصار اللبرالیة كونیا
ربیة، وإرغامھا على االلتزام بقیم الغرب في كل ما الوالیات المتحدة األمریكیة في إخضاع الشعوب غیر الغ

یتعلق بالدیمقراطیة، واألسواق الحرة، والحكومة المحدودة، وحقوق اإلنسان، والفردانیة وحكم القانون، 
وبضرورة تجسیدھا لتلك القیم في مؤسساتھا، غیر أن ما تعتبره أمریكا عالمیة تعتبره الشعوب الخاضعة لھیمنتھا 

  .45استعمارا
   خامسا: مخاطر العولمة على الھویة الوطنیة وسبل مواجھتھا

من الحقائق الثابتة في ھذه المرحلة من التاریخ، أن العالم اإلسالمي مستھدف في دینھ، وثقافتھ وحضارتھ، 
ق ومن الحقائ تطلعاتھا إلى النمو والتقدم والتطور اإلیجابي الھادفووأمنھ، وسیادتھ، واستقرار مجتمعاتھ، 

أیضا أن ثمة تآمرا ضد العالم اإلسالمي، وأن المتآمرین علیھ تحركھم عصبیة دینیة والجلیة ضحة الوا
والمالحظ أن شعوبا كثیرة من . 46وعنصریة، تقوم على تفسیرات وتأویالت مضللة، ومقوالت تاریخیة باطلة

لغرب المھیمنة، أخرى غیر ثقافة ا إلى ثقافات باالنتسابالعالم الثالث قد أصبحت فخورة بھویاتھا الثقافیة، ومعتزة 
حت بل وعلى العكس من ذلك، أصب االستعمارولم تعد تعاني من مركبات النقص التي تفاقمت عندھا خالل فترة 

  .47جریئة في المناداة بحقھا أن تحترم وأن تعامل بالصورة التي ھي علیھا
یة للشعوب العربیة اإلسالمیة تشّكل خطرا على الھویة الوطنالیوم إن العولمة بصیغتھا المفروضة 

التي تستھدف زعزعة ثقة الشعوب العربیة اإلسالمیة  ؛والمؤكد أن أخطر أنواع العولمة ھي العولمة الثقافیة
للقضاء على ھویتھا الوطنیة وطمس معالمھا ودمجھا في الفضاء العولمي  ؛بدینھا ولغتھا وثقافتھا وتاریخھا

 نأل فالعولمة تستھدف القضاء على اللغة العربیة،. مقلدة لآلخر الغربيلتبقى دائما خاضعة تابعة و ؛الجدید
 ،ھي قوام الفكر والثقافة والتاریخ، وھي رمز السیادةفاللغة  أھمیة اللغة وقیمتھا،منظري العولمة یدركون جیدا 

ات العالم لغولذلك فقد أصبحت ومن ھنا یكون القضاء علیھا أنسب وسیلة للتحكم في الشعوب وغزوھا ثقافیا 
للغة االتي ھي لغة القرآن ھي  ،اللغة العربیة بأن ولیس من باب المبالغة القول ،كلھا مستھدفة من طرف العولمة

ة أصبحت اللغ وقدألن اإلسالم كان وسیظل مستھدفا من طرف أعدائھ. من بین لغات العالم؛ األكثر استھدافا 
عالمیة واإل االقتصادیةتي تسیطر على جمیع اللغات مع الھیمنة الیوم ھي اللغة العالمیة األولى ال اإلنجلیزیة

عبّر عن ت إنجلیزیةبھذه اللغة تم الترویج لكلمات وعبارات  األنترنتاألمریكیة، ومع االنتشار الواسع لشبكة 
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 إلنجلیزیةاالثقافة األمریكیة، وھي ال تنسجم دائما مع قیم الشعوب العربیة اإلسالمیة، وقد ثبت أن استخدام اللغة 
، كما أن ھناك إلحاحا كبیرا على اإلنجلیزیةھو دائما في تزاید مستمر، وأن خمس سكان العالم یتكلمون اللغة 

  تعلمھا من طرف الكثیرین.
إلى عولمة الدین، وھذا عن طریق نشر العقیدة المسیحیة في تسعى العولمة وإلى جانب عولمة اللغة فإن 

لفكرة  الترویج علىلعولمة وتعمل ا، منھا بروتستانتیةالكاثولیكیة ال ،نائس المسیحیةالعالم، وھذا ما تھدف إلیھ الك
 ت ھذه الفكرةوقد تجلّ   والتطرف، وأنھ عدو العلم والمدنیة واإلرھابأن اإلسالم دین رجعي، وأنھ دین التخلف 

، وقد كرس االستشراقوھو واحد من األسماء الالمعة في عالم ، )Ernest Renan(عند المستشرق الفرنسي 
انحطاط  سبب ھأنب، و48حیاتھ كلھا لمبدأ واحد ال یتعداه وھو رأیھ القائل بأن اإلسالم دین یتناقض مع العلم

 لإلسالم ولم یتردد في توجیھ نقده الالذع  ،49وإسالميولقد حمل رینان لواء العداوة لكل ما ھو عربي  ،المسلمین
كادیمیة حیث یقول:" فلدى المسلم احتقار شدید العمق للمعارف، والعلم، في أسلوب أقرب إلى الشتم منھ إلى األ

بأن العقل األوربي المنتج والمبدع والفعال ھو الذي أنتج ، كما یؤكد رینان 50ولكل ما یشكل العقل األوربي"
الحضارة الغربیة المتقدمة، أما الحضارة اإلسالمیة فقد غرقت في مستنقع التخلف بسبب اإلسالم، ولذلك فإن 

ھو أفضل الخدمات التي یمكن  ممن دینھ ھمتحریروالمسلمین في نظر رینان ھم الضحایا األولون لإلسالم، 
   .51ملھ تقدیمھا

ضعاف إلوتسعى العولمة إلى سیطرة القیم الغربیة األمریكیة على العالم، وسیادة النظام العالمي الواحد 
 القومیات، وصیاغة ثقافة عالمیة واحدة تضمحل إلى جوارھا الخصوصیات الثقافیة، فالنمط السائد حالیا ھو

وعلى حد . 52مریكیة على غیرھا من األیدلوجیاتبمعنى أمركة العالم، وسیادة األیدلوجیة األ ،العولمة األمریكیة
من ابتكار الشعوب الغنیة بھدف التستر على مصالحھا فإن العولمة ) Richard Rorty( ریتشارد رورتيتعبیر 

أي أنھا تقوم على اجتیاح الثقافات األخرى، وتمكن القوى الكبرى من السیطرة على بقیة الدول سیطرة  ،السیاسیة
وعندما تصبح الثقافة تابعة للعولمة فإنھا تصبح خاضعة للنموذج األمریكي في ، 53اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة

    دید للھویة الثقافيوق وفي ھذا تھالحیاة؛ كما أنھا تتسلعن، أي أنھا تصبح خاضعة لقیم الس
إذا و والعیش تحت السیطرة األحادیة األمریكیة، إن االنفتاح على فضاء العولمة یعني الخضوع لألمركة

 ؛ھي دول تسعى إلى تعمیق وتطویر سیاستھا واقتصادھا وثقافتھا ؛كانت الدول التي تنفتح على فضاء العولمة
ومن ھنا كان لزاما على ، 54یبھا أكبر من الخیر الذي تجنیھفإنھا سرعان ما تكتشف بأن الضرر والشر الذي یص
ند عتأثیر ھذه األخیرة ال یقف  العولمة، خاصة وأن مخاطرالدول العربیة اإلسالمیة أن تفكر بجدیة في مواجھة 

 .55إلى الثقافة، والتربیة، والتعلیم، واإلعالم واالتصال والعلوم، والتكنولوجیایتعداه االقتصاد فحسب، وإنما 
لمعرفة حواجز أمام انتقال ا ھناكلم تعد واألخالقیة، فأو الحدود الجغرافیة والوطنیة  بالحواجز ال تعترففالعولمة 

وق سالعربیة اإلسالمیة حیث تحولت ھذه األخیرة إلى شعوب الأمریكا والدول الغربیة إلى من  والتكنولوجیا
یادتھم س یحرصون على نشرھا والترویج لھا بكیفیة تدعموأفكارھم، وثقافاتھم، والتي استھالكي لمنتجاتھم، 

  . 56الثقافیة
لقد فرضت العولمة نفسھا باعتبارھا نظاما أراد القائمون علیھ أن یكتسب الصفة الدولیة بقوة الھیمنة التي 

جزءا من نظام عالمي تخضع لھ الشعوب والحكومات، وال یملك أحد منھا أن فأصبحت  ؛یفرضونھا على العالم
ة لمواجھة العولمة في ھذه المرحلال تمتلك القدرات الكافیة سالمیة، اإلعربیة ، وإذا كانت األمة القف بمعزل عنھی

التصدي وآثارھا، حدة سعى للتخفیف من تعلى األقل أن على الدول العربیة اإلسالمیة فإنھ ینبغي  ؛التاریخیة
فھم ، وإنما بالبالصراع، ال استطاعت إلى ذلك سبیالا ، والتقلیل من الخسائر الناجمة عن ھذا الغزو ملھجماتھا

 خرط فيتنا أن ھ، وھذا الموقف یتطلب منالحذر والمؤثر والفاعل التكیف واالندماجمحاولة واالستیعاب، و
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فھم ت كيلمع المتغیرات المتسارعة،  والتجاوبفي اتجاه التفاعل  ھادفع بمجتمعاتتالمعترك الثقافي العالمي، وأن 
فال مناص من اإلقبال . 57ستوعب التحوالت الكبرى التي تعیشھا اإلنسانیة في ھذا العصرت، وھاحولمن ما یجري 

ا من المكتسبات اإلیجابیة للثقافة اإلنسانیة العالمیة، طلب االستفادةالواعي للمجتمعات العربیة اإلسالمیة على 
التنمیة والتحدیث والتطور؛ إلى األخذ بإیجابیات للتقدم، ألن الشعوب واألمم تحتاج، وھي تخوض معارك 

  .58ومكاسب الثقافة العالمیة المغایرة لھا
 ألن الحفاظ ؛ھو التحدي الثقافيومن دون شك أھم تحدي یطبع واقع العالم العربي اإلسالمي الیوم إن 

ھ محاوالت لوقوف في وجعلى الھویة الوطنیة للشعوب العربیة اإلسالمیة یستوجب الحفاظ على اللغة العربیة، وا
مسخھا وتشویھھا، وكذا الدفاع عن الدین اإلسالمي وتقدیمھ بالصورة الالئقة بھ، تلك الصورة الناصعة، التي 

وھنا ینبغي التأكید على أن الخوف من  ،یظھر فیھا اإلسالم كدین عالمي یستوعب كل القضایا والمشكالت
ھ في الشعور بالضیاع والفقدان التدریجي للھویة الثقافیة، الثقافي، الذي یمكن تشخیص أھم أعراض االستالب

، 59وفي التبعیة لثقافة اآلخر المھیمنة، ھو خوف یكاد یكون عاما وطبیعیا عند سائر األفراد والجماعات البشریة
ة، یوأن التشبت بالھویة الثقافیة ھو أمر طبیعي أیضا، ولذلك نرى أن التشبت بالھویة الثقافیة العربیة اإلسالم

أصبح في مجتمعاتنا ظاھرة العصر التي ال یمكن تجاھلھا ویمكن القول بأنھا ظاھرة تزداد قوة ونضجا أیضا، 
بدلیل أن المواطنین العادیین في األقطار المنتمیة للثقافة العربیة اإلسالمیة، وعلى الرغم مما قد یعانونھ أحیانا 

خیبات األمل التي تعتریھم بسبب فشل محاوالت من بؤس وحرمان في الحقوق والحریات األساسیة، ومن 
اإلصالح المتكررة، وبسبب الحصار المضروب على ثقافتھم؛ فإنھم یظلون متشبثین بھویتھم رافضین التنكر 

  . 60في أحضان الیأس واالرتماءلھا 
لرایة ا ورفع االستسالمفھذا ال یعني  ؛على العالم نفوذھاوإذا كانت العولمة قد ھیمنت وسیطرت وبسطت 

ذر في حوإنما علینا أن نندمج ب ،علینا المكتسح ألوطاننا الغزو الثقافي التآمري الزاحفجبروت البیضاء أمام 
في ظل العولمة الباسطة نفوذھا على المجتمع  تناالفضاء الثقافي العالمي، وأن نحرص على المحافظة على ھوی

  . 61للشعوب الخصوصیة الثقافیة والحضاریةو بالھویات الوطنیة االعتراف، مؤكدة رفضھا لفكرة الدولي
بحكمة وفاعلیة، وبنظرة مستقبلیة استشرافیة بعیدة إن على المسلمین مقاومة ھذه الھیمنة الجدیدة للعولمة 

، ولذلك واالنفتاحفھو دین العلم والحضارة ؛ ألن اإلسالم دین ال یعرف العزلة، والتقوقع على الذات االنغالقعن 
 صوصیاتھاخالمحافظة على حق كل أمة في البقاء وببالتعددیة الثقافیة والفكریة، وباختالف األمم، ویعترف  فھو

ین على المسلموعدم التعصب. وإلى التسامح  ویدعوفھو یسعى إلى غرس االعتزاز بالعقیدة، والدفاع عنھا، 
یجتھدوا یة، والتبعمیة من التقلید وشعوب األمة العربیة اإلسال ویسعوا لتخلیص ،خطر العولمةل ینتبھواالیوم أن 

لتظل محافظة على ھویتھا  ؛على األقل في جانبھا العقدي والثقافي، والقیمي ؛عن دوامات العولمةفي إبعادھا 
  .والثقافیةالوطنیة 

وقبل كل شيء شعور قوي باالعتزاز باالنتماء إلى ھي عن الھویة الوطنیة التي تعبر إن الھویة الثقافیة 
تاریخ المشترك، وإلى الوطن الذي یحمي الكرامة ویوفر اإلحساس باألمن واألمان، ویضمن حق األرض وال

سبات من المكت االستفادة، وبجمیع الحقوق المتعارف علیھا عالمیا، ویتیح إمكان االجتماعیةالتمتع بالعدالة 
مع المواقف التي تصنف مكتسبات مثل قیم التنویر  االنسیاقاإلنسانیة المتاحة في عالم الیوم، مع ضرورة عدم 

 .62قافيالث االستالبوالحداثة والدیمقراطیة، وحقوق اإلنسان، ضمن مظاھر الرضا بالھیمنة الثقافیة وتسویغ 
ألن اإلسالم دین عالمي كوني، وكتاب القرآن الذي نزل على محمد صلى هللا علیھ وسلم صالح لكل زمان ومكان، 

  یق ما ینسجم مع كرامة اإلنسان التي تتجاھلھا العولمة. وھو كفیل بتحق
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  خاتمة:
غیر والحقیقة الثابتة التي ال تت ،تعبّر عن الجوھر، والماھیة، واألصلالتي الھویة  وختاما یمكننا القول أن

ایش مع عواالستعداد للت ،على الفعل، واألداء، والتفاعل، والتواصل، واالعتراف بالغیریةینبغي أن تكون قادرة 
من دون إقصاء أو تھمیش أو تعصب والشعور باستھداف  ؛اآلخر في ظل االختالف والتعدد والتنوع الثقافي

ة الھیمنالھویة، ومحاولة طمس معالمھا وتشویھھا أو القضاء علیھا ھو سبب ثورة األفراد والشعوب واألمم ضد 
تغیر، في سیاق عولمي مالوطنیة فاظ على الھویة ثبات البقاء والحإل، والصراع القائم الیوم ھو صراع والغطرسة

والعولمة ھي أمر مفروض خارج عن إرادة الدول والشعوب ولذلك فإنھ من العبث التفكیر في الرفض المطلق 
لك ت ھا؛لھا أو مقاطعتھا، واللجوء إلى التشرنق واالنغالق على الذات، و من الحكمة العمل على تحّري ایجابیات

  وصیتنا الثقافیة، وھویتنا الوطنیة والحضاریة . التي تنسجم مع خص
وإنھ ال مناص لنا في عصرنا الراھن من اتخاذ موقف واضح من العولمة، وینبغي لھذا الموقف أن یكون 
موقفا فاعال ال منفعال، وال بد من االنخراط اإلیجابي في مواجھتھا، لیس بنفیھا أو تجاھلھا، بل بالعمل على 

الكونیة والعالمیة التي جاء بھا اإلسالم، والمساھمة في فرض عالمیة جدیدة مغایرة للعالمیة  فرض المبادئ والقیم
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بسبب التفوق الغربي على تعاونھم وتطورھم، واالستفادة من خیرات بعضھم بعضا؛ فقد أصبحت مھیمنة 
  .الحضارات األخرى

خطرا كاسحا ومدمرا، إال على الشعوب شبحا مخیفا وأن العولمة ال تمثل الیوم وقد أصبح من الواضح 
قواعد اجتماعیة وثقافیة راسخة، أما تلك التي تمتلك رصیدا ثقافیا وحضاریا وقیم وإلى ثوابت واألمم التي تفتقر 

والنجاة من مخاطر العولمة  ،االحتفاظ بخصوصیاتھاالصمود، والمواجھة، والتحدي، وغنیا، فإنھا قادرة على 
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  روجیھ جارودي ومشروع حوار الحضارات مقاربة بین المنطلقات واإلمكانیات
 Roger Garaudy and the Dialogue of Civilizations Project; an 

approach between perspectives and possibilities 
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  :الملخص
یتناول ھذا البحث أحد أبرز الشخصیات في تاریخنا المعاصر، والذي انتقلت توجھاتھ الدینیة واألیدیولوجیة 

وجیھ ربین الكاثولیكیة إلى الماركسیة الشیوعیة، لتصل بھ موجات العلم والبحث عن الحقیقة إلى اإلسالم، أال ھو 
 ،ار الحضارات، وقف فیھا موقف الناقد المتفحص، وھو الذي أحدثت آراؤه مرحلة فارقة في الدعوة لحوجارودي

قدا الذعا، جارودي نالمطلع الدقیق في تحلیلھ لتاریخ الحضارات اإلنسانیة خاصة الحضارة الغربیة، التي القت من و
حوار الحضارات على أسس تاریخیة ومعرفیة وإنسانیة أطلق علیھ "مشروع األمل"، خاصة بعد  وبنائھ لمشروع

كراھیة والصراعات التي خلفتھا الحربین العالمیتین األولى والثانیة ثم الحرب الباردة، فلقد فرضت تصاعد خطاب ال
مقولة "حوار الحضارات" نفسھا بین المصطلحات المستعملة من طرف المفكرین والعلماء خصوصا في نھایة القرن 

روحة صمویل ھنتغتون لصدام العشرین، وإن كانت بدایتھا سابقة لھذا الزمن، كما تزامنت بعد صدور أط
 جارودي ھشكالیة ھذا البحث التي تتمحور حول المنطلقات التي أسس علیھا روجیإالحضارات، من ھنا تنطلق 

مشروعھ الداعي لحوار الحضارات، وإمكانیة تحقیق ھذا المشروح الحضاري أمام التحدیات والمعیقات التي تحول 
والتحلیلي ألفكار روجیھ جارودي المبثوثة في مختلف مؤلفاتھ، وفي مقدمتھا  دونھ، متبعین في ذلك المنھج االستقرائي

   كتابھ "من أجل حوار الحضارات".
 . الحوار؛ الحضارات؛ غارودي؛ مشروع األمل: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  
This research deals with one of the most prominent figures in our contemporary history, 

whose religious and ideological orientations have shifted between Catholicism to Marxism and 
Communism, with whom the waves of knowledge and the search for truth reach Islam, namely 
Roger Garaudy, one whose views made a milestone in  the call for the dialogue of civilizations, 
in which the position of the informed, scrutinizing and meticulous critic stood in his analysis of 
the history of human civilizations, especially Western civilization, which met Garaudy with 
harsh criticism, And his establishment of the annotated dialogue of civilizations on historical, 
knowledge and humanitarian grounds, he called the "Hope Project", Especially after the 
escalation of hate speech and the conflicts left by the first and second world wars, and then the 
Cold War, the saying 'dialogue of civilizations' imposed itself between the terms used by 
thinkers and scholars, especially at the end of the twentieth century, Although its beginning was 
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earlier than this time, as it coincided after the publication of Samuel Huntington's thesis on the 
clash of civilizations. 

From here emerges the problematic of this research, which revolves around the premises 
on which Roger Garaudy based his project calling for the dialogue of civilizations, And the 
possibility of achieving this civilized project in front of the challenges and obstacles that prevent 
it, In this, we follow the inductive and analytical approach of Roger Garaudy’s ideas expressed 
in his various books, especially his book “For the Dialogue of Civilizations”. 
Key words: Dialogue; Civilizations; Garaudy; The Hope Project. 

  مقدمة:
طیات الفكر السیاسي  التي ظھرت بین المصطلحات المعاصرة یّعد مصطلح "حوار الحضارات" من

ن یت، خاصة بعد نھایة الحركات االستعماریة في القرن العشرین، والحربین العالمیینوالثقافي المعاصر
األولى والثانیة، وصوال إلى الحرب الباردة، وغیرھا من المنعرجات التاریخیة البارزة التي أفرزت العدید 

یع المعاصرة المشاربین من  لم، فكانت مقولة حوار الحضاراتعامن اآلثار الفكریة والسیاسیة والثقافیة في ال
فالطرف الرافض  -حججھ وأدلتھ ان لكلكإن و - مؤید ورافض ومتحفظ بینتأرجحت التي والمطروحة، 

لیصبح ، واإلمكانیاتوالفرص  وال تتكافأ فیھ القوة ،الضعیفوالقوي  بین حوار یرى فیھ لحوار مع الغربل
ھ تكون مواضیعھ وأسسھ وأھداف لنباالستعمار واالستغالل والتنصیر والعنصریة، و مرتبط  حوار إمالءات

  .سوى شعارات فضفاضة
األدیان مشاریع تصب في الحوار بین الشرق والغرب أو حوار وإن كانت دعوة حوار الحضارات أو 

ناجح ومثمر منحى واحد، وتقاطعت ظروف وأطراف الدعوة إلیھا، فإّن معیقاتھا التي تحول دون تحقیق 
 المشاركة في لھذه المشاریع تصب كذلك في منحى واحد، وھي إعادة بناء الثقة بین األطراف المختلفة

، تشكلت آراء المفكرین ةأمام تباین الرؤى الفكریة بین الحضارات والمنطلقات األیدیولوجیو ر.الحوا
ومن خالل ھذا البحث سنعالج والفالسفة، بین مؤید ومؤسس لحوار الحضارات، وبین رافض للمشروع، 
والذي  وھو روجیھ غارودي، أفكار أحد أھم رواد الدعوة لحوار الحضارات، والمؤسسین للفكرة والمشروع،

رغم انتمائھ الفكري واألیدیولوجي للحضارة الغربیة، إال أنھ في رحلتھ الفكریة للبحث عن الحقیقة اختار في 
 ة في جلی، وأنصف الحضارة اإلسالمیة ومختلف الحضارات الشرقاتھ االنتمائیة الدین اإلسالميآخر تقلب

كتاباتھ، وسنحاول من خالل ھذا البحث تفحص نظرة غارودي لحوار الحضارات التي بناھا على أھداف 
ارات، ارودي لحوار الحضالتي تتمحور حول مشروع روجیھ غمن ھنا تنبثق إشكالیة بحثنا إنسانیة مشتركة، 

ارودي لتحقیق ھذا الحوار، والمبادئ التي یجب أن یسیر علیھا ھا غات التي وضعبین األسس والمنطلق
  لتحقیق أھدافھ المرجوة، والتي یطرح جوھرھا التساؤل التالي: 

  ارودي مشروع حوار الحضارات؟ غات واألسس التي أسس علیھا روجیھ ماھي المنطلق -
  یات تأسیسھ؟ارودي؟ وماھي تحدغحددات مشروع األمل الذي نادى بھ ماھي م -
  ارودي بین التفاعل الحضاري وحوار الحضارات؟    غكیف ربط روجیھ  -

 اد الفكر المعاصرطبیعة موضوعھ الذي یركز على أحد أبرز رو حیث یستقي ھذا البحث أھمیتھ من
حوار الحضارات دون  حوار الحضارات والمؤسسین لھ، بحیث ال یمكن الحدیث عن المنظرین لمشروع

یان بارودي المبثوثة في كتاباتھ، وأن البحث یھدف إلى جمع أفكار روجیھ غارودي، كما أفكار روجیھ غ
مشروعھ لحوار الحضارات، وتحدید معالم "مشروع األمل"، كما أن حوار األسس التي بنى علیھا 
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تھ ، لضروربشكل الفت الحضارات أو حوار األدیان من المواضیع المعاصرة المطروحة في وقتنا الحاضر
  نسانیة التي تؤسس للتعایش السلمي بین الشعوب والحضارات.   اإل

وھو االسم الذي سأستعملھ للداللة على المفكر غارودي ألنھ االسم االسالمي  - اروديجاء غنال ر
اھتمام الباحثین منذ صدور كتاباتھ سواء في الفكر الغربي، أو في الفكر العربي  -الذي اختاره بعد إسالمھ 

ما أصبح موضوع حوار الحضارات موضوع العصر ورھان الحضارات اإلنسانیة في وقتنا واإلسالمي، ك
ولقد كان فكر غارودي عامة محط اھتمام عدید الباحثین دراسة وتحلیال ونقدا، أّما رؤیتھ وتأسیسھ الحاضر، 

ع روحوث العلمیة المھتمة بالمشعدید الب ھناك فقط كانتلمشروع حوار الحضارات ففي حدود اطالعي 
) 61في مجلة المعرفة في عددھا الواحد والستین ( زیاد نجممقال ل -على سبیل المثال ال الحصر-منھا أذكر 

"، والذي ركز فیھ على ارودي: رؤیة جدیدة لمستقبل الحوار بین الحضاراتجاء تحت عنوان: "روجیھ غ
إلقامة حوار الحضارات، وإمكانیة إقامة ھذا الحوار والتحدیات التي تواجھھ،  الشروط التي وضعھا غارودي

كما كانت أفكار غارودي حول مشروعھ لحوار الحضارات في عدید الكتب التي تتناول الموضوع، أذكر 
حضارات الحوار" وھو من حوار الحضارات إلى " " بعنوان:زھیر سوكاجمنھا ومن أحدثھا نسبیا: كتاب "

 م. 2018لعام  قطر لحوار الحضارات الفائز بجائزة البحث 
الحضارات ي لمشروع حوار ارودلرؤیة غلیأتي ھذا البحث الذي یرمي إلى تقدیم رؤیة شاملة 

 راءآبالتركیز على أفكاره بالتحلیل والشرح، لتحدید منطلقات المشروع ومحدداتھ وأھدافھ ومرامیھ، وجمع 
  ختلفة.في مؤلفاتھ المالفیلسوف المبثوثة 

  مفاھیم أولیة.  -أوال
طیاتھ الدالالت اللغویة  فيیربط مصطلح حوار الحضارات مفھوم حوار الحضارات:  -1

وللوصول إلى التعریف المجمل لتركیب المصطلحین،  ،واالصطالحیة لكل من "الحوار" وكذا "الحضارة"
 .وار الحضارات" حسنعرج على تعریف كل منھما على حدى لنصل إلى تعریف "

نجد أّن جذر (ح و ر) مثقل بالمعاني التي تؤكد على  الداللة اللغویةمن حیث  تعریف الحوار: -أ
الحور ھو الرجوع عن الشيء، وإلى "أصالة معناه في التراث العربي واإلسالمي، جاء في لسان العرب أّن 

. وقال الراغب 1ھو التجاوبالشيء، كما یعنى بھ النقصان بعد الزیادة، والمحاورة ھي المجاوبة، والتحاور 
األصفھاني: "الحور التردد إّما بالذات وإّما بالفكر، والقوم في حَوار في تردد إلى النقصان، والمحاورة 

ُ یَْسَمُع تََحاُوَرُكَما، قال تعالى: 2والَحَوار: المراّدة في الكالم ومنھ التحاور" فمعنى )، 1(المجادلة:  َوهللاَّ
  الحوار في اللغة العربیة یتجھ نحو مراجعة الكالم بین طرفین أو أكثر. 

"مراجعة الكالم األرناؤوط یعرف الحوار بأنھ: للحوار فإننا نجد  الداللة االصطالحیةوإذا جئنا إلى 
الء موتبادلھ بین طرفین أو أكثر في جو ھادئ، یعطي كل طرف فیھ لآلخر مجال الكالم بحریة، كما یستمع ز

الحوار بعضھم إلى بعض بكل االحترام، وھدفھ قبول الحق أو التفاھم بین الطرفین أو األطراف للتعاون 
عبد الستار الھیتي إلى أّن الحوار: "أسلوب یجري بین طرفین، یسوق كل منھما من ، فیما یذھب 3والتعایش"

قاصًدا بیان الحقائق وتقریرھا من الحدیث ما یـراه ویقتنع بھ، ویراجع الطرف اآلخر في منطقھ وفكره، 
وجھة نظره، وبھذا فإن كل واحد من المشتركین في الحوار ال یقتصر على عرض األفكار القدیمة التي 
یؤمن بھا، وإنما یقوم بتولید األفكار في ذھنھ، ویعمد إلى توضیح المعاني المتولدة من خالل عرض الفكرة 

طرف اآلخر، بحیث یظل العقل واعًیا طوال فترة المحاورة وتأطیرھا وتقدیمھا بأسلوب علمي مقنع لل
فنرى أن كال الباحثین یتفقان على أن الحوار تواصل ؛ 4لیستطیع إصدار الحكم علیھا، سلبًا أو إیجابًا"
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ومراجعة الكالم بین طرفین أو أكثر، توضع فیھ الحقیقة كغایة سامیة، یتوصل إلیھا من خالل طرح األفكار 
  ن تعصب لرأي أو تشدد.ومناقشتھا، دو

عاني منھا ما جاء في إلى عدة م معاجم اللغة العربیةیتجھ معنى "الحضارة" في  تعریف الحضارة: -ب
الحضر: خالف البدو، والحاضر: خالف البادي وھو المقیم في المدن والقرى، والبادي: المقیم "لسان العرب 

یقصد بالحضارة االستقرار في الحضر، وھي نقیض البدو، كما ، 5الحضارة: اإلقامة في الحضر.."فبالبادیة، 
، وألن الحضارة ترتبط بمعنى اإلقامة والسكن فھذا یدل على أن ھناك عالقات اجتماعیة تربط بین 6والبداوة

تضمن مفھوم الحضارة اللغوي معنى "اجتماعي منذ نشأتھ حیث أنھا ال تقوم لھا قائمة إال یالناس، وبھذا 
تبادلة بین الناس، ھذه العالقات التي تظھر معاني الوحدة والتنظیم والعمل والتعاون واإلنتاج بوجود عالقات م

  . 7في إطار حیز مكاني یعرف بالمدینة"
" ولكل Civilization" و "Cultureللداللة على معنى الحضارة في اللغات الغربیة نجد: لفظتي "

" في اللغات الالتینیة civilizationلفظ الحضارة "فمنھما تاریخ طویل متشعب وألوان مختلفة من الداللة 
بمعنى مدني  civilisبمعنى سكن المدینة، أو  civisبمعنى مدینة، و civitessفھو مشتق من الجذر الالتیني 

ة" "الثقاف، أّما للغة األجنبیة بمعنى المدنیة، وبذلك ارتبط لفظ الحضارة في ا8أو ما یتعلق بساكن المدینة
"culture" فأصلھا مأخوذ من الالتینیة "cultune" تدل على معنى اإلنماء  فھي، 9بمعنى الحرث والنماء

 -الذي یدل على اإلنماء والتحسین  -العقلي واألدبي والذوقي، وفي القرن الثامن عشر بدأ ھذا المعنى 
، وأصبحت الثقافة تعبر عن أحوال المجتمعات ،السفة وعلماء االجتماع والتاریخفباالختفاء تدریجیا عند ال

  .  10وفي القرن التاسع عشر أُطلقت على جمیع مظاھر الحیاة و أشكالھا عند قوم ما
ومن ھنا فالحضارة في اللغة األجنبیة لم تعرف معناھا المعروف الیوم إال مع القرن الثامن العشر، 

وبین مصطلح الثقافة، ومع ذلك نجد من یعرفھا الیوم بأنھا حالة متقدمة من التطور والنمو  وذلك للتداخل بینھا
ھي حالة متقدمة ومتطورة في مجتمع إنساني، أو ھي ثقافة مجتمع  ، أو11الثقافي والمادي في مجتمع إنساني

  .  12ما وطریقتھ في الحیاة في فترة معینة، أو في مكان ما في العالم
، فنجد بین الفكر العربي والغربي تعریفاتھا تنوعت واختلفت فقداالصطالحي في معناھا أّما الحضارة 

تعرف عموما بأنھا اإلقامة في  معناھا في معاجم اللغة العربیةتأخذ معناھا االصطالحي من  أن الحضارة
نجد ابن خلدون أول من أطلق مصطلح الحضارة في معناھا القریب كما ، 13الحضر، وھي خالف البداوة

 وقد جعل من البداوة أصلمن االستعمال الحالي، من خالل تفریقھ بین العمران البدوي والعمران الحضري، 
، وتّعد الحضارة غایة البداوة ونھایة العمران بقولھ: "البدو ھم المقتصرون على وسابقة لھا الحضارة

أحوالھم، العاجزون عّما فوقھ، وأّن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالھم الضروري في 
 .14"...وعوائدھم... فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق علیھا

تغیّر معنى الحضارة داخل الفكر العربي في العصر الحدیث، ولم یعد یقصد بھا ما ذھب إلیھ ابن 
سان في عیشھ، رغم أّن ھذا یّعد من مظاھر الحضارة ولیس جوھرھا خلدون أنھا منتھى التمدن، وترف اإلن

ومعناھا الحقیقي، فالحضارة الیوم یقصد بھا "كل عمل أو إنتاج إنساني تتمثل فیھ الخصائص اإلنسانیة 
الفكریة والوجدانیة والسلوكیة، وبھذا تدخل كل من الفلسفة والّدین والفن واألدب واألخالق من جوانب 

یّعد المجتمع حضاریا إذا توفرت فیھ ھذه الجوانب من الحضارة، أّما اإلنسان الحضاري فھو الحضارة، و
الذي لھ القدرة على إنتاج ھذا الجوانب الحضاریة، فالحضارة اإلنسانیة لیست إنتاجا مادیا، ولكن اإلنتاج 

نیة، إنسانیة في المادي ھو انعكاس ونتیجة لبعض الجوانب من الحضارة، أو جمیعھا، فالحضارة اإلنسا
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 15عن قیم رفیعة وتصور تقدم اإلنسان في مستوى اإلنسانیة"ر ھا، وإنسانیة في أھدافھا، وتعبّجوھرھا وصمیم
للحضارة جانبین كالھما مھم لقیام أي حضارة، ف، البحت ، وھنا یبتعد مفھوم الحضارة عن معناھا المادي

ھة ثانیة، "فالحضارة بمفھومھا العام تعد ثمرة كل الجانب المادي من جھة والجانب الروحي اإلنساني من ج
جھد یقوم بھ اإلنسان لتحسین ظروف حیاتھ، سواء أكان المجھود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا 

  . 16أو غیر مقصود، وسواء أكانت الثمرة مادیة أو معنویة"
الحضارة، سنحاول رصد أھمھا عدید اآلراء المتباینة في تعریف  أّما في الفكر الغربي فإننا نجد

) الحضارة بأنھا: "نظام اجتماعي یعین 1885- 1981( Will Durant) ول دیورانت (وأبرزھا، فیعرف 
اإلنسان على الزیادة من إنتاجھ الثقافي، وتتألف من عناصر أربعة: الموارد االقتصادیة، والنظم السیاسیة، 

، كما أننا نلحظ ھذا 17"تبدأ حیث ینتھي االضطراب والقلقوھي والتقالید الخلقیة، ومتابعة العلوم والفنون، 
 Arnoldالربط بین الحضارة والجانب االجتماعي لإلنسان في المفھوم الذي قدمھ أرنولد توینبي (

Toynbee) (1889- 1975 عالقات لمجتمع ما، ومن م) للحضارة، فرأى أّن أي حضارة تحمل شبكة
) Ralph Linton(كما جعل "الرف لنتون" .18نفصلة عن مجتمعھا"المستحیل فعلیا دراسة حضارة ما م

من ممیزات المجتمع بقولھ: "ھي مجموعة منظمة من االستجابات التي تعلمھا الحضارة ) 1893-1953(
) Gustave Le Bo ()1841 - 1931" (غوستاف لوبون"، أّما 19األفراد، وأصبحت من ممیزات المجتمع"

  20نضوج اآلراء والمبادئ والمعتقدات وتغّیر مشاعر اإلنسان إلى األفضل"فیعرف الحضارة بقولھ: "ھي 
أّما فیلسوف الحضارة في العصر الحدیث "مالك بن نبي" فقط بنى من خالل كتاباتھ وأفكاره تصورا 
متكامال عن الحضارة، ومشروعا لصناعتھا وتقدمھا وأسھب في شرح أسسھا وشروطھا، ومن أبرز تعریفاتھ 

"الحضارة ھي مجموع الشروط األخالقیة والمادیة التي تتیح لمجتمع معیّن أن یقّدم لكل فرد  للحضارة أنّ 
، 21المساعدة الضروریة لھ في كل طور من أطوار نموه" راده، وفي كل طور من أطوار وجودهمن أف

امي ع النوالحضارة بالنظر لظروف العالم المتخلّف وسمات العالم المتقدم، ھي األداة التي تعطي للمجتم
المالك لقدرات اقتصادیة إرادة استخدام ھذه القدرة في حل المشاكل، وخاّصة المشاكل التي تواجھ العالم 
المتخلّف، كما أن الحضارة ھي التي تشكل ھذه القدرة، وھذه اإلرادة اللتین تقبالن االنفصال عن وظیفة 

دي ومشروعھ في حوار الحضارات اروغ جاء، وھي رؤیة نجدھا تتقاطع مع فكر ر22المجتمع النامي"
  ورؤیتھ للحضارة كما سیتوضح بین طیات البحث. 

اختلفت وتباینت الدالالت المقدمة لتعریف حوار الحضارات تباینا واسعا : تعریف حوار الحضارات -ج
 ، وھنا یمكننا أن نشیر إلى بعضھذا المجالبین المفكرین كل حسب رؤیتھ والزاویة التي یدرس من خاللھا 

ارودي لغ ف بھا حوار الحضارات، والتي نراھا شاملة وخادمة لموضوع البحث ومقاربةرّ المفاھیم التي عُ 
مظھر حضاري فكري یتبادل فیھ طرفان األفكار "ّرف حوار الحضارات بأنھ: عورؤیتھ، ولذلك یمكننا أن ن

ھما المجتمع أو بقصد التوصل إلى تفاھم مشترك حول موضوع معین یخدم كال المتحاورین ومن وراء
أو ھو وسیلة لفھم العالم المعاصر وشواھده ومظاھره المتناقضة، ویصبح ، األمة، ویتجاوز مرحلة الصراع

، وھناك من أشار إلى التفاعل 23ھو األساس الذي یدفع بالتفكیر إلى أبعد الحدود، ویجعلھ أكثر انفتاحا..."
عملي الحادث من ھیمنة حضارة على حضارة، وما العملي لحوار الحضارات فعرفھ بأنھ: "ذلك التأثیر ال

   .24یتبع ذلك من تغییر في مظاھر الحیاة العملیة وأشكالھا أنماطھا وعناصرھا كلھا"
أو ھو كما عرفتھ رجاء حسین: "تفاعل فكري ناشئ من احتكاك المبادئ والنظریات في ثوب من 

ذلك من قبول أحد األطراف المحاورة نظریات المطارحات والمناقشات، والمناظرات الفكریة، وما یستوعب 
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، أي التأثیر المتبادل بین الحضارات وذلك من خالل طرح 25اآلخر أو رفضھا، أو طرحھا لألخذ والرد"
  المتحاورین لآلراء ولألفكار وقبولھا أو رفضھا.

 دیانأنواع من الحوار كحوار األوإذا جئنا لمصطلح حوار الحضارات نجد المصطلح یتقاطع مع عدة 
حوار الثقافات، أو الحوار بین الشرق والغرب، أو حوار الشمال والجنوب، وكلھا ترمي إلى المقصد نفسھ، و

القائم على حوار بین طرفین تختلف أبعادھما الثقافیة والدینیة، وتتباین نظرتھما للوجود والكون، ھدفھ 
معالجة ما یعاني منھ حاضر الشعوب،  التعرف على ما یحملھ كل طرف، ویسعى للربط بینھما والوصول إلى

ویستشرف مستقبال أفضل للبشریة، في جو من الفھم المشترك والتفاھم واالحترام المتبادل الذي یشجب كل 
أنواع اإلقصاء أو التھمیش ألي طرف، كما تجنبنا التطرق إلى الفرق بین مفھوم حوار الثقافات وحوار 

الذي یمكن للحضارات أن تحدث تفاعال وحوارا فیما بینھا، وھو  الحضارات، الذي عني باألول أنھ الجانب
الجانب الثقافي والفكري للحضارات، كما نتجنب الحدیث عن صراع الحضارات وھي المقولة التي ظھرت 
مع ھنتنغتون الذي یصف فیھ حتمیة تخلف الشرق وتقدم الغرب الصناعي والتكنولوجي ویؤسس لحتمیة 

  ب.  الصراع بین الشرق والغر
  جارودي: وجیھترجمة ر -2

ارودي ھو حدیث عن قامة علمیة تدرجت انتماءاتھا الدینیة والفكریة غ جاءإّن الحدیث عن الفیلسوف ر
 ،26م1913یولیو  17 یومارودي في مدینة مارسیلیا الفرنسیة غولد واألیدیولوجیة منذ صغره حتى وفاتھ، فقد 

، مواصال حیاتھ الدراسیة طالبا في الفلسفة، 27م1927ألبوین ملحدین، ولكنھ اعتنق البروتستانتیة عام 
یة، یة حتى نھایة المرحلة الجامعفي مراحلھ الدراسیة والتعلیمیة مما منحھ تعلیما من الدولة الفرنسومتفوقا 

  . 28على شھادة الدكتوراه من جامعة السوربون وحصولھ
نظم غارودي للحزب الشیوعي الفرنسي، وإذا كان غارودي مسیحیا ثم اعتنق إم 1933في عام 

تم وقد ، 29الماركسیة فھذا ال یعني أنّھ كان یوما من األیام ملحدا، بل إنّھ انتسب للحزب الشیوعي كمسیحي
 رنسيالفالحتالل لھ إلى معسكرات االعتقال التابعة من قبل حكومة فیشي، ونقل م1940اعتقالھ في سبتمبر 

  .30الجلفة ولم یطلق سراحھ حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیةوالیة في الجزائر ب
ارودي الفیلسوف غوكان  ،م1945في عام  لحزب الشیوعي الفرنسيتم انتخابھ في اللجنة المركزیة ل

حة ومدافعا عن الماركسیة وتجلى ھذا بشكل واضح في أطرب في معظم فترة ما بعد الحرب، الرسمي للحز
، ولكن سرعان ما أصبح غارودي من 31الدكتوراه التي نالھا من فرنسا "النظریة المادیة في المعرفة"

 ،في أواخر الستینیاتمعارضي الماركسیة ومراجعا ألفكارھا، وكانت ھذه مرحلة فارقة في مسیرة الرجل 
  ركسیة المتقولبة. وھو الذي أصبح یرى في الماركسیة جمودا ال یستجیب لروح العصر، وینتقد الما

أسس غارودي "مركز الدراسات والبحوث الماركسیة" الذي أداره لمدة عشر سنوات  1960وفي عام 
م، وخالل ذلك كان غارودي ھو المسؤول عن الترجمة الفرنسیة لجمیع مؤلفات "لینین"، 1970التالیة حتى 

ین مر انتقاد غارودي للفالسفة الشیوعیكما تصدى للوجودیة من خالل كتابھ "أسئلة موجھة لسارتر"، كما است
     .32والماركسیة بعدید الكتب والمؤلفات أبرزھا "واقعیة بال ضفاف"

م كتابھ "ماركسیة القرن العشرین" وھو المؤلف الذي قدم فیھ نقدا لثوابت 1966كما أصدر عام 
ي الّدین أفیون الشعوب" بقولھ: "فالقول بأن الدین فومسلمات الماركسیة، وانتقد فیھ الفھم الجزافي لمقولة "

 33واقع التاریخي"كل زمان ومكان یصرف اإلنسان عن العمل والكفاح متناقض تناقضا صارخا مع ال
واستمر نقد جارودي للماركسیة واالشتراكیة وزادت حّدة التوتر بینھ وبین حزبھ ودخولھ في مجادالت 



  روجیھ جارودي ومشروع حوار الحضارات مقاربة بین المنطلقات واالمكانیات 
 

  

  645                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

، 34م1970ام عفلسفیة مع زمالئھ تتعلق بصمیم األیدیولوجیة الماركسیة انتھت بفصلھ عن الحزب الشیوعي 
  .35ة، لیدافع ویدعو لحوار الحضاراتعن االھتمام بالشؤون الداخلیة الفرنسی ارودي یبتعدغثم أخذ 

ارودي حیاتھ كلھا في البحث عن الدین الذي یمكنھ أن یوّحد بین البشریة، وبعد بحث غ جاءقضى ر
طویل ودراسة متعمقة لألدیان والفلسفات الغربیة اقتنع أن اإلسالم ھو الدین الحق، وأنھ ھو الذي سینقذ 

الموافق  ـھ1402 عام تنق اإلسالم في شھر رمضان المباركالبشریة من الظالل إلى بر األمان، لذلك اع
استھ المعمقة للحضارة ر، وقد جاء بعد بحث طویل عن الدین الحق، وبعد د36م متخذا اسم "رجاء"1982لسنة 

الغربیة التي یقول عنھا أنھا بنیت على فھم خاطئ لإلنسان، وأّن المعنى الذي یبحث عنھ لم یجده إال في 
  اإلسالم.    

ارودي وكثرة المتاعب التي واجھتھ سواء من حیث اللغة أو الثقافة استطاع أن غرغم حداثة إسالم 
 یؤلف أكثر من أربعین كتابا منھا: 

أول رسالة لھ عن اإلسالم سنة وھو  »إسھام الحضارة العربیة التاریخي في الحضارة العالمیة«
ارودي عدة كتب أخرى غ، كما ألف 37الجزائرمن السجن في ارودي غرجاء  بعدما تم إطالق سراح م1945

، ومؤلفات أخرى منھا 38م)1983» (مسألة إسرائیل«)، وكتاب 1981» (وعود اإلسالم«نذكر منھا كتاب 
"اإلسالم دین المستقبل" "المسجد مرآة اإلسالم" "اإلسالم وأزمة الغرب"... وغیرھا من المؤلفات، وفي 

الذي كان لھ فیھ دورا كبیرا في نشر ثقافة حوار الحضارات،   39»حوار الحضارات«م ألف كتاب 1978سنة 
  ارودي لحوار الحضارات.غسیكون محور دراستنا لرؤیة رجاء  وھذا ما

  اروديغنطلقات حوار الحضارات عند روجیھ م -ثانیا
التاریخیة  مبنیا على جملة من المنطلقات ھ لحوار الحضاراتارودي مشروعغلقد صاغ رجاء 

والفلسفیة وحتى االقتصادیة والسیاسیة، لیكون مشروعا حضاریا یمس كافة الجوانب التي تھم والمعرفیة 
حیاة الفرد والمجتمعات، مركزا على العالقات البشریة عبر التاریخ، ذلك أّن ھذه األخیرة لم تخل من أشكال 

عن  ري، فالحدیثمختلفة من التفاعل الحضاري تراوحت بین الصدام والحوار عبر محطات التاریخ البش
شر البھ موجود وجود حوار الحضارات لم یكن باألمر المستحدث والجدید في عالم الفكر والتاریخ، بل إنّ 

عمیقة وفاحصة تجاه الحضارات  یم نظرةارودي أراد من خالل مؤلفاتھ تقدغعلى ھذه البسیطة، إال أّن 
كتابھ "من أجل حوار الحضارات" الذي صدر اإلنسانیة المتعاقبة، وصوال إلى الحضارة الغربیة، وقد كان 

م، نقدا فكریا شدیدا للحضارة الغربیة، من زاویة نظر فلسفیة  1977قبل أزید من أربعین سنة وتحدیدا سنة 
  واجتماعیة وتاریخیة. 

  لحوار الحضاراتالمنطلق التاریخي  -1
مبني على نظرة متفحصة الالمنطلق التاریخي استند غارودي في مشروعھ لحوار الحضارات على 

الحضارات اإلنسانیة المختلفة، فنجده استھل كتابھ بالتشدید والوصف الالذع للحضارة الغربیة التي لتاریخ 
ل قام على أنقاض االستغال، كما ظف لمصلحة الغرب وحدھمبدأ تفوقھا قبل خمسة قرون، ولكن ھذا التفوق وُ 

ارودي لصور ومحطات تاریخیة غ، وھنا یقودنا اإلمكانیاتولسالح البشع لآلخر والتحكم والسیطرة بقوة ا
یات دقیقة عن نوع ھذا االستغالل الذي بدأ مبكرا یسھب في وصفھا، مع اظھار معطیات ومعلومات واحصائ

ارودي الحضارة الغربیة كونھا صاحبة النظرة الفوقیة لذاتھا والدونیة غصف رجاء وكما  من قرون خلت،
البتھ بضرورة التغییر الجذري لھذه النظرة القائمة على االستعالء والعنصریة، لآلخر غیر الغربي، ومط
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اریة فیھا االختالفات الحض ىندیة بین الحضارات البشریة، تراعواالتجاه نحو عالقات إنسانیة متكافئة و
  .  40الطبیعیة فیما بینھا

ن قسوتھا ع جرائمھا وإزالة الستارربیة وفضح ارودي بعملیة أشبھ ما تكون بتعریة الحضارة الغغقام ف
ستعالئي والنظرة العنصریة التي تتصف بھا، فبدءاً من اإلبادة اریخ، التي كانت نتیجة المنطق االعبر الت

ستحواذ ا واالمالجماعیة لھنود أمریكا الُحْمر، وأھل أسترالیا (السكان األصلیین للقارتین)، بغیة التوطن بھ
ائم في إفریقیا، وصوال إلى ممارسة نخاسة الزنوج التي أفنت حوالي مائة ملیون ا، إلى تكرار ھذه الجرمعلیھ

 عرف بالموجاتمن األفارقة، ومن بعده الھجمات الشرسة التي قامت بھا بعض البلدان األوروبیة، فیما یُ 
إلسالمیة الدول العربیة ووقد كانت اُممثلة في بلدان إفریقیا وآسیا،  ؛على بلدان عالم الشرق االستعماریة

  الوجھة االستعماریة األولى للدول األوربیة. 
ارودي أّن تفوق الغرب كان نتیجة نھب ثروات القارات الثالث ونقلھا إلى أوربا وأمریكا غكما یضیف 

ارودي "ھو التعبیر الدال على استغالل بلد بلدا غفإّن تخلف عالم الشرق كما سماه  الشمالیة، وفي المقابل
نتیجة حتمیة لالستغالل، فھما طرفان في معادلة واحدة في النظام الرأسمالي تحدیدا الذي تبناه آخر"، أي أنّھ 

الغرب، ذلك أّن "النمو والتخلف عنصرا منظومة واحدة، ھي منظومة الرأسمالیة"، التي دفعت بالغرب من 
  .  41أجل تفوقھ المنشود إلى جعل ما نسمیھ "العالم الثالث متخلفا"

سھب قد أوارودي قد ركز علیھ في كتاباتھ، ومبثوثا في مشروعھ، غتاریخي الذي نجد ھذا األساس ال
في تفصیل جشع الحضارة الغربیة ومختلف محطاتھا، التي ال تغیب عن الذاكرة اإلنسانیة، وإّن أي خطوة 

ة حاضرفي اتجاه فتح حوار الحضارات أو حوار األدیان أو حوار الشرق والغرب، فإّن الذاكرة التاریخیة 
مام أ وتتحكم في آلیات وقضایا ومبادرات ھذه الخطوة.  بل إّن ھذه العقد التاریخیة تّعد من أكبر التحدیات

ارودي فإّن التاریخ الغربي كان تاریخا وحشیا في تفاعلھ وتعاملھ مع غحوار الحضارات، وكما أشار 
مار واالستبداد خدمة لمصالحھ الحضارات اإلنسانیة األخرى، وانحسرت نظرتھ في االستغالل واالستع

یھا لغربي على باقي الحضارات اإلنسانیة بما فاالتعالي والتفوق ھ االستعماریة، وتجسد أشكاال من وتوسعات
  العربیة واإلسالمیة. 

یخ ملفات تارفتح ل یعد المنطلق التاریخي الذي بنى علیھ غارودي مشروع حوار الحضارات بوابة
ضارة تكون الححتى ى حوار الحضارات بتجاوز كل ذلك، ما قامت بھ، فال یبن الحضارة الغربیة، ومكاشفة

الغربیة واعیة ومقرة بجرائمھا عبر التاریخ، دون دعوة لتناسي الماضي، بل لتكون فرصة لكشف "الشر 
ارودي على ھذا الجانب من الدور المشؤوم الذي نھض بھ اإلنسان غاألبیض" ھذا المصطلح الذي أطلقھ 

وھنا نالحظ أّن رأي غارودي كان مخالفا لبعض اآلراء الداعیة لحوار الحضارات  ،42عبر التاریخاألبیض 
ولكن بتناسي خالفات وصراعات الماضي، إال أّن غارودي ال یرى قیاما لحوار الحضارات إال بعد اعتراف 

مشروع حوار  الحضارة الغربیة بجرائمھا عبر التاریخ وفي حق جمیع الحضارات األخرى، كما أراد من
یتسع للجمیع أساسھ سلم  الحضارات مشروعا قائما على التعایش والسلم وقبول اآلخر، ومشروع كوني

  عالمي.  
  المنطلق المعرفي والفلسفي لحوار الحضارات -2

 ذه العبارات الموجزة،طارئ ولیس أصیال، وثقافتھ مشّوھة، بھأنھ عارض، أي  أو غرب عرضال
لى إ لھیمنة، ولعل ذلك راجع في األساسالغربي الذي یجنح إلى السیطرة وا ارودي، العقلغرجاء یصف 

التقالید التي شّكلت الغرب على امتداد مراحل تاریخھ، فقد بلورت المسیحیة وباألخص الكاثولیكیة قانونھ 
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لتعاطي اأضاع فرصة  الغربوھنا نجد  األخالقي، بینما تأثّرت السیاسة والحقوق والدولة بالقانون الروماني،
، فبحسبھ: "التاریخ الحقیقي أي التاریخ الذي یرغب على أن یرتكز إنسانيمع اآلخر غیر الغربي بشكل 

حول الغرب، قد یكون تاریخ فرص أضاعتھا اإلنسانیة بسبب التفوق الغربي الذي ال یرجع إلى تفوق ثقافتھ 
  43"ح والبحر ألھداف عسكریة وعدوانیةبل إلى استخدام تقنیات السال

تحلیل سلوك الحضارة الغربیة في عالقتھا مع الحضارات  منارودي في أغلب كتاباتھ غلقد انطلق 
عما یسمیھ "الشر األبیض" الذي ھدم حضارات أسمى من حضارات  شدیدة وجریئة، مصدرا أحكاما األخرى
 والدة أنجبت كما یوصف بل كان  ذروة النزعة اإلنسانیة""لم یكن ، والذي وذلك منذ عصر النھضة الغرب

، ھذا الدور الذي لم یقتصر على الجانب العسكري واالستعماري بل تعداه للثقافة 44الرأسمالیة واالستعمار
التي بنى علیھا الغرب قیمھ وأسسھ الفلسفیة والمعرفیة، كما أّن فھم ثقافة أخرى یستلزم تحوال كبیرا في 

فالحوار  ازالت،والتنبول ورفض التشویھات المتبادلة القو وجھدا كبیرا في التواضع الفكري العقلیة الغربیة
، دون أن یتغیّر كیانھ وھویتھ 45یصبح ما ھویكون وأن  طرف طلب من كلبل أن یُ  ،ال یقوم على ھذا النحو

  ووجوده. 
ارودي لحوار الحضارات متكامل الجوانب ذلك أنھ أحدث ثورة في األنظمة غكان مشروع كما 

لیس بتغییر الوسائل وإدراك أفضل الغایات  ،جذري إصالحإلى  تھالجامعة، بدعو التعلیمیة من المدرسة إلى
المقصودة، بل بإحداث ثورة ثقافیة حقیقیة تضع ھذه الغایات مجددا موضع السؤال، والتوجھ إلى التماس 

 ةواكتشاف مشروع جدید للحضارة، فھو ینظر إلیھا على أنھا إحدى مخرجات اقتصاد السوق شأنھا شأن األم
والبرلمان، باعتبارھا قائمة على المنافسة والمردودیة، بل إّن تعریفا جدیدا لقصدیات التربیة یتطلب تغیّرا 

سیرورة عملھ، والتماس غایات جدیدة للمجتمع النشاط الحیوي للثقافة وبرامجھ وبنائھ وجذریا لمحتوى 
لھدف ي یصبح ایالیة لالستباق الذواختراع مشروع جدید للحضارة، بتنشیط الطاقة الخالقة والقدرة الخ

وأن تتغیر محتویات ومناھج التربیة الحالیة، لتھدف إلى إعادة الطرح النقدي لنظام قائم، . األساسي للتربیة
ما  یتطلبك ، وذلولیس إلنتاج نسخة أخرى عنھ، وإلى ایقاظ الطاقة الخالقة وتنمیتھا، ولیس للتكیّف والتمثل

  : یلي
 أن یكون للثقافات غیر الغربیة في ھذه التربیة مكان مماثل للثقافة الغربیة.  -
 أن یكون للفنون (علم الجمال) مكان مماثل للعلوم والتقنیات. -
أن یكون لالستقبالیة (كتأمل في غایات وقیم وحس المستقبل الذي یولد، وكوعي لمسؤولیتنا في ھذا  -
 ) مكان مماثل للتاریخ. اإلبداع

 تطیع أن، یسللحضاراتمعرفة الثقافات غیر الغربیة تحقق حوارا حقیقیا اء غارودي فإّن فحسب رج
ب بالتطور وبتحقیق االنقال اإلنسانعلى المستوى الكوني، باضطالع  یجیب عن األسئلة المطروحة الیوم

 اسعو "العلم" نسبیا، وبوضعھ في مجموع الحكمةبـبجعل ما تواضع الناس على تسمیتھ الضروري، وذلك 
جدا ال تكون فیھ عالقاتنا مع الطبیعة عالقات تحریك أو تالعب أو غلبة فقط، بل عالقات محبة ومشاركة، 

ون فیھ تكواآلخر والمجتمع عالقات فردیة غابیة  بل عالقات مشتركة،  اإلنسانوال تكون فیھ عالقتنا مع 
بقطع وتجاوز وتصعید وخلق  عالقاتنا مع المستقبل محددة بمحض مّد خارجي للحاضر والماضي، بل

   .46لمستقبل جدید على نحو جذري
اعتبر كل شخص اإلنسان اآلخر  تحقق إال إذایلحضارات الحقیقي ال ارودي لحوار اغإّن نظرة 

القصور الموجود، وال یمكن أن تحل  من خاللھ كشفوی ،ھكیانومن  ھذات األخرى جزءاً منوالثقافة 
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یا القائمة في آسیا وإفریق لقاء جدید وحوار مع ضروب الحكمةالمشكالت التي تضطلع بمسؤولیتنا إال ب
والبلدان اإلسالمیة وأمریكا الالتینیة، وبھذا وحده یمكننا التوصل إلى تصور وإحیاء عالقات جدیدة أغنى 

  .  من جھة أخرى بشر فیما بینھموبین ال ،بین البشر والطبیعة من جھة
ارودي أسس لمعالم نظریتھ الحواریة بانتقاده للحضارة الغربیة القائمة غكما نالحظ في ھذا اإلطار أّن 

لیس من الناحیة التاریخیة فقط بل من الناحیة الثقافیة والمعرفیة كذلك، وھي ثقافة مبنیة على  على الھیمنة،
  بأنھا أھملت الجانب الروحي واإلنساني كأساس لقیام الحضارة.  المادیة أو الكمیة، واصفا إیاھا

فمھما كان األساس المادي مھما لقیام الحضارات، إّال أنّھ ال یشبع حاجة وھنا نتفق مع رأي غارودي 
اإلنسان إلى السكینة وراحة البال، فالناس في سلوكاتھم یصدرون عن اتجاھات ثالثة، كما حددھا أغلب 

مھ االتجاه الروحي، فإذا كان العقل ھدفھ المعرفة وقواو ثل في االتجاه العقلي، االتجاه الغریزي،الباحثین، تتم
أو الحیوان للمحافظة على النوع، والتعبیر عن  زة ھي اإلحساس البیولوجي لإلنساناإلدراك والفھم، والغری

عقل، ویخضعھما معا لقانون حاجات الجسد، فإّن الروح ھي الجانب المعنوي الذي یوازي بین الغریزة وال
ى الفكر ، الذي یقود إل-على حّد تعبیر  برتراند رسل -األخالق، فترد الشارد إلى مكانھ في الحیاة اإلنسانیة 

والتأمل واإلیمان والسالم الروحي، وھذا الجانب الروحي ھو الذي یغذي الحضارة بالنماء واالرتقاء، وھو 
تقود اإلنسان والجماعة إلى نھج أثیر بیّن تؤمن بھ وترعاه، وتصونھ  حصیلة القیم واألخالق والسلوك التي

  . 47وتذود عنھ لخیرھا وصالحھا، وغالبا ما یكون الّدین قوام ھذا الجانب الروحي
ألسس القیمیة واألخالقیة بت األساس الروحي وأھملتھ، ولم تحكمھا اأّما الحضارة الغربیة فقد غیّ

بالمتأزمة وخاصة بتبنیھا النھج الرأسمالي  بقولھ: "نحن نعیش في ھذا الربع األخیر من  اروديغفوصفھا 
ارودي من تغیر قناعاتھ الفكریة التي عاشھا، غ،  فقد استفاد 48القرن العشرین أزمة عمیقة في الثقافة الغربیة"

میّز الدیانة الحب والزھد التي ت فلم یتخل عن الماركسیة كفلسفة للعدالة االجتماعیة،  كما أنھ أبقى على فلسفة
ارودي واقتنع بھ وآمن بھ مؤسسا على اإلیمان غم الذي یعّد منتھى ما توصل إلیھ المسیحیة، أّما اإلسال

واالعتراف بكل األدیان والكتب والرسل التي سبقتھ، واعترافھ باآلخر ووجوده بعیدا عن االلغاء واالقصاء، 
  ھ وتعامل معھ.بل یدعو اإلسالم الستیعابھ وتقبل

ضة، متناقولى ارودیة التي تمزج بین كل ھذه الفلسفات التي تبدو للوھلة األغإّال أّن ھذه النظرة ال
عدالة في إطارھا الروحاني، وكان خاصة ممن ال یفھم جوھر الدین في إطار العدالة والمحبة، أو فھم ال

ة د ال تنفصل فیھ العدالة االقتصادیة والسیاسیما یبشر بإمكان عالم جدی، وإنّ ارودي مصرا على أنھ ال یلفقغ
  .49عن تقوى هللا، وال یتضاد فیھ "وعي األنا" مع "الوعي باآلخر"

  المنطلق االقتصادي لحوار الحضارات -3
ارودي ھاجس النمو إلھ مجتمعاتنا الخفي وھذا اإللھ الخفي ھو إلھ قاس، ویتطلب ضحایا غاعتبر 

نون بقاء الكرة األرضیة وبقاء من یسكویشیر إلى أّن أكبر قلق وضیق یثقل على اإلنسان الیوم ھو  بشریة،
رغم أّن القوى العالمیة الكبرى قد جمعت  -أّن أسوأ األخطار التي تھددنا لیس الحرب الذریة وعلیھا، 

الطاقة الحدیثة التي بل ھي أزمة  -متفجرات تكفي إلبادة ما یساوي خمسین ألف مرة مجموع سكان األرض
لذلك لجأت دالیة للبترول، وبارتبطت ارتباطا وثیقا بالنمو، وكان الھم الوحید ھو إیجاد منتجات أو تقنیات است

البلدان الكبرى المصنّعة إلى إقامة محطات تولید ذریّة بكل انشراح واطمئنان، وھذه لھا خطرھا الكبیر 
  . 50ى سطح األرضالمدمر للحیاة البشریة وجمیع الكائنات عل



  روجیھ جارودي ومشروع حوار الحضارات مقاربة بین المنطلقات واالمكانیات 
 

  

  649                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

ارودي البدائل االقتصادیة إلنتاج الطاقة بعیدا عن أخطار الطاقة الذریة، وفي جاء غلذلك یطرح ر
مقدمتھا العودة إلى استعمال الفحم، وتكریس اعتمادات البحث الستخدام الطاقة الشمسیة وطاقة المحیطات 

مجتمع للیة الجوھریة تبقى تصور نموذج وسباخھا، والطاقة الحراریة الجوفیة وطاقة الریاح، ولكن القض
لنمو ال یرتكزان على نفقات مجنونة للطاقة، بل یوجھان نحو ترقیة انسانیة للجمیع ال نحو زیادة لنفع وا

  . 51البعض فقط وسلطتھم
ارودي أمثلة عدیدة عن "النمو الوحشي" وھو نمو المجتمعات وتطورھا بشكل فوضوي، غ ویقدم

نامیة ، وھي متتكاملة للحفاظ على الكرة األرضیةومستقبلھم، من غیر أي رؤیة ممحتقرة الطبیعة والبشر 
كارثیة على االقتصاد من حیث  تھا تكونا نتیجذادة القوة لدى األقوى، ولھسرطانیا وفق شھوة الربح أو إر

فوات  ، ولذلك أراد ھذا المفكر تقدیم مقترحات حسیة وشاملة قبل52التبذیر وكذا خسارة األرواح البشریة
أنھ قبل ارودي بغاالنتحاریة الحالیة، فكما یقول  األوان لوضع مقرراتنا في المنظور التاریخي النحرافاتنا

 لنمو منذ النھضة، والذي وجد فيل الغربي المشكالت التي خلقھا طراز یجب حلرسم أي مشروع للمستقبل 
ر للنشاطات والحاجات التي تؤدي إلى تطوالرأسمالیة شكلھ النموذجي، وھو یتمّیز بتكاثر فوضوي سرطاني 

  . 53تشنجي وقاتل في وقت ما
ارودي في كتاباتھ وأفكاره جعلت اإلنسان یعیش في عالم بال ھدف، غإّن سیاسة النمو التي حللھا 

صنع كال یعترف إال بما ھو مرغوب فیھ ، وھو نمو وجعلت منھ عبدا لآللة دون اعتبار لضرر ھذه اآللة
السفر للقمر، أو تدمیر المستقبل بالنفایات اإلشعاعیة الناجمة عن المولدات النوویة، رغم أّن قنابل ذریة، أو 

األزمات  اروديغأنھ یتالعب فیھ بالجمیع، ویرجع  ھذا النمو ھو لتحقیق أرباح بعض األفراد فقط، في حین
الث ال البشر في العالم الث التي یعیشھا عالمنا إلى ما یطلق علیھ "النمو االقتصادي" وھو یجعل من ملیارات

یملكون وسائل لحیاة إنسانیة أمام مالیین البشر في البلدان الغنیة، ھذا النمو جعل من عالمنا یحكمھ قانون 
  .   54الغاب الذي یأكل فیھ األقویاء الضعفاء

 تكما أّن توجھ العالم الغربي لتقدیم مساعدات مزیفة للعالم الثالث، دون الدخول في حوار حضارا
دیمة ج المستعمرات القمق االستغالل واالستعمار، ھدفھا دحقیقي لتحدید توجھات المستقبل ماھي إال أحد طر

في النمط والطراز الغربي للنمو األعمى، الذي یفاقم أزمة الطبقیة والالمساواة والعنصریة بین الشعوب 
   .55واألمم

رب، التي دیة للغلناقدة لتوجھات االقتصاارودي في كتاباتھ في شرح رؤیتھ االقتصادیة اغلقد أسھب 
لقضاء على التصور السلطوي للحضارة الغربیة، والتوجھ لباقي الحضارات غیر الغربیة لیرمي من خاللھا 

  واالستفادة منھا للدخول في حوار الحضارات حقیقي، یسھم في حفظ البشریة وتحقیق تطلعاتھا االنسانیة. 
  راتالمنطلق السیاسي لحوار الحضا -4

 غایات المجتمع وإدارة أجھزتھ المختلفة،والتي یعرفھا بأنھا تأمال في ارودي السیاسیة غأّما رؤیة 
تقوم على تنظیم الوسائل تنظیما یتیح في القاعدة تنشیط الوعي النقدي والخالق لضرورة ھذا التأمل في  فھي

یعتقد أّن  نارودي كاغر النشاطات االجتماعیة، كما أّن وفي المسؤولیة الشخصیة لكل فرد في تسیی ،الغایات
الحضاري ال یلتقیان أبدا، بل إّن وجود أحدھما یلغي وجود اآلخر، "فالحوار بین  والحوار اإلمبریالیة

موجودة ألّن الحوار بین الحضارات ال وجود  واإلمبریالیةالحضارات ال وجود لھ ألّن االمبریالیة موجودة 
، النتیجة ال وجود لحوار یكون الحوار بین الحضارات وھما حقیقة واقعة اإلمبریالیةون لھ، فعندما تك

   .56"اإلمبریالیةالحضارات مع وجود 
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وھي من أكبر العقبات أمام حوار الحضارات وھي العقبات ذات الطابع السیاسي، فال مجال ألن یقام 
لنة بین الشعوب، وھذه الحقیقة الواقعیة ھي حوار الحضارات في ظل التوترات والمنازعات الخفیة أو المع

ارودي أن اإلحیاء الحالي لإلسالم قد یصاحبھ غغلق الباب في وجھ الحوار، ویشیر عكس الحوار تماما، وت
لى ھیمنتھا، حفاظا ع اإلمبریالیةالسیاسیة الحادة التي یمكن مناقشتھا، لكن سرعان من تبطلھا  اإلفرازاتعدید 

  .  57الحوار الضروري بین الحضارات إقفالعلیھ ومن أجل  واإلبقاءر السیاسي مما یكفي لخلق الحصا
إّن الغرب في منظور آالف السنین ھو أكبر مجرم في التاریخ، وإنھ الیوم بسبب سیطرتھ االقتصادیة 

ي یقود إلى الذ ،النموفي والسیاسیة والعسكریة التي ال یشاركھ فیھا أحد، یفرض على العالم بأكملھ نموذجھ 
انتحار سكان كوكبنا جمیعا ألنھ یولّد في آن واحد تفاوتات متزایدة، وینزع من نفوس المعدمین وأكثر الناس 

فیھ ما یعادل  تجینعوزا كل تفاؤل بأمل في المستقبل ویعمل على أنضاج التمرد البائس، في الوقت نفسھ الذي 
  58سكان الكوكب األرضي"خمسة أطنان من المتفجرات فوق رأس كل واحد من 

ارودي نظریتھ لحوار الحضارات منطلقات متكاملة ذلك أنھ غل ھذه المنطلقات التي بنى علیھا إّن ك
دى یھ فحسب، أو دراسة إحال یمكن أن نفھم عالمنا المعاصر وتطوراتھ الخطیرة بدراسة النواحي السیاسیة ف

كل على حدى، فالدراسة األحادیة الجانب لن تصل بنا  یدیولوجیةاألستراتیجیة أو االقتصادیة أو االالزوایا 
إلى فھم دقیق وعمیق وشامل، فنحن بحاجة إلى تقویم حضاري جدید لعالمنا المعاصر، ولكي نصل إلى ھذه 
الرؤیة نحتاج إلى عقلیة المؤرخ للتاریخ والباحث في حركة الحضارات وسیر األمم، وھذا یعني أن یرتكز 

ؤیة فلسفیة تربط الواقع بالتطورات بمنظار نقدي وتحلیل مترابط، فالفلسفة تسھم التقویم الحضاري على ر
بارزا في توفیر مناھج مناسبة لمراجعة تجارب المجتمعات اإلنسانیة بما فیھا من مؤسسات فكریة  إسھاما

جوانب رودي فدراستھ كانت متكاملة لكل الغا جاء، وھذا ما انبرى بھ ر59وروحیة واجتماعیة مراجعة شاملة
ص بمثابة المؤرخ المتفح الحضاریة للمجتمعات سیاسیا وتاریخیا واجتماعیا واقتصادیا ومعرفیا، وكان

  المنظر والناقد برؤیتھ المتفحصة.لمجریات واألحداث التاریخیة، وكذا الفیلسوف على اوالمطلع 
  مشروع األمل وتحدیات التأسیس. -ثالثا

   الحضاراتلحوار "مشروع األمل" ماھیة  -1
ارودي محاطة بظروف وسیاقات سیاسیة جاء غكانت أطروحة حوار الحضارات التي جاء بھا ر

 عدیدعد بمت بتوتر عالمي، وتسابق شجع نحو التسلح، كما كانت ستّ وتاریخیة، إبان الحرب الباردة التي ا
شریة ومشاكل في دمار كبیر للب األزمات التي خلفتھا الحربین العالمیتین األولى والثانیة اللتان كانتا السبب

الجوع والفقر والجھل وتردي األوضاع البیئیة، مما جعل اإلنسانیة تفكر في سبیل للخالص وتحقیق األمن 
  واالستقرار، وسبیل للتعایش وقبول اآلخر. 

لفھم العالقة بین صاغ فیھا نظریة  لذيالقائم على حوار الحضارات وا -ارودي غولقد كان مشروع 
م، مما جعل مشروع 1993صاغھا سنة "صراع الحضارات" لھنتنغتون التي سابقا لمقولة  -الشرق والغرب

المفكرین  بینارودي یفرض نفسھ في الساحة الفكریة والفلسفیة، لینتشر مصطلح "حوار الحضارات" غ
لحضارات وبین مشكك في صحة ھذه والعلماء خصوصا في نھایة القرن العشرین بین داع إلى الحوار بین ا

  المقولة ومؤصل لنقیضھا.   
ارودي مشروعھ، رغم كل التحدیات والمعوقات التي وقفت أمام غا تتبعنا األسس التي أقام علیھا وكم

والتاریخي، فقد أقام مشروعھ على النقد المصطلح أوال ناھیك عن النزول بالمشروع إلى المیدان التطبیقي 
الغربیة، ودحض الشبھات الموجھة لإلسالم من قبل الغرب ومن قبل األنظمة السیاسیة البناء للحضارة 
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، وتوجیھ انتقاد الذع للحداثة والعلمنة والمادیة التي غزت العالم بقیم الغرب، وقام والفكریة واألیدیولوجیة
والجدلیات  المناظراتأساس صلب في معظم  اتدینامیكیًّا ساعد على وضع مادة ذبتفكیك تلك األفكار تفكیًكا 
  القائمة في صراع األفكار.

 ارودي یبالغ في سرده حول الحضارة الغربیة، لیؤسس لمستقبل جدید یشترط العثور علىغفكان 
األمل" وھو محاولة الثقافات غیر الغربیة، وھو ما أطلق علیھ "مشروع واألبعاد اإلنسانیة في الحضارات 

ین المشتركة ب اإلنسانیةالالغربي، والتعلم منھ ومعرفة القواسم  واإلنسانارودي الكتشاف الحضارات غ
غربیین "... إّن غیر ال إفریقیا وأمریكا الالتینیة وھذا ما عبّر علیھ بقولھ:وتطلعات كل الحضارات  في آسیا 

م تربیتنا ابإمكانھم أن یساعدونا على األساس بحدود رؤیتنا الكونیة، إنني أتمنى أن تأتي من إفریقیا وآسیا إلتم
   .فنحن متخلفون في عّدة نقاط حیاتیة أساسیة"

ارودي ال یمكننا أن نقیم حوارا حقیقیا بین الحضارات من شأنھ أن یتیح إخصابا متبادال بین غفبحسب 
الثقافات إذا لم نبدأ بتحلیل اآللیات التاریخیة التي منعت أو زیفت ھذا الحوار إلى الیوم، وأرفقت معاییر 

، بین الشرق والغرب، أو باألحرى بین الحضارة الغربیة وباقي 60ال سیّما شروط عدم التوازنالمقارنة و
الحضارات، وھي أكبر العقبات والتحدیات أمام حوار الحضارات، فالحضارة الغربیة التي تتمیّز بنزعتھا 

من  ق، ذلك أنھا تنزعالفردیة المتوحشة، وھي مصدر كل االستبداد والمجاعة والبطالة والیأس والحیاة بال أف
ھ الھدف الذي یجب أن نرقى إلیذلك أّن البشر قیمھم اإلنسانیة، وشیوع الفوضى أمام تالعب وسائل اإلعالم، 

االنتقال من ھذه الفردیة إلى الجماعیة الحقیقیة أي العالمیة التي یصبح فیھا الفرد یشعر بمسؤولیتھ عن مستقبل 
  .    61اآلخرین
فیما أسماه بمشروع األمل: "مازالت ھناك فسحة سانحة للحیاة، ولكن األمر یقتضي  اروديغیقول ف

ا) مع انحرافات یعني خضوعنا ال یتحدون لنا إال عن تكیفنا (سادة الفوضى العابرة التي نحیاھ انقالبا كبیرا، إنّ 
 أو حتى مجرد یةاإلنسانعالم بال بشر، وبشر بال مشروعات وبال غایات إنسانیة، في حین أّن النھضة 

استمرارھا في الحیاة ال یقتضي تكیفا في ھذا المصیر الممیت، بل یقتضي قطیعة جذریة معھ، في مواجھة 
   .62الواقعیة القاتلة والقدریة لن نفلت إال بكفاح األمل"

ارودي في كتاباتھ ال یرى مخرجا منھا إال غخصھا وأمام األزمات التي تحیط بالعالم والتي ش
تخلف، بقولھ : ال –في حوار حقیقي مع الثقافات غیر الغربیة، بشكل ندي بعیدا عن جدلیة التفوق باالنخراط 

"إّن حوار الحضارات حقیقي لیس بجائز إال إذا اعتبرت اإلنسان اآلخر، والثقافة األخرى جزءا من ذاتي، 
ارئ الغربي بقولھ: ارودي" الخطاب إلى القجاء غ، وھنا یوجھ "ر63یعمر كیاني، ویكشف لي عما یعوزني"

"من الواجب أن نتعلم من الحضارات األخرى بصورة أساسیة، المعنى الحقیقي لعالقة المشاركة اإلنسانیة 
التي تجد كل فاعلیة ذاتھا وھي تنھض بعبء من أعباء المجتمع المسؤول ... إّن الحضارات الالغربیة تعلمنا 

ل كع إلى أنھا تجعلنا نكتشف اآلخر وضلھا األعظم یرجبادئ ذي بدء، أّن الفرد لیس مركز كل شيء، وأّن ف
  .64اآلخر دون فكرة مبیتة تضمر التنافس والسیطرة"

ارودي حوار الحضارات حلما طوباویا بل ضرورة حضاریة لتصحیح مسار تاریخ غكما ال یعتبر 
إلیھ آالف  البشریة: "إّن األمر لیس اصطناع طوباویة ال أساس لھا من الواقع، بل أمر وعي ما تصبو

المجتمعات المتشاركة والطوائف على اختالف أنماطھا المتنوعة وھي تسعى كل منھا لمصلحتھا، إلى أن 
"ھذا  65تغیّر الحیاة، إّن األمر ھو أن نعرف القاسم المشترك بین تطلعاتھا وأن نفتح آفاق إمكانیات جدیدة"

ضمن أي امتیازات دینیة وال سیاسیة، ألن المجتمع العالمي الذي یھدف لخلق عالم ذي وجھ إنساني ال یت
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دة سمفونیة لإلنسانیة التي یساھم فیھا كل شعب وكل ح، ولكن وإمبریالیةخلق وحدة لیست ھدفھ ھو أن ی
كما أّن بعث الوحدة اإلنسانیة ال یمكن أن یتم  66مجتمع بثرواتھ الخاصة، ثروات أرضھ وثقافتھ وإیمانھ"

بواسطة العنف والسالح اللذین كانا یفصمان عراھا، ولكنھ یتم بواسطة تحالف كل القوى اإلنسانیة حقا: من 
  االقتصاد إلى الثقافة إلى اإلیمان. 

رھا حیاة عتباارودي عن رفضھ القاطع لرؤیة العالم بال إنسان، والحیاة بال مشروع إنساني باغویعبر 
لالتحاد من أجل بناء عالم واحد، غني بنوع واختالف مكوناتھ الثقافیة والتاریخیة والقیمیة  ى، فیدعوبال معن

واإلنسانیة، ومطمئن على مستقبلھ ومستقبل أجیالھ المتعاقبة، بواسطة التقاء الشعوب والثقافات في إیمان 
ن بعیدا ع اإلنسانیةفي خدمة  وإمكانیاتھخبراتھ مشترك، وتمكین كل فرد بحسب موقعھ من المساھمة ب

، فكانت رؤیة غارودي رؤیة بعیدة المدى والتطلعات، 67التفریق والعنصریة بسبب اللون أو العرق أو النسب
ال تنظر بنظرة قاصرة للحاضر فقط، بل محاولة بناء الحاضر لضمان مستقبل آمن للبشریة، وال یتحقق ھذا 

من ھذه المعادلة اإلنسانیة بل أن یحظى كل طرف وبحسب موقعھ في البناء  المستقبلي  بإلغاء اآلخر واستبعاده
   اإلنساني المشترك.  

  المتبادل بین الثقافات والحضارات.  واإلخصابالتفاعل  -2
مثل  من الحضارات األخرىوالغرب عموما ارودي إلى ضرورة أن یتعلم االنسان الغربي غأشار 

 لسكان أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة االستفادة من بعض الجوانب اإلیجابیةالحكمة الشرقیة، وبالمقابل یمكن 
من علم الغرب وتقنیاتھ، وھذا ما یطلق مبادرة الحوار بین الحضارات، ولكن بحوار یكون فیھ كل طرف 

على الصعید الثقافي في بناء "نظام  سھاماإل، ویكون مطلبھ 68مقتنعا بأّن ثّمة شیئا یتعلمھ من الطرف اآلخر
  .69عالمي جدید"

ارودي فھما للثقافات األخرى، والتي تستلزم تحوال كبیرا في العقلیة الغربیة غوھذا ما یتطلب بحسب 
وجھدا في التواضع الفكري والقبول، ورفض التشویھات المتبادلة والتنازالت والمصالحات، ذلك أّن 

غربیین على وعي حدود رؤیة العالم، كما علیھم أن یتخلوا عن مسلك  الفاتحین، وھو الالغربیین قد یعینون ال
ھذا ، وھو حوار قد یساعد في تحقیق فرضیات العمل وییّسر حدوث 70ما مارسھ الغرب طوال ھذه القرون

ة، بحكم التاریخیتاب التاریخ قد شوھوا الكثیر من المفاھیم ارودي إلى أّن كُ غالوعي بوحدة اإلنسان، فیشیر 
ھا كانت ضرورة تاریخیة، أي أنھا كانت تنتج أنھم ھم الجھة األقوى والمنتصرة، مبررین سیطرتھم بأنّ 

نتیجة التفوق العسكري والتقني، وھذا األخیر ال ینطوي على  وكذابالضرورة عن تفوق ثقافتھم وحضارتھم، 
، فقد كانت 71ا أوربا تحطیما للقیم الثقافیة العلیامشروع إنساني، وبذلك فقد كانت تلك الغزوات التي قامت بھ

لك أّن ذ ، ولذلك یعتبرااستدمارا ال استعمارا وتعمیرا، وھذه المخلفات التاریخیة ھو ما یجب التخلص منھ
"التاریخ الشامل ال یمكن أن یكون إال تاریخ اإلمكانات البشریة، والبحث عن األبعاد التي فقدھا اإلنسان 

ریخ المفقودة وإعادة غزوھا، ولیس في وسعنا أن ننتزع جبریة المستقبل إال إذا انتزعنا خالل فرص التا
ارودي حوار الحضارات الحقیقي ما یزال في طور بدء المغامرة اإلنسانیة: إنھ غ، فیعتبر 72جبریة التاریخ"

    .73قبلنا المشترك"أكثر األمور إلحافا من أجل إقامة عالقات جدیدة مع العالم، ومع سائر البشر، ومع مست
مھما كان بسیطا یعتبره عظیما من و ارودي إنسانیة شاملة ال یلغي فیھا أي أثر إنساني ،غكانت نظرة 

تي یقول عنھا الالفنیة أو حتى العقائد الدینیة، أبسط أداة حتى القانون الخلقي، والتصمیم العمراني والتحف 
ومشروع عالمي واستباق لمستقبل، وھنا یوجھ القارئ إلى أنھا لیست مجرد انعكاس للواقع بل تّعد أنموذج 

رات وآثاره اإلنسانیة، وھنا یبنى حوار الحضا اإلنسانيالمشروع  خ قراءة إنسانیة، تفك فیھا ألغازقراءة التاری
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الحقیقي الذي ال یقوم إال على اعتبار اإلنسان اآلخر، والثقافة األخرى جزءا من الذات والكیان وكاشفة لعوز 
  . 74لفرد وحاجتھا

المختلفة لإلنسانیة ومشروع حوار الحضارات یستلزم  -اروديغكما سماھا  –ولتحقیق ھذه الثورة 
  : ما یلي بحسبھ

 التي تعادل أھمیة الثقافة الغربیة. ةوضرور ةأھمیمن لھا  ، لماالحضارات الالغربیةأن تدرس  -
 أھمیة تعلیم العلوم والتقنیات. أن یشغل مبحث الجمال منزلة تعادل بأھمیتھا على األقل -
التاریخ  أھمیةنفس والتفكیر في الغایات واألھداف  -فن تخیل المستقبل -أن تعادل أھمیة النظرة األمامیة  -

 على األقل. 
ارودي ھذه األسس الثالثة ضروریة أن یضطلع بھا حوار حقیقي بین الحضارات، داخل غواعتبر 

یبقى التعلیم مقتصرا على فئة األطفال فحسب بل یكون تربیة مستمرة، وأن أال  كما یجب المنظومة التربویة،
 ارودي أنھا یمكن أن تحقق نتائج مھمة تتمثل في:   غ ، والتي یرى فیھا75یصل إلى الجماھیر كذلك

وھو الوقوف بعیدا من الثقافة الغربیة ومنظومة التنمیة والمشروع النسبیة على المفاھیم الغربیة:  إسباغ -
 حضاري.ال

غربیة تعلمنا أّن الفرد لیس الالحضارات الف :م عن تركزھا حول "أنانا الصغیرة"لعاللتحویل رؤیتنا  -
مركز كل شيء، وأّن فضلھا األعظم یرجع إلى أنھا تجعلنا نكتشف اآلخر "وكل اآلخر" دون فكرة مبیتة 

 تضمر التنافس والسیطرة. 
 . 76الیوم فقدت اإلحساس اإلنساني والغائیة اإلنسانیةأّن العلوم ذلك تجدید غایات األعمال:  -

تغییر جذري في النموذج الغربي في عالقتھ مع الطبیعة، واالستفادة من  إحداثارودي إلى غویدعوا 
كالصین وإفریقیا والھند واإلسالم، وإقامة توازن في النزعة التقنیة المادیة التي تحكم  الحكمة الالغربیة

الغرب، باالستفادة من التجارب الحیة الصوفیة والشعریة، في اتصالنا مع الطبیعة لكي ال تملكنا الطبیعة بل 
وإحداث تغییر جذري  ،نحن من نملكھا، وھذا ما سیمكننا منھ مشروع حوار الحضارات في مجال االقتصاد

لنوع التنمیة التي یسلكھا الغرب، وھذا باكتشاف غایات التنمیة، والوصول إلى تعریف آخر لمعنى التطور 
  والنماء. 

وار الحضارات الحقیقي یساھم في مكافحة األنا الغربیة، ویدعو إلى معرفة األنا ح اروديغ عتبركما ی
التي ال تتحقق إال بالعالقة مع اآلخر وعالقة بالكل، ویرید من المجتمع أن یعطى مفاھیم أخرى للتقدم الذي 

ا" نومشاریع تقنیة، بل یرى المستقبل في حیاة جدیدة بنسك "الالأ إنجازاتیتصور في مجموعة ال 
و"الالعمل" و "الالمعرفة"، إّن حوار الحضارات ھذا یساعدنا بذلك أن نتفتح في الصعید الثقافي، على آفاق 

  . 77ةال نھایة لھا في المنظور الذي توحي بھ في جمیع المجاالت أحدث تجدیدات الثقافة الغربی
مشروعا متكامال من خالل  اروديغن الثقافات والحضارات كان مشروع بھذه األسس التفاعلیة بی

أن یرسي قاعدة متینة للتعایش بین الشعوب، من خالل ، بكل نشاطاتھ العلمیة وكتاباتھ وأفكاره التي نشرھا
دعوتھ إلى تعاون ثقافي نزیھ بین مختلف شعوب العالم، أساسھ االحترام والتقدیر المتبادل، بعیدا عن الھیمنة 

الجشعة، مع المحافظة على الخصائص الثقافیة لكل شعب،  اإلمبریالیة االستعماریة االستغاللیة الرأسمالیة
في إثراء الحضارة اإلنسانیة كل من  اإلسھاموالتأكید على عبقریتھا ومواطن القوة فیھا، التي تمكنھا من 

موقعھ، فال یكون حكرا على الغرب وحضارتھ المادیة التي لو قورنت بحضارات الشرق، لوجدناھا تفوقھا 
المبنیة على االحترام  اإلنسانیةاوزھا في عدید المجاالت إن لم تكن جمیعھا، وبناء على ھذه النظرة وتتج
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والتفاھم المتبادل، وجب على كل البشر أن یحترموا الجنس البشري الواحد، فھم في النھایة من أب واحد وأم 
  واحدة، مھما تعددت األجناس واختلفت األلوان واأللسن.    

  :خاتمة
ارودي ومشروع حوار الحضارات مقاربة بین المنطلقات روجیھ غ" ختام ھذا البحث الموسوم بـفي 

 یمكننا أن نجمل ما توصلنا إلیھ من نتائج كما یلي:" واإلمكانیات
حوار الحضارات من المصطلحات الحدیثة نسبیا، یرمي إلى مظھر حضاري وفكري تتبادل فیھ األطراف  -

واألفكار للتوصل إلى تفاھم مشترك ونتائج خادمة للمجتمعات واألمم، تتجاوز بھ الصراع المتحاورة اآلراء 
 والصدام.

ارودي واحد من أبرز القامات العلمیة التي تدرجت انتماءاتھ الفكریة واألیدیولوجیة واإلیمانیة رجاء غ -
 منھجا ومبدئا، ولذلك نجد باإلسالم، واختیارهاإلیمان قة، وصل فیھا في آخر المطاف إلى بحثا عن الحقی

ھو ونظریة غارودي تجمع بین المبادئ الماركسیة االشتراكیة، وبین الروح المسیحیة، واإلیمان باإلسالم، 
ما مكنھ من تقدیم مشروعا متكامال لحوار الحضارات صاغ فیھ محددات المشروع وشروطھ ومنطلقاتھ 

 واجتماعیا واقتصادیا وحضاریا.  التي یبنى علیھا، وقد جاءت متكاملة فلسفیا ومعرفیا
ارودي في نظرتھ للحضارات أھمیة لإلنسان، وجوھره اإلنساني، دون اعتبار النتماءاتھ الحضاریة أولى غ -

أو العرقیة أو الدینیة، ال فرق فیھ بین أبیض وأسود، وقد منح لھذا اإلنسان كل حسب موقعھ مكانھ في 
 الحضارات دون إقصاء أو إلغاء. 

ارودي الفیلسوف والطبیب، فیلسوف الحضارات المنظر لحوارھا وتفاعلھا المثمر، والطبیب كان غ -
المشرح لموضع الداء المانع لتحقیق ھذا الحوار، فاتجھ للحضارة الغربیة بدراستھا تاریخیا وحاضرا 

عنصریة  امسؤولیتھا التاریخیة جراء نظرتھالحضارة الغربیة ومستقبال مبینا موضع الخلل فیھا، ومحمال 
وقد استحضر أدلة تاریخیة جّمة للتاریخ الدموي والبشع الذي  ،تقوم على استغالل اآلخرالتي واستعالئیة، 

 سارت علیھ الحضارة الغربیة في تعاملھا مع غیرھا من الحضارات. 
مل عارودي لتغییر جذري في أسس الثقافة الغربیة ومبادئھا، ینطلق من ثورة في مناھج التعلیم تدعا غ -

عة للتعرف على الحضارات الالغربیة كما سعلى إیقاظ الطاقة الخالقة للفرد، كما تكون فیھا مساحة وا
 االھتمام بالفن والجمال كاالھتمام بالعلوم والتقنیات. یكون فیھا الحضارة الغربیة، و

وب النمو إلھ الشع ارودي أھمیة كبرى للمجال االقتصادي ألنھ الھاجس األكبر للشعوب، واعتبركما أولى غ -
الخفي الذي تسعى إلیھ، وأعطى بدائل للحفاظ على مستقبل البشریة بعیدا عن البترول، كاعتماد الطاقات 

 المتجددة كمصدر للطاقة، واالبتعاد عن استغالل اإلنسان استغالال وحشیا. 
من اآلخر، وأن  ارودي مشروع حوار الحضارات على مبدأ التفاعل المتبادل، واستفادة كل طرفبنى غ -

یبذل كل طرف جھده في التعرف على اآلخر واالستفادة منھ واحترامھ في إطار إنساني موحد مھما تعددت 
 األجناس واختلفت األعراق. 

لبحث ا في نھایة ھذا العرض اإلشارة إلى بعض التوصیات البحثیة التي نراھا مھمة، فھذا كما یمكننا
اء في كانت كتاباتھ متنوعة وثریة سوھذا األخیر الذي ارودي، قا مختلفة في فكر الفیلسوف رجاء غیفتح آفا

بالدراسة والتمحیص وكان لھ رأیھ القضایا والمسائل  من عدیدلل تعرضھ مشروعھ لحوار الحضارات أو
ھا معیقات ر الحضارات، أھمافتح مجاال الستكمال محاور أخرى في مجال حوالخاص فیھا، كما یمكن  
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، وكذا ارتباطھ بمقولة صدام الحضارات والمدافعین عنھا، كلھا إشكالیات بحثیة الحوار وواقعھ وقضایاه
  ارودي.ناول حوار الحضارات في فكر رجاء غبموضوع بحثنا، وما ھذا البحث إال مجال محدد لت ةمرتبط
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   :الملخص
مشروع حسن حنفي النھضوي الذي أعطى رؤیة عملیة شاملة  وفكرة التجدید في تھدف ھذه الدراسة إلى البحث 

نبین أن ھذا التجدید ھو ثورة فكریة في مجملھا تھدف إلى التغییر  أنلكافة العلوم في  تراثنا القدیم باإلضافة إلى ذلك 
ومن جھة أخرى أن نبحث في أدوات  ،مستقبل)و حاضر ،(ماضي:وأخذ موقفا حضاریا بأبعاده الثالثة االجتماعي

لظواھري اونسلط الضوء على المنھج  ،البیئة الثقافیة االعتبارونأخذ بعین  ،التجدید من لغة كأداة أساسیة للتواصل 
 لذلك.التراث الغربي ومن الواقع  ،الشعوري الذي حاول حنفي  تطبیقھ على الجبھات الثالثة: موقفنا من التراث القدیم

رة التجدید فیما تجلت فكوفكرة التجدید ؟ من موقف حسن حنفي  وھ ما :یلي اإلشكالیة المركزیة لھذه الدراسة فیماتمثلت 
  ؟في مشروع حسن حنفي النھضوي

  .الواقع ثورة؛الالمنھج؛  التجدید؛ التراث؛ :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This study aims to investigate the idea of Renewal and the Hassan Hanafi 

Renaissance project،which gave a comprehensive practical vision of all sciences in our 
ancient heritage in addition to showing that this renewal is an intellectual revolution in 
its entirety aims at social change and taking a civilized position with its three dimensions 
(past, present and future), and on the other hand, we search in the tools of renewal from 
language as a basic tool for communication and take into account the cultural 
environment and highlight the phenomenological emotion approach that Hanafi tried to 
apply on the three fronts: ancient heritage, western heritage and from the reality. 
Therefore, the central problematic of this study is the following: What is Hassan Hanafi's 
position on the idea of renewal? And what was the idea of renewal in the Hassan Hanafi 
Renaissance project? 
Key words: Heritage; Renewal; Curriculum; revolution; Reality. 

  مقّدمة: 
 یھدف إلى إعادة بناء كل ما، مشروع كلي شامل "حسن حنفي" المفكرعند  " التجدید"إن مشروع 
 فحسب رأیھ قد نأخذ عنھم ولكن ال ،" القدماء رجال ونحن رجال "منطلقا من فكرة . ھو تراثي في بیئتنا

 ومن جھة أخرى یرى أن غیاب الموقف الحضاري على المستوى النظري بھم ھذا من جھة، االقتداءیمكن 
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ة وترتبط ھذه النظری .یؤدي بالضرورة إلى غیاب نظریة محكمة في تفسیر الواقع أو فھمھ فھما صحیحا
ة باللغ المشروع یقترح مناھج وبدائل یربطھا ب ھذاة أولیة ینطلق منھا التجدید، ولھذا نجد صاحنقطك

ربط ھذه باإلضافة أنھ قام ب، اللفظ والمعنى والشيء"تبعا ألبعاد الفكرة الثالثیة "، وبمعاني اللغة واألشیاء
ائج تطبیق ھذا وبیان نتفینومینولوجي ،للمنھج ال ستخدامھ، وبابیرغمنطق التبأي ، المناھج بالبیئة الثقافیة

غربي التراث القدیم والتراث ال :الثالثة التي حددت في مشروعھ "التراث والتجدید "وھي المسائلعلى  المنھج
 نا یستمدوبحث ،الثالثة التي حملت في طیاتھا فكرة التجدید في كل مشروعھ النھضوي نواحيوالواقع ھذه ال

رقي لیمكن ألي أمة التقدم أو ا أنھ ال كون الذي تم التقلیل من شأنھ،،عتبار لتراثنا الا ادةعإأھمیتھ من خالل 
ة األمة تكون نھضفال ، ا لھویتھاأساسی اماضیھا الذي یعتبر ركیزة ومرجع إذا ألغت في ھیاكلھا ومؤسساتھا،

عدم  یكون إال بالتخلص من الجھل الناتج من ال، والتقدمب التي لھا صلةلألفكار والمفاھیم  إال بالفھم الصحیح
                  في سبل التطور وبناء الحضارة. البحث

خدامھ ستاومدى " حسن حنفي"وھدفنا من ھذه الورقة البحثیة ھو التعرف تجلیات فكرة التجدید عند 
تتمثل منھ و. ھلبیان فكرت ستخدمھاباإلضافة إلى ذلك التنویھ إلى المنھج الذي ، لآللیات التجدیدیة كبدیل مقدم

كرة فیما تجلت فوفكرة التجدید؟ من موقف حسن حنفي  وھ ما :یلي لھذه الدراسة فیمااإلشكالیة المركزیة 
وسعیا لحل ھذه  .؟هعند ديدیجالمشروع التھي سمات مابعبارة أخرى  أو ؟النھضوي ھفي مشروع التجدید

  على المنھج التحلیلي. اعتمدنا ،ومحاولة اإلجابة عن مختلف التساؤالت المتفرعة عنھا اإلشكالیة،
 :مفھوم التجدید عند حسن حنفي .1

لجدید، ق ابفالقدیم یس إعادة تقسیم التراث طبقا لحاجات العصر،«"حسن حنفي" ھو:  عند التجدید
  . 1»واألصالة أساس المعاصرة، والوسیلة تؤدي إلى الغایة، التراث ھو الوسیلة والتجدید ھو الغایة

ن خالل لتراث ماالمحاوالت الجادة لتجدید ، والتجدید"في كتابھ "التراث " حسن حنفيالمفكر "وبین 
  قتین:یطر

 ثم قیاس مذھب أوروبي حدیث ومعاصر نتقاءاعن طریق " ویكون ذلك حسب قولھ: تجدید من الخارج:ال -أ
التراث علیھ، ورؤیة ھذا المذھب المنقول في تراثنا القدیم وقد تحقق من قبل ومن ثم نفتخر بأننا وصلنا إلى 
ما وصل إلیھ األوروبیین المعاصرین بعشرة قرون أو أكثر من قبل، فھناك أرسطیة لیبرالیة واشتراكیة 

وشخصا نیة إسالمیة ووضعیة أصولیة ودیكارتیة إصالحیة وكانطیة أخالقیة وماركسیة ومادیة غربیة 
  .2"نشأت بعد أن استطاع عدد من الباحثین الذھاب إلى الخارج في بعثات أولى تجاھاتا....الخ وھي 

وإبراز  ،وذلك عن طریق إبراز أھم الجوانب التقدمیة في تراثنا القدیمحیث یقول: " التجدید من الداخل: -ب
ي تنظیم في الملكیة العامة وف قتصادیةالا تجاھاتالافتبرز  ماعيجتاتلبیة لحاجات العصر من نقدم وتغیر 

ه طبقا وإعادة بناء،تعطي صورة عامة للتراث كلھ  وال ،الزكاة أو نظریاتھ القانونیة في التشریع بوجھ عام
إعطاء نظرة متكاملة " ،3"وتوسیعھا حتى روح العصر في حین أن المطلوب تطویرھا لحاجات العصر

  .4"ترید أنھا تقع في االنتقائیة وأخذ ما ترید و وترك ماالللتراث كما 
من  ع،قضیة التنظیر المباشرة للواق، ھي في الحقیقة" حسن حنفيالمفكر " وعلیھ قضیة التجدید عند

لثاني والخطأ ا، وكأن العصر یحتوي على حلولھ في ذاتھ ،خطأ بین شائعین األول الذي یتحدث عن العصر
 تجمع بین، منقولة أو عصریة الواقع من نظریة مسبقة سواء كانت موروثة أو اطستنبابھو الذي یبدأ 
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بل  ،منھ التعامل مع معطیات ثقافیة واإلصالح بینھما فالتراث والتجدید لیس المقصود الموروث والمنقول،
  .5المقصود منھ إدراك الواقع بنظریة علمیة

ة ومن جھ، ویمكن لنا أن نعي ھذا الواقع من جھة، عنده فكرة مرتبطة بالواقع المعاش فالتجدید ومنھ
ل . ویكون من الداخكلیةوة لماأخرى فالتجدید ھو تجدید التراث بكل جوانبھ أي تجدید التراث بصفة ش

صار التراث ولیس من أنصار نفكالھما یدافعان عن فكر العن واقع وكالھما من أ« :حیث یقول والخارج
وإن  ،ةفھي محاوالت فكری ،إنھا أیضا تتم عن طریق الجمع بین التراثیینأما محاوالت التجدید ف التفسیر،

  .6»كان الواقع ھو المقصود
دون أن  ،في وحدة متكاملة ةإلى الفھم الصحیح للتراث بصفة شامل "حسن حنفي"المفكر وعلیھ یدعونا      

ا ن طریق تجدید التراث وفقع ألنھ ھو بیت القصید من أجل إحداث تغییر وال یكون ذلك إال ،نغفل الواقع
  .نتقائیةالوانقع في األھواء  ال لمتطلبات عصرنا الخاصة حتى

  أدوات التجدید عند المفكر حسن حنفي -2
ھو الحدیث نفسھ  "،حسن حنفي"إن الحدیث عن التجدید اللغوي من منظور  التجدید اللغوي: 1.2

و وھكذا مثال كلفظة تراث أو تجدید أ ،دال بمدلولعالقة  أو "المفھوم واللفظ والشيء" عن ثالثیة تمثلت في
 ،غیرھا من المفاھیم، فنحن نعلم أن مجرد الحدیث عن مفھوم ما فنحن نتحدث على ذكر صفات ھذا المفھوم

أن یبین لنا في مشروعھ النھضوي آلیات أو  "حسن حنفي" مفكرالمن خالل ھذا حاول  .أو مجموع صفاتھ
دة ھو إن اكتشاف لغة جدی« حیث یقول: جدید اللغوي أو التجدید الخاص باللغة.أدوات للتجدید ومن بینھا الت

اكتشاف للعلم، وطالما تأسس العلم بتأسیس لغتھ أوال، بل إن تطور العلوم وانفراج أزمتھا یحدث باكتشاف 
ویمكن  تعبیر،للاللفظ أو المفھوم، ومن ثم یصبح التجدید عن طریق اللغة ھو بدایة العلم الجدید، واللغة وسیلة 

لفكرة صحیحة أن نعبر عنھا بلغة غیر محكمة ثم تضییع الفكرة كما یمكن لفكرة غیر صحیحة أن یعبر عنھا 
   .7»بلغة غیر محكمة فتثبت الفكرة وتنتشر ویعتنقھا الناس

لعلم  تشافكا ھوأي لغة  كتشافاأن رأى و، قام بتوثیق الصلة بین اللغة والعلم "حسن حنفي" فالمفكر
مجرد أن و، من جھة ومن جھة أخرى أن العلم في حد ذاتھ لغة عالقة العلم باللغة عالقة تكاملیة ھذاف ،یدجد

 ھو في حد ذاتھ إنشاء للغة أو، علم أصول الدین سواء كان علم أصول الفقھ وعلم الكالم أو التأسیس لعلم ما
  نشأة للغة جدیدة.

دیة واللغة الجدیدة حیث أنھ بَیََن قصور األولى وممیزات الثانیة ومن خالل ھذا المنطلق قارن بین اللغة التقلی  
  فیما یلي:

     قصور اللغة التقلیدیة: -2-2
 :فھو .ھیة تدور األلفاظ فیھا حول هللا ولو أنھ یأخذ دالالت متعددة حسب كل علمالأنھا لغة إ -أ

الموجود األول في الفلسفة وھو الحكیم" في علم أصول الدین، وھو الشارع" في علم أصول الفقھ وھو ""
 وباعتباره معنى مطلقا ،8»الواحد" في التصوف، فلفظ" هللا" یستعملھ الجمیع دون تحدید سابق لمعنى اللفظ"

  یراد التعبیر عنھ بلفظ محدود وذلك ألنھ:
صرخة وجودیة أكثر منھ معنى یمكن التعبیر عنھ بلفظ  أي أنھ، عن معنى معینلیس عن مطلب و عبری - 

ھو رد فعل على حالة نفسیة أو عن إحساس أكثر منھ تعبیر عن قصد أو  .عن العقل من اللغة أو بتصور
ثم نعظمھ تعویضا عن فَْقٍد یكون في الحس الشعبي ھو هللا، وال یوجد ، فكل ما نعتقده .إیصال لمعنى معین
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لة النفس صلة المعنى باللفظ كصوأن . في األلفاظ مشاحةمتكلم أو فیلسوف أو فقیھ أو صوفي نبھ على أنھ ال 
   .بالبدن

مثل: دین، ورسول، معجزة، النبوة، وھي لغة عاجزة عن إیصال مضمونا للعصر  ،دینیة خالصة -
  .9»الحاضر

كل ما ھو دیني ب رتبطتابل  ،أن اللغة التقلیدیة لم ترتبط بالعلم بوجھ التجدید "حسن حنفي"یوضح 
  .وھو القالب لكل األدیان "المعجزة"أي ، الجانب اإللھي الخارق للعادةوھذا ما سماه حنفي المنعرج أو ، إلھي

اریخیة واللغة في تراثنا القدیم لغة تاریخیة تعبر عن وقائع ت« :حیث یقول اللغة في تراثنا القدیم لغة تاریخیة -
ھا أكثر تعبیرھا عن الفكر وأشخاص أو حوادث أو مناطق جغرافیة، ولیست مفاھیم علمیة لھا داللت

  .10»المستقلة
ھ في واللغة في تراثنا القدیم لغة تقنیة، تضم الوجود وتضع«  :حیث یقول اللغة في تراثنا القدیم لغة تقنیة -

قوالب، فھناك قانونیة المصطلحات في أصول الفقھ، والتقسیمات العقلیة أصول الدین والفلسفة على السواء، 
الواجب أن"، وكأن الحیاة یمكن أن یفوض علیھا قانون من من "یجب على" أو " تبدأ بعبارات مثلوكلما 

الخارج، وكأن اإلنسان ما ھو إال مستقبل لتشریعات مفروضة علیھ من كل علم، باستثناء أصحاب الطبائع 
 ھي لغةو اللغة التقلیدیة زاخرة باأللفاظ ألنھا لغة الوحي،ف ،11»الذین أرادوا فھم كل شيء على أنھ طبیعة

نظر ذلك وجب إعادة الل .تؤدي المعنى الصحیح لھا امھا أللفاظ معینة في الحس الشعبي الأصلیة، واستخد
  في استخدامنا للمفاھیم.

لدیھا ممیزات  " "حسن حنفي"إن اللغة الجدیدة التي نادي بھا ممیزات اللغة الجدیدة:  -2-3
  یلي: تتمثل فیماوخصائص تتمیز بھا 

اللغة الجدیدة عامة، بل وأكثر درجات اللغة عموما حتى یمكن بھا أن تكون « ، حیث یقول:ةعام ھاأن -أ
  .12»مخاطبة كافة األذھان

أن تكون اللغة الجدیدة مفتوحة نقیل التغییر والتبدیل في مفاھیمھا أو في « حیث یقول: ،مفتوحةھا أن -ب
مدة محددة، بل تقیل معانیھا أو حتى في وجودھا، وإما بإبقائھ أو إلغائھ كلیة، اللغة المفتوحة لیست جا

  .13»إضافات وتغییرات كل خبرة إنسانیة فردیة أو مشتركة، فیمكن النقاش مثال في العام والخاص
أن تكون اللغة عقلیة حتى یمكن التعامل بھا في إیصال المعنى، وأیة لغة قطعیة «حیث یقول:  عقلیة ھاأن -ج

لغة توقیفیة خالصة، إما أن تقبل أو ترفض، لن تعبر عن شيء ألنھا مغلفة على نفسھا، واللغة القطعیة 
ولكن ال یمكن تغییرھا أو إعطاؤھا معاني جدیدة، اللغة العقلیة ھي التي یفھمھا كل الناس بال شرح أو تعلیق 
أو سؤال أو استفسار بل یفھمھا العقل بطبیعتھ، ویتعامل معھا كأنھا منھ، فالعمل، والحریة، والشورى، 

ألفاظ عقلیة في علم التوحید، ال یمكن للعقل أن یرفضھا. أما ألفاظ هللا، الجنة، النار،  والطبیعة، والعقل، كلھا
واآلخرة، والحساب، والعقاب، والصراط، والمیزان، فھي ألفاظ قطعیة صرفة ال یمكن للعقل أن یعامل 

  .14»یاتمعھا دون فھم أو تفسیر أو تأویل؛ لذلك سماھا تراثنا القدیم السمعیات وأخرجھا من العقل
 أن تكون اللغة لھا ما یقابلھا في الحس«، حیث یقول: ما یقابلھا في الحس والمشاھدة والتجربةیكون لھا أن  -د

والمشاھدة والتجربة حتى یمكن ضبط معانیھا والرجوع إلى واقع واحد یكون محكما للمعاني ومراجعا إذا 
تضاربت وتعارضت فألفاظ الجن والمالئكة والشیاطین بل والخلق والبعث والقیامة كلھا ألفاظ تتجاوز 

ألنَّھا ال تشیر إلى واقع، وال یقیلھا كل النَّاس، وال تؤدي دور الحس والمشاھدة، وال یمكن استعمالھا 
  .15»اإلیصال
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یمكن  الفلیس لھ عالقة بالواقع المعاش المیتافیزیقا إلى أن الحدیث في  "حسن حنفي" مفكرال ویشیر
 ،یمكن لجمیع الناس تقبلھا فمثال المالئكة والجن ال ،مشاھدتھ وربطھ بالحس والتجربة ألنھا تتجاوزه

  تؤدي دور إیصال ھذه المفاھیم. ألنھا ال واستقبالھا
تعبر عن مقولة إنسانیة كالعمل والظن، والیقین،  أن تكون اللغة إنسانیة ال«حیث یقول:  ،إنسانیة ھاأن -ھـ

والقصد، والعقل، والزمان، فھي كلھا تشیر إلى جوانب من السلوك اإلنساني لواقع في الحیاة الیومیة، 
عبر ت تعبیر وإیصال للمعنى ولیست للقضاء علیھ، ومحو الشيء المشار إلیھ، أما اللغة التي الواللغة ھي 

 ."هللا" و"الشیطان"، فھي لغة اصطالحیة عقائدیة تشیر إلى مقوالت غیر إنسانیة عن مقوالت إنسانیة مثل
 مرحلة التمركز حولإلى  وبالتالي یمكن نقل عصرنا من "مرحلة التمركز حول هللا وھي المرحلة القدیمة

  .16»المرحلة الحالیة وھي" اإلنسان
یجب أن تكون اللغة إنسانیة أي تعبر عن ماھیة اإلنسان وال تعبر عن  "حسن حنفي" مفكرالفي نظر ف

مقوالت اإلنسان فمعاني "هللا" وغیرھا من األلفاظ ھي اصطالحات عقائدیة تشیر إلى مقوالت غیر إنسانیة 
فإننا بذلك أعطیناھا مدلوالت إنسانیة، فاإلنسان في التراث القدیم كان مستورا ومغطى فإذا أخضعناھا للتأویل 

وبھذا فمھمة  وإبداعاتھفھي ھذا العصر وجب اكتشاف ألن العصر الحالي أو الحاضر ھو عصر اإلنسان 
  التراث والتجدید تكمن في إعادة البناء.

ولیست مستعربة أو معربة عن طریق النقل الصوتي  أن تكون اللغة عربیة«  حیث یقول: ،أن تكون عربیة -و
للغات واأللفاظ األجنبیة بدعوى قصور اللغة العربیة عن اإلمداد بمفاھیم حدیثة تعبر عن مضمون العصر 
واكتشافاتھ وقد وقع إخواننا الشوام والمغاربة في ھذه األلفاظ المستھجنة بدعوى التحدیث والخطورة ھي 

  .17»لیس من الداخلجعل الحدیث من الخارج و
إخضاع  التجدید اللغوي إلى ثالثیة األبعاد "اللفظ والمعنى  " أنھ یجبحسن حنفي" مفكرال یرى
ویمكن إخضاع التجدید اللغوي إلى منطق محكم یقوم على التعبیر المطابق المعنى «  :حیث یقولوالشيء"، 

ال  جانب التعبیر وجانب اإلیصال وھماوالذي یقوم بوظیفتھ في اإلیصال، فالمنطق اللغوي یشمل جانبین: 
ینفصالن بل یشیران معا إلى حیاة اللفظ ودورانھ بین المتحدث والسامع، ویمكن وصف ھذا المنطق بتجدید 
اللغة بطرق ثالثة إما باالنتقال من اللفظ التقلیدي إلى معناه، وإما باالنتقال إلى معنى اللفظ التقلیدي إلى لفظ 

  .18»من الشيء نفسھ الذي یشیر إلیھ اللفظ التقلیدي إلى لفظ جدید جدید، وإما باالنتقال
   )ةھج الفینومینولوجیاالمنالذي طورتھ الشعوري (التحلیل  منھج -3

 وھي ما ،یبین آلیة ثانیة من آلیات التجدید "حنفي"حسن  مفكرالإلي جانب منطق التجدید اللغوي نجد 
 ،ھ التحدیدعبر عن حدیثھ الوعي بوجكمفھوم مستقل یالشعور أي  ،عنھ بالمشتاق مستویات حدیثة للتحلیل عبر

ویمكن تجدید الموروث القدیم عن طریق كشف مستویات عامة مشتركة بین العلوم الموروثة « :حیث یقول
یمكن الكشف عنھا وھي في نفس الوقت إحدى مقتضیات العصر، فإذا كان منطق التجدید اللغوي قد أعطى 

التعبیر عن المعاني واألبنیة المثالیة الموروثة المغلقة باللغة التقلیدیة فإن المستویات  لنا قدرة ھائلة على
الحدیثة للتحلیل تعطینا میدانا خصبا تظھر فیھ خصوبة التراث، وأعني بمستوى التحلیل المتطور الذي ینظر 

  .19»منھ إلى التراث
 ورأى ،ي الوعي الذاتي في قراءة التراثالشعوري أ تحلیلعلى توظیف ال "حنفي"حسن  مفكرال كدیؤ     

ح المعاصرین للتراث یروووضح أن قراءة  ،أن مستویات الشعور تعطینا النظرة الصحیحة لقراءة التراث
  قد یوقعنا في عدم فھم التراث واحتوائھ بروح العصر ھذا.  ،األصالة المعاصرة
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بصراحة عدم جدوى دراسة الظواھر وفق المناھج یعلن رفضھ لمناھج وأسالیب المعرفة العلمیة، وھو یقر و
امحة إلى الصوفیة الط-المعرفة الحدسیة العلمیة األكادیمیة اإلحصائیة والتطبیقیة، وماذا یظل بعد ذلك غیر

  إیصال مباشر بالفكر ورؤیة مباشرة للواقع.
  نتائج تطبیق المنھج الشعوري على الجھات الثالث. -4
إلى ضرورة القراءات الذاتیة للتراث بمقوماتھ التي حددھا في ثالث مستویات، إن مفكرنا حسن حنفي یدعو  -

األول التراث القدیم والتاني موقفنا من التراث الغربي في إشارة لمشروعھ الكبیر حول االستغراب كرد 
وھو قراءة التراث الغربي بوسائل شرقیة عربیة بمعنى نظریة التفسیر ومحاولة فھم  االستشراقعلى 

بینیة الفكریة واإلیدیولوجیة التي تحكم واقعنا العربي اإلسالمي إلیجاد مخرج وحل لمشكلة التراث في ال
مواجھة الحداثة الغربیة وما خلفھ المستشرقون من تراث إسالمي كبیر على مستوى الدراسات والمناھج 

   .20والمعرفة بتاریخ المسلمین
  : 21بتقدیم مشروعھ بجھاتھ الثالث بالتفصیل كما یلي "حسن حنفي" مفكرالالمنطلق قام  من ھذا -
  
  

  
  

                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حسن "وجب علینا التطرق إلى طرق إعادة البناء مثل ما وضحھ  ،قبل التطرق إلى جھات مشروعھ
ھناك طرق أخرى خاصة یمكن بھا إعادة بناء كل ما ھو تراثي على حدة، وھذه العلوم ھي : ""حنفي

  موضوعات التجدید وإعادة بناءھا ھو التجدید، ویمكن إجمال الطرق في اآلتي:
وصف كیفیة خروج كل علم منھا من النص الدیني عن طریق الفھم بالحدس المباشر للنصوص أو اللغوي  -أ

أو الشعوري للنصوص المتشابھة طبقا لظروف العصر التي سمیتھا، وھو ما یمكن تسمیتھا "منطق 
   .التفسیر"

، وھي عملیات 22اء العلوموصف العملیات العقلیة التي حددت طبیعة الظواھر الفكریة والتي ھي وراء بن -ب
عقلیة واحدة تنشأ في كل حضارة تبدأ من معطى مركزي ھو الوحي وبمعرفتھا یمكن إعادتھا من جدید 

  .ابتداء من العصر الحاضر، وھذا ما یمكن تسمیتھ "بمنطق الظواھر"
  ."منطق القیم" یجابیة والسلبیة في كل علم وھو إما یمكن تسمیتھإلاتحدید الظواھر  -ج

  من الواقـع موقفنا
  .المنھاج -1
  .العھد الجدید -2
  .العھد القدیم -3
  
  
  
  

  راث القدیمتموقفنا من ال

  .من العقیدة إلى الثورة -1
  .من النقل إلى اإلبداع -2
  .من الفناء إلى البقاء -3
  .النص إلى الواقعمن  -4
  .من النقل إلى العقل -5
  .العقل و الطبیعة -6
  .اإلنسان والتاریخ -7

  راث الغربيتموقفنا من ال
  .الوعي األوروبي مصادر -1
  .بدایة الوعي األوروبي -2
  .نھایة الوعي األوروبي -3
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قل كل البناء النظري السابق بعد نقده وتمحیصھ على أساس نظري جدید إلعطائھ أبعادا جدیدة سواء من ن -د
حیث اللغة التي یعبر بھا، ومن حیث الكشف عن مستویات جدیدة للتحلیل أو من حیث المادة التي یحددھا 

  .23الواقع الجدید وھذا ما یمكن تسمیتھ "بمنطق التجدید"
ما یمكن التواصل إلیھ من خالل التطرق إلى موضوعات التي یقوم التجدید بدراستھا ھو أنھ یعتمد 
على المنھج الظواھري الذي یقوم بوصف الظاھرة من خالل كیفیة خروج كل علم منھا وذلك عن طریق 

ل بیئة أ في كالحدس المباشر، ثم القیام بوصف العملیات العقلیة من إدراك وشعور وغیرھا وھي بذلك تنش
حضاریة بدأت أو انطلقت من الوحي وبعد ذلك یمكننا تحدید ما ھو إیجابي وما ھو سلبي في الظاھرة 
المدروسة أي تقوم بتقییم الظاھرة، ثم الكشف عن مستویات التحلیل أي نبحث عن التمظھرات الشعوریة في 

جدید والخالصة تقوم بتفسیر ووصف كل بناء نظري سابق من أجل تقدیم بعداً لھا شامال وھنا یظھر الت
الظاھرة ثم تقییمھا وبعد ذلك نستطیع أن نجدد داخل ھذه الظاھرة المدروسة سابقا نظریا، وھذا یكون إال عن 

     ."التجدید"طریق تطبیق المنھج الشعوري على الجھات الثالثة لمشروع 
ى ذه الجبھة مثل ما ذكرنا سابقا إلبتقسیم ھ "حنفيالمفكر "حسن قام : موقفنا من التراث القدیم -1.4

وصوال  ،سبعة أجزاء، باإلضافة إلى بیانھ لكل جزء على حدا، وفي ھذا القسم یتم تحلیل التراث في شعورنا
وبوصولنا إلى ھذه المعاني، یمكننا إعادة بناء التراث  ،إلى المعاني الجوھریة لھ، أي المعاني المحادیثة لوعینا

د لغتھ ومادتھ، وفي ھذه الحالة، فإن التراث القدیم الذي كان یوجھ سلوك الجماھیر مرة أخرى على أساس تجدی
  .24نحو الثبات االجتماعي، جل ما نستفیده من ھذا القسم ھو التعرف على مناھج التفسیر التراثیة

التراث والتجدید" وھو ي مقدمتنا لھذا الجزء األول من "وتلك ھ«حیث قال: : من العقیدة إلى الثورة أوال/  
  .25»محاولة إلعادة بناء علم أصول الدین القدیم "من العقیدة إلى الثورة"

» ثورةمن العقیدة إلى ال«لذلك ارتبط من «من خالل بیانھ لھذا الجزء فیقول:  "حسن حنفي" مفكرالویبین    
یب حیاتھم الناس تصوراتھم وأسالبالعقائد اإلصالحیة فھي وحدھا التي تركز على دور العقائد في تفسیر حیاة 

  .26»من أجل تغییر األنظمة االجتماعیة والسیاسیة وإعادة نظام التوحید
موضحا عالقة العقائد اإلصالحیة بالدور الذي تلعبھ في تغییر سلوك الناس  "حسن حنفي"مفكر النجد 

وذلك كلھ من أجل إعادة بناء نظام التوحید والذي یقصد بھ" علم الكالم " وبعد ذلك یبین اسم كل من العقیدة 
  .27»فالعقیدة ھي التراث والثورة ھي التجدید« والثورة وما یمثالنھ في رأیھ:

إلى أن علم أصول الدین ھو الذي یقوم بقراءة الواقع المعیشي للمسلمین  "حنفي" كرمفالولذلك یتوصل 
علم "أصول الدین" إذن ھو العلم الذي یقرأ في العقیدة واقع المسلمین من احتالل وتخلف « وذلك في قولھ:

ا لحاجات قوقصر وفقر كما یرى فیھا مقومات التحرر وعناصر التقدم وشروط النھضة لو تم إعادة بنائھ طب
  .28»العصر بعد أن بناه القدماء تلبیة لحاجات عصرھم

قدم لنا رؤیة محتواھا أن علم أصول الدین تم بناءه عند  "حنفي"مفكر الوما یمكن استخالصھ أن 
كون من خالل البحث في أسسھ ولھذا ی، الذي وجد فیھ ولذلك یتم إعادة بناءه ،القدماء تلبیة لمقتضیات العصر

قرأ لنا واقع المسلمین في اللحظة الراھنة بما یواكب العصر الذي وجدنا فیھ "نحن" ألن كل واقع العلم الذي ی
  معشي متغیر من عصر إلى عصر.

رة بحیث تتحول العقیدة إلى ثو »علم أصول الدین«یھدف التأصیل الواقعي إذن إلى إعادة بناء «وبھذا 
من سباتھ، وتحویلھ إلى فاعلیة في األرض وحركة في  ھوإیقاظللدفاع عن البالد وإطالق للتوحید من عقالھ، 

  .29»التاریخ
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بإعادة بناء أمور كثیرة تخص علم أصول الدین والذي یكون عن طریق  "حنفي"حسن وبالتالي یقوم 
البحث في أصول العقائد وبعد أن نقوم بالبحث في األسس النظریة للعقائد تتحول إلى ثورة ھذه األخیرة 
ھدفھا التغییر وبھذا تدافع عن البالد من أجل بلوغ التقدم والنھضة في كل جوانب الحیاة ویكون ذلك عن 

  .هالعمل وھذا ھدف المعاصرین في نظرطریق 
المحاولة الثانیة إلعادة بناء علوم "أصول الدین" في «حیث قال:  :من النقل إلى اإلبداع)( -ثانیا

. وفي ھذا الصدد یبین 30»مشروع " التراث والتجدید" من أجل بناء العلوم اإلسالمیة طبقا لظروف العصر
نقده الذاتي للجزء األول وما حمل في طیاتھ من عیوب ظھرت في طریقة العرض ویبین تلك  "حنفي"

  .31»لم یحدث التوازن المطلوب بین التراث والتجدید«العیوب 
كان من الطبیعي أن تأتي من "النقل إلى اإلبداع" « الجزء الثاني في قولھ: "حنفي "مفكرال ویبرز

"علم أصول الدین" وكلھا  عد من "العقیدة إلى الثورة " محاولة إلعادة بناءمحاولة إلعادة بناء علوم الحكمة ب
  "التراث والتجدید" لعدة أسباب أھمھا: تم اإلعالن عن ذلك في مشروع

  علوم الحكمة تطویر طبیعي لعلم أصول الدین. -1
دین على أصول العلوم الحكمة أیضا تطویر لعلم أصول الدین من حیث منھج االستدالل فبینما یعتمد  -2

  .32علي الدلیل النقلي والدلیل العقلي فإن علوم الحكمة تعتمد في الغالب على الدلیل العقلي وحده
رات وقواعد اإلیمان إلى تصو علوم الحكمة تطویر طبیعي لعلم أصول الدین وتحویل العقائد إلى نظریات  3

قد وضع علم أصول الدین نظریة الذات " لأنطولوجیا إلى"الثیولوجیا" عامة للكون، وباختصار تحویل 
والصفات واألفعال، ثم طورتھا علوم الحكمة إلى نظریة واجب الوجود، انتقاال من علم األذھان إلى عالم 

  األعیان.
علم أصول الدین یتعامل أساسا مع الداخل مع الموروث في حین تتعامل علوم الحكمة أساسا مع 

  الخارج الوافد المنقول.
حنفي عالقة أصول الدین بعلوم الحكمة بأنھا تطویر لألول من خالل منھج االستدالل  وبعد أن بین

  نقدا موجھا ضد فریقین: الذي یتخذه كل من العلمین، یُظھر لنا
المستشرقون وأتباعھم من «حیث یقول:  المستشرقون وأتباعھم من العرب یمثلھ :األولالفریق  

لفلسفة الیونان وامتداد للتراث الیوناني داخل التراث اإلسالمي  العرب الذین یرون علوم الحكمة مجرد نقل
  حكما على ظاھرة اللغة وتأثر بالحضارة الغربیة التي ترى أن الیونان ھم األصل...

م فھم الذین یعتبرون فالسفة اإلسال« ، حیث یقول:الفقھاء القدماء والمحدثون یمثلھ :الثانيالفریق 
الحضارة اإلسالمیة یكثرونھم وال یرون لھم أي دور إال في تبعیة الیونان مجرد دوائر منعزلة على ھامش 

  .33»بل والتآمر على العقیدة
وما یمكن التوصل إلیھ أن مفكرنا حنفي یبین لنا أن كال التراثیین سواء الغربي الذي تمثلھ الحضارة 

أنھم ھو  باآلخر انتھینا إلى فكرةالیونانیة أو التراث اإلسالمي في نظره یعتبر نقال لیس إال وبتأثرنا نحن 
أصل كل حضارة وكأنھم ھو المعجزة أو أن العقل اإلنساني كان في حالة انتظار حتى بروز العقلیة الیونانیة 
ألنھا أھل لإلبداع واألصل وفي ھذا اإلطار یقوم حنفي بنقد المستشرقین في ھذا األمر من خالل نقد إعطاءه 

فقھاء والمحدثین الذین قاموا بتكفیر الفالسفة المسلمین ألنھم كانوا أھل إبداع، حجمھ المناسب لھ، أما نقده لل
من النقل إلى اإلبداع" على فرض مغایر أن الحكماء لم یكونوا «"حیث یقول : ویضیف موضحا موقفھ
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ى وحدة لتابعین للنقل وال نقلوا عنھم بل كانوا مبدعین، نقلو أوال من أجل التمثیل ثم أبدعوا ثانیا تأكید ع
  .34»الثقافة

ھ یمكن دراسة علم أصول الفق« حیث یقول: إعادة بناء علم أصول الفقھ)(من النص إلى الواقع:  ثالثا/
بعدة طرق تحددھا مادة العلم التي توجد في كتب علم األصول مما یحتم إتباع منھج تحلیل النصوص صحیحا 

الواقع یساعد في شرح تكوین النص ولیس في فھم أن ھناك واقعا خارجھا نشأت النصوص فیھ ولكن ھذا 
بمعنى یحاول مفكرنا حسن حنفي أن یبین كیفیة نشأة النص األصولي من خالل تكوینھ  .35»مكوناتھ الداخلیة

فاألصح دراسة تكوین النص من خالل وقائعھ التاریخیة وعالقاتھ «(النص)  دون االھتمام بتحلیل مضمونھ
ریخنا من خالل النص المعطي ولیس العكس ویوضح حنفي ذلك من خالل تتبع بالواقع وبھذا نعرف نحن تا

نشأة النص األصولي  المذھبي وتكوینھ، النص المالكي والنص الحنفي، والنص الشافعي والنص الحنبلي 
على التوالي ومیزة ھذه الطریقة أنھا تبین نشأة أصول كل مذھب وتطوره من السابق إلى الالحق والرابعة 

  .36»نیة تتبع نشأة النص األصولي وتطوره یصرف النظر في المذاھب الفقھیةوالثا
على الطریقة الثانیة والتي تقوم بدراسة النص األصولي وتكوینھ  "حنفي "مفكرالومن خالل ھذا یركز 

  دون األخذ بعین االعتبار النظر في تلك المذاھب.
التصوف وھو الذي یكشف لنا عن  بناء علوممحاولة إلعادة  وھو :"من الفناء إلى البقاء" رابعا/

التصوف كطریق یبدأ من الخارج إلى الداخل ثم من الداخل إلى «،حیث یقول: الطابع الوجداني الصوفي 
أعلى، من العالم إلى النفس، ثم من النفس إلى هللا، من أفعال الجوارح إلى أفعال القلوب ومن أفعال القلوب 

قصد الذي یرمي إلیھ مفكرنا حنفي أن اإلنسان في ھذه الحالة یمثل بعدا مستقال الم، و37»إلى األفعال اإللھیة
یتجلي في انتقالھ من مرحلة إلى مرحلة ویمثل التداخل الخلقي بالنفسي وھذا ما عبر عنھ في أفعال الجوارح 

  وأفعال القلوب وبھذا یمكننا التعرف على الشعور كنقطة بدایة لعلم التصوف.
أعاد «یرید بعد أن  "حنفي"مفكر الوفي ھذا الجزء نجد  لتقلیة من (النقل إلى العقل):العلوم ا ا/خامس

بناء العلوم النقلیة الخالصة وھي خمسة: القرآن، والحدیث، والتفسیر، والسیرة، والفقھ، تركھا القدماء دون 
ات سسھا بناء على معطیإعمال العقل فیھا ألنھا كانت في مرحلة التجمیع والروایة والتدوین، وضع القدماء أ

بمعنى ھذه العلوم جاءت مواكبة للعصر الذي وجد فیھ ھؤالء فلماذا  38»عصرھم، ولم یطورھا أحد بعدھم
ال یمكننا إعمال العقل في ھذه األخیرة؟ وإعادة بناءھا وفقا لما یواكب عصرنا نحن ألن جیل القدماء یختلف 

یما تركھ إعمال العقل ف "من النقل إلى العقل«"نا حنفي أن اختالفا كلیا عن جیل العصر ھذا لذلك اعتبر مفكر
القدماء للنقل ووحده وجعل ھذه العلوم الخمسة علوما وقفیة خالصة كما تحولت العلوم العقلیة النقلیة األربعة 
(التي تمت إعادة بنائھا من قبل إلى علوم عقلیة واقعیة خالصة أخذا بالتدریج في مھام األجیال حتى یتعود 

  .39»لناس على إعمال النظر فیھاا
معالم نظریة التفسیر بشكل واضح في الجزء الخامس من النقل إلى العقل وھي  یظھر مفكرنا حنفي

دعوة إلى إعمال النظر بالتدرج وذلك بأخذ بعین االعتبار مھمة كل جیل واختالفھ عن النظر من أجل إعادة 
  البناء ألن الواقع المعاش یفرض ذلك وھنا یركز حنفي على أولویة الواقع على الفكر ولیس العكس.

وفیھ یتم إعادة بناء العلوم الریاضیة من جبر وحساب وھندسة «حیث قال:  العقل والطبیعة: ا/ادسس
وفلك وموسیقي بحیث یتم اكتشاف موجھات الوحي الشعوریة التي أدت إلى االكتشافات النظریة في ھذه 

یمیاء وطبیعة لطبیعیة من كالعلوم وبالتالي یتم معرفة وظیفة التوحید في الشعور، كما یتم إعادة بناء العلوم ا
وطب وتشریع من أجل معرفة وظیفة الوحي الشعور نحو الطبیعة وتحلیل قوانینھا وھو ما سمى في دراساتنا 
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الحدیثة لتاریخ العلوم عند العرب وھي العلوم اإلسالمیة التي نشأت أیضا بتوجیھ الوحي نحو العقلي ونحو 
  .40»الطبیعي

وھي محاولة لوصف بناء الحضارة اإلسالمیة وتطورھا مع «قال: حیث  اإلنسان والتاریخ: ا/سابع
تأسیس وحدة العلوم في التراث القدیم ونقل الحضارة اإلسالمیة إلى طور جدید وتحویل صورتھا في التاریخ 

واإلنسان والتاریخ ھما البعدان المستتران في تراثنا  41في التاریخ من حضارة الكھف إلى حضارة السھم
اضحان في العصر الحاضر غایة "التراث والتجدید" ھو الكشف عن اإلنسان في التراث القدیم القدیم والو

وتثبتھ في وجدان العصر ووضعھ في التاریخ وسینظر إلى الحضارة كلھا في طورھا األول الذي نشأت 
ي فوتطورت فیھ ثم في طورھا الثاني الذي بدأت تعیش فیھ على ذاتھا في عصر الشروح والملخصات ثم 

دورھا الثالث منذ عصر االصطالح الدیني في القرن الماضي وإحیاء التراث في ھذا القرن وإقامة بعضھ 
  .  42»شاملة تتمثل في إرھاصات اإلصالح واإلحیاء

عبر ی ،خاصة مسألة التراث والتجدید الیطرح لنا مسائ "التجدید"ومن خالل ھذا نستنتج أن مشروع  
وبھذا تكشف رؤیتھ لنا موضوع التاریخ الحضارة العربیة  ،ر مستقبل)(ماضي حاضعن الموقف الحضاري 

اإلسالمیة الذي یتسم بالخصوصیة أنھ یتمیز بصفة الشمولیة والتكامل وحاول أن ینظر إلیھ داخل التاریخ 
اإلنساني العام وبذلك إذا أقدمنا إحیاء تراثنا والبحث فیھ توضح لنا الرؤیة بالكامل وتحاول أن نضع ھذا 

ي اكتشافاتھ في التراث القدیم نحاول بعد ذلك تشبیھ في الوجدان الشعوري االجتماعي الواقعي اإلنسان الذ
للعصر ونحاول وضعھ في التاریخ كفاعل لكي یعطي بصمتھ في ھذا العصر الذي وجد فیھ وإن فھنا بذلك 

  یة لموروثنا.یة السطحنستطیع أن نھضة شاملة واقیة لكل المبادئ التي نعاني منھا تخلفا نتیجة للجھل أو للرؤ
یعد الوافد الغربي ھو أحد الروافد األساسیة في وعیینا القومي : موقفنا من التراث الغربي -2.4

أن ھذه  وبالرغم من« :والثقافي وأصبح ھو الصورة المثالیة لكل  تطور وتقدم ویوضح حنفي ذلك في قولھ
مي في مقابل الجبھة األولى حوالي أربعة عشر الجھة الثانیة أقصر عمرا حوالي مائتي عام في وعینا القو

ا الحقیقي وھو ما نسمیة بظاھرة قرنا إال أنھا بدأت تأخذ حجما في وعینا القومي أكثر في حجمھ
  .43»التغریب""

أن ھذه الجبھة تكونت من عدة أجزاء وذلك من أجل إعادة وصف الوعي  "حنفي "حسن مفكرالویبین 
ى وبدایتھ ونھایتھ حیث حاول بیانھا في خمس أجزاء ثم قام بدمجھا في األوروبي من خالل مصادره األول

  ولقد تم اإلعالن من قبل عن ھذه األجزاء الخمسة على النحو اآلتي:«حیث قال:  ثالثة أجزاء فقط.
  .أباء الكنیسة والعصر المدرسي (من القرن األول حتى القرن الرابع عشر)-1   
   .ة (القرنان الخامس عشر والسادس عشر)اإلصالح الدیني وعصر النھض -2   
   .العقالنیة والتنویر ( القرنان السابع عشر والثامن عشر) -3   
  .الوضعیة والعلمیة ( القرن التاسع عشر) -4   
  .44الوجودیة والتحلیلیة ( القرنان العشرین) -5   

حاول أن یعطي  "حنفيحسن " مفكرالمن األجزاء الخمسة السالفة الذكر أن  ستخالصھایمكن ا م
لحظاتھ التاریخیة المتتالیة  للة للوعي األوروبي أو أن یبین مراحل تطور الفكر الغربي خالشامنظرة 

ونظرا لقصر العمر وطول المھمة رأیت إدماج ھذه األجزاء الخمسة في « في قولھ: ذلك "حنفي"ویوضح 
  ثالث نقاط وھي ثالثیة الوعي األوروبي على النحو اآلتي:
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وفیھ الكشف عن مصادره المعلنة مثل المصادر الیونانیة الرومانیة والمصدر  مصادر الوعي األوروبي: -1
الیھودي المسیحي، والخفیة مثل المصدر الشرقي القدیم والبیئة األوروبیة نفسھا وذلك في فترة التكوین من 

عة األولى لالتینیة في القرون السبالقرن األول حتى القرن الرابع عشر، ویضم عصر آباء الكنیسة الیونان وا
  .45في العصر المدرسي

وفیھ یتم الكشف عن بدایة تكون الوعي األوروبي في عصري اإلصالح الدیني  بدایة الوعي األوروبي: -2
قرن الكوجیتو والعقالنیة في ال وعصر النھضة في القرنیین الخامس والسادس عشر ثم وضع البدایة في

  السابع عشر وانفجاره في التنویر والثورة في القرن الثامن عشر.
وفیھ یتم الكشف عن التحول الرئیسي في مسار الوعي األوروبي من األنا أفكر نھایة الوعي األوروبي:  -3

عیة سھ، نقد المثالیة والوضإلى األنا موجود وبدایة نقد الوعي األوروبي لنفسھ ونقد ماضیھ وما وضعھ بنف
  .46في الظاھریات ثالث یضم "الفم المفتوح" ویغلقھواكتشاف  طریق 
بھ حتوانا من كل جوانإللبحث عن مصادر ھذا الوافد الذي سیطرة علینا و "حنفيالمفكر "وھنا یدعونا 

وھنا  وث الغربيفي مدة قصیرة حیث أنھا أثر فینا وفي مناحي حیاتنا لذلك وجب أن نتطلع على ھذا المور
تبدو للوھلة األولى دعوة لدراسة الموروث الغربي بكل جوانبھ مثل ما فعل أصحابھ أي المستشرقین 
بالحضارة اإلسالمیة وفي مقابل ذلك وجب على أبناء ھذه الحضارة دراسة اآلخر وھذا ما یسمى بعلم 

  االستغراب.
قوم في نفس الوقت مھمة ت ووھ، د الغربيأن یبین وینقذ ھذا الواف "حنفي "حسن مفكرال وفیھ یحاول

یكون إال عن طریق تحدید موقفنا (نحن)  وذلك ال ،بدراسة ھذا القسم من أجل إعادة بناء الحضارة اإلسالمیة
من ھذا الوافد الذي ھو جزء من التاریخ وال یمثل التاریخ ككل وھو واجب قومي ووطني یؤصل للموقف 

  .انطالقا من مصادره وبدایتھ ونھایتھالحضاري ویمكن دراسة والبحث فیھ 
عن موقف  یعبر ،إلى دراسة التراث الوافد في وحدة كلیة شاملة "حنفي "حسن مفكرالیدعونا و

  عن طریق كشف الشعور األوروبي الواحد. ویكون ذلك إال، حضاري شامل
الواقع  من ناموقف: حسن حنفي"" مفكرالثالث قسم من أقسام مشروع یعتبر : موقفنا من الواقع -3.4

 یھدف ھذا القسم إلى إعادة بناء الحضارتین« یصطلح علیھ بنظریة التفسیر، حیث یرى أن ھذا الموقف  ما أو
معا في القسمین السابقین والبدایة من جدید ابتداء من أصولھا األولى في الوحي أي في كتبھا المقدسة " 

  .47»الحضارة بالرجوع إلى مصدرھا في الوحيالتراث والتجدید" ھو في الحقیقة محاولة إلعادة بناء 
موقفنا  ،تجدید الموقفین أي ،ما یمكن استخالصھ أن ھذه النظریة أي نظریة التفسیر تقوم بإعادة بناء

عودة وذلك ال یكون إال بال (اإلسالمیة واألوروبیة)من التراث القدیم والتراث الغربي إعادة بناء الحضارتین 
إلى منبعھا األصلي الوحي وھذا یعني أن حنفي یسلك طریقین: كلتاھما بالنسبة إلیھ سواء إما بعید الحضارة 

ا طریق ھذین القسمین وھذإبتداءا من الوحي أي یدون القسمین السابقین، أو أنھ یصل إلى ھذه النتیجة عن 
 ،.  مضیفا ضبطھ لمفھوم التفسیر ودوره48بدون القسمین األولیین یقود إلى أن الوصول إلى المنھاج، ممكن

التفسیر إذن ھي النظریة التي یمكن بھا إعادة بناء العلوم والتي یمكن بھا تحویل طاقة الوحي « قول:حیث ی
إلى البشر وصبھا في الواقع وتحدید اتجاھنا الحضاري بالنسبة للثقافات المعاصرة، فإن ھذا القسم الثالث 

  .49»بر عن حقیقة الوحي ذاتھا دون نظر إلى تحققانھ في التاریخیع
توضیح صلة الوحي بالواقع في التراث اإلسالمي من أجل تحدید  حنفي"المفكر "حسن یحاول و

وجھتنا الحضاریة، أو أن ھدف نظریة التفسیر عنده ھي إعادة بناء كل ما یعبر عن التراث في حضارة 
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"الوحي" وقد قسم حنفي ھذا الجزء  ولذلك وجب العودة إلى منبعھا األولىمعینة خالل مسارھا التاریخي 
"المنھاج" الذي ھو النقطة النھائیة في الخطة  لذلك إن إلى ثالثة أجزاء لبیان موقفھ في "نظریة التفسیر"

إنما والحنفیة ھو في الواقع النقطة األولى فیھ ولم یكن عرض الخطة الحنفیة كلھا بھدف إلى الوصول إلیھا 
  .50الخطة ذاتھا وضعت على أساس تبعیتھا

  خاتمة:   
  مشروع حسن حنفي النھضوي" إلى النتائج اآلتیة:ونصل في األخیر من طرحنا إلشكالیة "التجدید 

رؤیة حنفي لمسألة التجدید واضحة تكون في األول وسیلة لفھم الواقع أما في الثاني الغایة المنشودة  -أوال
  المعیشي.یر ھذا الواقع لتغی
  ماركس وغیرھم.في بالنماذج الغربیة خاصة ھیغل وتأثر حسن حن -ثانیا
یدعو حنفي إلى أخذ موقف حضاري ثالثي األبعاد ماضي یمثل التراث العربي وحاضر یمثل التراث  -ثالثا

  الغربي ومستقبل یمثل الواقع.
تي األولى متمثال في اتجاھات ثالثة وال قام بقراءة ما قدمھ سابقوه حیث أخذ موقفا سلبیا یبدو للوھلة -رابعا

  رأى أنھا قرأت التراث قراءة سطحیة وبالتالي ال یمكن إحداث تغییر أو إعادة بناء كل ما ھو تراثي.
  ھذا العمل مسؤولیة كل جیل. واعتبرالدعوة إلى البحث في التراث بحثا من العمق  -خامسا
قدم نقدا للمستشرقین من خالل منطقاتھم المنھجیة التي تمثلت في النعرة العلمیة معبرا عنھا أنھا  -سابعا

  ولكن ال تعرف ماذا نقول. ،منھج)( أي لدیھا تعرف كیف تقول
رؤیاه العملیة في مشروعھ تمثلت في منطلق التجدید اللغوي، والذي بین فیھ قصور اللغة التقلیدیة  -ثامنا

ة الجدیدة والتي رأى أنھا لغة إنسانیة قابلة للتبدیل والتغبیر باإلضافة إلى توضحیھ للمفاھیم وممیزات اللغ
  والمعاني واألشیاء.

تقدیم الرؤیة الصحیحة لفھم بعض المفاھیم المتداولة والموجودة في الحس الشعبي ،وأكد أن التخلف  -تاسعا
  یورث التخلف.

أو تجدید العلوم اإلسالمیة من علم أصول الفقھ أو أصول الدین كان ھدف حنفي من إعادة البناء - -عاشرا
  إنما الغرض إقامة ثورة فكریة تغیر واقعنا من التخلف إلى التقدم.

وقد وضع تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة الخاص في إطار تاریخ اإلنسانیة العام وھذا یكشف عن البعد 
  مة كل جیل ومسؤولیتھ ھو خدمة عصره.وبین أن مھ اإلنساني في التاریخ كفاعل فیھ،

عودة الدائمة بل یكون بال یعني مقاطعة الموروث الثقافي اإلسالمي، ال فالتقدم والنھوض بالنسبة إلمتنا،
  بنظرة تحدد أسسھ وقواعده في كل عودة لھ. لھ،
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   :الملخص
تھدف ورقتنا البحثیة حول تربیة األسرة بین الصحة والمرض ضمن أطر ممارسة المواطنة االجتماعیة إلى 

مفھوم الصحة والمرض والوقایة، والعالج بالنسبة لألسرة من خالل ممارسة التنشئة االجتماعیة التي الكشف عن 
اإلنجابیة والغذائیة إضافة إلى صحة اللباس، ومظھریة ترتكز عن التربیة الصحیة، وآلیات ممارستھا ضمن العملیة 

التربیة الصحیة األسریة على مستوى المسكن والبیئة، والمجتمع تحاكي ممارسة المواطنة االجتماعیة عن طریق 
  اتباع المنھج الوصفي ضمن أطر تحلیلیة.

 التربیة؛ األسرة؛ الصحة؛ المرض؛ المواطنة. :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Our research paper on education the family between health and disease within the 
frameworks of the practice of social citizenship aims to uncover the concepts of health and 
disease, prevention and treatment for the family through the practice of socialization that is 
based on health education, and the mechanisms of its practice within the reproductive and 
nutritional process, in addition to the health of clothing and the appearance of education Family 
health at the level of housing, environment, and society simulates the practice of social 
citizenship by following the descriptive approach within analytical frameworks. 
Key words: Education; family; health; disease; citizenship. 

  مقّدمة: 
تعتبر األسرة اللبنة األساسیة للمجتمع باعتبارھا مصدر  أساسي في إمداد المجتمع بفواعل اجتماعیة 

لمدرسة بمثابة ا فھيفاعلة تسھم في تطویره، وتنمیتھ على مستوى مختلف األنظمة واألنساق االجتماعیة، 
یة فراد المجتمع القواعد األساساألولى ألنھا تمثل أحد مؤسسات التنشئة االجتماعیة التي یتعلم من خاللھا أ

سبة تمثل خلیة حمایة بالن ھانھیك عن أن ؛الضابطة للحیاة الیومیة من معاییر، وقیم متبناة من طرف الجماعة
مظھر الصحة والمرض، ھذا األخیر الذي من شأنھ أن یؤثر تألفرادھا، والمجتمع ككل خصوصا في ظل 

ي عنھا من أدوار  اجتماعیة، فضمن ھذا السیاق تحتكم األسرة من حیث الوجود والعدم، وما ینطو تھافي بنی
إلى عدة ممارسات تمكنھا من تفادي المرض سواء من حیث الوقایة أو العالج ضمن مداخل متعددة منوطة 

                                                        
   المؤلف المرسل. – 1
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بالصحة األسریة من حیث بوادر الوعي وآلیات الممارسة، وكل ھذا یندرج في خضم التربیة الصحیة 
  ، فمن خالل الطرح المقدم تم بلورة عدة تساؤالت مصاغة كاآلتي:طنةضمن مدخل الموا األسریة

  المفاھیمي لألسرة من حیث الصحة والمرض والوقایة والعالج؟ البناءتمثل یـ فیما 
  ؟ةوممارسة المواطنة االجتماعی ـ كیف تتم التربیة الصحیة األسریة ضمن أطر التنشئة االجتماعیة

  األسریة من حیث اإلنجاب والغذاء واللباس؟ـ ما فحوى التربیة الصحیة 
  التربیة الصحیة على مستوى كل من المسكن والبیئة والمجتمع؟مواطنة ـ فیما تتمثل 

  تھدف ورقتنا البحثیة في الكشف عن: حیث
  الصحة والمرض، والوقایة والعالج بالنسبة لألسرة. ومھمف .1
  صحیة من خالل مدخل مواطناتي.أطر التنشئة االجتماعیة األسریة ضمن سیاق التربیة ال .2
  آلیات الممارسة الصحیة لألسرة ضمن العملیة اإلنجابیة والغذائیة، إضافة إلى صحة اللباس. .3
  مظھریة مواطنة التربیة الصحیة األسریة على مستوى المسكن والبیئة والمجتمع. .4

الصحة والمرض تربیة األسرة بین المنوطة بورقتنا البحثیة الموسومة بـ أما من حیث األھمیة 
بالجوانب الصحیة،  ھاإلمام ،تتجلى في مدى إدراك األسرةاالجتماعیة المواطنة ضمن أطر ممارسة 

 ،نھمم مختلف الحاالت المرضیة، وكذا كیفیة التعامل معھا أثناء إصابة أحد ھاوالوقائیة التي تجنب أفراد
مع ، والمجتنفسھا الصحیة السلیمة على مستوى كل من األسرة ة المواطنةممارس تربیة أبنائھا في إطارو

، ھتككل باعتبارھما بیئتین تفاعلیتین لمختلف الفواعل االجتماعیة، فسالمة وصحة الفرد منوطة بصحة أسر
ومكان تواجدھا على مستوى المسكن، والمحیط البیئي واالجتماعي، فضمن ھذا السیاق تم اتباع المنھج 

    تحلیلیة لمعالجة فحوى ورقتنا البحثیة ومنھ:الوصفي ضمن أطر 
  الصحة:ھوم ومف األسریةالتربیة أوال/ 

ة فمختلال الصحة تكون من خالل اآللیات فھومبدایة نشیر إلى أن التربیة األسریة ضمن سیاق م
ة لصحاتعبر الصحیحة، وما ینطوي عن أفرادھا من آثار رجعیة إیجابیة بحیث ة المواطنة ممارسالمرتبطة ب
والروحیة  ،والنفسیة مختلف الجوانب الجسمیةالتي تشمل الرفاه عن حالة دینامیكیة من األسریة 

اعل التف بل تتعدى إلى مستوىأكثر من مجرد مجموع الصحة الفردیة مثل ت حیث  ،)1(والثقافیة ،واالجتماعیة
 وبیئتھا االجتماعیة في جمیع، بین أفراد األسرة من حیث الصحة الجسدیة والنفسیة ضمن أطر العالقات

  والتنظیمیة. مراحل الحیاة األسریة بمختلف أنواعھا الھیكلیة
حتیاجات بیولوجیة الامجموعة من علیھ صحة األسرة ھو أن ھناك  ترتكزأما المبدأ األساسي الذي 

وتنمیة  ھاادفراجتماعیة متأصلة في عملیة نمو اإلنسان، والتي یجب الوفاء بھا من أجل ضمان بقاء أوونفسیة 
األسرة بحد ذاتھا أي قبل الزواج تشكیل جراء الفحوص الطبیة قبل إأھمیة مدى وھنا نشیر إلى  ،)2(صحتھم

"الفحوصات الطبیة السریریة، والمخبریة التي یجب أن یخضع لھا الرجل والمرأة  قبل جملة  المتمثلة في 
  خطبتھما، وذلك لتحقیق األھداف التالیة:

  التشخیص المبكر لبعض األمراض القابلة للعالج، ومعالجتھا حتى ال تسبب متاعب صحیة الحقة.  .1
التشخیص المبكر لبعض األمراض الوراثیة التي قد یكون الرجل والمرأة أو اإلثنین معا حاملین لھا  .2

دون أن یعلموا ذلك؛ ألن حامل المرض الوراثي لیس مریضا لكن إذا ارتبط بشخص آخر حامل 
، وأطفال حاملین للمرض %25، وأطفال سلیمین %25لمرض فإن نسبة إنجاب أطفال مرضى ھي ل
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لذلك فال بأس من ارتباط رجل حامل للمرض بامرأة سلیمة أو العكس، فالفحص  %50بنسبة 
 .)3(الوراثي قبل الزواج وسیلة لتجنب مآس أسریة وأطفال مرضى"

ممارسة مواطنة مسؤولة تجنب أفراد مشوھین أو  فضمن ھذا السیاق یكون أخذ الحذر والحیطة ضمن
  یعانون من إعاقات معینة تكون عائق أمام جودة الحیاة األسریة واالجتماعیة.

  المرض: ھوم التربیة األسریة ومفثانیا/ 
 السیاقاتحیث ھذا الطرح یتماشى مع في بنیة ووظیفة الجسم، یعبر المرض عن خلل أو عطب 

كثر عند أو أیعبر المرض عن قصور عضو جسمي  snow ـ سناوفحسب  ،البحتةیكولوجیة األالبیولوجیة و
  .القیام بوظیفتھ في حالتھ الطبیعیة

عن المتغیرات الثقافیة، وأن المرض یفھم في سیاقھ  لمرضلفي تحدید  یقومالثقافي  أما السیاق
كد كل یؤ ھذا السیاق، فضمن المرض حولن لكل ثقافة تصورھا الخاص أ أكركنستحیث یشیر  الثقافي،

وتكمن   ،)4(الثقافي وعائھوفھم المرض في إدراك، أھمیة  عن مدى scottـ سكوت و leightonـ  لیتونمن 
بھا من حیث الوجد في ظل المرض من خالل اإللمام المعرفي  التربیة األسریة ضمن مدخل مواطناتي حول

األمراض المعدیة من غیر المعدیة  وتحدید معرفة، وطرق المعالجة وآلیات الوقایة، إضافة إلى السببیة
وطرق االنتقال، فعلى سبیل المثال ھناك تقسیمات عدة لألمراض من أبسطھا المقسمة على أساس الفصول 

  السنة الموضحة كاآلتي:
"فصل الخریف: تكثر فیھ األمراض لتغیر الھواء فیھ من بارد لیال إلى حار جدا نھارا مما یؤدي  .1

  لحمى ویقلل ضغط الدم. إلى القيء وا
  فصل الشتاء: تكثر فیھ أمراض الزكام، السعال، أمراض البلعم الخاصة.  .2
  فصل الربیع: تكثر فیھ أمراض الحلق واللوزتین.  .3
 .)5(ارتفاع ضغط الدم"وسھال، لصیف: تكثر فیھ أمراض الحمى، اإلفصل ا .4

نبھ وتفادیھ ضمن أطر ممارسة حیث تساعد معرفتنا لبوادر تشكل المرض وخواصھ االنتقالیة على تج
المواطنة في سیاقھا األسري واالجتماعي، فحمایة أفراد األسرة من عدوى األمراض مسؤولیة فردیة 

، وعملیات التطبیع المنوطة 19واجتماعیة، ولعل واقعنا االجتماعي الیوم ضمن مساقیة جائحة كوفید 
مسؤول عن حمایة نفسھ، وكذا حمایة أسرتھ من  باإلجراءات الصحیة الوقائیة خیر دلیل على ذلك، فالفرد

عدوى انتقال الجائحة، فكل ھذا ینصب في وعاء الممارسة االجتماعیة للمواطنة ضمن مؤشر المسؤولیة 
  بشقیھا الفردي واالجتماعي.

  الصحة الوقائیة: التربیة األسریة وثالثا/ 
الممارسة عن آلیات تجنب المرض من خالل الوعي األسري ضمن عملیة الصحة الوقائیة تعبر 

 التقنیات فإتاحة ،الصحي في الوقایة من األمراض االتصالي دورال ، وھنا نشیر إلىاالجتماعیة للمواطنة
استخدام  دقیقة، وكیفیةالالوصول إلى المعلومات الصحیة  على تسھیل تعمل اإلعالمیة واالتصالیة المتطورة

تھدف الصحة الوقائیة إلى منع حدوث  حیث ،)6(الممارسة الصحیةأطر أكثر فعالیة ضمن  جدیدة لوسائ
عن  العدوى المختلفة، واالبتعاد سبباتوفق إجراءات خاصة تبدأ أساسا بعدم التعرض لم ، وتجنبھااألمراض

جراءات ، وتھدف اإلككل المجتمعاألسرة والصحي ألفراد  تحقیق ما یسمى بالرفاهاألماكن الملوثة، وبالتالي 
الوقائیة التي تتم بالتحصین والعزل والتطھیر إلى الحد من انتشار األمراض وعدم انتقالھا إلى اآلخرین، 

  المتمثلة في: الصحیة في سیاق الممارسة االجتماعیة للمواطنة نشیر إلى مستویات الوقایة منھو
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 ضمن مدخل المواطنة البیئیة المسؤولة. یئةالمحافظة على البمن خالل فراد أللرفع المستوى الصحي  .1
  ألفراد األسرة والمجتمع.الممارسات الصحیة من خالل  جعل الغذاء الصحي في متناول الجمیع  .2
مرض عن طریق تطعیم األفراد ضد األمراض المعدیة، وخاصة التطعیمات من ال الصحیةالوقایة  .3

  سوء التغذیة. ناجمة عنال مراضاألاألساسیة لألطفال، والعمل على الوقایة من 
الجیة توفیر مراكز طبیة عقصد الشفاء منھ من خالل لھ  المناسبتقدیم العالج مع  المبكر للمرض الكشف .4

 ةخاصعن أي حالة مرضیة  سرعة اإلبالغالكشف الطبي لألفراد بصفة دوریة، إضافة إلى  ومتابعة
  . منھا المعدیة

 المعداتوالحد منھا عن طریق وقف الحالة المرضیة باستخدام  ،حدوث مضاعفات مرضیة تجنب .5
  . مناسبة والمتطورةالعالجیة ال

نخص بالذكر األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة الذین بحیث اإلعداد البدني والتأھیل النفسي واالجتماعي  .6
دریبھم عادة توإ ،تعرضوا لإلصابة ببعض المضاعفات المرضیة أو العیوب الخلقیة لذلك وجب تأھیلھم

  واالستفادة من خبراتھم السابقة قدر المستطاع.
یة الغنمكافحة األمراض المعدیة، وسبل الوقایة من خالل توفیر التغذیة الكاملة والمتوازنة للجسم  .7

صابات لكافیة، وعدم التعرض للحوادث واإلإعطاء الجسم الراحة ا إضافة إلىالبروتینات والفیتامینات، ب
 وادم، إضافة إلى االھتمام بالریاضة الیومیة واستعمال والتي تؤثر في صحة اإلنساناخیة والتغیرات المن

، وھنا نشیر إلى نسبة االستفادة )7(مراضاألمختلف اب المناعة ضد طبیعیة، وفي األخیر التطعیم إلكس
 الموضح أدناه:من خالل الشكل  من التطعیم ضد األمراض 

التطعیم ضد األمراض"  یوضح نسب تطور االستفادة من) یمثل منحنى بیاني 1الشكل رقم (
  شھرا لكل من الجزائر، المغرب، تونس. 23و 12السعال الدیكي، الثیتانوس" لألطفال بین ، الدیفتیریا

  
  .)OMS)8باالعتماد على أرقام وتقدیرات البنك العالمي  المیة حمایزیة وعبود زرقینالمصدر: 
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فیما یتعلق  م2014لعام  %95أن الجزائر سجلت ما نسبة نالحظ من خالل المنحنى البیاني أعاله 
بالنسبة  وسالثیتانإضافة إلى مرض السعال الدیكي، والدیفتیریا حول  باالستفادة من التطعیم ضد األمراض

  والتي أخذت أقل تقدیر مقارنة بالمغرب وتونس لنفس السنة. ،شھرا 23و 12بین المتراوح عمرھم لألطفال 
  الصحة العالجیة:التربیة األسریة ضمن أطر ثالثا/ 

تكمن التربیة األسریة ضمن أطر الصحة العالجیة من خالل إسعاف المریض ومسایرتھ للخروج 
أخذ تالجیة لألسرة الصحة العف ،)9(لھعن طریق التشخیص، وتقریر العالج المناسب  من حالتھ المرضیة

  شكالن ھما:
  المرضیة. حسب الحالةبطبیب عام أو مختص  الذھاب إلى من خاللالعالج  .1
التطبیب األسري من خالل اإلسعافات األولیة في سیاق الطب الشعبي وضمن أفراد األسرة العالج  .2

المعروفة لدیھم على سبیل المثال استخدام  المتاحة ضمن أطر العالج الموادومختلف  ،والتداوي باألعشاب
والعسل  ،البصل األحمر كمضاد حوي وإخراج السموم من الجسم، إضافة إلى استعمال زیت الزیتون

  …كمرھم للجروح لتفادي التعفنات وشفائھا بسرعة
  :المواطنة ضمن أطر التنشئة االجتماعیةوة یألسراالتربیة الصحیة رابعا/ 

رادھا العمل على إكساب أففي خضم التنشئة االجتماعیة من خالل  الصحیة األسریةالتربیة تمثل ت
من حیث المتطلبات واالحتیاجات، حیث "یشیر  بعضھم البعضرعایة و ،الصحیة السلیمةمجمل الممارسات 

ة ئعلماء االجتماع إلى أن من الترتیبات التنظیمیة المساھمة في المرض ھي أنماط التفاعل األسري والتنش
أنھا عملیة تربویة یتحقق عن طریقھا رفع الوعي بضمن أطر التربیة الصحیة، حیث تعرف  ،)10(االجتماعیة"

من  اتھممارسو اتجاھاتھتزویده بالمعلومات، والخبرات قصد التأثیر في معرفتھ و من خاللالصحي للفرد 
 یة سلیمة.حیاة صح من أجل تحقیقالمجتمع الذي یعیش فیھ أسرتھ و حیث صحتھ، و صحة 

لسد الفجوة بین أفضل الممارسات  تعبر عن محاولةالتربیة الصحیة  grifithsغریفیث ـ أما حسب 
التربیة الصحیة ضمن مدخل المواطنة كون ت مستوى الطفل ضمنف )11(،فعلیا، وما یمارس المعروفة الصحیة

من  م2013عام  تم صدورهلبیان  فتبعارعایة الطفل من الناحیة الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة،  عن طریق
یر "تعمیق فھم آلیات وتأث یشیر إلىطب األطفال المجتمعي  حولاألكادیمیة األمریكیة لطب األطفال طرف 

ع نطاق دور التنمیة الصحیة، یتعمق ویتس فيالبیئات البیولوجیة والسلوكیة والثقافیة واالجتماعیة والبدنیة 
یز الصحة البدنیة والعقلیة واالجتماعیة ورفاه جمیع األطفال یجب أن أطباء األطفال الطویل األمد في تعز

حیث أصبحت صحة األطفال أكثر أھمیة للرصد نظًرا لتعزیز مجتمعات االستھالك والتلوث ، )12(تطور"ی
المنتجات الغذائیة غیر الصحیة، والمواد السامة من  عرضة لألمراض نتیجةاألطفال أكثر  أصبحالبیئي، 

نعتقد أنھ من الضروري للغایة جعل األطفال على درایة بھذه العوامل غیر  …خالل الھواء والماء والتربة
ومع ذلك ھذه لیست مھمة  ،الصحیة المذكورة حتى یتمكنوا من تبني أسالیب حیاة صحیة في سن مبكرة

بیل المثال یحبون الحلوى على عكس ذلك، فإن الفیتامینات والمعادن في الغذاء بسیطة؛ ألن األطفال على س
والنتیجة ھي مشاكل زیادة الوزن لدى األطفال من خالل جعل نظام التوعیة  ،ال تھمھم في كثیر من األحیان

حاول نالصحیة التفاعلي الذي یُظھر بسھولة فوائد وسلبیات أنواع الطعام المختلفة بطریقة بسیطة بحیث 
 فالتنمیة الصحیة لألطفال ھي استثمار في التنمیة وتحفیزھم على تناول طعام أكثر صحة، ،توعیة األطفال

  .)13(االجتماعیة واالقتصادیة
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یعانون فھم   ،من خالل وعي األسرة بمتطلبات واحتیاجات ھذه الفئة المسنینأما على مستوى رعایة 
 كما ھناك أیضا فرق بین الجنسین ؛وأمراض الرئة المزمنة ارتفاع ضغط الدم، وعادة من السكري والقلب

 أكثر عرضة لمرض ھشاشة العظام أنواع مختلفة من األمراض على سبیل المثال النساء المسنات حول
وجب الوعي األسري برعایة وھنا  ،)14(لسكتات الدماغیةعرضة ل بینما الرجال المسنین أكثر ؛والسكري

لوا ومعاملتھم على أنھم مازا ،وعدم إشعارھم بانتھاء الصالحیة بل بالعكس تحسیسھم بفعالیتھم ،المسنین
في ھذا الصدد وضعت منظمة الصحة العالمیة مصطلح "الشیخوخة النشطة" في أواخر فیقدمون الكثیر، 

اه طوال دورة الرفتمكین الناس من تحقیق إمكاناتھم الجسدیة واالجتماعیة والعقلیة نحوى  بھدف التسعینیات
والمشاركة في المجتمع وفقًا الحتیاجاتھم ورغباتھم وقدراتھم، مع توفیرھا لھم مع الحمایة واألمان  ،الحیاة

، وكل ھذا تجسید للبعد االجتماعي للمواطنة ضمن أطر )15(والرعایة الكافیة عندما یحتاجون إلى المساعدة
  الممارسة.

  اإلنجابیة:  عملیةالالتربیة الصحیة األسریة في خضم خامسا/ 
ل في الوعي الصحي بمتطلبات مرحلة ما قبتكمن التربیة الصحیة األسریة ضمن العملیة اإلنجابیة 

اإلنجاب أي فترات الحمل، ومرحلة اإلنجاب أي فترة الوالدة، ومرحلة ما بعد اإلنجاب من خالل المتابعة 
والمساعفة الصحیة السلیمة، حیث تتمثل الخدمات الصحیة اإلنجابیة في تقدیم الوسائل الالزمة، والرعایة 

، إضافة إلى خدمات صحیة االحتیاج الغذائياألحمال ذات الخطورة، وتلبیة الصحیة قبل الوالدة، ومتابعة 
 فمثال ،)16(وتشجیع الرضاعة الطبیعیة، ومعالجة أمراض الطفولة ،نموهمنوطة بالمولود تتمثل في متابعة 

ة كل دقیقة بسبب مضاعفات الحمل والوالدة كلھا تقریبا أامرأة تموت سنویا أي بمعدل امر 575000"ھناك 
  .)17(حدث في العالم النامي"ت

  الغذائیة:التربیة الصحیة األسریة ضمن أطر العملیة سادسا/ 
ة إلى إضاف، األغذیة وسالمتھانوعیة و جودةفي خضم العملیة الغذائیة  من التربیة األسریة القصد

ند عوتجنب أغذیة أخرى مسبب للمرض خصوصا الحاالت المرضیة،  لمختلفاألغذیة العالجیة المناسبة 
شرب القھوة یساعد على األكسدة بینما اإلكثار منھا یقلل من النوم وزیادة فعلى سبیل المثال   ،)18(اإلكثار منھا

بالتالي و… القلق، أیضا أكل البھارات مفید لكن وجب التقلیل منھا خاصة ممن یعانون من التھابات شرجیة
ر منذ لیم البد من التغذیة المتوازنة، وبشكل مستمالعقل السلیم في الجسم السلیم، وللمحافظة على الجسم الس

نستعرض بعض اإلجراءات الوقائیة لمنع تلوث  ، فضمن ھذا السیاقمراحل الحمل والرضاعة وطوال الحیاة
  األغذیة والمتمثلة في:

ألكثر من أربع ساعات ألنھ في ھذه الحالة  °36و °5عدم إبقاء األطعمة في درجة حرارة تتراوح ما بین  .1
  تكون الظروف مالئمة لتكاثر البكتیریا ... مما یؤدي إلى فساد األغذیة ... 

التنظیف والتعقیم وتجدر اإلشارة إذا كان الشخص الذي یقوم بتحضیر األغذیة مصابا ال یراعي الشروط  .2
ي،" فاألیدي الملوثة تنقل البكتیریا مراض األغذیة "التسمم الغذائأمن  %25فإنھ یشكل  ،الصحیة

  والفیروسات من جسم اإلنسان المصاب إلى األغذیة.
حفظ وخزن المواد الغذائیة بطرق صحیة كالتبرید والتجمید، التجفیف، التخلیل "المخلل،" استخدام مواد  .3

 .)19(حافظة غیر مضرة بالصحة
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  اللباس: التربیة الصحیة األسریة ضمن سیاقسابعا/ 
 كلة للباس،المشعلى مستوى اللباس من خالل معرفة األقمشة الصحیة تتمثل التربیة الصحیة لألسرة 

لعرق غالبا ما ا نتیجةوالمفیدة لبعض الحاالت المرضیة على سبیل المثال األفراد الذین لدیھم حساسیة جلدیة 
 أللبسة المصنوعة من القطنتكون حب رقیق أحمر اللون مسبب للحكة الجلدیة ھنا من المستحسن اختیار ا

وبالتالي یقلل من الحساسیة الجلدیة أو استخدام األلبسة المصنوعة  ،ألن القطن یعمل على امتصاص العرق
، ولذلك عند شراء األلبسة وجب االطالع على %60من الكتان لكن مخلوطة بالقطن على األقل بنسبة 

ي تحوي اسم المنتج والبلد المصنع، وكذا مكونات البطاقة التعریفیة للباس، وھي الملصقة الصغیرة الت
المنتوج "اللباس،" وبالنسبة للمرأة الحامل وجب علیھا تجنب اللباس الضیق، والتركیز على األلبسة 
الفضفاضة لراحة الحمل، وتجنب األحذیة ذو الكعب العالي،  ومن المستحسن ارتداء األحذیة الطبیة، وھي 

  ة.ییدلمتوفرة على مستوى مراكز الص
  : والبیئة والمجتمع صحة المسكنالتربیة الصحیة األسریة ضمن مجال ثامنا/ 

بدایة تكمن التربیة الصحیة على مستوى المسكن على توفره لمختلف الضروریات من الوسائل 
  والمعدات المحققة لحیاة كریمة عن طریق:

 مسكن الئق من حیث البناء والطالء والبالط، إضافة إلى حجم الغرف. .1
  بیئة دافئة معتدلة تضمن المحافظة على حرارة الجسم شتاء. وجود .2
  لتھویة تساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة صیفا.لتوفر بیئة جیدة  .3
  توفیر جو نقي، وضمان السماح بدخول أشعة الشمس المباشرة إلى داخل المسكن، وبشكل كافي. .4
  توفر مصدر اإلضاءة الصناعیة والكھربائیة.  .5
  نظافة المسكن.  .6
  البعد عن الضوضاء وتوفر مكان للعب األطفال. .7
  سالمة ممارسة الخصوصیة داخل المسكن بحالة مطمئنة ومستمرة. .8
 .)20(سالمة ممارسة الحیاة العائلیة واالجتماعیة والطبیعیة .9

ئي بی"توفر الموطن الأما على المستوى البیئي ضمن ممارسة المواطنة البیئیة باعتبار ھذه األخیرة 
 سھا اإلنسان بحیث یستطیع أن یعیش حیاتھ بشكل سلیمأالسلیم والمستقر لنوع من الكائنات الحیة وعلى ر

محافظة ال حیث تكمن التربیة الصحیة األسریة ضمن السیاق البیئي عن طریق ،)21(ویحافظ على بیئة سلیمة"
في األماكن المخصص لھا، حیث إال رمي األوساخ تجنب  على المساحات الخضراء ونظافة المحیط  و

یشیر المركز الصحي بألبرتا في كندا أن الزیارات المنتظمة مع مقدمي الرعایة الصحیة، والحفاظ على 
وبالنسبة للصحة االجتماعیة  ،)22(نظافة بیئتك ستؤدي إلى زیادة فرصة بقاء جمیع أفراد أسرتك بصحة جیدة

وتتمثل في إمكانیة تحمل أعباء الحیاة  ،الجتماعي الخارجي"قدرة الفرد على التكیف مع المحیط امن خالل 
جرام إاالجتماعیة كالفقر الشدید لتفادي الوقوع في المشكالت االجتماعیة المختلفة من انحراف و

فالتربیة الصحیة تحاكي تجب أفراد األسرة مختلف اآلفات واالنحرافات االجتماعیة  ،)23(دمان..."إو
أفراد األسرة أن یشكلوا بیئة اجتماعیة تفاعلیة مستقرة وسلیمة مع مختلف  والتصدي لھا؛ كما یجب على

  الفاعلین ضمن ممارسة مختلف أنشطة الحیاة الیومیة.
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  خاتمة:
ضمن ما تم التقدم بھ حول التربیة الصحیة األسریة في خضم الممارسة االجتماعیة للمواطنة وجب 

التربیة الصحیة وممارستھا خصوصا ما تفرضھ واقعیة الحیاة على األسرة الیوم أن تكون متشبعة بمفاھیم 
المعاشیة من مستجدات مرضیة تحتم األسرة التسلح بأطر معرفیة صحیة تمكنھا من الدفاع عن صحة 
أجسادھم وعالقاتھم في بیئتھا التفاعلیة، فالتربیة الصحیة ضمن مدخل مواطناتي ال یتعلق فقط بصحة الجسد 

تعدى الجوانب النفسیة واالجتماعیة سواء في األسرة نفسھا أو ما یحیط بھا ضمن وخلوه من المرض بل ی
  سیاقھا االجتماعي.

  
  قائمة المصادر والمراجع:

 .ةاألردن، لم یتم ذكر السن، الثقافة الصحیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان ،أحمد محمد بدح وآخرون .1
دراسة راھقین "الم حیة في تغییر سلوكیات الخطر وتنمیة الوعي الصحي لدىفعالیة برنامج تربیة ص ،القص صلیحة .2

م أطروحة مكملة لنیل شھادة دكتوراه علو "،میدانیة على عینة من تالمیذ المرحلة المتوسطة بمدینة عین التوتة ـ باتنة
جامعة  ،قسم العلوم االجتماعیة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ،العیادي   في علم النفس، تخصص علم النفس

  م.2016، الجزائر - بسكرة محمد خیضر،
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   :الملخص
الثغرات الكامنة في نظم حمایة الطفل من مخاطر المعلوماتیة، والتي سمحت في  سدتھدف ھذه الدراسة إلى  

مرأة معلوماتیا تمكین ال ىبالتركیز علقمنا  ذلككثیر من األحیان بتحول الخطر إلى ضرر فعلي لدى بعض األطفال، ول
وكذا تجسیر الھوة الرقمیة بین الجنسین واألجیال من خالل االنخراط في  لوقایة الطفل من مخاطر المعلوماتیة.

الفرص  الرقمیة مقابل ةأة من خالل إبراز الفجوتحدید مفھوم التمكین المعلوماتي للمرمن انطلقنا ف  برامج التمكین،
إللحاق  ة لھمالبصمة الرقمیمخاطر المعلوماتیة على األطفال وكیفیة استغالل  تصنیف، ثم تطرقنا إلى الرقمیة المتاحة

تقدمھ  الدور الذي یمكن أنوتحلیل إلى فحص  وصلنا، ثم واستشراف المستقبل الرقمي لألجیال القادمة مالضرر بھ
مایة حتعزیز الثقة بالنفس والتخلص من التبعیة لآلخرین في الوعي، زیادة التمكین المعلوماتي للمرأة في  مقاربة

  ن جیل قادر على استغالل الفرص الرقمیة المتاحة دون التعرض لألذى أو المخاطر.وتكوی، مخاطرالاألطفال من 
 .حمایة الطفل ؛مخاطر المعلوماتیة ؛المعلوماتیة ؛المرأة؛ التمكین :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This study aims to fill the gaps in child protection systems from the dangers of 

informatics, which have often allowed the risk to become real harm in some children, so we 
have focused on empowering women to protect children from the dangers of informatics.  As 
well as bridging the digital divide between the sexes and generations by engaging in 
empowerment programs, we started from defining the concept of women's information 
empowerment by highlighting the digital divide versus the digital opportunities available; then 
we discussed the classification of the risks of informatics to children and how to exploit the 
digital footprint of children to harm them and to look at the digital future of future generations, 
and then we came to examine and analyze the role that women's information empowerment 
approach can play in raising awareness, enhancing self-confidence and eliminating dependency 
for others in protecting children from danger, and creating a generation of children to protect 
children from danger, and to develop a generation Able to take advantage of digital 
opportunities without being harmed or at risk. 
Key words: Empowerment; Women; Informatics; Informatics Risks; Child Protection. 
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  مقّدمة:
ة الثورة الرقمیة وثور الصناعیة، االتصال، الثورة منھا ثورةحیاتھ  ثورات فيواكب اإلنسان عدة 

من  ومكنت ؛المعلومات ھذه األخیرة التي سھلت طرق الحصول على المعلومات والنفاذ إلیھا بأسرع السبل
یرت وغأیضا الخبرات والمعارف تبادل  بلشعوب دون حدود وال حواجز، اختبار تجربة الوصل بین كل ال

  .مختلف شرائح المجتمع حتى األطفالالتي تطال وحتى التھدیدات والمخاطر  ،العدید من المفاھیم والقیم
تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا تؤسس لمقاربة استباقیة وقائیة لحمایة األطفال من مخاطر 
المعلوماتیة أو ما یمكن تسمیتھ "بنظام اإلنذار المبكر"، كما أنھا مقاربة مزدوجة ذات أثرین: وقائي /عالجي، 

ل التعرض لھ، وتدعم وتسند األطفال للتعافي من أثر التعرض لألذى أي تحمي األطفال من الخطر قب
یث حوعالجھ، فضال على أنھا یمكن أن تؤسس لجیل جدید من أجیال التنمیة الموسوم بجیل المعلوماتیة، 

ویساھم في فك العزلة عن األفراد الموصولین  یسھل الولوج الى العالم االفتراضي المليء بالفرص التعلیمیة،
إذا ما تم استغالل  ،وھو األمر الذي یشكل خطورة اآلخرینلحظات مع المشاركة  كما یمكن من، نترنیتباأل
  على األطفال. في االبتزاز أو التنمر أو العنف ذلك

تمیل النساء في الكثیر من السیاقات إلى إعطاء األولویة الحتیاجات األطفال وحمایتھم من المخاطر  
الغذائیة،...أما عن المخاطر األخرى التي تتعلق بالعالم االفتراضي فدور المرأة مازال الملموسة: الصحیة، 

محدودا، السیما في الدول النامیة أین توجد فئة معتبرة من النساء ال یملكن الوعي الكافي لحمایة أطفالھن 
على االنخراط في  لذلك تھدف ھذه الدراسة إلى إعطاء المرأة الفرصة وتشجیعھا ،من مخاطر المعلوماتیة

برامج التمكین المعلوماتي، لتعزیز ثقتھا  وتدریبھا حتى تتمتع بالمھارة الالزمة لألخذ بزمام المبادرة في 
كن مكیف ی :التالیةطرح اإلشكالیة  حالة تعرض الطفل لھذا النوع من المخاطر، ومن ھنا یستلزم علینا 

  من مخاطر المعلوماتیة؟التمكین المعلوماتي للمرأة حمایة الطفل  لمقاربة
  الفجوة الرقمیة: التمكین المعلوماتي للمرأة والفرص الرقمیة أوال:

ا ، وإذا ملمرأة أكثر عرضة لألمیة من الرجلما تزال المؤشرات التنمویة في العالم تشیر إلى أن ا
ي األماكن فلدول للنفاذ إلى شبكة االنترنیت أضفنا إلى ذلك الصعوبة التي یمكن أن تلقاھا المرأة في بعض ا

لیمیة فإن الھوة التع .والتي تعد حكرا على الذكور كمقاھي االنترنیت وغیرھا من الفضاءات العمومیة ؛العامة
فتزید من عزلة المرأة عن واقع باتت تكنولوجیا المعلومات واالتصال  ،یمكن أن تتعمق بفعل الھوة الرقمیة

  .1مكوناتھن تشكل مكونا ھاما م
                                     للمرأة: التمكین المعلوماتي  مفھوم -1

. وأھدافھ برامجھ اھم الى والتطرق للتمكین دقیق تعریف الى الوصول سنحاول العنصر ھذ في
  .للمرأة المعلوماتي التمكین الى وصوال

                                    :)(Empowermentالتمكین  تعریف أ.
 .یعني التقویة والتعزیز ووردت كلمة مكن ومكنھ أي جعلھ قادرا على فعل شيء معین :التمكین لغة 

كما یقال متمكن من العلم أو مھارة معینة  ،ویقال استمكن الرجل من الشيء بمعنى صار أكثر قدرة علیھ
 ) بأنھMurrell and Meredithمردیث (فقد عرفھ مورال و :حاأما اصطال 2بمعنى مثقفا بالعلم أو بالمھن

الدعم من خالل التدریب والثقة و أكبرما لیتولى القیام بمسؤولیات  شخصالعملیة التي یتم فیھا تمكین "
  . 3العاطفي"
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على النحو التالي: یعني تقویة وتعزیز قدرات وثقافة شخص ما لیقوم ویمكن تعریف التمكین 
ویندمج أكثر في الحیاة من خالل التدریب وبناء المھارات وتعزیز الثقة لدیھ بنفسھ وإمكانیاتھ  ،بمسؤولیات

  ودعمھ.
  :4) على األھداف التالیةHerbert: أكد ھیربرت (أھداف التمكین ب.

 زیادة ثقة الفرد بنفسھ وزیادة تمتعھ باالستقاللیة 
  الشخصیة والحیاتیةمساعدة األفراد وتحفیزھم على التحكم في شؤون حیاتھم. 
  خلق سیاق تنموي موات للمشاركة والتفاعل باالستناد إلى تطویر المھارات والقدرات وفرص التطویر

 .المعرفي
ھي البرامج التي تستھدف تمكین بعض الفئات  :)(Empowerment programsالتمكین برامج  -ج

ھا من تحسین وضع واالجتماعیة القائمة ،سبب البنى السیاسیة، واالقتصادیةاالجتماعیة المتضررة ب
فئا ا، ھذه البنى القائمة ال تمنح لھم وضعا متكلسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیةواالندماج أكثر في الحیاة ا

، فئات (وھي النساء، ولذا فإن الھدف من برامج التمكین ھو إعطاء ھذه المقارنة بفئات اجتماعیة أخرى
 والتخلص من التبعیة لبرامج اإلعانة ،مقومات التي تسمح لھا بأخذ زمام المبادرةكل ال والمھاجرین)األقلیات 

 .5االجتماعیة المكلفة بالنسبة للدولة
لمفھوم التمكین العدید من الدالالت وذلك حسب السیاق الذي یرد فیھ حیث یكون ذو مدلول كما أن 

لدعم اات ھذه الدراسة یعني: "التحفیز وبإداري، مدلول اقتصادي، مدلول سیاسي، مدلول اجتماعي أما متطل
اإلنساني للمرأة عبر تدریب وإعادة تأھیل المرأة لتتولى القیام بمسؤولیات تشاركیة أكبر من خالل التدریب 

   .6"وتعزیز الثقة بالنفس
 : ھو تحفیز وتقویة المرأة ودعمھا عبر برامج تسمح لھا بأخذ زمام المبادرةالمرأة معلوماتیا نتمكی د.

من خالل البرامج التي تسمح لھا باكتساب مھارات تمكنھا من االستخدام  ؛لتتولى القیام بمسؤولیات تشاركیة
، مختلفةلمرتبطة بمجاالت الحیاة الالتي تھدف إلى توفیر المعلومات ا ،السلیم لتكنولوجیا المعلومات الحدیثة

في التنمیة. وھي إشارة إلى الجیل الجدید من وھو ما یسمى "بمحو األمیة المعلوماتیة" حتى تشارك بفعالیة 
  ).تمكین المرأة (التمكین المعلوماتي للمرأة

 عالم في 2017 لعام العالم أطفال حالة الیونیسیف تقریر أظھرالفجوات الرقمیة والفرص الرقمیة:  -2
  :7اإلحصائیات تظھر حیث رقمي

الفئة العمریة األكثر وصوال لألنترنیت على  سنة ھم 24سنة إلى  15الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین  -
  بالنسبة لمجموع السكان. %48من تلك الفئة موصولون باألنترنیت مقابل  %17 ؛مستوى العالم

) مستخدمي االنترنیت 1/3سنة ما یقدر بنحو ثلث ( 18یشكل األطفال والمراھقون الذین تقل أعمارھم عن  -
  في العالم.

عض وفي ب ،ن األطفال یدخلون على االنترنیت في أعمار أصغر بشكل متزایدیؤكد كم من األدلة على أ -
سنة مماثال للمعدل عند البالغین فوق سن  15البلدان یكون معدل استخدام االنترنیت بین األطفال دون سن 

  سنة. 25
  باألنترنیت.لیسوا موصولین -ملیون شخص 346أي ما یقارب –من الشباب في مختلف أنحاء العالم 29% -
منھم لیسوا على االنترنیت مقارنة ب  %60الشباب األفارقة ھم األقل وصوال لألنترنیت حیث أن حوالي  -

  فقط في أوروبا. 4%
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ھناك فجوة رقمیة بین الجنسین: على الصعید العالمي فاق عدد الرجال الذین یستخدمون االنترنیت عدد  -
  الھند أقل من ثلث مستخدمي االنترنیت إناث.وفي  %12النساء الالئي یستخدمنھا بنسبة 

أفادت دراسة أجرتھا المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم "اإلسكوا" بأن معدالت األمیة الرقمیة في  -
  .على المستوى العالمي %19مقارنة مع  %29.7المنطقة العربیة تصل إلى 

سنة في  45و 15ملیون منھم بین  75 ،عالم العربيملیون أمي في مجال تكنولوجیا المعلومات في ال 100 -
   حین تزید معدالت األمیة بین النساء.

ثقافة مواطن اكتساب ال أبرز أحدالفجوة الرقمیة بین األجیال: تشكل المدرسة وفضاءات االنترنیت الیوم  -
في عدد من  ترنیتوذلك في ظل تدني نسبة تجھیز المنازل بالحواسیب وارتباطھا بشبكة االن ،بین األجیال

واالندماج في  ،ویعني ھذا إقصاء شریحة الكھول الشیوخ من االستفادة من الثورة المعلوماتیة ،الدول
ذ إلى الشبكة م بالنفاأو طبیعة عملھ ،المجتمع الجدید الناشئ باستثناء أولئك الذین تسمح لھم ظروفھم المادیة

  .8األجیالمن شأن ھذه الوضعیة أن تعمق ما یعرف بالصراع بین و ،العالمیة
كثر الكمبیوترات الشخصیة أ یرى بیل جیتس أنھ كلما كنت أصغر كلما كانت مسألة تعلم مھارات استخدام -

فربما تكون قد خرجت من نطاق القوة  ،رقت الحاضسنة أو أكثر في الو50بلغت ، فإذا كنت قد أھمیة
سنة ولم تكن لدیك ألفة  25ال إذا كنت في  الكمبیوتر. أمادأ في االحتیاج إلى تعلم استخدام العاملة قبل أن تب

  .9فمن المرجح أنك خاطرت بأن تصبح غیر فعال في أي نوع من العمل تسعى لممارستھ الكمبیوتر،مع 
راقبة من جمیع عناوین االنترنیت الخاصة باإلساءة الجنسیة لألطفال كما حددتھا (مؤسسة م 92% -

بلدان فقط ھي:  5یتم استضافتھا في  ،مستوى العالم على Watch Foundation Internetاالنترنیت) 
  .10ھولندا، الوالیات المتحدة األمریكیة، كندا، فرنسا واالتحاد الروسي

  ثانیا: مخاطر المعلوماتیة والبصمة الرقمیة:
: عادة ما یصنف الباحثون اآلن المجموعة الواسعة من المخاطر المعلوماتیة مخاطر تیبولوجیا -1

التي یواجھھا األطفال على االنترنیت إلى ثالث فئات: مخاطر المحتوى، مخاطر االتصال ومخاطر 
   :11السلوك

ویمكن أن یشمل ذلك الصور  ،الئق بھ وغیریتعرض الطفل لمحتوى غیر مرحب  : حیثالمحتوى مخاطر -
 راھیة،الكوبعض أشكال الدعایة والمواد العنصریة أو التمییزیة أو خطاب  والعنیفة،ة الجنسیة واإلباحی

   االنتحار والنھم النفس،ومواقع االنترنیت التي تروج لسلوكیات غیر صحیحة أو خطیرة مثل إیذاء 
: عندما یشارك الطفل في اتصال محفوف بالمخاطر، على سبیل المثال مع شخص بالغ االتصال مخاطر -

یسعى التصال غیر الئق بالطفل أو إلغوائھ ألغراض جنسیة، أو مع أفراد یحاولون دفع الطفل إلى التطرف 
  خطرة. أو إقناعھ بسلوكیات غیر صحیحة أو 

 وقوع اتصال محفوف بالمخاطر محتوى أوحیث یتصرف الطفل بطریقة تسھم في إنتاج  :السلوك مخاطر -
قیام األطفال بكتابة أو إنشاء مواد تحض على كراھیة أطفال آخرین أو التحریض على  یشمل ذلكوقد 

بح . وفي ھذه المرحلة یصبأنفسھم)أو نشر أو توزیع صور جنسیة (بما في ذلك مواد أنتجوھا  العنصریة،
 ،طفل ھو الفاعل وتكتمل دورة التدریب والتأھیل وتبدأ من جدید حتى یتحول الطفل من ضحیة إلى جانيال

ك وھكذا دوالی ،ویصبح مروجا یحاول استقطاب وحشد أطفال آخرین وترسیخ العقیدة االنحاللیة لدیھم
   ذلك.أدناه یوضح  الكترونیة. والشكلتستمر الدورة ما لم یتم التنبھ لھا حتى تتحول إلى جرائم 
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  : شكل توضیحي لمخاطر المعلوماتیة بناء على المعلومات السابقة.1الشكل 

                                        األطفال والبصمة الرقمیة:                                                                                                      -2
ثمة حاجة أكیدة التخاذ مزید من اإلجراءات لحمایة األطفال من التنمر والتعرض للمحتوى الضار، 

یضا مدركین لمخاطر إذاعة المعلومات الشخصیة بشكل زائد عن الحد على وسائل وأصبح األھل واألطفال أ
التواصل االجتماعي، لكن في الحقیقة ال تمثل البیانات التي تحویھا الحسابات التي أنشأھا األطفال سوى 

  جزءا یسیرا من مشكلة البیانات.
 ،يمواقع التواصل االجتماع االنترنیت، متصفحینفبینما یمضي األطفال في ممارسة حیاتھم على 

والمنصات الحكومیة والعبین باأللعاب  ،ومستخدمین لمحركات البحث ومنصات التجارة االلكترونیة
 صمةبومنزلین للتطبیقات ومستعملین لخدمات الخرائط الجغرافیة على الھاتف المحمول، یجري تكدیس 

انات یتم جمعھا قبل مولد األطفال وقطعا قبل مكونة من آالف المعلومات عنھم، بل إن بعض ھذه البی رقمیة
  أن یصبح األطفال قادرین على التمییز للموافقة على جمعھا واستخدامھا.

أن یؤثر سلبا على سالمتھم وخصوصیتھم  "الضخمة البیانات عصر"ب إن بوسع ما یسمى 
ت في ات الشخصیة التي أنشئواستقاللیتھم وخیاراتھم المستقبلیة، كیف ال واإلمكانیة واردة إلذاعة المعلوم

خصوصا و –أو مبادلتھا لتحقیق الربح أو استعمالھا الستغالل الیافعین  ،مرحلة الطفولة مع أطراف ثالثة
وفي ھذه األثناء یستغل لصوص الھویات وقراصنة الفضاء الرقمي ثغرات منصات ، –األكثر ضعفا وتھمیشا 

  .12األطفال لسلب أموالھم واستغاللھم على حد سواءلالحتیال على البالغین و ،التجارة االلكترونیة
ینبغي النظر إلى ھذه المخاطر في سیاقھا، فجمیع األطفال یواجھون احتمال التعرض للضرر نتیجة 

لكن لمعظم األطفال یبقى ھذا االحتمال مجرد احتمال، یعد فھم السبب في تحول المخاطر  ،لتقنیات االنترنیت
فال ولیس آخرین بالغ األھمیة، ألنھ یفتح أعیننا على الثغرات الكامنة في إلى ضرر فعلي عند بعض األط

حیاة الطفل التي یمكن أن تضعھ في خطر أكبر، من خالل فھم ومعالجة ھذه الثغرات یمكننا حمایة األطفال 
 سواء على االنترنیت أو على أرض الواقع وتمكینھم من التمتع بالفرص التي یجلبھا الوصول ،بشكل أفضل

  .13إلى االنترنیت في عالم رقمي
  
  

مخاطر 
السلوك

مخاطر 
االتصال

مخاطر 
المحتوى
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  ثالثا: تمكین المرأة معلوماتیا حمایة لألطفال من مخاطر المعلوماتیة
ازداد  1996منذ بدایة العقد العالمي للمرأة وحتى مؤتمر بكین عام : المرأة في المحافل الدولیة -1

 من ،والدول االھتمام بھذا المجالاالھتمام بقضیة تمكین المرأة، كما أولت العدید من المنظمات والھیئات 
خالل إقامة مجموعة من المؤتمرات، الندوات، وأشارت ھذه الفعالیات إلى أھمیة تمكین المرأة وقد سعت 

وصیات م ومن تتأمینا على دورھا في العال ،األھداف اإلنمائیة لأللفیة إلى كفالة حق المرأة في جمیع القضایا
الم معلومات المرأة أتت توصیة (المعلومات حق من حقوق اإلنسان لذا لتعرف على علمؤتمر التكنولوجیا 

حق من حقوق المرأة). أكدت وكالة االتصاالت التابعة لألمم المتحدة بأن ھناك مزیدا من الجھود لدعم الفتیات 
 مما یسھم في تحسین معیشة وأوضاع ؛والشابات الكتساب المھارات في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  . 14المرأة في العالم
قر الكثیر حیث یفت االنترنیت،یتعلق بمعرفة األطفال بالمخاطر على  ثغرات فیمامن الواضح وجود 

والعالقات التي  ،منھم إلى المھارات الرقمیة والقدرات الحیویة لقیاس مدى سالمة ومصداقیة المحتوى
 ،لرقمیةایتعرضون لھا على االنترنیت ویعكس ذلك مدى الحاجة إلى توفیر فرص أوسع نطاقا لمحو األمیة 

. حیث إن تمكین األطفال من المعرفة والمھارات 15یضمن حمایة األطفال وتمكینھم على حد سواء مما
تمكین أطفالھم واستعدادھم ل ،ار من تلك الكفایاتالالزمة للممارسة الفعالة یرتبط ارتباكا وثیقا بمدى تمكن الكب

منھا .بل إن النقص أو القصور في توفر تلك الكفایات لدى الكبار وفي الوسط المحیط بالطفل قد یكون عامال 
فما یتعلمھ الطفل قد یضعف ألنھ ال یتوفر على عامل التعزیز من البیئة لخبرة التعلم  ،"للكف الرجعي"

ھم لتھیئتھم باالتجاھات وتمكین -خاصة النساء-ائھا، لذا تبدو الحاجة إلى تدریب الكبار ومواصلة دعمھا وإثر
وحمایتھم من المخاطر المحدقة بھم الناجمة عن  من المھارات الالزمة لتیسیر مشاركة األطفال بفاعلیة،

    .16الفضاء المعلوماتي مثل تدریب الكبار على مھارات المعلوماتیة
كما  ،اجز الثقافیة واالجتماعیة والجنسانیة أمام الوصول المتكافئ لألنترنیتما یسمح بكسر الحوم

قمیة أن وتعزز مھارتھن الر ،یمكن لبرامج التدریب التي توفر للفتیات فرص االستخدام اآلمن لألنترنیت
  .17وتساعد على معالجة الشواغل العائلیة ذات الصلة ،تبني ثقة الفتیات في استخدام التقنیة الرقمیة

: تستھدف ھذه المبادرات شریحة األطفال بدرجة أقل ألنھا المعلوماتي الوعي نشر مبادرات -2 
یلزم إجراء الحمالت  حیث التخصیص.موجھة إلى أولیاء األمور من مربین، آباء وأمھات على وجھ 

اإلعالمیة والتثقیف المدني ألجل مجتمع معلومات مسئول، بحیث تغطي التحدیات والمخاطر وتدابیر األمن 
للتعاطي مع عملیة األمن، وینبغي التشدید على المسؤولیة  ،الوقائیة والرادعة جمیع المواطنین السیبرانیین

ة، فإن من الضروري توفیر التثقیف والتدریب على الفردیة والتدابیر الرادعة، وبصورة أكثر عمومی
  . 18تكنولوجیا المعلومات واالتصال ولیس فقط على األمن والتدابیر الرادعة

الضوء على أھمیة تثقیف الجمھور وتوعیتھ،  "مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة لمنع الجریمة"تسلط 
حیث تمثل زیادة الوعي العام بمخاطر المعلوماتیة والتدابیر الوقائیة التي یمكن اتخاذھا استراتیجیة ھامة في 

   الوقایة من أي نوع من أنواع الجریمة.
 لوعي من خاللنوھت عدد من البلدان في أوروبا واألمریكیتین إلى أنھا وضعت استراتیجیات لرفع ا -

   ".االنترنیت على السالمة"، ویوم" السیبراني باألمن التوعیةحمالت فترات معینة مثل: شھر" 
عمل معھد سالمة األسرة على االنترنیت أیضا مع شركات التكنولوجیا لتجمیع مواد تثقیفیة تعلیمیة  -

   .Platform for goodللوالدین، واألطفال والمعلمین، في موقعھم 
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 االنترنیت أمان عن طفلك أخبر) مشغل اتصاالت في أوربا الشرقیة حملة "(Kyiv starستاراأدار كییف  -
ع وأیضا م االنترنیت،مع إعالنات في وسائل اإلعالم المطبوعة وعلى السیارات وعلى  2012في أبریل «

  المدارس.متطوعین یقدمون دورات معلوماتیة في 
ومن خالل موقع  ،حملة سالمة تلفزیونیة Disneyأما بالنسبة للجمھور األصغر سنا فقد أدارت دیزني  -

  وإفریقیا.ھدفت للوصول إلى األطفال واألھل في أوربا والشرق األوسط  2012االنترنیت ومجلة في 
 منفحملة جوجل "أدارت شركات التكنولوجیا والجماعات غیر الربحیة أیضا حمالت التوعیة الخاصة بھا  -

  2011لغة منذ  40" على سبیل المثال نفذت بحوالي تعرف أن الجید
وضح ت ،كما تعطي اإلعالنات في الصحف والمجالت وعلى االنترنیت ووسائل النقل العام نصائح أمنیة -

  .19بعض خصائص االنترنیت األساسیة
یقول بیل جیتس أنھ یتعین علینا أن نولي اھتماما  :(نماذج عربیة) معلوماتیا المرأة تمكین برامج -3 

على اإلقبال على أجھزة وتشجیعھم  ،خاصا لتصحیح اختالل التوازن في مسألة العالقة بین الجنسین
، والیوم  وبرغم أن الفتیات قد أصبحن أكثر فعالیة بما ال یقاس ، فعدد النساء المشتغالت بالمھن الكمبیوتر

بكثیر من النسبة المعقولة ، ومن خالل كفالة تعوید الفتیات بنفس القدر الذي یتم بھ تعوید التقنیة  ال یزال أقل 
الفتیان على التعامل مع الكمبیوتر في مرحلة سنیة مبكرة ، سیصبح بإمكاننا أن نضمن أن یلعبن دورھن 

  . 20المستحق في كل مجاالت العمل التي تفید من خبرة التعامل مع الكمبیوتر
 ،" في تعزیز االستفادة من الثقافة المعلوماتیة في المجتمع الخلیجيااللكتروني المواطنمج "یسھم برنا

وتسلیط الضوء على دوره في تأھیل النساء وتزویدھن بالمھارات والمعرفة ضمن إطار الحداثة، ویعمل 
ل على مما یتیح لھن فرصة الحصو ،البرنامج على تطویر مھارات النساء في استخدام الكمبیوتر واالنترنیت

وزیادة إسھامھن في شؤون األسرة المادیة وحمایة  ،المعلومات واالستفادة من مختلف الخدمات االلكترونیة
   .أبنائھن وبناتھن من مخاطر سوء استخدام شبكة االنترنیت

أة في ر المرحیث تسھم في تفعیل دو ؛"االلكتروني المواطنتوظیف المھارات المكتسبة من برنامج "
تطورة ووسائل التكنولوجیا الم ،دعم األسرة من خالل إرشاد وبناء وتثقیف جیل قادر على استخدام االنترنیت

لذلك یجدر بھذه البرامج على األقل تعلیم  .21والخلیجیةبالشكل األمثل الذي یخدم توجھات المجتمعات العربیة 
 الترشیح برمجیاتلوماتیا عن طریق تعلم كیفیة استخدام النساء واألمھات كیفیة إنفاذ رقابتھن األسریة مع

   :والرقابة
یتعلق األمر ببرمجیات تحول دون الوصول إلى محتوى غیر الئق لألطفال على شبكة االنترنیت، 
فھي تلعب دور المصفاة ویطلق علیھا برمجیات الترشیح حیث تتیح لھم النفاذ إلى صفحات المواقع غیر 

وتعطل المواقع التي قد تصدمھم أو تسيء إلیھم، وتعتمد طریقتین رئیسیتین: القوائم السوداء والقوائم  ،المؤذیة
   .22البیضاء

 ،" الشباب والشابات بتدریب مكثف لمدة شھر على ریادة األعمالاالبتكار قادة من جیلیزود برنامج " -
   لمحلیة.امبتكرة لحل مشاكل مجتمعاتھم لتطویر مھارات رقمیة قابلة للنقل لیتمكنوا من استنباط حلول 

بما  ،" الذي یشمل خمسة نھج لتحقیق القابلیة للتوظیفالشباب إشراك ھرمفي األردن طورت الیونیسیف " -
في ذلك تعلم مھارات القرن الحادي والعشرین، فرص التدریب وتوفیر فرص العمل أو المشاریع 

ا یشكل فتاة مم 88000والتوجیھ واستفاد منھا لغایة اآلن االجتماعیة وترتكز ھذه النھج على اإلرشاد 
  .النصف من مجموع المشاركین
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ألمھات ا- یمكن للبرامج والسیاسات القائمة على األدلة توجیھنا إلى وضع استراتیجیات للوالدین
قیید ت لتطویر المھارات التي یحتاجونھا للتوسط ایجابیا ولیس مجرد ،وغیرھم من مقدمي الرعایة -واآلباء

إن نھج معالجة إجرام تكنولوجیا المعلومات ھو نھج نموذجي ف ومنھ المعلومات.استخدام األطفال لتقنیات 
ومن ثم فھو یأتي بعد الواقعة أي بعد حدوث حادث كشف تحدیدا عن  ،یقوم على رد الفعل وعلى المقاضاة

  . 23وجود ثغرة في تدابیر الوقایة
  مالحظات عامة 
  على حدىشطر في كل مرة بدراسة كل ال تسند متغیري الدراسة معا، بل تكتفي وھذه األمثلة عامة 

فالدراسات حول مخاطر المعلوماتیة على األطفال وطرق مواجھتھا زاخرة ومتنوعة (منھا القانوني 
ومنھا الوصفي، التحلیلي، السیاسي، الثقافي وحتى االقتصادي واالجتماعي) وكل ینظر للموضوع من 

 ي یرید فحصھا.الزاویة الت
  بعد إعالن أھداف األلفیة التي تبنتھا األمم المتحدة، من ناحیة  موض����وع تمكین المرأةأھمیة  ظھرتوقد

تعزیز المس����اواة بین الجنس����ین وتمكین المرأة وما التعلیم المعلوماتي إال جزء من ذلك، إال أن مقاص�����د 
  أھداف األلفیة تختلف عما نحاول تحقیقھ ھنا من خالل ھذه المقاربة.

 ذكره في األمثلة آنفا ھو اآلخر تصب جل المشاریع المحدثة للمرأة الذي سبق التمكین المعلوماتي  أما
 جیل من سیدات إنشاء( اقتصادیة مثلفي خانة التمكین االقتصادي للمرأة، وذلك لدواعي مادیة  حولھ

األعمال، المساعدة في إنشاء مشاریع صغیرة ومتوسطة خاصة تلك التي تتطلب مھارات الكترونیة، 
  .للنساء من خالل توفیر فرص أكبر للتوظیف) والبحث عن االستقالل المالي

وفي محاولة الستكشاف الروابط بین المتغیرات األساسیة للموضوع (تمكین المرأة معلوماتیا) لھدف 
(حمایة الطفل من مخاطر المعلوماتیة) وجدنا أن النماذج محدودة جدا، لكن ھناك توصیات وضعھا تقریر 

یث نركز فقط على اآللیات التي تربط بین متغیرات الدراسة أو تشیر ح 2017الیونیسیف حالة أطفال العالم 
  :24إلیھا على األقل والتي نعدھا فیما یلي

حمایة األطفال من األذى على األنترنیت: وھو األمر الذي قد یتطلب المزید من دعم جھود إنفاذ القانون  -
" العالمي، وإعادة we protectحن نحمي لحمایة الطفل، واعتماد وتنفیذ االطار االستراتیجي لتحالف " ن

تصمیم نظم الحمایة بشكل یعكس ویتالءم مع القدرات المتطورة لألطفال، باإلضافة إلى تمكین األفراد 
الدین وغیرھم من مقدمي الرعایة الذین یمكنھم أن یقدموا الدعم لألطفال، وذلك بوضع استراتیجیات للو

والمعلمات والمدرسات) لتطویر المھارات التي یحتاجونھا للتدخل وھنا نخص األمھات والمربیات (
 إیجابیا، ولیس مجرد تقیید استخدام األطفال لتقنیات المعلومات واالتصاالت.

محو األمیة الرقمیة إلبقاء األطفال مطلعین ومشاركین وآمنین على االنترنیت، ویحتاج ھذا األمر إلى  -
في المدارس، وتزوید األطفال بفرص تعلم مھارات تقنیات المعلومات تشجیع عملیة محو األمیة الرقمیة 

واالتصاالت في التعلیم غیر الرسمي، ودعم تنمیة المھارات الرقمیة ومحو األمیة الرقمیة لدى المعلمین 
(المعلمات) ، والتوسع في إنشاء المكتبات الرقمیة ، باإلضافة إلى نشر القیم والمھارات التي تعمل في 

، النترنیتاتشكیل ثقافة رقمیة بین األطفال ، تكون قادرة على تمكینھم من الحفاظ على سالمتھم على  اتجاه
 واحترام حقوق المستخدمین اآلخرین.

 ماالستفادة من قوة القطاع الخاص في النھوض بالمعاییر والممارسات األخالقیة التي تحمي األطفال وتفیدھ -
ف، ینبغي أن تعمل الشركات مع واضعي السیاسات والمدافعین عن ، ولتحقیق ھذا الھداإلنترنیتعلى 
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حقوق الطفل، لوضع حد أدنى من المعاییر األخالقیة لخدمتھم، فضال عن تشجیعھا لفكرة الوصول غیر 
التمییزي ومنع شبكاتھا وخدماتھا من نشر مواد تتضمن إساءة معاملة لألطفال، باإلضافة إلى تزوید الوالدین 

بمجموعة أكثر تكامال من أدوات الحمایة سھلة االستخدام، لتمكینھم من توفیر حیز آمن ات) (خاصة األمھ
 ألطفالھم وخاصة لألطفال األصغر سنا.

أما النموذج التطبیقي األقرب الذي ھو بین یدینا عرضھ االتحاد الدولي لالتصاالت من خالل مبادئ توجیھیة 
  :25ألولیاء األمور واألوصیاء والمربین

المجاالت الرئیسیة التي ینبغي أن   أولیاء األمور واألوصیاء
  تؤخذ في االعتبار

  الوصف

  إجراء حوار   سالمة وأمن التكنولوجیا لدیكم
  المشاركة في األنشطة على االنترنیت

  المناقشة معھم 
  إعطاء انطباع بالثقة

  تقیید النفاذ مع الحوار
االستعداد لسماع تجاربھم وعدم المبلغة 

  ردات الفعل حتى تتكرر العملیةفي 
تبادل الخبرات الرقمیة معھم كوسیلة 

  لتعزیز الثقة وفتح الحوار
حدد التكنولوجیا واألجھزة والخدمات   

  المستخدمة في بیتك
حدد جمیع األجھزة الموصولة في 
المنزل (ھواتف نقالة، حواسیب، أجھزة 
لوحیة، أجھزة التلفزیون الذكیة ووحدات 

  لعاب ...التحكم في األ
حدد الخدمات والتطبیقات عبر 
األنترنیت التي یستخدمھا كل أفراد 

  األسرة في جمیع األجھزة.
ركب برمجیات جدار الحمایة   

وبرمجیات مكافحة الفیروسات في 
  جمیع األجھزة.

تحقق ما إذا كانت برامج الترشیح 
والمنع أو المراقبة تناسب األسرة 

  ویمكن أن تساعد في دعمھا 

من تركیب حمایة مكافحة تأكد 
الفیروسات والبرمجیات الضارة في 
جمیع األجھزة وأنھا یتم تحدیثھا 

  باستمرار.
  علم أوالدك أساسیات أمن االنترنیت

ضرورة وجود اتفاق حول استخدام   القواعد
  االنترنیت واألجھزة الشخصیة.

التأكد من وجود ثقافة الدعم في العائلة  

االستخدام (عن وقت االتفاق على قواعد 
  وكیفیة االستخدام).

القدوة الرقمیة، من خالل المبادرة إلى 
تبني سلوكیات صحیحة حتى یكونوا 

  أسوة حسنة لألبناء.
االتفاق على أخذ اإلذن قبل نشر أي 

  صورة على االنترنیت
المعرفة بالخدمات التي یستخدمھا   تثقیف الوالدین واألوصیاء

 تصاالتأطفالك عبر االنترنیت واال
المتنقلة (وسائل التواصل االجتماعي، 

  مواقع الكترونیة، تطبیقات وألعاب) 

التأكد من استخدام األطفال للتطبیقات 
  والمنصات بأمان.

استفد من األدوات التي تأتي مع األجھزة 
أو أدوات رقابة  family linkالمتنقلة 
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معرفة كیف یمضون وقتھم على 
  االنترنیت

وتحقق إذا بیعت أي الوالدین األخرى، 
منتجات أو أدرجت عملیات شراء ضمن 

  التطبیق.
حاول معرفة دوافع استخدام االنترنیت 
ولماذا یستخدمون مواقع وخدمات معینة 
مما یساعدك في فھم التحدیات 
االجتماعیة والعاطفیة التي یمكن أن 

  یواجھھا األطفال
یتراوح سن "الموافقة الرقمیة" عادة ما   الرقمیةمراعاة سن الموافقة   استعراض میزات مواقع االنترنیت

  عاما. 16و 13بین 
یعد طلب موافقة الوالدین قبل طلب 
بیانات شخصیة من األشخاص األصغر 
سنا عرفا سدیدا، في حین ینص القانون 

من  8على ذلك في بعض البلدان (م
الالئحة العامة لحمایة البیانات 

)GDPR لدى الدول األعضاء في (
  األوربي). االتحاد

كثیر من المواقع تطلب موافقة أولیاء 
األمور قبل السماح للمستخدمین الجدد 
باالنضمام إلیھا. لذلك راجع كل خدمة 
لمعرفة المتطلبات من حیث العمر 

  األدنى.
راقب استخدام بطاقات االئتمان   

  وغیرھا من آلیات سداد المدفوعات
من المھم االحتفاظ ببطاقات االئتمان 

ة بك في مكان آمن وال تفصح عن الخاص
  أرقامھا السریة لمنع النفاذ غیر المخول.

انتبھ إلى أن اإلعالن قد یكون غیر مالئم   اإلعالنات والمعلومات المضللة  
أو مضلل، وتحدث إلى أطفالك عن كیفیة 
اإلبالغ عن اإلعالنات وزیادة التحكم 

  فیما یرونھ عبر االنترنیت.
من المھم أن یشعر األطفال بالثقة في   قافة الدعمإنشاء ث  تعلیم األطفال

قدرتھم على طلب المساعدة والدعم إذا 
سارت األمور على غیر ما یرام كي 
یتمكنوا من تقدیم الدعم لآلخرین عبر 

  االنترنیت.
من المفید أیضا فھم المحتوى الذي 
نشروه وأي ملف تعریف لھم على 
االنترنیت، وعلیھم التعرف على 

  المخاطر.
یحتاج األطفال لفھم أن النفاذ عبر 
االنترنیت تترتب علیھ مسؤولیة، 
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ویحتاجون ألن یعرفوا أن القوانین 
تسري في حال التوصیل باألنترنیت 
وبدونھ، وأنھم ینبغي أن یتصرفوا 

  بالطریقة الصحیحة.
یمكن أن یرغب األطفال في لقاء   

أشخاص تعرفوا إلیھم عبر االنترنیت، 
الخطوات الصحیحة ومن المھم اتخاذ 

لتثقیفھم بشأن مخاطر لقاء الغرباء من 
  االنترنیت.

یكمن خطر لقاء الغرباء في إمكاني 
انتحال األشخاص في االنترنیت 
لشخصیات غیر شخصیتھم الحقیقیة، 
لذلك وجبت مرافقتھ وذلك یعتمد على 

  عمر الطفل.
كما أن البعض ال یسعى للقاء الطفل بل 

غیر  یكتفي بالحصول على محتوى
  أخالقي صریح منھم.

ساعد أطفالك على فھم المعلومات التي   أھمیة المعلومات الشخصیة  
ینبغي االحتفاظ بسریتھا حیث ال ینبغي 
أن یفصحوا عن معلومات تحدد ھویتھم 
، وذكر األطفال أن لھم سمعة على شبكة 
االنترنیت تحتاج إلى إدارة ، وبمجرد 
نشر محتوى ، یمكن أن یصعب 

  تكییفھتغییره/
تأكد أن األطفال یفھمون معنى نشر   تعلیم األطفال

الصور على االنترنیت بما في ذلك 
  صورھم الشخصیة وصور أصدقائھم.

اشرح ألبنائك أن الصور الشخصیة 
یمكن أن تكشف الكثیر من المعلومات 
الشخصیة، وینبغي أن یفھم األطفال 
مخاطر استخدام الكامیرات ورفع 

یة المثالیة عدم رفع المحتوى، ومن الناح
صور اآلخرین دون موافقتھم، ویشمل 

  ذلك األولیاء أیضا.
شجع أطفالك على عدم وضع صورھم 
أو صور أصدقائھم مصحوبة بتفاصیل 
تحدد ھویتھم مثل اسم الشارع، لوحة 
السیارة، اسم المدرسة أو الزي 

  المدرسي.
  

االت لتحقیق أكبر حمایة لألطفال من تعتبر ھذه التوجیھات صالحة كنموذج في أي مكان ولكل الح
  مخاطر المعلوماتیة خاصة إذا التزمت النساء بھذه التوجیھات.

  خاتمة:
  من خالل البحث في الموضوع توصلنا إلى استنتاجات ھامة نبرزھا فیما یلي:

 ،ن العنف اللفظي، المعنوي والجسديیتعرض األطفال الیوم أكثر من أي وقت مضى إلى حاالت كثیرة م -
والذي یالحقھم حتى إلى داخل جدران البیت الذي یفترض أنھ الملجأ اآلمن ألي طفل، وذلك عن طریق 

یجابیاتھا وسلبیاتھا، وكما تعجز أعظم الدول الیوم عن مراقبة وتنظیم بإالتكنولوجیا التي اكتسحت العالم 
ة المقابل معظم األسر في مراقب التدفقات الھائلة للمعلومات، السلع ورؤوس األموال عبر حدودھا، تعجز في



   عتیقة كواشيد/  – نھاد رحمین 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  694

تدفق الرسائل والمعلومات من وإلى األبناء یتواصل أبناؤھا وما نوع وطبیعة ھذا التواصل وال حتى طبیعة  
  المحتوى الذي یتشاركونھ خاصة بعد اكتساح مواقع التواصل االجتماعي لحیاة األطفال.

إمكانیات النساء في مجال المعلوماتیة محدودة  رغم وجود العدید من برمجیات الرقابة الترشیح إال أن -
مقارنة مع الرجال، لذلك فإن مقاربة التمكین المعلوماتي للمرأة سوف تساھم بشكل كبیر في تنمیة المعرفة 
المعلوماتیة وبناء مجتمع نسوي مؤھل لمواجھة التحدیات الرقمیة التي یمكن أن تكون سندا ألطفالنا على 

روني ووضع حد لبعض الممارسات االستغاللیة واالبتزازیة ، بل أكثر من ذلك قد مواجھة التنمر االلكت
تفتح فرصا مھنیة تسھم في توفیر دخل إضافي للعائالت المحرومة نظرا لمجانیة االنخراط وسھولة 

  االنخراط في منتدیات تعلیمیة وفتح مشاریع نسویة إنتاجیة واعدة.
مرأة من تعزیز ثقة النساء ینفسھا وإخراجھا من دائرة األمیة المعلوماتیة یمكن لمقاربة التمكین المعلوماتي لل -

یزیة ، وذلك بأفكار دعائیة تحفاإللكترونیةعن طریق تسھیل انخراط النساء في جمیع البرامج التمكینیة 
ه ذمرفوقة بأیام دراسیة للتوعیة والتحسیس بالمخاطر المعلوماتیة التي قد تواجھ األطفال، وكیف یمكن لھ

  البرامج أن ترفع من قدرات الحمایة والوقایة.
المسافة  إبقاءوالتمكین المعلوماتي للمرأة یساھم في بناء جیل متعلم قادر على األخذ بالفرص والتحفیزات  -

اآلمنة بین التھدیدات المعلوماتیة واألطفال، وبدل حرمان األطفال من النفاذ إلى االنترنیت والحصول على 
رقمیة التي یحظى بھا أقرانھم في كل أنحاء العالم یمكن للنساء أن تشارك في التربیة نفس الفرص ال

  المعلوماتیة لألجیال القادمة. 
مقاربة التمكین المعلوماتي للمرأة حمایة لألطفال من مخاطر المعلوماتیة ھو أحد خطوات تكریس األمن  -

الشخصي، الثقافي وحتى االقتصادي في زمن اإلنساني من خالل تفعیل األمن السیبراني وتحقیق األمن 
  فیھ الكثیر من الفرص الرقمیة.

مخاطر المعلوماتیة على األطفال لیست مسألة حتمیة فھي تبقى مجرد احتمال لدى معظم األطفال بینما  -
ر في أي تغی كلذلك وجب تمكین المرأة معلوماتیا إلدرا تتحول إلى جرائم وأذى حقیقي لدى أطفال آخرین

  سلوك الطفل ومعالجة الحادثة قبل أن تتحول إلى كارثة.
  قائمة المصادر والمراجع:

  :الكتب
لتربیة منشورات المنظمة اإلسالمیة ل، الدلیل العملي للمخاطر المرتبطة بجرائم االنترنیت المحدقة بالطفلالقجیري،  لیلى -1

  .2012، المملكة المغربیة، والعلوم والثقافة
ج للنشر ر الخلیدا، التمكین والذمة المالیة المستقلة للمرأة العاملة وعالقتھما في: العنف األسريالصرایرة،  بشرى نواف -2

  .2019، األردن، 1والتوزیع، ط
، دابالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآل ،الكویت ،عبد السالم رضوان مترجما، المعلوماتیة بعد االنترنیتبیل جیتس،  -3

1998.  
  .2014 ،مصر، المجلس العربي للطفولة والتنمیة ،مشاركة األطفال تمكین وحمایة: تنمیة واستدامة، منصور، طلعت -4

5- Murrell and Meredith. Empowering Employ. New York: McGraw Hill. 2000 
  المجالت:

، 2 ودان،الس عبد هللا الزین الفضل، دور المعلوماتیة في التنمیة المستدامة للمرأة، حولیة المكتبات والمعلومات، فاطمة -6
2018.  

  االلكترونیة: مواقعال
 . 2019سبتمبر 10الیونیسیف، األطفال في عالم رقمي، تم تصفح الموقع یوم:  -7



  مقاربة التمكین المعلوماتي للمرأة: حمایة للطفل من مخاطر المعلوماتیة 
 

  

  695                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

www.unicef.org/sowc.2017. 
https://www.unicef.org/publications/index_101992.html 

 12، تم تصفح الموقع یوم 2019، األسباب الثمانیة التي تجعلني قلقة ومتفائلة من أجل الجیل القادمفور،  ھنرییتا -8
               .WWW.UNICEF.ORG   2019دیسمبر
   التقاریر

  :على نیویورك 2013، دراسة شاملة عن الجریمة السیبرانیة ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة -9
 https://www.unodc.org/documents/organized-

crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Arabic.pdf 
  .2009 ،. "دلیل األمن السیبراني في البلدان النامیة"، سویسراITUتحاد الدولي لالتصاالت اال -10

  األوراق غیر المنشورة
ي مذكرة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ف، الجزائر، النقاش الرابع بین المقاربات النظریة في العالقات الدولیة زقاغ، عادل -11

  سو، 2009، جامعة باتنة ،السیاسیةقسم العلوم ، العلوم في العلوم السیاسیة تخصص العالقات الدولیة
ورقة قدمت في المؤتمر الدولي لتكنولوجیا المعلومات الرقمیة االتجاھات ، واقع الفجوة الرقمیة في الجزائر، نسرین سعدون

 .2012 أكتوبر 9/11 ،األردن ،الحدیثة في تكنولوجیا المعلومات
12- United Nation Children’s Fund, The State of the World’s Children 2017: Children in a 

Digital World,( New York : UNICEF, December 2017), Available at:  
http://www.unicef.org/publication/files/SOWC-2  

 سرایاألطفال على االنترنیت، (سو االتحاد الدولي لالتصاالت، مبادئ توجیھیة ألولیاء األمور والمربین بشأن حمایة -13
  ). 2020 االتحاد الدولي لالتصاالت،

 :الھوامش

ورقة قدمت في المؤتمر الدولي لتكنولوجیا المعلومات الرقمیة االتجاھات ر، واقع الفجوة الرقمیة في الجزائ نسرین سعدون، -1
 .5.و4، ص ص2012أكتوبر 9/11،الحدیثة في تكنولوجیا المعلومات، األردن

للنشر  ر الخلیجبشرى نواف الصرایرة، التمكین والذمة المالیة المستقلة للمرأة العاملة وعالقتھما في العنف األسري، دا -2
 .33، ص2019، األردن ،1والتوزیع، ط

3- Murrell and Meredithو Empowering Employ, New Yorkو McGraw Hill, 2000, p110. 
 .39نفس المرجع، صالتمكین والذمة المالیة المستقلة للمرأة العاملة وعالقتھما بالعنف األسري، بشرى نواف الصرایرة،  -4
مذكرة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في ، النقاش الرابع بین المقاربات النظریة في العالقات الدولیة، الجزائر عادل زقاغ، -5

 .121، ص2009العلوم السیاسیة، جامعة باتنة،  العلوم في العلوم السیاسیة تخصص العالقات الدولیة، قسم
 .20نفس المرجع، صالتمكین والذمة المالیة المستقلة للمرأة العاملة وعالقتھما بالعنف األسري، بشرى نواف الصرایرة،  -6
   ،تم تصفح الموقع یوم: WWW.UNICEF.ORG/SOWC ،2017األطفال في عالم رقمي، الیونسیف، -7

،2019سبتمبر20 https://www.unicef.org/publications/index_101992.html 
 .5نفس المرجع، صواقع الفجوة الرقمیة في الجزائر، نسرین سعدون،  -8
 لكویت،ا المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،، عبد السالم رضوان مترجما االنترنیت،بیل جیتس، المعلوماتیة بعد  -9

 .351، ص1998
  م ن. األطفال في عالم رقمي،الیونسیف،  -10

https://www.unicef.org/publications/index_101992.html 
 األطفال في عالم رقمي، م ن،الیونیسیف،  -11

https://www.unicef.org/publications/index_101992.html 
، WWW.UNICEF.ORG ،2019القادم" ،ھنرییتا فور، األسباب الثمانیة التي تجعلني قلقة ومتفائلة من أجل الجیل -12

 /https://www.unicef.org/ar ، 2019 دیسمبر 12تم تصفح الموقع یوم 

                                                        



   عتیقة كواشيد/  – نھاد رحمین 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  696

                                                                                                                                                                             
 ، م ن،األطفال في عالم رقميالیونیسیف،  -13

https://www.unicef.org/publications/index_101992.html 
 السودان، ،2فاطمة عبد هللا الزین الفضل، دور المعلوماتیة في التنمیة المستدامة للمرأة، حولیة المكتبات والمعلومات،  -14

 .207.208ص  ،، ص2018
 ، م ن،األطفال في عالم رقمي الیونسیف، -15

https://www.unicef.org/publications/index_101992.html 
، ص 2014تمكین وحمایة: تنمیة واستدامة، المجلس العربي للطفولة والتنمیة، مصر، طلعت منصور، مشاركة األطفال -16

60. 
 ، م ن،األطفال في عالم رقميالیونسیف،  -17

https://www.unicef.org/publications/index_101992.html 
، تم تصفح الموقع یوم 2009، دلیل األمن السیبراني في البلدان النامیة، سویسرا، ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت  -18

  .2019سبتمبر 22
http:// www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-SECU-2007-MSW-Adoc 

-329، ص ص2013، السیبرانیة، نیویوركشاملة عن الجریمة  والجریمة، دراسةمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  -19
333. 

 .351، صت، م نالمعلوماتیة بعد األنترنیبیل جیتس،   -20
21- ICDL GCC women _Ar_doc-PR -Microsoft Word ،  الوعي المعلوماتي للمرأة یدعم دورھا للمشاركة في

  23، تم تصفح الموقع یوم:2009أفریل 18شؤون األسرة المادیة وحمایة أبنائھا من مخاطر سوء استخدام االنترنیت، 
  .2019سبتمبر 

https://icdlarabia.org/uploads/news/arabic/2009/icdlnews04182009.pdf 
لتربیة منشورات المنظمة اإلسالمیة ل، لیلى القجیري، الدلیل العملي للمخاطر المرتبطة بجرائم االنترنیت المحدقة بالطفل -22

 .78-74 ص ص ،2012 والثقافة، المملكة المغربیة،والعلوم 
 .15 ، صم ن، دلیل األمن السیبراني في البلدان النامیة، ITUالتصاالت االتحاد الدولي ل -23

24- United Nation Children’s Fund, The State of the World’s Children 2017: Children in a 
Digital World,( New York: UNICEF, December 2017), Available at:  

http://www.unicef.org/publication/files/SOWC-2  
االتحاد الدولي لالتصاالت، مبادئ توجیھیة ألولیاء األمور والمربین بشأن حمایة األطفال على االنترنیت، (سویسرا:  -25

 .41، 38ص. ص  ،)2020 االتحاد الدولي لالتصاالت،



  710 – 697ص:  -، ص 2022، جوان 31، العدد: 22، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
697  

من وجھة  األكادیمیةااللتحاق المبكر بالمدرسة ودوره في ظھور صعوبات التعلم 
  -دراسة میدانیة على عینة من المعلمین - نظر المعلمین

  

Early Schooling And Its Role In The Emergence Of Learning Difficulties In 
Schools From The Point Of View Of Teachers 

Field Study On A Sample Of Primary School Teachers 
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   :الملخص
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن صعوبات التعلم األكادیمیة األكثر شیوعا لدى التالمیذ الملتحقین قبل سن 

القانوني من وجھة نظر المعلمین، والكشف عن الفروق بین متوسط درجات المعلمین في مستوى إدراكھم  التمدرس
ة وفق متغیر الجنس، والخبرة، ولتحقیق ھدف الدراس لدى الملتحقین قبل سن التمدرس األكادیمیةلصعوبات التعلم 

تم االعتماد على المنھج الوصفي، وتم توزیع قائمة تقدیر صعوبات التعلم األكادیمیة على عینة عرضیة من معلمي 
یذ التالم لدى معلم ومعلمة، وقد توصلت الدراسة إلى أن صعوبة القراءة األكثر شیوعا 60المرحلة االبتدائیة عددھم 

لملتحقین قبل سن التمدرس القانوني من وجھة نظر المعلمین في المرحلة االبتدائیة. كما ال توجد فروق ذات داللة ا
إحصائیة بین متوسطات درجات المعلمین في مستوى إدراكھم لصعوبات التعلم األكادیمیة لدى الملتحقین بالمدرسة 

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المعلمین قبل سن التمدرس وفق متغیر الجنس، كما توصلت إلى وجود 
ذوي مستویات الخبرة المختلفة في مستوى إدراكھم صعوبات التعلم األكادیمیة لدى الملتحقین قبل سن التمدرس 

  سنوات.10القانوني لصالح ذوي الخبرة ألكثر من 
  المعلمین؛ المدرسة ؛التالمیذ ؛سن التمدرس ؛صعوبات التعلم األكادیمیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
       The study aimed to detect the most common learning difficulties among preschoolers from a 
teacher's perspective, and to reveal differences between teachers' average scores in their awareness of 
school learning difficulties among preschoolers based on variable sex, experience, and to achieve the 
study's goal was based on the descriptive program , and the assessment list of learning disabilities was 
distributed to an occasional sample of 60 primary teachers, and the study found that difficulty reading 
is more common in primary school. There are also statistically significant differences between the 
average score of teachers in their awareness of learning difficulties in the preschool enrolments sought 
by the intersex school, and found statistically significant differences between the average scores of 
teachers with different levels of experience in their level of awareness of learning difficulties in school 
among those enrolled before schooling for those who have had experience for more than 10 years. 
key words: Academic learning difficulties; school age; pupils; school ;teachers. 
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  مقّدمة: 
 مھارات القراءة والكتابة والحساب، االبتدائیةیكتسب معظم األطفال في السنوات األولى من المرحلة 

غیر أنھ ھناك من األطفال من یفشل في اكتساب تلك المھارات ویستمر ذلك الفشل إلى مراحل متقدمة من 
  المرحلة االبتدائیة، وھؤالء األطفال یطلق علیھم ذوي صعوبات التعلم األكادیمیة.

تبط بمجتمع معین أو بدولة معینة أو وتجدر اإلشارة إلى أن صعوبات التعلم لیست مشكلة محلیة تر
ثقافة معینة أو بلغة معینة، بل ھي مشكلة عالمیة، ونظرا للطابع العالمي الذي تتمیز بھ توالت الكثیر من 

طفال الذین لدیھم صعوبات في تعلم بعض المھارات األكادیمیة البحوث والدراسات في دول العالم لدراسة األ
مر بفئة من األطفال التحقوا بالمدرسة قبل السن القانوني أي في سن خمس والمعرفیة وخاصة إذا تعلق األ

سنوات ونظرا ألھمیة الموضوع وعواقب مخاطره على الطفل ومستقبلھ األكادیمي ومن خالل إطالع الباحثة 
على الجانب النظري والواقع المیداني (في حدود علمھا)، لم تجد جانب یمس موضوع صعوبات التعلم من 

ة االلتحاق المبكر بالمدرسة، ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة لمعرفة ما إذا كان األطفال الملتحقین بالمدرسة ناحی
  قبل السن القانوني یعانون من صعوبات التعلم األكادیمیة (قراءة، كتابة، حساب) من وجھة نظر المعلمین. 

  أوال: إشكالیة 
م العالم بمدى قدرتھ على ضمان نفس فرص التعلی تتجلى أھم نقاط القوة التي تمیز نظام التعلیم في

للجمیع، بغض النظر عن الخلفیة االجتماعیة واالقتصادیة؛ بحیث تركز المدرسة بوجھ عام على دعم التالمیذ 
 إلنفاقاوإرشادھم على المستوى الفردي. والجزائر كباقي الدول أولت اھتماما بالغا بالتعلیم حیث بلغت نسبة 

من الناتج المحلي اإلجمالي وكانت  %4.34یقارب  ما 2008ء في إحصائیات البنك الدولي العام حسب ما جا
من مجموع  %20قادرة على تحسین فرص التعلیم للجمیع فكانت نسبة التمدرس غداة االستقالل تقارب 

 تدة مامالتالمیذ الذین بلغو سن التمدرس وھي نسبة ضئیلة نتیجة لمخلفات االستعمار وبلغت في الفترة الم
  .1 % 98.5 یقارب ما 2018، ثم بلغت في سنة %70یقارب  ما 1972-1962بین 

ادي إلى تحسن المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتص وترجع نسبة التطور الكبیرة في نسبة التمدرس
وفرض التعلیم اإلجباري في جمیع المستویات، وقد حددت وزارة التربیة الوطنیة عمر التالمیذ المعنیین 

بأن التعلیم اإلجباري ال یسمح إال  2018أوت  16بالدخول المدرسي في البیان الصادر المؤرخ بتاریخ 
سنوات كما یؤكد نفس البیان إجراء ترخیص لألطفال  06سن القانوني للتمدرس وھو لألطفال الذین بلغوا ال

الذین بلغوا خمس سنوات لتسجیلھم على مستوى أقسام السنة أولى ابتدائي تفادیا لتأخرھم عن سن التمدرس 
ا منھم دالمحدد بست سنوات، وفي ھذا الشأن یسعى الكثیر من اآلباء إدخال أطفالھم قبل سن التمدرس اعتقا

أن ذلك أكثر فائدة لھم مستقبال من جھة ومن جھة أخرى التحرر من مسؤولیاتھم طوال النھار والتفرغ 
لحیاتھم وأعمالھم دون مراعاة أثر ذلك على نمو الطفل حیث كشفت أغلب الدراسات مخاطر إلحاق الطفل 

موعة من العوامل؛ سواء كانت مبكرا بالمدرسة كون الموقف التعلیمي معقد للغایة ویتوقف نجاحھ على مج
داخلیة متعلقة بذات التلمیذ كالنمو العاطفي واللغوي والعقلي والنفسي، أو متعلقة بالبیئة المحیطة بھ كالمعلم 

ل، إذ المبكر یبدو مثیرا لألھ االلتحاقواألسرة. فقد كشفت دراسة بریطانیة حدیثة إلى أنھ على الرغم من أن 
صعوبات نتائج أعلى في استبیان ال ال تحدیا صعبا لألطفال وأسرھم؛ حیث أنھم سجلویرونھ إیجابیا إال أنھ یمث

السلوك، كما بینت خطر إلحاق الطفل قبل السن المناسبة قد یكون ضارا بصحتھم  استبیانونتائج سلبیة في 
في  رومستقبلھم األكادیمي إذ یتعرضون لخطر اإلصابة بمشكالت صحیة ونفسیة، مقارنة بأقرانھم األكب

أما على مستوى التحصیل الدراسي كشفت دراسة أجراھا المرصد الوطني لحمایة الطفولة . 2نفس الصف
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ین ، ویؤكد العدید من التربویالمتسربین دراسیا دخلوا المدرسة قبل السن القانونيمن  % 8.72بالجزائر أن 
المرجح أن لدیھم صعوبات تعلمیة، وھذا والخبراء أن األطفال الذین تقل أعمارھم خالل عامھم الدراسي من 

اد ز زاد اھتمام الباحثین وذلك لوجود فئات داخل الصفوف العادیة ال یتعلمون بالصورة المناسبة وما ما
األمر صعوبة ھو أنھم ال یعانون من أیة إعاقة ولدیھم مستوى متوسط من أو فوق المتوسط مع انخفاض 

  .األكادیمیةعرف بصعوبات التعلم ی واضح في تحصیلھم األكادیمي وھذا ما
ویشیر مصطلح صعوبات التعلم األكادیمیة؛ إلى تلك الصعوبات المتعلقة باألداء الدراسي للتلمیذ في 
الجوانب األكادیمیة والمتمثلة في صعوبات تعلم القراءة، والكتابة، والحساب، والتي تظھر لدى األطفال في 

ن منھا أو كلھا كونھا من العوامل التي قد تتسبب في تأخر أو فشل . فقد تظھر في واحدة أو اثنتی3المدرسة
ت األكادیمیة المتعلقة بالخصائص المعرفیة وھذا ما االتلمیذ دراسیا ألن نجاحھ یتوقف على اكتسابھ للمھار

أن  األمریكيبینت دراسة على المجتمع  ) كما1995) والسرطاوي (2005أشارت إلیھ دراسة معمریة (
  . 4من مجموع التالمیذ الذین تنطبق علیھم خصائص التالمیذ %20إلى  % 10 تتراوح بینھناك نسبة 

أشارت الدراسات إلى أن مالحظات ولي األمر وتقدیرات المعلم أفضل بكثیر من وسائل التشخیص و
لتي ا العلمیة في الكشف عن حاالت صعوبات التعلم، ألن المعلم أكثر األشخاص وعیا بالخصائص السلوكیة

أكدت معظم البحوث وترتبط بذوي صعوبات التعلم من حیث التكرار والمدى والدرجة والشدة، كما 
والدراسات التي أجریت في ھذا المجال إلى أن تقدیر المعلم ومالحظاتھ للخصائص السلوكیة ألطفال ھذه 

مین أكثر الذي یتم بمعرفة المعلالفئة عامال بالغ األھمیة في عملیة التعرف علیھم، وإن تحلیل السلوك الفردي 
والتي ھدفت  Egelstonالجماعیة. وفي دراسة اجلستون  االختبارات استخدامفاعلیة من التحدید القائم على 

) طفل من تالمیذ المرحلة 153إلى تحدید األطفال ذوي صعوبات التعلم، وقد أجریت ھذه الدراسة على (
أن یحددوا أسماء التالمیذ الذین تكون قدراتھم العقلیة فوق  االبتدائیة، حیث طلب من مدرسي ھذه الصفوف

المتوسط بالنسبة ألقرانھم، وفي الوقت نفسـھ یكون مستواھم التحصیلي أقل من المتـوسط في القراءة والفھم 
اللغوي والریاضیات، وقد أمكن من خالل األدوات المستخدمة التعرف على ذوي صعوبات التعلم وتصنیفھم 

  . 5من تالمیذ العینة بأنھم من ذوي صعوبات التعلم بالفعل% 61-11ملت حوالي في فئات ش
وترى الباحثة أن صعوبات التعلم األكادیمیة من المشكالت المھمة التي تواجھ تالمیذ المرحلة االبتدائیة 

د یجھل رسیما الملتحقین بھا قبل السن القانوني وأكثرھا تأثیرا على مستقبلھ، حیث ال معنى وال مكان لف
الضوء علیھا والكشف عن أسبابھا وعن  وإلقاءالقراءة والكتابة والحساب. ونظرا ألھمیة وخطورة المشكلة 

حلول لھا، فنحن في أمس الحاجة لمثل ھذه البحوث ھذه األسباب  إیجادأنواعھا وتشخیصھا ومحاولة 
  البحث الحالي وتبرز أھمیتھ. إلىالمجتمعة تظھر الحاجة 

   لتالیة:للتساؤالت ادفع الباحثتین إلجراء البحث الحالي وفقا  سبق ظھرت مشكلة البحث وما وبناء على ما
ماھي صعوبات التعلم األكادیمیة األكثر شیوعا لدى التالمیذ الملتحقین قبل سن التمدرس القانوني من  -1

  وجھة نظر المعلمین؟
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المعلمین في مستوى إدراكھم لصعوبات التعلم  ھل -2

  لدى الملتحقین قبل سن التمدرس وفق متغیر الجنس؟  األكادیمیة
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المعلمین ذوي مستویات الخبرة المختلفة في  -3

  التعلم األكادیمیة لدى الملتحقین قبل سن التمدرس القانوني؟مستوى إدراكھم  صعوبات 
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  فرضیات الدراسة: -ثانیا
  على التساؤالت المطروحة سابقا، تم صیاغة الفروض اآلتیة: بناء

ما یدركھا ك تترتب صعوبات التعلم األكادیمیة لدى الملتحقین بالمدرسة االبتدائیة قبل سن التمدرس -1
 المعلمون كاآلتي: (في القراءة، وفي الكتابة، وفي الحساب).

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المعلمین في مستوى إدراكھم  صعوبات التعلم  -2
  األكادیمیة لدى  الملتحقین بالمدرسة قبل سن التمدرس وفق متغیر الجنس.

ئیة بین متوسط درجات المعلمین ذوي مستویات الخبرة المختلفة في توجد فروق ذات داللة إحصا  -3
  مستوى إدراكھم صعوبات التعلم األكادیمیة لدى الملتحقین بالمدرسة قبل سن التمدرس.

  أھداف الدراسة:  -ثالثا
  ھدف البحث الحالي إلى التعرف على مایلي:

ي ف لملتحقین بالمدرسة قبل سن التمدرسلدى ا التعرف على صعوبات التعلم األكادیمیة األكثر شیوعا -
  .المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المعلمین

الكشف عما إذا كانت ھناك فروق في مستوى إدراك المعلمین لصعوبات التعلم األكادیمیة لدى  الملتحقین  -
  بالمدرسة قبل سن التمدرس وفقا لمتغیر الجنس .

إدراك المعلمین لصعوبات التعلم األكادیمیة لدى  الملتحقین  الكشف عما إذا كانت ھناك فروق في مستوى -
  بالمدرسة قبل سن التمدرس وفقا لمتغیر الخبرة.

  أھمیة الدراسة: -رابعا
للبحث أھمیة خاصة بالنسبة ألولیاء األمور، والمعلمین، والقائمین على المنظومة التربویة، وتتمثل        

  أھمیة الدراسة في:
ایة التربویة لذوي صعوبات التعلم وتحویلھم إلى فئات فعالة لھا دور إیجابي في المجتمع، بالرع لالرتقاء -

أھمیة المعلم ودوره في الكشف والتعرف المبكر من خالل تقدیراتھ باعتباره المحك األول  إبرازومحاولة 
  للتعرف على ذوي صعوبات التعلم بصفة عامة وصعوبات التعلم األكادیمیة بصفة خاصة 

لفت إنتباه المعلمین ألھمیة المرحلة والتعرف على صعوبات التعلم مبكرا یساعد في حلھا وتدارك  -
  إرھاصاتھا الحقا.

  مور بخصائص التالمیذ ذوي صعوبات التعلم وكیفیة التعامل معھمتبصیر أولیاء األ -
  تحدید مصطلحات الدراسة: -خامسا

، بأن التعلیم 2018 أوت 16صدر بتاریخ ورد في بیان  حسب ما السن القانوني للتمدرس: -1
كما یؤكد البیان بأن  سنوات، 6  اإلجباري ال یسمح إالّ لألطفال الذین بلغوا السن القانوني للتمدرس وھو

مارس من كل سنة تفادیا لتأخرھم عن سن  31جانفي و 1إجراء الترخیص بالنسبة لألطفال المولودین بین 
رة في وحسب المقاعد البیداغویجیة المتوف االستثنائیةلمفعول في الحاالت التمدرس، كما یبقى القرار ساري ا

  .كل مقاطعة
نواحي القصور التي تحدث في المواد الدراسیة التي یتلقاھا الطفل في  :األكادیمیةصعوبات التعلم  -2

  . 6المدرسة وتتمثل في القراءة، والكتابة، والحساب
صعوبة خاصة في التعرف والفھم وإعادة إنتاج الرموز الكتابیة، وھي نتاج اضطراب  صعوبات القراءة: -أ

 .  7سنوات)، والكتابة وفھم النصوص القرائیة واكتساب مدرسي فیما بعد 8-5عمیق في تعلم القراءة ما بین (



  االلتحاق المبكر بالمدرسة ودوره في ظھور صعوبات التعلم األكادیمیة من وجھة نظر المعلمین 
 

  

  701                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

من الرموز عدم قدرة الفرد على التعبیر عن المعاني و األفكار من خالل مجموعة  صعوبات الكتابة: -ب
  . 8 (الحروف والحركات...)

صعوبة تعلم الحساب أو العسر الحسابي ھو اضطراب یؤثر على كل ما لھ عالقة " :صعوبات الحساب -ج
  .9 مع العدد، الرقم، المنطق الریاضي، والحساب (العملیات الحسابیة)"

 الدراسات السابقة -سادسا
-2002قامت بھا لجنة تربویة تابعة لوزارة التربیة الوطنیة بالجزائر ما بین سنتي ( دراسة -1

دراسة أعدتھا لجنة بوزارة  "المعنونة بـ: "دلیل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم ومعالجتھا )2003
ین، بمعیة والتربیة الوطنیة بالجزائر، قادتھا توریرین خیرة مختصة في علم النفس ومفتشة التربیة والتك

  مجموعة من المختصین في التربیة وعلم النفس وعاملین في القطاع التربوي. ویھدف الدلیل:
  .إعطاء المعلمین وسائل التكفل البیداغوجي بالتلمیذ الذي یعاني من صعوبات تعلم -
  ة، الكتابة.القراء تحسیس المعلمین بضرورة التكفل بصعوبات التعلم لدى التالمیذ في المواد القاعدیة: -
وضع أدوات تكون في متناول المعلمین لتقصي الصعوبات التعلمیة وتصنیف صعوبات التعلم حسب  -

  طبیعتھا واقتراح نوع المعالجة المناسبة. 
معلمة لمرحلة التعلیم االبتدائي، حیث أخذت ھذه معلم و )164واستخدمت اللجنة عینة متكونة من (

 الجزائر، بومرداس، سعیدة، میلة، األغواط، تیبازة، عنابة، الطارف. ھي:العینة من ثمانیة والیات 
معلما مختصین  )21واستخدمت اللجنة استبیانا طبق على جمیع أفراد العینة المذكورة آنفا، والمتكونة من(

ت مع إضافة إلى استخدام مقابال معلما ھم معلمون عادیون في التعلیم االبتدائي، )143في التعلیم المكیف و(
توصلت ھذه اللجنة إلى نتائج مھمة، أھمھا عدم تمكن أغلب المعلمین من تطبیق  .بعض ھؤالء المعلمین

المعارف المتعلقة بتحدید طبیعة صعوبات التعلم التي یظھرھا التالمیذ. كما اقترحت العدید من النقاط في ھذا 
ستكشاف المبكر لدى تالمیذ یعانون من اإلفادة من تقنیات االستدراك، وتعیین وسائل اال المجال أھمھا:

صعوبات في التعلم، والتقید بالمبادئ البیداغوجیة التي تنص على التقرب من التلمیذ، واعتبار ذوي صعوبات 
التعلم أول مصدر للمعلومات والتكفل بالفروق الفردیة لدى التالمیذ، والتقییم المستمر لوحدات التعلم، إضافة 

  دخلین التربویین من معلمین، مدیرین، مفتشینإلى إشراك مختلف المت
میذ الالمعنونة بـ : "صعوبات التعلم لدى عینة من ت: 1992دراسة فیصل محمد خیر الزراد  -2

  المرحلة اإلبتدائیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
عوبات الص ھدفت الدراسة إلى التعرف إلى التالمیذ الذین یعانون من صعوبات في التعلم، وتحدید

النمائیة، والصعوبات األكادیمیة في اللغة العربیة والحساب، ومعرفة فیما إذا كانت ھذه الصعوبات تختلف 
) تلمیذ 511تبعت الدراسة المنھج الوصفي على عینة قوامھا (ا باختالف المستویات الدراسیة والجنس.

یة، س والسادس) في مدارس منطقة أبو ظبي التعلیمالعلیا (الرابع والخام االبتدائیةوتلمیذة من تالمیذ المرحلة 
بشكل طبقي، عشوائي من المواطنین والمواطنات فقط. وألغراض الدراسة قام الباحث بتصمیم دلیل المعلم 
لتحدید صعوبات التعلم واالستفادة من كشوف درجات التالمیذ في اللغة العربیة، والحساب، والبطاقة 

ة عن وأسفرت الدراس صحي باإلضافة إلى اختبارین مصورین للذكاء العام.المدرسیة للتلمیذ، والسجل ال
  النتائج التالیة:

أن صعوبات التعلم األكادیمیة المنتشرة بین أطفال عینة الدراسة ھي حسب الترتیب من حیث األھمیة  -
  .صعوبات الحساب، وصعوبات التعبیر، وصعوبات الكتابة، وصعوبات القراءة
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لم النمائیة المنتشرة بین أطفال المرحلة االبتدائیة أفراد عینة الدراسة ھي حسب الترتیب أن صعوبات التع -
من حیث األھمیة صعوبات اللغة والكالم، صعوبات إدراكیة حسیة وصعوبات االنتباه والتركیز، 

  وصعوبات الذاكرة واالحتفاظ، وصعوبات المعرفة، والتفكیر.
ه الصعوبات حسب أھمیتھا، وفي المستویات الدراسیة المختلفة ال توجد فروق جوھریة بین ترتیب ھذ -

  داخل الجنس الواحد.
توجد فروق جوھریة بین تلمیذات المستویات الدراسیة المختلفة من حیث حجم الصعوبات األكادیمیة،  -

  وترتیبھا حسب األولویة.
ة من حیث یب الصعوبات األكادیمیال توجد فروق جوھریة بین تالمیذ المستویات الدراسیة المختلفة في ترت -

  األھمیة.
المعنونة بـ: "صعوبات التعلم األكادیمیة ومشكالت  2005دراسة بشیر معمریة و إبراھیم ماحي  -3

  .التوافق لدى تالمیذ وتلمیذات الطور األول من التعلیم االبتدائي"
تعلیم المیذ الطور األول من التھدف الدراسة إلى التعرف على صعوبات التعلم األكادیمیة السائدة بین ت

وتكونت عینة  .االبتدائي بمدینة باتنة، والتعرف على الفروق بین الجنسین في صعوبات التعلم األكادیمیة
إناثا، واتبع الباحثان في ھذه الدراسة المنھج  )23ذكورا و( )41الدراسة من تالمیذ الطور األول من (

م استبیان صعوبات التعل البحث استخدم الباحثان أداتین وھما:الوصفي المقارن. ومن أجل تحقیق أھداف 
من  یةاالبتدائ) صعوبة تعلم أكادیمیة وقائمة المشكالت السلوكیة ألطفال المدرسة 39األكادیمیة ویتكون من (

) عبارة وتوصلت الدراسة إلى أن صعوبات الكتابة والقراءة 96إعداد صالح الدین أبو ناھیة وتتكون من (
ر انتشارا بین التالمیذ. كما توصلت إلى أن السلوك اإلنسحابي والنشاط الزائد وسلوك التمرد في األكث

المدرسة ھي المشكالت السلوكیة السائدة لدى التالمیذ والتلمیذات والعینة الكلیة الذین یعانون من صعوبات 
ات التعلم التعلیم االبتدائي في صعوبالتعلم األكادیمیة، كما توجد فروق بین تالمیذ وتلمیذات الطور األول من 

  كما توجد فروق بین التالمیذ والتلمیذات في مشكالت سوء التوافق لصالح الذكور. .األكادیمیة لصالح الذكور
"المشكالت السلوكیة لدى ذوي صعوبات التعلم األكادیمیة  المعنونة بـ: 2008دراسة سماح بشقة  -4

  ."على تالمیذ التعلیم االبتدائي) وحاجاتھم اإلرشادیة (دراسة میدانیة
ھدفت الدراسة إلى التعرف على صعوبات التعلم األكادیمیة السائدة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، 
والتعرف على المشكالت السلوكیة السائدة لدى ذوي صعوبات التعلم األكادیمیة، والكشف عن العالقة 

التعلم األكادیمیة، والتعرف على الحاجات اإلرشادیة لذوي االرتباطیة بین المشكالت السلوكیة وصعوبات 
صعوبات التعلم األكادیمیة من تالمیذ المرحلة االبتدائیة. واستخدمت الباحثة استبیان صعوبات التعلم 

واعتمدت على المنھج .األكادیمیة من إعدادھا، وقائمة المشكالت السلوكیة من إعداد صالح الدین أبو ناھیة
تلمیذة. وأسفرت نتائج الدراسة عن النتائج ) تلمیذ و130على عینة قوامھا ( تباطي المقارنالوصفي االر

صعوبات التعلم األكادیمیة السائدة لدى تالمیذ التعلیم االبتدائي من كال الجنسین والطورین تتعلق : اآلتیة
یمیة وبات التعلم األكادببعدي القراءة والكتابة. كما أسفرت أن المشكالت السلوكیة السائدة لدى ذوي صع

وجب كما أن ھناك ارتباط م تتعلق بأبعاد السلوك االنسحابي، النشاط الزائد، والسلوك االجتماعي المنحرف،
   صعوبات التعلم األكادیمیة لدى عینة البحث.ت السلوكیة ودال بین المشكاال
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رف میذ إلى الكشف والتعوتتعلق الحاجات اإلرشادیة في صعوبات التعلم األكادیمیة في حاجة التال
والتمكن  ط الكتابيالمبكر عن الصعوبات لدیھم وحاجتھم إلى زیادة األلفة مع المادة المقروءة وإلى تدعیم النشا

  .المبادئ الریاضیةمن المفاھیم و
"صعوبات التعلم األكادیمیة في المرحلة االبتدائیة صعوبة  المعنونة بـ: 2010دراسة قدي سمیة  -5
  ".وكتابة، وحساب" دراسة وصفیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بوالیة مستغانمقراءة، 

ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن التالمیذ الذین یعانون من صعوبات في القراءة والكتابة والحساب 
نم اوالمتمدرسین في المرحلة االبتدائیة، أجرت الباحثة دراستھا في ستة مدارس ابتدائیة تابعة لمدینة مستغ

تلمیذا وتلمیذة واستخدمت الباحثة مقیاس صعوبات التعلم األكادیمیة في المرحلة  623وكان عدد أفراد العینة 
االبتدائیة لبشیر معمریھ، وتوصلت الدراسة إلى أنھ یوجد تباین بین تالمیذ المرحلة االبتدائیة في صعوبات 

بة القراءة األكثر انتشارا لدى تالمیذ المرحلة التعلم األكادیمیة باختالف مستویاتھم الدراسیة. وأن صعو
االبتدائیة. وتوجد عالقة موجبة بین صعوبات التعلم األكادیمیة (صعوبة القراءة، والكتابة، والحساب) لدى 

  تالمیذ المرحلة االبتدائیة.
  باستقراء وتحلیل الدراسات السابقة نستخلص مایلي:

عن واقع التالمیذ ذوي صعوبات التعلم تعكس لنا صورة في ضوء اإلحصائیات والنسب السالفة الذكر 
غیر مضیئة عن واقع التعلیم في البالد العربیة، ویتطلب منا جھودا مضاعفة الكتشاف ھؤالء األطفال الذین 

  یواجھون صعوبات تعلم نمائیة وأكادیمیة في وقت مبكر وتقدیم خدمات التربیة الخاصة لھم.
من المشكالت المدرسیة التي تقف متحدیة كل من التلمیذ والمدرسة  أن موضوع صعوبات التعلم یعد -

 واألسرة وحتى القائمین على التشخیص والتكفل.
  معظم الدراسات التي تناولت موضوع صعوبات التعلم األكادیمیة ركزت على التلمیذ. -
لتي تناولت صعـوبات نظرا لخطورة ھذه الظاھرة وما لھا من آثار سلبیة فقد تعددت وتنوعت الدراسات ا -

ي المرحلـة االبتدائیـة، حیث حظیت صعـوبات التعلـم في المرحلة االبتدائیة بنصیب فالتعلـم وخاصـة 
وافـر من الدراسـات التي تھدف إلى الكشف والتعـرف على صعـوبات التعلـم األكادیمیـة لدى تالمیذ 

  المرحلة االبتدائیة.
  لدراسة الحالیة المنھج الوصفي المالئم لمثل ھذا النوع من الدراسـاتانتھجت معظم الدراسات السابقة وا -
تباینت الدراسات السابقة في األدوات المستخدمة في عملیة تشخیص وتحدید ذوي صعوبات التعلم  -

األكادیمیة، حیث اعتمدت الدراسات على مجموعة من األدوات المختلفة سواء أعدت من باحثین آخرین 
  فسھ بتصمیمھا. أو قام الباحث ن

سنوات بالمدرسة وأثره  06الدراسة الحالیة سلطت الضوء على خطورة االلتحاق المبكر لألطفال قبل سن -
  على المستقبل األكادیمي لھم.

اختلفت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في كونھا تناولت صعوبات التعلم األكادیمیة عند الملتحقین  -
  بالمدرسة قبل السن القانوني من وجھة نظر المعلمین. 

توجد دراسة محلیة أو عربیة في  ومن خالل مراجعة الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة، ال
ة تناولت صعوبات التعلم األكادیمیة عند التالمیذ الذین التحقوا بالمدرسة قبل سن التمدرس حدود علم الباحث

  من وجھة نظر المعلمین ومن ھنا تكتسب الدراسة أھمیتھا.
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تشترك كل الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة، في موضوع صعوبات التعلم األكادیمیة.واختلفت في  -
  طبیعة العینة وحجمھا.   

  طار النظري للدراسة:اإل -بعاسا
یعتبر موضوع صعوبات التعلم موضوع الساعة فسابقا كان االھتمام مفھوم صعوبات التعلم:  -1

ذوي اإلعاقات المعروفة والظاھرة للعیان كاإلعاقة الحركیة، البصریة، السمعیة  األطفالمنصبا على 
والعقلیة، ولكن بسبب ظھور فئة من األطفال األسویاء في نموھم العقلي والسمعي والبصري والحركي فقد 
بدأ المتخصصون في التركیز على ھذا الجانب بھدف التعرف على مظاھر صعوبات التعلم و خاصة في 

 Learningوانب األكادیمیة بھدف التكفل بھذه الفئة من األطفال، واقترح كیرك مصطلح صعوبات التعلم (الج
Disability كمسمى للصعوبات بغض النظر عن مفھوم التأخر واالضطراب، ھذه الصعوبات التي تظھر (

لحسي، عد كل من العجز الدى بعض التالمیذ في اللغة والكالم والقراءة والكتابة والمھارات الحسابیة ویستب
 والثقافي، ویرجع ھذا إلى الخلل الوظیفي في الجھاز العصبي. والعقلي 

نظرا لتعدد المشكالت التي یظھرھا األطفال ذوي صعوبات التعلم واختالفھا باعتبارھا مجموعة غیر 
راح اقتمتجانسة، فقد حاول البعض تصنیف صعوبات التعلم بھدف تسھیل عملیة دراسة ھذه الظاھرة و

تصنیفا لصعوبات التعلم  1984أسالیب التشخیص والخدمات المالئمة لكل مجموعة. فقد قدم كیرك سنة 
صعوبات أبرز التصنیفات ل الصعوبات األكادیمیة والذي یعتبر منمثل في صعوبات التعلم النمائیة ووالمت
  دقة وشمولیة، وھي كاآلتي: التعلم

ھ ي ترتكز على العملیات العقلیة األساسیة التي یحتاجھا الطفل في تحصیلوھي التصعوبات التعلم النمائیة:  -أ
 .10 األكادیمي وتنقسم إلى صعوبات أولیة (االنتباه، اإلدراك، الذاكرة) وثانویة (اللغة والتفكیر)

وھي صعوبات األداء المدرسي المعرفي األكادیمي والتي تشمل صعوبات  صعوبات التعلم األكادیمیة: -ب
  القراءة والكتابة والتھجي والتعبیر والریاضیات. 

ھي عملیة نفسیة لغویة معقدة تبعا الرتباطھا بعدد المھارات العقلیة، وكونھا تعنى  صعوبة القراءة: -ج
  . 11بتحلیل الرموز المكتوبة وإعادة تركیبھا

  في:  أعراضھا وخصائصھاوتتمثل  
  ...من الحروف، أو التسمیة واألشكالأعراض متعلقة بعملیة القراءة: قراءة بطیئة، صعوبة تذكر األسماء  -
  .12...خط رديء ومشوش، میل السطر، صعوبة في التعبیر عن األفكار أعراض متعلقة بالكتابة: - 
  ...أعراض متعلقة بصوت مسموع: التأتأة ومضغ الكلمات طول الفترة بین رؤیة الكلمة وقرائتھا -
   .والحروف واألرقامأعراض المتعلقة بالذاكرة: بطء في االستدعاء من الذاكرة وسرعة نسیان الكلمات  -
    أعراض متعلقة بالحركة: نشاط زائد، خمول زائد، صعوبة المحافظة على توازن جسم. -
  .13أعراض متعلق بالتوافق الذاتي: سریع الغضب، مندفع، مشاعر الفشل... -
صعوبة تعلم الكتابة ھي شذوذ في حركة النسخ و التحكم في الخط والتي تتمظھر خاصة  صعوبة الكتابة: -د

في صعوبات في عدم انتظام المسافات بین الحروف والكلمات، وتشوھات وتناقضات في نوعیة الخط 
   .14وجودتھ
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تشویھ صورة الحروف عند الكتابة، یجعل العیون في: إمساك القلم بصورة خاطئة،  أعراضھاوتتمثل 
قریبة من الصفحة عند الكتابة، ال یدقق فیما یكتب، رداءة في وتركیب الجمل والفقرات وتنظیم المقاالت 

  .15الكتابةسرعة  انخفاضالكتابیة، كتابة غیر مفھومة، األحرف أو الكلمات غیر مكتملة، 
وظیفي في المجاالت التالیة: المنطق، وإجراء العملیات الحسابیة، وصعوبات  اختاللصعوبة الحساب:  -ھـ

أعراضھا حسب وتتمثل  16األسالیب المنطقیة والریاضیة استخداموالبرھان، وصعوبات في  االستنتاجفي 
 في: كیرك وكالفنت

  .العادیة في ثنایا عملیات الجمع والطرح والضرب والقسمةالمظھر األول: صعوبة التعامل مع األرقام  -
  .واألشكالوالعشریة والرموز الجبریة  االعتیادیةالمظھر الثاني: صعوبة التعامل مع الكسور  -

  إجراءات الدراسة المیدانیة: -ثامنا
ي ف أستخدم المنھج الوصفي التحلیلي الذي یتناسب مع ھدف الدراسة والمتمثلمنھج الدراسة:  -1

صعوبات التعلم األكادیمیة لدى التالمیذ الملتحقین قبل سن التمدرس القانوني من وجھة نظر المعلمین. 
ویقصد بالمنھج الوصفي التحلیلي ھو الذي یتناول دراسة أحداث وظواھر وممارسات قائمة موجودة متاحة 

أن یتفاعل معھا فیصفھا  للدراسة والقیاس كما ھي، دون تدخل الباحث في مجریاتھا ویستطیع الباحث
  .17ویحللھا

  حدود الدراسة:  -2
  ).2020) إلى غایة (أكتوبر2020الحدود الزمانیة: تمت الدراسة في الفترة الممتدة من (أوت  -أ

 تواتي وھي: مدرسة بن -والیة باتنة–الحدود المكانیة: تمثلت في المدارس االبتدائیة لدائرة عین التوتة  -ب
  منصور، مدرسة شاوش عمر، مدرسة قوارف لخضر، مدرسة كروشة عبد هللا

معلم ومعلمة من المدارس االبتدائیة، وقد  60وتكونت عینة الدراسة األساسیة من  عینة الدراسة: -3
  تم اختیارھا بطریقة عرضیة، وھي  موزعة على أربع مدارس. كما ھي موضحة كاآلتي: 

  عینة الدراسة األساسیة على المدارس االبتدائیة): یوضح توزیع 1( جدول رقم
 
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحثة بناء على نتائج الدراسة األساسیة المصدر:
  

  أدوات الدراسة وخصائصھا السیكومتریة: -ثامنا
قائمة صعوبات التعلم األكادیمیة من إعداد عبلة رحموني أداة الدراسة في  تمثلت أداة الدراسة: -1

موجھة للمعلمین، والھدف منھا في معرفة مستوى معرفة المعلمین لصعوبات التعلم األكادیمیة، وبنیت 
تعبر عن أعراض سلوكیة یمكن أن تظھر على التلمیذ، وذلك في  إیجابیةفقرات القائمة على شكل عبارات 

صعوبة تعلم الكتابة، وصعوبة تعلم القراءة، وصعوبة تعلم الحساب، وتتطلب مقاییس  كل من األبعاد الثالثة
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التقدیر من المقدر التعبیر عن رأیھ واتجاھھ، حول عبارات مختلفة عن طریق التقدیر بنعم أو ال، وتتضمن 
 :عبارة موزعة على ثالثة أبعاد بیانھا كالتالي )60القائمة (

  د القائمة) یوضح توزیع أبعا2جدول رقم(
  
  
  

  

  من إعداد الباحثة المصدر:
  

 :تطبق القائمة بطریقة فردیة أو جماعیة، وتصحح على النحو التالي كیفیة تطبیق وتصحیح القائمة: -أ
) استجابة بـ: (ال) ویتم حساب درجة كل معلم(ة) 0) لالستجابة بـ: (نعم)، وتعطى درجة (1تعطى درجة (

على القائمة لتحدید درجتھ(ھا) الكلیة وذلك بجمع درجات كل معلم(ة) على جمیع الفقرات، وبما أن الخیارات 
) وبذلك 60-0ئمة تتراوح ما بین () درجات أي أن الدرجات الكلیة للقا1-0تتراوح بین ( لإلجابةالمتاحة 

  تتراوح درجة المعلم على القائمة كما ھو مبین في الجدول التالي:
  ) یوضح توزیع درجات كل بعد من أبعاد قائمة صعوبات التعلم األكادیمیة3جدول رقم(

  
  
  
  

  

عینة  للقائمة، تم تطبیقھا على وللتأكد من الخصائص السیكومتریة الخصائص السیكومتریة للقائمة:-ب
معلم/معلمة تم اختیارھم بطریقة عرضیة، موزعین على المدارس االبتدائیة بدائرة عین التوتة  30مكونة من 

  (والیة باتنة)، وتمثلت خصائصھ السیكومتریة في:
  وتم التأكد من صدق القائمة باالعتماد على:الصدق:  -1

تم حساب الصدق التمییزي بطریقة المقارنة  ق االستبیانألجل التأكد من صد الصدق التمییزي:
 الطرفیة والجدول التالي یوضح ذلك:  

  ) یوضح الصدق التمییزي بطریقة المقارنة الطرفیة4جدول رقم(
  

  
  
  
  

) 42.50من خالل الجدول نالحظ أن ھناك فرق بین المتوسط الحسابي للطرف األعلى والذي بلغ(
) ومنھ نستنتج بأن الفرق لصالح الطرف األعلى ذي 7.37األدنى والذي بلغ (والمتوسط الحسابي للطرف 

بمعنى أن  ) وھي قیمة دالة إحصائیا15.82ت (المتوسط الحسابي األكبر، وھذا ما تؤكده قیمة (ت) التي بلغ
  المقیاس یتمتع بالصدق وھو یقیس ما وضع ألجلھ
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ساب ثبات تعتمد في حطریقة التجزئة النصفیة تم حساب الثبات بطریقتین األولى ثبات القائمة:  -2
متكافئین ثم حساب معامل االرتباط بینھما وتعدیلھ باستخدام معادلة سیبیرمان  جزئییناألداة على تجزئتھا إلى 

   حصائيالبرنامج اإل وقد استخدمت الباحثة. طریقة التباین باستخدام معادلة ألفا كرونباخ والثانیةبراون –
SPSS  عامالت الثبات، فكانت النتائج: لحساب م  

  ) یوضح نتائج القائمة بطریقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة5جدول رقم (
  
  
  
  

  على نتائج القائمة بناء المصدر:
) إلى قیم عالیة لمعامل الثبات إلجابات المعلمین وعلیھ فالقائمة تتمتع 5تشیر البیانات في الجدول (

  بمعامل ثبات مرتفع
بعد تفریغ إجابات أفراد العینة تم ترمیزھا وإدخال البیانات  أسالیب المعالجة اإلحصائیة: -تاسعا

  .SPSS باستخدام الحاسوب لمعالجتھا إحصائیا باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة
  عرض ومناقشة وتفسیر نتائج الدراسة: -عاشرا

والتي تنص على: تترتب صعوبات التعلم  ومناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة األولى: عرض -1
األكادیمیة لدى الملتحقین بالمدرسة االبتدائیة قبل سن التمدرس كما یدركھا المعلمون كاآلتي: (في القراءة، 

  ثم في الكتابة، ثم في الحساب).
تالمیذ الملتحقین قبل سن التمدرس كما یدركھا ترتیب صعوبات التعلم األكادیمیة لدى ال )6( الجدول رقم

  المعلمون والمعلمات في المرحلة االبتدائیة
  
  
  
  

  

  بناء على نتائج القائمةالمصدر: 
أن ترتیب صعوبات التعلم األكادیمیة كما یدركھا المعلمون والمعلمات في یتضح من الجدول رقم 

، ثم صعوبات 11.60صعوبات القراءة بمتوسط حسابي قدرب  :المرحلة االبتدائیة، جاءت على النحو التالي
وبالتالي تحقق  5.23، ثم صعوبات الكتابة بمتوسط حسابي قدر ب 7.60بالحساب بمتوسط حسابي قدر 

  الفرضیة. 
وأولى األسباب التي نؤكد بھا اختالف نتائج دراستنا مع نتائج الدراسات التي تم تناولھا في اإلطار 

) والتي أوضحت نتائجھا أن صعوبات الكتابة والقراءة األكثر 2005شیر معمریة وماحي (النظري كدراسة ب
األولى صعوبات الحساب  األكادیمیة) حیث جاء ترتیب الصعوبات التعلم 1992( انتشارا، ودراسة الزراد

 ) حیث أشارت2008( ثم صعوبات القراءة ثم صعوبات الكتابة. كما تتفق أیضا مع دراسة سماح بشقة
نتائجھا إلى أن صعوبات القراءة في الترتیب األول ثم تلیھا صعوبات الكتابة ثم تلیھا صعوبات الحساب. 

) والتي أوضحت نتائجھا أن صعوبات القراءة أكثر صعوبات التعلم األكادیمیة 2010( وكذلك دراسة قدي
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المیذ المرحلة االبتدائیة من ت %22.7) والتي توصلت إلى أن نسبة 1993شیوعا بین التالمیذ دراسة صقر(
  یعانون من صعوبات في تعلم اللغة العربیة.

نسبة انتشار صعوبة التعلم  أن) في مصر 1988لیھ دراسة كامل (إتوصلت  كما اتفقت النتائج مع ما
وھذه النتائج تدل على أن نسبة انتشار صعوبات التعلم  تختلف نسبتھا حسب تناول %. 26في القراءة بلغ 

التشخیصیة، مما یؤثر على  األدواتن خالل طبیعة مجتمع الدراسة وعینة الدراسة، واستخدام الموضوع م
وأفادت بعض الدراسات أن من بین كل ثالثة أطفال في المدرسة االبتدائیة یوجد طفل ال یجید القراءة  ترتیبھا.

التي تؤھلھ للتكیف مع متطلبات المدرسة والمجتمع واالستفادة منھا وعلى الرغم من القیام ببعض اإلجراءات 
اءة ن وھما أولئك الذین یتعلمون القرإال أنھ تظل فئتان تعانیان م -في دول كثیرة -لمعالجة التأخر القرائي 

. وھؤالء الذین یعانون من بعض المشكالت، و ینخفض %75بمعدل متوسط والذین تبلغ نسبتھم ما یقرب من 
ویرجع ظھور  %.25ویبلغ نسبتھم ما یقرب من  مستواھم عن مستوى أقرانھم في الصف الذي ینتمون إلیھ،

لم في القراءة والكتابة والریاضیات تختلف من سنة إلى أخرى تلك االختالفات كذلك إلى أن صعوبات التع
ألخطاء السنوات التي سبقتھا والتي تتمیز فیھا األخطاء باالستمراریة  امتدادویمكن القول یمكن أن تكون 

كما أن الدور الذي تقوم بھ األسرة والمؤسسات التعلیمیة من خالل الكشف المبكر لصعوبات التعلم  والتكرار.
  .تحصیلھ الدراسي ارتفاعحلھا والتعامل معھا وتوافق التلمیذ وثقتھ بنفسھ یؤدي إلى  وطرق

ة توجد فروق ذات دالل والتي تنص على: العرض ومناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة الثانیة:  -2
إحصائیة بین متوسطات درجات المعلمین في مستوى إدراكھم  صعوبات التعلم األكادیمیة لدى  الملتحقین 

  بالمدرسة قبل سن التمدرس وفق متغیر الجنس.
) یوضح داللة الفروق بین معلمي المرحلة االبتدائیة في مستوى إدراكھم لصعوبات التعلم 7جدول رقم (

  لدى الملتحقین بالمدرسة قبل سن التمدرس وفق متغیر الجنس األكادیمیة
  
  
  
  

  

  على نتائج القائمة الباحثة بناء من إعدادالمصدر: 
توجد فروق ذات داللة بین معلمي  وھي غیر دالة أي ال 2.15یتضح من الجدول أن قیمة ت تساوي 

المرحلة االبتدائیة في مستوى إدراكھم صعوبات التعلم األكادیمیة لدى الملتحقین بالمدرسة قبل سن التمدرس 
  وفق متغیر الجنس وبالتالي تحقق الفرضیة

میذ فروق بین الجنسین، بأنھم یتفقون على وجود صعوبات تعلم أكادیمیة لدى التالویفسر عدم وجود 
التعلیمي السائد والظروف المحیطة بالمعلمین داخل المدارس التي یعملون بھا في المدرسة، كما أن المناخ 

متساویة بینھم أي أنھم یتلقون نفس المھام وھي التعلیم، ھو حجر األساس في المدرسة االبتدائیة فالمعلم ھو 
ألطراف بالكشف المبكر عن ذوي صعوبات أول من یتنبأ بوجود المشكالت المدرسیة فھو بذلك یعد من أقدر ا

  .التعلم
) التي ھدفت إلى معرفة الصعوبات التي تواجھ تالمیذ 2000واتفقت الدراسة مع دراسة فوزي (

المرحلة االبتدائیة في تعلم الكتابة من وجھة نظر المعلمین، وتوصلت النتائج أن المعلمین یدركون صعوبات 
  في معرفتھ تعزى لمتغیر الجنس والمستوى الدراسي.یوجد فرق دال إحصائیا  التعلم وال
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توجد فروق ذات داللة  والتي تنص على:عرض ومناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة الثانیة:  -3
إحصائیة بین متوسط درجات المعلمین ذوي مستویات الخبرة المختلفة في مستوى إدراكھم  صعوبات التعلم 

  ل سن التمدرس.األكادیمیة لدى  الملتحقین بالمدرسة قب
الفروق بین متوسط درجات المعلمین ذوي مستویات الخبرة المختلفة في مستوى  ): یوضح داللة8( جدول رقم

  إدراكھم صعوبات التعلم األكادیمیة لدى الملتحقین بالمدرسة قبل سن التمدرس
  
  
  
  

  على نتائج القائمة من إعداد الباحثة بناءالمصدر: 
أي توجد فروق ذات  0.05وھي دالة عند  2.04قیمة ت تساوي  أن) 6یتضح من خالل الجدول رقم (

داللة إحصائیة بین متوسط درجات المعلمین ذوي مستویات الخبرة المختلفة في مستوى إدراكھم لصعوبات 
ر من رة ألكثلصالح ذوي الخب التعلم األكادیمیة لدى الملتحقین بالمدرسة قبل سن التمدرس القانوني،

  سنوات وبالتالي نقبل الفرضیة.10
) حیث توصل إلى أن الخبرة لھا تأثیر على معرفة المعلم 2005الخطیب (وتتفق النتائج مع دراسة 

من  ابصعوبات التعلم بین التالمیذ، وتوصل عبد العزیز بن محمد العبد إلى أن المعلمین تنقصھم كثیر
ا الرأي األكادیمیة وتتفق الباحثة مع ھذ واستراتیجیاتھااصة ببیئة العمل والتعلیمیة الخ األكادیمیةالمھارات 

وتعزي تحقیق الفرضیة إلى أن خبرة المعلمین القدامى  یمكن تساھم في التعرف على صعوبات التعلم أكثر 
اخل دمن المعلمین الجدد، فالمعلم یصبح أكثر خبرة وكفاءة في التدریس مع مرور الوقت واحتكاكھ بالتالمیذ 

القسم ھذا یجعلھ یتعرف على مختلف السلوكات التي تصدر من التالمیذ، حتى وإن كانت خبرة غیر 
متخصصة في مجال صعوبات التعلم، فالمعلم مع مرور الزمن تتوافر فیھ مجموعة من المھارات والكفاءات 

ى قدر على الحكم علفھو األ لیصبح قادرا على التعرف على التالمیذ ذوي صعوبات التعلم داخل القسم.
لذین لدیھم صعوبات تعلمیة داخل القسم كما أنھ أكثر األشخاص وعیا وإدراكا بالمظاھر أو  تالمیذال

الخصائص السلوكیة التي ترتبط بذوي صعوبات التعلم األكادیمیة من حیث درجة الصعوبة وحدتھا تكرارھا، 
ات لمھنیة في التدریس بالنسبة لكونھم یتمیزون بالسموترى الباحثة أن المعلمین ذوي الخبرة  لدیھم الكفاءة ا

المتمثلة في أسلوب تعاملھم مع المتعلمین ذوي صعبات تعلم من خالل خبرتھم السابقة یقوم باستخدام مجموعة 
سنوات یجدون 10من استراتیجیات خالل حصص القراءة والكتابة مقارنة بالمعلمین الذین تقل خبرتھم عن 

لتالمیذ أثناء التدریس؛ فالتدریب للمعلمین أمر ضروري ومھم في تعاملھم مع الفئة بصفة صعوبة في متابعة ا
 .خاصة وحتى العادیین بصفة عامة

  الخاتمة:
م اتّصاالتھ بحك تربیة األجیالالمعلم یعتبر قوام العملیة التربویة وھو المسؤول على بق أن یتضح مما س

 من جمیع النواحي فھو لیس مجرد مدرس ینقل المعلومات للتالمیذ یؤثر في شخصیاتھم الیومیة بالتالمیذ فإنّھ
وظیفتھ أشمل من ذلك ألنّھ مربي لشخصیات التالمیذ جسمیا وعقلیا وخلقیا. ولعل أھم طرف یمكن أن  وإنما

  یكون لدیھ دور أساسي في كشف صعوبات التعلم األكادیمیة لدى الملتحقین قبل سن التمدرس ھو المعلم
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دى ل ا التأثیر تندرج الدراسة الحالیة والتي تھدف إلى التعرف على صعوبات التعلم األكادیمیةوفي إطار ھذ
في المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المعلمین حیث توصلت نتائج الدراسة  الملتحقین بالمدرسة قبل سن التمدرس

  الحالیة إلى أن:
والمعلمات في المرحلة االبتدائیة، جاءت على النحو  ترتیب صعوبات التعلم األكادیمیة كما یدركھا المعلمون -

  ثم صعوبات الحساب، ثم صعوبات الكتابة. صعوبات القراءة، :التالي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المعلمین في مستوى إدراكھم صعوبات التعلم  -

  غیر الجنس.األكادیمیة لدى الملتحقین بالمدرسة قبل سن التمدرس وفق مت
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المعلمین ذوي مستویات الخبرة المختلفة في مستوى  -

إدراكھم صعوبات التعلم األكادیمیة لدى الملتحقین بالمدرسة قبل سن التمدرس لصالح أكثر من عشر سنوات 
  خبرة.

یجب الوقوف أمامھا بخصوص االلتحاق  ھناك حقیقةتوصلت إلیھ الدراسة من نتائج؛  ومن خالل  ما
المبكر لألطفال بالمدرسة االبتدائیة إن مدة سنة تَُعد طویلة بالنسبة لعقل الطفل، بل إن الشھور تمثل فارقًا في 
نمو عقلھ، لذا فإن المتقدم في العمر بفارق سنة لدیھ قدرات عقلیة ونفسیة قد تفوق كثیًرا في بعض الحاالت َمن 

وكلما كان التكفل مبكرا أكثر كان ذلك أفضل، ھذه قاعدة صحیحة تماما في العمل مع ذوي  یصغره نسبیًّا
تعقید الصعـوبة وزیادة نسبة انتشار  صعوبات التعلم، وعدم التكفل المبكر بذوي صعوبات التعلم سوف یؤدي إلى

ة سیكون حلة االبتدائیالصعوبات داخل المجتمع المدرسي، والتسـرب المـدرسي بسبب صعوبات التعلم في المر
 تأشیرة للعودة إلى األمیة من جدید مع مرور الزمن على صاحب الصعوبة.
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   :الملخص
متطلبات التنمیة البشریة في العصر الحالي نظرا لكونھا تمكن الفرد من أصبحت المھارات الحیاتیة مطلبا من 

وھي بذلك تحتل مكانة ھامة في حیاة  التكیف مع مختلف متطلبات الحیاة، وتعده لیكون فاعال في مجتمعھ وفي عالمھ.
بناء مجتمعھ  لح الفعال فيالتلمیذ الثانوي فھي تعد مفتاح تحقیق النجاح الدراسي كما أنھا تساعد في بناء المواطن الصا

  ووطنھ. 
المھارات الحیاتیة لدى عینة من تالمیذ  مستوى الكشف عن بھدفالدراسة  ذلك جاءت ھذه وانطالقا من

السنة الثالثة ثانوي مستوى ثانویات بلدیتي الیشیر والحمادیة بوالیة برج بوعریریج. حیث تمثلت المھارات الحیاتیة 
   ارات االتصال، مھارات مواجھة الضغوط ومھارات االستذكار.في: مھارات حل المشكالت، مھ

وتوصلت النتائج إلى أن مستوى المھارات   .2019/2020تلمیذا للموسم الدراسي  335بلغت عینة الدراسة و
  الحیاتیة مرتفع. 

  المھارات الحیاتیة؛ التلمیذ؛ المرحلة الثانویة. :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Life skills have become a requirement of human development   due to the fact that they 
enable the individual to adapt to the various requirements of life, and prepare him to be an actor 
in his society and his world. Thus, it occupies an important place in the life of the secondary 
student, as it is the key to achieving academic success as it helps in building a good and effective 
citizen in building his society and country. 
Based on that, this study aimed to discovering the level of life skills for a sample of third-year 
secondary school students at secondary schools in El Ashir and El Hamadia in the wilaya of 
Bordj Bou Arereridj. Chosen life skills were: problem-solving skills, communication skills, 
stress-management skills and study skills. The study sample comprised 335 students enrolled 
in the third year of the academic year: 2019/2020. The results concluded that the level of life 
skills is high.  
Key words: Life Skills; Students; Secondary school. 
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  مقّدمة: 
یات یواجھون تحدیشھد العالم الیوم تحوالت سریعة ومتزایدة في جمیع المجاالت، مما یجعل األفراد 

 وتزداد حدةوضغوطا متنوعة وتفرض علیھم إیجاد أفضل السبل للمواجھة والتعامل اإلیجابي. كبیرة 
مراھقة من مرحلة ال ، الذي یعاني ضغوطبتلمیذ السنة الثالثة ثانويالضغوط والتحدیات عندما یتعلق األمر 

السیما كونھ مقبال على اجتیاز امتحان شھادة  وبناء مستقبلھ من جھة أخرى جھة، وضغوط الدراسة
التعامل ولمھارات حیاتیة تمكنھ من تجاوز مختلف التحدیات  التلمیذتبرز أھمیة اكتساب ھذا  ولذلك. البكالوریا

 االیجابي معھا.
ع تمكن الفرد من التعایش م فھي ،طلبات الضروریة التي ال غنى عنھافالمھارات الحیاتیة تعد من المت

ھ بطریقة إدارة حیات بفضلھا وسائل یستطیع الفرد كما أنھاالحیاة ومواجھة مشكالتھا بطریقة أكثر إیجابیة. 
  . 1ناجحة مع مواجھة العدید من المسؤولیات وتمكنھ من التفاعل الجید مع أفراد مجتمعھ

 اإلشكالیة: -1
شیر مفھوم المھارات الحیاتیة إلى مجموعة اآلداءات التي تساعد األفراد على التفاعل بنجاح مع مواقف ی

كما أنھا سلوك تكیفي إیجابي یساعد الفرد على التعامل بفاعلیة مع متطلبات الحیاة الیومیة  .2الحیاة الیومیة
ي یشعر بھا ویفكر ویعتقد فیھا وتوظیفھا فمن خالل ترجمة المعلومات التي یعرفھا واالتجاھات والقیم التي 

  .3تحدید ما ینبغي عملھ
وتتضمن المھارات الحیاتیة مجموعة من المھارات الشخصیة واالجتماعیة والعلمیة والتكنولوجیة 
التي تمكن الفرد من بناء ذاتھ ضمن سیاق اجتماعي، اقتصادي، سیاسي وعلمي وتجعلھ قادرا على فھم الحیاة 

   .4حیح مع المستقبلوالتعامل الص
وھي بذلك تتعدد وتتنوع لتغطي مختلف جوانب الشخصیة: الجسمیة، العقلیة، االنفعالیة واالجتماعیة.  
وتؤھل المراھق لمزاولة مختلف المھن وتمكنھ من التعامل بفعالیة وإیجابیة مع مشكالت الحیاة وتحدیاتھا. 

  نھ.كما أنھا تجعل منھ مواطنا صالحا مفیدا لمجتمعھ ووط
اتخاذ القرار، مھارات حل  وتشمل المھارات الحیاتیة حسب منظمة الصحة العالمیة: مھارات

المشكالت، مھارات التفكیر اإلبداعي، مھارات التفكیر النقدي، مھارات التواصل الفعال، مھارات العالقات 
  .5إدارة الضغوط الشخصیة، مھارات الوعي الذاتي، مھارات التعاطف، مھارات إدارة العواطف ومھارات

جد ن في حیاتھ التلمیذ المقبل على اجتیاز امتحان شھادة البكالوریاومن أھم المھارات التي یحتاجھا 
مھارات حل المشكالت والتي تتضمن استخدام المراھق لمختلف قدراتھ العقلیة للتغلب على موقف أو أزمة 

قدرة على تحلیل أسباب المشكلة، وإیجاد بحاجة إلى حل ومعالجة. ویندرج تحت مھارات حل المشكالت ال
وبذلك فإن مھارات حل  .6اختیارات مختلفة للتعامل مع تلك األسباب واتخاذ قرارات وإجراءات مؤثرة

المشكالت ال تمكن المراھق من حل المشكالت التي تواجھھ وحسب، بل وتمكنھ من اتخاذ قرارات مصیریة 
  في حیاتھ.

طا مختلفة تفرضھا التغیرات التي تصاحب مرحلة المراھقة وما ینشأ ضغو یعاني الثانوي التلمیذ إن
لمھارات  ھھر أھمیة امتالكعنھا من حاجات، كما تفرضھا المرحلة الدراسیة التي ینتمي إلیھا. وبذلك تظ

. كما تتطلب منھ امتالك عادات استذكار مختلف ھذه الضغوط مواجھة التي تمكنھ من التعامل اإلیجابي معال
  تمكنھ من تحقیق النجاح واالنتقال إلى الجامعة. فعالة
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الذي یرغب في تأكید ذاتھ وبناء شخصیتة المتمیزة في المجتمع والمؤثرة في  لھذا التلمیذوالبد 
تمكنھ من تكوین عالقات مع اآلخرین والتعبیر عن ذاتھ ومشاعره وأرائھ  ،اآلخرین من مھارات اتصال فعال

  وتزید شعوره بالمسؤولیة.
حل المشكالت، مھارات مواجھة الضغوط ومھارات االستذكار  االتصال، مھارات مھاراتوبذلك ف

 معبناء شخصیتھ المتمیز والفعالة في المجت أجل من التلمیذ الثانوي من أھم المھارات الحیاتیة التي یحتاجھا
  ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة لتطرح التساؤل التالي: . وتحقیق النجاح الدراسي

 السنة الثالثة ثانوي؟تالمیذ ھو مستوى المھارات الحیاتیة لدى  ام 
إن أھمیة موضوع المھارات الحیاتیة السیما لدى فئة التالمیذ جعلھ یحظى بدراسة  الدراسات السابقة: -2

  العدید من الباحثین حیث نجد:
الدراسي لدى تالمیذ وتلمیذات بعنوان المھارات االجتماعیة وعالقتھا بالتفوق  في دراسة )2009(بوجالل  

إلى معرفة العالقة بین المھارات االجتماعیة والتفوق الدراسي لدى تالمیذ  دفالمرحلة المتوسطة. ھ
المرحلة المتوسطة، وكذلك معرفة الفروق بین الجنسین في المھارات االجتماعیة والمقارنة بین المتفوقین 

ماعیة، ومعرفة مدى تأثیر كل من الجنس والمستوى والمتأخرین دراسیا في مستوى المھارات االجت
وتوصلت الدراسة  .تلمیذا 360الدراسة من  . حیث تكونت عینةستوى المھارات االجتماعیةالدراسي على م

  .إلى وجود ارتباط بین بعض المھارات االجتماعیة والتفوق الدراسي
المھارات الحیاتیة وعالقتھا بالذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة  بعنوان) 2010وفي دراسة (وافي  

طالبا وطالبة. وأظھرت نتائج الدراسة أن مستوى المھارات الحیاتیة  262الثانویة، تكونت عینة الدراسة من 
 لدى طلبة الثانویة مستوى جید. 

وك التوكیدي والصالبة النفسیة بعنوان المھارات االجتماعیة وعالقتھا بالسل )2011(الجھني دراسة أما 
توصلت الدراسة إلى و لبا وطالبة.اط 386فأجریت على عینة قدرھا لدى طلبة المرحلة الثانویة العامة. 

وجود عالقة ارتباطیة بین المھارات االجتماعیة والصالبة النفسیة، ووجود عالقة بین المھارات االجتماعیة 
 یة العامة.وتوكید الذات لدى طلبة المرحلة الثانو

إلى التعرف على المھارات الحیاتیة لدى طلبة الجامعة،  )2014(النعیمي والخزرجي دراسة وھدفت 
إناث) والتخصص الدراسي ( إنساني،  والفروق في المھارات الحیاتیة بحسب متغیر الجنس (ذكور،

 اتیةالمھارات الحی وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى. طالبا وطالبة 748ى عینة قدرھا عل تعلمي). وطبق
 .لدى طلبة الجامعة مستوى جید

في ضوء  مدى وعي طلبة الجامعات األردنیة الرسمیة للمھارات الحیاتیة )2013 (العمريدراسة وتناولت 
وأسفرت ا وطالبة من الجامعات األردنیة. طالب 797حیث تكونت عینة الدراسة من  االقتصاد المعرفي.

العمل الجماعي قائمة المھارات قید الدراسة. كما توصلت إلى وجود فروق النتائج على تصدر مھارات 
ة المستوى الدراسي حیث أظھرت النتائج تفوق طلبة السن في استجابات الطلبة تبعا لمتغیر دالة إحصائیا

 الرابعة في درجة وعیھم بالمھارات. 
إلى فت ھدف تعلیم الثانوي بوالیة المدیة.ال بعنوان المھارات االجتماعیة لدى تالمیذ )2017توات (دراسة أما 
وتوصلت تلمیذا ثانویا.  165 بلغت میذ التعلیم الثانويكشف عن مستوى المھارات االجتماعیة لدى تالال

 .ت االجتماعیة لدى التالمیذ مرتفعالدراسة إلى أن مستوى المھارا
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بعنوان درجة امتالك طلبة قسم علم النفس لبعض المھارات الحیاتیة. حیث  )2018(شریفي دراسة وفي 
المھارات  طالبا وطالبة. توصلت الدراسة إلى أن الطلبة یمتلكون 78طبقت الدراسة على عینة قدرھا 

 .الحیاتیة بنسبة مرتفعة
الدراسة إلى الكشف عن مستوى  مجموعة من المھارات الحیاتیة  تھدف: أھداف وأھمیة الدراسة -3

 المختارة لدى التلمیذ المقبل على اجتیاز شھادة البكالوریا. حیث تمثلت المھارات الحیاتیة المدروسة في:
  حل المشكالت، مھارات مواجھة الضغوط ومھارات االستذكار. االتصال، مھارات مھارات

لدراسة لدى عینة من التالمیذ المقبلین على اجتیاز شھادة البكالوریا ھو ما یكسب إن اختیار ھذه المھارات با
   التي تتجلى فیما یلي: أھمیتھاالدراسة 

تغطي المھارات المختارة بالدراسة مختلف جوانب الشخصیة اإلنسانیة الجانب العقلي (مھارات حل  -
االنفعالي (مھارات مواجھة الضغوط). كما (مھارات االتصال)، الجانب  المشكالت)، الجانب االجتماعي

 أن مھارات االستذكار ال غنى عنھا في حیاة أي متمدرس.
خصوصیة المرحلة العمریة من جھة، والمرحلة الدراسیة لعینة الدراسة من جھة ألخرى. فالنسبة للمرحلة  -

دة وین الفرد تمیزھا عالعمریة وكما سبق ذكره فتتمثل في المراھقة التي تعد مرحلة عمریة ھامة في تك
تغیرات جسمیة، عقلیھ، انفعالیة واجتماعیة. ویصاحبھا عدة حاجات السیما ما تعلق منھا باالستقاللیة، 
اختیار المھنة، الرغبة في تحمل المسؤولیة وتحقیق الھویة المستقلة والمكانة الممیزة في المجتمع. وھي 

ق المھارات الالزمة التي تمكنھ من تلبیة حاجاتھ تغیرات وحاجات تجعل من الضروري أن یمتلك المراھ
ومطالبھ وتحقیق مكانتھ في المجتمع. وفي ھذا الصدد نجد أن مھارات حل المشكالت ومھارات مواجھة 
الضغوط تمكن المراھق من التعامل بفعالیة مع المشكالت والضغوط التي تخلقھا مرحلة المراھقة. كما 

ل بنجاح مع اآلخرین ومن ثم تحقیق االستقاللیة والمكانة المتمیزة في تسمح لھ مھارات االتصال بالتفاع
 المجتمع.

أما بالنسبة لخصوصیة المرحلة الدراسیة، فإن العینة المعنیة بالدراسة ھم تالمیذ السنة الثالثة ثانوي المقبلون  -
ان درس، فھو االمتحعلى اجتیاز امتحان شھادة البكالوریا الذي یتعبر امتحانا مصیریا في حیاة أي متم

فالبد  في المستقبل. وبذلك التلمیذالذي یؤھل إلى الدخول إلى الجامعة ومن ثم اختیار المھنة التي سیمارسھا 
لھ من امتالك مھارات فعالة في االستذكار تمكنھ من تحقیق النجاح، إضافة المتالك مھارات تمنحھ الفعالیة 
في مواجھة الضغوط التي قد یتعرض لھا كونھ مقبال على اجتیاز امتحان مصیري، وكذا مھارات تمكنھ 

 من اتخاذ القرار بشأن مستقبلھ.
الذي یجید اإلصغاء ویحترم  فالتلمیذلمھارات في إعداد مواطن صالح مفید لمجتمعھ ووطنھ، أھمیة ھذه ا -

اآلخرین ویعبر عن نفسھ بوضوح، ویتعامل مع الضغوط بھدوء وواقعیة، ویحل مشكالتھ، ویسعى لتحقیق 
  .النجاح في دراستھ من شأنھ أن یصبح عضوا فعاال في بناء مجتمعھ

  سةاإلطار النظري للدراأوال/ 
قبل التطرق إلى مفھوم المھارات الحیاتیة تجدر اإلشارة أوال إلى مفھوم المھارات الحیاتیة:  -1

 مفھوم المھارة.
المھارة في علم النفس ھي السھولة والسرعة والدقة في أداء العمل مع القدرة على تكییف األداء "المھارة:  -أ

   .7"للظروف المتغیرة
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لیؤدیھ بسھولة ودقة. كما أنھا بوجھ عام السھولة والدقة في إجراء عمل أي شيء یتعلمھ الفرد ھي: "و
من األعمال. وھي تنمو نتیجة لعملیة التعلم. وھي القیام بعملیة معینة لدرجة من السرعة واإلتقان مع اقتصاد 

   .8في الجھد المبذول"
ا لعدید من المؤلفین والخبراء وفیملقد تم تناول مفھوم المھارات الحیاتیة من طرف ا  المھارات الحیاتیة: -ب

  یلي عرض لمجموعة من التعریفات التي قدمت للمھارات الحیاتیة.
مجموعة من المھارات التي تمثل إطارا للعمل یركز من خالل توظیفھا المھارات الحیاتیة ھي: "ف

إنجاز تلك األھداف، على ماذا نرید من الحیاة، وكیف نصنع أھدافھا ونوظف تلك المھارات في العمل على 
إلى جانب مساعدة تلك المھارات على اكتشاف القیم والتوجھ نحو جعلھا جزء من حیاتنا الیومیة، واإلسھام 

  .9في مواجھة تحدیات التغییر في الحیاة وتحدید االتجاه الصحیح نحو إنجاز األھداف لبناء مستقبل أفضل"
ة المعلومات التي یعرفھا واالتجاھات والقیم التي یعتقد وھي: "تلك السلوكیات التي تساعد الفرد على ترجم

أو یفكر فیھا أو یشعر بھا إلى أفعال وأداءات حقیقة، وسلوك عملي" كما أنھا " كل ما یقوم بھ الفرد من 
سلوك توافقي یساعده على التعامل بفاعلیة مع مطالب الحیاة وذلك عن طریق ترجمة المعلومات التي یعرفھا 

والقیم والمعتقدات التي یعتنقھا وتوظیفھا في عمل ما أو في نشاط یجب علیھ عملھ لمزاولة حیاتھ واالتجاھات 
   .10یة"العاد

مجموعة من األداءات التي تساعد األفراد على التفاعل بنجاح مع مواقف الحیاة الیومیة " وھي أیضا:
   .11"یمرون بھ من مواقف حیاتیةب فیما مع فھم للمشاعر واالنفعاالت الذاتیة واتخاذ القرار المناس

"ما یقوم بھ الفرد من سلوك تكیفي موجب یساعده على التعامل بفاعلیة مع مطالب  وتعرف بأنھا:
الحیاة وذلك عن طریق ترجمة المعلومات التي یعرفھا واالتجاھات والقیم التي یشعر بھا ویفكر ویعتقد فیھا 

  .12بمزاولة الحیاة الیومیة" وتوظیفھا في تحدید ما ینبغي عملھ وكیفیة عملھ
وبذلك فإن المھارات الحیاتیة ھي مجموعة من المھارات التي تزود الفرد بسلوك تكیفي یمكنھ من 

  التعامل اإلیجابي مع متطلبات الحیاة وتحدیاتھا. 
ال یوجد تصنیف واحد وموحد للمھارات الحیاتیة بل تعددت  تصنیف المھارات الحیاتیة: -2

وتباینت حسب المعیار المستخدم في التصنیف. فھناك من صنفھا حسب مجاالتھا وھي األسرة، التصنیفات 
المجتمع، العمل. وھناك من حاول وضع أو حصر المھارات الحیاتیة الخاصة بكل فئة عمریھ طفل، مراھق، 

ھارات راشد. وآخرون صنفوا المھارات الحیاتیة حسب نوعھا إلى: مھارات عقلیة، مھارات اجتماعیة م
  انفعالیة ومھارات حركیة.

مھارات اجتماعیة، مھارات معرفیة، مھارات التحكم  :إلى) 2008(عبدالمعطي ومصطفى،ویصنفھا 
 الذاتي، مھارات المجاراة االنفعالیة، المھارات التبادلیة الشخصیة أو مھارات االتصال.

الطفل ویوضع أساسھا في مرحلة  : وتعتبر ھذه المھارات األساس في بناء شخصیةالمھارات االجتماعیة
الطفولة المبكرة، حیث یكتسب الطفل في األسرة والبیئة التفاعل االجتماعي السلیم. ومن ھذه المھارات 

 الضبط االجتماعي، مھارات المحادثة ومھارات اإلدراك االجتماعي.
 : وتتضمن مھارات حل المشكالت ومھارات اتخاذ القرار.المھارات المعرفیة

: حیث تساھم ھذه المھارات في تعزیز قدرتنا على التعامل مع المشاعر السلبیة التحكم الذاتي مھارات
والمواقف الضاغطة. ومن خالل ھذه المھارات یتعلم الفرد التوافق مع األزمات والتحكم في الضغوط ومن 

 بین ھذه المھارات: التفكیر اإلیجابي، ضبط النفس، االسترخاء.



  محمد الطاھر بوطغان أ.د/  – أمال بورحلي 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  716

ویرتكز ھذا النوع من المھارات على خفض الغضب وإدارة الصراع من خالل  نفعالیة:مھارات المجاراة اال
 التركیز على زیادة مھارات التحكم الذاتي.

حیث تشمل قدرة األفراد على التفاعل والعمل في مجموعات، حیث تساھم  االتصال: المھارات التبادلیة أو
الجماعي بروح الفریق. وتشمل ھذه المھارات: في تنمیة مھارة التعاطف والصداقة والتعاون والعمل 

مھارات االتصال اللفظي وغیر اللفظي، االستماع، القدرة على التعبیر عن المشاعر وھنا قد نجد مھارات 
  .13أخرى تتمثل في مھارات التفاوض، الرفض والتعاطف

  والمھارات االجتماعیة. والمھارات الحیاتیة عند آخرین ثالثة أصناف: مھارات معرفیة، المھارات الحركیة
وھي المھارات التي یغلب علیھا األداء العقلي وتتضمن عدة مھارات كمھارات حل  المھارات المعرفیة:

  المشكالت، اتخاذ القرار، التخطیط.
 ویغلب علیھ األداء الحركي العضلي. ومنھا مھارة التعبیر بلغة الجسد والتمثیل الصامت. المھارات الحركیة:

والتي یغلب علیھا األداء االجتماعي ومنھا: المھارات االجتماعیة الشخصیة كالتعبیر  االجتماعیة:المھارات 
بصورة غیر عدوانیة، التحدث بصوت یالئم الموقف واستخدام تعابیر الوجھ بصورة مالئمة. ومھارات 

ھارات االنفعالیة كمالمبادرة التفاعلیة كمھارة المبادرة بالحدیث، التعریف بالنفس. ومھارات االستجابة 
  .14اإلصغاء بعنایة لحدیث اآلخرین واحترام أفكارھم

ویتبنى الباحثان تصنیف المھارات الحیاتیة إلى مھارات حركیة، مھارات انفعالیھ، مھارات اجتماعیھ 
ومھارات معرفیة لما في ھذا التصنیف من إلمام بمختلف جوانب الشخصیة اإلنسانیة ومكوناتھا. وانطالقا 

ذا التصنیف تم اختیار نوع من كل صنف من المھارات التي تكتسي أھمیة في حیاة العینة المعنیة من ھ
بالدراسة وھم تالمیذ السنة الثالثة الثانوي والمقبلون على اجتیاز امتحان شھادة البكالوریا. حیث تم اختیار 

حل المشكالت، مھارة انفعالیة مھارة اجتماعیة تتمثل في االتصال، مھارة عقلیة معرفیة تتمثل في مھارة 
المھمة  الضغوط إضافة إلى مھارات االستذكار باعتبارھا من المھارات الدراسیة مواجھةتتمثل في مھارة 

 . تلمیذفي حیاة ال
إن اكتساب المھارات الحیاتیة یحدث : التلمیذ في مرحلة الثانوياكتساب المھارات الحیاتیة لدى  -3

، ویتجلى ھذا النمو المعرفي نتیجة ما یحدث من التلمیذ الثانوي)(  یحدث للمراھقنتیجة النمو المعرفي الذي 
تغیرات في األنشطة العقلیة كاالنتباه، اإلدراك، التفكیر والتذكر. وھذه التغیرات تحدث نتیجة التقدم في 

 . 15العمر
بین ما  الطفل والمحرك الرئیسي لنمو الصراع المعرفي ھو الفاعل االجتماعي، فالتناقض بین فھم

یمتلكھ فعال من خبرات ومعلومات وما یتعرض لھ في بیئتھ المادیة واالجتماعیة یجعلھ یفحص معتقداتھ 
  . 16الحالیة ویقوم بتعدیلھا لیصل إلى مستویات جدیدة من الفھم

  النمو المعرفي إلى أربعة مراحل:) J Piagetبیاجیھ (ویقسم 
  المرحلة الحسیة الحركیة (سنتان). -
 سنوات).7-2من ما قبل العملیات ( مرحلة -
 سنة). 11-7مرحلة العملیات المحسوسة ( -
 سنة فما فوق). 12أو  11من ( ألساسیةمرحلة العملیات ا -
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وفي ھذه المرحلة األخیرة تختلف القدرات العقلیة حیث یعاد تنظیمھا بحیث تسمح بالتفكیر المجرد، 
 فكر المراھق في ھذه المرحلة بمایلي:وتصبح األفكار في ھذه المرحلة أكثر تجردا ویتسم 

  االعتماد على المالحظة. -
 .األفكار تصبح أكثر منطقیة -
 یكثر التأمل في الموضوعات االفتراضیة. -
 النزوع نحو المثالیة. -
 استخدام االستنباط إلیجاد اإلجابات المناسبة لألسئلة وحل المشكالت المختلفة. -

مختلفین ھما: النمو الجسمي تجد تفسیرھا في مظھرین ) J Piagetبیاجیھ (لفنظریة النمو المعرفي 
أو البیولوجي وعملیات الخبرة التي تعتبر أصل كل الخواص المكتسبة. فالعقل ینمو ویتكون تدریجیا من 
خالل النمو الجسمي، وبذلك فمع تقدم العمر تصبح األفكار أكثر تعقیدا كالقیم الخلقیة، دالالت العواطف، فھم 

  . 17ار المتعلقة باآلخرینالمشاكل واألفك
أن الفرد یصبح أكثر حنكة في التعامل مع الواقع وحل ) J Piagetبیاجیھ (ففي فترة المراھقة، یعتقد 

المشكالت. إذ یصبح المراھق في ھذه المرحلة أكثر قدرة على إعطاء مفاھیم لكثیر من المتغیرات مما یمكنھ 
  . 18في حل المشكالت من إبداع نظام للقواعد أو القوانین المستخدمة

) أن السلوك ال ینتج عن القوى الداخلیة لإلنسان وحدھا وال A Banduratویرى البرت باندورا (
  على المؤثرات البیئیة وحدھا بل ھو نتیجة التفاعل المعقد بین العملیات الداخلیة والمؤثرات الخارجیة.

مھارات الحیاتیة، فالمراھق یتعلم من خالل ویؤكد على دور المالحظة في عملیة التعلم ومن ثم اكتساب ال
مالحظتھ للنموذج المتمثل في اآلباء والمعلمین. فتعلم المھارات یتم عن طریق مراقبة الوالدین والمعلمین 
واألصدقاء واألفراد اآلخرین الذین یعرضون أنماطا سلوكیة متعددة والفرد یتعلم السلوكیات التي تقوده إلى 

ینظم الفرد سلوكھ بواسطة حیث  .19مالحظة نتائج السلوك علیھ وعلى اآلخرین تحسن األداء عن طریق
ثل في توقع حیث تتماكتساب الفرد لمختلف السلوكیات  النتائج المتوقعة وتلعب فاعلیة الذات دورا ھاما في

 عالفرد بأنھ قادر على أداء السلوك الذي یحقق نتائج مرغوبا فیھا في موقف معین، فالشخص الذي یتمت
بفاعلیة عالیة یعتقد أنھ یصدر بنجاح السلوك المطلوب لتحقیق النجاح فالفاعلیة تشیر إلى ثقة الفرد في قدرتھ 

  على أداء سلوك معین.
في نظریتھ للنمو المعرفي، ) J Piagetبیاجیھ (وتعقیبا على ھذا العرض الموجز لبعض األفكار التي جاء بھا 

النظریتین تؤكدان في اكتساب المھارات الحیاتیة ماعي یمكن القول أن دورا في نظریة التعلم االجتوكذا بان
  من خالل النقاط التالیة:

التأكید على دور النمو الجسمي والعقلي في اكتساب وتنمیة المھارات. وھنا البد من اإلشارة إلى أن  -
ر مھارات تطوی النمو العقلي الذي یحدث في مرحلة المراھقة والذي یتسم بالتفكیر المجرد یساھم في

المراھق في التعامل مع الواقع بفعالیة وواقعیة، ویمنحھ القدرة على مواجھة مشكالت الحیاة 
  وتحدیاتھا.

أكدت النظریة على أھمیة التفاعل مع البیئة في اكتساب وتنمیة مختلف المھارات، فالتطور العقلي  -
یة أو اجتماعیة ھي التي تضع أمام وحده لیس كافیا لتنمیة المھارات إذ أن البیئة سواء كانت ماد

 المراھق مواقف تجعلھ یستخدم قدراتھ العقلیة بھدف فھمھا وتجاوزھا.
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إن التأكید على أھمیة التفاعل مع البیئة في تنمیة المھارات المختلفة، یجعل من الضروري أن یحظى  -
ناء والمعرفة وكذا بالمراھق ببیئة ثریة یتمكن فیھا من تنمیة مھاراتھ وإشباع رغبتھ في التعلم 

 شخصیتھ، وھنا یبرز دور األسرة والمدرسة في توفیر ھذه البیئة.
التأكید على أھمیة القدوة والنموذج الذي یجب أن یقدمھ المربون سواء آباء وأمھات أو معلمین،  -

 بحیث یجب علیھم أن یقدموا نماذج إیجابیة یحتذى بھا.
ساب المھارات والتحكم فیھا، ومن ثم وجب تعزیز ھذه التأكید على ثقة المراھق في قدرتھ على اكت -

   الثقة من خالل تقدیم الدعم لھ وتعزیز فرص النجاح بالنسبة لھ.
  الجانب المیداني: الطریقة واألدوات، النتائج ومناقشتھا :ثانیا

 الطریقة واألدوات:  -1
اعتمدت الدراسة الحالیة المنھج الوصفي التحلیلي الذي یفید في وصف الظواھر وتحلیلھا.  منھج الدراسة: -

لدى تلمیذ السنة الثالثة ثانویة ووجود فروق في امتالك المھارات المھارات الحیاتیة وذلك للكشف عن مستوى 
 تعزى لمتغیر الجنس.

وتلمیذة من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي   تلمیذا 335طبقت الدراسة على عینة قدرھا: عینة الدراسة:  -2
المسجلین على مستوى ثانویات بلدیتي الیشیر والحمادیة بوالیة برج بوعریریج للموسم الدراسي 

 تلمیذة. 214تلمیذا و 121من بینھم   .2019/2020
النظریات  على االطالعبعد  من طرف الباحثین تم بناء أداة لقیاس المھارات الحیاتیة أداة الدراسة: -3

 32والدراسات السابقة وكذا المقاییس الخاصة بكل مھارة على حدى. تكون المقیاس في صورتھ النھائیة من 
  :20بندا موزعین على أربع محاور كاآلتي

 :وتتمثل في قدرة تلمیذ السنة الثالثة ثانوي على حل مختلف المشكالت التي  مھارات حل المشكالت
لمشكلة وجمع بیاناتھا ووضع البدائل والحلول الممكنة ومن ثم اتخاذ تواجھھ من خالل وعیھ بوجود ا

 القرار وتنفیذه ثم تقییم فعالیة الحل. 
 :وتتمثل في قدرة تلمیذ السنة الثالثة ثانوي على تكوین عالقات طیبة مع اآلخرین  مھارات االتصال

لى التأثیر وإقناع وحسن الحدیث واإلنصات لھم وتفھم مشاعرھم والتعاطف معھم وكذا قدرتھ ع
 اآلخرین.

 وھي قدرة المراھق على التعامل اإلیجابي والفعال مع الضغوط من مھارات مواجھة الضغوط :
 خالل الواقعیة وتجنب االنفعاالت السلبیة واإلصرار على تحقیق النجاح رغم كثرة الضغوط. 

 :ا وقدرتھ على التركیز وتتمثل في رغبة المراھق في الدراسة ودافعیتھ نحوھ مھارات االستذكار
 واالنتباه في القسم وتنظیمھ لوقت وطریقة مراجعة دروسھ.

لمحكمین المختصین في اوقد تم التأكد من صالحیة األداة للتطبیق بعد عرضھا على مجموعة من 
تلمیذا ثانویا حیث جاءت النتائج لتؤكد صدق  120وكذلك تطبیقھا على عینة استطالعیة قدرھا  ،المجال
 األداة ومن ثم صالحیتھا للتطبیق. وثبات 
  عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا: -2

) لعینة واحدة للمقارنة بین المتوسط الحسابي ألفراد العینة مع المتوسط testT.( ت حیث تم استخدام اختبار
  ) لمقیاس المھارات الحیاتیة، كما ھو مبین في الجدول التالي:64النظري (
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  یوضح مستوى المھارات الحیاتیة )01الجدول رقم (

المتوسط  المتغیر
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 النظري

الفرق بین 
 المستوى  القرار T المتوسطات

 
المھارات 
 الحیاتیة

دال عند  31,074 14,14328 64 8,33058 78,1433
 مرتفع 0,01

  
م معالجة تالمتمدرس في السنة الثالثة ثانوي  التلمیذمستوى المھارات الحیاتیة لد ى وللتعرف على 

). وبعد استخراج المتوسط 335البیانات التي تم الحصول علیھا من تطبیق المقیاس على العینة المؤلفة من (
الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاس ومقارنتھ بالمتوسط النظري للمقیاس حیث تبین أن متوسط درجات 

وعند إجراء  .) درجة8,33058) درجة وبانحراف معیاري قدره (78,1433بلغ (أفراد العینة في المقیاس 
) درجة حیث تبین أن 64المقارنة بین المتوسط الحسابي المتحقق (المحسوب) والمتوسط (النظري) البالغ (

) درجة. وباستخدام االختبار التائي لعینة واحدة كوسیلة إحصائیة  (14,14328الفرق بین المتوسطین بلغ 
في المعالجة، تبین أن الفرق دال إحصائیا بین كال الوسطین المحسوب والنظري لصالح المحسوب، وما 

 ). α=0.01) وھي دالة إحصائیا عند مستوى الداللة (31,074) التي بلغت (Tیؤكد ذلك ھو قیمة (
ى بلدیتي وي على مستوالمتمدرس في السنة الثالثة ثان التلمیذھذا یعني أن مستوى المھارات الحیاتیة لدى    

  . مرتفع الیشیر والحمادیة
وتعكس ھذه النتیجة المستوى العالي الذي یتمتع بھ أفراد العینة فیما یتعلق بمھارات حل المشكالت، 

 مھارات االتصال، مھارات مواجھة الضغوط ومھارات االستذكار.
سابھ بما یؤثر إیجابا على اكت ویمكن تفسیر النتیجة المتوصل إلیھا بمظاھر النمو المختلفة للمراھق

وتمكنھ من مختلف المھارات. وفي ھذا الصدد نجد أن مختلف القدرات العقلیة لدى المراھق تبدأ في التمایز 
والنضج، كما یكتسب تفكیر المراھق مرونة تمكنھ من التفكیر في القضایا المختلفة باستخدام الرموز المجردة 

والمكان، فیصبح تفكیرا حرا مرنا یمكنھ من التفكیر دون أن یربط ذلك ویتحرر تفكیره من معوقات الزمان 
  بخبرات عاشھا أو موضوعات قد رآھا.

ونجد أن المراھق عندما یتعامل مع المشاكل فإنھ ال یفكر في جانب فقط من المشكل أو من الموقف 
أن  المشكل أو الموقف قبلبل یفكر في كل الجوانب األخرى ویضعھا في اعتباره، كما أنھ ینظم كل جوانب 

   .21یصل إلى النتیجة
إن ھذا التطور في تفكیر المراھق وقدراتھ العقلیة یمكنھ من اكتساب العدید من المھارات التي تجعلھ 

  یتعامل بفعالیة مع الواقع.
سنة فما  12سنة أو  11) أن مرحلة العملیات األساسیة والتي تمتد من سن J Piaget( وأكد بیاجیھ

مرحلة یعاد فیھا تنظیم القدرات العقلیة، بحیث تسمح بالتفكیر المجرد الذي یسمح للفرد بالتعامل  فوق ھي
  بحنكة مع الواقع ویمنحھ القدرة والفعالیة في حل مشكالتھ.

. ذاتیة تتجلى في رغبة  (E Erikson)وتعتبر المراھقة مرحلة" اإلحساس بالذاتیة" لدى أریكسون 
مشاكلھ ومواجھة تحدیات الكبار وبالتالي نجده یطور المھارات الالزمة التي المراھق في السیطرة على 

  تحقق لھ ذلك.
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في المشاركة الفعلیة كشخص لھ دوره ومركزه في المجتمع. فھو یحس الرغبة  المراھق تتولد لدىكما 
ھوض بھدف النباالنتماء للجماعة التي ینتمي إلیھا لذلك نجده یحاول القیام ببعض اإلصالحات والخدمات 

بأفراد تلك الجماعة من خالل العمل اإلیجابي المفید. ویلعب المربون دورا ھاما في إتاحة الفرصة أمام 
  .المراھق للمشاركة في خدمة المجتمع بما یشعره بقیمتھ عند خدمة اآلخرین

ة المرحلة لكن مع نھایقة یمیل إلى التمركز حول ذاتھ، ومرحلة المراھ یالحظ أن المراھق في بدایةو
نجد أنھ یصبح أقدر على التفكیر في نفسھ وفي اآلخرین. إضافة إلى ذلك نجد أن القدرات اللفظیة للمراھق 
تنمو بشكل ملحوظ، حیث نجد أنھ یصل في ھذه المرحلة إلى التمكن اللغوي نتیجة لما مر بھ من خبرات، 

لك فإن ھذا التطور اللغوي وتطور القدرة وبذ 22ویصبح قادرا على تكوین جمل طویلة وتزداد ثروتھ اللغویة.
على التفكیر في اآلخرین سیكون لھ األثر اإلیجابي الھام في اكتساب المراھق لمھارات اجتماعیة كثیرة في 

 مقدمتھا تلك المھارات المتعلقة باالتصال. 
مصیریة ات العینة الدراسة یقترب من أن یصبح راشدا مستقال بذاتھ قادرا على اتخاذ القرار والتلمیذ

الخاصة بمستقبلھ وبالمھنة التي سیزاولھا مستقبال. مما یجعلھ یسعى لتنمیة المھارات الالزمة التي تساعده 
على تحقیق ذاتھ واستقاللیتھ، إضافة لكونھ مقبال على امتحان مصیري في حیاتھ العلمیة والعملیة وھو 

تحضیر لھ لیس من خالل اكتساب مھارات دراسیة امتحان شھادة البكالوریا، وھو امتحان یضطر التالمیذ لل
النجاح وحسب، بل ومن خالل اكتساب المھارات التي تؤھلھم للتعامل بفعالیة مع  تساعد على تحقیق

  الضغوطات التي تواجھھم وحل مختلف المشكالت.
یمكن  ،)A Banduraوبالرجوع إلى فكرة التعلم بالمالحظة أو فكرة النموذج التي جاء بھا باندورا (

القول أن العالقات األسریة القائمة على الحب واالحترام والمساندة لیست سوى نماذج إیجابیة یتعلم من 
  خاللھا المراھق مھارات حسن اإلصغاء، التفھم، التعاطف وتكوین العالقات الطیبة مع اآلخرین.

وكیة إیجابیة مان نماذج سلبكون الوالدین یقد وبذلك فیمكن تفسیر المستوى المرتفع للمھارات الحیاتیة
ي لدى الوع یكتسب منھا االبن المراھق ما یساعده على بناء شخصیتھ الفعالة والقویة. وھو مستوى یعكس

أفراد األسرة السیما األب واألم بأھمیة الدور الموكل إلیھم، وأھمیة توفیر الجو المالئم الذي یسوده الحب 
وھوما ینعكس إیجابا على اكتساب أبنائھم لمختلف المھارات  لیمةن أجل تربیة األبناء تربیة سواالحترام م

  الحیاتیة.
التي توصلت إلى أن مستوى المھارات الحیاتیة  )2010(وافي وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة 

 . )2014النعیمي والخزرجي (لدى عینة من الطلبة الثانویین مستوى جید، وكذلك نتیجة دراسة 
  خاتمة:
تلك یم حیث مرتفع. ثانوي تالمیذ السنة الثالثة أن مستوى المھارات الحیاتیة لدى إلىالدراسة  توصلت 

مستوى عال فیما یتعلق بمھارات حل المشكالت، مھارات االتصال، مھارات مواجھة أفراد عینة الدراسة 
 الضغوط، ومھارات االستذكار.

  فتح الباب أمام جملة من المقترحات یمكن إیجازھا فیما یلي:التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة ت النتیجةإن 
القیام بمزید من الدراسات واألبحاث في مجال المھارات الحیاتیة الذي یعد مجاال خصبا، متنوعا ویتطور  -

باستمرار بتطور الظروف واألحداث التي تتطلب من األفراد التكیف معھا. فالعینة المختارة في الدراسة 
 ولعل األزمة الصحیة العالمیة ن المھارات الحیاتیة ال تعدو أن تكون قطرة من بحر في ھذا المجال.الحالیة م
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تؤكد ذلك حیث أظھرت األزمة الحاجة إلى كثیر من المھارات التي  19مؤخرا والمتمثلة في وباء كوفید 
  عن بعد مثال.أصبحت ضرورة ال غنى عنھا كالمھارات التكنولوجیة بسبب الحاجة للتعلیم والعمل 

توسیع البحث في مجال المھارات الحیاتیة لیشمل مختلف فئات المجتمع: ذوي احتیاجات خاصة، األمھات،  -
یة مھارات بعینھا ومن ثم بناء برامج تدریب إلتقانالمسنین وغیرھا من الفئات. إذ أن كل فئة قد تحتاج أكثر 

 بما یتالءم واحتیاجات كل فئات المجتمع.
 البیئة الثریة التي تساعد على تنمیة مختلف المھارات سواء في البیت أو في المدرسة.توفیر  -
فعیل قد وھو ت تفعیل دور األسرة كشریك حقیقي وأساسي في عملیة تنمیة المھارات الحیاتیة لدى أفرادھا. -

دول وكذا ال یساھم فیھ العاملون في مجال اإلرشاد النفسي من خالل مختلف البرامج التي یتم تصمیمھا
 ثناء تسطیرھا لمختلف السیاسات العامة.أوالحكومات 

منح الثقة للشباب في جمیع المستویات، فالثقة في قدراتھم ومھاراتھم من شأنھ أن یجعلھم مفیدین لمجتمعھم  -
ووطنھم. فمثال بإمكان تالمیذ السنة الثالثة ثانوي أن یقوموا بورشات عمل مع من ھم أصغر منھم بھدف 

 دل المھارات وتقدیم الخبرة لھم.تبا
 قائمة المراجع:

أحمد حسین عبد المعطي ودعاء محمد مصطفى، المھارات الحیاتیة، دار السحاب للنشر والتوزیع، القاھرة، جمھوریة  -1
 .2008، 1مصر العربیة، ط

  .2015 ،2الزھراء الریاض، ط أسماء بنت عبد العزیز الحسین، علم نفس الطفولة والمراھقة، دار -2
العمري، مدى وعي طلبة الجامعات األردنیة الرسمیة للمھارات الحیاتیة في ضوء االقتصاد المعرفي، مجلة  جمال فواز -3

  .128-103، ص 2013، 10دراسات نفسیة وتربویة، عدد 
مھوریة ، القاھرة، جحسن شحاتة وزینب النجار وحامد عمار، معجم المصطلحات التربویة النفسیة، الدار المصریة اللبنانیة -4

  .2003مصر العربیة، 
جمھوریة مصر العربیة،  زین العابدین محمد علي وھبة، مقیاس المھارات الحیاتیة، المكتبة االنجلو مصریة، القاھرة، -5

2016. 
یع، سعود بن مبارك البادري، المراھقة مطالبھا، خصائصھا، نظریاتھا، مظاھرھا، مشكالتھا، دار وائل للنشر والتوز -6

 .2016، 1عمان، األردن، ط
سعید بوجالل، المھارات االجتماعیة وعالقتھا بالتفوق الدراسي لدى تالمیذ وتلمیذات المرحلة المتوسطة، رسالة ماجستیر  -7

  .2009غیر منشورة، قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطفونیا، جامعة الجزائر، 
 .2015، 1طالمسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  تیة، دارسلیمان عبد الواحد یوسف، المھارات الحیا -8
شعبان شریفي، درجة امتالك طلبة قسم علم النفس لبعض المھارات الحیاتیة، مجلة العلوم االجتماعیة واالنسانیة، المسیلة،  -9

 .373-347، ص 2018، 08، مجلد 15عدد 
 ع،طارق عبد الرؤوف عامر، المھارات الحیاتیة واالجتماعیة لذوي االحتیاجات الخاصة، دار الجوھرة للنشر والتوزی -10

  .2015، 1ط ،القاھرة، جمھوریة مصر العربیة
الجھني، المھارات االجتماعیة وعالقتھا بالسلوك التوكیدي والصالبة النفسیة لدى طلبة المرحلة  عبد الرحمن بن عید -11

  .238-193، ص 2011  ،01 ویة، مجلة جامعة أم القرى، عددلثانا
عبد الرحمن جمعة وافي، المھارات الحیاتیة وعالقتھا بالذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانویة في قطاع غزة،  -12

 .2010رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم علم النفس، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة غزة، 
، 06عدنان توات، المھارات االجتماعیة لدى تالمیذ التعلیم الثانوي بوالیة المدیة، المجلة الجزائریة للطفولة والتربیة، عدد -13

  .433-391، ص 2017، 04مجلد 
الخزرجي، المھارات الحیاتیة لدى طلبة الجامعة، مجلة دیالي، العدد  لطیفة ماجد محمود النعیمي وضمیاء ابراھیم محمد -14
  .502-466، ص 2014، 63



  محمد الطاھر بوطغان أ.د/  – أمال بورحلي 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  722

 .2011 ،1طمحمد السید علي، موسوعة المصطلحات التربویة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  -15
  .2008، 1محمود عبد الحلیم منسي وخدیجة أحمد بخیت، مھارات الحیاة تعلیمھا وتعلمھا، دار الزھراء، الریاض، ط -16
میع نحو برنامج إرشادي لتربیة المراھق، دار العالم العربي، القاھرة، جمھوریة مصر معتز عبید، مھارات الحیاة للج -17

  .2008، 1العربیة، ط
االجتماعیة والمعرفیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  المھارات الحیاتیة الشخصیة،ناصر الدین أبو حماد،  -18
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 .5ص ، 2016
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   :الملخص
ة أعراق إحدى أنواع الدول المش����ّكلین من عدّ كانت الكیانات الس����یاس����یة ذات المجاالت الواس����عة والس����كان 

اإلفریقیة في العص��ر الوس��یط. وكان ھذا وض��ع مملكة الس��نغاي في ذروة تطورھا، خالفا للدول التي تتمیز بس���كان 
ینتمون إلى مجموعة عرقیة واحدة، أو بھا مجموعة عرقیة مھیمنة س����یاس����یًا وعددیًا، وتمتلك إقلیًما ص����غیًرا وكثافة 

، وغالبا ما یتم إطالق اس��م "اإلمبراطوریة" على ھذه الدول ذات المس�احة الواس��عة واألعراق المختلفة س�كانیة عالیة
س���واء في البحوث التاریخیة أو العلوم الس���یاس���یة، إش���ارة إلى وجود تحالف س���یاس���ي تس���یطر فیھ دولة تعّد الدولة 

سیاسیة وإیدیولوجیة، والمقال یبحث المركزیة على دول أخرى، معتمدة في إخض�اعھا على عدة وس�ائل: عس�كریة و
مس���توى نفوذ وس���یطرة الس���نغاي على األراض���ي التي أخض���عوھا، والدور الذي قام بھ اإلس���الم في تأكید ش���رعیة 

  السلطة السیاسیة في ھذه الدولة.
  تنبكت. ؛بالد السودان؛ السنغاي؛ سن علي؛ األسكیا محمد: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
One of the middle Ages African state types was political entities with a large territory and a 

multi-ethnic population. This was the case for Songhai at the height of its development, This 
differs from states characterized by a population composed of a single ethnic group, or having 
a politically and numerically dominant ethnic group, possessing a small territory and a dense 
population, this type of state -large and populated by different ethnicities- was often called “an 
empire" in historical research and in political science, in order to designate a political alliance, 
in which, a central state dominating other states, Mainly by military, political and ideological 
means. The article questions the level of influence and control of Songhai over the lands it 
occupied, and the role Islam played in asserting the legitimacy of political power in this country.  
Key words:  Bilad as-Sudan; Songhay; Sonni Ali; Askia Mohammed; Timbuktu. 
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  :مقدمة
تعّد دولة السنغاي بمثابة التحقیق العملي للوحدة السیاسیة بین مختلف المجموعات السكانیة 
الس����ودانیة، حیث تمكنت في عھد األس����رتین الحاكمتین: آل س����ن ثم آل أس����كیا من مّد نفوذ دولتھم لتش����مل 

ض خض��ع بعلت أوج توس��عاتھامجاالت واس��عة من منطقة النیجر األعلى واألوس��ط والس��نغامبیا، وتص��ل في 
مدن الس��ودان األوس��ط وتجبرھا على التبعیة والوالء لھا، وقد اس��تلزم ھذا التوس��ع االھتمام الكبیر بالجیش، 
وتطویر  األنظمة اإلداریة وطرق الجبایة الض��ریبیة من أجل تحقیق مس��توى أكبر من النفوذ والس��یادة على 

نظمة التقلیدیة، مع جعلھا تحت النظر ھذا المجال الواس������ع، وعمل ملوك الس������نغاي على االس������تفادة من األ
األمر بالوحدة والجماعة  اإلس�����المیة الش�����رعیة فيالمرجعیة كما وظفت المباش����ر لوالتھم وقادة جیش�����ھم، 

والطاعة ألجل ضمان والء رعایاھم من المسلمین ودعم استقرار مملكتھم لتتمكن من تجاوز حالة الحروب 
للقب "أمیر المؤمنین"؛ لكن نفوذھم غالبا ما اص��طدم برس��وخ الوالءات الداخلیة، وھو ما یدل علیھ اتخاذھم 

التقلیدیة للعش�ائر و المجموعات الس��كانیة المختلفة، واض��طر جیش الس��نغاي إلى تس��ییر العدید من الحمالت 
أي مدى : إلى اإلش����كالیة التالیة، وألجل إیض����اح ذلك تطرح الدراس����ة إلعادة إخض����اع المناطق المتمردة

ممارسة سمح لھا ب ة الس�نغاي السودانیة في بسط نفوذ حقیقي على المجاالت التي ضمتھا لدولتھانجحت دول
وض�من ھذا الس�ؤال العام ینبغي أن نس�تفسر عن األقالیم التي ؟ دور الدولة المس�یطرة والمتحكمة في المجال

ي تعزیز ن الس���ودانیین فأس���ھم انتش���ار اإلس���الم بی كیفحقیقة أم ش���كلیة؟ و كانت تتبع لھا: ھل كانت تبعیتھا
وإلى أي مدى وقع مزج بین اس����تغالل األعراف  نفوذ الدولة وبس����ط س����لطانھا على المناطق التي اعتنقتھ؟

التقلیدیة للس���لطة ومراكز القوى االجتماعیة واألبعاد الدینیة للوالء الس���یاس���ي في تحقیق الھیمنة الس���لطویة 
  للسنغاي؟

في الكش����ف عن الطریقة التي س����لكتھا الممالك اإلس����المیة في الس����ودان  أھمیة الموض����وعوتتمثل 
الغربي، وتبیان قدرة ھذه الكیانات الس�یاس�یة على تحقیق تنظیم إداري نافذ ودمج مجموعات س�كانیة مختلفة 
ومتنافرة في كثیر من األحیان ض������من وحدة س������یاس������یة بما یبرز الفعالیة الكبیرة التي مارس������ھا اإلس������الم 

في ترس�یخ روابط جامعة بین الس�ودانیین، وھو ما یفكك النظریة االستعماریة التي تحاول ربط  ومؤس�س�اتھ
مفھوم الدولة في المنطقة بالحركة االس�تعماریة، وھذا الموض�وع قد درس في دراستین بالغتي األھمیة لكل 

اف في ھذه الذي بحث قض���یة العالقة بین المركز واألطر  Michal Tymowski من: میش���ال ثیماوس���كي/
، كم�ا تطرقت لھا زلیخة بنرمض�������ان في أطروحتھا عندما بحثت عن المجاالت التي 1المملك�ة اإلس�������المی�ة

  .2توسعت لھا المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة اإلسالمیة في ھذه المنطقة
إلى جمھ ش���تات مادة ھذا الموض���وع من خالل اإلش���ارات المتفرقة المنثورة  وتھدف ھذه الدراس���ات

في المص����ادر الس����ودانیة والبرتغالیة، وإعادة بنائھا بما یقدم ص����ورة كاملة عن طبیعة الس����یادة التي تحققت 
لدولة الس����نغاي المس����لمة في بالد الس����ودان، وإیض����اح المس����توى الذي بلغھ تمثل اإلس����الم لدى الش����عوب 

ومكنھم من تجاوز الوالءات الض�������یقة للقبیلة والقریة می�ة بما أوص�������لھم إلى مفھوم: األمة الدولة، اإلس�������ال
والمجموعة الس���كانیة نحو والء س���یاس���ي بمس���حة عقائدیة یؤطرھا الدور الھام للفقھاء الذین مارس���وا الدور 

  األكبر في إعادة تشكیل المجتمع السوداني.
  : تشكل الدولة السودانیة. 1

یعد البحث في طبیعة الدولة بالس�ودان الغربي في العص�ر الوس�یط بعد انتشار اإلسالم بالمنطقة من أھم      
المش��كالت البحثیة في الدراس��ات اإلفریقیة، ذلك أنھ یطرح إش��كالیة العالقة بین داللة لفظ الدولة كما نفھمھ 
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، ویدفع نحو طرح قض�������یة تقییم األثر الیوم وبین ھ�ذا النوع من الممالك التي تش�������كلت في بالد الس�������ودان
اإلس���المي على بنیة الس����لطة في ھذه الممالك، بین من ینظر إلیھ كإض����افة إیجابیة عززت الحكم المركزي 
ومنحتھ الش�������رعیة الدینیة التي تس�������مح بتجاوز الوالء العرقي والقبلي نحو الوالء للعائلة الملكیة باعتبارھا 

، ومن یراه فاعال س������لبیا في تقویض س������لطة الممالك وتش������تیتھا بین الممثل للنموذج اإلس������المي في الحكم
  السلطتین الزمنیة للملوك والروحیة للفقھاء.

تعّرف ال�دولة باعتبارھا الوحدة الس�������یاس�������یة المس�������تقلة التي تجمع على أرض�������ھا عدة تجمعات أو 
، نفیذھاتتستطیع  مجموعات بشریة، وتملك حكومة مركزیة لھا سلطة فرض الضرائب، وسّن القوانین التي

، فھي بذلك 3وتملك من الرجال ما یمكنھا من القیام باألعمال ذات الطبیعة االقتصادیة أو اإلداریة أو القتالیة
كیان اص�طناعي تعتمد قوتھ على مدى حسن تنظیمھ، وما المحافظة على القانون والنظام وتوفیر األمن في 

ظام محكم لجمیع اإلیرادات س�������وى عالمات ممیزة لدولة وجھ العدوان الخارجي، ووجود نظام للقوانین ون
حسنة التنظیم، و قیاسا على ھذه المعاییر ھل یمكـ������ن القول بأن ما كـ������ان موجودا في السودان الغربي من 

  ؟4كیانات سیاسیة كانت دوال أكثر منھا تجمعات ضخمة من القبائل  أدت إلیھا وجمعت بینھا القوة المجردة
نالحظ أن الدولة ترتبط بدایة بالوحدة الجغرافیة واإلثنیة، وتتش��كل من مجموعة في الس��ودان الغربي 

مما یمكن تس�����میتھ: دویالت القرى أو دویالت القبائل؛ التي تدین بالوالء لحاكم أعلى یكون غالبا من العائلة 
یعمل على الم�الك�ة، ونادرا ما یكون دخیال من عائلة أجنبیة، وھذا الحاكم بفض�������ل حس�������ن تدبیره ومھارتھ 

توس��یع س��لطتھ إلى المناطق المجاورة، لیتمكن من تحویل ھذا التجمع إلى مملكة على ش��كل كنفدرالیة تحفظ 
، لكنھا تدفع لألسرة الملكیة ضریبة محددة 5للدویالت المنض�ویة تحتھا نظامھا الخاص واس�تقاللیتھا الداخلیة
  وتدعمھا عسكریا في حاالت الخطر وعملیات الغزو والتوسع.

بد من اإلشارة ھنا إلى أن المصادر األدبیة والروایات الشفویة ال تقدم سوى إشارات غامضة حول ال
جذور تش����كل نواة الدول في الس����ودان الغربي، وتتمثل في بعض األس����اطیر التي حفظتھا الذاكرة الجمعیة 

بة روایات ، والمرتبطة خص������وص������ا بفكرة المخلّص، وھي بمثا6حول بدایات دول غانة ومالي والس�����نغاي
، ومع أن الدرس األنثروبولوجي 7متأخرة تھدف إلى التأسیس للشرعیة وتبریر بعض التقسیمات االجتماعیة

یمكن��ھ أن یس�������تنطق الكثیر من المعطی��ات من خالل ھ��ذه الروای��ات، إال أن التوثیق الت��اریخي یحت��اج إلى 
  مقاربات أخرى تملك قدرا أكثر من المصداقیة االستداللیة.

في تش��كل الدولة الس��ودانیة التي تتجاوز االنتماء القبلي والتجمعات القرویة الص��غیرة غالبا  إن البحث
م�ا یفتش عن�ھ في المؤثرات الخ�ارجی�ة، ثم في إمك�انیة وجود حوافز داخلیة وطبیعة التعدیالت والتحویرات 

لى علیھا، باإلض��افة إالتي أدخلھا الس��ودانیون على األنظمة الس��یاس��یة المس��توردة إلض��فاء المس��حة المحلیة 
، وبعیدا 8اس��تحض��ار فاعلیة المؤثرات البیئیة كالنكبات أو األخطار العس��كریة وفي مقدمتھا الغزو الخارجي

عن استحضار الخلفیات التي تربط كل إنجاز حضاري داخلي بالتأثیر الخارجي فإن ھذا الشكل من الدراسة 
  افد من أجل مقاربة عقالنیة ومنطقیة.یحتاج إلى مراجعة تستحضر التفاعل بین المحلي والو

س لھ��ا موریس دوالفوس/  Mauriceلع��ل من أق��دم النظری��ات في ھ��ذا الموض�������وع تل��ك التي أس�������ّ
Delafosse والتي تنطلق من نس��بة تش��كل الدولة إلى العناص��ر القادمة من الش��مال، وھو ما علّل بھ ظھور ،

، ومع 9إلى یھود برقة ذوي األص��ول الس��وریةمملكة غانة على مس��رح التاریخ اإلفریقي؛ حیث نس��ب ذلك 
أن النظریة ال تملك من االس���تدالل التاریخي س���وى إش���ارات محمود كعت والس���عدي إلى أن المؤس���س���ین 

، فقد مارس���ت فكرتھ تأثیرا على الكثیر من الدارس���ین؛ إال أنھا تراجعت 10األوائل لغانة كانوا من البیض���ان
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ع الش��عوب اإلفریقیة من منطلق عجزھم عن اإلبداع الحض���اري بس��بب حمولتھا العنص��ریة التي تتعاطى م
، ویفقد بذلك 11إال بدعم خارجي، لیص�����بح التاریخ إیدیولوجیا في خدمة المش�����اریع االس�����تعماریة وتبریرھا

  ھدفھ في قصد الحقیقة ومقاربتھا باألدوات البحثیة والمناھج المساعدة.
الد الس�������ودان، تل�ك الرؤیة التي قدمھا ریمون ومن أھم اآلراء التي ق�دم�ت حول نش�������أة ال�دول�ة في ب

للمس�ألة، والقائمة على دعامة :"األص�ل العس�كري للدولة السودانیة"؛ حیث ربط  Raymon Maunyموني/
بین ص���راعات الس���ودانیین وبربر الص���حراء على المجال وبین تش���كل الدولة، واعتبر جذورھا عس���كریة 

، وألن 12ھم االجتماعي من غزوات البدو الرحل الصحراویینلحمایة األنش�طة الزراعیة للس�ودانیین ونظام
الكثیر من الس�كان الس�ودانیین من الرعاة، ومنطقتھم مس�اعدة على تربیة الخیول، فقد كان من السھل علیھم 
تدریب الفرس�ان المحاربین، باإلضافة إلى المشاة الذین تم جلبھم من المناطق الجنوبیة ذات الكثافة السكانیة 

، ویمكن النزول بھذا التخمین إلى الفترات القدیمة 13تش������كیل قوة قادرة على ص������د ھجمات البربرمن أجل 
عندما كان الس�����ود یش�����غلون مس�����توطناتھم الزراعیة األولى في دار تیش�����یت والحوض واآلوكار بالجنوب 

حیث تدل  ،الموریتاني حالیا، قبل أن یقوم البربر مس�����تعینین بالجمل بالس�����یطرة علیھا ودفعھم نحو الجنوب
التنقیبات األثریة على تطور البنى العس����كریة من خالل العثور على العدید من التحص����ینات التي یعتقد أنھا 

  .14آلیة في مواجھة ھجمات البدو
إن ھذه النظریة امتداد لثنائیة: الحض���ر والبدو التي تبنتھا الكثیر من األبحاث االس���تعماریة معللة من 

ھذین المكّونین، وھي تفتقد للتدلیل التاریخي الواض��ح لص��الح قراءة قریبة من خاللھا دیمومة الص��راع بین 
األنثروبولوجیا الس�یاسیة، ویمكننا تجاوز تقدیمھا كخصوصیة للدولة السودانیة من خالل التأكید على الجذر 

ب حس���العس��كري لمختلف الدول التي تعاني من االض��طراب بین مكوناتھا أو مع جیرانھا، كما أن النظریة 
، من خالل تجاوز الحفر في المقومات 15أحمد الش������كري تعبر عن الوقوع تحت تأثیر أطروحات دوالفوس

  الداخلیة والتركیز على المؤثرات الخارجیة.
وفي س�یاق االنطالق من التطورات الداخلیة، نجد بھیجة الشاذلي تقدم تفسیرا یخص شعب الفوالني، 

ة إلى تأس�������یس الدولة، حیث ترى أن تأس�������یس الدولة في المجتمعات لیعلل انتقالھ من حیاة الترحال الرعوی
القبلیة یقتض��ي قبل كل ش��يء تنظیم العالقة مع المجتمع القبلي ومجال تنقلھ، وھذا ما حدث عند الفوالني في 

، ومّكن مجموعة الفالن من بناء قوة اقتص���ادیة عبر الرعي وممارس���ة النش���اط 16حوض الس���نغال ومس���ینة
زز بوض�ع الید على األرض وملكیة المجاالت التي كانوا یشغلونھا، لینتج ذلك سلطة یخضع الفالحي، ثم تع

، وھذه الصورة 17لھا س�كان ھذه المجاالت، رس�ختھا الحقا تش�ّكل نخبة فوالنیة ض�منت للدولة االس�تمراریة
على المجال  الید تبرز حالة االنتقال التدریجیة من األحالف القبلیة إلى الدولة عبر الغلبة العس��كریة ووض��ع

  .18والسیطرة االقتصادیة
ھذا االس�������تنتاج؛ لیقرر أن جذور الدولة الس�������ودانیة تعود دوما إلى  Ira.M.Lapidusیعمم البی�دس/

جماعات عائلیة بقیادة أبویة متحالفة مع مجالس ش����یوخ أو زعماء قرى، وأن تش����كلھا غالبا ما یرتبط بإقدام 
دیني على التأس������یس، وأن ھذه الدول كانت متمتعة بنواة جغرافیة ش������یخ محلي أو محارب مھاجر أو حاكم 

موحدة بش��بكة روابط عرقیة، أو لغویة أو غیرھا، وبدائرة نفوذ أوس��ع محددة بحكم ش��خص بعینھ أو س��اللة 
بذاتھا لعدد كبیر من العائالت والكاس������تات (الطبقات االجتماعیة المغلقة) والس������الالت والجماعات القرویة 

ونلحظ ھذا الش����كل من الدولة القائمة على تحالف بین مجموعة من األمراء الص����غار في ش����ھادة ، 19التابعة
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على قیام ھذا النوع من الحكم في السنغال، لكنھ یؤكد عدم استقرار ھذا  A. de Ca'da Mostoكاداموستو/ 
  .20النمط من السلطة بسبب انقالب ھؤالء السادة على من نصبوه ملكا علیھم

؛ Jeno-Jenné21والت�أكی�د على العوامل الداخلیة یمكن أن یتعزز بنموذج مدینة جني جنو/إن االنتب�اه 
-1حیث تكش������ف الدراس������ات المس������تندة إلى األبحاث األثریة عن بزوغ نظام تراتبي داخل المدینة منذ ق: 

، 22م، وھو ما دفع السكان المحیطین بجني جنو إلى الھجرة نحوھا من مواقعھم في السھل الفیضي8-7ھـ/2
م�ا یمث�ل ش�������كال من أش�������ك�ال الم�دین�ة الدولة في ص�������ورتھا الجنینیة، وتخبرنا الحفریات عن تطور الحیاة 
الحض��ریة ببروز ش���كل جدید من المؤس���س���ات االجتماعیة واالقتص���ادیة، لكن ھذا االس���تنتاج یعوزه التدلیل 

، 23ینفیھا آراء الباحثعلى إثبات حض��ور س��لطة ذات س��یادة تحكم كل المدینة، وھي اإلش��كالیة التي تباینت 
حیث یدلل من یرفض التس�����لیم بقدرة التطورات الداخلیة في بالد الس������ودان على بلوغ االنتظام االجتماعي 
مرحلة التراتبیة ذات الطابع الس��یاس��ي الس��لطوي بعجز ش��عوب فولتا العلیا البعیدة عن المؤثرات اإلس��المیة 

  .24عن إبداع ھذا النمط من النظم السیاسیة
ة أخرى؛ تبنى بعض الب�احثین رؤی�ة ت�دمج بین المؤثرات ال�داخلی�ة والخارجیة، وتنطلق من من ن�احی�

البعد االقتصادي، حیث اعتبرت الثروة الناتجة عن تجارة الذھب والعبید سببا لتشكل نظام الدولة التي تعمل 
ا لھا، بم على فرض س���یطرتھا على ھذه التجارة، وتس���تغل عوائدھا في توس���یع نفوذھا وإخض���اع الس���ّكان

، وھو ما 25یجعل قیام الدولة في بالد الس����ودان مرتبطا بعملیات التبادل مع التجار الش����مالیین أو البرتغالیین
، بما یؤس��س لنظرة تبرز الفاعلیة 26یبین أس��بقیة المناطق الش��مالیة من بالد الس��ودان إلى التطور الس��یاس��ي

نش���اط في تش���كیل الظروف المس���اھمة لالنتقال من الكبیرة للعناص���ر المغربیة التي كانت س���باقة إلى ھذا ال
  سلطة القبیلة والقریة إلى النظام السیاسي المؤسس للدولة بداللتھا الوسیطیة.

ویمكن أن نالحظ ببساطة أن المفھوم األبرز للدولة السودانیة یتمثل في تمتع الحاكم بالسیادة على من 
طة لم تكن تفس�������ر على أنھا س�������لطة على األرض تحت�ھ واالعتراف ل�ھ بالس�������لطة العلیا، ولكن ھذه الس�������ل

بالضرورة، ألن الحاكم لم یكن یھتم بالسیطرة على األرض بحد ذاتھا، بل بالعالقة التي تربطھ بالمجتمعات 
التي یمكن أن ی�أخ�ذ منھ�ا الرجال في وقت الحروب، والخدم للعمل في بالطھ، والمزارعین لخدمة مزارعھ 

، ألن ھذا ما یض�من لھ تحقیق س��لطة حقیقیة، 27انتزاع الض�رائب واإلتاواتوإبقاء مخازن حبوبھ مملوءة، و
ولذلك كانت ھذه الدول ترفض االنش������قاقات التي تحدث داخلھا، وتعمل على إعادة إدماج ھؤالء في مجالھا 

، وتحقیق النفوذ الفعلي الذي یحمي وحدة المجال ویض��من وحدة 28من أجل الحفاظ على االمتیازات الس��ابقة
ر الس������یاس������ي، ورغم ذلك لم یكن مس������توى نفوذ العائالت الملكیة في الس�������ودان الغربي على محیط القرا

"ع�اص�������متھم" یم�اث�ل نفوذھم على المن�اطق البعی�دة التي تمتعت باس�������تقاللیة متفاوتة، وعلیھ فقد كانت قوة 
  السلطة امتدادا لقوة العاصمة والقدرات القتالیة لجیشھا.    

  المجال السوداني : توحید29مملكةالسنغاي .2
یؤكد ریمون موني على ص�عوبة رسم حدود دقیقة لدول السودان الغربي، بسبب شح المادة المعرفیة 

التغیرات التي طرأت على أسمائھا بفعل  الناتج عن، وصعوبة تحدید أماكن الكثیر من المواقع، 30وتناقض�ھا
یحتم علینا تجاوز الفترات  وھو، 31وإعادة إطالق تس������میات جدیدة ،تنقل المجموعات البش������ریة المس������تمر

المظلمة التي ال تتوفر عنھا معطیات كافیة، والعمل على تقدیم مقاربات یمكنھا تفسیر مختلف التحوالت في 
الفترات األكثر إض�اءة من حیث المادة العلمیة، إلبراز المجاالت التي استطاعت دولة السنغاي بسط نفوذھا 
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دریة واألبحاث التي عملت على تحدید أماكن المدن والقرى علیھ�ا بحس�������ب ما توفره النص�������وص المص�������
  والمواقع المشار إلیھا.

، وقد 32یش�����یر نص الس�����عدي حول بدایات دولة الس�����نغاي إلى أنھا قامت أول األمر في مدینة كوكیا
، 34، ثم انتقلت في مرحلة الحقة إلى مدینة كوكو/غاو33نس�ب المؤس�س األول لھذه المملكة إلى أصول یمنیة

دو أن ذلك تم في س��یاق االنفتاح على التجارة العابرة للص��حراء التي نش��طت مع بالد المغرب منذ القرن ویب
، حیث یس��مح موقع "العاص��مة" الجدیدة لش��عب الس��نغاي بلعب دور الوس��یط بین حاملي الملح 35م8ھـ�������/2

لى ص���وص العربیة عوالتحف من تجار الش���مال ومنتجي الذھب في األقالیم الس���ودانیة الغابیة، وقد دلت الن
  . 36وجود طریق یربط المدینة بحواضر المغرب األدنى عن طریق تادمكة

م حس��ب 9ھـ�������/3إن ھذا الثراء الذي تحقق لدولة كوكو ھو الذي جعلھا في النص��ف الثاني من القرن 
، 37الطاعة" لملكھا تعطي الممالك وكل أمرا، وأعظمھا قدرا، وأجلھا الس����ودان، ممالك الیعقوبي: "أعظم

وقد عّد من ھؤالء ثمانیة ممالك؛ بما فیھا مملكة ص����نھاجة، وھو ما یدل على اتس����اع مجاالتھا وس����یطرتھا 
على مناطق س��ودانیة وص��حراویة، وفي مرحلة الحقة یتبین أن ھذا النش��اط االقتص��ادي بحمولتھ الثقافیة قد 

ملك كوكو یظاھر رعیتھ  م یذكر المھلبي أن10ھـ�����������/4أّدى إلى انتش����ار اإلس�����الم في المملكة، ففي القرن 
م أن ملكھم مس��لم وأنھم ال یولون غیر 11ھـ�������/5، ویؤكد البكري في القرن 38باإلس��الم وأكثرھم یظاھر بھ"

، مع اإلشارة في الوقت نفسھ إلى استمرار السكان الذین سماھم: البرزكانیین في عبادة الدكاكیر 39المس�لمین
  . 40كما یفعل باقي السودان

م ش���حیحة جدا، فالبكري عدھا مملكة لكنھ جعلھا 11ھـ���������/5الس���نغاي في القرن إن المعلومات حول 
، ولعّل ھذه األخیرة قد توس���عت 41مجرد مدینة، ولم یش���ر إلى تبعیة مدن أخرى لھا كما ذكر في ش���أن غانة

على حس���ابھا بما أدى إلى خس���ارتھا للمناطق التي أش���ار الیعقوبي لتبعیتھا لھا، ویبدو أن كوكو اس���ترجعت 
م داخل مجاالت غانة؛ فاإلدریسي 11ھـ������/5قوتھا مستفیدة من التحوالت التي حدثت في نھایة القرن بعض 

مع وص�����فھ لقوة ملك كوكو وجنده، یش�����یر أن أھل المدینة "لھم بأس وقھر لمن جاورھم من األمم المحیطة 
ید المغربي ، ویعد نص ابن سع43، كما وص�فت كوكو في المرحلة ذاتھا بالعظمة وكثرة السكان42بأرض�ھم"

آخر ما وص���لنا حول وض���ع مملكة المدینة قبل س���یطرة الملنكي علیھا، ومن الغریب أنھ اعتبر ملكھا كافرا 
  ، بما قد یحیل إلى تراجع ضعفھا الذي مھد لسیطرة مملكة مالي علیھا.44واكتفى ببیان موقعھا فقط

لمملكة مالي م) ض��مت كوكو ألول مرة 1300-1285ھـ��������/700-684في عھد س��اكورة ملك مالي (
، ویبدو أنھا اس������ترجعت اس������تقاللھا بعد ذلك، لیتم ض������مھا لحكم الملنكي من جدید في عھد 45القویة یومھا

، وقد 46م 1325ھـ�����/725م) عند عودتھ من رحلة الحج سنة: 1332-1312ھـ�����/733-712المنسى موسى(
انا لس���نوات طویلة بعد أن ك -أش���ار الس���عدي إلى حوادث فرار األخوین علي كلن وس���لمن نار من أس���رھما

، وإعادة تأس��یس مملكة الس��نغاي التي س��تعرف أس��رتھا الملكیة بدایة من ھذا الحدث -رھینتین عند المناس��ي
، 47بأس�ره "س�ن"، حیث اكتفت في بدایة األمر بھذا االس�تقالل الصعب ولم تتجاوز سلطتھا كوكو وأحوازھا

-1336ھـ�������/762-737منس�ى س�لیمان ( لكنھا في مرحلة الحقة اس�تغلت اض�طراب أوض�اع مالي بعد عھد
م) وغزت بعض أقالیمھا، واستطاع ملك السنغاي شي مادغ أن یوقع بالمالیین ھزیمة قاسیة ویسیطر 1360

، في انتظار التوس���عات الكبرى عھد س���ن علي الذي بدأ 48على أربعة وعش���رین قبیلة من القبائل المس���تعبدة
  م.1464/ھـ868حكمھ سنة: 
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م) توس����عات ش����ملت الكثیر من المناطق التابعة حینھا 1492-1464ه/898-868لقد قاد س����ن علي (
لمملكة مالي، باإلض���افة إلى تنبكت وص���حارى توارق مغش���رن، وحاول لتأكید س���یطرتھ على ھذه المناطق 
ش�������ق قن��اة م��ائی��ة تربط بین م��دینتي رأس الم��اء ووالت��ة، كم��ا أخض�������ع أجزاء من بالد البمب��ارة، ومن��اطق 

، ولھذا یعّد عھد شي عال 49جني حتى استسلمت لھ، وھاجم بالد الفالن في مسینة الدوغون، وحاصر مدینة
ھو التأس�����یس الفعلي لدولة الس�����نغاي مترامیة األطراف والنھایة الواقعیة لس�����یادة مالي التي اس�����تمرت في 

  أقالیمھا الغربیة بعد ذلك.
تفاظ بالسلطة التي غلبھ م وفشل ابنھ شي بار/أبو بكر في االح1492ھـ���/898بعد وفاة سن علي عام: 
تابع ھذا األخیر توس���عات الس���نغاي لتبلغ  50م)1523-1493ھـ���������/929-899علیھا األس���كیا محمد الكبیر (

، 51الدولة في عھده أقص���ى اتس���اعھا؛ إذ تمكن من ض���م مناطق التكرور التي كان الفالن یس���یطرون علیھا
ناطق الش������مالیة والوس������طى من وواص������ل العمل على إبعاد الموس������ي نحو الجنوب ودفع خطرھم عن الم

، وأص����بحت 53، ومّد حدود دولتھ الش����مالیة إلى مملحة تغازة وأحواز توات في أعماق الص����حراء52المملكة
، 55، وأخضع بعض مناطق اآلییر شمال النیجر حالیا54والتة التي اس�تعصت على سن علي تدفع لھ الخراج

، لكنھ فش������ل في ض������م بالد 56ي في مس������ینةوتابع العمل على تثبیت س������یطرة الس������نغاي على أقالیم الملنك
، ولم تقتص��ر توس��عات األس��كیا محمد على مناطق الس��ودان الغربي، بل امتدت 57بالداھومي Borgouبرك/

  .59، ثم زكرك وكاتسینا وكانو58لبالد حوص/الھاوسا في السودان األوسط، فقد قام بإخضاع مملكة كوبر
المملكة، ومنعا لتمردات الفالن الذین بدأت قوتھم من أج�ل ض�������مان اس�������تقرار المناطق الغربیة من 

، اتخذ األسكیا محمد خطوة 60تتش�كل ونفوذھم یتوس�ع، بما كان یؤدي لصراعات مستمرة داخل منطقة فوت
ب�الغ�ة األھمی�ة في ت�اریخ الس�������نغ�اي عزز بھ�ا النفوذ الفعلي للمملك�ة، وتتمث�ل في بن�اء م�دین�ة تن�درم س�������ن��ة 

ثابة العاص�����مة الثانیة للمملكة، وھو ما جعل س�����لطة الس�����نغاي على ، والتي أص�����بحت بم61م1496ه/902
المنطق��ة س�������لط��ة فعلی��ة، واس�������تط��اع��ت ھ��ذه الم��دین��ة أن تھزم المتمرد الفالني تنغیال/ تنیض في س�������ن��ة 

، بعد أن تمكن من تش���كیل جیش فاق جیش حاكم تندرم، ومثّل ذلك االنتص���ار ض���مانا 62م1512ھـ��������/918
  الستمرار سلطة األساكي. 

ه التوسعات التي قام بھا األسكیا محمد الكبیر مّكنت دولة السنغاي من بسط نفوذھا على مساحة إن ھذ
لم تتحقق للدول األخرى، لكن بعض�����ھا اس�����تطاع اس�����ترجاع اس�����تقاللھ، وھو ما تدل علیھ أخبار الحمالت 

ض��افة ، باإل63العس��كریة في عھد األس��اكي بعد الحاج محمد وخص��وص��ا تلك التي وجھت إلى بالد الموس��ي
إلى امتناع بالد اآلییر وحوص/الھوس����ا عن االس����تمرار في دفع الض����ریبة المفروض����ة علیھم كداللة على 

، كما دخلوا في 65، لكن أوالد األسكیا ضموا مناطق جدیدة مثل مجاالت السوننك في الوجدو شماال64التبعیة
  .66م1591ھـ/999نزاع حول ملكیة مملحة تغازة مع السعدیین انتھت بالغزو المغربي سنة 

وقد تحكمت الطبیعة الجغرافیة للمجاالت الس�ودانیة في سیر توسعات السنغاي، إذ لم تتمكن جیوشھم 
من تجاوز جبال ھمبر/ھمبوري، ودخول المناطق الغابیة بس��بب تض��اریس��ھا الوعرة، وتغیر أس��لوب القتال 

ك كان األس�����كیا محمد یرى أن فیھا، باإلض����افة إلى خطر ذبابة تس����ي تس����ي المس����ببة لداء المثقبیات، ولذل
، وھذا ما 67یرید لجیشھ إال التلف والخسارة" "السلطان الذي ال یجتنب غزوة الحجر، وغزوة غابة كوب ال

تس���بب في اس���ترجاع البمبارة لقوتھم، وكثر عددھم في المناطق القریبة من جني، على عھد األس���كیا داوود 
 .68م)1582-1549ھـ/956-990(
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  السنغاي في أقصى توسعھا وسیطرتھا على المجاالت السابقة لمملكتي غانة ومالي.: مملكة 1الشكل 
  المصدر:

Daouda Keita, Le peuplement de la marge orientale du delta intérieur du Niger au premier 
millénaire après Jésus Christ, Thése de doctorat, Sous la direction de: Catherine Perles, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2010-2011, P: 5 (بتصرف) .  

  
  :آلیات اإلخضاع ومستوى النفوذ في مملكة السنغاي. 3

ورث الس���نغاي عن المناس���ي ملوك مالي الكثیر من النظم اإلداریة، وھو ما یظھر في أس���ماء العدید 
، وذلك 70في ظل حكمھم اتجھ أكثر نحو الحكم المركزي، ولكن یبدو أن الس����ودان الغربي 69من المناص����ب

 ىعلانطالقا من س�یاقات تأس�یس ھذه الدولة، حیث كان اإلخض�اع العس�كري ھو الطریقة التي اعتمدھا سن 
، وقد اتخذ أس���لوب عس���كرة كل الذین یخض���عھم لیجعلھم جنودا ض���من جیش���ھ طریقة فعالة 71توس���عاتھ في

، فكانت دولتھ بمثابة تغلب مجموعة سودانیة على 72القیادات ض�من أھل سنغايلزیادة عدد قواتھ، مع إبقاء 
  غیرھا من المجموعات.

ورث األس���كیا محمد الحقا كل ما ض���ّمھ س���ن علي لمملكتھ، قبل أن یض���یف لھ أقالیم جدیدة في بالد 
جھھ إلى ، ورغم تو73حوص بعد انتص��اراتھ على مملكتي أكدز وكش��ن، والتي لم تطل مدة تبعیتھا لألس��اكي

، فإنھ بقي 74تنظیم الجیش وتح�دی�د أفراده وإلغاء عس�������كرة المجتمع؛ عن طریق التفریق بین الرعیة والجند
، فقد حفظت لنا 75جیش�ا قویا في عھده وعھد أوالده، ومع أننا ال نملك أرقاما دقیقة عن تطور ھذه المؤس�سة

-995مع األس�������كیا محمد بان (المص�������ادر الس�������ودانی�ة بعض األع�داد التي تخص وق�ائع ھامة، فقد خرج 
جندي،  30000م حوالي 1587ھـ����/995م)  لمواجھة تمرد أخیھ بلمع صادق سنة: 1588-1587ھـ����/996

، ویبدو أن ھذه الفتنة قد أّدت لتراجع أعداد الجیش، فلم یتجاوز عدد 76جندي 6000بینما ضم جیش خصمھ 
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 9700من الفرسان، و 18000: م1591ھـ�������/999المش�اركین في معركة تندبي ض�د الجیش الس�عدي س�نة 
، كما 77راج�ل، وھو رقم یمث�ل أھم الفرق العس�������كریة یومھا؛ ألن فیھم أغلب القیادات: بلمع، كنفار، بنكفرم

یمكن تقدیر حجم األس�����طول النھري الذي كانت فعالیتھ كبیرة في ربط مختلف األقالیم بالعاص�����مة غاو، أو 
الیم عبر الش���بكة النھریة لقمع التمردات وفرض الس���یطرة؛ ففي بقاعدة تندرم، وحمل الجند لالنتقال بین األق

، أما في نھایة 78سفینة 200م لبلد أنكند شمال جبال ھمبر استعان بـ����� 1491ھـ����/897حصار سن علي سنة 
في غاو  400س��فینة باس��تثناء س��فن الس��یر التي تجاوزت  1000عھد األس��اكي فقد بلغ تعداد الس��فن الكبیرة 

  .79وحدھا
الس����نغاي بأنھم اس����تغلوا ھذا الجیش للحفاظ على وحدة بالدھم وقمع المنش�����قین وإعادتھم  تدّل أخبار

للطاعة، وكان من أھم أس�����باب تأس�����یس مدینة تندرم ض�����مان اس�����تقرار األقالیم الغربیة التي عرفت بكثرة 
ما  ، ورغم ذلك فإن بعض المناطق كانت كثیرا80تمردات الفالن من خالل توطین قس��م كبیر من الجیش بھا

، وإقلیم مس�������ینة 81تتمرد علیھم، مث�ل إقلیم الواج�ادو الس�������وننكي ال�ذي جھز ألجل�ھ األس�������اكي عدة حمالت
، ب�اإلض�������اف�ة إلى تمردات القب�ائل العربیة في األقالیم 82والتكرور ال�ذي ش�������ھ�د وق�ائع ع�دی�دة ض�������د الفالن

  .83الشمالیة
م في 1517ھـ��������/923ومع أن جیش الس��نغاي تعرض لبعض الھزائم مثل فش��ل األس��كیا محمد س��نة 

، وانھزم 84إخض�اع حاكم لیك الملقب بكنت الذي انشق عنھ الختالفھم حول تقسیم ما غنموه من غزوة أكدز
، فإنھ اس��تطاع 85م ھزیمة س��احقة في ونترماس1587ه/995األس��كیا محمد بنكن أمام ُكْنت حاكم كبي س��نة 

ت دور س��تعینا ببعض القبائل التي مثلأن یض��من تحقیق اس��تقرار مختلف األقالیم في أغلب عھد الس��نغاي، م
، فقد دلت النص���وص المص���دریة على أن س���لطة األس���كیا محمد كانت نافذة في كل األقالیم 86قبائل المخزن

التي تتبع مملكتھ؛ وأن مس���توى القدرة على مراقبتھا وإدارتھا كان عالیا، خص����وص����ا مع االس����تعانة بالقادة 
س�����لطة األس�����كیا محمد: "كیفما ینفذ حكمھ في دار س�����لطنتھ،  ، حیث یقول محمود كعت في بیان87المحلیین

،  فالمناطق التي كانت تش��ھد اض��طرابات متتالیة وتعاني من 88كذلك ینفذ في جمیع مملكتھ طوال وعرض��ا"
، وھو ما تحقق لألسكیا داوود أیضا، 89انعدام األمن مثل بلد جنج نعمت في عھده بالراحة والعافیة والسكون

أحوال المملكة بعد فترة من الص��راعات الداخلیة والنزاع على الس��لطة، وقد وص��ف حیث تمكن من ض��بط 
محمود كع��ت أحوال الس�������نغ��اي في عھ��ده ب��القول: "ولیس في إقلیم تكرور من م��ل إلى لعلع من یرفع ی��ده، 

، لكن ھذه الصورة التي تقدمھا المصادر السودانیة قد ال تكون 90ووجدھم یوم یطلع عبیدا طائعین س�امعین"
مط�ابق�ة للواقع الت�اریخي مط�ابق�ة ت�امة، ألنھا تمثل ش�������كال من أش�������كال الذاكرة الحمیمیة التي تكتب تاریخ 

  .  91الماضي انطالقا من لحظة الحاضر العامرة بالتمردات واالضطرابات
لیس ھناك ض��بط محدد ألقالیم الس��نغاي التي مثلت وحداتھا اإلداریة، ویمكن أن نس��تش���ف من خالل 

لوالة الواردة في المص��ادر الس���ودانیة أن ھذه األقالیم كانت كثیرة، ولكن أھمھا إقلیمي دندي متابعة أس��ماء ا
وكورمینا، فاألول یعد قاعدة الس�نغاي في المناطق الش�رقیة، وألھمیتھ فقد كان حاكمھ (یطلق علیھ السنغاي 

اني تقع فیھ مدینة تندرم ، والث92تس����میة: دندفار) ھو الوحید الذي یمكنھ الرد على األس����كیا في مجلس الحكم
، باإلض����افة إلى درما، 93التي تعد قاعدة الس����نغاي غربا، وحاكمھ یمثل ولي العھد والرجل الثاني في الدولة

  بر، بجنا، ماسن، جني، كال/كرا، بنكا، تنبكت، مغشرن، بار، فوط، كبر، كتل، جنج... 
لقد میز ملوك الس�نغاي في إدارة األقالیم بین ثالثة أنواع؛ یتمثل النوع األول في أقالیم شعب السنغاي 
ذاتھ، والمنتش�رة على ض�فاف النیجر، حیث وضعت تحت سیطرة حكامھا المحلیین، سیما وأن األمر یتعلق 
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أھلھا  نفدرالیة التي یتمتعبكیانات منتظمة اكتس�������بت تقالید اإلدارة والملك الوراثي، وش�������كلت ما یش�������بھ الك
ب�اس�������تقالل ذاتي كبیر، أم�ا النوع الثاني فھي األقالیم التي تم فتحت عنوة، فكانت تحت المراقبة المباش�������رة 
للس��لطة المركزیة، ویدیرھا قائد أو والي یعرف بأس��ماء مختلفة لعلھا تعكس تنوع األلس��ن مثل: فرما، كي، 

، ومع ارتباطھم 95ه األقالیم أبناء األساكي وأفراد العائلة المالكة، وكثیرا ما كان یتولى حكم ھذ94فرن، فاري
المباش��ر بالس��لطان فإنھم یمتلكون ص��الحیات واس��عة في تس��ییر أقالیمھم، وقد أغرت ص��الحیاتھم الواس��عة 

 ؛، أما النوع الثالث فیتعلق باألقالیم البعیدة في األطراف96أحیانا بعضھم بالقیام بمحاوالت لغزل األسكیا ذاتھ
حی�ث لم یكن من الممكن ترك ح�امی�ات للجیش فیھ�ا خش�������ی�ة ثورة القیادات المحلیة التي یدین لھا الس�������كان 
بالوالء، وإنما تم تعویض ذلك بتفویض الحكام المحلیین، وتنفیذ الغزوات المتقطعة التي تؤدب المنش�������قین، 

، وھو ما یبین 97فروض��ة علیھاوالتھدید الدائم بالحرب من أجل ض��مان اس��تمرار التبعیة ودفع الض��رائب الم
  أن التوجھ نحو الحكم المركزي في عھد السنغاي ال یشمل جمیع المناطق بسبب اتساع الدولة.

إن عدم امتالك الس��لطة المطلقة مرتبط أیض��ا بقض��یة الملكیة العقاریة وفق التص��ور التقلیدي في بالد 
تقرار األول المتّوج بالس���یطرة على مس���احة الس���ودان، حیث تعتبر الملكیة العقاریة جماعیة ومتعلقة باالس���

ش���اس���عة فارغة أو عبر إجالء س���كانھا، حیث تثبت ملكیة ھذا المجال لمن وض���ع یده علیھ، مع عدم القدرة 
على نقل ملكیتھ وال بیعھ وش���رائھ، وعند خض���وع وإقرار أص���حاب األرض لحاكم أو ملك غالب عس���كریا 

قرار بھا دون س�������یادة حقیقیة على أرض�������ھم، ومن ھذا الباب فإنھ یتم عبر االكتفاء بقبول س�������لطتھ عبر اإل
  .  98یحتفظون بحقھم في التسییر الذاتي

إن ھذه الص�ور المتعددة في أس�لوب إدارة الس�نغاي لدولتھم توازن باس�تمرار بین السلطة العلیا للملك 
نھا، وتعجز ظیم ش�������ؤووبین الحق "الطبیعي" في الحكم ال�ذاتي، فتعطي حریة كبیرة للقیادات المحلیة في تن

أحیانا عن تحقیق إخض�����اع كامل، وتعاني كلما ض�����عف الجیش من االنش�����قاقات والتمردات، وھو ما یبرز 
األنماط المعقدة للجغرافیا الس��یاس��یة بالس��ودان الغربي، ویؤكد تعدد بنیة اإلطار الس��یاس��ي المنظم للمجتمع، 

، 99مدن القویة، والجماعات المنعزلة العدیدة ك�الممالك، والمناطق المض�������طربة، والمجاالت المتحركة، وال
  ودائما یكون ضمان استمراریة الدولة بحفظ جھازھا العسكري سلیما فّعاال.

ا على على الدول التي سبقتھا، وقدرتھ إداریایدفع التحلیل السابق للقول أن دولة السنغاي ومع تفوقھا 
فوذ حقیقي وتبعیة واقعیة في األقالیم التي الدفع نحو أس������لوب حكم أكثر مركزیة، وحرص������ھا على تحقیق ن

تتبعھا، فإنھا وكأي دولة في الس�ودان الغربي ال یمكن أن تس�تكمل عناص�ر السلطة الكاملة والمطلقة، فھناك 
دوما حالة من التش�تت تزید وتنقص تبعا لقوة الجیش ووحدة العائلة الملكیة، وبالتالي یصبح نظام التبعیة في 

فدرالیة" ھو الوحید الض���امن الس���تمراریة الس���لطة العلیا الغالبة عس���كریا، لمحاولة جمع إطار "المملكة/الكن
ش��تات الس��لطة بمفھومھا الواس��ع وإتمام عناص��رھا، كما یض��من من جھة أخرى اس��تقاللیة القرار المحلي، 
لتبقى عناص������ر الس������لطة ظاھرة في فروض الطاعة واإلقرار بالرئاس������ة وااللتزام الض������ریبي، فال یوجد 

الس�����ودان الغربي س�����لطة مطلقة، ألن ھناك دائما حدود أخالقیة وعرفیة وقانونیة وعقائدیة تمنع من ذلك، ب
والس��بب المباش��ر ھو المنحى الذي تتش��كل بواس��طتھ الس��لطة من القبیلة أو مجموعة بش��ریة ما، إلى القریة 

یة باش�������رة بالملكیة العقارفالمدینة فاإلمارة أو المملكة، فكل منطقة تحتفظ بكیانھا الس������یاس�������ي المتص�������ل م
  .100للمجال
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  : تعزیز اإلسالم للسلطة السیاسیة في مملكة السنغاي .4
إن اس��تحض��ار فاعلیة العناص��ر المغربیة التي اس��تقرت في المدن الس��ودانیة في تطور مفھوم الدولة 

ء تجاوز الوالیؤكده الدور الكبیر الذي مارس����ھ اإلس�����الم في تعزیز الحكم المركزي، فس�����اھم في الدفع إلى 
القبلي واالنقسام العرقي نحو الوالء الروحي واألخوة الدینیة، ودّعم مفھوم األمة والدولة المشّكلة من ألفاف 
قبلی�ة وتكتالت عش�������ائری�ة على أس�������اس دیني وروحي قوامھ نظرة اإلس�������الم إلى مفھوم الخالفة والوالیة 

ر مجموع��ة من الوظ��ائف التي عززت مفھوم ، كم��ا ق��ادت التحوالت الثق��افی��ة العمیق��ة نحو ظھو101ال��دینی��ة
الس�لطة؛ وفي مقدمتھا القض�اء، باإلض�افة إلى أن قض�یة الش�رعیة بعد قیام الممالك اإلسالمیة استطاعت أن 
تحقق لألس���ر الحاكمة ما لم تحققھ لھم القوة العس���كریة والغلبة، وخص���وص���ا عندما نش���أ الحلف بین الفقھاء 

  .102والملوك
اب التي كانت تعوق الممالك الس��ودانیة عن تحقیق توس��عات كبیرة، تتمثل في یبدو أن أحد أھم األس��ب

ارتباط الش���رعیة بقض���یة القرابة من الملك ممثل األس���الف وفق العقائد المحلیة، وھو ما یحّد من قدرتھ في 
ا، یتوزیع ال�ذین یحق لھم تمثیل�ھ، فج�اء اإلس�������الم لیجع�ل من مجرد التقلید مس�������تندا إلى الطاعة الملزمة دین

، وھكذا نجح 103ویس����مح بتعیین الوالة من مختلف األس����ر، كما عزز من س����لطة الملك باعتباره ولّي األمر
 في الحّد من تأثیر التقالید القدیمة في بنیة الس��لطة –وخاص��ة بعد قیام حركة المرابطین  –اإلس��الم تدریجیا 

ینیة، وقاد الحقا من خالل الجھاد وغطّى على الكثیر من تمظھراتھا، لیحل محلھا نزوع نحو الش�������رعیة الد
، لكن ذلك لم یمثل قطیعة مع الماض��ي بقدر 104إلى توس��یع رقعة الدول وقیام العدید من المش��اریع الس��یاس��یة

ما استدخل ضمن الممارسات السیاسیة رؤى جدیدة ساعدت في عملیة توحید مختلف المجموعات السكانیة، 
  الفة.وضمان الوالء للملوك من منطلق تمثیلھم للخ

ومن أوض�������ح األدل�ة على ح�اج�ة حكام الس�������نغاي إلى البعد الدیني في تثبیت ش�������رعیتھم منذ القرن 
م أن الملك إذا تم تنص���یبھ في مدینة كوكو "دفع إلیھ خاتم وس���یف ومص���حف، یزعمون أن أمیر 11ھـ��������/5

، ومع أننا 106لما، ذلك أن أھل المدینة وقتھا كانوا مس���لمین وال یولون إال مس���105المؤمنین بعث بذلك إلیھم"
ال نجد بعد ذلك إش�����ارة إلى تبعیة كوكو للخلفاء، إال أن اإلدریس�����ي ینص على أن ملكھا "قائم بذاتھ خاطب 

، واھتمامھ بالخطبة إعالن عن تحول في تص������ور منطلق ش������رعیة الس������لطة من مجرد وراثة 107لنفس������ھ"
  االستحقاق العائلي إلى ضرورة التأسیس الدیني. 

اد إلى التقالید المحلیة في ممارسة السلطة، فإن األسكیا محمد قد أسس لعائلة وإذا كان س�ن علي قد ع
م طلب منصب النائب عن 1495ھـ����/ 902مالكة تنطلق شرعیتھا من الخلفیة الدینیة، ففي رحلة حجھ سنة: 

تھ ، كما أن مراسالتھ مع العلماء وأسئل108الخلیفة األعظم العباس�ي ونال ذلك لیص�بح ممثال لمؤسسة الخالفة
، وقد مثل الدعم الكبیر الذي نالھ 109لھم تبرز رغبة قویة في التزام حدود الش����رع واالس����تناد إلیھ في الحكم

من فقھاء تنبكت وجنى وكابرة وكوكو أحد أھم مرتكزات شرعیة سلطتھ التي كان منطلقھا انقالب عسكري 
  على أسرة سن.

 ابات األجنبیة من أن رحلة الحج التي قاموتنبغي اإلش���ارة ھنا إلى رفض الرأي الذي تبنتھ بعض الكت
، 110األس�كیا محمد وغیره من الملوك السودانیین قبلھ كانت مجرد آلیة لتثبیت الملك وتعزیز شرعیة السلطة

وھي قراءة تتجاوز ص�����دق تبني اإلس�����الم من ھذه األس�����ر المالكة، وتقرأ القض�����یة بطریقة اختزالیة، لذلك 
، مع ما في الس���فر من األخطار 111من الحرص على تأدیة ھذه الفریض���ة فالص���حیح اعتبار ذلك تقلیدا نابعا
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، باإلضافة 112م1301ھـ�������/700التي أودت أحیانا بحیاة السلطان ذاتھ؛ كما حدث مع السلطان ساكورة سنة 
  إلى مخاطر االنقالب التي تھدد الملك في غیابھ عن مملكتھ.

 العمیقة التي ش��ھدھا المجتمع الس��وداني یعبّر حض��ور البعد الدیني في قض��یة الش��رعیة عن التحوالت
بتغلغل اإلس����الم بین أفراده، وأھمیة حض����ور الجالیات المغربیة في حواض����ره، وفاعلیة الدور االجتماعي 
ل منظومة قیم جدیدة مزجت بین المحلي والزامات  واالقتص�������ادي للفقھ�اء واألئم�ة والم�درس�������ین، وتش�������ك�ّ

الس���یاس���ي عند الس���لطة والرعیة على الس���واء في الحواض���ر الش���ریعة، وتبلور مفھوم جدید لقض���یة الوالء 
  العلمیة خصوصا، وقد عزز ھذا من فاعلیة السلطة وجعلھا قادرة على توسیع سیطرتھا وتركیز سلطتھا.

إن ھذا التحلیل یص��طدم بموقف آخر مناقض؛ یرى في س��یادة اإلس��الم ونفوذ النخب الش��رعیة بمثابة 
مي الذي تحمیھ األعراف في السودان الغربي، والتي كانت تسلّم للحاكم تفكیك للتماس�ك المؤس�ساتي والتنظی

في التسییر المطلق، وتخولھ كل صالحیات التولیة والعزل، وتجعلھ القاضي الوحید الذي یحقق العدالة عبر 
 - نأحكامھ الملزمة والفاص�لة في الخالفات، مستندة إلى مرجعیة قانونیة متفق علیھا عرفیا، وھذا النظام كا

یتجھ إلى تطویر الدولة وترس������یخ مركزیتھا تدریجیا، حیث  ینظر إلى األس������كیا محمد  -حس������ب ھذا الرأي
م) باعتبارھما سبب ھذا الشرخ من خالل 1548ھـ�����/955المتحالف مع القاضي محمود بن عمر أقیت (ت: 

س���لطة إض���فاءه الش���رعیة على منازعة منص���ب القاض���ي لص���الحیات األس���كیا، مما یس���ھم في إض���عاف ال
  .113المركزیة ولیس تقویتھا

إن ھذا الرأي یعقد المقارنة بین عھدي س���ن علي واألس���كیا محمد، فیص���ّور إص���الحات الثاني بمثابة 
الھدم لكل المس��ار التطوري الذي قطعھ النظام الس��یاس��ي للس��نغاي، وكس��ر التوازن المؤس��س��اتي الذي عرفھ 

ین س����بقوه رغم اعتناقھم اإلس����الم على نمط الحكم ھؤالء مع كل ملوكھم الس����ابقین، حیث حافظ الملوك الذ
التقلیدي، ومزجوا بین الدین الجدید وبین اس�����تمرار ص�����ورة الملكیة المقدس�����ة بطابعھا الدیني الس������حري، 
وواصلوا رعایة التصورات التقلیدیة نحو األسرة الملكیة بمختلف تمظھراتھا الثقافیة واالجتماعیة ودالالتھا 

ا محمد بتوجھھ نحو أس��لمة الس��لطة أعاد تش��كیل ھرمیة جدیدة تعتمد على الفقھاء ، لكن األس��كی114الس��یاس��یة
الذین یعطون الش�رعیة للتص�رفات من أجل وض�ع مختلف الممارس�ات داخل حدود الش�ریعة، وھو ما سمح 
لھم ب�احتالل مك�انة توازي مكانة الملك ذاتھ، بما أدى إلى حالة من تفكك مص�������در القرار، وبس�������بب وجود 

فكریة تعتبر المرجعیة العلیا الجدیدة، ویمثل الفقھاء أھل االختص��اص فیھا، فھذا ما یعطیھم س��لطة منظومة 
، ولذلك یرى أص����حاب ھذه المقاربة أن الفقھاء 115على كل أجھزة الدولة، بما فیھا المؤس����س����ة الملكیة ذاتھا

عض واقف الجریئة لبتحكموا في المجال الس���یاس���ي على مس���توى القرار واالختیار والتس���ییر، وفس���روا الم
الفقھاء أمام الس��الطین على أنھا داللة على خروج میكانزمات الس��لطة عن اإلطار الس��اللي لتص��بح جامعة 

  .116لتحالف البالط والفئات المثقفة والھیئات االقتصادیة والنظامیة العسكریة
م، 11ھـ��������/4لقرن الریب في أن ھذا الرأي یتجاوز التأثیر اإلس���المي الكبیر في دولة الس���نغاي منذ ا

وینطلق من مقدمة غیر مس���لمة تجعل ھذه المملكة في عھد س���ن علي باعتبارھا التمثل المباش���ر لص���یرورة 
التطور الس�یاسي المحتكم إلى الدین والعرف المحلّي بخلفیتھ الوثنیة، مع أن السنغاي كانوا من أھم الشعوب 

ھم یة والجالیات التجاریة العربیة والبربریة، كما أن، وارتباطا بالقبائل الصنھاجاإلسالمالس�ودانیة عراقة في 
خض�����عوا لس�����لطة المناس�����ي ملوك مالي في مرحلة تطور فیھا نظام الملنكي، فالمس�����ار التطوري للمجتمع 

  والتغیرات العمیقة فیھ ال یمكن القفز علیھا أثناء المعالجة التقییمیة لدور الفقھاء في بنیة النظام السیاسي.
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لة االس���تدالل االنتقائي التي نوقش���ت بھا المس���ألة، والتي قد ال تكون س���وى ذكریات وإذا تجاوزنا حا
؛ فإن الكثیر من النص��وص تؤكد أن القاض��ي لم یس��تطع أن 117حنینیة متأخرة مفتقدة إلى الص��دقیة التاریخیة

ید  ، ولم یكن لھ أي دور مثال في اختیار ولي العھد الذي بقي في118یتدخل في خیارات الس����لطة الس����یاس����یة
األس�رة الملكیة والجیش، وفي ھذا الس�یاق ال عالقة النقس�ام سلطة القرار بین العائلة الحاكمة والجیش وبین 
نفوذ الفقھاء، الذین فشلت بعض الوساطات التي قاموا بھا عندما تعلق األمر بتأكید نفوذ الملك وحمایة وحدة 

ت األس��كیا فذلك یدل على اس��تمرار وعي المجال الذي یحكمھ، وبما أن تنص��یب القاض��ي كان من ص��الحیا
، ومع إقرارنا بالص�ورة الجدیدة للس�لطة  التي كان البد أن تتشكل بسبب 119الس�لطان بوحدة مص�در الس�لطة

التغیرات الس�وس��یوثقافیة العمیقة، فإننا نجزم أنھا لم تكن س�ببا في تدھور مملكة األس��اكي التي تفكك مص��در 
  صراع األبناء واألحفاد على تركة المؤسس. القرار فیھا بسبب "أزمة العرش" و

  الخاتمة:
لقد اس�تطاع الس��نغاي منذ توس��عات س��ن علي الكبیر أن یقیموا أكبر دولة في تاریخ الس��ودان الغربي، 
وأن یطوروا من القدرات القتالیة والتنظیمیة لجیش����ھم بما س����مح لھم بنش����ر حامیات منھ في مختلف األقالیم 

ة  الملكی�ة والقی�ادات المحلی التي تتبع لھم، ومن خالل التس�������ییر اإلداري ال�ذي اعتم�د على الوالة من الع�ائل�ة
مارس الس��نغاي نفوذھم وفرض��وا س��لطتھم على مجاالت واس��عة لم تتحقق للدول التي قبلھم، لكن ھذا النفوذ 
لم یكن ش��امال، وھذه الس��لطة لم تكن مطلقة، بس��بب اتس��اع المجال ورس��وخ االعراف التقلیدیة حول الملكیة 

تبعیة بعض األقالیم البعیدة ش�������كلیة، واس�������تدعى تدخل الجیش العق�اری�ة ونفوذ القی�ادات المحلیة، مما جعل 
إلعادة المنشقین إلى الطاعة وإرغامھم على دفع الجبایة، وقد أسھم اإلسالم في تعزیز سلطة ملوك السنغاي 
من خالل تعزیز الش��رعیة الس��یاس��یة المس��تندة إلى األعراف المحلیة بالش��رعیة الدینیة التي أض��فاھا الملوك 

، س����واء بادعاء النیابة عن الخلیفة العباس����ي، أو تبني اللقب الخالفي ذاتھ (أمیر المؤمنین)، أو على أنفس����ھم
ب��التح��الف مع الفقھ��اء ال��ذین یؤك��دون على وجوب ط��اع��ة والة األمر  وتجریم الخروج علیھم ومن��ازعتھم 

حاكمة، األسرة البضعف  األقالیمسلطتھم، لكن ذلك لم یعصم دولة السنغاي من مشكالت التمرد كلما أحست 
م؛ إذ 1591ھـ���������/999وھو ما یتض����ح بجالء عند متابعة نتائج الغزو المغربي الس����عدي لھذه الدولة س����نة: 

  سرعان ما تفككت، وعجزت عن تنظیم مقاومة موحدة.   
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78.  
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  .66-65، ص: 2015الرباط، مركز الدراسات الصحراویة، 
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Michal Tymowski, "Le territoire et les frontières du Songhaï à la fin du XVe et au XVIe siècle", 
p: 213-214, 224-226. 

30 - Raymond Mauny, Tableau géographique, p: 408-409. 
وحول شكل النظام السیاسي في دول السودان الغربي نالحظ أن المصادر العربیة تحدثت عن ممالك/مملكة/ملك: مثل      

عبید  البكري أبو عبد هللانظر: اسلى، زافقو، الفرویین، غانة، غرنتل، دو، ملل، أنبارة، ألكن، الدمدم، كوكو، زافون، مالي. (
، 366، 365، 362، 361، 361، 360، ص: 2، المسالك والممالك، جم)1094ھـ/487هللا بن عبد العزیز األندلسي (ت

، معجم البلدان، م)1228ھـ/626الحموي أبوعبد هللا یاقوت بن عبد هللا الرومي (ت . 372، 372، 367، 367، 366
، رحلة م)1377ھـ/779ابن بطــوطة محمد بن عبد هللا اللواتي الطنجي (ت ، 127، ص: 3ج، 1977بیروت، دار صادر،

، ص: 2007، بیروت، دار الكتب العلمیة، 4ابن بطوطة المسماة: تحفة النظار في غرائب األمصار، تح: طالل حرب، ط
تح: محمد حاج ، كتاب الجعرافیة، م)12ھـ/6الزھري محمد بن أبي بكر األندلسي (ق) أو إمارة/أمیر مثل: غانة عند: ( 690

، 1) أو سلطنة/سلطان مثل : التكرور (اإلدریسي، نزھة المشتاق، ج126ص:فة الدینیة، دت، صادق، بورسعید، مكتبة الثقا
إسماعیل العربي،  ، كتاب الجغرافیا، تح:م)1286ھـ/685ابن سعید أبو الحسن علي بن موسى األندلسي (ت، 18ص: 

)،  ومع أنھا 690ظار، ص: ) كابرة، زاغة (ابن بطوطة، تحفة الن91، ص: 1970بیروت، منشورات المكتب التجاري ،
ال توضح الفوارق المعتمدة في التفریق بین ھذه الصیغ إال أنھا غالبا تشیر إلى نظم قائمة على منطلق التوریث سواء وفق 

  التقالید األموسیة أو األبویة.
)، ومشرقیة وسودانیة حاولت العدید من الدراسات تحدید األماكن التي تمت اإلشارة إلیھا في المصادر العربیة (مغربیة -31

عند نشرھا للنصوص  ویمكن ھنا اإلشارة إلى أھم األعمال التي حاولت تقدیم إضاءات ھامة حول طوبونیمیا بالد السودان
  :العربیة بالفرنسیة أو اإلنجلیزیة

Joseph Cuoq, Recueil des sources arabes concernant L'Afrique occidentale du VIII e au XVl 
siècle (Bilad Al Sudán) Traduction et notes, paris, édition du centre national de la recherché 
scientifique, 1975 ; Kti Mahmoûd: Tarikh el-Fettach, tr: O.Houdas et M. Dolafosse, Paris, 
Ernest Leroux Editeur, 1913 ; Es -Sa'di Abderrahmane: Tarikh es-Sudan, tr: O.Houdas et M. 
Dolafosse, Paris, Ernest Leroux Editeur, 1900. 

كلم  150. وأشیر أن دوالفوس حدد موقع مدینة كوكیا جنوب غرب النیجر الحالي على بعد 35تاریخ السودان، ص:  -32
  وھي جزیرة على نھر النیجر.        Tillabériضمن منطقة تیالبیري/ Bentyaوتعرف الیوم باسم: بنتیا/جنوب غاو، 
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Maurice Delafosse, Haut-Sénégal-Niger, T II, p:60. 

  كما یمكن العودة في تحلیل مضامین النصوص العربیة إلى:
Joseph Cuoq, Recueil des sources arabes, p: 138. n:1/d. 

ونصھ یدّل على استمرار  Cochiaباسم: كوشیا/  Ca' da Mostoوفي المصادر البرتغالیة وردت المدینة عند كاداموستو/     
  م. انظر: 15ھـ/9فاعلیتھا في تجارة الذھب وارتباطھا بطریق مع مالي في ق: 

Alvise de Ca' da Mosto, Relation des voyages à la côte occidentale d'Afrique  p: 62-63. 
ملكا سابقا للملك  14ومع أن السعدي لم یعطنا تاریخا دقیقا لتأسیس ھذه المملكة، بل اكتفى بذكر ملوكھا؛ حیث عد منھم     

نظام سیاسي في  م كبدایة لتشكل7ھـ/1م، إال أن دوالفوس حّدد القرن 1010ه/400زاكسي الذي بین تاریخ إسالمھ سنة: 
  كوكیا. انظر

Maurice Delafosse, Haut-Sénégal-Niger, T 2, p:60. 
  وقد دلت الروایات الشفویة التي جمعھا جون روش بالمنطقة على ما نص علیھ السعدي، ویمكن مراجعتھا في:

J.Rouch, “Contribution à l’histoire des Songhay”, p: 156-165. 
والذي دلت علیھ النقوش المكتشفة في مدینة كوكیا/بنتیا أن الكتابة التاریخیة في تاریخ السنغاي تحتاج مراجعات عمیقة،      

ذلك أن ھذه النقوش تثبت استمرار منظومة سیاسیة متطورة في المنطقة، وھو ما یغیب عن النصوص األدبیة تماما، حیث 
حد الوزراء بالمدینة مقتوال، حیث نقرأ على ھذا الشاھد مایلي:" ھاذا القبر الوزیر تم العثور على شاھد قبر یؤرخ لوفاة أ

محمد اریو ظم كوكو بن بوبكر قتلتھ ظلما وغد ان .....في لیلة االثنین عند ......تسع وعشرین من (الرا)بع  وعشرین (مـ) 
  ـن تاریخ النبي". انظر: 

P.F. de  Moraes Farias , "Intellectual Innovation and Reinvention of the Sahel: The Seventeenth-
century Timbuktu Chronicles", The Meanings of Timbuktu, ed: Shamil Jeppie and 
Souleymane Bachir Diagne, Cape Town, HSRC Press, 2008, p:103. 

الوزان الحسن بن محمد المعروف . وعند الوزان أن عائلة سن من أصول لیبیة. انظر: 37السعدي، تاریخ السودان، ص:  -33
، بیروت، دار المغرب 2، وصف إفریقیا، تر: محمد حجي ومحمد األخضر، طم)1550ھـ/957بلیون اإلفریقي (ت بعد 

ھذا الزعم وربطھ بعضھم بالنزوع نحو االنتساب للشرق من . وقد ناقش الباحثون 161-160، ص: 2ج ،1983اإلسالمي، 
قبل العائالت الحاكمة من أجل تعزیز مشروعیتھا السیاسیة، بینما نسب دوالفوس األسرة المؤسسة إلى قبیلة لمطة البربریة. 

  انظر:
Maurice Delafosse, Haut-Sénégal-Niger, T I, p:238. T 2, p:60. 

ومن ناحیة أخرى ھناك من انطلق من شواھد القبور التي عثر علیھا بالمقبرة الملكیة في غاو ساني للتأكید على األصول      
. وللتوسع في مناقشة المسألة 350الصنھاجیة لملوك سنغاي األوائل. انظر: دیفیدو فیلیبسون، علم اآلثار اإلفریقي، ص: 

  انظر:
Dierk Lange, "La Chute De La Dynastie Des Sisse: Considerations Sur La Dislocation De 

L'Empire Du Ghana A Partir De L'Histoire De Gao", History in Africa, V:23 (1996), p: 155-
178. 

في كوكیا،  ةوتجمع الروایات الشفویة بالمنطقة بین األصول البربریة التي تعود بھا لقبیلة لمطة باعتبارھم مؤسسي السلط     
وبین المكون المحلي والمتمثل في مجموعتین یمثالن أسالف السنغاي ھما: الصیادون سادة الماء من السوروكو، وسادة 
  األرض المزارعین، حیث تنسب للسوروكو الھجرة شماال إلى ناحیة غاو قبل أن تنتقل لھا األسرة الحاكمة: ضیا/زا. انظر:
Basil Davidson, L'Afrique avant les blancs, paris, presses universitaires de France, 1962, p: 93. 

القلقشندي أبو العباس أحمد كوكو: "بفتح الكاف وسكون الواو، وفتح الكاف الثانیة وسكون الواو بعدھا". أنظر:  -34
. وللتوسع 285ص: ، 5، ج1915، صبح األعشى في صنـاعة االنشا، القاھرة، دار الكتب المصریة، م)1410ھـ/821(ت

في اآلراء الواردة حول النطق الصحیح لالسم، والطریقة التي كتبتھ بھ مختلف المصادر العربیة والسودانیة یراجع: تادیوش 
، تر: عبد »دولة تاھرت بشمال إفریقیا وعالقاتھا مع السودان الغربي في نھایة القرن الثامن والتاسع المیالدي«لیفیتسكي، 

  .139-138)، ص: ص: 2015(20-19عصور الجدیدة،  القادر مباركیة،
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  م. انظر: 1000ھـ/390حدد دوالفوس تاریخ انتقال العاصمة من كوكیا إلى كوكو/غاو بـسنة  -35

Maurice Delafosse, Les Noirs de l’Afrique, paris, payot, 1941, p:53. 
  .373-372، ص: 2البكري، المسالك والممالك، ج -36
، تاریخ الیعقوبي، لیدن، مطبعة بریل، م)897ھـ/284أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وھب بن واضح (ت الیعقوبي  -37

، أخبار الزمان ومن أباده الحدثان م)956ھـ/345المسعودي أبو الحسن علي بن الحسین (ت . 220-219، ص: 1883
. ویبدو أن 88، ص: 1986دار األندلس،  وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران، تح: عبد هللا الضاوي، بیروت،

  المسعودي نقل معلوماتھ عن الیعقوبي، لكنھ سمى كوكو بـ " الكركر". 
الكتاب العزیزي أو المسالك والممالك، تح: تیسیر خلف، دمشق دار التكوین، ، م)990ھـ/380المھلبي الحسن بن أحمد (ت -38

"والذي  حیث كتب: 35روایة السعدي، تاریخ السودان، ص: . والشك أن نص المھلبي أدعى للقبول من55، ص: 2006
أسلم منھم زا كسي، یقال لھ في كالمھم: مسلم دم معناه أسلم طوعا بال إكراه، رحمھ هللا تعالى، وذلك في سنة أربعمائة من 

ع السوداني حولھ عند: أحمد الشكري، اإلسالم والمجتم ".  وانظر مناقشة ھذا الخالف ومختلف اآلراءھجرة النبي 
   .125-120، ص: 2015م)، الرباط، مركز الدراسات الصحراویة، 1430-م1230إمبراطوریة مالي (

  .373، ص: 2البكري، المسالك والممالك، ج -39
  .372، ص: 2المصدر نفسھ، ج -40
  .372، ص: 2المصدر نفسھ، ج -41
  .28، ص: 1اإلدریسي، نزھة المشتاق، ج -42
، 1986عجائب األمصار، تح: سعد زغلول عبدالحمید، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة،  كتاب االستبصار فيمجھول،  -43

  . 225ص: 
  .93ابن سعید المغربي، كتاب الجغرافیا، ص:  -44
، تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر م)1405ھـ/808ابن خلدون أبوزید عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت -45

، ص: 6، ج2001والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن األكبر، نشر: خلیل شحادة، بیروت، دار الفكر،  في تاریخ العرب
267.  

"مدینة كبیرة على  .  وقد ازدھرت كوكو في عھد مالي، فأشار ابن بطوطة إلى أنھا:54السعدي، تاریخ السودان، ص:  -46
الكثیر واللبن والدجاج والسمك وبھا الفقّوص العنابي الذي ال النیل، من أحسن مدن السودان وأكبرھا وأخصبھا، فیھا األرز 

  .702نظیر لھ". تحفة النظار، ص: 
  م.  1335ھـ/735. وقد حدد دوالفوس فرار األمیرین بسنة: 53السعدي، تاریخ السودان، ص: -47

Maurice Delafosse, Les Noirs de l’Afrique, p:53-54.  Maurice Delafosse, Haut-Sénégal-Niger, 
T 2 p:73-74. 

وأشیر ھنا إلى إحدى المشكالت التاریخیة المتعلقة باألسر الملكیة في السودان، ففي الوقت الذي یبرز نص السعدي، تاریخ 
أن أسرة "سن" ھي امتداد ألسرة "زا"، فإن نصا آخر نشره دوالفوس ملحقا بتاریخ الفتاش  ،53، 39السودان، ص: 

قدم وجھة نظر أخرى، حیث یؤكد أن حكم أسرة "ضیا/زا" انتھى، وأن علي كلن وسلمان نار ومعاصرا لھ لمؤلف مجھول ی
أسسا أسرة ملكیة جدیدة (ُسِن) ال عالقة لھا باألسرة السابقة التي أسقطھا المالیون وكان آخر حكامھا یدعى: تسي بارو.  

  انظر:
Mahmoûd Kti, Tarikh el-Fettach, p: 333-334. 

  المسألة عند:وانظر مناقشة 
Madina Ly, " À propos de la continuité des dynasties des Za et des Soni dans 

l'Empire Songhay", Bulletin de l'Institut fondamental d'Afrique noire, T:37 série B, N: 
2(1975), p: 315-317. 

لم تكن من السنغاي في األصل، بل أسرة من الماند ھاجرت وانطالقا من مقاربة لغویة وأثریة یرى فاریاس أن أسرة "سن" 
  إلى المنطقة واندمجت مع أھلھا وحملت لسانھا وانتمائھا. انظر:
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Paulo Fernando de Moraes Farias, « Bentyia (Kukyia): a Songhay–Mande meeting point, and 

a “missing link” in the archaeology of the West African diasporas of traders, warriors, praise-
singers, and clerics », Afriques [En ligne], 04 | 2013, mis en ligne le 27 mai 2013, consulté le 
05 août 2019. URL: http://journals.openedition.org/afriques/1174  

كر أن شي مادغ ھو الجد الرابع لسن علي؛ فإنھ یتعذر علینا . ومع أن المؤلف قد ذ120محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -48
  تحدید السنة التي وقع فیھا ھذا الغزو.

لخص السعدي ھذه التوسعات في قولھ: "مكث في السلطنة إما سبعا وعشرین أو ثمانیا وعشرین سنة، فاشتغل بالغزوات  -49
.) وفتح بر وأرض صنھاجة نونو وأمیرھم یومئذ الملكة وفتح البالدات، فأخذ جني وأقام فیھا سنة وشھرا، وفتح جنج (..

بیكن كاب، وفتح تنبكت والجبال كلھا إال دم فامتنعت لھ، وفتح أرض كنت وعزم إلى أرض برك فلم یقدر ذلك لھ، وكان 
. وللتفاصیل في ھذه الحوادث یراجع: محمود كعت، تاریخ الفتاش، 210آخر غزواتھ أرض كرم". تاریخ السودان، ص: 

. السعدي، تاریخ السودان، 164، ص: 2.  وانظر أیضا حول إخضاع جني: الوزان، وصف إفریقیا، ج117-110: ص
  . 210، 116-115ص: 

كل المصادر السودانیة تشیر إلى كلمة األسكیا كلقب ملكي كان محمد ھو أول من تلقب بھ وحملھ أوالده من بعده، لكن  - 50
ل ھذا الرأي، ألنھا تحتوي شاھد قبر كتب علیھ: " ھذا القبر متع یغزي بن اسكیا اوبیا إحدى النقائش المكتشفة في تنبكت تبط

  توفا لیلة الخمیس في شھر ربیع اآلخر ...... یوما من سنة ستمائة وأحد وثالثین من التأریخ". أنظر:
P.F. de  Moraes Farias , "Intellectual Innovation and Reinvention of the Sahel  " , p:101. 

، مناھل م)1621ھـ/1031الفشتالي أبو فارس عبد العزیز (ت:  وحسب الفشتالي فإن عائلة أسكیا من أصول صنھاجیة. أنظر:
الصفا في مآثر موالینا الشرفا، تح: عبد الكریم كریم، الرباط، مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة والثقافة، دت، 

 .89ص: 
  . 138فتاش، ص: محمود كعت، تاریخ ال -51
  .221السعدي، تاریخ السودان، ص:  -52
  .120. الفشتالي، مناھل الصفا، ص: 279، 221المصدر نفسھ، ص:  -53
  .162، ص: 2الوزان، وصف إفریقیا، ج -54
  .135محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -55
أقالیم الملنكي قد وصلت إلى منطقة: . ویمكن التأكید ھنا على أن توسعات سن علي في 135، 128المصدر نفسھ، ص:  -56

أن ھذه  120مسار غزواتھ من كنت إلى شبردك، وذكر ص:  109-108شبردك/سبردك، فقد حدد محمود كعت، ص: 
یبین أنھ ذاتھ المجال الذي كان یعین فیھ ھذا األسكیا قضاتھ، وینقل المؤلف  124األرض ورثھا عنھ األسكیا محمد، وص: 

قولھ أن: "شبردك ھي الحد الحاجز بیننا وبین سلطان مل". ویشار ھنا أیضا أن محمود كعت  137عن األسكیا محمد ص 
: "كان مل كي سلطانا صالحا تقیا عابدا 18یعتبر مجال مالي محدودا بھذه المنطقة منذ عھد المنسى موسى؛ حیث یقول ص: 

  . انظر:Baniلواقعة على نھر باني/ا Bendougouملك من منتھى مل إلى شبردك". ویقع إقلیم شبردك جنوب بندك/
Joseph Cuoq, Histoire de L'islamisation de L'Afrique de L'ouest des origines la fin du XVIe 

siècle ,Paris, Librairie orientaliste paul  Genthner,1984,  p:84.   
  حالیا شمال البنین ینظر: Borgou. وفي المطابقة بین برك عند المؤلف وبین 134محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -57

Joseph Cuoq, Histoire de L'islamisation de L'Afrique de L'ouest, p:180.   
  .171، ص: 2الوزان، وصف إفریقیا، ج -58
. ومن خالل المصادر السودانیة نعرف تاریخ أن غزو السنغاي لكتسینا/كشن وقع سنةـ: 173، ص:2المصدر نفسھ، ج -59

. ونجد إضافات حول 225. السعدي، تاریخ السودان، ص: 139م. انظر: محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص: 1313ھـ/919
، م)1837ھـ/1253محمد بلو بن عثمان فودي (خرة مثل: توسعات األسكیا محمد في بالد حوص في المصادر المحلیة المتأ

-71، ص: 1996إنفاق المیسور في تاریخ بالد التكرور، تح: بھیجة الشاذلي، الرباط، منشورات معھد الدراسات اإلفریقیة، 
م، دن، د. عبد القادر بن مصطفى، المسائل، تح: الھادي المبروك الدالي، نشر ضمن: قبائل الھاوسا دراسة وثائقیة، 72

  . 322، ص: 2005
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  .139محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -60
  .130، 128المصدر نفسھ، ص:  -61
  .139-138المصدر نفسھ، ص:  -62
، 2. الوزان، وصف إفریقیا، ج259، 252، 251، 247، 243أنظر أمثلة لذلك في: السعدي، تاریخ السودان، ص:  -63

  . 162ص: 
 اط،الرب ھانویك، وجون الحراق فاطمة: وتر تح االسترقاق، حول بابا احمد أجوبة صعودال أحمد بابا التنبكثي، معراج  -64

(من مقدمة المحقق). ویبدو أن األساكي الذین استطاعوا إیجاد نوع من التفاھم  18، ص: 2000 اإلفریقیة، الدراسات معھد
قبائل العربیة، وھذا ما تدل علیھ بعض مع بعض قبائل توارق مغشرن قد تعرضت مجاالتھم الشمالیة للغارات من قبل ال

اإلشارات الواردة في المصادر المحلیة، وتتعلق بعھد األسكیا داوود. انظر مثال: مجھول، تاریخ والتة، تح: رحال بوبریك، 
، الرباط، 19و18. نشر في: رحال بوبریك، المدینة في مجتمع البداوة التاریخ االجتماعي لوالتة خالل القرنین 50ص: 

  . 2002ھد الدراسات اإلفریقیة، مع
  .171محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -65
حول أسباب عجز السنغاي عن صد الحملة المغربیة انظر: عز الدین عمر موسى، دراسات إسالمیة غرب إفریقیة،  -66

  . 102 -69، ص: 2003بیروت، دار الغرب اإلسالمي، 
Lansiné Kaba, " Les Archers, les mousquetaires et les moustiques: une interprétation de 

l'invasion marocaine du Soudan et la résistance songhay: 1591-1612", Bulletin de l'Institut 
fondamental d'Afrique noire, 42 N: 1 (1980), p: 1-36. Ferann Ineista Vernet, «Un aspect de la 
crise songhay au XVI siécle: Les Askya et la fin de la royauté divine», Le Maroc et L'Afrique 
subsaharienne aux débuts des temps modernes, Rabat, Publications de l'institut des études 
africaines, 1995, p: 47-58.   

  وفي بیان الدور الكبیر ألزمة العرش وعدم ضبط طرق انتقال السلطة في تدھور السنغاي یراجع: 
Raymond Mauny, Les siècles obscurs de l'Afrique Noire, p: 178-179. 

 ي. والمقصود بغابات كوب المناطق الغابیة التي تلي جني جنوبا، وجبال الحجر ھ248السعدي، تاریخ السودان، ص:  -67
وھي مرتفعات وعرة تحاذي من الشمال والشرق جبال ھامبور بمنطقة موبتي في   Bandiagaraجرف باندیاغارا/

  الجنوب الشرقي لمالي حالیا. انظر: 
J. 0. Hunwick, Timbuktu and the Songhay Empire, p: 150, n.40. 

  .248المصدر نفسھ، ص:  -68
69 - J. 0. Hunwick, Timbuktu and the Songhay Empire, p: xxix. 

-81زمان عبید وناس، تاریخ مدینة كاو منذ نشأتھا حتى سقوط إمبراطوریة السنغاي في إفریقیا جنوب الصحراء ( -70
  .. مع التأكید أن ھذا یبقى الطابع األعم ولیس الشامل78؛ ص:2015م)، عّمان، دار األیام، 1590-700ھـ/999

-208. السعدي، تاریخ السودان، ص: 116-108حول توسعات سن علي انظر: محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -71
218.  

  .219السعدي، تاریخ السودان، ص:  -72
  .225. السعدي، تاریخ السودان، ص: 139محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -73
  .219السعدي، تاریخ السودان، ص:  -74
للجیش في محاولة منھ لضمان والئھ لھ.  1700أن األسكیا محمد بنكن قد أضاف أعدادا ھامة بلغت تشیر المصادر إلى  -75

  .238. السعدي، تاریخ السودان، ص: 145أنظر: محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص: 
  .181محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -76
فارس وعدد ال یحصى من الراجلین. انظر:  3000. وقّدر الوزان عدد جیش حاكم تنبكت بــــ: 195المصدر نفسھ، ص:  -77

. وأشیر ھنا إلى داللة ھذه األسماء في المصادر السودانیة: بلمع (قائد الجیش)، كنفار (قائد 166، ص: 2وصف إفریقیا، ج
  جیش تندرما)، بنكفرم (حاكم منطقة بنك في الشمال إلى الشرق من تنردم إلى غایة تنبكت).
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. وال تتوفر معلومات یمكن من خاللھا تحدید مكان بلد أنكند، لكن النص یدل بأنھ 189فتاش، ص: محمود كعت، تاریخ ال -78

  في شمال مجاالت السنغاي. 
  .168المصدر نفسھ، ص:  -79
. وتندرم ھي العاصمة السیاسیة الثانیة للسنغاي أسسھا األسكیا محمد لتكون ضامنا لنفوذ 129-812: المصدر نفسھ، ص -80

كلم  80على بعد  Goundamفي منطقة  Fatiاألقالیم الغربیة البعیدة، وھي تقع حالیا بالقرب من بحیرة فاتي/مملكتھ في 
  جنوب غرب تنبكت. انظر: 

Raymond Mauny, Tableau géographique, p: 125. 
  .171محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -81
  .253، 222السودان، ص: . السعدي، تاریخ 139-138محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -82
  .50م على تادمكت وتدعمرت. أنظر: مجھول، تاریخ والتة، ص: 1496ه/901نمثل لذلك بحملة  -83
كلم  3على بعد  Maleh. وحسب ھنویك فإن موقع "لیك" یوجد بالقرب من قریة 225السعدي، تاریخ السودان، ص:  -84

  بنیجریا. انظر:  Gande شمال مدینة غاند/
J. 0. Hunwick, Timbuktu and the Songhay Empire, p: 114, n.74. 

. وكبي منطقة على الضفة الیمنى من نھر النیجر، یسمى حكامھا في القرنین 234-233السعدي، تاریخ السودان، ص:  -85
  م بـ: كنت. انظر: 16-15ھـ/9-10

J. 0. Hunwick, Timbuktu and the Songhay Empire, p: 92, n.9,10. 
  ونترماس فال یعرف موضعھا.أما 

حمد التنبكتي أبو العباس أحمد بابا بن أالمصدر الوحید الذي أشار لوجود قبائل المخزن في التنظیم اإلداري السوداني ھو:  -86
. عندما عّد قبیلة "كبت" من ھذه القبائل 96، معراج الصعود، ص: م)1626ھـ/1036بن أحمد الصنھاجي السوداني (ت 

  م.16/ھـ10في القرن 
87 - Joseph Cuoq, Histoire de L'islamisation de L'Afrique de L'ouest, p:180.  

"حكمھ الشامل الذي كما ینفذ في دار سلطنتھ ینفذ في  :279، ویقول في ص: 221محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -88
، ومن حد أرض بندك إلى تغز وتوات وما في أحوازھم". وموقع د إلى حد أرض الحمدیةأطراف مملكتھ، من حد أرض دن

  تبرز أنھ یقع في منطقة الحوض حالیا جنوب مورتانیا. انظر:   260الحمدیة ال یمكن تحدیده بدقة لكن المعلومة الواردة ص: 
J. 0. Hunwick, Timbuktu and the Songhay Empire, p: 166, n.26. 

ویعتقد أنھا من  Debo. وجنج مدینة صغیرة تقع بالدلتا الداخلیة شمال بحیرة دُب/231ص: السعدي، تاریخ السودان،  -89
مراكز انتشار الثقافة اإلسالمیة بالسودان الغربي، وفیھا دفن الفقیھ محمد الكابري الذي یبدو أنھ ھو ذاتھ: مور مع كنكي 

التوصیف لألمن الذي عم البالد في عھد والده. م) ھذا 1532 -1528ھـ/938-934الذي ورد في حواره مع األسكیا موسى (
  أنظر: 

J. 0. Hunwick, Timbuktu and the Songhay Empire, p: 23-24, n.6. 
باسم: بحر ولول، وعند السعدي، تاریخ السودان،  111. وقد وردت لعلع في ص: 153محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -90

  باسم: لوالمي، وھي منطقة في إقلیم دندي. انظر:  252ص: 
J. 0. Hunwick, Timbuktu and the Songhay Empire, p: xxxiii , 403. 
91 - P.F. de  Moraes Farias, Arabic Medieval Inscriptions from the Republic of Mali: Epigraphy, 

Chronicles, and Songhay-Tuareg History ,London, British  Academy, 2003, p: lxxiii. 
  .47محمود كعت، تاریخ الفتاش، ص:  -92
  .130-128المصدر نفسھ، ص:  -93
-220، ص: 2م، ج16و11ھـ/10و 5یا الغربیة ما بین القرنین زولیخة بنرمضان، المجتمع والدین والسلطة في إفریق -94

221.  
  .438-436للمناصب التي توالھا أبناء األساكي في: الوثنیة واإلسالم، ص: لجرد الذي قام بھ مادھو بانیكار أنظر ا -95
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 محمود كعت، تاریخ الفتاش،لعل أھم مثال ھنا ھو ثورة بلمع صادق الذي استعان بأخیھ كنفار صالح حاكم تندرم . انظر:  -96

  .178ص: 
97 - Michal Tymowski, " Le territoire et les frontières du Songhaï à la fin du XVe et au XVIe 

siècle ",  p: 218. 
.  وقد استند في الربط بین طبیعة السلطة وشكل 138انظر: خالد شكراوي، الدین والسلطة في إفریقیا الغربیة، ص:  -98

  :تبعیة وبین الملكیة العقاریة علىالنظام 
Maurice Delafosse, Haut-Sénégal-Niger, T3, p: 5-18. 

  . 112بوفیل، تجارة الذھب وسكان المغرب الكبیر، ص: -99
  . 140-139انظر: خالد شكراوي، الدین والسلطة في إفریقیا الغربیة، ص:  -100
وإفریقیا"، التصوف ودوره في إرساء الروابط والعالقات بین  محمد أدیوان، "مسارات اإلسالم الروحي بین المغرب -101

  .96، ص: 2017المغرب وإفریقیا جنوب الصحراء، تنسیق: ماء العینین النعمة علي، الرباط، مطبعة األمنیة، 
  .672ص: ،2إیرا م البیدس، تاریخ المجتمعات االسالمیة، ج -102

103 - Basil Davidson, A History of West Africa 1000-1800, Essex, Longman , 1985,  p: 177-
178. 

104 -Abdel Wedoud Ould cheikh, Tribu et Etat en Afrique, Rabat, Contre Des Etudes 
Saharienne, 2014, p:92. 

  .373-372، ص: 2البكري، المسالك والممالك، ج -105
  .373-372ص:  ،2المصدر نفسھ، ج-106
  .28، ص: 1اإلدریسي، نزھة المشتاق، ج -107
  اإلشكالیة ھنا ھي أن شریف مكة ال یملك الصالحیة والشرعیة السیاسیة لذلك.. و57مود كعت، تاریخ الفتاش، ص: مح -108
نصمني هللا األمن أھمھا األسئلة التي طرحھا على محمد بن عبد الكریم المغیلي، وجالل الدین السیوطي، والعاقب بن عبد  -109

  المسوفي.
أنظر مثاال لذلك عند: أي إم لویس، اإلسالم في إفریقیا اإلستوائیة، تر: عبد الرحمن عبد هللا الشیخ، القاھرة، المركز  -110

  .106-105، ص: 2010القومي للترجمة، 
رض حدیثھ عن حسن أول األخبار عن ركب الحج السوداني نجدھا في مملكة غانة المسلمة حیث أشار الزھري في مع -111

. أما حج الملوك فأول 125إسالمھم انھم "ساروا إلى مكة وحجوا وزاروا وانصرفوا إلى بالدھم". كتاب الجعرافیة، ص: 
  .266، ص: 6من دشنھ ملوك مالي ھو: برمندان ثم تابعھ الملوك بعده. انظر: ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج

لیس من ساللة المناسي، بل ھو مولى . وینص ھنا أن ساكورة/سیكرة 267 :، ص6ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج -112
من موالیھم تغلب على ملكھم، واستطاع القضاء على الفوضى وتوسیع مجال حكم الملنكي، وقد قتل في منطقة تاجورا من 

  قبل قاطعي طریق أثناء عودتھ من تأدیة مناسك الحج. 
113 - Dede  Jean-Charles, "Usurpations de fonctions et appropriations de pouvoir dans l’empire 

Songhay : l’exemple du Cadi Mahmoud ben Omar ben Mohammed Aqit de Tombouctou 
(1493-1548)", Revue Ivoirienne d' Histoire, 23(2014), p: 72-73.  

. عندما اعتبر إسناد منصب شیخ اإلسالم 136اإلسالم والوثنیة، ص: ویمكن مقارنة ھذا الرأي بما جاء عند: مادھو بانیكار، 
  لمحمود بن عمر بمثابة تدمیر إلمبراطوریة السنغاي.

 114-75.-op. cit. P: 74 
والھ، طفولتھ التي قضاھا عند أخالمیراث الوثني في ثقافتھ بسبب في ھذا السیاق یرى فاریاس أن سن علي رغم ما قیل عن 

بیئة مسلمة، لكنھا لم تكن قد استقلت عن التقالید المحلیة، وبالتالي لم یكن الحضور اإلسالمي فیھا على مستوى فإنھ قد نشأ في 
  التصورات والممارسات والسلوكات بارزا مثل منطقة الساحل. انظر:

P.F. de Moraes Farias, Arabic Medieval Inscriptions from the Republic of Mali, p: 215. 
115 - OP. CIT.P: 76. 
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ومن اس�تدالالت الكاتب في تأكید نظریتھ ما ذكره محمود كعت عن الخالف بین األس�كیا محمد والقاضي محمود بن عمر     

أقیت عندما رد الثاني عمالھ ومنعھم من القیام بالمھام الموكلة لھم بجبایة الض�����رائب من مدینة تنبكت، حیث المھ األس�����كیا 
ھل نس���یت أم كمت المدینة دون أن یمنع قض���اتھا الملوك من ص���الحیاتھم، لكن القاض���ي أجابھ: "مذكرا إیاه بالدول التي ح

تناس���یت یوم جئتني في داري وأخذت برجلي وثیابي فقلت: جئت أدخل في حرمتك وأس���تودعك نفس���ي أن تحول بیني وبین 
رس�لك ورد أمرك. فقال: نسیت ذلك جھنم، وانص�رني وامس�ك بیدي حتى ال أقع في جھنم، وأنا ودیعتك. فھذا س�بب طردي 

وهللا، ولكن ذكرتھ اآلن، ص�����دقت وهللا جزیت خیراً وكفیت ش�����راً. أطال هللا إقامتك بیني وبین النار وغض�����ب الجبار، فأنا 
أس�������تغفر هللا وأتوب إلی�ھ، وحتى اآلن أن�ا ودیعت�ك آخذ بذیلك فأثبت في ذلك المكان. ثبتك هللا وأدفعن عن نفس�������ي، وقبل ید 

وودع الش��یخ وركب ورجع فرحاً مس��روراً داعیاً للش��یخ بطول البقاء بأن یقبض��ھ هللا قبل موت الش��یخ رحمھ هللا". الش��یخ، 
  .127تاریخ الفتاش، ص:

  .174-173خالد شكراوي، الدین والسلطة في إفریقیا الغربیة، ص:  -116
ھة، لمكتشفة في غاو وكوكیا وتنبكت من جحول ھذا الموضوع یؤكد فاریاس على الفرق الكبیر بین ما تدل علیھ النقوش ا -117

  وبین مضامین الكتابات السودانیة، انظر نماذج لذلك في:
P.F. de Moraes Farias , "Intellectual Innovation and Reinvention of the Sahel", p:104-105. 

  . 259، 230، 229انظر نماذج لذلك في: السعدي، تاریخ السودان، ص:  -118
  .120. السعدي، تاریخ السودان، ص: 124كعت، تاریخ الفتاش، ص: محمود  -119
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حركات الھجرة واللجوء بین دولة الخالفة واإلمبراطوریة البیزنطیة حتى 
   منتصف القرن الثامن میالدي/القرن الثاني ھجري
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   :الملخص
ولتین كانت الد ،البیزنطیة واإلمبراطوریةرة والعدائیة التي جمعت دولة الخالفة العالقات المتوتّ  طبیعة رغم 

 إلسالمیةاالن مالذا آمنا للعدید من العناصر المھاجرة بین الطرفین عبر الحدود، حیث شھدت الفترة منذ قیام الدولة تمثّ 
العدید من حركات الھجرة واللجوء بین  /القرن الثاني ھجريى سقوط األسرة األمویة منتصف القرن الثامن میالديحتّ 

ر دة وفي الكثیان أو رعایا أحد الطرفین، وكانت دوافع ھذه الظاھرة متعدّ الدولتین بشكل فردي أو جماعي تخص سكّ 
وشملت بشكل عام الجوانب الشخصیة والسیاسیة والدینیة، وقد حظیت العناصر الالجئة بین  ،من األحیان متشابكة
ن أجل مات االستقرار لھا ممقوّ  توفیر كلّ  معاملتھا باحترام ویتمّ  وما باستقبال حسن حیث كان یتمّ المسلمین والروم عم

في الحیاة العامة للمجتمع الجدید، وإذا كانت حركات الھجرة واللجوء تنتھي في معظم الحاالت  إدماجھاتسھیل عملیة 
ّجلت عودة العناصر الالجئة إلى بلدھا األصلي بعد حاالت أخرى س باستقرار نھائي ألصحابھا في البلد الجدید، فإنّ 

 الوصول إلى تسویات مرضیة مع السلطة الحاكمة فیھا.
 الھجرة واللجوء؛ المسلمون؛ البیزنطیون؛ الخالفة؛ بالد الروم.ة: الكلمات المفتاحی

  
Abstract:  

Despite the hostile relations that brought together the Caliphate State and the Byzantine 
Empire, the two countries represented a safe haven for many immigrant elements between the 
two parties, This paper examines the migration and asylum between the two states during the 
period from the establishment of the Islamic State until the fall of the Umayyad dynasty in the 
mid-eighth century. The motives of this phenomenon were multiple and in many cases 
intertwined and included in general the personal, political and religious raisons. The refugee 
elements among Muslims and the Byzantines were well received as they were treated with 
respect in aims to facilitate their integration into the new society, In general the movements of 
immigration and asylum end in most cases with the permanent residence in the new country, 
but other cases recorded the return of the refugee elements to their home country after reaching 
satisfactory arrangement with the authorities. 
Key words: Immigration and Asylum; Muslims; Byzantines; Caliphate; Byzantine Empire. 
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  مقّدمة:
اصطبغت العالقات بین دولة الخالفة واإلمبراطوریة البیزنطیة منذ بدایة االحتكاك بینھما بالطابع العدائي 

لو أن طلبة تاریخ العصور الوسطى رأوا : «قول في ذلكی Hamilton Gibbالمؤرخ ھاملتون جب  ى أنّ حتّ 
یة)) سجال ال یكاد یتعدى أخبار الحروب المتواصلة لكانوا في ذلك معذورین، في ((العالقات العربیة البیزنط

مرت دون انقطاع تقریبا طوال وھذا السجل على ھذا النحو ال یخالف الحقیقة، ألن الحروب عند الثغور است
لعدید من ااه لیشمل ما تعدّ حبیس المواجھات العسكریة وإنّ  مع ذلك ین الطرفین لم یبقالتفاعل ب ، لكنّ 1»قرون

لھ من أھمیة نظرا لحالة العداوة التي كانت بین المجاالت األخرى، ومنھا الجانب االجتماعي الذي رغم ما یمثّ 
بین  بالعالقات ھتّمةباالھتمام الكافي في الدراسات الم یحظھ لم  أنّ إّال  البیزنطیة واإلمبراطوریةدولة الخالفة 

بدایة االحتكاك بین الطرفین منذ انطالق موجة الفتوح الكبرى في  رة منالمسلمین والروم خالل الفترة المبكّ 
مكانة مھمة من التفاعل بین الطرفین خارج  ھذا الجانب كان یحتلّ  الشام حتى سقوط الدولة األمویة، رغم أنّ 

لیط  سالصدامات العسكریة والعداوة السیاسیة، وھذا المقال یسعى لمعالجة جانب محدد من ھذا التفاعل من خالل ت
الضوء على ظاھرة الھجرة واللجوء بین الطرفین حتى سقوط الدولة األمویة منتصف القرن الثامن میالدي 

)، حیث تشمل الدراسة عملیات النزوح بین البلدین للجماعات واألفراد الذین كانوا یعّدون من رعایا ـھ132(
یة الموضوع على ھذا األساس حول حاالت ى الدین، وتدور إشكالاحدى الدولتین بغض النظر عن العرق أو حتّ 

 مة فیھا وطبیعة الحیاة التي كان یختبرھا المھاجرون والالجئوناالنتقال عبر الحدود بین الطرفین والدوافع المتحكّ 
ضاء الف في مناطق استقرارھم الجدیدة؟ ونھدف من وراء ھذا العمل إلى رصد وإبراز حركات انتقال السكان بین

على امتداد قرن ونیف من الزمن  البیزنطیة في إطار الھجرة واللجوء واإلمبراطوریةالخالفة دولة ل الجغرافي
، وما یرتبط بھذه الحركیة السكانیة من تفاعالت، وكیفیة تعامل منذ العھد الراشدي حتى سقوط الدولة األمویة

رف عة التفاعل بین رعایا كل طالدولتین مع ھذه الظاھرة، باإلضافة إلى محاولة تغییر الصورة النمطیة عن طبی
 قات بین المسلمین والروم لم تحظاستكمال دراسة جوانب أخرى من العالمحاولة و ،مع الخصم الرئیسي لدولتھم

  باالھتمام الكافي.
جمع الروایات التاریخیة ذات  ة تمّ ألھداف المرجوّ إلى الجة اإلشكالیة المطروحة والوصول من أجل معا

رة في الفضاءین العربي والبیزنطي بھدف تحقیق رؤیة شاملة المصادر المتوفّ  مختلف الصلة بالموضوع من
 اجإخرالعمل على تحلیل ھذه الروایات ومقاربتھا ومحاولة التوفیق بینھا من أجل  ومتوازنة للظاھرة، ومن ثمّ 
  دراسة موضوعیة متكاملة.

  ھجرة عبر الحدود:ال
 ،تقال ونزوح عدیدة لرعایا الدولتین تحت ظروف مختلفةرف�ت منطق�ة الح�دود بین الطرفین حركات انع

ات انتقال كبرى بش������كل جماعي في حین اتخذت في حاالت أخرى الص������فة واتخ�ذت في بعض الح�االت عملیّ 
  الفردیة.

 في وقت اإلس������المیةب�دأت عملیات اللجوء الجماعي لرعایا اإلمبراطوریة البیزنطیة داخل حدود الدولة 
ر نسبیا من سیطرة المسلمین على الشام، وطیلة الفترة من إتمام سیطرة المسلمین على ممتلكات بیزنطة في مبكّ 

ات نزوح كبرى عملیّ  أربعل المص��ادر م تس��جّ 750-638/ـ�������ھ132-17ى س��قوط الدولة األمویة بین حتّ  الش�رق
  لسكان من آسیا الصغرى إلى بالد اإلسالم.

عندما  م)665ـ����� (ھ45السنوات األولى لقیام الدولة األمویة وبالتحدید سنة ات حدثت في أولى ھذه العملیّ 
خمس�ة آالف ش�خص من الس��الف (الذین تطلق علیھم المص�ادر العربیة اس�م الص��قالبة) إلى عبد الرحمن  انض�مّ 

في  متوطینھ فعاد بھم إلى الش�����ام أین تمّ  ،بالد الروم تلك الس�����نة بن خالد المخزومي الذي كان یقود حملة ض�����دّ 
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Seleukobolos  بمنطقة أفامیةApameia منطقة من  ، ولیس واض��حا في أيّ 2 اش��مال غرب حماة في س��وری
ي اجتمع فیھا بھم وأفض���ت إلى التحاقھم آس���یا الص���غرى ص���ادف عبد الرحمن ھؤالء الس���الف أو الظروف التّ 

ھم  على األرجح كانوا من أنّ  نا مع ذلك نعرففالمص��ادر ال تس��عفنا بش��يء في ھذا األمر، لكنّ  ،بالمس��لمین ھناك
في حملتھ على تس���الونیكا في البلقان س���نة  Constans II قنس���طانز الثاني اإلمبراطوري أس���رھا العناص���ر التّ 

  .3قام بنقلھم إلى آسیا الصغرى لتوطینھم ھناك ثمّ  ھـ)38-37( م658
ة ل انتقال للس���الف إلى الدولوّ فنملك عنھا معلومات أكثر وتفاص���یال أدّق وحدثت بعد أ ،ا الحالة الثانیةأمّ 

عدد أكبر منھم إلى ص������فوف المس������لمین بعد معركة  لكن ھذه المّرة انض������مّ  ،اإلس������المیة بثالثین س������نة تقریبا
، حیث قّرر عشرون ألفا من السالف ھـ)73( م692عند الحدود األرمینیة سنة  Sebastopolisسیباستوبولیس 

بعد اتفاق  - Neboulosل السریاني) بقیادة شخص یدعى نبولوس میخائیالمؤرخ  روایة آالف حسب سبعة(أو 
االنفصال عن الجیش البیزنطي واالنحیاز إلى جیش الخالفة مقابل  - بن مروانابین قائد المس�لمین محمد بینھ و

في ص������ّحتھا بغض النظر عن بعض  ب عن ھ�ذه الروایة، التي ال نش������كّ ، ویترت�ّ 4كبیرة  وإغراءاتامتی�ازات 
ب عنھا تس����اؤالت كثیرة عن حقیقة إدراك المس����لمین لوض�����عیة وأحوال مھا، یترتّ واألرقام التي تقدّ تفاص����یلھا 

الس��الف في اإلمبراطوریة والجیش البیزنطي؟ واس��تغاللھم لھذا األمر، وعن كیفیة ربط االتص��ال بھم من أجل 
من البلقان  Justinian II يجس��تنیان الثان اإلمبراطورحال كان ھؤالء الس��الف قد جلبھم  اس��تمالتھم؟ على كلّ 

زیكوس یفقط، وقام بتوطینھم في ك ھـ�������)70-69( م688أیض�ا قبل ھذه المعركة بفترة قص��یرة جدا حوالي س��نة 
Kyzikos ھم كانوا ، ما یوحي أنّ 5بمنطق�ة بیثینی�ا من أج�ل إع�ادة إعم�ارھ�ا أین تّم منحھم أراض زراعی�ة ھن�اك

وطینھم في ت بأرض الخالفة تمّ  التحاقھمعلى األرجح یحترفون ھذا النشاط في مناطق استقرارھم بالبلقان، وبعد 
  منطقة الثغور من أجل االستفادة منھم من الناحیتین االقتصادیة والدفاعیة.

ه المس��یحیین لكن ھذھجري اس��تقبلت الدولة اإلس��المیة دفعة جدیدة من الوافدین ل وفي أواخر القرن األوّ 
من بالده على  Philippicosفیلیبیكوس  اإلمبراطورطردھم ما بعد ھـ����)96-95( م713المرة من األرمن سنة 

اء توطینھم في ملطیة وأرمینیة الرابعة ما أتاح للمسلمین كسب حلف خلفیة الخالفات الدینیة بین الطرفین حیث تمّ 
األرمن ك�ان ل�دیھم حض������ور س������ابق معتبر في ھذه  والحقیق�ة أنّ ، 6ج�دد على الح�دود في مواجھ�ة البیزنطیین 
ة، حی�ث عرف�ت ملطی�ة قب��ل ھ�ذا الت�اریخ تواف�د مجموع�ات من ھؤالء المنطق�ة ولم تكن ھجرتھم إلیھ��ا مس������تج�دّ 

  .7رالعناصر لالستقرار في المدینة منذ ھجرھا المسلمون خالل فتنة ابن الزبی
أخرى من رعایا الدولة البیزنطیة إلى بالد اإلس����الم لكن وبعد ذلك بس����نوات قلیلة فقط توافدت مجموعة 

ھذه المرة من الیھود على األرجح، على خلفیة االض��طھاد الدیني الذي تعرض��ت لھ الفرق التي ال تتبع المذھبي 
بإجبار الیھود وأحد  ھـ��������)104-103( م722س��نة  Leo III لیو الثالث اإلمبراطورالرس��مي للدولة، حیث قام 

، ویذكر 8) على قبول التعمید وفق طقوس الكنیس������ة البیزنطیةMontanistsیحیة (المونتانیین الطوائف المس�����
البیزنطي  اإلمبراطورالطوائف األخرى من طرف  ھذا االجراء التعس���في ض���دّ  المؤرخ میخائیل الس���ریاني أنّ 

الیھود  ثیوفانس إلى أنّ د ھویتھم لألس��ف، لكن إش��ارة دون أن یحدّ  9أّدى إلى ھروب عدد منھم إلى دولة الخالفة
 یجعلنا نفترض أنّ  ،10المونتانیین قاموا الحقا بإحراق أنفس��ھم داخل كنائس��ھم وأنّ  إرادتھم خض��عوا للتعمید ض��دّ 

دد معلومة حول ع ، وال نملك أيّ بما أّن المس���یحیین قد قتلوا أنفس���ھم من انتقل إلى الخالفة ھم من الیھود تحدیدا
ئین حول تعامل المسلمین مع الالجتوطینھم فیھا لكن التجارب السابقة  اطق التي تمّ ھؤالء الوافدین الجدد أو المن

في منطقة الثغور أیض��ا كما المجموعات التي س��بقتھم،  إنزالھم جرىھ قد تجعلنا نعتقد أنّ من الفض��اء البیزنطي 
ستقبال ا ات قلیلة حیث أنّ ھذه الھجرة قد حدثت بتأثیر من تجربة األرمن مع الخالفة قبل ذلك بسنو كما نعتقد أنّ 
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المس��لمین لھؤالء المس��یحیین والتس��امح الدیني الذي أظھروه تجاھھم قد ش��ّجع الیھود على االنتقال بدورھم إلى 
  خصوم البیزنطیین األكثر انفتاحا وتقبال للدیانات والطوائف األخرى.

أعدادا محدودة من  و التي تضمّ ات اللجوء الجماعیة كان ھناك العدید من الحاالت الفردیة أوبجانب عملیّ 
قبل  اإلمبراطوریةة في الھیكل اإلداري والعس�����كري داخل األش�����خاص، والذین عادة كانوا یحتلون مراكز مھمّ 

قبل  إفریقیاالذي كان مس���ؤوال عن أرخونیة  Gennadiusاالنش��قاق وااللتحاق بالمس���لمین مثل حالة جنادیوس 
وأطلعھ بالوضع  فاتصل بمعاویة في دمشق 11أن یلجأ إلى العرب بعد تحییده من منصبھ إثر تمرد قام بھ الجنود

جیش لغزوھا بالتعاون معھ، فبعث بھ الخلیفة مع عشرة آالف رجل تحت  إرس�المقترحا علیھ  إفریقیةالقائم في 
زنطي المتمّرد لم یوفّق في مواص���لة مش���اریعھ القائد البی ، لكنّ 12م)665ـ�������� (ھ45قیادة معاویة بن حدیج س���نة 

  .13المشتركة مع المسلمین حیث توفي في اإلسكندریة قبل أن تصل الحملة إلى ھدفھا
أحد النبالء البیزنطیین الذي ھرب إلى الشام مع عدد كبیر من أنصاره  أیضا حالة أخرى تخصّ  لونس�جّ 

الملك بن مروان لترتیب عملیة انتقالھ لإلقامة ببالد أین اتص������ل بعبد  14على خلفی�ة تجاوزات ارتكبھا في بالده
، وقد كان ھذا األمر سوء 15حیث وافق الخلیفة على طلبھ لالس�تقرار بمدینة طرابلس مقابل أداء الخراج الش�ام،

یر ى ذلك الوقت غحین س������مح لھ باالس������تقرار في المدینة التي كانت حتّ بن مروان تقدیر خطیر من عبد الملك 
مأھولة بالمس�لمین وموقعھا على الس�احل یتیح لھا االتص�ال بس�ھولة مع بالد الروم، وبالفعل فبعد حوالي سنتین 

ات قوّ لامن اإلقامة بالمدینة قام القائد البیزنطي باالنقالب على المسلمین وسیطر على طرابلس مستغال انسحاب 
 ،من الیھود ثم رجع إلى بالد الرومفقتل عاملھا وأس��ر س��كانھا  ،دمتھاالتي كانت مرابطة ھناك بعد نھایة فترة خ

ن اس��تطاعوا بعد ذلك أن یأس��روه في احدى المواجھات البحریة مع البیزنطیین وأتوا بھ عبد الملك یالمس��لم لكنّ 
  .16فأمر بقتلھبن مروان 

ز تعزییة قد س�����اھم في اس����تقبال المس����لمین لدفعات عدیدة من س����ّكان ورعایا اإلمبراطوریة البیزنط إنّ 
ھذا ، ومن خارج الفض����اء الجغرافي للدولة اإلس����المیةجدیدة الوض����ع الدیمغرافي في مناطق الثغور بعناص����ر 

تنویع التركیبة االجتماعیة للدولة األمویة، وإنما أیض������ا إلى تفاعل  إلىمؤّكد لیس فقط  ب�دوره ق�د أّدى بش������ك�ل
 حیث یبدو من المنطقي جدا أنّ ن الدولة اإلس����المیة، مع غیرھم من س����كاحض����اري بین مختلف ھذه العناص����ر 

األموي  ھؤالء الس������الف واألرمن والیھود ق�د أدخلوا معھم بعض موروثھم الثقافي والحض������اري إلى المجتمع
  ور.الثغ منطقة خاصة في

 عملی�ة ھجرة جم�اعیة واحدة لرعایا الخالفة نحو األراض������ي ل إّال وعن الج�ان�ب اإلس������المي ال نس������ج�ّ 
ھم مع ملك الغس�اس�نة جبلة بن األی وتخصّ  ،حدثت مباش�رة بعد الس�نوات األولى لفتح المس�لمین الش�ام البیزنطیة

تض��ارب جبلة، حیث ت إس��المبقض��یة  تتعلّق حوالي ثالثین ألفا من أنص��اره، وتص��ادفنا في ھذه الحادثة إش��كالیة
ودخل بالد الروم على إثر شجار جمعھ برجل مسلم  ارتدّ  سلم ثمّ أھ ھذه المسألة فمنھا من یذكر أنّ  الروایات حول

ل البقاء على أن یقیم علیھ الحد، ومنھا من ینفي اعتناقھ اإلس������الم وأنّ  بن الخطاب من مزینة فأراد عمر ھ فض������ّ
جبلة   ، لكن الثابت أنّ 17نص�رانیتھ على أن یدفع الصدقة بدل الجزیة لكن الخلیفة رفض ذلك فلجأ إلى بالد الروم

 الخالف مع عمر بن عّد من رعایا الدولة اإلسالمیة ذلك الوقت، وأنّ س�واء أسلم أو بقي مسیحیا كان یُ   بن األیھم
التي شعر بھا ھما اللذان دفعاه لالنتقال من الشام إلى بالد الروم أین اتصل ھناك باإلمبراطور  واإلھانةالخطاب 

ـ ھ53ى وفاتھ س��نة فبقي ھناك حتّ  ،اص��ة حاش��یتھجعلھ من خقّربھ فھرقل الذي أظھر لھ احتراما كبیرا فأكرمھ و
  .18م) حسب ما ترویھ المصادر673(

 ونملك بعض ،وكان االنتقال بص���فة فردیة أو بأعداد محدودة لالس���تقرار داخل بالد الروم أكثر ش���یوعا 
ن من رعایا الدولة اإلس�����المیة في ھذه الفترة، ومن أبرز وعن تجارب خاض�����ھا مس�����لمون أو مس�����یحی األخبار
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س الدولة رة من تأس����یمثلة عن التجاء المس����لمین بالبیزنطیین نجد حالة فریدة وثّقتھا المص����ادر في فترة مبكّ األ
وتتعلّق بأحد الص����حابة من قریش یدعى ربیعة بن أمیة الذي ھرب في خالفة عمر بن الخطاب من  اإلس����المیة

ة بجلده ى وفاتھ بسبب قیام الخلیفّر ھناك حتّ ل إلى المس�یحیة واس�تقالمدینة إلى الش�ام ومنھا إلى بالد الروم فتحوّ 
، وال نعلم بالتحدید تاریخ ھذه الحادثة وفي أي منطقة اس����تقر ھذا 19ونفیھ إلى خیبر عقابا لھ على ش����رب الخمر

اریخ ت ھ التحق بھرقل (قیص��ر) ومات عنده تجعل من المنطقي أنّ لكن إش��ارة المص��ادر أنّ  ،القرش��ي ببالد الروم
بالض����رورة، كما توحي  20ھـ���������)20( م164س���نة  البیزنطي اإلمبراطوربیزنطیین كان قبل وفاة التجاءه إلى ال

  ة اقامتھ ھناك كانت قصیرة.مدّ  ھ استقر بالقسطنطینیة على األرجح وأنّ الروایة أیضا أنّ 
ل ھجري في خالفة الولید ل في المص��ادر حادثة مش���ابھة وقعت في وقت الحق أواخر القرن األوّ ونس��جّ 

لملك حول ش���خص قرش���ي أیض���ا من س���كان المدینة یدعى الص���لت بن العاص التحق ببالد الروم عبر بن عبد ا
ب شربھ عمر بن عبد العزیز الحد بسبعلیھ ى وفاتھ بعد أن أقام ل إلى النصرانیة واستقر ھناك حتّ نصیبین فتحوّ 

ر بن عبد العزیز على وال نعلم أیض������ا بش������ك�ل دقیق ت�اریخ ھذه الواقعة لكن حدوثھا خالل والیة عم ،21الخمر
  .22م)712-706ـ (ھ93-87ھا كانت في الفترة بین د أنّ المدینة یؤكّ 

لمي الذي ارتكب تجاوزات خطیرة في خالفة عبد الملك بن وھناك أیض������ا حالة الجحّ  اف بن ُحكیم الس������ُّ
صرانیة تغلب النمروان كادت أن تحیي الحروب القبلیة في منطقة الجزیرة من جدید عندما أغار على قبیلة بني 

 ماساس���تقبلھ البیزنطیون بحھرب مع بعض أص���حابھ إلى بالد الروم، أین  فقتل منھم أعدادا كثیرة ونّكل بھم ثمّ 
وس��محوا لھ باالس��تقرار في بالدھم فعاش ھناك لفترة متنقال بین طرابزندة (طرابیزون)، وكمخ، وقالیقال،  كبیر

دة من طرف البیزنطیین ال��ذین عرض������وا علی��ھ ال��دخول في جی��ّ ببالد الروم بمع��امل��ة  إق��امت��ھوق��د حظي أثن��اء 
ال البقاء على دینھ إّال النص������رانیة مقابل امتیازات كبیرة، ورغم أنّ  ي نھ لم یتردد ف أّ ھ رفض ھذا العرض مفض������ّ
ھم ھ ألحق بى أنّ ات المس���لمین المض���طلعة بحمالت الص���وائف حتّ االش���تراك مع الجند البیزنطي في مواجھة قوّ 

  .23برة خسائر معت
ومن الحاالت الشائعة لھروب األفراد إلى بالد الروم نجد فئة العبید الذین كانوا یجدون في بیزنطة مالذا 

ة أحد موالي أم البنین لھم للتخلّ  ص من أس��یادھم في بالد اإلس��الم، ومن العینات التي حفظتھا لنا المص��ادر قص��ّ
 ننا نعرف بعض أّ ى أس����باب ومالبس����ات ھروبھ إّال حتّ من بني أمیة یكنى "البریدي"، وإن كنّا نجھل أص����لھ أو 

العربیة) في  في المصادرھ استقر في ناحیة بافالجونیا (أفالجونیة أخباره في بالد الروم، حیث یبدو أنّ  تفاص�یل
تمتّع ھ كان یویبدو أیض��ا من خالل األحداث التي ترویھا المص��ادر أنّ  ،ات البیزنطیة ھناكلتحق بالقوّ واالش��مال 

ي البیزنطیین ف بجانبات قت�الی�ة معتبرة یمكن تبیّنھ�ا من خالل مجری�ات اح�دى المع�ارك التي خاض������ھا بمق�در
لحق بھم حیث اس���تطاع أن یُ  )م733( ھـ��������115ات المس��لمین التي كانت تقوم بحملة الص���ائفة س���نة مواجھة قوّ 

 تص��ّدى لھ أخیرا عبد هللاى قتل خمس��ة من المس��لمین في مبارزات فردیة واحدا تلو اآلخر حتّ إذ خس��ائر معتبرة 
  .24البطّال قائد الجیش فقتلھ

 دة كان لھا انعكاس������اتفنملك على األقل ثالثة حوادث مؤكّ  ،ق بالمس������یحیین رعایا الخالفةا فیما یتعلّ أم�ّ 
ق الحالة األولى بش���خص���ین من س���كان طرابلس رة على األحداث والمواجھات بین المس���لمین والروم، تتعلّ مؤثّ 

ة س��نة بالمدینة لغزو القس��طنطینیبن أبي س��فیان معاویة والي الش��ام م بھا قاتحض��یرات كبیرة كانا ش��اھدین على 
ذلك لم  نّ  أّ ھما كانا في خدمة المس��لمین حس���ب ما یذكر المنبجي إّال ، وعلى الرغم من أنّ م)655-654ـ�������� (ھ34

سرى سجن المدینة وتحریر األ ة الدینیة باقتحاموالئھما للمسیحیة حیث قاما تحت تأثیر الحمیّ  إظھاریمنعھما من 
قتلوا ع�ام�ل الم�دین�ة مع المس������لمین الذین كانوا بھا وأحرقوا الس������فن  البیزنطیین ال�ذین ك�انوا موجودین فی�ھ ثمّ 

بحر وبعد ذلك ركبوا ال ،تجمیعھا من أجل الحملة المزمع تنفیذھا ض���د العاص���مة البیزنطیة والتجھیزات التي تمّ 
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في لبنان یدعى  Helioupolisق بأحد المھندس������ین من بعلبك لح�ال�ة الث�انیة فتتعلّ ا ا، أم�ّ 25والتحقوا ببالد الروم
سبع دام  الذيكانت تحت حص�ار المسلمین  في الفترة التيالذي التحق بالقس�طنطینیة  Kallinikosكالینیكوس 
من النار اس������تعملت إلحراق س������فن  نوعللبیزنطیین س������الحا فتّاكا یتمثّل في ص������نع كاملة، وھناك س������نوات 
ھذا الش��خص  ى في المص��ادر اإلس��المیة حیث یذكر ابن عس��اكر أنّ ونجد ما یدعم ھذه الروایة حتّ  ،26المس��لمین
س����فن  ، قد اتص���ل بمعاویة قبل ذلك وعرض علیھ ھذا االختراع الس����تخدامھ ض���دّ "رومي"ھ د بدقة أنّ الذي یحدّ 

من  ل: "ال أكون أوّ أجابھحیث  على م�ا یب�دو ھ بس������ب�ب موانع دینی�ةالخلیف�ة رفض اقتراح� الروم في البحر لكنّ 
حّرق بھا، وعّذب بعذاب هللا"، فھرب (الرومي) إلى الملك البیزنطي الذي قبل عرض������ھ فص������نعھا لھم وكانت 

، ولیس معلوما بالضبط السنة التي التحق فیھا 27س�ببا في إلحاق خس�ائر كبیرة باألس�طول اإلس�المي والمسلمین
وس بالقس�طنطینیة، فثیوفانس المص�در الرئیسي لھذه الفترة یوحي حدیثھ في معرض سرده لھذه الحادثة كالینیك

، ھـ)51( م671إذا كانت بدایتھ سنة  ھـ)59( م678أي حوالي سنة  ،ھ التحق بالروم في آخر سنوات الحصارأنّ 
د س��نة وص��ول یحدّ  ھـ��������)56-54( م676-674خ الحص��ار بین س��نوات الذي یؤرّ  H. Himeھیم  في حین أنّ 

وفي حین ال یمكن الجزم  ، أي قبل بدایة الحص��ار بس��نة،28 ھـ�������)53( م673كالینیكوس إلى القس��طنطینیة بعام 
رة نوعا ما فنحن نعلم من خالل الروایة العربیة دھا ھیم تبدو مبكّ السنة التي یحدّ   أنّ من التاریخین إّال  بصحة أيّ 

ص������ال ) عند االتاإلغریقیةمتلك بالفعل تركیبة ھذا الس������الح (النار ك�الینیكوس كان یعرف وی لھ�ذه الح�ادث�ة أنّ 
 ھ كان س���یض���ع س���الحھ ھذا قیدمن أجل تطویره ومن المنطقي أنّ  كبیر بمعاویة وبالتالي لم یكن بحاجة إلى وقت

 ح أغلب الباحثین أنھ وظّف ألول مرة ض�����دّ االس�����تخدام مباش�����رة بعد التحاقھ بالبیزنطیین، وھذا الس�����الح یرجّ 
في الس�نة األخیرة من الحص��ار وكان الس��بب المباش��ر في ھزیمة وانس��حاب المس��لمین وذلك  حریة اإلس�المیةالب

حسب رأي كل باحث في مدة الحصار وسنة نھایتھ، لكن  30ھـ�����)58( م678أو سنة  29ھـ�����)57( م677إما سنة 
 ھـ�������)55( م675 بعد س��نة كالینیكوس لم یلتحق بالقس��طنطینیة على األرجح إال د أنّ منطقیا یبدو من ش��بھ المؤكّ 

  تقدیر. كأقلّ 
ار أثناء أحداث حص إلسالمياق بمجموعة من البّحارة المص�ریین في األسطول تتعلّ ف ،الحادثة الثالثةأّما 

قرروا بعد فترة قص�یرة من وص��ولھم إلى  حیث ،بن عبد الملك للقس�طنطینیة أواخر القرن األول ھجريمس�لمة 
ي فقاموا بالتس����لّل لیال عبر قوارب النقل  أینبحر مرمرة، وعقب مش����اورات فیما بینھم، االلتحاق بالبیزنطیین 

ات المس�لمین ووض�عیتھم وأطلعوه اس�ة عن قوّ إلى العاص�مة وھناك قّدموا لإلمبراطور معلومات حس�ّ األس�طول 
إلس����المیة في خلیج نیقومیدیا، وھذه المعلومات القیّمة س����اھمت بش����كل فّعال في على مكان اختباء األس����اطیل ا

 إلس��المیةاالتأثیر على مجریات الص��راع بین المس��لمین والروم وكانت س��ببا في الحاق خس��ائر فادحة بالبحریة 
أغرقوا ریون فدھا البحارة المصتشكیلة من السفن قاذفات اللھب إلى المنطقة التي حدّ  اإلمبراطوربعد أن أرسل 

  .31سفن المسلمین واستولوا على تجھیزاتھم مع الكثیر من الغنائم األخرى
اإلش����ارة إلى روایة مثیرة لالھتمام عن حالة غیر مس����بوقة في العالقات بین  في ختام ھذا العنص����ر أودّ 

ن محمد مروان ب ق بش��خص��یة بارزة في الحیاة العامة للمجتمع والدولة األمویة ھوالمس��لمین والبیزنطیین، تتعلّ 
ھ فّكر في االلتجاء إلى بالد الروم بعد تض�عض�ع موقفھ العسكري آخر خلفاء بني مروان الذي تذكر المص�ادر أنّ 

 بن واجھة عبد هللاض لھا في معركة الزاب الشھیرة في موالس�یاس�ي أمام الثورة العباس�یة إثر الھزیمة التي تعرّ 
البیزنطي ویعقد معھ اتفاقا على أن ینزل بإحدى  اإلمبراطورحیث قرر أن یكاتب  )م750( ھـ�������132علي س��نة 

ما تبدو ، ربّ 32ى یجتمع إلیھ أنص�اره وموالیھ فیعید تنظیم جیشھ في ظروف أحسنمدن الروم یتخذھا مقرا لھ حتّ 
ھذه القص��ة للوھلة األولى غیر قابلة للتص��دیق بس���بب االختالف الدیني أس��اس��ا وأیض���ا بحكم مركز مروان بن 

ة في حالة احتماءه بعدوھا األكبر كخلیفة للمس��لمین ورّد الفعل الس��لبي الذي س��یواجھھ من األمّ یاس��ي الس��محمد 
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القیس���یة ولیس بدافع النص���یحة، س���عى في  ة العص���بیة ض���دّ أحد مرافقیھ، لكن بدافع من الحمیّ  ى أنّ (الروم) حتّ 
الظروف التي  ، لكنّ 33»لكھم أمركأعی�ذك با� أن یحكم فیك أھل الش������رك وتمّ «عن ھ�ذه الخطوة ق�ائال:  إثن�اءه

ك�ان یواجھھ�ا مروان بن محم�د في ذل�ك الوق�ت لم تترك لھ مجاال واس������عا للمناورة وحّدت كثیرا من الخیارات 
اس�����تفحال الثورة العباس�����یة ونجاحھا في الس�����یطرة على القس�����م الش�����رقي من الخالفة،  المتاحة أمامھ حیث أنّ 

الوقت مع عدم اس�����تقرار الش�����ام الذي كان دائما یمثل مركز الدولة واض�����طراب أحوال الدولة األمویة في ذلك 
ت إلى بالد الروم خی��ارا منطقی��ا ام األم��ان فیھ��ا خالل فترات الفتن، یجع�ل من التفكیر في اللجوء المؤق�ّ وص������م�ّ 

ه ذھ وخطوة مقبولة على األقل من الناحیة االس���تراتیجیة بغض النظر عن االعتبارات الدینیة أو الس���یاس���یة، إنّ 
الحادثة إن ص����ّحت تعتبر س����ابقة في تاریخ العالقات العربیة البیزنطیة حیث لم یُقدم على التفكیر في ھذا األمر 

  شخص من المسلمین بھذا المستوى من قبل. أيّ 
ما یأتي ة، وربّ دلرعایا منافستھا فھي متعدّ باستمرار ا فیما یتعلق بالدوافع الكامنة وراء استقبال كل دولة أمّ 
ھا العامل السیاسي حیث كانت تجمع الطرفین عداوة شدیدة دفعت باستغالل كل فرصة یمكن أن تلحق على رأس

احتضان الجماعات الساخطة أو المعارضة یمكن أن تمنح الجھة المستقبلة  الضرر السیاسي بالخصم خاصة أنّ 
ة لبعضھما البعض ورقة مساومة وضغط في مواجھة منافسھا، وكان احتضان مجموعات من العناصر السكانی

 حدّ كما یعبّر عن ت ،العسكريالتقلیدیة في المیدان من السیاسات المناوئة خارج المواجھات  انوع أیضا لیمثّ 
واضح للخصم ویھدف إلغاظتھ، وال نھمل أیضا العوامل االقتصادیة والعسكریة حیث كانت كال الدولتین 
تحتاجان بشكل متزاید لقوة بشریة كبیرة وعناصر نشیطة لتعمیر وتأمین المناطق الحدودیة أو تلك التي تعاني 

  طرفین تلبّي جزئیا ھذه الحاجة.من تركز ضعیف للسكان، وقد كانت الجماعات المنتقلة عبر الحدود بین ال
  :دوافع الھجرة واللجوء

تتباین دوافع الجماعات واألفراد للھجرة واللجوء إلى أحد البلدین حسب حالة كل واقعة، ونجد في بعض 
شخصیة وانب الدة ومتشابكة، وعلى العموم یمكن تحدید الدوافع األساسیة في الجالدوافع تكون متعدّ  الحاالت أنّ 
  التي سنقوم باستعراضھا تفصیال في ھذا العنصر. والدینیة والسیاسیة

  :الدوافع الشخصیة
ھ ة في معظم حاالت اللجوء والھجرة كما یظھر أنّ بقوّ  راا النوع من الدوافع بش�����كل خاص حاض�����نجد ھذ

حیث  دةقاس����م مش����ترك بین العدید من الحاالت الفردیة لعملیات االنتقال إلى الطرف اآلخر، وھذه الدوافع متعدّ 
ك�ان تج�اوز الق�انون والمخ�الفات التي یرتكبھا الفرد في موطنھ مثل عملیات القتل أو تجاوز الض������وابط الدینیة 

بة عن أفعالھم، والتي تس���توجب عقوبات ش���دیدة تص���ل في بعض والخوف أو رفض الخض���وع للعقوبات المترتّ 
 ،لھرب من أجل تفادي العقاب الذي ینتظره، من األسباب الرئیسیة التي تدفع أصحابھا إلى ااإلعدامالحاالت إلى 

بن  وربیعة ،أو كرد فعل على تطبیق األحكام الش���رعیة علیھم، وھذا ما نالحظھ في حالة كل من جبلة بن األیھم
لمي عن الجانب اإلسالمي مثال، حیث تفید المصادر ضمنیا والجحّ  ،والص�لت بن العاص ،أمیة اف بن ُحكیم الس�ُّ

لة بن األیھم إلى االرتداد عن اإلس������الم وااللتحاق ببالد الروم ھو مزیج من الش������عور الس������بب الذي دفع جب أنّ 
الض��رب على رجل مس��لم إذا لم باإلھانة واالس��تنكار لعزم عمر بن الخطاب إقامة القص��اص علیھ بعد اعتداءه ب

معاملتھ على قدم المس���اواة مع رجل من العامة بحكم انتماءه ومكانتھ  ، حیث اس���تنكف جبلة أن یتمّ رض��ائھبإیقم 
ثم عبّر عن خیبة أملھ من موقف عمر بن  »وكیف وأنا ملك وھو س��وقة؟«في قومھ، حیث خاطب الخلیفة قائال: 

 راكھإدومع  ،34»وهللا لقد ظننت یا أمیر المؤمنین أن سأكون في اإلسالم أعّز مني في الجاھلیة«الخطاب قائال: 
لص�����عوبة الموقف الذي كان علیھ بس�����بب إص�����رار الخلیفة على تطبیق الش�����رع دون تحیّز أو تمییز قّرر جبلة 
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االنتقال مع أنص��اره إلى القس��طنطینیة تجنّبا إلقامة الحد علیھ الذي اعتبره إھانة وانتقاص��ا من قیمتھ ومكانتھ ما 
  لتي جاء بھا.یدل على عدم اقتناعھ باإلسالم ومبادئ العدل والمساواة ا

ما لم ھا ح�الة ربیعة بن أمیة والص������لت بن العاص فال تختلفان كثیرا عن تجربة جبلة بن األیھم ولو أنّ أم�ّ 
 ب إقامة الحد علیھما كما فعل ھذا األخیر، وال تخفي المص�����ادر ھنا فیما یخص ربیعة بالذات أنّ یس�����تطیعا تجنّ 

لى الخلیفة عمر بن الخطاب ع إقدامغضب الذي اعتراه بعد سبب التحاقھ ببالد الروم وتنّصره ھناك راجع إلى ال
، في حین تنفي مص�����ادر أخرى حدوث عملیة الجلد وتذكر أن س�����بب ھروبھ ھو 35جلده بس�����بب تعاطیھ الخمر

على كل حال. وھو نفس التفسیر  التي تحرمھا الشریعة اإلسالمیة 36خوفھ من إقامة الحد علیھ بعد ش�ربھ الخمر
لمسیحیة إلى للھ التجاءه للبیزنطیین وتحوّ  سبب فیما یخص حالة الصلت أیضا حیث تُرجع مھ المصادري تقدّ ذال

  .37علیھ غضبھ من عمر بن عبد العزیز الذي قام بتطبیق الحدّ 
ني الجرائم التي ارتكبھا في حق قبیلة ب اف فالمس��ألة كانت أكثر خطورة حیث أنّ ق بحالة الجحّ وفیما یتعلّ 

تقرار یا لالنسجام واالستغلب بدافع الثأر كادت أن تؤدي إلى اذكاء النعرات القبلیة من جدید، وشكلت تھدیدا جدّ 
المجتمعي للخالفة التي عانت أص�ال قبل س��نوات من ھذه الحادثة من حس�اس��یات عص��بیة أّدت إلى معارك قبلیة 

اف من تجاوزات ، وما أقدم علیھ الجحّ 38القیس����یة والمجموعة الیمنیة في منطقة الجزیرةخطیرة بین المجموعة 
ة انتقام الخلیفو القص��اص الخوف من یظھر أنّ كان یس��توجب عقوبة ش��دیدة في حقّھ تص��ل إلى اإلعدام، وھكذا 

  .39ر الھروب إلى بالد الرومھو السبب الذي جعلھ یقرّ كان 
ص من أس������یادھم المس������لمین واالنعتاق من فّروا إلى بالد الروم بدافع التخلّ  وھناك حاالت أخرى موثّقة ألفراد

بنین مولى أم ال "البریدي"حالة العبودیة التي كانوا یعیش���ونھا في بالد اإلس���الم ونتحدث ھنا بش���كل خاص عن 
مئات  عن عش��رات أو ال نموذجھ على األرجح یمكن أن یمثّ وإن كانت المص��ادر حفظت لنا اس��م مثال واحد فإنّ 

  الحاالت المشابھة.
صادر ق بالقائد البیزنطي الذي تذكره الما عن الجانب البیزنطي فال نملك بین أیدینا سوى المثال المتعلّ أمّ 

نة بھ المقام في مدی الذي لجأ إلى بالد اإلس����الم في عھد عبد الملك بن مروان واس����تقرّ  "بقناطر"العربیة باس����م 
إشارة  ص�ادر بأي ش�يء فیما یخص ظروف وخلفیة انتقالھ إلى بالد الشام إّال طرابلس الس�احلیة، وال تس�عفنا الم

د طبیع��ة ودرج��ة خطورتھ��ا دون أن تح��دّ  ،40ع��ابرة عن ارتك��اب��ھ لتج��اوزات ببالده "لح��دث ك��ان من��ھ ب��الروم"
خوفھ من انتقام  ل فيالتي تتمثّ و ،ر اللجوء إلى المس��لمینلألس��ف، وبالتالي یمكن تخمین الدوافع التي جعلتھ یقرّ 

  والعقوبة التي كانت سیسلطھا علیھ. اإلمبراطور
ومن الدوافع الش�خص�یة التي كانت عامال مؤثرا في حركة اللجوء والھجرة أیض�ا نجد المكاسب المادیة، 

ة واالمتیازات كما في حالة الس�الف سن لإلغراءاتحیث كانت الجماعات واألفراد تنتقل بین الطرفین اس�تجابة 
قیام ھذا األخیر بعرض اختراعھ (النار  أنّ  إذكما س���نش���رح الحقا، وأیض���ا حالة كالینیكوس  ھـ��������)73( م692

قبل االلتجاء إلى البیزنطیین ینفي فرض���یة الدوافع الس���یاس���یة أو الدینیة بن أبي س���فیان ) على معاویة اإلغریقیة
 ة كانت وراء تص����رفاتھفع مادیة قویّ ھ لم یتحّرج أبدا من عرض خدمتھ على الطرفین ما یش����یر إلى دواحیث أنّ 

  عرضھ. بن أبي سفیان  بعد أن رفض معاویةكالینیكوس لم یتصل بالروم إّال  وما یدعم ھذا الطرح أنّ 
  :الدوافع السیاسیة

ع تدف ،الطموحات الس��یاس��یة وأكان االض��طھاد والحیاة القس��ریة أو التمرد وإعالن الثورة على الس��لطة، 
أص�حابھا إلى اللجوء للطرف اآلخر من أجل توفیر الحمایة أو طلب المساعدة في الصراعات الداخلیة، وبعض 

لھیكل ع بمركز مرموق في ایتمتّ  مثال الذي كان إفریقیاقائد أرخونیة  "جنادیوس" ر في حالةھذه العناص����ر تتوفّ 
ممتلكات اإلمبراطوریة في ش���مال  كلّ  ملومس��ؤول عن منطقة واس��عة تش�� لإلمبراطوریةوالعس��كري  اإلداري
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 ع مركزهطموحھ الس���یاس���ي ورغبتھ في اس���ترجا ض لمؤامرة أطاحت بھ من منص���بھ، لكنّ والذي تعرّ  ،إفریقیا
 ، وفي حین الإش��رافھلعرب والتحالف معھم من أجل غزو المنطقة التي كانت تحت إلى اأفض��ى بھ إلى اللجوء 

ترك س�ند للقائد البیزنطي في المشروع المشبین الطرفین والدور الذي أُ  ىجراالتفاق الذي  فحوىنعلم بالتحدید 
د على وجود مكاس�ب سیاسیة الذي أرس�لھ معاویة بن أبي س�فیان یؤكّ  اإلس�المي انض�مامھ للجیش  أنّ إّال  ،بینھما

قابل م من قبل ربما یقض�����ي بإعادة تنص�����یبھ حاكما كما كان ،محتملة لھذا القائد البیزنطي ض�����من ھذا التحالف
الخض��وع للمس��لمین وأداء الجزیة في حالة االس��تفادة من خدماتھ وعالقاتھ في تس��ھیل الس��یطرة على األرخونیة 

  التي كان یدیرھا.
وفیما یتعلق بالدوافع الكامنة وراء عملیات التحاق الس��الف بالمس��لمین وانتقالھم إلى داخل حدود الخالفة 

حیث كانت تجمع الطرفین عداوة  ،یزنطة لھم وس������یاس������تھا اتجاھھمتین فیمكن ربطھا بطریقة معاملة بعلى مرّ 
طبیعیة منذ بدایة تسربھم داخل حدود اإلمبراطوریة منتصف القرن الخامس واجتیاحھم منطقة البلقان وفرضھم 

ما استدعى قیام األباطرة بحمالت  41ھـ���)5-4( م626الحصار الحقا على القسطنطینیة بالتعاون مع األفار سنة 
، وھذه الحمالت لسلطة اإلمبراطوریة إخضاعھم من أجل ، كلّما كانت الظروف مواتیة،ھمض�دّ عدیدة  عس�كریة

 انتھت بأس���ر عدد كبیر من Justinian IIوجس���تنیان الثاني  Constans IIخاص��ة في عھد قنس���طانز الثاني 
داخل  قةفي مناطق متفرّ  إرادتھم على االنتقال من مراكزھم في البلقان وتوطینھم ضدّ  وإجبارھمھؤالء السالف 

تجنی�دھم ض������من الجیش البیزنطي لتعزیز القدرات الدفاعیة ألقالیم اإلمبراطوریة في  ثمّ  42آس������ی�ا الص������غرى
ات الترحیل القسري ھذه في رة، حیث س�اھم االض�طھاد وعملیّ األناض�ول في مواجھة ھجمات المس�لمین المتكرّ 

 -ة البیزنطیة ما كان س��ببا في انتقالھم إلى المس��لمین اإلمبراطوری ترس��یخ مش��اعر الكراھیة عند الس��الف ض��دّ 
غفل الدوافع المادیة أیض���ا على األقل فیما ل فرص���ة أتیحت لھم لالتص��ال بھم، كما ال نُ في أوّ  - أعدائھا اللدودین

إذ  43ھـ����)73( م692یخص الدفعة الثانیة من السالف واألكثر عددا التي استوطنت مناطق الثغور الشامیة سنة 
مھا محمد بن مروان لنبولوس قائد فرقة الس����الف في الجیش البیزنطي قد س����اھمت غراءات التي قدّ اإل أنّ یبدو 

 ي ثیوفانس أنّ خ البیزنطبش�كل كبیر في تغییر والءه لصالح المسلمین واالنتقال إلى صفوفھم، حیث یذكر المؤرّ 
القطع أرس���ل إلیھ كیس���ا مملوء بقائد جیش المس���لمین في معركة س���یباس���توبولیس اتص���ل بنبولوس الس���تمالتھ و

  .44اإلمبراطوري عن ى أقنعھ باالنضمام إلیھ والتخلّ الذھبیة مع وعود كثیرة حتّ 
  :الدوافع الدینیة

ات اللجوء والھجرة، حیث كان االض������طھاد وعدم كان للدوافع الدینیة تأثیر قوي بدورھا في تحفیز عملیّ 
األسباب األساسیة التي كانت تدفع األفراد والجماعات إلى االنتقال ة للعقیدة من التسامح الدیني والشعور بالحمیّ 

  عبر الحدود من أجل إیجاد بیئة أكثر مالئمة وانفتاحا.
یین داخل المسیح لقد كانت الحرب بین المس�لمین والروم التي اتخذت الطابع الدیني تثیر مش�اعر الرعایا

ي حالة الرجلین لھ فوھذا ما نسجّ  ،تأثیر الروابط الدینیةھم للوقوف بجانب البیزنطیین تحت ضعالخالفة وتدفع ب
ي المدینة من فابن أبي سفیان ات التحضیر الكبیرة التي كان یقوم بھا معاویة تھما عملیّ من طرابلس الذین استفزّ 

ما  أنّ  ھال لبس فی التجھیزات، وتش�یر المصادر ھنا بشكل مباشر وواضح بإحراقأجل غزو القس�طنطینیة فقاما 
، ونجد مثل ھذه 45ھما كانا في خدمة المس������لمینة الدینیة واالنحیاز للمس������یحیة رغم أنّ كان بدافع الحمیّ  بھا ام�ق�

د أنھم من األقباط) ض������من ر من ج�دی�د في ح�ادث�ة التح�اق البح�ارة المص������ریین (ال�ذین من المؤك�ّ الوق�ائع تتكرّ 
، وإن كانت 46بیزنطيجانب البالھجري ة أواخر القرن األول األس�����طول اإلس�����المي المحاص�����ر للقس�����طنطینی

لى ن انتماء البحارة إ أّ لألس�����باب التي دفعت المص�����ریین إلى القیام بفعلتھم إّال تص�����ریحا المص�����ادر ال تش�����یر 
ارھم ر قروالتض����امن مع بني عقیدتھم یبقى الدافع القوي واألكثر موض����وعیة الذي یمكن أن یفس����ّ  47المس����یحیة
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البیزنطیین في تلك المرحلة الحس����اس����ة من ذروة المواجھة بین  بالمخاطرة وترك المس����لمین من أجل مس����اعدة
الغریزة الطبیعی��ة لھؤالء المص������ریین األقب��اط ھي التي  أنّ القول على ذل��ك ب�� Bury ب بیوريالطرفین، ویعق��ّ 

  في إشارة إلى العقیدة المسیحیة. 48قادتھم لالنحیاز إلى الجانب الصحیح
من  صبراطوریة المس������یحیین قد لجأوا إلى المس������لمین للتخلّ الكثیر من رع�ای�ا اإلم في المق�اب�ل نج�د أنّ 

والمثال األبرز عن ذلك  ،االض�طھاد الدیني الذي كانوا یعانون منھ من طرف األباطرة والكنیسة على حد سواء
 مّ لیبیكوس أین تیف اإلمبراطورق ب��األرمن ال��ذین طلبوا اللجوء إلى دول��ة الخالف��ة بع��د طردھم من طرف یتعلّ 

والسبب وراء لجوء األرمن إلى الثغور ، 49استقبالھم من طرف المسلمین وتوطینھم في ملطیة وأرمینیة الرابعة
الذي ینحدر ھو نفس��ھ من  اإلمبراطورمن طرف  اض��وا لھتعرّ  راجع أس��اس��ا إلى الض��غوطات التياإلس��المیة 

التخلي عن م��ذھبھم واعتن��اق أص������ول أرمینی��ة حی��ث أراد أن یجبر بني جل�دت��ھ من رع��ای��ا اإلمبراطوری�ة على 
المؤرخ الس��ریاني میخائیل وھو  ى أنّ ، حتّ 50المذھب الرس��مي للدولة، الش��يء الذي رفض��ھ وقاومھ العدید منھم

أیضا رجل دین استنكر سیاسة بیزنطة تجاه األرمن النابع حسب رأیھ من كراھیتھا ألصحاب العقیدة الصحیحة 
ھم كانوا راجع إلى أنّ  ذابالمس�����لمین تحدیدا فھاألرمن االحتماء  ا عن اختیار، أمّ Orthodoxes(51(األرثوذكس 

  .52یرونھم أكثر تسامحا مقارنة بالبیزنطیین
 على إجبارھملیو االیسوري الذي أراد  اإلمبراطورض الیھود بدورھم لنفس المعاملة من طرف وقد تعرّ 

على دیانتھ إلى الھروب واللجوء إلى الدولة ل البقاء ن فضّ ما دفع بالعدید منھم ممّ ضّد إرادتھم اعتناق المسیحیة 
  .53اإلسالمیة

ر الكوارث ل في تأثیل في نھایة ھذا العنصر نقطة ذات أھمیة معتبرة تتمثّ الدوافع السابقة نسجّ  بجانب كلّ 
الطبیعیة على حركة النزوح والھجرة بین الطرفین والمعلومات المتوفرة لدینا في المصادر عن ھذه الظاھرة 

التي عرفت حركة ھجرة واسعة من الشام نحو بالد الروم بسبب المجاعة التي  ھـ)68-67( م687ة ترجع لسن
  ، دون تحدید ألسبابھا، ونتصور منطقیا أن ھؤالء النازحین كانوا من المسیحیین.54ضربت المنطقة

  :وضعیة الالجئین والمھاجرین في المجتمعات الجدیدة
لجدد في واستیعاب للوافدین ا إدماجات عملیات انتقال واستقرار السكان بین الدولتین كان یرافقھا عملیّ  إنّ 

من خالل تقدیم التسھیالت لھم ومنحھم بعض االمتیازات والمساعدات،  ،محیطھم الجدید اجتماعیا واقتصادیا
اقات العناصر الجدیدة من الناحیتین ھذه السیاسة كان یرافقھا أیضا محاولة استغالل إمكانیات وط على أنّ 

  االقتصادیة والعسكریة لخدمة مصالح الدولة المستقبلة.
دو المطبّقة، وتب اإلدماجكان تحّول أو تحویل العناص���ر الوافدة إلى دیانة الدولة المس���تقبلة من أھم آلیات 

إخض��اع ب طیون یقومونحیث كان البیزن صحا في الس��یاس��ة البیزنطیة بش��كل خاھذه االس��تراتیجیة أكثر وض��و
 دون أن یص��ل األمر إلى حدّ  55المس��یحیة ىمن أجل تحویلھم إل وإغراءاتالمس��لمین الفارین إلیھم إلى تأثیرات 

ان الش��عور حیث ك "المس��لمین"جئین ل إلى المس��یحیة لم یكن كافیا بالنس��بة لّال ى التحوّ حتّ  ، لكن یبدو أنّ اإلكراه
محاوالت  ، بالمقابل ال نس���ّجل أيّ 56كامل لھم إدماجل حاجزا نفس���یا یحول دون المعادي للعرب في بیزنطة یمثّ 

أو تحویل الالجئین البیزنطیین عندھا إلى اإلس�����الم لكن مع ذلك نالحظ  إجبارمن الدولة اإلس����المیة تس����تھدف 
  تحّول الكثیر منھم عن المسیحیة بمبادرات فردیة ودوافع شخصیة على األرجح.

ب باإلض��افة إلى منحھم مناطق اس��تقرار خاص��ة بھم لتوطینھم فیھا، ن الجدد كان یتطلّ اس��تقبال الوافدی إنّ 
لیھا إمرافقة اقتص��ادیة واجتماعیة أیض��ا من طرف الدولة المس��تقبلة، فالخالفة مثال اتبعت نھج توطین القادمین 

مینیة ھا وأیض��ا في أراس��تقبال األرمن مثال في ملطیة ونواحی حیث تمّ  ،من الجانب البیزنطي في مناطق الثغور
توطین الدفعة  وتّم توزیع الس�����الف على طول المنطقة بین حماة وأنطاكیة والمص�����یص�����ة، حیث تمّ  ،57الرابعة
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، في حین تّم 58اش������مال غرب حماة في س������وری Apameiaبمنطق�ة أفامیة  Seleukobolosاألولى منھم في 
ده األخبار في المص���ادر اإلس���المیة وھذا ما تؤكّ  59انزال الدفعة الثانیة األكثر عددا في كل من أنطاكیة وقورس

كما نعرف  60أیض��ا حیث نجد لھم أثرا ض��من األحداث التي ترویھا الحقا في ھذا الفض���اء الجغرافي (أنطاكیة)
ھ تّم نقل قس���م منھم على األقل إلى المص���یص���ة على ید مروان بن محمد بعدما قام بتوس���عة المدینة في أیض���ا أنّ 
  .61میالديمن القرن الثاني ھجري/القرن الثامن  العقد الثالثأواخر 

منحھم أراض زراعیة في مناطق  ق�د تمّ  ،ب�التم�اش������ي مع عملی�ة توطینھم ،ھؤالء الواف�دین ر أنّ نتص������وّ 
آخر دفعة من الس��الف  اس��تقرارھم لتنش��یط ھذا القطاع وأیض��ا لتأمین مص��در دخل لھم، ونعرف على األقل أنّ 

، وفي 62كیزیكوسین في غرب آس���یا الص���غرى عند منطقة دما كانوا مس���تقرّ كانوا فعال یش���تغلون بالزراعة عن
تب��دو  ،دة عن دور األرمن في المنظوم��ة اإلداری��ة واالجتم��اعی��ة لمنطق��ة الثغورحین ال نمل��ك معلوم��ات مؤك��ّ 

 ھم كانوا أكثر توفیقا في االندماج مع محیطھم الجدید حیثالصورة أكثر وضوحا بالنسبة للسالف الذین یظھر أنّ 
د مناص����ب قیادیة في منطقة الثغور ونجد منھم من اكتس����ب مكانة انخرطوا في خدمة الخالفة والبعض منھم تقلّ 

معتبرة وأص�بح من خاص�ة كبار رجال الدولة األمویة مثل حالة "س�لساق" وھو فارس من مدینة أنطاكیة تقّدمھ 
البعض منھم  ، ویبدو أنّ 63لدولة األمویةھ قائد الصقالبة في جیش مروان بن محمد أواخر عھد االمصادر على أنّ 

أو من األجیال التي أعقبتھم قد تحّولوا إلى اإلس��الم حیث نس��ّجل في س��نوات خالفة مروان بن محمد رجلین من 
الس������الف كانا من قادة الثغور یحمالن أس������ماء عربیة أحدھما یعرف باس������م "س������لمان" واآلخر باس������م "زیاد 

ھم من أبناء عناصر الدفعة األخیرة التي دخلت بمروان بن محمد یرّجح أنّ ، وارتباط ھؤالء السالف 64الصقلبي"
  ھم كانوا من موالیھ عبر أبیھ بالتحالف والمواالة.وأنّ  ،من قبل مروانبالد اإلسالم مع أبیھ محمد بن 

وباإلض��افة إلى ذلك عملت الدولة اإلس��المیة على االس��تفادة من خدمات العناص��ر البیزنطیة الس��ابقة في 
ى المش���اركة في الغزو، فاألرمن الذین أص���بحوا توظیفھم لتأمین الحدود وحتّ  المیدان العس���كري أیض���ا حیث تمّ 

ش���اركوا  65فیلیبیكوس اإلمبراطورأعوانا للمس��لمین وخص��وما لإلمبراطوریة البیزنطیة بعد طردھم من طرف 
ھم كانوا یش��اركون في تأمین بدور (الس��الف) والص��قالبة، 66بجانب المس��لمین في حمالتھم على آس��یا الص��غرى

فة بإنجاز حمالت الص�وائف والش�واتي مباشرة بعد انتقالھم ات المس�لمین المكلّ وانض�ّموا أیض�ا إلى قوّ  67الثغور
، واتجاه المسلمین لتوظیف ھذه العناصر في المیدان العسكري راجع لقدراتھم 68لالستیطان داخل حدود الخالفة

 زنطيالجیش البی ضمنلون فرقة خاص�ة بھم كانوا یش�كّ جاء في المص�ادر  كما (الص�قالبة) فالس�الف ،وكفاءتھم
، ومقابل ھذا الدور العسكري الذي 69منذ عھد جس�تنیان الثاني تحت اس�م "الش�عب المختار" في آس�یا الص�غرى

م ھموھا للمس��لمین فإنّ والخدمات الكبیرة التي قدّ  ض��من المنظومة العس��كریة للخالفة الس��الفھؤالء اض��طلع بھ 
عط��اء نظیر ال ق��د اس������تف��ادوا أیض�������ا من نم��ا یكونولى األرجح ق��د أعفوا منطقی��ا من دفع الجزی��ة، ب��ل وربّ ع

المس������لمین كانوا  میخائیل الس������ریاني یذكر في ھذا الس������یاق أنّ  مجھوداتھم، وما یمكن أن یدعم ھذا الطرح أنّ 
  .70)رزاق(األ لمؤنیشركونھم في الجزیة وا

فقد كانت تحس�ن أیض�ا استقبال المھاجرین والالجئین من الدولة  البیزنطیة ق باإلمبراطوریةا فیما یتعلّ أمّ 
رقل ھ اإلمبراطور اإلس�المیة إلیھا وتعمل على استمالتھم من خالل منحھم االمتیازات، فالمصادر تذكر مثال أنّ 

منحھ ل وھ أقطعھ أراض ومنازجبل�ة بن األیھم عن�دم�ا التحق ب�ھ في القس������طنطینیة وأنّ كبیرة اس������تقب�ل بحف�اوة 
ة أخرى على المكانة التي كان یحظى د مرّ ثھ، وتؤكّ األموال وقّربھ إلیھ فكان یحض�ر مجلس�ھ فیتسامر معھ ویحدّ 

بھا في بالد الروم ورغد العیش الذي كان علیھ عندما تس���تعرض تفاص����یل لقاء جمعھ بمبعوث الخلیفة عمر بن 
الحزن العمیق التي كان یعیش�����ھا وندمھ على قراره  حالة إبرازھا مع ذلك تحاول ، لكنّ اإلمبراطورالخطاب إلى 

ر  اف الذي بقي على ى الجحّ ، وحتّ 71أبیات من الش�����عر كانت تغنیھا لھ جواریھ من خاللترك الش�����ام والتنص�����ّ
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ر فقد حظي بمعاملة جیّ  إس���المھ ھ بالتنقل مح لوس���ُ  إقامتھدة من البیزنطیین حیث لم یتم تض���ییق مكان ولم یتنص���ّ
عن�ده تح�ت رع�ایت�ھ مع امتیازات مادیة كبیرة  اإلق�ام�ة اإلمبراطورة بین الم�دن البیزنطی�ة وعرض علی�ھ بحری�ّ 

  .72مقابل اعتناق المسیحیة
البیزنطة على االستفادة من القدرات العسكریة للعناصر التي استقبلتھا من  اإلمبراطوریةبدورھا عملت 

بین قوات الصوائف ومقاتلین من أصل عربي  أرض الخالفة حیث تسّجل المصادر اإلسالمیة مواجھات
ھ ، ومن المحتمل جدا أنّ 73ى أواخر القرن األول ھجريقة من آسیا الصغرى حتّ (المستعربة) في مناطق متفرّ 

وا مع جبلة بن األیھم، وھذه اإلشارات تُقیم دلیال على فرّ  نكان من بینھم بعض الذین ینحدرون من العرب الذی
واستفادة ھذه األخیرة منھم  البیزنطیة ن العرب في المنظومة العسكریة لإلمبراطوریةاندماج ھؤالء المھاجری

ات البیزنطیة في صد حملة اف بن حكیم اشترك مع القوّ الجحّ  في مواجھة خصومھا المسلمین، ونعلم أیضا أنّ 
ترك بافالجونیا واشات البیزنطیة المتمركزة في ضمن القوّ  "البریدي"وكذلك انخرط  74للمسلمین على بالد الروم

 م)733ـ (ھ115المسلمین الذین كانوا یقومون بحملة الصائفة في تلك المنطقة سنة  بدوره في معركة ضدّ 
كما مّر علینا  75واستطاع أن یلحق بھم خسائر معتبرة حیث قتل خمسة منھم في مبارزات فردیة واحدا تلو اآلخر

الالجئین من بالد الخالفة على  تجنید باإلكراه أو محاولة إجبار اتإشارات عن وجود عملیّ  ، وال نملك أيّ سابقا
االنخراط في العمل العسكري ضمن الجیش البیزنطي، في حین یمكن ببساطة تلّمس الدوافع الذاتیة االنتقامیة 

  ات البیزنطیة في مواجھة المسلمین.اف والبریدي إلى االنخراط أو التعاون مع القوّ التي أفضت بالجحّ 
  :الالجئین مصیر

محاولة من طرف الدولتین السترجاع رعایاھا الذین لجأوا عند الطرف  جل أيّ نا ال نسّ یبدو من المثیر أنّ 
ب العقاب أو خاص�ة الذین كانوا یش�غلون مناصب مسؤولیة نوا لتجّ اآلخر س�واء أولئك الذین ارتكبوا جرائم وفرّ 

ن كال الدولتی روا التعاون مع خصومھا، رغم أنّ ة ما قرّ في الدولة ویمكن لھم أن یلحقوا الض�رر ببالدھم في حال
 تمتلكان س����وابق في ھذا الش����أن مع غیرھما من األمم األخرى، حیث أرس����ل والي العراق الحجاج بن یوس����ف

الرحمن بن  عبدالس��ترجاع  "ُرتبیلباس��م "مثال مبعوثا إلى ملك س��جس��تان الذي تدعوه المص��ادر العربیة  الثقفي
م) حسب روایة 704ـ������ (ھ85كان ذلك س�نة و، 76ده ض�د الخلیفةي لجأ إلیھ بعد فش�ل تمرّ ذلمحمد بن األش�عث ا

 Apsimarosالمغتص�����ب للعرش أبس�����یماروس  اإلمبراطور، وعلى الجانب البیزنطي نس�����ّجل قیام 77الطبري
 Justinian II الس�ابق جستنیان الثاني اإلمبراطورالس�ترجاع  ھـ������)85( م704باالتص�ال بخاقان الخزر س�نة 

من أجل  اإلغراءك ھذا األخیر الس������ترجاع حكمھ، وقد وظّف االمبراطور أس������لوب بعدما بلغتھ األخبار بتحرّ 
ان حینھا الجئا ك( جس��تنیان الثانيخاقان الخزر حیث وعده بھدایا كثیرة في حالة االس��تجابة لطلبھ بتس��لیم  إقناع

 ّال إ المسلمین والرومثل ھذه المبادرات بین . وال یمكن تفسیر غیاب م78عند الخاقان وتربطھما عالقة مصاھرة)
  بإدراكھما استحالة االستجابة إلى طلباتھما بحكم العداوة الشدیدة التي كانت تجمعھما.

حین السترجاع رعایاھا النازغیاب مبادرات دیبلوماسیة بین الجھات الرسمیة للدولتین  ى في ظلّ لكن حتّ 
اتصاالت في بعض الحاالت بین الالجئین والمھاجرین مع السلطات نس�تطیع أن نؤّكد مع ذلك وجود والفارین، 

القائمة في بالدھم من أجل بحث فرص الس������ماح لھم بالعودة مقابل تعھدات بالعفو عن تجاوزاتھم مع ض������مان 
 س���المتھم الش���خص���یة، وفي حین كانت بعض ھذه المحاوالت تُالقي النجاح وتنتھي بعودة ھؤالء الالجئین، فإنّ 

ذا نا ھنا في ھكان مص��یره الفش��ل، ما یجعل من حالة االنتقال وض��ع نھائي بالنس��بة لھم، وال یھمّ  خراآل بعض��ھا
ما الروابط بأوطانھا السابقة، وإنّ  العنص�ر دراس�ة وض�عیات الھجرة التي كانت تفتقد لحوافز العودة وقطعت كلّ 

الحاالت التي كان یص���ل فیھا  إبرازنماذج التواص���ل التي كانت تبحث ش���روط العودة مع  إظھارز على س���نركّ 
  مع السلطة القائمة في دولتھم بشكل خاص.مرضیة الالجئون إلى تسویات 
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كانت ھذه االتص����االت بین الالجئین والس����لطة القائمة في بالدھم تأتي بمبادرة من أحد الطرفین حس����ب 
رعایاھا الذین لجئوا إلى الحالة، فعن الجانب اإلس��المي مثال تس��ّجل المص��ادر محاولة دولة الخالفة اس���ترجاع 

بالد الروم في أكبر ھجرة جماعیة حفظتھا األخبار ونعني ھنا حالة جبلة بن األیھم وأنص����اره، حیث عمل عمر 
بعد س��نوات قلیلة فقط من الحادثة على ربط االتص���ال بھ من خالل مبعوث  م)642ـ�������� (ھ21بن الخطاب س��نة 

 اخاص اوضع إعطاءهاضي بالعودة إلى بالد اإلسالم مع (عمیر بن س�عد األنص�اري) حمل لھ عرض الخلیفة الق
ل البقاء في بالد  یبقى فیھ على نص��رانیتھ مقابل دفع الص��دقة بدل الجزیة، لكن جبلة رفض العرض حینھا وفض��ّ

 خلیفة الذي التقى بھ فيللة جاءت بمبادرة فردیة من مبعوث دعوة جبل�ة للعود ، وفي روای�ات أخرى أنّ 79الروم
قرب عھده  ، ویبدو أنّ 80البیزنطي اإلمبراطورفاستضافھ عنده حین كان في مھمة دیبلوماسیة إلى القسطنطینیة 

ھا تحت ان یعیش����بالحادثة التي كانت وراء قراره بالھجرة، باإلض����افة إلى تأثیر امتیازات الحیاة الجدیدة التي ك
الذین كانا وراء رفض���ھ عرض مبعوث الخلیفة  المؤثّرین ، ھما العاملینش��خص��یا رعایة اإلمبراطور البیزنطي

ث ة للرجوع إلى الشام حیللرجوع إلى بالد اإلسالم. والحقا بعد قیام الدولة األمویة أبدى جبلة استعدادا ھذه المرّ 
عبّر عن رغبتھ ھذه في لقاء جمعھ مع مبعوث الخلیفة مقابل بعض الش��روط واالمتیازات (المادیة أس��اس��ا) التي 

ل��ھ ولمرافقی��ھ، أین ب�ادر في ھ��ذا اللق��اء إلى طرح العرض على الخلیف��ة عبر ھ�ذا المبعوث، وق��د  طل�ب توفیرھ��ا
ان قد جبلة ك ش����روطھ لكنّ طلباتھ و كثیرا لألمر وأرس����ل إلیھ بالموافقة على كلّ بن أبي س����فیان تحّمس معاویة 

  فلم یكتب لھذه المحاولة النجاح. 81مات قبل وصول رد الخلیفة علیھ
بن حكیم فقد عمد إلى االتص���ال بزعماء وس���ادة القبائل القیس���یة المقربین من عبد الملك بن  افا الجحّ أمّ 

ط لھ عند الخلیفة للعفو عنھ، وقد اس���تطاع أخیرا الحص���ول على  بالعودة بعدما منحھ  إذنمروان من أجل التوس���ّ
 اضطرّ مبلغ المستحق كبیرا جدا فم بدفع دیّات القتلى من بني تغلب، وقد كان العبد الملك األمان مقابل تعھد ملزِ 

إلى أمیر العراق الحجاج بن یوس���ف یس���ألھ  في س���بیل ذلك حتّى ھاف إلى طلب المس���اعدة من قومھ وتوجّ الجحّ 
اف تس������ویة وض������عیتھ بعد تلبیة ش������روط الخلیفة، وتذكر . وقد اس������تطاع الجحّ 82العون فمنحھ مائة ألف درھم

  قام بھ.المصادر بعدھا أنھ تاب واستقام وندم على ما 
 حالة واحدة حفظتھا لنا المصادر عن عودة الالجئین إلى بالدھم ل إّال وعن الجانب البیزنطي ال نسجّ 

الرغبة  أنّ  ا بطرابلس، ویبدووكان مستقرّ  ر"بقناط"ق األمر بالقائد الذي تقدمھ الروایات العربیة تحت اسم ویتعلّ 
لمدینة انسحاب الحامیة اإلسالمیة من ا في العودة إلى بالده قد راودتھ بعد فترة قصیرة من التحاقھ بالشام فاستغلّ 

دلیل على وجود اتصاالت مسبقة  ولیس ھناك أيّ  83فقام بالسیطرة علیھا وأسر من بھا ثم ذھب بھم إلى بالده
 قرارتخاذه اط للقیام بھا بالتزامن مع ھ قد خطّ علتھ التي یبدو أنّ على ف اإلقدامجمعتھ باإلمبراطور أو حاشیتھ قبل 

الرجوع إلى بیزنطة حیث كان بحاجة إلى خلق معطیات جدیدة تسمح لھ بتعزیز وتقویة موقفھ أمام سلطات بلده 
ى یكسب ثقتھا من جدید ویدفعھا لتغییر موقفھا منھ من خالل تقدیم خیانتھ للمسلمین كدلیل على والءه حتّ 

  وعفوه. اإلمبراطورلإلمبراطوریة ما سیسھّل علیھ كسب تعاطف 
  خاتمة:

امة ن ذلك لم یمنع من إق أّ البیزنطیة إّال  واإلمبراطوریةرغم حالة التنافس والصراع بین الدولة اإلسالمیة 
لتین الدونوع من التفاعل االجتماعي بین الطرفین من خالل عملیات الھجرة واللجوء الفردیة والجماعیة بین 

ت لالن مالذا آمنا للعناصر التي لم تعد قادرة أو راغبة في العیش بموطنھا األصلي، وقد سجّ اللتین كانتا تمثّ 
الفة ى سقوط الخالمصادر عشرات حاالت االنتقال عبر الحدود بین الطرفین منذ تأسیس الدولة اإلسالمیة حتّ 

 عة وفي الكثیر من، وكانت دوافع ھذه الظاھرة متنوّ جري/القرن الثاني ھاألمویة منتصف القرن الثامن میالدي
الحاالت متداخلة ومثّلت العوامل الشخصیة والسیاسیة والدینیة بشكل عام العناصر األكثر تأثیرا فیھا، ورغم 
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نھما لم تمتنعان عن استقبال ھذه الجماعات  أّ البیزنطیة إّال  باإلمبراطوریةالعداوة التي جمعت دولة الخالفة 
دة واحترام كبیر، وتعمالن كما كانتا تعامالن ھؤالء الوافدین من عند الخصم بطریقة جیّ  ،جئة والمھاجرةالال

العناصر الجدیدة في الحیاة العامة والمجتمع، مع االتجاه الستغالل قدراتھم االقتصادیة  إدماجعلى تسھیل عملیة 
ت االنتقال إلى الطرف اآلخر تنتھي باستقرار دائم اوالعسكریة لخدمة أھدافھما، وفي حین كانت الكثیر من عملیّ 

ول قون في العودة إلى وطنھم األصلي من جدید بعد الحصفي البلد المستقبل، كان بعض الالجئین من الطرفین یوفّ 
  تسویات مرضیة مع السلطات القائمة فیھ. وإبرامعلى العفو 
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  :الملخص
التي قامت على أساس حركة  ،ظھرت في المغرب اإلسالمي خالل القرن السادس ھجري الدولة الموحدیة

من االستقرار السیاسي والعسكري، تبعھ اھتمام بالجانب الثقافي  ادینیة، وشھد المغرب األوسط أثناء ھذه الفترة نوع
سیة المسلمین ظاھرة دینیة واجتماعیة نف ویعتبر التصوف عند .رت وتطورت علوم كثیرة مثل التصوفوالعلمي فظھ

في المجتمعات  اكبیر اة ھما المنبعان األساسیان لھ، حیث لقي رواجالقرآن والسنّ  ظھرت منذ ظھور اإلسالم، ألنّ 
اإلسالمیة ونخص بالذكر الدولة الموحدیة، وبذلك ظھر علماء إجالء في مختلف مناطق العالم اإلسالمي بصفة عامة 

ه) الذي یعد 594 -ه509( برز ھؤالء المتصوفة العالم أبو مدین شعیبأوسط بصفة خاصة، ومن ي المغرب األوف
قلبھ إلى االلتفات ب من العلماء والفقھاء الزھاد والمتصوفة الُعباد، نال من المعارف أسرارا، كان مبسوطا بالعلم كثیر

  هللا تعالى.
  .المغرب اإلسالمي؛ الموحدین ؛أبو مدین شعیب ؛المغرب األوسط ؛التصوف: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The Almohad state appeared in the Islamic Maghreb during the sixth century AH, which 

was established by a religious movement. During this period, the Middle Maghreb witnessed a 
political and military stability, which led to a shift of focus on the cultural and scientific aspects 
and, thus, many sciences emerged and developed, most notably Sufism. For Muslims, Sufism 
is a religious, social, and psychological phenomenon that has emerged since the advent of Islam, 
because the Qur’an and the Sunnah are its main sources. Sufism, it must be noted, became 
gradually highly recognized in the Islamic societies such as Almohad community and led by 
many pioneering scholars in several Islamic regions and in Middle Mahreb. The scholar Abu 
Madyan Shuaib (509 AH - 594 AH) is one of those famous religious leaders who is considered 
as one of the most well-known scholars, ascetic jurists, and devout mystics. 
Key words: Sufism; Central Maghreb; Abu Madyn Shuaib; Almohads; Islamic Maghreb. 
   

                                                        
  .المرسل المؤلف -1



   صالح الدین ھدوشد/  – سلیمة بن حسن
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  768

  مقّدمة:
 یاتھا للجھادالتي كرست حومن الشخصیات الالمعة؛  اعرف تاریخ الجزائر (المغرب األوسط) عدد

عیب الغوث مدین ش وطریقة الصوفیة، ویعتبر اإلمام أبجل نشر اإلسالم والعلوم على الأفیس من فس والنّ بالنّ 
من أعالم التصوف في المغرب األوسط خالل عھد الدولة الموحدیة، وأحد المصلحین م)، 1198ه/594(ت

  البارزین الذین ساھموا في نشر التصوف في الغرب اإلسالمي عموماً والمغرب األوسط خصوصاً.
 مدین وعلماء أكفاء أمثال أبمن العلوم التي راجت زمن الدولة الموحدیة بفضل  اواحد التصوف یُعد

را ألھمیة ھذا الموضوع في مجال العلوم الدینیة تولّد الدافع الذاتي والسبب العلمي لدراسة ھذا ونظ .شعیب
  العلم ودوره في نشر الدین اإلسالمي.

وف ب في نشر التصمدین شعیو لیة التالیة: إلى أي مدى ساھم أبحاولنا من خالل الدراسة اإلجابة على اإلشكا
  بالمغرب األوسط؟

ومن ھو  وقد تفرعت عنھا جملة من األسئلة، منھا: ما التصوف؟ وكیف نشأ في المغرب األوسط؟ 
  مدین شعیب؟ وما إسھاماتھ في مجال التصوف؟ وأب

ودراسة أھم نوع من أنواع العلوم التي كانت سائدة في المغرب  إبرازتتمثل أھمیة الدراسة في   
العلم لقي تطورا ورواجا كبیر خالل ھذا العھد، وذلك بفضل  ھذا األوسط خالل عھد الدولة الموحدیة، ألنّ 

 مدین شعیب. أبوأمثال  أجالءجھود 
ح قام بنشر مختلف العلوم منھا علم التصوف، واتّسمت حركتھ صلِ ھذا المُ  ومن أھداف الموضوع أنّ 

یق إنشاء والسیاسي، عن طرباألصالة واالجتھاد في القضایا الدینیة والدنیویة مع االھتمام بالجانب التعلیمي 
ج على یدیھ علماء أجّالء حملوا لواء العلم من بعده،  مدارس قرآنیة وحلقات علم في المغرب األوسط، وتخرَّ

 حیث سمي "معلم المعلمین".
نا في المقال وسعیالمنھج التاریخي المقترن بالوصف والتحلیل، لإلجابة على إشكالیة البحث اتبعنا 

  مدین شعیب في ذلك. يي المغرب األوسط، وأبرزنا دور أبف ونشأتھ فإلى التعریف بالتصو
لذلك قسمنا خطة الدراسة إلى مبحثین، تناولنا في المبحث األول تعریف التصوف ونشأتھ، أّما 

                                        مدین شعیب وأھم إنجازاتھ العلمیة. خصصناه للتعریف بالعالم أبيالمبحث الثاني 
 المبحث األول: تعریف التصوف ونشأتھ في المغرب األوسط

ذه ھ ف التصوف منذ العھود القدیمة، لكن بطرق واتجاھات تختلف من دیانة إلى أخرى، غیر أنّ رِ عُ 
  الدراسة تركز على التصوف عند المسلمین بصفة عامة وفي المغرب األوسط بصفة خاصة.

  المطلب األول: تعریف التصوف 
التصوف لغة ثم نعرفھ اصطالحا، من أجل الوصول إلى أصل ھذه الكلمة ومعرفة  نقوم بتعریف

  معناھا.
  الفرع األول: تعریف التصوف لغة

ھناك عدة أراء حول أصل كلمة تصوف فقد رده البعض إلى لبس الصوف، ورده البعض إلى االسم 
صوف لمعنى اللغوي لكلمة التالیوناني(صوفیا) وتعني الحكمة، لكن بالرجوع إلى بعض المعاجم لتوضیح ا

"صوف"، الصوف للضأن وما أشبھھ، الصوف للغنم كالشَّْعر للمعز  من كلمة اوجدنا أصل التصوف مشتق
وصاف عنا شره یصوف،  ،والوبر لإلبل، والجمع أصواف والصوف كل من أولى شیئا من عمل البیت

  .1عدل



  المغرب األوسط زمن الموحدینالتصوف في  
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وورد في القاموس المحیط: "صاف الكبش صوفا؛ فھو صاٌف وصاٍف وأصوف وصائف وصوف  
ویقال أخذت بصوف رقبتھ أي  .2كفُرَح، فھو صوف، ككتف، وصوفاني بالضم ھي بھاء، إذا كثر صوفھ

فة: الضلة ،3بجلد رقبتھ  مكان مظلل في مسجد المدینة كان یأوي إلیھ -البھو الواسع العالي السقف- والصَّ
فَّة ن ویرعاھم الرسول یفقراء المھاجر ، والتصوف لم یشھد 5. وتصوف: تنسك أو دعاه4وھم أصحاب الصُّ

ھ لقب، وھو طریقة سلوكیة قوامھا التقشف والتحلي لھ من حیث العربیة قیاس أو اشتقاق واألظھر فیھ أنّ 
  .6فس وسمو الروحبالفضائل لتزكیة النّ 
الكلمة لیس لھا أصل عربي  رجح ھذه النتیجة، وبما أنّ لقبا و) جعلھ ـھ465القشیري (ت نالحظ أنّ 

  .7تكون الكلمة عربیة أصال أالّ  فلیست مشتقة من كلمة أخرى، وھذا یطرح احتماال
  الفرع الثاني: تعریف التصوف اصطالحا

"التصوف ھو أن تكون  ، فیقول:م)881/ـھ297(ت فھ أبو التصوف اإلسالمي الجنید البغداديیعرّ 
ھ العكوف على العبادة واالنقطاع إلى هللا تعالى، واإلعراض عن نّ بأفھ ابن خلدون ، ویعرّ 8مع هللا بال عالقة"

زخرف الدنیا، وكان ھذا عاما عند الصحابة والسلف فلما فشا اإلقبال على الدنیا اختص المقبلون على العبادة 
والتصوف  .9صار علما بعدما دونت فیھ كتب كرسالة القشیري وكتاب "اإلحیاء" للغزالي باسم الصوفیة، ثمّ 

  .10زھد في الدنیا لكسب رضا هللا، والزھد بعد عن الدنیا لكسب ثواب اآلخرة
بویةالتصوف تدریب النّ  منھا األخالق  ،وھو ذو عالقة بمختلف العلوم .11فس على العبودیة وردھا ألحكام الرَّ

 ،فسیة والمواجید القلبیة واألحكام الباطنیةفس، وھو علم الریاضیات النّ علم االجتماع وعلم النّ والفلسفة و
  .12أطباء النفوس ومرشدي األخالق ى المتصوفةعل وأطلق البعض
ید العلوم صوف سعلم التّ : "حمد بن محمد بن عجیبة في كتابھ "التشوف إلى حقائق التصوف"أیقول 

، ویقول المتصوف أبو العباس 13ھو تفسیر لمقام اإلحسان"وساسھا، وكیف ال ولباب الشریعة وأورئیسھا 
  :"قواعد الطریقة بین الجمع بین الشریعة والحقیقةفي " زروق الفاسي

  *** فاجتھد لتدركھ إن كنت یقضانا علم التصوف نور یستضاء بھ
 وألزم قواعده إن كنت قاصده *** فاعمل بحاصلھا فالرشد قد بانا

وقد أدرك الحسن البصري سبعین بدریا ما كان لباسھم  14.ھاد یغلب علیھم لباس الصوفالزُّ  یقال أنّ 
وفي ھذا الصدد یذكر أبو القاسم القشري (أحد كبار الصوفیة) الرجل الصوفي والجماعة  .15الصوف إالّ 

  ومن یتوصل إلى ذلك یسمى متصوف وھو عبارة عن لقب. ،صوفیة
ا ینفسھ طعام الجفا، ونبذ الدن وأطعملبس الصوف على الصفا، الصوفي من " یقول الروذ باري:  

صوف مبني على ثمان خصال: السخاء، والرضا، والصبر، التّ ف ."ىوراء القفا، وسلك سبیل المصطف
  .17وھو علم شریف، رفیع قدره، سني أمره .16واإلشارة، والغربة، ولبس الصوف، والسیاحة، والفقر

في الدنیا أدخل هللا الحكمة قلبھ، فأنطق بھا لسانھ وعرفھ داء الدنیا ودواءھا "من زھد  :وفي ھذا الصدد قال 
  .18وأخرجھ منھا سالما إلى دار السالم"

 رسخت في نفوسھم قدرة المتصوفین على شفاء المرضى، ومن ثمّ  الصوفیةاس بولشدة تعلق النّ    
منھا: الزھاد، الجوعیة، الغرباء  وأطلقت على المتصوفة عدة تسمیات 19كانوا یقصدونھم لمداواة مرضاھم،

السائحون، المرابطون...، كانت لھم أماكن تشبھ األدیرة عرفت بأسماء مختلفة منھا: المصاطب، التكایا، 
  .20الخوانق، الصوامع، الربط، الزاویة...



   صالح الدین ھدوشد/  – سلیمة بن حسن
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  770

التصوف ینصرف إلى العدید من المعاني ال تختلف في الغایة، ویعود ھذا  مما سبق نصل إلى أنّ 
 ھصوف كعلم یختلف عن بقیة العلوم ألنّ ا التّ ، أمّ 21التعدد إلى كون التجربة الصوفیة تجربة شخصیة ذاتیة

المقصود لیس لھ غایة، فھو إشارات وخواطر وعطایا وھبات یعرفھا أھلھا من بحر  نّ لیس لھ نھایة أل
اء، وھو علم الفتوح یفتح هللا تعالى بھ على قلوب أولیائھ في فھم كالمھ ما شاء كیف شاء، وكرم هللا العط

  .22وعطاؤه لیس لھ نھایة
  المطلب الثاني: نشأة التصوف في المغرب األوسط

صوف في المشرق اإلسالمي ثم انتقل إلى المغرب اإلسالمي وتطور عبر مراحل لقد ظھر التّ   
  :نوجزھا فیما یلي

  الفرع األول: نشأة التصوف قبل ظھور الدولة الموحدیة
كان یتطلع إلى معرفة الغیب وإلى اكتشاف حیث فكرة التصوف نشأت مع اإلنسان؛ منذ نشأتھ  إنّ 

ا التصوف كظاھرة عامة ظھرت یلجأ إلى العزلة والتعبد، أمّ  عالم ما وراء الطبیعة، كما كان الرسول 
 مصطلح "الزھد" بینما كانالتصوف وظھر حینئذ مصطلح ، )م8/ـھ2( القرنبصورة ملموسة في أواخر 

أول حركات التصوف في اإلسالم، وانتشر في عھد الرسول صلى هللا علیھ وسلم  الزھدعد یُ و  ،سائدا قبل ذلك
  .23خاصة بعد ثراء المسلمین وحكمھم للعالم القدیم

انتقلت إلى المغرب عبر الحواضر اإلسالمیة  مّ التصوف اإلسالمي بدأت في المشرق ثُ  ةظاھر إن
لكن كانت المالمح البارزة في المغرب لھذا  ،24خاصة القیروان، وذلك عن طریق الرحالت المشرقیة

 .25ولم یكن تصوفا فلسفیا كما حدث بالمشرق ،فس واإلكثار من العبادة واألذكارالتصوف الزھد ومجاھدة النّ 
واشتداد الصراع  ،26الدولة الرستمیة إبانالمغرب األوسط  لقد وردت ظاھرة الزھد والتصوف في

دخول مصنفات التصوف المشرقي بواسطة  )م11/ـھ5( المذھبي بین الخوارج والشیعة، كما شھد القرن
قیبھ ابتداء في تح تبدأولتصوف بالمغرب األوسط لخت صوفیة مغاربة وأندلسیین، ومن خالل الكتب التي أرّ 

-م1106/ـھ547-ـھ500( وتحدیدا في المرحلة األخیرة من عمر الدولة الحمادیة)، م12/ـھ06ن (من القر
خ للحركة الصوفیة في المغرب األوسط في م) أرّ 1306/ـھ704فمثال نجد الغبریني (ت ،م)1152

م منھم: أبو 12/ـھ6ن (الصوفیة عاشوا في القرأعالم واستھل كتابھ بتعریف مجموعة من  )م13/ـھ7ق(
  .27م) وغیرھم12/ـھ6( تأبو الحسن علي المسیلي و م)1197/ـھ594مدین شعیب (ت

-6ي والفلسفي من األندلسیین خالل القرنین (نّ عرفت الظاھرة تطورا مع ھجرة رواد التصوف السُ و
وظلت البنیة الفكریة والتنظیمیة للحركة الصوفیة بالمغرب  م) خاصة في بجایة وتلمسان،13-12/ـھ7

  .29لكن لقي التصوف معارضة كبیرة من طرف الفقھاء .28األوسط في توسع وتطور مستمر
  الفرع الثاني: التصوف في عھد الدولة الموحدیة

ظھور التصوف في المغرب یعود إلى انتشار األفكار  أنّ  "جاك كریت"یرى المؤرخ الغربي 
)؛ الذي أعطى للتصوف مكانة مرموقة في اإلسالم، ففي عھد ـھ505الصوفیة ألبي حامد الغزالي (ت

المرابطین أمر یوسف بن تاشفین بإحراق كتاب "اإلحیاء" للغزالي فكان لھذه السیاسة نتائج عكسیة تدعم 
مكانة رجال التصوف وزیادة اإلقبال علیھم في كنف الدولة الموحدیة، واالھتمام بذلك الكتاب نظرا لما 

  .30لجانب الروحيحب هللا واالھتمام بااإلقبال على ویتضمنھ من مظاھر االبتعاد عن الدنیا 
المھدي بن تومرت  نّ لحركة الصوفیة في بالد المغرب، ألساھمت الدولة الموحدیة في قیام اوقد 

، وحاولوا إزالة القیود التي وضعھا 31تتلمذ على ید أبي حامد الغزالي وحمل أفكاره ونشرھا في المغرب
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ات س في المؤسسالقشیریة تدرّ  فقھاء الدولة المرابطیة، وأصبحت الكتب الصوفیة كاإلحیاء والرسالة
، وأصبح المتصوفة یشكلون شریحة واسعة في المجتمع الموحدي، مما جعل 32التعلیمیة والمجالس الفقھیة

  .33یبرر سلوكاتھم االحكام یتقبلون التعامل مع ھذا الواقع، ووجدوا غطاء سیاسی
قبول لتشدد في شروط القد اتسمت بعض المدارس الصوفیة المغربیة في القرن السادس الھجري باو

، واستمر تطور التصوف 34الحظ األوفر من مبادئ الشرع استیفاء ومن بین تلك الشروطواالنضمام إلیھا، 
وظھرت بعد ذلك ما یسمى  ،إلى حدود القرن السابع الھجري، حیث اتحد المتصوفة في جماعات منظمة

  .35بالطرق الصوفیة، وأصبح لكل طریقة شیخ
ربطت أسانیدھا بآل  ،التي ظھرت في المغرب األوسط في العصر الوسیط ل الطرق الصوفیةجُ و

ذه أخذناھا عن "طریقتنا ھ مدین شعیب: ووتحقیقا للمشروعیة، ویقول أبتأكیداً للمنابع التي نھلت منھا  ،البیت
أبي یعزى بسنده عن الجنید عن سرى السقطي عن حبیب العجمي عن الحسن البصري عن علي رضي هللا 

  .36عن جبریل علیھ السالم عن رب العالمین" بي عنھ عن النّ 
  مدین شعیب في نشر التصوف بالمغرب األوسط يالمبحث الثاني: دور أب

مدین شعیب من كبار المتصوفة في المغرب األوسط، ولھ باع طویل في مجال التصوف  ویعد أب
  اإلسالمي، وقبل التطرق لمجھوداتھ العلمیة والدینیة القیمة نوجز أوالً نبذة عن حیاتھ.

  مدین شعیب ونشأتھ يالمطلب األول: مولد أب
مدین شعیب وكیف نشأ وتعلم، وعال شأنھ وطریقة حصولھ  ياة أبسنتطرق في ھذا المطلب إلى حی  

  على العلم.
  مدین شعیب يالفرع األول: نشأة أب

م) 1407/ـھ810ترجم أبو مدین لنفسھ وتناقل ترجمتھ عدد من المؤلفین: مثل ابن قنفذ القسنطیني (ت
مدین  مدین التلمساني، وأبو يعربي الشوار في مقدمتھ لدیوان أب، وال"نس الفقیر وعز الحقیر"أفي كتابھ 

بجزر ) م1115/ـھ509ة (بن الحسین ابن األنصاري األندلسي الفقیھ المحقق الواصل ولد سناشعیب ھو 
 ،ومن حصین یقال لھ "منتوجب" فتح هللا علیھ بمواھب قلبیة وأسرار ربانیة استفادھا بالتوجھ والعمل إشبیلیا

توفي والده، كان أصغر إخوتھ سنا وكلفوه برعي المواشي التي ، نشأ یتیما لما 37وارتقى إلى غایة ما یؤمل
  .38تكلفھ جھدا وتشق علیھ

وفي ھذا الصدد یقول  ،39إذا رأى مصلیا أو قارئا دنا منھ وتأسف من نفسھ لعدم حفظھ للقرآن كان
 يعرف كیف أصلّي فقویت عزیمتأوال  ،ي ال أحفظ شیئا من القرآنعن نفسھ: "... أجد في نفسي غما ألنّ 

ك، قتلنّ فقال لي: وهللا لئن لم ترجع أل ،ففررت فلحقني أخي وبیده حربة ،على الفرار ألتعلم القراءة والّصالة
ل سار حتى وصف، لكن إقامتھ لم تدم طویال حتى قویت عزیمتھ على الفرار مجددا، 40فرجعت وأقمت قلیال"

 ف إلىبمسألتھ فأشار علیھ أن ینصرالبحر، حیث توجد خیمة خرج منھا شیخ، سألھ عن أمره فأخبره 
  .41هللا تعالى ال یُعبد إال بالعلم نّ إالحاضرة حتى یتعلم العلم ف

ذھب إلى  مّ ثُ  إشبیلیاھ سیكون لھ شأن عظیم فرجع إلى نّ أحلتھ ملیئة بالعجائب التي تُنبئ كانت ر
وعند عودتھ استوطن  حجّ  مّ م بفاس ثُ ، تعلّ 42جاز البحر إلى سبتة مّ إلى الجزیرة الخضراء ثُ  مّ "شریس" ثُ 

. تردد بفاس على 43ھ تعلم عنھ عدد كبیر من التالمیذ وصار منھم علماء كثرمي شیخ المشایخ ألنّ بجایة، سُ 
ھ لم یكن یفھم عنھم شیئا، إلى أن جلس مجلس كلما تكلم صاحبھ بكالم ثبت مجالس العلماء ولزم جامعھا، لكنّ 

)، فلما فرغ الشیخ من ـھ559(ت ھو أبو الحسن بن حرزھمفي قلبھ وحفظھ، فسأل عن الشیخ، فقیل لھ 
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 منھ أبو مدین شعیب وقال: حضرت مجالس كثیرة، فلم أثبت على ما یقال، أنت كلما سمعت منك ادرسھ، دن
حفظتھ، فقال لھ الشیخ: ھم یتكلمون بأطراف ألسنتھم، فال یجاوز كالمھم األذان وأنا قصدت هللا بكالمي  شیئا

  .44فیخرج من القلب
تعلق قلب أبو مدین بھذا الشیخ الزاھد الصوفي فالزمھ وتردد على مجلسھ وكان مما قرأه وأخذه 
عنھ: "الرعایة لحقوق هللا" للحارث المحاسبي، و"إحیاء علوم الدین" لإلمام الغزالي، وفي نفس الوقت أخذ 

  .45المادیة ویصلح شؤونھ ،دهویقیم أو ،ساخین حتى یحصل على ما یعیل بھ نفسھیعمل نساخا للكتاب لدى النّ 
)، وأخذ عنھ "كتاب ـھ568( تردد على مجلس فقیھ فاس وعالمھا أبي الحسن بن غالب القریشي

نن في الحدیث" لإلمام أبي عیسى الترمذي، وأخذ التصوف كعلم نظري عن الشیخ أبي عبد هللا الدقاق، السُ 
ه) الذي كان یختبر 572الشیخ أبي یعزى (ا التصوف السلوكي العملي مارسھ أبو مدین شعیب على ید أمّ 

مریدیھ امتحانا عسیرا لیختبر صدق اإلرادة من زیفھا في المرید، وقد سجل أبو مدین شعیب جانبا من 
  .46االبتالء واالختبار الذي تعرض لھ مع شیخھ

  مدین شعیب إلى المشرق يالفرع الثاني: رحلة أب
ف بشیخ الطریقة القادریة عبد وتعرّ  ،فریضة الحجرحل أبو مدین شعیب إلى المشرق قصد أداء 

خذ عنھ الكثیر من األحادیث في الحرم الشریف وألبسھ خرقة أ) ـھ561القادر الجیالني الحسیني (ت
عاد إلى المغرب، فكان أبو مدین شعیب أول من نقل  مّ الصوفیة، ودامت رحلتھ أكثر من عقدین من الزمن ثُ 

  .47مغربالطریقة القادریة إلى بالد ال
(تونس)، ثم استقر بھ المقام في بجایة  إفریقیةا عاد أبو مدین شعیب من المشرق تردد في بالد لمّ 

 -ـھ408وھي المدینة التي یفضلھا، وكانت قد بلغت أوج إشعاعھا الثقافي والحضاري على عھد الحمادیین (
من كبار فقھائھا  دّ على عھد الموحدین بعدھم، وقد عاصر أبو مدین شعیب العھدین، حیث عُ  مّ )، ثُ ـھ547

  .48لالنتفاع بعلمھ وكان لھ فضل علیھم إلیھ اسوأئمتھا مھیبا معظما مكرما مشھودا لھ بالخیر، یتوجھ النّ 
من  طناءفُ بھاء والأسئلة حیرت النُّ عن الكثیر من عویص المسائل، واإلجابة  تمیز ونبغ في حلّ 

ما أراد "إذا مات المؤمن أعطي نصف الجنة"، فقال: إنّ :  في قولھ تھنزاع طلبومن تلك المسائل: العلماء، 
وفي ھذه اإلجابة والتأویل . 49الرسول صلى هللا علیھ وسلم نصف جنتھ وبعد الحشر یعطى النصف الثاني

فالمطلع على كتب التصوف  .كثیر علمھالبارع ما یدل على غزارة علمھ وحضور بدیھتھ، وھذا قلیل من 
  .50التي تناولت الشیخ یجدھا تعج بالكثیر من مثل ھذه المسائل
ھ إذا خطر لھ خاطر في نفسھ یجد جوابھ منھا أنّ  ،لھ كرامات كثیرة تدل على علو مقامھ وعظیم شأنھ

 باس الخشاب فرأىیطلق امرأتھ بحضور العارف أبي الع مكتوبا في ثوبھ الذي علیھ، فخطر لھ یوما أنّ 
وقد أشار إلى ذلك القرآن والسنة  ،. كرامة األولیاء حق51"امسك علیك زوجك" مخطوطا في ثوب الشیخ

بویة الشریفة، على عكس ما یتبادر إلى أذھان بعض المشككین الذین یردون ذلك إلى ضرب من السحر النّ 
ِ َال في قولھ تعالى: والدلیل على كرامات األولیاء ما جاء  ،52والشعوذة وأمراض نفسیة أََال إِنَّ أَْولِیَاَء هللاَّ

  ).62 : اآلیة(سورة یونس َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُونَ 
أطلقت علیھ مناقب الشھرة وألقابھا منھا: شیخ المشایخ، الجامع بین الحقیقة والشریعة، صاحب مقام 

تى ح المفتي، صاحب الكرامات والخوارق، القطب الغوثالتوكل، مخرج األلف شیخ، علم العلماء، الحافظ، 
على یده  جنالھا في أغلبھا وھو في بجایة التي أحبھا وتصدى فیھا للتدریس والتربیة، وتخرّ  ،شبھ بالمھدي

رح في ش ىاألسنیدّرس كتاب "المقصد كان طالب العلم الظاھر والباطن على طریقة أستاذه أبي یعزى، و
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موحدیة عیون الدولة ال نّ سنى ألأثناء تدریسھ للمقصد األلكن بتحفظ إلمام الغزالي، وهللا الحسنى" لأسماء 
  كانت تترصده. ،المتعصبة لعلم الظاھر والمتخوفة من شھرتھ وكثرة مریدیھ

كتب لصاحبھ ببجایة ف ؛) إلیھ في القدوم علیھ لیختبرهـھ595-ـ ھ580( وقد بعث یعقوب المنصور 
ھ شیخ كبیر ضعیف نّ أفطمأنھم  ،ن دعوة الخلیفة الموحديفخاف أصحابھ علیھ م. 53بالوصیة واالعتناء بھ

ا وصل بھ الموكب إلى تلمسان مرض أبو مدین شعیب مرض البد من الوصول إلى موضع المنیة، فلمّ 
ن سنة، وحمل جثمانھ إلى قریة العباد مدفن األولیاء، یعن نحو خمس وثمان ـ)ھ594ة (الموت ووافتھ المنیة سن

  .54نت جنازتھ یوما مشھودا خرج فیھ أھل تلمسان عن بكرة أبیھم تقدیرا للولي الصالح الكبیروكا
ن م "ما رأیت أعزّ : وفي ذلك الیوم تاب الشیخ الصالح أبو علي عمر الحباك التلمساني وھو یقول

 مدین يصالح أبرت تلمسان مدینة الولي ال، ومنذ ذلك الیوم صا55الفقراء في ذلك الیوم وال أذل من األغنیاء"
  .56یحتفي بھا وتحتفي بھ ،عرف بھعرف بھا وتُ شعیب یُ 

  مدین الغوث في نشر التصوف بالمغرب األوسط ودور أبالمطلب الثاني: 
مدین شعیب دور كبیر في نقل العلوم إلى المغرب األوسط خاصة في مجال التصوف،  يكان ألب  

  حیث نشأ على یده علماء أجالء في مختلف المجاالت العلمیة.
  مدین شعیب يالفرع األول: إسھامات أب

ا عائدین من إمّ  ،لقد شكلت الھجرة األندلسیة إلى بالد المغرب وخاصة ھجرة رجال التصوف
ا في انتشار التصوف حاملین معھم عامال رئیس ،واستقرارھم ببالد المغرب أو قادمین من األندلسالمشرق 

 م) الذي نزل بجایة سنة1198/ـھ594(ت ومصنفات صوفیة، ویأتي في مقدمتھم أبو مدین شعیب اأفكار
 "یریةلرسالة القشا"واستقر بھا بعد رحلة مشرقیة حامال إلیھا كتاب "إحیاء علوم الدین" للغزالي و ـ)ھ559(

 عنھ یةخذ طریقتھ الصوفألھ بالشیخ عبد القادر الجیاللي ووتدریسھ كتب الصوفیة بھا، إضافة إلى اتصا
  .57ونشرھا في كامل أرجاء المغرب

كان الھدف األكبر لملوك دولة الموحدین أن یصلوا بدولتھم إلى أعلى المراتب حتى یسیطروا على 
ن علي فقد كان عبد المؤمن بالتوسع، لذلك اعتنوا بكل القطاعات خاصة العلمیة،  مّ الحدود الجغرافیة للدولة ثُ 

  .58وببناء مؤسسات علمیة كثیرة ومتنوعة ،یھتمون بالعلم والعلماء ؤهوخلفا
عبد المؤمن بن علي وابنھ یوسف والمنصور بن یوسف،  ؛ملوك ةلقد عاصر أبو مدین شعیب ثالث

ب مثل الحرو ،ب كلھ رغم االضطرابات السیاسیة في العالم اإلسالميحیث كان عھدھم العھد الذھبي للمغر
الصلیبیة، إضافة إلى اضطرابات داخلیة ذات منشأ دیني مثل معارضة بعض الملوك المتعاقبین على ھذه 
الدولة لبعض المذاھب الدینیة، ومواالة بعضھم اآلخر لمذاھب أخرى أو رفض بعضھم للحركة الصوفیة 

  .59زمنھمالتي انتشرت في 
بدأت بذور النھضة العلمیة والثقافیة تنمو وتترعرع شیئا فشیئا حتى ثبت أصلھا وتفرعت غصونھا 

اس إلى حب البحث والمطالعة والتفتح على الحضارة والتوسع وآتت أكلھا ثمارا یانعة، وساھمت في دفع النّ 
رب الفكر أصولھ وتأویل المسائل وتقا قلیة، وتجدید مفاھیم الدین والتفرع فيفي مختلف العلوم العقلیة والنّ 

  .60ينِّ الصوفي مع المنظور اإلسالمي السُ 
باإلتقان والدقة في العلوم وعدم الجمود وأطلقوا  الموحدین، وتمیز بلغ التصوف ذروتھ في عصر

  .61العنان للعقول في میدان البحث واالستنتاج
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وتلمسان وبجایة التي استقر بھا كانت مراكش عاصمة الموحدین تستھوي العلماء إضافة إلى فاس 
مدین شعیب الذي اختار بجایة بعد طواف دام عقدین من الزمن  ومثل أب ،نخبة من أعالم الفقھ والتصوف

  .62كما فضلھا العدید من الفقھاء ،ھا معینة على الحاللورأى أنّ 
ن بالدی اس على التمسكوقد اشتھر في ھذا العصر كثیر من شعراء الزھد والتصوف إلقبال النّ 

ویمثل  ةي المقید بالقرآن والسنّ نّ والزھد نابع من ممارسة التصوف السُ  .وعزوفھم عن الدنیا وشعر التصوف
، كما برز 63ھذا االتجاه أبو مدین شعیب وأبو زكریاء الزواوي... والتصوف الفلسفي الذي یمثلھ ابن عربي

بو أبھم خاصة في عھد الموحدین منھم:  قتدىفي المغرب األوسط ثلة من المتصوفین المشھورین الذین یُ 
م)، عبد السالم بن مشیش 1242/ـھ640(ت م)، محي الدین بن العربي1198/ـھ594(ت 64شعیب مدین
 .)ـھ625(ت

  مدین شعیب يالفرع الثاني: مخلفات أب
ا في التي نشرھ وھي الطریقة المدینیة ،مدین شعیب واضع أول طریقة عرفت في الجزائر وعد أبیُ 

 65ونجد فیھا أبرز مالمح الطریق الصوفي. ،بجایة وضواحیھا وانتقلت إلى تلمسان ومنطقة الغرب الجزائري
وھو من أبرز مشایخ وأقطاب الحركة الصوفیة في شمال إفریقیا واألندلس، القطب الرباني الشیخ الفقیھ 

  .66ھادوالزُّ  ادبّالمحقق الواصل شیخ مشایخ اإلسالم في عصره وإمام العُ 
  :67وھذه بعض أبیاتھ الشعریة

  طال اشتیاقي وال خل یؤانسني *** وال الزمان بما نھوى یوافیني
  ھذا الحبیب الذي في القلب مسكنھ *** علیھ ذقت كؤوس الذل والمحن

  علیھ أنكرني من كان یعرفني *** حتى بقیت بال أھل وال وطن
  العیش إال للمجانینقالوا جننت بمن تھوى فقلت لھم *** ما لذة 

  وفي شعره نوع من التوصیف والتثبیت كما جاء في قولھ مناجیا هللا تعالى:
  یا من عال فرأى ما في القلوب وما *** تحت الثرى، وظالم اللیل منسدل

  وقال أیضا: 
  هللا ربي ال أرید سواه *** ھل في الوجود الحي إال هللا

من  ر فیھا عما یختلج في نفسھمدین شعیب تعكس تجربتھ الصوفیة التي عبّ يمجمل أشعار أب إنّ 
  68حب وجمال وقیم أخالقیة، وكان القرآن الكریم المصدر الذي یستقي منھ أفكاره.

بن عربي الحاتمي الطائي الذي حفظ الكثیر من أقوالھ وكراماتھ في كتبھ محي الدین  69ومن أشھر تالمیذه
بد هللا محمد ع يحماد الصنھاجي القلعي والفقیھ أبعبد هللا محمد بن  يإضافة إلى أب "الفتوحات المكیة"، مثل

  بن إبراھیم األنصاري.
ي مجال ھ أمضى وقتھ فمؤلفاتھ قلیلة ألنّ  أنّ  قلیة إالّ كان أبو مدین شعیب فالحا في العلوم العقلیة والنّ 

نس الوحید ونزھة المرید في أطوطا منھا: "وأكثرھا ال یزال مخ ة،ة واإلرشاد، ال تتعدى مؤلفاتھ ستالدعو
 ياألریب ونزھة اللبیب"، "عقیدة أبعلم التوحید"، "مفاتیح الغیب إلزالة الریب وستر العیب"، "تحفة 

  .70مدین" يمدین"، "رسالة أبي مدین"، "ِحكم أب
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  خاتمة: 
  توصلنا إلى عدة استنتاجات منھا: ،من خالل ھذه الدراسة الموضوعیة للتصوف

 ة ھما المنبعان األساسیان لھ.التصوف فكر إسالمي نشأ مع اإلسالم، ویعتبر القرآن والسنّ  -
 توبة إلى هللا عز وجل وطھارة للقلب. اإلسالمي األصل في التصوف -
 نشأة التصوف تعود لعدة عوامل وظروف اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة. -
 ة في القیروان منذ القرن الثالث ھجريیعود سبب انتشار التصوف في المغرب إلى النھضة المالكی -

خاصة بعد انتشار أفكار أبي حامد الغزالي، إضافة إلى التواصل بالمشرق عن طریق الرحالت 
 العلمیة والحج ومساھمة الدولة الموحدیة في ذلك.

ل من نقل الطریقة أووھو ، عد أبو مدین شعیب من أبرز مشایخ الصوفیة في المغرب األوسطیُ  -
 .لى بالد المغربالقادریة إ

فھ وھذا ما نستش ،جمالیة العبارات الشعریة تنبع من عذب األفكار والكلمات التي یختارھا المؤلف -
 مدین شعیب. يمن شعر أب

 .والتبرك بھم وبدعواتھم لقد حاولت الدولة الموحدیة احتواء علماء الصوفیة -

ونأمل في األخیر أن تتوالى األبحاث حول ھذه العلوم التي لم تلق العنایة والدرس، وااللتفات إلى 
جھود علماء المغرب األوسط في التصوف وغیره، وذلك عن طریق البحث والتألیف وعقد ندوات 

 وملتقیات تتناولھم ومیراثھم.
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  ل (جورج بادمور) و(كوامي نكروما)بلورِة الوعي التّحرري اإلفریقي من خال
  - دراسة تحلیلیة نقدیة -

Crystallizing the African Liberal Consciousness through (George 
Padmore) and (Kwame Nkrumah) 

Critical analytical study 
 

  احمد فارطالب دكتوراه 
  الجزائر 2جامعة أبو القاسم سعد هللا  -كلیة العلوم اإلنسانیة 
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  05/06/2022 :القبول تاریخ   16/05/2020 اإلرسال: تاریخ

   :الملخص
جورج بادمور وكوامي نكروما مع ذكر السمات  إفریقیاعالج ھذه الدراسة شخصیتین بارزتین في تاریخ  

الشخصیة ودورھما في بلورة الفكر التحرري اإلفریقي من خالل المؤتمرات اإلفریقیة خارج القارة كمؤتمر 
یتین الفكریة المتبعة للشخص األیدولوجیةباإلضافة إلى  اإلفریقیةم داخل القارة 1958م ومؤتمر اكرا 1945مانشیستر 

فإلى أي مدى ساھم بادمور ونكروما  قھا على الدول الحدیثة االستقالل كدولة غانا لتعمم على الدول األخرى.مع تطبی
  في بلورة الفكر التحرري األفریقي؟ وماھي األیدیولوجیة الفكریة التي اتبعھا الشخصیتین في مناھضة اإلمبریالیة؟

  .م1945نكروما؛ مؤتمر مانشیستر  كوامي جورج بادمور؛ ؛الفكر التحرري :الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:   
This study deals two prominent characters in African history. They are George Padmore and 

Kwame Nkrumah With mentioning their role in crystallizing the African liberation 
consciousness Through African conferences held inside and outside the continent such as 
Manchester Conference in 1945 and Accra Africa as conference in 1958. In addition to the 
Intellectual ideology of the two mentioned characters With execution it on newly established 
countries to generalize it to other countries. To how far did Padmord and Nkrumah contribute 
to crystallizing African liberal thought? And What is the ideology that the two people followed 
in the fight against imperialism? 
Key words: Liberal Thought: George Padmore; Kwame Nkrumah; Manchester Conference 
1945. 

  مقّدمة: 
ن تاریخ إفریقیا من بین الدراسات القلیلة في الجزائر نظرا إلى احتكاره من قبِل المؤرخین األوربیین إ

بعدما حدث التّكالب على القارة اإلفریقیة، بحیث سّخرت أقالم أوربیة وبكل ذاتیة التّطرق إلى كتابة التاریخ 
في أنفسنا فكرة استنطاق بعض المصادر  اإلفریقي الذي یساعدھم في السیطرة على ھذه القارة، ھذا ما ھزّ 

العربیة واإلفریقیة على الّسواء، ومن ثّم الخوض في تجربة كتابة التّاریخ اإلفریقي بأقالم إفریقیة، كما نجد 
أن تاریخ إفریقیا قد میّزه الُغموض، وبخاّصة، بعد استقالل جّل الّدول في مطلع الستینیات، خاصة فیما 



  احمد فار  
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لتي كأنت تعتبر في حد ذاتھا حلقة محوریة في استقالل البالد من نیر االستعمار یخص دراسة الّشخصیات ا
  من خالل بعث الفكر التّحرري.    

ومن ھنا، بالضبط، نجد أن تجارة الرقیق، أو بما یسمى التّجارة المثلثیة قد أدى إلى میالد مجموعة 
الذي لعب دورا محوریا في بلورة الوعي  من الزنوج، خاّصة في جزر الھند الغربیة أمثال (جورج بادمور)،

التّحرري اإلفریقي، وذلك من خالل احتكاكھ مع مجموعة من الّشخصیات اإلفریقیة في القارة األوربیة من 
مثل (كوامي نكروما)، مع تبنّي األفكار المشتركة لمواجھة ومناھضة اإلمبریالیة بشتّى أنواعھا، والمطالبة 

  من خالل الِمؤتمرات اإلفریقیة التي تنعقد خارجھا. كذلك بالحقوق بشتى أنواعھا
ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فأن دور الّشخصیتین یكمن بشكل أو بآخر في المساھمة في تطبیق 
األفكار المنتھجة لھما داخل القارة األفریقیة على دولة (غانا) أنموذجا. وذلك باعتبار أن ھذه األخیرة تعّد 

ومن ھنا فكان لزاما علینا طرح أسئلة  لنیل االستقالل والّدول الحدیثة االستقالل بعدھا. من الّدول الّسباقة
جوھریة تدخلنا في صمیم البحث. فإلى أي مدى ساھم (بادمور) و(نكروما) في بلورة الفكر التّحرري 

  األفریقي؟ وماھي اإلیدیولوجیة الفكریة التي اتبعتھا الّشخصیتین في مناھضة اإلمبریالیة؟
 الّسمات الّشخصیة (لكوامي نكروما) و (جورج بادمور): -1

حیُث 1) في (تاكا ریجوا) في مستعمرة ترینداد البریطانیة 1902یولیو 28ولد جورج بادمور في (
كأن والده مدرس محلي یدعى جیمس ھوبرت الفونسو الذي تزوج من أناسوزانا سیستر من أنتغوا عالم 

ولو كأن أبیض لكأن من لمؤكد أن یرتقي في عملھ حیث ھاجر إلى ترینداد طبیعي بارع، حیث كأن أسود 
كما أنھ درس التاریخ والعلوم السیاسیة في جامعة فیسك ثم أنتقل إلى  2وعاش فیھا ألكثر من قرن من الّزمن

 أنضم إلى الحزب الشیوعي، 3جامعة ھوارد لدراسة القانون فتخلى عن السیاسة والصحافة في وقت مبكر جدا
   للوالیات المتحدة في وقت متأخر وأصبح مسؤوال فیھ.

. تبنى اسم جورج بادمور كوسیلة إلخفاء ھویتھ الشیوعیة، فكأنت 4اسمھ الحقیقي مالكوم إیغان میردیث
نش لم یكن یعرف أن (بادمور) وممرضة كان اخطة ناجحة بما فیھ الكفایة أن أحد أساتذتھ في ھوارد رالف ب

فكأن توجھھ أو مغادرتھ لترینداد  .6من أجل حمایة أسرتھ من تداعیات على نشاطھ السیاسي ،5نفس الّشخص
بعد عامین أنتقل إلى جامعة ھوارد في  1925ھو عدم وجود مدارس تعلیمیة التحق كطالب في الطب سنة 

د ومجالت اواشنطن لدراسة القانون. أسھب، كذلك، في دراسة لیبیریا واصل كتاباتھ خاصة في صحافة تریند
الجامعة كما أنضم إلى الحزب الّشیوعي وھو شاب في العشرینیات من ھذا القرن في الوالیات المتحدة التي 
كأنت قیادتھ تناصر المساواة العرقیة، ومن ھناك نجد أن انتقال بادمور من ترینداد إلى الوالیات المتحدة 

  .7الحال إلى السیاسة والنشاط الصحفياألمریكیة منعطف حرج في حیاتھ فأثناء وجوده ھناك دفعھ 
ینتمي إلى تیار الزعماء األفارقة الذین حاولوا  نجده ھذا فیما یخص (جورج بادمور) بینما (نكروما)

استخدام المیراث التاریخي، والخبرات العنصریة التي مّر بھا األفارقة في بناء توجھ ثوري یھدف لتحقیق 
) في (نكروفل) بمنطقة (نزیما) التي 1909وقد ولد (كوامي نكروما سنة  وحدة سیاسیة بین الدول األفریقیة،

كأنت عبارة عن مستعمرة إنجلیزیھ في ساحل الذھب (غانا) حالیا ودرس في المدارس التابعة لإلرسالیات 
 االمسیحیة ، ثم التحق بكلیة التدریب الحكومیة، وتخرج منھا لیعمل مدرسا قبل أن یقّرر الّسفر إلى بریطانی

ثّم إلى الوالیات المتحدة األمریكیة لیدرس لفترة زمنیة ما في جامعة لینكولن، وبعدھا استطاع الحصول على 
فرصة الستكمال دراستھ الجامعیة في جامعة بنسلفانیا، وبعد أن أتّم دراستھ، عمل مدرساً للعلوم الّسیاسیة 

  .8في جامعة لینكولن
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الّسود الذین كانوا یأتون من عدید أنحاء العالم لجامعة لینكولن،  كما ھذا، وقد تأثر (نكروما) بالطّالب 
أنھ تأثر كذلك بالرؤى الجارفیة التي كأنت تسیطر على العدید منھم، ولذا یصفھ البعض بأنھ ممثل الجارفیة 

 ىفي حقبة ما بعد االستقالل، كما تأثر بنشاط مجلس الشؤون األفریقیة والحزب الشیوعي، ولقد أنضم إل
جمعیة الطالب األفارقة، ثم بعد ذلك أصبح رئیسا لھا وكاتبا أساسیا في نشرتھا "المترجم األفریقي" وعاد 

لیقود اتحاد الطالب األفارقة، وقابل وقتھا جورج بادمور صاحب الرؤى الفیدرالیة  1945إلى لندن في سنة 
وكأن لھ الدور البارز في  1945نة للجامعة األفریقیة وشارك في التّحضیر لمؤتمر مانشستر الذي عقد س

اصدار " إعالن الشعوب المستعمرة في العالم " ثم سعى نكروما بعدھا إلقامة شكل اتحادي بین الكیانات 
التي كأنت قائمة في غرب إفریقیا تارة ،وبین الكیانات االشتراكیة الموجودة في القارة تارة اخرى ،ولذا قابل 

  .شتراكیةحاد جمھوریات إفریقیا االسبل وحدة غرب إفریقیا، ونادى بتأسیس اتلیوبولد سیدار سنجور لمناقشة 
وصل (نكروما) في أوائل یونیو حیث التقى (بادمور) في المحطة حیث نظم ھو وزمیلھ (مكنوین) 

ذھب (نكروما) إلى لندن ظاھریا للدراسة  1945اجتماعا باسم اتحاد عموم إفریقیا حیث وصل المندوبون ففي 
امعة، لیصبح عظوا نشطا في اتحاد طالب غرب إفریقیا. ثم نادى بتكوین منظمة الجماھیر المستعمرة في الج

  .9وكأن یرى أن الوصول لوحدة غرب إفریقیا سیكون خطوة في سبیل الوصول لوحدة قاریة
 (كوامي نكروما): اإلیدیولوجیة الفكریة لـــ (بادمور) و .2

البحث في العالقة التي یمكن أن تربط بین أسس الھویة حاول بعض مفكري الھویة األفارقة 
واإلیدیولوجیات الفكریة السائدة وخاصة األیدولوجیة االشتراكیة ویعد جورج بادمور من أھم من اسھموا 
في ھذا االتجاه فقد كأن یرى أھمیة قیام حكومة أفریقیة من بین األفارقة أنفسھم ومن أجلھم وعلى الرغم من 

ترفض الرؤى القومیة لكن بادمور كأن یراھا التوجھ األفضل لألفارقة، وذلك رفضا  أن االشتراكیة
للرأسمالیة التي تأتي من الغرب، لذلك أنضم إلى الحركة الشیوعیة ،ووصل بھ الحال إلى سكرتیر اللجنة 

قیة تعبر فریالدولیة للنقابات العمالیة السوداء ورئیس تحریر مجلة العالم الزنجي وكأن یرى أن الجامعة اإل
عن تجربة مشتركة من الغربة والنفي عن البالد األصلیة وتجربة اإلحساس بالعیش على ھامش المجتمعات 

  الغربیة.
وقد حدث اختالف بین (جورج بادمور) وبین قادة الحركة االشتراكیة في االتحاد السوفییتي، فبالرغم 

لكنھا كأنت ترفض التوجھات والحركات  من أن األخیرة كأنت تحاول التنسیق مع شعوب المستعمرات
القومیة، لذلك، أنفصل بادمور عن ھذه الحركة وتوجھھا الفكري، وأكد على أن االشتراكیة كأنت ھي بدایة 
التطور االجتماعي والتاریخي ألروبا الغربیة ورأسمالیھا االستغاللیة، كما دعا إلى األخذ بالتوجھ االشتراكي 

ح یة حتى أن بعض الشیوعیین اتھمھ بالشوفینیة اللونیة وأنھ یشكل انحرافا عن صحیبعیدا عن التجربة السوفیت
   .10التوجھات االشتراكیة

وعالوة على ذلك راح (نكروما) یصف في قصة حیاتھ تأثره بكل من (ھیجل وأنجلز) وبصفة خاصة 
س فكأن دافعھ إلیھا مارك (ماركس ولینین) على نشاطھ الثوري وآرائھ، أما آرائھ الخاصة بالجامعة اإلفریقیة

جارفي ولیس الدكتور (دیبوا) االشتراكي الدیمقراطي ثم الشیوعي فیما بعد، یذكر (نكروما)، كذلك، أن 
أو أي اشتراكي آخر،  اإلفریقیة(بادمور) ھو صاحب األثر األكبر على حیاتھ أكثر من أي داعیة للجامعة 

یجاھد ضد الحركة الشیوعیة الدولیة بعد أن تحول إلى وعندما تم اللقاء بین ھذین الرجلین كأن بادمور 
، باإلضافة إلى تصرفات الوالیات المتحدة 11االشتراكیة الدیمقراطیة بسبب خیبة أملھ في روسیا الستالینیة

، حیث یسترسل بادمور في كتابھ الوحدة األفریقیة أو الشیوعیة أن 1935بشأن غزو اإلیطالیین إلثیوبیا عام 
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فریقیة ترى العدوان اإلیطالي على أثیوبیا بمثابة صراع بین السود والبیض، فیكتب نكروما في المنظمات األ
فكأن الشخصیتین سیریل جیمس على  .12سیرتھ الذاتیة لدي شعور بأن إیطالیا أعلنت الحرب علي شخصیا

الرغم من تورط الشیوعیین في بناء حملة "ارفعوا أیدیكم عن أثیوبیا" فنجد أن الوالیات المتحدة واصلت 
  .13بعد عدوانھا الفاشي في إفریقیا إیطالیاالتجارة مع 

ل تقریر حوكان (بادمور) ماركسیا، ولكن بشكل أدق لینیني إلى حد كبیر، ألنھ تأثّر بأفكار لینین 
المصیر، وتحلیلھ ونقده إلمبریالیة باإلضافة إلى الكثیر من الكتاب والناشطین المثقفین السود األخرین ، كما 

كما یضیف بادمور حیث یقول إن الذین یمارسون  ،191714نجد انجذابھ للشیوعیة وتأثره بالثورة البلشوفیة 
ملیون من البشر وھم یجعلون من الشیوعیة قّوة  700الماركسیة من السوفییت والصینیین، یتجاوز عددھم 

ینبغي أن تـــــأخذ على محمل الجد، لذلك،  كما نرى أن نكروما بدایتھ السیاسیة كانت اشتراكیة متحدث باسم 
شتراكیة ومتحالفة ا إفریقیاالنضال المسلح الثوري لجعل كل  إلىالوحدة االفریقیة فكان ماركسیا لینینیا یدعوا 

الشیوعي، فكان یھدف الى تأسیس مجتمع اشتراكي في غانا حتى أثناء استخدام مصطلح الماركسیة  مع العالم
.فمن الجوھري بالنسبة إلینا  في إفریقیا  اللینینیة لوصف أدیولوجیتھ طوال الوقت الذي كان فیھ في السلطة

ع ھ منھا ونجعلھ یتالءم مأن نفھم أسالیب الفلسفة الماركسیة وأھدافھا حتى نعرف ما قد نتمكن أن نقتبس
حاجاتنا االقتصادیة واالجتماعیة دون أن نقبلھ جملة كعقیدة ، یجب علینا نحن األفریقیین أال نسمح للدعایة 

یاسي التي حققھا الروس، نرفض نظامھم الس اإلیجابیةالعلمیة  اإلنجازاتالغربیة بأن تدفعنا إلى التعصب ضد 
العلمي والتكنولوجي  إذا اردنا أن نتخلص من ركودنا وتأخرنا  إسھامھمولكننا ال نستطیع أن نتجاھل 

  .15الحالیین
كما یضیف (بادمور) أن الخطأ الكبیر الذي ارتكبھ الكثیرون ممن یقال لھم الماركسیون ھو أنّھم حّولوا 

ومرشدا  لبشري،تعالیم أستاذھم إلى عقیدة یقینیة بدال من أن یتخذوا منھا أداة فكریة لفھم تطور المجتمع ا
لرسم مجرى التّطور االجتماعي في المستقبل، ولقد حذر الّزعیم الّشیوعي الّصیني (ما وتسي تونج) مواطنیھ 
من أن یصبحوا عبید الّدیموقراطیة أو الیقینیة الماركسیة، فقال إّن ھناك من یظنون أن الماركسیة نوع من 

  لھم أن العقائد الجامدة أقل نفعا. حقیقة سحریة مكن بھا شفاء أي مریض، یجب أن نقول 
فالسؤال المطروح ما عالقة نكروما ببادمور؟ فكان بادمور یفعل ما بوسعھ من أجل بادمور حیث 

ثم جعلھ مقررا للدورات حول غرب افریقیا في  اإلفریقيعرض علیھ منصب مسؤول إقلیمي في االتحاد 
ماركسیة من جورج بادمور فتم تعلیم نكروما من بالرغم من أن توجھھ صوفي مسیحي إال أنھ تلقى حقن ال

  . 16طرف بادمور
كما ربط (كوامي نكروما) بین الوحدة اإلفریقیة وتبني النھج االشتراكي في االقتصاد والتنمیة والفكر، 
ولم یَر تعارضا بینھما، إذ كان یؤّكد على أّن االشتراكیة ھي األداة األساسیة للتنمیة ومواجھة االستعمار 

، وقد یالیةاإلمبرید وأشكالھ، بل إن االشتراكیة عنده كانت ترمز للتحرر اإلفریقي ومكافحة كافة أشكال الجد
حاول (نكروما) من خالل ھذا التوجھ أن ینأى بالوحدة اإلفریقیة عن الّسیطرة الرأسمالیة والتوجھات 

حدة اإلفریقیة ھما متكامالن، اإلمبریالیة سواء من خارج القارة أو من داخلھا، حیث إن االشتراكیة والو
  والتكامل، ھنا، ھو تكامل وظیفي في تحقیق أھداف بعینھا.

  عالقة (بادمور) و(كوامي نكروما) بالجامعة اإلفریقیة: -3
م واستمالھ الشیوعیون األمریكیون إلى صفھم، 1935كان (نكروما) یتلقى العلم في أمریكا منذ عام 

، ومن ثّمة ساھم كــــــالھما في ترتیب المؤتمر الخامس 1945وقد التقى بــ (بادمور) في لندن في سنة 
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المنظمات السیاسیة مندوب من مختلف  200، حیث جمع المؤتمر أكثر من 17باالشتــــــراك مع (دیبوا)
واالجتماعیة والنقابات العمالیة في إفریقیا وجزر الھند الغربیة، لقد تحدو القوى االستعماریة ألنھاء الحكم 
االستعماري، وطالبوا بتقریر المصیر والدیمقراطیة االقتصادیة للناس العادیین. كما تراس دیبوا المؤتمر 

ار والوضع في البحر الكاریبي وإفریقیا، وكذلك، مناقشة شریط واستمع المندوبون إلى تقاریر حول االستعم
األلوان في بریطانیا كما عین (نكروما) مقررا لجلستین یناقشان اإلمبریالیة في شمال وغرب إفریقیا یومّي 

  .18أكتوبر 19و16
فیھ  نھذا، ویختلف مؤتمر مانشستر عن المؤتمرات السابقة اختالفا ملحوظا، أولھما أّن عدد المشتركی

). WFTUكان كبیرا، وكان مقررا عقده في نفس موعد المؤتمر الثاني لالتحاد العمالي لنقابات العمال (
ولما كانت النقابات التي تكّونت حدیثا في المستعمرات تعطف على اآلراء الوطنیة، فإن الجمع بین الوطنیین 

تمر، والواقع أن المؤتمر كما یقول (بادمور) ومندوبي النقابات ساعد على ازدیاد عدد المشتركین في ذلك المؤ
لم یعد یتكون من صفوة المثقفین، ولكنھ كان تعبیرا عن حركة جماھیریة، وتدعیما للتحالف بین مثقفّي الطبقة 
المتوسطة التقدمیین وبین عاّمة الناس، وثاني االختالفات أن ھذا المؤتمر كأن أول مؤتمر یتولى األفریقیون 

من ترتیبات انعقاده، وأّول مؤتمر نادى بالحكم الّذاتي واالستقالل اإلفریقي الّسوداء، الذي الجانب األكبر 
یمكن أن تتمتع بھ حتى اآلن الجماعات والّشعوب في ھذا العالم الّسائر في طریق الوحدة العالمیة الحتمیة 

من أجل الّسلطة الّسیاسیة . كما یضیف (بادمور) أن كفاح الّشعوب الخاضعة والمستعمرة 19وال أكثر من ذلك
ھو الّشرط الّالزم والخطوة األولى في سبیل اّلتحرر الّسیاسي واالقتصادي واالجتماعي الكامل، كما حّث 
المؤتمر على تشكیل جبھة متّحّدة من المثّقفین والعّمال الفالحین. یجب أن ینخرط عمال المستعمرات في 

  الیوم سوى وسیلة واحدة للعمل الفعال وھي تنظیم الجماھیر.جبھة المعركة ضد اإلمبریالیة، فلیست ھناك 
حیث كانت التّعبئة إلحیاء حركة عموم إفریقیا للمؤتمر الخامس الذي عقد في مانشستر نتیجة نداء 
تلقائي في اجتماع قادة العمال السود الذین حضروا مؤتمر االتحاد الدولي للتجارة في باریس قبل شھر، فكان 

مباشرة للتنظیم المكثف (لجورج بادمور) ألكثر من عقد من الّزمن زرع (بادمور) ورفاقھ  المؤتمر نتیجة
في إنجلترا عالقات سیاسیة قویة مع النقابیین السود والقادة الوطنیین في جمیع أنحاء منطقة البحر الكاریبي 

ادة مر عموم إفریقیا مع قوإفریقیا، وخاّصة، في المستعمرات البریطانیة. وھنالك ناقش (بادمور) مفھوم مؤت
النقابات العمالیة السوداء في مؤتمر فبرایر التحاد العالمي لنقابات العمال، وفي أوائل مارس تّم تشكیل لجنة 
توجیھیة، حیث عمل (بادمور) مع شاب قومي من جولد كوست (كوامي نكروما)، وكان أمین سیاسي، 

م یتعلم (دیبوا) عن خطط (بادمور) حتى منتصف مارس و(جومو كینیاتا) اعتبر بمثابة سكرتیر مساعد، فل
م عندما نشر مجلة شیكاغو للدفاع فیمكن التكھن لماذا لم یتصل (بادمور) مباشرة بــ (دیبوا) في الوقت 1945

ذاتھ كان (بادمور) معاد بشدة للشیوعیة، في حین كان (دیبوا) قریبا جدا من الحزب، إذ عكست رسالة 
) تھیجا طفیفا، بحیث طلب منھ تأجیل المؤتمر حتى ستة أشھر بعد الحرب واقترح عقده (دیبوا) إلى (بادمور

في إفریقیا ولكن فیما بعد كتب (دیبوا) لـــ (بادمور) خالل أسابیع قلیلة أنھ یتعاطف تماما مع اقتراحھ، كما 
لتنسیق ل وثیق في اأنھ غیر رأیھ بشأن توقیت المؤتمر خالل األشھر الستة التالیة حیث عمل الرجالن بشك

  .20للمؤتمر
وعلى كل حال فقد واصل الرجالن (بادمور) و(نكروما) العمل معا بعد مؤتمر مانشستر؛ أي بعد 

فقد تحّدثا مع (بادمور) عن  1947. وحسب مجلة إفریقیا التي صدرت سنة 1947مغادرة (نكروما) سنة 
   .21لیس غیر المطالب النّیجیریة التخاذ خطوات فوریة نحو حكمھا الّذاتي



  احمد فار  
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  786

    (جورج بادمور) وغانا: -4
، وتكلم 1959إلى وفاتھ في سبتمبر  1957ویذكر (جیمس ھوكر) وقت (بادمور) في غانا من نھایة 

كل من الدبلوماسیین األمریكیین والسیاسیین الغانیین على (بادمور)، من حیث الرغبة الّشدیدة والراحة أثناء 
قاموا بتخلید ذكرى (بادمور) كواحد من أباء التّحرر اإلفریقي، فانتقالھ العمل مع (كوامي نكروما)، ومن ثم 

إلى غانا ھو دعم لثورة اشتراكیة، وذلك في الفترة الحدیثة، فھو یمثل بلدا مستقال حافظ على ھذا االلتزام من 
ھ، وبالتعایش یمانخالل التزامھ باالشتراكیة اإلفریقیة، باإلضافة إلى دعم (نكروما) التكتیكي الذي استمد من إ

ضمن االشتراكیة اإلفریقیة والوحدة اإلفریقیة. وعلى أیّة حال فإّن حیاة (بادمور) التي عاشھا في غانا تحتوي 
 على جمیع األفكار والتخطیط واالستراتیجیة التي اكتسبھا لمدة ثالثة عقود.

م نا، فالسبب األّول كان لدعوال یختلف اثنان في أنّھ ثّمة سببان مترابطان النتقال (بادمور) إلى غا
تحویل الثورة السیاسیة في غانا إلى ثورة اجتماعیة، أّما الثاني فكان لتدویل ھذا التّحول السیاسي واالجتماعي 
عبر القارة اإلفریقیة، فأصبحت ازدواجیة (بادمور) في السیاسة الرسمیة وسلطة الدولة القومیة أكثر إثارة 

اشھما (بادمور) في غانا، فتواجد (بادمور) في غانا كان حافزا للسلطة والسكان للجدل في الّسنتین اللّتین ع
في آن واحد. فكان یشجع الملكیة واالستثمار في عملیة بناء غانا، كما عمل (بادمور) في غانا على التطور 

ند الھوالتعاون مع الحركات القومیة األخرى في أكرا. أضف إلى ذلك فقد شجع التعاون بین غانا وجزر 
  .22الغربیة بعدھا سافر إلى بریتاون لمدة أسبوعین لدعم حركة الّشباب في سیرالیون

من ھنا، بالضبط، تكلم (بادمور) عن القبلیة معبرا عنھا أنھا تھدید حاضر یمكن أن یستغلھا السیاسیون 
لم تستطع الھروب  لكنعدیمي الضمیر لنشر الفتنة واالنفصالیة، فلم تخلق القوى األوربیة المستعمرة القبلیة 

من مسؤولیة إبقائھا على قید الحیاة من خالل كبح التصنیع للمستعمرات التي یمكنھا وحدھا تحریر األفارقة 
واالنفتاح في أفاق أوسع، حیث تواجھ إفریقیا الیوم صعوبات ھائلة من االنتقال السریع من المجتمع القبلي 

  .23الدیمقراطیة البرلمانیة واإلقطاعي إلى الدولة الحدیثة القائمة على
ومن ذلك، فإّن انتقال (بادمور) إلى غانا كان مليء بالتحفظات، وذلك من خالل خوض تجربة جدیدة 
في الدول حدیثة االستقالل، والتي تطمح إلى الخروج من المخلفات االستعماریة وبناء نفسھا في ظل المشاكل 

، والتي سعى (بادمور) و(نكروما) مساعدتھم من مبریالیةاإلالتي تعاني منھا الدول التي مازالت تحت نیر 
  .24األجنبيخالل مؤتمر أكرا، وذلك بتخصیص مبالغ مالیة لمساعدتھم على التخلص من االستعمار 

راح (بادمور) في غانا یؤّكد على أن نقطة البدء ستكون في التعمیر االقتصادي، ھي األرض بالطابع 
وبما تنضوي علیھ من عنصر المساعدة الذاتیة التعاونیة، وھذا ھو حجر المشترك في الملكیة واإلنتاج، 

األساس الذي یجب أن نبني فوقھ النمط االشتراكي الجدید في غانا. یمكن أن نستعیر أفكارا من أمریكا الصین 
یة. قالھند یوغسالفیا، السودان ومن أي مكان آخر، غیر أّن النمط الفعلي یجب أن یقوم على القاعدة اإلفری

فالقطاع الزراعي ھو في أیدي األفارقة إلى حد كبیر، بحث وجب رفعھ إلى المستوى الذي ال یقف عند حد 
النّھوض بحالة الفالح من مستوى الكفاف الذي یعیش فیھ اآلن، وإنّما یجعلھ فائضا من الثروة یوفر راس 

  لقطاع الصناعي.المال الالزم لدفع ثمن استراد اآلالت والخبرة الفنیة مما یتطلبھ ا
ویضیف (بادمور) الحدیث عن الجانب الزراعي یقوم على التنویع بقصد التقلیل من اعتماد البالد 
على اقتصادھا الحالي القائم على محصول واحد، وھو الكاكاو، الذي یخضع سعره لتقلبات السوق العالمیة، 

ى التوسع في الخدمات االجتمــــاعیة في ومن ثم فإن إنشاء سوق أكثر توازنا بعنایة، تھدف إلى الحفاظ عل
. كما أن إنتاج الكاكاو في غانا لم یكن وحده فحسب، بل 25شي للسكانبالد، وكذلك، رفع المستوى المعیـال



  بلورةِ الوعي الّتحرري اإلفریقي من خالل (جورج بادمور) و(كوامي نكروما) 
 

  

  787                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

ینضاف إلیھ المطاط، وھو كذلك، یمثّل المحصول النقدي الرئیس للبالد. ولكن فیما بعد تجاوز الكاكاو 
عیة، أیضا، نجد (الّسكر/ الّشاي/ الّسیزال/ القھوة)، والتي تّم إدخالھا إلى المطاط، فمن بین الصناعات الزرا

المناطق االستعماریة من قبل مؤسسة أوروبیة، ویجب قبل كل شيء أن یوضع التأكید على إنتاج الغذاء مع 
ي تشكل في تتنویع األغذیة الستھالك المحلي حتى نستغني على االستیراد البالغ القدر من المواد الغذائیة ال

الوقت الحاضر عبئا على مواردنا من العمالت األجنبیة، لوال ھذا لّمكن استخدامھا ألغراض التنمیة لیس 
  .26إال

وفي الّسیاق نفسھ، ألفینا أن (بادمور) یؤّكد بأن تستھدف الّصناعات أّوال إشباع االحتیاجات المحلیة لتوفیر 
ئض للتصدیر حتى یتسنى دفع ثمن ضرورات الرفاھیة، الواردات، ویمكن حیثما یتیسر ذلك، توفیر فوا

  وینبغي إقامة صناعات ملحقة ترتبط بمنتجات الزراعة والتعدین.
ویردف قائال، أیضا، في أّن برنامجنا االقتصادي (الزراعي والصناعي)، یجب أن یھدف إلى التحول 

، فریقیین مرتبطون الیوم باإلتجارمن اقتصاد یقوم على اإلتجار إلى اقتصاد صناعي، أن رجال األعمال اإل
وھم معنیون كثیرا بتوزیع الواردات األجنبیة بدال من أن یھتموا بإنتاج الّسلع االستھالكیة في غانا، نرید أن 
نشجع الرأسمالیین المشتغلین بالصناعة، ال الرأسمالیین المشتغلین بتجارة الجملة والتجزئة، ذلك أنّھ طالما 

فریقیون ال یفّكرون إّال في بیع السلع التي ینتجھا الغیر. فلن یتغیر النمط االستعماري یظل رجال األعمال اإل
القدیم القتصادنا. وفضال عن التخطیط االقتصادي بصفتھ ھذه، یجب أن یكون ھناك تخطیط فنّي، األمر الذي 

نظام تعلیمي جدید یزودنا باألدوات البشریة التي تضطلع بإخراج التخطیط االشتراكي إلى حیز  إیجادیستلزم 
التطبیق، یجب أن یزودنا نظام التعلیم بمزید من رجال اإلحصاء وإمساك الدفاتر والمحاسبة والمراجعة، 

ھندسین بالعلماء والمومن الخبراء في القانون التجاري، والخبراء الفنیین في جمیع المستویات والفروع و
والمدیرین واإلداریین، وغیر ھؤالء جمیعا، وبھذا الصدد یمكن أن نتعلم الكثیر من السوفییت الذین أحدثوا 

  .27ثورة في نظام التعلیم عندھم
ولقد كان (نكروما) یبدي رأیھ من خالل (بادمور)، وبخاّصة، عندما عرف الشخصیة اإلفریقیة بأنھا  

مزاً إلى الوحدة السیاسیة اإلفریقیة، ومن ثم فھي تعبیر عن جماعیة الھدف والغرض تمثل بشكل أو بآخر ر
التي ستجعلنا نتحدث بصوت واحد باسم قضیة السالم، ومن أجل تحریر إفریقیا التابعة ودفاعا عن استقاللنا 

    .28الوطني وسیادتنا ووحدتنا اإلقلیمیة فالفكرة واحدة وأن اختلف التّعبیر
   م:1958ا مؤتمر اكر -5

توجھ قادة سیاسیون ومثقفون من جمیع أنحاء العالم إلى أكرا لالحتفال باستقالل غانا  1957مارس  6في 
عن بریطانیا وجد (بادمور) نفسھ مع المحافظین البریطانیین الّسابقین، والبریطانیین الوفد البرلماني 

. ITUCNWن كان في والسفراء من الصین (بورما) فــ (بادمور) لم یستغل أي منصب قیادي رسمي منذ أ
فاسمھ كان معروفا ككاتب وصحفي لدائرة من األشخاص في غرب إفریقیا ومنطقة بحر الكاریبي وبریطانیا 

  .29والوالیات المتحدة األمریكیة
، حیث قام بمعیة مجموعة من الموظفین في استئجار مكتب التي من شؤنھا أن 1957وفي دیسمبر 

وكان ھذا المكتب یھدف  1959لیھ مكتب الشؤون اإلفریقیة عام .تركز على التحریر اإلفریقي، وأطلق ع
إلى تسخیر الموارد والخبرات في إفریقیا التي من شأنھا أن تشارك في المعلومات والتجمیع والنشر، وكذلك، 

  .30توفیر الدعم العملي واألیدیولوجي لمقاتلي الحریة األفارقة
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(جورج بادمور) و(كوامي نكروما) المؤتمر نظم  1957وبعد وقت قصیر من استقالل غانا سنة 
، وھو حدث آخر ھام لعموم إفریقیا 1958األّول للدول اإلفریقیة المستقلة في أكرا في شھر أبریل من عام 

قد عادت بالفعل إلى إفریقیا، حیث حضر مندوبون من إثیوبیا ولیبیا وتونس والمغرب  اإلفریقیةیدل أن الوحدة 
مھوریة العربیة المتحدة. فكان یھدف المؤتمر إلى تنسیق السیاسة الخارجیة بین الدول ولیبیریا والسودان والج

الثماني وصرح (نكروما) للمشاركین أنّھ ألّول مّرة في التاریخ یجتمع ممثلو الدول المستقلة ذات السیادة في 
عمال لى المؤتمر استإفریقیا، وذلك بھدف إقامة روابط وثیقة من الصداقة والتعاون والتضامن، حیث طغى ع

" كما نّوه (نكروما) و(بادمور) في أن تقدم الّدول اإلفریقیة كل المساعدات الممكنة اإلفریقیة"الشخصیة 
ألولئك الذین الزالوا یكافحون من أجل االستقالل في إفریقیا، كما أعرب اإلعالن عن معارضتھ للعنصریة، 

ووي، كما تعھد المندوبون بتنسیق التخطیط والتعاون خاّصة في جنوب إفریقیا ودعمھا لنزع السالح الن
االقتصادیین، وكانت ھناك التزامات لتشجیع التبادالت التعلیمیة والثقافیة ودراسة التاریخ والثقافات اإلفریقیة 

المؤتمر كل عامین، وبعد فترة وجیزة قام (نكروما) و(بادمور)  وواقف المندوبون على ضرورة عقد مثل ھذا
  .31الدول اإلفریقیة المستقلة األخرى لتعزیز التقدم المحرز بجولة في

م من 1958وكان استدعاء رؤساء الدول االفریقیة المستقلة لحضور اجتماع القمة في غانا في أبریل 
قبل (نكروما) یمثل نقطة تحول في التاریخ اإلفریقي، فكأن اعظم تجمع لحركات تحریر وغیرھم من األفارقة 

الیات المتحدة األمریكیة ومنطقة البحر الكاریبي على األراضي اإلفریقیة، بحیث تكلّم من إنجلترا والو
(بادمور) لیكون المؤتمر السادس لعموم إفریقیا ألسباب استراتیجیة، وكان من بین المشاركین البارزین كل 

انون، رانز فمن: نیلسون ماندیال، روبرت موغابي وباتریس لوممبا، وجولیوس نیریري، وتوم مبویا، وف
وأمیلكار كبرال، ومارغریت كارترایت، وھو صحفي أمریكي من أصل إفریقي، ولم یستطع (دیبوا) 

  .32الحضور بسبب القیود التي فرضتھا الخارجیة األمریكیة على سفراتھ الخارجیة
األفریقیة م المراحل األربع للجامعة 1958وقد أعلن (نكروما) في خطابھ الذي القاه في افتتاح مؤتمر أكرا 

وھي: االستقالل الوطني ــ التضامن القومي ــ إقامة وحدة وتجمع بین الدول ــ التعمیر االقتصادي 
واالجتماعي، ویجب أن یتم التعمیر االجتماعي على أساس االشتراكیة اإلفریقیة. كما یجب أن یكون خالیا 

تتاحي حذر من أن اإلمبریالیة الجدیدة من أي تأثیر خارجي وردد (نكروما) تحذیر (بادمور) في كالمھ االف
م لجنة توجیھیة للنظر في برامج للوحدة كما 1958، وشكل مؤتمر 33قد تنشأ لیس بالضـرورة من أوروبا

برزت خطوات أكثر تحدیدا نحو الوحدة في المؤتمرات الالحقة التي اقترحت أنشاء قیادة علیا إفریقیة وسوق 
 .34دا في معارضة الحلول اإلقلیمیةإفریقیة مشتركة، واتخذت موقفا متشد

ومن ھذا كلھ یتبین لنا من أن مشاركة (بادمور) الواضحة أدت في تطویر العدید من جوانب فلسفتھ 
وبرنامجھ السیاسي. لذا قرر (نكروما) تعیینھ كمستشار للشؤون اإلفریقیة في غانا، وقد عیّن مجموعة من 

لویس)، (سام موریس)، (ماكونین) المسؤول عن تدریب غیر الغانیین في مناصب مھمة من مثل: (أرثر 
المقاتلین من أجل الحریة، ولعّل من بین أھداف التعینات ھذه خروج غانا حدیثا من نیر االستعمار، باإلضافة 

    . اإلمبریالیةإلى كون ھذه الشخصیات كانت من الیساریین غیر الموالین والمناھضین 
 خاتمة:

ن من بین القادة األفارقة الذین امن خالل ھذه الدراسة یتضح لنا أن (جورج بادمور) و(كوامي نكروما) ك -
ساھموا في بلورة الفكر التحرري خارج القارة من خالل مؤتمر مانشستر إنجلترا وداخل القارة اإلفریقیة 

واعھا خاصة االستعمار الفاشي على من خالل مؤتمر أكرا ومعالجة الھیمنة اإلمبریالیة على القارة بشتى أن



  بلورةِ الوعي الّتحرري اإلفریقي من خالل (جورج بادمور) و(كوامي نكروما) 
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اثیوبیا باعتبار أن ھذه الدولة كأنت من بین الدولة التي لم یمسھا االحتالل ھذا مما أدى بجورج بادمور من 
التخلص من االشتراكیة الدولیة ودعوة القادة األفارقة إلى االشتراكیة اإلفریقیة بحكم أن االتحاد السوفیاتي 

  حتالل إیطالیا إلثیوبیا .لم یبدي أي تدخل جراء ا
تبني (جورج بادمور) و(كوامي نكروما) االشتراكیة الدولیة من خالل االنخراط في األحزاب االشتراكیة  -

الشیوعیة في الدول األوربیة خاصة في روسیا باعتبارھا الدولة التي نادت بالطبقة الكادحة البولیتاریا، وھذا 
نقابات العمالیة من شتى أنحاء المناطق التي تعیش تحت نیر م مرورا بدعوة ال1917یتجلى في ثورة 

  اإلمبریالیة لتنظیم مؤتمر مانشستر.
ن ھدف (بادمور) و(نكروما) تطبیق االشتراكیة والماركسیة على دولة غانا باعتبارھا من الدول السباقة اك -

 لنشر آرائھما في أنحاء القارةالستقالل وتكون الملكیة للقطاع العام باإلضافة إلى استخدام غانا كقاعدة 
  عامالن متالزمان.  اإلفریقیةاألفریقیة فھما یعتبران أن االشتراكیة والجامعة 
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 مدینة أشیر من خالل الكتابات التاریخیة والمصادر الجغرافیة
 في العصر الوسیط

Achiir City through Historical Writings and Geographical Sources 
In The Middle Age 
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  01/03/2022 :القبول تاریخ   09/01/2021 اإلرسال: تاریخ
  :الملخص
شھدت مدینة أشیر حسب ما تطلعنا بھ الدراسات التاریخیة وأوصاف الرحالة الجغرافیین تطورات في   

 نعكسافي الحركة الفكریة والثقافیة وتوسعا في الشبكة العمرانیة، وھو ما  وازدھار اقتصادیاالناحیة السیاسیة ونمو 
  ا أخرجھ من طور البداوة إلى طور الحضارة.على المجتمع األشیري الذي عرف تنوعا وثراء ثقافیا، ورقیا حضاری

ات المقوم ؛ائص الطبیعیةخصال ؛المصادر الجغرافیة ؛الكتابات التاریخیة ؛مدینة أشیر: الكلمات المفتاحیة
  الثقافة والعمران. ؛االقتصادیة

Abstract:  
The city of Achiir, as we look forward to historical studies and the descriptions of the 

geographical nomads, witnessed developments in the political field, economic growth, 
prosperity in the intellectual and cultural movement and expansion of the urban network, which 
was reflected in the Assyrian society, which knew a cultural diversity and wealth, and a cultural 
paper that brought it out of the stage of the obese to the development of civilization. 
Key words: Achiir City; Historical writings; Geographic sources; Natural characteristics; 
Economic ingredients; Culture and Urban. 

  مقدمة:
بالرغم مما كتبھ الكثیر من المؤرخین والرحالة الجغرافیین من دراسات وأوصاف عن بالد المغرب 
األوسط، إال أن ما كتبوه بخصوص ھذه المنطقة بصفة خاصة یبقى ناقصا، ذلك لكون ھؤالء لم یكونوا 

ا لكھا وأحوالھیعرفون عن بالد المغرب األوسط إال القلیل، فماعدا إفریقیة التي تمكنوا من معرفة مسا
ب رلباقي جھات المغوأوصافھم دراستھم  امتازت جیدةشبكتھا العمرانیة بصفة و االقتصادیةو االجتماعیة

، القلیل النزرو مدینة أشیر موضوع ھذه الدراسة بالشمولیة أن لم نقل بالتقزیمكاألوسط ومنھا مدنھ الداخلیة 
المغرب اإلسالمي اصة والمغرب األوسط بصفة خ مقارنة بما لعبتھ من أدوار في صنع أحداث بالد وذلك

  :يما یلبصفة عامة. وعلیھ فإن من جملة من التساؤالت التي ینبغي الوقوف عندھا نذكر 
؟ ثم ماھي أھم الخصائص التي وتأسیسھا تعود نشأتھاإلى متى  أشیر؟الجغرافي لمدینة  موقعال وما ھ

سط من خالل الدراسات التاریخیة والمصادر األوتمیزت بھا مدینة أشیر عن غیرھا من مدن المغرب 
  ؟وعمرانیاثقافیا و اقتصادیاوالجغرافیة طبیعیا 



  نعیمة بوكردیمي/ د    
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  1لمدینة أشیر الموقع الجغرافي أوال:
المھتمین بتاریخ المنطقة  ومنھم الدكتور حساني ین والباحثمدینة أشیر حالیا حسب الدارسین وتقع 

مقابل بجایة، وتبعد عن الجنوب الشرقي  ربيإفریقیة الغ، وھي تتواجد في طرفي 2مختار بنواحي بوغار
كلم، كما تبعد عن عین یوسف الحالیة التابعة لمدینة المدیة في سفح  150لمدینة الجزائر العاصمة بحوالي 

، یحدھا جنوبا قصر البخاري، ومن الجنوب الشرقي مدینة ملیانة والخمیس 3كلم 12جبل التیطري بحوالي 
عن مبارك بن محمد المیلي ، وذلك باالستناد على ما ذكره قبلھ المؤرخ  4بیة جبل شعبةومن الناحیة الغر
غربي من البرواقیة، و وھي في سفح جبل التیطري بالجنوب الشرقي" الذي قال في شأنھ:موقعھا الجغرافي 

  .5شمال قصر البخاري قرب ثالثا الدوائر ..."جبل شعبة و
یین العرب في العصر الوسیط، ومنھم البكري، وعبد الرحمن وقد ورد ذكرھا في مؤلفات الجغراف

ابن خلدون، وغیرھم باعتبارھا مدینة ھامة في الفترة الزیریة، وقد أشار إلیھا یاقوت الحموي (ق..../    م) 
، مدینة في جبال البربر بالمغرب في طرف إفریقیة شیر بكسر السین ویاء ساكنة وراءأ" ووصفھا بقولھ:

  .6ل بجایة في البر"الغربي مقاب
، 7""مدینة حصینة لھا عیون ترة م) ذكر مدینة أشیر فوصفھا بقولھ:977ھـ/367أما ابن حوقل (ت ق 

 م) في كتابھ وصف إفریقیا عندما زار بالد المغرب اإلسالمي قائال:16ھـ/10كما ذكرھا الحسن الوزان (ق
 10األخضر ناحیة شاللة الغداورة، وتبعد بحوالي "أما مدینة أشیر فتقع فوق ربوة تطلُّ على بلدیة الكاف 

كلم عن شمال شرق عین بوسیف، وھي أول عاصمة للزیریین أجمع المؤرخون الجغرافیون على أن تأسیھا 
م، 972ھـ/361م، ووسعت على عھد خلیفتھ بلكین سنة 936ھـ/324یرجع إلى زیر بن مناد الصنھاجي سنة 

یاه بھ، وإطاللھا على سفوح الجبال الدائرة بھا، وكذا كما كانت الحیاة ووقع اختیار مكانھا نظرا لوفرة الم
العلمیة فیھا رائجة، جلب لھا أشھر البنائیین من إفریقیة والمسیلة، كما ُشیِّدت بھا القصور كقصر بنت 

 ، وبقد بُنیت المدینة على ثالثة مراحل، التأسیس وبناء8السلطان الذي مازالت بعض أطاللھ شاھدة علیھ
  .9الصور وتشیید القصور والمنازل والحمامات

كما وردت في بعض الدراسات الحدیثة حیث ُذكرت بشأنھا قائلة: "فھي تستند على السفح الجنوبي 
كلم ونصف، وھذه األخیرة تقع على  2للكاف األخضر في مقابلة مدینة بنیة التي ال تبعد عنھا إال بمسافة 

یمسایل الذي یُشكل في ھذه المنطقة ھضبة تطل على سھل وادي السفح الشمالي الغربي لجبل كاف تس
  . 10الھواد

على مساحة إجمالیة تجاوزت  استحوذتمن خالل تربعھا على ھذه الحدود یتضح لنا أنھا قد وعلیھ و
رائھا ثنمطھا العمراني وو االقتصادیةوطبیعیة والبشریة ، وھو ما ساعد على تنوع خصائصھا ال11كتارھ 53

   .12الثقافي
  أشیرأة وتأسیس مدینة شنثانیا: 

، وقد شرع في إنشائھا م971ھـ/360(ت أسست مدینة أشیر في جبال التیطري على ید زیري بن مناد
في إطار وصفھ لجغرافیة  ،14م)1094ھـ/487(ت ذكرھا الرحالة األندلسي البكري ،13)م935/ ـھ334(سنة 

أسست في زمان قریب من زمانھ من سلطة كانت تحكم ھي مدینة مغرب اإلسالمي قائال في شأنھا: "بالد ال
كما  ،15أیامھ، وھذه األخیرة كانت منطلق قبیلة صنھاجة نحو تأسیس دولة ستحكم ثلثي المغرب األوسط ..."

في حدیثھ عنھا قائال:" ھي مسكن آل زیري بن مناد، كانت  م)977ھـ/367(ت لقحو ابنخصھا الرحالة 
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عد ھي المدینة األولى التي أقامتھا ھذه القبیلة  بو ،كانة الصنھاجیةقبل قبیلة تلالمدینة في عصره مسكونة من 
   .16من مرحلة البداوة إلى التحضر" انتقالھا

بتاریخ مدن المغرب األوسط في  اھتمتأما عن أسباب بناءھا، فحسب ما تطلعنا بھ الدراسات التي 
الذي  محموم والساخنإلى ذلك التنافس الشدید وال العصر الوسط، ومنھا مدینة أشیر، فترجع بالدرجة األولى

التطاحن  واستمراركتامة، وزناتة و 17بیلة صنھاجةفي مقدمتھا قكان سائدا وقائما بین القبائل المغربیة و
   .18التحصینات للحمایةبإقامة الحصون و االھتمامتي حتم ھو األمر الالحروب والصراعات بینھما وو

خط زیري مدینة " قائال: م)1406ھـ/808(ت عبد الرحمن بن خلدون وفي ھذا الصدد یذكر المؤرخ
   .19ن بھا في سفح الجبل المسمى تیطري بأمر المنصور فكانت من أعظم مدن المغرب "صّ تحیأشیر ل

م بأمر هللا القائالعباسي أبو جعفر وتذكر الدراسات التاریخیة على أن المدینة شیدت في عھد الخلیفة 
العمال، ومن ثم عمل على باألموال و م)971ھـ/360(ت زیري بن مناد ساعد الذيم)1075ھـ/467(ت

 لمیليمبارك بن محمد ا ، ونخص بالذكر المؤرخ20الزناتي الداھم خطرالتحالف مع صنھاجة للوقوف أمام ال
ر فلما قوي أم ،اتة حروب بسبب الجوار في المواطنزنقائال:" كانت بین صنھاجة و الذي ذكر بشأن ذلك

رة على مواطن زناتة وكثاإلشراف یجمع بین المناعة و اقتصادیابیا مكانا حر ارتادن مناد في قومھ زیري ب
م ، وجلب 936/ ـھ324إنشاء مدینة سنة  ، فشرع فيعلى موضع أشیر اختیارهء ، فواقع سعة الفضاالمیاه و

   .21غیرھما"لھا البنائین من المسیلة وطبنة و

ي سفح ف قد أختطھا زیري للتحصن بھا" عنھا:یوافقھ في قولھ المؤرخ عبد الحلیم عویس الذي قال و
ي ف شرعا، وھي المسیلة وطبنة وغیرھا، وجاء بالبنائین من المدن التي حولھالجبل المسمى بتیطري، و

   .22حصنھا"وأسكن الناس فیھا وبنى سورھا و م،935ه / 334سنة  إنشائھا

  واالقتصادیة:الخصائص الطبیعیة : ثالثا
  :الطبیعیة الخصائص -1

لمدینة أشیر ووصفوا طبیعتھا على  ایجمع المؤرخین والجغرافیین الذین أرخو :حصانة الموقع -1-1
 الجغرافي المعاصر للحمادیین البكري (تحول مسألة التحصین ھذه یخبرنا و ،23نتھاقوة حصا

ة ن"بأنھا مدینة جلیلة حصی :قائالفي ذكر بالد إفریقیا والمغرب لمغرب من خالل كتابھ ا م)1094ھـ/487
ع موضال یوصل إلى شيء منھا بقتال إال من لیس في تلك األقطار أحسن منھا، وال أبعد متناوال ومراما، و

ھي مع ذلك بین جبال یحمیھ عشرة رجال في شرقھا وسائر نواحیھا ال تزل عنھا العیون، فكیف اإلقدام، و
ھا الذي بنى سورھا فیقول: "ورعن تفاصیل بناء سوثم یخبرنا البكري ، 24یطة بھا دائرة علیھا"شامخة مح

  .25"ه)367( وثالثمائةلصنھاجي سنة سبع وستین مناد ا بلقین یوسف بن زیري بن
أشیر مدینة بحصن " حصانة قائال: م) بشأنھا977ھـ367(ت لقحو ابنیصف لنا الرحالة  تھمن جھو
وھو أحد الجغرافیین  كما ذكرھا الجغرافي اإلدریسي 26لھا سور حصین"مناد، و الزیري ابنیسكنھا 

  .27ووصفھا بأنھا حصن حسن البقعة" م)1167ھـ/560المعاصرین للدولة (ت
صنھا ا وحھسور بنى زیري"فیذكر بشأنھا قائال: مصار في عجائب األ االستبصاركتاب  أما صاحب

  .28ھي بین جبال شامخة محیطة بھا "ویس في تلك األقطار أحصن منھا، ، فلوعمرھا

وقد أكدت االستكشافات األثریة والحفریات ما أورده البكري عن أن المدینة كانت محّصنة طبیعیا كما 
  .29یجب
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لى الجغرافیة عالمصادر التاریخیة و واتفاقملة النصوص ھذه یتضح لنا تأكید وإجماع من خالل جو
دن م مأن تصبح من أعظن خالل موقعھا م استطاعت، حیث عیةمدینة أشیر من الناحیة الطبی حصانة موقع

  المناعة.من ناحیة التحصین و األوسط المغرب
یر، قع مدینة أشحسب ما تطلعنا علیھ المصادر الجغرافیة التي تعرضت إلى مو المناخ: طبیعة -1-2

مناخ بالتالي فإن طابع ال، واألطلس التليمي إلى منطقة ، فإن المدینة تنتومنھا صاحب كتاب معجم البلدان
  .30بالدفء واألمطار شتاء والحرارة والجفاف صیفاً الذي یمتاز  المعتدلالذي یمیزھا ھو المناخ 

لجغرافیة االمصادر التاریخیة وأما فیما یخص ھذا الجانب فإن : النباتیة) (الثروةالنباتي  الغطاء -1-3
أن ا بم، فبھ مدینة أشیر ومع ذلكأي معلومات حول نوع الغطاء النباتي الذي كانت تشتھر لم تطلعنا على 

ن یصادقة عن طابع المناخ السائد في أي منطقة من المناطق الجغرافیة كما یؤكد لنا الجغرافی ةامرأالنبات ھو 
 ، فإنالمعتدلطابع المناخ الذي یسود مدینة أشیر ھو المناخ  وبحكم أنفي ھذا المجال،  االختصاصوأھل 

نباتات المناطق المعتدلة التي تتناسب مع طبیعة ھذه نوع الغطاء النباتي الذي تشتھر بھ مدینة أشیر ھو 
  .31البیئة

بالرغم مما توضحھ النصوص الجغرافیة عن غنى مدینة أشیر : المیاه) (مصادرالمائیة  الثروة -1-4
 ھاانیصف انذلال ، وصاحب كتاب االستبصارالجغرافي البكرينص الرحالة و ومن ذلك، مصادر المیاهـب

مر إحداھما تعرف بعین ال یدرك ق، ال یبلغ لھما غور، وانیقصد أشیر) عینداخل مدینتھا ("و :بقولھما
لتي الحفریات االبكري، وادر المتأخرة عن زمان إال أن ما تؤكده المص، 32األخرى بعین تالنترغ"سلیمان، و

أن سكانھا كانوا یضطرون إلى تخزین ن المدینة كانت قلیلة المیاه، و، تظھر أأجریت في موقع المدینة مؤخرا
طار ندرة األمیام الجفاف والقحط وعند الحاجة إلیھا أ الستھالكھامیاه األمطار المتساقطة على سقوف دیارھم  

 .33في فصل الصیف
  :االقتصادیةالمقومات  -2

رت في العصر الوسیط، اشتھإلى جانب الخصائص أو المظاھر الطبیعیة التي تمیزت بھا مدینة أشیر 
  التجاري.النشاط الزراعي والحرفي و شملت اقتصادیة المدینة بممیزات

 اكتفنما إحض بنوع من التوسع والتفصیل، ولم ی االقتصادي، أن ھذا الجانب لالنتباهغیر أن الملفت 
ت سطحیة صعبالرحالة بإشارة عابرة وعامة وكذا الجغرافیین والمؤرخین الدارسین لمدینة أشیر، و ھفی

  ات.ھذا الجانب المھم من الدراس ودقتھا فيالمعلومات بكل تفاصیلھا حثین مھمة الوقوف على المعطیات وللبا
لة علومات حول مدن الدوالجغرافیین الرحالة من من ما یذكره المؤرخین ومن بی :الزراعي النشاط -2-1

أودیة حافظة ألخیرة كانت تشمل أراضي طیبة، وجبال لألمطار و، أن ھذه اومنھا مدینة أشیر الحمادیة،
 .34لھا

 ، وذلك من خالل العمل علىتعت بھا في تطویر نشاطھا الفالحيقد ساعدتھا ھذه اإلمكانیات التي تمو
 اختالفا بالمزارع على القرى المجاورة لھوالبوادي و ة والجرداء، وتزیین المدینةإحیاء األراضي القاحل

بساتین الجامعة ألنواع األشجار غرس الافة أرجاء األودیة والجداول، واء على كجنصب األرأنواعھا و
 .35األزھارو

نھا سوق مملیانة ورى واألسواق الواقعة بین أشیر وفي ھذا الصدد تخبرنا كتب الجغرافیة عن أھم القو
كانت األراضي سوق وحصن روماني، وئال بأنھ "حوقل في حدیثھ قا ابنكران الذي أشار إلیھ الرحالة 

  .36"ھو على مرحلة من ملیانةفي الزراعة ألنھا تقع على نھر و المحیطة بھ مستغلة
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ه لم لمیاامطردة ومزارع وأجنة واسعة، و "بھا عیون :أما فیما یخص الثروة المائیة فقد وصفھا بقولھ
   .37، بل لري األراضي المجاورة لھا"تكن تستعمل لشرب سكانھا

غیر كاف ومقتضب وناقصا جدا،  ، نجدهي لمدینة أشیرللنشاط الزراع استعراضنامن خالل إال أن و
الجغرافیة عن ھذا النشاط خاصة فیما یتعلق بأھم المنتوجات ك بسبب سكوت المصادر التاریخیة وذلو

 واجدھا وكمیاتھاأھم مراكز أو أماكن تمدینة أشیر في العصر الوسیط، و نت تشتھر بھاالزراعیة التي كا
، فإنما یدل على أن ھذه المصادر سواء كانت تاریخیة أو جغرافیة ھذا وإن دل على شيء، ویةئوونسبھا الم

  بدراسة الجانب السیاسي على حساب غیره من الجوانب األخرى. اھتمامالت وقد أ
ة مدینأن  ،ریخیة والجغرافیة في ھذا الجانبحسب ما تظھره النصوص التا الحرفي: النشاط -2-2

 المواد الخام التي كان إنتاجھا وفیر استغاللمساھمة كبیرة في  االذین ساھمو حرفیھابكثرة  اشتھرت أشیر
   .38في الریف

ال:" تعددت المیلي قائحول ھذا النشاط الحرفي الذي شھدتھ مدینة أشیر یذكر مبارك بن محمد و
المعادن من  استخرجتووحیاكة وقطن وحریر،  ونجارة وخراطة خشابھترقت الحرف من ائع، وصنال

  .39مختلف الجھات"
اكة والحیحدادة النة أو حرفة النجارة أو الخراطة و، كمھف والمھنفي الحروبذلك عرفت المدینة تنوعاً 

یعود ، ویةبالثروة الخش نتیجة لوفرة وصناعة األثاثالحریر أو ما یعرف بصناعة المالبس القطن و وصناعة
  ، سواء كانت سطحیة أو باطنیة.إلى غنى المدینة بالمواد األولیةالمھن سبب ھذا التنوع في الحرف و

ر ، شكلت خالل العصتشیر النصوص التاریخیة والجغرافیة على أن مدینة أشیر :التجاري النشاط -3-2
نوا من كاعات الھائلة من المستھلكین سواء نقطة ھامة لتجمجات من جھة، وللمنتوالوسیط مركز إنتاج كبیر 

  .40الطبقة المتوسطة الكثیرة العدد أو من طبقة األثریاء
في كتابھ المسالك من خالل وصفھ  م)1094ھـ/487(ت بكري، فقد أفادنا الرحالة الوفي ھذا الصدد

معلومات ھامة حول ھذا اإلقلیم، لبالد المغرب األوسط في القرن الخامس الھجري / الحادي عشر میالدي ب
  .41ھذا األخیر كان على إطالع واسع بأحوال مدن المغرب األوسط من جمیع النواحيأن كون لذلك و

بھا المؤرخ حول مدینة أشیر ما ذكره قائال:" أن المتوجھ من أشیر  خبرنامن بین المعلومات التي أو
ذات  ریتین كانتتین القاالمالحظ أن ھملیانة فإنھ یمر بقریتین ھامتین، ھما سوق ھوارة، وسوق كرم، وإلى 

یھتم بتقدیم تفاصیل مھمة عن  لمالبكري غیر أن المؤسف أن المؤلف ، ريإال ما ذكرھا البكأھمیة تجاریة، و
  .42أھم منتوجاتھا

التي كانت تربط بین مدینة المسالك التجاریة ك بن محمد المیلي عن أھم الطرق وكما یخبرنا مبار
ى سوق حمزة غربا على طریق شعبة كانت الطرق تخرج منھا إلو" باقي المناطق المجاورة قائال:أشیر و

مسیلة إلى اللى ملیانة على شلف شماال غربیا وإوإلى تیھرت غربا ووإلى متیجة شماال على طریق المدیة، 
أنھ في العھد " قائال:ة الذي ذكر في ذات الشأن بھذا المؤرخ رشید بوروی یؤكد قولو ،43جنوبا شرقیا"

غیرھا من مدن المغرب قسنطینة وأشیر ولعة بني حماد وقدي كانت عدة طرق تخرج من بجایة والحما
  .44"األوسط

ھا أن توفرت علیالمسالك البریة التي من خالل ھذه الشبكة من الطرق و مدینة أشیر استطاعتبذلك و
كما 45التجار خاصة في مجال التجارة الداخلیة بسبب تفقت أسواقھا بمختلف البضائعتستوقف الرحالة و

ل یا ھاما من خال، ذلك لكونھا شكلت مركزا تجارن المسالك بأقطار العالم الخارجيربطھا ھذا العدد الكبیر م
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الجغرافیة إال أن وكعادتھا المصادر التاریخیة و، 46ما توفرت علیھ من أسواقا نافقة غاصت بأنواع المنتوجات
، كما نجدھا قد ع ھل ھي مواد خام أو مواد مصنعة البضائن أنواع المنتوجات ھذه ونجدھا قد سكتت ع

  . ویةئالمنسبھا وعن قیمھا والتجاریة من صادرات و واردات، سكتت عن أھم المبادالت 
 :الثقافي والعمراني الجانب -4
 في صناعة الثقافة اإلسالمیة، یتوان علماء مدینة أشیر عن غیرھم عبر عصورھم مل :الثقافي الجانب -4-1

الذي دبي األالمادي والروحي وواإلسالمي  تراثھا، فقد كانت مدینة أشیر حاضرة فكریة تتمیز بوالتحلي بھا
ب في تنشیط الجان علمائھا األجالء إسھاماتعت بھ على العالم اإلسالمي خالل العصر الوسیط من خالل اأش

   .47العلميالثقافي و
نة أشیر، لمدی الماء الذین نسبو، أن من بین العریخیة والجغرافیة في ھذا اإلطارتخبرنا المصادر التاو

دینة أشیر نذكر مبوتنشیط الحركة العلمیة ونھضتھا  یر في نشر العلوم وتنویر العقول،كان لھم الفصل الكبو
الذي لم تذكر المصادر  م)1166ھـ/561(ت الجلیل أبو محمد عبد هللا بن محمد األشیريالعالم الفاضل و

خ مولده، ومراحل تكوینھ العلمي، وشیوخھ، وال العلوم التي تلقاھا، ما عدا بترجمة سیرتھ تاری اھتمتالتي 
و محمد بلشیخ الفاضل أمن أشیر ھذه او" الحموي في شأنھ حیث قال عنھ:یاقوت  ذكرهی تلك المعلومات التي

 الوزیر هاستدعا، لب خاصة وبالشام عامةبحمحمد األشیري إمام أھل الحدیث والفقھ واألدب   بنعبد هللا
الدین  ورالعادل نك طلب من الملبن محمد بن ھبیرة وزیر المقتفي والمستنجد وعون الدین أبو المظفر یحیى 

م سار ، ثاح في شرح معاني الصحاح بحضورهھبیرة اإلیض ابنقرأ كتاب فسیره إلیھ، و، محمود بن زنكي
  .48م)"1166ھـ/561(من بغداد إلى مكة ثم عاد إلى الشام فمات في بقاع بعلبك سنة 

، یتضح لنا جلیا أن الشیخ العالم أبو محمد عبد هللا بن محمد األشیري كان أحد العلماء من خالل النص
 ادتھإجلى جانب إ وعلم الفقھعلم الحدیث  وفي مقدمتھااألشیریین الذین نبغوا في حقل العلوم النقلیة أو الدینیة 

  .د الشام بشكل عامبالل فیھم ببالد المشرق خاصة بحلب و، حتى ضرب بھ المثوتفوقھ في فن األدب
ذي ، األمر المكانتھ ومنزلتھ بین علماء عصره قد ساعده نبوغھ ھذا في ھذا النوع من العلوم في علوو

ة بیرھ ابنھو یقرأ كتاب ، الجلوس إلیھ لسماعھ وستدعائھالالدین محمود بن زنكي  دفع بالملك العادل نور
 ومن ،مناطق مختلفة من العالم اإلسالميفي  ، كما أنھ مارس الرحلةاإلیضاح في شرح المعاني الصحاح

 اعواتسبھ العلمي ھو ما ساھم في علو كعلشام كما سبق وأن أشرنا لذلك، وبالد اذلك مدینة بغداد، ومكة و
ه، وكان 561بعلبك سنة علیھا إلى أن توفي في  مواظبابقي رصیده المعرفي، وھي السمة التي عرف بھا و

  العالم اإلسالمي بصفة عامة.ارة للمغرب األوسط بصفة خاصة وخس، قد شكل أكبر بفقدانھ ھذا
بھم مدینة أشیر في العصر الوسیط نجد محمد بن القاسم  اشتھرتالصالح الذین كذلك من رجال العلم و

  .49م)1245-1162ھـ/643-557(ت بن منداس أبو عبد هللا المغزلي البجائي الجزائري األشیري
ه األخیرة ، ھذالتي تعود أصولھا إلى مدینة أشیریرجع تعریفھ باألشیري بالدرجة األولى إلى أسرتھ و

  .50البعیدة من مدینتھمسكانھا في األقالیم القریبة و شرانتالتي 

غیر  ،51م)1162ھـ/557(ولد سنة  یذكر أنھمن بین المصادر التي ترجمت لھ المؤرخ الذھبي الذي 
ة قد تلقى تعلیمھ على عد ،، أما فیما یخص تكوینھولد، ھل بمدینة أشیر أو بمنداسن أیأنھ لم یوضح لنا 

 ھالمذتت، أما عن أھم فیھ فدرسھ تھراش الذي منھ في علم العربیة استفادالذي  منھم الشیخ الجزوليشیوخ، و
التكملة  صاحب كتاب البار  ابن لنـا ةـالتاریخی ادرـر المصـذكت .منھ واـاداستفوبھ  اتصلوامن األندلس الذین 

لھ ھو سكوت  دائما مما یؤسفو ،52)م1245/ ـھ643(، فكانت في محرم سنة الذي أجازه، أما بالنسبة لوفاتھ
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ر م بمدینة أشیر خالل العصاألدباء الذین ذاع صیتھو الجغرافیة عن العدید من العلماءالمصادر التاریخیة و
دور فعال في تنشیط الحركة العلمیة من أمثال الشیخ العالم ، ورالذین كان لھم باع كبی أولئك، خاصة الوسیط

الشیخ العالم محمد بن القاسم بن منداس أبو عبد هللا المغربي البجائي بو محمد عبد هللا محمد األشیري وأ
ادر صھذه الم اھتمام لعل ھذا السكوت یعود بالدرجة األولى إلى، وذكرناھم سابقاائري األشیري الذین الجز

  .منھا الجانب الثقافي على حساب باقي الجوانب األخرى و العسكريوالنصوص بالجانب السیاسي و
ي نتج ي الذشھدت مدینة أشیر توسعا عمرانیا ملحوظا نتیجة التضخم الثقاف :العمراني الجانب -4-2

  .53القادمین إلیھاطلبة العلم ید عدد المھاجرین من التجار وتزاالمدینة، و اختطاطعن 
-971( زیري بلقین بنیعود سر في التوسع العمراني ھذا إلى المجھودات المضاعفة التي قام بھا و

اجد ا المس، حیث أكثر منھمدینة أشیر باإلنجازات العمرانیةتعمیر لنمو ولتوفیر مختلف شروط ا م)994
 إلیھا، رتحالاالالتجار إلى طالب العلم و عما دفوالفنادق واألسواق والمنازل والحمامات والدكاكین، وھو 

لما أخذ زیري بدعوة بني "و مبارك بن محمد المیلي قائال: في ھذا الصدد یذكر المؤرخبھا، و االستقرار
ا وفضة، قودھم ذھبطبع بھا نقصور والمنازل والحمامات بأشیر، وال اتخاذعبید أذن لھ المنصور بن القائم في 

   .54"بعدهعین بھا أبناؤه من و
على أن مدینة أشیر كانت تتكون من ثالثة أحیاء  والمصادر الجغرافیةتشیر النصوص التاریخیة و

قد كانت ھندسة بناءھا عموما خاصة من ناحیة لسلطان وأشیر (القصر) وبنیة، وسكنیة ھي منزة بنت ا
لمعماریة االتنظیم ال تختلف عن ھندسة البناء في بالد المغرب اإلسالمي المستوحاة من الھندسة و التصمیم
   .55غیرھا من الموافقفي القصور واألسوار و اإلسالمیة والمتمثلة العربیة

ھا تجعلرة المدرجة بطریقة ھو مثبت على صخ: ھي حصن، لھ شكل قمة الصخرة، وبنت السلطان منزه -1
من باب  وتدخل السور، )Tعامات على شكل سلم أو على شكل حرف ال تیني (دم في بنائھا د، أستخمتینة

لدائري یوجد البرج النصف ا 56یحمیھ برج وھذا الباببواسطة سلم  ونصل إلیھمفتوح في الجدار الغربي 
، أو كنقطة لمراقبة المناطق شمل على غرفة تستعمل كمأوى للجندھو یبالطرف الشمالي للحصن، و

أما الجھة الغربیة فیوجد بھا برج آخر وظیفتھ الرئیسیة ھي التحكم في المسلك الوحید المؤدي  ،57الشمالیة
  .58إلى الحصن الرئیسي

 أمتار، 6متر وعرضھ  15ساوي طولھ یحتوي الحصن على عمارتین یفصل بینھما صحن داخلي ی  
 اثنان، إضافة إلى أربع حجرات احتشادز رك، أما الفناء فكان یستعمل كمالمساحة یشمل غرفتین متساویتینو

خزان مربع الشكل كانت البئر المتصلة بھ أسطوانیة الشكل سعتھا ثنین جنوبھ واتقع شمال الحصن الداخلي و
  .59لترا 7363

شید بالحجر، محاط بصور مستطیل ومحصن بدعائم مربعة الزوایا قصر م ھو أشیر: قصر -2
ألواح ال مختلفة مزینة ببصحونھ الخمس أشكندخلھ من باب یؤدي إلى صحن كبیر، و ،ومستطیلة باألضالع

بخیوطھ المزینة أقواس مثل األشكال والنقوش الموجودة بجامع سیدي عقبة بالقیروان أو جامع منقوشة و
  . 60الزیتونة بتونس

اورة لمدن المجالرومان قبل الفتوحات اإلسالمیة ومن بین القرى وستخدم القصر كحصن من قبل اأُ 
دینة مماوزغة التي تقع بین سوق كران ومدینة أشیر وتتمیز بالمیاه العذبة و للحصن لھ نذكر قریة رطل

حسب و ،61ومنازل للقبائل البربریة بھا قرى أنھا تحیط م)888ھـ/277(ت ھازم الذي قال في شأنھا الیعقوبي
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لعل و ،ال وبني دمر األباضینسكانھا من بني برز كان أغلبنھ أعنھا  م)1094ھـ/487(ت ما ذكره البكري
  . وتدمیرھاھذا ھو السبب الذي دفع زیري بن مناد إلى الھجوم علیھا 

ساعدھا على التحكم  استراتیجيتتمتع بموقع  ،62كلم2.5بمسافة د عنھا تبعأشیر و تقع قبالة :البنیة مدینة -3
 ، من بین أثار التيھي الغرب والشمال والشرق ھاتاتجامراقبتھا نظرا إلطاللھا على ثالثة في المنطقة و

كذلك المسجد الذي أكد على وجوده جورج ا الذي یساوي حوالي مترین، وبئر ووجدت بھا نذكر سورھ
الكتابة المنقوشة على الحجر الذي العمود الرخامي و ىباإلضافة إلو ،م1912سي الذي زار المدینة سنة مار

  اكتشفھا.
قى الحضارات التي تمیزت بالنقش على إنشاء حضارة من أر يالعمران قد ساعد ھذا التوسعو
تابات لمطلي فیھا كتذكر النصوص التاریخیة في ھذا الشأن أنھ قد عثر على أدوات من الخزف او ،والتزیین

  .63زجاجیة راقیةعربیة بارزة وبعض األدوات من الزجاج وكلھا تدل على صناعة خزفیة و
بسبب تعرضھا  أخذت عمارة أشیر تتراجع )م1007/ـھ398 (قلعة سنةبتأسیس حماد الغیر أنھ و
 استباحولحمادي الثالث ، فقد خربھا یوسف بن حماد أیام ثورتھ على أخیھ محسن األمیر اللعدید من التغیرات

، ثم تعرضت لغارات )1063ـ/ھ455 (، ثم تراجع الناس إلیھا بعد سنةم)1054ـ،/ھ446 ( أموالھا  سنة
خزرون الزناتي ، ثم أعیدت إلى بني حماد حتى  ابن  م)1057ـ/ھ468(علیھا سنة  استولىثم ، نالھاللیی
ف الذي ععلیھا المرابطون بقیادة تاشفین بن تامر والي تلمسان ثم أعاد بناءھا الحمادیون بعد الض استولى

  .64الزیریین إلى أن سقطت الدولةشھدتھ دولتي المرابطین و

لیوم تسمى اال باقیة الیوم عند كاف األخضر وأن أطالل أشیر ال تز یشیر عبد الحلیم عویس إلىو
رھا ثالث من آثالحالیة مقابلة ألشیر القدیمة، وأطاللھا افدانا و 5تبلغ مساحتھا ، وبنت السلطان بنیة أو منزة

 جھة الغرب من المنحدر الشمالي لكاف األخضر نجد أطالل كلم 5.6على بعد أبواب الزالت لھا بقایا، و
ة داخلھ مساحلسلطان قائمة على أعلى قمة صخریة، ویوجد بقایا بنائیة وصھریج وبرج كبیر وبنت ا نزةم

  .65أما البقعة التي كانت تقوم علیھا المدینة فھي حقول مزروعة الیوم
  خاتمة:

، ھو أن مدن المغرب األوسط بصفة عامة ومدینة أشیر في األخیر استنتاجھفإن ما یمكن  ،وعلیھ   
ھا رسائإبناء معالم الحضارة اإلسالمیة واإلنسانیة و أن تشارك بمجھود كبیر في استطاعتبصفة خاصة قد 

  الحضاریة خالل العصر الوسیط. اإلبداعیة والمنجزاتیر من األعمال ثالك إثرائھا من خالل تقدیمھاو
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  المالحق:

  66موقع مدینة أشیرخریطة تمثل 
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  المصادر والمراجع: فھرس
  ..ت)اآلفاق ... (د.ط) (ب اختراقنزھة المشتاق في  الشریف،اإلدریسي أبو عبد هللا  )1
جامعة محمد  ،تخصص القرون الوسطى ماستر،م) مذكرة 935ه/ 324(مدینة أشیر، النشأة والتطور  زیان،إیمان  )2

  .2017 المسیلة، بوضیاف،
 .2011الجزائر  ،والنشر والتوزیعدار الھدى للطباعة  الجزائریة،الحواضر واألمصار اإلسالمیة  مختار،حساني  )3
  .1996بیروت،  الحیاة،صورة األرض، دار مكتبة  القاسم،بن حوقل أبو ا )4
مقال ضمن كتاب تاریخ الجزائر في العصر  والجغرافیین العرب.خلف محمد نجیب، المغرب األوسط في كتابة الرحالة  )5

 – 1954نوفمبر  وثورة أولالحركة الوطنیة  والبحث فيالوسیط من خالل المصادر، منشورات المركز الوطني للدراسات 
  .2007الجزائر  خاصة،طبعة 

  .2004 ،لبنان ،بیت األفكار الدولیة ،تح حسان عبد المنان النبالء،ي خیر الدین، سیر أعالم بالذھ )6
 خیة،التاریللدراسات  والمركز الوطنيدیوان المطبوعات الجامعیة  وحضارتھا،رشید بورویبة، الدولة الحمادیة تاریخھا  )7

  .1977 ،الجزائر
  .وثقافة الجزائرط) سلسلة فن .قلعة بن حماد (دأثیر  سیدراتة،رشید بورویبة، مدن مندثرة تاھرت،  )8
لى القرن إة اإلسالمیة وتطورھا في المغرب األوسط بین النصف الثاني للقرن الھجري األول نالطاھر طویل، المدی )9

  .2011 ،الجزائر ،، المتصدر للترقیة الثقافیة والعلمیة واإلسالمیة1ط –الھجري الخامس 
  .1991دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاھرة،  ،حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائريعبد الحلیم عویس، دولة بني  )10
  .1957 اللبناني، بیروتالعبر، دار الكتاب  بن خلدون،عبد الرحمن  )11
محمد علي بیضور. دار الكتب العلمیة  والممالك، منشوراتجمال طلبة كتاب المسالك  ه)487 تالبكري (أبي عبد هللا  )12
 .2003، 1ج –، بیروت 1ط

  مبارك بورطان، مدینة أشیر النشأة والتطور، المدرسة العلیا بوزریعة، الجزائر. )13
تاب، دار للك المؤسسة الوطنیة ،وتصحیح محمد المیلي والحدیث، تقدیممبارك محمد المیلي تاریخ الجزائر في القدیم  )14

  .1989ت الغرب اإلسالمي، بیرو
 عامة،الدار الشؤون الثقافیة  الحمید،زعلول عبد  ونشر سعدفي عجائب األمصار، تعلیق  االستبصارمجھول كتاب  )15

  .العراق
 .1997 بیروت، صادر،دار  األول،المجلد  البلدان،معجم  الحموي،یاقوت  )16

17) C.F.R Massiera,Milan du X .au XV Bulletin de la société d'histoire  et de géographie de 
Serif 1941, T11. 
18) Capitaine Rodet ,les ruines d'Achir,in revue Africaine,1908,p86, Marcais(G),Manuel d'art 
musulman,tl,Paris,1926. 
19) Golvin(L), le maghrib central a' L'époque des zirides, Paris, 1957. 
20) Marcais(G), Achir (Recherches d'archéologie Musulmane), in revue africain, 1922,30-n 

  الھوامش
بكسر الشین وسكون الیاء والراء معناھا باللھجة البربریة المخالب، ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، المجلد األول، أشیر:  -1

  .202، ص 1997دار صادر، بیروت، 
، ص 2، ج2011حساني مختار، الحواضر واألمصار اإلسالمیة الجزائریة، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر  -2

295.  
رشید بورویبة، الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھا، دیوان المطبوعات الجامعیة والمركز الوطني للدراسات التاریخیة،  -3

  .9، ص 1977الجزائر، 
، ص 1991عبد الحلیم عویس، دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاھرة،  -4

86.  
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د المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تقدیم وتصحیح محمد المیلي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دار الغرب مبارك محم -5

  .260-259 215، ص ص ص 2، ج1989اإلسالمي، بیروت، 
  .202یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص  -6
 .90-89، ص1996إبن حوقل أبو القاسم، صورة األرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت،  -7
 .41م، ص1983، بیروت، 2الحسن الوزان، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حاجي، دار الغرب، ط -8
، 85م، ص1981رشید بورویبة، مدن مندثرة تاھرت، سدراتة، أشیر، قلعة بني حماد، الجزائر، وزارة الثقافة واإلعالم، ط -9

 .342زریعة، الجزائر، صمبارك بورطان، مدینة أشیر النشأة والتطور، المدرسة العلیا بو
10 -Capitaine Rode , les ruines d'Achir,in revue Africaine,1908,p86, Marcais(G),Manuel d'art 

musulman,tl,Paris,1926-p112, 
م) مذكرة ماستر، تخصص القرون الوسطى، جامعة محمد بوضیاف، 935ه/ 324إیمان زیان، مدینة أشیر، النشأة والتطور ( -11

  .7، ص 2017المسیلة، 
  .272ص  2مبارك محمد المیلي المصدر السابق، ج -12
خلف محمد نجیب، المغرب األوسط  87، رشید بورویبة، المرجع السابق، ص 254-253المصدر نفسھ، مادة أشیر، ص ص  -13

المركز  المصادر، منشورات في كتابة الرحالة والجغرافیین العرب. مقال ضمن كتاب تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خالل
  .248، ص 2007الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، طبعة خاصة، الجزائر 

ھو أبو عبید هللا بن أبي مصعب عبد العزیز بن أبي زید محمد أیوب بن عمر البكري، نسبة إلى بكر بن وائل، ولد في شلطین  -14
ه، منشورات محمد علي 487في مقدمة كتاب المسالك والممالك، ألبي عبد هللا البكري المتوفي غربي أشبیلیة، ینظر ترجمتھ 

  ، ص.ب.1، ج2003، 1بیضون. دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .241المصدر نفسھ، ص  -15
  .90ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -16
ن من بطونھم، كانوا فیما بین زناتة وزواوة وانحدرت ، ال یكاد قطر من أقطاره یخلو من بطوقد تضمصنھاجة بكسر الصاد،  -17

منھم أمة إلى الجنوب في أزمنة قدیمة، فكثروا بالصحراء جنوب المغرب تشعبت صنھاجة إلى شعبین عظیمین إحداھما بالجزائر 
من مدنھم أشیر والمدیة وملیانة ومتیجة والجزائر ینظر  أھل مدرواآلخر بالصحراء وھم الملثمون فأما صنھاجة الجزائر فھم 

  .215ص  ،2المصدر السابق ج المیلي،حول ذلك مبارك بن محمد 
  .297، ص 2حساني مختار، المرجع السابق، ج -18
ص  2حساني مختار، المرجع السابق، ج 318، ص 6، ج1957عبد الرحمن بن خلدون، العبر، دار الكتاب اللبناني، بیروت، -19

298.  
 C.F.R Massiera,Milan du X .au XV Bulletin de la société، 24خلف محمد نجیب، المرجع السابق، ص  -20

215-et de géographie de Serif 1941, T11,pp183  d'histoire  
  .272، ص 2مبارك بن محمد المیلي، المصدر السابق، ج  -21
  .87عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -22
، 2، مبارك بن محمد المیلي، ج60، البكري، المصدر السابق، ص 91حوقل، المصدر السابق، ص  ابنظر حول ذلك ین -23

  .272المصدر السابق، ص
  .60البكري أبو عبید هللا، المسالك والممالك، المصدر السابق، ص -24
  .88خلف محمد نجیب، المرجع السابق، ص  -25
  .91ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -26
  .61اإلدریسي أبو عبد هللا الشریف، نزھة المشتاق في إختراق اآلفاق ... (د.ط) (ب. ت) ص  -27
مجھول كتاب االستبصار في عجائب األمصار، تعلیق ونشر سعد زعلول عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق،  -28

  .170ص 
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دور مؤتمر المغرب العربي في تفعیل النضال السیاسي المغاربي المشترك 
1947-1949  

The Role Of The Arab Maghreb In Activating The Common Maghreb 
Political Struggle 1947-1949  

  
  صالح حیمر  /د  )1(عزیزة طروديالدكتوراه  ةطالب

   العربي التبسي التبسة جامعة - كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
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Himeur43@yahoo.fr   Azizatroudi77@gmail.com 
  

  20/04/2022 :القبول تاریخ   07/01/2021 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
یعتبر مؤتمر المغرب العربي نقطة تحول في نشاط الحركات السیاسیة المغاربیة، لما لھ من أھمیة بارزة في 

ھیكلة وتفعیل مكتب المغرب العربي ولجنة تحریر المغرب العربي، ومن  إعادةتبني الخیار السیاسي المشترك و
الدور م، و1947ن مؤتمر المغرب العربي سنة خالل ھذا المقال سنحاول التطرق إلى أھم القرارات التي انبثقت ع

 .الذي لعبھ في النضال المشترك
  .النضال السیاسي المشترك ؛المغرب العربي ؛مؤتمر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
      The Arab Maghreb Conference is considered a turning point in the activity of the Maghreb 
political movement because of its outstanding importance in adopting the joint political option, 
restructuring and activating the Arab Maghreb Office at the Maghreb Liberation Committee, 
and through this article we will try to address the most important decisions the emerge from the 
Morocco conference Arab in 1947 And the role he played in the joint struggle 
Key words: conference; Arab Maghreb; Common political struggle. 

  مقّدمة: 
شھد الوطن العربي بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، حركیة سیاسیة میزھا انتشار األفكار التحرریة، 
وتبلور الوعي السیاسي التحرري، فلم یأت ذلك من فراغ، وإنما أفرزتھ جملة من العوامل العربیة والظروف 

اسیة في الداخل من عدم جدوى مسایرة االستعمار ید تأكدت النخبة السالمختلفة في الداخل والخارج. فق
ماي بالجزائر والقمع الذي شھدتھ قریتي زمردیین وبني  8الفرنسي بالطرق القدیمة، خاصة بعد أحداث 

. ومع تأسیس جامعة 1945، والحوادث التي شھدتھا مدینة مكناس سنة 1946ماي 30حسان بتونس في 
معاناة لكیدھا على مساندتھا لدول المغرب العربي بكل الوسائل الالزمة للعمل تخفیضا الدول العربیة وتأ

األحزاب السیاسیة المغاربیة یتفقون على تنظیم مؤتمر عام من اجل بحث  واكل ھذا جعل ممثل شعوبھا.
إعادة تفعیل النضال السیاسي المغاربي المشترك ضد االستعمار الفرنسي، وبحث و وسائل لتنسیق فیما بینھا

                                                        
  .المؤلفالمرسل  -1
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 :ومن خالل ھذه الدراسة سنحاول اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة .استقالل شمال إفریقیاو مسالة تحریر
  ما الدور الذي قام بھ المؤتمر في تفعیل النضال المغاربي المشترك؟

  :1947فیفري  22ى ال15مؤتمر المغرب العربي  -1
رجال القومیة و ، وإلى جھود الوطنیین المغاربة1946تعود فكرة مؤتمر المغرب العربي إلى سنة 

نان قائال لبو العربیة في سوریا من شیخ یوسف الروسي، ھذا األخیر الذي حدثا في زیارة ابن عبود سوریا
النظر إلیھا من منطلق قوي یؤمن بوحدة و "إنا قد مكنتني من فرصة الحدیث معھ حول القضیة المغاربیة

المصیر، ووحدة النضال، وتم االتفاق فیما بیننا على الدعوة لعقد مؤتمر یضم ممثلي الحركات التحرریة 
ألقطار المغرب العربي الموجودین بالخارج لدراسة قضایا المغرب العربي، واتخاذ القرارات الضروریة  

رغم أن الكثیر من  ،یمھد لعقد ھذا المؤتمر بمجرد دعوتھ إلى القاھرةتعھد بن عبود من جانبھ أن و بشأنھا
الكتابات للمشارقة یرجعون فكرة مؤتمر المغرب العربي تعود إلى السید عبد الرحمان عزام األمین العام 

 فالعربیة ،إال أن مذكرات الزعماء المغاربة  أثبتت العكس، وقد قام الزعماء المغاربة بتكثیالدول لجامعة 
اتصاالت واللقاءات لیتم االتفاق على تنظیم مؤتمر جامع یظم الحركات االستقاللیة رائدة العمل الوطني في 

، وقد عقد مؤتمر المغرب العربي في القاھرة 1التخطیط لمرحلة المواجھة القادمةو المغرب العربي ، للنظر
ي التونسي فن تونس الحزب الدستوري ، تظم األحزاب المغاربیة الثالثة  م2م1947فیفري  22و 15ما بین 

  . 3القاھرة ودمشق ، وممثل رابطة الدفاع عن مراكش المغربي ، وممثل حزب الشعب الجزائري في القاھرة
م، بالمركز العام لجمعیات الشباب 1947فیفري  15افتتح المؤتمر جلساتھ بحفلة عامة أقیمت یوم السبت 

بد الرحمان عزام باشا األمین العام لجامعة الدول العربیة، الذي المسلمین، تحت الرعایة السامیة لسید: ع
مل مؤكدا على ع واإلسبانيكلمة حول أوضاع المغرب العربي المتدھورة في ظل االستعمار الفرنسي،  ألقى

ن الجامعة ھي رمز الحریة وكرامة العرب في المشرق والمغرب أالجامعة الدؤوب لمساعدة ھذه الدول، وب
  .4سواءعلى حد 

  : یلي العرب ماو القرارات التي عالجھا المؤتمر من القادة المغاربة أھم
  االستعمار الفرنسي  
 .تنسیق الحركات الوطنیة في بالد المغرب  
 الجامعة و مكتب المغرب العربي  
 ة األمم المتحدةعرض قضیة المغرب العربي على الھیئ.  
  في مصر  للعمل الموحدتوحید جھود المكاتب المغاربیة وإعادة تفعیلھا  
 5خطورة األوضاع في المغرب العربي الذي یعمل االستعمار على إلحاقھ باالتحاد الفرنسي.  

وأكدوا على العمل المغاربي المشترك ضد الوجود االستعماري الفرنسي، حیث اقروا ببطالن 
الجزائر ،ن وذلك عدم االعتراف بأي  حق لفرنسا في و المغرب األقصى و معاھدتي الحمایة على تونس

طار اعتبروا أیام احتالل األقو إجالء القوات األجنبیة عنھا،و بإعالن االستقالل التام لبلدان المغرب العربي
مارس) كما ركزوا  30ماي،  12جویلیة،  5المغاربیة الثالثة أیام حدادا في جمیع بلدان المغرب العربي (

كام العمل على إحو ذوبانھا في جبھة واحدةو ربیة الثالثة،على ضرورة االتفاق بین األحزاب الوطنیة المغا
ھذا و الجالء،و الوصل إلى غایة واحدة في االستقاللو الروابط بین حركات الوطنیة في المغرب العربي

تنسیق العمل للكفاح المغاربي المشترك إلى جانب و بتكوین لجنة دائمة من الرجال مھمتھا توحید الخطط
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خر، وعلى مستوى أ توجیھھا توجھا  قومیا،و الثقافیة، االقتصادیةو عمالیة، االجتماعیةتوحید المنظمات ال
المغرب، وعدم شرعیة و العربیة بإعالن بطالن الحمایة على تونس الدول قرر المؤتمرون مطالبة جامعة

كذا المطالبة  ،العربیةالدول تأكد لھم ضرورة تعیین ممثلین للمغرب العربي بجامعة و االحتالل على الجزائر،
على حل مشكلة الطالب المغاربة بالمشرق العربي بھدف استكمال دراستھم وطلبوا من الجامعة عرض 

التمثیل  فیما یخصو الھیئات الدولیة للمطالبة باالستقالل،و قضیة المغرب العربي على ھیئة األمم المتحدة
  في جامعة الدول العربیة تقرر مایلي: 

 مكتب حزب و العربیةالدول الوفد المراكشي في لجان جامعة و ن مراكشتكوین رابطة الدفاع ع
 .6یطلق علیھا اسم مكتب المغرب العربيو مكتب الحزب الدستوري الحر الجدید تتوحدو الشعب
 ، ھو توحید جھود مكاتبھاو كما حدد المؤتمر الھدف األساسي الذي تسعى إلیھ األحزاب المغاربیة 

 ودتجسید أفكارھم إلى واقع فعلي، یحقق الھدف المنشو إلى النضال السیاسي المشتركإعادة تفعیلھا ، للدعوة و
ھو استقالل بلدان المغرب العربي، وھذا ما أوضحھ عبد الكریم الخطابي في بیانھ الذي أعلنھ بعد عقد و

لمغرب العربي اتتطلع فیھ أقطار و المؤتمر قائال " في ھدا الوقت الذي تعمل فیھ الشعوب على تامین مستقبلھا
 اتحدویحریتھا المضاعة، یتحتم على جمیع زعماء المغرب العربي أن و إلى استرجاع استقاللھا المغتصب

تتساند اذا، وان ھذا ھو الطریق الوحید الذي سیوصلنا إلى تحقیق و على كافة األحزاب االستقاللیة أن تتألفو
  .7"منیاتناإدراك أو غایتنا

توصیات فحسب، فقد صادق على میثاق القاھرة الذي أكد على و ربي بقراراتلم یخرج مؤتمر المغرب الع
حركاتھ و ، التي تھدف إلى وضع الخطوط العریضة لكفاح بلدان المغرب العربي الثالثالمبادئ األساسیة

  االستقاللیة وھي كاألتي : 
  العربیة مع األقطار العربیة الدول تعاونھ في دائرة جامعة و من بالد العروبة یتجزأالمغرب جزء ال

  على قدم المساواة امر طبیعي والزم.
  .االستقالل المأمول للمغرب العربي ھو استقالل التام لكافة أقطاره  
 .ال غایة یسعى لھا قبل االستقالل  
  لألحزاب األعضاء في لجنة تحریر المغرب العربي التدخل في مفاوضات مع ممثلي الحكومة

  على شرط أن تطلع اللجنة على سیر مراحل ھذه االتصاالت. واإلسبانیةالفرنسیة 
  حصول قطر من األقطار الثالثة عل استقاللھ التام ال یسقط عن اللجنة واجبھ في مواصلة الكفاح

، م1947فیفري  24ختامیة مساء یوم  وبعد انتھاء أشغال المؤتمر أقیمت حفلة، 8لتحریر الشعوب
، حیث یحدث الرشید المغربو مختلف جھات في مشرق كما تلقى المؤتمر برقیات تشجیع من

 وقد نال ھذا المؤتمر تأیید الھیئات اإلسالمیة"المشاركة فیھ قائال: و إدریس ول صدى ھذا المؤتمر
   .9"ابرق إلیھ الزعماء المغاربة بتأییدھمو ساندتھ الصحافةو العربیة في المشرقو

 :جاء فیھ "لبیك صوت القاھرة"وفي ھذا الخصوص نشرت جریدة الریف المغربیة مقاال بعنوان 
كان من بین القرارات التي اتخذھا مؤتمر المغرب العربي توجیھ دعوة عامة إلى كل الحركات الوطنیة في "

  .10"تجنید قواتھا للمطالبة باالستقاللو شمال إفریقیا للعمل على توحید جھودھا
ویتفق معظم الذین أرخو المؤتمر المغرب العربي الرشید إدریس في مذكراتھ، عبد الكریم غالب، 
الحبیب بورقیبة، عالل القاسي، إن أھم قرار خرج بھ المؤتمر ھو االتفاق على توحید مكاتب األحزاب 
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أن  لقادة المغاربةالذي حاول من خاللھ ا بنطاق أطلق علیھ "مكتب المغرب العربي"،و السیاسیة في القاھرة
م أساسي ھاالتحاد فیما بینو موحدة لخدمة وحدة المغرب العربي باعتبارھا قضیة واحدة، استراتیجیةیضعوا 

. وقد كان مؤتمر المغرب العربي بالقاھرة انطالقة جدیدة 11، وھذا ما اقلق فرنساللكفاح السیاسي المشترك
قام بإعادة ھیئة جدیدة إال وھي مكتب المغرب العربي  لنضال الحركات االستقاللیة في شمال إفریقیا، حیث

من توحید جھود الحركات المغاربیة لمواصلة الكفاح من اجل االستقالل، بعد أن فشلت المحاوالت السابقة 
 .العمل السیاسي المغاربي المشترك في توحید

  : 1947قرارات مؤتمر المغرب العربي -2
م تأسیس مكتب المغرب العربي 1947المنعقد في القاھرة في فیفري لقد اقر مؤتمر المغرب العربي 

العودة إلى النضال السیاسي في إطار مغربي موحد بین حركاتھ االستقاللیة الثالث المتمثلة و من اجل مباشرة
الحزب الدستوري الجدید التونسي، ورابطة مراكش عن المغرب األقصى، و في حزب الشعب الجزائري

  .12السیاسي المغربي المشترك لتوحید الكفاح
  :1947. مكتب المغرب العربي 1.2 

تعود جذور تأسیس مكتب المغرب العربي : 1947فیفري 22مكتب المغرب العربي  تأسیس -1.1.2
من المناضلین  مجموعة إلىیعود الفضل في تأسیسھ و كان لھ  فرع في باریسو بالضبط في برلین أوروبافي 

ذلك بتشجیع من الحاج أمین الحسین، مفتي كان و ،م1943-م1942نھایة سنة منذ  الوطنیین التونسیون
ذي كان ، الاإلسالميوفر للمكتب الناشئ فضاء بالمعھد و ، الذي احتضن ھذا المسعى منذ بدایتھفلسطین

ي ووحدتھ في نطاق الوحدة ، وقد كانت أھدافھ العمل على استقالل المغرب العرب13یدیره لمدینة برلین
ي ، بدأت بثھا نحو شمال إفریقیا فنشاء محطة إذاعیة مغاربیة مستقلةإو ذلك بالسعي إلى إصدارو ،العربیة

صال إیو وقد شملت اسم إفریقیا من اجل فضح السیاسة االستعماریة .إیطالیا، انطالقا من 14م 1943أوت 
میة مانیا الرب العالة أل، إلى أن ھذه التجربة لم تنجح بسبب خسارت سكان المغرب العربي إلى العالمصو

  . الثانیة
رب نشأة مكتب المغو ،ھذه المبادرة المغاربیة المشتركةاستطاع مؤتمر المغرب العربي إعادة تفعیل و

، كفرع من الفروع السابقة  كھیئة جدیدة تضم ثالث أقسام، أما اللجنة تألفت من 1947العربي بالقاھرة سنة 
الفاسي ممثلین لمراكش المغرب، أما الجزائر فقد عینت  عاللب  الحبیب ثامر ممثل تونس، عبد الكریم  غال

الشاذلي مكي، أما اللجنة السیاسیة للمكتب فقد ضمت كذلك أعضاء الحركات االستقاللیة المغربیة، منھم 
، ھیشاركون في نشاطو منھم الزائرون ، الذین كانوا یتصلون بالمكتب خالل وجودھم في القاھرةو الدائمون
كان أول مدیر للمكتب و ،15لھ لجان فنیة متعددةو سنوات 5المكتب ینتخب في جمعیة عمومیة لمدة  أما مدیر

 ، باإلضافة إلى توفر المكتب على مكتبة، اشتملت على المؤلفات16ھو حبیب ثامر من الحزب الدستوري
تب عدة فروع ، ومن اجل تكثیف العمل السیاسي المغاربي فتح المك17النشرات المتعلقة بالمغرب العربيو

  .18بیروت، نیویوركو أوروبیة، منھا دمشقو لھ في عواصم عربیة
في ما یخص أعضاؤه فقد اختلفوا في أصولھم، حیث نجد محامین واألطباء والصحفیین، ھدفھم  أما

  الوحید ھو خوض كفاح موحد ضد االستعمار الفرنسي، من اجل حصول بلدانھم على االستقالل.
جسد تأسیس مكتب المغرب العربي بارقة آمل في نفوس  نشاط مكتب المغرب العربي: -1.2.2

أثیر عل التو والكفاحیة من اجل تحریر بلدانھم ضرورة الوحدة السیاسیة، اادركوالمناضلین المغاربة الذین 
 ،المغاربیة ة، بین النخب السیاسیالنظام االستعماري الذي یسعى بكل الطرق إلفشال كل المحاوالت الوحدویة

، حیث اتبعوا خطة عمل حكیمة طار مكتب المغرب العربي بالقاھرةألجل ھذا قاموا بعدة نشاطات في إو
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توحیدھا باعتمادھم النضال السیاسي المغاربي المشترك و لتحقیق ھدف استقالل بلدان المغرب العربي
  كوسیلة، أیضا اعتمدوا على وسائل متعددة نذكر منھا: 

ات منسق نحو البعثو قام قادة مكتب المغرب العربي بعمل مشترك السیاسي:و الدبلوماسيالعمل  -أ
الدبلوماسیة العربیة عبر جامعة العربیة، فلم ینحصر نشاطھم في القاھرة بل تجاوز حدودھا إلى عواصم 

المؤتمرات إلى نیویورك بصفتھا مقر جمعیة األمم المتحدة من جھة أخرى ، ومن أھم و إسالمیة ،و أوروبیة
التي شارك فیھا ممثلو مكتب المغرب العربي في القاھرة  المؤتمر الثقافي األول ببیروت شھر سبتمبر 

عن طریق محمد بن عبد الذي حضر المؤتمر، ودافع عن الوحدة العربیة كمطلب حیوي رغم ، 19م1947
 افي، واقترح إرسالجعلھا تقتصر على مجرد التعاون الثق امعارضة بعض مسیحي لبنان الذین حاولو

ریم الثقافة العربیة في المغرب، كما دافع عبد الكو على اضطھادھما الفكر إسبانیاو تلیقراف  احتجاج لفرنسا
، أیضا مشاركة مكتب المغرب 20تاریخھ في الكتب الدراسیة فقبلت اقتراحاتو األدب المغاربي غالب عن

م، مناسبة عالمیة 1949المنعقد في كراتشي شھر دیسمبر العربي في المؤتمر  االقتصادي للدول اإلسالمیة 
ھامة شرح فیھا الوفد األوضاع المزریة التي یعاني منھا أبناء المغرب العربي في طل السیاسة االستعماریة 

افتھم الذین وو الفرنسیة ،وكان الوفد یتكون من الحبیب ثامر من تونس ، أمحمد احمد بن عبود من المغرب،
   .21م1949نوفمبر  12شاركتھم في المؤتمر، اثر تحطم الطائرة في باكستان في المنیة بعد م

وقد عالج المؤتمر موضوع االستعمار بمختلف أشكالھ وشجب الھیمنة الغربیة على اقتصاد الدول 
لوفد تقدمان احتجاجا لدى باكستان على قبولھا ا واإلسبانیةالضعیفة، وھو ما جعل الحكومة الفرنسیة و الفقیرة

ما یؤكد نجاح مھمة الوفد المغاربي في عرض قضیة  المغاربي من بین ھیئة المؤتمر اإلسالمي االقتصادي،
  االستعمار في المغرب العربي.

وأما على المستوى المحافل الدولیة فقد قدمت األحزاب المغاربیة مذكرة مشتركة إلى األمانة العامة 
دعت فیھا إلى إلغاء الھیمنة االستعماریة بشمال إفریقیا، م، و1948لھیئة األمم المتحدة في شھر نوفمبر 

واالعتراف باستقالل المغرب األقصى وتونس والجزائر وطالبت بانتخاب مجلس تأسیسي في كل بلد من 
  البلدان الثالث.

 التنسیق الفعال بین الحركات الوطنیة،و شكل المكتب ھیكل للدعایةالنشاط الثقافي واإلعالمي:  -ب
نشر و غیرھا،و أعمالھ على الدعایة، من اجل التعریف بالقضیة الوطنیة عبر الصحافة المصریةوتركزت 

تعرض  نشر سلسلة من الرسائلو ظروف كفاحھا،و البالغات السیاسیة باسم المكتب لشرح القضیة المغاربیة 
ة إلى ناسبات مختلفیقدمھا في مو إضافة إلى مجموعة من التقاریر التي یعدھا فیھا قضایا المغرب العربي،

كما قام المكتب على إصدار نشرتھ ثالث مرات في األسبوع من  ،22غیرھاو الھیئات العربیةو الحكومات
ذي العالمي، لفضح التعتیم اإلعالمي الو كشفھ أمام الرأي العام العربيو اجل فضح التصرفات االستعماریة

  في حق شعوب وأبناء المغرب العربي. الالإنسانیةضربتھ المصالح االستعماریة حول ممارساتھا 
، م1947ماي  25ندوى صحفیة بتاریخ  وقد قام السید عالل الفاسي وفي إطار المكتب العربي بتنشیط

استمرار السیاسة التعسفیة و ،االقتصادیةو عرض من خاللھا أوضاع المغرب األقصى االجتماعیة
فرنسا أصبحت مجرد ذیل ألمریكا في سیاستھا االستعماریة الظالمة في حق الشعب المغربي، موضحا أن 

ي عسكریة فو الخارجیة، وإنھا من اجل االحتفاظ بمستعمراتھا تسمح ألمریكا باكتساب حقوق اقتصادیة
 تھفي إطار الدعایة اإلعالمیة عكف مكتب المغرب العربي بإصدار نشرو ،23في فرنسا نفسھاو إفریقیا

مجاعة لار من المرات إلى األوضاع الداخلیة للشعوب المغاربیة، كتطرقت في كثیالتي و منتظمةالعالمیة اإل
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 المذبحة التي ارتكبھا االستعمار الفرنسي في الدار البیضاءو م،1948و م1947التي عرفتھا تونس سنتي 
  .24غیرھا من األحداث المغاربیةو

نیة جل خدمة القضیة الوطأقانونیة من و أدبیةو كتب سیاسیةو صدر مكتب المغرب العربي عدة مؤلفاتأ كما
  المغاربیة نذكر منھا: 

 .مركز األجانب في مراكش لـ أمحمد بن عبود 
 .ھذه تونس لـ الدكتور الحبیب ثامر 
 .ھذه مراكش لـ عبد المجید بن جلول 
 .تونس الثائرة لـ أستاذ على البھلوان 
 .الحركات االستقاللیة في المغرب العربي لـ أستاذ عالل الفاسي 

ایا مغاربیة قضو عن القضیة الجزائریة اإلنجلیزیةو كراریس بالغتین الفرنسیةو منشوراتكما نشرت 
 .25أخرى

المغرب العربي ھي  المكتب سمابالحركات التحریریة المغاربیة  واعمال التي قام مناضلمن أھم األ
تواجدت سفینتھ بالسویس ولجوئھ إلى القاھرة، وذلك بعد ما  30محمد بن عبد الكریم الخطابي عملیة تحریر  

العربیة، حیث تقرر أن یقوم السید أمحمد بن عبود  الدول مما أدى بأعضاء المكتب  بالقاھرة وبلجان جامعة
بعملیة اتصال بالقصر الملكي لتامین حق اللجوء وتحریر عبد الكریم الخطابي، الذي نزل لمكتب المغرب 

، عبر تواصلھ بالمستمر مع قادة 26لسیاسي الثوريم، واتخذه منطلق لنشاطھ ا1947ماي 30العربي في 
ھو الكفاح والنضال من و مكتب المغرب العربي، حیث الحظ أن المكتب ال یقوم بالدور الذي یقوم بھ إال

ي ھذا المفھوم یتنافى مع طموحھ .فالخطابو أن المكتب ال یقوم إال بالنضال السیاسي،و اجل االستقالل التام،
الثورة ضد االستعمار، حیث صرح في ھذا الموضوع قائال ً سألتھم، قادة مكتب و لحیحث على الكفاح المس

: مكتب أسسناه للدعایة ضد فرنسا ھذا المكتب. فقالوا أجلھالمغرب العربي ما ھو الھدف الذي أنشاتم من 
السبب و ،يوھنا اضطررت لبیان الحقیقة لھؤالء المحترمین جدا، إیمانا مني بأنھم سیستجیبون للعمل الثور"

الذي دعاني لبیان ھذه الحقیقة یعود إلى أنني ما كنت اعرف أن یسمى بالمحادثات السیاسیة أو الدعائیة تنفع 
  . 27وحدھا مع العدو، الذي احتل بالدنا بالقوة"

إن طرح عبد الكریم الخطابي كان لھ صدى في نفوس بعض أعضاء مكتب المغرب العربي حیث 
الذي كان یرى أن الحركة االستقاللیة المغاربیة تدعمت بوجود عبد الكریم  دعمھ كل من الحبیب ثامر ،

الخطابي ، وان أطروحة الثورة في الھدف المنشود الستقالل بلدان المغرب العربي، مع ذلك ھذا النشاط 
الجدید تخوفت اإلدارة االستعماریة من نشاط مكتب المغرب العربي في القاھرة، حیث نبھت إلى خطورة 

وجھ الذي كان یدعو إلیھ، وھو ما جعل إحدى المجالت الفرنسیة مجلة فرانس تصفھ بأنھ أصبح امتداد الت
 le Monde العربیة أو قسما مكمال لھا، ونبھت أیضا جریدة لوموندالدول نوعي من امتدادات جامعة 

 ھتماماالجزائر ومراكش جاء فیھ: "إن   الفرنسیة بخطورتھ حیث كتب مقال بعنوان جبھة ثالثیة من تونس،
ن الشاذلي الملكي وأصدقاءه ال إالعربیة بشعوب المغرب لم ینشأ فقط عن طبیعة األمور فالدول جامعة 

عزام باشا كل یوم تقریبا، ویترددون على جمیع المفوضات العربیة والمقامات األخرى  انتظاریبرحون غرفة 
عون یرفو یثیرون حماسة الرأي العام العربيو إفریقیا الشمالیةفي القاھرة، ویغذون الصحف بأخبار 

  .28العرائض إلى رؤساء الدول"
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تمیزت تجربة مكتب المغرب العربي بالقاھرة بریادتھا، ذلك أن ھذه المؤسسة مھدت الطریق لتأسیس لجنة 
 .م1948تحریر المغرب العربي في بدایة سنة 

   1947لجنة تحریر المغرب العربي -2.2
لم یتوانى ممثلو الحركات التحرریة المغاربیة وھم : تأسیس لجنة تحریر المغرب العربي -1.2.2

د نضالھم لخدمة القضیة توحیو متواجدون في القاھرة في بذل المزید من مجھوداتھم من اجل تنسیق
، يب العربیذا لتوصیات مؤتمر المغر، لذلك كونوا لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنیة تنفالمغاربیة

، لذلك أعلن مكتب المغرب العربي المتكون من 34 تنسیق العمل للكفاح المشتركو مھمتھا توحید الخطط
م إلى إنشاء لجنة تحریر 1947فیفري  22ممثلي الحركات التحرریة المغاربیة المتواجدة بالقاھرة في 
  .انیةاإلسبو إجالء القوات الفرنسیة و المغرب العربي، لتخلیص أقطار الثالثة من االحتالل الفرنسي

أعلن عنھا رسمیا و م1947دیسمبر  09وبھذا تأسست لجنة تحریر المغرب العربي بالقاھرة بتاریخ 
یر تم توزیع میثاق لجنة تحرو م، وانتخب عبد الكریم الخطابي رئیسا لھا بصفة دائمة،1948جانفي  05في 

 نصھ األتي" منذ أنو المغاربیة في شمال إفریقیا كلھا قد أذاعت الخبر صحف األحزابو المغرب العربي
التجأنا إلى ساحة الفاروق  العظیم، ونحن نواصل السعي إلى جمع كل و منا هللا علینا بإطالق سراحنا

تحقیق االئتالف بین األحزاب االستقاللیة في كل من مراكش والجزائر وتونس، بقصد مواصلة و الزعماء،
زاب المندوبین لألحو لتخلیص البالد من ربقت االستعمار...، واتفقت مع الرؤساءالكفاح في جبھة واحدة 

 الذین خابرتھم على تكوین لجنة تحریر المغرب العربي من سائر األحزاب االستقاللیة من كل من تونس
  .29المیثاق التالي" ومبادئھا من أھدافھااستمدت اللجنة مراكش و الجزائرو
  مبادئ اللجنة:  -2.2.2 
 سیقدم مستقبل في اإلسالم.و عاش باإلسالمو لقد وجد المغرب باإلسالم 
 ،العربیة على قدم المساواة مع الدول تعاونھ ضمن جامعة و ینتمي المغرب العربي إلى العالم العربي

 إلزامي.و البلدان العربیة األخرى ھو أمر طبیعي
  ،المغرب األقصى و الجزائراالستقالل المأمول ھو استقالل البلدان الثالثة تونس 
 30لیس ھناك ھدف أخر قبل االستقالل. 
 .ال مفاوضات مع المستعمر في الجزئیات ضمن النظام الحاضر 
 .ال مفوضات إال بعد إعالن االستقالل 
  لألحزاب المنظمة إلى لجنة تحریر المغرب العربي إن تدخل في مخابرات مع ممثلي الحكومیتین الفرنسیة

 أن تطلع لجنة على سیر مراحل ھذه المخابرات أوال بأول. على شرط اإلسبانیة
  حصول قطر من األقطار الثالثة على استقاللھ التام ال یسقط عن اللجنة واجبھا في مواصلة الكفاح لتحریر

 .31البقیة
ركز  ، فقدفي سلطة اللجنة أو مشاریعھا نالحظ أن اإلسالم شكل المحرك األساسي لھذا التوحید، سواء

جعلھ المحور المشترك بین األقطار العربیة سواء في المغرب أو و عبد الكریم الخطابي على اإلسالماألمیر 
 المشرق العربي.

م الذي 1947استمدت اللجنة أھدافھا ومبادئھا میثاق : أھداف لجنة تحریر المغرب العربي -3.2.2
احتوى على مجموعة من النقاط كانت برنامج عمل سطرت لھ اللجنة من اجل تحقیق الوحدة النضال 
المغاربي المشترك، حیث تضمن ھذا المیثاق ثمانیة نقاط كانت بمثابة قوانین للجنة التي یجب على كل عضو 
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الحیادة عنھا. فقد ركزت على المفھوم القومي المغرب العربي، أدخلت عنصر  من أعضائھا االلتزام بھ وعدم
الدین اإلسالمي على المفاھیم القومیة للمغرب العربي، وسعت بذلك لتوحید الجھود، ودعوة مختلف األحزاب 

ن عإلیھا، ونجحت في ضم جبھة الدفاع عن إفریقیا الشمالیة بدمشق، وجمعیة الدفاع  ملالنضماالمغاربیة 
  .32فیھا بعد إلیھا حزب البیان الجزائري وأنظمالمغرب العربي ببیروت 

من  فروع لھا في كل تأنشألنضال المغاربي المشترك، وقد فقد كان ھدفھا األساسي ھو توحید سبل ا
اضل علیھ المن أشرفیوسف الرویسي على فرع سوریا، أما فرع لبنان فقد  أشرف، حیث لبنانو سوریا

  . 33رئیس جمعیة تحریر المغرب العربي بوعزة الجزائري
 عرائضو العربیة، حیث راسلت وقدمت مذكراتو كما قامت اللجنة برط عالقاتھا مع المنظمات الدولیة -

األمم المتحدة، باإلضافة إلى مشاركة التي قامت بھا في التجمعات و العربیةالدول إلى كل من جامعة 
  الدولیة.

 عدد ممكن من طلبة من كافة أقطار المغرب العربي أكبرلعربي إلى جلب كما سعت لجنة تحریر المغرب ا -
  بغداد.و دمشقو إلحاقھم بالكلیات العسكریة بالقاھرةو

  التھیئة للقیام بثورة مسلمة تبتدئ من حدود لیبیا إلى أغادیر. -
وة االستعمار كخطخلق الدولة الواحدة المستقلة المتحررة من و توحید المغرب العربي عن طریق الكفاح -

  أولى نحو الوحدة العربیة الشاملة.
 لتقریب اإلدارةو الجامعات لتكوین اإلطاراتو الكلیاتو توزیعھم على المعاھدو جلب طالب من المغرب -

 .34التعلیم في المغرب العربيو
ا ھانطلق الوطنیون المغاربة نشاطھم ضمن لجنة تحریر المغرب العربي بدراسة األوضاع التي آل إلی

ما یمكن القیام بھ من اجل أنقاض ھذا الوطن من ھذا الغزو و المغرب العربي منذ الحرب العالمیة األولى،
"إن شعوب المغرب العربي : حیث أكد ھذا الجانب األمیر عبد الكریم الخطابي قائال ،35االستعماري الصلیبي

منا، الستقالل ھو الحل الوحید إلرضاء قوترضى عن االستقالل بدیال، وانھ ینبغي على فرنسا أن تعلم أن ا ال
الوالیات و اقتصادیا، وحث بریطانیاو كما طالب البلدان العربیة اإلسالمیة بضرورة مقاطعة فرنسا دبلوماسیا

مغرب ي تنتھجھا ضد شعوب الالمتحدة األمریكیة بضرورة الضغط على فرنسا من اجل وضع حد للسیاسة الت
  .36"المغرب العربي في حربھا ضد الشیوعیة في إطار الحرب الباردةأنھا ستستفید من و ،العربي

بالموازاة مع ھذه التحركات السیاسیة لقادة الحركات التحرریة المغاربیة ضمن لجنة تحریر المغرب 
لي مستوى عالي، فقد كان یرمي إلى تكوین ضباط و العربي، كان الخطابي یجري اتصاالت مع نوع أخر

داد جیش مغاربي تحضیرا النطالق ثورة مسلحة مغاربیة شاملة، حیث وجھ عدة عسكریین من اجل  إع
حریر بالفعل تلقت لجنة تو العراق بقبول شبان مغاربة في مؤسساتھا العسكریةو رسائل إلى قادة سوریا

م إذن من الحكومة العراقیة بشان قبول مجموعة من الشبان المغربة من 1948المغرب العربي في سبتمبر 
بھذا بدا اتجاه اللجنة یتحول إلى العمل العسكري، بالموازاة مع و ،37متابعة دراستھم بإحدى كلیات بغداداجل 

العمل السیاسي ،فقد قام أعضاء لجنة تحریر المغرب العربي في القاھرة بعمل مشترك سواء على مستوى 
یة موجودة بالقاھرة، كذا منظمة التخطیط أو التنفیذ، وكان ھذا النشاط موجھ بالدرجة األولى نحو ھیئات عرب

ة قد رأت الحركات الوطنیة المغاربیو التي أعلنت بوضوح حق الشعوب في تقریر مصیرھا،و األمم المتحدة،
ممثلة في لجنة تحریر المغرب العربي، انھ علیھا االستفادة من ھذه المتغیرات لدعم نضالھا المغاربي 

 20العام السید الحبیب بورقیبة للقیام بجولة دعائیة بدایة من  المشترك، ومن اجل ھذا كلفت اللجنة أمینھا
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 داددمشق، بغو بیروتو م عبر مم مختلف العوالم العربیة في المشرق العربي، فقد زار عمان1948مارس 
ولم یقتصر ، 38في القضیة المغاربیة  رؤساء العالم العربيو التأیید من ملوكو الریاض للمطالبة بالدعمو

ادر عبد العربیة فحسب، بل بالدول جامعة و بالتعریف بالقضیة المغاربیة على المستوى العربي عمل اللجنة
المھدي بن بركة للمشاركة في و احمد مزعنةو الكریم الخطابي إلى إرسال وفد متكون من جلولي فارس

م من اجل توضیح 1948نوفمبر  26ذلك بتاریخ و اجتماع الدورة الثالثة للجمعیة العامة للھیئة لألمم المتحدة
خطورة الوضع الذي یمر بھ المغرب العربي جراء العملیات القمعیة الوحشیة التي یقوم بھا المستعمر 

  .39الفرنسي
إلقاء القبض على الكثیر من أعضائھا، و م،1950اكتشاف المنظمة السریة بالجزائر سنة  إثروعلى 

متحدة على لسان رئیسھا عبد الكریم الخطابي، وجھت لجنة تحریر المغرب العربي احتجاجا إلى األمم ال
 التعسفات التي اصح الشعبو "إن لجنة تحریر المغرب العربي المستنكرة للجور االستعماري :جاء فیھ

، كما 40حقوق اإلنسان"و المخالفات لمیثاق األمم المتحدةو الجزائري ضحیتھا رجاال، نحتج ضد ھذا الظلم
  المعتقلین في سجن البلیدة.طالبت اللجنة بإطالق صراح 

وأخیرا لقد شكل تأسیس لجنة تحریر المغرب العربي منعطفا ھاما في مسیرة الحركات المغاربیة التي 
مھد الطریق و ھو ما مكن القضیة الوطنیة المغاربیة من جلب االھتمام الدوليو مبادئھا،و توحدت أھدافھا

  ي مشترك.تكوین جیش مغاربو نحو التحول إلى الكفاح الثوري
  خاتمة:

عماء العربیة برزت القاھرة كقبلة لزو التحوالت السیاسیة العالمیةو بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة
الحركات الوطنیة المغاربیة الذین لجؤو إلیھا بعد تأسیس جامعة الدول العربیة، والتي حملت على عاتقھا 

أدى و دة في مسار النضال المغاربي المشترك،تسھیل عقد مؤتمر المغرب العربي الذي أسس لخطوة جدی
إرساء العمل السیاسي المغاربي المشترك، كما أنتج لجنة و إلى تفعیل مكتب المغرب العربي من جدید،

تحریر المغرب العربي بقیادة عبد الكریم الخطابي، الذي مھد إلى الطریق النضالي المغاربي بالعمل على 
  المشترك بین دول المغرب العربي المسلحعمل المستویین السیاسي والتحضیر لل

  قائمة المصادر والمراجع:
  أوال الكتب:

 ،كلیة االداب والعلوم ،1962-1945العربیة في استقالل بلدان المرب العربي الدول دور جامعة  ،أحمد صالح العرامي -
  .2003 ،االردن ،جامعة آل البیت

  .1981،تونس   ،الدار العربیة للكتاب ،ذكریات عن مكتب المغرب العربي في القاھرة ،ادریس الرشید -
  .1981 ذكریات عن مكتب المغرب العربي في القاھرة، الدار العربیة للكتاب، تونس، إدریس الرشید، -
  .1997، طنجة ،منشورات جمعیة تطاون أسمیر ،الوطني للشھید أمحمد بن عبود في المشرق النضال ،أمحمد بن عبود -
  .1947 ،مصر، مطبعة الحي الثقافي الدولي الجیزة ،مؤتمر المرب العربي ،مؤتمر المغرب العربي ،جامعة الدول العربیة -
  .1982، دار الرشید للنشر الرباط ،الفكر القومي العربي في المغرب العربي، خیریة عبد الصاحب وادي -
  .2003 الرباط، ،فیدي برانت ،محمد الختمس وبن الكریم الخطابي واشكالیة استقالل المغرب ،زكي مبارك -
  .2008 ،تونس ،دار المعارف للطباعة والنشر ،الحركة الوطنیة التونسیة ،الطاھر عبد هللا -
  .2009 ،2ط ،الجزائر، الثورة الجزائریة والجامعة العربیة ، منشورات ثالة ، )1970(تعبد الرحمان عزام باشا  -
مطبعة النجاح  ،تاري الحركة الوطنیة بالمغرب من نھایة الحرب الریفیة الى استرجاع الصحراء ،عبد الكریم غالب -

  .2000، 1المجلد ،الدار البیضاء،الجدیدة
  .1986 ،الرباط ،بالقاھرة دار توبقال 1947السیاسي للوطنیة المغاربیة  النشاط ،عثمان بناني -
  .2003 ،الدار البیضاء ،مطبعة النجاح الجدیدة ،الحركات االستقاللیة في المغرب العربي ،الفاسيعالل  -
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  .2010 ،الجزائر ،دار الحكمة للنشر،مؤتمر طنجة المغاربي ،العایب رمعم -
  .1986 ،المغرب ،دار توبقال ،النھضة والتراكم دراسات في تاریخ المغرب والنھضة العربیة في ،محمد المنوني -
  .2013، الجزائر ،دار البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع ،وحدة المغرب العربي فكرا وواقعا ،محمد بلقاسم -
  .1990 ،ربالمغ ،دار النششر المغربیة ،صفحات من الوطنیة المغاربیة من الثورة الریفیة الى الحركة الوطنیة ،محمد زنیبر -
مؤسسة الوطنیة للدراسات  ،20-19لتحرر العربي خالل القرنین دور ومساھمة الجزائریین في حركة ا ،محمد نویصر -

  .2015، الجزائر ،1945واالبحاث في الحركة الوطنیة وثورة اول نوفمبر 
  .2003 ،ائرالجز، دار الطلیعة ،الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال افریقیا الى جبھةالتحریر الوطني ،مؤمن العمري -
مؤسسة محمد  ،مكتب المغرب العربي بالقاھرةاالحزاب الوطنیة المغربیة و، جیش التحریر المغاربي ،نوال المتزكي -

  .2001 ،الجزائر ،بوضیاف
  :هالدكتوراثانیا رسائل 

یل شھادة رسالة لنالجزائر،  ،عالقة حزب االستقالل المغربي بالحركتین الوطنیتین الجزائریة والتونسیة ،الطیب لباز -
  .2014 ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،جامعة الجزائر ،قسم التاریخّ  الدكتوراه،

  ثالثا المجالت:
  .1981 ،22-21 ، تونس، العددالمغاربیة التاریخیة المجلة ،اربعة رسائل من المرحوم یوسف الرویسي ،ادریس الرشید -
كة مؤسسة الوطنیة للدراسات واالبحاث في الحر ،انفتاح التیار االستقاللي على الفضاء العربي. مجلة المصادر ،عامر رخیلة-
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م للمزید انظر أحمد البشیري، الثورة الجزائریة 1970جوان  02م، توفي في 1952م إلى غایة سنة 1945مارس  22في 

  .20-19ص ص ،2009 ، منشورات ثالة، الجزائر،2والجامعة العربیة، ط
العربیة واإلسالمیة، درس الحقوق بجامعة فؤاد األول وتخرج منھا سنة محمد بن عبود، مناضل مغربي مشبع بالثقافة  -

اركین حادثة الطائرة التي كانت تقل المش إثرحیث عین ممثال رسمیا للمغرب الشمالي في لجان الجامعة العربیة توفي  ،1943
 محمد بن عبود، المصدر السابق،م، انظر أ1994دیسمبر  12في مؤتمر الدولي االقتصادي للدول اإلسالمیة في باكستان یوم 

  .10-9ص ص 
م ببیروت ، من أب جزائري وأم لبنانیة ، بدا نشاطھ السیاسي سنة 1907ولید عبد السالم بو عزة الجزائري،  ولد سنة  -

م ضمن حركة شبابیة سریة اسماھا حركة شباب العربي في لبنان، تأثر السید عبد السالم بالقضیة الفلسطینیة بعد 1936
بیروت، فقد كان یقدم المساعدات عن طریق حركة الشباب العربي والتي تتحصل على بعض  إلىء الحاج أمین الحسني لجو

األسلحة من الجنود المغاربة في الجیش الفرنسي وتقدمھا إلى المجاھدین الفلسطینیین الوافدین إلى بیروت، بعد الحرب 
 المغرب العربي، حیث قام بتأسیس جمعیة تحریر المغرب العربي في لبنان،العالمیة الثانیة، أصبح عبد السالم مھتما بقضایا 

بعدھا توجھ إلى القاھرة لمقابلة األمیر الخطابي، وعند ما اندلعت الثورة الجزائریة قام بتقدیم المساعدات والدعم لقادة الثورة 
ویصر، عبد السالم بوعزة الجزائري من م ، للمزید انظر مصطفى ن1991فیفري  10الجزائریة بفتح بیتھ لھم، توفي یوم 

: انظر .جمعیة تحریر المغرب العربي ، أعمال الملتقى الدولي دور مساھمة الجزائریین إلىحركة الشباب العربي في لبنان 
  .394-365ص ص  المرجع السابق، محمد نویصر،
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  الفرنسي االستعمار خالل األوراس بمنطقة واألوبئة األمراض
  م1900 -1844

Diseases and Epidemics in the Auras Region During the French 
Colonization 1844-1900 
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  1 باتنة جامعة – واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم كلیة
  والمجتمع والثقافة التاریخ في دراسات الجزائر مخبر

 yasinewad@gmail.com 
  

  28/02/2022 :القبول تاریخ   06/01/2021 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
 وأثناء عشر، التاسع القرن من الثاني النصف في االجتماعیة الجزائریین معانات من جانبا المقال ھذا یعالج

 ساألورا سكان منھا عان التي واألوبئة األمراض أھم إبراز حاولت حیث ،الصحي جانبھا في الفرنسي االستعمار
 انتشار لىع ساعدت التي واألسباب بالظروف البحثیة الورقة ھذه مستھال عشر، التاسع القرن من الثاني النصف في

 يالت الخطیرة واألوبئة األمراض بعض استعرضت ذلك بعد ثم األوراس، منطقة في واألوبئة األمراض مختلف
 زماتاأل من االستعماریة اإلدارة موقف إلى تطرقت ثم ، الدراسة تناولتھا التي الفترة في المنطقة في انتشرت
  المنطقة. بھا مرت التي الصحیة
   الفرنسي. االستعمار الكولیرا؛ األوراس؛ األوبئة؛ األمراض؛ ؛الجراد :المفتاحیة الكلمات

Abstract:  
This article treats with an aspect of the social suffering of Algerians in the second half of the 

nineteenth century, and during the French colonialism, in its health aspect, as it tried to highlight 
the most important diseases and epidemics that the people of Auras suffered from in the second 
half of the nineteenth century, opened this research paper with the circumstances and reasons 
that helped on the spread of various diseases and epidemics in the Auras region, after that I 
reviewed some of the dangerous diseases and epidemics that spread in the region during the 
period covered by the study. And then come closed to the colonial administration's attitude 
towards the healthy crises that the region had experienced. 
Key words: Locusts; Diseases; Epidemics; Auras; cholera; French Colonization. 

  
   مقدمة:

 نم یشملھ لما نظرا البحث، في راغب لكل خصبا میدانا یعد االجتماعي التاریخ أن فیھ شك ال مما
   باحث. كل شھیة تفتح ومتنوعة عدیدة جوانب
 مجتمعل الصحیة والحالة المعیشة مستوي من بھا یرتبط وما للسكان المعیشیة األوضاع كانت ولّما 

 رةفت في والصحیة المعیشیة الجزائریین أحوال فان االجتماعیة. الدراسات من أساسیا جزًءا تشكل ما
 كل يف لألحداث شاسعا ووعاءً  االجتماعیة التاریخیة للدراسات واسعة أرضیة تشكل الفرنسي االحتالل
  المتنوعة. جوانبھا



   وادفلي یسین 
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 السكان أحوال من مھما جانبا تدرس اجتماعیة تاریخیة مقاربة اطرح أن حاولت المنطلق ھذا ومن 
 التي بئةواألو باألمراض وتتعلق االستعماریة، الفترة في -الجزائر من جزًءا باعتبارھا -األوراس منطقة في

 إشكالیة انف وعلیھ للدراسة. المحددة الفترة وھي عشر التاسع القرن من الثاني النصف في المنطقة منھا عانت
 الصحیة األوضاع وتأزم االوراس منطقة في ظھورھا فترات وتعدد األوبئة تنوع حول تدور الموضوع

  وھي: التساؤالت من جملة اإلشكالیة ھذه عن وتتفرع االستعماریة الفترة خالل بالمنطقة
 المنتشرة واألوبئة األمراض أھم ھي وما األوراس؟ منطقة في واإلمراض األوبئة انتشار أسباب ماھي - 

   األوبئة؟ ھذه لمكافحة الالزمة اإلجراءات االستعماریة اإلدارة اتخذت وھل أكثر؟ المتضررة والمناطق
 منھا عان التي الخطیرة االجتماعیة األزمات من أزمة یعالج كونھ في البحث موضوع أھمیة وتكمن 
 بالجان على تأثیر من لھا وما الصحیة األزمة ھنا واقصد ، االستعماریة الفترة خالل الجزائري المجتمع

 تشكلل تضافرت التي األسباب أھم على الوقوف فھي الموضوع أھداف أما للسكان، والمعیشي الدیموغرافي
 يالت واألوبئة األمراض بعض على التعرف االوراس، منطقة في واألوبئة األمراض لظھور مالئمة بیئة

 عشر، اسعالت القرن من الثاني النصف خالل مختلفة فترات في صحیة أزمات وشكلت المنطقة في انتشرت
   بھا. قامت التي واإلجراءات الصحیة األزمات ھذه من االستعماریة السلطات موقف إبراز

 لىإ بالضرورة یدفعنا االوراس منطقة في واألمراض األوبئة انتشار وعوامل أسباب في البحث إن 
 األوبئة ھذه علة لتفسیر واالجتماعیة واالقتصادیة الطبیعیة الظروف ھي أساسیة متالزمات ثالث في البحث

  واألمراض.
  األوراس منطقة في واألوبئة األمراض انتشار أسباب :أوال

 لظھور الئمةم بؤرة لتشكل تضافرت التي الطبیعیة األسباب وتنوعت تعددت :الطبیعیة األسباب -1 
 مىوالح والتیفوس كالكولیرا أوبئة إلى تحولت ما سرعان والتي االوراس، منطقة في األمراض مختلف

  األسباب: ھذه ومن األنفس، من اآلالف نقل لم إن المئات وتحصد وغیرھا، والجذري
 عموما الشرقیة العلیا الھضاب مناطق باقي مناخ عن االوراس منطقة مناخ یختلف ال :المناخ -1-1

 ترتفع یفالص ففي بوضوح، تظھر الشتاء فصل إلى الصیف فصل من تحدث التي المناخیة فالتغیرات
 لجنوبا اتجاه في مفتوح ممر عبر بسھولة المنطقة، إلى تصل التي الجافة الجنوبیة الریاح حرارة درجة

 .1 مالالش من القادمة الشدیدة الباردة والریاح االرتفاع بسبب شدیدة فالبرودة الشتاء في أما الغربي،
 داساع الحراري المدى في الكبیر والفارق آخر إلى فصل من المناخیة الظروف اختالف فان وھكذا

  المنطقة. في مختلفة وأوبئة أمراض ظھور على
 ألوحالا لتراكم مكانا تشكل األحیان من كثیر في باتنة، وادي مثل الراكدة األودیة فان أخري جھة ومن

 المجاري ھذه تتحول األمطار سقوط ومع الریاح، ھبت كلما الكریھة الروائح النبعاث ومصدرا واألتربة
 .2وانتشارھا األوبئة لظھور مثالیة بیئة توفر مستنقعات، إلى

 نع األمطار توقف إن األوبئة، وانتشار لظھور مالئما طبیعیا ظرفا األخر ھو الجفاف یعد :الجفاف -1-2 
 النباتي طاءللغ فقیرة األراضي كانت إذا خاصةو ،الشتاء فصل في وحتى السنة خالل طویلة لفترة السقوط

 دیدةش بریاح ومصحوبة حارقة الشمس أشعة تصیر الصیف فصل في الحرارة درجة ارتفاع ومع قاحلة، و
 الظروف ذهھ مثل وفي للغایة، صعبة البیئة ھذه في الحیاة فتصبح بالغبار، ومحملة الجنوب من قادمة حارة

  .3األوبئة تظھر الطبیعة وقساوة
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 تواجدت التي المناطق اتجاه في ویتكاثر یزحف الذي الجراد اجتیاح الجفاف سنوات یصاحب :الجراد -1-3 
 اآلبار يوف المستنقعات في باآلالف یموت الذي فالجراد الخریف، فصل في خاصة المزروعات بعض بھا

  .4المیاه منابع تسمم إلى یؤدي المائیة والمجاري
 تلوث عنھ نتج الحرارة بفعل والمتحلل والودیان الحقول في المیت الجراد من الھائلة األعداد إن 
 في سببا انتك والتي المستنقعات، ومن التربة من المنبعثة الكریھة الروائح انتشرت وبذلك بالجراثیم، الھواء
  .5واألمراض األوبئة من العدید انتشار

 ونیك حین بجمعھ السكان نصح على الجراد فیھا یظھر مرة كل في االستعماریة اإلدارة دأبت وقد 
  .6شره على القضاء یمكن الطریقة وبھذه الطیران، یستطیع وال صغیرا
 حقول غزت التي الجراد موجات مواجھة عناء نفسھا تكلف لم االستعماریة اإلدارة فان وھكذا 

 اآلفة، ذهھ لمواجھة والتقنیة المادیة الوسائل بكل المستوطنین تدعم نجدھا المقابل وفي الجزائریین، ومزارع
 ألخضرا قبیلة ومنھا، باتنة ناحیة في القبائل أراضي من شاسعة مساحات الجراد غزى األوراس منطقة ففي

 الجراد غزاھا التي المساحة بلغت وقد صابور، بن علي وأوالد سالم، وأوالد سلطان، أوالد وقبیلة الحلفاوي،
  .7ھكتار109650 حوالي باتنة ناحیة قبائل تسعة في

 في مھامھم مارسوا الذین الفرنسیین األطباء من الكثیر یعتقد واالجتماعیة: البشریة العوامل -2 
 قواعد یاببغ ذلك ویفسرون والتیفوس، الكولیرا خاصة األوبئة لمختلف عرضة أكثر ھم األھالي أن الجزائر
 یھ،ف یعشون الذي المحیط ونظافة الذاتیة للنظافة وإھمالھم السكان معیشة طریقة في األساسیة النظافة

 اصةخ األودیة مجاري وفي المنازل، حول ترمي والغذائیة الزراعیة المنتجات وبقایا المنزلیة فالفضالت
 جثث أن كما واألكواخ، بالمساكن المحیطة والقمامة النفایات من أكواما تشكل وھي تحلال، األكثر المواد

 كریھة، روائح ھامن فتنبعث للتحلل تتعرض األودیة، في ترمي أو المساكن من بالقرب تترك المیتة الحیوانات
 تلفبمخ اإلصابة خطر من ذلك یشكلھ وما للمیاه الوحید المصدر ألنھا الشرب میاه یجلبون األودیة ھذه ومن

  .8صحتھم على األمراض
 مناطق كباقي األوراس منطقة على والنكبات األزمات سنوات تعاقبت االقتصادیة: األسباب -3 
 العوزو الفقر من السكان بسببھ عانى صعبا اقتصادیا واقعا افرز مما عشر، التاسع القرن خالل الوطن

 زماتأ من المنطقة بسكان حل ما في الوحید السبب وجراد جفاف من الطبیعیة الكوارث تكن ولم والفاقة.
 الثورات معوق الضرائب جبایة في القمعیة وأسالیبھا االستعماریة السیاسة كانت بل واجتماعیة، اقتصادیة

  .9رزقھم مصادر من وحرمانھم السكان من والممتلكات األراضي ونزع والمصادرات الشعبیة
 المعدم حالفال دخل تناقص حیث الجزائري، الشعب على بمساوئھا االستعماریة السیاسة ھذه ألقت لقد 
 نواتالس في حتى قلیال الشعیر أو القمح محصول من دخلھ وأصبح وبائس، فقیر خماس إلى تحول والذي

 یتھمغالب في الخماسین ھؤالء النصف، من اقل یتراجع دخلھ فان والقحط الجفاف سنوات في أما المطیرة،
 بیئة شكلت الصحیة الشروط أدنى على تتوفر ال أكواخ عن عبارة بیوت في ویسكون اللباس، إلى یفتقرون

  .10األوبئة مختلف النتشار مثالیة
 الجزائري الشعب غرار على األوراس سكان منھا عاني التي الصعبة االقتصادیة األوضاع ساھمت

 لصالحةا المیاه وندرة والمجاعة التغذیة وسوء بالفقر وارتباطھا واألوبئة، األمراض من الكثیر انتشار في
   .11للشرب
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   األوراس منطقة في المنتشرة واألوبئة األمراض أھم ثانیا:
 التي واألمراض الجلدیة األمراض ومنھا األمراض، من الكثیر الجزائر في تنتشر األمراض: -1

 من وغیرھا كالسل الصدریة واألمراض المستنقعات وحمى العیون وأمراض الھضمي الجھاز تصیب
 من كغیرھا األوراس ومنطقة ،12الجزائریین بین الوفیات نسبة ارتفاع في تسببت التي األوبئة، و األمراض

  : ومنھا )1 رقم الملحق واألمراض(انظر األوبئة لمختلف واسعا انتشارا عرفت الجزائر مناطق
 واسع، بشكل الجزائر في انتشرت التي األمراض اخطر من یعد: Tuberculose La(13( السل -1-1

 )Reboulleau( "روبولو" الدكتور ویذكر ،14للجزائریین االجتماعیة الظروف سوء انتشاره على وساعدت
 منطقة يف عاما عشر خمسة استمرت دراسة بعد انھ بقسنطینة االستشفائیة المصالح في األطباء كبیر وھو

 )100( ائةم بین من أن النتیجة فكانت بالسل المصابین نسبة حول إحصائیات أنجزنا وضواحیھا قسنطینة
 المرض لھذا واسعا انتشارا عرفت األوراس ومنطقة .15بالسل المصابین من وفیات )6( ست وجدنا وفاة
 موت في تسبب وقد .16المنطقة یسود الذي القاري المناخ باالوراس انتشاره حدة في زادا وما السكان بین

 الدرجة من جراح طبیب )Alix Emile( الكیس إمیل الطبیب یقول األوراس. منطقة سكان من كثیرة أعداد
 عملیاتي غرف في الجزائریین من الموتى جثث بتشریح أقوم كنت "عندما العسكریة: المستشفیات في األولى

 تحولال وشك على لكنھا ظھورھا، من األولیة المرحلة في كانت رئاتھم، في كثیرة درنیات وجود اكتشفت
 وحتى ،باتنة في الحاالت ھذه من العدید واجھت لقد الرئوي، بالسل الحقا المرضى اغلب یموت حیث قریبا،

 .17المناطق" ھذه في السل مرضى عدد من واندھشت بسكرة، في
 سكان بھا أصیب التي األمراض خطرأ من أنواعھا بمختلف الحمى تعد: (Les Fièvres) الحمى -1-2

 التي لخطیرةا الصیفیة والحمى الصفراء بالحمى تعرف و الربیع فصل في تنتشر التي الحمى ومنھا الجزائر
 تيال الموسمیة الحمى تنتشر وأریافھا قسنطینة منطقة ففي .18بھا المصابین من كثیرة أعداد وفاة إلى تؤدي
 %3 إلى النسبة تنخفض وقد المتوسط في بھا المصابین المرض من % 6 إلى % 5 بین ما وفاة إلى تؤدي

 المرض النتشار مالئمة بیئة والممطرة الحارة السنوات وتعد المرض، شدة درجة حسب% 10 إلى ترتفع أو
 ،19الجفاف بسبب نادرة فیھا الموسمیة الحمى كانت 1866 و 1860 سنتي ففي والجافة الحارة السنوات عكس

 األساسي والسبب ،Paludisme(20( المالریا أو المستنقعات حمى تنتشر الذكر السابقة الحمى أنواع جانب إلى
 ،المالریا لظھور المالئمة الظروف توفر األخیرة ھذه المستنقعات، ووجود الحرارة ارتفاع ھو المرض لھذا

 ،الخریف بدایة غایة إلى ویستمر الربیع نھایة في ویظھر ،21العام طول ینتشر ال موسمي مرض وھي
  .22األبیض الواد سھل قرى في خاصة و األوراس منطقة في المالریا وتنتشر

 تنتقل جرثومة سببھ المعدیة اإلمراض من خطیر جلدي مرض: (La Syphilis) الزھري مرض -1-3
 ةجلدی تشوھات یسبب بطنھا، في الجنین إلى األم من أو الجنسیة، العالقات طریق وعن الدم طریق عن

 إذاو الجزائریین من كبیرة أعدادا وأصاب بكثرة المرض ھذا انتشر الفرنسیة المصادر وحسب ،23خطیرة
 وسط في الزھري مرض انتشر ،24الروماتیزم أعراض ظھور إلى یؤدي نھإف مزمنة حالة المرض أصبح
 المصالح أن ویبدو .25الوراثة أو العدوى طریق عن بھ السكان ویصاب األمراض، من كغیره االوراس سكان

 برصال كمرض األخرى الجلدیة األمراض وبعض الزھري مرض بین األمر علیھا اختلط الفرنسیة الصحیة
 بین بكثرة منتشر الزھري نأب یصرحون األطباء بعض جعل الذي األمر بینھما، األعراض لتشابھ

  .26الجزائري المجتمع وعادات قیم مع یتعارض وھذا الجزائریین
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 لرمدكا باألمراض العین إصابة في مؤثرا عامال وتغیراتھا المناخیة الظروف تعد :العیون أمراض -1-4
 وسائل كل وغیاب الصعبة المعیشیة الظروف نتیجة معا، والصغار الكبار تصیب والتي العین، والتھاب
 غانمین،تی منفذ مثل الواحات مناطق في كبیر بشكل األوراس في العیون أمراض وتنتشر ،27والعالج الوقایة
 بین انتشار أكثر األخیر وھذا والرمد والحول العین ماء مرض وخاصة ،مشونش اقلفن، منعة، نارة،

  .28السكان
  األوراس: في انتشارا األكثر األوبئة -2 

 بجان إلى الجزائر، في ا انتشار األوبئة أكثر من التیفوس یعد: Typhus Le(29( التیفوس وباء -2-1
 شارواالنت الظھور في وتساعده والمحرومة الفقیرة البشریة التجمعات في یظھر وھو والكولیرا، الطاعون
 منطقة في الوباء ھذا انتشر ،30والمجاعات الحرارة درجات وانخفاض الطبیعیة والكوارث الحرب ظروف

 يف الواقعة المنطقة كانت حیث عشر التاسع القرن نھایة في أخطرھا وكان مختلفة، فترات في األوراس
 المرض ارانتش مسار أما عبدي، وادي منطقة إلى بعد فیما انتقل ثم باتنة، و خنشلة بین الربط الطریق شمال

 منطقة نم األجزاء وبعض التوتة، عین معافة، بني شیر، ناره، منعة، ،باتنة، نقاوس بریكة، كالتالي، فھو
  .31العسكریة تكوت
 الصحیة المصالح عن م1852 سنة الصادرة التقاریر معظم: Variole La(32( الجذري -2-2

 بیرك بشكل الجذري وباء انتشر حیث جدا، بالمتدھور الجزائر في الصحي الوضع تصف االستعماریة
 الوباء ھذا ینتشر ،33عدیدة دورات في الوباء ظھور وتكرر م،1852 عام وضواحیھا عنابة في خصوصا

 أو الموت إلى األحیان من كثیر في ویؤدي مفاجئ بشكل یظھر مرض وھو األوراس، منطقة في بأنواعھ
 يف االستعماریة الصحة مصالح بھا تقوم التي المحتشمة التطعیم حمالت من الرغم على الحول، أو العمى
 مناعتھم، لضعف نظرا المرض لھذا عرضة األكثر الفئة األطفال ویعتبر .34األوراس من المناطق بعض
 ھذا أعراض ومن وغیره. المصاب الشخص بین األشیاء مختلف تبادل طریق عن بالعدوى الوباء وینتقل
 العمود وأوجاع الغثیان إلى إضافة °40 من أكثر إلى المریض حرارة درجة وارتفاع االرتعاش، الوباء

  .35 الرأس وأوجاع الفقري
 من ویة،األسی بالكولیرا والمعروفة آسیا في تنتشر التي الكولیرا تعد: Choléra Le(36( الكولیرا -2-3 

 إلى وىالعد وانتقال ظھورھا سبب وكان عشر، التاسع القرن خالل الجزائر في انتشرت التي األوبئة اخطر
 موانئ من القادمة السفن وخاصة وروسیا وأروبا آسیا من الموبوءة المناطق من القادمة السفن الجزائر
  .37وفرنسا اسبانیا

   منھا: نذكر الوباء ھذا من وفترات موجات عدة شھدت حیث الوباء، ھذا عن بمنائ األوراس منطقة تكن ولم 
 أن )Larrivière( فیرا الري الدكتور ویذكر م،1852 غایة إلى استمر الذي م1849 عام وباء
 ،العینین إصابة منھا أساسیة مضاعفات لدیھم سجل باتنة، منطقة في الوباء أصابھم الذین األشخاص
  .38الرئتین مرض أخطرھا ولعل السل، المخاطي، وااللتھاب
 عام صیف ففي م،1867 سنة في اإلطالق، على األخطر وھي الكولیرا، لوباء الثانیة الموجة كانت ثم

 لمنطقة العسكري المسؤول أكد الصدد ھذا وفي األوراس، منطقة في مجددا الكولیرا وباء ظھر م1867
 عن ارأخب انتشرت أن بعد األوضاع على لالطالع المنطقة في لھ جولة بعد أعده الذي التقریر في األوراس

 ویذكر ،39الخبیثة الحمى أنواع ببعض مصحوبا األسیویة الكولیرا وباء فعال ھو المرض أن الوباء، ظھور
 )85( وثمانون خمس عاین الوباء، منطقة في  Duboisدوبوا السید قضاھا أیام ثالثة خالل انھ نفسھ التقریر
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 حیةالص األوضاع ھذه غضون وفي الخبیثة. بالحمى والباقي بالكولیرا وفاة )65 ( وستون خمس منھا وفاة،
 عیةالوض سوء حول االستعماریة للسلطات إزعاجا أكثر بسكرة من القادمة األخبار كانت األوراس، بمنطقة

  .40الوباء بھذا والوفیات اإلصابة حاالت ارتفاع إلى بالنظر الصحیة
 نال بدقة، األوراس سكان بین للوفیات اإلجمالي العدد حصر یمكن ال انھ األطباء تقاریر وتشیر

 لرسمیةا األرقام عن الواقع في بعیدة لیست الوباء، مسھا التي المناطق مختلف من جمعھا تم التي المعلومات
 دائرة سكان مجموع من % 2.77 ب قدرت بنسبة نسمة 108000 أصل من وفاة 3000 من تقترب التي

 افةإض تاحمامت، علي سیدي أوالد ومنطقة المعذر، لحراكة منطقة ھي تضررا المناطق أكثر وكانت باتنة.
 إلصابةا وكانت كثیرا، تتأثر لم الشرقي األوراس اعراش بینما الجبلیة، المنطقة في عبدي أوالد عرش إلى
  .41والعمامرة اوجانة بني كعرش قلیلة فیھا

 عدد بلغ م،1867 عام صیف ففي قبل من مثلھا تشھد لم عصیبة فترة عاشت بسكرة منطقة أن كما
 المناطق سكان مع نسمة 56000 بحوالي عددھم المقدر السكان إجمالي من تقریبا، مائة الیوم في الموتى

  .42الموت من ھربا سریع بشكل المدینة مغادرة إلى بالسكان دفعت التي الجائحة وھي لھا، المجاورة
 من السكان أالف أرواح حصد في الكولیرا وباء استمر بل األخیرة ھي م1867 سنة كارثة تكن ولم
-1878 وباء منھا مختلفة فترات على تعاقب والتي الوباء موجات وتواصلت أخر، إلى حین من األوراس

 مع الكارثي الوباء ھذا دورات تتوقف ولم م،1898-1897 وباء وبعده م،1888-1887 وباء ثم م،1880
  األوراس. سكان من الموتى آالف وراءھا مخلفة عشر التاسع القرن نھایة

 قرنال من الثاني النصف في األوراس بسكان فتكت التي الخطیرة واألمراض األوبئة من عینة ھذه
 بةالحص وباء الحصر ال المثال سبیل على ومنھا إلیھا نتطرق لم أخري أمراض إلى إضافة عشر، التاسع
 أطفال من ركبی بعدد الوباء فتك و النمامشة، قبیلة من لعالونة لعرش الماشیة قطعان ھالك في تسبب والذي

  .43أطفال وثالثة مائة الحصبة وباء بسبب الجنسین من المتوفین أطفالھم عدد بلغ حیث العرش، ھذا
 السھل من سلی الجزائریین، من كثیر عدد بسببھ مات فتاك، لوباء تعرضوا تبسة دائرة جنوب سكان أن كما 

   .44السكان على والمعنوي النفسي وأثرھا بالمنطقة ألمت التي الكارثة لحجم نظرا تقدیره
  األوراس منطقة في الصحیة واألزمات االستعماریة اإلدارة ثالثا:

 ظھور استمرار وأمام األوراس، سكان منھا یعاني أضحى التي الخطیرة الصحیة األوضاع ظل في
 طنینالمستو على األوبئة ھذه تشكلھ الذي التھدید ظل وفي متواصل، بشكل وانتشارھا واألمراض األوبئة

 الوقائیة اإلجراءات بعض اتخاذ إلى االستعماریة اإلدارة لجأت حمایتھم اجل ومن االستعماریة والقوات
   الوقائیة: اإلجراءات ھذه ومن )2 رقم الملحق (انظر انتشارھا، من والحد األوبئة ھذه لمواجھة
 اإلدارة اتخذتھا التي اإلجراءات احد یعد: quarantaine(45( الكرنتینة الصحي الحجر -1

 لصحيا الحجر منطقة وأھمھا: والطاعون، والتیفوس كالكولیرا المعدیة األوبئة فترة في خاصة االستعماریة
  . باتنة لمدینة الجنوبي المدخل في باتنة و بسكرة بین الرابط الطریق على القصر عین في

 اإلجراءات حول أعدھا نشریة في األولى، الدرجة من طبیب وھو ،)Dukerley( دیكرلي الدكتور یذكر
 العزل "إجراءات یلي: ما م1867لسنة الكولیرا لوباء باتنة دائرة في الوبائیة الوضعیة لمواجھة الوقائیة

 نحاول آلخر حین ومن ، جیدة لیست م1867 سنة الكولیرا وباء لمواجھة تطبیقھا تم التي المختلفة والتفریق
 على یؤكد أخرى جھة ومن ،46اإلجراءات" ھذه تنفیذ عملیات أثناء لوحظت التي واألخطاء النقائص تبریر
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 اإلجراء ھذاو والنظافة، التھویة في تتلخص وقائیة إجراءات ترافقھا أن یجب كان والتفریق العزل عملیات أن
  . 47خطورة أقل المحتملة العدوى یجعل

  الصحي: الحجر في المطبقة الصحیة اللوائح ومن 
 عن األقل على متر100 مسافة على عزلھم طریق عن الجدد الوافدین جمیع على صارمة رقابة وضع -

   السابقین. ساكنیھا
  بصرامة. الصحي الحجر مكان في الصحیة الظروف مراقبة یجب مرات عدة وفي یوم كل في -
 الیوم في مرات عدة وتطھیرھا فیھا الفضالت لردم جدیدة حفرة حفر یجب معسكر كل وفي یوم كل -

  مساء. كل بالتربة وتغطیتھا الحدید بكبریتات
  مشبوھة. أعراض لدیھ شخص كل منفصلة إسعاف عربة في عزل -
  .48سلیم المكان بان صارم ضمان تقدیم یجب الصحي الحجر رفع حالة في -

 إلجراءاتا بضعف فیھ اقر والذي االستعماریة الصحیة للمصالح تابع طبیب من السابق االعتراف إن
 سلطاتال لدى الحقیقیة اإلرادة غیاب یؤكد مما تنفیذھا، مراحل خالل كثیرة وأخطاء نقائص ووجود الوقائیة

 لصحیةا للمصالح السلبي والدور األوبئة، ھذه بسبب یموتون الذین الجزائریین أالف إلنقاذ االستعماریة
 لىع الحفاظ ھو الوقائیة اإلجراءات ھذه من یھمھا كان ما فكل بالجزائریین، األمر یتعلق حین االستعماریة

  عنھم. العدوى وإبعاد المستوطنین صحة
 غیاب في المسؤولیة وتحمیلھم السكان لدى والنظافة بالتھویة الخاصة باإلجراءات یتعلق فیما أما

 في یةاالستعمار اإلدارة على طرحھ یجب الذي فالسؤال البشریة، وتجمعاتھم مساكنھم في التھویة و النظافة
 المریحة واالقتصادیة االجتماعیة الظروف توفیر على االستعماریة اإلدارة عملت ھل ھو، الصدد ھذا

 التي ةالصحی الخدمات لھم وفرت ھل مثالیة؟ فیھا التھویة و نظیفة الئقة مساكن من یتمكنوا حتى لألھالي
 جراء يالجماع الموت لتجنب الیومیة حیاتھم في وتطبیقھا وفھمھا الوقائیة اإلجراءات قیمة إدراك من تمكنھم

  الوبائیة؟ األمراض ھذه
 إجابة ئلةاألس ھذه على یجیب االستعمار فترة أثناء عامة للجزائریین الصحي فالواقع الحال وبطبیعة

 ماتاألز ھذه مواجھة في وتقاعسھا سیاستھا تبریر تحاول االستعماریة اإلدارة أن فحواھا وواضحة، صریحة
 كان إذا إال بجدیة تتحرك وال معیشتھم، وطریقة للجزائریین الصحیة العادات على اللوم بإلقاء الصحیة
  المستوطنین. یھدد الخطر

 اإلدارة اتخذتھا التي اإلجراءات أھم إحدى التلقیح یعد :(La Vaccination) التلقیح -2
 مناطق باقي غرار على األوراس منطقة عرفتھا التي المختلفة واألمراض األوبئة لمواجھة االستعماریة

 صالحم طرف من المتبعة والسیاسة جھة، من المختلفة التلقیح لعملیات الشعبي للرفض ونظرا الوطن،
 تمس تكن ولم ناجحة تكن لم فإنھا أخرى، جھة من األوبئة مواجھة في جادة تكن لم التي االستعماریة الصحة
 كانت تلقیحال عملیات إن یالحظ عامة، الجزائر في تطبیقھ بدایة ومنذ اإلجراء لھذا المتتبع إن السكان، غالبیة

 أكثر لیھمإ المرض انتقال من المستوطنین حمایة منھا والھدف السكان من قلیلة لفیئھ موجھة وكانت مناسبتیھ
  المحلیین. السكان إنقاذ ھدف من

 عن ياألھال امتناع إلى بھا، تقوم كانت التي التلقیح حمالت معظم فشل االستعماریة اإلدارة وترجع
 مسؤولیتھا من للتنصل ذریعة اتخذتھ ما بقدر والرفض االمتناع ھذا أسباب في تبحث لم ولكنھا التلقیح، تلقي
 ومستقبل بلھممستق على ذلك آثار من تخوفھم یفسره التلقیح لعملیات األھالي رفض كان لقد األھالي، حمایة في
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 حول التوعیة حمالت غیاب یفسر ما وھو اإلنجاب، على التلقیح عملیات تأثیر من خوفھم وخاصة أبنائھم،
 تبسھ انسك دفع ما وھذا الجانبیة، وتأثیراتھ واألمراض األوبئة مواجھة في فوائده وتوضیح التلقیح أھمیة

 بسكرة في أیضا ذلك حدث كما ،49المرض بھذا وماشیتھم أبنائھم موت رغم الجذري ضد التلقیح لرفض
 في طعیموالت التلقیح عملیات وتوقفت ذلك السكان فرفض التلقیح، عملیات مضار حول إشاعات بسبب
 ألنھا رضیة،م نتائجھا تكن لم األطباء، بھا یقوم التي التلقیح جوالت أن أنفسھم الفرنسیون ویعترف .50بسكرة
  .51العربیة والمكاتب المختلطة البلدیات وبرعایة كبیرة بسرعة تتم كانت

 ھایواجھون األھالي كان التي الخطیرة الصحیة األوضاع ظل في :طبیة حمالت في األطباء إرسال -3 
 تلفمخ في أطباء تعیین إلى االستعماریة السلطات اضطرت ، المختلفة األوبئة موجات من موجة كل في

 نجد حیث طبیة، مھمات إطار في الجبلیة المناطق وفي واألعراش الدواویر في بجوالت یقومون البلدیات
 اثر الف العسكریة المنطقة في أما وأریس، التوتة، وعین لقصر، وعین خنشلة، بلدیات في مثال طبیب

 ھمتھم األوراس بالد أنحاء یجوب طبیب تكلیف یتم ألخر وقت فمن التعبیر، جاز إذا الصحیة للخدمات
   .52التطعیم بعملیات القیام األساسیة

 قضاھا مدة وبعد األوراس، لجبال خاصة مھمة في أرسل والذي (Dorothée) دوروتي الدكتور یذكر
 األھالي تصیب كثیرة "أمراض أن: الدواویر من وغیرھم وزقاق وناره ولوطایة بجمورة األھالي فحص في
 طیرةخ تقلیدیة بطرق تتم الوالدة وعملیات بكثرة المنتشرة والمالریا الزھري كمرض األوراس، جبال في

 ونالعی وأمراض الغالب، في یمتن النفاس بمضاعفات المصابات النساء اغلب نأل نادرة الرحم وأمراض
  .53األمراض" من وغیرھا األطفال أمراض إلى إضافة العین، وماء كالرمد

 یةالرعا ظلت المختلفة واألعراش والقرى الدواویر كل تغطیة على القدرة وعدم األطباء نقص وأمام
 دارةاإل تركیز ومع فعالة، غیر المختلفة واألمراض األوبئة مواجھة إجراءات وكانت جدا، ضعیفة الصحیة

 لجأ ةوالبشری المادیة بالوسائل وتدعیمھا المستوطنون بھا یتواجد التي المناطق حمایة على االستعماریة
  األوبئة. لمواجھة التقلیدیة والوسائل الطرق إلى األھالي

 لتيا األدویة نوعیة ھو اھتماماتھا دائرة من األھلیة للصحة االستعماریة اإلدارة استبعاد على یدل وما
 جیشال عناصر وخاصة للرجال موجھة غالبیتھا في واألطباء، المختلفة الصحیة المرافق بھا تزود كانت

 أخرى جھة ومن جھة من ھذا ،54والنساء األطفال إلمراض الموجھة األدویة وإھمال لحمایتھم والمستوطنین
  .55م1854 سنة طبیبا عشر تسعة قسنطینة مقاطعة كامل في عددھم یتعد لم الذین األطباء عدد قلة

 منشاة عدة االستعماریة الصحیة اإلدارة أقامت :المراقبة ومراكز lazaret Le (56 ( الزاریت -4
 بوعون أوالد الزاریت واھما الخطیرة األوبئة سنوات في خاصة للمراقبة ومراكز المرض لعزل طبیة

 فرسانوال الصبایحیة فرق من شكلتھا للمراقبة مركزا عشر ثمانیة حوالي أنشأت كما القرقور، والزاریت
 صناماأل أم جرمھ شاللھ عین شیحة أوالد القصور یشمل األول الخط منحنیین، خطین في مرتبة المحلیین

 وأوالد بیاراأل من ویمتد باتنة من قریب فھو الثاني الخط أما وتافرنت، شیر وتیزي العصافیر عیون المعذر
  .57وتزروین العصافیر وعیون فسدیس وعین شلیح

 تلال منطقة من العائدین البدو منع منھا الھدف كان مزدوجا، صحیا تطویقا شكلت التي المراكز ھذه
 منطقة يف قائمة الوقائیة اإلجراءات ھذه وتبقي العدوى، النتقال تجنبا باتنة منطقة دخول من الصحراء إلى

  .58المنطقة من اختفائھ بعد إال رفعھا یتم وال الوباء، ظھور
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 عدمل الفرنسي الطب من الجزائریین ونفور جھة من األطباء ونقص الصحیة التغطیة غیاب ظل وفي
 حیث، واألوبئة األمراض مختلف لمواجھة الجزائریین مالذ ھو الشعبي التقلیدي الطب كان إلیھ، االطمئنان

 جھازال وآالم واألورام الجروح عالج في ،والعسل كالحنة والنباتات األعشاب واستعمال والكي الفصد كان
 )Amédée Paris( امیدي باریس الدكتور یقول الصدد ھذا وفي ،59الكسور عالج في تستعمل كما الھضمي،

 شریحت بعملیات یقومون الذین التقلیدین األطباء لبعض امتیاز ھي األوراس في الجمجمة ثقب عملیة أن
 ظمالع تحلل حالة وفي شظایا، بھا التي الكسور حالة وفي البسیطة، الجمجمة كسور حاالت في الجمجمة

 روى ).Vincent A( فانسن ا. الطبیب أن كما .60الشدید الصداع عالج وفي األسود اللون إلى لونھ وتحول
 طریقةب جبرت أنھا الحظ أن بعد مصاب لشخص الیمنى الید كسر أعاد األوراس في شعبي لطبیب حضر انھ

  .61وسلیمة دقیقة بطریقة جبرھا وأعاد صحیحة، غیر
 أن على والطلبة المرابطین إلى الذھاب وفضلوا وسائلھ بمختلف التقلیدي العالج الجزائریون اختار لقد 

  .62المریض عالج في التقلیدي الطب وعجز المرض اشتداد حالة في إال الفرنسي، الطبیب یزوروا
 ضللمر واالستسالم أحیانا التقلیدیة، بالطرق واألمراض األوبئة مختلف االوراس سكان واجھ ھكذا

   الفرنسي. العالج تلقي على المصیر ھذا وفضلوا أخرى، أحیانا والموت
  الخاتمة

 مناطق من كغیرھا األوراس منطقة شھدتھا التي الصحیة أالزمات أن عرضھ سبق مما نستخلص
 عيتد كما للسكان الصحیة والعادات الطبیعیة الظروف ولیدة تكن لم عامة، والجزائر الجزائري الشرق
 الستعماریةا اإلدارة انتھجتھا التي واالجتماعیة االقتصادیة السیاسات نتیجة ماھیة بقدر االستعماریة، اإلدارة
  والجھل. والمرض الفقر األسود الثالوث إلى األوراس سكان بأغلب رمت والتي

 واألوبئة األمراض مختلف عشر التاسع القرن من الثاني النصف في األوراس منطقة اجتاحت
  وراس.األ منطقة لسكان الدیموغرافي النمو على أثر مما الموتى آالف وخلفت متعاقبة، موجات في الخطیرة

 الرغم على الجزائریین، معانات على المتفرج موقف الصحي بقطاعھا االستعماریة السلطات وقفت
 بمنطقة بائیةو كارثة نزلت كلما ترسلھا التي الطبیة والبعثات التلقیح وعملیات المتأخرة التدخل عملیات من

 نطقةم في الوباء بمحاصرة المستوطنین لحمایة وإنما األوراس سكان لحمایة موجھة تكن لم والتي األوراس،
  المستوطنین. وسط في ینتشر ال حتى وعزلھ تواجده

 تؤكده ما وھذا واألوبئة، األمراض مواجھة في انتقائیة سیاسة على االستعماریة السلطات اعتماد
 جالللر موجھة غالبھا في فھي الصحیة، المراكز على وتوزعھا تستقدمھا التي األدویة نوع فحص عملیة

 فكانت والنساء، األطفال خاصة المحلیین السكان وإھمال األمن وقوات والجنود للمستوطنین وتحدیدا
 ةلسن الكولیرا وباء في حدث كما األوراس منطقة في كارثیة آثارا تخلف مرة كل في الصحیة األزمات

  م.1867
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 نوفمبر 1 من سطیف)، بوسعادة، بسكرة، ،باتنة( قسنطینة عمالة اتمستشفی في المعالجة لألمراض سجل: 1 رقم حقلالم
  المدنیین) نبالجزائریی (خاص 1869 افریل 1 إلى 1861

  

  
 

Charles-Émile Alix : Observations médicales en Algérie: Op. cit, p319.  
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  باتنة بمنطقة 1867 عام الكولیرا وباء من الوقائیة اإلجراءات فیھا اتخذت التي المناطق أھم تبین خریطة :2 رقم حقلالم
  

  
  المصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E. L. Dukerley : Notice sur les mesures de préservation prises à Batna (Algérie) pendant le 
choléra de 1867 et sur leurs résultats, Op. cit, p 71. 
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  1962 جویلیة 5 یوم بوھران الخامسة بالوالیة الدامیة العنف أحداث
 Massacre of 5July 1962 in Oran 

  

  بختاوي خدیجةد/ 
 بلعباس سیدي جامعة واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم كلیة

  مخبر الجزائر والحوض الغربي للبحر األبیض المتوسط 
bekhtaouikhadidja@yahoo.fr 

  
  07/06/2022 :القبول تاریخ  08/02/2022 اإلرسال: تاریخ

   :الملخص
 الوطني لتحریرا جیش بین النار إطالق إیقاف تم بموجبھا والتي ایفیان اتفاقیة توقیع من أشھر ثالثة مرور بعد

 والحكومة نسیةالفر الحكومة بین السلطة انتقال یوم وفي الجزائر، باستقالل الرسمي االعتراف قبل ویومین وفرنسا،
 لوالذھو الرعب من حالة خلق مجھول، مصدر من الخامسة الوالیة في النار إطالق تم الجزائریة، للجمھوریة المؤقتة

 الذي لطرفا عن وال الرصاص مصدر عن التعرف یتم لم االستقالل، بعید تحتفل كانت التي الشعبیة األوساط في
 فالدراسات ،وھران مدینة وبالتحدید الخامسة ةالوالی في حدث ما تسمیة في الدراسات اختلفت .ذلك وراء یقف

 جزائریةال الدراسات بعض اعتبرتھا بینما ،فیھا التحریر جیش واتھمت "مجازر" مصطلح علیھا أطلقت الفرنسیة
 ألولا كون كبیر اختالف المصطلحین ھذین وبین السریة، العسكریة للمنظمة ونسبتھا "أحداث" مجرد أنھا على
 ىإل السلطة انتقال من تزامن جاء مقصود غیر حدث مجرد فیھ فیرى الثاني أما ومتعمد، مدروس عمل إلى یشیر

   الجزائر.
 موضوع أنھ ومع فوضى، من وھران مدینة عرفتھ ما حول التھم والفرنسیة الجزائریة األطراف ذبتتجا

 األطراف بعض سعي لظ في علیھ الضوء لتسلیط محاولة الإ ،راسةالد ھده وما عنھ، اللبس رفع وجب كشائ
 ترافواع حدث، ما ضحایا فرنسیة لعائالت فرنسیة منظمات تأسیس وما سیاسیة، ضألغرا استغاللھ الفرنسیة
 االستقالل عیدب االحتفالیة صبیحة المستوطن حق في ارتكبت مجزرة بأنھا مؤخرا ماكرون إیمانویل الفرنسي الرئیس

 ذلك. على دلیل إال
  الحدود. جیش ؛المؤقتة الحكومة ؛اإلرھابیة المنظمة ؛وھران أحداث؛ :المفتاحیة الكلمات

Abstract:  
Three months after the signing of the Evian Agreement, according to which the ceasefire 

between the National Liberation Army and France was stopped, and two days before the official 
recognition of Algeria's independence, and on the day of the transfer the authority between the 
French government and the Provisional Government of the Algerian Republic, the shooting 
took place in Oran from an unknown, creating terror in the popular that were celebrating 
Independence, neither the source of the bullets nor the party behind it was known. The French 
studies called them “massacres” and accused the Liberation Army, and Algerian studies called 
her “events” and attributed them to the secret military organization, between these two terms 
there is a big difference, the first refers to a deliberate action, while the second sees it as a mere 
unintended event. 



  خدیجة بختاوي د/
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  830

The Algerian and French exchange accusations, it is a subject that must be studied to remove 
confusion about it especially after the establishment organizations victims of the latest, and 
French President Emmanuel Macron's recent admission that it was a massacre against the settler 
on the morning of the Independence Day celebrations is proof of that. 
Keywords: events; Oran, terrorist; organization; provisional government; Frontier Army. 

  :مقدمة
 الوالیة خاصة الجزائریة والمدن الوالیات جل عرفتھا دامیة أحداث حول الدراسة موضوع یدور 
 فیھا، رةالثو مسار على أثر الذي األمر األولى بالدرجة استیطانیة منطقة كانت فقد لطبیعتھا نظرا الخامسة

 لخاصةا مصالحھ على الجزائر استقالل انعكاس وأدرك المنطقة، في بمصالحھ متمسكا جد المحتل كان فقد
 . OAS أواس السریة العسكریة اإلرھابیة المنظمة تزعمتھ مدني عصیان انطالق إلى أذى الذي األمر

 حقیقیة مواجھة إلى یتحول أن كاد والجزائریین الفرنسیین بین تصادما حدث االستقالل بعید االحتفال عشیةو
 المنظمة ھانفذت التي األعمال بسبب خطیرا منعرجا الصراع واتخذ الطرفین، من والعسكریین المدنیین بین

 نتقالا فترة اھعایشو الذین الجزائریین ذاكرة في حیة الدامیة األحداث تلك زالت وال السریة، العسكریة
 ةالدراس ھذه موضوع یدور اإلطار ھذا وفي باالستقالل، االحتفال وصبیحة المؤقتة الحكومة إلى السلطة

  ."1962 جویلیة 5 یوم بوھران الخامسة بالوالیة الدامیة العنف تحدابأ" الموسومة
 قالانت مجریات على وقع الدامیة لألحداث كان ھل التالیة: اإلشكالیة على اعتمدنا الموضوع ولفھم

 األحداث؟ ذهھ في المتسبب من وھي: فرعیة أسئلة إلى اإلشكالیة ھذه وتفرعت وفرنسا؟ الجزائر بین السلطة
   الدامیة؟ األحداث ھذه انتھت وكیف النصر؟ بعید االحتفال عن الجزائري المجتمع منعت وھل

 منض حلقة یشكل ألنھ والتدقیق، التمحیص إلى یحتاج جدید موضوع أنھ في الدراسة أھمیة تكمن
   الثورة. عمر من حساسة مرحلة أخر وھي االھتمام تلق لم التي التاریخیة المراحل سلسلة

 العام قالسیا ضمن تناولھ یتم ما فغالبا وقلیلة حدیثة حولھ الدراسات فإن الموضوع لحداثة ونظرا
 رنسیةالف اإلرھابیة المنظمة منظمة ارتكبتھا التي اإلرھابیة األعمال ضمن إدراجھ یتم حیث الجزائر لتاریخ

 یرى ألولفا والفرنسي، الجزائري الطرف بین متبادلة فالتھم حساسیتھ، رغم بالدراسة جدیر موضوع فھو
 المستوطن ىیر حین في الفرنسیین والمدنیین العسكریین بین خیوطھا دارت فرنسیة مؤامرة ضحیة راح أنھ

 لفرنسیونا الجنراالت رأى بینما بالنصر، االحتفال عشیة منھم االنتقام إلى بادروا الجزائریین أن الفرنسي
   الریح. مھب في ذھبت اعتقادھم حسب تضحیاتھم أن

 فؤاد صوفي الباحث ةدراس أھمھا الموضوع على الضوء تسلیط حاولت دراسات وجدت أنھ على
 مداخلة وھي الفرنسیة اإلرھابیة والمنظمة الوطني التحریر جبھة بین سنوات الثالثة بحرب المعنونة بمداخلتھ

 بقیة أما ،2007 سنة والنسیان الذاكرة بین بعنوان وأخرى ،2000 سنة بفرنسا السربون جامعة يف ألقاھا
 معیةالجا الرسائل بعض جانب إلى الخامسة الوالیة مجاھدي لبعض حیة شھادات عن عبارة فكانت الدراسات

 تحیزةم غالبیتھا في كانت حدیثة مؤلفات وجدت فقد الفرنسیة الدراسات عن أما الموضوع، تطرقت التي
 ب"األكذوبة كتابھ عنون الذي Benamou Georges Marc مارك جورج نمو بن كتاب باستثناء للفرنسیین
 منھا سیاسیا جھاتو تعكس مصطلحات استخدمت فقد البقیة أما "،Le mensonges Français" الفرنسیة"

 شیةع الفرنسیین معانات كللھا تصف الجزائر" في الفرنسیون "المختفون المأساة"،" "التراجیدیا"،
   االستقالل.
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 األحداث سردت صحفیة مقاالت فُكتِبت بالموضوع مؤخرا والفرنسیة الوطنیة الصحف اھتمت 
 لمطالبةل مدنیة جمعیات أسس الذي الفرنسي الجانب خاصة الملف فتح أعاد مما الحیة الشھادات على معتمدتا

 .سةالخام الوالیة عاشتھ ما حقیقة لتوضیح علیھم الرد منا األمر تطلب وھنا المفقودین، بملف سموه بما
   إلى: الوصول العلمیة الدراسة تھدف
  الجزائر. تاریخ من مھمة مرحلة على الضوء تسلیط -
 یةالجزائر الثورة على اإلرھاب فرضیة تأكید تحاول التي الفرنسیة االدعاءات وجھ في الوقوف -

 .الفرنسي قبل الجزائري منھا عان أحداث باستغالل
 الجزائریین. فرحة إلفساد المجازر في الفرنسي الجیش ضلوع إظھار -
 الدولة دخلتت أن بعد خاصة الفرنسیین المفقودین ملف بفتح المطالبة الفرنسیة المطالب على الرد -

   الفرنسیة. للجمعیات كداعم كطرف وتأسست القضیة في الفرنسیة
   :الخامسة الوالیة عن عامة لمحة -أوال

 تمیزت ،التحریریة الثورة لتنظیم القادة رسمھا التي الوالیات أھم إحدى التاریخیة الخامسة الوالیة تعدّ 
 ینب وصل وھمزة الجزائر مناطق بین عبور منطقة كانت كونھا الممتاز االستراتیجي بموقعھا األخیرة ھذه

 بین نم تعتبراو كما )،وإسبانیا (فرنسا أوروبا من وقریبة الغربیة، الجھة من األقصى والمغرب الجزائر
 1958 بین ما الممتدة الفترة في مسلحا وعمال تنظیما شھدت حیث الثورة، خالل العسكریة الوالیات أھم

  .)1( 1962و

 أوروبا، نم القریب موقعھا بسبب استیطانیة منطقة كانت فقد اجتماعیة، خصیة الغربیة للمنطقة كان
 وتجل راھیةوالك العداوة ستكرّ  سیاسة فرنسا خاللھا طبقت جنب، إلى جنبا مختلفین مجتمعین فیھا تعایش

  الثورة. عمر من األخیرة السنوات في اھذ
 مصطلح وھو الوھراني القطاع الغربیة، المنطقة منھا أسماء عدة علیھا طلقأُ  :جغرافیة لمحة -1

 جاورھا عما تمتاز واسعة مساحة على للداللة ةجغرافی منطقة وتعني القطاع زأین:ج من مركب لغوي
 حتاللاال سلطات أطلقتھ اسم وھو ،بالفرنسیة "Oranie" مصطلح یقابلھا الطبیعیة، الخصائص من بمجموعة
 تنوعا كسع الذي االستراتیجي والموقع رقعتھا، التساع الجزائر، من الغربیة الشمالیة الجھة على الفرنسي

 المدني النظام تطبیق بعد 1870 سنة من ابتداء وھران عمالة مصطلح لھا منح حین في واضحا، جیولوجیا
  .)3(الثورة قادة اجتماع بعد الخامسة الوالیة تصبحأو ،)2(الجزائر في

 األخرى، الوالیات بین وصل وھمزة عبور منطقة فھي ،)4(الممتاز االستراتیجي بالموقع تمیزت
 ىأقص إلى شماال المتوسط األبیض البحر من تمتد وأوروبیة، عربیة أجنبیة دول مع تجاورھا إلى زیادة

 ثلتي وتمثل ،شرقا الجزائر لعمالة اإلداریة حدود إلى غربا األقصى المغرب حدود ومن الجزائر جنوب
  .)5(الجزائري مساحة

 بین عتق السادسة، الوالیة أو الكبرى الصحراء مع مساحة تتقاسم ألنھا الوالیات اكبر من ھي
 ،تیارت معسكر، تلمسان، الغرب، عاصمة وھران :ھي ھامة مدن بھا الغربي، والتلي الصحراوي األطلسین

 مع اتصالھا بسبب أھمیتھا زادت كما ،)6(بالمغرب اتصال لھا بعضھا وافلو، البیض الصفراء، عین سعیدة،
 وبالخصوص المتوسط األبیض البحر على إطاللھا جانب إلى ،)7(نیجیریا وكذا المالیة الصحراء الموریتانیة،

   .)8(الوطني الجیش عناصر وتنقل األسلحة عبور على ساعدھا مما ومرسیلیا إسبانیا على
 ة،الوالی قائد مھیدي بن العربي كان نوفمبر): أول (عملیات الخامسة منطقةال في الثورة اندالع -2

 إلداريا تنظیمھا كان والعسكري، الفدائي العمل على تارتكز محكمة، وعسكریة سیاسیة تنظیمات عرفت
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 عاصمة وھران وكانت نواحي، والمناطق مناطق عن عبارة المدن فكانت والوالیات المدن بین مختلف
 ھیكلة على یسھر كان حیث بالتنظیم امكلف مھید بن وكان ،)9(للمجاھدین وملجأ قاعدة بمثابة وھي الغرب
  .)10(الشاملة تعبئةال وعلى األفواج

 الصومام مؤتمر انعقاد بعد الخامسة الوالیةو ،22 مجموعة اجتماع بعد الخامسة المنطقة وسمیت
 جیش الخامسة للوالیة كان ،الشاسعة اإلداریة بحدودھا متمیزة الجزائر والیات كبرأ تمثلو ،1956 سنة

  .)11(اسیةوسی عسكریة ھیاكل القادة انشأ وقد المنطقة، في القیادة نظمتھ حیث األخرى، الوالیات مثل تحریر
 شكیالتوت لخالیا العدو اكتشاف بسبب الوالیات بقیة مع مقارنة الخامسة بالوالیة الثورة تأخرت

 عاناتھام إلى زیادة المسئولین، واعتقال وھران برید على الھجوم بعد خصوصا علیھم القبض وإلقاء القادة،
 الریف نم اشترتھا التي الشحنة تصل ولم األولى الوالیة لصالح حصتھا عن تنازلت فقد األسلحة نقص من

  .)12(المحدد الوقت في المغربي
 في ومحدودة بسیطة عملیات فشھدت 1954 نوفمبر أول في فدائیة عملیات تنفیذ من ھذا یمنع لم

 القسنطیني شمالال عكس والعسكریة التنظیمیة الناحیة من المنطقة ضعف بسبب الجغرافي، مجالھا
 أفواج عدد فإن الخامسة المنطقة في مھیدي بن مساعدي أحد عال بن الحاج شھادة فحسب والجزائر،
 الوالیة مناطق كل على ةقسمم صغیرة مجموعات من فوج كل تكون فوجا، عشرة أثنى بلغ المجاھدین

 دلىأ الشھادة ونفس العسكري، التجھیز ضعف ومن السالح، نقص من عانت الثورة، انطالقة قبل الخامسة
 لحةاألس من قطع عشرة سوى االنطالقة عند لھم تكن لم والرابعة الخامسة "المنطقة قال حیث بوضیاف بھا

 على ھجوم وشن البنزین، ومحطات المزارع، حرق استھدفت الثورة، بدأت النقائص ھذه ومع ،)13(الحربیة"
  .)14(األسلحة لجمع والدرك الشرطة ومخافر العسكریة، الثكنات

 لمنع الھواتف أسالك قطع الحدیدیة، سكك كتخریب الوالیة مناطق كل في ثوریةال العملیات توالت
 الثكنات على والھجوم الكھرباء، مولدات إتالف الدرك، مراكز على الھجوم المزارع، حرق االتصاالت،

  .)15(غابات عدة وحرق الدرك، ومقر
 المالك عبد بن منھم القادة بعض تصفیة من تمكن الذي العدو أربكت أنھا إال الھجمات بساطة ومع

 .)16( 11/11/1954 یوم بوجلیدة غار عملیات في زبانة واعتقال 4/11/1954 في رمضان
 الھدف كان واحدة، فترة في أماكن عدة في اندالعھاب الجزائري الغرب في نوفمبر أول عملیات تمیزت

  .)17(العالمي العام رأيال إلى الوطنیة القضیة وإیصال األسلحة على الحصول منھا

  :األحداث اندالع ظروف -ثانیا
 فتعر النار إطالق وقف اتفاقیة توقیع وشك على المتنازعة األطراف فیھ كانت الذي الوقت في

 ووھ بالمجازر یصفھا من فھناك لھا، مصطلح تحدید في المراجع اختلفت دامیة اأحداث الخامسة الوالیة
 .)18(أزمة أو أحداث مصطلح تحمل أخرى مراجع في نجدھا حین في الفرنسیة، الكاتبات في ورد وصف

 لتحریرا وجیش جبھة بین دارت الذي السیاسیة األزمة وبین بینھا للتمیز األحداث مصطلح علیھا وسنطلق
   أحداث. من وھران مدینة شھذتھ ما على لداللةول الوطني،
 ىعان سابقة سنوات إرھاصات ولیدة ھي وإنما 1962 سنة ولیدة األحداث ھذه تكن لم :جذورھا -1

 أرض ئر"الجزا بفكرة اقتنعوا الذین المستوطنون خاصة الفرنسي حتلالم ظلم من الجزائري الشعب خاللھا
 الطرف على القضاء یحاول طرف كل فأصبح الثورة اندالع بعد الكراھیة تعمقت وقد األسیاد. وھم فرنسیة"
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 زائریونالج تمسك المقابل في المادیة، مكاسبھم على الحفاظ في الفرنسیین ورغبة مخاوف وازدادت األخر،
   ھ.قوت مصدر ممثلیھ في مجتمع كل وجد وقد الفرنسیین تسلط من والتخلص الحریة انتزاع بفكرة

 ینالطرف بین التھم تبادل فتم النار إطالق وقف اتفاقیة مسار على خطیرا وقعا األحداث لھذه كان
 لجانبا كان فإذا الساعة، لحد قائما التھم تبادل ومازال فیھا، الفعلي المتسبب حول والفرنسي الجزائري

 الوالیة عرفتھا يالت الدامیة حداثاأل في قتلوا الذین أو الفرنسیین المفقودین ملف فتح بإعادة یطالب الفرنسي
 االحتالل بدایة مند الجزائریین حق في المرتكبة الفرنسیة الجرائم عند نقف فإننا ،1962 صیف في الخامسة

 أن إال ،1962 مارس في النار إطالق وقف اتفاقیة توقیع من الرغم فعلى االستقالل، بعید االحتفال غایة إلى
 ائريالجز الشعب على متكررة ھجمات شن خالل من المحروقة األرض سیاسة تطبیق واصل الفرنسي العدو
   الفرنسیین. من فئة وحتى

 لةسلس وھران عرفت النار إطالق وقف وثیقة على التوقیع بعد :وھران مدینة في العنف ظاھرة -2
 ھذه بدأت وقد والفرنسیین، الجزائریین ضحیتھا راح والممتلكات األشخاص ضد موجھةال االعتداءات من

 لم التي القضایا من 1962 صیف أحداث وتعتبر النار. إطالق وقف على االتفاق قبل الحقیقة في األحداث
 طتسلی وسنحاول موضوعھا، وحساسیة لتداخلھا والمؤرخین الباحثین قبل من واالھتمام بالدراسة تحظ

 لفرنسیةا الصحف بعض وتناولت فرنسا، في الملتقیات بعض في مؤخرا طرحھا تم وقد خاصة علیھا الضوء
 ما حقیقة معرفة على السوداء األقدام وتمسك الصحفیة، التحقیقات خالل من أحداثھا مجریات والوطنیة

 في حثینالبا وبعض المفقودین قرباءأل اتجمعی تأسیس من فرنسا في الحادثة ھذه ضحایا تمكن قدو جرى،
   الموضوع. ھذا

 حول نوالفرنسیی الجزائریین بین التھم تبادل بسبب الشائكة المواضیع من موضوعال ھذا یعتبر
 من ھما الوطني التحریر وجیش جبھة أن یرى الفرنسي فالطرف 1962 وھران صیف أحداث في المتسبب

 إثارة في بدأت التي ھي العسكریة اإلرھابیة المنظمة أن كون الفرنسیین الجزائر تتھم بینما ،ھافی تسببا
   القضیة. ھذه على الضوء تسلیط سنحاول التھم تبادل وبین األزمة،

 ران،وھ في الجزائریین شعبیة الكتساب تسعى الوطني التحریر جبھة بدأت 1960 سنة نھایة مع
 اإلرھابیة المنظمة حول فرنسي 213.000 حوالي التف المقابل في جزائري، 220.000 تعاطف فكسبت

 مما بیة،اإلرھا األعمال تصاعد التنافس ھذا عن ونجم المدینة، في اإلرھاب على نسبیا السیطرة تم فترة في
   .)19(اإلرھابیة العسكریة للمنظمة التابع األوروبي مواجھة علة الوطني التحریر جبھة أرغم

 لجیش یعد فلم ،1962 مارس 18 في النار إطالق وقف اتفاقیة توقیع بعد تعقیدا األمور ازدادت
 أجرة ةسیار سائق قتل حیث األوربیین مطاردة بدأت فترة في االضطرابات، حالة في التدخل حق فرنسا

 على منھم العدید أرغم مما األوروبیین،و "الحركى" ضد ھجمات بدأت كما )20(فرنسیین، طالبین فرنسي،
 ةالقو وأصبحت اإلرھابیة، للمنظمة العشوائیة الھجمات زادت بالمقابل )21(أبریل، شھر في الجماعیة الھجرة

 فقتل "،OAS" العسكریة اإلرھابیة والمنظمة الوطني التحریر جبھة كماشة؛ فكي بین من الفرنسیة النظامیة
 المسلحة للقوات الثاني المكتب رئیس (Lamanans) ولمناس )Raçon( راسون الرائد منھم الضباط من العدید

   .)Miceli( )22( میسلي المحافظ وجرح لمانانس، والمفتش )Jordan( جوردان، والمحافظ بوھران،
 لجنة وتكونت ،)23(إسبانیا إلى عناصرھا وغادر أعمالھا، المنظمة أوقفت وسالن جوھو اعتقال دوبع

 بختي والنقیب الوطني التحریر جبھة مسئول حضره28/06/1962 في الوالیة مقر في لقاء حددت مصالحة
   .)24(األوروبیین ومصالح حیاة على الحفاظ على الوطني التحریر جبة بحرص الحضور وطمئنوا
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 األوروبیین، لطمأنة مناشیر وزعت وھران، شوارع العسكریة الشاحنات جابت جوان 25 في
 استمرار إلى اذى مما منھم العدید اختطاف تم ذلك ومع طبیعي، بشكل حیاتھم ممارسة على وتشجیعھم

  .)25(الجماعیة الھجرة
 جبھة كانت العسكریة، بالقوة نفسھا إثبات على تحرص OAS منظمة فیھ كانت الذي الوقت في

 لذيا الصراع بسبب الخامسة الوالیة في النظام وإعادة وفروعھا، خالیاھا شمل لم بصدد الوطني التحریر
 منطقة قائد الباقي وعبد الجدیدة المدینة منطقة قائد الحمید عبد سي بین المدینة في القیادات بعض بین ظھر

  .)26(الحمید عبد سي بفوز الصراع انتھى وقد الحمري،
 برئاسھ ركاناأل ھیأة وبدأت الدخول في الحدود جیش بدأ االستقالل، لصالح والتصویت االستفتاء بعد

 بقاء فكرة تعارض كانت فقد المؤقتة، لحكومةا أعضاء مواجھ في بلة لـبن والمساند بومدین ھواري الرائد
 الوالیة أما وجدة، لمجموعة مساندة والخامسة والسادسة األولى الوالیة من كل نجد وعلیھ، )27(األوروبیین

   .)28(المؤقتة للحكومة تابعة فكانت والرابعة والثالثة الثانیة
 احللسم خاصة قوى نفذتھا متعمدة عنف أعمال فرضیة یؤكدون الفرنسیین من جعل الصراع ھذا

 بینما ،)29(االستقرار عن الحفاظ في المؤقتة الحكومة ضعف ولتأكید وھران، مدینة دخول الحدود لجیش
 وكانت مغرب،بال كبداني في متمركزة كانت التي بلقاسم الشیخ كتیبة بھا قامت العملیة أن أخرى أطراف ترى

  )30(.الحادثة یوم وھران في متواجدة

  م1962 جویلیة 5 في لالحتفال الدعوة -ثالثا
 یوسف یادةبق باالستقالل فرحا بالتجمع الجزائري الشعب من المؤقتة الحكومة طلبت جویلیة 01 في

 مبعد يبخت بن وأمر بلة، بن إمرة تحت كانت التي وھران في لھا تخخ لم بالمقابل بلقاسم، وكریم خدة بن
 بحاجة یكن لم الجزائري الشعب أن (Katz) كاتز ویرى النھار، منتصف في جویلیة 5 في إال االحتفال
 يف لالحتفال المؤقتة الحكومة إعالن سمع ما بمجرد الجزائر مدن كل في الشوارع لىإ خرج فقد لالحتفال
   .)31(المدیاع

 غیر كانوا وھران مدینة سكان أن فكرة )Monneret Jean( مونوریت الفرنسي المؤرخ یعارض
 فالمظاھرة وھران، لدخول مبرر إلى بحاجة یكن مل الحدود جیش أن یرىو ،المؤقتة الحكومة مع متعاطفین

 ختيب النقیب بھتم لمو بلة، بن أنصار علیھا سیطر وھران ومدینة التحریر، جبھة طرف من منظمة كانت
   .)32(بھا لفرنسا عالقة ال عادیة جزائریة قضیة كونھا المظاھرة بأمر

 من استفادوا فرنسي 100.000 حوالي 1962 جویلیة5 في وھران في تواجد :االحتفالیة بدایة -1
 فیھا: شارك رات،السیا سیر فتعطل صباحا، السابعة حدود في االحتفالیة بدأت ایفیان، اتفاقیة بموجب الحمایة
 لة،ب بن ضد األشخاص، لتقدیس معارضة الفتات حملوا وبیضاء، خضراء بأوشحة اإلسالمیة الكشافة
 .)33( الشعب ھو الوحید البطل أن تؤكد وأخرى

 صلواو حتى رئیسیة شوارع بعدة مروا الجدیدة، المدینة من الموكب انطلق الفرنسیة الروایة حسب
 الجزائري العلم رفع مع خاصة مراسیم حضور المقرر من كان )،ex place d’arme( حالیا نوفمبر أول ساحة
 طةالشر على وكان ، عسكریة بذلة یرتدي كان الذي الوطني التحریر جیش بحضور البلدیة دار مقابل

 سا11 الساعة حدود وفي االحتفالیة، ھذه في وأطفال ورجال نساء من الموطنون شارك األمن، حفظ المؤقتة
 مرةلل عادي األمر بدا ،!تھاجمنا )l’OAS( لواس األصوات فتعالت المصدر، مجھول رصاص انطلق د15و

 مسلحون وانضمام الرصاص إطالق تتابع أن غیر الوضع على اعتاد الجزائري الشعب أن كون ىألول
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 ھرینالمتظا من عدد أن تبین المؤقتة والشرطة تحریر جیش مالبس بعضھم ارتدى المظاھرة إلى جزائریون
 فھاجموا األوروبیة األحیاء في النار وأضرموا ،)35(األوروبیین استھدف ھجوما شنوا )34(مسلحین. كانوا

  الفرنسیة. الروایة حسب ،)36(االختطاف مع عشوائي وقتل والمطاعم، العمارات
 قح وجھ دون وتنكیل وإعدام قتل لھا، مسرحا األوروبیة األحیاء كانت شنیعة أعمال المدینة عرفت

 ،االنتقام في ةالرغب إلى تشیر للفرنسیین الجزائریون وجھھا رسائل عن عبارة كانت الفرنسیین، شھادة حسب
 البحیرة إلى أخذو الفرنسیین مئات اختطاف عملیات شھدت كما االستقالل، بعد الجزائر في بقائھم وخطورة
   .)37(جزائریین طرف من منھم القلة نقدأ حین في جماعي بشكل معظمھم قتل )،ex Lac Petit( حالیا الصغیرة

 عرفتف المفاوضات، تواصل مع الفرنسیة اإلرھابیة المنظمة نشاط زیادة ترى الجزائریة الرویة أما
 ووقعت الجزائریة، السكانیة األغلبیة ذوي سكني حي 45 یقارب ما انفجار 1962 فیفري 14 في وھران
 الفرنسي الجیش يف ضابط قتل تم كما جرحى، وثمانیة قتلى تسعة خلفت والجزائریین الفرنسیین بین مشدات
   .)38(األحداث ھذه مسؤولیة "OAS منظمة" فرنسا حملت وقد جنود، أربعة وجرح

 مواجھة حدثت حیث ھجمات، عدة وھران شھدت 1962 مارس19 غایة إلى جانفي 03 من وابتداء
 فرق ضرب تم كما جریح، 32و قتیل 42 خلفت العسكریة اإلرھابیة والمنظمة الوطني التحریر جبھة بین
 ینملغمت سیارتین وتفجیر السانیا، بمطار متواجدة كانت "28"ت نوع من بطائرة الوطني التحریر جیش من
   .)39(الجزائریین من العدید وجرح قتل إلى أدى مما الجزائریة األغلبیة تفطنھ حي في

 ضحیة 1100 من أزید خلفت قد اإلرھابیة المنظمة فإن قادة بن صادق أجرھا التي الدراسة وحسب
 الغربیة، المنطقة كل إلى المنظمة ھذه ورعب خطر امتد وقد ،1962و 1961 بین بوھران المدنیین من

   .)40(بالموتى الجثث حفظ مصلحة فامتألت العنف، مسھا التي المدن إحدى تلمسان مدینة وكانت
 للخدمة متوجھة كانت نظافة عاملة 15 واغتیال أشخاص ثمانیة قتل 1961 ماي شھر من ابتداءو

 بین اضطرابات وحدثت الخاصة والمحالت المخازن تخریب مشادات ووقعت مناطق، عدة فجرت
   .)41(والجزائریین الفرنسیین

 السوداء، لألقدامو الضباط لبعض بالنسبة خیانة بمثابة النار إطالق وقف اتفاقیة على التوقیع كان لقد
 لطةالس رموز كل على ھجوم بشن العسكریة المنظمة فقامت الفرنسیة، السلطة على الحرب أعلنوا لذلك

 إطالق بادلت من العملیات من سلسلة المدینة فعرفت مدنیة، ومؤسسات جند من الخامسة الوالیة في الفرنسیة
 ومحاصرة األحیاء بعض على القنابل وإطالق ،عماراتوال الكنائس وحتى المنازل أسطح على من النار

 من فرنسي فرنك ملیارین بسرقة (OAS) قامت النار إطالق وقف اتفاقیة على التوقیع وعشیة أخرى. أحیاء
 اتمؤسس والموصالت، البرید منھا، مالیة ومؤسسات بنوك عدة سرقة عملیةال مست وقد الجزائري، البنك

   .)42(الملفات حرقتأو الضرائب مصالح خربت كما االحتیاط، صندوق القروض،
 إلى ھذاو األمني الوضع انفالت حالة في الفرنسي الجیش تدخل إمكانیة إلى االتفاقیة أشارت لقد

 المستوطنین مخاوف من )Jox Louis( جوكس لویس وضح وقد الجزائریین، إلى السلطة تسلیم غایة
 فظح على مسئولة لیست فرنسا أن دیغول الرئیس وضح وھنا الجزائر، إلى السلطة انتقال من والحركى

 دیغول البعض حّمل ولھذا فقط، الفوضى حالة في تقنیا دعما لھا تقدم قد االستقالل، بعد الجزائر في األمن
 األوضاع تھدئة علیھا لزاما كان الوطني التحریر جبھة أما ،والحركى المستوطنون لھ تعرض ما مسؤلیة
 بصفوف التحقوا الذین الجنود من تتكون ،)43(م1962أبریل 10 في محلیة شرطة فشكلت األمن، وفرض
 للشرطة مراكز وإقامة تسلیحھم تم وقد ،ھافی المنخرطین أحد شھادة حسب 1962 سنة في الوطني الجیش
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 في محاكم إقامة تم كما الجزائریون، یقطنھا التي األحیاء ومداخل والسیارات األشخاص مراقبة أجل من
 أحیاء عدة في نشره وتم ،)44(وجدة في متواجدا كان الذي الجیش ودخل المدن، وضواحي الجدیدة المدینة

 ،األوربیین بعض قبل من الجدیدة المحافظة على الھجوم فتم والكمیل، توجان سان حي مثل المدینة من
 الھجوم وأخیرا ،Laribert لریبار الطبیب عیادة تخریب ساعات، ستة مدة الھاتف محطة على والسیطرة

 مناطقال في وجد جزائري كل قتل یتم كان كما شخصا، عشرون مقتل عنھ نجم "الزیتون" سكني حي على
 )château neuf( ناف شاطوا في أبریل 07 في قنبلتین انفجرت فقد األمن فرض محاولة ومع الفرنسیة

   .)45(الفرنسیین الجنود من ومجموعة ضابط مقتل في االنفجار تسبب وقد األسلحة وزیر موكب أمام
 مواجھةل بعض مع للتعاون الفرنسي للجیش دعوة لوطني التحریر جبھة أصدرت الوضع تأزم وأمام

 25 يف وذلك البحر بواجھة شقتھ في جوھو الجنرال على القبض إلقاء فتم اإلرھابیة، المنظمة معاقل أخر
 اءأعض عن بحثا الفرنسیة األحیاء مست واسعة تمشیط عملیة 28 إلى 25 من الممتدة الفترة وعرفت مارس،
 من مناطق عدة تطویق وتم للمنظمة، االنتماء بتھمة أوروبي 209 على القبض وألقي اإلرھابیة، المنظمة
   .)46(وھران في جزئیا األمن انتشار على ھذا ساعد وقد وغیرھا، وقمبیطا كارطو مثل المدینة

 لىع تعمل فرنسیة بمنظمة متعلق األمر ألن الفرنسي الجیش تدخل لزاما كان الوضع خطورة وأمام
 بعض فحسب عدمھ، من الجیش تدخل إشكالیة ظھرت وھنا والجزائري، الفرنسي الوسط في الرعب بث

 جانب إلى ،)47(جندي 12000 ب عددھا والمقدر بالمدینة متواجدة كانت التي الفرنسیة القوات فإن المراجع
 تصریحب كاتز الجنرال أدلى وقد بذلك، األوامر تتلقى لم كونھا سریع فعل رد لھا یكن لم الجزائریة القوات

 رأت وقد قیل، ما عكس وھذا، )48(بذلك األمر شخصیا ھو منح وقد فوري بشكل تدخل الجیش بأن مفاده
 المحوالت بعض وجدت ذلك ومع المحادثات، طول سببھ المتأخر الفرنسي التدخل أن األطراف بعض

 شخص 400 تحریر تم وقد ،)49(لفرنسیین ا من كبیرا عددا أنقدت التي العسكریة الفرق بعض قبل من الفردیة
 في نالفرنسیی أمن على للحفاظ خاصة درك قوات إرسال تمَ  كما الفرنسیة، المراكز بعض إلى توجیھھم تمَ 

   .)50(الفرنسیة األحیاء

 تأسیس وتم ،إسبانیا إلى اإلرھابیة المنظمة أعضاء غادر أن بعد األحداث توقفت جوان 26 فيو
 تماعاج أول عقدت وقد الھدوء، على وللحفاظ صدامات وقوع تفادي أجل من المجتمعین بین المصالحة لجنة

 قدو المدینة، في االستقرار من حالة انتشار إلى دوران" "إیكو جریدة تطرقت وقد ،1962 جوان 28 في لھا
 ذلك ومع .)51(وأرواحھم ممتلكاتھ بحمایة وتعھدت الفرنسي المجتمع بطمأنة الفرنسیة القوات بعض قامت

 كان التي وجدة مجموعة وتعین الخامسة الوالیة إلى التحریر جیش دخول بعد خاصة السائد ھو الخوف بقي
 رأس على بالنمیش المعروف بختي النقیب بوتفلیقة العزیز وعبد بومدین ھواري الراحل سیالرئ یترأسھا
 والجیش بھةالج من الخوف انتابھم الفرنسیین أن غیر المدنیین، بحمایة الجیش تعھد وقد الوالیة، في الجیش

 04 غایة إلى حالھ على الحال ودام الخطف ظاھرة استمرت جوان 29و 26 بین ما أنھ والحقیقة الوطني/
   .1962 جویلیة

   المعاكسة الھجمات بدایة -رابعا
 الذبح ةالمدین ساد فقد ھمجیة، الفرنسیة التصریحات بعض حسب األوروبیین مطاردة عملیة كانت 

 وقد ل،المناز وحتى والمحالت المطاعم على الھجوم تم ،الجزائریین أمام بالخطأ وجد فرنسي لكل والتقتیل
 أو قتل،لل منھم البعض تعرض حیث السجون إلى السوداء األقدام بعض بنقل الجزائري الجیش مساعدو قام

 وانقسم (petit lac - ville novelle) الجدیدة والمدینة الصغیرة البحیرة مثل الشعبیة األحیاء إلى نقلوا
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 وكانت الجیش ساندت وفئة واالختفاء، الھرب في ساعدتھم للفرنسیین مساندة فئة إلى الجزائري الشارع
 .)52(تواجده أماكن تحدد

 والممثلة باریس في الفرنسیة السلطات بأعالم JOSEPH KORTZ الجنرال قام األحداث اشتداد بعد
 ةعسكری كتیبة یترأس وأنھ خاصة یحدث ما إلنھاء التدخل ضرورة وطلب دیغول الرئیس شخصیة في

  فیھا: جاء والتي أیفیان اتفاقیة لبنود طبقا التحرك بعدم كانت األوامر أن غیر جندي، 180000 من تتكون
 الجزائریة. السلطات صالحیات من ھو الجزائر في األمن حفظ -
  انحرافات. من یحدث مھما ثكناتھ في الفرنسي الجیش بقاء -

 لساعةا لغایة استمرت والتي األحداث ھذه في التدخل الفرنسیة القوات حق من یكن لم المنطلق ھذا ومن
   .)53(الھدوء فعاد الشوارع إلى الفرنسي الدرك من فرق خرجت حیث 17

 ھاشھدت التي تلك خاصة األحداث ھذه مجریات على الضوء تسلیط الجزائریة السلطة حاولت لقد
 صریحبت الدامیة األحداث من أیام خمسة بعد بختي بن النقیب الوالیة مسئول فأدلى جویلیة، 05 في المدینة

 ینوالمجرم من مجموعة األحداث في المتسبب أن قال وقد وھران، عرفتھا التي األحداث بشأن للصحفیین
 لوبامط كان فإنھ البیان وحسب الوطني، التحریر وجیش جبھة في سابق عضو وھو "عتو" المدعو بقیادة

 المنظمة أن غیر یتزعمھا، كان التي المجموعة كل اعتقال تم كما ، 1962-07-09 في قتلھ تم وقد طرفھا من
  .)54(األحداث وقوع قبل مقتلھ أعلنت قد "OAS اإلرھابیة"

   :األحداث نتائج
 ورشھم الك بتي في الجثث لجمع والجزائري الفرنسي الجیش تعاون لدرجة بالقتلى المدینة شوارع امتالء -

  بالجیر.
 قدو والفرنسیین، الجزائریین صفوف في جویلیة، 05 یوم في 95 عددھم بلغ القتلى من كبیر عدد سقوط -

 دون قتیل 2000 إلى العدد بلغ فقد السوداء األقدام وحسب أسابیع، عدة بعد القتلى مئات عن الحدیث جرى
   والسجون. المناجم في عنھم التبلیغ تم اللذین المفقودین عدد احتساب

  والجزائریین. الفرنسیین من كبیر عدد اختفاء -
 جزائر في لمومس مستعمر تعایش الجزائریین مع والتعایش البقاء حلم وتحطیم السوداء األقدام رحیل تعجیل -

  وھران. من جماعیا ومغادرتھم مستقلة،
  الفرنسیین. المفقودین ملف فتح إلعادة فرنسیة أصوات ارتفاع -
  األحداث تلك وطبیعة حقیقة التاریخ ھذا لغایة تمكننا عدم - 
 الملف ھذا حول والفرنسیین الجزائریین بین التھم تبادل -

 اصةخ ،خبایاه كشف على العمل یجب حي وملف بالبحث الجدیرة المواضیع من الموضوع ھذا یبقى
 القضیة حولتوت القضیة، ھذه في بالتحقیق للمطالبة األخیرة السنوات في تعالت قد الفرنسیة األصوات وأن
 في بتارتك مجزرة أنھ على بالملف ماكرون إیمانویل الفرنسي الرئیس اعترف أن بعد سیاسیي مطلب إلى
   .الجزائري الشعب ضد مارسھ الذي الفرنسي اإلرھاب یتجاھل وقت في الفرنسیین حق
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  التعلیل المصلحي بین االنضباط والتسیب
Maslahi Reasoning between Discipline and Laxity 
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  12/06/2022 :القبول تاریخ   25/01/2022 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص
، أفصح الشارع عن بعضھا خاصة فیما ومصالح سامیة ّن الشریعة اإلسالمیة الغراء تتضمن ِحكما وغایاتإ 

   ال مجال للعقل فیھا، وأومأ إلى بعضھا، وترك للناس فیھا مجال لإلستنباط واالجتھاد. 
استنباط األحكام وفق منظور شرعي منضبط غیر متروك لألھواء  روافدولعل التعلیل المصلحي یُعد من أھم 

ن وجھة نظر شرعیة، وبیان الضوابط الالزمة التي تحفظھ موضوعنا التعلیل المصلحي م عالجواألذواق، ومن ھنا 
من الخروج عن الحكمة التي قررھا الشارع، والوقوف على حقیقة مراد الذین یزعمون التشبث بالمصلحة بدعوى 

، متترسین بأغراض خفیة تؤول إلى تمییع التعلیل المصلحي وتفریغھ من كل ضابط یعصمھ من والمعاصرة التجدید
  الخطیرة، مما أدخل االجتھاد المعاصر في ساحة محتدمة الصراع، واسعة الجدل. االنزالقات

الذي یسعى المفرطون في استعمال  ،للخروج بالضوابط التي تعصم من التسیبا البحث ولذلك جاء ھذ
بط ضاالجتھاد والتعلیل إلى النصاب الشرعي المن دِّ رَ المعاصر خاصة، وَ د االجتھا میدانالمصلحة إلى فرضھ في 

  المالئم لمبادئ الشرع، والخادم للمصلحة ال الخارم لھا.  
  التعلیل؛ المصلحة؛ الضوابط؛ التسیّب. :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The mighty Islamic Sharia contains supreme rules, goals and interests, some of which has 

been revealed by the legislator, especially those who has no room for reason, and alluded to 
some of them, leaving them to people in a space for deduction and ijtihad. 

Perhaps one of the most important tributaries of deriving verdicts from a disciplined legal 
perspective that is not subject to whims and tastes is the Maslahi Reasoning. As a result, our 
subject addressed the Maslahi Reasoning from a legal perspective, clarifying the necessary 
controls that preserve it from departing from the purpose decided by the Legislator, and 
standing on the truth of the intentions of those who claim to hold on to Maslaha under the 
pretext of modernization, armored with hidden purposes that lead to diluting the Maslahi 
Reasoning and discharge it from every constraint which protects it from dangerous slippages, 
which brought contemporary ijtihaad into an arena of intense conflict and wide controversy. 

Therefore, this research came out with the controls that protect against laxity, which those 
who overuse the Maslaha seek to impose in the field of contemporary ijtihaad in particular, and 
to return Ijtihaad and Reasoning to a disciplined Sharia quorum that is appropriate to the 
principles of Sharia, and the servant of the Maslaha, not the breacher of it. 
Key words: Reasoning; Maslaha; Controls; Laxity. 
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  مقّدمة: 
الحمد � تعالى الذي بفضلھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على رسول هللا خیر األنام المبعوث         

  رحمة للعالمین، وبعد:
استعمل القدامى فقھاء وأصولّیون المصلحة كمقصد شرعي یُتوخى تحقیقھ على مستوى التأصیل عند 

ع أو على مستوى التفری -كونھا تبعیة أم أصلیةبغّض النظر عن  -اعتبارھم المصلحة من األدلة الشرعیة 
باعتبار المصلحة نوع تعلیل یؤدي إلى االستنباط وفق معاییر شرعیة، فأثمرت الساحة االجتھادیة فتاوى 
واقعیة وفاعلة خدمت الفكر التعلیلي، وكشفت عن منھج استنباطي راق، منتج، وترجمت االستعمال العقالني 

قیق مصلحة حقیقیّة غیر وھمیّة، مالئمة لتصّرفات الشارع، غیر مصادمة، وال المتّزن الذي یقود إلى تح
ھادمة لھا، في حین استعمل بعض المعاصرین المصلحة بدیال عن العلة بال قیود وال ضوابط، األمر الذي 
أدى إلى اضطراب في المفاھیم والتصورات، وأفرز فتاوى وأحكام فوضویّة ال تنضوي تحت أّي ضابط، 

  عدة، أو قانون.قا أو
  من ھنا یمكن أن نطرح اإلشكالیة التالیة:  

  إشكالیة البحث
ھل یمكن للتعلیل المصلحي أن یكون بدیال عن التعلیل بالعلة الجزئیة التي شھدت القرون الطویلة 
على فاعلیتھا في االجتھاد والقیاس واالستنباط؟ وإلى أّي مدى یمكن للتعلیل المصلحي أن یضبط مسائل 

صد ل نزاع، ویحفظ مقاالَخلق المتداخلة والمتشابكة؟ وأن یجد الحلول التي تضبط تعامالتھم بعیدا عن ك
  الشارع؟ 

  وتنبثق من ھذه اإلشكالیة عدة تساؤالت منھا: 
 ؟ وما حجیتھ؟ما حقیقة التعلیل المصلحي -
ما أھم الضوابط الشرعیة للتعلیل المصلحي المتّزن، والتي تجعلھ منتجا وفاعال بعیدا عن الخیاالت  -

  واألوھام؟
االجتھاد المعاصر؟ أم مرحلة مرضیة یجب تشخیصھا ھل التعلیل المصلحي بإطالق ظاھرة صحیة في  -

 وكشف أسبابھا، وتوصیف عالجھا.
 ما مخاطر اإلفراط في استعمال المصلحة دون ضوابط وال قیود؟ -

  أھداف البحث: 
بیان مفھوم المصالح، وتحدید ضوابطھا الشرعیة الدقیقة التي تحكمھا، مما یضمن استنباطا مالئما ومناسبا  -

یع وقواعده العامة حتى تعصم الفكر من الزلل واالنحراف، وتمنع من إتباع األھواء، وطغیان لظاھر التشر
  الرؤى واألفكار، حتى ال یتالعب البعض بھذا الرافد االجتھادي الھام، ویَُحولُوَن دون مساره الصحیح.

رصینة یقیّة وواقعیّة وإظھار فعالیة منھج التعلیل المصلحي المنضبط، في إمكانیة إیجاد حلول وإجابات حق -
  لكثیر من النوازل المعاصرة، مما یحقق صالحیة ھذه الشریعة لكل زمان ومكان.

الدفاع عن منظومة الفكر اإلسالمي، ومنھجیتھ األصولیة المضبوطة والبنّاءة، وفي المقابل الرد على  -
  .أصحاب التسیّب في إعمال المصالح شبھات المغرضین

  أھمیة البحث
تحدید مفھوم المصلحة بما ال یدع مجاال ألصحاب األھواء واالنحرافات التسلل منھ لخدمة یسھم في  -

  أغراض بعیدة كل البعد عن ھذه الشریعة السمحاء.
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 یكشف عن معاییر وضوابط التعلیل المصلحي وفق مبادئ الشریعة. -
 األحكام التي تتماشى معیبین مكانة التعلیل المصلحي في إثراء وخدمة الشریعة في مجال استنباط  -

مستجدات العصر، ومواكبة حركة التطور بما ینفع الناس، دون مصادمة أو ھدم لألصول والقواعد العامة 
 للشریعة اإلسالمیّة.

یبین خطورة منھج دعاة التسیب من الضوابط، واالنفالت من األحكام، كما یدحض دعوى االستناد إلى  -
 روح الشریعة اإلسالمیة. 

  من الدراسات التي اطلعت علیھا في الموضوع: ات السابقة:الدراس
لمحمد سعید رمضان البوطي، استفدت منھا  هضوابط المصلحة في الشریعة اإلسالمیة، رسالة دكتورا -1

  حدیثھ واسترسالھ في ضوابط المصلحة الشرعیة.
، وھي دراسة 1جامعة باتنةالتعلیل المصلحي لتصرفات الحاكم، رسالة ماجستیر لسعیدة بومعراف من  -2

تؤصل للتعلیل المصلحي، غیر أنھا تُرّكز على الجانب الخاص بتصرفات الحاكم، وكانت إضافتي التحذیر 
  من مزالق الحداثیین حول مفھوم المصلحة.

التعلیل المصلحي وتطبیقاتھ في المذھب الشافعي، وھو مقال لصاحبھ محمد خالد منصور، منشور في  -3
م، تعّرض فیھ صاحبھ إلى موضوع 2016، 2، العدد43، علوم الشریعة والقانون، المجلد مجلة: دراسات

التعلیل المصلحي وأھمیتھ وأدلتھ عند الشافعي، واعتنى فیھا بمسلك المناسبة عند الشافعیة، وكانت إضافتي 
  مصلحة.لطرح الموضوع كصراع بین اتجاھین اتجاه أصیل في تحقیق المصلحة واتجاه متسیب في إقحام ا

  اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج العلمي الذي قوامھ:منھج الدراسة: 
: من خالل تتبع نصوص األصولیین والفقھاء لضبط اآلراء، وتحدید الوجھات، ومن خالل االستقراء -1

  اتجاھاتھم وأھدافھم.قف الحداثیین من مصادرھا لمعرفة االطالع على آراء وموا
حاولة تحلیل األقوال واآلراء ومحاولة شرحھا والتأمل فیھا لفھم مرامیھا وضبط : من خالل مالتحلیل -2

  جزئیاتھا.
 : من خالل المقارنة بین اتجاھین یبدو تباینا شدیدا في منھجیھما.المقارنة -3

یتناول البحث مسألة التعلیل المصلحي في مقدمة ومبحثین وخاتمة، اشتملت المقدمة على بیان خطة البحث: 
  إشكالیّة البحث وأھمیتھ وأھدافھ.

أما المبحث األول فیتناول التعلیل المصلحي مفھومھ وحجّیتھ، ویتناول المبحث الثاني معاییر المصلحة 
  عند دعاة التسیّب، وعند دعاة االنضباط، مع إعطاء نماذج الستعمال المصالح عند كّل من االتجاھین.

  حجیتھالمبحث األول: التعلیل المصلحي مفھومھ و
  سأتناول في ھذا المبحث: مفھوم كل من التعلیل المصلحي في اللغة واالصطالح، مع التعرض لحجیتھ. 

  المطلب األول: مفھوم التعلیل المصلحي
  الفرع األول: مفھوم التعلیل لغة واصطالحا

التعلیل مصدر للفعل علّل، أي بَیََّن واستخرج ِعلَّةَ الشيء، والعلة لغة تأتي العلة والتعلیل لغة: 1- 
  بمعان عدیدة من أھمھا: 

واعتل إذا مرض واعتل إذا تمسك بحجة وأعلّھ جعلھ «جاء في المصباح المنیر: الضعف والمرض:  -
     .1»ذا علة ومنھ إعالالت الفقھاء واعتالال تھم
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والمرض، فكما أن العلة بمعنى المرض لھا تأثیرھا على المریض إذ تُغیّر ووجھ المقابلة بین العلة 
حالھ من الصحة إلى السقم، فكذلك العلة الشرعیة لھا تأثیر في الحكم الشرعي إذ تُغیّر حالھ من إیجاب إلى 

  عدم.
ْربَة الثانیة، نقل عن األصمعي: إذا ورلإذ العلة مأخوذة من الَعلَ  التكرار: - دت اإلبل الماء : وھو الشُّ

   .  2فالسقیة األولى النھل، والثانیة العلل
ووجھ المقابلة بین العلة والتكرار یبدو في كون المجتھد عندما یرید استخراج علة الحكم فإنھ یعاود 

  النظر مرة بعد مرة، أو ألن الحكم یتكرر كلما تكررت العلة.
وفي حدیث عائشة: فكان عبد الرحمن  وھذا علة لھذا أي سبب.«جاء في لسان العرب: السبب:  -

    .3»یضرب رجلي بعلة الراحلة أي بسببھا، یظھر أنھ یضرب جنب البعیر برجلھ وإنما یضرب رجلي
  ووجھ المقابلة بین العلة والسبب أنھ بوجود العلة یتضح سبب إقامة الحكم. 

أما العلة اصطالحا فقد احتدم فیھا النقاش، وإّن المتصفح لكتب العلة والتعلیل اصطالحا:  -2
األصولیّین في تعریف العلّة یجد أّن أغلب التعاریف تدور حول معاني المعّرف، والمؤثر، والموجب، 

  والباعث، وأھم ھذه التعاریف: 
لعلة ھي لك قد أكد أن اتعریف الغزالي: أكد الغزالي على نفي الذاتیة، وأبقى على التأثیر، فیكون بذ أوال:

   .4الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع ال لذاتھ
والمختار أنھ ال بد وأن تكون العلة في األصل بمعنى الباعث، أي مشتملة على حكمة «تعریف اآلمدي: ثانیا: 

  .5»صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم
   .6»وھي المعرف للحكم« ھي المعّرف فقال:وقد تابع البیضاوي الرازي في كون العلة ثالثا: 

واتفق األصولیون بعد ذلك على أن العلة ھي الوصف الظاھر المنضبط الذي یكون مظنة للمعنى 
   .7المناسب لشرع الحكم

وأما العلة؛ فالمراد بھا: الحكم والمصالح التي تعلقت بھا األوامر أو «ونحا الشاطبي بالعلة منحى آخر فقال: 
  .، فیكون بذلك من أوائل من تطّرق إلى التعلیل بالحكم والمصالح8»المفاسد التي تعلقت بھا النواھياإلباحة، و

إلى األثر، كانتقال الذھن من الدخان إلى النار، واالستدالل:  انتقال الذھن من المؤثرھو «وأما التعلیل: 
ھو انتقال الذھن من األثر إلى المؤثر، وقیل: التعلیل، ھو إظھار علیة الشيء، سواء كانت تامة أو ناقصة، 
والصواب: أن التعلیل ھو تقریر ثبوت المؤثر إلثبات األثر، واالستدالل: ھو تقریر ثبوت األثر؛ إلثبات 

ثر. وقیل: االستدالل ھو تقریر الدلیل؛ إلثبات المدلول سواء كان ذلك من األثر إلى المؤثر أو العكس أو المؤ
  وھذا تعریف المناطقة. .9»من أحد األثرین إلى اآلخر

وعلى ھذا فالتعلیل إذا ما أضیف إلى من یظھر ثبوت العلة فھو: إظھار علیة الشيء، وإذا ما أضیف   
  إلى واضع العلة فھو: ما یفید السببیة والتأثیر.

  فعندما نقول: اإلسكار ھو علة تحریم الخمر، فاإلسكار ھو المؤثر، وحرمة الخمر ھو األثر المثبت.
: بیان وإظھار علل األحكام الشرعیّة وطرق استخراجھا، األول ل على معنیین:أما األصولیّون فیطلقون التعلی

  . 10: البحث عن علة حكم المنصوص علیھ وإن كانت علة قاصرةوالثانيوذلك ھو مبحث القیاس األصولي، 
  الفرع الثاني: مفھوم المصلحة لغة واصطالحا:

َواُب َصلََح « الفیومي: المصلحة واحدة المصالح، قاللغة:  -1 َالحِ َوھَُو اْلَخْیُر َوالصَّ َوأَْصلََح أَتَى بِالصَّ
 .11»َوفِي اْألَْمِر َمْصلََحةٌ أَْي َخْیٌر َواْلَجْمُع اْلَمَصالِحُ 
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  وردت بشأنھا تعریفات عدیدة، وبخاصة عندما كثر الجدل حولھا، نذكر منھا: اصطالحا: -2
األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا أما المصلحة فھي عبارة في « أوال: تعریف الغزالي:

نعني بھ ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصالح الخلق في تحصیل مقاصدھم، لكنا نعني 
  .12»بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع

فالغزالي یؤكد على تعریف المصلحة من الجانب الشرعي، وھو أنّھا مقصود الشرع، فكل مصلحة 
  عارف علیھا الناس ال یعتد بھا إال إذا وافقت مقاصد الشارع.وإن ت

الناس « ال:، فقلحة عند تطرقھ لتعریف المناسبةأشار الرازي إلى تعریف المص ثانیا: تعریف الرازي:
: أنھ الذي یفضى إلى ما یوافق اإلنسان تحصیال وإبقاء وقد یعبر ألولذكروا في تعریف المناسب شیئین: ا

ات أنھ المالئم ألفعال العقالء في العاد والثاني: بجلب المنفعة وعن اإلبقاء بدفع المضرة، ...عن التحصیل 
فإنھ یقال ھذه اللؤلؤة تناسب ھذه اللؤلؤة أي الجمع بینھما في سلك واحد متالئم، وھذه الجبة تناسب ھذه 

   .13»العمامة أي الجمع بینھم متالئم
ریف األول قول من یعلل أحكام هللا تعالى بالحكم والمصالح، والتع«ثم علَّق على التعریفین بقولھ: 

  .14»والتعریف الثاني قول من یأباه
وما نلحظھ في تعریف الشاطبي أنھ یربط المنفعة والمضرة بالدنیا واآلخرة تماما كما یحددھا الغزالي، 

ولذلك نجد من القوانین وھذا عین الصواب، أما من یُْقِصر المصلحة على الدنیا فقط فھو ال محالة جاھل، 
الغربیة الیوم أو حتى في القدیم من یبیح الزنا، أو الخمر، أو االحتكار على سبیل المثال باعتبار أنھا مصالح 
ألصحابھا، وھي نظرة دنیویة بحتة، ولو تأمل ھؤالء لوجدوا أنّھا تشمل مضارا في الدنیا قبل اآلخرة، ألیس 

نساب، المؤدي إلى فوات مقصد رعایة األبناء، وتربیتھم والسھر على في الزنا مفسدة عظیمة ھي اختالط األ
حاجاتھم، كما یؤدي إلى أمراض عدیدة أثبت الطب الحدیث بعضھا كالسیدا ، ثم ألیس في الخمر مفسدة ذھاب 
العقول، وما یترتب علیھا من ھرج ومرج، ألیس في االحتكار ما یضر بأفراد المجتمع، والزج بھم في 

 لجشع واالستغالل؟متاھات ا
فالمصلحة إذن تحتاج في تحدیدھا إلى عقل راجح متمیز حكیم یقّدر المسائل من جمیع جوانبھا، ولیس 

  من جانب واحد، ُمْرتََكُزه النظرة اآلنیة الضیّقة، واألھواء، والشھوات. 
ده أو بالزاني یوالشيء نفسھ یقال في ما یثیره بعض الحداثیین من المضار التي تلحق السارق من قطع 

من جلد بدنھ، إن الشارع نظر إلى ھذه العقوبات من جھة عظم مصالحھا، حیث یعیش المجتمع آمنا فیحقق 
رفاھیة اقتصادیة وتعاونا بشریا ملؤه العطف والتكافل بعیدا  عّما یضر بالمجتمع من جراء ھذه اآلفات 

أسباب المصالح مفاسد فیؤمر بھا أو تباح ال  وربما كانت« االجتماعیة وفي ھذا یقول العز بن عبد السالم:
لكونھا مفاسد بل لكونھا مؤدیة إلى مصالح، وذلك كقطع األیدي المتآكلة حفظا لألرواح، وكالمخاطرة 
باألرواح في الجھاد، ... وربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنھى الشرع عنھا ال لكونھا مصالح بل ألدائھا 

  .15»ي تحصیل اللذات المحرمات والشبھات المكروھاتإلى المفاسد وذلك كالسعي ف
فأوھام العقل وخیاالتھ غیر معتبرة في تفدیر المصالح، ألم یحكم المجتمع القرشي بوأد البنات في 
الجاھلیة بدعوى أنھ یحقق مصلحة دفع العار، وظّل قانونا یسري على الجمیع ومن یرفضھ یكون أضحوكة 

على ما ھو علیھ حتى جاء الشرع من رب العالمین وحدد المصلحة الحقیقیّة  آباء الجھل واللھب، وبقي الوضع
َرٰى ِمَن  :وألغى المصالح الموھومة قال تعالى ا َوھَُو َكِظیٞم ، یَتََوٰ َر أََحُدھُم بِٱۡألُنثَٰى ظَلَّ َوۡجھُھُۥ ُمۡسَوّدٗ َوإَِذا بُشِّ

َر بِھِۦٓۚ أَیُۡمِسُكھُ     .]59 -58[النحل: ۥ َعلَٰى ھُوٍن أَۡم یَُدسُّھُۥ فِي ٱلتَُّراِبۗ أََال َسآَء َما یَۡحُكُمونَ ٱۡلقَۡوِم ِمن ُسٓوِء َما بُشِّ
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قرر رّب العالمین أن ھذا حكم فاسد ال صالح فیھ من جمیع األوجھ، ثم بین عاقبتھ في اآلخرة لمن 
إلى االنتباه وتحدید  ]  إلثارة العقول9-8 التكویر:[ قُتِلَۡت َوإَِذا ٱۡلَمۡوءُۥَدةُ ُسئِلَۡت ،بِأَيِّ َذۢنٖب یؤمن باآلخرة فقال: 

  المسؤولیة. 
ولذلك نرى في تحدید مفھوم المصلحة أن یقال: المصلحة تكون بتحدید الشارع وھي ما یقره ویتفق 
علیھ العقالء من منافع ومضار، ولیست ھي أبدا ما ینفرد بھ آحاد الناس، ویوظفھا كما شاء تعویال على 

  ق العقل.مطل
  الفرع الثالث: مفھوم التعلیل المصلحي

لقد مر معنا تعریف لفظ التعلیل لغة واصطالحا، وكذلك لفظ المصلحة. فما المراد باللفظ المركب: 
  التعلیل بالمصلحة؟

لم یعتن األصولیون بوضع تعریف اصطالحي للتعلیل بالمصلحة، مع أنھم استعملوه بوضوح في 
  استدالالتھم، وأقوالھم، وعلى ما ظھر لي أّن التعلیل بالمصلحة یأتي بمعنیین: 

إظھار المصلحة في حكم األصل، ثم تعدیة ھذا الحكم إلى فروع أخرى وجدت فیھا  المعنى األول:
  القیاس بناء على العلة المنضبطة التي تقود إلى المصلحة.ھذه المصلحة، أي 

ومثال ذلك: تعلیل الصحابة منع إقامة الحدود في الغزو؛ لمصلحة الخوف من التحاق المذنب بالعدو، 
 رِ َعْن ُجنَاَدةَ ْبِن أَبِي أَُمیَّةَ، قَاَل: ُكنَّا َمَع بُسْ «وھذا التعلیل المصلحي قاسوه على نص شرعي وھو الحدیث: 

 ِ  َعلَْیِھ  َصلَّى هللاُ ْبِن أَْرطَاةَ فِي اْلبَْحِر، فَأُتَِي بَِساِرٍق یَُقاُل لَھُ: ِمْصَدٌر، قَْد َسَرَق بُْختِیَّةً، فَقَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ
                                  .16»َال تُْقطَُع اْألَْیِدي فِي السَّفَِر، َولَْوَال َذلَِك َلقَطَْعتُھُ «َوَسلََّم یَقُوُل: 

ومثالھ أیضا: تحریم قضاء القاضي حال الغضب؛ لمصلحة: عدم تشوش الفكر مما یدھش العقل عن 
  النظر، فقاس علیھ األصولیّون: تحریم القضاء على القاضي حال الجوع الشدید لتحقق المصلحة نفسھا. 

ا، فإن كم على مصلحتھ، فھو یتأثر بھویستعمل التعلیل بالمصلحة أیضا في بناء الح المعنى الثاني:
وجدت كانت عالمة على وجود الحكم، وإن لم توجد دل ذلك على غیاب الحكم، فمتى قامت ھذه المصلحة 

  نُصب ھذا الحكم، وھذا أغلب ما یقصده الباحثون المعاصرون خاصة، أي االجتھاد انطالقا من المصلحة.
سھم المؤلفة قلوبھم، وذلك لعدم تحقق مصلحة إعزاز األمة بھم، وقد  إیقافومثالھ: اجتھاد عمر في 
  صار اإلسالم عزیزا منتشرا.  

  المطلب الثاني: حجیة التعلیل المصلحي وضوابطھ
  الفرع األول: حجیة التعلیل المصلحي

من الثابت أّن الشارع قصد تحقیق مصالح العباد من جمیع الجوانب سواء من الناحیة المادیة أو 
المعنویة، وسواء كانت المصلحة دنیویة، أو أخرویة، فنظرة الشریعة بعیدة المدى جامعة للمصالح العاجلة 
واآلجلة دون تغلیب مصلحة على أخرى، وال شك أن المصالح والمفاسد من حیث مواقع الوجود لیست 

  .خالصة على اإلطالق فھي ممتزجة، ولكن الشارع ینظر لھا من جھة الغالب منھا
فإن أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة ونواھیھ تتبع المفاسد الخالصة «القرافي:  قال

   .17»أو الراجحة
المصلحة إذا كانت غالبة؛ فال اعتبار بالندور «وھو تعریف مجمل مختصر فصلھ الشاطبي بعده فقال: 

في انخرامھا، إذ ال توجد في العادة مصلحة َعِریَّة عن المفسدة جملة؛ إال أن الشارع إنما اعتبر في مجاري 
ا دیات في الوجود، وال یعد ھنالشرع غلبة المصلحة، ولم یعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعیات مجرى العا
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ظر، تقصیرا في الن -مع معرفتھ بندور المضرة عن ذلك-قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة 
    .18»وال قصدا إلى وقوع الضرر، فالعمل إذا باق على أصل المشروعیة

َك إِ وال شك أن المصلحة في الشریعة معتبرة، لقولھ تعالى:  لَِمینَ َوَمآ أَۡرَسۡلنَٰ   .]107[األنبیاء: الَّ َرۡحَمٗة لِّۡلَعٰ
فمن مقتضیات الرحمة أن تتصف ھذه الشریعة بالمصلحة، وفي ھذا یقول: الطاھر بن عاشور: 

وحكمة تمییز شریعة اإلسالم بھذه المزیة أّن أحوال النفوس البشریة مضت علیھا عصور وأطوار تھیأت «
نھا المشقة إال بمقادیر ضروریة ال تقام المصالح بدونھا، فما في بتطوراتھا ألن تساس بالرحمة وأن تدفع ع

الشرائع السالفة من اختالط الرحمة بالشدة وما في شریعة اإلسالم من تمحض الرحمة لم یجر في زمن من 
األزمان إال على مقتضى الحكمة، ولكن هللا أسعد ھذه الشریعة والذي جاء بھا واألمة المتبعة لھا بمصادفتھا 

زمن والطور الذي اقتضت حكمة هللا في سیاسة البشر أن یكون التشریع لھم تشریع رحمة إلى انقضاء لل
    .19»العالم

َ َال ویكفي أن هللا سبحانھ وتعالى أكد في أكثر من موضع أنھ ال یحب المفسدین، قال تعالى:  إِنَّ ٱ�َّ
  .]77[القصص: یُِحبُّ ٱۡلُمۡفِسِدینَ 

كما أن عماد كل الدعوات الناجحة اإلصالح، وقد تقرر ھذا المفھوم في وصیة موسى علیھ السالم 
ُروَن ٱۡخلُۡفنِي فِي قَۡوِمي َوأَۡصلِۡح أخاه ھارون ، عندما تركھ حاكما في قومھ، قال تعالى:  َوقَاَل ُموَسٰى ِألَِخیھِ ھَٰ

  .]142[األعراف: َوَال َتتَّبِۡع َسبِیَل ٱۡلُمۡفِسِدینَ 
، 20»َال َضَرَر َوَال ِضَرارَ « وأدلة ذلك في السنة ال حصر لھا، ولعل على رأسھا الحدیث المشھور:

فالضرر المنھي عنھ ھو إلحاق الفساد بالغیر، والضرار ھو إلحاق الفساد المتبادل من الطرفین ظنا منھما 
  أنھ ال إثم فیھ. 

مصلحّیا مناسبا لشرع الحكم، وقد قسم األصولیون فلیس كّل ما یتوارد على ذھن المجتھد یُعّد معنى 
  المصلحة بھذا االعتبار إلى ثالثة أنواع:

وتسمى أیضا المناسب المعتبر، وھي المصلحة التي شھد الشرع  المصلحة المعتبرة: النوع األول:
بالنص  ونباعتبارھا، وشھادة الشرع تعني وجود األصل الذي یشھد بنوع المصلحة، أو جنسھا، واالعتبار یك

والمناسب مؤثر، ومالئم، وغریب، ومرسل؛ ألنھ إما معتبر أو ال، والمعتبر « أو اإلجماع، یقول ابن الحاجب:
بنص أو إجماع ھو المؤثر، والمعتبر بترتیب الحكم على وفقھ فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عینھ في 

   .21»م، وإال فھو الغریبجنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسھ في جنس الحكم، فھو المالئ
  :وبھذا یكون المناسب المعتبر: ھو أن یثبت اعتبار عین الوصف في عین الحكم، فإن كان ذلك

  بنص أو إجماع فیدعى: المؤثر، ومن أمثلتھ:  -1
(اإلسكار) في عین الحكم (التحریم) وھذه  اإلسكار علة تحریم الخمر. إذ: ثبت اعتبار عین الوصف -

   .22»ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ «الحدیث: العلة ثابتة بنص 
(والیة المال) وھذه  (الصغر) في عین الحكم الصغر علة والیة المال. إذ: ثبت اعتبار عین الوصف

 العلة ثابتة باإلجماع.
  وإن كان ذلك بترتیب الحكم على وفقھ، فال یعدو أن یكون بأحد طریقین:  -2
  على ثالثة أقسام:  إن ثبت بنص أو إجماع فیدعى: المالئم وھو -أ
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الصغر علة والیة النكاح: لم یثبت عین الوصف  ومثالھ:، عین الوصف في جنس الحكمالقسم األول: 
في عین الحكم في ھذا المثال بنص وال بإجماع، بل بترتیب الحكم على وفقھ، أي على وفق أنھ ثبت أن 

    ).والیة المال، ووالیة النكاح(الصغر علة والیة المال باإلجماع فحكم الوالیة: جنس یشمل 
، وإثبات كم)(جنس الح وصف واحد بعینھ) في والیة النكاح( فیكون بذلك قد ثبت تأثیر اعتبار الصغر

عین الوصف في جنس الحكم في ھذا المثال یعتبر قد ثبت باإلجماع؛ ألن اإلجماع على اعتبار الصغر علة 
  نس الوالیة بصورة عامة.في والیة المال، إجماع على اعتباره علة في ج

المطر الشدید علة جواز الجمع في الحضر :  ومثالھ:، جنس الوصف في عین الحكم القسم الثاني:
لم یثبت ھذا بنص وال بإجماع، بل بترتیب الحكم على وفقھ، أي على وفق أنھ ثبت أن السفر علة الجمع 

عواقب السفر من انقطاع وغیره، ( بالنص ، فالوصف الجامع بین األمرین ھو الحرج وھو جنس یشمل
 والحكم رخصة الجمع ھو حكم واحد بعینھ، فیكون بذلك قد ثبت تأثیر الحرج ،)وعواقب المطر من التأذي بھ

عتبر ل ی، وإثبات جنس الوصف في عین الحكم في ھذا المثاصة الجمع (عین الحكم)جنس الوصف) في رخ(
  سفر ثابت في الحج.؛ ألن اعتبار حرج القد ثبت بالنص و باإلجماع

القتل بالمثقل علة وجوب القصاص، لم یثبت  ومثالھ:، جنس الوصف في جنس الحكم القسم الثالث:
عین ھذا الوصف في عین ھذا الحكم بنص وال بإجماع، بل بترتیب الحكم على وفقھ، أي قیاسا على أن القتل 

األمرین ھو جنایة القتل العمد العدوان بالمحدد علة وجوب القصاص بالنص واإلجماع، فالوصف الجامع بین 
 جنس ، والحكم وجوب القصاص، وھو)الجنایة في النفس، في األطراف، وفي المال(وھو جنس یشمل: 

جنس الوصف) ( ، فیكون بذلك قد ثبت تأثیر القتل العمد العدوان)القصاص في النفس، وفي األطراف(یشمل: 
  ع وھو ظاھر.  جنس الحكم) بالنص واإلجما( في وجوب القصاص

البات في المرض: وھو من یطلق زوجتھ طالقا ومثالھ: ، وإن لم یثبت بنص أو إجماع فیدعى: الغریب -ب
بائنا بالثالث في مرض الموت حرمانا لھا من المیراث فإنھ یقابل بنقیض مقصوده فترثھ، قیاسا على القاتل 

    .23ال یرث

  عند القائلین بالقیاس یجوز التعلیل بالمناسب المعتبر، وبناء األحكام علیھ. حكم المصلحة المعتبرة:
المصلحة المعتبرة؛ أي: ما علم اعتبار الشرع لھا، وھي كل مصلحة ثبت الحكم «قال الزركشي: 

المؤدي إلیھا بدلیل من نص، أو إجماع. وقد عبر األصولیون عنھا بالمصلحة المعتبرة، أو المناسب المعتبر، 
   .24»بھ بإجماع القائلین بحجیة القیاسھذا النوع یجوز بناء األحكام علیھ، والتعلیل و

فالمصلحة إذا كانت ھي الغالبة عند مناظرتھا مع المفسدة في حكم االعتیاد، فھي «ویقول الشاطبي: 
 .25»المقصودة شرعا، ولتحصیلھا وقع الطلب على العباد

وھي المصلحة التي تبدو للوھلة األولى في نظر أصحابھا، ولكن  النوع الثاني: المصلحة الملغاة:
بالرجوع إلى الشرع یتبین أنھ ألغاھا ولم یعتبرھا، فوجب الوقوف دونھا واعتبارھا في حكم المعدوم، ومثالھا 

ج لھ الحداثیون الیوم والعلمانیون من ضرورة المساواة بین األبناء ذكورا وإناثا في المیراث ب عوى دما یَُروِّ
تساویھما في درجة القرابة من المورث، ولتطور الحیاة العصریة حیث صارت البنت تقوم بمھام الرجال 
وتتحمل األعباء نفسھا، ھذه المصلحة كیفما كانت باطلة لشھادة الشرع ببطالنھا من خالل النص القرآني 

ِدُكۡمۖ لِلذَّ المحكم في قولھ تعالى:  ُ فِٓي أَۡولَٰ   .]11[النساء: َكِر ِمۡثُل َحظِّ ٱۡألُنَثیَۡیِنۚ یُوِصیُكُم ٱ�َّ
 ومثالھا أیضا: ما یزعمھ دعاة التفتح على مظاھر الحضارة الزائفة من التحلل من األحكام الشرعیة،
كالدعوة إلى التبرج والسفور لحاقا بالمرأة الغربیة، والدعوة إلى االختالط في المدارس وأماكن العمل بدعوى 
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التخفیف من الضغوط الجنسیة، فھذه المصالح الموھومة حسب عقول أصحابھا الموبوءة ألغاھا الشارع إلغاء 
بِیبِِھنَّۚ ذَٰ صریحا في قولھ تعالى:  ِجَك َوبَنَاتَِك َونَِسآِء ٱۡلُمۡؤِمِنیَن یُۡدنِیَن َعلَۡیِھنَّ ِمن َجلَٰ َۡزَوٰ ٓأَیُّھَا ٱلنَِّبيُّ قُل ألِّ  لَِك أَۡدنَىٰٓ یَٰ

ِحیٗما ُ َغفُوٗرا رَّ واْ ِمۡن وقولھ تعالى:  ،]59[األحزاب: أَن یُۡعَرۡفَن فََال یُۡؤَذۡیَنۗ َوَكاَن ٱ�َّ قُل لِّۡلُمۡؤِمنِیَن یَُغضُّ
ِرِھمۡ  ِرِھنَّ وقولھ تعالى:  ،]30[النور: أَۡبَصٰ ِت یَۡغُضۡضَن ِمۡن أَۡبَصٰ   .]31[النور: َوقُل لِّۡلُمۡؤِمنَٰ

لبعض من الجمع بین المصلحة واإللغاء فكیف تكون مصلحة ویلحقھا اإللغاء؟ یجیب وقد یتوجس ا
وھي المصلحة الملغاة، -والحقیقة أن ما أھدرتھ الشریعة من المصالح «الریسوني على ھذا اإلشكال بقولھ: 

عتبار. الإنما ھي المصالح المرجوحة، التي عارضتھا مصالح أولى منھا بالتقدیم وا -حسب تقسیم األصولیین
فترجح حفظ األھم على غیره، وذلك عندما تعذر الجمع بینھما، ولیس في ھذا أّي إلغاء أو إھدار لحقیقة 
المصلحة، ولعّل في آیة الخمر والمیسر أوضح مثال على ھذا، فقد صّرحت اآلیة أن في الخمر والمیسر 

رّجح فع الخمر والمیسر قلیلة، وفردیة، فمفاسد ومصالح، ولكن جانب المفسدة كثیر، والمفسدة عامة، بینما منا
الشارع جانب المصلحة الكثیرة والعامة، بدفع مفاسد الخمر والمیسر وتحریمھما، وأھمل جانب المنافع القلیلة 

   .26»الخاصة
  ال یصح التعلیل بھا، وال بناء األحكام علیھا اتفاقا.حكم المصلحة الملغاة: 

   .27»أن الشرع ألغاه، فھو غیر معتبر أصالوأما المناسب الذي علم «قال الرازي: 
الوصف المناسب على ثالثة أقسام، أحدھا: أن یلغیھ الشارع أي: یورد الفروع على «وقال اإلسنوي: 

    .28»عكسھ فال إشكال في أنھ ال یجوز التعلیل بھ
ة الدنیا االمصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حیث تقام الحی«قال الشاطبي: 

، ثم قدم 29»للحیاة األخرى، ال من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا العادیة، أو درء مفاسدھا العادیة
  األدلة على ذلك.

وبھذا یتضح أن المصالح الملغاة، وإن اّدعى أصحابھا وجوھا من الحق في زعمھم فھي مردودة اتفاقا 
ون بنظرة قاصرة مركزین على الدنیا فقط، واألصل أن ال وال یُلتفت إلیھا، خاصة وأّن أصحابھا عادة ینظر

  نفرق بین مصالح الدنیا ومصالح اآلخرة. 
وتدعى أیضا: المناسب المرسل، أو االستصالح: واصطالحا ھي  النوع الثالث: المصلحة المرسلة:

   .30المصلحة التي لم یشھد الشرع بإلغائھا وال باعتبارھا
إلطالق غیر دقیق؛ التفاق الجمیع بما في ذلك المالكیة على أنھ من وما أالحظھ أّن التعریف بھذا ا

شروط المصلحة المرسلة: أن تكون معتبرة من جھة الشارع بالجنس البعید الذي یشھد لھا، وھذا ما یلغي 
عدم االعتبار المطلق المشار إلیھ في جمیع التعریفات، إذن فلیس معنى ذلك أّن المصلحة المرسلة تخلو من 

  دلیل شرعي، بل سمیت مرسلة للتفریق بینھا وبین القیاس،   أّي 
 إلغائھ فبطل بذلك وذلك ألّن ما عورض بشيء منھما فقد ثبت شاھد على«وفي ذلك یقول البوطي: 

   .31»أن یكون مرسال
ھي كل وصف مالئم لمقاصد لم یشھد الشرع باعتباره العیني، «وما أراه تعریفا للمصلحة المرسلة: 

   .»بإلغائھ العیني، ولكن شھد لھ الجنس البعید من أصول وكّلیات الشریعةوال 
م وقد ینقسم إلى مالئ والثانيوینقسم المرسل إلى ما علم إلغاؤه، وإلى ما لم یعلم إلغاؤه، «قال العضد: 

جنس الحكم وإلى ما ال یعلم منھ ذلك  فيعین الحكم أو جنسھ  فيجنس الحكم أو جنسھ  فيعلم اعتبار عینھ 
     .32»وھو الغریب، فإن كان غریبًا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقًا
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اشتھر عن المالكیة اعتبار المصلحة المرسلة حجة، وعند التحقیق نجد ھذا حجیة المصلحة المرسلة: 
 بمالءمتھا لمقاصد الشریعة، وأناالعتبار للمصلحة المرسلة لیس على اإلطالق، إنما ھو االعتبار المشروط 

تدخل تحت أصل كلّي شھدت لھ النصوص في الجملة، والتي تسمى بظواھر التشریع، وھي معتبرة عند 
الشافعیة ضمن دلیل القیاس، وكذا الحنابلة، كما اعتبره األحناف وأدخلوھا ضمن االستحسان، وحاصل ھذا 

ونھا دلیال مستقال وفي التسمیة، ومعروف أّن االختالف أّن الجمیع معتبر لھا، وإنما االختالف حاصل في ك
  .  33في التسمیة ال یحیل المعاني

  الفرع الثاني: ضوابط التعلیل المصلحي
وضع األصولیون ضوابط للمصلحة، حتى ال تترك على اإلطالق، أو لألھواء، وللفائدة نوجزھا في 

  النقاط اآلتیة:
مصالح في ظل واقعنا المعاصر، مرّده إلى كثرة حاجات إن تزاحم التحقیقھا لمقاصد الشریعة:  -1

الناس ومتطلبات حیاتھم، ومن ھنا وجب ضبط ھذه المصالح بمقاصد الشریعة العامة حتى ال تقود أصحابھا 
إلى التسیب والھالك، وقد أبرز الشاطبي ھذا االعتبار عندما أدرك أن فھم مقاصد الشریعة ھو مفتاح االجتھاد 

أحدھما: فھم مقاصد الشریعة على  إنما تحصل درجة االجتھاد لمن اتصف بوصفین:«  ال:والفتوى، حیث ق
   .34»كمالھا

فااللتفات إلى المصالح دون مراعاة مقاصد الشریعة طریق المخاطر والزلل، وذلك حتى یكون لھا 
صوص في نمسوغا شرعیا تستند إلیھ، وقد حصر العلماء مقاصد الشارع في خلقھ من خالل استقراء شامل 

  وأحكام الشریعة في ثالثة أقسام وھي: الضروریات، والحاجیات، والتحسینیات.
  وقد راعت الشریعة حفظ ھذه الكلیات من جانب الوجود، ومن جانب العدم.

الحقیقة أن ھذا الضابط من باب التأكید فقط ؛ ألن معارضة عدم معارضتھا للنصوص الشرعیة:  -2
أو السنة، أو مّما یلحق بھما من اإلجماع والقیاس یجعلھا مصلحة ملغاة  المصلحة لنص شرعي من الكتاب،

ال عبرة بھا، فھي مسألة محسومة تماما ال تقبل أّي تسامح وأّي مناقشة، وإن محاولة تقدیم المصلحة على 
النص خاصة من قبل الحداثیین تدعونا للوقوف على إثارة ھذه النقطة من خالل اعتمادھم على ما نسب 

وفي من تقدیم المصلحة على النص في حالة التعارض وذلك في كتابھ شرح األربعین النوویة أثناء شرحھ للط
لحدیث "ال ضرر وال ضرار"، والحقیقة أنھ عند قراءة متأنّیة في شرحھ نخرج بالنقاط التالیة التي نلخص 

  بھا نظریتھ مع بیان أوجھ الصواب وأوجھ الخطأ فیھا:
م الطوفي ھو النص الظني، ولیس القطعي كما نسب البعض ذلك إلیھ، والدلیل النص المقصود في كال -

وھذه األدلة التسعة عشر أقواھا النص واإلجماع، ثم ھما إما أن یوافقا رعایة المصلحة، أو یخالفاھا، «قولھ: 
حة المصل فإن وافقاھا فبھا ونعمت، إذ قد اتفقت األدلة الثالثة على الحكم، وھي النص واإلجماع ورعایة

: "ال ضرر وال ضرار"، وإن خالفاھا وجب تقدیم رعایة المصلحة علیھما، بطریق المستفادة من قولھ 
      .35»التخصیص والبیان لھما، ال بطریق االفتئات علیھما والتعطیل لھما

إن قولھ بوجوب تقدیم رعایة المصلحة علیھما تبعھ بقولھ: بطریق التخصیص والبیان لھما، أي أن 
لمصلحة تعارض النص العام أو المطلق، وكالھما ظني الداللة عند جمھور الفقھاء، وھكذا فالتعارض عنده ا

بَْیَن المصلحة والنص الظني، ولیس النص القطعي، وھذا ما یؤكده قولھ السابق: "ال بطریق االفتئات 
  .والتعطیل لھما"
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قل بھا، دون االھتداء بالنصوص التي المصلحة المرادة عند الطوفي ھي المصلحة التي یستقل الع -
 سبقھ. تشھد لنوعھا، أو لجنسھا باالعتبار، وھذا موضع الخلل في نظریتھ، والذي خالف بھ كل من

 لیست ھي -واعلم أن ھذه الطریقة التي ذكرناھا مستفیدین لھا من الحدیث المذكور«والدلیل قولھ: 
بل ھي أبلغ من ذلك، وھو التعویل على النصوص بالقول بالمصالح المرسلة على ما ذھب إلیھ مالك، 

    .36»واإلجماع في العبادات والمقدرات، وعلى اعتبار المصالح في المعامالت وباقي األحكام
فالمعلوم أّن المصالح المرسلة التي یقول بھا اإلمام مالك ھي المصالح التي تعتمد في حجیتھا على 

ر، والطوفي یقرر أن طریقتھ لیست كذلك، بل ھي أبلغ، وھذا شھادة النصوص لنوعھا، أو لجنسھا باالعتبا
فیھ داللة على أن المصلحة عنده ھي التي تتجاوز االعتبار الشرعي إلى استقاللیة العقل بذلك، رغم استثنائھ 
للعبادات، وحصر ھذه االستقاللیة في نطاق المعامالت والعادات، فتفریقھ بین العبادات والمعامالت تناقض 

ذ یفرق بین النصوص مع أن المشرع واحد، ألّن الشارع أعلم بمصالحنا في العبادات وفي المعامالت، منھ إ
كما ال ینسى الطوفي أّن العادات فیھا شبھة العبادات، ولیست معامالت محضة تستغني عن النص الشرعي 

 حتى یوكلھا إلى العقل المستقل بالتشریع.
خالف بذلك إجماع األمة حیث یعتبرون المصلحة بشروط وھي:  اعتبار الطوفي المصلحة بإطالق: وقد -

أن تكون مالئمة لتصرفات الشارع أي: دخولھا تحت جنس شھدت لھ النصوص بصورة عامة، وإال فھي 
 ملغاة، أو غریبة، كما سبق بیانھ.

   .لم یقدم الطوفي مثاال واحدا على تعارض النص مع المصلحة -
نقل لم یقل بھا أحد من السلف، بما فیھم الطوفي، ولكن الحداثیین یقولون إن فرضیة تعارض العقل مع ال -

  . 37بضرورة ھذا التعارض بدعوى تاریخیة النص
نحن ال ننكر أن المصالح مقصودة للشارع ولكننا ننكر اتخاذھا مطیة لبلوغ غایات غیر مشروعة كما 

 دموھا.یفعل بعض الحداثیین الذین تتّرسوا بداعي المصلحة الشرعیّة فھ
فمعلوم أن األدلة الشرعیة منھا ما یكون قطعّي الداللة ومنھا ما یكون ظني الداللة، فأما قطعي الداللة 

 فیرجح على المصلحة ألنھا ظنیة الداللة، والقطعي یرجح على الظني.
وأما ظني الداللة وھو ما یحتمل أكثر من معنى، فإذا تعارض مع المصلحة، یكون تعارضا بین ظنّین، 
وھو أمر سائغ یلجأ فیھ إلى محاولة الجمع بینھما، فإن تعذر ذلك یرجح بینھما وفق قواعد الترجیح 

  . 38المعروفة
في ظل تزاحم المصالح والمفاسد، العلم بفقھ الموازنات بین المصالح والمفاسد المتعارضة:  -3

وبخاصة في عصرنا الحالي الذي تطورت فیھ متطلبات العیش، وكثرت فیھ وسائل الرفاھیة، صار من 
الصعب ضبط المصالح خاصة إذا تعارضت، ولذلك وجب على المجتھد أن یكون مدركا وواعیا لقواعد 

 راجحة، ویحتفظ بالمصلحة المرجوحة، أو حتىالترجیح بین المصالح والمفاسد، حتى ال یُضیِّع المصلحة ال
ل ضرورة شرعیة ، یقوال یتخبط في المفاسد دون أن یعي وجھ الحق فیھا، وقد صار فقھ الموازنات الیوم 

أن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا، وأنھا ترجح خیر «ابن تیمیة: 
مال المفسدتین باحت ظم المصلحتین بتفویت أدناھما، وتدفع أعظمالخیرین وشر الشرین، فتُحّصل أع

     .39»أدناھما
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فاإللمام بقواعد التعارض بین المصالح والمفاسد مطلوب حتما، وإال فال یمكن خوض باب المصلحة 
والمفسدة، وعلى سبیل المثال نذكر جانبا من ھذه القواعد، حتى ندرك أن األمر غیر متروك لألھواء 

  ت.والنفحا
 إن تعارضت مصلحتان: تقدم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة. -
 إن تعارضت مفسدتان: روعي أعظمھما بارتكاب أخفھما. -
 إن تعارضت المصلحة والمفسدة: -

   40. تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة المغلوبة: كجواز نبش القبر ألجل تغسیل المیت 
. تدرأ المفسدة الغالبة على المصلحة المغلوبة؛ ألن درء المفاسد أولى من جلب المصالح: كما ھو الحال  

  .   41في قطع الید المتآكلة حفاظا على باقي األعضاء
إّن تحدید المصلحة أو المفسدة ال محالة مسلك وعر  تحقق المجتھد أو الخبیر بتحدید المصلحة: -4

وتزاحم المصالح والمفاسد مما یفوت بعض المصالح رغم أنھا األھم، ویحقق بعض المنال، وذلك لتداخل 
المفاسد رغم أنھا األسوأ، وھذا ما یتطلب حذقا خاصا ال یوكل لكل من ھّب ودّب، بل یوكل إلى المجتھد الملم 

م: بفقھ المآالت وضوابط الشرع، وإلى الخبراء في مجال اختصاص المصلحة، یقول العز بن عبد السال
ومن المصالح والمفاسد ما ال یعرفھ إال كلُّ ذي فھم سلیم وطبع مستقیم یعرف بھما َدقَّ المصالح والمفاسد «

وإنما یرجع إلى معرفة كل شيء إلى من لھ «ویقول السرخسي: ، 42»َوَجلَّھَُما، وأرجَحھما من مرجوحھما
  .43»بصر في ذلك الباب

إلى تحقیق حظوظھا ورغباتھا دون تمحیص أو التزام  وخاصة في زماننا حیث غلب على النفس المیل
  بالضوابط الشرعیة على األقل، وحیث ظھر دعاة الحداثة بما یحملونھ من أفكار ھدامة.

  المبحث الثاني: معیار المصلحة، ونماذج تطبیقیّة الستعمال المصالح
  معالم وضوابط)إلدراك المصالح ( المطلب األول: المعیار الحداثي

ار األول واألخیر عند أصحاب ھذا االتجاه المتھافت على المصلحة، وغیر المبالي بالمفسدة إن المعی
ھو معیار العقل وحده بعیدا عن الشرع، والحقیقة أّن ھذا المعیار وحده یقود إلى المھالك ال محالة؛ ألّن 

الح صلحة، فتتعدد المصالعقول لیست على درجة واحدة من الفھم، وھذا ما یدعو إلى االختالف في تقدیر الم
وإن كانت متناقضة، إذ أّن ما یراه ھذا مصلحة قد یراه ذاك مفسدة، بل إّن الشخص نفسھ ینقض الیوم ما كان 
یراه باألمس القریب مصلحة، واعتماد ھذا المعیار بإطالق یقود أصحابھ إلى تأویل النصوص ولیِّھا لتتوافق 

  شھوات.مع مصالحھم، وھو طریق لتحكیم األھواء وال
لدنیا فالعادة تحیل استقالل العقول في ا«قاللیّة العقل بمعرفة المصالح: قال الشاطبي ُمفنّدا دعوى است

   .44»بإدراك مصالحھا ومفاسدھا على التفصیل

وھكذا تبطل دعوى بعض الحداثیین في اتكائھم على الشاطبي في ھذه المسألة فھا ھو یقرر أن العقل 
  ال یمكنھ أن یعمل إال في جوار الشرع. 

  والغریب أن ھؤالء یضعون منطلقات خاطئة تماما لتقریر المصالح والمفاسد نذكر منھا:
وھذا لعمري ال یقول بھ عاقل؛ ألّن المعلوم أن : اعتبار المصلحة الدنیویة وحدھا میزانا ومقیاسا -1

حظوظ النفس تتشبث بملذات الدنیا وأفراحھا، وتطلب نعیمھا وخیراتھا، وال تھتم إال بالمصالح العاجلة دون 
ُت َخۡیٌر ِعناآلجلة، قال تعالى:  لَِحٰ ُت ٱلصَّٰ قِیَٰ ۡنیَۖا َوٱۡلبَٰ  َد َربَِّك ثََواٗبا َوَخۡیٌر أََمٗال ٱۡلَماُل َوٱۡلَبنُوَن ِزینَةُ ٱۡلَحیَٰوِة ٱلدُّ

   .]46[الكھف:
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فمن اقتنع بالدنیا وحدھا موطنا لھذه المصالح أقدم على الرذائل، وعلى الظلم والھیمنة والتعدي في 
سبیل تحقیق رغباتھ الجامحة، فعاش في ھرج ومرج، وعانى الناس من تصرفاتھ وأفعالھ، وما یثیر 

دائما یبحثون عن الزیادة وإن حققوا الكفایة لِلَھٍف في أنفسھم، ورغبة ُملِّحة  االستغراب في حال ھؤالء أنھم
  لتملك الدنیا، بل للتحلّل من الشرع؛ ألنھم یرونھ ضابطا للتصّرفات. تدفعھم

المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حیث تقام الحیاة الدنیا «قال الشاطبي: 
   .45»العادیة، أو درء مفاسدھا العادیةللحیاة األخرى، ال من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا 

لمن  میةوھذه نتیجة حت: االعتناء بالجسم دون الروح)لمادیة وحدھا في تقییم المصلحة (اعتبار اللذة ا -2
تمسك بالمصالح الدنیویة دون األخرویة؛ ألّن المنافع المعنویة بعیدة عن تصوراتھم وأذھانھم فاللذة المعنویة 

   .46ال تنبع إال من النظرة الّدینیّة القائمة على أساس اعتبار حساب ِجّدي للیوم اآلخر
عندما تقدم للغیر، وإذا كان المراد من وإذا كانت األنانیة الفردیة ھي منبع المنفعة حتى «قال البوطي: 

المنفعة إنما ھو أن تبذر وسیلتھا، وتحصد نتیجتھا في ھذه الحیاة الدنیا وحدھا، فماذا عسى أن تكون ھذه 
المنفعة إذن سوى اللذة المادیّة المجردة مھما كان الشكل الذي قّدمت فیھ، ومھما كانت الوسیلة التي اتخذت 

      .47»إلیھا
ولذلك عطلوا الحدود بنظرتھم الضیّقة واعتبروھا مؤلمة ال : الدین مقابل المصالح الفردیةتعطیل  -3

تخدم اإلنسان المعاص، ولو تأملوا جیدا لوجدوھا ھي المصلحة ذاتھا سواء بالنسبة لصاحبھا، أو بالنسبة 
  للمجتمع كلھ.  

سارق، مثلھ مثل أیة عقوبة إن قطع ید ال«حد أن قال عبد المجید الشرفي:  وبلغت بھم الجرأة إلى
أخرى، لیس مقصودا لذاتھ، وال حرج البتة في التخلي عنھ واستبدالھ بعقوبات أخرى تتماشى واألوضاع 

، ونسي أّن ھذا لیس محال لالجتھاد؛ ألنّھ من الحدود والمقّدرات 48»التي تعیشھا المجتمعات اإلسالمیة الحدیثة
  شرعا، والتي ال مدخل للعقل فیھا.

الھرمینوطیقا ھي فن التأویل، ویقصد بھا دعاتھا تفسیر : اع النص القرآني آللیة الھرمینوطیقاإخض -4
انطالقا من ذواتنا وإن اقتضى األمر تجاوز صاحب النص نفسھ، بعیدا عن أیّة  -حتى الدینیة -النصوص 

یخي كتاب تراثي تارقدسیة تجعل النص القرآني في مأمن ومنأى عن المساءلة والنقد، فالقرآن عندھم مجرد 
  اجتماعي، ولذلك قالوا بتعارض المصلحة مع النص بإطالق.

ال من سلطة النصوص  -وقد آن آوان المراجعة واالنتقال إلى مرحلة التحرر «یقول نصر أبو زید: 
ن وفورا، قبل أن یجرفنا بل من كل سلطة تعوق مسیرة اإلنسان في عالمنا، علینا أن نقوم بھذا اآل -وحدھا

    .49»وفانالط
وبلغ بھم اإلغراق في التأویل الحد الذي دعوا فیھ إلى تجاوز األلفاظ والمعاني، واستبدالھا بما یحقق 

  مصالح أوھامھم وشھواتھم، ولو في النصوص القطعیة.
ومن ثم فالتأویل ضرورة للنص، وال یوجد نص إال ویمكن تأویلھ من أجل إیجاد « یقول حسن حنفي:

    .50»الواقع الخاص بھ
حتى  - ر تأویل التأویل لیشمل كل النصوصویعتبر الجابري ونصر أبو زید من الذین تولّوا كب

دون التزام بأدنى الضوابط؛ من أجل تحقیق المصالح العقلیة البحتة بدعوى تجاوز  –القطعیة، والُمحكمة 
  الجمود على النصوص.
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فسھ ما دمنا نقرر أن المصلحة ھي أما دوران األحكام مع المصالح فشيء یفرض ن«یقول الجابري: 
   .51»األصل في التشریع

ولكن المصلحة التي ذكر الجابري عریّة عن ضبط الشرع، والمصلحة التي ھي أساس التشریع منوطة 
  بالشرع منضبطة بمیزانھ. 

الحداثیون حدود التأویل إلى التاریخیة التي تعني عندھم حبس النص في حدوده الزمانیة  ولقد تجاوز
مكانیة، وبالتالي إلغاؤه، وإقصاؤه وفق تكریس مبدأ واقعیة المصلحة، ونسخ النص بالتاریخ، فكل ما وال

تسعى العلمانیة إلى تحقیقھ ھو نزع القداسة من الدین وإحالل مجّرد المصلحة والمادة َمَحلّھ، وھكذا تسلب 
  . 52ة المادیةاإلنسان إنسانیتھ لیصبح مجرد شيء، أو مجرد سلعة علیھ أن یخضع للواحدی

وببساطة نقول لھؤالء أنتم تدعون إلى تجاوز صاحب النص وسیاقاتھ ومقاصده، وفي الوقت ذاتھ 
تنقضون مبدأكم ھذا، وتَْدُعون إلى االلتزام بسیاقاتكم، وتأویالتكم، إن في قولكم ھذا دور، فسیتجاوز غیركم 

  أیضا ما ألّفتم، ویستمّر التجاوز إلى الالنھایة، وھذا عین التناقض. 
  معالم وضوابط)دراك المصالح (المعیار الشرعي إل ب الثاني:المطل

إن معیار النقل باالعتماد على النصوص الشرعیة ھو المحدد األول للمصلحة، وال یمكن أن یكون 
العقل إال سندا ومدعما، فالنقل قبل العقل؛ خاصة وأن الشریعة مبناھا وأساسھا رعایة المصلحة، وھي عدل 

   .53الح كلھاكلھا ورحمة كلھا ومص
لكن «، یقول ابن تیمیة: أعلم بمصالح عباده عاجال أو آجالفالخالق سبحانھ وتعالى ھو المشرع، وھو 

  ، ومن األسس التي یعتمدھا معیار النقل:54»اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ھو بمیزان الشریعة
المؤمن ینطلق من أن الدنیا ھي معبر : اعتبار المصلحة الدنیویة واألخرویة میزانا ومقیاسا -1

ُ لآلخرة ولذلك ال تراه یعمل عمال حتى یحقق في مآلھ في الدنیا واآلخرة، قال تعالى:  َوٱۡبتَغِ فِیَمآ َءاتَٰ�َك ٱ�َّ
ُ إِلَۡیَكۖ وَ  ۡنیَۖا َوأَۡحِسن َكَمآ أَۡحَسَن ٱ�َّ َ َال یُ ٱلدَّاَر ٱۡألِٓخَرةَۖ َوَال تَنَس نَِصیَبَك ِمَن ٱلدُّ ِحبُّ َال تَۡبغِ ٱۡلفََساَد فِي ٱۡألَۡرِضۖ إِنَّ ٱ�َّ

  .]77[القصص: ٱۡلُمۡفِسِدینَ 
إن تحقیق ما ینمو بالجسم یكاد یكون : اعتبار الجسم والروح)قیمة المصلحة مادیة ومعنویة ( -2

أمرا فطریا عند الجمیع، ولكن االعتناء بالجانب الروحي مغمور، ومغطى بطبقة من الغبار تمنع رؤیتھ 
وتحجب مصالحھ الضروریة، ویكفي ما جّرتھ الكفایة الجسدیة من ویالت الحقد والحسد والریاء، رغم ما 

 للبال یغفل عنھا أصحاب الكفایة الجسدیة.  في الكفایة الروحیة من سمو بالنفس وراحة
الدین ھو قوام حیاة اإلنسان، ومن ثم كان ھو : مصلحة الدین مقدمة على جمیع المصالح األخرى -3

المبیّن للمصلحة، والضابط لحدودھا، والمحدد لشروطھا، وإن اقتضى الحال التضحیة بالنفس في سبیل الدین 
َق بُِكۡم َعن ى: وجب ذلك كما في الجھاد، قال تعال بَُل فَتََفرَّ ِطي ُمۡستَقِیٗما فَٱتَّبُِعوهُۖ َوَال َتتَّبُِعواْ ٱلسُّ َذا ِصَرٰ َوأَنَّ ھَٰ

  .]153[األنعام: َسبِیلِھۦِۚ 
  : نماذج الستعمال المصالح بین دعاة االنضباط ودعاة التسیب الثالث المطلب

   دعاة االنضباطنماذج تطبیقیة الستعمال المصالح عند  الفرع األول:
یتفق أغلب العلماء المعاصرین على جواز ما یعرف بنظام االنتخاب العام، وذلك  نظام االنتخابات: -1

  لما یحققھ من مصلحة لألمة في اختیار ولي أمرھا الذي یسوسھا بالحق والعدل.
النتخاب نظام اونحن ال نجد وسیلة عصریة مناسبة تحقق االشتراطات السابقة مثل «یقول األنصاري: 

    .55»العام
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فھذا االتفاق مبناه اعتماد المصلحة المرسلة، حیث أن نظام االنتخاب یعوض النظام الطبیعي الذي كان 
سائدا في البیئات السابقة لبساطة عیشھا، وسالمة ذممھا، ولكني أقول: قد یتغیر الحال فیتواطأ أھل الباطل على 

  الطرق التي تؤدي إلى الحیف والجور.   اختیار الحاكم الظالم المعطل لحدود هللا فھنا ال بد من منع ھذه
فھل یا ترى یمكن ترسیم صالحیة ھذا النظام في جمیع الدول، أم یمكن أن یؤدي دورا معاكسا تماما 

  فیستبدل بنظام غیره یحقق مصلحة األمة؟
المؤكد أنھ إذا كان نظام االنتخابات مبني على التزییف والكذب ویَُمّكن ألھل الباطل والسرقة فإنھ 
یجب أن یُتََخلّى عنھ، ویعوض بنظام آخر یعود على األمة بتحقیق مصالحھا وازدھار أحوالھا، خاصة وأن 

  الذمم تغیرت عند الكثیر فصار الضمیر یشترى بفلس رخیص، والمبادئ تباع كما تباع الثیاب. 
فترة معینة، لوفي رأینا أن طریقة االختیار لیست ثابتة، فقد تصلح طریقة معینة و«یقول أبو فارس: 

مالءمة منھا في زمن آخر، وفترة أخرى، فما كان باألمس قد ال یناسب ظروف الیوم،  ویظھر غیرھا أكثر
        .56»اسب الحیاة الیوم قد ال یصلح غداوما ین

وعلیھ یمكن وضع شروط ألھل الحل والعقد تتماشى مع مصلحة األمة ومع ظروف الزمان والمكان 
  لى المصلحة المرسلة.وتغیر األحوال، بناء ع

ولم تحدد الشریعة عدد أھل الشورى وال طریقة اختیارھم، وإنما یرجع ذلك «یقول عبد القادر عودة: 
   .57»إلى ظروف الزمان والمكان

یعتبر ھذا العقد في مجاالت مختلفة : تسجیل  عقود التعامل بین الناس في معامالتھم المختلفة -2
كالبیع والشراء والقرض والزواج مصلحة مرسلة لم یأت دلیل علیھا باالعتبار أو باإللغاء، ولكنھا تعود على 
الطرفین بالفائدة حیث یكون الناس في حاجة ماسة إلیھا وبخاصة إذا كثر التزویر والغش واالحتیال والتحایل 

  ذمم واألخالق.  في المعامالت، وعم فساد ال
وھو تشریح جثة المیت المقتول بجنایة وفق شروط محددة، لمعرفة سبب الوفاة،  الطب الشرعي: -3

وبالتالي تحقیق مصلحة العدل، بإثبات التھمة على المتھم أو بنفیھا عنھ، وإثبات براءتھ، وھذه المصلحة 
وقد أمر اإلسالم بالتزام العدل، «ماني: راجحة على مفسدة ھتك حرمة الجثة من خالل تشریحھا، قال أحمد ح

ودرء الحدود بالشبھات، ونھى عن اعتماد الظن في الحكم؛ فإذا حقق التشریح مثل ھذه المصلحة، فھو ُمقَدَّم 
    .58»على مفسدة انتھاك حرمة المیت، وجائز اإلقدام علیھ

إال أن حراس القوانین رغم أن القوانین الوضعیة تبیحھا،  االحتجاجات والمظاھرات السلمیة: -4
وأصحاب المصالح یمنعونھا، فھي واقعة في قسم المصالح المرسلة حیث لم یرد دلیل شرعي على منعھا أو 
إلغائھا رغم محاولة البعض إعطاء بعض التآصیل الشرعیة لھا كعدم جواز الخروج على الحاكم، ولكن أّي 

مستولي على ممتلكاتھم؟ الملتزم بمصالح نفسھ المھمل حاكم العادل أم الظالم؟ القائم على حقوق الناس أم ال
لمصالح شعبھ، أم الذي ال یشبع حتى تشبع رعیتھ؟ فھي وسیلة لتحقیق مطالب مھضومة ألصحابھا، أو 
نصرة لبعض المظلومین، أو إغاثة لبعض المحتاجین المعدمین، وقد توسع في دراستھا عدالن عطیة وخرج 

  بجوازھا بشروط حددھا منھا: 
 أال تكون مشتملة على مخالفات شرعیة، كالتخریب والتدمیر واالختالط ورفع شعارات منافیة لإلسالم. -
 أن تكون ھذه المظاھرات محققة للمصلحة ولو بغلبة الظن. -
أن ال تأتي ھذه الوسیلة إال بعد استفراغ الوسع في النصیحة واإلنكار وإبداء الرأي والتقویم، عن طریق  -

 . 59ل منھا مفاسد وأضراراالوسائل األق
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  الفرع الثاني: نماذج الستعمال المصالح عند دعاة التسیب، والرد علیھا
اتجھ الكثیر من الحداثیین إلى إباحة معامالت البنوك بصورة عامة، : تحلیلھم فوائد المصارف -1

تھم ھؤالء في إباحوفوائدھا بصورة خاصة، وباسم المصلحة لم یعتبروا ھذه الفوائد من الربا حتى توسع 
ففرقوا بین الربا القلیل والربا المضاعف، وفرقوا بین الفوائد على القروض بغرض اإلنتاج والفوائد على 
القروض بغرض االستھالك، بل وفرقوا أیضا بین فوائد األفراد وفوائد الحكومات، وفرقوا بین الفوائد 

  الضئیلة والفوائد الكثیرة.
لمعامالت فیھا تراض بین الطرفین، ومصلحة لھما، وحیثما كانت ومن أھم ما رددوه أن ھذه ا

المصلحة فثم شرع هللا، وعلى ھذا االعتبار أجازوا فوائد البنوك مع أّن هللا سبحانھ وتعالى لم یفّرق في كل 
  آیات الربا بین حالة وحالة. 

ِ قال تعالى:  َن ٱ�َّ لُِكۡم َال تَۡظلُِموَن َوَال  فَإِن لَّۡم تَۡفَعلُواْ فَۡأَذنُواْ بَِحۡرٖب مِّ َوَرُسولِِھۦۖ َوإِن تُۡبتُۡم فَلَُكۡم ُرُءوُس أَۡمَوٰ
  والردود على ھذه الشبھات مفحمة، ولكن تمادي ھؤالء أبعدھم عن الصواب.، ]279[البقرة: تُۡظلَُمونَ 

وز المعلوم أنھ ال یج، فالتراضي على الزنا ال یحلھ، ومن حلّھفالمعلوم أّن التراضي على المحّرم ال یُ 
التراضي إلسقاط حقوق هللا تعالى والربا من حقوق هللا تعالى ولیس من حقوق المتعاقدین، ثم إن المصلحة 

  من شروطھا أن ال تعارض نصا شرعیا.
، ولھذا فھي جائزة حسب  أما الرد على شبھة أن ھذه الفوائد ناتجة عن االستثمار ولیس عن االستھال

ھؤالء إلى أن الربا في الجاھلیة عند نزول القرآن الكریم كان ربا استثماریا، ولم یكن  زعمھم، فلو انتبھ
ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ َال استھالكیا إال في حاالت نادرة، ومع ذلك لم یفرق القرآن بین ربا وربا فقال تعالى:  یَٰ

َعفَٗةۖ َوٱتَّقُ  َضٰ ٗفا مُّ اْ أَۡضَعٰ َبٰوٓ َ لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحونَ تَۡأُكلُواْ ٱلرِّ   .]130[آل عمران: واْ ٱ�َّ
ھذه المسألة أثارھا في البدایة المستشرقون، : دعوتھم إلى المساواة بین الذكر واألنثى في المیراث -2

ورددھا الحداثیون بدعاوى متعددة، تارة باسم االجتھاد والتجدید، وتارة باسم إنصاف المرأة، بل وتجاوزوا 
  الدعاوى إلى حد التطبیق في بعض الدول.حد 

  وما أدرك ھؤالء وجھ المصلحة والحكمة التي توخاھا الشرع في ھذا التفریق بین الذكر واألنثى في نصیب اإلرث.
ِدُكۡمۖ لِلذََّكرِ ِمۡثُل َحظِّ ٱۡألُنَثیَۡیِنۚ قال تعالى:  ُ فِٓي أَۡولَٰ َوإِن َكانُٓواْ وقال تعالى:  .]11[النساء: یُوِصیُكُم ٱ�َّ

ُ بِ  ُ لَُكۡم أَن تَِضلُّواْۗ َوٱ�َّ َكِر ِمۡثُل َحظِّ ٱۡألُنثَیَۡیِنۗ یُبَیُِّن ٱ�َّ َجاٗال َونَِساٗٓء فَلِلذَّ   .]176[النساء: ُكلِّ َشۡيٍء َعلِیمُۢ إِۡخَوٗة رِّ
ى، على األنث ومع أّن ھذه النصوص قطعیة، دالّة داللة قویّة ال تحتمل أّي تأویل على تفضیل الذكر

وعدم التسویة بینھما في ھذه الحالة ولیس على اإلطالق، ففي حاالت أخرى، وفي المیراث نفسھ نجد أن 
المرأة تأخذ أكثر من الرجل في مواضع كثیرة، عدھا البعض أكثر من ثالثین حالة. وقد أكدت السنة النبویة 

  م تعد محل نقاش.ذلك في أكثر من مرة، وجاء اإلجماع حاسما لھذه المسألة فل
ومن أھم ما یُرد بھ على ھؤالء: أن مسألة التفضیل في اإلرث بین الذكر واألنثى في ھذه الحالة 
خاصة، وتقدیر األنصبة في الحالة العامة قرار إلھي، قرره هللا الذي بیده نواصینا، والذي یعلم مصالح العباد 

الى، وھي مسألة محسومة لیس لعقل البشر الخوض في الدنیا واآلخرة، فقدر أقواتھم ومعاشھم سبحانھ وتع
فیھا، ولذلك عندما تحدث نساء في عھد النبّي صلى هللا علیھ وسلم عن تمنیھّن المساواة مجرد تمّن ولیس 

جَ اعتراضا عاتبھم القرآن بقولھ تعالى:  ُ بِھِۦ بَۡعَضُكۡم َعلَٰى بَۡعٖضۚ لِّلرِّ َل ٱ�َّ ا َوَال َتتََمنَّۡواْ َما فَضَّ مَّ اِل نَِصیٞب مِّ
ا ٱۡكتََسۡبَنۚ َوسۡ  مَّ َ َكاَن بُِكلِّ َشۡيٍء َعلِیٗماٱۡكتََسبُواْۖ َولِلنَِّسآِء َنِصیٞب مِّ َ ِمن فَۡضلِھِۦٓۚ إِنَّ ٱ�َّ    .]32[النساء: لُواْ ٱ�َّ
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وقد حاول بعض العلماء تقریب فھم وجھ المصلحة في ھذه المسألة من األذھان فربط ھذا التفضیل 
بوجھ المشقة والتكالیف المنوطة بكل من الرجل والمرأة، فالرجل بعد أخذه نصیبھ المضاغف مطالب بدفع 

تِِھنَّ نِ الصداق للمرأة عند الزواج، قال تعالى:     .]4[النساء: ۡحلَةۚٗ َوَءاتُواْ ٱلنَِّسآَء َصُدقَٰ
ن َسَعتِھِۦۖ  ومطالب بالنفقة على زوجتھ وأبنائھ، قال تعالى: وھو المطالب  ]7[الطالق:  لِیُنفِۡق ُذو َسَعٖة مِّ

 بدفع دیّة الخطأ وزكاة الفطر وغیرھا من التكالیف الخاصة بھ دون المرأة. 
  الخاتمة

  نخلص في خاتمة البحث إلى النتائج التالیة:
 المصلحة قوامھا تحقیق مقاصد الشریعة. -
 الشریعة معلّلة بمصالح العباد في الدنیا واآلخرة. -
 التعلیل المصلحي یعتمد على العلّة المنضبطة التي تقود إلى المصلحة، ومن ثّم وجود الحكم الشرعي وتعدیتھ. -
 لعقل بمعرفة المصالح.التعلیل المصلحي لھ ضوابطھ الشرعیّة بعیدا عن األھواء، واستقاللیّة ا -
 معاییر المصالح عند الحداثیین مؤّداھا النّظرة الماّدیة البحتة، وعدم االلتفات إلى المعاییر الشرعیّة لتحدید المصلحة. -
التعلیل المصلحي یفتح آفاقا واسعة في إثبات صالحیّة الشریعة في كّل زمان ومكان من خالل استیعاب كل  -

  المستجدات والنوازل.
  توصیات:ال
اعتناء مخابر البحث بموضوع المصلحة من الناحیتین األصولیة والفقھیة، مع الردود المناسبة على أصحاب  -

 التھافت على المصلحة دون التزامھم بضوابط الشرع.
یتسلل  حتى ال اعتماد التعلیل المصلحي المنضبط في أحكام النوازل والمستجدات، من خالل مجامع فقھیة معتمدة. -

 دعاة التسیب إلى الفتوى بغیر علم.
 إعادة دراسة نظریة المصلحة عند الطوفي من خالل الندوات والملتقیات لَِما كثر من القیل والقال حولھا.  -

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم بروایة حفص.
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The Algerian family and the intellectual deviation of the children  
- Between the repercussions of the problem and the means of prevention - 
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   :الملخص
منطقیة لقناعات راسخة لدیھم تأسست على أفكار خاطئة ومناھضة في یعتبر االنحراف الفكري لدى األبناء نتیجة 

األساس لما ھو متعارف علیھ اجتماعیا من دین وقانون وقیم ومعاییر ... إلخ، وھم حینما ینحرفون فكریا یتجلى ذلك من 
 لف شخصیاتھمخالل جملة من السلوكات الملفتة لالنتباه والتي تعكس غالبا غرابة أطوارھم وذلك الغموض الذي ی

ویطوقھا من كل جانب، فیصبحون محل استغراب ثم ما یلبثون أن یتحولوا إلى موضع استھجان ونبذ ونفور من طرف 
  اآلخرین.

إن تمرد األبناء على القیم والمبادئ والتعالیم الدینیة أو تصویرھا على ما لیست علیھ في الواقع أو تكییفھا وفق ما 
من أكثر األمور داللة على تطرفھم وانحرافھم الفكري، األمر الذي یجعل منھم مصدر یتفق ومصالحھم الشخصیة لھو 

خطر یھدد المجتمع ككل. ویستوجب تدخال اجتماعیا من أجل تصحیح أفكارھم ومبادئھم الضالة وتوجیھھم الوجھة السلیمة 
ه إلى الممارسات اإلجرامیة.   قبل أن ینتقلوا من مرحلة التفكیر الُمَشوَّ

تعد األسرة ھي المؤسسة االجتماعیة األنسب للتعامل مع ھذه الشریحة االجتماعیة وتوجیھھا نحو ما یتفق وعلیھ 
ومصالح المجتمع الذي ینتمون إلیھ وتجعل منھم بذلك أداة بناء لصرحھ ال معول ھدم لھ، خصوصا وأنھا أكثر الجماعات 

  فكریة واألقدر على تصحیحھا.االجتماعیة تأثیرا على میوالتھم واتجاھاتھم ومنطلقاتھم ال
وفي ھذا السیاق جاءت الدراسة الحالیة لتوضح ماھیة االنحراف الفكري وتمثالتھ وعوامل ظھوره لدى األبناء 

  وأھم األدوار األسریة في مجال وقایتھم من مغبة الوقوع فیھ.وتداعیاتھ على الفرد والمجتمع، 
  االنحراف؛ االنحراف الفكري. األسرة؛ الوقایة؛ األبناء؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Intellectual deviation results from wrong ideas gained from comrades, classmates, or chat 

rooms. These ideas are against religion, law, etc. 
Deviant children are usually obscure children, and soon become socially ostracized. 
One of the signs of children's radicalization is their rebellion against religious teachings, 

values and social norms, and thus they become a threat to society as a whole 
The family is the most suitable social institution to deal with this social stratum and works 

to guide it towards the interests of the society to which they belong, especially since the family 
is the most social group influencing their tendencies, attitudes, and intellectual points of view. 
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In this context, the current study aims to clarify the nature of intellectual deviation, its 
manifestations, its causes, and its repercussions on the individual and society, and the most 
important family roles in protecting them from falling into it. 
Key words: family; prevention; children; deviation; thought; intellectual deviation. 

  
  مقّدمة: 

تعد تربیة األبناء وإعدادھم للحیاة االجتماعیة من أھم مسؤولیات التي تضطلع بھا األسرة، وذلك من 
ح التي یقرھا المجتمع، والتي تسم اإلیجابیةخالل إكسابھم للقیم واألفكار واألخالق والمعاییر واالتجاھات 

لھم بالتكیف واالندماج فیھ بكل یسر وشغل األدوار المتوقعة منھم مستقبال، وبھذا تصبح األسرة عامل التأثیر 
المھم في المنظومة الفكریة ألفرادھا، فمن خاللھا یتمثلون لنفس ما یتمثل إلیھ أفراد المجتمع في سلوكاتھم 

بشكل كبیر وتتوحد أحكامھم حیال مسألة الخیر والشر، الحسن والقبیح أو السيء، .. .ومواقفھم واتجاھاتھم
فالفعل الخیّر ما كان خادما للصالح العام، والشر ما كان خادما للمصالح الشخصیة وعلى حساب مصالح 

  اآلخرین، ویتنافى مع الشرع والعرف والقانون. 
د التي یقرھا المجتمع انحرافا فكریا، ألنھ یعتق ویعد خروج الفرد في تفكیره عن ھذه األطر التصوریة

عكس ما یعتقده أفراد المجتمع، وقد یصل بھ األمر إلى درجة التعصب ألفكاره الخاطئة وقناعتھ بجدواھا، 
  فیسلك بذلك سلوكات مناھضة لھا، والتي قد تكون خطیرة في بعض األحیان.

یتعامل معھا الفرد فھي المسؤولة عن حمایتھ وبما أن األسرة ھي الجماعة االجتماعیة األولى التي 
  من الوقوع في مغبة ھذا االنحراف، وھذا ما یدفعنا إلى محاولة اإلجابة عن التساؤل التالي:

  ھي أدوار األسرة الجزائریة في وقایة أبنائھا من االنحراف الفكري؟  ما -
  تحدید المفاھیم: -1

ماعیة بیولوجیة نظامیة، تتكون من رجل وامرأة تعتبر األسرة "جماعة اجت مفھوم األسرة: -1-1
(تقوم بینھما رابطة زواجیة مقررة) وأبنائھما، ومن أھم الوظائف التي تقوم بھا ھذه الجماعة إشباع الحاجات 
العاطفیة، وممارسة العالقات الجنسیة، وتھیئة المناخ االجتماعي الثقافي المالئم لرعایة وتنشئة وتوجیھ 

  .1األبناء"
"واألسرة ھي وحدة اجتماعیة في معظم المجتمعات مكرسة لضمان التنشئة االجتماعیة لألفراد، وھي 
تشكل موضوعا متمیزا لعلم االجتماع، ففي األسرة وفي مرحلة الطفولة تنقل القیم والمعاییر والمھارات 

تھم، بمعنى أن األسرة ما اللغویة والمعرفیة، والمواقف، ومجموعة من األحكام التي تمیز األفراد طوال حیا
، وتعمل من خالل التنشئة االجتماعیة على نقلھا عبر 2زالت في قلب عملیة إعادة اإلنتاج االجتماعي"

األجیال، وھي بذلك تساھم في بقاء المجتمع والحفاظ علیھ واستمراره، ومادامت نواتھ األولى فھي تحمل 
متازت ھي األخرى بذلك، أما إذا كانت في مجتمع متغیر نفس مواصفاتھ "فإذا امتاز ھذا المجتمع بالثبات ا

  .3أو ثوري تتغیر ھي األخرى وفق نمط ھذا التغییر وظروفھ في المجتمع"
وتعتبرھا سمیرة أحمد السید بأنھا "أول وأھم النظم االجتماعیة التي أنشأھا اإلنسان لتنظیم حیاتھ في 

  .4میع مؤسسات المجتمع ونظمھ االجتماعیة"الجماعة، وبذلك تعتبر األساس الذي یقدم الفرد لج
ومن خالل ما سبق یتضح لنا أن األسرة ھي جماعة اجتماعیة تتكون من ذكر وأنثى بالغین مرتبطین 
بعالقة یقرھا المجتمع، یترتب عنھا جملة من الحقوق والواجبات لدى أفرادھا، وعادة ما یتمخض عن ھذه 
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وفي بعض األحیان یلجأ الزوجان إلى تبني طفل ما، وتعتبر التنشئة  العالقة إنجاب أبناء، وقد ال یحدث ذلك،
  االجتماعیة لألبناء من أھم الوظائف األساسیة التي توكل لھا.   

"إن ھذا المصطلح الذي بدأ استخدامھ مؤخرا نوعا ما قد حل مكان مصطلح  مفھوم االنحراف: -1-2
ع األمریكي إال منذ نھایة الخمسینیات، ویقصد بھ عدم التنظیم أو المرض، ولم یستعمل في علم االجتما

مجموعة السلوكیات الفردیة أو الجماعیة التي ال تتوافق مع االنتظارات والمعاییر والقیم التي یعبر عنھا أو 
یتقاسمھا أعضاء مجموعة ما، فإنھا تتسبب في خلق جو من التوترات ونشوب الصراعات، وتثیر الرفض، 

  .5عقوبات وتأنیب العزلة ولوم تنفیذھا" وتتسبب أیضا في سلسلة
االنحراف من ھذا المنطلق یشمل كل سلوك یخرج عن األطر التي یقرھا المجتمع من عادات وتقالید 
ومعاییر خلقیة وتشریعات دینیة، وقد یتعدى ذلك إلى القوانین الوضعیة التي تَُجرم فاعلھ وتعرضھ للعقاب، 

  ویتحول بذلك إلى سلوك إجرامي.
، وھذا الطرح ال یختلف في مضمونھ عن 6یعرف بأنھ "خروج عن العرف أو المعاییر المألوفة"كما 

الرأي القائل بأن االنحراف یعني " بُعد الفرد عن التمسك بالمبادئ واالتجاھات والفضائل التي من شأنھا أن 
ومضرة للجماعة، تراعي صالح نفسھ وصالح الجماعة، وتمسكھ بمبادئ واتجاھات سلوكیة محطمة للذات، 

  .7وذلك ألسباب نفسیة أو اعتقادیة أو اجتماعیة"
وال ینحصر السلوك االنحرافي بمجال دون اآلخر "فقد یكون اجتماعیا وقد یكون خلقیا ودینیا وقد 
یكون قانونیا، فإذا كان االنحراف عن قیم المجتمع ونظمھ وتقالیده األصلیة سمي انحرافا اجتماعیا، وإذا كان 

م والمبادئ الخلقیة والتعالیم الدینیة سمي انحرافا خلقیا أو دینیا، وإذا كان عن القواعد التي رسمتھا عن القی
القوانین الوضعیة سمي انحرافا قانونیا، ویمكن أن یضاف إلى ذلك االنحراف النفسي الذي یعني الخروج 

  .8عن العملیات النفسیة السویة وعن معاییر السلوك السوي"
رف ھو "شخص ال یتفق سلوكھ واتجاھاتھ مع األنماط الشائعة في المجتمع أو المعاییر والشخص المنح

  . 9السائدة فیھ"
وقد یرجع سبب االنحراف لدى الشخص إلى الظروف االجتماعیة واالقتصادیة السیئة التي یعیشھا، 

ى رجع أسباب االنحراف إل.. إلخ، في حین ھناك "من یُ .أو إلى رفاق السوء وكذا البرامج التلفزیونیة الھدامة
  .10خلیط من الدوافع تتسلط وتقوى في نفسیة اإلنسان فتصرفھ عن السلوك السوي وتجرفھ نحو االنحراف"

ومنھ نخلص إلى أن االنحراف ھو كل سلوك یقوم بھ الفرد یتعارض مع القواعد واألطر االجتماعیة 
لسلوك قصة الشعر أو في معامالتھم كما وقد یتعدى اوالثقافیة التي یقرھا المجتمع كتقلید الغرب في اللباس أو 

االنحرافي اإلطار القانوني مما یستوجب العقاب ویسمى في ھذه الحالة إجراما، وعادة ما یكون ھذا التصرف 
  نتیجة تأثیر ظرف ما أو قد یكون ذلك بناء على قناعات الفرد الخاطئة.

النھائیة للمعطیات التي یُدركھا العقل اإلنساني یعرف الفكر بأنھ "المحصلة  مفھوم الفكر: -1-3
بالحواس، أو االستنباط باعتبار العقل ھو مركز تقویم وبلورة كافة المعطیات في إطار ما ترسخ لدیھ من 

  .11القیم والعلوم والمعارف والخبرات المكتسبة"
سب معھ بفعالیة ح ویعرف بأنھ "عملیة عقلیة تسمح لإلنسان عمل نموذج للعالم، وبالتالي التعامل

  .12غایاتھ وخططھ ورغباتھ، والمفاھیم التي تماثل الفكر ھي القدرة على الحس والوعي واألفكار والخیال"
كما أن "الفكر یعني جملة النشاط الذھني ویقصد بھ الصورة الذھنیة ألمر ما، ویقصد بالفكر أیضا 

  .13إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجھول"
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ما یمثل الفكر مدركات اإلنسان وتصوراتھ حول واقعھ االجتماعي بكل ما یحملھ من معطیات، وعمو
  ویظھر ذلك في سلوكھ ومواقفھ حیال العدید من القضایا، كما یتم ذلك من خالل إعمال العقل. 

یعرف االنحراف الفكري بأنھ: "عدم االتساق أو تطابق الفكر مفھوم االنحراف الفكري:  -1-4
بانطباعاتھ، وتصوراتھ، وآرائھ مع مجموعة من المبادئ والقیم العقائدیة والثقافیة أو السیاسیة  الشخصي

المستقرة في المجتمع، وھذه الحالة من االنحراف في الفكر قد تكون فردیة أو على مستوى األفراد كما ھو 
  .14الحال لدى الجماعات التكفیریة أو المذاھب الھدامة"

الفكري أیضا "اختالل في فكر اإلنسان وقیمھ الروحیة واألخالقیة التي تدفعھ والمقصود باالنحراف 
  .15لإلضرار بالمجتمع وتفكیك وحدتھ"

ومنھم من یرى أنھ "اختالل في فكر اإلنسان وعقلھ والخروج عن الوسطیة واالعتدال في فھمھ 
  .16فریط"وتصوراتھ وتوجھاتھ لألمور الدینیة والسیاسیة إما إلى اإلفراط أو إلى الت

ویشیر محمد بن أحمد عوض البربري في تعریفھ لإلنحراف الفكري أنھ" إذا اطمأن الناس على ما 
عندھم من أصول وثوابت وأمنوا على ما لدیھم من قیم ومبادئ فقد تحقق لھم األمن في أسمى صوره وأجلى 

قد ار منحرفة وثقافات مستوردة فمعانیھ وأنبل مرامیھ، وإذا تلوثت أفكارھم بمبادئ وافدة ومناھج دخیلة وأفك
جاس الخوف خالل دیارھم وحل بین ظھرانیھم، ذلك الخوف المعنوي الذي یھدد كیانھم ویقضي على 

  .17مقومات بقائھم"
وھو أیضا یعبر عن "منظومة من المعتقدات واألفكار المنحرفة أیًّا كانت طبیعتھا القائمة على الغلو 

السلیمة والخارجة على الضوابط العقلیة في النظرة إلى الذات وتصوراتھا من في معتقداتھا والمنافیة للفطرة 
  .18جانب، وفي تحدید العالقة مع اآلخر وتصوراتھ من جانب آخر"

ونخلص مما سبق إلى أن االنحراف الفكري ھو خروج الفرد في أفكاره وتصوراتھ واعتقاداتھ عما 
اییره وعاداتھ وتقالیده ... إلخ، حیث یصبح خطیرا على ھو متعارف علیھا في المجتمع وانتھاكھ لقیمھ مع

  أمنھ واستقراره، ویتطلب منھ األمر اتخاذ التدابیر الضروریة لمواجھتھ.
  األمن الفكري وأھمیتھ في المجتمع: -2

"وتنطلق أھمیة األمن الفكري على وجھ الخصوص من أھمیة األمن العام أو الشامل الذي یعد واحدا 
ب الرئیسیة للحیاة اآلمنة المستقرة التي ینشدھا اإلنسان في أي زمان ومكان، كما أنھ (أي من أبرز المطال

  .19األمن الشامل) من جملة الحاجات الضروریة والرئیسیة التي ال یستغني عنھا الفرد والمجتمع"
ین بویعد األمن الفكري سببا وجیھا في االستقرار االجتماعي وذلك نظرا لحالة التجانس الموجودة 

أفراد المجتمع الواحد من حیث القیم واألخالق والتوجھات والعقائد ... إلخ األمر الذي یجعلھم بمنأى عن أي 
صراع في ھذا الشأن، ویكون مدعاة للتعاون والتفاعل والتنافس أیضا، وعلیھ فھو یمثل مطلبا حیویا للدول 

  قیقھ.والمجتمعات قاطبة ألن تحقیق التنمیة الشاملة بھا مرھون بتح
وتحقیق األمن الفكري لألفراد في المراحل المبكرة من حیاتھم یكون بالغ األھمیة ألنھ یسھل علیھم 
االندماج في المجتمع وشغل أدوار ومكانات اجتماعیة معینة، وانحراف الفرد فكریا سیؤثر سلبا على عالقتھ 

ماعي بب ذلك في تعرضھ للنبذ االجتباآلخرین وتصوراتھم عنھ كما یؤثر على مكانتھ االجتماعیة، وقد یتس
بسبب أفكاره الشاذة التي تتنافي مع العقل والدین، ویقع على عاتق المؤسسات االجتماعیة مسؤولیة تحصین 
عقول أفرادھا ضد االنحرافات الفكریة التي تعتبر مصدر خطر وتھدید ألمنھا واستقرارھا، فظاھرة اإلرھاب 

، وأدت بدورھا إلى حدوث كوارث بشریة ووفاة اآلالف من األبریاء، الدموي كانت نتیجة ھذه االنحرافات
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ومادیة من خالل السطو على الممتلكات العامة والخاصة وتدمیرھا أو نھبھا، وأمنیة ببث الخوف والقلق في 
  النفوس... إلخ.

بھا،  ةكما "تنبع أھمیة األمن الفكري من ارتباطھ الوثیق بصور األمن األخرى، ومن عالقتھ الوظیفی
حیث أن االختالل في األمن الفكري سیؤدي إلى االختالل في جوانب األمن األخرى دون استثناء، وینتج 
عنھ انحرافات سلوكیة تھدد األمن واالستقرار كارتكاب الجرائم بصورھا المختلفة وفي مقدمتھا اإلرھاب 

ذي یعد من أھم مھددات األمن والعنف، فبتحقیق األمن الفكري یمكن القضاء على االنحراف الفكري ال
والنظام، والشك أن جمیع االنحرافات الفكریة والسلوكیة والنشاطات المضرة بمصالح الناس ومقاصد الشرع 

  .20یكون وراءھا فكر منحرف"
"ومما یؤكد أن األمن الفكري من أھم مقومات تحقیق األمن في عمومھ، وبھ تتحقق الحمایة للمكتسبات 

تتحقق أھم مقاصد الشریعة اإلسالمیة في المحافظة على الضروریات الخمس(الدین  الوطنیة، ومن خاللھ
  ، باإلضافة إلى:21والنفس والعرض والعقل والمال) التي ال تستقیم الحیاة دونھا"

"أن األمن الفكري حمایة ألھم المكتسبات وأعظم الضروریات: دین األمة وعقیدتھا وحمایة األمن من ھذا  -
  كبرى، وھو حمایة لوجودھا وما تتمیز بھ عن غیرھا من األمم. الجانب ضرورة 

أن اختالل األمن الفكري یؤدي إلى اختالل األمن في الجوانب الجنائیة واالقتصادیة وغیرھا، فكثیرا ما  -
یكون القتل وسفك الدماء وانتھاك األعراض نتاج أفكار خارجة عن دین هللا تعالى، والمتأمل في تیارات 

  المجتمعات المسلمة یجد أن أفعال الغالة من قتل وتفجیر ھي نتاج فكر معوج. الغلو في
أن الضرر المتوقع من اإلخالل باألمن الجنائي أو انتھاك األموال واألعراض في معظمھ محدود بمن وقع  -

  تھا.اعلیھ الجرم، أما ضرر اإلخالل باألمن الفكري فإنھ یتعدى إلى كل شرائح المجتمع على اختالف مستوی
أن منافذ الغزو الفكري أوسع من أن تغلق، فاألمن الفكري یحتاج إلى حراسة لكل دار بل لكل عقل وحمایتھ  -

  .22من االختراق قدر اإلمكان وھذا یوسع المسؤولیة"
  األسرة الجزائریة واألمن الفكري لألبناء: -3

 تولیھا األسرة الجزائریة اھتمامایعد إرساء األمن الفكري في المجتمع الجزائري من بین األمور التي 
خاصا، وذلك من خالل ممارستھا لسلطة الضبط االجتماعي على أفرادھا، والتي ال تنحصر في حقیقة األمر 
على متابعة سلوكات األبناء فقط بل تتعدى إلى التركیز أیضا على أفكارھم وتصوراتھم ومیوالتھم واتجاھاتھم 

من طرف المجتمع، وتستند في إصدار أحكامھا حیالھم إلى عدة محكات ومدى اتسامھا باالیجابیة والتقبل 
  منھا: العادات والتقالید واألعراف والدین والقانون ... إلخ.

ویعتبر الدین اإلسالمي المرجعیة األولى التي تحتكم إلیھا األسرة الجزائریة في معامالتھا وتوجھاتھا 
األفعال والممارسات المقبولة والمرفوضة اجتماعیا تحت  وعلى وجھ أخص في تربیة أبنائھا وتمییزھا بین

ما یسمى الحالل والحرام، وفي ھذا اإلطار یرى أبو حامد الغزالي أن األخالق الفاضلة ال تكون إال نتیجة 
لتربیة سلیمة في مرحلة الصبا أو الطفولة، إذ ھي المرحلة التي ترتكز فیھا األخالق في النفس البشریة، فإذا 

، وھي بذلك 23نشوء صالحا كان البلوغ واقعا مؤثرا ناجحا یثبت في قلبھ، كما یثبت النقش في الحجر"كان ال
  تعتمدھا وسیلة لتشكیل شخصیات األبناء على النحو الصحیح

"فإذا كانت األسرة تخدم المجتمع كأداة لنقل الثقافة، فإنھا تخدم الفرد أیضا كأداة للتنشئة االجتماعیة، 
أطفالنا للمشاركة في المجتمع، فھي تمھد الطفل لتقبل السلطة في المجتمع، وتمھده في الوقت إذ تعد األسرة 

نفسھ لحب المجتمع والتعاون مع أعضائھ، وذلك بمزیج عجیب من الحب والسلطة ال یمكن أن یوجد إال في 
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ى الطاعة الدیھ علاألسرة، فاآلباء یمثلون تركیبة عجیبة من السلطة والحب فیتدرب الطفل من خالل حبھ لو
  . 24وتقبل السلطة واحترام القانون...الخ"

والتربیة السلیمة لألبناء تجعلھم أكثر توافقا من الناحیة النفسیة واالجتماعیة، كما تنمي استعداداتھم 
واتجاھاتھم وتصقل خبراتھم بالشكل الذي یؤھلھم لشغل أدوار اجتماعیة مستقبال، فاألسرة الجزائریة عن 

بیة تخلق درجة من التجانس بین أبنائھا وأفراد المجتمع بفضل المنظومة القیمیة والمعرفیة التي طریق التر
تُكسبھا لألبناء وھي بذلك تضمن درجة من االستقرار واألمن النفسي واالجتماعي، وأن أي تنكر لھذه القیم 

  جتماعیا.جتمع ككل وانحرافا اوالمعاییر والتي تمثل في األساس ضوابط للسلوكات یعد تمردا علیھا وعلى الم
  مظاھر االنحراف الفكري لدى األبناء: -4

  قد یتخذ االنحراف الفكري لدى األبناء عدة مظاھر نذكر أھمھا:
االعتقاد برجعیة الدین اإلسالمي وأن نظمھ وأحكامھ ال تتماشى والتطورات الحدیثة التي تعرفھا البشریة،  -

اعیة والسیاسیة واالقتصادیة، واإلیمان بالعلمانیة والسعي لتطبیقھا وعدم جدواه كمحدد للمعامالت االجتم
في الحیاة الیومیة، والمتمعن في تاریخ اإلسالمي یجد خالف ذلك، وإغفالھ أن "اإلسالم دین یتوافق مع 
الفطرة البشریة التي فطر هللا الناس علیھا، تلك الفطرة تدعو إلى االتزان، وتغلیب العقل، وھذا اإلتباع 
یجنب اإلسالم ما یلصق بھ من افتراءات واتھامات باسم اإلسالم، ویسد أي ذریعة أمام كل مغرض وحاقد 

  .25على اإلسالم وأھلھ"
تفسیر األبناء للدین وتعالیمھ تبعا ألھوائھم وعدم فھمھم لھ بالشكل المطلوب و"األخذ بظواھر النصوص  -

االستدالل، وال الجمع بین األدلة، وال اعتبار لفھم العلماء، دون فقھ وال اعتبار لداللة المفھوم، وال قواعد 
وال نظر في أعذار الناس، وھذا المنھج سبب لصنوف من االنحراف والضالل، وأشد ذلك وأعظمھ خطرا 
التكفیر، والحكم بذلك على األشخاص والجماعات واألنظمة دون فقھ أو تثبت أو اعتبار للضوابط الشرعیة، 

بعض األفراد والجماعات في ھذا العصر، حیث توجھوا إلى تكفیر الناس بغیر برھان، وھو ما وقع فیھ 
ورتبوا على ذلك استباحة الدماء واألموال، واالعتداء على حیاة الناس اآلمنین المطمئنین في معاشھم، 

مجتمعات لواالعتداء على مصالحھم العامة التي ال غنى للناس في حیاتھم عنھا، فحصل بذلك فساد كبیر في ا
  .26اإلسالمیة"

اعتبار الوالدین أشبھ بخادمین لألبناء وموكلین بتلبیة مختلف متطلباتھم، وال طاعة لھما في حال ما  -
 See Gتعارضت آراؤھما مع میوالت وطموحات األبناء، إضافة إلى قلة االحترام والوالء لھما، ویرى 

Duncan Mitchell السلوك یعبر عن عدم االمتثال للمعاییر  أن السلوك االنحرافي "شكل من أشكال
االجتماعیة طبقا لتوقعات الجماعة، وسیتبین أن مثل ھذا االنحراف ال یتوقف على مرتكبھ فقط وإنما یعتمد 
على الفعل المنحرف وعلى تقبل اآلخرین لھ، فأي تھدید للقانون ولقیم المجتمع المتعارف علیھا من قبل 

منحرفا قد یتسبب في ظھور مشكلة اجتماعیة، وفي ھذه الحالة یتعرض  الفرد أو الجماعة یعّد سلوكا
  .27المنحرف بمقتضى فعلھ لطائلة العقاب سواء كان في شكلھ المعنوي أو شكلھ المادي"

ارتداء المالبس الضیقة الممزقة كتعبیر من األبناء عن مسایرتھم للركب الحضاري أو تشبھھم بأحد العبي  -
  لسینما المشھورین.كرة القدم أو ممثلي ا

تشبھ الذكور باإلناث من حیث اللباس بمختلف األلوان الزاھیة وارتداء الحلي واألساور وحلق الوجھ تماما  -
وإطالة الشعر، وتشبھ اإلناث بالذكور من خالل ارتداء البناطیل الضیقة وقص الشعر والمشي كالرجال ... 

معینة یسعى لتحقیقھا من خالل أو بواسطة وسائل  "أن لكل مجتمع أھدافا Mertonإلخ، ویرى میرتون 
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مشروعة ارتضاھا المجتمع، ولكن داخل كل مجتمع نجد أن ھناك بعض األفراد أو الجماعات الصغیرة 
التي حرمت من تحقیق ھذه األھداف، وبالتالي فإنھم یتبعون وسائل غیر مشروعة للوصول إلى ما یبتغون 

  .28على قوانینھا التي ارتضتھا"وھم بذلك یخرجون عن عرف الجماعة و
محاولة تغییر خلق هللا فقد یلجأ بعض األفراد إلى محاولة تغییر جنسھم من ذكور إلى إناث أو العكس، وھم  -

من یطلق علیھم بالمتحولین، ووجود میول قوي لدى الشخص تجاه الجنس اآلخر، ومماثلتھ في تصرفاتھ، 
ة االجتماعیة التي تلقاھا في أسرتھ ولجنس األفراد الذین احتك بھم ویرد ھذا من الناحیة العلمیة إلى التنشئ

طیلة تلك الفترة، فالطفل الذي ینشأ في بیت معظمھ إناث ستشبھ تصرفاتھ اإلناث إلى حد كبیر في المستقبل، 
  أما األنثى التي تقضي معظم طفولتھا مع الذكور فتكون أمیل لتقلیدھم مستقبال في تصرفاتھا.

لى إقامة العالقات العاطفیة والتي عادة ما تنشأ بین طرفین من جنسین مختلفین في سن مبكرة اللجوء إ -
وطموحھما القوي في بناء أسرة سعیدة، في حین لو أمعنا النظر لوجدنا أن كل طرف منھما عاجز عن 

إلبن یتلقى ل اتحمل مسؤولیتھ حیال نفسھ، فكیف لھما أن یفكرا في االقتران والزواج  في الوقت الذي الزا
مصروفھ الیومي من والده، والبنت التي الزالت األم ترعى شؤونھا وتنظف مالبسھا وتحضر لھا طعامھا، 
والسبب في ذلك تعلق األبناء باألحالم الزائفة والبعد عن الواقع االجتماعي الذي ینتمون إلیھ بكل ما یحملھ 

ھذا الشأن من خالل ما تبثھ من سموم في عقول من تحدیات، وكان للقنوات الفضائیة الدور البارز في 
الناشئة والشباب عبر برامجھا التي تتصدرھا المسلسالت التركیة المدبلجة التي ترتكز على الحب والعنف 

  والخیانة الزوجیة ... إلخ وإتاحتھا في مواقعھا على األنترنت للمشاھدین. 
ة، فقد "استطاع اإلعالم الجدید أن یھیمن على عقول وعلى الرغم من كل ما تحملھ ھذه البرامج من قیم فاسد

كثیر من الشباب بحیث أصبح رھینة تحت سیطرتھ یبث لھم األفكار التي تجعل منھم مسطحي الوعي، 
والذین یمكن التحكم فیھم فیما بعد، وإفراغ عقولھم من كل تفكیر جاد حیث تغیب عن عقولھم اإلبداع 

بطھم بواقعھم ومجتمعھم ومصیرھم لیتحولوا إلى سلعة استھالكیة والتفكیر السلیم والصحیح الذي یر
 .29تحركھا تقنیات التكنولوجیا وفق أھداف إیدیولوجیة قد تخالف انتماءھم الحضاري"

  محاولة التحرر من العادات والتقالید واعتبارھا قیودا تحول دون تقدم األبناء والتعبیر عن إرادتھم. -
النجاح في الحیاة یتضح من خالل تحقیق المصالح الشخصیة في وقت وجیز وبجھد قناعة األبناء بأن سبل  -

أقل بحجة أن الغایة تبرر الوسیلة وأن ھذا السلوك في نظرھم یعبر عن حنكتھم وحذقھم في الحیاة ولو كان 
سرة ذلك على حساب اآلخرین، وعادة ما یُكتسب ھذا السلوك عندما یتراجع الدور التربوي للوالدین في األ

  أو عندما یشیع الفساد في الوسط االجتماعي الذي ینتمي إلیھ األبناء.
  أسباب االنحراف الفكري لدى األبناء: -5
سوء المعاملة الوالدیة لألبناء: "تعد أسالیب المعاملة الوالدیة التي یتعامل بھا الطفل ذات تأثیر بالغ في  -

ساعده سنوات األولى یتعلم الكثیر من الخبرات التي تتكوین شخصیتھ في المستقبل ألن الطفل في فترة ال
على النمو السلیم فإذا عومل معاملة حسنة یتوافر فیھا االحترام والتقدیر والعطف استطاع أن ینمو نموا 
سلیما صحیحا یتمیز بالقدرة على التكیف مع نفسھ ومع مجتمعھ، أما إذا كان یعیش في جو یسوده العداء 

اء بالوعود فإن كل ذلك یؤدي إلى إیجاد مشاعر القلق وعدم الطمأنینة ... وتشیر كثیر واإلحباط وعدم الوف
من البحوث أن سوء المعاملة الوالدیة لألبناء تحدث شروخا وشقوقا وضعفا في جوانب شخصیة األبناء 

و إلى ترك ن أیظھر انعكاسھا في الفكر والسلوك، وقد یؤدي باالبن إلى الخوف أو االنتحار أو مقاتلة الوالدی
  .30البیت مما یعانیھ من القسوة والمعاملة األلیمة"
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  الغلو في الدین: وذلك نتیجة الجھل بأحكام الشریعة اإلسالمیة وتعالیمھا. -
التأثیر السلبي لوسائل اإلعالم من خالل ما تتضمنھ من برامج ھدامة للقیم واألخالق والمعاییر السائدة في  -

مج تشویھ العقیدة اإلسالمیة وطمس الھویة الثقافیة لألفراد ونشر اإلباحیة أو المجتمع، أو من خالل برا
التحریض على الضوابط المجتمعیة واعتبارھا رجعیة تتطلب التغییر خصوصا ما ینشر على بعض 
صفحات األنترنت أو مثلما تفعل بعض المواقع اإلرھابیة التي تّدعي أنھا مواقع جھادیة في حین أن الجھاد 

  على ضوابط شرعیة معروفة. یقوم
مشكلة تردي األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة لدى األفراد وانتشار الفقر والبطالة في أوساطھم خصوصا  -

إذا تزامن ھذا األمر مع مشكلة الفراغ التي یعاني منھا الكثیر من الشباب الذین یفتقرون لبرامج ترفیھیة 
  سوى االنصیاع ألھوائھم وغرائزھم. وثقافیة تنفعھم إذ ال یجدون ما یفعلونھ

تراجع دور المؤسسات االجتماعیة والتربویة كالمسجد والجمعیات ... إلخ في مجال التوعیة وتوجیھ اھتمام  -
  األفراد لما یعود علیھم وعلى مجتمعھم بالفائدة.

یث تتحدد من رفقاء السوء إذ تمثل جماعة الرفاق عامال مھما من حیث التأثیر على شخصیة الفرد، ح -
خاللھا اتجاھاتھ وأفكاره ویكتسب منھا قیمھ ومعاییره، وتتحدد درجھ انحرافھ الفكري بحسب درجة 

  االنحراف الفكري لجماعة الرفاق التي ینتمي إلیھا.
"یتیح االستخدام الفردي لصفحات األنترنت والغوص فیھا   التأثیر السيء لألنترنت على األبناء حیث -

تجاوز الكثیر من الطابوھات والممنوعات التي حرم منھا الطفل، فیقیم العالقات االفتراضیة ویتخفى وراء 
الشاشة لیشبع رغباتھ خاصة في ظل غیاب الرقابة األبویة وفي ظل عدم وجود ضوابط أخالقیة أو رقابة 

، كما تتیح األنترنت "سھولة ارتكاب الطفل ألي سلوك 31ى االنھیار األخالقي لألطفال"عائلیة ما یؤدي إل
منحرف أو غیر سوي فضال عن فقدان الحس االجتماعي للطفل داخل األسرة بسبب تحطم القیم والمبادئ 

ال األطفالمثلى من خالل غرف المحادثة أو اإلدمان على المواقع اإلباحیة أو العنف والذي كثیرا ما یدفع 
  .32لإلصابة بعدوى األمراض االجتماعیة والنفسیة والتي قد تجعل الباب مفتوحا ألنواع السلوك المنحرف"

غیاب الرقابة الوالدیة على استخدامات األبناء لمواقع التواصل االجتماعي وكذا عدم اختیارھم للمحتویات  -
أن ھم یجعلھم أكثر عرضة لالنحراف خصوصا والتي تكفل النمو المعرفي والروحي السلیم ألبنائ اإلیجابیة

الكثیر من األبناء یفضلون موقع الیوتیوب نظرا لما یتمتع بھ من سھولة في االستخدام وتنوع في المحتوى 
وتقدیمھ للمعلومة بالصوت والصورة وھو ما كان لھ بالغ التأثیر في نفوسھم وعقولھم، وھذا ما أكدتھ العدید 

 بینھا دراسة شمس الھدى بن میلود ولعالوي خالد التي خلصت إلى النتائج التالیة: من الدراسات العلمیة من
"یتضمن برنامج الیوتیوب (ألسا وسبیدرمان) نقائض القیم وبنسبة عالیة، فیؤثر ھذا على أخالق الطفل  -

  وینعكس في سلوكھ وھي القسوة، االنتقام، الغضب، سوء المعاملة.
ب (ألسا وسبیدرمان) بالقیم األخالقیة حیث وجدت بنسبة ضعیفة في المحتوى عدم اھتمام برنامج الیوتیو -

  الذي تقدمھ، یؤكد ھذا بأن البرنامج ال یھتم بتنشئة األطفال بقدر ما یھتم بتسلیتھم لغرض تجاري.
دم ھ القیم التي یقدمھا برنامج الیوتیوب (ألسا وسبیدرمان) ال تتالءم وقیم المنطقة العربیة، وھي تعمل على -

  القیم األصیلة من خالل غرس نقائض القیمة عند الطفل.
یشكل برنامج الیوتیوب (ألسا وسبیدرمان) خطرا حقیقیا على أفكار وأخالق األطفال، وبالتالي سلوكیاتھم  -

  وطباعھم في المستقبل.
  .33یشكل استخدام الیوتیوب من قبل األطفال خطرا على قیمھم األخالقیة" -
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العولمة الثقافیة تشكل مصدر خطر وتھدید للھویة الثقافیة للمجتمع الجزائري من خالل سعیھا لقد أصبحت  -
المستمر لفرض منظومتھا الثقافیة التي تتنافى وقیمنا وعاداتنا تقالیدنا التي تعكس بجالء ھویتنا العربیة 

فاذ ھ من قدرة فائقة في نواإلسالمیة من خالل توظیفھا لتكنولوجیات اإلعالم واالتصال نظرا لما تتسمم ب
المعلومة وجاذبیتھا وبالتالي القدرة على التأثیر في المتلقي والترویج لھا باسم الحداثة والتطور واعتبارھا 
النموذج المثالي الذي یستوجب تبنیھ، "فالعولمة التي تغزو المجتمع العربي لم تستھدف البنیة االقتصادیة 

لى بنیتھا الثقافیة خصوصا األفكار التي تقبل التحدي واالستمرار والسیاسیة بل تتعدى ذلك بالقضاء ع
والمقاومة، فھي تغزو سیادة الدولة دون أخذ إذن من األمم المتحدة فكأنھا أشبھ بأسلحة الدمار الشامل التي 
 قد تترك أثرا سلبیا على المجتمعات والدول، فمنذ االستعمار التقلیدي حتى االستعمار الكولونیالي وصوال
إلى الغزو الثقافي الحالي قد تختلف اآللیات التي تستخدم للغزو الثقافي على مجتمع ما، وإنما الھدف واحد 
تطور بتوظیف اإلعالم والثقافة في مجتمعات العالم الثالث والسیما المجتمع العربي منھا، إلعادة صیاغة 

ات لدول المصدرة للعولمة والسیما الوالیالتبعیة االقتصادیة ووضع إمكانیاتھا الثقافیة في خدمة مصالح ا
  .34المتحدة األمریكیة"

ومن ھنا تأخذ بعض المظاھر السلوكیة في االنتشار بین مختلف الشرائح االجتماعیة التي تعكس 
انحرافا فكریا واضحا كالعالقات بین الجنسین واالھتمام بالموضة اللباسیة التي تعد امتدادا لثقافة المجتمعات 

  .. إلخ.الغربیة .
كما "أحدث التقدم التقني في مجال البث اإلعالمي الذي صاحب العولمة ثورة كبرى في حیاة الناس 
وتغییرا بشكل مباشر في الوظیفة األساسیة لمؤسسات التنشئة، ولم تعد عملیة التنشئة االجتماعیة الیوم 

ھا في ھذا الدور مؤسسات مقصورة على األسرة كمجموعة أولیة ینتمي إلیھا الفرد، بل أصبحت تشارك
أخرى ناتجة عن العولمة والتطور التكنولوجي وأصبحت شریكا أساسیا في العملیة كمؤسسات اإلعالم، 
فعولمة القیم أدت إلى تغیر القیم االجتماعیة مع الحداثة نتیجة للتغیر في المعلومات واإلیدیولوجیات والسیاسة 

البنیة االجتماعیة والتي من خاللھا تغیرت مصادر غرس القیم  المتبعة في المجتمع مما أدى إلى التغیر في
  .35الثقافیة والتي كانت تتمثل في األسرة"

  تداعیات االنحراف الفكري لألبناء على الفرد والمجتمع: -6
  یمكننا توضیح أھم ھذه التداعیات في النقاط التالیة:

وفي  وأنھا تفتقد للخبرة الكافیة في الحیاةمحاولة الشخص المنحرف فكریا التأثیر على الناشئة خصوصا  -
مقدمتھا شریحة المراھقین إذ كلما كثر مؤیدوه قویت شوكتھ وازداد طموحھ وتمرده أكثر على القیم 

  كید الذات. أوالعادات والتقالید باسم التحرر من العبودیة وت
والمسكرات وتھدید أمن االتجاه نحو مختلف الممارسات غیر المشروعة اجتماعیا كتعاطي المخدرات  -

المجتمع واستقراره من خالل استخدام سلوك العنف تحت جملة من المبررات غیر الموضوعیة لفرض 
  نفسھ وآرائھ واتجاھاتھ ومواقفھ على اآلخرین واللجوء إلى الجریمة في حال المعارضة.

ا الذي وجدت فیھ من تحریف النصوص الدینیة (القرآن الكریم والحدیث الشریف) وإخراجھا عن سیاقھ -
خالل تفسیرھا من دون علم أو درایة بمقاصدھا الشرعیة مثلما فعلت الفرق الضالة كفرقة الحشاشین، 

  القرامطة، الباطنیة... إلخ.
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الترویج لبعض األفكار المنحرفة كمشروعیة العالقات الجنسیة التي أرجعھا عالم النفس سیغموند فروید  -
فى وما یقره المجتمع، أو التحایل على اآلخرین بدعوى الحذق والشطارة ... لالشعور والكبت، التي تتنا

  إلخ.
انتھاك الحقوق األساسیة لألفراد والتعدي علیھم وعلى ممتلكاتھم كالحق في التعبیر وإبداء الرأي، اللباس  -

 ... إلخ.
وإنشاء السجون وتوفیر  الخسائر التي تتكبدھا الدولة لمواجھة ھذا الخطر من خالل تجنید مصالح األمن -

األخصائیین النفسانیین واالجتماعیین واألطباء ... إلخ إلعادة تأھیل ھذه الشریحة نفسیا واجتماعیا وصحیا 
  ومھنیا وإعادة وإدماجھا في المجتمع.

  دور األسرة الجزائریة في وقایة األبناء من االنحراف الفكري: -7
راحلھ العمریة المختلفة حیث تتكون وتترسخ في وجدانھ أھم القیم "م تقدیم الرعایة المتكاملة لطفلھا عبر -

الدینیة القائمة على صحیح قواعد الدین، والمفاھیم والسمات السلوكیة واالتجاھات المختلفة، وتسھم فترة 
الطفولة اإلنسانیة الطویلة في تلقي الناشئة ألساسیات التربیة الصالحة، حیث تستقي الطفولة من األسرة ما 
یحدد معالم شخصیتھا، فضال عن توفیر المناخ المناسب واستمرار المتابعة والمراقبة الدائمة لما یحیط 
بالوسط الطفولي من عالقات وسلوكات، والكشف المبكر لصور االنحراف الفكري والسلوكي، وتحدید 

لة المفصلیة خالل ھذه المرح العالج المالئم في حینھ، إن ھذا الدور الدیني والتربوي بالنسبة للتنشئة الفكریة
في حیاة األجیال ھو الذي یجعلھا قادرة على التفكیر السوي وإیجاد الحلول في كل ما یمكن أن یصادفھا أو 
یعترض طریقھا، وتكوین خیاراتھا الحیاتیة وھذه الوظیفة ال یمكن ألي جھة غیر األسرة بمفھومھا 

  .36إلعداد الرشید لبراعم المجتمع المعاصر"البیولوجي القیام بھ على النحو الذي یتسق مع ا
"إبعاد األبناء عن مصادر التطرف والغلو، وذلك بتحصینھم فكریا ضد ما یؤثر على عقولھم من كتب  -

الفتاوى والمنشورات التي ال تعتمد على األساس الصحیح من الكتاب والسنة وإنما تكون خاضعة للعواطف 
والفكر الصحیح ومصادره من خالل إدماجھم في نظام الحلقات داخل  ، وتعریفھم بمناھل العلم37واألھواء"

المساجد، وتعریفھم بكبار الدعاة والمصلحین في المجتمع وحثھم على اتباعھم واتخاذھم قدوة حسنة لھم 
في حیاتھم العلمیة والعملیة على حد سواء، ھذا إلى جانب إنشاء مكتبة في البیت تتوافر على خیرة ما كتب 

  دب والفكر والسیاسة واالجتماع ... إلخ، لتنمیة مداركھم وملكاتھم العقلیة واإلبداعیة.في األ
تخیر الوالدین جماعة الرفاق المناسبة ألبنائھم والحرص على تمثلھا لقیم المجتمع وأخالقھ وبُعدھا عن كل  -

  مظاھر االنحرافات الفكریة والسلوكیة.
األمور التي یمكن لألسرة القیام بھا من باب وقایة ویوضح متعب بن شدید بن محمد الھماش بعض 

  أبنائھا من االنحراف الفكري نذكر أھمھا:
"ترسیخ العالقة بین التربیة واألمن الفكري ألن التربیة تقوي الحس األخالقي لدى اإلنسان بما یجعلھ  -

  ھا.ادئ التي یؤمن بیضبط سلوكھ في إطار األخالق، كما یجعلھ یسعى إلى تحقیق المصالح في إطار المب
تنمیة مھارات الشباب في مجال الحد من تحكم العاطفة في المواقف الحیاتیة ألن الشك قد یؤدي بھم إلى  -

  التأزم الفكري، وھو في رأینا عامل سببي مؤثر في استقرار األمن الفكري الرشید.
ل أو القصد ألن الشرع والعقل الحد من السلوك التعصبي ألنھ یمثل ظلما في اتجاھین أو میال عن العد -

یقضیان بأن نجعل من خالفاتنا أو التفاوت الكائن بیننا میدانا فسیحا إلعمال المقارنة والموازنة على أساس 
  .38من الفھم العمیق بما یسھم في تحریر الحكم العقلي من سیطرة العواطف أو التعصب الفكري"



  األسرة الجزائریة واالنحراف الفكري لألبناء 
 

  

  873                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

التعامل مع األبناء لفھم احتیاجاتھم والتعرف عن كثب على ضرورة اعتماد الوالدین ألسلوب الحوار في  -
مشكالتھم والبحث عن الطریقة المالئمة لمساعدتھم على تجاوزھا دون التعصب لألفكار أو إصدار لألحكام 

 المسبقة حیالھم.
  خاتمة:

فكار ألیتضح لنا مما سبق أن االنحراف الفكري لألبناء یتمثل في بعدھم عن التفكیر السلیم وتبنیھم 
وقناعات تتنافى مع األطر القیمیة التي یقرھا المجتمع، وعادة ما یتم اكتسابھا من خالل البرامج التلفزیونیة 

المتطرفة دینیا أو فكریا أو مخالطة رفقاء السوء الذین یمتلكون  اإللكترونیةالھدامة أو الولوج إلى المواقع 
راد ون إلیھ، وربما یرجع السبب إلى القیم الفاسدة لدى أحد أفلثقافة مناھضة لثقافة المجتمع الكبیر الذي ینتم

  األسرة أو جمیعھم.
وعموما تتشكل ھذه المشكلة االجتماعیة خطرا كبیرا یھدد أمن المجتمع واستقراره وتتطلب المواجھة، 
واتضح لنا أن األسرة من واجبھا في ھذا المقام وقایتھم من االنحرافات الفكریة، وتكون ھذه الوقایة من خالل 

  م في سلوكیاتھم وممارساتھم ... إلخ. قیامھا بجملة من األدوار كالتنشئة االجتماعیة السلیمة لھم ومتابعتھ
  وفي ھذا اإلطار نقدم التوصیات التالیة:

تضمین المناھج الدراسیة بكل مقومات الھویة الوطنیة والدینیة والتأكید للقائمین على العملیة التعلیمیة على  -
اء حتى یشبوا ألبنضرورة اختیار األسالیب التربویة المناسبة التي تمكنھم من تلقینھا بالشكل الصحیح ل

  متشبعین بھا وقادرین على الحفاظ علیھا ونقلھا لألجیال الالحقة.
توجیھ اھتمام الدوائر البحثیة إلى قضیة األمن الفكري في المجتمع وسبل تحقیقھ وآلیات التصدي لكل ما  -

 ن تداعیاتمن شأنھ زعزعة أمن المجتمع واستقراره السیما في ظل ما تفرضھ وسائل اإلعالم الغربیة م
  تمس بقیم األفراد ومعتقداتھم ومقومات وجودھم االجتماعي.

في إطار سیاسة اإلعالم المضاد للھیمنة الثقافیة الغربیة یتوجب إعداد حصص وبرامج تلفزیونیة وإذاعیة  -
ینشطھا كبار المفكرین والدعاة واألخصائیین االجتماعیین والنفسیین بھدف توعیة المتلقین بمظاھر 

  راف الفكري وأسبابھ واقتراح الحلول الناجعة لھ.االنح
وعیتھم وأذھانھم وتنفوس األفراد تفعیل دور المؤسسات الدینیة في مجال ترسیخ العقیدة الصحیحة في  -

  بمغبة االنحراف عنھا.
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   :الملخص
 یھدف ھذا البحث إلى دراسة التأصیل النقدي في الكتابات التاریخیة المعاصرة، وذلك من خالل الوقوف على 

مؤلفاتھ التاریخیة التي حاول العمري أن یؤسس  معالم التأصیل النقدي عند "أكرم ضیاء العمري"، بعد القراءة في
فیھا لمنھج نقدي أصیل، فقد سعى إلى تأسیس رؤیة جدیدة في دراسة وكتابة التاریخ اإلسالمي والتعامل مع التراث 

وتحقیقھ، داعیاً من خاللھ إلى تطبیق منھج المحدثین  لتاریخ اإلسالميفیھا منھجاً نقدیاً جدیداً لكتابة ا اإلسالمي، تبنى
في نقد الروایات التاریخیة وتمحیصھا. وعلیھ یمكن اعتبار منھجھ في دراسة التاریخ ضمن المشاریع التي تروم إلى 

كري عبر مساره تأسیس منھٍج نقدي للدراسات التاریخیة الحدیثة، وھذا ما نستشفھ من خالل ما قدَّم من إنتاج ف
  العلمي، وستحاول ھذه الدراسة التعرف على ھذه الشخصیة ومنھجھا في التأصیل النقدي.

  التأصیل النقدي، الكتابة التاریخیة، أكرم ضیاء العمري. الكلمات المفتاحیة:
Abstract  

This research  aims  to study the critical rooting in contemporary historical writings,  by 
standing on the features of critical rooting at "Akram  Zia Al-Omari", after reading his historical 
writings in which Al-Omari tried to set an original critical approach, as he sought to establish a 
new vision in studying and writing Islamic history and dealing with Islamic heritage, in which 
he adopted a new critical approach to writing and verifying Islamic history, in order to apply 
the modernist approach in criticizing and scrutinizing historical narratives. Therefor e, his 
approach to the study of history can be   considered among the projects that aim to establish a 
critical approach to modern historical studies, and this is what we discover through the 
intellectual production presented through his scientific path. 
Keywords: critical rooting; historical writing; Akram  Diaa Al-Omari. 

  مقدمة:
إنَّ الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، 
من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن 

 ورسولھ، صلى هللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ، وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین، وبعد: محمدا عبده
تكتسب الكتابة التاریخیة في المؤلفات المعاصرة أھمیة بالغة، كونھا تُعنى بمسألة النقد والتمحیص 

مي یخ اإلسالوالقراءات الجدیدة لتراث التاریخ اإلسالمي، وقد مّر حین من الدھر ظل فیھ منھج كتابة التار
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في العصر الحدیث یخضع لھیمنة المناھج الغربیة إلى حّد بعید، إال أننا نجد الكتابة التاریخیة المعاصرة ال 
تخلو من المناھج النقدیة التي یُفید منھا المؤرخ في نقده لألعمال التاریخیة، حیث ظھرت في العصر الحدیث 

ل، عماد الدین خلی( سالمي تأصیالً إسالمیاً، أمثال:محاوالت مـن بعض المتخصصین لتأصیل التاریخ اإل
فجعلوا منھا میداناً واسعاً الھتماماتھم وكتاباتھم، عبد العزیز الدوري،  محمد أمحزون المغربي ، وغیرھم)، و

ھؤالء المؤرخین، حملوا على عاتقھم النھوض بالكتابة التاریخیة اإلسالمیة، فظھرت دراسات متقدمة من 
المعرفي من جھة، ومن حیث منھجھا النقدي من جھة أخرى، فتبلورت وتطورت بذلك فكرة حیث محتواھا 

  التنظیر والتأصـیل لھذا الحقل المعرفي.
فھو الدكتور أكرم ضیاء العمري"، ولعل من أھم النماذج الفكریة في ھذا الحقل المؤرخ العراقي "

ة س لتأصیل نقدي تاریخي في الكتابة التاریخیمن الرواد األوائل الذین لھم قصب السبق في محاولة التأسی
المعاصرة، وذلك من خالل تبنیھ مبادئ المحدثین وقواعدھم في نقد المرویات التاریخیة، محاوالً إرساء 

    قواعد منھج أصیل في میدانھ، فاستحق بجھوده تلك أن یلقب في األوساط األكادیمیة بابن خلدون العصر.
ص ھذه الدراسة لھذه الشخصیة  الواسعة في ھذا المجالوللحدیث عن تجربة العمري  ارتأیُت أن أخصِّ

البارزة والقامة الشامخة في مجال الكتابة التاریخیة المعاصرة، ومن ھنـا تتبلـور الرؤیـة وتتحـدد إشـكالیة 
نموذج ك البحث حول السؤال الجوھري اآلتي: ما التأصیل النقدي في الكتابات التاریخیة ألكرم ضیاء العمري

  عن التأصیل النقدي في الكتابة التاریخیة؟
  ویتفرع عن ھذا السؤال المحوري أسئلة فرعیة ذات صلة بموضوعھا، منھا ما یلي. 
  الرؤیة التأصیلیة النقدیة عند أكرم ضیاء العمري؟ ما -
  وما القواعد التأصیلیة في منھجھ لنقد الروایة التاریخیة؟ ـ 

ھذه الدراسة ربما قد تلبي حاجة البحث العلمي لربط الدراسات التأصیلیة ال شك أن  :أھمیة الدراسة
  بالدراسات التاریخیة، فتكشف بذلك عن منھج في التعامل مع كتابة التاریخ ونقده بناًء على المنھج األصیل.

یل تأصتكمن أھداف الدراسة في تحدید القواعد التي قدمھا العمري، واستنتاج منھجھ في ال أھداف الدراسة:
 النقدي في الكتابة التاریخیة، وفتح الباب لدراسة أعمال المفكر أكرم ضیاء العمري.

بعد االطالع والنظر في موضوع الدراسة، تبین أنھ لیس ھناك دراسة علمیة عالجت  الدراسات السابقة: 
نقدیة یخیة الالمدرسة التارھذه المشكلة، ولكن وجدت بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث بعنوان "

االعتماد في ھذه الدراسة على  " أ.م. د. عمار مرضي عالوي، وتمفي كتابات الدكتور أكرم ضیاء العمري
مجموعة مؤلفات العمري والمراجع المكملة، والتي توافقت أھمیتھا احتوائھا على المعلومات التي لھا صلة 

  بالموضوع ومن أھمھا كتب العمري.
الدراسة على المنھج التاریخي، وذلك بالرجوع إلى كتب العمري بالبحث اعتمدت  منھج الدراسة:

واالستقراء لما یتعلق بموضوع الدراسة، مع استخدام آلیات التحلیل ثم االستنباط للخروج بشواھد نصیة 
  تعزز وجود معالم التأصیل النقدي لدى العمري.

  خطة الدراسة:
  حث وفق ثالثة محاور، وخاتمة.ولإلجابة عن   تساؤالت الدراسة جاءت خطة الب

 نبذة عن حیاة الدكتور أكرم ضیاء العمري.المحور األول: 
 التأصیلیة النقدیة عند أكرم ضیاء العمري. : الرؤیةالمحور الثاني
  : القواعد التأصیلیة في منھجھ لنقد الروایة التاریخیة.المحور الثالث
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 مدخل مفاھیمي:

مما ال بد منھ قبل البدء بھذه الدراسة بیان مصطلحاتھا حتى یبنى الموضوع على أسسھ وقواعده، ألن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وذلك بتعریف كل من التأصیل، النقد، الكتابة التاریخیة، على النحو 

 اآلتي: 
  :مفھوم التأصیل -1
  التأصیل من األصل وھي لفظة لھا معاني متعددة في اللغة واالصطالح. 

: أساس الشيء، أحدھاالھمزة والصاد والالم، ثالثة أصول متباعد بعضھا من بعض،  أصل لغة: -أ
: الحیة، والثالث: ما كان من النھار بعد العشي. فأما األول فاألصل أصل الشيء، وأما األصلة فالحیة والثاني

  .1األصیل ما كان من النھار بعد العشي وأماالعظیمة. 
ْلتُھ تَأِْصیالً: َجَعْلتُ  : أَصَّ َب األَْبواب، َوقَاَل الُمناِويُّ َل األُُصوَل، َكَما یُقال: بَوَّ ِبًتا لَھُ أَْصالً ثا َویُقَال: أَصَّ

َجَرة: نبتَْت وثََبَت أَْصلُھا ، أّصَل الشيء أصالً استقصى بحثھ حتى عرف 2یُبني َعلَْیِھ َغیُره. واْستَأَْصلَِت الشَّ
، وال یبنى ھو على غیره وما یثبت حكمھ بنفسھ، غیرهأصلھ، واألصل في الشرع: عبارة عما یبنى علیھ 

  .3ویبنى علیھ غیره
نستنتج أن لفظ األصل یطلق ویراد بھ في معاجم اللغة العربیة معنى الشيء الثابت، والحیة، ومنھ 

ورد الشيء إلى أساسھ الذي بُنَي علیھ، وھو كل قاعدة ثابتة تكون أساس أول النھار وآخره ، ووالتبویب
  لغیرھا، سواًء تعلق األمر باألساس المادي أو المعنوي.

 ودسع بن محمد اإلمام جامعة رحاب في المنعقدة للتأصیل األولى دوةالن عرفتھ في االصطالح: -ب 
 المنھج باعتبارھا اإلسالمیة الشریعة أصول إلى العودة :بأنھ ھـ 1407 عام اآلخرة جمادى في اإلسالمیة
 منھ ھذه العلوم أسسھا ومنطلقاتھا في التفسیر والتحلیل والتقویـم تستمد الذي األساسي والمعیار الرئیسي

والتأویل، بحیث ینفي خالل عملیة التأصیل تلك ما علق بھذه العلوم ـ من شوائب نظریة وأفكار غربیة أو 
  .4شرقیة ال تتفق مع اإلسالم، ومنھجا ومساراً 

ھو إبراز األسس اإلسـالمیة التي تقوم علیھا ھذه العلوم من وعرفھ إبراھیم عبد الرحمن رجب: "
ر الشریعة وقواعدھا الكلیـة وضوابطھا العامة، ودراسة موضوعات خالل جمعھا أو استنباطھا من مصاد

ھذه العلوم على ضوئھا، مع االستفادة مما توصـل إلیـھ العلماء المسلمون وغیرھم مما ال یتعارض مع تلك 
  .5"األسس

 ،تأصیل على أنَّھ األساس، وھو ما یَصدُق األدلة من الكتاب والسنةللوعلیھ یمكن أن نعطي مفھوماً 
نحرص فیھ على األصول والقواعد الكلیة التي تكون أساس تبني علیھا المسائل الجزئیة  المنھج الذيوھو

  .وھو ما یبنى علیھ غیره، واألصول تعني وجود األسس التي یقوم علیھا البناء العلمي
  مفھوم النقد:  -2 

النَقَُد) (: وھريالج بینھا: یقولاستخدم لفظ النقد في اللغة العربیة لمعان مختلفة من تعریف النقد لغة: 
ٌل في األسنان وناقَْدُت فالناً، إذا ناقشتھ في األمر ٌر في الحافر وتآكُّ بن فارس: "النون والقاف ویقوال ،6تقشُّ

والدال أصٌل صحیح یدلُّ على إبراز شيء وبُروزه، من ذلك النقد في الحافر، وھو تقُشُرهُ، والنقد في الضرس 
والنقد: خالف النسیئة والنقد والتنقاد: تمییز الدراھم وإخراج الزیف منھا؛ ، 7لِیِطھ عنھ تكسره، وذلك بتكشف

"إِن وفِي َحِدیث أبي الدَّْرَداء أَنھ قَاَل:  ،8نحوه ونقد الرجل الشيء بنظره ینقده نقدا ونقد إلیھ: اختلس النظر
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فھو بھذا المعنى اللغوي  ،9»: عبتَھم واْغتبتَھمنقدت النَّاس نقدوك، َوإِن تَركتھم لم یتركوك"، معنى نقدتھم، أَي
یمدنا بثالث معاني أساسیة لمصطلح النقد، وھي التمییز اإلعطاء والقبض وإذا دققنا النظر في المعاني السالفة 
الذكر، أي التمییز واإلعطاء والقبض، والتي وقع فیھا التطابق في جل المعاجم العربیة؛ نجدھا ال تبتعد عن 

الحواریة الذي أضافھ الجوھري، فالثالثیة تستدعي ثالثیة أخرى ھي طرفي المناقشة واألمر المتناقش معنى 
  فیھ.

إن الداللة االصطالحیة للنقد ال تبتعد كثیراً عن الداللة المعجمیة، لذا فإننا  :النقد في االصطالح -ب
وھو ، 10ي ذاتھ ودرجتھ بالنسبة لسواهالتقدیر الصحیح ألي أثر فني وبیان قیمتھ ف :نجد أن مفھوم النقد ھو

عملیة رصد لمواطن الخطأ والصواب، في موضوع علمي معین، یستند فیھا الباحث إلى األصول والثوابت 
العلمیة المقررة، في مجال العلم الشرعي الذي ینتمي إلیھ ھذا الموضوع، من أجل تقویم وتصحیح بعض 

  .11المفاھیم والقضایا المتعلقة بذلك الموضوع
فالنقد ھنا مبني على الحرص على تقصي الحقیقة من الزیف، واشتراط العلمیة في الموضوع 
المدروس، وذلك بتتبع األسس والقواعد العلمیة التي یُحتَكُم فیھا للعلم الشرعي، فعملیة النقد ھنا   الھدف منھا 

 ذي قدمھ " فرید ألنصاري"الوقوف على الموضوع في علم ما، وتصحیحھ وتقویمھ، وفي رأي ھذا المفھوم ال
  مفھوم منھجي شامل، ُملم لجمیع معاني النقد في االصطالح العلمي.

  :مفھوم الكتابة التاریخیة -3
مصدر كتب یقال: كتب یكتب كتبا وكتابا وكتابة ومكتبة وكتبة فھو كاتب ومعناھا  الكتابة في اللغة: -أ

الجمع، یقال تكتّبت القوم إذا اجتمعوا، ومنھ قیل لجماعة الخیل كتیبة، ومن ثّم سّمي الخطّ كتابة لجمع الحروف 
طلق بّي وقد تبعضھا إلى بعض كما سّمي خرز القربة كتابة لضّم بعض الخرز إلى بعض وقال ابن األعرا

  .12]41الطور[ أَْم ِعنَْدھُُم اْلَغْیُب فَھُْم یَْكتُبُونَ  الكتابة على العلم ومنھ قولھ تعالى:
الكتابة، عملیة معقدة في ذاتھا كفاءة أو قدرة على تصور األفكار الكتابة في االصطالح:  -ب

والعم والطالقة مال عرض وتصویرھا في حروف وكلمات وتراكیب صحیحة نحوا أسالیب متنوعة المدى 
تلك، وفي األفكار في وضوح ومعالجتھا في تتابع وتتدفق ثم تنقیح األفكار والتراكیب التي تعرضھا بشكل 

  . 13یدعو إلى مزید من الضبط والتفكیر
ھي ذلـك الـنص المـؤرخ، أو ھو كل خبر مكتوب مقید بزمن. وإال فھو نص  الكتابـة التاریخیـة: -ج

أي أّن الكتابة التاریخیة أخبار عن أحداث الماضي وذكر  ،14ل مسماه من خبره الدال علیھمن النصوص، یحم
  . 15األخبار الخاصة بكل جیل

ویمكن أن نلخص مفھوم الكتابة التاریخیة عند القدامى، في جمیع أشكال األخبار المرویة، والوقائع 
كانت روایة شفھیة، أو مدونة، فھو یعتبر المؤرخة التي دونھا المؤرخین، من أخبار الزمن الماضي، سواًء 

  كتابة تاریخیة. 
ومما سبق یتحدد لنا مفھوم الكتابة التاریخیة المعاصرة على أنھا الكتابة التي یستحضر فیھا المؤرخ 

یكتب عن الماضي من المعطیات التي  دعائم عصره عند تدوینھ لألحداث التاریخیة، فالمؤرخ المعاصر
س رؤیة فكریة معاصرة، ومنطلقات قیمیة، وأستحلیل وتفسیر الحدث التاریخي، وفق یستند إلیھا في فھم و

یھدف من خاللھا المؤرخ إلى صیاغة جدیدة لكتابة التاریخ في عصر آخر في ضوء عصره، منھجیة حدیثة، 
أو بمعنى أعم تدوین التاریخ بروح لغة ومناھج الحاضر على الماضي،  إسقاطیقوم المؤرخ من خاللھا على 
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الماضي من خالل رؤیة وفكر الحاضر، بل یضعھا  أحداثمع الحرص أن ال یحكم على العصر الحدیث، 
  في ظروف انطالقھا و سیاقاتھا التاریخیة التي تولدت عنھا.

لتاریخیة، ا ویمكن إعطاء مفھوم التأصیل النقدي للكتابة: لتأصیل النقدي للكتابة التاریخیةامفھوم  -د
على أنھ المنھج المتبع في النقد التاریخي، الذي یعتمد على الجزئیات العلمیة والفروع المعرفیة األصیلة، في 

 ،النقد والتحلیل التاریخي، مع توافق في قواعده ومناھجھ وآلیاتھ مع الرؤیة اإلسالمیة لألحداث التاریخیة
  سالمیة.یراعى ویعبر فیھ عن القیم والمنطلقات اإل بحیث

  نبذة حیاة الدكتور أكرم ضیاء العمريالمحور األول: 
 ،16م1942ھـ/ 1361موصل بشمال العراق في العام ولد  أكرم ضیاء العمري في ال نشأتھ وتعلیمھ: -أ

انتقلت عائلتھ إلى بغداد فدرس االبتدائیة في مدرسة المأمونیة، وكان میاال للمطالعة منذ الرابع االبتدائي 
سید و واإلبراشي كامل كیالني  إلى المكتبة الوطنیة في الباب المعظم ویجلس یطالع كتب وكان یذھب

ثم عادت عائلتھ بعد المرحلة الرابعة إلى الموصل، وأكمل االبتدائیة في المدرسة الھاشمیة االبتدائیة.   ،قطب
مسرحیة  إعداداشترك مع الطلبة في انتقل لدراسة المتوسطة في المتوسطة الغربیة، و 1954في عام 

یاء درس  أكرم ض ثمأنھى أكرم ضیاء العمري في الموصل دراستھ االبتدائیة والثانویة، علیھا  واإلشراف
م، تحصل على شھادة 1963-ھـ1384وتخرج منھا في العام  ،17العمري بكلیة التربیة بجامعة بغداد

م، وكان 1966-ـھ1386في جامعة بغداد في العام الماجستیر في التاریخ اإلسالمي من كلیة اآلداب 
وحصل على شھادة الدكتوراه في التاریخ اإلسالمي من ، "بحوث في تأریخ السنة المشرفة" موضوعھا

-ـھ1394، عام "موارد الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد"جامعة عین شمس بالقاھرة، كان موضوعھا 
  .18م1974

م، إلى سنة 1966ه، 1386بكلیة اآلداب بجامعة بغداد منذ سنة بدأ التدریس : التدرج العلمي -ب 
م، حیث انتقل للتدریس في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، ثم عمل بھا رئیساً لقسم 1976ه، 1396

م كما أنھ شغل رئیساً للمجلس العلمي بالجامعة 1983م ــ 1977ه، 1403ه ــ 1397الدراسات العلیا ما بین 
  .19ھـ1403ھـ، 1398خالل فترة، اإلسالمیة 

م؛ 1996ُمنِح الدكتور أ ضیاء أحمد الُعمري  العدید من الجوائز منھا جائزة الملك فیصل العالمیة سنة 
تقدیراً لجھوده في مجال السِّیرة النبویَّة الشریفة؛ تألیفاً وتحقیقاً وتدریساً وإشرافاً، محاوالً تطبیق قواعد 

ثین في نقد الروایات كما، ُمنِح الُعمري باالشتراك مع آخرین جائزة السلطان (حسن البلقیة) العالمیة  المحدِّ
ه) 1403ه، إلى 1398م، ، كما ترأس المجلس العلمي للجامعة اإلسالمیة من سنة 2000ھـ/ 1420لسنة 

والماجستیر خالل السنوات العشرین الماضیة  على عشرات الرسائل للدكتوراهأشرف م)، و1983 -م1978(
الجامعات العربیة وخاصة الجامعات السعودیة كما ناقش عدداً كبیراً منھا في تخصصات الحدیث النبوي  في

  اإلسالمیةوالتاریخ اإلسالمي والتربیة 
توزعت دراساتھ وتنوعت كثیرا لتشتمل مؤلفات وأبحاثاً نظریة، فجمع منھجھ في : اإلنتاج العلمي -ج

ضایا تاریخ وتحقیق بعض المصنفات التاریخیة، وإعادة تأریخ عدد من القالتألیف بین النقد التاریخي وفلسفة ال
 التاریخیة الخالفیة وفق منھجیة جدیدة تمیز بھا أسلوبھ النقدي الخاص ومن أھم مؤلفاتھ.

ثین في   السیرة النبویة الصحیحة: -1  ،نقد روایات السیرة، وأُعید طبعھ عّدة مراتمحاولة تطبیق قواعد المحدِّ
ھـ وقد ترجم معظمھ، ونشر باللغتین التركیة  1414-، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة2مجلدان، ط 

ISTANBUL 1988 .لیزیةجواإلن U.S.A 1991 MARYLAN. 
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م، 1967المنورة في سنة بحوث في تاریخ السنة المشرفة، طبع خمس مرات في بغداد وبیروت والمدینة  -2
 صفحة. 500والطبعة األخیرة مطورة، وتقع في  م،1984م، 1975م، 1972

  م.  1984م وبیروت  1975موارد الخطیب في تاریخ بغداد، طبع بدمشق سنة  -3
  م. 1983-دراسات تاریخیة، نُشر المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة -4
ھـ كما طبع باللغة التركیة  1405التراث والمعاصرة، طبعتان، نشر رئاسة الشؤون الدینیة، قطر  -5

ISTANBUL 1991، ھـ.. 1408 -اإلسالم والوعي الحضاري، بیروت 
 ھـ. 1413-تراث الترمذي العلمي، نشر مكتبة الدار بالمدینة المنورة -6
 ھـ. 1415لمدینة المنورة ـ مجتمع المدینة في عصر النبوة، مكتبة الدار با7
-ه نشر مكتبة الدار بالمدینة المنورة 1415-مناھج البحث وتحقیق التراث، نشر مؤسسة الرسالة، بیروت -8

 ھـ.  1414
 ھـ.   1414-قطر-قیم المجتمع اإلسالمي من منظور تاریخي، نشر في جزئین ضمن سلسلة كتاب األمة -9

اعد النقد عند المحدثین على الروایة التاریخیة، نشر مكتبة العلوم عصر الخالفة الراشدة: محاولة لتطبیق قو
 ھـ. 1414-والحكم، المدینة المنورة

-م، بتعضید من المجمع العلمي العراقي، ودمشق 1967-طبعات، العراق 3تاریخ خلیفة بن خیاط،  -10
  .20م، االستشراق والقرآن 1984-م، والریاض 1977

    قام وأشرف على تحقیقھا: ىإلومن المؤلفات 
كتاب المعرفة والتاریخ: ألبي یوسف یعقوب بن سفیان الفسوي، خلیفة بن خیاط موارده (تحقیق ودراسة)  )1

 م.1996صدر عام 
  م1967 صدر عام-كتاب اب الطبقات لخلیفة بن خیاط (تحقیق)  )2
  ه.1412ة قطر، منھج المحدثین في النقد مقارناً بالمنھج النقدي الغربي، مجلة السنة، جامع )3
الخطیب البغدادي: سیرتھ الذاتیة، بیئتھ الحضاریة، إنتاجھ الفكري واھتماماتھ التربویة، ضمن كتاب  )4

ھـ 1409، لعربي لدول الخلیج، نشر مكتب التربیة ا2"من أعالم التربیة العربیة اإلسالمیة"، مجلدة 
 .م1988

  .196821موقعة عین جالوت. نشر مجلة الشرطة   )5
ویمكن القول أّن كثب العمري من أكثر الكتب التي خدمت التاریخ اإلسالمي، وذلك في كشف باطلھ،    

  وإخراج ما لیس منھ، ومناقشة األخبار والحوادث على ضوء الصناعة الحدیثیة.
  یة النقدیة عند أكرم ضیاء العمريالمحور الثاني: الرؤیة التأصیل

دة في الكتابة التاریخیة المعاصرة، والتي دعا من خاللھا لمنھج تمیز أكرم ضیاء العمري بجھوده الرائ
علمي ناضج، ورؤیة تأصیلیة عمیقة للنقد التاریخي، نابعة من التراث اإلسالمي، والتي تبناھا في منھجھ 
لكتابة التاریخ اإلسالمي، فھومن الذین لم یألوا جھداً في حقل الكتابة التاریخیة المعاصرة، فحاول أن یتبع 
منھج علمي دقیق في الكتابة التاریخیة، من حیث التحقیق، والنقد، والمضمون، ویمكن أن نستشف أھم مالمح 

  الرؤیة التأصیلیة عند العمري في المعالم التالیة.
المقصود بمنھج المحدثین أن للمحدثین مناھج وطرق في نقد محاولتھ تطبیق منھج المحدثین:  -أ

لضعیف، والمطلوب تطبیق ھذه المناھج في نقد الروایات التاریخیة المتعلقة األحادیث ومعرفة الصحیح من ا
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بتاریخ صدر اإلسالم، ألّن ھذه الروایات التاریخیة تشبھ األحادیث من حیث وجود األسانید التي تتقدم المتون 
  22ف"،مما یمكن الناقد من معرفة الرواة والمتعاقبین الذین نقلوا الخبر أو الروایة خلفاً عن السل

یقول الدكتور العمري في مقدمة كتابھ  السیرة النبویة الصحیحة: وبشأن  تطبیقھ  لمنھج المحدثین        
ھذه الدِّراسة التي أقدم لھا ال تمثل طموحي ، ولكنھا محاولة لإلفادة من منھج المحدثین في نقد الّروایة    "إنَّ 

والرواة إلى جانب نقد المتن، وخاصة في عملیة االنتقاء التاریخیة ، ویظھر فیھا التركیز على نقد األسانید 
حھا  وایات التي صحَّ من مجموع الروایات الضخمة التي دونھا القدامى في السیرة ، إذ أنَّ االعتماد على الرِّ
وایات، ھو  النقاد القدامى أحیاناً، أو اإلفادة من منھجھم في تصحیح أو تضعیف ما لم یحكموا علیھ من الرِّ

  .23ما تھدف إلیھ ھذه الدِّراسة ، لینال البحث ثقة القارئ ، ولیعطي أصدق صورة عن السیرة"أھم 
بصورة عامة والسیرة النبویة على وجھ الخصوص  اإلسالميولعل اھتمام المسلمین في تدوین التاریخ 

في المدینة المنورة،  اإلسالمیةومغازیھ، وأعمال الصحابة، وكذلك قیام الدولة  بدأ بدراسة سیرة النبي 
على الروایة  الحبشة والمدینة، وكان االعتماد في تلك الروایات إلىوأخبار الغزوات وھجرة المسلمین 

الشفھیة مثل الحدیث الشریف الذي ھو درایة وروایة، لذلك اشترك الحدیث والتاریخ في المصدر والمنھج 
  .24اإلسنادباعتمادھما على 
في النقد یحتاج إلى ممارسة طویلة للتمكن من آلیاتھ خاصة لغیر  أن منھج المحدثینفھو یرى 

المتخصص، فھو من األمور الالزمة التي یجب للمتخصص في تاریخ السیرة النبویة، والتاریخ اإلسالمي 
  25أن یتقنھا، وتطبیق الباحث لھذا المنھج دلیل على وعیھ لھذه الخصوصیة.

المؤرخین خلواً من تمیز الروایات وفق  قواعد مصطلح لذلك جاءت كتابات المعاصرین من الكتاب و
الحدیث، ولكن كبار المؤرخین  في عصرنا یترسمون مناھج النقد التاریخي، الذي  ظھر ونما في الغرب 
خالل القرنین األخیرین، وھم یتعاملون مع روایات السیرة من خالل ھذه المناھج النقدیة التي وضعت بعد 

ریخیة الغربیة، ولم تُكیف للتعامل مع الروایة التاریخیة اإلسالمیة التي لھا سماتھا استقراء الكتابات التا
الخاصة، والتي أبرزھا وجود سالسل السند التي تتقدم الروایة عادة، والتي یعتمد منھج المحدثین علیھا 

  . 26بالدرجة األولى في الحكم على الروایة بالصحة أو عدمھا
طبیق ي یمكن الوصول إلیھا عند تتالمتعلقة بموضوع منھج المحدثین النتائج الویوضح العمري في دراساتھ 

  ھذا المنھج وھي كما یلي:
والتي تقدمھا كتب السیرة المعتمدة وخاصة سیرة ابن  زیادة الیقین بصحة معلوماتنا عن سیرة النبي  -1

  إسحاق
الشامة ألمور الدین والدنیا، وھذه اإلضافات التي تقدمھا  إضافة معلومات تكمل جوانب حیاة الرسول  -2

كتب السیرة المختصة اقتصرت على المغازي دون تفصیل النواحي االجتماعیة واالقتصادیة واإلداریة 
 في عصر السیرة.

 توضیح بعض الجوانب التي اختلف فیھا المؤرخون. -3
ضمھا الدراسات المعاصرة المعتمدة على كتب التعدیل في بعض الموضوعات المتعلقة بالسیرة لم تھ -4

  .السیرة والتواریخ فقط
  .27من أحادیث وأخبار سیرتھ بیان أّن علماء المسلمین حرصوا على جمع كل ما ورد عن رسول هللا  -5

رغم أن العمري حاول تطبیق منھج المحدثین في النقد في كتاباتھ، إال أنھ یرى ھذه المحاولة بدایة وب      
نحو تطبیق منھج المحدثین في نقد الروایات التاریخیة في القرون األولى، وھكذا فإّن ممارسة منھج الطریق 
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ن التعامل فنو وإتقاندیث، المحدثین في النقد في نظره أمر صعب یحتاج إلى استیعاب دقیق لمصطلح الح
ألّن التاریخ اإلسالمي مسھ التحریف، وأھم منھج نقدي یمكن أن یعالج ھذا االنحراف ، مع الروایة التاریخیة

  في الروایة التاریخیة ھو منھج المحدثین.
من األمور التي حرص علیھا العمري : الدعوة إلى إحیاء المنھج اإلسالمي في البحث العلمي -ب
ّن الدعوة إ التأصیلیة الدعوة لبعث وإحیاء المنھج اإلسالمي في البحث العلمي وبصدد ھذا یقول: في رؤیتھ

إلى إحیاء المنھج إلسالمي في البحث العلمي البد أن یلقى صدى طیباً لدى الباحثین المسلمین، وبذلك یكونون 
األنبیاء لم یورثوا دیناراً وال درھماً : "إن العلماء ورثة األنبیاء، وإن ورثة لألنبیاء كما في حدیث الرسول 

  .28وإنما ورثوا العلم"
فمنھج البحث العلمي اإلسالمي في رأیھ یتركز على اإلیمان با� وعالم الغیب والشھادة، ویقر باإلرادة 
اإللھیة، ویعترف بالجوانب الروحیة في اإلنسان، ویقوم على الموازنة بین المؤثرات الروحیة واالقتصادیة 

ناخیة والحضاریة دون أن یلتزم بعداً واحداً، وھو بذلك یراعي الفطرة، والغرائز، ویتسم بالموضوعیة والم
والبعد عن العصبیة واالستعالء العنصري، وھذه السمات تمیزه عن منھج البحث الغربي، وتجعلھ یتفوق 

  .29علیھ
اریخاً، اً وحدیثاً وحضارة وتفالمستشرقون في رأیھ طبقوا منھج البحث الغربي في دراسة اإلسالم قرآن

وصدروه إلینا بشكل دراسات، ظاھرھا: العلم والموضوعیة والتجرد، وباطنھا التعسف والجھل والتعصب، 
وأول ذلك التعسف تطبیق منھج وضع لیتحكم في تراث صاغتھ ید البشر في كتاب ھو من وحي السماء لم 

  .30وروحاً عن تراث الغرب تضعھ أیدي االتباع، وفي تراث یختلف شكالً ومضموناَ 
وألنَّ المنھج اإلسالمي منبثق من الوحي اإللھي، فالدعوة موجھة للعلماء المسلمین إلحیاء منھج البحث 

تَْقُف  َوَال : اإلسالمي والعمل على تطویره، وتحدیثھ بما یوافق المنھج العلمي في العصر الراھن قال تعالى
ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُوَلئَِك َكاَن َعْنھُ َمْسئُوًال  في ھذه اآلیة  ،]36 :اإلسراء[ َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم إِنَّ السَّ

ال تتبع ما لم تعلمھ علم الیقین، وما لم تتثبت من صحتھ: من قول یقال وروایة تروى. من یقول هللا تعالى: 
  .31أو واقعة تعلل، ومن حكم شرعي أو قضیة اعتقادیةظاھرة تفسر 

 بالنسبة للمنھج"فالمنھج اإلسالمي أكثر صعوبة وتعقیداً من المناھج األخرى حسب قول العمري: 
اإلسالمي في النقد، فإن استیعابھ قد یكون أصعب من استیعاب المنھج الغربي، والسبب یرجع إلى أن 

عن مناھج النقد عند السلف من علمائھم، فلم یستقرؤوا مناھج المحدثین المسلمین  قصروا كثیرا في الكشف 
بصورة تفصیلیة، ولم یعیدوا طرحھا بأسلوب معاصر، على أّن األمر ال یقتصر على مناھج المحدثین ألنھ 
ینبغي أن یكون واضحاً أن منھج المسلمین النقدي ال یقتصر على مناھج المحدثین، وإنما یضاف إلیھ منھج 

صولیین، وإذا عرضنا المنھج برمتھ، فھناك أیضا منھج تجریبي استخدمھ المسلمون منذ القرن الثاني األ
الھجري، وھو الذي اقتبسھ الغربیون، وأوصل المعرفة األوروبیة إلى ما وصلت إلیھ. طبعا األوروبیون ال 

 ن المدرسة اإلسالمیة فيیعزون المنھج التجریبي للمسلمین، وإنما یعزونھ مغفلین أن بیكون إنما أخد ع
  .32األندلس"

ویبین العمري أن نقد الروایات من خالل مساءلة المتن، لیس ابتكارا في مناھج البحث التاریخي 
الغربي، بل كانت حاضرة في العصر األول، في الكتابة التاریخیة عند المسلمین لكنھا لم تتبلور منھا رؤیة 

ي المدارس الحدیثة ففإّنً منھجیة واضحة ولم تقنن قبل محاوالت ابن خلدون في القرن الثامن، وحسب رأیھ 
تفسیر النص القانوني لم تخرج عن إطار المدارس األصولیة اإلسالمیة، ولو أن علماء التاریخ في العصر 
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الحدیث اجتھدوا في البحث عن مناھج النقد عند علماء المسلمین، لتمكنوا من تأصیل نظریات نقدیة معاصرة 
  .33تستند إلى تراثنا

فمنھج البحث الغربي في رأیھ ُعني باالھتمام وبالدراسات الكثیرة، عكس منھج البحث اإلسالمي الذي 
أشتاتاً متفرقة في المدونات والكتب التاریخیة، وھذا من تقصیر المسلمین في دراسة تراثھم  إالال نجد لھ 
  وعصرنتھ.

 ، حوت مادة تاریخیة نقدیة ھامة،عند تصفح مؤلفات العمري نجد أنّھا: نقد والتحقیق العلميال -ج
وحسب رأیھ فالمناھج الحدیثیة، واألصولیة الفقھیة، قابلة أن تطبق على منھج الكتابة التاریخیة، وأن ھذه 
المناھج كفیلة بتنقیة كتب التاریخ اإلسالمي من الشوائب التي علقت بھا، ومن ھنا یظھر أّن كتابة حقب 

الحدیث تحتاج إلى عمل نقدي كبیر لتقویمھا علمیاً، للوصول إلى مقاربة  التاریخ اإلسالمي المبكر في العصر
  .34أكبر للصدق والحقیقة

"فقد آن األوان للقیام بدراسات شاملة تُعنى بتقویم  یقول العمري في مقدمة بحوث في تاریخ السیرة:
كتب التراث إلى ما یستحق منھا التقدیم والتحقیق والنشر وما مكانھ التأخیر أو اإلھمال، وال بد من وضع 

بعضھا منثور لیھا، وإفنونھا التي تنتمي  إلىمقاییس دقیقة لالختبار، فبعض كتب التراث ال تضیف جدیداً 
وع، وبعضھا ھزیل في مادتھ سقیم في أسلوبھ.... ومن أبرز المقاییس في االختبار مالحظة في سواھا المطب

قیمة اإلضافة العلمیة التي تحتویھا المخطوطة، وذلك لتتكامل المكتبة لتراثیة وتنحصر المادة العلمیة التي 
ا إرساء دعائم نھضتنفي كل علم وفن إننا بحاجة إلى حركة نقدیة واسعة، تتمكن من  أسالفناورثناھا عن 

، تمھیداً، إلقامة بناء صرح حضاري شامخ، بعیداً عن وإحیائھاالفكریة، على أساس من التأكید على الجذور 
  .35"األطاللالتقوقع واالنغالق، واالكتفاء بالوقوف على 

 وقد أدت التوجیھات القرآنیة إلى توصل المسلمین في القرون األولى الزاھرة إلى مناھج دقیقة في
البحث العلمي، فاكتشفوا العالقات السببیة، والقوانین الطبیعیة، والعلوم الریاضیة عن طریق اتباع البحث 
التجریبي، ولكنھم لألسف تخلوا عنھ بعد ذلك، في حین أخذه عنھم األوروبیون منذ مطلع عصر النھضة 

ھا لصناعیة الضخمة التي تتسم باألوروبیة، وقاموا باإلضافة إلیھ وتطویره حتى أثمر النتائج العلمیة وا
ولكن المنھج العقلي للفقھاء األصولیین استمر ینمو حتى عصر ابن تیمیة الذي  .36المدنیة الغربیة المعاصرة

قام بحركة نقدیة رائعة لتصحیح مسیرة الفكر اإلسالمي، مستھدفا تخلیصھ من انحرافات الفالسفة 
  .37والسنة والمتكلمین؛ راداً قواعد العقلیة إلى الكتاب

فھو یرى أّن تاریخ الحركة الفكریة في اإلسالم، ینبغي أن یُخَص باالھتمام وبالدراسة الناقدة التي 
تجلي اإلیجابیات والسلبیات، فالدراسات الحدیثة التي ظھرت عن المؤرخین المسلمین تحتاج إلى إعادة نظر 

كاملة عن الكتابة التاریخیة عند العرب إلضافة ھؤالء األعالم فیھا، ودراسة مناھجھم؛ كي تُعطي صورة 
النقاد الذین یجمعون بین القدرة الفنیة وقوة  إلى، فالنقد في مجتمعنا یحتاج 38والمسلمین في القرون األولى

بالترغیب مرة والترھیب أخرى لعدم  األعناقالشخصیة للتمكن من تخطي الظروف الصعبة التي تلوي 
  .39الجھر بالرأي الحر، والحكم المجرد، والتقویم الدقیق وخاصة نحن في بدایة الطریق

لقدظلت مقاییس المحدثین واتجاھاتھم في النقد ساریة في میدان التـأریخ حتى فترة متأخرة حیث ظھر 
ن ھذه المقاییس أٌغفلت كثیراً في البحوث ولك ذلك في ما كتبھ  الكافیجي والسخاوي وعن علم التأریخ،
  .40التاریخیة الحدیثة ولم یفطن  الباحثون إلى ھذا  الكنز الثمین
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فالثقافة اإلسالمیة في رأیھ تمر بأزمة قویة تتمثل في غیاب حركة النقد الواعیة التي تحكم على األعمال 
ین فضالً عن جمھور القراء، فغیاب حركة الفكریة واألدبیة، مما یوضح اإلیجابیات والسلبیات أمام المفكر

النقد أدى إلى فوضى فكریة، تتمثل في ضیاع مقاییس التقویم وكثرة التكرار في األشكال والمضامین، وغلبة 
السطو األدبي من الجدد على القدامى ومن المبتدئین على الراسخین، واختلطت األعمال وسط الركام الضخم 

  .41بات اختلطت األعمال المبدعة األصیلة بالكتابات الغثة المتھافتةمن الكتابات التي تمأل المكت
فتقویم العقلیة النقدیة عند علماء المسلمین القدامى ینبغي أال یتم من خالل الكتب التاریخیة وحدھا، 

  وإنما ینظر إلى جملة النتاج الفكري الذي أضافوھا للتراث اإلسالمي في المجاالت األخرى. 
: إن االھتمام بإحیاء التراث وتحقیقھ ضرورة علمیة ھامة لكّل أُمةٍ تقدر ما ربط التراث بالمعاصرة -د

ھو قیم، فمن یكتب ضمن النظریات المعاصرة منبتاً عن التراث، فإن بحثھ ال عالقة لھ باإلسالم والدراسات 
 ب من خالل مصادر التراث بعیداً اإلسالمیة إنما ھو حلقة في سلسلة الدراسات التربویة الغربیة، ومن یكت

عن الرؤیا المعاصرة وبعیداً عما وصلت إلیھ العلوم التربویة الحدیثة فإن بحثھ یكون منبتاً عن الواقع 
فالدراسة التي تجمع إذن بین المعاصرة واألصالة ھي الدراسة التي ترتكز على جذور قدیمة،  ،42المعاصر

یثة بكل مقومات الواقع االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة ولكنھا تعطي تصورا یتفق مع البنیة الحد
 .43والفكریة، فالمعاصرة ترتبط بالواقع وقد تمتزج بشيء من استشراف المستقبل

والمعاصرة في البحث العلمي یحتاج إلى معرفة حدود العلوم وتفریعاتھا في  األصالةفالرابط بین 
بالتراث، ومن أجل ذلك البد من وضع استراتیجیة للبحث العصر الحدیث مع التمكن من المعرفة الراسخة 

في العلوم اإلسالمیة من أجل نموھا ولحاقھا بالفكر المعاصر من حیث تناول مشاكل الحیاة المعاصرة بشمول 
  .44وابتكار، ویحتاج ذلك إلى رسم المسارات، وتحدید األھداف، وتجنید الوسائل وإبداعوعمق، 

ال یجب أن یبعدنا عن المشكالت والقضایا التي التزال تؤثر في حاضرنا وھو یرى أّن دراسة الماضي 
ألن التاریخ وحدة متكاملة الحلقات قاعدتھا بنیة حضاریة ال تتوقف عن التطور، فالمنھج الشمولي الممتد 

 .ولیس الفرعي الضیق ھو الوحید القادر على فھم حركیة المجتمع العربي في تبدالتھا التاریخیة المتالحقة
ورغبة في الوصول إلى نتائج مثمرة تخدم القضیة اإلسالمیة في ھذا العصر، فال بد أن یُبنى ذلك على دراسة 

  .45الواقع التاریخي للثقافة اإلسالمیة إلى جانب واقعھا المعاصر
  المحور الثالث: المنھج التأصیلي النقدي عند أكرم ضیاء العمري

ھ على مادة ، واشتملت مؤلفاتفكریاً وبحثیاً واستقرائیاً كبیراً  مارس العمري في مؤلفاتھ التاریخیة جھداً 
نقدیة ھامة، عكست منھجھ التأصیلي وقواعده في الكتابة التاریخیة، ویمكن رصد أھم القواعد واألصول، 

  التي وظفھا في منھجھ النقدي.
: لیس التاریخ اإلسالمي تاریخ فكر وأحداث وظواھر اجتماعیة وأوضاع سیاسیة البعد العقدي -أ

  . 46یضاً وقبل ذلك ھو تاریخ عقیدة شاملة، لھا سماتھا وخصائصھا ومقوماتھا الممیزةأودوٍل سادت؛ بل 
حمل تللبعد العقدي في الكتابة عند العمري تبرز لنا من خالل مؤلفاتھ التي  ولعل أھم المعالم البارزة

حیث  خصص العمري للجانب العقدي اھتماماً  ،أفكار ذات أبعاد ومالمح عقدیة واضحة یلتمسھا القارئ
"فلیس الصحیح إھمال أخبار األبطال التاریخین  بحجة أنھم دمى  كبیراً في كتاباتھ التاریخیة،  حیث یقول:

وقھم وامتیازھم على أقرانھم ووجود في حركة المجتمع الواسعة، ولكن ھؤالء  األفراد لم یبرزوا لمجرد تف
االستعداد عندھم؛ إذا ماكنت ھذه السمات لتظھر لوال العقیدة التي مست شغاف قلوبھم وأوقدت وھجاً منیراً 
في بناء الشخصیة العربیة ومقوماتھا، وھذا الفھم  سیعطي الفضل األكبر للعقیدة ویمنع االنزالق نحو تمجید  
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بطال كان ینحني األ بطل وھو نزعة االستعالء والغرور، ویكفي أن الرسول الفردیة واإلغراق في غرس  
  .�47 تعالى ویخشع بالدعاء ویرد إلیھ الفضل أوالً وآخراً  في كل نصر وفتح"

إن المطلوب من المؤرخ المسلم أن یستوعب كلیات التصور القرآني للتاریخ البشري ویلتزم بھ في 
بعض النظریات  التي تخالف بعض ھذه الكلیات،  فلیتھم ھذه النظریات ما الكتابة التاریخیة، ولو ظھرت 

دامت لم تصبح حقائق قطعیة، ومعظم استنتاجات التاریخ القدیم تتركز على علم اآلثار والحفریات، وھي 
تعطي معلومات مشتتة ال تكفي لتغطیة الفجوات الكبیرة في التاریخ البشري القدیم، وإذا كان المؤرخ غیر 

لمسلم  ال یستطیع التصور إال من خالل اآلثار المادیة التي تزوده بالمعلومات، فإّن المؤرخ المسلم یستند ا
إلى القرآن الكریم  وھو الذي  ال یأتیھ الباطل  بین  یدیھ  وال من خلفھ،  وھو الكتاب اإللھي  الوحید لذي لم 

  .48لى على المسلمینینلھ التحریف والتبدیل وھي نعمة عظیمة  أنعمھا هللا تعا
وألن النقد یمكن أن یتعرض للعقیدة والشریعة، وكل ما یخص من قیم التراث التي ھي مرجعیات 
أساسیة للفرد لمسلم، ھذا ال یمنع من إعمال الحس لنقدي في كل مسألة علمیة تحتاج، للتحقق والتقصي عنھا، 

  ي اإللھي والسنة النبویة المطھرة.شریطة العودة إلى القواعد واألسس النقدیة المستمدة من الوح
یؤكد العمري على أھمیھ الشاھد العیان ودوره في انتقاء ونقد األخبار  أھمیة الشاھد العیان: -ب

وایات بقولھ: "ویُالحظ االھتمام في ھذه الدراسة بنقل الخبر عن شاھد عیان مشارك بالحادثة، وھو  والرِّ
كما أنَّھ معتبر في الدراسات الحدیثیة في القرون الھجریة األولى، منھج في الدراسات التاریخیة المعاصرة ، 

ونلحظُ أنَّ اإلمام البخاري في صحیحھ كثیًرا ما یختار الروایة من طریق الصحابي المشارك بالحادثة ، كما 
فعل في نقل قصة اإلفك عن (عائشة رضي هللا عنھا)، وسبب نزول سورة المنافقین عن (زید ابن أرقم)، 

ب نزول سورة الجمعة عن (جابر بن عبد هللا األنصاري)، وقصة نزول سورة التحریم عن (عائشة وسب
رضي هللا عنھا)، إلى غیر ذلك من األمثلة الكثیرة، فشاھد العیان أدق روایة؛ إذ تشترك الحواس العدیدة من 

ب كما یحدث عندما یغیالعین والسمع واللمس في ضبط الخبر... وھذا أقوى من النقل بواسطة السمع فقط، 
وایة شاھد العیان"  .49عن الرِّ

إنَّ العنایة باإلسناد تھدف إلى الوصول إلى شاھد عیان صادق بواسطة سلسلة من الشھود الصادقین 
فھو الحدیث المسند الذي یتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن الضابطین، ومن ھنا كان تعریف الصحیح: 

وانتقد الخبر إذا سقط منھ شاھد العیان وصار مرسال   ،50وال یكون شاذاً وال معلالً العدل الضابط إلى منتھاه، 
"مخارجھ" إذا أُریَد األخذ بھ، وموضوع تعدد المخارج یتسم بالدقة، ولیس ضعیفا یحتاج إلى تعدد طرقھ 

یة السند االمقصود أن تنتھي سالسل األسانید إلى سلسلة واحدة، بل البد أن یستقل بعضھا عن بعض حتى نھ
إّن تعدد المخارج وحده ھو الذي یمنع من إھمال الخبر  أو أعاله (الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي).
  . 51وعدم االعتداد بھ عند سقوط اسم شاھد العیان منھ

فكأن شاھد العیان ھو المؤرخ الحقیقي، وعندئذ یبنى شھادتھ على المالحظة المباشرة إذ لیس بینھ 
ع أیة واسطة، ولكن تبقى مھمة الباحث في أن یتأكد من صدق شاھد العیان وصدق المخبرین وبین الوقائ

عنھ، وصدق صاحب الكتاب أو مدونة الوثیقة، وھذا ینطبق على المؤلفات المتأخرة التي اعتمدت على 
  .52مصادر أقدم مفقودة

لمحدثین والمؤرخین العمري باھتمامھ بشاھد العیان في منھجھ النقدي یكون قد سار على منھج ا
القدامى في قبول الروایات الصحیحة من الضعیفة، فروایة الشاھد العیان ُمقََدمةُ على روایة غیره، وھو 
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من جاء بعده من أھل   البخاري" إمام أھل الحدیث في "صحیحھ"، وسار على دربھ المنھج الذي اعتمده"
 .الحدیث

علم الرجال من العلوم التي أسَّسھا المسلمون للتعّرف على رواة آثار الرسول : العنایة بعلم الرجال -ج
، وعدم استعمال البعض لھذا المنھج یرجع إلى ما  الكریم، القرآن  من مستنبط علم وھو بعده، من واألئّمة

س علم الحدیث والتمر إتقانفي ذلك من صعوبة وجھد في معرفة الرجال وأحوالھم والتفتیش علیھم، وفي 
على تطبیقھ في النقد التاریخي، لكن آخرین قد یجاھلون ھذا المنھج ویغمطونَھ حقھ بالتقلیل من جدواه 

فكتب الرجال مھمة في المنھج الحدیثي ألنھا تبین حال الرجال  53والتشكیك فیھ وتوسیع بعض المآخذ علیھ،
محدثون على اعتبار علم الرجال من فروع علم وما قیل فیھم من جرح وتعدیل، وقد دأب القدامى وال

  .54التاریخ
فأسالفنا في رأیھ تركوا مكتبة ضخمة ُعنیت بتراجم الرواة وبیان أحوالھم، لكن ھذه الثروة الھائلة من 
المعلومات أھملت، ولم یستفد منھا في دراسة السیرة، أو الدراسات التاریخیة اإلسالمیة في عصرنا الحدیث، 

في تراجم اإلخباریین، وأحوالھم من الجرح والتعدیل، وتحزباتھم القبلیة والفكریة والمذھبیة، فإن فعند تأملنا 
الصورة التاریخیة التي قدموھا عن القرون األولى الثالثة سوف تھتز أمامنا، وال سیما أن بعض األحداث 

  .55اً ومحدوداً حیناً آخرأنفرد أحدھم بتقدیم األخبار عنھا، مما یجعل إمكانیة المقارنة معدوماً حین
وألّن علم الرجال جزء من علم التاریخ، یستلزم على المؤرخ معرفة أحوال الرجال وتعدیل وترجیح 

  .بعضھم على بعض، عند نقده للروایة التاریخیة
یرى العمري أن تطبیق منھج النقد في الكتابة التاریخیة یستلزم شروط معینة للولوج في  الواقعیة:دـ 

لتمكن النقاد الذین یجمعون بین القدرة الفنیة وقوة الشخصیة ل إلىالنقد في مجتمعنا یحتاج بابھ لذلك یقول: "إن 
بالترغیب مرة والترھیب أخرى لعدم الجھر بالرأي الحر،  األعناقمن تخطي الظروف الصعبة التي تلوي 

وال یمكن أن تنشأ حركة علمیة مزدھرة  ،56والحكم المجرد، والتقویم الدقیق وخاصة نحن في بدایة الطریق"
إال بوجود حركة نقدیة تتناول بالنقد األعمال العلمیة، لذلك نرید جیالً من النقاد یمتاز بمراقبة هللا عز وجل، 

  .57ؤیة الواضحة للفنون والعلوم اإلسالمیة، والقدرة على الموازنة، والقدرة على النقدوالر
فواقع تاریخ الحركة الفكریة في اإلسالم ینبغي أن یخص بدراسة ناقدة تجلي اإلیجابیات والسلبیات، 

لخالیة مما افظاھرة السلبیة والبعد عن الواقعیة تعلل بصعوبة االتصال بین العلماء المسلمین في القرون 
یؤدي عدم معرفتھم بنتاج بعضھم ھذا بالنسبة للمتعاصرین منھم، وصعوبة الوقوف على الكتب في تلك 

  .58العصور التي ال تتوفر فیھا وسائل الطباعة والنشر
ق على الواقع، وفھمھا وتحلیلھا وف وإسقاطھافتحلیل وتحقیق إلحداث التاریخیة، ومحاولة استقرائھا، 

ة، یجعل المؤرخ قریب من الواقعیة في استنتاجاتھ في نقد الروایة التاریخیة، فدراسة الحدث الرؤیة المعاصر
  التاریخي بلمحة واقعیة   تجعل العملیة النقدیة أكثر واقعیة.

المرونة الفكریة والنقدیة عند العمري في تعاملھ مع : نالحظ سمة المرونة في المنھج النقدي -ھـ
یق منھج "وقد التزمُت بتطب تطبیقھ لمنھج المحدثین فیقول:المنھج الغربي، فعند المنھج النقدي الحدیثي و

المحدثین في نقد الروایات التاریخیة إذا تعلقت بالعقیدة والشریعة، أما األخبار التي تتناول الفتوحات وتعین 
باریین یكفي اتفاق اإلخالوالة والقضاة والموظفین فإنھا ال تقتضي إعمال المنھج النقدي الحدیثي فیھا بل 

  .59واختالفھم علیھا وسالمتھا من التناقض والشذوذ..."
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أما بخصوص تطبیقھ منھج المحدثین في نقد المرویات التاریخیة فقد توخى فیھ  العمري المرونة، 
ة رون"لقد اتسم منھج النقد الحدیثي بالم"السیرة النبویة الصحیحة" فیقول:  في مقدمة كتابھوھذا ما یوضحھ 

في التعامل مع الروایات واألحادیث فما یتعلق منھا العقیدة أو الشریعة تًعرض لنقد شدید، في حین یخفف 
والروایات  ،60"المنھج من شروطھ أمام أحادیث الرقاق والترغیب والترھیب والروایات التاریخیة واألدبیة

علقة بوصف میادین القتال وأخبار المتعلقة بالعمران كتخطیط المدن ورجازة األبنیة وشق الترع أو المت
  .61المجاھدین الدالة على شجاعتھم وتضحیتھم فال بأس من التساھل فیھا

في الحالل، والحرام، واألحكام، شددنا  "إذا روینا، عن النبي عبد الرحمن بن مھدي، یقول: فعن 
في األسانید، وانتقدنا الرجال، وإذا روینا في فضائل األعمال والثواب، والعقاب، والمباحات، والدعوات 

تاریخ تطبیق منھج المحدثین باستعراض المؤلفات التي التزمت بھ فإن كتب  درسنا ،تساھلنا في األسانید"
  ي ومسلم والسنن األربع وموطأ مالك، تبدو أدق التزاماً بقواعد ھذا المنھج.الحدیث وال سیما صحیحي البخار

نیین یقفون في مقدمة المؤرخین المع(ابن سعد، وخلیفة بن خیاط، والفسوي) أما الكتب التاریخیة فإنَّ 
لتعامل ابتطبیق قواعد منھج المحدثین في الروایة بالتزام ذكر األسانید مع انتخاب الروایات والمرونة في 

مع المنھج بالنسبة للروایات التي ال تتعلق بالدین؛ ولذلك فإن مستوى الرواة في العدالة ودرجتھم في الضبط 
  .62بالجملة ال ترقى إلى مراتب رواة

أما اشتراط الصحة الحدیثیة في قبول األخبار التاریخیة التي ال تمس العقیدة والشریعة ففیھ تعسف 
كبیر، الن الروایات التاریخیة التي دونھا أسالفنا المؤرخون لم تعامل معاملة كثیر، والخطر الناجم عنھ 

األحادیث بل تم التساھل فیھا، وإذا رفضنا منھجھم فإن الحلقات الفارغة في تاریخنا ستشكل ھوة سحیقة بیننا 
  .63وبین ماضینا مما یولد الحیرة والضیاع والتمزق واالنقطاع

اد، فإننا نجد أن التزام منھج المحدثین لم یقصر على أھل الحدیث بل تعداه إذا ما استرجعنا تاریخ اإلسن
إلى أھل التاریخ واألدب، حیث أصبحت األسانید ضمن مرویاتھم التاریخیة واألدبیة، ولكن طبقوا ھذا المنھج 

  بنوع من التساھل.  
تمثل المصادر اإلسالمیة القدیمة والدراسات العربیة الحدیثة،  االعتماد على الموارد األصیلة: -و

صفح توبعض الدراسات األجنبیة المنبع الذي استقى منھ العمري مادة كتاباتھ في التاریخ والسیرة، وعند 
مؤلفات العمري نجدھا غنیة بحشد كبیر من النصوص واالستشھادات من المصادر العربیة األصیلة من 

سنن، ولتاریخ، وكذلك الدراسات األجنبیة والحدیثة والبحوث، ھذا األمر منح لمؤلفاتھ قیمة كتب الحدیث، وال
"وما دمنا قد قبلنا ھذا المبدأ فإنھ یمكن اإلفادة بصورة واسعة من كتب الحدیث في  :یقول العمريعلمیة 

إن من أخبار السیرة و إن كتب الحدیث تحوي قدراً كبیراً  دراسة عصر السیرة النبویة والخالفة الراشدة...
والبد  ،64كانت ال تغطي كل أحداثھا، ومن ھنا تبرز أھمیة النقد الحدیثي الروایات كتب السیرة والتاریخ"

لمن یبحث في التاریخ اإلسالمي من معرفة القرآن وعلومھ، والحدیث وعلومھ، والفقھ وأصولھ، لمعرفة 
  .65المي وتؤثر في حركتھ التاریخیةالقوانین واآلداب والتربیة التي تضبط المجتمع اإلس

أما بخصوص اآلیات التي استشھد بھا العمري في   مؤلفاتھ،  جلھا یتعلق الروایات المتعلقةُ بأسباب 
فحسب رأیھ النزاھة العلمیة تقتضي  ،66النزول التي تثبت  وتبین أنھ نزل في الحادثة التاریخیة أو تعقیباً علیھا

الموثقة وإعطاء النصوص القرآنیة معانیھا الصحیحة المرادة، ولیس تأویلھا تبعاً الرجوع إلى كتب التفسیر 
للھوى رغبة في دعم رأي أو مذھب، فبعض المؤرخین المعاصرین یأنفون من الرجوع إلى ھذه المؤلفات، 

، أما 67ویعتمدون على ذوقھم في فھم أسالیب اللغة ومعانیھا مما یؤدي بھم إلى وقوع في أخطاء كبیرة
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األحادیث التي أُوردھا  في مؤلفاتھ لم یطمئن إلى جمیعھا لمجرد إیراد الخطیب لھا في تاریخ بغداد؛ بل قام 
كتب الحدیث الصحیحة ألن الخطیب لم ینقلھا عن الصحاح الستة، بل إن معظمھا  إلىبتخریجھا بالرجوع 

دادي قد  تعقب الخطیب البغمن معاجم شیوخ ومنتخبات وأجزاء حدیثیة یختلط فیھا الصحیح والضعیف، و
  .68بعضھا وانتقدھا، لكنھ لم یفعل ذلك دائماً 

وقد حرص على جمع نصوص الكتب المفقودة؛ وذلك بجرد الكتب التاریخیة واألدبیة والرجالیة التي 
اقتبس منھا، وذلك لتحدید محتوى الكتب المفقودة، وقد أثبت مظان تلك االقتباسات في الحاشیة، وقد اقضى 

د الكتب الضخمة غیر المفھرسة مثل: تھذیب التھذیب واإلصابة وقد استفاد من المخطوطات منھ جر
المحفوظة في المكتبات العامة ببغداد ودمشق والقاھرة، كما استفاد من المخطوطات المصورة المحفوظة في 

  .69المياإلس ھذه المكتبات، والتي صورت من مكتبات العالم المختلفة، التي تحوي ذخائر التراث العربي

كانت المادة األساسیة والركیزة الھامة التي وظفھا العمري في  األصیلةونستطیع القول أّن الموارد 
التاریخیة المتعلقة بالسیرة النبویة، والتاریخ اإلسالمي ھذا جعل مؤلفاتھ غنیة بالمادة  األحداثكتابة وتفسیر 

  العلمیة األصیلة.
العلمانیون على الثقافة العالمیة، ونقلوھا للجیاع وملؤوا بھا الفراغ، وال یزالون لقد انفتح  ـ االنفتاح: ي

نشیطین في تعمیق االغتراب، وإیجاد االنقطاع بیننا وبین جذورنا العربیة اإلسالمیة، ما لضرر في اإلفادة 
صصیة لشكل من الحلقات القمن الخیال العلمي والرؤى المستقبلیة عند أدباء العالم... ما المانع من اإلفادة في ا

التي تبدو كل حلقة منھا قصة كاملة، فھو یرى أنھ لو تم االنتقاء واالقتباس من قبل أدباء مسلمین لھم منطلقات 
نابعة من الكتاب والسنة، وتمكنوا من حیازة المستوى العالي شكال ومضمونا، لسد ذلك الفراغ الذي ولده 

  .70اندثار الحضارة اإلسالمیة
ال یرى بأس  في اإلفادة من تقنیات مناھج البحث الغربي التي بلغت شأواً كبیراً في العقود العمري 

األخیرة، والتي تمثل رصیداً جیداً یمكن أن یخدم الدراسات لتاریخیة في حقل السیرة أو التاریخ، فالمؤلف 
ع فالجممطالب المنھجین،  یحقق قدراً ملحوظاً من التوازن بین إنماوھو یجمع مادتھ، ویمّحصھا، ویركبھا، 

بین معطیات منھج المحدثین ومنھج النقد الغربي یعطي أمثل النتائج إذا حكمت األخیر معاییر التصور 
فلو قمنا بحركة نقدیٍة واسعةً لتمكنا من إرساء دعائم نھضتنا الفكریة على أساس من التأكید ، 71اإلسالمي

تمھیداً لإلقامة بناء صرحٍ حضاري شامخٍ بعیداً عن التقوقع واالنغالق واالكتفاء  وإحیائھاعلى الجذور 
  . 72اإلطاللبالوقوف على 

وألّن رواد المعرفة التاریخیة في حضارتنا اإلسالمیة لم یألوا جھداً في تطویر ھذا الحقل، فقاموا 
سمى ق السنن، والقوانین، وھو ما یبوضع مناھج البحث التاریخي، وبلورتھا، وتفسیر الواقعة التاریخیة وف

بفلسفة التاریخ، كل ھذا التََمیُز ال یكفي، أو یبرر أیة ممارسة من ممارسات االنغالق على الذات، أو التحقق 
باالكتفاء الذاتي في مجال النشاط المعرفي التاریخي؛ إذ ال بد من االنفتاح على ھذه المعرفة العالمیة المتطورة 

 .73كلھ أخذاً ونقداً وتمحیصاً على مستوى العالم 

تتضح لنا وجھة نظره، فاالنفتاح الفكري والتعدد الثقافي، بعیدا عن التسلط والحسم والتطرف، وإقصاء 
    األخر یحقق ًانفتاحا فكریاً على الثقافات األخرى.

: إن استعمال المصطلحات الشرعیة استعمال المصطلحات الشرعیة في الكتابة التاریخیة -ز    
ضروري عند كتابة التاریخ اإلسالمي من خالل التصور اإلسالمي النابع من القرآن الكریم والسنة المطھرة، 
ألن ھذه المصطلحات ذات داللة واضحة ومحددة وألنھا معاییر شرعیة لھا قیمتھا في وزن األشخاص 
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لمؤمن" و"الكافر" و"المنافق" ولكل من الثالثة صفات محددة واألحداث، والقرآن الكریم قسم الناس إلى "ا
ثابتة ودقیقة ال تقبل التالعب فیھا. فما ینبغي أن نحید عن ھذا التقسیم إلى مصطلحات نبتت في أوساط غیر 
إسالمیة كوصف اإلنسان بأنھ "یمیني" أو "یساري" أو غیر ذلك من النعوت غیر الشرعیة التي لیست محددة 

قة ثابتة، وكذلك فإن الحكم على األعمال والمنجزات الحضاریة ینبغي أن تستخدم فیھ بصورة دقی
المصطلحات الشرعیة، وھي "الخیر" و"الشر" و"الحق" و"الباطل" و"العدل" و"الظلم"، كما حددھا 

  الشرع وال تستخدم معاییر الفكر الغربي "كالتقدمیة والرجعیة".
استخدام مصطلحات وألفاظ لیست في "القاموس اإلسالمي" وفي  لقد انجرَّ بعض الكتاب المسلمین إلى

  . 74ذلك یكمن خطر الذوبان في الفكر الجاھلي والضیاع وسط مصطلحاتھ الكثیرة التي تفقدنا ذاتیتنا المستقلة
فاستعمال المصطلحات الشرعیة عند إعادة صیاغة التاریخ اإلسالمي ضروریة جداً للحفاظ على استقالل    

المنھج اإلسالمي، وإبراز ھویتھ باإلضافة إلى أنَّ المصطلحات الشرعیة أوضح وأدق من التصور و
المصطلحات الغربیة، لذا وجب على الباحثین استخدام المصطلحات الشرعیة السنیة في جمیع بحوثھم 

  ..التاریخیة، الّن ھذه المصطلحات تعبر عن معتقدات وقیم األمة اإلسالمیة

  خاتمة:
  الصفحات السابقة لقراءة التأصیل النقدي عند أكرم ضیاء العمري إلى النتائج التالیة:لقد خلصت ّ

یمكن القول أنَّ العمري من المؤرخین المعاصرین الذین بذلوا جھود قیمة في كتابة السیرة النبویة، والتاریخ  .1
 عھ وأسلوبھ الخاص. اإلسالمي، وھو یُعدُّ بحقٍّ رائد من رواد الكتابة التاریخیة المعاصرة، لھ طاب

البعد والموضوعیة في الطرح، وفي التحلیل والسالمة في األسلوب واألصالة في المنھج  اتسمت مؤلفاتھ بالعمق .2
ل نتاجھ الفكري األصالة العلمیة، والشمووااللتزام بالمنھج العلمي في التحقیق والنقد، ھذا ما منح إل عن الذاتیة،

  المعرفي.
قدي عند العمري من خالل نقده للروایة التاریخیة، وذلك بتبنیھ مبدأ تطبیق منھج المحدثین بروز معالم التأصیل الن .3

في نقد الروایة التاریخیة، فالقواعد التي اتبعھا العمري في منھجھ النقدي تدل على حرصھ على االلتزام بالمنھج 
 النقدي األصیل.

صیة النقد اإلسالمي، تجمع بین تطبیق منھج حاول تقدیم رؤیة جدیدة في النقد التاریخي نابعة من ّخصو .4
المحدثین، وبین النقد والتحقیق، والمقارنة والتحلیل، والتركیب إذ یحلل االحداثّ كلھا داخل ّالنص التاریخي، َ َّثم 

 ینقدھا لیبحث عن ركائزھا ّاألصیلة.
یحة، لى المصادر األصیلة، والصحمنھجھ قائم على األصالة والسالمة ألنّھ یعتمد في كتابتھ للتاریخ اإلسالمي ع .5

والوثائق والمصادر العربیة األصیلة، والمراجع باللغة العربیة واألجنبیة، وھذه المصادر الغنیة جداً تدل على 
 االطالع الفكري الواسع للعمري.

والنقد، والكتابة التاریخیة، وترشید حركة تحقیق تراث دعوتھ إلى إحیاء المنھج اإلسالمي في البحث العلمي،  .6
یقوم على الموضوعیة، وااللتزام بالمنھج العلمي، واالستقصاء التاریخ اإلسالمي، حاول من خاللھا التأسیس لمنھج 

مي الیروم من خاللھ إلى تجدید المنھج اإلس منھج أصیل في النقد التاریخي،بعیداً عن النقل والسرد، وذلك بتتبعھ 
 في الكتابة التاریخیة، والعرض لمنھج النقد اإلسالمي.

المنھج التقلیدي، والمنھج التغریبي الذي طغى على بعض  تفرد العمري بمنھج مستقل في الكتابة بعیدا عن .7
، يقد العلمبالتوثیق، والتحقیق، والمقارنة، والنالمؤلفات التاریخیة الحدیثة، فأسلوبھ جدید أ كثر دقة ومنھجیة ثري 

 العلمیة، والواقعیة النقدیة، والمرونة العقدي، البعد فیھا امتزج التي الصارمة، القواعد على قائم النقدي فمنھجھ
 .والجدة األصالة طابع لمنھجھ یعطي وھذا اآلخر، على العلمي واالنفتاح
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  قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكریم.

 م.1996-ـھ1416اإلسالمي للعلوم االجتماعیة دار عالم الكتب: الریاض، إبراھیم عبد الرحمن رجب، الـتأصیل  -1
 م.1979-ھـ1399، عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، حت ،مقاییس اللغة معجمھـ)، 395ابن فارس، (ت  -2
 ھـ.1414، 3بیروت، ط –دار صادر  ھـ)، لسان العرب،711ابن منظور، (ت  -3
ھـ  1415والنشر والتوزیع،  الفكر للطباعة العموري، دارعمرو بن غرامة ، تح، دمشقریخ تاھـ) 571ابن عساكر (ت  -4

  م.1995-
ِجْستاني (ت -5 مَحمَّد كاِمل قره بللي دار الرسالة العالمیة، -ھـ)، سنن أبي داود، تح، شَعیب األرناؤوط  275أبو داود سلیمان سِّ

 .2009-ھـ 1430، 1ط
 .م1994، مكتبة النھضة المصریة: لقاھرة، مصر، 1األدبي، طأحمد الشایب، أصول النقد  -6
 دط.، 1ه)، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، 821أحمد القلقشندي، (ت  -7
أحمد خلیل محمد الشال، نماذج من عصر الخالفة الراشدة، أثر الوضع في التاریخ اإلسالمي، مركز الدراسات والبحوث  -8

 . 2016ھـ ــ 1436، 1سالمیة، بور سعید، طاإل
األمة، التراث والمعاصرة، سلسلة فصلیة تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة، في دولة  ،أكرم العمري -9

 ھـ. 1405قطر، ط، 

  .1405م، 1984 ،4الحكم، المدینة المنورة، طبحوث في تاریخ السنة المشرفة، مكتبة العلوم و -10
ه)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین: بیروت، 393الجوھري، (ت  -11

  .1987- ھـ 1407، 4لبنان، ط
  .ط اإلسكندریة، د. ،، المدخل إلى كتاب اإلكلیل، تح، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة)405 ت،(_النیسابوري، الحاكم -12
ھـ)، لجامع ألخالق الراوي وآداب السامع تح، محمود الطحان، مكتبة المعارف، الریاض، 463الخطیب البغدادي (ت،  -13

  د. ط.
دراسات تاریخیة مع تعلیقة في منھج البحث وتحقیق المخطوطات، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة  -14

  ھـ.1403 -م1983السعودیة، ط
  .22:34م، س23/5/2021، ملتقى شذرات، تاریخ الدخول  http://www.shatharat.ne tالرابط،

   .1993ھـ ، 1408، 2سعدي أبو حبیب القاموس الفقھي لغة واصطالحا، دار الفكر. دمشق، سوریا، ط -15
  .بین الواقع واحتیاجات المستقبلسعید بن علي، مقال، مناھج البحث في أقسام اإلعالم بالمملكة العربیة السعودیة  -16
 ،ھـ)، المعجم الكبیر، تح، حمدي بن عبد المجید السلفي مكتبة ابن تیمیة360سلیمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (ت  -17

  ، د.ت. 2القاھرة، ط
    .17القاھرة، ط-ھـ)، في ظالل القرآن، دار الشروق، بیروت1385سید قطب إبراھیم حسین الشاربي (ت:  -18
 م.2000 ،اإلماراتعبد العزیز الدوري: نشأة علم التاریخ عند العرب، مركز زاید للتراث والتاریخ،  -19
عبد العلیم الخضر، المسلمون وكتابة التاریخ (دراسة في التأصیل اإلسالمي لعلم التاریخ)، الدار العالمیة للكتاب  -20

 .2م، ط1995ـ ھـ 1401اإلسالمي، والمعھد العالمي للفكر اإلسالمي،
ھـ)، السنن الواردة في الفتن وغوائلھا والساعة وأشراطھا، 444عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت  -21

  .1416، 1الریاض، ط –تح، رضاء هللا بن محمد إدریس المبار كفوري، دار العاصمة 
-ھـ  1430، 1یكان، الریاض، طمكتبة العب، منھج المحدثینالخالفة الراشدة محاولة لنقد الروایة التاریخیة وفق  عصر -22

  م.2009
في مسیرة الحیاة مع الدكتور أكرم ضیاء العمري الحلقة األولى من برنامج في مسیرة الحیاة تقدیم د. سلمان الظفیري.   -23

  .22:44 ساعةال على، 18/06/2021الدخول  سلسلة على موقع الیوتیوب، تاریخ
 -ـھ1403، 1المجتمع المدني في عھد النبوة، المجلس العلمي إحیاء التراث، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط -24

  م. 1983
 .1997م 1محمد فرید االنصاري، أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة، الدار المصریة، اللبنانیة، ط -25
بیدي (ت مرتضى  -26  جواھر القاموس، تح، مجموعة من المحققین، دار الھدایة، دط.)، تاج العروس من ـھ1205الزَّ
 .مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة مرویات السیرة بین قواعد المحدثین وروایة اإلخبارین، -27
 ،1990 – 1411 ،1 بیروت، ط، ،المستدرك على الصحیحین تح مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة -28
  م.1995ھـ، 1416، 1مناھج البحث وتحقیق التراث، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط -29
 م.1985ھـ ـ 1405، 2مواد الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد، دار طیبة، الریاض، ط -30



  لتأصیل النقدي في الكتابات التاریخیة المعاصرةا
 

  

  893                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

  الھوامش:

  .1/109م، 1979-ھـ 1399تح، عبد السالم محمد ھارون، دارالفكر،  ،مقاییس اللغة معجمھـ)، 5 39ابن فارس، (ت  -1
بیدي (ت مرتضى  -2   .27/452، عة من المحققین، دار الھدایة، دطه)، تاج العروس من جواھر القاموس، تح، مجمو1205الزَّ
  .20، ص 1993ھـ ، 1408، 2سعدي أبو حبیب القاموس الفقھي لغة واصطالحاً، دار الفكر. دمشق، سوریا، ط -3
سعید بن علي، مقال، مناھج البحث في أقسام اإلعالم بالمملكة العربیة السعودیة بین الواقع واحتیاجات المستقبل، متوفر  -4

  .22:34م، س23/5/2021ت، تاریخ الدخول ، ملتقى شذراHTTP://WWW.SHATHARAT.NET على الرابط،
  .25م، ص 1996ه ــ 1416إبراھیم عبد الرحمن رجب، الـتأصیل اإلسالمي للعلوم االجتماعیة دار عالم الكتب: الریاض،  -5
ھـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم المالیین، بیروت، 393الجوھري (ت  -6

  .2/144م، 1987ھـ ـ 1407، 4ن، طلبنا
  . 467/ 5، مصدر سابق، مقاییس اللغة معجمابن فارس،  -7
  .3/425ه، 1414، 3بیروت، ط ،دار صادر ھـ)، لسان العرب،711ابن منظور، (ت  -8
، 3/525) وأبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن"،7575) رقم (8/126رواه الطبراني في "المعجم الكبیر" ( -9 

  .47/179) وابن عساكر في تاریخ دمشق، 219رقم (
  .116م، ص 1994، مكتبة النھضة المصریة: لقاھرة، مصر، 1أحمد الشایب، أصول النقد األدبي، ط -10
  .98، ص 1997، الدار المصریة، اللبنانیة، 1اري، أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة، طمحمد فرید االنص -11
  .81د، ط، /1ه)، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، 821أحمدا لقلقشندي، (ت  -12
حسني عبد الباري عصر، االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین االعدادیة والثانویة، لمكتب العربي  -13 

  .248م، 1994الحدیث للطباعة والنشر السكندریة،
وث بحأحمد خلیل محمد الشال، نماذج من عصر الخالفة الراشدة، أثر الوضع في التاریخ اإلسالمي، مركز الدراسات وال -14 

  .56، ص 2016ھـ ــ 1436، 1اإلسالمیة، بور سعید، ط
  .16، ص 2000، مدخل إلى دراسة التأریخ، سلسلة مجلة، علوم إنسانیة، مركز النشر الجامعي، سلیمان بن فرید -15 

ریاض، مكتبة العبیكان، ال، الخالفة الراشدة محاولة لنقد الروایة التاریخیة وفق منھج المحدثین أكرم ضیاء العمري، عصر -16
  .527م، ص  2009-ھـ  1430، 1ط

في مسیرة الحیاة مع الدكتور أكرم ضیاء العمري الحلقة األولى من برنامج في مسیرة الحیاة تقدیم د. سلمان الظفیري.   -17
 .22:44، ال ساعة18/06/2021الدخول  اریخسلسلة على موقع الیوتیوب، ت

، 4، ط1405م، 1984ینظر بحوث في تاریخ السنة المشرفة، أكرم ضیاء العمري، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة،  -18
  .499ص

  .499ینظر العمري، نفسھ، ص -19
  ـ.501،500، 499أكرم ضیاء العمري، مصدر سابق، ص ینظر بحوث في تاریخ السنة المشرفة، -20 

  .501،500، 499ینظر العمري، بحوث في تاریخ السنة المشرفة، مصدر سابق، ص -21
أكرم ضیاء العمري ینظر المجتمع المدني في عھد النبوة، المجلس العلمي إحیاء التراث، الجامعة اإلسالمیة، المدینة  -22

  .24م، ص 1983ه،1403، 1المنورة، ط
  .256، ص ,1أكرم ضیاء العمري، مناھج البحث وتحقیق التراث، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط -23
  .20م، ص2000عبد العزیز الدوري: نشأة علم التاریخ عند العرب، مركز زاید للتراث والتاریخ، االمارات، -24
  .25بتصرف أكرم ضیاء العمري، مناھج البحث وتحقیق التراث، مصدر السابق، ص  -25
  .12ینظر أكرم ضیاء العمري، السیرة النبویة الصحیحة، مصدر سابق، ص  -26
  ,  29ینظر أكرم ضیاء العمري، المجتمع المدني في عصر النبوة، مصدر سابق، ص  -27
باب  2009-ھـ  1430، 1مَحمَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة العالمیة، ط-األرناؤوط أبو داود، سنن أبي داود، تح، شَعیب  -28

  .5/485، 3641الحث على العلم، رقم، 
    .69أكرم ضیاء العمري، التراث والمعاصرة، مصدر سابق، ص  -29
  .60، 59بتصرف، نفسھ، ص -30
  . 4/2227ھـ، ـ 1412، 17القاھرة، ط-سید قطب، في ظالل القرآن، دار الشروق، بیروت -31 

  .11 -10أكرم ضیاء العمري، مناھج البحث وتحقیق التراث، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ص -32
  .12بتصرف، العمري، مناھج البحث وتحقیق التراث، المصدر السابق، ص -33
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف  أكرم ضیاء العمري، مرویات السیرة بین قواعد المحدثین وروایة اإلخبارین، -34

  .9ص بالمدینة المنورة.

                                                        



 مرزوقي حمامة 
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  894

                                                                                                                                                                             
  .5 -4أكرم ضیاء العمري، بحوث في تاریخ السنة المشرفة، ص  -35
  .62 -61ینظر أكرم ضیاء العمري، التراث والمعاصرة، مصدر سابق ص -36
  .70ینظر أكرم ضیاء العمري، بحوث في تاریخ السنة المشرة، مصدر سابق، ص -37
  .5ص  م،1985-ھـ1405، 2أكرم ضیاء العمري، مواد الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد، دار طیبة، الریاض، طینظر  -38
ینظر أكر العمري، األمة، التراث والمعاصرة، سلسلة فصلیة تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة، في  -39

  .130، ص 1دولة قطر، ط
  .275 بحوث في تاریخ السنة المشرفة، مصدر سابق، صأكرم ضیاء العمري،  -40
  .170أكرم ضیاء العمري، مناھج البحث وتحقیق التراث، مصدر سابق،  -41
  ص.39أكرم ضیاء العمري، مناھج البحث وتحقیق التراث، مصدر سابق،  -42
  . 37أكرم ضیاء العمري، مناھج البحث وتحقیق التراث، ص -43
  .          128ینظر العمري، التراث والمعاصرة، مصدر سابق، ص.  -44
  .123المصدر نفسھ، ص  -45
  .13نظریات في دراسة التاریخ اإلسالمي، عبد الرحمن علي الحجي، مرجع سابق، ص  -46
  . 18ینظر العمري، السیرة النبویة الصحیحة مصدر سابق، ص -47
  .32أكرم ضیاء العمري، نفسھ، ص -48
  .19أكرم ضیاء العمري، نفسھ، ص -49
  ھـ)774أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ،اختصار علوم الحدیث -50

  .21، ص 2تح، أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
   16مرویات السیرة بین قواعد المحثین بین روایات االخبارین، مصدر سابق، ص .أكرم ضیاء العمري،  -51
  .17، ص أكرم ضیاء العمري، نفسھ -52
  .70ینظر أكرم العمري، السیرة النبویة الصحیحة، أكرم ضیاء العمري، ص -53
  .6موارد البغدادي، ص أكرم ضیاء العمري،  -54
  .6مرویات السیرة بین قواعد المحدثین وروایة اإلخباریین، ص أكرم ضیاء العمري  -55
ینظر أكرم ضیاء العمري، كتاب األمة، التراث والمعاصرة، سلسلة فصلیة   تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون  -56

  . 130، ص1405ط، 1الدینیة، في دولة قطر، 
  .169أكرم ضیاء العمري، مناھج البحث وحقیق التراث، ص  -57
  .712، التراث والمعاصرة، مصدر سابق، صأكرم ضیاء العمريینظر  -58
  .10أكرم ضیاء العمري، عصر الخالفة الراشدة، مصدر سابق، ص -59
  . 32أكرم ضیاء العمري، مرویات السیرة بین قواعد المحثین بین روایات االخبارین، مصدر سابق، ص  -60
  .26المجتمع المدني في عصر النبوة، صالعمري،  ینظر أكرم ضیاء -61
  .33النبویة بین قواعد المحدثین وروایات االختباریین، صیات السیرة أكرم ضیاء العمري، مرو -62
  .28ینظر أكرم ضیاء العمري، دراسات تاریخیة مع تعلیقة في منھج البحث وتحقیق المخطوطات، ص  -63
  .26المجتمع المدني في عصر النبوة، مصدر سابق، ص أكرم ضیاء العمري،ینظر  -64
ه، الجامعة 1403 -م1983تعلیقة في منھج البحث وتحقیق المخطوطات، ط دراسات تاریخیة معأكرم ضیاء العمري ینظر  -65

  .28اإلسالمیة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ص
  .20أكرم ضیاء العمري، ینظر كتاب السیرة النبویة الصحیحة، مصدر سابق، ص  -66
  .49ص ، نفسھ، أكرم ضیاء العمري -67
  .89الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد، مصدر سابق، صمواد أكرم ضیاء العمري،  -68
  .9أكرم ضیاء العمري، نفسھ، ص -69
  .122أكرم ضیاء العمري، التراث والمعاصرة، مصدر سابق، ص  -70
  .14ینظر أكرم ضیاء العمري، السیرة النبویة الصحیحة، مصدر سابق، ص  -71
  .5ــ  4أكرم ضیاء العمري، بحوث في تاریخ السنة المشرفة، مصدر سابق، ص  -72
بتصرف عبد العلیم الخضر، المسلمون وكتابة التاریخ (دراسة في التأصیل اإلسالمي لعلم التاریخ)، الدار العالمیة للكتاب  -73

    11، ص 2م، ط1995ھـ ـ 1401اإلسالمي، والمعھد العالمي للفكر اإلسالمي،
  .38 ینظر أكرم ضیاء العمري، السیرة النبویة الصحیحة، ص -74



  904 – 895ص:  -، ص 2022، جوان 31، العدد: 22، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 الترقیم الدولي اإللكتروني:   4350-1112الترقیم الدولي: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
895  

مسألة التعریب في العالقات الجزائریة الفرنسیة على ضوء اتفاقیات إیفیان 
)1962-1989(  

The Question Of Arabization In Algerian-French 
Relations In The Light Of The Evian Agreements 

 (1962-1989) 
  

  عبد الرحمان بوقارةدكتوراه طالب 
  1باتنة جامعة  -كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

  والمجتمعالثقافة التاریخ مخبر الجزائر دراسات في 
boukaraabderrahman2@gmail.com 

  
  11/05/2022 :القبول تاریخ   21/02/2021 اإلرسال: تاریخ

   :الملخص
تحاول ھذه الورقة البحثیة معالجة قضیة مسألة التعریب المنتھجة من قبل الدولة الجزائریة المستقلة وآثارھا 

م، وما حملتھ من 1962على العالقات الجزائریة الفرنسیة التي رسمتھا اتفاقیات إیفیان الموقعة بین البلدین سنة 
 فرنسیة في الجزائر، إال أن السلطات الجزائریة قدتناقضات ومصالح متضاربة للطرفین، وتكریس واضح للغة ال

عملت من جھتھا على محاولة التراجع السلس عن ھذه االتفاقیات التي لم تشر حتى للغة العربیة في مستقبل الجزائر 
المستقلة، وھذا ما جعل من مسألة التعریب المنتھج من قبل الدولة الجزائریة حلقة صراع خفي تارة، ومعلن تارة 

  ى، بین الجزائر وفرنسا من جھة، وبین المعربین والمتفرنسین من جھة أخرى.أخر
  اتفاقیات إیفیان. ؛التعریب ؛العالقات ؛فرنسا ؛الجزائر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research paper tries to examine the independent Algerian state’s Arabization issue and 

its effects on the French Algerian relations that were established by the Evian Agreements, 
which were signed between the two countries in 1962, and the contradictions and conflict 
inginterests it carried for both sides. There is a clear dedication to the French language in 
Algeria, but the Algerian authorities, for their part, have endeavored to smoothly roll back these 
agreements that did not even refer to the Arabic language in the future of independent Algeria. 
This is what made sometimes the issue of Arabization pursued by the Algerian state a hidden 
conflict, and sometimes a declared conflict between Algeria and France on the one hand, and 
between the Algerian people who support the Arabic language and those who support the 
French language. 
Key words: Algeria; France; relation; The Evian agreements. 

  مقّدمة: 
الفرنسیة لیالحظ بوضوح الدور المحوري الذي تمثلھ اتفاقیات  –إن الدارس لتاریخ العالقات الجزائریة 

م في رسم العالقات المستقبلیة بین البلدین، كون ھذه االتفاقیات قد كرست طبیعة جدیدة للعالقات 1962 إیفیان
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بین الجزائر وفرنسا، بعد مئة وإثنین وثالثین سنة من الحرب الدامیة واالستدمار الفرنسي الغاشم الذي عرفتھ 
 م.1830الجزائر منذ سنة 

كفاح الشعب الجزائري طیلة عقود، قد حملت في متونھا الكثیر لكن ھذه االتفاقیات التي جاءت تتویجا ل
 من القضایا التي ستؤدي للتصادم بین البلدین مستقبال، خاصة أن الطرفین قد اعتبراھا انتصارا كل من جھتھ،

فما رأى فیھ الفرنسیون انتصارا، اعتبرتھ قیادة جبھة التحریر الوطني مجرد تنازالت شكلیة یمكن العودة عنھا 
 بعد استرجاع السیادة الوطنیة.

ومن ھذه القضایا التي شكلت محور خالف بین البلدین مسألة التعریب الذي انتھجتھ الدولة الجزائریة 
إیفیان،  مباشرة بعد استرجاع السیادة الوطنیة، دون االكتراث بالمزایا التي منحت للغة الفرنسیة بموجب اتفاقیات

 لغتھا وثقافتھا التي عملت جاھدة لترسیخھا في الجزائر. ففرنسا لم تكن مستعدة للتخلي عن
حیث ركزت فرنسا سیاستھا في الجزائر منذ بدایة االحتالل على استبعاد اللغة العربیة ومكونات 

، واللغة الفرنسیة في شتى المجاالت من خالل فرض تعلیم 1الشخصیة الجزائریة، وإحالل محلھا سیاسة الفرنسة
یس اللغة العربیة حتى في المساجد، إضافة إلى محاولة إیجاد عدو آخر للغة العربیة ممثال الفرنسیة، ومنع تدر

 في اللغة األمازیغیة التي طالما سارت جنبا إلى جنب مع اللغة العربیة في تعایش یغطیھ الدین اإلسالمي الحنیف.
زائر متمسكة بلغتھا حتى م قائمة على الفرنسة، وإذا كانت الج1830فإذا كانت السیاسة الفرنسیة منذ 

في ظل االحتالل، وإذا كانت اتفاقیات إیفیان قد كرست اللغة الفرنسیة على حساب اللغة العربیة، فإن الطرفین 
أمام نقطة خالفیة جوھریة، وھذا ما یدفعنا لطرح التساؤل التالي: إلى أي حد نجحت الدولة الجزائریة في تحقیق 

وء مخرجات اتفاقیات إیفیان باعتبارھا الركن المتین المحدد لطبیعة مشروع التعریب في الجزائر على ض
 م؟1962العالقات الجزائریة الفرنسیة بعد سنة 

وسنحاول معالجة ھذه المسألة من خالل إبراز قضیة التعریب واللغة العربیة ومكانة اللغة الفرنسیة في 
م، لنبین بعدھا مصیر ھذه 1989 -1962سنة اتفاقیات إیفیان، ثم نتطرق لمشاریع التعریب في الجزائر من 

  المشاریع ومدى نجاحھا.
 التعریب واللغة العربیة في اتفاقیات إیفیان: -1

مكانة مرموقة للغة الفرنسیة على حساب اللغة العربیة في الجزائر المستقلة،  لقد كرست اتفاقیات إیفیان
مادة على أن للجزائر وفرنسا الحق في إقامة  12حیث نص إعالن المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي الذي ضم 

یة بالجزائر، واللغة والعرب المؤسسات التعلیمیة والمعاھد الجامعیة في كال البلدین، على أن تعلیم اللغة الفرنسیة
الفرنسیة في فرنسا، وتعھدت فرنسا بتقدیم مساعداتھا لتطویر التعلیم في الجزائر، خاصة ما تعلق بملف التفتیش 

، وھذا ما یجعل من الجزائر 2المدرسي، وتنظیم االمتحانات والمسابقات وتسییر األجھزة اإلداریة والبحث العلمي
 جي ألي دولة مستقلة.تابعة لفرنسا في أھم قطاع استراتی

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أصرت فرنسا على اإلبقاء على الكثیر من المؤسسات التعلیمة تابعة 
م، حیث أكدت على وجود 1963مباشرة لفرنسا، وھذا ما أبرزتھ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة سنة 

ر أھمھا في مدن الجزائر العاصمة، قسنطینة، المدارس الفرنسیة لكل األطوار التعلیمیة في كل ربوع الجزائ
، إضافة إلى اإلبقاء على التعلیم الجامعي كما ھو مطابق 3وھران، سكیكدة، األوراس، مستغانم تلمسان سعیدة...

لنفس البرامج في الجامعات الفرنسیة، مع تقدیم المساعدات والمنح والتسھیالت الفرنسیة للطلبة الجزائریین 
 .4عات ومراكز التكوین المتخصص في فرنسالاللتحاق بالجام

إضافة إلى ھذه النجاحات في الحفاظ على مكانة اللغة الفرنسیة فإن فرنسا قد حققت الضمان الستمرارھا 
عندما تمكنت من ضمان بقاء المستوطنین في الجزائر، وھم المسیطر الفعلي والتام على كل القطاعات اإلداریة، 
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ما جعل قادة الجمھوریة الفرنسیة یحتفلون باتفاقیات إیفیان معتبرین إیاھا انتصارا عظیما الثقافیة والعلمیة، وھذا 
لألمة الفرنسیة، رغم أن عموم الفرنسیین بكل توجھاتھم قد نظروا لھذه االتفاقیات على أنھا ھزیمة كبیرة بنتائج 

الء غة والثقافة الفرنسیة)، ومن ھؤجیدة (خاصة ما تعلق بقضایا التعاون والضمانات الممنوحة لألوروبیین والل
 فقال عنھا: "إتفاقیات إیفیان ھو استسالم دون ھزیمة"، أما "موریس أكلي" نجد تعلیق "ألفرید فابریس":

 5"استسالم مھین"، في حین رآھا "جاك روسو" على أنھا أكبر وصمة عار في تاریخ فرنسا.
للتوجھات واألھواء فأعتبرھا " فرحات عباس"  أما نظرة الجزائریین التفاقیات إیفیان فبدورھا خضعت

"اتفاقیات إیفیان عبارة عن اتفاق لفض نزاع، وأن مفاوضینا سواء  جویلیة:7على لسان جماعة تلمسان بتاریخ 
ونعتبرھا قاعدة  تفاوضوا بشكل جید أو سیئ فھذه قضیة أخرى. المھم أن نتقبل بطریقة نزیھة ھذه االتفاقیات

أما رئیس الحكومة المؤقتة" بن یوسف بن خدة" الذي سبق وأن احتفى بھذه  ،6یة مع فرنسا"لعالقاتنا المستقبل
االتفاقیات عشیة االستقالل معتبرا إیاھا نصرا كبیرا للشعب الجزائري، وأنھا جاءت متطابقة بالكامل مع مبادئ 

نت "أین أكد على أن االتفاقیات كا الثورة، مثلما أورد ذلك في كتابھ " اتفاقیات إیفیان ونھایة حرب التحریر.
ة، ووحدة االستقالل، الوحدة الترابی –اتفاق لفض نزاع ثوري، فالحكومة المؤقتة أنقذت المواقف المفتاحیة للثورة

، وفي نفس الوقت تعاملت بطریقة لینة وسلسة فیما یخص المظاھر الثانویة، أو التي یمكن -الشعب الجزائري
المسائل المعبر عنھا مسألة اللغة العربیة والتعریب، حیث سیكون التوجھ العام للدولة  . ومن ھذه7مراجعتھا الحقا

الجزائریة المستقلة باتجاه إعادة االعتبار للغة العربیة، والعمل على تعریب المدرسة والجامعة باعتبارھما 
  ئر المستقلة.الموجھ للحركة الثقافیة الجزائریة، والفاعل الرئیس في العمل من أجل بناء الجزا

  مشروع التعریب في الجزائر بین الشعارات والتطبیق: -2
تعتبر اللغة العربیة أحد المقومات األساسیة في الشخصیة الجزائریة، وعامال أساسیا في الحفاظ على 

 تتاریخ األمة، ھذا نستشفھ من االھتمام الكبیر الذي ظلت تحظى بھ في أدبیات الحركة الوطنیة التي طالما تمسك
فمنذ بدایة  ،8بمطالبھا في تعلیم اللغة العربیة، ورغم المشاریع الفرنسیة والتضییق الممنھج على التعلیم العربي

االحتالل عملت السلطات الفرنسیة على إبعاد اللغة العربیة من التعلیم واإلدارة ومسائل الحیاة الیومیة 
  لغة الفرنسیة في الجزائر.للجزائریین، ووصوال إلى اتفاقیات إیفیان التي ستكرس ال

لكن السلطات في الجزائر المستقلة سرعان ما تنبھت لمسألة اللغة العربیة التي تم تجاھلھا في اتفاقیات 
إیفیان، رغم األھمیة التي تكتسیھا في سبیل بناء الجزائر الجدیدة كون اللغة العربیة ھي أداة الكتساب وتقویة 

د منظم ومشروع متكامل للقضاء على التخلف، كما أنھا جھد تربوي الوعي االجتماعي واألصالة، وھي جھ
یھدف الستعادة التراث ومقومات الشخصیة الجزائریة وبإمكانھا القضاء على التمایز االجتماعي المكرس خالل 

 .9الحقبة الفرنسیة
قامة الدولة "إكما تعتبر اللغة العربیة والتعریب بمثابة إرث ثوري، حیث نص بیان أول نوفمبر على: 

الجزائریة الدیمقراطیة االجتماعیة ذات السیادة في إطار المبادئ اإلسالمیة"، وعلیھ فالبعد اإلسالمي والعربي 
 .10للجزائر كان واضحا وجلیا ومنتظرا بعد استرجاع السیادة الوطنیة

عربیة أن اللغة الكما نصت وثیقة الصومام على ضرورة استعادة اللغة العربیة لمكانتھا في الجزائر: " 
قد خنقت أنفاسھا من طرف االستعمار والتي ھي اللغة القومیة، ولغة األغلبیة الساحقة من السكان، ومحا تعلیمھا 

 .11 العالي محوا كلیا منذ بدأ االحتالل..."
وفق ھذه الطموحات واآلمال سارعت الدولة الجزائریة الفتیة إلى العمل على تثمین اللغة العربیة كلغة 

، ثم 12م1963رسمیة للجزائر بموجب كل الدساتیر والمواثیق التي أصدرت في الجزائر المستقلة بدایة بدستور
  م، والذي أكد على ضرورة تحقیق المبادئ التالیة:1964میثاق 
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 تعلیم ومجانیتھ.توفیر ال -
 .التعریب وتنمیة اللغة القومیة -

على أھمیة بل وضرورة فرض سیاسة  14م1976. ودستور 13م1976كما أكد المیثاق الوطني لسنة 
  من خالل المبادئ التالیة: التعریب في الجزائر

 مجانیة التعلیم وإجباریتھ للجنسین. -
 التعریب وتعمیم استعمال اللغة العربیة.  -
 لتعلیم العالي وتطویره.فتح ا -

وبالموازاة مع ھذه النصوص الرسمیة التي تعید للغة العربیة مكانتھا في المجتمع الجزائري، تم إصدار 
العدید من المراسیم والقرارات والمشاریع التي ترمي لتعریب الحیاة الثقافیة والسیاسیة، وأولت اھتماما خاصا 

  زمنیة محددة خدمة لمشروع التعریب في المراحل التعلیمیة األربعة: بالمدرسة والجامعة الجزائریة وفق مراحل
  تعریب التعلیم: -أوال

 مباشرة بعید االستقالل قامت السلطات الجزائریة بتشكیل اللجنة التربویةالتعریب في المدارس االبتدائیة: 
التعریب ودیمقراطیة التعلیم، م، أین أقرت خیار 1962دیسمبر  15والتي عقدت أول اجتماع لھا في  الوطنیة،

ـ 1962/1963فشھد الموسم الدراسي  ساعات  7م، إدخال اللغة العربیة في المقررات الدراسیة بحجم ساعي قدر ب
ساعة ویشمل تقریبا  15، وفي السنة الموالیة أصبح الحجم الساعي المخصص للغة العربیة یقدر بـ 15أسبوعیا

ة االبتدائیة ھذا بالنسبة للسنة األولى ابتدائي، بینما باقي السنوات ارتقى جل المواد المقرر تدریسھا في المرحل
م 1970، وإلى غایة سنة 16ساعة 30ساعات أسبوعیا من إجمالي  10عدد الساعات المخصصة للغة العربیة إلى 

بقیت المواد  اتمكنت الجزائر من تعریب جل السنوات الدراسیة في االبتدائي خاصة ما تعلق بالمواد األدبیة، بینم
  .17العلمیة تدرس باللغة الفرنسیة

مست عملیة التعریب جل السنوات التعلیمیة، حیث  بالنسبة للتعلیم المتوسط التعریب في الطور المتوسط:
أصبحت المواد األدبیة تدرس باللغة العربیة بینما احتفظ باللغة الفرنسیة في تدریس المواد العلمیة، إضافة إلى 

  .18ات معربة ومتوسطات مختلطةاستحداث متوسط
على غرار الطورین االبتدائي والمتوسط شھد الطور الثانوي بدورة عملیة  :التعریب في الطور الثانوي

تعریب ممنھجة، فتم استحداث تعلیم ثانوي ممنھج على مستوى بعض الثانویات المعربة في السنة الدراسیة 
ة نویة عباس لغرور بقسنطینة، وثانویة الثعالبیة بباتنة، وثانویم، وھي ثانویة ابن بادیس بوھران، ثا1963/1964

  .19ألدبیةوغیرھا من المواد ا ابن خلدون بالعاصمة، فتم تعریب المواد األدبیة مثل الفلسفة والتربیة األخالقیة...،
ور على دبعد أن تقدمت خطوات التعریب في األطوار التعلیمیة الثالثة جاء ال التعریب في التعلیم العالي:

التعلیم الجامعي، نظرا لما یمثلھ من أھمیة قصوى كونھ الخزان الرئیس لشتى القطاعات الحیویة في الجزائر 
  المستقلة، وھو المفصل في نجاح سیاسة التعریب من عدمھا.

والذي ینص على إدخال اللغة العربیة  ،م1971مارس  25وكان أول قرار ھو المرسوم الصادر یوم 
المؤرخ  588-68ساعات أسبوعیا، كما سبق أن أشار المرسوم رقم  3لشتى الشعب المدرسة في الجامعة بواقع 

م، الذي تضمن استحداث اختبار إجباري باللغة العربیة في كل المسابقات التي تنظمھا 1968أكتوبر  25في 
، والذي 1971أكتوبر  12والتكمیلیات األدبیة، إضافة إلى القرار الصادر في كلیات اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

  یتضمن إحداث لجان دائمة للتعریب بالجامعات حیث نص على النقاط التالیة:
 تحدث بكل جامعة لجنة دائمة للتعریب. -
 یعین وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، أعضاء اللجان الدائمة للتعریب. -
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 ھذه اللجان في:تتمثل مھام  -
 تنسیق ومراقبة جمیع العملیات المقررة في المخطط العام للتعریب داخل كل جامعة.  .أ

 القیام بتقدیرات دوریة حول االحتیاجات الخاصة باألماكن ورجال التدریس والتجھیزات...  .ب
ي التي لتقدیم المقترحات لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي حول جمیع اإلجراءات ذات الطابع العم  .ت

 یضمنھا المخطط العام للتعریب كما تقوم ھذه اللجان ولجانھا الفرعیة بـ:
 أو اختیار الكتب األساسیة باللغة العربیة التي تطرق المشاكل العلمیة أو التقنیة. إنجاز -
 ترجمة المؤلفات األساسیة. -
 إعداد المصطلحات العلمیة. -
 تنظیم تبادل الطلبة الملتقیات بالعربیة ... -
  .20تیش الدوري للمعلمین المكلفین بإعطاء دروس العربیة وتوزیعھم بین مختلف الشعب العلمیة المقررةالتف -

م والذي یتضمن ضرورة ترسیخ 1971أوت  25وبناء على ھذه المراسیم تم إصدار القرار المؤرخ في 
  سیاسة التعریب ومما ورد فیھ نبرز:

م في جمیع برامج الدروس العلیا باللغات 1971/1972معیة یدرج تعلیم اللغة العربیة ابتداء من السنة الجا -
 األجنبیة المنظمة في مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي.

یتلقى الطلبة خالل مدتھم الدراسیة دروسا باللغة العربیة تمكنھم من االندماج في السیر الشامل للتعریب،  -
اة المھنیة من خالل إحاطتھم بالمصطلحات التقنیة وتسمح لھم باستخدام اللغة العربیة كلغة عمل في الحی

 والعلمیة.
 ساعة عن كل مقررة سنویا. 300یحدد العدد اإلجمالي للدروس واألعمال التطبیقیة المقررة بنحو  -
أن تكون مالزمة الطلبة لحصص اللغة العربیة إلزامیة ومثبتة خالل الحصص التطبیقیة والندوات  -

 .21والملتقیات
قد ضمنت للجزائر نوعا معینا من طبقة متعلمة تعلیما عربیا ستساعد في توجیھ بوصلة  وھذه اإلجراءات

التعریب في المراحل الالحقة التي ستشھد صراعا كبیرا بین المعربین والمتفرنسین بدعم من الدولة الفرنسیة 
یا یضمن عا قومالتي لن تتخلى عن مكتسبات إیفیان، خاصة في ظل إصرار الجزائر على التعریب كونھ مشرو
 20-13للتعریب استكمال استقالل الجزائر، وھذا ما عبر عنھ الرئیس "ھواري بومدین" خالل المؤتمر الثاني 

من أھداف الثورة الثقافیة التي تھدف مع الثورة  استراتیجيإن قضیة التعریب ھي ھدف م: "1973دیسمبر 
 باإلنسان". لزراعیة إلى ترقیة الفرد والنھوضالصناعیة وا

 التعریب في اإلدارة واإلعالم: -ثانیا
لعبت المدرسة الفرنسیة دورا كبیرا خالل مرحلة االستعمار الفرنسي للجزائر، بعد أن تمكنت من حصر 
اللغة العربیة في التعلیم المسجدي والعلوم الدینیة، وھذا ما جعل قیادة الثورة في حد ذاتھا واإلدارة الموروثة عن 

من الطبقة المتعلمة باللغة الفرنسیة، فجل المناصب اإلداریة من مصالح الحالة المدنیة إلى القیادات  االستعمار
 العلیا والوزراء في الجزائر الجدیدة تقلدھا مفرنسون فرنسة تامة، أو مزدوجي التكوین الثقافي.

وھذا ما جعل السلطات الجزائریة تصر على ضرورة تعریب اإلدارة في الجزائر المستقلة وفي ھذا 
م، والذي ینص على إجباریة معرفة اللغة العربیة لتقلد 1968أفریل  26بتاریخ  68-92اإلطار صدر األمر رقم 

 .22المناصب اإلداریة في الجزائر
الرئیس الراحل "ھواري بومدین" من تعریب بعض وكنتیجة لھذا اإلجراء تمكنت الجزائر في عھد 

 .23القطاعات اإلداریة الحساسة لعل أھمھا قطاع العدالة ومصالح الحالة المدنیة
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وإذا كان ھذا حال اإلدارة فإن اإلعالم كان خاضعا تماما للغة الفرنسیة، فحتى الصحف التي صدرت 
اقیات صحافة حركة الشبان المسلمین الجزائریین إلى اتف في الجزائر خالل الحقبة االستعماریة كلھا بالفرنسیة من

إیفیان التي صیغت بنسخة واحدة وھي الفرنسیة، ثم ترجمت للغة العربیة اللھم إذا استثنیا صحف جمعیة العلماء 
 المسلمین الجزائریین التي كانت تصدر باللغة العربیة، وصحیفة المجاھد التي كانت تصدر عن قیادة الثورة.

االستقالل لم یحس الشعب الجزائري باالختالف، حیث بقیت اللفة الفرنسیة تطغى على كل وسائل  وبعید
اإلعالم، وھذا ما جعل من السلطات الجزائریة تسارع لمحاولة تعریب اإلعالم تماشیا مع الحملة الشاملة للتعریب 

 في الجزائر.
م، وتمكنت 1965العربیة بدایة من سنة  حیث أصبحت التلفزة الوطنیة تذیع نشراتھا اإلخباریة باللغة

  .م من تعریب البرامج الثقافیة والریاضیة والفنیة1970سنة 
م، وعربت صحیفة الجمھوریة سنة 1972أما الصحافة المكتوبة فتم تعریب صحیفة النصر سنة 

نسیة التي رم، بعد جھود مضنیة بسبب الوضع الذي خلفتھ السلطات الفرنسیة في الجزائر والثقافة الف1977
 .24سیطرت على الكثیر من الجزائریین

من خالل ما سبق یتضح لنا جلیا أھمیة الجھود التي بدلت إلعادة الجزائر إلى حضنھا وثقافتھا العربیة 
اإلسالمیة، إال أن ھذه المشاریع على أھمیتھا وكثرتھا لم تحقق الھدف المراد بلوغھ في مجال التعریب بسبب 

طات ست على الجزائر الفتیة من قبل السلجملة من المعوقات التاریخیة والثقافیة، إضافة إلى الضغوط التي مور
الفرنسیة، التي لم تستطع التنازل عن رغباتھا االستعماریة ومكتسباتھا بموجب اتفاقیات ایفیان، التي جعلت للغة 

  والثقافة الفرنسیة حیزا كبیرا في الحیاة الثقافیة والعلمیة واللغویة في الجزائر المستقلة.
إن الحدیث عن مدى نجاح سیاسة التعریب في : ات الجزائریة الفرنسیةمسألة التعریب أمام العالق -1

  الجزائر ال یجب أن یدرس بعید عن نقطتین أساسیتین ھما:
 إلى أي مدى ستصل المشاریع الرامیة للتعریب في الجزائر؟ -
ى البنود لھل بإمكان فرنسا التنازل عن مكانة الفرنسیة في الجزائر لصالح اللغة العربیة، وھي التي أصرت ع -

 الثقافیة خالل مفاوضات إیفیان؟
على الرغم من عدم انتساب الجزائر مؤسساتیا إلى الفرونكوفونیة، ورغم الجھود التي بذلتھا السلطة 
الجزائریة في محاولة فرض التعریب، والتخلص من اللغة الفرنسیة، إال أن اللغة الفرنسیة ظلت حاضرة وكلغة 

لجزائریة باستثناء العلوم اإلنسانیة، وھذا قد یكون كنتیجة غیر مباشرة لذلك النمط رسمیة في اإلدارة والجامعة ا
سنة من السیطرة الفرنسیة على الجزائر، إضافة إلى النخبة  132الثقافي الذي فرضتھ فرنسا في الجزائر طیلة 

ن مستعدة إطالقا تي لم تكالمفرنسة التي أطلق علیھا الحقا "حزب فرنسا" وھي فئة تشبعت بالثقافة الفرنسیة، وال
  للتخلي عن اللغة الفرنسیة في الجزائر، إضافة إلى كونھا قریبة ومسیطرة على مركز القرار في الجزائر.

وعلى ھذا األساس واجھت سیاسة التعریب معضلة كبیرة منعتھا من تحقیق األھداف المنتظرة، حیث 
فاظ تمسكین بفكرة أن مصلحة الجزائر تكمن في الحفضل الفرونكوفونیین الوقوف إلى جانب اللغة الفرنسیة م

على اللغة الفرنسیة، وعملوا على نشر فكرة أن اللغة العربیة لیست لغة العصر وال لغة العلوم، والحقیقة أن 
ھؤالء ظلوا متشبثین باللغة الفرنسیة حفاظا على مصالحھم الشخصیة أوال، وھذا ما یبرزه الباحث جمال لعبیدي 

كي نفھم أشكال مقاومة حركة التعریب یجب البحث عن المصالح االجتماعیة التي تعوقھا، ولمقاومة بقولھ: " ول
 ثم یواصل عن ومعارضة حركة التعریب جذور في المصالح االجتماعیة وإن كانت ھنا تلبس قناعا وطنیا"،

لحقیقة تعریب ھي في افإن اإلطارات المفرنسة قد شعرت بوعي أو بغیر وعي أن سیاسة الالمفرنسین فیقول: "
  .25"االجتماعیةتھدید مباشر لمواقعھا 
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فھؤالء قد عملوا على تشویھ صورة اللغة العربیة من خالل تسفیھ الكتابات العربیة، وتمجید الكتابات 
المفرنسة، حیث نجحوا في استخدامھم للغة مھیمنة الھدف منھا تحقیق منافعھم، وكسر أي منافس لھم من غیر 

جعل الطلبة المعربون یحسون بأنھم استرجعوا ذاتیتھم، ولكنھم أضاعوا مسألة مھمة ھي الرقي في لغتھم، وھذا 
  .26االجتماعيالسلم 

ومن ھذا المنطلق أبعد المعربون من مناصب المسؤولیة، بزعم أنھم غیر مؤھلون للتسییر واإلشراف، 
والتقدم، وأن اللغة الفرنسیة ھیا لغة الشعر حتى ترسخ في ذھن المجتمع أن اللغة الفرنسیة ھي لغة العلم 

علیھ الباحث محمد حربي  والغرامیات كما ورد على لسان ھواري بومدین بالمعنى المعاكس، وھذا ما یشھد
وعلى صعید التعلیم یخاض التعریب وھو التطلع العمیق لغالبیة السكان بصورة دیماغوجیة ویوجھ بقولھ: "

الفعال أوالد الطبقات الفقیرة نحو التعریب وأوالد ذوي االمتیازات نحو ثنائیة النظام المدرسي المكلف وغیر 
  .27 اللغة..."

إذا أخدنا بھذا التوجھ یكون سبب فشل مشروع التعریب ھو ھذه الفئة من المتشبعین بالثقافة الفرنسیة 
ي ات التعاون العلموالمدعومة من قبل فرنسا بطرق مختلفة تحت غطاء العالقات الجزائریة الفرنسیة وملف

والثقافي والفني، فإن ھناك من الباحثین من أعاد سبب فشل مشروع التعریب لرأس السلطة الجزائریة أنداك، 
وھو ھواري بومدین، وعلى رأس ھؤالء نجد محمد العربي الزبیري الذي یؤكد على األخطاء التي وقع فیھا 

  :بومدین وكانت سببا في فشل المشروع ویبرزھا كما یلي
 بقاء التعریب شكلیا فقط دون التطبیق الفعلي باستحداث الوسائل التي تتیح ذلك. -
 م، وھو ما أبعد العربیة عن الحضن اإلسالمي.1976إلغاء التعلیم األصلي سنة  -
قمع نزعة الثقافة األمازیغیة بدل توجیھھا في إطارھا العربي اإلسالمي مما أذى بھذه الفئة إلى تبني الثقافة  -

 .28الفرنسیةواللغة 
وھذا ما جعل من سیاسة التعریب أمام منافس جدید وھو التیار األمازیغي، وأصبحت الفرنسیة كلغة 
ثالثة تحاول الظھور بمظھر التوفیق بین اللغتین، خاصة بعد أحداث وصدامات ما یعرف بالربیع البربري سنة 

  .29ي دعم ھذه القضیة البربریةم، مع ضرورة اإلشارة إلى الدور المشبوه الذي لعبتھ فرنسا ف1980
لطة القرار، على س أمام ھذا التعثر الكبیر لمشروع التعریب في الجزائر بسبب سیطرة األقلیة المفرنسة

والمؤامرات التي أحاكتھا فرنسا للتشویش على كل ما تقوم بھ الجزائر، وأما الضغوط الفرنسیة على قبل الشاذلي 
م، تعید لفرنسا الكثیر من امتیازاتھا اللغویة والثقافیة في 1986بن جدید بتوقیع اتفاقیة تعاون مع فرنسا سنة 

  و تم تطبیق التعریب بصیغة فعلیة.الجزائر والتي كانت ستؤول للزوال ل
الذي یتضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون 137-87م صدر المرسوم رقم 1987جوان  09فبتاریخ 

التي  5الثقافي والعلمي والتقني بین الحكومتین الجزائریة والفرنسیة ومما ورد في ھذه االتفاقیة نبرز المادة رقم 
  نصت على ما یلي:

في میدان التربیة والتكوین بوضع معلمین تحت تصرف الطرفین وتبادل الخبرات والبحث تتعاون الحكومتان  -
 المشترك في المجال التربوي والتكوین األولي والمستمر للمستخدمین في قطاع التعلیم.

تعمل الحكومتان على تطویر العمل المشترك بین المؤسسات الجامعیة والمھنیة بتبادل المعلمین والتقنیین  -
 والوثائق والمعلومات. لبةوالط

تتخذ الحكومتان اإلجراءات المالئمة لتسھیل استقبال الطلبة المتربصین الجزائریین بالمؤسسات  -
 .30الفرنسیة...
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إن نظرة بسیطة على ھذه المقررات تثبت بوضوح أن فرنسا لم تتخلى عن مكتسباتھا في اتفاقیات 
 لجانب الثقافي واللغوي.إیفیان، فھي تقریبا نفس االتفاقیة فیما یتصل با

خاصة أن حقبة الشاذلي بن جدید قد شھدت تغول التیار الفرونكوفوني في الجزائر وھذا ما تجلى في 
م الذي أسقط فقرة مھمة جدا في كل دساتیر الجزائر المستقلة والتي تنص على: " تعمل الدولة 1989دستور

 .31ة"، وھذا ما اعتبر تراجعا عن سیاسة التعریبعلى تعمیم استعمال اللغة الوطنیة في المجاالت الرسمی
 خاتمة:

إن مشروع التعریب الشامل في الجزائر المعتمد من قبل الدولة الفتیة، قد شكل حلقة صراع خفي تارة، 
ومعلن تارة أخرى بین الجزائر وفرنسا، فرغم الجھود الكبیرة التي بذلت، والھالة اإلعالمیة التي رافقتھ، قد 

ود الجزائریین، ولم یكن نجاحھ إال جزئیا، فإذا تمكنت الدولة الجزائریة من تعریب التعلیم وبعض بقي حلما یرا
الوسائل اإلعالمیة واإلداریة، فإن التعلیم العالي قد ظل واستمر مفرنسا ما عدا كلیات العلوم اإلنسانیة والعلوم 

ى ي مفاصل السلطة بالجزائر من الحفاظ علاالجتماعیة، وبھذا تمكنت اللغة الفرنسیة عبر نخبتھا المتحكمة ف
مصالح فرنسا الثقافیة واللغویة في الجزائر بمقتضى اتفاقیات ایفیان، فظلت اللغة الفرنسیة لغة العلوم واإلدارة 

 والتعامالت في الجزائر المستقلة.
 التعالیق:

ر بھدف الصادرة حول الجزائكان میالد الجزائر الفرنسیة نتیجة للقوانین الفرنسیة : الفرنسة: )01(رقم
اإلدماج وتشجیع االستیطان منذ بدایة االحتالل، فكانت البدایة بمصادرة األوقاف وتغییر أسماء المدن وأبوابھا 

م الذي تضمن تجرید األتراك من ملكیتھم وتحویلھا إلى 1830سبتمبر  8بأخرى تمجد فرنسا، ثم جاء قرار 
 4م صدور المرسوم الملكي القاضي بإلحاق الجزائر بفرنسا، وفي 1834أمالك للدولة الفرنسیة لتشھد سنة 

م أصبحت الجزائر جزءا ال یتجزأ من فرنسا، ثم صدر قانون 1848م وبموجب دستور 1848مارس 
م القاضي بتحدید أراضي القبائل والملكیة الفردیة، أعقبھ 1863) في أفریل Sénatus –Consulteاألرض(

) في حالة Indigèneم الذي قرر إعطاء صفة الفرنسي للجزائریین (1865جویلیة  14قانون الجنسیة في 
 الحفاظ على خصوصیتھم كمسلمین.

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى عملت السلطات على فرنسة الجزائر اعتمادا المدرسة الفرنسیة، حیث 
سا التعلیم الصادر بفرن ، تكثیف المدارس في بالد القبائل عھد جول فیري،  قانون إصالح1884شھدت سنة 

 ، ثم تطبیقھ بالجزائر في السنة الموالیة لتكوین نخبة متمیزة عن األھالي تحمل الثقافة الفرنسیة،1883سنة
وتؤمن بالجزائر الفرنسیة، ویعد الشریف بن حبیلس أحسن تعبیر على ھذا التوجھ، وھذا ما نستشفھ من تعریفھ 

الشبان المتكونین في الجامعات الفرنسیة والذین كانوا قادرین على أن "مجموعة  للنخبة "الشبان الجزائریین":
  یصعدوا فوق الجماھیر، وأن یضعوا أنفسھم في مصاف ناشري الحضارة الحقیقیین". أنظر كال من:

 ،، الجزائر1دار طلیطلة، ط. ،ت�اریخ الحرك�ة الوطنیة من االحتالل إلى االس������تقاللعب�د الوھ�اب بن خلیف:  - 
  .31، ص2009

، ) دراس�ة تاریخیة وس�یاس��یة مقارنة1930-1900حركة الش�بان الجزائریین والتونس�یین (الجمعي خمري:  -
أطروح�ة مق�دم�ة لنی�ل ش������ھ��ادة ال�دكتوراه في الت�اریخ الح�دی��ث والمع�اص������ر، ج�امع�ة منتوري، قس������نطین��ة، 

  .141، 76 ، ص1 ، ج2002/2003
، تر. عبد هللا حمادي، أخرون، بھاء الدین للنشر األھاليالفرنسیة كما یراھا أحد  الجزائرشریف بن حبیلس:  -

  .2009والتوزیع، قسنطینة، 



  )1989-1962مسألة التعریب في العالقات الجزائریة الفرنسیة على ضوء اتفاقیات إیفیان ( 
 

  

  903                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

: ركزت سلطات االحتالل الفرنسي سیاستھا في الجزائر على المدارس بھدف خلق طبقة من )02(رقم
ارس دالجزائریین خریجي المدارس الفرنسیة، تحكم بواسطتھم رقاب الجزائریین، فأقصت التعلیم العربي من الم

الرسمیة، التي تدرس اللغة الفرنسیة والثقافة الغربیة األوروبیة، وللظھور بوجھ حضاري أوجدت نمطا جدیدا 
للتعلیم أطلق علیھ تسمیة التعلیم المختلط أو التعلیم األھلي الذي أدخل تدریس اللغة العربیة كدارجة ال فصحى، 

نطاق الرسمي للمدارس، بل اقتصر على التعلیم في إضافة إلى التعلیم العربي الذي ظل حرا وخارجا عن ال
ن الھدف الحقیقي الذي أرادتھ فرنسا من خالل تعلیم الجزائریین ھو الزوایا والمدارس الدینیة، ھذا ما یبرز أ

 إیجاد تلك النخبة المفرنسة المؤمنة بالقیم والثقافة الفرنسیة، والتي سیطلق علیھا الحقا اسم القوة الثالثة. أنظر: 
، 16، ع. المصادرحمیطوش یوسف: "المدرسة الفرنسیة في الجزائر ودورھا في تكوین النخب"، مجلة  -

  ، ص ص2007المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، السداسي الثاني، الجزائر، 
170-173. 

 :قائمة المصادر والمراجع
  باللغة العربیة -أوال

 م.1976/ 24/11بتاریخ  94الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد  الجمھوریة -1
 م.1971نوفمبر  19، بتاریخ 94الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد.  -2
 م. 1971تمبر سب 24، بتاریخ 78الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد.  -3
 .3/5/1968، بتاریخ، 36الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة عدد.  -4
 .1987جوان  10، بتاریخ 24الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد.  -5
 .2012فم للنشر، الجزائر، زرھوني الطاھر: التعلیم في الجزائر قبل وبعد االستقالل، دار مو -6
لونیسي رابح: رؤساء الجزائر في میزان التاریخ، تقییم أكادیمي لنصف قرن من مسیرة الجزائر المستقلة، دار المعرفة،  -7

 .2009الجزائر، 
 .2014، بیروت، لبنان، 1ط والممارسة،  األیدولوجیالوصیف سفیان: السیاسة الثقافیة في الجزائر،  -8
ترجمة: لحسن زغدار، محل العین جبائلي، دیوان  -اتفاقیات إیفیان -یوسف بن خدة: نھایة حرب التحریر في الجزائر  بن -9

 . 1989المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، المركز الوطني للتوثیق والصحافة واإلعالم، الرغایة، 3الجنیدي، وآخرون...، حوار حول الثورة، الجزء/ خلیفة -10

 .1986الجزائر،
 .1986م، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1982-1962الزبیري محمد العربي: الغزو الثقافي في الجزائر  -11
 .2009ربا، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القبة، الجزائر، عبد هللا الركیبي: الفرانكفونیة مشرقا ومغ -12
 .2000، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1ط بن قینة: المشكلة الثقافیة في الجزائر التفاعالت والنتائج،  عمر -13
 .2009 ، الجزائر،1 ط طلة،دار طلی ،االستقاللإلى  االحتاللعبد الوھاب بن خلیف: تاریخ الحركة الوطنیة من  -14
) دراسة تاریخیة وسیاسیة مقارنة، أطروحة مقدمة 1930-1900الجمعي خمري: حركة الشبان الجزائریین والتونسیین ( -15

 .1، ج.2002/2003لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
ما یراھا أحد األھالي، تر. عبد هللا حمادي، أخرون، بھاء الدین للنشر والتوزیع، الفرنسیة ك شریف بن حبیلس: الجزائر -16

 .2009قسنطینة، 
، المركز الوطني 16، ع. المصادرالمدرسة الفرنسیة في الجزائر ودورھا في تكوین النخب"، مجلة حمیطوش یوسف: " -17

 .2007الجزائر، للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، السداسي الثاني، 
)، تر. حنفي بن عیسى، الشركة الوطنیة 1973-1962أحمد طالب اإلبراھیمي: من تصفیة االستعمار إلى الثورة الثقافیة ( -18

 .للنشر والتوزیع، الجزائر، د.ت
م م، نشر وتوزیع قطاع اإلعال1962-1954حزب جبھة التحریر الوطني: النصوص األساسیة لجبھة التحریر الوطني  -19

  .والثقافة
 :ثانیا. باللغة الفرنسیة

1- Journal Officiel de la RépubliqueFrançaise, N67, 20 Mars 1962. 
2- Journal Officiel de la République Française, 30juillet 1963. 
3- Journal Officiel de la République Algérien, N.64, 10/09/1963 
4- Ageron Charles-Robert :"Les accords d’Evian, 1962", Revue d’histoire, N°35, juillet 1992. 



  عبد الرحمان بوقارة 
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  904

  الھوامش:

  .1 رقم أنظر التعلیق )1(
(2) J.O.R.F, N67, 20 Mars 1962, p. 3028. 
(3) J.O.R.F, 30 juillet 1963, pp. 759,720. 

  .252-250ص  م، ص1986الجنیدي، حوار حول الثورة،  )4(
(5) Ageron, Ch, R, (juillet 1992) Les Accords d’Évian 1992,N. 35,pp. 10-12. 
(6) Ageron, Ch, R, (juillet1992) Les Accords d'Évian 1992, N. 35, p.12. 

  .41 -38بن خدة، ص ص  )7(
  .2أنظر التعلیق رقم  )8(
  أحمد طالب اإلبراھیمي: د.ت. )9(
م، نشر وتوزیع قطاع اإلعالم 1962 -1954حزب جبھة التحریر الوطني: النصوص األساسیة لجبھة التحریر الوطني  )10(

  .6-3 والثقافة، ص
  .50حزب جبھة التحریر الوطني، ص.  )11(

(12) J.O.R.A, N.64, 10/09/1963. 
  م.30/07/1976، بتاریخ 61عدد  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، )13(
  م.1976/ 24/11بتاریخ  ،94الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد  )14(
  .42 ، ص2012زرھوني،  )15(
  .43 -42، ص ص 2012زرھوني،   )16(
  .46، ص 2012زرھوني،  )17(
  .46، ص 2012زرھوني،  )18(
  .73 -72، ص ص 2012زرھوني،   )19(
  .1971نوفمبر  19، بتاریخ 94الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، ع.  )20(
  م.1971سبتمبر  24، بتاریخ 78الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، ع.  )21(
  .3/5/1968بتاریخ،  36الجزائریة ع. الجریدة الرسمیة للجمھوریة  )22(
  216لونیسي، ص. )23(
  .200-198لوصیف، ص ص  )24(
  .153، 152، ص ص 2009ركیبي،  )25(
  .154، ص 2009ركیبي،  )26(
  .155، ص2009ركیبي،  )27(
  .28-25، ص ص 1986الزبیري،  )28(
، ماي 11اإلنسانیة، جامعة بسكرة، ع. ، مجلة العلوم 1988-1962 محمد بوضیاف: الثقافة السیاسیة في الجزائر )29(

  .120، ص 2007
  .1987جوان  10، بتاریخ 24عدد  ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة )30(
  .58، ص 2000بن قینة،  )31(

                                                        



  920 – 905ص:  -، ص 2022، جوان 31، العدد: 22، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 الترقیم الدولي اإللكتروني:   4350-1112الترقیم الدولي: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
905  

 ق م إلى ما قبل اإلسالم 700ھجرة العرب القدامى وآثارھا في نھضة الحبشة من 
The Migration Of Ancient Arabs And Its Effects On The Renaissance 

Of Abyssinia 
 

  البشیرغانیة أ.د/   )1(بن خیرة أحمد د/ 
  يداولاجامعة الشھید حمھ لخضر 

  مخبر التاریخ االقتصادي واالجتماعي
ghania_bachir80@yahoo.fr        benkheiraahmed1@gmail.com 

 

  24/02/2022 :القبول تاریخ  09/01/2021 اإلرسال: تاریخ
  

  :الملخص
وارتسمت  ،اإلسالمظھور  إلىق م 700العرب عالقات قدیمة امتدت جسورھا من سنة وقامت بین الحبشة 

لى تعزیز التجارة بحیث نتج عنھا وجود جالیات عربیة في الساحل تشار اللغات الشرقیة في الحبشة وإمعالمھا بان
حیة نات الیھودیة والمسیالشرقي ومن ناحیة أخرى أثرت الھجرة في الجانب الدیني بظھور وانتشار الدیا اإلفریقي
  في الحبشة. واإلسالم

  .الحجاز ؛الیمن ؛حمیر ؛سبأ ؛العرب ؛الحبشة :ت المفتاحیةالكلما
Abstract:  

There were ancient relations between Abyssinia and the Arabs that spanned from the year 
700 BC to the emergence of Islam, and their features were marked by the spread of eastern 
languages in Abyssinia and to the promotion of trade, which resulted in the presence of Arab 
communities on the eastern African coast, and on the other hand migration affected the religious 
side with the emergence and spread of Jewish religions Christianity and Islam in Abyssinia.. 
Key words: Abyssinia; Arabs; Sheba; Himyar; Yemen; Hijaz. 

  
  : مقّدمة-1

مع  ،ق. م700منذ سنة  (األحمر) السبئیون ھجرتھم إلى شاطئ غرب البحر القلزمو بدأ الحمیریون
وقد استمرت تلك الھجرات مدة زھاء ألف  ،العلم أن أولى طالئع الھجرة قد استھلت مند عھد األوسانیین

مت بل وأسھ ،الكوشیینو وخالل ذلك الزحف اختلطت دماء الوافدین بالعناصر المحلیة من الحامیین ،عام
 ،لتیجرايا إقلیمحضارة یانعة في أكسوم أوال ثم في  وأنتجتمتجمعة في مجال الجبشة وتفاعلت ال العناصر

 ،شة) التي أصبح اسمھا علما على الحبكان باسم قبیلة (حبشت ھذا ویعتقد أن أول دخول  للسامین إلى الحبشة
 كیف، وماھي أطوارھا، والذھن ھو ما أثر الھجرة السامیة على االرتقاء الحضاري إلىادر والسؤال الذي یتب

لھا  وھل الحبشة متواترة؟ إلىكانت الھجرة حدث التالقح الحضاري فیما بین المجموعات الحضریة؟ وھل 
  الحبشة. إلىدرجة رقي الوافدین منیة وتأثیراتھا خاضعة للفترة الز أننفس القدر من التأثیر أم 

  
                                                        

 المرسل المؤلف. 1



  غانیة البشیرأ.د/  – بن خیرة أحمد 
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  :النتائج المترتبة عنھاو تدفق القبائل الیمنیة القدیمة إلى الحبشة -2
  الحبشة: إلىالحمیریة و بواكیر الھجرة المعینیة والسبئیة

لة القضاعیة التي ما یزال بقایا ھذه القبی التي تنسب إلى قبیلة مھرة أو األمحرا انتشرت قبائل األمھرا
في  ، والراجح أنھم وفدوامعروف بسواحل الیمن ، وإقلیم مھرةفي الیمن في بالد الشحر قبالة المحیط الھندي

ي كتابھ ف الیماني بامطرف یقول النسابةو ،وھم یتحدثون بلغة سامیة قدیمة من الیمن ،القدیم إلى الحبشة
 ،علماء اللغات یعزون التشابھ الماثل في اللغة المھریة القضاعیة وبین اللغة األمھریة في أثیوبیا "الجامع" إنّ 

؛ نسبت إلیھم لغة الجعز التي ما األجاعز أنّ و مھریة القضاعیةأصل األخیرة ھي اللغة ال مما یوحي إلى أنّ 
ھ ما زال إلى الیوم ألنّ  ،)1(القضاعیة ھم إال فخذ من مھرة ما واألجاعز ،تزال ساریة في الكنائس األثیوبیة

إلى  وتنسب مھرة ،بلغة خاصة ویحتفظ إقلیم مھرة ،یوجد وادي جزعة تحدیدا إقلیم مھرةو في الیمن
  .)2(ديالسویو والقلقشندي ومنھم ابن حزم ،كما ذكر النّسابة قضاعة  بن  الحافي  بن  روعم  بن  حیدان  بن  مھرة

  :العربیة القدیمة عبر المحور الیمني الھجرة -3
 مجموعة من عرب حضرموت ،الشرقي التي وفدت إلى السودان من قبائل جنوب الجزیرة العربیة

ویعرفون حالیا في شرق  ،السادس المیالدي الشرقي في أواخر القرن إلى السودان جاءوا ،)(الحضارم
: أنھم (Paul)األنسابالمتخصص في دراسة  ویرى بول ،(بالحدارب) تصحیًفا من حضارم السودان 

والكلمة مشتقة  ،)3(بالبلو" أي األجانب یرجعون إلى أصل واحد "المعروفة في شرق السودانوالمجموعة 
لسكان شرق  )، وتعني التحدث بلغة أجنبیة في اللغة التبداویة وھي اللغة المحلیة(Belawietمن بیالویت 

، كما العربیة ھو إقلیم الشحر  أن الموطن األصلي لھؤالء في الجزیرة  (Paul)ویعتقد بول ،)4(السودان
 في الحولیات األثیوبیة كما ذكر كرافورد Balaw وتطلق كلمة بَلَو ،)5(یذھب إلى اعتبارھم فخذ من حمیر

د مما ق ،في الحولیات األثیوبیة بالخیل وقد ارتبطت كلمة بَلَو ،)6( على سكان غرب وشمال غرب الحبشة
یدة بالخیول الج البلو كانوا یمدون الحبشة  أنّ  أوضح الرحالة بول ،یفھم منھا المھاجرین أو األصل العربي

 وربما كانت تستخدم للداللة على قبائل الحدود بین السودان ،في تقویة جیشھا التي اعتمدت علیھا الحبشة
ي شمال ف إحدى سالالت ملوك النوبة بل إنّ  ،واثیوبیا مثل الجنقار المشھورین كمحاربین على ظھور الخیل

  .)7("كما ذكر "المقریزي الحالي  كانت من حمیر السودان
ویكفي للتدلیل  ،قبل اإلسالم وبعده وجود ظاھر في الجزیرة العربیة لسكان شرق إفریقیا وبالمقابل فإنّ         

في كتابة" تنویر الغبش" في الباب الخامس  الجوزي"  بن  ذكره أبو "الفرج على ھذا التفاعل الحضاري ما
  .)8(من أبناء الحبشیات امعتبر اوالعشرین أحصى عدد

ن "كتاب نقال ع أمین توفیق الطیبي""تأكیدا للوجود العربي في الساحل الشرقي اإلفریقي یذكر 
بعة في عھد التبا في سواحل شرق إفریقیا المستوطنین من العرب فقد ذكر: إنّ  الزنوج" لمؤلف "مجھول"

معظم  غیر أنّ  ،)9("ممبساو ، براوه، مقدیشو، المو، سیوى"كلوه انشأوا قبل اإلسالم المدن التي عرفت بـ
 ،المراجع تشیر لمدن الساحل اإلفریقي على أساس أنھا برزت بعد اإلسالم في شكل مدن لھا وظائف متعددة

لزنوج الذین قدموا إلى بالد ا العرب أنّ  ،عربیة الجذور والثقافة" "الحبشة وفي نفس السیاق ذكر مؤلف كتاب
 كان اسمھا ویعزز كالمھ فیقول عن مدینة ممبسا ،وعمروا المدن والقرى وسكنوا فیھا منذ ما قبل اإلسالم

المكرمة أي إبدال الباء میًما مثلما علیھ الحال في  نیة مكةوسموھا بك ،بساسة لكون سكانھا كانوا من الحجاز
بتحریض من  الذي غزا الیمن إثر ھزیمة أبرھة األشرم انتقلوا إلى الحبشة العرب ، وورد أنّ بكة/ مكة

  . )10(الروم
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إلى بالدھم بعد  إذ بعد رجوع  األحباش  ھناك شكل آخر من الھجرة العربیة نحو شرق إفریقیا
 وكانوا ھناك ،مضریة وقیس عیالن حمیر ، لحقھم من العرببعد الھزیمة على ید الفرس خروجھم من الیمن

ولم  ،وبقي المولودون بدار الحبوش فتكلموا بلغة الحبشة ،اآلباء بانقضاء آجالھم ومات العرب ،ثمانین عاًما
  .)11(األحباش وكثرة یتكلموا العربیة لقلة العرب

  الھجرة عبر المحور المصري -4
لفترة (البجاة) ا ھجرة عناصر عربیة من قبیلة بلي إلى أوطان البجة شھد العصر البطلمي في مصر

وبدأت طالئع ھجرة تلك العناصر إلى القرن الثالث قبل  ،الممتدة من القرن الرابع إلى األول قبل المیالد
تساندھم في   )12(ولم تكد تستقر لھم األوضاع في تلك األرجاء حتى دخل البجاة في خدمة البطالمة ،المیالد

تجارة لھا في ال لحاجة البطالمة ،(األحمر) البحر القلزمو تأمین خطوط المواصالت بین النیلو النقل البري
  . )13(لضمان تدفق البضائع من وإلى الحبشة

وفي  ،رغم الخالف الواسع بین الباحثین في أعداد القبائل العربیة التي ھاجرت إلى بالد النوبة
 ةالجماعات العربیة التي ھاجرت إلى بالد النوب ھ یمكن القول بما اتفق علیھ معظم الباحثین  إنّ إال أنّ  ،أنسابھم

یمثل و ،)14(وھما: المجموعة العدنانیة؛ والمجموعة القحطانیة ،قد اشتملت على المجموعتین العربیتین
عة المجمو في حین یمثل القحطانیون ،، وبعض القبائل األخرىوالمجموعة الجعلیة الكواھلة العدنانیون

  . )15(الجھنیة
 جزیرة العرب من ھم قدموا إلى بالد النوبةوأنّ  ،خزیمة  بن  أسد  بن  إلى كاھل نسب الكواھلةذكر 

وینسب إلیھم  ،)16(عیذابو واستقروا في اإلقلیم الساحلي بین سواكن ،(األحمر) مباشرة عبر البحر القلزم
ومن المرجح أن أوالد كاھل قد عاشوا زمنًا في األقالیم الساحلیة  ،)17(واألمرار وبنو عامر كذلك البشاریون

  . )18(ثم انتشروا انتشاًرا تدریجًیا نحو الغرب ،والمناطق التي تلیھا ،الشرقیة
عباس من نسل ال "بجعل"فقد ذكر أنھم ینتسبون إلى إبراھیم الملقب  ،الجعلیةبخصوص المجموعة 

ھ كان یقول للوطنیین وإنّ  ،إبراھیم ھذا كان جواًدا مضیافًا وقیل أن أسباب ھذه التسمیة أنّ  ،عم النبي 
  . )19( ي أصبحتم منا)أ ،إنا جعلناكم منّا : (وغیرھم من العرب

كورة ھنا؛ وبین القبیلة المذ ھ من الصعب القول بإیجاد صلة بین الجعلیین الذین ھاجروا إلى بالد النوبةأنّ      
 ھاجرت على ،بل ھم مجموعة من القبائل ذات نسب متقارب ،الجعلیین لم یكونوا قبیلة واحدة والراجح أنّ 

؛ رة، والجوای، والشایقیة، والمناصیر، والرباطابوأھم ھذه القبائل: المیرفاب ،دفعات وعلى مدى عدة قرون
؛ ومن القبائل العدنانیة )20(، والبطاحینوالغدیان ، والبدیریةوالجوامعة ،، والجمع، والجموعیةوالركابیة

 .)21(، وبنویونس، وبنو سلیموبنو فزارة ،، وربیعة، وبنوحنیفة، وكنانةكذلك: قیس عیالن
ؤرخون وقد ذكر الم ،، وجھینة: فھي قبائل بلىأما أشھر القبائل القحطانیة التي ھاجرت إلى بالد النوبة       

، ونزل منھم أرض الصعید األعلى في ھذه المرحلة خالفة المعتصم سكنتھ جموع ھائلة من عرب سبأ أنّ 
  . )22(وجھینة من جملتھم وكانت بلى ،المعدن خلق كثیر

ھ من إنّ مباشرة ف وھو وإن لم یكن من جھینة ،الصحابي إلى عبد هللا الجھني ینسب النسابة الجھنیون
 ، وقدوالشكریة ،، والعوامرة، واللحویینوتضم قبائلھا: قبائل رفاعة ،)23(التي تنتسب إلیھا جھینة قضاعة

، فانوفي كرد ،والبطانة ، وعلى شاطئ النیل األزرقھؤالء في النصف الشرقي من سودان وادي النیلسكن 
ور وداف وفي غرب كردفان ،، والمعالیا، والشنابلة، والبزعة  ، والزیادیةجرار نو، وبحامد مثل قبائل دار

  . )24(والبقارة ،والمغاربة ،، والماھریة، والمحامید، والكبابیشوالحمر ،، والمسلمیةتشمل قبائل الدویحیة
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بالد و التي انتشرت بین صعید مصر ، وھي بطن من قضاعةمن القبائل القحطانیة قبیلة بھراء
؛ ومـا نستنتجھ من خالل تتبّع ھجرة )25(وكان لھم فضل كبیر في تقویض دعائم المملكة النوبیة ،الحبشة

 ،ھي سرعة اختالطھم بالسكان النوبیین وغیرھم من الوطنیین في فترة وجیزة ،في بالد النوبةالقبائل العربیة 
د أھمیة یؤك؛ مما وبةإال وتجد لھ نظیًرا في بالد النّ  كذلك ال تكاد تجد أسماء من القبائل العربیة في مصر

ات ھذه الھجر إضافة إلى ذلك فإنّ  ،عن طریق النیل في أمر الھجرة وتوسعھا المنفذ الشمالي القادم من مصر
  .)26(یمكن إحصاؤھا وتقدیرھا ،لم تتم في وقت معلوم محدد بفترة زمنیة معینة

تزاوجت مع و القبائل العربیة التي تصاھرت بأنّ "م 957ه / 346المتوفي عام  یشیر المسعودي
الذین  نزار  بن  وغیرھم من مضر ، وجاورھم القحطانیونعدنان  بن  معد  بن  نزار  بن  ھم من ربیعة البجة

  . )27("سكنوا أیضا ھذه الدیار

ھذا من  ،الحبشیة بل عدة قبائل سامیة ساھمت في تأسیس مملكة أكسوم ،قبیلة واحدة لم تكن حبشت
لھذه القبائل نظامھا  كما كان ،وملمح من مالمح التمازج البشري ،الناحیة السیاسیة كأثر مباشر لتلك الھجرة

فقد  ،ھا قد ألفت الحضارة واسترضعت مضامینھاوبما أنّ  ،االجتماعي المتمیز ولغتھا التي طغت على سواھا
  .)28(ساھم ذلك في إدخال المؤثرات السبئیة خاصة في ھذه البالد

  :المؤثرات االقتصادیة للھجرات العربیة قبل اإلسالم -4
  الحبشة:و بین الیمن

و ھ إلى ساحل شرق إفریقیا األفراد من مجتمع الجزیرة العربیةو من دوافع انتقال بعض القبائل
لة إلى الى بالد الزنج لجلب  أنیاب الفی حیث انتقل التجار العرب ،الرغبة في تتبع منابع السلع من مواطنھا

 وقد اشتھرت مدینة بربرة الحبشیة  ،)29(والیمن الكحل واألخشاب إلى مصر ومن الحبشة ،سائر البلدانو عمان
فقد كان میناء  ،)30( والمحیط الھندي حیث نشطت تجارتھا مع بالد العرب ،التي عرفت باسمھا السودان

ومارست مختلف المدن على الساحل اإلفریقي الشرقي النشاط  ،بالیمن یصدر جلود الدباغ إلى عدن بربرة
ومصوع في  وعدن على موانئ زیلع كما اعتمدت الحبشة ،اس نشأتھا ووجودھاالتجاري الذي كان أس

  .)31(تصدیر منتجاتھا
وكانت أشھر مدن الساحل التي لعبت دورا ھاما في ، ھي المنفذ البحري لتجارة ھرر كانت زیلع

منھا تقلع و ،من منطقة شرق إفریقیا والیمن وكانت بمثابة منفذ العبور إلى الحجاز ،عملیة التبادل التجاري
ومن خالل ذلك  ،)32(حاملة معھا مختلف البضائع اإلفریقیة ي وجزیرة العربالسفن متجھة إلى الخلیج العرب

وقد یرجع ذلك النشاط  إلى وقوع بالد الزیالعة على السواحل المطلة  ،یتضح مدى ازدھار التجارة البحریة
وكذلك  ،توفر وسائط النقل البسیطة آنذاكو عن حیویة  التجارة البریةفضال  ،(األحمر) على البحر القلزم

  .)33(الجنوبیة وقد توزعت تلك  التجارة على معظم مناطق إفریقیا ،ازدھار التبادل التجاري عندھم
دم منذ أق فقد كانت الحبشة ،العربو بین األحباشذلك ما ساعد على إقامة عالقات تجاریة بین الجان      

وكانت مورًدا ال ینضب لتجارة الرقیق الذي كان مطلبًا من أھم مطالب الدول  ،األزمنة سوقًا تجاریة مھمة
بخاصة و ؛وقد قام التجار العرب ،كما كانت غنیة باألخشاب والتوابل وسن الفیل والجلود ،القویة القدیمة

عملوا على  كما ،الشرقي موطًنا لھم واتخذوا من ساحل إفریقیا  بدور كبیر في تصریف ھذه التجارة ،الیمنیین
 روحض ، وإلى الدولة الفارسیة عبر الیمنویثرب دولة الرومانیة الشرقیة عبر مكةنقل ھذه المواد إلى ال

  .)34(موت
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  الحبشة:و بین الحجاز
 ،ما حولھاو وإنما امتدت إلى قریش ،الجنوبیین فقط التجاریة لم تقتصر على العربإن ھذه العالقات 

القول تلك األحالف الذي ومما یؤكد ھذا  ،سابقة لإلسالم الحبشةو وكانت العالقات التجاریة بین الحجاز
األربعة فقد ذھب كل واحد منھم إلى طرف من أطراف العالم  خصوصا أوالد عبد مناف أوجدتھا قریش

 مسومما ثبت أن عبد ش ،لقریشیینخصوصا او الحمایة لتجارة الحجازو آنذاك لیحصل على ملك تلك البالد
فعال نجح في مھمتھ حتى صار و مانلیحصل على ذلك األ كان ھو الذي ذھب إلى ملك الحبشة ابن عبد مناف

من المؤشرات و ،)35(وبالد الحبشة سلعھم ما بین أرض الحجازو یبتاعون بتجارتھمو یبیعون تجار قریش
 ،انصرف ثم فباعھا معھا بتجارة مكةإلى  أقبل الحبشة عظماء من رجالً  عالقات اقتصادیة أنّ  األخرى  لوجود

 ،األدم مكة من كانت  تستورد الحبشة نّ ھو أ الحجازو الحبشة ومما یكشف عن نشاط الحركة التجاریة بین 
  . )36(المدبوغة الجلود

 ومن قریش على ،من  الروایات التاریخیة التي تقدم إشارات واضحة إلثبات وصول تجارة العرب
ما رواه و ،)37("لقریش ملجأ ووجھاوكانت " ما ذكره ابن إسحاق ،إلى أرض الحبشة ،وجھ التحدید
یجدون فیھا رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرا  ،متجرا لقریش یتجرون فیھا وكانت أرض الحبشة""الطبري": 

  وتواترت األخبار أن رسول هللا "في المستدرك"  بقولھ:  ما ذكره كذلك "أبو عبد هللا الحاكم" ،)38("حسنا 
حین ابتلوا  فقال لھم النبي  ،لقي ھو والمسلمون أذى من المشركین بعد موتھ لما مات عمھ أبو طالب
رحلة  وكانت أرضا فیھ ترحل إلیھا قریش ،تفرقوا وأشار قبل أرض الحبشة"وشطت بھم عشائرھم: 

ي قال:  اإلیالف ھو العصم الت ،كما ذكر البالذري في أنساب األشراف في تفسیر معنى اإلیالف ،)39("الشتاء
 والعراق والیمن والحبشة والمطلب ونوفل من ملوك الشام إخوتھ عبد شمسو عبد مناف  بن  أخذھا ھاشم

بقولھ: "وكان سكنة ھذه األقطار والبالد  وقد أشار السید "محمود شكري األلوسي" ،)40(لتألیف الرحلتین
  .)41(والروم وغیرھم" ولھم متاجر في الھند والحبشة ،كلھم من العرب

عموما؛ وقریش على وجھ الخصوص؛ بالحبشة حیث  عالقة العرب ھذه اإلشارات وغیرھا تؤكد أنّ       
لجنوبیین ا مستغلین في ذلك معرفة العرب (األحمر) تمیزت بتسییر رحالت تجاریة منتظمة عبر البحر القلزم

  بالمالحة.
  األثر الثقافي للعرب القدامى على الحبشة:

روابط تجاریة  الحبشة على وجھ الخصوصو إلى شرق إفریقیا عامةو أفرزت الھجرة العربیة من
ثرت في أ فالقبائل العربیة المھاجرة إلى الحبشة ،وسیاسیة وثقافیة؛ مما أحدث نوًعا من التأثیر والتأثر

  لبا وقالبا.فأثّروا فیھم ق ،المھاجرین أكثر تقدًما من أھل البالد األصلیین العناصر المحلیة أیّما تأثیر؛ بحكم أنّ 
شبھ  من جنوب (األحمر) اللغات السامیة عبر البحر القلزم خالل األلف األخیر تدفق قد شھدت الحبشة       

 ،كما وجدت كتابات باللغة الحمیریة ،وحصیلة ذلك تحدث سكان المنطقة بلغات كوشیة ،الجزیرة العربیة
نسبة إلى  وعرفت باسم جعیز وھي في نفس الوقت لغة سبأ ،)43(اللغة العامة في أكسوم )42(الجیعوزوكانت 

باعتبارھا أقدم اللغات السامیة التي أقامت في ھضبة اریتریا وكذلك برزت  " ھي إحدى قبائل سبأ"األجاعز
التي أصبحت لغة الشعب الھجین الجدید الذي اختلط بالوسط الحامي والكوشي واستمرت لغتھ  ،لغة التیجراي

في القرن السابع المیالدي وھذا الصدد یقول عمر فروخ في مقال  بأفول مملكة أكسوم إلى حین اضمحاللھا
 بارًزا والھنود عرب الجنوب كان اختالطھم باإلفریقیین خاصة والفرس لھ بمجلة المؤرخ العربي "إنّ 

  .)44("جًدا
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 ،وھي لغة التخاطب في شرق إفریقیا ،أما التجراویة  فقد عرفت في كسال بالسودان باسم الخاصیة
األمحریة نسبة إلى واللغة  ،)45(وھي غیر مكتوبة ،وكذلك لغة بني عامر ،الغربیةو وفي سھولھا الشمالیة

ة واشتملت ھذه اللغ ،وقد عرفت منذ زمن بعید بلسان النجاشي ،وھي لغة سكان الھضبة الوسطى ،)46(أمحرا
د وق ،واستمدت الحروف الحبشیة من الحروف الموجودة بجنوب الجزیرة العربیة ،على مفردات كوشیة

ولغة الجعز أو  ،)47(اللغات السابقة عرفت باسم حضري وھي تكتب بالعربیةعرفت لغات أخرى بجانب 
 أخرى لعل أھمھا لغة التیجراي ثم أصبحت أصالً للغات ،) انتھت إلیھا الھیمنة على بالد الحبشة(األجاعز

  . )48(الحدیثة
 لعربیةفالجوار الجغرافي بین شبھ الجزیرة ا ،منذ فترة بعیدة ھكذا عرفت اللغة العربیة طریقھا إلى الحبشة    

 وقد ساعد على ذلك أن الفاصل بینھما ھو البحر القلزم ،أدى إلى قیام عالقات متعددة بین الجانبین والحبشة
 ،)49(وتكاد یالمس بعضھا بعًضا عند مضیق باب المندب ،والذي تضیق شواطئھ وتتقارب ،الھادئ (األحمر)

ة في نطاق المعامالت التجاری الّ إ ویالحظ أن اللغة العربیة خالل العھد األول لم یتعد استخدامھا في الحبشة
ولذا یمكننا أن نعتبر ھذه المرحلة التي سبقت ظھور اإلسالم  ،ولم تتجاوز الساحل الشرقي للحبشة ،مع العرب

  .)50(وانتشارھا بواكیر وإرھاصات لدخول اللغة العربیة إلى الحبشة
  المؤثرات الدینیة للھجرة السامیة القدیمة: -5

  سرة السلیمانیة األولى:ظھور األو تسرب الدیانة الیھودیة
خر أوا فمنھم من  یرجعھا إلى تفرق الیھود ،تعددت الروایات بخصوص دخول الیھودیة إلى الحبشة

قروا بھا شتت بني إسرائیل حیث استو القرن السادس قبل المیالد حین ضرب بختنصر البابلي بیت المقدس
 ،بعض الروایات تربطھم  بفلسطین مباشرةو ،بعد وصولھم بصحبة بعض التجار الذین وفدوا إلى الحبشة

 ،وھناك من اعتبرھم من بعض من جاءوا من مصر ،ھناك رأي آخر یجعلھم من مھاجري جزیرة العرب
في  ومن یعرف الیھود ،)51(تكتلوا في جماعات وتكونت منھم الجالیة الیھودیة وعندما استقروا في الحبشة

عظماؤھم  )(Agae إثر اعتناق قبائل األجاو لكن الرأي الشائع ھو تھود األحباش ،)52()باسم  (الفالشا الحبشة
ارت مراكز لبث الدعایة مستعمرات تجاریة بالحبشة ص ولقد كون الیھود ،)53(حتى أحتلوا عرش الحبشة

 ومأحد ملوك أكس "عیزانا"ولقد وجد في بعض نقوش  ،لدیانتھم فضال عن النشاط التجاري بین األحباش
انت حركة تبشیر ك فاستنتج البعض من ذلك أنّ  ،"ملك صھیون" والذي اعتنق المسیحیة فیما بعد عبارة

التي اقتنعت الیھودیة لم تلبث علیھا فقد تحولت إلى  قبائل األجاو نّ جادة بالیھودیة كانت آنذاك كما أ ( ،آنذاك
  . )54(المسیحیة المینوفیزیتیة

یحیة بعد أن تحولت إلى المس قبائل الجاال دینیًا أنّ  التأثیرات البارزة للیھودیة في مملكة األحباشمن 
میث ذي یسمونھ (سوال ،وھو تشخیص لیوم السبت الذي یعظمھ الیھود ،یعبدون آلھة یسمونھا (سمیث)كانوا 

  .)55(أو سنبث) ھذا من جانب التأثیر الدیني
 التي ورد ذكر زیارتھا لسلیمان علیھ السالم في " ملكة سبأ" أو "ماكیدایعود الفالشا إلى نسل "بلقیس

ومصدر ھذا الرأي كتاب "كبرانجشت" أو "سجل الملوك" أو "عظمة الملوك" وھو كتاب  ،القرآن الكریم
علیھ السالم  مع سلیمان یضخم الكتاب قصة ملكة سبأ ،)56(ویقدسھ األحباش حبشي یؤرخ لملوك الحبشة

شة ولدا اسمھ "منلیك" وعادت بھ إلى الحب فیجعلھا قد ولدت من سلیمان ،ویغلفھا بكثیر من الخیال واألسطورة
ھا أرسلت ابنھا لما كبر لزیارة أبیھ الذي واله لیرتبوا لھا دولتھا ویذكر أنّ  أرسلھم سلیمان مع عدد من الیھود
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وعاد بھ إلى أمھ التي بنت لھ معبدا خاصا وعملت على  ،بالعودة سرق الھیكل ن االبن لما ھمّ إو ،ملك الحبشة
  .)57(نشر الیھودیة في كل البالد لتصبح الدیانة الرسمیة للمملكة

ال یمنع  ھإال أنّ  وملكة سبأ على الرغم من الخیال األسطوري الواضح في تفاصیل العالقة بین سلیمان
لیعلموھا وقومھا الدین  عندما آزرتھ في القدس مع ملكة سبأ قد أرسل بعض الیھود من أن یكون سلیمان

 قد خضعت أكثر من مرة لحكم ملوك الیمن الحبشة ومن المعروف تاریخیا أنّ  ،الیھودي الذي آمنت بھ
األمر الذي یجعل ھذا الرأي منطقیا  ،فكانت جزءا من المناطق التي انتشر  فیھا الدین الیھودي ،)58()(سبأ

 لیمان، إلى سلكا على الحبشةالذي أصبح م نسبة منلیك؛ وعلى الرغم من أنّ  ،في التأصیل لیھود الحبشة
ھ أمر نّ إال أ ،أمر عار عن الصحة تماما، وال یعدو كونھ من بنات أفكار مؤلف "كبرانجست" الشاردة وبلقیس

حق الحكم اإلمبراطوري  فالدستور الحبشي المعاصر ینص على: "إنّ  ،إلى یومنا ھذا مقدس لدى األحباش
الذي ینحدر نسبھ دون انقطاع من  األول ابن الملك سیالسالسي محصور بأسرة اإلمبراطور ھیالسالسى

  .)59(المعروفة باسم" ملكة سبأ وملكة أثیوبیا ملك بیت المقدس منلیك األول ابن سلیمان
  أثارھا:و دخول النصرانیة إلى الحبشة -6

اھا من وعلى دین الصابئة تحدیدا أت ،على الوثنیة وبقیت كذلك إلى القرن الرابع المیالدي أكسومكانت 
ھو إلھ "محرم" إلھ الحرب الذي و ،األرضآلھة  "مدر"و ، وكانت معظم آلھتھا "عثتر" آلھة السماءالیمن

ا كم ،ھو محرم اإللھيأباه  األكسومي أنّ  ھ جاء ذكره في سجالت الملك عیزاناودلیل ذلك أنّ  ،األسرة الحاكمة
  .)60(كان معظم األكسومیین على الوثنیة

ذلك و ،ویدعى فرومنتوس ،على ید أحد رجال الدین اإلسكندریین دخلت المسیحیة في بالد الحبشةقد 
 ،فھو أول ملك حبشي اعتنقھا على الراجح ،المسیحیة على یدیھ  وقد اعتنق الملك عیزانا ،خالل حكم عیزانا

یھًا تشب الحبشة قسطنطین یسمي بعض الباحثین عیزاناو ،)61(اإلمبراطورطنطین األكبر وكان معاصًرا لقس
ومنذ أن  ،ھ جعل المسیحیة دینا رسمیًا في الحبشةإذ أنّ  ،لھ باألول وبدوره في تثبیت المسیحیة في أكسوم

حتى نھایة القرن الخامس المیالدي حیث وجد الملك  لم یسمع عن ملوك أكسوم دخلت المسیحیة في الحبشة
 ،یدةھ وثني العقویتمثل  في بعض نقوشھ على أنّ  ،وھو غیر آل عمیدا والد عیزانا ،؛ ویسمى عمیداتازانیا

  .)62(وفي بعضھا مسیحیًا
كان و ،ھ وفد تسعة رھبان سریان من أصحاب مذھب الطبیعة الواحدةبالنسبة لفترة دخول المسیحیة أنّ 

ضوا لھجوم ھم تعرغیر أنّ  ،ضمن ھذه البعثة للتبشیر بالمسیحیة في البالد أیدسیوسو فرومنتیوساإلخوان 
ینج منھم إال لم و ،لعدم استساغھم لنشاط ھؤالء الرھبان فقتلوھم األھالي عند نزولھم على ساحل أكسوم

وفي البالط األكسومي اشتغال لخدمة الملك أوال ثم  ،بیعا إلى الملك في أكسومو األخوین اللذین أخذا كرقیق
التجار  إقناعمن خالل نشاطھ الدیني في  برز اسم فرومنتیوسو ،عندما تولى العرش األكسومي ابنھ عیزانا

 اإلخوانادر بعد ذلك غو ،لبناء الكنائس وتوج ذلك النشاط في تشیید العدید منھا المقیمین في أكسوم الیونان
  .)63(وضع األسس األولى للمسیحیة في المنطقة أنبعد  أكسوم

المسیحیة لم تنتشر وتتأكد دعائمھا إال بمجيء الرھبان ألكسوم الذین وضعوا الدعائم األولى  الظاھر أنّ 
بیًرا في ًحا كھ لم یصادف نجاوإن كان قد ترك آثاًرا إال أنّ  وأن تبشیر فرومنیتوس ،للدیانة المسیحیة أسسھا

الذین تولوا من  ،)64(وربما كان ھذا راجًعا إلى ضعف المطارنة ،وفي البالط األكسومي خاصة ،البالد عامة
عدم قدرتھم في مواجھة أصحاب المذاھب األخرى في وجھ انتشار و ،بعده مھمة النشاط التبشیري في الحبشة

  .)65(االرثوذكسیة في الحبشة
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 شةمجددا حامال مھام األسقفیة في الحب أمام حالة الركود التي انتابت انتشار المسیحیة عاد فرومنتیوس
قام في ھذه المرة بمھمتھ خیر مقام  و ،م) بتكلیف من البطریق االسكندري أثناسیوس342-م 341بین عامي (

دین جعلھا الو المسیحیة اعتنق الملك عیزانا خالل إقامة فرومنتیوسو ،رئاسة المسیحیین ھناكو لرعایة
 ،ةالمسیحی ھ منذ اعتناق األحباشالمالحظ أنّ و ،وعلى إثر ذلك زاد عدد المسیحیین ،م350الرسمي للدولة عام 

  . )66(وتدینھم بھا بقوا محافظین على مذھبھم القبطي
 ومن ،العراق عن طریق القوافل التجاریةو من الشام العرببدخول النصرانیة إلى جنوب جزیرة 

 وازدھار المنطقة العربیة بفعل تحولھا إلى ملتقى للقوافل التجاریة ،)67(في ظل المنصرین والتجار الحبشة
ساھم كل ذلك  في بلورة عالقات   ،یتحكم في واحدة من أقصر طرق التجار مع الھندمركزا اقتصادیا مھما و

لدیانة من أجل نشر ا فاستغلت وساطة األحباش ،للتأثیر فیھا وتجلت بتحرك بیزنطة ،جدیدة في المنطقة
باألھداف الحقیقیة التي كانت وراء  "ولفنسون"ح المستشرق الیھودي قد صرو ،)68(المسیحیة لترسیخ نفوذھا

ة في بالد في نشر المسیحی وقد اجتھد الروم"إلى تشجیع الوجود النصراني في المنطقة بقولھ:  سعي بیزنطة
، على  منفي الی فوفق إلى تعمیر ثالث كنائس لتجار الروم ھدایا إلى ملوك حمیر فأرسل قسطنطین ،حمیر

  .)69("كان ترسیخ قدم االستعمار الرومي في تلك البالدأن الغرض الحقیقي من ھذه الكنائس 
ذریعة  تحت بغزو الیمن ،؛ بإیعاز من ملك الرومحیث قام األحباش ،ستتأكد تلك األھداف عند أول مناسبة     

 "أمردوس ذي ثعلبان" في ،ھذه الواقعة في بدایة سیرتھ ، وقد ذكر ابن إسحاقحمایة نصارى نجران
ولكني سأكتب لك إلى ملك  ،بعدت بالدك منا"فأجابھ بقولھ:  ،دودبعد واقعة األخ واستنجاده بملك الروم

لینتھي ھذا  ،"وكتب إلیھ یأمره بنصره والطلب بثأره ،وھو أقرب إلى بالدك ،فإنھ على ھذا الدین الحبشة
 في التحكم في المنفذ الجنوبي للبحر القلزم ، ونجاح بیزنطةالغزو بفرض سیطرة حبشیة على الیمن

  .)70((األحمر)
ھ ال یخفى ما نتج عن الوجود الحبشي في إال أنّ  ،الدوافع الدینیة لھذا الغزو كانت مجرد ذریعة رغم أنّ       

م  ولعل أشھرھا على اإلطالق ھو تشیید الكنیسة التي عرفت باس ،یید الكنائس في المنطقةنشر النصرانیة وتش
لى جل الھیمنة عءھا الرغبة العسكریة لألحباش من أتلك  الدوافع كانت تخفي ورا وواقع الحال أنّ  ،"القلیس"

د من حتى یحت ،التي كانت مجاال للصراع العسكري الذي ال یكاد یتوقف منطقة جنوب الجزیرة العربیة
لخدمة أھداف ومصالح دولتین عظمیین في تلك الفترة وھما  ،ھذا الصراع كان مسخرا؛ في جانب منھ ،جدید

    :قال عنھ المؤرخ عبد العزیز الدوري ،كان ھذا الصراع مغلفا بغالف دیني واضح ، وإنوفارس بیزنطة
إذ بدت  ،وكانتا متصـلتــیـن  بالصراع السیاسي حاولت المسیحیة والیھودیة أن تتغلغال في الجزیرة العربیة"

  .)71("نھما حلیفة إلحدى الدولتین الطامعتینكل م
ن وتساند امتداد نفوذھا ونفوذ المسیحیی تعزز تحالفھا مع األحباش خالل الفترة الذي كانت بیزنطة

 ،)72(والمذاھب المسیحیة المناھضة للروم مثل النسطوریة یفضلون التعامل مع الیھود ، كان الفرسفي الیمن
ة وقص ھو التدخل العسكري لألحباش في جنوب جزیرة العرب ،والذي یعنینا من ھذا الصراع الثنائي

، وفرار دوس ذي ثعلبان واستنجاده بقیصر وجنوده في نصارى نجران ما فعلھ ذو نواسو ،أصحاب األخدود
فكان  ،)73(یأمره بنصره والطلب بثأره ،كان على دین النصارى ؛ الذيالذي كتب إلى ملك الحبشة ،الروم

  .)74(للیمن خالل الربع األول من القرن السادس المیالدي ھذا الحادث سببا في غزو األحباش
عامال الستعماره من قبل نجاشي  في أرض الیمن وھذا الغزو سبب توطید حكم أبرھة األشرم

ھ لم یخف األطماع ھذا الوجود كان في ظاھره محكوما بأھداف وغایات دینیة إال أنّ  ورغم أنّ  ،الحبشة
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من خالل كسر وساطة  جاه كل من: الشاماالقتصادیة المتمثلة في السیطرة على الخطوط التجاریة في ات
  .)75(من خالل كسر وساطة فارس والھند ،قریش

ة قد بدأ بالتراجع مباشرة بعد واقع الوجود العسكري الحبشي في جزیرة العرب بقي أن نشیر إلى أنّ 
 یزن بمساندة فارسیة ذي  بن  لیزول بالمرة بعد خروج سیف ،المشرفة ومحاولة أبرھة ھدم الكعبة ،الفیل

  .)76(من الیمن أقصت حكم األحباش
  خاتمة: -7

فقد  ،فریقي مجھولة لدى سكان الجزیرة العربیة منذ أقدم العصورلم تكن سواحل الساحل الشرقي اإل
شعوب العالم و مستمرة بین ھذه السواحلو األثریة عن وجود صالت قدیمةو كشفت البحوث التاریخیة

  الخارجي. 
تبرز قوة العالقات والصالت بین إقلیم القرن اإلفریقي والجزیرة العربیة، بعامل الھجرات المتبادلة 

  الحبشة. و بین المجالین التي كانت وسیلة الحتكاك بین إنسان جزیرة العرب
میر حو سبأو وذلك منذ زمن دول معین ،عوب التي اتصلت بالحبشة منذ القدمكان العرب من أھم الش

ى البریة إذ تمكنت من السیطرة علو في الیمن بل كان لھذه الدول نشاط كبیر في الحركة التجاریة البحریة
 يكما كان لعرب الحجاز دور كبیر ف ،فریقیاسواحل شرق إو ناصیة تجارة العالم القدیم في المحیط الھندي

ھذا المضمار عقب تدھور دول الجنوب منذ القرن السادس المیالدي، كما كان للھجرة العربیة عبر المحور 
  .المصري تأثیر آخر على الحبشة

 ،ة الحبشیةالھضبو باتوا یتحكمون في طرق القوافل داخل بالد الزیلعو استقر العرب في بالد الزیلع
 بحكم معرفتھم بالتجارة تحكمواو ا مراكز استقرار بالتدرجأسسوو كذلك اخترق عدد منھم الحدود الحبشیة

مر الى اإلشراف ) مما أدى في نھایة األAdulisھمھا میناء عدولیس (ثغور الحبشة المھمة التي كان من أفي  
 وھي المملكة التي كانت لھا ،نتیجة لذلك انكمشت  مملكة أكسوم الحبشیةو ،على تجارة الحبشة الخارجیة

امل كانوا عو كما كان للعرب تأثیر دیني كبیر ،السیطرة على ذلك الجزء ردحا طویال قبل ظھور اإلسالم
  االسالم .و المسیحیةو انتشار الیھودیة 

نسبة إلى قبیلة  (Geez) الحبشة والعرب إلى نتائج بعیدة في اللغة فلغة الجعیز أدى االختالط بین
بالد األحباش واستقرت في الجانب  (األجعزیان) وھي إحدى القبائل العربیة التي ھاجرت إلىاألجاعز 

 الشمالي الشرقي من الحبشة كانت لغة الجعیز ھي لغة الحدیث والكتابة في الحبشة حتى القرن الثالث عشر
 ،یةالحین وتعتبر األمھرالمیالدي، حیث غلبت علیھا اللغة األمھریة لغة الدولة األمھریة التي حكمت منذ ذلك 

  ومن اللغات التي یتكلمھا كثیر من األحباش لغة التجري ولغة التجریني التي اشتقت من لغة الجعیز.
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  قائمة المصادر والمراجع:
  المصادر

تحقیق لجنة من العلماء القاھرة، دار  جمھرة أنساب العرب،)، ھـ)456(ت  ابن حزم (محمد علي بن أحمد بن سعید -
  .1403/1983، 1بیروت، ط العلمیة،الكتب 

، دار 2، كتاب صورة األرض، ط))ـھ367أبو القاسم محمد بن حوقل النصیبي البغدادي الموصلي (ت بعد (ابن حوقل  -
م، جعفر أحمد صدیق، انتشار اإلسالم في القرون الثالثة األولى من الھجـرة، قسم  1938صادر، أفست لیدن، بیروت، 

  مكة المكرمة. ھـ،1408ضاریة، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى الدراسات العلیا الح
م)، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم 1405ھـ/808ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت  -

  .م1992دار الكتب العلمیة، بیروت، ، 2ج والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان األكبر،
تح خورشید أحمد  المنمق في أخبار قریش، ھـ)،245أبو جعفر البغدادي (محمد بن حبیب بن أمیة بن عمرو) (ت  -

  م. 1985 -ھـ  1405لم الكتب، بیروت، عا، 1ط فاروق،
لمعروف اأبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري  -

 ،1ط ، دار الكتب العلمیة،3مج  ھـ)، المستدرك على الصحیحین، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا،405بابن البیع (ت 
 .1990بیروت، 

 تحقیق محمد بھجة األثري دار الكتاب المصري، ،3بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج األلوسي محمود شكري، -
  .ط ت ،2ط

تحقیق سھیل زكار وریاض الزركلي،  ه)، جمل من أنساب األشراف،279حیى بن جابر بن داود (ت البََالُذري أحمد بن ی -
  1996ھـ /  1417بیروت،  ،1، دار الفكر، ط1ج

دار الشریف  براھیم،إتنویر الغبش في فضل االسودان والحبش، تح مرزوق علي ه)، 597بو الفرج بن الجوزي (ت  -
  .1419/1998 الریاض، ،1ط للنشر والتوزیع،

  .1958الحیمي حسن بن أحمد، سیرة الحبشة، تح مراد كامل، الھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة، القاھرة،  -
اء، دط، دار احی في معرفة قبائل العرب،سبائك الذھب  السویدي (أبو الفوز محمد أمین البغدادي الشھیر بالسویدي)، -

  دت. بیروت،
، دار التراث، 3مج ھـ)، تاریخ االمم والملوك،310یزید بن كثیر بن غالب اآلملي (ت الطبري محمد بن جریر بن  -

  .م1967ه/1387 بیروت،
  .36، ص 1949 عبد المجید عابدین، بین الحبشة والعرب، دار الفكر العربي، القاھرة، -
الكتب المصریة، القاھرة، ، دار 5صبح األعشى وصناعة اإلنشاء، ج ھـ)،821ت لقشندي أبو العباس أحمد بن على (لق -

  ه.1922
ھـ)، سیرة ابن إسحاق (كتاب السیر والمغازي)، تح سھیل 151محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي بالوالء، المدني (ت  -

  .م1978ھـ /1398، 1الفكر، بیروت، طزكار، دار 
، 1ط ھر، تح أسعد داغر،ھـ)، مروج الذھب ومعادن الجو346المسعـودي أبو الحسن على بن الحسین بن على (ت:  -

  م.1988ھـ /1409 ،2ج دار الھجرة، الخبر السعودیة،
  م.1853ه/1270، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ج المقریزي، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واألثار، -
البیان  م)،1441ھـ/845(تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني العبیدي) (ت  المقریزي، -

  .م 1847دط،  واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب، تح فردناد واسطون فیلد، جوتنجن، ألمانیا،
ھـ)، التاریخ، تحقیق عبد األمیر مھنا، شركة 292الیعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وھب بن واضح (ت بعد  -

  . 2010بیروت،  ،1ط ،3األعلمي للمطبوعات ج
 
 



  قبل اإلسالمق م إلى ما 700ھجرة العرب القدامى وآثارھا في نھضة الحبشة من  
 

  

  915                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

  :جعاالمر
  .2001، 1ط حضر موت، أحمد، المختصر في تاریخ حضرموت العام، حضر موت للدراسات والنشر؛بامطرف  -
بلقاسم رحماني، حرفوش مدني، الدور المصري في جنوب شبھ الجزیرة العربیة والشرق االفریقي، مكتبة زھراء  -

  .1997 الشرق، القاھرة،
  م،2004ه/ 1422بیروت،  ،4ط ، دار الساقي،3ج )، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم،1408جواد علي (ت -
  .2007 بیروت، ،1ط مقدمة في التاریخ االقتصادي العربي، مركز الدراسات الوحدة العربیة، الدوري عبد العزیز، -
ھرة، دار ارجب محمد عبد الحلیم، العالقات السیاسیة بین مسلمي الزیلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى، الق -

  .م1985لعربیة، النھضة ا
  .1965ه/1384 دط، القاھرة، الدار القومیة للطباعة والنشر، زاھر ریاض، استعمار افریقیا، -
  .1992 بیروت، ،1ط كمبیو نشر والمركز الثقافي العربي، سحاب فكتور، إیالف قریش، -
  .2002 ،1ط دار اسامة للنشر والتوزیع، شاكر محمود، موسوعة تاریخ الیھود، -
  .1993لس، طراب دط، أمین توفیق، الحبشة عربیة األصول والثقافة، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة،طیبي  -
  .، القاھرة، د ت1ط اإلسالم والحبشة عبر التاریخ"، مكتبة النھضة المصریة، فتحي غیث، -
اد الجھني، الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب واألحزاب المع -  ،5دار الندوة العالمیة، ط  ،2ج اصرة،مانع بن حمَّ

  1988الریاض، 
  م.1951محمد عوض محمد، السودان الشمالي، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة،   -
  دت.  دم، المسیري عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، -
  .1929ه/ 1348 مصر، ،1ولفنسون إسرائیل، تاریخ اللغات السامیة، مطبعة االعتماد، ط -
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السودان وأثرھا في تكوین المجتمعات ونشر الثقافة العربیة واإلسالمیة،  إلىحسن أحمد الشیخ الفادني، الھجرات العربیة  -
الخرطوم، رمضان  العالمیة، إفریقیا، جامعة اإلفریقیةمجلة دراسات افریقیة، مركز البحوث والدراسات 

  .1999/ینایر1419
، مجلة قراءات، 2ربیع محمد الحاج، الھجرات العربیة إلى بالد النوبة والسودان الشرقي وآثارھا الثقافیة والحضاریة، ع -

  .2005لندن، سبتمبر 
  م.1967شقیر نعوم، جغرافیة وتاریخ السودان، دار الثقافة، بیروت، -
ع جنوب الصحراء اإلفریقیة قبل ظھور اإلسالم، علي كسار غدیر سلطان الغزالي، الصالت االجتماعیة واالقتصادیة م -

  .2007، العراق كربالء، مارس 1، ع5مجلة جامعة كربالء، مج
سالم، قبل ظھور اإل اإلفریقیةكسار غدیر سلطان الغزالي، الصالت االجتماعیة واالقتصادیة مع جنوب الصحراء  يعل -

  .2007، مارس 1، ع5مجلة جامعة كربالء، مج
جامعة  ،14، یھود الحبشة (الفالشاه) دراسة تاریخیة، مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة، المج السابع، ععمر سلھم صدیق -

  .1434/2013 الموصل العراق،
  .1981بغداد،  ،16مجلة المؤرخ العربي، ع ،اإلنسانیةفي الحضارة  اإلسالمیةعمر فروخ، أثر الرسالة  -
  م.1951التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، محمد عوض محمد، السودان الشمالي، لجنة   -
  .م1959 ، القاھرة،5مصطفى مسعد، امتداد اإلسالم والعروبة إلى وادي النیل األوسط، المجلة التاریخیة المصریة، ع -
  

 الھوامش:

، 2001، حضر موت، 1للدراسات والنشر؛ ط العام، حضر موت محمد، المختصر في تاریخ حضرموت بامطرف )1(
  . 118ص

(أبو الفوز محمد أمین البغدادي الشھیر بالسویدي)،  ؛السویدي119، صجمھرة أنساب العرب األندلسي ابن حزم )2(
؛  100، البیان واألعراب، ص؛ المقریزي58دط، بیروت، دت، ص، إحیاء، دار سبائك الذھب  في معرفة قبائل العرب

والعجم واألفارقة التاریخیة"،  القدامى وأثرھا الحضاري  صالت العرب الحارث إدریس الحارث، "ھجرات العرب
 .21،  ص2000، لندن، 13487جریدة الحیاة، ع

(3) Andrew Paul, A History of the Beja Tribes of the Sudan, University Press, 1954, P75. 
منطقة أعالي نھر عطبرة ووادي  ) بین البلو سكان109، المرجع السابق ص یربط بعض المؤرخین (انطر كرافورد )4(

القاش وبین اسم بلھو أو بلھاو الذي ورد في الكتابات المصریة القدیمة، كما ربطوا بین ذلك وبین اسم البلیمیین، وأقدم 
إلى ھذه القبیلة جاءت في القرن الخامس المیالدي أي قبل نحو ألف سنة من اشتھار اسمھا في  -عثرت علیھا  -إشارة 

ورد أن الملك كالب قاد في القرن السادس  Caleb ءت تلك االشارة في آثار الملك األكسومي كالب،المنطقة، جا
و، كان لھم جنودھم ونظمھم، ولم  Amba Matara الذین كانوا یعیشون حول Belew Kelew المیالدي حملة ضد

  یكونوا قد اعتنقوا المسیحیة، وحطم الملك مدینتھم؛
 Sergew Hable Sellassie, Ancient and Medieval Ethiopian History to 1270, Ethiopia Printed 

by United Printers, 1972, P 126. 
(5) Andrew Paul, op cit,1954, PP 65-66 
(6) Crawford O. G. S (Osbert Guy Stanhope Crawford) ,The Fung Kingdom of Sennar, with 

a Geographical Account of the Middle Nile Region, Ams Pr Inc, 1978, P111.  
 .192-191، ص ص 1، المواعظ، جالمقریزي )7(
ه)، تنویر الغبش في فضل االسودان والحبش، تح مرزوق علي أبراھیم، دار الشریف 597أبو الفرج بن الجوزي (ت  )8(

  .248-246، ص ص 1419/1998، الریاض، 1للنشر والتوزیع، ط
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 .20، المرجع السابق، صلمعرفة موقعھا الجغرافي، أنظر الملحق الثاني عشر؛ أمین توفیق الطیبي )9(
  .22نفسھ، ص )10(
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؛ مصطفى مسعد، امتداد اإلسالم والعروبة إلى 83ص ، القاھرة،اإلفریقیة،معھد البحوث والدراسات 2014منشورة 

  .82، ص ، القاھرة5م، ع1959وادي النیل األوسط، المجلة التاریخیة المصریة 
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  .144المرجع السابق، ص  )17(
، جامعة القاھرة، 5مصطفى مسعد، امتداد اإلسالم والعروبة إلى وادي النیل األوسط، المجلة التاریخیة المصریة، ع )18(

  .83م، ص 1959
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  .112، ص ھـ،مكة المكرمة1408جامعة أم القرى 

  .106 -105، البیان واألعراب، ص ص ؛ المقریزي89، ص 2الیعقوبي، المصدر السابق، ج  )22( 
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م)، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب 1405ھـ/808خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت  ابن )25(

  .516، ص 2م، ج 1992والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان األكبر، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
، مجلة 2والسودان الشرقي وآثارھا الثقافیة والحضاریة، ع النوبةربیع محمد الحاج، الھجرات العربیة إلى بالد  )26(

  .29، ص2005قراءات، لندن، سبتمبر 
  .19- 18، ص ص 2، مروج الذھب ومعادن الجوھر،جالمسعودي )27(
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 .78، ص5، مج2007اق كربالء، مارس ، العر1اإلسالم، مجلة جامعة كربالء، ع
، ص 1958الحیمي حسن بن أحمد، سیرة الحبشة، تح مراد كامل، الھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة، القاھرة، ) 34(
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 .38-37، ص ص 2003، 1، ع23العربیة قبل اإلسالم، مجلة كلیة التربیة للبنات، مج 

 .18محمد بن حبیب، نفسھ، ص )36(
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بق، ، المرجع السا، أمین توفیق الطیبيالجیعوز لغة سامیة تظھر بعض العناصر الكوشیة القویة، وھي لغة سبأ )42(

 . 23ص
 .24-23نفسھ، ص ص )43(
 .47عمر فروخ، المرجع السابق، ص )44(
قبل ظھور  اإلفریقیةعلي كسار غدیر سلطان الغزالي، الصالت االجتماعیة واالقتصادیة مع جنوب الصحراء  )45(

  .76، ص 2007، مارس 1، ع5اإلسالم، مجلة جامعة كربالء، مج
تدعى مرعدى  في زمن العمري، ویقول ان اسمھا عند األحباش بھ عاصمة مملكة أكسوم Amhara إقلیم أمحرا )46(
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؛ زاھر ریاض؛ 199، المصدر السابق، ص؛ عرب فقیھ304، ص5، المصدر السابق، جندي؛ القلقش64، ص4ج
یاسیة، ؛ رجب محمد عبد الحلیم، العالقات الس46؛ إبراھیم طرخان، المرجع السابق، ص175، صاإلسالم في اثیوبیا

 .14-13-12؛ أنظر المالحق 29ص
  .27، ص، المرجع السابقأمین توفیق الطیبي) 47(
 .24نفسھ، ص )48( 
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  29/03/2022 :القبول تاریخ   28/02/2022 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
ي لدراستنا لتمیزھا بطابع خاص ف أبوابھایعود اختیار العمارة السكنیة بالجنوب الشرقي الجزائري خاصة 

، األخرىالمعماریة  األنماط أبوابسائر  إلىفي زخارفھا بالنظر  اثراءتنوعا و األكثرشكلھا وزخرفھا ولكونھا 
رفیة تعتبر حالیا من أبرز العناصر المعماریة والزخ إذبالمنطقة وخصصنا دراستنا بالقصور القدیمة بمنطقة الزیبان، 

 ألبواباھا المنطقة. مما أثر في ھذه التي تنعكس علیھا بشكل متتال أثر التحوالت الوظیفیة والمعماریة التي تشھد
والي فقدان عدد منھا تماما، مما یحث على ضرورة المحافظة علیھا بالدراسة  األصليتشویھ طابعھا  ىإلوأدى 

   والتوثیق.
  الصحراء. ؛الباب ؛الزیبان ؛خنقة سیدي ناجي ؛العمارة السكنیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The choice of residential architecture in the southeast of Algeria, especially its doors, is 

due to our study due to its distinctiveness in its shape and decoration and for being the most 
diverse and rich in its decorations in view of all the doors of other architectural styles, in the 
region of Ziban. Successively the impact of functional and architectural transformations taking 
place in the region. Which affected these doors and led to the distortion of their original 
character and the loss of a number of them completely, which urges the need to preserve them 
through study and documentation. 
Key words: Residential architecture; The Khanguet sidi Nadji; the Ziban; the door: the Sahara 

  مقّدمة: 
لتي ال تزال ا األبوابیركز البحث على التراث المادي التقلیدي والمتمثل في العمارة السكنیة وتحدیدا 

قائمة إلى اآلن تحافظ على طابعھا األصلي من حیث موادھا وشكلھا وزخرفتھا. إن اختیار أبواب قصر خنقة 
سیدي ناجي موضوعا للدراسة لتمیزھا بطابع خاص في شكلھا وزخرفتھا، بالنظر إلى سائر أبواب األنماط 

خصوصا، إال أن ذلك ال ینفي بعض التشابھ فیما المعماریة األخرى في منطقة الصحراء عموما، والزاب 
  بینھما. 

  :إشكالیة البحث
تعتبر األبواب حالیا من أبرز العناصر المعماریة والزخرفیة التي تنعكس علیھا بشكل متتال، أثر  

التحوالت الوظیفیة والمعماریة التي شھدھا القصر، مما أثر على ھذه األبواب وأدى إلى تشویھ طابعھا 
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ع م، وإلى فقدان عدد منھا تماما. فكل یوم یختفي باب أو جزء منھ، أو المسكن بأكملھ من القصر، األصلي
التوسع العمراني المحتوم بسبب التزاید السكاني، ظھرت بعد االستقالل إشكالیة أساسیة حول حتمیة التوسع 

 یدعو إلى ضرورة المحافظة ذاوھ ،إلى خارج القصور القدیمة وأولویة الحفاظ على الموروث العمراني القدیم
علیھا بالدراسة والتوثیق، خاصة إذا ما علمنا أن بعض األبواب منھا تمثل نماذج منفردة من نتاجات الثقافات 
المادیة التقلیدیة لعدد من حرفي خنقة سیدي ناجي، وھي حرف تمثل تراثا معرفیا وفنیا ھاما لم یحظى بعنایة 

  یمتھا التراثیة والحضاریة.الباحثین بالقدر الذي یتناسب وق
  أھداف الدراسة:

تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة وضعیة العمارة السكنیة بالقصور الصحراویة الراھنة والحالة الوظیفیة 
لھا ماضیا وكذا وضع إطار استراتیجي یساعد على حفظ وحمایة التراث العمراني بمنطقة الجنوب الشرقي 

تأخذ في اعتبارھا المشاكل والقضایا الحالیة التي تواجھ قصر خنقة سیدي للجزائر، كما أن ھذه الدراسة 
ناجي. إن اھتمامنا بدراسة األبواب یعود أساسا إلى ثراء وتعدد صور الباب في ثقافتنا الشعبیة وداللتھا التي 

  تختزلھا األمثال السائدة واألقوال المأثورة.
   أھمیة الدراسة:

  یلي:تكمن أھمیة ھذه الدراسة فیما 
  . واألثریةمكانة قصر خنقة سیدي ناجي من خالل المصادر التاریخیة  إبراز• 
  التقلیدي بقصر خنقة سیدي ناجي بوالیة بسكرة. ومكانة المسكن أھمیة• 
  المسكن التقلیدي بالقصر. أبوابمعرفة التقنیات المستعملة في صناعة وزخرفة • 
األھمیة وتبرز مختلف خصائص أبواب العمارة السكنیة عدم وجود دراسة متخصصة تولیھا ما تستحق من • 

  بمنطقة الزیبان.
تعالج الدراسة الباب الخنقي من خالل تحدید مفھوم الباب من خالل قیاساتھ، وشكلھ وموضعھ من 
المسكن، وقراءة في أصنافھ ومكونات مواده، وبما یحیط بھ وبما یجھز بھ والتطرق إلى أنماط زخرفة 

  الجمالیة والتاریخیة.األبواب ووظائفھ 
من الصعوبات التي واجھتنا في إنجاز البحث ھو ھجرة القصر من ساكنیھ إلى خارج بلدة الخنقة 

إمحاء األولى و األبواب"النواة الجدیدة" مما انعكس سلبا على أبوابھا. وتمثل ذلك في تلف أجزاء من مكونات 
، النواة القدیمة ببلدة خنقة سیدي ناجي "القصر"زخارف بعضھا جزئیا وفقدان بعضھا بسبب اإلھمال. تشكل 

اإلطار المكاني لألبواب مما یتوجب علینا التعریف بالبلدة تقدیما عاما من حیث ممیزاتھا التاریخیة 
  والحضاریة وأبرز معالمھا.

  : منھج الدراسة
لمیداني وصفي ا، تحلیلیة، تعتمد في إنجازھا على األسلوب الأثریةتعد ھذه الدراسة دراسة تاریخیة، 

بھدف جمع البیانات من المعاینة المیدانیة والدراسات السابقة والمراجع العلمیة ذات الصلة في مجال 
الموضوع بھدف معرفة الوضع الراھن الحد القصور الصحراویة ووضع إطار استراتیجي یساعد على 

دراسة من خالل اإلطار النظري حفظ وحمایة التراث العمراني، وتحقیقاً للھدف منھا سوف نتناول ھذه ال
  التالي: 

  . واألثریةالتعرف على خنقة سیدي ناجي من خالل المصادر التاریخیة  •
  مكونات باب المسكن التقلیدي بقصر خنقة سیدي ناجي بوالیة بسكرة. •
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 التعرف على تقنیات وأسالیب المستعملة في باب المسكن التقلیدي.• 
  :المصادر التاریخیة والجغرافیةبلدة سیدي ناجي من خالل  -1

تقع بلدیة خنقة سیدي ناجي في منطقة الزاب الشرقي أقصي  :الموقع الجغرافي وإشكالیة التسمیة
شرق بسكرة، وھي تتوضع في أقدام سلسلة االوراس وبالضبط في أقدام جبال النمامشة. تبعد عن مقر الوالیة 

ویعد المحور الرئیسي في ھیكلة  83طریق الوطني رقمكلم، وترتبط بھا بواسطة ال 100"بسكرة" بحوالي 
  .)1رقم  صورة( كلم عن مقر الدائرة زریبة الوادي شرقا25مجال البلدیة وفي الحركة واالتصال، وبمسافة 

"أن الخانق الشعب الضیق والزقاق المختنق: المضیق ومختنق  1جاء في القاموس المحیط :اسم الخنقة
الشعب مضیقھ والخانق مضیق في الوادي والخانق شعب ضیق في الجبل، وأھل الیمن یسمون الزقاق 

"وأما الزوایا فكثیرة، وھم  3أن اسم الخوانق ارتبط بالزوایا في المشرق، حیث یذكر ابن بطوطة . كما2خانقا
احدتھا خانقھ". وبما أن ھذا المصطلح غیر شائع في بالد المغرب، رغم أن بلدة خنقھ یسمونھا الخوانق و

سیدي ناجي بدایتھا األولي كانت عبارة عن زاویة للتصوف والعبادة، إال أننا نرجح أن تسمیة الخنقة تسمیة 
ا، ومن ثمة كذجغرافیة تعني الفج والمضیق بین جبلین، وكثیرا ما یضاف إلي اسم آخر، فیقال خنقة كذا و

  .4أضیفت الخنقة إلى الجد األول لألسرة سیدي ناجي
  : منظر عام لخنقة سیدي ناجي1صورة

  
  
  
  
  
  
  

  
  المصدر: عمل الباحث

  :وظیفة األبواب -2
أنشئت مداخل المساكن في المناطق الجنوبیة بشكل محوري، ثم تحولت فیما بعد إلى النظام المنكسر  

فأصبحت السمة البارزة التي طبعت أغلب مداخل مساكنھا، لما تمیزت بھ من مزایا تتماشى وتعالیم الدین 
اخلھ، وھذا ما یسمح اإلسالمي الذي یھدف إلى عدم كشف أسرار المساكن والحفاظ على حرمة وحریة من بد

بترك باب المسكن مفتوح طوال النھار من أجل االستفادة من التیار الھوائي بینھ و بین الفناء، ولقد تمیزت 
فتحات المداخل أو األبواب بانخفاض ارتفاعھا، بما یسمح بدخول حمار محمل كما تمیزت مداخل المساكن 

وغلق الباب أو عند الدخول والخروج وھي سمة استمدت  بعدم تقابلھا وذلك لحفظ حرمة من بداخلھا عند فتح
أصولھا من أحكام الشریعة اإلسالمیة الداعیة إلى حریة الفرد في المجتمع، دون اإلخالل بحرمات ھذا األخیر 
وبالنظام العام لھ، وما المنازعات والقضایا التي كانت تحدث في القدیم بین المسلمین حول األبواب وضرر 

إال دلیل واضح على تمسك المسلمین بتطبیق تعالیم الدین اإلسالمي في حیاتھم. لقد كانت  الكشف منھا،
األنماط المعماریة على مر العصور دائما انعكاسا صادقا للبیئة الحضاریة التي كانت تسود كل مرحلة من 

عدت البیئة المراحل التاریخیة المتالحقة، ومن قدیم الزمان أقیمت مدن على أطراف الصحراء حیث سا
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الحارة بظروفھا الطبیعیة واالجتماعیة على خلق نمط معین متالئم معھا، فقد ساعدت البیئة الحارة على 
توجیھ اإلنسان للداخل سواء كان للحي أو المسكن أو في المدینة ككل حتى یتوفر عامل الحمایة من الظروف 

ھنا یمكن دراسة األبواب من حیث مواضعھا المناخیة. یتبین ارتباط الباب بالمجال الذي یوجد فیھ ومن 
وتسمیاتھا وطابعھا المعماري وأشكالھا. یمثل قصر خنقة سیدي ناجي وحدة حضریة تحتوي على أنماط 
معماریة متعددة حسب وظائفھا سكنیة واقتصادیة واجتماعیة ودینیة یحتل فیھا الجامع الكبیر "سیدي 

رمزا بالقصر. فھو یحتوي على تراث معلمي ھام نذكر منھ المبارك" المركز، ویعد ھذا الجامع معلما و
أبواب مداخلھ الرئیسیة وأبواب صحنھ. وھي أبواب مستقیمة متباینة على مستوى االرتفاع تعلوھا عقود 

م وبمصاریعھا مفردات تكون 17عاتقة خشبیة مزخرفة وبسواكفھا نقوش حجریة یعود تاریخھا إلى القرن 
سجالت متنوعة زھریة وتوریقیھ وھندسیة تمثل نقوشھا الخشبیة نماذج فریدة وحدات زخرفیة تنتمي إلى 

من نوعھا في الزاب الشرقي وتشھد على ما بلغتھ زخرفة النقش الخشبي في تلك الفترة من مھارة وإتقان. 
  یھیكل القصر نھجان رئیسیان:

ع أبواب على ھذا الشارحي السوق تكمن أھمیتھ بفضل حركیة المجال االقتصادي للقصر سابقا. تفتح 
عدیدة، وھي أغلبھا أبواب متاجر ومحالت ذات طابع خدمي وأبواب مساجد وتحیط األحیاء السكنیة بالمسجد 
الجامع والسوق، وتمتد على مجموعة من الشوارع المتوازیة أو المتقاطعة فیما بینھا ال تفصلھا حدود واضحة 

 طق القرابة الدمویة وھذا بتوارث األبناء لمنازل اآلباء عبرومغلقة على بعضھا البعض یفسر ھذا التقسیم بمن
  أجیال متتالیة ولھذه األحیاء مرافقھا وتجھیزاتھا.

تتماثل منازل القصر في احتوائھا على مدخل منفرد یؤدي إلى السقیفة وھي فضاء وسیط یمنع 
 داخل المنازل، وھي محدودةاالتصال البصري ما بین الداخل والخارج، وقد تكون السقیفة منعطفة بأغلب م

االتساع تعرف بتواضع عناصرھا المعماریة و الزخرفیة تفضي إلي الصحن وھو فناء سماوي یمثل مصدرا 
لإلنارة والتھویة لكامل المسكن غالبا ما یصمم على شكل مربع مع الحرص على أن یكون أكثر ما أمكن 

اغات المحیطة بھ لتكون امتداد واجھات الغربي انتظاما باعتباره المحور المحدد لتوازن تقسیمات الفر
المحیطة بھ ومساحة فضاءاتھا الداخلیة متقاربة، والصحن في بعض المساكن على شكل مستطیل العتبارات 
تفرضھا أساسا مساحة المسكن، ویتوسط الصحن المبنى كلھ وھو بذلك یشكل فضاءا مشترك یجمع بین كافة 

و الفضاء المركزي بالمسكن التقلیدي الزابي لتعدد وظائفھ الطبیعیة الھندسیة أفراد العائلة الموسعة. وبذلك ھ
  الوظیفیة واالجتماعیة.

  : ومواضعھا بالمسكن التقلیدي الخنقي األبوابتصنیف  -3
لم یقتصر تأثیر العامل المناخي على التصمیم العام للمسكن في خنقة سیدي ناجي وحسب، بل تعداھا 

التوزیع الداخلي للوحدات المكونة لھ، مما دفع بسكان القصر إلى البحث عما یوفر لھم إلى التأثیر على 
الحمایة من ھذه العوامل دون المساس والتعرض لحرمة الجیران، ونتیجة لذلك كان التوجھ في حیاتھم إلى 

رة أضحت الداخل وتوزیع وحدات المسكن حول الفناء على غرار ما فعلتھ المجتمعات اإلسالمیة وھي ظاھ
، یبین النظر في كیفیة تقسیم فضاءات المسكن انطالقا من الباب، ارتباط  5من أھم ممیزات العمارة اإلسالمیة

مواضع األبواب بخاصیات توزیع العناصر المكونة لھذا النمط من العمارة. فھي تتكون من صحن مركزي 
  دة إلى:تحیط بھ غرف السكن وفضاءات الخدمات ومداخل متعرجة وواجھة وحی

  .)3توجد بواجھة المسكن المطلة مباشرة على الشارع وأبواب األقبیة (صورة رقم :أبواب خارجیة
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نعنى بھا جمیع الفتحات الموجودة بالمسكن موجھة نحو الداخل، وھي أبواب المرافق  :أبواب داخلیة
میع الذي تطل علیھ جالمنزلیة واألبواب الفاصلة ما بین السقیفة والصحن. یمثل الصحن مركز المسكن 

فتحات الفضاءات المعماریة المنتظمة حولھ، فھو كما یقول الریحاوي" ھو النافذة التي یطل منھا اإلنسان 
على الكون الالنھائي، تظللھ على الدوام قبة السماء، بما فیھا من كواكب ونجوم وغیوم، یحس عندئذ بالحریة 

المادیات واخنقھ ضیق الشوارع و ما فیھا من ازدحام،  المطلقة، وتسترخي فیھ روحھ كلما أرھقھ طغیان
، وھي أبواب الغرف التي تتوسط ثالث واجھات مطلة  6وھو مكان التقاء أفراد األسرة أیام أفراحھا وأقراحھا

على الصحن، وتحیط بكال جانبي تلك الفتحات نوافذ متناظرة مجھزة بشبابیك حدیدیة یوجد باب مدخل 
لواحدة في أحد ركني الجدار الخارجي للسقیفة. وال یقابلھ الباب الفاصل ما بین السقیفة المنزل ذو السقیفة ا

وفضاء المسكن، أما بالمداخل المنعطفة فیفتح باب المنزل على السقیفة األولى التي تمثل الجزء الخارجي 
اب الثانیة ویوجد بیلج السقیفة  أنمن المدخل، ویواجھ الداخل إلیھا جدار أصم یفرض علیھ االنعطاف إلى 

  ثالث یربط ما بین السقیفة وفضاء المسكن الداخلي وبذلك یتم الحفاظ على التستر عن عیون المارة.
  : عقد یزین مدخل منزل بقصر الخنقة2 صورة رقم

  
  
  
  
  
  
 

                            
  المصدر: عمل الباحث

  

تكتسي األبواب الفاصلة الواصلة ما بین خارج المسكن وداخلھ أھمیة بالغة، باعتبارھا منافذ المسكن 
الوحید على الخارج وفي اآلن نفسھ فتحات العبور الداخلة. فالباب الوسیط المؤدي مباشرة إلى فضاء المسكن 

لغرفة لحقیقي وھو لذلك عاله ما یقابل االداخلي بعد المرور بالسقیفة المباشرة أو المنعطفة ھو الباب المسكن ا
  الرئیسیة لیتمكن كسیر العائلة من مراقبة قریة الدخول إلى المسكن والخروج منھ.

نستنتج أن اقتصار مداخل منازل القصر على باب وحید یتماشى مع المنطق المحافظ على انغالق 
لمرور المرحلي من الفضاء العام إلى المسكن من الخارج فھي فتحة وحیدة ال تفضي إلى المسكن إال بعد ا

الفضاء الخاص. وقد حرص المعماري الخنقي على أن تكون أبواب مداخل المنازل بالواجھات الرئیسیة 
المتالصقة غیر متجاورة. في حین یزور كل باب منزل في الركن المخالف لباب المنزل الذي یلیھ على أال 

  تتقابل ھذه األبواب.
  )5، 4، 3( ورأشكال األبواب: ص -4

  :إليیمكن تصنیف أبواب منازل قصر خنقة سیدي ناجي 
یكون شكل ساكفھا مستقیما أفقیا ومستندا إلى طرفي عضادتي الباب  األبواب المستقیمة: -4-1

  .7رومانیةة جذور إغریقی إلىالحجري ویمثل الباب المستقیم شكال كالسیكي وبسیط تعود أصولھ حسب روفو 
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وھي عقود توجد في الجزء العلوي من الباب، ویمیز ھذا الشكل من األبواب  :تعلوھا عقودأبواب مستقیمة 
عدد قلیل من أبواب المداخل في القصر خاصة منزل السرایا، وتضفى ھذه العقود طابعا جمالیا على الباب 

  وعلى كامل واجھة المنزل الخارجي مثل باب السرایا.
تتوسط النوافذ المتوأمة الجدار الذي یعلو الباب المستقیم، ویتوج ھذه  :أبواب مستقیمة تعلوھا نوافذ متوأمة

النافذة إفریز صغیر من الحجارة المسننة. یعطي شكل ھذه النوافذ طابعا جمالیا یقلص من رتابة جدار 
الواجھة الصماء، نجدھا أیضا داخل المنزل تعلو أبواب الغرف المطلة على الصحن وكذلك في أعلى 

  روقة المطلة على الصحن (السرایا) وكذا المساجد بالقصر.واجھات األ
  نجدھا في أبواب غرف السكن المطلة على فناء المسكن الداخلي. :8شمسةأبواب مستقیمة تعلوھا 

  أشكال األبواب بقصر الخنقة) 6، 5، 4، 3: (صورال
  

  
  
  
  

                    
  
  
  

  المصدر: عمل الباحث
    6 صورة :9باب الخوخة

تختص األبواب الفاصلة ما بین السقیفتین بشكل جھازھا الخشبي ذات مصراع واحد كبیر یتوسطھ 
باب صغیر أعاله مستقیم یسمى باب الخوخة. توجد بالسقیفة التي تمثل فضاء وسیط یتدرج منھ من الخارج 

ح منھ سوى ألفراح، وال یفتإلى الداخل، یظل الباب الكبیر مغلق وال یفتح بأكملھ إال أیام المناسبات الدینیة وا
بابھ الصغیر الذي ال یسمح بمرور أكثر من شخص واحد، في كل مرة یضطر لالنحناء بسبب انخفاضھ، 
مما یضمن أكثر قدرا من التستر على الخارج. ونجد ھذا النموذج في باب مسجد سیدي المبارك والعدید من 

مصراعین تتوسطھ خوخة. یتكون من شرائح خشبیة وھي  أومنازل الخنقة، وھو باب ذو مصراع واحد 
مشدودة لبعضھا البعض بواسطة أضالع خشبیة من الداخل ومن الخارج وبمسامیر حدیدیة كبیرة مقببة. 
ویحتوي الباب على قفل حدیدي ویشتغل بطریقة أفقیة، وعلى مطرقة حدیدیة لھا شكل ید تسمى بمطرقة 

لباب تقریبا. فھذا التزاوج بین الزینة واالستعمال الوظیفي أعطى رونقا الخمسة، وھي مثبتة بنصف ارتفاع ا
خاصا للباب، فقد سعى الحرفي إلى إظھار ھذه المسامیر في أشكال ھندسیة مختلفة لتزیین واجھة الباب، 
ویھیئ ھذا الباب بخوخة وھي باب صغیر یحتوي الباب الكبیر، وتستعمل لدخول األشخاص وخروجھم. 

یفتح الباب الكبیر إال عند المناسبات كاألفراح والمأتم أو دخول الدواب واآلالت الفالحیة الكبیرة، وبینما ال 
  كما توظف الخوخة للتھویة ولبعث الضوء داخل المنزل.

توجد اغلبھا باألبواب الخارجیة فقط دون غیرھا، وھي أبواب مداخل  األبواب المعقودة: -4-2
عض المساجد مثل مسجد سیدي مبارك. یرجع ھذا الشكل من العقد أساسا المنازل مثل السرایا والدمس وب
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استعمال ھذا الشكل من العقود إلى المزایا التي عرف بھا من حیث  ویعود ،10األصلإلى تأثیرات مشرقیة 
   .وظیفتھ وجمالیتھ

بابیك شقلیلة بقصر حنقة سیدي ناجي، تجھز أعلى ھذه الفتحات  :أبواب ذات عقود نصف دائریة -4-3
حدیدیة تسمى قمرة. تضفي ھذه األبواب المعقودة طابعا جمالیا متمیزا یعود لتأثیرات استعماریة (حیث 

  م.19استعملت السرایا من طرف المستعمر كمقر للحكم في المنطقة خالل القرن 
     مكونات األبواب وموادھا: -5

تتركب األبواب بالمسكن التقلیدي الخنقي من خشب وحجارة وحدید، ویستعمل من كل صنف من ھذه 
المواد أنواع محددة تتالءم مع خصوصیة موضع األبواب ضمن القصر، ومع دورھا الوظیفي وطبیعة 

ي استخداماتھا، وتكون مصاریع األبواب خشبیة وأطرھا حجریة. أما المفصالت واألقفال والمطارق فھ
  حدیدیة وتتجمع ھذه المواد في عنصر معماریا وزخرفیا.

استعملت مواد مثل حجر الصلصال الرملي في أبواب قصر الخنقة وحجارة  األطر الحجریة: 5-1
الرخام المستورد من إیطالیا (یطلق علیھ اسم الرخام األبیض) تتمیز بصالبتھا تستعمل لإلحاطة بمصاریع 

  البناء بعد قصھا وصقلھا وتطویعھا على شكل كتل حجریة منتظمة.األبواب لتأطیرھا وشدھا إلى 
  : ساكف الباب الغربي لمسجد سیدي المبارك8 : أطر حجریة تزین مداخل المسكن الخنقي   صورة7 صورة

  
  
  
  
  
  

                                          
  
  

  المصدر: عمل الباحث
تستعمل مادة الخشب بأجزاء محددة من األبواب وھي عارضة خشبیة  المصاریع الخشبیة: -5-2

تمتد بشكل أفقي بأسفل ساكف الباب من الداخل وفي بعض األقفال مثل السكارة الخشبیة. كما اقتصر استعمال 
خشب عود الزیتون على بعض أجزاء الباب مثل األقفال وفي الساكف، وھو عنصر حامل لثقل الجدار على 

متالصقة ومتتالیة بأعلى ساكف الباب من الداخل ال تبرز  أعوادمصراعي الباب على ھیئة  امتداد فتحة
  للعیان.

  تجھیز األبواب: -6
یحتوي التجھیز على ثالث أنماط وھي أدوات الشد وأدوات الغلق وأدوات الطرق، وتستعمل مادة 

تنوع مادة الحدید والنحاس، وتالحدید والخشب لصنع المفصالت واألقفال بینما یقتصر صنع المطارق على 
في أشكالھا وفي اقیستھا وتصامیمھا بحسب موضعھا من الباب. یجھز كل باب بمفصالت تشدھا إلى اإلنشاء 
البنائي فربط المفصالت الحدیدیة المصراعین الخشبیتین إلى العضادتین المحیطة بھ أو إلى إطار الباب 

  الخشبي.
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بواب وھي أدوات الغلق والفتح، وتكاد تكون موحدة في مادة أحد مكونات تجھیز األ :األقفال 6-1
صنعھا الحدیدیة ویرتبط كل من ھذه األقفال بموضع معین یتوافق مع بعده الوظیفي ودوره المحدد في إغالق 
الباب وإحكامھ بشدة، وتتنوع أشكالھا وتتباین في اقیستھا وفي حجمھا وترتبط بأقیسة مصراعي الباب. 

وجود مختلف أنواع األقفال بأبواب منازل الخنقة في ارتباطھا أساسا بوظیفة الفضاء الذي  وسمكھا. یتباین
تغلق علیھ، فأقفال باب مدخل المنزل تختلف عن أقفال أبواب الغرف من حیث عددھا وكثرتھا وتنوعھا 

التالي ارج، وبوتتمیز بكثافتھا مقارنة بأقفال كل األبواب األخرى ألنھا تفصل تماما ما بین الداخل والخ
توظف كل أنماط األقفال ألحكام إغالق ھذا الباب الرئیسي بالمسكن. أما أقفال فضاء الغرف فال تعدو أن 

  تكون سوى جزءا من الفضاء الداخلي لكامل المسكن.
أما أبواب المرافق العامة فتقل الحاجة إلى أقفال محكمة إلغالقھا في ارتباطھا ببعدھا الوظیفي الذي 

مع نمط حیاة العائلة الیومیة، عدا باب بیت المونة الذي یختص بأقفال محكمة للحفاظ على ما توجد یتالءم 
  بھ.

: تتمیز بتنوع تصامیمھا واختالف موضعھا، صنعت من مادة الحدید تتكون من المطارق -6-2
ظیفتھا: ا من والحلقات والدقاقات، وقد سمیت بالحلقات بالرجوع إلى شكلھا المستدیر وسمیت دقاقة انطالق

دق الباب. تتوضع في نصف ارتفاع مصراعي الباب بكل أبواب المداخل تختلف من حیث عددھا، حیث 
تجھز األبواب بمطرقتین متناظرتین ومتماثلتین في تصمیمھما وأقیستھما خاصة األبواب ذات الزخارف 

و شكل نصف دائري من الحدید والنقائش، أما األبواب الخالیة فتكون مطرقة واحدة وھي على ھیئة حلقة أ
األسطواني. وقد تمتد بأسفل المطرقة ببعض األبواب األخرى صفیحة من الحدید المسطح تشد إلى أعالھا 

  ویكون بأسفلھا نتوء بارز یضرب علیھ.
  (الدقاقات) المستعملة في أبواب الخنقة والمطارق األقفال :)11، 10، 9( صورة

  
                        

  

  
  
  
  
  
  

  المصدر: عمل الباحث
  :زخرفة أبواب القصر بخنقة سیدي ناجي -7

من خالل المشاھدة المیدانیة المباشرة والمقارنة ألبواب منازل قصر خنقة سیدي ناجي، الحظنا التنوع 
في الزخارف والنقوش التي زینتھا، وأن أغلب مداخل المنازل ذات المصاریع المزخرفة بنقوش خشبیة أو 

مسماریة محاطة بأطر تحفر علیھا نقوش حجریة، مثل السرایا ومسجد سیدي المبارك. وقد تنوعت زخارف 
طرق وأسالیب زخرفة مادة الخشب، وھي الدھن والرسم باألصماغ وخرط الخشب المدور والتفریغ والنقش 

ذات  واببحفر أشكال متنوعة على الخشب، وتزیین سطحھ برؤوس مسامیر حدیدیة محدبة. وتحاط ھذه األب
الزخارف المسماریة، أو النقوش الخشبیة بأطر حجریة تحمل نقائش محفورة ضمن أشرطة متوازیة ذات 
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أشكال ھندسیة زھریة توریقیھ وكتابیة محیطة بكال عضادتي الباب وساكفھ بصفة شبھ منتظمة. تحفر 
ود ھذه التكوینات ) وتع12. (صورة 11بالشریط الحجري المحیط مباشرة بالساكف بأسلوب الحفر البارز

كما تمثل النقوش الحجریة الكتابیة أشكاال زخرفیة أساسیة تمیز  .12تركیةالزھریة التوریقیھ إلى تأثیرات 
عددا من أطر أبواب مداخل عمارة خنقة سیدي ناجي. وقد اقترنت بمادة الحجر الكلسي، وتحفر النقوش في 

أو من سطر واحد یمال كامل تلك المساحة الحجریة سطر كتابي أفقي واحد، غالبا تتكون من صفوف متتالیة 
). تتضمن البسملة والحمد � أو إحدى اآلیات القرآنیة أو التأسیسیة، أنجزت بحروف 15، 14، 13 (صورة

سمیكة منفذة بأسلوب الحفر البارز بالخط الكوفي ولكن أشكال النقوش الھندسیة ھي األكثر تداوال، وھو 
ندلسیة. أما النقوش الزھریة فھي تؤكد حضور التقالید التركیة، لكن مزاوجة ھذه یعكس أھمیة التأثیرات األ

  التأثیرات ال یعني غیاب الطابع المحلي الذي اتسمت بھ تلك النقوش.
  

  : نماذج من الزخارف على أطر وأبواب المسكن الخنقي15، 14، 13، 12 صورة
  
  
  
  
  
  
  

      
  الباحث لالمصدر: عم
  

تمثل أسلوب لتزیین بعض أبواب المداخل في منازل قصر ): 15 صورة( :الزخارف المسماریة -7-1
خنقة سیدي ناجي، حیث تبرز بعدد من أبواب البناءات الدینیة من زوایا ومساجد، تعود طریقة ھذه األبواب 

لى مھمة ء الباب، ویتوتزیین األبواب برؤوس المسامیر الحدیدیة المقببة بعد إتمام طال یتم 13أندلسیةإلى عادة 
دق ھذه المسامیر على األبواب النجارون الذین یقومون بأعمال النقش على الخشب أو خرطة أو دھنھ 
وتسمى مسامیر زینة. تتنوع أشكال الرسوم والتصامیم المسماریة مقسمة إلى صفوف أفقیة، وتتباین ھذه 

تجھ لیسرى، تكون غالبھا ھندسیة مثلثات، وتاألشكال لتتناظر بصفة متواصلة بین دفتي الباب الیمنى وا
زوایاھا الحادة نحو األعلى. ودوائر ورسوم نجمیة وأھلة وعقود یتخذ منھا أشكاال محرابیھ وأشكال النجمیات 

  المثمنة أو المسدسة وصور األھلة.
تھا اتتمیز أبواب مداخل المنازل ذات المنقوشات الخشبیة بتنوع تصامیم وحد :النقوش الخشبیة -7-2

وتعدد أشكال مفرداتھا وكثافة رسومھا، ھندسیة، رمزیة وتوریقیھ. فھي وحدات مستطیلة أو دوائر إھلیجیة 
  الشكل أو معینات تتفاوت في عددھا وفي أقیستھا وفي حجمھا من باب إلى آخر.

  :وظیفة الباب ودالالتھ -8
تتعدد أوجھ جمالیة أبواب منازل قصر خنقة سیدي ناجي ذات الطابع التقلیدي حیث تدل على 
التصورات السائدة في الزمن الذي ظھرت فیھ وتعد أبواب قصر خنقة سیدي ناجي إحدى العناصر المعماریة 

  التي تعكس الحالة االجتماعیة واالقتصادیة للقصر.
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تل باب مدخل المنزل العنصر البارز من الخارج بالمسكن، : یحالوظیفة الجمالیة والزخرفیة -8-1
وبذلك یصبح الباب ھو الشيء یبرز من الكل أي من المسكن بأكملھ، لیدل علیھ أي "وجھ الدار" والذي 

تتأتى جمالیة أبواب القصر من شكلھا المستقیم بما تعلوه من عقود، أو  یختزل كافة عناصره وقیمھ الجمالیة.
و بشكلھا المعقود، أو من كثافة تتالي أشرطتھا الحجریة المحیطة بأطرھا، وتوافق زخارفھا نوافذ متوأمة أ

الحجریة والخشبیة والمسماریة على اختالف تصامیمھا وتباین رسومھا. ویكون ھذا التالؤم ما بین ھذه 
  األنماط الزخرفیة مع بعضھا البعض أحد أبرز عناصر جمالیة ھذه األبواب.

تعد ھذه األبواب شھادة عن الزمن الماضي، وھنا یكتسي وظیفتھا  :لتاریخیة األثریةالوظیفة ا -8-2
المرجعیة فھي تواصل بین الماضي والحاضر، ونقل معرفي ذو طابع تقني فني وذات طابع جمالي. فھي 
 قراءة للماضي من خالل أحد شواھده التي ال تزال قائمة في الحاضر، كما أنھا تحمل تاریخا مدونا على

سواكفھا بالرغم من أن ھذه التواریخ تتضمن بعدا زخرفیھا في حد ذاتھا، وبذلك تصبح لھذه التواریخ وظیفة 
  تاریخیة مرجعیة بالنسبة إلى كامل معمار القصر أو البلدة.

إن استعمال الحجارة أو الزخرفة في األبواب ذات داللة اجتماعیة مھمة  :الدالالت االجتماعیة -8-3
ة المادیة، خاصة وأن البلدة عرفت رخاء مادي كبیر انعكس إیجابا على المستوى المعیشي من حیث القدر

. إذ وظف األغنیاء جزء من المداخیل المالیة لزخرفتھا. اما األبواب 18و 17للمجتمع الخنقي، خاصة القرن 
  الخالیة من الزخارف ذات داللة على وضعیة ساكنیھا المتواضعة.

  :صناعة األبواب -9
نقاط ضعف العمارة السكنیة بقصر الخنقة، عدم تھیئة جل األبواب الداخلیة بھیاكل خشبیة إذ یكاد من 

أھم  نمللسكن. وتوظیف النجارة یكون مقتصرا على مداخل بعض الحجرات القلیلة لقلة المنافذ الخارجیة 
في لصالبتھ وخشب الزیتون الذي استعمل للتسقیف و السرواألخشاب المستعملة في العمارة التقلیدیة خشب 

سواكف المنافذ والنوافذ وللھیاكل الساندة القصیرة، لتدعیم الجدران وخشب النخیل الذي قدت بھ األعمدة 
والھیاكل السائدة. ھذه األخشاب محلیة بسیطة وظیفیة تعتمد كلھا على نفس طریقة الصنع والتثبیت، وھي 

ان بھ بذلھ ساكني ھذه البلدة لتوفیر الحمایة والخصوصیة فكل الغرف مھیأة باألبواب، تترجم مجھودا ال یستھ
وھي وبالرغم من مرور سنوات عدیدة على صنعھا وغیاب صیانتھا، فالكثیر منھا ال یزال یحافظ على 

  صالبتھ ووجوده ومن ھنا تتبین جودة الخشب والحرفة في آن واحد.
وھذه األبواب بسیطة ووظیفیة تضمن الخصوصیة للمسكن، وتعود ھذه البساطة الى خاصیة خشب 

تمارس علیھ الزخرفة، لكن ھذه البساطة في الشكل تقابلھا صعوبة لدى النجارین  أنال یمكن  إذالنخیل اللیفیة 
م صقلھا وتجفیفھا، یتعند تشكیل ھذه األخشاب. فبعد تقسیم جذع الشجرة إلى أربعة أجزاء في مقطع طولي 

الورقات"، ثم باستعمال الصفائح الحدیدیة والمسامیر الخشبیة "جیدا حتى تتحصل على أوجھ ملساء تسمى 
یتم تجمیع ھذه الشرائح مع أعمدة من شجر الزیتون أو بعض األشجار المثمرة مسماة "العوارض" أو 

از اع الباب ویشد ھذا المصراع إلى االرتكالركائز التي توضع بشكل متعامد مع ھذه، لتثبیت وتكوین مصر
 لتسھیل دوران الباب في األسفلالمثبت في إحدى طرفي الباب، ولھذا العمود نتوء بارز من األعلى ومن 

اتجاھي الفتح واإلغالق. وبالتالي یلعب ھذا العمود دور المحور العمودي للباب. تصنع سواكف ھذه األبواب 
العرعار أو بعض األشجار األخرى. یمكن التمییز بین أبواب بسیطة وظیفیة  بخشب شجر النخیل أو الزیتون،

  وأبواب مزخرفة وموجودة خاصة بالعمائر السكنیة والتي تعكس الحالة االجتماعیة لصاحب المبنى.
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  خصائص الباب بالمسكن التقلیدي. -10
ن شكل الباب واإلطار المحیط من أھم عناصر الباب ھي واجھتھ ووقع الربط بی :األبواب الخارجیة -أ 

بھ والعالقة الوطیدة بینھما، إذ أن شكل الباب تفرضھ الواجھة بھ فإذا كانت مقوسة كان باب مقوسا وإذا كانت 
مستطیلة كان الباب مستطیال، وتجدر اإلشارة إلى أنھ وقع اعتماد الواجھات المقوسة والمستطیلة بكل العمائر 

 زائر من رسمیة إلى سكنیة إلى دینیة، وبالنسبة للمداخل البسیطة والكالسیكیةالتقلیدیة بالجنوب الشرقي للج
المستطیلة. وھذا النموذج عرف استعماال مكثفا بكامل شمال إفریقیا. ویعود ذلك أساسا إلى بساطتھ وسھولة 

ن الخاصیة ع إنجازه. وبالنسبة لألبواب المقوسة فقد جاءت الحقة وحدیثة مقارنة باألبواب المستطیلة. وفضال
الجمالیة التي تلعبھا ھذه األقواس التي تعلو األبواب فلھا كذلك خاصیة إنشائیة، فھي عقود تخفیف تساھم في 
اإلنقاص من ثقل الجدران التي تعلو فتحة الباب، ولقد تنوعت واجھات ھذه المعالم بین البسیطة الخالیة من 

ھذه األبواب تصنع، إما من حجارة الشخش وھي  المزخرفة وكانت أطر إلىأي مظھر من مظاھر الزخرف 
حجارة محلیة نجدھا بجل مدن الجنوب الشرقي وھي من الحجر الجیري الكلسي ذي المسام وسھل النحت 

  أو من حجارة الكذال وھو حجر كلسي مسطح األوجھ. 
وجد وتتكون ھذه األبواب في أغلبھا من مصراعین ویمثل الباب مصراع واحد نموذجا نادرا وإن 

یكون في أغلب األحیان مھیأ بالخوخة ونجده خاصة بالمعالم السكنیة والخوخة ھي باب صغیر یحتویھ الباب 
كبیر وھي الكوة التي تبعث الضوء داخل البیت. وتتوسط الخوخة الباب الرئیسي أي باب الدخول، وباإلضافة 

بواب الخارجیة تكون أحجامھا كبیرة إلى دور اإلضاءة للخوخة دور آخر في المحافظة على حرمة البیت فاأل
وربما یؤدي فتحھا بالكامل إلى التكشف على خصوصیات متساكني الدار فھي ال تفتح إلى في المناسبات أو 

  إلدخال الدواب واألدوات الفالحیة عند االنتھاء من العمل.
جدار المعلم یلتحم ب والذي یتألف من أربعة ألواح خشبیة-یقع تثبیت الباب باإلطار الخشبي المھیأ لھ

إما عن طریق المفصالت الحدیدیة أو عن طریق عارضة -لكي تسھل عملیة دوران الباب في االتجاھین
خشبیة أسطوانیة الشكل تولج في مثقب لقطعة خشبیة مثبتة بإطار الباب تسمى الرتاج من األعلى ویولج 

شيء الذي یسھل عملیة فتح وإغالق الباب. نتوء ھذه العارضة من األسفل في ثقب بقاعدة الباب األرضیة ال
ولعبت الدقدقات دورا أساسیا في المعالم السكنیة وتوجد ھذه الدقاقات عادة في نصف ارتفاع الباب، ویمكن 
أن نجدھا إما بالمصراع األیمن أو بالمصراع األیمن واألیسر بطریقة متناظرة، وتصنع إما من مادة الحدید 

إما في شكل حلقة كاملة أو نصف دائرة وتكون تحتھا صفیحة حدیدیة لتحدث أو من مادة النحاس وتكون 
صوت أو شكل الید وتسمى مطارق الخمسة وتوجد تحت ھذه المطارق عادة نتوءات من الحدید لتحدث 
صوت الطرق. ولھذه الدقدقات في العمارة السكنیة دالالت ھامة في الحفاظ على حرمة البیت وتعكس أھمیة 

  ذان بالمجتمعات اإلسالمیة.فكرة االستئ
األقفال والتي لعبت دورا ھاما في حمایة المساكن والدور بالقصر ومن أھم األقفال التي وظفت  أما

  في تلك الفترة ومازالت تستعمل نذكر منھا: البلج، القفل، السكارة، الذراع. 
وصا دیة بقصر خنقة سیدي ناجي خصأما بالنسبة لأللوان المعتمدة في طالء األبواب الخارجیة للمعالم التقلی

ومنطقة الزیبان عامة، فھي مختلفة باختالف وظیفة الفضاء الذي تفضي إلیھ. ویمكن حصر ھذه األلوان. 
بینما طلیت أبواب المعالم الدینیة من مساجد وزوایا وأضرحة باللون األخضر الداكن. كما تطلى أغلب أبواب 

تح. وتجدر اإلشارة أنھ المساكن والتي صنعت أغلب أبوابھا من الفا األخضرالدكاكین والمخازن باللون 
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جذوع النخیل فلم یتم طالئھا إال نادرا، وإن كان ذلك فاللون األخضر الرامز إلى لون الواحة ھو الذي تم 
  اعتماده.

أما عن زخارف األبواب ال یمكن أن نمر دون التطرق إلى الباب ذو الخصوصیة ھو الباب المسماري 
استغلت فیھ المسامیر المقببة لتثبیت العوارض الخشبیة لتزیین الباب، ویتراوح قطر رأس المسمار والذي 
وقد انتشرت في كامل أنحاء البالد، ، 14سم، طریقة التزیین ھذه في عادة أندلسیة األصل 7سم و 6ما بین 

یر فقد تعطیھا ھذه المسامخاصة بالقرن الثامن عشر والقرون التي تلتھ، وفضال عن الخاصیة الجمالیة التي 
مثلت وسیلة ناجعة للتغلب على مشكل عدم توفر األلواح العریضة التي تمكن من صنع باب كامل فتم االلتجاء 
إلى ھذه المسامیر العمالقة لتجمیع األلواح إلى بعضھا، لكن ھذا ال ینفي وجوده ببقیة مدن الزاب حیث 

  انتشرت األبواب البسیطة.
في معظمھا أبواب بسیطة التصمیم، نجدھا في كل المعالم من مساجد وزوایا  :یةاألبواب الداخل -ب

وأحیاء، وھي أبواب موجھة نحو الداخل للتحاور الداخلي بین مستعملي ھذه المعالم وتكون ھذه األبواب إما 
ذو  ذات واجھات مستطیلة أو مقوسة، مثلما ھو الحال لألبواب الخارجیة، ویكون الباب من الداخل عادة

مصراعین. وتكاد تغیب األبواب ذات المصراع الواحد عن األبواب الداخلیة على عكس ما ھو متداول الیوم 
المنازل الحدیثة. وترجع تداول استعمال األبواب ذات المصراعین إلى الدور الذي تلعبھ من تكثیف نسبة 

 الصحن المكشوف، وتھیئ ھذه األبواب اإلنارة ونسبة التھویة داخل المعالم التي تعتمد في أغلبھا على نظام
بمطارق وأقفال ال تختلف عما تعرضنا إلیھ في األبواب الخارجیة بینما تطلى أغلب ھذه األبواب باللون 

  البني.
  خاتمة:

تعد األبواب التقلیدیة عناصر جمالیة ممیزة لواجھات المنازل من حیث لونھا ومادتھا وشكلھا 
وزخرفتھا تكمن قیمة ھذه األبواب في دورھا في إثراء جمالیة المعمار الخنقي المتمیز برتابتھ وبساطتھ 

ي ضرورة د أھمیتھا وبالتالوتحافظ على مرجعتیھا المعماریة والتاریخیة والجمالیة والفنیة والثقافیة مما یؤك
صیانتھا خاصة في إطار راھن البلدة المتمثل فیما تشھده من تحوالت معماریة ووظیفیة متتالیة. استطاع 
اإلنسان الخنقي أن یكیف عمارتھ ومجالھ السكني مع متطلبات حیاتھ الیومیة واالجتماعیة وكل ذلك وفق 

توزیع األبواب ضمن تخطیط منازل القصر من خالل مبادئ وأسس العمارة اإلسالمیة حیث ارتبط نظام 
اقتصارھا على مدخل خارجي منفرد وأبواب وسیطة بین الداخل والخارج وأبواب داخلیة تتجھ نحو الفناء 
المركزي ولذلك یعد ھذا التوزیع إحدى الخاصیات التي تمیز ھذا النمط من العمارة عن غیره من األنماط 

خلیة بسیدي ناجي في شكلھا المستقیم الذي تعلوه شمسة بینما تتنوع أشكال أبواب األخرى تتماثل األبواب الدا
مداخلھا إلى أبواب مجردة وأبواب مستقیمة تعلوھا عقود أو نوافذ متوأمة وأبواب معقودة حدویھ متجاوزة 

ذلك وأو نصف دائریة، وقد أضفى ھذا التنوع جمالیة واضحة على مرفولوجیة نسیج بلدة خنقة سیدي ناجي 
عالمة على وجود تأثیرات معماریة وفنیة متباینة تدل على انتماء معمار البلدة من جھة إلى نمط العمارة 
المغاربیة خاصة من خالل تبني األبواب المعقودة ومختلف الفتحات المقوسة شكل العقد الحدوي المتجاوز. 

مصاریع األبواب تجلب من خارج  إماوتحاط ھذه األبواب على اختالف أشكالھا بأطر من حجارة كلسیة 
  البلدة تدل على عنایة ساكني المنازل بأبواب منازلھم.

التراث العمراني أداة رئیسیة لنقل القیم والقواعد المشتركة والتواصل بین الماضي والحاضر  إن
ء اوتعزیز الھویة الوطنیة للشعوب، خاصة القصور الصحراویة مما یساعد على إیجاد شعور قوي باالنتم



  العمارة السكنیة التقلیدیة بالجنوب الشرقي الجزائري 
 

  

  933                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

واالرتباط في الحیاة الحضریة المعاصرة في ظل عالم آخذ في التحضر بسرعة كبیرة وتسیطر علیھ مبادئ 
العولمة وقیمھا. وینظر اآلن للتراث العمراني بشكل متزاید لیس فقط باعتباره ذكریات مھمة من الماضي 

 قتصادیة التي یمكن أن تعززتساعد على تشكیل إحساسنا بالھویة والمكان، ولكن أیضاً كأحد العوامل اال
نوعیة حیاتنا من خالل الجذب السیاحي. ولعل حفظ وتنمیة األصول التاریخیة والمواقع التراثیة تكتسب الیوم 
أولویة في سیاسات المجتمع الدولي والحكومات المحلیة، وذلك بسبب الدور الرئیسي الذي یمكن أن تضطلع 

  قتصادیة، باإلضافة إلى التنمیة المستدامة على المدى الطویل.بھ في تعزیز السیاحة وزیادة الفرص اال
  قائمة المصادر والمراجع:

القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، دار صادر، ، الفیروز آبادي مجد الدین -1
  .م1996، 5بیروت لبنان، ط 

، دار صادر 3، المجلد 2لسان العرب، المجلد ، م ابن منظور (اإلفریقي المصري)كرأبي الفضل جمال الدین بن محمد بن م -2
  بیروت لبنان.

الرحلة المسماة (تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار)، دار بیروت ، )779(ت ابن بطوطة محمد بن عبد هللا -3
  .1980 للطباعة والنشر، بیروت لبنان،

عاشور بن محمد: منار اإلشراف علي فضل عصاة األشراف وموالیھم من األطراف المطبعة الثعالبیة، الجزائر، الطبعة  -4
. (یذكر: العالم العالمة الشیخ األكبر، الولي الكامل، المحمول الحامل، الظل الظلیل الشامل، 180ص، 1914ھـ/1332، 1

لبركات الشیخ المبارك ابن الشیخ القاسم ابن الشیخ ناجي، الشریف الحسني الدیاجي أبو ا يالقطب الغوث، الشمس الطاعة عل
  اإلدریسي المنصوري الناجي

  .2005بیضاء، ، الدار ال1المقدمة: حققھا وقدم لھا وعلق علیھا عبد السالم الشدادي، ط، ھـ)808( ) عبد الرحمن بن خلدون5(
  م. 1981ثروت عكاشة، القیم الجمالیة في العمارة اإلسالمیة، دار المعارف، القاھرة، مصر،  -6
  تلمسان.، 1982نوفمبر  18إلى  15الریحاوي عبد القادر، البیت في المشرق العربي اإلسالمي، المؤتمر العاشر لآلثار من  -7

 8- REVOULT (Jacques) palais et demeures de Tunis (xv/eme et xvi eme siècles). Paris, CNRS, 
1980. 

9- MAHFOUDH Faouzi, la ville de Sfax, recherches d’archéologie monumentale et évolution 
urbaine, thèse de doctorat, université de Sorbonne, paris, 1988. 

10- Revault Jacques, L’habitation tunisoise, pierre, Marbre et fer dans la construction et le 
décor, éd centre national de la recherche scientifique, paris, 1978. 

بوالیة بسكرة خنقة سیدي ناجي نموذجا (دراسة تاریخیة أثریة عمرانیة).  اإلسالميتطور العمران  ،2018 ،الطیب كریم -11
  زائر.الج

  الھوامش
الفیروز آبادي (، مجد الدین): القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، دار  -1

 .1138م، ص1996، 5صادر، بیروت لبنان، ط 
أبي الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم ابن منظور (اإلفریقي المصري): لسان العرب، دار صادر بیروت لبنان. باب  -2

  . 325ء، المجلد الثاني، صالخا
، مصطلح "الزقاق"، والتي تعني السكة یذكر ویؤنث، والزقاق الطریق الضیق 190، ص3انظر أیضا: المصدر نفسھ، المجلد  

 دون السكة، وأیضا طریق نافذ وغیر نافذ.
 للطباعة والنشر، بیروتابن بطوطة: الرحلة المسماة (تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار)، دار بیروت  -3

 .37، ص1980لبنان، 
، 1 طعاشور بن محمد: منار اإلشراف علي فضل عصاة األشراف وموالیھم من األطراف المطبعة الثعالبیة، الجزائر،  -4

. (یذكر: العالم العالمة الشیخ األكبر، الولي الكامل، المحمول الحامل، الظل الظلیل الشامل، 180ص، 1914ھـ/1332
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الغوث، الشمس الطاعة على الدیاجي أبو البركات الشیخ المبارك ابن الشیخ القاسم ابن الشیخ ناجي، الشریف الحسني القطب 

 .اإلدریسي المنصوري الناجي
عثمان  . أنظر أیضا:61م، ص1981ثروت عكاشة، القیم الجمالیة في العمارة اإلسالمیة، دار المعارف، القاھرة، مصر،  -5

 .191نة اإلسالمیة، ص عبد الستار، المدی
تلمسان،  1982نوفمبر  18إلى  15الریحاوي عبد القادر، البیت في المشرق العربي اإلسالمي، المؤتمر العاشر لآلثار من  -6

 .17ص
7- Revault (Jacques) plais et demeures de Tunis. CNRS, paris, 1980, p14. 

سم تعلو ساكف باب الغرفة واألطر  50سم وعرضھا  90الشمسة: ھي نافذة معقودة بعقد نصف دائري یبلغ معدل ارتفاعھا  -8
 الحجریة المحیطة بھ

الخوخة: كلمة عربیة من المصدر الثالثي خاخ ویعني الباب الصغیر ضمن الباب الكبیر كما یعنى الكوة التي تؤدي الضوء  -9
 .90، ص1988م غالب موسوعة العمارة اإلسالمیة جردوس برس، بیروت، إلى البیت (عبد الرحی

10- REVOULT (Jacques), L’habitation tunisoise, pierre, Marbre et fer dans la construction et le 
décor, éd centre national de la recherche scientifique, paris, 1978, p9. 

 ،لجزائرابوالیة بسكرة خنقة سیدي ناجي نموذجا (دراسة تاریخیة أثریة عمرانیة).  اإلسالميتطور العمران  كریم.الطیب  -11
 .201ص، 2018

12- MAHFOUDH (Faouzi), la ville de Sfax, recherches d’archéologie monumentale et évolution 
urbaine, thèse de doctorat, université de Sorbonne, paris, 1988, p2 

13- REVOULT (Jacques), palais et demeures de Tunis op.cit. p85. 
14- Revault (j), palais et demeures de Tunis op.cit., p89. 
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  :الملخص
 عاتللمجتم الیومیة الحیاة فسیرورة البیضان، لقبائل االجتماعیة الحیاة في ھامة مكانة العرف یكتسي
 قائمةال الجھة وكذا القبیلة، داخل العمل بھا الجاري العرفیة لألحكام أفرادھا احترام مدى على تتوقف الصحراویة،

 یةالعرف األحكام أبرز على التعرف المقال ھذا خالل من نحاول حیث المجتمع، داخل العرفیة األحكام تطبیق على
 تابك خالل من وھذا القبیلة، داخل العرف تطبیق على القائمة والمؤسسات أصولھا الغربیة، الصحراء قبائل لدى

 صحراءبال اإلسبانیة األراضي" وكتاب باروخا، كارو خولیو اإلسباني السوسیولوجي للعالم" صحراویة دراسات"
  .كلیمانتي مولیرو مانویل اإلسباني للضابط" المتنقلة ووحداتھا

 آیت اربعین. ؛الجماعة ؛القبائل ؛األحكام العرفیة ؛الغربیةالصحراء  :الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
Customs are considered to be a top class in the life of the Baidan tribs. Life according to 

Sahara people's is due to the continuity of the severe respect of traditional rules inside the 
community, where all the members must abide by these rules which are working out in the 
place. In addition to that, there are a portion of people who’s job is to apply the rules of mores 
within the society. In this sense, the importance of these mores in the lifestyle of Sahara people 
have led different kinds of Spanish voyager writers and explorers and others to get knowledge 
about the initial rules of Western Sahara tribe mores, and its originality, plus the institutions 
that implement traditional Principles inside the community. 

This is what we intend to illustrate in this essay, and through the book of "Desert Studies   " 
written by  Spanish sociologist Julio Carro Baruja, and other book called" Spanish lands in the 
Sahara and theirs Peripatetic units " written by security officer  Mulero Clemente. 
Key words: Western Sahara; Mores rules; tribe; community; Ait Arbaein.   

  
 مقّدمة: 

األعراف في مفھومھا العام ھي مجموعة القیم والمبادئ المتفق علیھا في مجتمع ما، وقد ظلت 
األعراف بمثابة القوانین الرسمیة التي تحكم المجتمعات القبلیة في فترة غیاب الدولة المدنیة وحتى بعد 
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 تحكیم األعراف ظھورھا، وعلى غرار جل القبائل البدویة، عرفت قبائل البیضان على اختالف أصولھا،
في مختلف المنازعات الداخلیة والخارجیة، عن طریق سلطة الجماعة التي تشرف على تشریع وتنفیذ تلك 
األحكام العرفیة، األمر الذي ساھم بشكل كبیر في الحفاظ على تماسك كیان القبیلة الواحدة من جھة، وتجنب 

كتابات الرحالة والضباط اإلسبان في الصحراء، الصراع مع القبائل األخرى من جھة ثانیة، وقد سجلت لنا 
جوانب ھامة من الحیاة االجتماعیة للقبائل الصحراویة، نحاول اعتماد مصدرین منھا للتعرف على بعض 
النماذج من األحكام العرفیة لدى القبائل الصحراویة، ویتعلق األمر بكتابات العالم السوسیولوجي خولیو 

ل مولیروا كلیمانتي، أما اإلشكالیة التي نحاول اإلجابة عنھا من خالل ھذا كارو باروخا، والضابط مانوی
  المقال مفادھا:

رعیة وتندرج تحتھا إشكاالت فة االجتماعیة للمجتمع البیضاني؟ فیما تتجسد قیمة العراف في الحیا
  متمثلة في:

  ما ھي أھم القبائل الصحراویة؟ -
  الصحراء الغربیة؟ما ھي أھم األحكام العرفیة لدى قبائل  -
  ماھي مصادر العرف لدى المجتمع الصحراوي؟ -
 ماھي السلطة القائمة على تشریع وتنفیذ األحكام العرفیة داخل القبیلة. -

ونھدف من خالل ھذا المقال معرفة مدى أھمیة األحكام العرفیة لدى القبائل الصحراء، ودور ھذه األعراف 
  في تنظیم المجتمع البیضاني البدوي. 

  عریف بالصحراء الغربیةالت
  التسمیة والموقع:

 التاریخیة والمتغیرات  تتناسب طردیا ودالالت أبعاداً  الغربیة الصحراء مصطلح یحمل التسمیة: -1
 حیث لكبرىا الصحراء من الغربیة الناحیة في الواقعة األقالیم على المصطلح یطلق إذ المنطقة، عرفتھا التي
 عدیدة یةتاریخ أحداثا المنطقة عرفت ولكن الذھب، ووادي الحمراء الساقیة ھما رئیسیین إقلیمین الیوم تضم

 یینأحا مستقلة وأراضي أخرى تارة موریتانیا أو شنقیط بالد ومن تارة األقصى المغرب من جزء جعلتھا
 في المصطلحات ولوضع الدراسة محل المنطقة تسمیة في كبیر اختالف ھناك جعل الذي األمر أخرى،
 فھناك.  یةالغرب بالصحراء الیوم المعروفة المنطقة على اطلقت التي التسمیات بعض إیضاح نحاول سیاقھا

 على ھذه إطالقھ تم شنقیط اسم إن السالم ولد هللا حماه یرى حیث الذكر، أسلفنا كما شنقیط إلى ضمھا من
 العلوي براھیمإ بن هللا عبد الشنقیطي الفقیھ تألیفھ من رسالة ضمن إجماال یشرحھا ظرفیة في وسكانھا البالد

 م1790 سنة والمكتوبة قل، محمد وبكریة إدوعل علویة في النقل صحیحة: وعنوانھا) م1814 ھـ1233ت(
 األفاق، سائر من الحج أراد من معھم ویحج عام كل مكة إلى شنقیط من یمشي الركب وكان" یقول وفیھا
 اآلن إلى المشارقة عند یعرفون وأروان السودان إلى الحمراء الساقیة من: أعني البالد ھذه أھل إن حتى

  .1"بالشناقطة
 البكري عكس ،2المغربیة والصحراء سوس بالد من جزء المنطقة اعتبروا المغاربة فإن المقابل وفي

   .3الكبرى الصحراء بدایة ھي الغربیة الصحراء شمال الواقعة الحمراء الساقیة) تارجا وادي( أن رأى الذي
 ریقیا،إف أرجاء في المتناثرة نفوذھم لمناطق لضمھا تمھیداً  اإلسبانیة بالصحراء اإلسبان سماھا وقد

 لغربیةا بالصحراء حالیا المعروفة األقالیم فان وبالتالي العربي، الوطن من یتجزأ ال جزءاً  المنطقة أن رغم
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 البیضاء ریقیابإف یعرف ما أو الشمالیة إفریقیا بین الجغرافي الفاصل تعد التي الكبرى الصحراء من جزء ھي
  .4السوداء إفریقیا مسمى علیھ اصطلح الذي القارة من الجنوبي والجزء

 تمتد التي البیظان، تراب او 5البیضان بالد من جزءاً  الغربیة الصحراء تعد التسمیات تلك جانب إلى
 الجزائر من وأجزاء الغربیة والصحراء الموریتاني الشمال من واسعة أجزاء لتشمل الواسع مفھومھا في

 التسمیة مدلول خالل من ضمت التي ،7الملثمین صحراء من جزء أیضا المنطقة تعتبر . كما6والنیجر ومالي
 الناني كریذ كما الملثمین صحراء حدود فان المفھوم لھذا وطبقا الملثمین، ونفوذ سلطة تحت الواقعة المناطق

 إلى رالبرب بالد من الممتد الكبرى الصحراء معظم تشمل الفاسي زرع أبي بن علي عن نقال الحسین ولد
 أطلق الغربیة الصحراء اسم أن األرجح ، وعلى8إفریقیا غرب أقالیم معظم عرضیا تشمل فیما السودان، بالد
 قیةالشر الصحراء على لھا وتمییزاً  الكبرى، للصحراء بالنسبة الجغرافي لموقعھا نظراً  المنطقة على

 .والوسطى
 الموقع واألقالیم: -2

 فلكیا نحصرت حیث الشمالي، شقھا في الغربیة إفریقیا أقالیم ضمن الغربیة الصحراء تُصنف الموقع:
 في الوقعة الصحراویة المنطقة في تقع انھا أي شماال، درجة 27.30 – درجة 20.40 عرض دائرتي بین

 غربا درجة 17.15 - درجة 8.45 طول خطي بین تنحصر بینما االرضیة، الكرة من الشمالي النصف
 الحدود بین فیتنوع الجغرافي موقعھا أما. 9غرینیتش خط من الغربي النصف في كلیا المنطقة تقع بحیث
 أما كلم،1125 حوالي االطلسي المحیط على المطل الساحلي الشریط طول یبلغ حیث والبحریة البریة

 الجنوبیة الناحیة من تحدھا التي موریتانیا مع كلم1570 یقارب ما منھا كلم2045 حوالي البریة حدودھا
 الحدودي الشریط طول فیبلغ الجزائر الشرقیة الجارة مع أما شماال، المغرب مع كلم415 وطول والشرقیة،

          .                                                                                              10كلم 60 حوالي
 لمقابلةا البحریة الواجھة تلك في تكمن كبیرة أھمیة ذا موقع الغربیة للصحراء یكون ذلك على بناء

 تسھیل في یساھم الذي األمر طلسي،لأل الشرقي الساحل على كلم1125 مسافة على والممتدة الكناري لجزر
 الحرارةو الجفاف فترات المناخ ظروف تحسین في یساھم ، كما...الملح واستخراج البحري والصید المالحة

 دول بثالث یربطھا الذي البریة الحدود طول أما ،11صحراویة المنطقة وأن خصوصا الصیف فصل في
 الصحراء ونك التجاریة الحركة تنشیط جانب إلى والثقافي العلمي التواصل تسھیل في بدوره فیساھم عربیة

 إفریقیا رببغ الجزائریة والصحراء األقصى المغرب یربط واستراتیجي حیوي وطریق رابط تشكل الغربیة
 .المناطق تلك بین الحضاري التالقح من نوع إیجاد في أیضا یساھم مما

 األقالیم:
 أما یحده شماال إقلیم طرفایة، الغربیة للصحراء الشمالیة الناحیة في اإلقلیم ھذا یقع :الحمراء الساقیة

 على یطل مابین الذھب وادي مع الجنوبیة حدوده في یتشارك فیما وموریتانیا الجزائر فنجد الشرقیة الناحیة
 مدینة ، وتبقى12مربع كیلومتر ألف 82حوالي اإلقلیم مساحة وتبلغ الغربیة، الناحیة من األطلسي المحیط
ضا أی یضم كما الغربیة، للصحراء السیاسیة والعاصمة اإلقلیم مدن أكبر م1937 سنة تأسست التي العیون
  .13للصحراویین الروحي البعد ذات السمارة مدینة

 یةالجنوب الناحیة من یحده الغربیة، للصحراء الجنوبیة الناحیة في اإلقلیم ھذا یقع وادي الذھب:
 ملویش الحمراء، الساقیة مع حدود لھ الشمال وفي األطلسي المحیط فنجد غربا أما موریتانیا، والشرقیة
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 ساحتھم وتبلغ بالنكو، رأس حتى بوجادور برأس بدایة الحمراء الساقیة جنوب من الممتدة المنطقة اإلقلیم
  .14الداخلة مدینة االقلیم كیلو متر مربع، وعاصمة ألف 184حوالي

التعمیر منذ العصور القدیمة، وبحكم موقعھا الجغرافي فقد عرفت الصحراء الغربیة  أھم القبائل:
شھدت توافدت على المنطقة أعراق بشریة عدیدة، على غرار الزنوج الذین كان لھم السبق بالمنطقة والبربر 
والعرب بعد الفتح اإلسالمي، ومن الطبیعي أن تكون أغلب قبائل الصحراء الیوم تنتمي إلى أصول بربریة 

تأثیر زنجي نتیجة اإلتصال والتواصل بین العرب والبربر والسود في إفریقیا جنوب الصحراء، أو عربیة مع 
إال أن الطابع البدوي القائم على الترحال یجعل ضبط  التوزیع الساللي والجغرافي  باإلضافة إلى تعداد 

حراویة، ل القبائل الصسكان الصحراء أمر صعب، وكمحاولة منا للتعرف على ما كتبتھ األقالم اإلسبانیة  حو
 أصولھا ومناطق نجعھا، اعتمدنا كتابات الضابط اإلسباني في الصحراء الغربیة مانویل مولیرو كلیمانتي "

Manuel Mulero Clemente:ومما أورد حول ذلك نذكر ،"  
ینحدرون من نسل الشیخ محمد مصطفى المعروف بـ "ماء العینین" والده أھل الشیخ ماء العینین: 

فاضل بن مامین القلقمي الشنقیطي قائد أھل الطالب المختار في بالد شنقیط، وقد ولد الشیخ محمد  محمد
م، وقد أطلقت علیھ والدتھ اسم "ماء العینین" 1831مصطفى في منطقة الحوض الشرقي الموریتاني حوالي 

  .15تعبیرا عن حبھا الشدید لھ
، الشیخ محمد فاضل بمسقط رأسھ في منطقة الحوض نشأ الشیخ ماء العینین وتلقى تعلیمھ على ید والده

م متجھا إلى الحج، وقد مضى سنة كاملة في رحلتھ الحجازیة زار خاللھا إلى 1850قبل أن یغادرھا مطلع 
جانب الحرمین الشریفین المغرب والشام ومصر، بعد عودتھ من رحلة الحج مكث فترة في تجكانت بتندوف 

، وبعد 16ھناك مكتبة كبیرة عن طریق اإلھداء والشراء أسسامرأتین، كما  أین احتك بعلمائھا وتزوج منھم
م، ویؤسس أول زاویة لھ 1873إلى أدرار لیعود بعدھا ویستقر ألول مرة في الساقیة الحمراء سنة  انتقلمدة 

في منطقة "أكریزیم" على ضفاف وادي الساقیة الحمراء، بعدما ذاع صیتھ وكثر مریدوه أسس زاویة 
الفرنسي  االستعمارینم، وقد قاد حركة الجھاد ضد 1898ة على ضفاف وادي سلوان حوالي السمار

م، وقد خلف مجموعة 1910واإلسباني في الصحراء الغربیة وشنقیط، قبل أن یتوفى في مدینة تیزنیت سنة 
  .17من األوالد یشكلون بطون آل ماء العینین في المغرب والصحراء وموریتانیا

سب ھذه القبیلة إلى العالم الجلیل سید أحمد بوغمبور األنصاري نسبا، حیث عرف تنت أوالد تیدرارین:
ھذا الرجل بصالحھ وكراماتھ وسعة علمھ، قدم إلى الصحراء الغربیة من مصر حوالي القرن الخامس عشر 

نھم من بیالمیالدي، وتزوج بامرأة من أھالي الصحراء لم نعثر على أصلھا، وقد أنجبت لھ أوالدا عدة أشتھر 
أصحاب النسب الصحیح المنحدر مباشرة من الطالب علي وموسى، ویرى أحفاد موسى والطالب علي أنھم 

 .18الجد أحمد بوغمبور، أما باقي مجموعات القبیلة فھم من نسل أبو دجانة األنصاري
ھا بممارسة أفرادوتعد قبیلة أوالد تیدرارین من القبائل المسالمة التي استوطنت الساحل حیث اشتھر 

الرعي بمنطقة "الحسیان" رأس بوجادور أین تنتشر األحساء على غرار أنویفظ، آوفیست، أنوتي، سركاو، 
  . 19حیمر ماه...، الصالحة لسقي المواشي كما عرف عن أفراد ھذه القبیلة ممارستھم للنشاط الزراعي

 حسب روایة كلیمانتي أن والد ھذایعود أصل القبیلة إلي مؤسسھا سید أحمد العروسي، و العروسیین:
األخیر كان ولیا صالحا قدم المغرب ھاربا من الحروب ضد المسیحیین في تونس، وتزوج في مراكش وبعد 
والدة سید أحمد العروسي جيء بھ إلى الصحراء عبر السماء، وبعد أن تمزق حزامھ الذي حملھ بھ أحد 

، وقد تزوج بالصحراء وخلف بعد وفاتھ ثالثة 20ضصالحي مراكش سقط في الصحراء بمنطقة تسمى الریا
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لى فینتمي العروسیین إ االجتماعیة، وعن وظائفھم راھیمإبذكور ھم سیدي بومھدي وسیدي بومدین وسیدي 
  . 21القبائل التي جمعت بین القلم والسالح إلى جانب النشاط الزراعي والرعوي نواحي إیمریكلي بواد الذھب

ث ینتسبون إلى سید أحمد الركیبي المنحدر من قطب جبالة موالي عبد حی الركیبات أو الرقیبات:
السالم بن مشیش، وینقسم الركیبات إلى: اركیبات الشرق التي تضم أفخاذ أھل ابراھیم وداوود، والبیھات 
والفقر... ، أما اركیبات الساحل األكثر عدد فتضم أفخاذ السواعد، وأوالد الطالب، الى جانب أوالد موسى 

لمودنین...، حیث یقع الجزء الشرقي منھم ضمن نطاق النفوذ الفرنسي، أما الجزء الغربي فیقع ضمن وا
نطاق النفوذ اإلسباني، وعن وظائف الرقیبات في الجانب االجتماعي فقد كانوا في أول األمر من قبائل 

اذ زمور باستثناء أفخ الزوایا قبل أن یصبحوا من القبائل المحاربة، كما یمارسون النشاط الرعوي نواحي
" Paul Marty. وبناء على اإلحصاءات التي أوردھا بول مارتي "22السواعد الذین یظعنون بواد الذھب

  .23خیمة 4100فقد بلغ عدد خیم الرقیبات حوالي 
یعود أصل تسمیة القبیلة إلى روایة تناقلتھا كتب التاریخ والسیر مفادھا أن الجد األول  أوالد بالسباع:

كانت لھ غنما یرعى بھا في جبال شتوكة باألطلس  إدریسة الشریف سید عامر الھامل حفید موالي للقبیل
علیھا رغما عنھ فتحولت تلك الغنم إلى أسود وعلى إثر ذلك الحدث  االستیالءالصغیر، وأراد بعض األعراب 

ـ: الیا، ویتعلق األمر بأطلق علیھ عامر بوسبع، ھذا األخیر خلف ثالثة ذكور ھم بطون أوالد أبي السباع ح
الصحراء عبر جبال األطلسي، وذلك بعد ثورتھم  إلىأعمر وعمران والنومر، وقد وصل أفراد ھذه القبیلة 

أوالد بالسباع بالحرابة حیث دخلوا في  اشتھرأوائل القرن الثامن عشر، وقد  إسماعیلعلى السلطان موالي 
بالصحراء امتھنوا التجارة  إقامتھمألخیرة من تاریخ حروب عدیدة ضد قبائل الصحراء، إال أن الفترة ا

  . 191724والرعي وقد استقروا بشكل رسمي بوادي الذھب بعد مھادنتھم لإلسبان سنة
حسب أغلب الروایات أن أصل القبیلة یعود إلى "مقفر" زعیم بني حسان ذات األصول  أوالد دلیم:

المترحلة شمال الساقیة الحمراء، إلى جانب مواجھاتھم العربیة، وقد عرف أوالد دلیم بحروبھم ضد القبائل 
مع المحاربین الكناریین الذین یترددون في السواحل الصحراویة شمال رأس بوجادور وقد إنتشروا بكثرة 

، كما إمتھن أوالد دلیم إلى جانب الحرابة الصید البحري والرعي، وتفرعت منھم 25في إقلیم وادي الذھب
 560، وقد قدر مارتي عدد خیمھم حوالي 26 لشناكلة، سالم، أھل ابنیجارة المناصیر...قبائل عدة على غرار ا

  .27خیمة
  في أصل القبیلة تشتھر روایتین أوردھما كلیمانتي على السیاق التالي: :الزركیین
مفادھا أن القبیلة تنتسب إلى الشیخ سعید الزركي من قبائل تكنة، وإلیھ ینتسب فرع لحسن  الروایة األولى

حول تقسیم واحة نخیل عند قبیلة آزوافیط التكنیة، فكان الخالف سببا في إنقسام  اختلفاوبلة وھما أخوین 
  .28القبیلة إلى فرعین أحدھما في التراب اإلسباني واألخرى في التراب الفرنسي

حول أصل الزركیین فیرى أصحابھا أن الشیخ سعید الزركي ھو مؤسس فرع من القبیلة،  الروایة الثانیةأما 
وھو فرع أھل أحمد لعلي من فخذة أشتوكة، ویقول أصحاب ھذا الرأي أن الزركیین ینتسبون إلى جعفر 

ادي درعة إلى أفراد ھذه القبیلة حرف الرعي حیث كانت مناطق ظعنھم من و امتھنبن أبي طالب، وقد 
  .29جنوب غرب العیون

رجل یدعى یكوت حیث كان من المقربین للسلطان موالي إسماعیل العلوي،  إلىتنتسب القبیلة  یكوت:
  .30وقد عرفت قبیلة یكوت بالرعي في مناطق ھضاب الكعدة ولحمیدیات ومرتفعات زیني وأیدار
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لجنوب أوسیدي أحد متصوفة تارودانت باینتسب أفراد ھذه القبیلة الى سیدي جامع حفید سیدي توبالت: 
  .  31المغربي، وقد امتھنت قبیلة توبالت الرعي وكانت منتجعاتھم نواحي أخنیفیس

ھي قبیلة صنھاجیة تنتسب إلى موسى بن افیكة، ھذه األخیرة ھي امرأة كانت مع جماعة : لفیكات
زوج لیھ بطون القبیلة، وقد تإسب أوسعید الزركي، لكن نزلت عند أحد خیام توبالت وأنجبت موسى الذي تن

موسى امرأة من مجاط األمر الذي سیجعل الروابط قویة بین لفیكات ومجاط، وقد اشتغل لفیكات بالصید 
  .32البحري في سواحل واد اشبیكة وكابو خوبي إلى حدود مصب واد الساقیة الحمراء

صور أصلھ إلى عشیرة أوالد بن منتنتسب ھذه القبیلة إلى رجل یدعى الفقیر المیر، ویعود في  لمیار:
من قبائل آیت المسعود، ویعتبر المیر ھذا أول من قدم منھم  إلى الصحراء الغربیة،  ولمیار من بین القبائل  

) خیمة، حیث اشتغلوا الرعي ومناطق ظعنھم نواحي 40، 30القلیلة العدد إذ تتراوح أعداد خیمھم ما بین (
  .33الذروة شرق أخنیفیس

مي عشائر القبیلة إلى بطن الجد األول الكرن الذي قدم إلى الصحراء من منطقة مجاط تنت مجاط:
الواقعة جنوب جبال اكردوس، وقد مارس أفراد القبیلة الصید البحري ما بین سواحل أشبیكة شماال والطرفایة 

  .34جنوبا
رت القبیلة بالعلم شتھتنتسب القبیلة إلى مؤسسھا سیدي بوبكر الفیاللي من شرفاء تافیاللت، ا فیاللة:

  .35والصالح وقد استقروا نواحي الكعدة وبئر الحكونیة
  .36ھي قبیلة اشتھرت بالدین والصالح والعلم سكنوا نواحي بئر إنزران وواد الذھب أھل بارك هللا:

باإلضافة إلى القبائل ھناك فئة الرقیق أو العبید الذین یعیشون مع مختلف القبائل الصحراویة، حیث 
الذین یشتغلون بالحرف  37إلیھم األعمال الشاقة، كما عرف المجتمع الصحراوي تواجد جماعة المعلمینتوكل 

  التقلیدیة.   
  :وقوانین القبائل الصحراویة أعرافنماذج من 

نحاول في ھذا الجزء من المقال التعرف على نماذج من أعراف ثالث قبائل صحراویة، ویتعلق األمر 
"، فإن القبائل Baruja ین وقبائل الرقیبات، وبناًء على ما أورد باروخا "بقبائل آیت لحسن وإزركی

الصحراویة سنت أحكام عرفیة خاصة بالعقوبات المترتبة عن حق الدم والسرقة، باإلضافة إلى مختلف 
  األحكام خاصة بتنظیم العالقات بین أفراد القبیلة الواحدة، ومختلف القبائل الصحراویة المجاورة.

 لحسن یتقبائل آ
 یتم رد الدین المترتب عن حق الدم أو الدیة بالمصالحة، وذلك وفقا لألعراف الجاري بھا العمل. -
جسدیا على آخر بتقدیم ذبیحة وخمسة وعشرین ریاال حسنیا، أما من  اعتدىیعاقب كل فرد من القبیلة  -

وخمسین ریاال حسنیا، أما بخصوص الجرح  38تسبب في الجرح بواسطة سالح أبیض فیعاقب بتعركیبة
الناتج على طلقة باستعمال سالح ناري، فإن الفرد یعاقب بتعركیبة ومائة لایر حسني، وفي حال ما لم 

 .39تحدث الطلقة أي عواقب فیكتفي الفرد بتقدیم ذبیحة فقط
مائة لایر خیمة غیره ب حماقتبالنسبة للحدود المتعلقة بالسرقة فقد حددت أعراف آیت لحسن عقوبة كل فرد  -

حسني، وفي حال السرقة فإن العقوبة تكون تقدیم ذبیحة مع إرجاع المادة المسروقة، وبخصوص سرقة 
األمانة من خیمة أو بیت من اؤتمن علیھا فان ھذا األخیر وجب علیھ أداء الیمین بعدم مشاركتھ في السرقة، 

حال رفض الفرد المعني أداء الیمین أو تعذر علیھ جمع مع اإلتیان بخمسین شاھدا من أفراد العائلة، وفي 
 الخمسین شخصا، وجب علیھ دفع قیمة المادة المسروقة.
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شخص  )25كل ُمتِھم بسرقة محل تجاري علیھ أداء الیمن بعدم القیام بذلك، مع شھادة خمس وعشرین ( -
المادة المسروقة، وإذا تعلق من العائلة، وإن رفض الیمین أو فشل في جمع الشھود وجب علیھ دفع قیمة 

الیمین مع تزكیتھ بخمس وعشرین شھادة، أما سرقة الحبوب  أداءاألمر بسرقة ماشیة وجب على المالك 
 على أنواعھا فیترتب عنھا نفس عقوبة سرقة الخیام.

ن بی تأما األعراف التي تنظم العالقات بین آیت لحسن وباقي القبائل الصحراویة فقد حددتھا إتفاقیا -
القبیلتین، فمثال عند حدوث نزاع بین آیت لحسن وإزركیین فیتم الحسم في األمر باالستماع إلى شھادة 
عشرة أشخاص من كل قبیلة، أما إذا كان الخالف بین قبیلة آیت لحسن من جھة وقبائل أوالد تیدرارین 

 وخمس شھود من باقيوالعروسیین والرقیبات من جھة أخرى، فتحل المسالة بعشرة شھود من آیت لحسن 
القبائل، وفي حال اإلتفاق بین فرد من أوالد تیدرارین أو الرقیبات أو العروسیین مع فرد من آیت لحسن 

 .40حول ذبیحة، یكون عدد الشھود متساویا بین الطرفین
 قبیلة إزركیین

الة، فمثال كل حبالنسبة لحد القتل یحدد وفق ما ھو معمول بھ في العرف، باستثناء بعض التغیرات حسب  -
التي  41في القتل العمد یضبط الجاني ویقید من قدمیھ ویدیھ وینقل بحضور أعیان القبیلة إلى "الجماعة"

تحسم في أمره عالنا أمام عائلة المقتول بین الدیة أو القصاص، مع مصادرة أمالكھ من طرف "الجماعة"، 
 .42مي إلیھ القاتل دفع الدیة لعائلة المقتولأما إذا كان القتل غیر متعمد فیتوجب على الفرع الذي ینت

أما ما تعلق بالسرقة فقد حدد العرف حدھا بدفع السارق أربعة أضعاف المادة المسروقة، فمثال في حال  -
 سرقة جمل على السارق المضبوط دفع أربعة رؤوس من الجمال بدل واحدة.

ین ضرب المبرح على الوجھ بتقدیم ذبیحة وقطعتوفیما تعلق باالعتداءات الجسدیة فقد حدد العرف عقوبة ال -
من القماش، أما في حالة التھدید بالسالح األبیض فیتم العقاب بدفع قطعة واحدة من القماش، فیما یعاقب 
الجارح بالسالح األبیض بعقوبة تقدیم تعركیبة ومبلغ ما بین أربعین ومائة ریاال حسب إتفاق الطرفین، 

 .43اص بما جرت بھ العادة في العرفوفي حالة البتر فیتم القص
أما بالنسبة ألعراف القبیلة بخصوص التھدید بتوجیھ السالح الناري في وضعیة إطالق النار، فحددت  -

 عقوبتھا بدفع قطعة قماش واحدة، وإذا تم إطالق النار ولم یحدث ضرر فیكون العقاب ذبیحة واحدة.
تعركیبة، وفي حال اغتصاب القاصرة یعاقب الجاني بدفع  في حالة إقتحام خیمة الغیر یعاقب الفاعل بدفع

 حق المرأة. وكل النزاعات المتعلقة بالنساء یُحتكم فیھا لخمسة شھود.
مسة شھود، لخ االحتكامأما بالنسبة لألعراف المتعلقة بمنازعات البیع والشراء، أو سرقة رؤوس ماعز فیتم  -

عشرة شھود، وإذا أتُھم أحد بسرقة الحبوب من مخازنھا،  ىإلأما في سرقة قطیع إبل فیرتفع عدد الشھود 
 فعلیھ إحضار خمسین شاھدا مؤتمناَ، وفي حال فشل في ذلك وجب علیھ دفع قیمة الحبوب المسروق نقدا. 
أما األعراف المتبعة في حل النزاعات بین قبیلة إزركیین وأي قبیلة من قبائل الزوایا، فیُحتكم فیھا الطرفین 

 . 44شھود من قبیلة إزركیین، وخمسة شھود من القبیلة األخرىإلى عشرة 
 قبائل الرقیبات:

حسب أعراف قبائل الرقیبات فإن تسویة الدین المترتب عن القتل یتم وفقا لألعراف المتفق علیھا، أما  -
احة عامة سبالنسبة للقتل العمد فجزاء القاتل في ذلك أن یكبل ویتم إحضاره أمام المالء وأعیان القبیلة في 

بحضور "جماعة" وعائلة المقتول التي تحدد جزاء القاتل بین القصاص والدیة، وفي بعض األحیان یتم 
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الرفع من قیمة الدیة إلى غایة إرضاء عائلة المقتول. وفي حالة ما إذا كان القاتل غیر متعمدا فإن الفرع 
ل عن شخص أحد أعیان القبیلة، فإن القاتل یُفصإلیھ الجاني یدفع الدیة لعائلة المقتول، وإن قتل  يینتمالذي 

 القبیلة حتى یتم التوصل إلى حل قد یفوق قیمة الدیة. 
كل فرد قام بلمس زوجة غیره بقصد یترتب علیھ دفع حق الزوجة، وإذا دخل شخص علیھ دیة خیمة آخر،  -

 . 45فإن أعراف الرقیبات تخیر صاحب الخیمة بین دفع دین المدان أو طرده من خیمتھ
یعاقب كل من قام بضرب آخر على وجھھ بدفع تعركیبة، وكل من ھدد بالسالح األبیض یدفع قطعة قماش  -

 العرف. إلىواحدة. أما الجروح فتحدد عقوبتھا باللجوء 
، 46وكل من عارض أعراف القبیلة یتم إضرام النار في خیمتھ، أما المرافع عن شخص أدانھ "آیت اربعین" -

رھا بجمیع القرارات التي تصد االلتزامفیتم تغریمھ بدفع قطعة واحدة من القماش، كما یتوجب على الكل 
 الجماعة دون مناقشة.

بقرارات "آیت اربعین"، وفي حالة الحرب یحق لكل شخص من القبیلة  االلتزاماألمن وجب  انعدامفي حال  -
وجدت، دون أخذ إذن من صاحبھا، على أن یتم إرجاعھا  أینماالتسلح بالعتاد والذخیرة والمطیة وحاجیاتھا 

بعد المعركة وال یجبر المحارب على دفع قیمتھا في حال ضیاعھا أو ضیاع جزء منھا، كون اآلخذ كان 
 في مھمة الدفاع عن القبیلة.

تلك  النصیب األوفر من اختیاریحق لكل شخص وصل قبل غیره إلى أرض صالحة للفالحة، األولویة في  -
 . 47األرض

  الصحراوي المجتمع في تطبیقھا مصادر األحكام العرفیة ومؤسسات
 ختالفابالنسبة لمرجعیة األحكام العرفیة لدى القبائل الصحراویة نجد ھناك مصادر األحكام العرفیة: 

طفیف بین أصول أعراف قبائل الزوایا والقبائل المحاربة وبقیة القبائل األخرى، فاألحكام العرفیة التي تحكم 
قبائل الزوایا نجد أغلبھا مستمد من الكتاب والسنة كونھم أكثر تأثرا بالقرآن من غیرھم، بل إن البعض من 

ل األمور التي ورد فیھا النص، أما أعراف قبائل الزوایا على غرار أھل ماء العینین یحكمون الشرع في ك
القبائل المحاربة فغالبا ما تستمد من األحكام المتوارث والعادات والتقالید القدیمة، حیث یرى كلیمانتي أن 
األعراف الخاصة بالمجتمع الصحراوي مستمدة من القرآن الكتاب الذي یحتوي على جمیع القوانین ممزوجة 

ائع بالنسبة للقبائل  الصحراویة اعتمادھا أكثر القوانین المتوارثة األحكام المرویة بما ھو دیني، غیر أن الش
الفقھاء حول مشروعیة األحكام العرفیة من عدمھا، حیث اعتبرھا البعض بدعة،  اختلف، وقد 48والمكتوبة

ھم من فقھاء أغلب القول بأن اإلیمان والعمل بھا یعتبر كفرا، والقائلین بھذه اآلراء إلىووصل ببعض الفقھاء 
، ومن الطبیعي أن ال تخرج فتاویھم عن طاعة المخزن الذي كان یرى في بالد 49المدن كمراكش وفاس

السیبة مناطق مارقة عن الدین لخروجھا عن السلطان،  غیر أن البعض اآلخر من فقھاء البادیة والصحراء 
  أقروا بجوازھا كون أحكامھا ال تتعارض مع الشرع. 

یرى كلیمانتي أن مجلس الجماعة ھو سلطة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة داخل القبیلة ة: مجلس الجماع
ویشترط فیھم  50أعضائھا من بین أعیان األفخاذ وذوي المكانة الخاصة في القبیلة اختیارالواحدة، حیث یتم 

م العرفیة الذكورة والشجاعة والقدرة على حمل السالح، وتضم الجماعة رجل فقیھ مھمتھ توثیق األحكا
وإعطائھا الصبغة الدینیة، حتى ولو كان بعض تلك األحكام غیر مطابق للشرع، وبذلك تكتسب الجماعة 

، وعن دورھا في المجتمع الصحراوي یرى واالجتماعیةجانب الصبغة السیاسیة  إلىصبغة دینیة شرعیة 
طان البالد السائبة مقام السلالباحث بوبریك رحال نقال عن علماء بیضانیون، أن مجلس الجماعة یمثل في 
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، والقرارات الصادرة عن الجماعة غیر قابلة للنقاش، وحسب أعراف بعض القبائل قد 51في البالد المخزنیة
 .  52تصل عقوبة مخالفة قرارات الجماعة الى حد خرق الخیمة عن آخرھا

یطلق علیھ أیضا "إنفالسن"، "الدعامة أو الركیزة"، وھو عبارة عن مجلس تنفیذي  آیت اربعین:
مؤقت یضم مجموعة من األعیان تتوفر فیھم مجموعة من الشروط على غرار الشجاعة...، وأعضاء آیت 

فخذ وقد یكون في بعض القبائل على غرار الرقیبات مجلس  أواربعین یتم اقتراحھم من قبل جماعة كل قبیلة 
الجماعة ھو نفسھ آیت اربعین، ولم تورد الكتابات التاریخیة أسباب تسمیة ھذا المجلس بآیت اربعین كما أن 

تكون مؤقتة تنتھي بمجرد حل المشكلة التي اجتمع من أجلھا  وإنماالعضویة في ھذا المجلس غیر دائمة، 
 .53المجلس

مؤھالت وبدوره یختار أفرادا من آیت یترأس آیت اربعین المقدم ھذا األخیر یتم إختیاره بناء على 
، وھذا المجلس ال یبث في القضایا الداخلیة التي تكون من 54اربعین یساعدونھ في اتخاذ قرارات المجلس

اختصاص الجماعة، وانما تكون اجتماعاتھ في حال ما إذا تعرضت القبیلة لعدوان خارجي أو في مناسبات 
الخصبة. أما عن عدد أعضاء آیت اربعین  األراضيحول توزیع ھطول األمطار وما ینجم عنھا من خالفات 

  .  55أخرى وال یشترط أن یكون عدد أعضائھ أربعین عضو إلىفیختلف من قبیلة 
 خاتمة: 

  في ختام ھذا المقال نستنتج ما یلي:
 ةلقد شكلت الكتابات اإلسبانیة حول الصحراء األطلسیة الدعامة األساسیة للحكومة اإلسبانیة في عملی

راویة، للقبائل الصح االجتماعیةتراب البیظان، وذلك لتسلیطھا األضواء على جوانب ھامة من الحیاة  احتالل
المنطقة بل تواصلت كتاباتھم حول المجال الصحراوي، ونلتمس من  احتاللولم تتوقف تلك الكتابات بمجرد 

ى سوسیولوجي خولیو كارو باروخا، مدخالل كتابات الضابط اإلسباني مانویل مولیرو كلیمانتي، والعالم ال
ھؤالء الكتاب بالجانب اإلنثروبولوجي والسوسیولوجي لسكان الصحراء، ومعرفة أدق التفاصیل  اھتمام

 الخاصة بھذه الجوانب التي من شأنھا تسھل عمل اإلدارة اإلسبانیة في الصحراء. 
ع، واخرى مصدرھا تختلف مصادر العرف في المجتمع الصحراوي بین أعراف مصدرھا الشر

العادات والتقالید المتوارثة، فمثال قبائل الزوایا نجد أكثر أحكام العرف فیھا مصدرھا الشرع، عكس القبائل 
المحاربة، لكن یكاد یكون إجماع بین القبائل حول إحترام التشریع اإلسالمي، ونستشف ذلك من خالل بعض 

 قبیلة وأي یینإزرك قبیلة بین النزاعات حل في المتبعة عرافاألحكام العرفیة لدى عینة من القبائل فمثال، األ
بیلة التي من الق شھود وخمسة إزركیین، قبیلة من شھود عشرة إلى الطرفین فیھا فیُحتكم الزوایا، قبائل من

 تكون من الزوایا، وفي ذلك إشارة إلى األھمیة التي یحظى بھا قبائل الزوایا في المجتمع الصحراوي.
تختلف األحكام العرفیة بین القبائل الصحراویة بین التشدید والتخفیف في العقوبات، فمثال عقوبة 
السرقة تصل عند قبائل إزركیین والرقیبات إلى حد دفع أربعة أضعاف المادة المسروقة بینما آیت لحسن 

لتھدید ائل حول عقاب مجرد افتكتفي بتقدیم ذبیحة إضافة إلى إرجاع المادة المسروقة، وھناك إجماع بین القب
ل العمد بتعركیبة ومبلغ مالي، أما جریمة القت استعمالھباستعمال السالح األبیض، بینما تعاقب إزركیین على 

فتحدد عقوبتھا عائلة المقتول بین القصاص لدم المقتول، والدیة التي یتوجب على الفرع الذي ینتمى إلیھ 
ي ینتمي إلیھ، وبغیة الحد من انتشار ھذه الجریمة بین أفراد القبیلة الجاني دفعھا، وذلك عقابا للفرع الذ

 الواحدة.
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   :الملخص
تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة مدى وعي مكتبیي المكتبات الجامعیة الجزائریة ومعرفتھم ألخالقیات مھنتھم، 
إلى جانب الوقوف على مدى التزامھم بھا في بیئة عملھم. وتمت صیاغة استبانة الدراسة باستقراء مواثیق أخالقیات 

ھج الوصفي. ومن أھم ما توّصلت إلیھ الدراسة أّن ھناك المھنة المكتبیة المعتمدة دولیا وعربیا، معتمدین على المن
معرفة محدودة بأخالقیات المھنة المكتبیة من قبل مكتبیي المكتبات الجامعیة الجزائریة، كما أن التزامھم بمبادئھا 

    وبنودھا محدود جدا ویعتمد على ثقافتھم الشخصیة حول مسألة الواجبات والحقوق المھنیة. 
 ؛خالقيااللتزام األ ؛المكتبات الجامعیة الجزائریة ؛أخالقیات المھنة المكتبیة ؛المھنة المكتبیة :حیةالكلمات المفتا
 دراسة میدانیة.

Abstract:  
This study aims to know the extent of librarians of Algerian university libraries and their 

knowledge of the ethics of their profession, as well as to determine the extent of their 
commitment to it in their work environment. The study questionnaire was formulated by 
extrapolating the library profession ethics codes that are internationally and Arably dependent 
on the descriptive approach. Among the most important findings of the study is that there is 
limited knowledge of the ethics of the library profession by libraries of Algerian university 
libraries, and their commitment to its principles and terms is very limited and depends on their 
personal culture on the issue of duties and professional rights. 
Key words: library and information profession; library profession ethics codes; Algerian 
University Libraries; Moral adherence; Survey.   

  
  مقّدمة: 

عمل  ضبطقوانین ونصوص تدت لنفسھا قواعد أخالقیة ووضعت كثیرة ھي المھن التي حدّ 
ذلك أّن أخالقیات أي مھنة بمثابة البوصلة التي ترشد لھا فیما بینھم أو مع غیرھم، بین ستوتصرفات المن

ز بھ من قدسیة یتمتلما  للمھنة المكتبیةویبدو األمر ذو أھمیة كبیرة كذلك بالنسبة سلوك الصحیح. مھنییھا لل
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 ،نسانیة منذ أن عرف اإلنسان الكتابةتطویر الحضارة اإلالمعرفة البشریة وإتاحتھا لودور كبیر في حفظ 
  .بالمعارف واألفكارتھتم  كونھا أھمیة متزایدة ومكانة بارزة بین المھن األخرىبعرف ھذه المھنة وتُ 

  
  .اإلطار المنھجي للدراسة:1

  إشكالیة الدراسة: 1.1
ھتمام الإلى اجعلھا تحتاج في تطور ورقي األمم ور الحضاري الذي تلعبھ المھنة المكتبیة لدّ نظرا ل

كیزة الرّ األخالق بمثابة األسس و والوعي أكثر بالسلوك األخالقي للمكتبیین الذین یمثلونھا في المجتمع ألنّ 
ات ممارسة واجبأن واصة خ، قام علیھا بیان مھنة المكتبیین في مراكز ومؤسسات المعلوماتاألولى التي یُ 

كل زید من تعزیز مكانة المھنة المكتبیة كی بھامن قبل العاملین  متفق علیھاووفق مبادئ وقواعد مقننة  المھنة
     مین إلیھا فحسب.ألفراد المھنیین المنتاولیس 

  الرئیسي اآلتي: تأسیسا لما تقدم، تأتي إشكالیة ھذه الدراسة لتتمحور في التساؤل 
 التزام مدىما و ؟مھني المكتباتقوم علیھا سلوك یتمثل أھم وأبرز الضوابط األخالقیة التي تیما ف 

  ؟بأخالقیات المھنة المكتبیةمكتبیي المكتبات الجامعیة الجزائریة 
  :أھمیة الدراسة 2.1

تنبع أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة األخالق واألخالقیات في وضع أسس قویة ومتینة ألي مھنة ترید 
االستمرار ووضع مكانة مرموقة لھا بین باقي المھن األخرى في عصر ال مكان فیھ إال للجید واألحسن، 

ما أیضا بااللتزام األخالقي في لعالیة وإنّ ھذا الّجید واألحسن ال یكون فقط بالممارسة المھنیة والمھارات ا
مھنتھ وھو المرآة العاكسة لمدى رقي ھذه المھنة سفیر تأدیة المھنة قدر المستطاع، ألن الفرد المھني ھو 

وعلیھ أیضا یقع عاتق التسویق للسمعة الحسنة لمھنتھ، إلى جانب أھمیة تحدید القیم والضوابط األخالقیة 
ومات التي تساعدھم على أداء مھامھم بالجودة المطلوبة قدر اإلمكان خاصة ما تعلّق لمھنیي المكتبات والمعل

  بھا.  لتزامھمابالتعامل مع المستفیدین و أھمیة 
  أھداف الدراسة:  3.1

 تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق جملة األھداف التالیة:
  المكتبات والمعلومات. مھنيقوم علیھا سلوك یأھم وأبرز الضوابط األخالقیة التي التعرف على 
  خصائي المعلومات وأثر ذلك على مكانة المھنة المكتبیةألخالقي األ لتزاماالإبراز أھمیة وضرورة.  
 .الوقوف على مدى وعي وإطالع مھنیي المكتبات الجامعیة الجزائریة على أخالقیات المھنة المكتبیة 
 أثر ذلك وبأخالقیات المھنة المكتبیة بالمكتبات الجامعیة الجزائریة  لتزاماالعلى واقع  تسلیط الضوء

 على األداء المھني.
  لدى مھنیي المكتبات الجامعیة الجزائریة ومحاولة اقتراح  األخالقي جوانب التقصیرالتعرف على أھم

  جملة من السبل واآللیات لتجاوزھا وعالجھا. 
  الدراسات السابقة:  4.1

على اعتبار المكتبات الجامعیة الجزائریة والمكتبیین العاملین فیھا ینتمون إلى المھنیین العرب فإنھم 
أساسا  متمثلة مكتبات والمعلومات العربیةالباألخالقیة المھنیة الصادرة عن ھیئات أكثر ال محالة معنیون 

ا متخصصة فرع الخلیج اللذان اجتھدفي كل من االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وجمعیة المكتبات ال
في صیاغة مواثیق أخالقیة للمھنة المكتبیة والتي ال محالة ستكون موضوع دراسة وبحث من قبل المختصین 
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یة تسلیط الضوء على الدراسات السابقة العربلذا عمدت الباحثة إلى ، العرب في مختلف أقطار الوطن العربي
قواعد  الرجوع إلى أھموب، وواقع االلتزام بھا أخالقیات المھنة المكتبیةتحدیدا التي عالجت موضوع والمحلیة 

دار  ل من:ك المعلومات العربیة المھتمة بجمع اإلنتاج الفكري في مجال علم المكتبات والمعلومات متمثلة في
المنظومة ومعرفة، والبحث بالكلمات المفتاحیة: أخالقیات المھنة المكتبیة، األخالقیات المھنیة في مجال 

دراسة تتباین بین مقاالت و كتب وأوراق  59المكتبات والمعلومات وأخالقیات المكتبیین، خلصنا إلى وجود 
فیة ، وبعد مراجعة البیانات البیبلیوغرااهجامعیة بین الماجستیر والدكتورأعمال مؤتمرات وبعض الرسائل ال

طت ، تمثّلت أوالھما في الدراسات التي سلّ تندرج ضمن فئتین رئیسیتیناألخیرة ھذه  لھذه الدراسات وجدنا أنّ 
ات أین نجد أن بدایوواقع االلتزام بھا من قبل المھنیین الضوء على أخالقیات مھنة المكتبات والمعلومات 

 سنة إلى تعودوع أخالقیات المھنة المكتبیة في أدبیات اإلنتاج الفكري العربي تسلیط الضوء على موض
نشر في مجلة االتجاھات الحدیثة في مجال المكتبات  الذيالدكتور أحمد بدر األستاذ من خالل مقال  1998

ض أین تعرّ  1والمعلومات تحت عنوان: األخالقیات المھنیة في المكتبات وأجھزة المعلومات المعاصرة
الباحث إلى تعریف أخالقیات مھنة المكتبات والمعلومات وتطورھا التاریخي، بعدھا سلّط الضوء على 
القواعد األخالقیة بین األضواء التاریخیة والنظرة العالمیة وأیضا إلى طرق صیاغة القواعد األخالقیة 

یا ت المھنیة باإلدارة والقضاوجوانب الضعف في القواعد األخالقیة المطلوبة، وعرض أیضا عالقة األخالقیا
األخالقیة المعروفة أكثر في المھنة المكتبیة، وفي ختام الدراسة قدم الباحث جملة من المقترحات لصیاغة 

ھا مقال آخر لألستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الھادي في تالقواعد أخالقیة لمھنة المكتبات والمعلومات، 
، والتي تطرق 2قیات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلوماتبعنوان: أخال 2000سنة نشر نفس المجلة 

فیھا الباحث إلى تعامل المكتبیین مع مصادر المعلومات والمستفید وعالقاتھ المتعددة في ھذا اإلطار، 
عرض المقال أیضا دستور أخالقیات المھنة  ،والقواعد األخالقیة التي یجب أن تضبط وتنظم ھذه العالقات

 ،ASIS والجمعیة األمریكیة لعلم المعلومات ALAكل من جمعیة المكتبات األمریكیة للمكتبات المكتبیة ل
كیة الفكریة و إتاحة الوصول ونّوه أیضا لقضایا أخالقیات التعامل مع المعلومات وأھمھا الخصوصیة والمل

ات بقررات طلبة علم المكت. ومن أھم توصیات الدراسة أن یتم إدراج مادة أخالقیات المھنة المكتبیة في مالحر
، إلى جانب تشجیع البحث والدراسة في مجال األخالقیات المھنیة في مرافق والمعلومات في العالم العربي

  المعلومات.
: ـوضمن فعالیات المؤتمر السنوي لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الموسوم ب 2001وفي 

-5ارقة ما بین شظم بالالذي نُ و "بنى وتقنیات وكفاءات متطّورة ثة:"المكتبات العربیة في مطلع األلفیة الثال
ّدمت ورقتا بحث األولى للباحث أبو بكر الھوش بعنوان: "نحو میثاق أخالقي لمھنة المعلومات ، قُ نوفمبر 8

 یرتبط كبیرة بسرعة المعلومات استرجاع على المتزاید الطلبوالذي یرى أنھ مع  ،3في الوطن العربي"
 شبكات طریق عن ذلك یتم و إلكترونیا الوثائق إمداد وخدمات اإللكترونیة، التبادلیة اإلعارة ماتبخد أساسا

 ھذه یرلتوف متیسرة أصبحت التي السرعة العالیة العریض النطاق وذات التكلفة المنخفضة المعلومات
 أخالقیاتو أسس وفق مھاراتنا تجدید وإعادة معارفنا وتنسیق التفكیر نعید تجعلنا المستجدات ھذه. الخدمات
 على وأقامت المعلومات بأخالقیات كبیرا اھتماما اھتمت قد الیونسكو منظمة نأو خاصة بعنایة مدروسة
 التحولو اإللزام، ال لتزاماال على تقوم سوف المعلومات عصر فأخالق القضایا، ھذه یخص منتدى اإلنترنت

الضمیر، أما الورقة الثانیة فھي  وازع إلى القانون سلطة ومن الذاتیة، الرقابة إلى البولیسیة الرقابة من
والتي قدمت  "آداب وأخالقیات مھنة المكتبات والمعلومات" للباحث محمد عیسى موسى والتي عنونھا:
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إطارا نظریا ألھم أسس وضوابط آداب المھنة المكتبیة ومقومات تبنیھا بین المھنیین وأثر ذلك علیھم وعلى 
   .4مات في حد ذاتھامؤسسات المعلو

أخالقیات المكتبات والمعلومات "القبالن بعنوان:  صدر مقال للباحثة نجاح قبالن 2002وفي 
الذي نشر ضمن مجلة دراسات عربیة في الوطنیة"  ومكانتھا من وجھة نظر العاملین في مكتبة الملك فھد

ي مكتبة مھنی التزامأین حاولت الباحثة الوقوف على واقع  ،المكتبات والمعلومات المجلد السابع العدد األول
فھد الوطنیة باألخالقیات المھنیة وأثر ذلك على أدائھم وھي من أولى الدراسات العربیة المیدانیة التي بحثت 

قدم الباحثان بطوش كمال وطاشور  2007أما في . بأخالقیات المھنة المكتبیة االلتزامفي موضوع واقع 
أخالقیات المھنة المكتبیة وإعداد خریجي المكتبات والمعلومات لسوق العمل: "علمیة بعنوان: محمد ورقة 

التي قدمت ضمن فعالیات ندوة أخصائي المكتبات والمعلومات:  "قراءة في الخطط، المواثیق والدساتیر
ة المكرمة، أین بمك 2007التأھیل واحتیاجات سوق العمل بدول مجلس التعاون الواقع والمأمول في فبرایر 

م احاول الباحثان تحلیل العالقة القائمة بین أخالقیات المھنة المكتبیة والخطط األكادیمیة إلعداد خریجي أقس
استقراء وتحلیل بعض الخطط األكادیمیة العربیة والمواثیق والدساتیر المكتبات والمعلومات من خالل 

ى ، وأوصازنة بینھا للخروج بنقاط قوة و ضعف كالھمااألخالقیة لمھنة المكتبات والمعلومات ومن ثم المو
الباحثان بضرورة إدراج مادة أخالقیات المھنة في الخطط األكادیمیة إلعداد مھنیي المكتبات كونھ من أھم 

  . األخالقي المھني االلتزامسبل وآلیات التّحسیس والتّوعیة المجدیة لنشر ثقافة 
لنجالء خلیل محمود نوقشت بجامعة المنوفیة بعنوان:  2004ناھیك عن مذكرة ماجستیر في 

والتي جاءت في خمسة فصول، تطرقت في أوالھا إلى تعریف  ،5أخالقیات مھنة المكتبات والمعلومات
جبات ووا لتزاماتواالاألخالق وعالقتھا بالعلوم األخرى، و تناول الفصل الثاني المبادئ األخالقیة العامة 

فصل الثالث فقد تطرق إلى اإلطار القانوني ألنشطة العاملین بالمكتبات ومؤسسات أمناء المكتبات، أما ال
رابع اإلطار األخالقي ألنشطة العاملین في المكتبات ومؤسسات الل فصالالمعلومات، في حین تناول 

ملھم، بیین یومیا أثناء تأدیة عالمعلومات من حیث المشاكل والمواقف والورطات األخالقیة التي تصادف المكت
أفردت الباحثة الفصل الخامس لدراسة واقع األخالقیات المھنیة بین العاملین في مختلف أنواع المكتبات و

بمحافظة اإلسكندریة. ومن أھم ما خلصت إلیھ الدراسة قلة وعي مھنیي المكتبات محل الدراسة باألخالقیات 
المكتبیة في مقررات تدریس علم المكتبات  صت الباحثة بضرورة إدراج مادة أخالقیات المھنةوالمھنیة لذا أ
 2009. وفي 2002، ومذكرة لیسانس لعلي السمیر تحت نفس العنوان نوقشت بجامعة دمشق سنة بالجامعات

األخالقیات المھنیة للمشتغلین بمجال المكتبات والمعلومات في ظل "نشر بحث لھبة الشریف تحت عنوان: 
أخالقي لمھنیي المكتبات  من القیم األخالقیة لصیاغة دستور اقترحت فیھ مجموعة "مجتمع المعلومات

قیمة أخالقیة بعد أن عرضت أھم التجاوزات األخالقیة لھؤالء أثناء تأدیة  99وصل عدد إلى والمعلومات 
   .6أعمالھم

حول "القواعد األخالقیة المعاصرة في  7عریبي العزاوي يدراسة خلود عل جاءت 2015في و
ھذه  ھدفت ": مدینة بغداد نموذجاا في المكتبات الجامعیة العراقیةوالمكتبات ومدى توفرھمجال المعلومات 

الدراسة إلى معرفة أنواع القواعد األخالقیة في عصر المعلومات وخصوصا في مجال المكتبات ومطابقة 
ھي: اقیة الثالث وھذه القواعد للواقع الفعلي في كل من األمانة العامة للمكتبة المركزیة في الجامعات العر

ومعرفة ھل ھناك اختالفات متنوعة في ھذه المكتبات في مسألة  ،بغداد، والتكنولوجیة، والمستنصریة
أخالقیات المھنة؟ استخدمت الباحثة عدة أدوات منھا المقابلة والمالحظة واالستبانة التي تم توزیعھا على 
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موظف،  227بلغ عددھم الكلي  ندراسة والذیموظفا من موظفي أقسام الخدمات في المكتبات محل ال 125
اشتملت استمارة االستبانة على أھم القواعد ومواثیق أخالقیات أخصائي المعلومات ومعرفة األبعاد القانونیة 
واألخالقیة ألنشطة مھنیي المكتبات، ثم استعرض البحث أھم دساتیر أخالقیات المھنة المكتبیة العالمیة 

  . األمریكیة ودستور إفالالمكتبات كدستور جمعیة 
ومن أھم نتائج الدراسة: أن القواعد األخالقیة تؤثر تأثیرا كبیرا على طبیعة الخدمات المقدمة ورضا 

 ،ة ألخصائي المعلومات، ضغوط العملالمستفید عنھ، وأن ھنالك تأثیرات جانبیة مھمة للمؤھالت الشخصی
اعد باألخالقیات والقو لتزامھماالخبرة، الطبیعة الشخصیة ألخصائي المعلومات وبیئة وأجواء العمل على 

كأحدث دراسة عربیة حول موضوع أخالقیات المھنة المكتبیة  2017لتأتي دراسة سلمان جودي في  المھنیة.
ى مكتبات جامعة البصرة وأثرھا عل : "األخالق المھنیة لدى العاملین فيـفي المكتبات العربیة والمعنونة ب

مھنیي مكتبات جامعة البصرة  التزامأین ھدفت ھذه الدراسة إلى التّعرف على درجة  ،8رضا المستفیدین"
باألخالق المھنیة وذلك من خالل رأي المستفیدین الفعلیین، كما استھدفت الدراسة أیضا التعرف على طبیعة 

باألخالق المھنیة ورضا المستفیدین عن المكتبات محل الدراسة وھي القیمة العاملین  التزامعالقة التأثیر بین 
ة بأخالقیات المھنة بل اتجھت إلى معرف التزامھمالمضافة لھذه الدراسة التي لم تكتفي بآراء المھنیین حول 

قي و المالِحظ لھؤالء المھنیین بأخالقیات المھنة المكتبیة باعتبارھم المت التزامرأي وتقییم المستفیدین لمدى 
والتقید األخالقي من خالل التعامل والخدمات المقدمة إلیھ. استخدم الباحث أداة االستبانة لجمع  االلتزاملھذا 

العاملین بالسلوك  التزاممبحوث. وكشفت نتائج الدراسة عن  408البیانات من المستفیدین الذین بلغ عددھم 
لسلوك والصفات السلبیة، وأن لسلوك العاملین وصفاتھم اإلیجابیة والصفات األخالقیة، كما أنھم ال یمارسون ا

ولسلوكھم وصفاتھم السلبیة عالقة تأثیر معنوي على رضا المستفیدین عن مكتبات الجامعة عند مستوى 
). ومن أھم توصیات الدراسة دعوة الباحثین والمتخصصین في مجال المكتبات والمعلومات 0.05(

دریس العراقیة وبإشراف الجمعیة العراقیة للمكتبات والمعلومات إلى إعداد دستور وباألخص أعضاء ھیئة الت
أخالقي لمھنیي المكتبات والمعلومات بالعراق، وكذا قیام إدارات مكتبات الجامعات العراقیة بوضع نظام 

العاملین  یة لدىباألخالق المھن التزامھممناسب للحوافز یساعد على رفع الروح المعنویة لدى العاملین وزیادة 
  بمكتبات جامعة البصرة وأثرھا على المستفیدین.

أما الفئة الثانیة من الدراسات واألبحاث التي عالجت موضوع أخالقیات المھنة المكتبیة فتتمثل في 
 عبالدراسات التي سلّطت الضوء على مواثیق ودساتیر أخالقیات المھنة المكتبیة والتي وصل عددھا إلى س

ھاني لباحث ل 2000كانت أوالھا سنة مالي الدراسات الخاصة بأخالقیات المھنة المكتبیة، من إجأبحاث 
، یلیھا ""نحو دستور أخالقي ألخصائي المكتبات والمعلومات في الوطن العربي: محي الدین عطیة بعنوان

ي لمھنة الحاجة إلى دستور أخالق"للباحث أبو بكر الھوش األول بعنوان  2003و 2002بحثان في سنتي 
في ، و"نحو میثاق أخالقي لمھنة المعلومات في الوطن العربي"، والثاني "المعلومات في الوطن العربي

مد للباحثین عبد هللا محمد الشائع وح "میثاق أخالقیات اختصاصي المكتبات والمعلومات"صدر بحث  2006
دستور مقترح ألخالقیات "صدر بحثان األول لنجالء محمود خلیل بعنوان  2009، أما في براھیم العمرانإ

میثاق أخالقیات العمل في المكتبات ومراكز ": براھیم خضر بعنوان، والثاني إل"مھنة المكتبات والمعلومات
    .9"المعلومات الفلسطینیة
خالقیات المھنة لالتحاد العربي میثاق أ"بعنوان:  10 2015في  دراسة سمیة الزاحيبعدھا جاءت 

 "للمكتبات والمعلومات : خطوة لتوثیق أخالقیات المھنة المكتبیة في الدول العربیة في ضوء المواثیق العالمیة
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حاولت ھذه الدراسة تسلیط الضوء على مفھوم كل من أخالقیات المھنة المكتبیة ومواثیقھا ورصد تطّور كل 
ي العرب تحادلالثاق أخالقیات المھنة المكتبیة عرضت الباحثة مبادئ میمنھما، وأیضا أھمیتھما، بعدھا 

للمكتبات والمعلومات لتقدم في األخیر مقترح لتثمین مضمون ھذا المیثاق من إضافة مجموعة من البنود 
 . ومن أھم ما توّصلت إلیھ الدراسةودساتیر مھنیة لھیئات مھنیة أخرىالمستقاة من دراسة تحلیلیة لمواثیق 

أّن المھنة المكتبیة في الدول العربیة تظل في أمس الحاجة لتوفر منظومة أخالقیة متكاملة من القیم والمبادئ 
الصالحة لتوجیھ وضبط العمل المكتبي والمعلوماتي بشكل عام نظرا لكثرة التطورات والتغیرات التي تمس 

  ھذه المھنة.
صیاغة وإعداد میثاق عربي ألخالقیات المھنة جدیر بالذكر أن نداءات واقتراحات ھؤالء الباحثین ب

المكتبیة ُكلِّلت باإلیجاب والتفعیل من خالل المیثاق األخالقي للمھنة لالتحاد العربي للمكتبات الذي أصدر 
  بعد ذلك ببضع سنوات.

أوال أّن موضوع أخالقیات المھنة المكتبیة حظي باھتمام محتشم المالحظ على ھذه الدراسات السابقة 
قبل المختصین في علم المكتبات والمعلومات وقد یكون ذلك راجع إلى عدم إدراكھم الكافي ألھمیة ھذه من 

أكثر الجوانب النظریة لموضوع  أّن ما توفّر منھا من دراسات مسّ ، واألخیرة وأثرھا على جودة أداء المھنیین
یاغة میثاق أخالقي معتمد بناء وعرض مقترحات لص يأخالقیات المھنة المكتبیة من حیث اإلطار المفاھیم

تحلیل أھم المواثیق األخالقیة لمھنة وعلى خصوصیة مھنة المكتبات والمعلومات وبعدھا دراسة واستقراء 
خالل  تالھا تطّور في الطرح من المكتبات والمعلومات التي تم صیاغتھا عربیا على ضوء نظیرتھا األجنبیة

 لتزاما، كما نالحظ ندرة الدراسات التي سلّطت الضوء على واقع تقدیم مقترحات لمیثاق أخالقي مھني عربي
لنجالء  األولى ثالث دراسات:ال تتعدى التي بھذه المواثیق األخالقیة والعرب مھنیي المكتبات والمعلومات 

والتي  2015طبقت على مھنیي كل مكتبات اإلسكندریة والثانیة لخلود العزاوي في  2004محمود خلیل في 
مست مكتبیي جامعة  2017أما الثالثة لسلمان جودي في على مكتبیي مكتبات جامعات مدینة بغداد طبقتھا 

أّن كل ھذه الدراسات السابقة تتفق على ضرورة تدریس مادة أخالقیات المھنة المكتبیة ضمن والبصرة، 
ھذه ب لتزاماالاقع إلى و ال توجد بینھا أي دراسة تطرقتمقررات اإلعداد األكادیمي للمكتبیین، غیر أنھ 

  مكتبات جامعات الجزائر وھي اإلضافة التي ستقّدمھا ھذه الدراسة. لدى مكتبیيالمواثیق 
   منھج الدراسة: 4.1

على المنھج الوصفي الذي یقوم على رصد ومتابعة دقیقة لظاھرة أو حدث ھذه اعتمدنا في دراستنا 
جل التعرف على الظاھرة أو الحدث من حیث معین بطریقة كمیة أو نوعیة في فترة زمنیة معیّنة من أ

  . 11المحتوى والمضمون والوصول إلى نتائج تساعد في فھم الواقع وتطویره
  ضبط مفاھیم الدراسة:  5.1

المھنة بصفة عامة ھي "وظیفة یمتھنھا الفرد ویحتاج إلى التعلیم سنوات  :المھنة المكتبیة 1.5.1
  . 12كالمحاماة والھندسة والطب"عدیدة في مجال متخصص من العلوم 

أما في مجال علم المكتبات والمعلومات فإّن المھنة المكتبیة ھي مھنة العاملین بمرافق مؤسسات 
المعلومات على اختالف أنواعھا ومستویاتھا، وھي مھنة القائمین على أمر توفیر وإتاحة المعلومات للمتردین 

. ویمكن أیضا أن نعرف المھنة المكتبیة بأنھا "الوظیفة 13منھا على المكتبة ولكل من لھ الحق من االستفادة
التي تھتم برصد اإلنتاج الفكري ومعالجتھ وحفظھ ووضع وسائل استرجاعھ للمستعملین من مختلف 

  . 14األصناف والمستویات"
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أخالقیات المھنة تعرف بأنھا "مجموعة من المبادئ والمعاییر التي تعد  :أخالقیات المھنة 2.5.1
، 15مرجعا للسلوك المطلوب ألفراد المھنة الواحدة، والتي یعتمد علیھا المجتمع في تقییم أدائھم إیجابا أو سلبا"

أما الموسوعة العربیة العالمیة فعرفت أخالقیات المھنة بأنھا " المدّونة التي تحّدد أعمال أعضائھا وتُعیِّن لھم 
ف أخالقیات المھنة بوجود مدونة مھنیة تُسطِّر لألخالقیات المستوى المطلوب من المھنة" وقد ربط ھذا التعری

  . 16التزامھاالواجب 
في مجال المكتبات والمعلومات على عمل العدید من المختصین أخالقیات المھنة المكتبیة:  3.5.1

 بأنھا "مجموعة من المبادئ المھنیة Anne Kupiecتقدیم تعریف ألخالقیات المھنة المكتبیة حیث عّرفتھا 
ن شرعیة مھنیة خارجیة وداخلیة، وتجمع في مكتبات الدول  المرتبطة بالواجبات دون الحقوق، والتي تُؤمِّ

  .    17التي لھا دستور ألخالقیات المھنة ومبادئ الحریة الفكریة"
إذن فأخالقیات المھنة واألخالقیات المھنة المكتبیة یقصد بھا المبادئ والقیم والضوابط التي تُصاغ 

من قبل ھیئات ومختصین في مجال علم المكتبات مھنیین وأكادیمیین من شأنھا تبیان واجبات مھنیي وتوضع 
المكتبات والمعلومات وتوضیح مستوى األداء المطلوب منھم في كل مھمة ووظیفة وخدمة بحیث تستلزم 

عمل  م البعض كزمالءمنھم سلوكا معّینا قائما على اإللتزام الذاتي، كما أنھا توضح مسئولیاتھم تجاه بعضھ
في نفس المكان أو في أماكن عمل مختلفة، أیضا تجاه المستفیدین المترددین على مختلف أنواع المكتبات 
بتعدد وتنوع فئاتھم وتباین احتیاجاتھم البحثیة والمعلوماتیة من المكتبة، وأیضا تجاه موردي مصادر 

ا الفكریة، بھدف الحفاظ على شرف المھنة المكتبیة المعلومات الذین تتعامل مع المكتبات لتثمین مجموعاتھ
  و رقي مكانتھا بین باقي المھن األخرى.

  :. ظھور وتطور أخالقیات المھنة المكتبیة2
یعود االھتمام بالسلوك األخالقي في المھنة المكتبیة بمفھومھ الحدیث إلى مطلع القرن العشرین حیث 
ظھرت أولى الكتابات في الموضوع في الوالیات المتحدة األمریكیة، من خالل دورتي: نشرة جمعیة 

نة المكتبیة من وجریدة المكتبة. كما أثیر موضوع أخالقیات المھ SALAالمكتبات األمریكیة المتخصصة 
، حیث كان یرى النواحي األخالقیة في المھنة ترتكز بالضرورة على األقل التي 1903طرف بالمر سنة 

اقترح بولتون قواعد أخالقیة للمتخصصین  1909یجب أن یتحلّى بھا المكتبیون أثناء أدائھم لعملھم. وفي 
، 1929أولیة ألخالقیات المھنة المكتبیة عام  كمبادئ ALAفي المكتبات، تبّنتھا جمعیة المكتبات األمریكیة 

وواصلت جمعیة المكتبات األمریكیة اھتمامھا بتسطیر المبادئ األخالقیة والتنظیر لھا حتى أصدرت دستور 
  .  18، وبذلك بدأ االتجاه نحو التقنین والتشریع لھذه األخالقیات1939

ال اھتمام العدید من الُكتّاب في الوالیات بعد ھذا التاریخ أخذ موضوع أخالقیات المھنة المكتبیة ین
، كما 197319و ل. دویز سنة  1968، صامویل روتشرن 1961المتحدة األمریكیة، من بینھم ویلیام غود 

كانت أخالقیات المھنة المكتبیة موضوع دراسة أكادیمیة لنیل شھادة الدكتوراه من قبل الدكتور جون بیكر 
والتي اعتبرت مساھمة كبیرة في المجال، وفیما بعد  Case Western Reserveبجامعة  1976سنة 

 صدرت العدید من الكتب حول أخالقیات المھنة المكتبیة منھا "األخالقیات المنیة والمكتبیین = 
Professional Ethics and Librarians  وكتاب 1985" للمؤلفین جوناثان لندسي وآن برنیتس سنة ،

لمؤلفھ  1988" عام Ethical challenges in librarianshipالمكتبات = "التحدیات األخالقیة في علم 
، وبذلك عرفت أخالقیات المھنة المكتبیة میالدھا ونشأتھا األولى على أرض األنجلو روبرت ھوتمان

   .20سكسون
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أما في فرنسا ظھرت الكتابات األولى مع بدایة الثمانینات من القرن العشرین من خالل كتاب 
 Les principles déontologiques de la profession de ألخالقیة للمھنة المكتبیة ="المبادئ ا

bibliothécaires "  21لمؤلفھ ج. ربو.  
  :مصادر أخالقیات المھنة المكتبیة .3

  :22یذكر الغالبي أنّھ یمكن أن تكون مصادر األخالقیات المھنیة منبثة ومستوحاة من
 األفراد لھم قیمھم ومعتقداتھم الش������خص������یة تنتقل ھذه القیم والمعتقدات مع  :األخالقیات الش������خص������یة

األش�������خ�اص عن�د انتق�الھم للعم�ل داخل المنظمات والمجتمعات المختلفة التي یعملون ویعیش�������ون فیھا 
 تتحول ھذه القیم والمعتقدات إلى سلوكیات تظھر بشكل جلي في تصّرفات الشخص.

 ب��التنظیم اإلداري حی��ث تس�������تقط��ب المنظم��ات األفراد وت��دّربھم على تت��أثر األخالق  :التنظیم اإلداري
طرق وأس����الیب العمل والتعلیمات الخاص����ة بالعمل، كما تؤثر الھیاكل التنظیمیة الرس����میة في تش����كیل 

 األخالقیات داخل منظمات المعرفة.
 :لمقبولة في ر اتوض����ع القوانین واللوائح والتش����ریعات لتحدید المعایی القوانین واللوائح والتش����ریعات

مج�ال األعم�ال، األفراد والمنظم�ات والمجتمع�ات وغیرھ�ا، وھي تعمل على توجیھ األفراد والمدیرین 
نحو م�ا ینبغي عملھ وما ینبغي االبتعاد عنھ، لذا فإّن وجود ھذه القوانین یمثل رادعا للس�������لوكیات غیر 

 المقبولة في مجال العمل المعرفي.
 المواثیق والم��دّون��ات تع��د بمث��اب��ة أدل��ة  :اثیق/ الم��دون��ات األخالقی��ة)وقوانین الس�������لوك األخالقي (الم

 إرشادیة لعمل المدّربین والعاملین، وھي تمثل القوانین التي تھدف إلى : 
  .توجیھ وإرشاد المدّربین في مجاالت غیر الواضحة للسلوك المھني الجید 
   واألخالقی��ة والمرتكزات األخالقی��ة المرغوب��ة ت��ذكیر الع��املین والم��دیرین ب��المتطلّب��ات الق��انونی��ة

 للمنظمة.
  .تقویة االنضباط الذاتي لدى أفراد المنظمة بقواعد السلوك األخالقي 

 ثق�اف�ة المنظم�ة إلى منظوم�ة القیم واألعراف والتق�الی�د واآلم�ال والتطلعات التي تمثّل : ثق�اف�ة المنظم�ة
مس������تویات داخل المنظمة والتي تطّورت إطار ممارس������ات وعمل س������لوكیات العاملین على مختلف ال

واس��تقرت عبر الزمن وأص��بحت س��مة خاص��ة باألفراد وتمثل فمھا بین األعض��اء حول ماھیة التنظیم 
 والسلوك المتوقّع، وثقافة المنظمة الجیدة والمتمیزة تكون معززة لنجاح المنظمة.

 د التي یب�ذلھ�ا الفرد من أجل اإللمام یُنظر إلى القرار األخالقي الجی�د من خالل الجھو :القرار األخالقي
ب�الجوان�ب األخالقی�ة لقرارات�ھ واالعتب�ارات التي تؤثر فی�ھ وم�ا یترتّ�ب على ھ�ذا القرار، كما ینبغي أن 
یكون ھناك منھج یس�������یر علیھ الفرد في طریقة التفكیر والتص�������ّرف التخاذ أي قرار أخالقي، كما أن 

 أجل معرفة تأثیرھا في األفراد والمجتمع. التأكد من وجود المشكلة ودراسة أبعادھا من
  :مبادئ وقیم أخالقیات المھنة المكتبیة .4 

تنبثق أخالقیات المھنة المكتبیة من األخالقیات العامة كأساس لھا لتطویر قواعد أخالقیة خاصة 
  : 23ةالتالیبالمھنة المكتبیة، ومبادئ أخالقیات المھنة المكتبیة تتمحور في المحاور الثالث األساسیة 

وھي تتمثل في: الفضولیة، المرونة، العطف، المسئولیة، أوال: مجموعة الصفات الشخصیة: 
  الفطنة، التسامح، الثقة، االعتقاد الذاتي، المرح، االنضباط، الدقة.
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، االكتراث، الشكر، الطموح، العاطفة، التحمس، التركیز، التصمیم: ثانیا: االتجاھات والمواقف
  تزام الذاتي، التكیّف، التفاؤل، االحترام، القبول.التواضع، االل

: الحكمة، الصدق، الوالء، األمانة، اإلیمان بالنفس، السالمة، المثالیة، الكرم، في وتتمثل: ثالثا: القیم
  اإلخالص، المسئولیة، الشفقة، الرحمة، التفھم.

 مبادئ األخالقیة للسلوك المھنيباإلضافة إلى ھذه المبادئ ھناك مجموعة رابعة من القیم التي تدعم ال
  : 24لمھنیي المكتبات والمعلومات، ھذه القیم والمبادئ ھي

  قیمة الصدقTruth:  أي أن یكون أخصائي المكتبات والمعلومات صادقا وصحیحا في تعاملھ مع
 مصادر المعلومات ومع زمالئھ ومع المترددین على مختلف مرافق المعلومات.

  قیمة التسامحTolerance : بمعنى أنّھ یجب على مھنیي المكتبات والمعلومات أن یكون حیادیا وأّال
یتحیّز إلى فكر معین وإنما یعمل على إتاحة األفكار المختلفة وان یقبل كقیمة حق الناس في المعلومات 

 حتى لو اعتبرھا بعضھم غیر مقبولة.
  قیمة الحریة الفردیةIndividual Library :مكتبات ومراكز المعلومات إن الھدف من خدمات ال

ھو مساعدة األفراد في مساعیھم الفردیة من أجل حیاة أفضل، ومن ثم فإّن على أخصائي المكتبات 
والمعلومات العمل من أجل أن تستجیب خدمات المكتبات والمعلومات لرغبات وحاجات المستفیدین 

 من المعلومات.
  قیمة العدلJustice: لمستفیدین من المعلومات ومھنیي المكتبات تتعلّق ھذه القیمة بكل من ا

والمعلومات، وتتضمن اإلتاحة المتساویة للخدمات المكتبیة للمواطنین كلھم، وذلك یعني أیضا أن كل 
األفراد یجب أن یتلقوا أفضل نوعیة ممكن من الخدمة، وأن تتاح الخدمات دون النظر العتبارات 

 ل أو ما إلى ذلك من فروقات تمییز بین األفراد.الجنس أو العمر أو العرق أو الدین أو األص
تتضمن ھذه القیمة أیضا المعاملة العادلة لكافة العاملین بالمكتبة أو مؤسسة المعلومات من جانب كما 

المدیرین أو المسئولین ورؤساء المصالح، وتتضمن أیضا تعامل العاملین فیما بینھ ومع بعضھم 
 تمییز.  البعض بطریقة الئقة ودون تفریق أو

   قیمة الجمالBeauty : على مھنیي المكتبات والمعلومات العمل على إتاحة المجموعات المفیدة في
أغراض المتعة والترفیھ والتعلیم والثقافة والتسلیة، مثال األعمال ذات القیمة الجمالیة العالیة في األدب 

  والفن واألعمال التي تساعد على الترویح واالستمتاع لألفراد. 
  .اإلطار المیداني للدراسة: 5

  مجاالت الدراسة وحدودھا:  1.5
  أخالقیات المھنة المكتبیة وااللتزام بھا من قبل مكتبیي المكتبات الجامعیة الجزائریة. الحدود الموضوعیة:

بما فیھا من المكتبة المركزیة للجامعة و مكتبات كلیات و أقسام  1مكتبات جامعة باتنة  الحدود المكانیة:
 لومع كلیة مكتبة ھي كلیات مكتبات ست، والتي وصل عددھا إلى تسع مكتبات منھا 1معاھد جامعة باتنة و

 االقتصادیة ومالعل كلیة مكتبة اإلسالمیة، العلوم كلیة مكتبة واالجتماعیة، اإلنسانیة العلوم كلیة مكتبة المادة،
 العربي ألدبوا اللغة كلیة مكتبة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة مكتبة التسییر، وعلوم التجاریة والعلوم
 لمعماریةا الھندسة معھد ومكتبة الفالحیة والعلوم البیطریة العلوم معھد مكتبة ھما معاھد ومكتبتي ، والفنون

  . للجامعة المركزیة المكتبة جانب إلى والعمران
   .2020جانفي  30-10میدانیة ما بین أجریت الدراسة ال :الحدود الزمانیة
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 1كل المكتبیین العاملین بمكتبات جامعة باتنةشملت عّینة الدراسة عمدیة حیث عینة الدراسة:  2.5
  :  ین یتوفر فیھم شرطان أساسیان ھماوالذ

  .لیسانس كالسیكر، لیسانس ل م د وشھادات جامعیة في علم المكتبات ماست إحدى على صولالحاألول: 
 1الجامعیة المستوى األول أو الثاني بإحدى مكتبات جامعة باتنةالثاني: العمل في منصب ملحق المكتبات 

  الحاج لخضر.
مكتبي متخصص موزعین بین رتبتي المستویین األول  24إلى أفراد العینة  وصل عددبذلك و

  والثاني لملحق المكتبات الجامعیة تبعا للسلم الوظیفي.
  أسالیب جمع البیانات والمعلومات:  3.5

مقاالت،  ،ربي منھ واألجنبي المنشور من كتبباإلنتاج الفكري في شكلیھ اإللكتروني والورقي العاالستعانة  -
رسائل دكتوراه، ماجستیر، للحصول على المعلومات الالزمة إلعداد اإلطار النظري وكذا دعم اإلطار 

 المیداني للدراسة.
البیانات الضروریة من أفراد العینة المختارة، أداة الدراسة : تم توظیف أداة االستبانة في الحصول على  -

موزعة على المحاور تنّوعت بین أسئلة مغلقة محددة الخیارات وأسئلة مفتوحة، سؤاال  18مكّونة من 
 لمي،تضمن ثالث أسئلة حول: المؤھل الع المحور األول حول البیانات الشخصیة للمبحوثین :التالیةالثالثة 

ھنة الثاني تضمن أسئلة عن وعي المكتبیین بأخالقیات الم، والمحور الخبرة المھنیةالرتبة الوظیفیة الحالیة، 
الثمانیة ، بینما جاءت أسئلة المحور الثالث أسئلة 07والتي وصل عددھا إلى  على أدائھم االمكتبیة وأثرھ

  بأخالقیات المھنة المكتبیة وسبل تجاوزھا.  لتزاماالحول جوانب التقصیر في 
  لدراسة: . نتائج ا6  

بعد توزیع استمارة االستبانة إلى جانب المعلومات التي تم جمعھا أثناء ذلك من خالل المالحظة 
، توّصلت الدراسة إلى جملة من النتائج 1العلمیة لمجریات أداء العمل من قبل مھنیي مكتبات جامعة باتنة

ریة المكتبات الجامعیة الجزائ مكتبیيوعي استبانة الدراسة بین  يورلمحوالتي نوردھا بالترتیب تبعا 
تبیة وسبل ات المھنة المكبأخالقی لتزاماالجوانب التقصیر في و، لمھنة المكتبیة وأثره على أدائھمبأخالقیات ا

  ، فیما یلي:تجاوزھا
 تتعّدى أغلبھا الودة بأخالقیات مھنتھم المكتبیة ومكتبیو المكتبات الجامعیة الجزائریة على درایة محد 

على مواثیق ومدونات أخالقیات المھنة  اطالعھمثقافتھم العامة وقناعاتھم الشخصیة، ناھیك وأّن 
المكتبیة المعتمدة من قبل الھیئات المھنیة العربیة والدولیة أیضا جد محدود، رغم أّن أغلبھم خریجو 

دة أخالقیات المھنة منذ بدایة تدریسھ التي تتمیز مقرراتھا في طور الماستر بوجود ما 1جامعة باتنة 
تبسة والذین ال و 2ى الماستر من جامعتي قسنطینة أما القلة األخرى فحاصلون عل 2013/ 2012في 

عمدت وزارة التعلیم العالي  2015/2016یتعدى عددھم أربع مكتبیین، غیر أنھ منذ السنة الجامعیة 
معات مع وجود بعض المواد االختیاریة بین الجزائریة إلى توحید مقررات التخصص في كل الجا

جامعة وأخرى حیث أدرجت مادة الحوكمة وأخالقیات المھنة في طور اللیسانس في كل التخصصات 
الجامعیة بما فیھا تخصص علم المكتبات والمعلومات وأّن ھذه المادة تدرس في سداسي كامل بمعدل 

أخالقیات المھنة المكتبیة ویساھم أیضا  محاضرة وتطبیق مما سیثري معارف الطلبة حول موضوع
 في رفع وعي وإدراك المكتبیین المستقبلیین بأخالقیات مھنتھم المكتبیة.
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  تتمثل أھم المبادئ والقیم األخالقیة الشائعة والمتداولة بین مھنیي المكتبات الجامعیة الجزائریة في
ز أو تمییز، وأیضا األمانة في تبلیغ العدالة في تقدیم وإتاحة المعلومات للمستفیدین دون أي تحیّ
 المعلومات لھم إلى جانب االحترام المتبادل فیما بینھم كمھنیین.

  بأخالقیات المھنة المكتبیة من شأنھ التأثیر االلتزامیُجمع مھنیو المكتبات الجامعیة الجزائریة على أّن 
 یط.عالقتھا بمستفیدیھا وبالمحتوطید واإلیجابي على أدائھم وبالتالي ترقیة مستوى مؤسسات عملھم 

  نتھم الكافي على أخالقیات مھ اطالعھمیُرجع مھنیو المكتبات الجامعیة الجزائریة السبب الرئیسي لعدم
ت على مواثیق أخالقیا لالطالعإلى كثرة أعبائھم المھنیة الیومیة مما یجعلھم ال یجدون الوقت الكافي 

على  االطالعموضوع األخالقیات المھنیة ال یحتاج إلى  المھنة المكتبیة، كما أّن منھم من یرى أنّ 
المواثیق المھنیة المعتمدة عربیا ودولیا وإنما یحتاج أكثر إلى تحكیم الضمیر و العقل فیما یتعلق بممارسة 
السلوكیات المھنیة الیومیة من قبل المكتبي، رغم أّن منھم فئة كبیرة درست مادة أخالقیات المھنة 

والتي عمدت إلى وضع ھذه المادة في مقررات الماستر منذ  1خریجو ماستر جامعة باتنةالمكتبیة وھم 
 .2012/2013بدایة تدریسھ بھا أي منذ 

  تتمثل أھم المشكالت األخالقیة التي یعاني منھا مھنیو المكتبات الجامعیة في عدم احترام بعضھم لبعض
المعاملة، عدم العدالة في التكلیف بالمھام  وكذا عدم احترام المستفیدین لھم ولعملھم، التفریق في

 والمسئولیات، غیاب روح العمل الجماعي والحوار بین الزمالء وأیضا بین اإلدارة والمھنیین.     
  یحتاج مھنیو المكتبات الجامعیة الجزائریة إلى توعیة أكثر بأخالقیات المھنة المكتبیة من خالل تنظیم

یح مبادئ وقیم أداء مھنتھم وتعاملھم مع المستفیدین ومع بعضھم أیام دراسیة وندوات لزیادة توض
 البعض.

  بأخالقیات المھنة المكتبیة یتطّلب الضمیر المھني الحي للمھنیین وأالّ ینسوا أنّھم سفراء  االلتزامتعزیز
لمھنتھم وأنھ من الضروري تمثیلھا في أحسن صورة ممكنة في المجتمع وبین المھن األخرى ألّن 

ة للمكتبات ولمھنییھا تزداد یوما بعد یوم في ظل العصر الحالي الذي ال تقوم لھ قائمة دون االعتماد الحاج
 على المعلومات التي مصدرھا من المكتبات خاصة المكتبات الجامعیة القبلة األولى للباحثین.

  خاتمة:
ي محدود بھا بین مكتبی التزامبھا وبعدما لمسناه من  االلتزامنظرا ألھمیة أخالقیات المھنة المكتبیة وأھمیة 

ي جوانب ھذا التقصیر فألھم آلیات عالج  مقترحاتالمكتبات الجامعیة الجزائریة، ارتأت الدراسة تقدیم جملة من ال
  بأخالقیات المھنة المكتبیة للرفع من جودة أداء مكتبیي المكتبات الجامعیة الجزائریة والمتمثلة في: االلتزام
ضرورة اھتمام مسئولي المكتبات الجامعیة الجزائریة بموضوع أخالقیات المھنة المكتبیة والتوعیة بأھمیتھا  -

وأھمیة االلتزام بھا من قبل المھنیین وما لذلك من األثر اإلیجابي في تطویر مكتباتنا الجامعیة وترقیة مستوى 
وأّن االلتزام بأخالقیات المھنة المكتبیة یساعد  أدائھا، من خالل تنظیم ندوات وأیام دراسیة حول ذلك، خاصة

على إیجاد بیئة عمل مریحة محفّزة تساعد المھنیین على اإلبداع واالبتكار واألداء الجید ولما ال األداء المتمیز 
ألّن العمل في جو أخالقي یسوده االحترام والتفاھم البد وأن یحفز على تقدیم األفضل والرقي بالمكتبات 

ة الجزائریة إلى نظیرتھا من المكتبات العربیة وكذا األجنبیة، ناھیك عن ابتكار سبل وآلیات تحفیزیة الجامعی
ك أكثر بأخالقیات مھنتھم كاختیار المكتبي الملتزم للشھر وتكریمھ وذل االلتزاممن شأنھا تحفیز المكتبیین على 

 القیات المھنیة. باألخ االلتزامللّرفع من روحھم المعنویة و زیادة تحفیزھم على 



   زینب بن الطیب /د 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  958

العمل على صیاغة میثاق أخالقي على مستوى كل المكتبات الجامعیة الجزائریة یكون مرجعا أخالقیا مھنیا  -
لكل السلوكات المھنیة لمكتبییھا بالتعاون والتنسیق مع جمعیة المكتبات والمعلومات الجزائریة وأیضا إشراك 

 األساتذة الجامعیین في التخصص. 
الشخصي على المواثیق والمدونات األخالقیة للمھنة المكتبیة  االطالعسھم ملزمون بضرورة المكتبیون أنف -

لإلفادة منھا ومعرفة واجباتھم ومسئولیاتھم تجاه بعضھم البعض كمھنیین وتجاه جمھور المستفیدین بمختلف 
إلتاحة خصائصھم وفئاتھم وأیضا تجاه مصادر المعلومات خاصة الحدیثة وما لھا من خصوصیة في ا

  واالستخدام نظرا لطبیعتھا اإللكترونیة ألنھم سفراء مھنتھم وعلیھم یقع عاتق تمثیلھا أحسن تمثیل. 
ضرورة تفعیل البحوث والدراسات حول أخالقیات المھنة المكتبیة في مختلف مؤسسات المعلومات الجزائریة  -

نة بأخالقیات المھ االلتزامأثر ولما ال حتى في مؤسسات األرشیف الجزائریة وتسلیط الضوء أكثر على 
المكتبیة واألرشیفیة على رضا المستفیدین وما لھ من أثر أیضا على البحث العلمي وتقّدمھ ألن رضا 
المستفیدین یعني تلبیة احتیاجاتھم من المعلومات التي تمثل القوة المحركة لبحوثھم ودراساتھم، فكلما كان 

نة المكتبیة أكثر كلما زاد تردد المستفیدین على المكتبة وزاد رضاھم مھنیي المكتبات بأخالقیات المھ التزام
  عنھا وعن مكتبییھا وخدماتھا.  
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  19تأثیر الصحافة اإللكترونیة الجزائریة من خالل نشر مستجدات كوفید 
دراسة میدانیة على عینة من طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة 

   1باتنة
Impact of Algerian electronic journalism through publication of Covid 19 
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   :الملخص
العالمیة و اإلعالم التي تناقش وتتطرق لمختلف المواضیع الوطنیة العربیةھم وسائل أالصحف اإللكترونیة من  إن

بین اھم  ومن ،المجاالت وكغیرھا من وسائل اإلعالم لھا تأثیرات مختلفة على المتلقینو وعلى اختالف التخصصات
یعتبر لصحي والجانب ا ،األحداث التي تعالجھا الصحف اإللكترونیة بما في ذلك الصحف اإللكترونیة الجزائریة

 أین بدأ 2020وبدایة عام  2019فیروس كورونا من أھم المستجدات على الساحة الصحیة العالمیة مع نھایة عام 
الرعب في مختلف الدول فجعلھا تقوم بمختلف التدابیر بما في ذلك وضع قانون الحجر  الفیروس باالنتشار وأحداث

حف تبیان تأثیرات الص إلىا للقیام بھذه الدراسة ونھدف من خاللھا األمر الذي دفعن  ،المنزلي وإیقاف كل النشاطات
ث علم المكتبات من خالل نشر األحداو اإللكترونیة  الجزائریة على الطلبة  خاصة طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال

أین  ،19 فقد أصبحت صفحات الصحف اإللكترونیة تعج بكل التفاصیل التي تخص كوفید ،المتعلقة بفیروس كورونا
أھمھا و اعتماد استمارة االستبیان التي مكنتنا من الحصول على النتائج إلىإضافة  ،قمنا باستخدام المنھج الوصفي

ال وعلم االتصو أن للصحافة اإللكترونیة تأثیرات على المتلقین حیث ساھمت في توعیة طلبة قسم علوم اإلعالم
 وقائیة.اتخاذ التدابیر الو الحذر من خالل االلتزام بالحجر المنزليتوخي و دفعتھم لإلحساس بالمسؤولیةو المكتبات

  .؛ المتلقین؛ الطلبة؛ التأثیرات19الصحافة اإللكترونیة؛ كوفید  الكلمات المفتاحیة:
Abstract:  

Electronic newspapers are among the most important media to discuss and address various 
national Arab and global topics, as well as various disciplines, magazines and other media, with 
different effects on recipients. One of the most important events that is being addressed by 
electronic newspapers, including Algerian ones, is the health aspect. Where did we use the 
analytical descriptive approach, as well as the adoption of the questionnaire form that enabled 
us to obtain the results, the most important of which is that electronic journalism has an impact 
on the recipients, which has contributed to raising awareness among students in the Department 

                                                        
 المرسل المؤلف.  -1
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of Information and Communication Sciences and Library Science and has motivated them to 
feel responsible and cautious by adhering to home custody and taking preventive measures. 
Key words: electronic press; covid 19; recipients; students; effects. 

  مقّدمة: 
تزامنا والتطورات الحاصلة على المستوى العالمي، خاصة المجال اإلعالمي ظھرت وسائل اإلعالم 
الجدید التي تعتبر مصدر المعلومات في عصرنا الحالي حیث أصبحت محل اھتمام كل الجماھیر بما في 

التي تحظى بمتابعة كبیرة خاصة في اآلونة األخیرة مع انتشار العدید من ذلك الصحافة اإللكترونیة 
ھو ظھور الوباء  2020وبدایة  2019ولعل أھم القضایا التي شغلت الراي العام مع نھایة  المستجدات.

  .19العالمي كوفید 
مساحات  ھأعطتبدأت حاالت اإلصابة بھ تنتشر ووسائل اإلعالم تتناول الموضوع یومیا حیث  أنمنذ ف

كذلك  ةاإلذاعیواسعة من االھتمام، فالقنوات التلفزیونیة خصصت لمستجداتھ مدة زمنیة كبیرة، والقنوات 
عدیدة من صفحاتھا لتغطیة الحدث، ونفس األمر ینطبق على  صفحاتوالصحف المطبوعة خصصت 

  العالم. صغیر والكبیر فيالصحف اإللكترونیة التي أعطت اھتماما بالغا لھذه الجائحة التي أصبحت حدیث ال
ویعود اھتمام المتلقي بكل تفاصیل المرض ھو ما تنشره وسائل اإلعالم على اختالفھا بما في ذلك 
الصحافة اإللكترونیة الجزائریة التي سنتطرق لھا في مقالنا ھذا حیث سنقوم بدراسة میدانیة على عینة من 

لمعرفة التأثیرات التي تترتب عن تلقي  1امعة باتنةكتبات بجلم المطلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وع
  المنشورة على صفحات الصحف اإللكترونیة الجزائریة. 19مستجدات كوفید 
  إشكالیة الدراسة:

 لىإالصحف اإللكترونیة الجزائریة كغیرھا من وسائل اإلعالم سواء الوطنیة أو العالمیة تسعى  إن
كل معلومة تفید المتلقي وتنور الرأي العام في مختلف المواضیع سواء كانت وطنیة  وإیصالالسبق الصحفي 

وكلما كان الموضوع جدیدا كلما واد اھتمام الوسیلة اإلعالمیة بھ وزادت نسبة الحدیث  ،عالمیة أوعربیة 
نا الذي ھو وباء كورو 2020بدایة و 2019ولعل أھم حدث تم التطرق لھ مع نھایة عام  ،التطرق لھو عنھ

یث أصبحت ح ،أصبح اسمھ من ابرز العناوین التي تتخلل الصفحات األولى للصحف اإللكترونیة الجزائریة
نظرا للضجة التي أحدثھا خاصة مع ارتفاع  ،أو كورونا'' 19ال تخلو صحیفة من عنوان یحمل تسمیة ''كوفید 

ات كانت تنشر على صفحات الصحف وكل ھذه المعلوم ،الوفیات التي ال تعد وال تحصىو حاالت اإلصابة
حیث اصبح المتلقین یتابعون الصحف اإللكترونیة بكثرة محاولین معرفة كل جدیدي  ،اإللكترونیة الجزائریة

ھذا الموضوع ومعرفة التأثیرات التي  إلىومن ھنا ارتأینا أن نتطرق ، یخص الفیروس الذي اجتاح العالم
لى المتلقین خاصة طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم أحدثتھا الصحف اإللكترونیة الجزائریة ع

نطرح التساؤل الرئیسي  أنومن ھنا یمكن  ،19من خالل نشر مستجدات كوفید 1المكتبات بجامعة باتنة
  للدراسة:

ما ھو تأثیر الصحف اإللكترونیة الجزائریة على طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة 
  ؟19خالل نشر مستجدات كوفید  من1باتنة 

  تتمثل فیما یلي: األسئلة الفرعیةوتندرج تحت ھذا التساؤل مجموعة من 
للصحف  1ھي عادات وأنماط متابعة طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنة  ما -1

  اإللكترونیة الجزائریة مع انتشار فیروس كورونا؟.



  19تأثیر الصحافة اإللكترونیة الجزائریة من خالل نشر مستجدات كوفید  
 

  

  963                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

نحو المعلومات التي  1قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنة ھي اتجاھات طلبة ما -2
  تنشرھا الصحف اإللكترونیة الجزائریة حول فیروس كورونا؟

ھي التأثیرات الناتجة عن اتباع األخبار المنشورة على صفحات الصحف اإللكترونیة الجزائریة حول  ما -3
  فیروس كورونا؟

: في األھمیة التي تلعبھا الصحافة اإللكترونیة كونھا من الوسائل اإلعالمیة أھمیة دراستناوتكمن 
  للمتلقي. أنیتھالجدیدة والتي تقوم على إیصال الحدث بكل تفاصیلھ وفي 

األھمیة البالغة التي تلعبھا ھذه الوسیلة في نقل كل ما یتعلق بفیروس كورونا باعتباره  إلىإضافة 
  بھ ومتابعة كل تفاصیلھ وكل ما یتعلق بھ من مستجدات. حدث جدید ال بد من االھتمام

  أھداف الدراسة:
  تحقیق مجموعة من األھداف تتمثل في: إلىنسعى من خالل بحثنا ھذا 

من قبل الصحافة اإللكترونیة الجزائریة على طلبة  19كشف التأثیرات المترتبة عن نشر مستجدات كوفید  -
  .1المكتبات بجامعة ب اتنةقسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم 

 1التعرف على عادات وأنماط استخدام طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنة -
  للصحف اإللكترونیة الجزائریة عامة وأثناء انتشار فیروس كورونا خاصة.

نحو المعلومات  1باتنة التعرف على اتجاھات طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة -
 التي تنشرھا الصحف اإللكترونیة الجزائریة حول فیروس كورونا.

الذي سنصف من خاللھ الظاھرة محل الدراسة، وھو المنھج التحلیلي وسنستخدم المنھج الوصفي 
  المناسب للبحث.

فسنقوم باستخدام استمارة استبیان حیث سنوزعھا على عینة الدراسة  عن أداة جمع البیاناتأما 
أین سیقومون  1والمتمثلة في مجموعة من طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنة

  باإلجابة عن األسئلة التي سنحللھا لنتحصل على نتائج الدراسة.
  مجتمع البحث:

ھذا طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنة ویشمل مجتمع البحث في مقالنا 
  ، حیث درسنا جمیع المستویات الدراسیة لیسانس ماستر ودكتوراه.1

أما عن عینة الدراسة فقد قمنا باستخدام العینة القصدیة وذلك بتوزیع االستمارات على مجموعة من 
استمارة وتمكنا  200، حیث قمنا ب توزیع 1بجامعة باتنة  طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات

 استمارة.150من استرجاع 
  مبررات اختیار العینة:

لقد قمنا باختیار عینة من طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنة نظرا لالتصال 
لة كترونیة حیث ند طالب اإلعالن على صالكائن بین طلبة اإلعالم ووسائل اإلعالم بما في ذلك الصحافة اإلل

  دائمة بالوسیلة اإلعالمیة.
أي  2020وبدایة  2019أي دیسمبر  2019عن المجال الزماني للدراسة فقد اخترنا نھایة سنة  أما

   .، ففي ھذه الفترة انتشرت األخبار المتعلقة بكورونا بكثرة في الصحف اإللكترونیة2020ماي 
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  فتتمثل فیما یلي:أما فرضیات الدراسة 
بمستجدات فیروس كورونا التي  1یھتم طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنة  -

  تنشر على صفحات الصحف اإللكترونیة.
كانت ھناك تأثیرات إیجابیة للصحف اإللكترونیة على طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات  -

حیث جعلتھم یلتزمون بالتدابیر الوقائیة خاصة الحجر  19من خالل نشر مستجدات كوفید  1بجامعة باتنة 
  المنزلي.

  مدخل مفاھیمي للصحافة اإللكترونیة: -1
الصحافة اإللكترونیة تعتبر وسیلة من وسائل اإلعالم التي أصبحت تحتل مكانة بین مثیالتھا  إن

نشره من مستجدات تخص مختلف األحداث على حول العالم، حیث كونت جمھور خاص بھا نظرا لما ت
تستخدم مختلف التقنیات الحدیثة التي كانت سببا في جذب الجمھور،  أنھااختالف األصعدة وتنوعھا فنالحظ 

  الفیدیوھات واإلذاعة اإللكترونیة في صفحاتھا والتي تدعم الخبر وتجعلھ أكثر تأثیرا. إدراجفقد تم 
عمال است إلىمصطلح الصحافة اإللكترونیة غالبا ما یشیر  إن ة:مفھوم الصحافة اإللكترونی -1-1

للحصول على مصادر ووثائق ومعلومات من  اإلنترنتاستعمال  إلىقواعد المعلومات ولكنھ كذلك یشیر 
  مالیین الموضوعات.

الصحف  إلىكإشارة  (Eectronic News Paper)وقد ظھرت الصحافة اإللكترونیة بمصطلحھا 
  .اإلنترنتالورقیة التي تنشر على 

لذي ا اإللكترونيأكثر وأھم وھو مفھوم النشر  أخرویرتبط مفھوم الصحافة اإللكترونیة بمفھوم 
  .1وتحریر وتصمیم وطباعة وتوزیع المطبوعات إنشاءاستخدام الكمبیوتر في عملیات  إلىیستخدم لإلشارة 

ھي التي یتم إصدارھا ونشرھا عبر شبكة  ھذه ھو كالتالي:أما المفھوم الذي نریده نحن في دراستنا 
سواء كانت نسخة أو اصدارة الكترونیة لصحیفة مطبوعة  ،االنترنت العالمیة أو غیرھا من شبكات المعلومات

 سواء ،سواء كانت عامة او متخصصة ،أو صحبفة الكترونیة لیست لھا اصدارة مطبوعة ورقیة ،ورقیة
ي یتم تحدیث أ ،سخة الورقیة أو كانت ملخصات للمنشور بھا طالما تصدر بشكل منتظمكانت تسجیال دقیقا للن

  . 2مضمونھا من یوم الخر ومن ساعة ألخرى أو من حین الخر حسب إمكانیات جھة الصدور
  فمصطلح صحیفة الكترونیة تندرج تحتھ العدید من األنواع سیتم ذكرھا في المقال.

نترنت اال ،من االتصال بین البشر یتم عبر الفضاء االلكترونيھي نوع  كما وضع لھا تعریف اخر:
تستخدم فیھ فنون والیات ومھارات العمل في الصحافة المطبوعة  ،وشبكات المعلومات واالتصاالت األخرى

مضافا الیھا مھارات والیات تقنیات المعلومات التي تناسب استخدام الفضاء االلكتروني كوسیط أو وسیلة 
 ،اتصال بما في ذلك استخدام النص والصوت والصورة والمستویات المختلفة من التفاعل مع المتلقي

ء االنیة وغیر االنیة ومعالجتھا وتحلیلھا ونشرھا على الجماھیر عبر الفضاء االلكتروني الستقصاء األنبا
  . 3بسرعة

حیث أن الصحافة اإللكترونیة تعتبر امتداد للصحافة الورقیة اال انھا تتمتع بالعدید من الممیزات 
تى اإلذاعة الفیدیوھات وح الحدیثة التابعة لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال فھي تتمیز بإدراج الصوت والصورة

كما انھا تعتبر من وسائل اإلعالم الجماھیریة التي تختص بالتفاعلیة وإمكانیة ابداء المتلقي  ،اإللكترونیة
  لرأیھ من خالل خاصیة التعلیقات الفوریة ورجع الصدى.
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وعة المتعلقة نفھي تتیح التواصل بین المتلقین ومؤسسیھا وتبادل وجھات النظر واألفكار المختلفة والمت
  بمختلف األحداث والقضایا العالمیة والدولیة والوطنیة وھذا ماجعلھا تكسب جمھورھا الخاص.

بعد ان تعرفنا على مفھوم الصحافة اإللكترونیة ال بد من تعریف مصطلح اخر لھ عالقة وطیدة 
ي ترتكز علیھا تكنولوجیة التیعتبر من أبرز المستحدثات ال بالصحافة اإللكترونیة أال وھو النشر االلكتروني:

 ،شبكة االنترنت بكل ما توفره من إمكانات في العرض ،الصحافة اإللكترونیة في مجالت انتاج المعلومات
وشبكات  ،تطبیقات الثورة الرقمیة المستخدمة في شبكات االتصال مثل الترمیز الرقمي ،واالستقبال الفعال

 ،ئط المتعددةالوسا ،أنظمة النشر المكتبي وااللكتروني ،ي الرقميأنظمة التصویر الفوتوغراف ،الھاتف الجوال
  .4تقنیة الورق االلكتروني

فالصحافة اإللكترونیة مرتبطة ارتباطا كلیا بالنشر االلكتروني الذي یجمع بین كل تكنولوجیات اإلعالم 
فاقت  المكتوبة فقدوبھذا تكون الصحف اإللكترونیة جامعة للصوت والصورة والكلمة  ،واالتصال الحدیثة

في تطورھا كل وسائل اإلعالم األخرى خاصة انھا أنتجت من احدث تقنیة لالتصاالت وھي األنترنت التي 
أصبحت مركز استقاء المعلومات لجمھور الیوم الذي فضل المعلومة السریعة والتقنیة الحدیثة التي تسھل 

  تخص مختلف المیادین والمجاالت.عملیة البحث والحصول على أھم المستجدات واحدثھا والتي 
ویمكن ان نشرح النشر االلكتروني أكثر : ھو عبارة عن االختزال والتطویع والبث والتقدیم الرقمي 

 ،ویمكن عرضھا بصورة ورقیة أو الكترونیة ،أو ھو عملیة خلق وثیقة جدیدة ینتجھا المرسل ،للمعلومات
  لي.وم التي یمكن تولیدھا من خالل استخدام الحاسب اآلومیزتھا أنھا تشتمل النص المكتوب والصور والرس

علم و ،: یقع في مجال مشترك في تخصصات مختلفة كعلم اإلعالممفھوم النشر االلكتروني -1-2
وعلم الحاسب والطباعة والنشر فكل علم من ھذه العلوم ینظر للنشر االلكتروني من  ،المكتبات والمعلومات

  .5وجھة نظره ومن جانبھ
العالقة القائمة بین الصحافة اإللكترونیة والنشر االلكتروني تشھد تطورا وتجدیدا مستمرا وھذا ن إ

  راجع للتطور الھائل في تكنولوجیا اإلعالم واالتصال واالنفجار المعلوماتي.
  صور واشكال النشر االلكتروني:

  ن للنشر االلكتروني مجموعة من الصور تتمثل فیما یلي:إ
  .(DATA BASE)وھي عبارة عن شبكة معلومات  (online)قواعد المعلومات على الخط المباشر  -
  تكنولولجیا الطباعة باستخدام الحواسیب. -
 .dvdأو   cdالنشر باستخدام  -
  .6وسائل االتصال الجدیدة)المیدیا الجدیدة ( -

  سمات الصحف اإللكترونیة: -1-3
  .(real time)تصدر في الوقت المحدد لتحریرھا  -
أي ان القارئ لدیھ حریة قرائتھا في أي وقت  ،(timeshift)تعطي القارئ الفرصة لقرائتھا في أي وقت  -

  وإمكانیة تحمیلھا واسترجاعھا . ،خالل فترة معینة
الذي یتضمن وصالت  HPERTEXTتستخدم األسلوب التفاعلي من خالل تقنیة النص المترابط  -

LINKS  7ة)راء سابق، آعلومات خلفیة، مسیرة ذاتیة، تعریفوع أو الخبر المنشور (داخل الموضلنقاط.  
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حیث ستكون  19ھذه المیزة ستلعب دورا كبیرا في دراستنا ھذه خالل نشر كل مایتعلق ب كوفید 
ھناك وصالت تشعبیة لكل مایتعلق بالجائحة على شتى القطاعات واألصعدة األمر الذي سیمكن القراء من 

  األحداث وبكل تفاصیلھا في انتظار نتائج التأثیر.تلقي كل 
  ن ذلك الموقع یمكن الدخول الیھ من خالل عدة طرق.أو  WEBSITEتوجد في اطار موقع معین -
لموجود أو االكتفاء بالنص ا ،وكذلك الخلفیات من خالل الوصالت ،تمكن القارئ من التوسع في التفاصیل -

  یضغط على عدد محدود منھا.أو  ،وال یضغط على الوصالت ،أمامھ
  توظیف تقنیة الوسائط المتعددة ( الصوت، الصورة، الحركة) -
  . 8أعداد النشرة السابقة من خالل خدمة األرشیف إلىتمكن القارئ من العودة  -

  ال تقف الصحافة اإللكترونیة عند ھذه السمات فحسب بل ھناك سمات أخرى تتمثل فیما یلي :
الصحافة المطبوعة أن تقدم نسخة مفصلة أو معدة حسب احتیاجات كل قارئ على : ال تستطیع الشخصنة

بینما بیئة عمل الصحافة اإللكترونیة بما تحملھ من مرونة واعتماد كثیف على تكنولوجیا المعلومات  ،حدى
بإمكانھا أن تجعل كل زائر للموقع قادرا على أن یحدد لنفسھ وبشكل شخصي الشكل الذي یرید أن یرى 

ویقوم  ،وینتقي بعض الخدمات ویلغي أخرى ،فیركز على أبواب ومواد بعینھا ویحجب أخرى ،ھ الموقعب
وفي كل األحوال ھو یتلقى ویستمع  ،وبامكانھ أیضا تعدیلھ وقتما یشاء ،بكل ذلك في أي وقت یرغبھ

  . 9ویشاھد ما یتوافق مع اختیاراتھ الشخصیة ولیس ما یقوم الموقع ببثھ
اذ یتمكن المتصفح لھا من قراءة األحداث ومشاھدتھا  ،اتجة عن التعامل مع أكثر من ساحة: النالجاذبیة

  واالستماع الیھا في ان واحد.
: وذلك باالستغناء عن أطنان الورق ومستلزمات الطباعة المستخدمة في الصحافة االقتصاد في النفقات

  الورقیة واعفاء القارئ من دفع ثمن الصحف التي یطلع علیھا.
  من الكمیات الھائلة من الصحف المقروءة المطبوعة بأحبار سامة. :حمایة البیئة

  على عدد كبیر من الصحف بدال من االكتفاء بالصحیفة الواحدة. :إمكانیة االطالع
  .10حاجز المكان وإمكانیة االطالع على الصحف األجنبیة بصرف النظر عن بعد مكان صدورھا تجاوز

 كونھا تتوفر على مساحة اكبر تتمكنھا من ،الصحافة اإللكترونیة بالعمق والشمول: تتمیز العمق المعرفي
  و ربطھا بمعلومات أخرى ذات صلة بالموضوع .أتقدیم خدمات اضافیة كتقدیم خلفیات لألحداث 

 ن: تتیح التقنیة الرقمیة للصحافة اإللكترونیة امكانیة توجیھ الرسالة االتصالیة لفئة معینة مالالجماھیریة
  الجماھیر دون األخرى.

: تعني أن عملیة توجیھ الرسائل االتصالیة واستقبالھا تكون في الوقت الذي یناسب كل من المرسل الالتزامنیة
  .11ضرورة اتصالھما في الوقت ذاتھ إلىوذلك دون الحاجة  ،والمتلقي

ار یس للجمھور خی: في الصحافة المطبوعة لالتمكین والتشبیك والقدرة على التحكم في ظروف العرض
لكن الصحافة اإللكترونیة تقبل بفكرة تمكین الجمھور من من بسط  ،سوى قراءة ماھو مكتوب بالصحیفة

نفوذه على المادة المقدمة وعملیة االتصال ككل، من خالل االختیار مابین الصوت والصورة والنص 
 . 12و تحلیالتأو تقاریر أالموجود مع المحتوى الصحفي سواء كان أخبار 

  .عدم ضرورة وجود مقر إلىباإلضافة ، سرعة تناول البیانات على االنترنت
  ن ھناك مجموعة من اإلیجابیات للصحافة اإللكترونیة:أكما 

  أكبر شریحة وفي أوسع مجتمع محلي ودولي ووقت وبأقل تكالیف. إلىسرعة انتشار المعلومات ووصولھا  -
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  لكتروني.عة تحدیث وتعدیل وتجدید الخبر اإلسر -
  .13سرعة االستجابة للقارئ وسھولة مناقشة الخبر بین الكاتب والقارئ -

فھي تعتبر اذا حلقة وصل بین القارئ والمرسل حیث تمنح فرصة النقاش حول الموضوع وتبادل 
ال تعتبر و ،كما انھا سریعة االنتشار تنقل الحدث لحظة وقوعھ فھي تتمیز بالسبق الصحفي ،وجھات النظر

ئل اإلعالم المكلفة بل یكفي ان تملك ھاتف ذكي یمكنك من الحصول على المعلومة بكل سھولة من وسا
  وسرعة دون أي عناء.

وبما انھا ترتبط بالنشر االلكتروني فھي تمتاز بإمكانیة التغییر او التعدیل في المعلومة اإللكترونیة 
 لكترونیة .بكل سھولة نظرا للتطورات الھائلة التي تتمیز بھا الحاسبات اإل

انھا كغیرھا من وسائل اإلعالم لھا إیجابیات كما أن لھا سلبیات  سلبیات الصحافة اإللكترونیة: -1-4
  وتتمثل فیما یلي:

وفرت الصحافة اإللكترونیة بیئة خصبة النتشار االشاعات واألخبار الكاذیة والملفقة بسرعة فائقة وغیر  -
وذلك ألنھا تعیش عبر االنترنت كوسیط قائم على الیات فائقة السرعة في  ،معھودة في الصحافة المطبوعة

  نقل وتبادل المعلومات على نطاق واسع.
الملل مایعني البطء و ،خدمات االنترنت السیئة التي ال تزال منتشرة في العالم العربي على نطاق واسع -

  .14المجتمعات العربیة ودول العالم الثالثاألمیة اإللكترونیة المنتشرة في  إلىلدى المتلقین باإلضافة 
عدم تمیز بعض الصحف اإللكترونیة: وخاصة التي تعتمد على الصحفیین المتطوعین بصیاغة جیدة  -

ھو و ،لالخبار والموضوعات فھي تنشر ما یأتي لھا دون وجود دلیل أو التأكد من مصداقیتھ أو حقیقتھ
   .15مایفتح المجال لنشر االشاعات وترویجھا

  كسر بعض المحرمات والقیم االجتماعیة وزیادة إمكانیة التزویر. -
  قلة الید العاملة. -
  .16عدم خضوعھا للرقابة -

عدم تواجد تكوین للصحفي االلكتروني األمر الذي یجعل الصحیفة اإللكترونیة ردیئة  إلىباإلضافة 
 بسبب عدم معرفة التقنیات الحدیثة لالعالم واالتصال .

ن الصحافة اإللكترونیة شأنھا شان وسائل اإلعالم األخرى إ وظائف الصحافة اإللكترونیة: -1-5
  :يحیث تتمثل ھذه الوظائف فیما یل إرضاء متابعیھا وتحقیق أھداف مختلفة إلىلھا وظائف تسعى من خاللھا 

  وظیفة اإلعالم واالخبار. -
  وظیفة الشرح والتفسیر. -
  وظیفة التوعیة والتثقیف . -
  وظیفة دعم االندماج االجتماعي. -
  وظیفة تقدیم الخدماات . -
  وظیفة الترقیة والتسلیة. -
  .17وظیفة التوثیق والتأریخ -

فھي تعتبر وسیلة إعالمیة ذات فعالیة خاصة في وقتنا الحالي حیث ان لھا تاثیر كبیر في المتلقي 
دث من خالل صفحات الصحف والمواقع فنالحظ ان معظم الشباب المتلقي یتابع مستجدات أي موضوع أو ح

  اإللكترونیة.
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  بدایات الصحافة اإللكترونیة في الجزائر: -2
تعتبر الجزائر من الدول النامیة حیث ان التكنولوجیا تصلھا متأخرة كغیرھا من الدول النامیة 

رى الدول األخ إلىفالعالم الغربي ھو من یحتضن التكنولوجیات في بدایات ظھورھا ثم تنتقل  ،األخرى
  .كالجزائر

حیث عرفت الجزائر ظاھرة االنترنت كغیرھا من الدول النامیة في التسعینیات ولم تنتشر اال في 
احتضان  لىإوسارعت الجزائر  ،وأصبحت كظاھرة ملفتة لالنتباه مع بدایة األلفیة الثالثة ،أواخر التتسعینیات

(عبد هللا  )CERISTلى تقدیم خدمات الشبكة ممثلة في (االنترنت من خالل انشاء ھیئة تابعة للحكومة تتو
  ) .60،2017جواح یمینة، ، مصطفى

وبدأت نشاطھا عام  1996وكان ظھور أول صحیفة الكترونیة تحت مسمى (أجیریا أنترفاس) عام 
 أما فیما یخص اول،لكن اعترض سبیلھا جملة من المشاكل كاألنترنت واألطر البشریة والتمویل ،1999
ثم جریدة  ،1998) تلتھا (لیبرتي) 1997( ة ورقیة تصدر نسخة الكترونیة ھي (الوطن) في نوفمبرجرید
  .18.... وھكذا بدأ النشاط االلكتروني1998الیوم 

یومنا ھذا حیث نجد الصحیفة حتى وان كانت لیست  إلىوتوالت الصحف اإللكترونیة في الجزائر 
یال لكترونیة كمختصر لما تنشره عبر صفحاتھا الورقیة أو اكثر تفصالكترونیة قائمة بذاتھا نجد لھا مثیلتھا اإل

وھذا األمر جعل للصحافة اإللكترونیة انتشارا واسعا وھذا سبب تاثیرھا  ،وقد تكون تشبھھا كلیا في المحتوى
  في المتلقي خاصة باستخدامھا الوسائط المتعددة ومنح المتلقي امكانیة التفاعل المباشر وابداء الرأي.

ن للصحف اإللكترونیة أنواع مختلفة لكنھا تبقى متعلقة باألنترنت إ أنواع الصحف اإللكترونیة: 2-1
  والنشر االلكتروني ویمكن حصرھا في التالي:

  الطبعات اإللكترونیة من الصحف الورقیة على شبكة االنترنت . -
  .19الصحافة اإللكترونیة التي لیس لھا اصل ورقي على شبكة اللنترنت -

: یتسم فضاء اعالم المواطن بتعدد مدونتھ المصطلحیة وكثرة الصیغ المعبرة عنھ، صحافة المواطن
حداثة الحقل وعدم تشكل مالمحھ التفصیلیة بعد، حیث تطلق على صحافة المواطن عدة تسمیات:  إلىبالنظر 

عل ل جدید ظھر بفوھي شك ،أو صحافة الھواة الصحافة الشعبیة ،الصحافة البدیلة ،الصحافة التشاركیة
والتي اتاحت للمواطن العادي إمكانیة المشاركة في  ،التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجیات االتصال

ونات والمد ،النشر االلكتروني من خالل انتاج المضمون اإلعالمي زمعالجتھ ونشره عبر المواقع الشخصیة
 .20وشبكات التواصل االجتماعي

ائات تشیر االحص اإللكترونیة في الوطن العربي بما في ذلك الجزائر:خصائص قراء الصحافة  2-2
یشكل الطلبة والمھاجرون العرب حول العالم  ،أن قراء الصحف اإللكترونیة في الغالب ھم من الشباب إلى

ویعني  ،نسبة كبرى منھم أن نصفھم یقرون بأن تصفحھم للصحف اإللكترونیة یشكل ركیزة یومیة من حیاتھم
وال  ،انھا متوافرة طوال الیوم إلىوتعود األسباب  ،ھم راضون ومقبلون على الصحافة اإللكترونیةذلك أن
كما أنھا تمكنھم من متابعة األخبار من أي مكان وعن أي بلد مھما تباعدت مواقعھم  ،دفع الرسوم إلىتحتاج 

 .21الحتواء الشبكة العنكبوتیة
ل ان الصحف اإللكترونیة تختلف عن باقي وسائ :یةعبیر في عصر الصحافة اإللكترونحریة الت 2-3

فقد اخترقت كل العقبات معبرة عن كل المواضیع وعلى  ،اإلعالم حیث انھا اعالم بال قیود وال حواجز
  مختلف األصعدة.
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حفي وقدمت نافذة للممارسة عمل ص ،حیث نالحظ انھا فتحت عصرا جدیدا فیما یتعلق بحریة التعبیر
األمر الذي أوجد مدخال مستقال یمكن أن نطل من خاللھ على جزء من  ،ال تحده قیود أو حدود او رقابة

 ،ظاھرة الصحافة اإللكترونیة أمام واقع جدید یمكن أن یقدم الوجھ االخر الرأي االخر بمنتھى السھولة والیسر
  .22خفاء الحقائق وكتم الرأي في الصدورویقفز فوق حواجز تكمیم األفواه وا

  :19فیروس كورونا  -3
تم اطالق مصطلح فیروس كورونا الجدید على الساللة التي ال یمكن اكتشافھا من الفیروس  :تعریفھ

قد ف ،ونظرا لعدم تحدید ھویة ھذا الفیروس بعد ،التاجي الجدید والتي ظھرت مؤخرا في ووھان الصینیة
   :23 19استقر الرأي على تسمیتھ كوفید 

https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2020/02/08/  
  اإلطار التطبیقي للبحث:

ویشمل مجتمع البحث في مقالنا ھذا طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم  مجتمع وعینة البحث:
  المستویات الدراسیة لیسانس ماستر ودكتوراه.، حیث درسنا جمیع 1المكتبات بجامعة باتنة 

أما عن عینة الدراسة فقد قمنا باستخدام العینة القصدیة وذلك بتوزیع االستمارات على مجموعة من 
استمارة وتمكنا  200، حیث قمنا ب توزیع 1طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنة 

  استمارة.150من استرجاع 
بر الھاتف بعضھا ع لقد قمنا بتوزیع االستبیان بطرق مختلفة حیث وزعنا ة توزیع االستبیان:طریق

 میل وذلك نظرا للظروف السائدة بسبب وباء كورورنا.وبعضھا عبر اإلی
  والجدول التالي یبین تكرار العینة حسب الجنس:

  النسبة المئویة  التكرار  الجنس
 %60  90  ذكور
  40%  60   إناث

  %100  150  المجموع
  

 .%40 في حین مثلت نسبة اإلناث %60وقد مثلت نسبة الذكور 
  وفیما یخص المستوى الدراسي فالجدول التالي یبین المستوى الدراسي لعینة الدراسة:

  النسبة المئویة  التكرار   المستوى الدراسي
 %43.3  65  لیسانس
  %46.6  70  ماستر 
  %10  15  دكتوراه

  %100  150  المجموع
  

لقد قمنا في دراستنا ھذه باستخدام استمارة استبیان التي قمنا بتوزیعھا على  جمع البیانات: أداة
 أربع محاور: إلىوقسمناھا ، المبحوثین وجمعنا من خاللھا اإلجابات التي سنحللھا

توضیح للقد قمنا بتفریغ االستبیان واستخدام التكرارات والنسب المئویة  معالجة النتائج المتحصل علیھا:
  النتائج وتحلیلیھا.
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بالنسبة للنتائج المتحصل علیھا من خالل اإلجابة على المحور الثاني  تحلیل نتائج الدراسة ومناقشتھا:
للصحف اإللكترونیة  1المعنون ب عادات وأنماط متابعة طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة باتنة

 :19الجزائریة مع انتشار كوفید 
 الصحف اإللكترونیة الجزائریة؟ھل تتصفح  -1

 %86.66 إجاباتالعینة یتابعون الصحف اإللكترونیة حیث كانت  أفرادبینت نتائج الدراسة أن معظم 
، وتعد ھذه النسبة كبیرة ألن معظم طالب الجامعات حالیا یقومون بتصفح )أحیانا( %13.34و )نعم(منھم 

لسھولة االطالع علیھا وإمكانیة الحصول على  الصحف اإللكترونیة بدل الصحف الورقیة وھذا راجع
  المعلومة فالطالب الیوم یمیل نحو السرعة فبنقرة زر یتحصل على ما یرید من معلومات وأحداث ومستجدات.

 ماھي المدة التي تتصفح فیھا الصحف اإللكترونیة الجزائریة؟ -2
أقل من ساعة، حیث  13.33ساعة و33.34% من المبحوثین أكثر من ساعة  53.33 %كانت إجابات 

اھتمامھم بما تنشره الصحف اإللكترونیة نظرا  إلىنالحظ أن النسبة األكبر ھي أكثر من ساعة وھذا راجع 
 الذي یستوجب عدم الخروجو لسھولة االطالع علیھا خاصة مع مكوثھم في البیت وتطبیق الحجر الصحي

  من المنزل في أوقات محددة .
 س كورونا ھل زادت نسبة تصفحك للصحف اإللكترونیة الجزائریة؟مع انتشار فیرو -3

حیث نالحظ أن معظم المبحوثین أصبحوا  )أحیانا( %20و )نعم( %80بینت النتائج إجابات المبحوثین 
یطالعون بكثرة الصحف اإللكترونیة ألنھا تتحدث عن كل مستجدات الفیروس بالتفاصیل األمر الذي یجعل 

 .الحصول على كل جدید من خاللھا و تتبعاالمتلقي یداوم على 
 ماھي الفترة التي تتصفح فیھا الصحف اإللكترونیة الجزائریة؟ -4

 (كل األوقات)  %26.66( لیال) و %13.34مساءا و% 13.34و )صباحا(منھم % 46.66وكانت إجابات 
تعد النسبة األكبر للذین یتصفحون الصحف اإللكترونیة صباحا ألن معظم مستجدات الفیروس تكون صباحا و

انشغاالتھم طوال الیوم واألوقات المفضلة  إلىوالبقیة متفرقون بین لیال ومساءا وكل األوقات وھذا راجع 
  لھم في االطالع والتصفح .

علم المكتبات نحو المعلومات التي و م واالتصالاتجاھات طلبة قسم علوم اإلعال المحور الثالث:
  كترونیة الجزائریة حول فیروس كورونالتنشرھا الصحف اإل

 ھل أنت مھتم بما تنشره الصحف اإللكترونیة الجزائریة حول فیروس كورونا؟ -1
ا) وھذا كانت إجاباتھم (غالب % 20(نعم) و إجاباتھمكانت  % 80وضحت لنا النتائج التي تحصلنا علیھا أن 

واھتمامھم بأھم التطورات خاصة وأن األمور تزداد  19االھتمام الكبیر للطلبة بموضوع كوفید  إلىراجع 
سوءا وتعتبر الصحف اإللكترونیة أسھل الوسائل لتلقي المعلومة خاصة وأنھم في الحجر المنزلي یمكنھم 

  االطالع على الصحف اإللكترونیة.
 تنشرھا الصحف اإللكترونیة حول فیروس كورونا؟ھل تصدق المعلومات التي  -2

الصحف اإللكترونیة   أن إلىوھذا راجع  )غالبا(ـ ب أجابوا % 6.67و(نعم)  % 93.33 إجاباتكانت 
 إلىھذا راجع  )غالبا( أجابواالجزائریة تنشر معلومات واقعیة عن الخبر ومستجداتھ حول العالم أما الذین 

  معظمھا صحیح. أن إالمة قلیال اعتقادھم أن بعض األخبار مضخ
ما نوع األخبار التي تتابعھا من خالل تصفحك للصحف اإللكترونیة الجزائریة والمتعلقة بفیروس  -3

 كورونا؟
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یتابعون األخبار المتعلقة بالفیروس الوطنیة والدولیة معا % 100تضح لنا من خالل اإلجابات أن ا
المرض وكل ما یخصھ من تطورات فالفیروس في تطور وھذا لمعرفة األخبار التي تتعلق بمستجدات 

  .بد من متابعة كل ما یخصھ من جدیدوتحور مستمر فال 
ما نوع المعلومات التي تقوم بتصفحھا عبر صفحات الصحف اإللكترونیة الجزائریة والخاصة  -4

 بالفیروس؟
تمامھم اھ إلىیتابعون كل التفاصیل التي تخص الفیروس وھذا راجع  اإلجاباتمن % 80تحصلنا على 

 %10منھم یتابعون التعالیم الوقائیة من الفیروس فقط في حین  %10بھذا الموضوع نظرا لخطورتھ و
اإلصابات فقط، لكن نالحظ ھنا أن النسبة األكبر یتابعون كل ما یخص الفیروس لتجنب  إحصائیاتیتابعون 

  عرفة كل تفاصیلھ الصغیرة والكبیرة على المستوى الوطني والدولي.اإلصابة بھ وم
التأثیرات الناتجة عن اتباع األخبار المنشورة على صفحات الصحف اإللكترونیة  المحور الرابع:

  الجزائریة حول فیروس كورونا 
 ترونیة؟لكماھي التأثیرات النفسیة الناجمة عن نشر مستجدات فیروي كورونا عبر صفحات الصحف اإل -1

منھم یحسون 33.34% و منھم اإلحساس بالمسؤولیة وضرورة توخي الحیطة والحذر 66.66 إجاباتكانت 
معظم الطلبة تترك فیھم األخبار المنتشرة عبر صفحات الصحف  أنالتفكیر الدائم حیث نالحظ و بالخوف

ر رورة أخذ الحیطة والحذاإللكترونیة الجزائریة والمتعلقة بفیروس كورونا اإلحساس بالمسؤولیة وض
نظرا  لیھموأھاباعتبارھم طلبة جامعیین یتمتعون بالوعي ھم من سیقومون بنقل روح المسؤولیة لعائالتھم 

  لخطورة الوضع.
ھل ساعدتك األخبار التي تقوم الصحف اإللكترونیة بنشرھا حول فیروس كورونا على الیقظة واتخاذ  -2

 االحتیاطات الالزمة؟
معظمھم أفادتھم األخبار  أن(نوعا ما) حیث نالحظ  % 13.34منھم (نعم) و% 86.66 إجاباتكانت 

  .ر كل التفاصیل المتعلقة بالفیروسالمنشورة على صفحات الصحف اإللكترونیة حیث تقوم بنش
ھل تتبع النصائح المقدمة من طرف أخصائیین على صفحات الصحف اإللكترونیة خاصة الحجر المنزلي  -3

 للضرورة؟ إالج وعدم الخرو
  أجابوا (أحیانا). %13.34منھم (نعم) في حین  %86.66كانت إجابات 

حیث نالحظ ھنا أن الرسائل المقدمة من قبل األخصائیین على صفحات الصحف اإللكترونیة كان لھا تأثیر 
  خاصة مع توفر الفیدیوھات التوعویة التي تساھم في زیادة الوعي.

 الصحف اإللكترونیة حول فیروس كورونا سیأتي بنتیجة؟ھل تعتقد أن كل ما تنشره  -4
الطلبة یؤكدون على أن الصحف اإللكترونیة الجزائریة  أننعم وھنا نالحظ  %100جاءت إجابات 

المتلقي خاصة مع انتشار فیروس كورونا أین ینبغي  وإقناعتساھم مساھمة كبیرة في إیصال الرسائل 
  األفراد. نشر رسائل ھادفة تساھم في حمایة صحة

  خاتمة:
تسعى لتحقیقیھا بما في ذلك التوعیة واإلرشاد، وعلى وجھ  أھدافوسائل اإلعالم على اختالفھا لھا  إن

الصحافة اإللكترونیة  إنالخصوص الصحافة اإللكترونیة الجزائریة حیث الحظنا من خالل ھذه الدراسة 
من خالل  1الجزائریة كان لھا تأثیرات على طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنة

  نشر األخبار المتعلقة بفیروس كورونا.



  أ.د/ بادیس مجاني - أمینة بن سخریة
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  972

على المتلقین  19و لقد قمنا بھذه الدراسة بغیة كشف التأثیرات المتربة عن نشر مستجدات كوفید 
حیث قمنا بتحدید  ،1ص طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنةوعلى وجھ الخصو

الوسیلة اإلعالمیة اال وھي الصحافة اإللكترونیة التي تعتبر من اكثر وسائل اإلعالم متابعة في عصرنا 
ي وضحت التمجموعة من النتائج ولقد تحصلنا على  اإللكترونيوالنشر  اإلنترنتالحالي خاصة مع انتشار 

معظم الطلبة یتابعون الصحف اإللكترونیة ولقد زاد اھتمامھم بھذه الوسیلة خاصة مع انتشار الفیروس  إن :لنا
اھتمامھم بما تنشره الصحف اإللكترونیة حول المرض ناھیك عن  إلىوتزامنا مع الحجر المنزلي، إضافة 

  تصدیقھم لما ینشر عن الوباء 
ة بالمسؤولیة وتوخي الحیط اإلحساسمتابعة مستجدات كوفید فقد كانت المترتبة عن  األثارأما عن 
  الخوف والتفكیر الدائم نظرا لتفشي الفیروس وانتشاره بسرعة. إلىوالحذر إضافة 

كما ساھمت ھذه األخبار على منحھم خاصیة اإلحساس بالمسؤولیة نظرا لكونھم یتمتعون بالوعي، 
  لتفادي اإلصابة بالمرض.اتخاذ االحتیاطات الالزمة  إلىإضافة 

 حول الفیروس، وااللتزام بالحجر المنزلي وعدم األخصائیوناتباعھم للنصائح التي یقدمھا  إلىإضافة 
  للضرورة القصوى. إالالخروج 

أن الصحافة اإللكترونیة قد ساھمت في توعیة المتلقي من خالل نشر الرسائل  إلىوفي األخیر نخلص 
  الھادفة.

  :توصیات
  ال بد من: 19الصحف اإللكترونیة واكبت الحدث وعملت على نشر مستجدات كوفید بما أن 

  عدم التوقف عن نشر كل ما یخص الفیروس حتى یبقى المتلقي على اطالع دائم. -
  كي ال ینسى الفرد ویبقى دائما مھتم بالتدابیر الوقائیة. 19البحث عن كل جدید یخص كوفید  -
  من الفیدیوھات التوعویة إلیصال الرسالة سھولة. اإلكثاریجب  -
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  لمالحقا

  استمارة استبیان:
  : البیانات الشخصیة:األولالمحور 
  أنثى    ذكر     الجنس:

  :المستوى التعلیمي
  لیسانس 
   ماستر:

   دكتوراه:
   :التخصص

   :وإلكترونیةصحافة مطبوعة 
   عالقات عامة:

  سمعي بصري:
  علم المكتبات:

للصحف  1: عادات وأنماط متابعة طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات بجامعة باتنة الثاني المحو
  اإللكترونیة الجزائریة مع انتشار فیروس كورونا.

  ھل تتصفح الصحف اإللكترونیة:-1
  أحیانا   ال        نعم
  ماھي المدة التي تتصفح فیھا الصحف اإللكترونیة: -2

  أقل من ساعة 
  ساعة 

  أكثر من ساعة
  مع انتشار فیروس كورونا ھل زادت نسبة تصفحك للصحف اإللكترونیة  -3

  ال     نعم 
  ما ھي الفترة التي تتصفح فیھا الصحف اإللكترونیة؟ -4

  صباحا 
  مساءا 

  لیال 
  كل األوقات.

نحو المعلومات التي  1بجامعة باتنة: اتجاھات طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات المحور الثالث
  تنشرھا الصحف اإللكترونیة الجزائریة حول فیروس كورونا.

 مھتم بما تنشره الصحف اإللكترونیة حول فیروس كورونا؟ أنتھل  -1
  غالبا   ال      نعم

 ھل تصدق المعلومات التي تنشرھا الصحف اإللكترونیة حول فیروس كورونا؟ -2
  غالبا  ال      نعم 

 الجزائریة والمتعلقة بفیروس كورونا؟ ما نوع األخبار التي تتابعھا من خالل تصفحك للصحف اإللكترونیة -3
  الوطنیة والدولیة معا    دولیة       وطنیة 
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 ما نوع المعلومات التي تقوم بتصفحھا عبر صفحات الصحف اإللكترونیة الجزائریة والخاصة بالفیروس؟ -4
  اإلصابات إحصائیات

  تعالیم الوقایة 
   معلومات حول مستجدات البحث عن اللقاح

  كل التفاصیل التي تخص الفیروس
الناتجة عن اتباع األخبار المنشورة على صفحات الصحف اإللكترونیة الجزائریة حول  التأثیرات: المحور الرابع

   فیروس كورونا
 النفسیة الناجمة عن نشر مستجدات فیروس كورونا عبر صفحات الصحف اإللكترونیة الجزائریة؟ األثارماھي  -1

  اإلحساس بالمسئولیة وضرورة توخي الحیطة والحذر 
   الخوف والتفكیر الدائم

  عدم االھتمام
ظة واتخاذ الیقھل ساعدتك األخبار التي تقوم الصحف اإللكترونیة الجزائریة بنشرھا حول فیروس كورونا على  -2

 االحتیاطات الالزمة؟
   (نوعا ما)  ال      نعم

ھل تتبع النصائح المقدمة من طرف أخصائیین على صفحات الصحف اإللكترونیة الجزائریة خاصة الحجر  -3
 للضرورة  إالالمنزلي وعدم الخروج 

  ال  أحیانا      نعم 
  الجزائریة حول فیرو س كورونا سیأتي بنتیجة؟ھل تعتقد أن كل ما تنشره الصحف اإللكترونیة  -4

  ال       نعم 
  
 
  

   



  19تأثیر الصحافة اإللكترونیة الجزائریة من خالل نشر مستجدات كوفید  
 

  

  975                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

 :المصادر والمراجع
  .2009، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، اإللكترونیةزید منیر سلیمان، الصحافة  -1
 .2017 المتحدة،العربیة  اإلماراتدولة  الجامعي،الكتاب  اإلعالمي، دارالبحث  المشھداني، مناھجسعد سلمان  -2
دراسة میدانیة على عینة من الطلبة الجامعیین  اإللكترونیةصونیا قوراري، اتجاھات جمھور الطلبة نحو الصحافة  -3

  .2011في جامعة بسكرة، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة،  لإلنترنتالمستخدمین 
 .2000 القاھرة، الكتب، اإلعالمیة، عالمالبحث العلمي في الدراسات  عبد الحمید محمد، -4
جلة ، ملإلعالمالعضوي  القانونفي ظل  اإللكترونیةمحمد بومدوحة، المقصود بمصطلح الصحافة ، عبد القادر شربال -5

  .2019، 19، المجلد 1العدد األستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة المسیلة، 
  .2014، ، دار الیازوري، األردن، الطبعة العربیةاإللكترونیةعلي عبد الفتاح كنعان، الصحافة  -6
  .2010، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، اإللكتروني اإلعالمفیصل أبو عیشة،  -7
، التوزیعو ، دار السحاب للنشرواإللیكترونیةمحمود علم الدین، فن التحریر الصحفي للوسائل المطبوعة ، لیلى عبد المجید -8

  .2008، مصر، الطبعة األولى
امعة العربي ج تنظیمھا القانوني، مجلة النبراس للدراسات القانونیة،و اإللكترونیةعبد هللا. یمینة جواح، الصحافة  مصطفى -9

  .2017، سبتمبر 02، المجلد 02، العدد التبسي، تبسة
  العربیة ،2020 ماي 19، 2020فیفري  09نفسك منھ، وكیف تقيكل ما ترید معرفتھ عن كورونا  ،جمال نازي -10 

 https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2020/02/08 
  

  الھوامش:

بن مرسلي أحمد ن مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  -1
 .220الطبعة الثالثة، دس، ص 

معة العربي القانونیة، جامصطفى عبد هللا، یمینة جواح، الصحافة اإللكترونیة وتنظیمھا القانوني، مجلة النبراس للدراسات  -2
 .57، ص 2017، سبتمبر 02، المجلد 02التبسي، تبسة، العدد 

 .11، ص 2009زید منیر سلیمان، الصحافة اإللكترونیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى،  -3
 .107، ص 2010عة األولى، فیصل أبو عیشة، اإلعالم اإللكتروني، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، الطب -4
 .108- 107فیصل أبو عیشة، اإلعالم اإللكتروني، المرجع نفسھ، ص ص  -5
 .108فیصل أبو عیشة، اإلعالم اإللكتروني، مرجع سابق، ص  -6
ع، یلیلى عبد المجید، محمود علم الدین، فن التحریري الصحفي للوسائل المطبوعة واإللیكترونیة، دار السحاب للنشر والتوز -7

 .338، ص 2008مصر، الطبعة األولى، 
 -338لیلى عبد المجید، محمود علم الدین، فن التحریر الصحفي للوسائل المطبوعة واإللیكترونیة، المرجع نفسھ، ص ص  -8

339. 
 .19زید منیر سلیمان، الصحافة اإللكترونیة، مرجع سابق، ص  -9

الصحافة اإللكترونیة دراسة میدانیة على عینة من الطلبة الجامعیین صونیا قوراري، اتجاھات جمھور الطلبة نحو  -10
-135، ص ص 2011المستخدمین لإلنترنت في جامعة بسكرة، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

136. 
لة لإلعالم، مجعبد القادر شربال، محمد بومدوحة، المقصود بمصطلح الصحافة اإللكترونیة في ظل القانون العضوي  -11

 .2019، 19، المجلد 1األستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة المسیلة، مسیلة، العدد 
مصطفى عبد هللا، یمینة جواح، الصحافة اإللكترونیة وتنظیمھا القانوني، مجلة النبراس للدراسات القانونیة، مرجع سابق،  -12

 .57ص 
 .10إللكترونیة، مرجع سابق، ص زید منیر سلیمان، الصحافة ا -13
 .32-31علي عبد الفتاح كنعان، الصحافة اإللكترونیة، مرجع سابق، ص ص  -14

                                                        



  أ.د/ بادیس مجاني - أمینة بن سخریة
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  976

                                                                                                                                                                             
 .114فیصل أبو عیشة، اإلعالم اإللكتروني، مرجع سابق، ص  -15
رجع سابق، ممصطفى عبد هللا، یمینة جواح، الصحافة اإللكترونیة وتنظیمھا القانوني، مجلة النبراس للدراسات القانونیة،  -16

 .60ص 
شربال عبد القادر، بومدوحة محمد، المقصود بمصطلح الصحافة اإللكترونیة في ظل القانون العضوي لإلعالم، مجلة  -17

 .244األستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، مرجع سابق، ص 
بق، مجلة النبراس للدراسات القانونیة، مرجع ساعبد هللا مصطفى، یمینة جواح، الصحافة اإللكترونیة وتنظیمھا القانوني،  -18

 .61ص 
 .346لیلى عبد المجید، محمود علم الدین، فن التحریر الصحفي للوسائل المطبوعة واإللیكترونیة، مرجع سابق، ص  -19
لة جشربال عبد القادر، بومدوحة محمد، المقصود بمصطلح الصحافة اإللكترونیة في ظل القانون العضوي لإلعالم، م -20

 .247-246األستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، مرجع سابق ن ص ص 
 .115فیصل أبو عیشة، اإلعالم اإللكتروني، مرجع سابق، ص  -21
 .124فیصل أبو عیشة، اإلعالم اإللكتروني، نفس المرجع، ص  -22
  ، العربیة2020ماي  19، 2020ي فیفر 90نازي جمال، كل ما ترید معرفتھ عن كورونا وكیف تقي نفسك منھ،  - 23

 https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2020/02/08 



  992 - 977ص:  -، ص 2022، جوان 31، العدد: 22، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
977  

  علم المناسبات وتطوره الداللي عند المفسرین
On the Quranic appropriateness science and its development 

according to interpreters  

  1عدنان بن محمد أبو عمرد/ 
  عجمان اإلمارات األسریةالكلیة الجامعیة لألم والعلوم 

draboomar@hotmail.com 
  محمد براء بن عبد الغني الصباغ باحث دكتوراه

  تركیاجامعة یالوفا 
m.baraa.sab@hotmail.com  

  
  12/06/2022 :القبول تاریخ   05/03/2022 اإلرسال: تاریخ

   :الملخص
فظة البحث تطور داللة اللتعد المناسبة القرآنیة من أھم قضایا الوحدة الموضوعیة في القرآن، وسیتناول ھذا  

وكیف عالج المفسرون موضوعاتھا المختلفة نظرا لمفھومھا عندھم، كما سیركز البحث على دراسة أھم مخرجات 
العلماء المشتغلین بالمناسبات كالرازي والبقاعي وغیرھما، وما ھو أثر تطور تلك الدالالت على تفاسیرھم مبینا أثر 

ى تطبیقات كثیر من المعاصرین، وقد فرضت طبیعة الدراسة استخدام المنھج التحلیلي فھم علماء التفسیر السابقین عل
المقارن من خالل الوقوف على بدایة استخدام المفسرین للفظ المناسبة وطریقة معالجتھم ألھم قضایاھا المتعلقة 

  بالوحدة الموضوعیة.
  .القرآن التفسیر؛ ؛العالقة ؛المناسبة الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
He Qur’anic appropriateness science is considered to be one of the most important issues of 

substantive unity in the Qur’an. This research discusses the development of appropriateness 
science, and how the quranic interpreters dealt with various topics based on their 
understandings. Moreover, the research will study the outcomes of previous appropriateness 
scholars such as Al-Razi, Al-Baqai, and others, and how did the development of appropriateness 
science affect their interpretation. The research will show the impact of the understandings of 
previous scholars on the applications of many current interpreters. The nature of the study 
dictated the use of the comparative analytical method by studying the early usages of the 
"appropriateness" term and the way the interpreters dealt with the most important issues related 
to the objective unity of the Quran. 
Key Words: Appropriateness; Relationship; Interpretation; The Quran. 
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لَْت ه الكتاب ولم یجعل لھ عوجا، الحمد � الكبیر المتعال، أنزل على عبد ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آیَاتُھُ ثُمَّ فُصِّ
قُْل ھَْل یَْستَِوي الَِّذیَن ]، أبان عّما یمّیز اإلنسان ویفاضل بین أفراده فقال: 1[ھود:  ِمْن لَُدْن َحِكیٍم َخبِیرٍ 

]، ثم الصالة والسالم على أكمل من علّم 9[الزمر:  اْألَْلبَابِ  أُولُویَْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَْعلَُموَن إِنََّما یَتََذكَُّر 
  وأشرف من أرشد ووّجھ نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد:

فإن شرف العلم بشرف معلومھ، ولما كان القرآن الكریم رسالة هللا الخالدة مبینا عن حقائق الدارین   
تورا قویما بھ تصلح أحوال العباد والبالد كان االنشغال بھ بتأویل آیاتھ والوقوف على أسرار سوره ودس

وخفایا ألطافھ من أعظم ما یشغل العبد بھ وقتھ ومن أسمى ما تستنھض بھ الھمم، ولذلك حرص أھل العلم 
، هللاھا من دور في فھم مراد قدیما وحدیثا على أن یكون لھم حظ من االنشغال بالتفسیر وعلوم القرآن لما ل

وإن علم المناسبات من العلوم القرآنیة التي شغلت جانبا من انشغال أھل االختصاص بذلك ال سیما في ظل 
  انكباب كثیر من طلبة العلم في العصر الحدیث على التفسیر الموضوعي وما یتعلق بھ من قضایا ومسائل.

وتطور داللتھا عند المفسرین یعد خطوة بحثیة ناجعة وألجل ذلك وجدت أن دراسة نشأة المناسبات   
  للوقوف على كثیر من قضایا التفسیر وعلوم القرآن، وهللا الموفق وبھ أستعین.

إن السؤال الرئیس الذي یمثل المشكلة في ھذه الدراسة ھو: كیف تطور مفھوم المناسبة مشكلة الدراسة: 
  ة منھ:؟ ویتفرع عدد من األسئلالمفسرینالقرآنیة عند 

 ما ھو مفھوم المناسبة عند المفسرین؟ -
 ؟وآثرھا التفسیریة ماھي أھمیة معرفة نشأة المناسبة -
  ما ھي أبرز مراحل التطور الداللي للفظة المناسبة؟ -

وتھدف الدراسة إلى بیان مفھوم المناسبة القرآنیة ونشأتھا ودراسة تطور داللتھا  الھدف من الدراسة:
  عند المفسرین.

تظھر أھمیة الدراسة من خالل بیان تطور داللة مفردة المناسبة عند المفسرین وأثر أھمیة الدراسة: 
  ھذا التطور على تفاسیرھم.

لدى النّظر واالطالع الدقیقین والبحث عن ھذا الموضوع فإنني لم أقف على  :الّدراسات الّسابقة
دت بشكل متسلسل یبین مراحل كل فترة، وإنما وج دراسة تبین تطور مفھوم المناسبة القرآنیة عند المفسرین

بعض الكتابات قد تناولت إشارات عامة في سیاق حدیثھا عن مفھوم المناسبة ونشأتھا دون التعرض لمراحل 
  تطور ھذه اللفظة وتباین داللتھا المعرفیة من خالل التطبیق والمقارنة كما سیظھر في البحث.

ل الوصفي القائم على توظیف آلیات التحلیوقد فرضت طبیعة الدراسة استخدام المنھج  منھج الدراسة:
من خالل الوقوف على بدایة استخدام المفسرین للمناسبة وطریقة معالجتھم لبعض قضایاھا  والمقارنة

  المتعلقة بالوحدة الموضوعیة.
  اقتضت طبیعة الدِّراسة تقسیمھا إلى:  :خطة الّدراسة

جاء فیھا سبب اختیار الموضوع وأھمیتھ وخطة البحث والمنھجیة المتبعة فیھ وأبرز إشكالیات : وقد مقدمة
  .الدراسة، والدراسات السابقة

  االتعریف بالمناسبات وآراء العلماء فیھ :أوال
  عند المفسرین اتطور داللتھو: نشأة المناسبات ثانیا

  .: وفیھا أبرز النتائج والتوصیاتالخاتمة
  األول: التعریف بعلم المناسبات وآراء العلماء فیھالمبحث 
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تكاد كلمة المشتغلین المعاصرین في القرآن وعلومھ تجتمع على تصور موّحد لمفھوم (المناسبة)، بل 
قد ال یجد بعض الباحثین منھم حاجة علمیة لتعیین تعریٍف محّدٍد جامع مانع یبیِّن المقصود منھ؛ غیر أن نتاج 

تنبني علیھ من قضایا علمیة ومنھجیة ال یوحي بفھم مشترك مبني على اتفاقھم النظري،  ھذه التصورات وما
ل  بط أحد أھّم أسباب االختالف في كثیٍر من الملفات االجتماعیة واإلنسانیة المتنوعة، فمن تأمَّ وھذا بالضَّ

بیَّة تصّور المفھوم العام، عدداً من تباین اآلراء في مسألٍة معینٍة وجد أّن أُسَّ االختالف ومنشأه كان ضبا
ورة التطبیقیة عند الطرفین، فإنَّ الفھم الفردي ال یعكس بالضرورة حقیقة المسألة وطبیعتھا،  وعدم تطابق الصُّ
وقضیةُ تحدید المصطلحات من أھّم القضایا الخادمة لمبدأ التَّصورات، ال سیما عند ترابط عدٍد من العلوم 

ي مسألٍة محددة، وبذلك یمكن الوصول لنتیجة معرفیة واضحة محددة، إذ وتالقح المخرجات الخاصة بھا ف
الُحكم على الشَّيء فرٌع عن تصّوره، وألجل ذلك فإنھ سیظھر لنا بإذن هللا تعالى األثر المبني على عدم 

  وضوح مفھوم المناسبة على كالم المفسرین.
  المناسبة لغة واصطالحا:علم المطلب األول: تعریف 

  ناسبة لغةالم: أوال
المناسبة في اللغة ھي: المشاكلة والتالؤم والتجانس، ویصح أن تكون بمعنى المقاربة، یقال: فالن 
یناسب فالنا فھو نسیبھ أي قریبھ، وھي مأخوذة من الفعل (نسب) أي: اتصل الشيء بالشيء، ومنھ (النسیب) 

. وعبارات اللغویین في ذلك وإن اختلفت 1وھو القریب المتصل بغیره كاألخ وابن العم فبینھما مناسبة وقرابة
ألفاظھا فھي من باب اختالف التنوع للداللة على نفس المراد وما یرتبط بھ وھو االتصال والتقار. وقد أشار 
بعض الباحثین إلى وجود بعض األلفاظ التي تدخل في معنى المناسبة وتدور في نفس سیاقھا الداللي منھا: 

  .2(النظم) و(العالقة)
  المناسبة اصطالحاعلم : ثانیا

لقد تنوعت تعابیر أھل العلم في الداللة على مفھوم المناسبة وتباینت مسالكھم في توضیح ذلك، ومن 
جملة ما یبین ھذا ما ذكره ابن أبي اإلصبع في تقسیمھ للمناسبة فقال: المناسبة على ضربین مناسبة في 

البقاعي رحمھ هللا فجعل لھذا المصطلح ھویة خاصة بھ تمیزه عن ، وقد جاء 3المعاني ومناسبة في األلفاظ
غیره فأقام لھ األركان جاعال منھ علما یقوم بذاتھ وتدرس مسائلھ بشكل خاص ولذلك قال: علم المناسبات 

، وبذلك یمكن القول إن المناسبة القرآنیة ھي: ما یعرف بھا 4في القرآن علم تعرف منھ علل ترتیب أجزائھ
  رتباط باختالف أنواعھا في القرآن الكریم.أوجھ اال

ومن خالل ھذا التعریف یمكن اإلحاطة بصور المناسبات اللفظیة والمعنویة والعقلیة وعدم حصرھا 
  في اآلیات أو السور القرآنیة كما سیأتي بیانھ الحقا إن شاء هللا تعالى.

  تھدالال تطوروبیان المطلب الثاني: موقف المفسرین من المناسبات، 
لقد تناول المفسرون علم المناسبات في تفاسیرھم وكتبوا كثیرا من مفرداتھ في كتبھم وھم في غالب 
ذلك ال یجزمون بصحة ما یقولون بھ؛ ذلك أن علم المناسبات علم اجتھادي یصعب فیھ القطع بوجھ ارتباط 

وجد أنھم ینقسمون إلى وجل، ومن وقف على كالم المفسرین في ذلك  دون غیره ونسبتھ إلى كالم هللا عز
  فریقین:

  ھم تباعا:ئ، وطلبا لالختصار سأذكر أبرز أسماللقول بالمناسباتالمؤیدون  -1
 : وقد نسب كثیر من أھل العلم نشأة ھذا العلم على یدیھ في بغداد.5أبوبكر النیسابوري -
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حقیقتھ ال تخفى على صاحب ھـ): وقد أكد من خالل تفسیره دقة ھذا العلم، وأن 606فخر الدین الرازي ( -
 البصیرة.

أن البقاعي ما جاء بجدید  6ھـ): وقد زعم المناوي في الكواكب الدریة637أبو الحسن الحرالي المغربي( -
 في ھذا العلم على ما ذكره الحرالي المغربي.

 ھـ) صاحب كتاب البرھان في ترتیب سور القرآن.708أبو جعفر الغرناطي ( -
وھو أحد أھم شیوخ ھذا الفن، وإلیھ ینسب الفضل األكبر في تأصیلھ وجمع شتات أبوابھ ھـ): 885البقاعي ( -

 وذلك من خالل كتابھ: (نظم الدرر في تناسب اآلي والسور).
 ): فقد ألَّف في ذلك: (تناسق الدرر في تناسب السور) و (أسرار التنزیل).ـھ911السیوطي ( -
ن والتصویر الفني في القرآن)، عبد هللا الغماري في (جواھر ومن المعاصرین: سید قطب في (ظالل القرآ -

 البیان في تناسب سور القرآن)، مصطفى المراغي وطاھر الجزائري والفراھي وغیرھم.
ھذا وقد شھد الكالم في ھذا العلم إنكار طائفة من أھل العلم، بل شدد  المنكرون لعلم المناسبات: -2

  الكتابة فیھ، ومن أبرز من أنكر الكتابة في ھذا العلم:بعضھم القول فذھب إلى عدم جواز 
ھـ): ولھ في ذلك قصة مشھورة في إنكاره على تفسیر الحرالي المليء بذكر 660العز بن عبد السالم ( -

 .7المناسبات وأنواعھا المختلفة
 متكلَّف، بعلم جاءوا المفسرین من كثیرا أن اعلم(: ھـ): فإنھ قد نص على ذلك بقولھ1250الشوكاني ( -

واستغرقوا أوقاتھم في فن ال یعود علیھم بفائدة، بل أوقعوا أنفسھم في  سباحتھ، یكلفوا لم بحر في وخاضوا
التكلم بمحض الرأي المنھي عنھ في األمور المتعلقة بكتاب هللا سبحانھ، وذلك أنھم أرادوا أن یذكروا 

ات تیب الموجود في المصاحف، فجاؤوا بتكلفات وتعسفالمناسبة بین اآلیات القرآنیة المسرودة على ھذا التر
یتبرأ منھا اإلنصاف، ویتنزه عنھا كالم البلغاء فضال عن كالم الرب سبحانھ، حتى أفردوا ذلك بالتصنیف، 

 .8)لیف، كما فعلھ البقاعي في تفسیرهوجعلوه المقصد األھم من التأ
  لھجة، یأتي بیانھ في موضعھ.محمد الغزنوي: ولھ في إنكار المناسبات كالم شدید ال -

: والذي یظھر بعد الدراسة والمراجعة لكالم المؤیدین والمنكرین أن الخالف في أصلھ صوري الراجح
لفظي وال أثر كبیر ینبني على ھذا الخالف، وبیان حقیقة ذلك أن المنكرین إنما أنكروا الخوض في دقائق 

والجزم بصحتھا في كل آیة وموضع، والحق أن ھذا الكالم المعاني ونفي الظاھر منھا كما حذروا من التكلف 
ال یقول بھ في المجمل أصحاب القول بالمناسبات فھم ال یجزمون بأوجھ الترابط التي توصلوا إلیھا، كما 
أنھم ینصون على احتمال اآلیة أكثر من وجھ، والذي یؤكد حقیقة ھذا التصور وكیف أنھ ال وجود لخالف 

ھ عن إنتاج البقاعي رحم -وھو أحد أعمدة المعارضة لعلم المناسبة -ول اإلمام الشوكاني بین المدرستین ھو ق
أمعن النظر فِي كتاب البقاعي  فِي التَّْفِسیر الَِّذي جعلھ فِي اْلُمنَاسبَة بَین اآلي والسور علم أَنھ من أوعیة هللا: (

َواْلَمْنقُول َوَكثِیًرا َما یشكل علي شيء فِي اْلكتاب اْلعلم المفرطین فِي الذكاء الجامعین بَین علمي اْلَمْعقُول 
اْلَعِزیز فأرجع إلى مطوالت التفاسیر ومختصراتھا فََال أجد َما یشفي وأرجع إلى ھََذا اْلكتاب فأجد َما یُِفید فِي 

  . 9اْلَغالِب)
ي وه تكلفا فوعلیھ فإن العبارات الواردة من منكري المناسبات إنما ھي في أصلھا إلنكار ما اعتبر

غیر موضعھ، وتلك أمور ال یقصدھا أھل المناسبات وال یسعون إلیھا، وإنما ھو تفاوت األفھام واتساع 
  العقول وما قد یخفى على رجل قد یبدو جلیا آلخر، وذلك فضل هللا یؤتیھ سبحانھ من یشاء من عباده.
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  عند المفسرین االمبحث الثاني: نشأة المناسبات وتطور داللتھ
تعتبر المناسبة القرآنیة كغیرھا من المجاالت القرآنیة المعرفیة التي شھدت تطورا عبر عدد من 
المراحل المختلفة التي كانت تتمیز بمالمح علمیة خاصة لھا داللتھا على عمل المشتغلین في التفسیر ومعلوم 

راحل تطور داللتھ عبر عدد القرآن، وسأبین في ھذا المبحث مفھوم المناسبات وخطوات تشكل ھذا العلم وم
  من الملفات المتعلقة بھ.

  المطلب األول: نشأة علم المناسبات
ھ ترجع لبدایة علم التفسیر ونشأتیذھب بعض المفسرین إلى أن نشأة علم المناسبات وبدایة ظھوره 

وقد كان ى فقال: (عالالبقاعي رحمھ هللا تبالقرآن وعلومھ، وإلى ذلك أشار  فھو علم قدیم قدم انشغال أھل العلم
أفاضل السلف یعرفون ھذا، بما في سلیقتھم من أفانین العربیة، ودقیق مناھج الفكر البشریة، ولطیف أسالیب 

. ویستدل  10إلى حد الغرابة كغیره من الفنون)النوازع العقلیة، ثم تناقص العلم حتى انعجم على الناس، وصار 
والتابعین، والتي فیھا بیان وجھ ارتباط بین آیة وأخرى أصحاب ھذا القول ببعض المرویات عن الصحابة 

ن ابن مسعود رضي هللا عنھ أو سورة وأخرى ونحو ذلك، ومن ذلك ما رواه عبدالرزاق عن ابن عیینة أ
، وكذلك أیضا یستدلون بما جاء عن 11)أ آیة كذا وكذا فلیسأل عما قبلھاإذا سأل أحدكم صاحبھ كیف یقرقال: (

فرد علیھ وقال لھ: لیس ھذا من  وهللا غفور رحیماألصمعي أن أعرابیا سمعھ یقرأ في نھایة آیات السرقة 
 . 12)بي: ھذا كالم هللا عّز فحكم فقطعكالم هللا، فلما تنبھ األصمعي وقال (وهللا عزیز حكیم) قال لھ األعرا

العلماء قدم علم المناسبات نجد أن كثیرا منھم یرون أن جمیع المرویات  وفي الوقت الذي یجد فیھ بعض
في القرن األول والثاني بل وحتى الثالث التي جاء كثیر منھا كما عند الطبري ما ھي إال مجرد إشارات 

ة قمتفرقة ولیست علما قائما بذاتھ، وإنما ھي في حقیقتھا من قبیل اللطائف التفسیریة، وبعض النكت المتعل
غیر أن ھذا الفن بنیت أسسھ وارتفعت أركانھ وظھرت معالمھ واضحة على ید أبي بكر  13بالسباق واللحاق

أول من (النیسابوري (في القرن السابع) وتحدیدا في بغداد، وفي ذلك یقول الشیخ أبو الحسن الشھراباني: 
ام أبو بكر النیسابوري، وكان غزیر أظھر ببغداد علم المناسبة ـ ولم نكن سمعناه من غیره ـ ھو الشیخ اإلم

العلم في الشریعة واألدب، كان یقول على الكرسي إذا قُرئت علیھ اآلیة: لَِم جعلت ھذه اآلیة إلى جنب ھذه؟ 
لماء بغداد لعدم علمھم وما الحكمة في جعل ھذه السورة إلى جنب ھذه السورة؟ وكان یُزري على ع

  .14)بالمناسبة
ھذا المطلب أن أشیر إلى ما توصل إلیھ شیخنا فضیلة الدكتور عبدالحكیم وال یسعني قبل أن أختم 

األنیس في بحث لھ بعنوان: [أضواء على ظھور علم المناسبة القرآنیة] یقول: (وأولیة ھذا العلم غیر واضحة 
یدي ن أدة عتمام الوضوح إلى اآلن، وال سیما مع بقاء كثیر من مصادر التفسیر و علوم القرآن مخطوطة بعی

وھذه النتیجة توصل إلیھا حفظھ هللا بعد الوقوف على الروایات الدالة على أولیة ھذا العلم كما  ،15)الباحثین
أكد على أن النیسابوري المعني بعلم المناسبات ھو غیر النیسابوري من أعیان القرن الرابع، بل ھو علم إمام 

  من أعیان القرن السابع ولم تصل إلینا ترجمة دقیقة لھ.
  المطلب الثاني: تطور داللة المناسبة عند المفسرین 

كان من الضرورة العلمیة قبل الوقوف على تطور داللة المناسبة عند المفسرین معرفة المراد منھا 
لغة واصطالحا، ورأي العلماء في دراستھا والخوض في كثیر من تفاصیلھا وبدایة نشأتھا ومكانھا، فإن لتلك 

م في تصور التدرج الحاصل في مفھوم ھذه الكلمة عند أھل االختصاص ونتیجة األمور مجتمعة دور مھ
  لكل ما سبق أقول إن لفظ المناسبة تطور عند المشتغلین بالتفسیر وعلوم القرآن على النحو اآلتي:
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وكانت لفظة (المناسبة) في ھذ المرحلة ھـ): 310من زمن تفسیر الصحابة إلى تفسیر الطبري ( -1
وھي القرابة في النسب تحدیدا، وھي وإن لم تذكر صراحة كعلم قائم بذاتھ لكن  اللغوي فقطللمعنى تشیر 

ھناك بعض اإلشارات الواردة عن الصحابة ومن تبعھم وھي في الحقیقة أقرب إلى كونھا لطائف ونكت 
وجد  ق الزمنيقرآنیة من كونھا علما مستقال لھ معالمھ الواضحة، ومن تتبع المناسبات الواردة في ھذا السیا

أنھم كانوا یشیرون إلى بعض أوجھ الترابط والتشابھ المتفرقة في السور دون ذكر كلمة المناسبة، وقد سبقت 
اإلشارة في ذلك إلى روایة ابن مسعود رضي هللا عنھ وخبر األعرابي مع األصمعي. وقد وقفت على جامع 

-یناسب-ناسب-مناسبة] وأھم مشتقاتھا (مناسبة وقمت ببحث عن جذر [ال للطبريالبیان في تأویل آي القرآن 
المعنى اللغوي ال االصطالحي والمراد منھ ھو القرابة وجمیعھا یفید  سبع مراتأنسب) فوجدتھا قد تكررت 

(ألنھ ال یقع في حكمھ وقضائھ حیف إلى أحد  ، وأكتفي بموضع واحد طلبا لالختصار:في النسب ونحوه
فھو أعدل  ،مناسبة، وال في قضائھ جور ألنھ ال یأخذ الرشوة في األحكام فیجورلوسیلة لھ إلیھ وال لقرابة وال 

  .16)الحكام وخیر الفاصلین
وإن عدم ورود لفظ المناسبة في تفسیر الطبري ال یعني بالضرورة عدم عنایتھ بھا، فمراعاة المفسرین 

 نھو أولى بآخر اآلیة ان یكو(الذي فھومھا االصطالحي وفي ذلك یقول: للسیاق من أھم أركان المناسبة بم
  .17)نظیر الخبر عما ابتدئ بھ أولھا

ولعل من أھم ما یمیز تفسیر اإلمام الطبري عنایتھ بھذا الباب الدقیق، ذلك أنھ یستحضر معاني السورة 
وال یكاد یفارقھا بل ویبني ترجیحھ االستداللي على ذلك وھو عمل عقلي یتطلب استحضار المعاني وملكة 

ِ َكَتَب َعلَى نَْفِسِھ رة، ومن ذلك تفسیر قولھ تعالى: ذھنیة حاض َماَواِت َواْألَْرِض قُْل ِ�َّ قُْل لَِمْن َما فِي السَّ
ْحَمةَ لَیَْجَمَعنَُّكْم إِلَى یَْوِم اْلقِیَاَمِة َال َرْیَب ِفیھِ الَِّذیَن َخِسُروا أَْنفَُسھُْم فَھُْم َال یُْؤِمنُو یقول:  ،]12[األنعام:  نَ الرَّ

 بھم: لمن ما في السماواتیقول تعالى ذكره لنبیھ صلى هللا علیھ وسلم: قل یا محمد لھؤالء العادلین بر(
  .18)واألرض؟

فقد استصحب رحمھ هللا مناسبة بدایة السورة آلخرھا وذلك عن طریق إتیانھ بلفظ {العادلین} المذكور 
  .ةفي بدایة السور

عنایة الطبري رحمھ هللا تعالى بالجانب العقلي المبني على مراعاة وبذلك یتبین جانب مھم ودقیق من 
  السیاق بأنواعھ المختلفة، وإن دراسة ھذا المصطلح عن اإلمام الطبري تظھر أھمیتھا من جانبین:

  : رسوخ ھذا اإلمام في علم التفسیر.األول
 أنھا لغویة لم تكتسب وجھا: بیان معنى لفظ المناسبة في المراحل األولى عند المفسرین وكیف الثاني

  اصطالحیا بعد.
 ھـ):310المناسبات بعد الطبري ( -2

وقد عني الزمخشري رحمھ هللا تعالى ببیان مسألة  ھـ):538الزمخشري (جار هللا أبو القاسم  -أوال
النظم وخالصتھا بیان تعلق الكلم بعضھ ببعض بما ترتضیھ قواعد النحو العربي وتدل علیھ، وإن من صورة 
ذلك بیان تعلق بعض اآلیات ببعض وھو ما أشار إلیھ الزمخشري فبین وجھ ارتباط بعض اآلیات ببعضھا 
دون التصریح بلفظ المناسبة في غالبھا وھي في المجمل آیات قلیلة، لكنھ َكتََب فیھا لما قد یشكل من إیراد 

 للزمخشري وقمت ببحث بعض اآلیات خلف بعض وال وجھ ارتباط ظاھر بینھما، وقد وقفت على الكشاف
 ،ست مراتأنسب) فوجدتھا قد تكررت ، یناسب، ناسب، عن جذر لفظ المناسبة وأھم مشتقاتھا (مناسبة
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، البحث عن إجابة لما قد یشكل عن ورود قصة خلف قصة أو مفردة خلف مفردةومعظمھا قد ورد في 
  وأكتفي بموضعین فقط طلبا لالختصار: 

ماء والجبال واألرض وال مناسبة؟ قلت: قد انتظم ھذه األشیاء نظر العرب (كیف حسن ذكر اإلبل مع الس -أ
  .19نظرھم) في أودیتھم وبوادیھم، فانتظمھا الذكر على حسب ما انتظمھا

تناسب بین ھاتین الجملتین حتى وسط بینھما العاطف؟ قلت: إّن الشمس والقمر سماویان،  يآفإن قلت: ( -ب
  .20)القبیلین تناسب من حیث التقابلن والنجم والشجر أرضیان، فبی

ارتباط آي القرآن بعضھا ببعض حتى تكون وقد فسر المناسبة بقولھ: ( ):ھـ543( العربي ابنثانیا: 
لم عھذا العلم ورفعة منزلتھ فقال: ( ). ثم أكد على أھمیةة متسعة المعاني، منتظمة المبانيكالكلمة الواحد

ة من ن). كما أنھ بیّن انشغالھ في ھذا العلم لكن بطافیھ سورة البقرة عالم واحد عمل عظیم لم یتعرض لھ إال
ا (ثم فتح هللا ـ عز وجل ـ لن حولھ من الطلبة ھي من جعلتھ یحجم عن بث ھذا العلم وتدریسھ والكتابة فیھ:

، 21رددناه إلیھ)، وبیننا وبین هللا فیھ، فلما لم نجد لھ َحَملَة، ورأینا الخلق بأوصاف البَطَلَة ختمنا علیھ، وجعلناه
وھذا مما یؤسف لھ فقد ضاع على األمة ِعلم ھذا الَعلم في ھذه القضایا التفسیریة ولم یصل إلینا منھا شيء، 

وجھ الربط بین اآلیات بعضھا والذي یظھر من عبارة ابن العربي رجمھ هللا تعالى أن المناسبة عنده ھي: 
 .ببعض

ویعتبر اإلمام الرازي من المكثرین من ذكر لفظة المناسبة في  ):ھـ606( الرازي الدین فخر -ثالثا
تفسیره بمعناھا االصطالحي عند المتأخرین، فھو یشیر لوجھ ارتباط اآلیات والقصص بعضھا ببعض مع 

إن أكثر لطائف ت عنایة الرازي في ذلك إذ قال: (اإلشارة لما قد یشكل من عدم وجود عالقة بینھا، وقد ظھر
حتى أنھ شرع في كتابة مصنف خاص في ذلك بعنوان: (أسرار  ،22)في الترتیبات والروابطرآن مودعة الق

توفي قبل أن یتمھ، ولم یصل إلینا منھ شيء. وقد وقفت على مفاتیح  هللا التنزیل) لكن الذي یظھر أنھ رحمھ
مرة  19. مرة 70الغیب للرازي وقمت ببحث إلكتروني عن كلمة (مناسبة) فوجدت أنھ قد ذكرھا أكثر من 

ر أنسب) ومعظمھا كما بینت یشی، یناسب، فقط كانت في سورة البقرة بین جذر الكلمة ومشتقاتھا (ناسب
لوجھ ارتباط اآلیات والقصص بعضھا ببعض مع اإلشارة لقوة المناسبة من عدمھا، كما وقد یبین وجھ 

لسالم وبیان المناسبة أنھ علیھ ا: (ھنا طلبا لالختصار بمثال واحد، وأكتفي النظر العقلي في السیاق نفسھ
لما قتل مثل ذلك الخصم العظیم بالمقالع والحجر، كان ذلك معجزا، ال سیما وقد تعلقت األحجار معھ وقالت: 

لفخر وقد أشاد اإلمام السیوطي بجھود ا ،23)نا، فظھور المعجز یدل على النبوةخذنا فإنك تقتل جالوت ب
المناسبة علم شریف قل اعتناء المفسرین بھ لدقتھ وممن أكثر فیھ اإلمام  (وعلمالرازي في المناسبات فقال: 

  .24فخر الدین وقال في تفسیره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتیبات والروابط)
والذي یظھر أنھ أول من أظھر علم المناسبة : 25)السابع القرن علماء من( النیسابوري بكر أبو -رابعا

في بغداد بصورتھ التي عرفت الحقا، وھذا ال یعني الجزم بأنھ أول من أشار لھذا العلم كما وردت بعض 
اآلثار الواردة على أنھ أحیا ھذا العلم بعد ھجره أصحابھ، فكان یثیر بین طالبھ عددا من األسئلة من مثل لم 

ھذه، وما الحكمة في جعل ھذه السورة إلى جنب ھذه السورة، وقد نقل لنا الزركشي  جعلت ھذه اآلیة إلى جنب
أول من أظھر ببغداد علم المناسبة، ولم نكن « :قول تلمیذ النیسابوري فقال: قال الشیخ أبو الحسن الشھراباني

قول واألدب، كان یسمعناه من غیره ـ ھو الشیخ اإلمام أبو بكر النیسابوري، وكان غزیر العلم في الشریعة 
على الكرسي إذا قُرئت علیھ اآلیة: لَِم جعلت ھذه اآلیة إلى جنب ھذه؟ وما الحكمة في جعل ھذه السورة إلى 

. وبذلك یظھر أن مفھوم المناسبة 26»جنب ھذه السورة؟ وكان یُزري على علماء بغداد لعدم علمھم بالمناسبة
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 وقد ذھب الدكتور عبد الحكیموجھ االرتباط بین اآلیة وأختھا والسورة وأختھا أیضا، عند النیسابوري كان 
ما تشمل الروابط والترتیبات كاألنیس في بحثھ السابق ذكره إلى أن المناسبة عند النیسابوري قد تشمل علم 

  .27علم متشابھ القرآن
 ىور الداللي لمفھوم المناسبة وإلوبذلك یظھر أن النیسباوري رحمھ هللا یعتبر مرحلة جدیدة في التط

(ال بد من التفریق بین وجود نبذ ولطائف متفرقة من علم المناسبة وبین أشار الدكتور األنیس فقال:  ذلك
وغیره من المفسرین یذكرون نبذا من ذلك من باب السیاق والسباق لكن أبابكر  وجوده كعلم، فالطبري

  .28" وفرق بینھما)النیسابوري یذكره على أنھ "علم المناسبة
بقاعي على االستفادة منھ فقال: وقد نّص اإلمام ال ):ھـ638( األندلسي الحرالي الحسن أبو -خامسا

بتفسیر على وجھ كلي، لإلمام الرباني: أبي الحسن علي بن أحمد بن  -كثیرا  -وانتفعت في ھذا الكتاب (
، المغربي، نزیل حماة من بالد الشام -بمھملتین مفتوحتین، ومد وتشدید الالم  - الحسن التجیبي اْلَحَرالِّي

سماه: "مفتاح الباب المقفل لفھم القرآن المنزل" وقد تتبعت كلمة المناسبة ومشتقاتھا عند اإلمام الحرالي 
 ي فيوھي في جمیعھا تشیر للمعنى االصطالحي الذي اعتمده البقاع ثماني مراتفوجدت أنھا تكررت 

الربط بین اآلیة وأختھا، كما تشیر إلى نظم السیاق ومراعاة السباق واللحاق في اآلیات تفسیره وتفید وجھ 
  .29ومناسبة ھذه اآلیة لما قبلھا))نیة، ومن ذلك قولھ: (القرآ

ولھ كتاب "البرھان في تناسب  ):ھـ708( األندلسي الغرناطي إبراھیم بن أحمد جعفر أبو -سادسا
سور القرآن" وفیھ  بیان مناسبة تعقیب السورة بالسورة فقط في األغلب وقلما یذكر المناسبات في السورة 
الواحدة بین اآلیة وأختھا، وقد استفاد منھ البقاعي كما نص على ذلك في كتابھ: (نظم الدرر في تناسب اآلي 

 مرة12مشتقاتھا عند اإلمام أبي جعفر الغرناطي فوجدت أنھا تكررت والسور)، وقد تتبعت كلمة المناسبة و
وھي في جمیعھا تشیر للمعنى االصطالحي الذي اعتمده البقاعي في تفسیره وتفید عند الغراناطي خاصة 

رة لما بینت سو، ومن ذلك قولھ: (الربط بین نھایة القصة أو السورة وبین القصة أو السورة التالیةوجھ 
ھ ب(ص) على ذكر المشركین وعنادھم وسوء ارتكابھم واتخاذھم األنداد والشركاء ناسب ذلك ما افتتحت 

  .30)سورة الزمر من األمر باإلخالص
وقد تناول رحمھ هللا تعالى لفظ المناسبة بشيء من  ):ھـ794( الزركشيأبوعبدهللا بدر الدین  -سابعا

ذكر تعریفھا وأھمیتھا وأول من أفردھا بالتصنیف، وھو بذلك یؤصل كثیرا من التفصیل وكثیر من التقعید، ف
الضوابط واألسس التي ینبغي مراعاتھا، كما وحرص على بیان كثیر من أنواع تلك المناسبات فقال في 

منھا عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خیالي وغیر ذلك من أنواع ھ عن أنواع الروابط في اآلیات: (حدیث
الضدین ونحوه أو التالزم العالقات أو التالزم ومنھا كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظیرین و

یتعامل مع تلك اللفظة كعلم مكتمل األركان ومن قرأ فصلھ الخاص في المناسبات وجد كیف أنھ  ،31)الخارجي
  .في التفسیرواضح المعالم والبنیان ولیس مقتصرا على بعض النكت أو الفوائد المتناثرة 

یعد البقاعي أكثر من اعتنى بالتاًصیل والتقعید والتمثیل  ):ھـ885( البقاعيإبراھیم بن عمر  -ثامنا
م والسور" كما بیّن كثیرا من القضایا المتعلقة بھذا العل لھذا العلم وذلك في كتابھ "نظم الدرر في تناسب اآلي

في كتابھ "مصاعد النظر في اإلشراف على مقاصد السور" فذكر في كتابیھ حّد ھذا العلم وموضوعھ نسبتھ 
وثمرتھ وفضلھ والواضع وحكم دراستھ والكتابة فیھ والرد على من زعم عدم جواز ذلك، وقد وقفت على 

تابھ نظم الدرر في تناسب اآلي والسور فوجدت أنھ یصّرح باالستفادة كثیرا من أعالم مقدمة البقاعي في ك
الدور األكبر في تحویل معظم ، والحق یقال إن للبقاعي 32ھذا الفن كالزركشي والرزاي والغرناطي غیرھم
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یاتھ، من آ قضایا ھذا العلم من مجرد التنظیر قلیل الشواھد إلى كثیر من التمثیل لكل سور القرآن وكثیر
ما كوقد أصبحت المناسبة تعني عنده علما یفرد بالتصانیف والتآلیف ویعمل الفكر بھ أیاما ولیالي طواال، 

أنھ یجعل القارئ یعمل فكره معھ في اكتشاف وجھ المناسبة وفي ذلك من تدارس العلم ومشاركة الشيء 
] مع قولھ فیما 123[النساء:  َمْل ُسوًءا یُْجَز بِھِ َمْن یَعْ اللطیف، ومثال ذلك قولھ: ((وإذا تأملت قولھ تعالى: 

یَّةً ِضَعافًا َخافُوا َعلَْیِھمْ قبل  الحت لك أیضاً مناسبة ] 9[النساء:  َوْلیَْخَش الَِّذیَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلفِِھْم ُذرِّ
  .33)بدیعة

یعتبر السیوطي رحمھ هللا تعالى من أھل الفضل ): ھـ911( السیوطيعبدالرحمن بن أبي بكر  -تاسعا
ا جعل المناسبة أنواعالذین أسھموا في ھذا العلم ولھم دور واضح في تطور مفھوم داللة لفظ المناسبة، وقد 

اع ، وذكر من أنومتعددة ولم یقتصر على كونھا قضیة تفسیریة تندرج ضمن غیرھا من النكت واللطائف
  المناسبات:

  .سبات ترتیب سوره، وحكمة وضع كل سورة منھا: بیان منااألول
  .: بیان أن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلھاالثاني
  .: وجھ اعتالق فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلھاالثالث
  .: مناسبات مطلع السورة للمقصد الذي سیقت لھ، وتلك براعة االستھاللالرابع

  .رھا: مناسبة أوائل السور ألواخالخامس
  .: مناسبات ترتیب آیاتھ، واعتالق بعضھا ببعض، وارتباطھا وتالحمھا وتناسقھاالسادس

  .: بیان أسالیبھ في البالغة، وتنوع خطاباتھ وسیاقاتھالسابع
  : بیان ما اشتمل علیھ من المحسنات البدیعیة على كثرتھا، كاالستعارة، والكنایة، والتعریض.الثامن
  .، ومناسباتھا لآلي التي ختمت بھا: بیان فواصل اآليالتاسع
  .: مناسبة أسماء السور لھاالعاشر

  .: بیان أوجھ اختیار مرادفاتھ دون سائرھاالحادي عشر
: بیان القراءات المختلفة، مشھورھا، وشاذھا، وما تضمنتھ من المعاني والعلوم، فإن ذلك من الثاني عشر

  .جملة وجوه إعجازه
آلیات المتشابھات في القصص وغیرھا بالزیادة والنقص، والتقدیم والتأخیر : بیان وجھ تفاوت االثالث عشر

  .34وإبدال لفظة مكان أخرى، ونحو ذلك
ثم إن علم المناسبة بدأ یأخذ حیزا كبیرا من اھتمام المفسرین في العصر  في العصر الحدیث: -3
بدأت عند المعاصرین كموضوع مھتم بھ في علوم القرآن الكریم ثم كموضوع مستقل ولم تصل وقد  الحدیث

وظھر ذلك جلیا بعد أن قرر األزھر تدریس مادة بعنوان: التفسیر  ،لتكون علما مستقال في بدایة أمرھا
ات عالموضوعي، وقد كان لكل كاتب نظرة معینة تجاه المناسبات فبعضھم تعامل معھا بالنظر لموضو

السور الواحدة وبعضھم خصھا بتتبع اآلیات ونحو ذلك، وممن كتب في ذلك الفراھي في تفسیره نظام الفرقان 
وكذلك النورسي في عدد من رسائلھ وكتبھ واآللوسي في تفسیره الجامع الماتع والغماري في كتابھ جواھر 

  في ھذا الملف التفسیري:البیان في تناسب سور القرآن، ومن جملة النتائج العلمیة المعاصرة 
فإن لھ جھدا في كتابھ الظالل وفي كتابھ المتعلق بالقصص القرآني، وقد جاءت مناسباتھ  سید قطب: -أ

نابعة من نظرتھ اإلجمالیة للنص القرآني، وذلك أنھ یذكر مقصد السورة ومحورھا العام ثم یبین مناسبة 
كما أنھ یبین مناسبة كثیر من األلفاظ  مؤكدة لھ،الموضوعات الفرعیة لذلك المقصد الذي جاءت السورة 
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الء فھؤ المؤمنة.وھنا ینكشف العجب في شأن القلوب للسیاق القرآني ومن ذلك قولھ في سورة الكھف: (
 لحیاة.اویتجردون من زینة األرض ومتاع  أھلھم.ویفارقون  دیارھم،ویھجرون  قومھم،الفتیة الذین یعتزلون 

ویحسون ھذه الرحمة  هللا.ھؤالء یستروجون رحمة  المظلم.ھؤالء الذین یأوون إلى الكھف الضیق الخشن 
 االنفساح.وتلقي ظالل السعة والبحبوحة  (ینشر)ولفظة  رحمتھ)لكم ربكم من  (ینشر ممتدة.ظلیلة فسیحة 

بالرفق  وتشملھم لھا،ظالفإذا الكھف فضاء فسیح رحیب وسیع تنتشر فیھ الرحمة وتتسع خیوطھا وتمتد 
إذا ف لتشف،وإن الوحشة الموغلة  لترق،وإن الجدران الصلدة  لتنزاح،إن الحدود الضیقة  ...والرخاءواللین 

فكان عملھ جامعا بین النظر الموضوعي وبین تعلق اآلیات ومناسبتھا  .35)الرحمة والرفق والراحة واالرتفاق
 لأللفاظ الواردة في السورة.

وقد نص في مقدمة تفسیره أن جاء بنظریة جدیدة في الوحدة القرآنیة ال تقتصر على  :سعید حوى -ب
ھذا (إن الخاصیة األولى لوفي ذلك یقول: مناسبة اآلیة في السورة الواحدة أو مناسبتھا آلخر السورة قبلھا، 

القرآنیة،  الوحدة نظریة جدیدة في موضوع -فیما أعلم -التفسیر وقد تكون میزتھ الرئیسیة أنھ قدم ألول مرة
وھو موضوع حاولھ كثیرون وألفوا فیھ الكتب ووصلوا فیھ إلى أشیاء كثیرة، ولكن أكثر ما اشتغلوا فیھ، كان 
یدور إما حول مناسبة اآلیة في السورة الواحدة، أو مناسبة آخر السورة السابقة لبدایة السورة الالحقة، ولم 

ة أن الموضوع األول نادرا من استوعبھ والتزم بھ في تفسیر ھذا مع مالحظ -فیما أعلم -یزیدوا على ذلك
  .كامل للقرآن، وإذا التزم بھ فلم یكن ذلك على ضوء نظریة شاملة تحتوي مفاتیح الوحدة القرآنیة

منذ الصغر أنني كنت كثیر التفكیر في أسرار الصلة بین اآلیات والسور ووقع في قلبي  ولقد من هللا علي
منذ الصغر مفتاح للصلة بین سورة البقرة والسور السبع التي جاءت بعدھا وھي بمجموعھا تشكل القسم 

ون ووضع ، كما وقد ناقش عددا من المناسبات التي ذكرھا السابق36ل من أقسام القرآن كما سنرى ذلك)األو
  بعض األمور والقیود التي تخدم نظریتھ في الوحدة الموضوعیة التي تقوم على أساس المناسبة ومفھومھا.

فقد كتب فضیلة د. محمد عبد هللا دراز في التناسب القرآني، وأطال النفس في : دراز عبد هللامحمد  -ج
ضرورة التعرض لذلك على الخصوص، مناسبات السورة الواحدة تحدیدا، وألح في عدد من المواضع على 

فخرج القسم الثاني من كتابھ (النبأ العظیم) مثاالً موفقاً في بیان جاللة (علم المناسبات) وضرورتھ في فھم 
وقد تجلت مكانة ھذا العمل في أنھ جاء في سیاق الرد على كثیر من الشبھات المتعلقة  .37كتاب هللا الحكیم

فكان بذلك حقیقا ألن یوصي شیخ البالغیین في العصر الحدیث الشیخ محمد بمصدریة القرآن وبیان إعجازه 
 .بضرورة حفظ ھذا الكتاب واستظھار مباحثھ 38أبو موسى

في تفسیره الموسوم بـ: التفسیر المنیر في العقیدة  أورد الدكتور وھبة الزحیلي وھبة الزحیلي: -د
والشریعة والمنھج عددا من المناسبات، فإنھ قبل أن یشرع في تفسیر اآلیات وبیان معانیھا اإلجمالیة فإنھ 
یشیر بشكل موجز لمناسبة ھذه اآلیة لما قبلھا، وقد یكتفي في كثیر من األحیان بقولھ ومناسبة ھذه اآلیات لما 

(بعد أن ذكر هللا تعالى أصناف الناس الثالثة: وھم المؤمنون، من أمثلة بیانھ للمناسبات قولھ: ، و39اھرقبلھا ظ
والكافرون، والمنافقون، أمر جمیع الناس ومنھم مشركو مكة بعبادتھ واالستكانة والخضوع لھ بالطاعة، 

التي كانوا یعبدونھا، ألنھ تعالى ھو  وإفراد الربوبیة والوحدانیة لھ، وعبادتھ دون األوثان واألصنام واآللھة
خالقھم وخالق من قبلھم من آبائھم وأجدادھم، وخالق أصنامھم وأوثانھم وآلھتھم، وألنھ المنعم المتفضل على 

  .40)یع الخالئق بخیرات األرض والسماءجم
وھو عمل موسوعي صدر عن جامعة الشارقة، ترأس  التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم: -ھـ

) مع عدد من أھل االختصاص الدقیق، 2021لعمل فضیلة الدكتور مصطفى مسلم رحمھ هللا تعالى (ت:ا
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وتعتبر الموسوعة أحد أھم المصادر الحدیثة التي تناولت مفھوم المناسبات من جھة التمثیل واالستشھاد مما 
  عدد من المناسبات منھا:شكل نقلة نوعیة مھمة للمشتغلین في میدان علوم القرآن، وقد جاء في الموسوعة 

 مناسبة اسم السورة لمحورھا. -
 المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمتھا. -
 المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمة ما قبلھا. -
 المناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلھا. -

ل ین اسم سورة آل عمران ومحورھا: (ومثال ذلك: ما جاء في بیان المناسبة ب لم أقف على من فصَّ
المناسبة بین اسم آل عمران ومحورھا، وقد اقتصر بعضھم على أن وجھ تسمیتھا بسورة آل عمران أنھا 
ذكرت فیھا فضائل آل عمران، وھم زوجتھ وأختھا وزكریا علیھ السالم كافل مریم بعد وفاة آبیھا عمران، 

یف ظاھر ودقیق في نفس الوقت، وذلك أن وقد وقع لي في المناسبة لبن اسم السورة ومحورھا سبب لط
عیسى معظم الحوار في سورة آل عمران یدور مع النصارى، وأكبر خالف مع النصارى ھو في بشریة 

علیھ السالم، كما أن معظم الحوار في سورة البقرة یدور مع الیھود، وحادثة ذبح البقرة وتلكؤ الیھود فیھ ھي 
  ة المعاندة، وھي طبیعة متكررة في السورة.أوضح حادثة تشیر إلى طبیعتھم المكذب

وأما تسمیة السورة باسم آل عمران فھو لدحض شبھة األلوھیة عن عیسى علیھ السالم، ألنھ ال خالف 
في أن مریم علیھا السالم ھي بنت عمران، وامرأة عمران ھي أمھا، وبالتالي فإن عیسى علیھ السالم ھو من 

إلى النسب البشري الذي ال خالف فیھ لعیسى علیھ السالم، وإن مجرد آل عمران، إذن فاسم السورة یشیر 
 41. )سم السورة كاف في حسم ھذا الخالفا

وال یخلو الجھد المبذول في الموسوعة من مالحظات ال تنقص قیمتھ ولكنھا كانت نتیجة اختالف أقالم 
  الباحثین وتعدد اھتماماتھم ونظراتھم تجاه القضایا القرآنیة المختلفة. 

في العالقة بین أسماء السور ومحاورھا المختلفة  فقد كتب رسالة دكتوراة :عمر علي حسن عرفات -و
، وفیھ بین وجھ العالقة 42ثم صدر عن ذلك كتاب بعنوان: داللة أسماء السور على محاورھا وموضوعاتھا

والمناسبة بین محاور السور وأسمائھا، ثم بین ذلك ولخصھ بخرائط ذھنیة سھلة المأخذ، وسأضرب من 
ي ھذه المسألة حتى یتضح الفارق بین جھده وبین جھد أصحاب كتاب سورة آل عمران مثاال على جھده ف

التفسیر الموضوعي، فإنھ قبل بیان المناسبة بین اسم السورة ومحورھا تعرض ألقوال العلماء في تحدید 
ر فقال: والمح ھذا في وعالقتھا السورة لمواضیع تفصیلي ببیان أردفھ قوال ذلك في رجح ثم محور السورة

نتج عنھ من مواقف  بیان االصطفاء الخاص آلل عمران واالصطفاء العام ألمة اإلسالم، ومافھي سورة (
 بشكل العالقة وجھ إلى التوصل القارئ نفس في یمكن أن إلى یھدف ذلك خالل من وھو ،43 األمم األخرى)

  تطبیقي من خالل استعراض أكبر عدد من اآلیات في ذلك. 
فقد كتب في ذلك بحثا بعنوان: العالقة بین فضائل السور وموضوعاتھا الفاتحة  محمد براء الصباغ: -ل

، درس فیھ التأصیل لقضیة المناسبة بین الفضائل والموضوعات، وھو لون جدید من ألوان 44أنموذجا
المناسبات جدیر بالبحث والتمثیل أجاب من خاللھ عن سؤال: ھل كانت موضوعات السورة حقیقة بتلك 

(لقد جاءت م، ومثال ذلك قولھ: 2018في عام  ن غیرھا؟ ثم اكتمل بحثھ برسالة ماجستیر نوقشتالفضیلة دو
فضائل الفاتحة ناطقة عن موضوعاتھا ولیست نتیجة عشوائیة، ومن تأمل موضوعات السورة المتباینة أدرك 

ضل العظیم بھذا الفوجھ مناسبة ھذه الفضیلة العظیمة لتلك الموضوعات فكانت السورة بذلك حقیقة ألن تذكر 
  .(45والمنزلة الكریمة التي نص علیھا النبي 
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وبذلك یظھر جانب من جوانب تطور داللة المناسبة عند المشتغلین بالقرآن وعلومھ، وكیف أن المناسبة 
كانت في بدایة أمرھا تقتصر على المعنى اللغوي حتى باتت تعني علما متعدد األركان متنوع األلوان لھ 

  الخاصة بھ وأسالیبھ المتفردة، وعلماؤه المشتغلون بھ عما سواه.دالالتھ 
  الخاتمة

الحمد � رّب العالمین وأفضل الصالة وأتّم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد 
أمَعنت ، أَجلُت فیھا البصر ومفھوم المناسبة القرآنیة وتطورھا الدالليفھذه جولة متواضعة أمضیتھا في ربوع 

  :اآلتیة النتائجالنظر، فرأیت أن أسّجل 
 .ما یعرف بھا أوجھ االرتباط باختالف أنواعھا في القرآن الكریمالمناسبة القرآنیة ھي  -1
 في القرون الثالثة األولى. لھ ما یمیزهالمناسبة القرآنیة لم تظھر كمصطلح علمي  -2
ما ورد من آثار ومرویات متعلقة بلفظ المناسبة في القرون الثالثة األولى كانت تشیر للمعنى اللغوي،  كل -3

 غائبا عنھا.فكان لمناسبة لوأما حقیقة المعنى االصطالحي 
اختلف العلماء كثیرا في نشأة علم المناسبة، وأنكر بعضھم أن تكون بدایة ھذا العلم في القرن الرابع  -4

 ید النیسابوري. الھجري على
 إیضاحاللزمخشري والرازي جھود مباركة فیما یتعلق بالمناسبة، وإن كان الرازي أكثر منھ  تكان -5

 حتى فضل بعضھم عملھ على ما قام بھ البقاعي في كتابیھ. واستدالال بھاوتمثیال 
ر من واحتفظ بكثیصرح القاضي المالكي ابن العربي على أھمیة علم المناسبة غیر أنھ لم یكتب فیھ  -6

 أسراره ولم ینشرھا.
یعتبر البقاعي ھو المؤسس الحقیقي لعلم المناسبات، وقد استفاد كثیرا ممن سبقھ كالزركشي وأبي جعفر  -7

 الغرناطي والحرالي وغیرھم.
ذكر السیوطي أنواعا متعددة للمناسبات وكتب في بعضھا، ثم كثرت الكتابة في العصر الحدیث عن  -8

 وخاصة ما یتعلق بالوحدة الموضوعیة، والمقاصد األساسیة للسور القرآنیة.المناسبات 
كان للدراسة الجامعیة األكادیمیة دور إیجابي في تطور المناسبات والتعمق في النظرة الموضوعیة بشكل  -9

 عام آلیات القرآن وسوره.
ھا ین فضل السور وموضوعرصدت في التفاسیر القدیمة إشارات للربط بین اسم السورة ومحورھا وب -10

 ثم أفردت كثیر من الدراسات المعاصرة في بحث ھذه القضایا نظریا وتطبیقیا.
  :التوصیات

قة ، وتحقیق ما كتب من مخطوطات متعلعلم المناسباتعلى المنشغلین بعلوم القرآن إعادة النظر في نشأة  -1
 بھ.

تضمن عدم تكلف المفسر أوجھا ال تلیق مع متعلقة في المناسبات وضع ضوابط وأسس علمیة منھجیة  -2
 النص الحكیم.

 جمع تراث اإلمام السیوطي فیما یتعلق بعلم المناسبة ودراستھ وفق منھجیة منضبطة. -3
بیان تعلق المناسبة القرآنیة بعلوم اللغة العربیة عامة والبالغة بشكل خاص ال سیما علم مراعاة النظیر  -4

 بالغي.الذي یدرس في علم البدیع ال
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   :الملخص
ھ ذو یعتقد الفرد ان وفق مانحو الحیاة  التوجھ ومستوىتھدف ھذه الدراسة إلى الكشف عن دور األفكار اإلیجابیة 

السیطرة على حالة التوتر وعدم  على درجة أثرھما ومعرفة ،بقلق المستقبل وعالقة كل ذلكومعنى في حیاتھ  أھمیة
ونت عینة . تكمن قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطفونیا لدى طلبة الجامعة المقبلین على التخرجاالطمئنان، وھذا 

 37و 22 أعمارھم بین تراوحت. 1طالبا وطالبة من خمس تخصصات لقسم علم النفس بجامعة باتنة 147الدراسة من 
)، مقیاس قلق 2010عبد الستار ( ترجمة )Scheier & Carver )1985سنة. استعمل كل من سلم التفكیر اإلیجابي 

المتعدد عن وجود  االنحدار. كشفت نتائج تحلیل )2002، ، مقیاس التوجھ نحو الحیاة (األنصار)2005شقیر، المستقبل (
خفض درجة قلق لمستقبل. كما بینت النتائج وجود فروق دالة نحو الحیاة على  والتوجھلكل من التفكیر اإلیجابي  أثر

في التوجھ نحو الحیاة حسب الحالة االجتماعیة ومستوى المعیشي لصالح متوسطي ومرتفعي المستوى.  بینما  إحصائیا
 یةاإلیجابالدراسة إلى أن توظیف األفكار ھذه وخلصت  كل من المتغیرات الثالثة حسب الجنس. فروق فيال توجد 

بل لدى قلق المستقخفض درجة  وبالتاليالتوتر وعدم االطمئنان قوي في خفض حالة  أثر لھماالمستقبل والتوجھ نحو 
  الطالب. 

  التفكیر اإلیجابي؛ التوجھ نحو الحیاة؛ قلق المستقبل؛ الطلبة الجامعیین. �الكلمات المفتاحیة:
Abstract:  

This study aims at investigating the effect of positive thinking and life orientation on future 
anxiety among the university students who are going to graduate, and what one thinks is important 
and meaningful in his or her life to reduce stress and insecurity. The sample consisted of 147 
students from five specialties in the Department of Psychology. Age ranged between (22 to 37)  
years. They have responded to positive thinking scale (Scheier & Carver (1985) traduced by 
Abesettar (2010), Future anxiety scale (Chakir, 2005) and life orientation test (Alansari, 2002). 
Results of multiple linear regression showed a negative relationship between both positive thinking 
and life orientation with future anxiety. Also, results showed that there is a statistically significant 
difference in positive thinking and life orientation between students who their economic status are 
average or higher than who are lower. But there is no statistically significant difference due to 
gender difference. We concluded that thinking factor has a strong impact in adjusting the level of 
degree of orientation towards life. 
Key words: positive thinking; future anxiety; life orientation; path analysis; university students. 
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  مقّدمة: 

یعتبر المستقبل واالھتمام بھ من األولویات في حیاة الطلبة، خاصة منھم المقبلین على التخرج. وھذه 
 سلبیة فإنھا تؤثر في نظرتھم وتوجھھم نحو الحیاة بصفة عامة. كما تتأثر بنوعیة أوالنظرة للمستقبل سواء إیجابیة 

وإعطاء معنى لنوعیة توجھھم نحو الحیاة، التفكیر اإلیجابي وبمعتقداتھم التي تسمح لھم بوضوح األھداف 
بل قنحو المست بالتفكیر اإلیجابي والتوجھ لمفھوم قلق المستقبل صلةووبالتالي خفض درجة قلقھم نحو المستقبل. 

یتأثر بھما. ویلعب التفكیر اإلیجابي دور أساسي في ھذه المعادلة مما یسمح بتكاملھما وتحدید كونھم متصلین و
 وبینھ وبین قلق المستقبل سلبا. واإلیجابیة ھي بدایة الطریق إیجاباھ وبین التوجھ نحو الحیاة نوع الرابطة بین

ي یؤدي إلى األعمال والتفكیر اإلیجاب إیجابیافإنھ في الواقع یبرمج عقلھ لیفكر  إیجابیاللنجاح فحین یفكر الشخص 
  ).2010اإلیجابیة في معظم شؤون الحیاة (السلطاني، 

لق المستقبل یكون بدرجة منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة، ویعود ذلك إلى نوع الرصید بق إن الشعور
التفكیر، أي بناء المكونات المعرفیة والسلوكیة التي یبدیھا الفرد. في حالة التفكیر  أثناءالمعرفي الموظف 

خص قلق ي تاإلیجابي تنخفض حدتھ بفضل السیطرة على التوتر والضغط وغیر ذلك من مصادر القلق والت
المستقبل. فالنظرة اإلیجابیة تسمح للفرد برفع من درجة التوجھ نحو للمستقبل والعمل على تحقیق ذلك وفقا 
لمتطلبات األھداف والتكیف مع المواقف والتغلب على الصعوبات التي تعترض مسار الفرد في الحیاة. وبقدر 

عدم حالة من التوتر و )5، ص 2003( ما یرتفع مستوى قلق المستقبل الذي یعني حسب تعریف صبري
في حالة عدم وضوح ولبس كبیر. والتوجھ  ت غیر المرغوبة في المستقبل؛ فإناالطمئنان والخوف من التغیرا

تحقیق و األھدافھو تطلع الفرد الدائم نحو المستقبل كسبیل لبلوغ  )34، ص 2003للمستقبل حسب تعریف بدر (
  . اإلشباع

بالھدف في الحیاة من العوامل المھمة في تحقیق التوافق النفسي وإعطاء معنى للحیاة.  اإلحساسإن 
بینما الفرد الذي یفشل في إیجاد المعنى والھدف في الحیاة فإنھ یعاني من الفراغ والملل والیأس وعندما یعتقد 

سیة عدید من االضطرابات النفیصبح عرضة لل أنالفرد أنھ عدیم القیمة ولیس لھ ھدف في حیاتھ فإنھ من المؤكد 
أن الھدف  إلى) 202 1993,P( Rappaportتوصلت دراسة و). 114، ص 2000معوض، (كالقلق واالكتئاب 

  من الحیاة یرتبط سلباً بقلق المستقبل عند كبار السن. 
في تطویر عامل الثقة لدى الطالب  أھمیةالمحددات ذات التي یمكن اعتبارھا من من السمات والمدركات 

الموجھة  الذات ھو تلك العملیة إثباتالجید. بینما  واألداءوتعزیز ما یقولھ لنفسھ ھو بناء صورتھ الذھنیة عن ذاتھ 
لجأ إلى مكتسباتھ ومعارفھ العلمیة. وی إلى إضافةلحدیث الذات لتفعیل قدراتھ ومھاراتھ اإلیجابیة قید التحصیل 

ذھنھ. بینما  السلبیة من األفكارالذي یریده ویبعد  هفھا في السیطرة على أفكاره وتوجیھھا باالتجاالمعارف لتوظی
حالة  بالخطر المرتقب أو المتوقع فھي تعبر عن أكثرالمكتسبات المعرفیة والمعارف المستنبطة تتعلق إذا كانت 

 القلق. 
سلبیة بین قلق المستقبل وبین مستوى  ارتباط عالقة إلى وجود )32، ص 2000توصلت دراسة احمد (

الطموح. مما یعني أیضا أن التوجھ نحو المستقبل یؤثر على قلق المستقبل مما یؤدي إلى انخفاضھ في حالة 
القلق بینما تناولت دراسات أخرى دور العوامل الدیموغرافیة على درجة وجود طموح وتوجھ نحو الحیاة. 

إلى أن  ،)19، ص 1996الشافعي (توصلت دراسة لمستوى االقتصادي. ومثل الجنس وا والیأس من المستقبل،
الحالة االجتماعیة (متزوج، أعزب) أعزب  ، وأنالضعیف ھم اكثر قلق من المستقبل وذوي الدخلالذكور 

) إلى وجود 31، ص 1994كثر شعورا بقلق المستقبل.  بینما توصلت دراسة غریب (أھم  -30) 18العمر و
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قلقاً من  أكثر اإلناثأن  إلى) 337ص  ،2004، األنصاريكما یشیر (، العمر وبین القلق عالقة سالبة بین
ال توجد فروق حسب الجنس في ) إلى أنھ Mook, Kleijn & Ploeg )1992دراسة  أشارتكما  ،الذكور
 التوجھ نحو الحیاة. درجة

لى نحو الحیاة في التأثیر عالبحث في الدور الذي یلعبھ التفكیر اإلیجابي ومدى التوجھ  أھمیةتبرز 
مستوى حالة القلق والخوف من المستقبل لدى الطلبة الجامعیین، كما أنھ یمكن أن یساھم في بناء برامج إرشادیة. 
كما یفید في تنمیة وتطویر طرق بناء وظیفة التفكیر اإلیجابي في المراحل المختلفة من التعلیم وتوضیح آلیة 

سیطرة على التوتر الذي ینشأ عن حالة قلق المستقبل. ویسمح بوضع تلك الرغبة تأثیرھا في عملیة التحكم وال
 السلیم حیث تقبل التغیرات إیجابیا والتكیف مع الصعوبات.  إطارھاالمتمثلة في التوجھ نحو الحیاة في 

تأثیر التفكیر اإلیجابي على تخفیض درجة قلق المستقبل لدى الطلبة  معرفة إلىویھدف البحث الحالي 
المقبلین على التخرج، وبالتالي التوجھ نحو الحیاة بصورة سلیمة وباطمئنان. كما یھدف البحث إلى التعرف على 

  الفروق حسب المتغیرات الدیموغرافیة (السن والجنس والمستوى االقتصادي والحالة االجتماعیة). 
  تفكیر اإلیجابي وبناء التوجھ نحو الحیاةال -1

العقلیة غیر المرئیة التي یقوم بھا الدماغ لعرض مثیر یتم استقبالھ عن طریق یعتبر التفكیر سلسلة من 
، 2014النشاطات واحدة من الحواس الخمسة أو أكثر بحثا عن معنى في الموقف أو الخبرة (أزد حسن، 

لم النفس عبیة ویزیل الكثیر من المشاعر غیر المرغوب فیھا. ولقد اھتم الفرد أن یفكر بإیجا یستطیع). 125ص
اإلیجابیة، من قدرات وسمات وخصائص ومھارات وتطویرھا، ویعتبر التفكیر  تنمیة خصال الشخصیةاإلیجابي ب

مجال  السلبیة من األفكار إبعادتجعل الفرد قادرا على  اإلیجابيعملیة التفكیر اإلیجابي أحد اھتماماتھ، كون 
بما یمتلكھ من معارف وخبرات في مواجھة المواقف التي تعترض حیاة الفرد الیومیة.  والثقةالنشاط الذھني 

كون ذلك یسمح بتصور تلك المواقف واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل معھا باعتماد تلك األنماط المعرفیة التي 
ت ایمستو ضلأفلتحقیق  األفكارابتكار  أوتعدیل  أوعلى تغییر  ضاأیسبق لھ وان اكتسبھا وتعلمھا. ذلك یسمح 

ي كون البحث ف أھمیةاإلیجابیة. ومن ھنا تكمن التعامل مع المواقف المختلفة والتصورات المعرفیة السلبیة و
 تساعد في بناء التغلب على القلق بصورة عامة وقلق المستقبل بصفة خاصة، وذلك من خالل اإلیجابیة األفكار

شخص ھي بدایة الطریق للنجاح فحین یفكر ال اإلیجابیةالثقة بالنفس وتوظیف األفكار واألفعال اإلیجابیة.  إعادة
في معظم شؤون  ةاإلیجابییؤدي إلى األعمال  اإلیجابيوالتفكیر  إیجابیافانھ في الواقع یبرمج عقلھ لیفكر  إیجابیا

) إلى ارتفاع التفكیر اإلیجابي لدى 2016وبوزاد (علة  وأشارت). 9، ص2009 ،س وسیلجمانالحیاة (بایل
، النفعالياحب التعلم والتفتح المعرفي الصحي، والضبط  لالختالفالطلبة الجامعیین خاصة التقبل اإلیجابي 

   بینما توصلت الدراسة إلى وجود فروق في التفكیر اإلیجابي لصالح اإلناث.
العملیات المعرفیة النفسیة ذات طابع تفكیر إیجابي مثل، التفاؤل، الضبط االنفعالي، الشعور بالرضا، 
تقبل الذات، والتحكم في العملیات العقلیة، تقبل المسؤولیة الشخصیة. تسھل حالة التوجھ نحو الحیاة في صورتھا 

 یشیر توفلر فكیر السلبي وحالة قلق المستقبل.  حیثمن الت أكثرالتفاؤلیة وتقلل من جوانبھا التشاؤمیة التي تتغذى 
الذین یستجیبون في الوقت المناسب  أولئكقدرة على التكیف ھم  األفراد أكثر أن) إلى 449ص  ،1990(

تغیر من اجل اعمى بال إیماناویعیشونھ حقاً ویحسون بالشوق للمستقبل لیس قبوالً واستسالما لمصائب الغد وال 
  فضوال قویا واندفاعا نحو معرفة ماذا سیحدث في المستقبل. وإنما التغییر بحد ذاتھ

یتضمن مفھوم التوجھ نحو الحیاة، التوقعات المستقبلیة لألحداث، عند استقراء األحداث الراھنة یتفاءل 
، ھویتشاءم إذا كانت األحداث محزنة. ویختلف الناس في تفسیرھم للواقع الذي یعیشون فی الفرد إذا كانت سعیدة،

كما یختلفون في طریقة رؤیتیـھم وتوجھھم نحو الحیاة، فبعضھم تكون نظرتھ إیجابیة، ویعتقدون بإمكانیة تحقیق 
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 آلخرارغباتھم في المستقبل، كما یكون لدیھم إیمان بحدوث الخیر أو الجانب الجید من األشیاء، أما بعضھم 
، 1998ھو ما سیحدث معھ في المستقبل (األنصاري، فیمتلك نظرة سلبیة، ولدیھم إیمان أن الشر والجانب السیئ 

لما یتعلق بمستقبلھم، إنھ ما یظھر في تقاریرھم الذاتیة ویتضمن ما  األفرادالتو جھ للمستقبل ھو تصور ). 12
 لیھ إنما ما تبنیھ وھوإ، أنھ لیس ما تذھب األفرادومعنى في حیاتھ وھو مھم لدافعیة  أھمیةیعتقده الفرد انھ ذو 

 Seginer , 2003,P.35).( والخطط واالكتشافات والخیارات وصنع القرار األھدافخلفیة التي یظھر علیھا 
یدل علـى مـدى تمتـع اإلنسـان بالصـحة النفسیة  اإلیجابياالعتقاد والتوقع التوجـھ نحـو الحیـاة من حیث ھو

  أن یعیشھا.  لحیـاة والرغبـة الحقیقیـة فـيالسلیمة، إذ أن ذلك یعنـي تحمـس الفـرد ل
لبیئة یغلب كانت ا إذا أما، أیضاینشأ عنھ تصرف إیجابي  إیجابیةتوافرت لھ بیئة  إذاالتفكیر اإلیجابي 

والشك  یقلل كما یحد من مجال الیأس اإلیجابيالتفكیر  ،ستؤثر على طریقة تفكیره فإنھاعلیھا طابع السلبیة 
انھ سوف یتغلب على حالة القلق من المستقبل وتجعلھ یطمئن ویثق في قدرتھ على تحقیق أھدافھ  باالعتقاد

وطموحاتھ في مشوار حیاتھ. قدرة الفرد اإلرادیة على تقویم أفكاره ومعتقداتھ والتحكم فیھا، وتوجیھھا اتجاه 
ة ذات انساق عقلیة منطقیأنظمة و لمشكالت، ومن خالل تكوینتحقیق ما توقعھ من النتائج الناجحة، وتدعیم حل ا

). بناء انساق فكریة معرفیة یعتمدھا الفرد في 9ص  ،2006الرقیب، (طابع تفاؤلي للوصول إلى حل المشكلة 
تقویم األفكار السلبیة التي تولدھا حالة الشعور بقلق المستقبل التي تغذیھا أنواع  بإمكانھاالتفكیر اإلیجابي 

    المخاوف والتوقعات السیئة.

أن النكســــات واألحداث المزعجة التي تواجھ المتفائلین ھي نفسھا التي  )Seligman  )1995ویرى 
یاتھم ح تواجھ المتشائمین، لکن المتفائلین یقاومونھا بشکل أفضل، فھم ینھضون من جدید حتى عندما تکون

قاسیة وصعبة خالل العمل، ، فالمتفائل شخص مرن وحیوي، وھو أكثر إنجازا ویتمتع بمستوى صحي أفضل، 
التوجـھ نحــو الحیــاة حسب وجھة نظر الباحثین ھو تقیـیم الفـرد لنوعیـة الحیـاة التـي یعیشـھا . وربما حیاة أطول

ألحداث واالعتقـاد أن ا اإلیجابیةویعتمـد علـى مقارنـة المكافـآت و مسـتوى الحیـاة التـي یعیشـھا، وعلى النظـرة 
الرغبات في المستقبل باإلضـافة إلـى االعتقـاد  واألمل في تحقیق  .والمواقف والتصرفات تنـزع نحـو السـعادة

  .باحتمـال حـدوث الخیـر والجیـد مـن األشـیاء بدال من حدوث الشر أو الجانب السيء
  قلق المستقبل  -2

قلق المستقبل مرده إلى التوقعات السلبیة وما یحملھ المستقبل من مفاجآت وتغیرات تتخطى قدرة الفرد 
 p 10 ,1998علھ في حالة التوتر النفسي الشدیدة. وتشیر بعض الدراسات (على التكیف معھا مما یج

Housman  حدث ت أنالسیئة التي یمكن  األشیاءأنھ من بین اكثر ما یجعل الفرد قلقاً ھو الخوف من كل  ) إلى
لفقر الوقوع في حالة الخطیرة، ا األمراضالوحدة وابتعاد الناس عنھ و الخوف من المرض وخصوصاً مستقبال، 

 .وفي المستقبل األنعدم القدرة على اتخاذ قرار مصیري  العوز، فقدان منصب العمل والبطلة. إضافة إلىو
 إقامةلھ وعدم قدرتھ على  األخرینوكذلك الخوف من عدم العثور على الشریك المناسب أي الزواج، رفض 

قلق المستقبل. كل ذلك من زیغ . ویعتبر أیضا الخوف من الموت ضمن األخرین األشخاصعالقة حمیمة مع 
  یجابي لتقویم ذلك.  إعملیة التفكیر واعتماد جانب التفكیر السلبي، مما یتطلب التحول نحو تفكیر 

 كثرأكان الواقع  أكثر) أنھ كلما كان التفكیر في المستقبل بموضوعیة 449، ص 1990یعتبر توفلر (
  ارتفاع مشاعر االطمئنان والتوازن. لق المستقبل وبق تأكیداً لمشاعر صورة انخفاض مستوى الشعورراحة و

یعاني منھا الطالب في  خمسة مشكالت) أن القلق من المستقبل ھو من اھم 12، ص. 1998ویؤكد الزبیدي (
امة بغموض وقت أساسیةكما تتصل بصورة  اآلنیة اإلنسانیةالتي تتصل بصمیم وجوده وحاجاتھ الجامعة، و

الصورة المستقبلیة. فاإلنسان یتطبع دائما إلى تبوء مركز اجتماعي لتحقیق الذات وھي من صمیم وجوده التي 
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ومن جانب آخر، فإن توظیف المكتسبات المعرفیة اإلیجابیة والتحكم في في مسار حیاتھ.  إثباتھایعمل على 
 ,Eysenkلقلق من المستقبل. تؤكد دراسات عدیدة (خاصة منھا السلبیة تحد من سیطرة حالة ا االنفعاالت

1992,P. 32 ; Zaleski, 1996 ,P.166  ( وھي ترتبط عادة  انفعالیةمكونات قلق المستقبل معرفیة منھا أن
    بالتالي مستقبل سلبي.خطر قریب الحدوث و أوتھدید  إشاراتبالخطر وتركز على المغاالة في 

اھم المشكالت النفسیة للطلبة سواء في الكلیات  أن إلى) 1991( بینما توصلت دراسة الصبوه وآخرون
طلبة السنة األولى والنھائي من جھة أخرى ولكال جھة والعلمیة لدى الطلبة المتفوقین والمتأخرین دراسیاً من 

  ناث) ھي الخوف والقلق من االمتحانات یلیھا الخوف من المستقبل ثم الشعور بالذنب.إالجنسین (ذكور، 
المشكالت الخاصة بالمستقبل بعد التخرج فكانت لكل المجموعات ھي ارتفاع نفقات الزواج وصعوبة  أما

) -7980، ص 2002عید (دراسة  أظھرت). بینما 171 ، ص1991(الصبوة وآخرون، الحصول على عمل 
ق ھو فمنبع القل شتى أنحاءیخبر القلق على  اإلنسانن أو اإلنسانالقلق خبرة وجودیة كامنة ومالزمة لوجود  أن

 نكون موجودین في العالم.  أن إمكانیةموضوع القلق فھو  أماالعالم من حیث ھو كذلك 
  إشكالیة وفرضیات البحث  -3

النوجة نحو الحیاة ودورھما في مستوى درجة قلق و ھذه الدراسة تستھدف الكشف عن التفكیر اإلیجابي
التخرج. والتعرف إلى أي مدى یتجسد دور التفكیر اإلیجابي في المستقل لدى ا لطالب الجامعیین المقبلین على 

تقویة الثقة بالنفس وتحكم الطالب في أفكاره والتطور المعرفي الذي حصل خالل تكوینھ الجامعي، والتقبل 
طالب األحداث الحالیة وتفاءل ال اإلیجابي للمستجدات. وذلك إلعطاء تصور لمعنى الحیاة المستقبلیة واستقراء

ى نتائج وباالستناد إل تقبل یحقق فیھ أھدافھ.  وكل ذلك یسمح بمعرفة أثرھا على مستوى قلق المستقبل.بمس
الدراسات الواردة في الفقرات السابقة. نفترض وجود عالقة ارتباط قویة بین كل من المتغیرات الثالثة؛ وكذلك 

ي كل قلق المستقل. ثم التعرف على الفروق فوجود أثر سلبي لكل من التفكیر اإلیجابي والتوجھ نحو الحیاة على 
وجھ نحو الحیاة وفي مستوى قلق المستقبل حسب المتغیرات: الجنس والعمر تمن مستوى التفكیر اإلیجابي وال

  . والتخصص في الماستروالمستوى االقتصادي 
 تحدید المصطلحات -4

یعرف بأنّھ التفاؤل بكل ما تحملھ ھذه الكلمة من معنى والنظر إلى الجمیل في  التفكیر اإلیجابي: -4-1
 إجرائیا). ویعرف 45، 2013كل شيء والبحث عن الجانب المثیر في الحیاة وان كانت ومضة ضوء (بكار، 

خدم في تمن خالل الدرجة التي یتحصل علیھا الفرد عن طریق اإلجابة عن مقیاس التفكیر اإلیجابي المس إجرائیا
  ھذا البحث.

ھو حالة من التوتر وعدم االطمئنان والخوف من التغیرات غیر المرغوبة في  قلق المستقبل، -4-2
 p. 165المستقبل وفي الحالة القصوى فانھ یكون تھدیداً بان ھناك شیئاً ما غیر حقیقي سوف یحدث للشخص (

Zaleski,1996, وھو الشعور باالنزعاج 15، ص 2006د (). وفي ھذا البحث اعتمدنا على تعریف مسعو (
بأن الحیاة غیر جدیرة باالھتمام مع فقدان الشعور  واإلحساسوالتوتر والضیق عند االستغراق في التفكیر بھ 

ھي الدرجة المتحصل علیھا عن طریق اإلجابة عن مقیاس قلق  وإجرائیاباألمن والطمأنینة نحو المستقبل. 
  البحث.المستقبل الوارد في ھذا 

لما یتعلق بمستقبلھم، إنھ ما یظھر في تقاریرھم الذاتیة  األفرادھو تصور جھ نحو المستقبل: التو -4-3 
والخطط  األھدافومعنى في حیاتھ وھو الخلفیة التي یظھر علیھا  أھمیةویتضمن ما یعتقده الفرد انھ ذو 

لتوجھ اا الطلبة عن طریق اإلجابة عن مقیاس ھي الدرجة التي یحصل علیھ إجرائیاوالخیارات واتخاذ القرارات. 
  المستخدم في ھذا البحث. نحو المستقبل
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  منھجیة -5

اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي، تم تطبیق االختبارات بصورة جماعیة. تتم اإلجابة على 
لتحلیل البیانات واستخدمت كل من األسالیب  SPSS.V.23واستعمل برنامج  دقیقة. 25المقاییس خالل 

 اإلحصائیة الوصفیة، وعالقة االرتباط واختبار ت وتحلیل التباین األحادي وتحلیل االنحدار المتعدد. 
المقبلین على التخرج بقسم علم  2طالبا وطالبة في الماستر 147شملت عینة الدراسة على : العینة -5-1

) 1. ویلخص الجدول (1نیا، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بجامعة باتنةالنفس وعلوم التربیة واألرطفو
  خصائص عینة الدراسة.

  : خصائص عینة الدراسة 1جدول 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تراوحت أعمار أفراد و  ).% 17.7الذكور (ونسبة ) % 82.3( یوضح الجدول أعاله أن نسبة اإلناث
و تم تصنیفھم إلى ثالث فئات، األولى ) 5.12انحراف معیاري=  24.64سنة (متوسط = 37و  22العینة بین 

 19.7(سنة  37 إلى 33لثة من ا) و الث% 17(سنة  32 إلى 28 من) و الثانیة % 63.3(سنة  27 إلى 22 من
 لمستواھم إقرارھموحسب  ).% 29.9(متزوج ) و% 70.1( أعزبوحسب الحالة االجتماعیة إلى نوعین، . )%

لون سبعة العینة یمث أفرادبینما . مرتفع)و متوسطتم تصنیفھم إلى ثالثة فئات (منخفض و االقتصادي، فقد
وھي األكبر، وأدنى نسبة ) % 70.1( العیادي النفس علمتخصصات في علم النفس، حیث كانت نسبة طلبة 

  . العملالتنظیم و النفس علمو الصحة النفس علمفي كل من  )% 10.2(
  األدوات -5-2

)، تتكون الصورة المختصرة للمقیاس 2010اعده عبد الستار إبراھیم ( :اإلیجابيالتفكیر  مقیاس -5-2-1
. وھي: التوقعات اإلیجابیة والتفاؤل، الضبط االنفعالي والتحكم في العملیات أبعاد 10عبارة موزعة على  50من 

ف عن ال، التقبل اإلیجابي لالختالعقلیة العلیا، حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي، الشعور العام بالرضا
المجازفة  ،األریحیة، الذكاء الوجداني، تقبل غیر مشروط للذات، تقبل المسئولیة الشخصیةاآلخرین، السماحة و

 %النسبة   العدد  خصائص العینة

 82.3 121 إناث الجنس
 17.7 26 ذكور

 السن
 63.3 93 سنة 27 إلى 22 من
 17.0 25 سنة 32 إلى 28 من
 19.7 29  سنة 37 إلى 33 من

 الحالة
 االجتماعیة

 70.1 103 أعزب
 29.9 44 متزوج

  المستوى
 االقتصادي

 44.2 65 منخفض
 40.1 59 متوسط
 15.6 23 مرتفع

 التخصص

 15.0 22 المدرسي النفس علم
 16.3 24 واإلرشاد التوجیھ

 17.0 25 ارطفونیا
 19.7 29 العیادي النفس علم
 10.2 15 الصحة النفس علم
 10.2 15 التنظیم والعمل النفس علم
 11.6 17 المرور النفس علم
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 درجة). 50و 0الدرجة الكلیة ما بین ( تتراوح) و0أو ال = 1على البنود (نعم = تكون اإلجابة اإلیجابیة. حیث
یتمیز المقیاس في نسختھ األصلیة بخصائص سیكومیتریة جیدة، وبلغ معامل الثبات في عینة ھذه الدراسة 

     ) وھي درجة مرتفعة.0.85(
) فقرة موزعة 28یتكون من (،  )2005قامت بإعداده زینب محمود شقیر ( مقیاس قلق المستقبل: -5-2-2

على خمس محاور، المتمثلة في القلق المتعلق بالمشكالت الحیاتیة، قلق الصحة وقلق الموت، القلق الذھني (قلق 
التفكیر في المستقبل)، الیأس في المستقبل، الخوف والقلق من الفشل في المستقبل. یتم تقدیر العبارات على 

وعندما یكون اتجاه البنود نحو قلق  ،= ال)0= دائما إلى 4مس درجات (مقیاس متدرج وفق سلم لیكرت على خ
 112 – 0المستقبل إیجابي تكون ھذه التقدیرات في اتجاه عكسي. وتتراوح الدرجة الكلیة للمقیاس ما بین (

درجة،  90-60درجة، مرتفع من 112-91درجة). ویمكن تحدید أربعة مستویات قلق مستقبل، مرتفع جدا من 
درجة. یتمیز المقیاس في نسختھ بخصائص سیكومیتریة جیدة، حیث  25-0، منخفض من44-22من  متوسط

). وبلغ معامل الثبات في عینة ھذه 0.87) ودرجة صدق المحك مقیاس القلق (0.88معامل ألفا كرونباخ (
  ) وھي درجة مرتفعة. 0.82الدراسة (

)، قام  بترجمتھ بدر األنصاري Carver & Scheier  )1985اعده مقیاس التوجھ نحو الحیاة:  -5-2-3
بندا. یتم تقدیر درجة البند  12التفاؤلي واالتجاه التشاؤمي ویحوي على ). ویتكون من بعدین، االتجاه 2002(

درجة). للمقباس  60 – 12درجات، تتراوح الدرجة الكلیة للمقیاس ما بین ( 4إلى  0وفق سلم لیكرت من 
). وبلغ معامل الثبات في عینة ھذه الدراسة 0.88، حیث معامل ألفا كرونباخ (خصائص سیكومیتریة جیدة

   ) وھي درجة مرتفعة.0.82(
  النتائج -6

 یةإحصائد عالقة ذات داللة توجنصت الفرضیة األولى على أنھ : العالقة بین متغیرات الدراسة -6-1
م حساب درجات ت.  نحو الحیاة وقلق المستقبل لدى الطالب المقبلین على التخرج التوجھو اإلیجابيالتفكیر بین 

ول بیرسون. ویوضح الجد االرتباطالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة لكل من المتغیرات، ثم حساب معامالت 
  .ثالثةالمعیاریة في كل من المتغیرات ال واالنحرافاتالمتوسطات ) النتائج اإلحصائیة الوصفیة المتمثلة في 2(

  : المتوسطات واالنحرافات المعیاریة في كل من المتغیرات الدیموغرافیة2جدول 
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتغیرات
  الفئات

  
  التفكیر اإلیجابي

  م(ع)
  قلق المستقبل

  م(ع)
  التوجھ نحو الحیاة

  م(ع)

 الجنس
 43.45 (6.24) 32.11 (16.68) 42.03 (7.90) إناث

 43.42 (5.52) 32.88 (16.47) 43.69 (7.65) ذكور

 السن

 (6.24) 43.20 32.90 (16.35) 41.55 (7.74) سنة 27 إلى 22 من
 44.64 (5.73) 28.88    (15.12) 43.92 (8.03) سنة 32 إلى 28 من

 43.17 (6.04) 33.03 (18.67) 43.45 (8.02) سنة 33 منأكبر 
 الحالة

 االجتماعیة
 43.45 (6.36) 31.79 (15.80) 42.00 (8.23) أعزب
 43.43 (5.51)  33.32 (18.46) 43.09 (6.93) متزوج

  المستوى
 االقتصادي

 41.63 (6.44) 35.71 (18.31) 40.43 (9.38) منخفض
 44.47 (5.24) 30.34 (14.54) 44.00 (5.80)  متوسط
 45.91 (5.91) 27.35 (14.95) 43.39 (6.79) مرتفع

 44.09 (5.71) 29.50 (19.74) 43.23 (6.89) المدرسي النفس علم التخصص
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  = انحراف معیاري؛ (ع) م = متوسط -

دا. حسب أنھا متقاربة جتبین النتائج أن درجات المتوسطات في كل من االختبارات لدى الفئات المختلفة 
)، وأنھا اكثر 42.03) اكبر منھا لدى اإلناث (43.69لدى الذكور ( اإلیجابيالتفكیر ن درجة متوسط الجنس، فإ

  43.42؛ 32.88و 32.11، وحسب متغیر السن (نحو الحیاةقلق المستقبل والتوجھ تقاربا في كل من المتغیرات 
  ) على التتالي. 43.45و 43.43؛ 33.32و 31.79) على التتالي وحسب الحالة االجتماعیة (43.45و 

) وأن 44.00و 40.43( التفكیر اإلیجابي تراوحت بینفإن درجة متوسط  المستوى االقتصادي،وحسب 
من الفئات الدیموغرافیة ھي من ضمن قیم الفئة المتوسطة في مقیاس كل قیم درجات متوسطات ھذه األنواع 

 النفس ة علمفئ لدىھي األكبر  اإلیجابيالتفكیر قلق المستقبل. وحسب التخصص في الماستر، درجة متوسط 
). بینما نجد دائما تقارب في درجات 36.13( والتنظیم العمل النفس ، وھي األدنى لدى فئة علم)45.07(العیادي 

 .)39.67( التوجھ نحو الحیاةو )38.87(قلق المستقبل المتوسطات في كل من 
 

  بین المتغیرات االرتباط: معامالت 3جدول 
  1 2  3 
 514.** -654.** -  اإلیجابيالتفكیر  -1
 -603.-** -  قلق المستقبل -2
 -   التوجھ نحو الحیاة -3

   0.01 < ** دال عند مستوى -                                           
فكیر التمعامالت االرتباط بین المتغیرات الثالثة. حیث أن كل من المتغیرین  ) نتائج3یبین الجدول (

؛ 0.01من  عند مستوى اقل إحصائیةداللة  ) ذو514.( إیجابیاالتوجھ نحو الحیاة یرتبطان فیما بینھا و اإلیجابي
عند  إحصائیةذات داللة ، و)603.-، 654.-بینما یرتبط كل منھا سلبیا مع متغیر قلق المستقبل وعلى التوالي (

  . 0.01مستوى اقل من 
ھ نصت الفرضیة الثانیة على أن: قلق المستقبلعلى  التوجھ نحو الحیاةوالتفكیر اإلیجابي أثر  -6-2

دى عینة الطلبة. لالتوجھ نحو الحیاة على قلق المستقبل و اإلیجابيالتفكیر لكل من  إحصائیایوجد اثر سلبي دال 
قلین المتعدد لمعرفة قوة العالقة بین كل من المتغیرین المست االنحدار ولفحص الفرضیة تم استعمال أسلوب تحلیل

 ) ملخص4جدول (نحو الحیاة وأثرھما على المتغیر التابع قلق المستقبل. ویوضح  والتوجھ اإلیجابيالتفكیر 
 المتعدد. االنحدارتحلیل نموذج 

 
 
 

 42.92(  6.14) 37.04 (16.86) 40.75 (8.91) واإلرشاد التوجیھ
 45.00 (5.38) 29.00 (11.03) 40.84 (6.33)  ارطفونیا

 44.34 (6.69) 29.93 (17.20) 45.07 (6.78) العیادي النفس علم
 41.33 (5.23) 32.33 (14.19) 44.73 (5.76) الصحة النفس علم
 العمل النفس علم

 والتنظیم
(10.95) 36.13 (18.42) 38.87 (8.33) 39.67 

 44.71 (3.29) 31.82 (17.48) 44.24 (6.77) المرور النفس علم  
 43,442 )6.10( 32,245 )16.59 ( 42,33 )7.86 (  كل العینة، م(ع)
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  االنحدارتحلیل  : ملخص نموذج4جدول 

 المعدلة 2ر  2ر ر  النموذج 
الخطأ 

  الداللة ف المعیاري

1-   ,724 ,524 ,518 12.60 108.18 .000 
   

في النموذج ھذه العالقة ، وان )7240, توجد عالقة ارتباط قویة بین المتغیریات (ر= النتائج أنھتبین 
یدل على جودة توفیق النموذج. كما  قلق المستقبل. وھو ما من تباین درجة % 52.4) فسرت 5240, =2(ر

  مما یوضح أن البیانات موافقة للنموذج.  .)0.001؛ دالة عند مستوى أقل من 108.18(ف =بینت أن قیمة التباین 
 إحصائیةتأثیر سلبیة ذات داللة  عالقة ھناكأن ) ألھم المعامالت 5جدول ( االنحدارتبین نتائج تحلیل 

 10.40 -=  ؛ تBeta = (- 0.65للمتغیرین المستقلین التفكیر اإلیجابي على المتغیر التابع قلق المستقبل (بیتا(
  ).  0.001مستوى داللة أقل من 

  االنحدار: نتائج تحلیل 5جدول 

خطأ  B النموذج 
 معیاري

Beta 
 ت بیتا)( 

1  

 ***16,416   7,120 116,873 )الثابت(

 ***6,968- 467,- 141, 986,-  التفكیر اإلیجابي

 ***5,420- 363,- 182, 988,-  التوجھ نحو الحیاة 

  .0.001  <*** دال عند مستوى  
یر على لدى الفرد لھا أثر كب التوجھ نحو الحیاة ارتفاع مستوى التفكیر اإلیجابيتدل ھذه النتائج على أن 

) أنھ كلما ارتفع التوجھ نحو الحیاة 2(شكل  االنحدارانخفاض درجة قلق المستقبل. ویبین التمثیل البیاني لمعادلة 
  كلما انخفض مستوى قلق المستقبل وفقا للمعادلة التالیة:

  توجھ نحو الحیاة. x 0.988 -التفكیر اإلیجابي  0.986x-116,87قلق مستقبل=
  .1.974كلما ارتفع كل من التفكیر اإلیجابي والتوجھ نحو الحیاة بدرجة واحدة انخفض قلق المستقبل ب قیمة 

تنص الفرضیة الثالثة على أنھ ال توجد فروق ذات داللیة : الفروق حسب المتغیرات الدیموغرافیة -6-3
ماعیة الجنس والسن والحالة االجتحسب كل من متغیر  والتوجھ نحو الحیاة اإلیجابيالتفكیر في كل من  إحصائیة

لدى عینة الطلبة. أجریت عملیة مقارنة المتوسطات واستعملت كل من  والتخصص االقتصاديوالمستوى 
 ) النتائج المتحصل علیھا.6'ت' وإحصائیة 'ف' للتحقق من ذلك. ویوضح الجدول ( إحصائیة

الجنس والسن والحالة االجتماعیة والمستوى ات حسب : الفروق بین درجات متوسطات المتغیر6جدول 
 والتخصص االقتصادي

  الجنس  المتغیرات
 ت''

  السن
 ف' '

الحالة 
االجتماعیة 

 ت''

المستوى 
  االقتصادي

 ف''

  التخصص
 'ف'

 3,157* 3,136* 435, 1,808  9760, اإلیجابيالتفكیر 
 1,894 6,159* 393, *3,654 0,018 التوجھ نحو الحیاة

 1,093 2,384 273, 272, 0,216 المستقبلقلق 
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    0.01  <؛   ** دال عند مستوى<0.05 * دال عند مستوى     
ال  أي، 0.05عند مستوى الداللة أقل من  إحصائیا) غیر دالة 9760, =قیم ('ت'  كلبینت النتائج أن 

 ) 9760,('ت'  اإلیجابي  توجد فروق بین اإلناث والذكور في درجات متوسطات كل من متغیرات التفكیر
توجد فروق حسب الحالة االجتماعیة  )؛ كما ال 9760, =(ت  وقلق المستقبل )9760, =(ت التوجھ نحو الحیاة و

  (اعزب و متزوج). 
في  ةإحصائیأوضحت نتائج تحلیل التباین في درجات المتغیرات حسب السن وجود فروق ذات داللة 

 -22) بین الفئة األولى 0.05، دالة عند مستوى اقل من 3,654 =(ف  التوجھ نحو الحیاةدرجات متوسطات 
توجد فروق حسب المستوى االقتصادي، فإنھ ولح ھذه األخیرة. اسنة، وھي لص37 -33(والفئة الثالثة سنة  27

مرتفعي ) بین منخفضي و0.05مستوى اقل من ، دالة عند 3,654 =(ف التفكیر اإلیجابي  في درجات متوسطات
، 6,159 =(ف التوجھ نحو الحیاة لح ذوي المستوى المرتفع. كما توجد فروق في درجة االمستوى، وھي لص

مرتفع المستوى وبین متوسط و كل منو االقتصاديالمستوى  منخفضي ) بین0.01دالة عند مستوى اقل من 
لح اوھي لص المستوى مرتفعرتین، وكذلك بین متوسط المستوى ولح الفئتین األخیامرتفعي المستوى وھي لص

  حسب المستوى االقتصادي.قلق المستقبل توجد فروق في درجة  ذوي المستوى المرتفع. بینما ال
 بيمتوسط التفكیر اإلیجافي درجة  إحصائیةكما أوضحت نتائج تحلیل التباین وجود فروق ذات داللة 

النفس العیادي وطلبة علم النفس ) بین طلبة علم 0.05، دالة عند مستوى اقل من 3,157 =(ف  التخصص حسب
 إحصائیةات داللة ذ فروق بینما ال توجد طلبة علم النفس العیادي.، وبینت نتائج اختبار شیفیھ أنھا لصالح المرور

التوجھ نحو الحیاة وقلق المستقبل تعزى ألنواع التخصصات األخرى لدى الطلبة  متوسطات كل منفي درجات 
 ج.الجامعیین المقلین على التخر

  مناقشة -7
قادرا على االستفادة المثلى من التعلم ومن ثم القدرة على التصور الدقیق  الطالبیجعل  اإلیجابيالتفكیر 

ھذه القدرة تجعل الطالب قادرا على السیطرة على تفكیره  أن إذللمعلومات التي یتلقاھا وتوقع سیاقات توظیفھا. 
 السلبیة من ذھنھ أي األفكارویبعد  أفكارهوتوجیھھ باالتجاه الذي یریده. وھذا ما یجعل الطالب یسیطر على 

  على التخرج. إقبالھ أثناءالتحكم في حالة القلق من المستقبل التي تنتابھ 
 في كل من الفئات المختلفة بانھا متقاربة جدا. حسب االختبارات بینت النتائج أن درجات المتوسطات في

لدى الذكور واإلناث غیر متباعدة. وأن أغلب قیم درجات  اإلیجابيالتفكیر الجنس، فإن ن درجة متوسط 
متوسطات أنواع الفئات الدیموغرافیة ھي من ضمن قیم الفئة المتوسطة في مقیاس قلق المستقبل. وحسب 

العیادي من باقي  النفس فئة علم لدىھي أعلى  اإلیجابيالتفكیر التخصص في الماستر، نجد درجة متوسط 
بینما نجد دائما تقارب في درجات  والتنظیم العمل النفس أدنى قیمة لدى فئة علم كانتوالتخصصات  أنواع

نحو  التوجھو اإلیجابيالتفكیر بین  كشفت الدراسة أنھ توجد عالقة طردیة قلق المستقبل.المتوسطات في كل من 
لحیاة وقلق ھ نحو االتوج وقلق المستقبل وكذلك بین اإلیجابيالتفكیر بین عكسیة عالقة الحیاة، بینما ھناك 

لتخطیط لرؤیة الجانب اإلیجابي في ا . حیث أن األفكار اإلیجابیة أداةالمستقبل لدى الطالب المقبلین على التخرج
كما في حل المشكالت بدال من الجانب السلبي وھو ما یتمیز بھ أغلب الطلبة الجامعیین وان ذلك أیضا یعكس 

  تساعدھم في التوجھ نحو الحیاة. شخصیتھم مما یجعلھم یبحثون عن إیجابیات
الحیاة على  التوجھ نحوو اإلیجابيالتفكیر سلبي لكل من  أثروجود  المتعدد االنحداروبینت نتائج تحلیل  

لدى  نحو الحیاة التوجھ ارتفاع مستوى التفكیر اإلیجابيتدل ھذه النتائج على أن  لدى عینة الطلبةقلق المستقبل 
الفرد لھا أثر كبیر على انخفاض درجة قلق المستقبل. یفسر ذلك بأنھ كلما ارتفع مستوى التفكیر اإلیجابي كلما 
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انخفض مستوى قلق المستقبل، حیث كأسلوب متكامل في التفكیر یختبره الطالب طیلة مسار تكوینھ ثم یعكس 
رة وعدم كیف وتقبل التغیرات التي تحدث مع المثابذلك توقعاتھ اإلیجابیة وتغلبھ على العقبات والصعوبات والت

فقدان األمل، مما یؤدي إلى السیطرة على حالة التوتر والخوف من المستقبل.  وكذلك كلما ارتفع مستوى التوجھ 
نحو الحیاة كلما انخفض مستوى قلق المستقبل. ونفسر ذلك بكون الطلبة المقبلین على التخرج یخططون كثیرا 

ن أول الطموحات ھم مقبلین على تحقیقھ وھو التخرج الذي من خاللھ یستمرون في السعي إلى لمستقبلھم وأ
مستوى من الطموح أعلى، كلما كان ھناك توجھ مرتفع نحو الحیاة، مما یعزز قدرتھم في التغلب على قلق 

) حول 2000احمد (المستقبل والخوف من مفاجآت التي یمكن أن یخفیھا المستقبل. وھو ما یوافق نتائج دراسة 
  قلق المستقبل ومستوى الطموح باعتباره شكل من أشكال التوجھ نحو المستقبل.

توجھ نحو وال التفكیر اإلیجابيكما توصلت الدراسة إلى أنھ ال توجد فروق بین الذكور واإلناث في درجة 
بین اإلناث والذكور؛  قلق المستقبل) و Mook, Kleijn & Ploeg )1992الحیاة والتي توافق نتائج دراسة 

  .األنصاريكما ال توجد فروق حسب الحالة االجتماعیة.  بینما ال توافق نتائج دراسة 
قلقاً من الذكور، وكذلك ال توافق نتائج دراسة (علة وبوزاد،  أكثر اإلناثتوصلت إلى أن  إلى) 337ص  2004( 

وق ما أوضحت نتائج تحلیل التباین وجود فر) حول وجود فروق في التفكیر اإلیجابي لصالح اإلناث. بین2016
رھا لح الفئة التي یتراوح عماحسب السن بین الفئة العمریة وھي لص التوجھ نحو الحیاةفي درجات متوسطات 

سنة. ویفسر ذلك بكون التقدم في السن ھو نضج واكتساب خبرة في الحیاة تساعد على تحید معالم  37و 33بین 
لتوجھ االتفكیر اإلیجابي و في درجات متوسطاتتوجد فروق وى االقتصادي، فإنھ حسب المستوالتوجھ نحوھا. 

تفع مما المرلح ذوي المستوى المتوسط وامرتفعي المستوى االقتصادي، وھي لصبین منخفضي و نحو الحیاة
 ال . بینما.قلق من المستقبل. أكثرأن ذوي الدخل الضعیف ھم )، و19، ص 1996یوافق نتائج دراسة الشافعي (

  .حسب المستوى االقتصادي وھو ما ال یوافق اغلب الدراسات السابقةقلق المستقبل توجد فروق في درجة 
 حسب متوسط التفكیر اإلیجابيفي درجة  إحصائیةوكشفت نتائج تحلیل التباین وجود فروق ذات داللة 

طلبة لصالح  ختبار شیفیھ أنھابینت نتائج ا، وطلبة علم النفس المروربین طلبة علم النفس العیادي و التخصص
التوجھ نحو الحیاة  متوسطات كل منفي درجات  إحصائیةذات داللة  فروق بینما ال توجد علم النفس العیادي.

  وقلق المستقبل تعزى ألنواع التخصصات األخرى لدى الطلبة الجامعیین المقلین على التخرج.
  خاتمة
م بالتوجھ نحو الحیاة من خالل استخدا اإلعدادعلى عملیة  یستندلبة لیھ الطإتحقیق المستوى الذي یطمح     

 لدیھم والثقة في النفس لبلوغ األھداف المستقبلیة. من ذلك یمكنھم التغلب اإلیجابيمنھج معرفي لتنمیة التفكیر 
لكشف ا وتوصلنا إلىللفشل واإلخفاقات. وھو ما أكدتھ نتائج ھذه الدراسة.  االستسالمعلى قلق المستقبل وعدم 

عن وجود مستوى مرتفع من التفكیر اإلیجابي والتوجھ نحو الحیاة والسیطرة على مشاعر القلق والخوف من 
المستقبل وعدم االطمئنان. إال انھ توجد فروق في التفكیر اإلیجابي مرده خاصة إلى المستوى االقتصادي لصالح 

ة. واتضح أن عامل السن لھ دور في تحدید درجة ذوي المستوى المرتفع والمتوسط وكذلك في التوجھ نحو الحیا
التوجھ نحو المستقبل، كذلك نوع التخصص، فكلما كان التخصص مرغوبا ویفتح أفاق العمل في المستقبل 
ازدادت درجة التوجھ نحو المستقبل. ونظرا لتعدد العوامل النفسیة التي یمكن أن تلعب دور في خفض درجة 

لكشف ومن ثم اء بحوث للكشف عن دورھا في ذلك، مثل قدرة الجلد وجودة الحیاة. قلق المستقبل فإنھ یمكن إجرا
عن تأثیر ھذه العوامل في التصور الذھني اإلیجابي الذي یسمح بالشعور بالسعادة والتعلق باألمل والسعي لتحقیقھ 

  وبناء برامج عالجیة وإرشادیة متكاملة.
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